




בס"ד

 אור ההלכה

 ההלכה , כדי שתהאשו"עמרן רבנו יוסף קארו ז"ל לספרו  שכבה"גרלמלך הגדול  אורהוא  ]מקביל למשנה ברורה[ .אור ההלכה

מגמרא ופוסקים. גם יקובץ בו כל הדינים וההלכות  כל דין בטעמו ונמוקו בשפה קלה, הוא ביאור דברי השו"ע. ומאירה וברורה לכל
  .אוהביאורים המפוזרים בספרי האחרונים ופוסקי הדור בדינים שנתחדשו בזמנינו הלכה למעשה

 . ב, לידע מבטן מי יצאו הפנינים האלודברי הפוסקים ממקורם הם השערים המציינים ]מקביל לשער הציון[ שערי ציון.

 הפוסקיםו הגמרא הוא ליבון דברי השו"ע והפוסקים על בורים תוך כדי משא ומתן בדברי לביאור הלכה[]מקביל  הלכה בהירה.

 .לכל ההלכה בהירהברורה ונעימה שתהא  בשפה ראשונים ואחרונים

 בסוף הספר:ש בקונטרס הלכות הטעונות ביאור נרחב, הבאנום קונטרס שבסוף הספר.

 כולל הדינים שנתחדשו בזמנינו.  ורים תוך כדי התמקדות בהלכההשו"ע ונושאי כליו על ב חיבור זה עיקרו לבאר דברי
, אלא התמקדנו בעיקר בביאור הדינים ונים בדינים שרחוקים מההלכהוכדי שלא להלאות הקורא לא הרחבנו הדיבור בדברי האחר

 .נו אף בדינים שאינם נוגעים ישירות להלכה[]זולתי בביאור דברי השו"ע והרמ"א ונושאי כליהם שאז ביררהנוגעים למעשה. 
 ובשפה קלהה בבהירות ובלא אריכותהשתדלנו בחיבור זה להביא את הקורא למירב ההבנ ,. 
 מובא פעמים רבותאשר ] ומקור למקורו יין בכל דין במקורודברי השלחן ערוך, השתדלנו לעביאור כיון שרבו המחלוקות ב 

 .רבות ושם נמצא הביאור כי פעמים בבית יוסף בקצרה[
 דבריהם נתבארו אם במפורש ואם בדקדוק בדברי הראשונים אשר כבר אשר ,פעמים רבות ונחלקו האחרונים בדינים 

 הראשונים, לידע מה תורתן.  בדברי אחר חיפוש לערוך חיפוש , ועל כן השתדלנו בכל הלכה והלכהיהלוכו לפידיםגחלי אש ומפיהם 
  בזה החיבור נשאנו ונתנו בדיבוק חברים עם תלמידי חכמים בכולל החשוב "חזון ישעיה"בכל דין ודין שנתבאר 

 . ר' אברהם ישראל הי"ו ,מרא דעובדא ,תמכין דאורייתא ,שבראשות הנדיב

 

 "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" )תהלים קל"ג(

 נו וחיברנו בעזרת החונן לאדם דעתליקט

ון כה הרבים הגדול אשר רבים השיב מעלמז בנים יעקב ויצחקהצב"י האחים התאומים 

הי"ו יוסף מקייס אאמו"ר

                                                           
 
, ואף אם באיזה פעמים הסתייגנו קצת מדבריו כדרכה הרבים כל ספריומרן הגר"ע יוסף שליט"א מ ובעיקר השתדלנו להביא כל פסקי א

 לא נמנענו מלהביא דעתו: אעפ"כ של תורה,
 שערים' ה אוהב יעקב" משכנות מכל ציון שערי' ה "אוהב ז("פ )תהלים דכתיב מאי )ברכות ח.(: גם קראנוהו כך עפ"י דברי התלמוד ב

 לו אין המקדש בית שחרב מיום: דעולא משמיה אמי בר חייא רבי דאמר והיינו. מדרשות ומבתי כנסיות מבתי יותר בהלכה המצויינים

ומבאר המהרש"א שאף שאנשים רבים צעירים כזקנים פשוטי עם  .בלבד הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו הוא ברוך להקדוש

ד תורה מ"מ מגמת פניהם אינה ההלכה. אלא הם לומדים מקרא משנה ותלמידי חכמים פוקדים את בתי הכנסיות ובתי המדרשות ללמו

וספרי קודש אחרים שלא ניתן להסיק מהם מסקנות הלכתיות. לעומת מקומות אלו קיימים מקומות מסויימים ומיוחדים שם מתקבצים 

ומות האהובים ביותר על ה' תלמידי חכמים ולומדים את התורה בצורה המביאה לידי קביעת והכרעת ההלכה. "שערים" אלו הם המק

 יתברך:



 



















































נדבר ומה נאמר חוקר כליות ולב. מה  ,בוחן הלבבות ,המחשבות כל יודעורא כל העולמות, ב

חים, אשר בחבלי עבותות אהבה לגדולת קדושת שמו יתברך לעד ולנצח נצ שזיכנו וקרבנו

ולחסות  "אילת אהבים ויעלת חן" בצל כנפי תורתו הקדושה והתמימה ,לחסות בצלו ומשכנ

כסף  להתרפס ברצי נוהון ושלל רב, ולא נטש ,מדהמכל ח שוקהבתבאברותיה בירקרק חרוץ, 

 החיינו וי מאור תורתזמן, רק בסנסנה והבלילתענוגי תבל  נוועבודה רבה, ולא הרהיב בנפש

ואילו פינו מלא שירה כים  ., זכות אבות עמדה לנוהגיענו קיימנו, ולחיבור זהובמאור שמשה 

 מי לתבונתו, חקר אין אנו מספיקין להודות ולהלל ולשבח. אשר ולשוננו רינה כהמון גליו אין

 וסיבת העלות כל עלת. ותחלה תכלית לו אין תהלה, דומיה לו תהלתו. כל ישמיע גבורתו, ימלל

, נפשנו רבים רחמיך מה .רעיון מכל נעלם עליון, בסתר היושב. ולרבבות לאלפים הסיבות, כל

 .חולת אהבתך

והחכמה מאין תמצא ואי זה "ויהי כי ארכו הימים, "תורה צוה לנו משה, מורשה קהלת יעקב". 

וכמעט  כי רבו המחלוקות ונעשית תורה כשתי תורות )סנהדרין פח:()איוב כח יב(  "מקום בינה

, וגם בהתחדשות הטכנולוגיה, תואשר אין בה מחלוק והרמ"א ולא נמצאה הלכה בדברי השו"ע

על כן אזרנו כגבר חלצנו 'להחיות עם רב' להבין ולהשכיל דברי מרן  .שאלות רבותנתעוררו 

ולהכריע ההלכה למעשה  לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, ,אשר הם קצרים והרמ"א השו"ע

 מפי ספרים וסופרים ראשונים ואחרונים חדשים גם ישנים. 

 בדברי בדקדוק ואם במפורש אם נתבארו כבר אשר בדינים האחרונים ונחלקו רבותם ופעמי

 והלכה הלכה בכל השתדלנו כן ועל, יהלוכו לפידיםם ומפיה אש אשר דבריהם גחלי  הראשונים

, וחקרנו אחר האמת עד מקום מה תורתן לידע הראשוניםי דברש בחיפו אחר חיפוש לערוך

 והכל בלשון צחה ובשפה קלה כדי שתהא ההלכה בהירה על סדר השו"ע דבר שידינו מגעת,

, וגם בזה לא סמכנו על עצמנו וחקרנו הרבה בדברי האחרונים הקדמונים דבור על אופניו

 זהר בשנתבא ודין יןד בכלו .ופוסקי דורנו אשר מפיהם אנו חיים ובעקבותיהם אנו צועדים

 .ישעיה' וןהחשוב 'חז חכמים עצומים אשר בכולל תלמידי חברים דיבוקב ונתנו נשאנו החיבור

'אבות בחכמה ורכים  האברכים גלו המלכות, ופשטה ידה והחריבה מקדש מעט, עד שגברה

תפלנו לשוכן מעונה, שיקבץ נפוצותינו  אוי נא לנו כי חטאנו. הארץ. בשערי ונתפזרו בשנים'

   ושבו בנים לגבולם. ,מהרה

 לכל חברי הכולל החשוב 'חזון ישעיה' ובפרט ואחר הדברים האלה עלינו להביע תודתנו

היה לנו לעינים, ונהננו ממנו בעצה  אשר ' שליט"אדוד יפתח'הרב  הגדול למורנו ורבנו הגאון

, דינים אשר נכתבו בזה החיבורנשא ונתן עמנו באמונה בהרבה ו ותושיה בכל אשר פנינו.



והאיר עינינו בהלכה וליבן עמנו השמועה. ועליו נאמר: "מאור עינים ישמח לב, ושמועה טובה 

 )משלי טו ל(.תדשן עצם" 

שר הי"ו, א יוסףשא עינינו. לאבינו היקר מזכה הרבים המסולא בפז ר' יהיקרים נ ואל הורינו

, זו לנו זכות חינך אותנו בדרך המצוותיצק בנו היסודות, ו רבים השיב מעון לאלפים ורבבות.

 כל ואמנו מורתנו מרת נעמי תחי', אשר גידלתנו ותמכה בנו מעודנו עד היום הזה ללא .אבות

את לנו אם רחמנית, נשמה גבוהה  .בדאגה גדולה, ובחמלה רבה, "אשת חיל מי ימצא" ,תמורה

ם ה' להם את האצלת לנו שמחה ורון, יכתב זאת לעד בספר זכרון. יצו לכ .מאוד ואצילית

  .הברכה, רוב נחת ושמחה

ומורה דרך הישר. "גם ברכות  בל נשכח את אחיותינו היקרות והצנועות אשר היו לנו לעינים,

ה'  יפתח זכרונות אלו בלבנו חקוקים. ובעודנו קטנים השרישונו במעשי הצדיקים, יעטה מורה".

 על שנתתן לנו "לקח טוב". לכן את אוצרו הטוב,

תקלה, ולא נטעה בדבר הלכה.  ידינו לא תארעשעל  .לאל בורא עולמים ,יםתפלה ותחנונ וואנ

 וישמח לבנו. ויגאלנו, אז יגיל חיש יבואש ,משיח צדקנו בקרוב נראה

 

 והננו חותמים בברכת התורה  ולומדיה.

 משפחת מקייס. לבית יוסף ינו מורנו ועטרת ראשנו ר'בנים לאב יעקב ויצחק            

 

 אשה יראת ה' היא תתהלל. ,, אשת חילגם ברך לקחתי לאשתי נות ביתי דבר המחבר יעקב:

אשר לא נתנה עיניה בהבלי הזמן,  האשה הכשרה והצנועה מנשים צדקניות, רבת המעלות,

. ישלם ה' , ורב חלקה בחיבור זהאלא שלחתני לעסוק בתורת ה', ובתורתו אהגה יומם ולילה

 ותהא משכורתה שלמה מעם ה':  ,פעלה

שפתי לא אכלה מלהודות לאשתי נות ביתי תחיה, הנה שרה באהל.  המחבר יצחק:דבר 

מנשים באהל תבורך. חברתי ואשת בריתי, אשר תומכת ומסייעת ועזרתה הגדולה ומסירותה 

שישי וגילי עדי עד, שלומך  .אמרה: לך למוד תורה במסירות נפשו בטיפול כל עניני הבית.

ר'  מאיר פנים לכל אדם, מי, אישי כהן גדול, ענותן כהלל,לי מתנה ממר ח זכות את יסגה לעד.

יוסף הכהן. ואשת בריתו הצנועה מרת יפה שתחי'' ועליה נאמר "כל כבודה בת מלך פנימה, 

, ירוו נחת מכל . זכות זו תעמוד להם, ולא תחסר הברכה באסמיהיםממשבצות זהב לבושה"

  :. אכי"רםיוצאי חלציה

 



 מפתח ההלכות   

 הלכות בשר בחלב
 באיזה בשר נוהג דין בשר בחלב והיאך נקרא בישול.  סימן פז.

 שלא להעלות בשר על שלחן שאוכלין גבינה.סימן פח. 

 שלא לאכול גבינה אחר בשר. סימן פט.

 דיני כחל.סימן צ. 

 דין בשר וחלב שנתערבו.סימן צא. 

 דיני אם נפל חלב לקדירה של בשר.  ימן צב.ס

 קדירה שבשלו בה בשר לא יבשלו בה חלב. סימן צג.

 דין התוחב כף חולבת בקדרה של בשר.  סימן צד.

 דגים וביצה שנתבשלו בקדרה של בשר אם מותר לאכלן עם גבינה. סימן צה.

 דין מאכל חריף שנחתך בסכין של בשר.  סימן צו.

 יסה בחלב.ע שלא ללוש סימן צז.

 הלכות תערובות
 דין איסור שנתערב בהיתר ואופן ביטולו.סימן צח. 

 דין אם העצמות מצטרפין לבטל איסור ושלא לבטל איסור לכתחילה.סימן צט. 

 בריה אפילו באלף לא בטיל. סימן ק.

 דין חתיכה הראויה להתכבד. סימן קא.

 דין דבר שיש לו מתירין.סימן קב. 

 דין נותן טעם לפגם.סימן קג. 

 דין עכבר שנמצא ביין או בשכר.  סימן קד.

 דין איסור שנפל לתוך היתר.סימן קה. 

 דין היאך מבטלין בששים.סימן קו. 

 דין המבשל ביצים ודבר מיאוס הנמצא בתבשיל. סימן קז.

 שלא לאפות היתר ואיסור בתנור אחד. ח.סימן ק

 דין יבש ביבש שנתערב.סימן קט. 

 דין ספק טריפות שארע בבשר.סימן קי. 

 דין כלים טריפים שנתערבו בכשרים. סימן קיא. 

 הלכות פת עכו"ם
  סימן קיב

 הלכות בשולי עכו"ם
 סימן קיג

 הלכות טבילת כלים.
 סימן קכ







êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùá á

בחלב  בשר הלכות 
בשול. נקרא  והיאך בחלב בשר דין נוהג בשר באיזה פז. סעיפים:סימן י "א ובו 

.`;íéîòô ùìù "åîà áìçá éãâ ìùáú àì" :äøåúá áåúë(à),ìåùéá øåñéàì ãçà*(á)ãçàå

äëìää øåà
:` sirq(`).leyia xeqi`l cg` בשר כזית והמבשל

והחלב מכזית פחות הוא הבשר ואפילו לוקה בחלב 
לוקה  כזית יש שבצירופם כל מכזית, ושיעור (א)פחות .

בגמרא מהתורה, אסור שיהא קח :)הבישול אמרו (חולין 
שאחרים בישולו,[גוים]בישול מחמת אותו אוכלים

דכל  ומסתברא כתב ובריטב "א צרכו. כל רש"י  ופירש
העולם  אומות דדרך דרוסאי, בן כמאכל היינו צרכו
מדרבנן  אלא אסור אינו זה משיעור ובפחות כן. לאכול

בהנאה  בישול ewlgp:(ב)ומותר שייך אם הפוסקים
סוברים  יש בחלב. בבשר בישול דרך (ג )אחר שהוא

חולקים  ויש התורה. מן ואסור שאין (ד)בישול וסוברים
גבי  הפוסקים נחלקו עוד תורה. שאסרה בישול זה
דיש  תבשל", "לא בכלל הוא אם חלב  עם בשר צלית
הפסח צליית גבי  כדכתיב  מהתורה שאסור שכתבו
ויש  בישול. בכלל דצלי משמע  ואכלת", "ובשלת

החיים  ובכף בהנאה. ומותר מהתורה אסור שאינו וס "ל במקום (ה)חולקים בהנאה להתיר מעט מקדש בשם כתב 
מרובה: `dlik.(a)הפסד xeqi`l cg`eהרמב "ם ה"י)וכתב פי "ד  עליהם (מאכ"א חייב  אינו האסורין האוכלין כל

איסור  הוציא אלא אכילה בהן נאמר שלא לפי הכרם וכלאי  בחלב  מבשר חוץ הנאה, דרך אותן שיאכל עד
דבר  שעירב  וכגון הנאה, כדרך שלא ואפילו אותן לאסור הקדש, ובלשון בישול בלשון אחרת בלשון ֵאכילתן

מגדים והפרי  חייב . ואכלו הכרם כלאי  ביין או בחלב  בשר של קדרה בתוך הפתיחה)מר דוקא (בסוף דזהו כתב 
מר  דבר עירב  כך ואחר עצמן בפני  אסור כשבשלן אינו שפוגמים, המרים דברים ידי  על בתחילה בשלן אם אבל ,

לחולה  אסור ולכן עכ"ד. אוסרים אין מושבח טעם קיבלו שלא זמן וכל תורה אסרה בישול דדרך התורה, מן
לאכילה  ופוסלם מר דבר בהם מערב  אם אפילו בחלב בשר מתערובת העשויות תרופות לקחת סכנה בו שאין

קנ"ה בסי ' שם:(ס "ג)וכדאיתא קנ"ה בסי ' עיין מותר, התערובת פגמו מתחילה אם אבל ,

äøéäá äëìä
:` sirq.leyia xeqi`l cg`*אומר יביע בשו"ת (ח"זעיין

ה) סי ' עולםחיו "ד  הליכות ס"א)(ח"זובספרו בהעלותך  פ'

האם  כימית, במעבדה שעובד שמים ירא מאדם שנשאל 
ושמא  חו"ל, תוצרת שהם ושוקולד  חמאה לבדוק לו מותר
בשר  מבשל  שהוא ונמצא בחלב בשר תערובת בהם יש
אין  שמא ספיקות, כמה בצירוף להקל והעלה בחלב.
שנתבשלו  כיון ושמא חלב, או שומן תערובת בחמאה
טיגון  אלא כאן אין ושמא בישול, אחר בישול אין יחדיו
דאינו  ועוד  התורה. מן אסור אינו אחרונים כמה שלדעת
לאפרושי  לבדיקה רק בחלב בשר בישול לשם מתכוין
אם  ספק דהוה מתכוין, שאינו דבר בכלל הו"ל מאיסורא,
ספק  וחשיב החי, מן שומן תערובת בחמאה בכלל יש
בבה"ל ברורה המשנה שהסיק וכמו דשרי, רישיה בפסיק

שט"ז ולכן).סי' ד"ה דובב (ס"ג בשו"ת לדינא בזה התיר וכן
ל)מישרים סי' ספק (סוף דהוי ומ "ש עכת"ד . ממש כזה בענין

מה  וזה לבשל  מתכוין שהרי לעיין, צריך רישיה פסיק
מ"מ דוקא, בחלב בשר לבשל  מתכוין שאינו ואף שעושה,

ïåéö éøòù
ה"א)רמב"ם(`) פ"ט חדש(a):(מאכ"א עולם(סק"ג)פרי בהליכות וכ "פ ז). עמ' אפרים(b):(ח"ז  ג)יד אות בב"ח ה' וכ "פ (קיצור ,

יח)השפ"ד סופר(c):(ס"ק חתם בשו"ת אעוררהו)כ "כ ד"ה פב סי ' וכן (יו "ד  או"ה, מהגהת רעק"א בהגהות דייק וכן אפשר, בדרך
גרשום ברבינו קח:)נמצא עולם(חולין בהליכות ועיין ס"ז). בהעלותך פ' בצירוף (ח"ז אלא להתיר שאין מדבריו ונראה בזה שהאריך 

יוסף בברכי והנה ספיקות. טוב)עוד  בשר(אות של בקדירה מבושלת חמאה לבשל  מותר הדין שמעיקר מבושל]הסכים הוא [שגם

מדבריו  ומשמע עיי"ש. למחמירים להוש ויש בבלוע, לא אבל בעין, שהוא דוקא זה בישול אחר בבישול  המחמירים דגם
סופר בחתם אכן בנפרד . נתבשל  אחד כל  אם אפילו מותר זה בישול  אחר בישול בפני (שם)שלהמתירים שנתבשל  שבשר כתב

פשוט. כדבר לי נראה וכן עכ "ל דאורייתא בישול  בו שייך זה עם זה נתבשלו כך ואחר עצמו בפני שנתבשל  וחלב וכן עצמו
בשו"ע ס"ג)מוכח  צ"ד  בהנאה (סי ' אסורה הקדרה ששים היה ולא בשר של  לקדרה חולבת כף תחב דבר ,שאם בה בישל  [שאם

בהנאה], אסור  בהנאה הוא אסר ואעפ"כ בכף, הבלוע וגם מבושל  הבשר גם שכן (d):והלא דבריהם על  לסמוך  ויש נג . אות
בסנהדרין התוספות דרך)משמעות ד "ה המאירי (ד: בחידושי  פסק וכן בשול), ד "ה ד . דף עולם(שם ובהליכות ה"ו). כתב (בהעלותך 

עיי "ש: בחמאה מטוגן לבשר הדין והוא בהנאה להתירו יש נוסף ספק שיש שכל



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùáâ

,äìéëà øåñéàì(â)ïåùìá äìéëà àéöåäå .äàðä øåñéàì ãçàåïî øåñà åðéàù øîåì ,ìåùéá
äøåúä(ã),ìåùéá êøã àìà(ä).ïéðò ìëá øåñà ïðáøãî ìáà,äøåúä ïî øåñà åðéàù áìçá øùá ìë)(å)

.(äàðäá øúåî' ל כלל  וארוך  ה (טור a,à÷åã.).דין åàì ,éãâ(æ)áìçá àðù àìå .æòå äù ,øåù ïéãä àåäã
àìà ,úøçà áìçá àðù àìå ,íà(ç).äååäá áåúëä øáãù.bâäåð åðéà(è)äîäá øùáá àìà

,äøåäè áìçá äàîè øùá åà ,äàîè áìçá äøåäè øùá ìáà ,äøåäè äîäá áìçá äøåäè

äëìää øåà
(b).d`pd xeqi`l cg`eליתנו לכלבואפילו או לגוי

שאינו בזה לו יש הנאה דמעט אסור, שלו שאינו ואפילו
העולם מן לשפוך(ו)כלה או לקברו נוהגין ולכן .

לנהר ישליכנו או קבורתו, והיא הכסא בבית התבשיל
יזרקנו לא אבל ממנו, ליהנות יבואו שלא למקום או
שמא כלב, שם שאין במקום אפילו לאשפה או לרחוב

חתול או כלב ממנו האפר(ז)יהנה אסור נשרף ואפילו .
קבורה הטעונים הדברים כל אפר כדין אבל(ח)בהנאה .

מאפרו ליהנות יבואו שמא רשאי, אינו לכתחילה לשרפו
לן דקיימא שריפה דוקא שטעונים דברים אותם כדין

בהנאה מותר דאפרן leyia.(c):(ט)בהו jxc `l`בישול דרך שאינו וכבוש, מליח אוכל(י)למעט אם ואפילו .
מדרבנן אלא אסור אינו מבושלים שאינם כל יחד, בחלב oipr.(d):(יא)הבשר lka xeq` opaxcn la`,אאכילה קאי

בהגה: כמבואר לכתחילה אף מותר בהנאה d`pda.(e)אבל xzenועל ביחד שמלחם או בחלב בשר שכבש וכגון
בהנאה מותר מקום מכל באכילה שאסור אף בזה, זה טעם נתנו כן נחלקו(יב)ידי ולמלוח לכבוש לכתחילה שרי [ואי

שאינו התם דשאני בבישול. מותר בחלב עוף דבשר ס"ג ובשו"ע במשנה דאיתא למאי דמי דלא וטעמם אוסרים, ויש מתירין, יש האחרונים.

אסרינן הלכך מהתורה, שעיקרו בחלב בהמה בבשר איירי הכא אבל הקילו. בבישול הלכך בהמה, בשר אטו גזירה משום אלא באכילה אסור

מצאתי ס"ט) (סי' ירוחם לר' באו"ה אבל תע"ב. והמחמיר מותר, הדין שמעיקר והכריע בזה האריך (ה"ד) ובילקו"י ולמלוח. לכבוש לכתחילה

מדרבנן] ולמלוח לכבוש שאסור בפירוש a::שכתב sirq(f).fre dy ,xey oicd `edcבחלב גדי תבשל "לא דכתיב
ורחל פרה אפילו סתם גדי שנאמר מקום כל הא העזים", גדי את יהודה "וישלח נאמר: יהודה אצל ואילו אמו",

קיג.]במשמע טהורה:[חולין בהמה לכל הדין דהוא משמע וממילא .(g).deeda aezkd xacyהעכו"ם של שדרכם
אימם בחלב גדי לבשל b::(יג)היה sirq(h).'eke dxedh dnda alga dxedh dnda xyaa `l`גדי גבי דכתיב ©

טמאה בחלב ולא אמו" קיג:]"בחלב אינו[חולין בחלב שנתבשלה טהורה בהמה של טריפה או נבלה בשר והאוכל .ַ
עליהם, לוקה המבשלם אבל איסור. על חל איסור ואין נבלה משום אסור הכי בלאו דהא בחלב, בשר משום לוקה

אחר איסור עוד אין בחלב בשר בישול איסור שכתב(יד)דמלבד יש הנאה ולענין נאסר(טו). לא דהא נאסר, שאינו

äøéäá äëìä
אלא  שייך  שלא לגופה צריכה שאינה כמלאכה ליה הוה

כמ"שבשבת מחשבת מלאכת שאינה משום פטור [דמשאצל"ג
הרשב"א  מלאכה) (ערך הערוך טפי ) ד"ה עה. (שבת התוספות
(שבת  ונימוק"י (לה :) הר"ן  ג ) פרק קמא חידושי שיטות (שבעה
בשבת  דשרי  מתכוין שאינו  דבר ורק בשבת. רק שייך וזה צג:).
שרי איסורים בשאר גם דהא מחשבת, מלאכת דבעינן משום לאו 
דף  ריש  ובכתובות מתעסק ד"ה (שם התוספות כמ"ש דשיל"מ

באו"ח ו .)]. הפמ"ג דברי לצרף יש ח"א אכן כוללת (פתיחה

יז) באכילת אות מהתורה אסור אינו שיעור שחצי  שמצדד 
הצד כן ועל בבישול . וה"ה אסור מדרבנן ורק בחלב, בשר

מכזית: פחות יבשל טוב היותר

ïåéö éøòù
(e) די"ב)(או"ה כא  בט "ז כלל  סק"ד )הובא  צד  הגדולה (סי' הכנסת וכ "כ  י). אות  עולם (הגה "ט  בהליכות  וכ "פ  יא )וש "א . עמ ' ודלא (ח "ז  .

סק"ה )כהפת "ש  צד  בפסח(סי' בחמץ  שדוקא  שכתב חיים  המקור  ס"ו )בשם  תמ"ח  סי' וכ "כ (או "ח אחרים. לבהמת  אפילו  להאכיל  אסור
ציון  בנין קא)בשו"ת  סי' הוא (ח"א שאם  שם  עולם  בהליכות  שסיים  אלא  עיי "ש . הפקר  של  לכלבים  הכרם  וכלאי  ערלה  ליתן שמותר

יסמוך  דלמה  בזה , להקל  כדאי אין  ולענ"ד  עיי "ש  לים להשליכו  או הפקר של  לכלב  ליתנו להתיר  יש  בהנאה , נאסר  אם  ספק  בגדר
לחינם : ס"ס  הגדולה (f)על  אדם (שם )כנסת ס"ב)חכמת  מ  ה "א )רמב "ם (g):(כלל  סק"י)פר"ח (h):(פ"ט צד  וש"ך (i)וש "א :(סי' ב "ח

צ "א (סק"א ) בסימן לקמן הוא  וכן אחרונים . מפסחים (ס"ח )ושאר ומקורם  לב (i`):(מד :), חקרי  נ )שו "ת  סי' יו "ד  מבואר (ח "א  ושכן ,
ברש "י  מתקיף)בהדיא  ד "ה  קד : ה "א )וברמב"ם (חולין הט "ז (ai):(פ"ט פסקו  בסימן (סק"ב)והש"ך (סק"א )וכן המחבר  שכתב  וכמו וש "פ ,

כהרש "ל :(ס"ח )צ "א  דלא .(bi) עזרא יט )אבן  כג ה "ו )רמב "ם (קיג :)חולין(ci):(שמות  לכריתות (eh):(פ"ט המשניות  בפירוש  רמב "ם 
מ "ד ) מרבבה (פ"ג  בדגול  והובא  הגליון ). הפסיד :(על לא  זה  על  שהסומך  וכתב ,



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùá ã

(é).äàðäáå ìåùéáá íéøúåî;äàðäáå ,ìåùéáá øúåî ,äøåäè áìçá åìéôà ,óåòå äéç øùáå(àé)
*.ïðáøãî àìà øåñà åðéà äìéëàá óàå(áé)åìéôà ,øåñéà íäá ïéà ,íéáâçå íéâã ìáà*

äëìää øåà
ובאכילה אכילתו, הכתוב שאסר מחמת אלא בהנאה

הפוסקים רוב אבל בחלב. בשר משום נאסר (טז)אינו

להחמיר: ויש בחלב, בשר מטעם בהנאה שאסור כתבו
(i).d`pdae leyiaa mixzenבלאו אסורים ובאכילה

טמאה בהמה משום שהוא(יז)הכי אף בבישול וגם .
מראית משום לאסרו יש מקום מכל הדין מעיקר מותר

ד': בסעיף לקמיה שיבואר וכמו dlik`a(i`)עין, s`e
.opaxcn `l` xeq` epi` ויאמר יטעה שמא גזירה

בהמה  בשר או ועוף  חיה בשר שנא וכיון (יח)מאי  .
לקולא  בו שיולדו בספיקות אזלינן מדרבנן דאיסורו

`xeqi,(ai):[פמ"ג ] mda oi` ,miabge mibc la`
.opaxcn elit` בשר איקרו דלא וכתב(יט)משום .

מפני  בחלב דגים לאכול אין מקום ומכל יוסף : הבית
קע "ג.הסכ  סימן חיים באורח  שנתבאר כמו נה,

משה ד)ובדרכי  מימי (אות  ראיתי  ולא זה על כתב
דגים  לאכול דאין מבואר שם באו"ח וגם בזה, נזהרים
בחלב . דגים מענין שם נזכר ולא הסכנה, מפני ובשר
במקום  בשר לומר וצריך בב "י  סופר דטעות ונראה

אחרונים  הרבה עמו והסכימו המנהג (כ)חלב . וכן .
כלל קפדי ולא וחלב, דגים לאכול אשכנז [יד במדינות

שקיימו אפרים] ויש שיש (כא). הרופאים וכדברי  גבינה או בחלב דגים לאכול דאין לומר דכוונתו הב"י, גירסת
המזרח , ועדות הספרדים בקרב  המנהג וכן דגים. עם בשר אכילת גבי באו"ח שנתבאר וכמו צרעת סכנת בזה

להחמיר ראוי מח]וכן סי ' ח"ו דעת יחוה צורך [שו"ת אין לחלב דגים בין והדחה וקינוח  ידים נטילת מקום ומכל .
אחרונים  הרבה כתבו בחמאה דגים ואכילת טיגון לענין וכן בהירה. בהלכה ויש (כב)וכמ "ש סכנה, בזה שאין

די  מידי, אירע  ולא רבים ביה דדשו ועוד מתירים, האחרונים וגדולי  הואיל בחלב  שנתבשלו דגים וגם להקל.
הדגים, נגד ששים אין אפילו התבשיל לאסור אין נתבשלו שכבר בדיעבד אבל לכתחילה לענין בזה להחמיר

עלה  לוסיף  דלא לבשל oiprle.(כג )והבו דאפילו לכתחילה, מותר יומא בת חלב של נקיה במחבת דגים בישול
דבבליעה  בזה והטעם כאחת, ובשר בדגים שיש לסכנה חוששין ואין מותר, יומא בת בשר של בקדירה דגים

äøéäá äëìä
:b sirq.opaxcn `l` xeq` epi` dlik`a s`e* במשנה

קיג.) התורה.(חולין  מן אינם ועוף חיה אומר עקיבא רבי
דר' עליה פליג לא דת"ק הרי"ף בדעת הרא"ש עלה וכתב

התוספות אמנם כוותיה. לן קיימא הכי ומשום (ד"ה עקיבא,

להו בשר ) וסבירא עקיבא דר' עליה פליגי דחכמים כתבו
לחוש  דיש והמהרש"ל  הב"ח וכתבו התורה. מן ועוף דחיה
הש"ך אמנם והנאה. בבישול  גם אסורים וממילא לשיטתם,

חדש(סק"ד) והביאו (סק"ו)והפרי השו"ע, בדעת החזיקו
עובר  התורה מן בחלב עוף בשר שהאומר הרמב"ם דברי 

הרשב"א פסק וכן תוסיף. קיג.)בבל  הגאונים.(חולין  וכדברי
אדם והחכמת הפמ "ג  פסקו ס"ג)וכן מ ברכה (כלל והמחזיק

החיים כא)וכף עיקר:(אות וכן האחרונים, בשם
.'eke mibc la`* כתבו פוסקים שכמה ההלכה באור עיין

ראיה  הביא בפרישה אך  וחלב. דגים מלאכול להימנע שיש
בחולין כדאיתא מותר (קיא:)להתיר בקערה שעלו "דגים

יוסף ילקוט בספר וראיתי  בכותח". פב)לאכלם שרצה (הערה
שמותר  שבכלי בשר בליעת לענין אלא איירי דלא לתרץ
שמצד נמי  הכי אין אבל  נ"ט, בר נ"ט מצד בחלב לאכלו
שאכל, רב מעשה חזינן דהא ותימה ע"כ . לאסור יש סכנה
שמואל, דמר קמיה קאים הוה אלעזר "רבי התם דאיתא
ועוד בכותח ". אכיל וקא בקערה שעלו דגים לקמיה אייתו

סופר חתם בשו"ת קא)ראה סי ' יו"ד דהרמב"ם (ח"ב שכתב
גוברין  דרב משום ודגים בשר אכילת איסור שהשמיט 
שנשתנו  ומצא בחקירתו וניסה הוא וטבעיות ברפואות

ïåéö éøòù
(fh) תשובה בפתחי והובאו בפתיחה , ופמ"ג  יעקב  שבות יונה  בתשובה (סק"ו )כנפי סופר והחתם  צב). סי' כדגול (יו "ד דהנוהג דאף  כתב 

אוסרו: הייתי  הוה  דידי קמיה  אי אבל  אותו מזניחין  אין אדם:(gi):(סק"ג )ש "ך (סק"ב)ט "ז(fi)מרבבה  (k)לבוש:(hi)חכמת
חדש(סק"ה)ש"ך(סק"ג)ט"ז ברכה(סק"ו)פרי במחזיק החיד"א ד)ומרן הגדולה(k`):(אות יט)כנסת אות בשם (הגב"י וכתב ,

הלבוש וכ"ד  צרעת. סכנת בזה שיש הרופאים מפי  ששמע יהודה בחיי(ס"ג)השארית רבינו וגם משפטים). שיש (פ' כתב
דעת וביחוה סכנה. מח)בזה סי ' מערכה:(ח"ו  לקראת מערכה מחלוקת בזה יהודה(ak)הביא בית חינוך בשו"ת (סי'ראה

פזסא) אדני  בשו"ת וגם סכנה. משום בזה לחוש שאין אומרים הרופאים שחכמי מקראקא, מהר"ם מב)בשם כתב (סי '
באו"ח  הפרמ "ג  וכ "כ כלל . חשש בזה ואין להתיר נוהגים סק"א)שהכל קעג סי' בודאי (א"א בזה, מחמירים שיש אף ולכן .

עולם בהליכות וכ"פ שיסמוך . מה על  לו יש כ)שהמיקל  עמ' דעת(bk):(ח"ז עולם(שם)יחוה ה"ט)ובהליכות .(בהעלותך
בדיעבד אף להחמיר שכתב פז כהאדני  סק"ט)ודלא בפ"ת :(הובא



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùáä

.ïðáøãî:äâä(âé)åâäðåøùá ìáà .ïðáøãî ÷ø åðéàå ìéàåä ,óåò øùá äá íéçéðîå íéã÷ùî áìç úåùòì

å"ñ ïîéñ ìéòì øàáúðù åîë ,ïéòä úéàøî íåùî ,íéã÷ù áìçä ìöà çéðäì ùé ,äîäá'ט íã.סעיף  ïéðòì

äëìää øåà
סכנתא  דגים (כד)ליכא בה שמבשלים קדרה ואף  .

להשתמש  מותר ואף  הגעלה צריכה אינה יחד, וגבינה
עם  בבשר דאפילו יומא. בת היא ואפילו לכתחילה,

החיים ובכף  בזה. מקילין יש י "ג)דגים ס "ק קט"ז (סי'

דידן  בנידון ועכ"פ  לעת. מעת אחר להקל דיש מסיק,
בהירה, בהלכה שכתבנו וכמו חומרא אלא שאינו
להם  שאין שלנו בכלים ובפרט  לכתחילה, אפילו מהני 

צ "ט: סימן בסוף  שכתבנו וכמו כלל, (bi)בליעה
,ser xya da migipne micwyn alg zeyrl ebdpe

.opaxcn wx epi`e li`ed יחד שמבשלם  אפילו  היינו 
אין  בהמה בשר עם  באוכל  אפילו  הכי  לאו  דאי  מותר,
בלא  דאורייתא איסורא  שאין  כיון  שקדים להניח צריך

ההגה  שיטת זוהי מחמירים (כה )בישול. יש  אך (כו).

שיניח  לא  אם שקדים , בחלב  עוף בשר  אפילו  לאסור 
עין  למראית  חששו  דרבנן  באיסורי  שגם  כדמצינו  להיכרא. ובצידן  בתוכן  נד :)שקדים  אנשים (שבת בפני (כז).כשאוכל 

dkld oiprle שהעוף יסבור שהרואה  חיישינן  לא דרבנן , תרי שהוא  שקדים  וחלב עוף דבבשר  כהרמ "א , להקל  יש 
בהמה  חלב הוא  שקדים והחלב בהמה , יחד (כח )בשר נתבשלו  שלא  אלא  שקדים  בחלב בהמה  בשר  האוכל וכן  .

דאין  משום  העין , למראית חיישינן  דרבנן  דבחד זה  דין  עיקר על  פקפקו  פוסקים  כמה  הכי ובלאו  דרבנן . תרי דהוי 
באלו  כיוצא  הרבה לאסור  יש  מדעתינו  להוסיף באנו  ואם  התלמוד, חתימת  אחר  מדעתינו  גזירות  לחדש  .(כט )לנו 

חז "ל  שאסרו  דגים  לדם דמי  ולא חלב , מושאל  בלשון  ונקרא פירות, מי  אלא  חלב אינו  שהוא שקדים  בחלב ובפרט
אשה  בחלב וכן  התירתו , שהתורה רק גמור דם  שהוא  עין , מראית  ס"ד ]משום  לקמיה ונפסק לאסור, הרשב"א  הוא [שכתב  ,

וכי  בתכלית  אדום  שהוא דיין  ותדע פירות . במי  לא  אבל  עין , למראית  לחוש  יש  בזה  מותר , שהוא רק גמור  חלב

äøéäá äëìä
קפידא  ליכא חלב עם שבדגים ובודאי  בזה, הטבעים
דמנהג  ודגים, בשר להתיר  לסמוך  שאין  סופר  החתם שם כתב [ולמעשה

במנין] הנאסר  דבר  כמו  שהוי  אפשר  וגם להחמיר, במשנה העולם וגם .
סק"ג)ברורה קע"ג המ"א(סי ' בשם דאפשר (סק"א)כתב

שהוזכר  בדבר ואם הטבעים. דנשתנו סכנה אין שבימינו
להקל אברהם והמגן הרמב"ם דעת לאיסור, בתלמוד 
הוזכר  שלא וחלב בדגים כ"ש הטבעים, שנשתנו מחמת
ועיננו  להתיר, מוכח  ואדרבה לאיסור כלל  בתלמוד  מזה
להקל יש ולכן מידי, אירע ולא שאכלו הרבה הרואות
וכ"כ בניהם. והדחה וקינוח  נטילה נצריך שלא לענין עכ "פ

הרמב"ם בנימוקי  יצחק פ"ט)האהל למי (מאכ "א דאפילו
שכן  ומכל בזה. צורך אין שבב"י, הנוסחא שמקיים
לכתחילה, דשרי  חלב במעדני ששמים דגים של  ג'לאטין
משום  מקילין אנו וטריפות נבלות של ג 'לאטין אפילו דהא

מהם האיסור שם ג)שנפקע סי' הספר בסוף כתב (וכמ"ש  כן .
בניהו דברי  כ "ב)בשו"ת אות סוף כ"ז :(סי'

ïåéö éøòù
(ck)'בגמ בסימן (קיא:)כדמוכח הט "ז שמסיק וכמו שאכלו, אמוראים לכמה וחזינן בשר, של  בקערה שעלו דגים גבי 
צדק(סק"ג)צ"ה בזבחי  וכ"כ  סק"ח), קט"ז סק"כ)וכה"ח(סי' קט"ז  נזהרים,(סי ' ואין לכתחילה אפילו לבשל פשוט  שהמנהג

האו"ה  כ"ו)וכדכתב דין  ל "ט בפרמ"ג(כלל  מבואר וכן ח). אות סק"ח שפ"ד  ק"ח אומר(סי ' היביע מסקנת וכן ד. סי ' חיו"ד (ח"ד 

א) יושראות בלקט משה בן יוסף רבי  הגאון שכ "כ מצאתי  ושוב ב). ענין  קז  עמוד  או"ח איסלרן (ח"א מהר"י המובהק רבו בשם
הדשן) תרומת כשנתבשל:(בעל  דיעבד רק כהמתירים ודלא .(dk) חדש(סק"ו)ש"ך בכנסת (סק"ז)ופרי זו סברא כתב וכן .

ח)הגדולה אחר (אות בזה לאכלם אבל ביחד, לאכלם דוקא זהו בישול  בלא גם לאכלם לאסור תמצי  אם דאפילו וכתב ,
עי"ש: יודו הרמ "א על החולקים אפילו ובזה מותר, בודאי  רש"ל(שם)ש"ך(ek)זה פסק ושכן נב). סי ' דגם (פ"ח מטעם

הגלילי  יוסי כר' מותר בחלב עוף בשר שיאמרו למיחש קיג.)איכא והט"ז(חולין  המנהג ,(סק"ד). ושכן הרמ"א לדעת הסכים
האכילה: זה בשביל לאסור אין שקדים לו שאין במקום אלא עוף, בשר אצל  גם שקדים להניח  יש לכתחילה דמ "מ וכתב

(fk) וכמו צנעא, במקום גזרו לא דרבנן איסור על  שעובר שיחשדוהו דבדבר בזה . לאסור אין בצנעא בביתו כשאוכל  אבל
בכתובות התוס' ממעכן)שכתבו ד"ה של "ו(ס. סי' או"ח  יוסף בבית להלכה והובאו שם(ס"ט), המשנה (סק"ט)ובט "ז וכ"פ .

ש"א בסי ' קסה)ברורה כאן(ס"ק תשובה בפתחי  וכ"ה זהב(gk):(סק"י). משבצות השלחן(סק"ד)ועיין שהזכירו (סט"ז)וערוך 
וראיה  כדאורייתא, הוה בשבת שבות איסורי  דכל ז"ל  הרמב"ן כתב דכבר ללמוד, אין שבת דמאיסורי  שם כתב ועוד מזה.

וממכר: מקח  איסור בנחמיה מצינו חדש(hk)שהרי הפרי כתב התוס'(סק"ז)כן כתבו ושכן ומנא), ד "ה קד . דאין (חולין 
לזו זו חז"ל גזירות להוכיח לדמות שהאריך ג' מערכת ח"א המערכת בשלחן  וראה זה: חיבורנו על בכת"י  שליט"א יוסף יצחק ר' הרה"ג [הערת

עכ"ל] מדעתנו  לגזור  חכם שום ביד  כח אין  הכי  לאו  הא הדור , חכמי ככל רוב בהסכמת רק מדעתנו לגזור :שאין 



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùá å

.c(ãé)ïéàå ,ìèá ìéùáúä êåúì ìôð íàå .ïéòä úéàøî éðôî äùà áìçá ìùáì øåñà
.øåòéù êéøöìùáì øåñàã ïëù ìëã ,äæ éôì äàøðå :äâä(åè)áìçá àîè øùá åà ,äàîè áìçá äìçúëìÈÈ

,äîäá øùá à÷åãå ,øåäè(æè).ùåçì ïéà ,ïðáøã óåòá ìáà.[עצמו d(æé),úåôåòá.[דברי íéàöîðä íéöéá
(çé)úåøåîâ íä íàי,ïåîìçå ïåáìç íäì ùéù åðééäã

äëìää øåà
ואין  דם, שהוא  לומר  יטעו  דבל  תבשיל לתוך ליתן  אסור
ולאסור  כהרמ "א  לנהוג די ועכ"פ  וענף, שורש  זו  לגזירה 

עוף  בבשר לא  אבל  בהמה , דלצורך (ל )בבשר  ודע  .
ולאכול  לבשל  מותר סכנה , בו  שאין  לחולה אף רפואה 

עין  דמראית איסור  ונדחה ענין  c::(לא )בכל sirq(ci)
.lyal xeq`הש "ך היינו (סק"ז )כתב לבשל  אסור דהאי 

מראית  משום  בזה ואין  מותר לבד בבישול אבל  לאכול
בסעיף שסתם וכמו  בשר עין , בישול להתיר הקודם

אבל  עין. למראית חשש ולא טמאה בחלב טהורה
פוסקים  ומה (לב)שאר בבישול, אפילו דאסור כתבו

בבישול  בזה להתיר הקודם בסעיף  השו"ע שסתם
פנים  כל דעל זה בסעיף  שכתב  מה על סמך והנאה,

עין: מראית משום eke'.(eh)אסור dligzkl בא
סכנה  שאין אף  רפואה לצורך דהוא היכא לאפוקי

עין  דמראית איסור ונדחה לבשל, דמותר :(לג )בדבר
(fh).yegl oi` opaxc sera la` דבריו אתחילת קאי 

טמאה  בהמה בחלב  טהורה בהמה בשר לבשל שאסר
בחלב עוף  דלבשל כתב זה ועל דרבנן, חד דהוי
לבשל  אבל דרבנן, תרי  דהוה לחוש אין טמאה בהמה
בזה  יש דרבנן חד דהוי טהורה בהמה בחלב עוף

עין  מראית דמשמע(לד)משום הא גם יתיישב זה ולפי .
בתרי  אלא עין למראית חשש דלא ג' בסעיף מהרמ"א

שקדים: בחלב  עוף  דהיינו d:דרבנן, sirq(fi)mivia
.'eke zexenb md m` ,zetera mi`vnpd השלחן בא

לאחר  בעוף  הנמצאת ביצה דין לבאר בזה ערוך
מכלל  יוצאת תהא ריקום של שלב באיזה שחיטה,

ביצה  לדין בחלב , לאכלו חכמים שאסרו העוף  בשר
על  הביצה גידול דרך והנה בחלב . לאכלה מותר ויהא
שלא  זמן וכל החלמון, מתהווה שמתחילה זה דרך
לשדרת  בגידים מעורה הוא החלמון יפה נגמר
חלמונים. הרבה יש ושם אשכול, הקרוי התרנגולת
לאט לאט כולם ומתקדמים מאוד קטנים הם בתחילה
ואחר  גדלים. הם שמתקדמים וככל הרחם לכיוון
ובא  ליגדל שדרכו מה כל וגדל לגמרי  החלמון שנגמר
האשכול  מן נעקר הוא החלבון עליו להתהוות העת
עליו  מתהווה ושם התרנגולת, רחם בתוך ונכנס 
ואחר  קליפה, בלא כמים בתחילתו והחלבון החלבון,
מתקשה  כך ואחר הלבנה, הקליפה עליו נעשה כך
החלבון  עליו להתהוות בעולם אפשר ואי הקליפה,

התרנגולת  של הגוף  לתוך באשכול תלוי ,(לה)והוא
והיא  וחלמון חלבון לה שיש ביצה בשו"ע  שכתב ומה
נימי  בה שיש היינו שכוונתו אפשר בגידים, מעורה

סומקי]דם שפ "ד[שורייקי md(gi):(סק"י)ועיין m`
.oenlge oealg mdl yiy epiidc zexenb והנה

הם  מה בפוסקים נאמרו עיקריות שיטות ד' לסיכום,
גמורות. שנגמר `.ביצים שכל והרא"ש רש"י  שיטת

בחלב . מותרת - לגמרי  הרשב "א a.החלמון שיטת
החלמון  שיגמרו עד בחלב  מותרת שאינה והר"ן
מעורה  שהיא אפילו מותרת היא ואז שלה והחלבון

השו"ע. פסק זו וכדעה הארחות b.בגידים, שיטת
דקה  קליפה להם ויש והחלבון החלמון שיגמרו חיים

רכה היא שעדיין אלא שמעורה ולבנה כל זו [ולשיטה

ïåéö éøòù
(l) ופלתי כרתי כתב זה שכתב (סק"ז)כל  וכמו בשר. לבשל אפילו לחוש אין ממנו יודעים והכל הדבר שנתפשט ובמקום .

יעקב יגל כ "ג)בשו"ת סימן  לחוש (חיו"ד ואין בשר, של  קציצות בו לטגן לחמאה, הדומה טחון בקוקוס להשתמש שמותר
עיי "ש: העין מראית משום בזה לגזור אין ולכן ממנו, יודעים והכל  במדינתנו זה מאכל  שנתפשט  כיון העין, מראית משום

(`l)בט "ז הובא החיד "א(סק"ז)שפ"ד (al)ובש"פ:(סק"ז)ובש"ך (סק"ה)מהרש"ל, וכ "כ ח). אות לש"ך(שיו"ב שהגורם
הרשב"א תשובת בגוף עיניו מאור שלטו שלא משום שכתב, מה רנז)לכתוב סי' שכתב (ח"ג בקיצור, בב"י  כתבה ז"ל  שמרן

והמשנה וז"ל  בס"ג)בהדיא השו"ע דברי  והם קיג. עכ"ל :(חולין דיברה לא עין מראית באיסור סק"ה)ט"ז(bl)שהתירה, .(סוף
בש"ך הוא רש"ל :(סק"ז)וכן סק"ה)פרמ "ג (cl)בשם הט "ז:(מש"ז יהודה(dl)בדעת ומחמת)יד  ד "ה סק"ו  עברו (הארוך  וז"ל

עכ "ל: הוא אפשר שאי דבר וכן וחלבון, בחלמון באשכול  תלי שיהא לאחד מצאתי  ולא ולאלפים למאות עופות לפני



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùáæ

(èé).áìçá äìëàì øúåîå äøåîâ åæ éøä ,íéãéâá äøåòî àéäù éô ìò óà(ë)íà ìáà
.áìçá íìùáì øåñà ,ïåîìç àìà äì ïéà,íîöò éðôá íìëà íà ìáà(àë)ìåëàì øúåî*

.áìç åà äðéáâ íäéøçà.e(áë)ïùåòîä(âë).åéìò ïé÷åì ïéà ,äéøáè éîçá ìùåáîäå*

äëìää øåà
ש"ך] אסור, שיגמרו c..בגידים והמרדכי  הרשב"ם שיטת

שתהא  היינו קשה, תעשה והקליפה והחלבון החלמון
בשוק. הנמכרת dkldכביצה oiprleהש"ך (סק"י)כתב

והמרדכי  הרשב "ם כשיטת לכתחילה לנהוג שיש
ד] תעשה [שיטה והקליפה והחלבון החלמון שיגמרו

ביצה  בחלב בישל ואם בחלב . לאכלה רשאי  ואז קשה
יוכל  רכה, וקליפתה שלה והחלבון החלמון שנגמר

חיים הארחות על בדיעבד ג ]לסמוך ולאכלה.[שיטה
יוכל  מעורות הן ואפילו חלב  עם חלמון בישל ואם

וסייעתו רש"י שיטת על א]לסמוך במקום [שיטה
ותורת  שמהרא"י שאף  הש"ך וסיים מרובה. הפסד
לאכול  היתר נוהגות הנשים שאין כתבו חטאת
לגמרי  הביצים שנגמרו במקום אפילו בחלב  הביצים

קליפתם אחר קשהוגם אמה במעי נמצאת דוקא [היינו

שאילת  בשם יב ס"ק פ"ת זו , לדעה לכתחלה בחלב לאכלה מותר רכה הקליפה אם אפילו  כדרכה בחייה אותה הטילה אם אבל  שחיטה

מרובה יעב"ץ] ובהפסד ערוך, השלחן כדעת לנהוג יש ספרד לבני מקום ומכל לחוש. אין מנהג שאין במקום ,
בלכתחילה  איירי  והשו"ע  הש"ך, שכתב וכמו רש"י על לסמוך miciba.(hi):(לו)אפשר dxern `idy it lr s` .

הרש"ל ב)והקשה סי' פ "ו(פ "ח  סימן לעיל כמבואר כבשר, דינה בגידין שמעורה זמן כל תרנגולת (ס"ד)דהא בהכה
החי מן אבר משום אסורה בגידין מעורה אם ביצתה, והפילה זנבה כבשר]על דסתם [ודינו להלכה מסיק ולכן ,

והש"ך בחלב. לאכלה ואסור מילי  לכל כבשר דינה בגידים שמעורה זמן כל מידי,(סק"ט)ביצה קשה דלא כתב 
הדינים  אלו דאין בשר, דין לה אין מקום מכל החי , מן כאבר שדינה אף  ביצתה והפילה תרנגולת דבהכה

ודבש": חלב זבת "ארץ הכתוב  גזירת לולא החי מן אבר משום אסור היה חלב  ואף בזה, זה `la(k)תלויים 
.alga mlyal xeq` ,oenlg `l` dl oi` m` מותר עצמו העוף  בשר אפילו דהא דוקא, לאו הוא בישול לשון

בחלב לאכלו שאסור לומר רוצה אלא ג', בסעיף כדלעיל בחלב  dpiab(k`):(לז)לבשל mdixg` lek`l xzen
.alg e` צריך אין הפה וקינוח  ידיים נטילת סומכין (לח)ואף  מדרבנן איסורו בחלב עוף שבשר דכיון והטעם ,

כבשר חשיב  לא תו לבד, החלמון דמשנגמר והרא"ש רש"י  שיטת e::[ב"י]על sirq(ak)oi` 'eke oyernd
.eilr oiwel שכתבו כתב(לט)יש משנה המגיד אבל בהנאה. מותר יהא ולדבריהם מדרבנן. שאיסורו משום

לכתחילה  אסור אמנם עליו, לוקין אין ומספק בישול חשיב  המעושן אם מסתפק שבירושלמי משום הטעם
מספק לחומרא(מ)לעשן דאורייתא ספק  כל כדין אסור בהנאה ואף סק"ג ]. חדש  dixah(bk):[פרי  inga lyeande

.eilr oiwel oi` טבריה בעיר ונמצאים הארץ  מן הנובעים רותחים מעיינות הם טבריה דאינו (מא)חמי  ובטעם ,

äøéäá äëìä
:d sirq.alg e` dpiab mdixg` lek`l xzen* חדש והפרי

בג (סק"י) חכמים חילקו דלא וסובר ונמשךחולק זירתם,
החיים כף מב)אחריו הגר"א(אות דעת אבל יב). (ס"ק

מדרבנן, איסורו בחלב עוף שבשר דכיון שכתב כהשו"ע
יהודה  והיד הלבוש פסקו וכן זה. אחר בזה לאכול הקילו

השלחן עיקר:(סי "ט)וערוך וכן וש"פ, אדם sirqוהחכמת
:e.eilr oiwel oi` dixah inga lyeande* מה והנה

המבשל אם להסתפק יש במיקרוגל  בישול בימינו שנתחדש
אם  מינה ונפקא התורה, מן בישול על עובר בחלב בשר בו
וכידוע  בהנאה, מותר אם יחד בחלב בשר ובישל עבר
של גחלת או חימום גוף ידי על אינו במיקרוגל הבישול
גלים  ידי  על  אלא רגיל , בתנור כמו מתכת

יוסף ילקוט  בספר ועיין כב)אלקטרו-מגנטיים. (סעיף

השלחן בבדי וגם ליה, ברירא ולא בזה (ביאורים שהאריך 

והמבושל ) דספק ד"ה להחמיר שיש נראה ולכן בזה. הסתפק
לחומרא: דאורייתא

ïåéö éøòù
(el)אומר יביע  ה)שו"ת אות  ו  סי' חיו"ד יא)ש "ך (fl):(ח "ה  ביצה(ס"ק לבשל דשרי  מודים שכו"ע אפשר דכאן כתב  ובשפ"ד .

מינכר: שהוא כיון עין, מראית בזה ואין  בחלב והגר"א(gl)זו יב)ב"י חיים:(ס "ק הארחות מהש "ך (hl)בשם משמע (ס"ק כן

החכ"איג) ס "ו)וכ"כ מ בסמוך(כלל שנביא משנה והמגיד הירושלמי  מדברי  שמואל  בחגורת עליו העיר וכבר [מחזיק והלבוש .

יג]: אות משנה(n)ברכה  ה "ה)מגיד פ "ט  בב"י :(מאכ"א חמי)רש "י (n`)והובא ד"ה מא . :(פסחים 



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùá ç

ïëå(ãë)åà ,áìç éîá øùá ìùáîä(äë)åà ,äúî áìçá(åë)áìçáìùéáù åà ,øëæ ÈÈ
.áìçá øùá íåùî åúìéëà ìò ïé÷åì ïéàå* ,øåèô áìçá íã:äâä(æë)éø÷î àì øëæ áìçåÈ

øñåà åðéà ,øùá ìù äøéã÷ êåúì ìôð íàå .ììë áìç[ יג דין לא כלל íéøñåà[ארוך áìç éîå ,äúî áìç ìáà .ÈÈ

äëìää øåà
תואר הפרי  כתבו יד)לוקה השלחן(ס "ק (סכ"ה)וערוך

דשמא  לאו, אם בישול נחשב  אם ספק  מטעם שהוא
ולפי  בישול. נחשב  האש מן המים נתחממו שלא אף 

לכתחילה, בהם לבשל אסור בדיעבד זה ואפילו
דאורייתא  ספק מטעם בהנאה אסור שנתבשל

הפוסקים  רוב  ודעת נתחמם (מב)לחומרא. שלא דכיון
ואיסורו  מהתורה, בישול בכלל אינו ודאי  האש ידי  על

דבגמרא מדרבנן מ:)רק בחמי (שבת  דהמבשל אסיקנא
לענין  הדין והוא מבשל, משום חייב לא בשבת טבריה

בהנאה מותר יהא זה ולפי  בחלב. בשר [פר"ח בישול

xeht.(ck):סק"ב] 'eke alg ina xya lyandומשמע
ואע"פ האחרונים. כתבו וכן מדרבנן, בבישול דאסור
שאני  בחלב, לבשל מדינא מותר ועוף חיה שבשר
בחלב בשר בבישול האסור ממין שאינו התם
שבשר  מהתורה, עיקרו כאן כן שאין מה מהתורה,

חלב במי  גם אסרו כן ועל דאורייתא בחלב  :(מג )בהמה
(dk).dzn algaקיג:)דדרשינן ולא (חולין אמו" "בחלב 

עצמה  מחמת שמתה או נשחטה בין שחוטה. בחלב 
יד] ס"ק ובין [ש"ך באכילה בין זה בחלב חכמים וגזרו .

אסור (מד)בבישול  הכי בלאו עצמה מחמת ובמתה .
נבלה  באיסור טהורה leyia:(מה)החלב  בהמה בשר

פי  על ואף התורה. מן אסור טריפה בהמה ָבחלב 
ס"ח )שקיימ"ל נ"ז מקום (סימן מכל יולדת, אינה שטריפה

אחרים  להניק דיכולה אם, xkf.(ek):(מו)נקראת alga ֵ
בהמה  גסים (מז)של שלו דדים ונעשו טבעו שנשתנה ,

מעט alg(fk):[רש "י]וחולבים ixwn `l xkf alge¨
.llk דאפילו לומר ורוצה אדם, של זכר חלב  פירוש

אין דרבנן אפילו איסור בשר של לקדירה נפל ואם בו,
מחלב גרע  דלא אוסר אינו בקדירה ששים אין אם
מדרבנן, אסור זכר דחלב  מהשו"ע דמשמע  ומה אשה.

בהמה  של זכר בחלב  :(מח)איירי

äøéäá äëìä
.alga xya meyn ezlik` lr oiwel oi`e* לשון זהו

אבל לוקה, אינו בחלב בשר דמשום דייק ובב"י  הרמב"ם.
ליה  דסבירא שבשלו, אע"פ דם משום אכילתו על  לוקה

הש"ך כתבו וכן עליו. עובר שבשלו טו)דם והשפ"ד(ס"ק
כן  גם וזהו הרמב"ם. לשון שהעתיק כאן השו"ע בדעת

המשנה על רש"י לן (קט.)דעת קיימא דאנן הש"ך וסיים .
התוספות הלב)כדעת ד "ה במנחות(שם דם (כא.)וכדאיתא

חדש  הפרי  כתב וכן עליו, עובר אינו שמלחו או שבישלו
סק"א) ס"ט וכן (סי' פוסקים. ועוד  והרא"ה הר"ן דעת שכן

ע' בסימן הרמ"א הש"ך(ס"ו)דעת שם מט)וכמ"ש .(ס"ק
ובישלו  שמלחו דדם כתב ס"ט  בסו"ס יוסף הבית וגם

ח"ה אומר יביע ובשו"ת ד)דרבנן. אות ה סי ' שכן (חיו"ד כתב
כאן  מפסיקתו העולה עם דבריו ליישב ודחק בדעתו, עיקר
דבסי ' לק"מ , ולענ"ד  עי"ש. מדאורייתא אסור שבשלו שדם
יקשה  שלא כדי  והרשב"א דהסמ "ג  אליבא כן כתב ס"ט 
אסור  ומלחו שבישלו דדם סבירא איהו אבל עליהם,

הנזכר בסימן בפלתי  עיין ועוד שכתב (סק"א)מהתורה.
וא"כ כהרמב"ם, דאורייתא שבישלו דדם הרי"ף שדעת
שנקטו  הפוסקים על ותמה דעתייהו. הב"י שביק דלא ודאי 
המאירי  דעת וגם דרבנן. שבישלו דדם להלכה בפשיטות

לחולין בחידושיו הר"ן דעת נוטה וכך שדם (קכ .)והעיטור,
הרדב"ז וכתב דאורייתא. קצט)שבשלו סי' מאחר (ח"א

נפשו  שומר וכל  להכריע כדאי אין היא דרבוותא שפלוגתא
הבית במשמרת הרשב"א כתב כבר הכי  ובלאו עה ירחק (דף

דעיקרו סוע"א) כיון מקום מכל דרבנן, דאמר למאן דאף
ביביע  עוד ועיין תורה, כשל בספיקו החמירו דאורייתא

ג,ד)אומר אותיות ו  סי ' יו"ד האלו.(ח"ח הרשב"א בדברי שדן
על לסמוך יש אז להקל  צדדין עוד יש אם רק ולמעשה

סק"א  ס"ט  בסימן החיים כף שכתב וכמו [הערת המקילין,

או"ה  יוסף בילקוט ועיין זה: לחיבור  בכת"י שליט"א יוסף יצחק ר' הרה"ג

שבישלו דדם דס"ל בב"י  מקומות מכמה שהביא רל"ו) (עמ' ס"ט סי ' ח"א

לשון העתיק וכו ' בחלב דם בישל כאן שכתב דמה כרחך  ועל מדרבנן,

נחית  ולא בחלב, בשר בהלכות קאי דהכא קאמר, דוקא ולאו הרמב"ם

דדם  להרמב"ם דס"ל זה מלשון בב"י  דייק גופיה דאיהו ואף מליחה. לדין

בדוכתא, סוגיא על וסמך  בשו"ע. בזה נחית לא הכא מהתורה, שבישלו 

תגובת  עכ "ל . בזה דקדק לא ולכן מלקות, ליכא הזמן דבזה ובפרט

אפשר  בב"י  שם הלא דוקא לאו  כאן  השו"ע דדברי  נאמר למה המחבר:

לומר  שביקש  וכמו  קאמר , והרשב"א הסמ"ג דלשיטת בפשיטות ליישב

כבר  כי  נ "מ אין לדינא הכי  ובלאו בתחילה. ס"ט) סי' (ריש צדק הזבחי

בספקו החמירו מהתורה שעיקרו כיון דרבנן למא"ד  שאף הרשב"א כתב

ïåéö éøòù
(an) משנה(סק "ב)פר"ח במגיד משמע וכדבריו ה "ו). הגר"א(שם וביאור בב "י  יד)שהובא לדיני (ס"ק  בחלב בשר דין שהשוו 

הלבוש : דעת וכן ברעק"א:(bn)שבת. הובא למשה, בסמוך:(cn)תפארת הרמ "א כתב וכן למשה, עיין (dn)תפארת
פ"א: דעת(en)בר"ס טז)שפתי והיתר:(ס"ק באיסור שכתב טעם עוד שם ועיין ,(fn)טז)ש"ך טז)ש"ך(gn):(ס"ק (ס"ק

יד)ופר"ח :(ס"ק



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùáè

äìçúëì øåñàì ùé ìåùéáá åìéôàå ,äîöò áìç åîë ìëàîäל"א כלל בארוך משמע יב (כן íéøîåà).דין ùé È

,øùá íéîòô áìç íéîòô íäá íéìùáî íäù éôì ,íéìåìâ éãáåò ìù äøéã÷ úçú ùàä úåúçì øåñàã

íäìù äøéã÷ úçú äúçîäå(çë)áìçá øùá ìåùéá éãéì àáהצלמים פ' מרדכי  ט (הגהת אות  פ"ב הגבורים .)שלטי

åáúë ãåò(èë),äîäá éðôì ïúéìå ,áìç éìë íäá åçéãäù íéî íò øùá éìë íäá åçéãäù íéî áøòì ïéàã

äàðäá íéøåñàãכא(מהרי "ו סימן והלכות åáúë).דינין ãåò(ì),åá ùîùì ïéà ,ùàøä úôéôçì íéî åá ïéùåòù éìëäã

äëìää øåàäøéäá äëìä
שנמלח  שבשר ב' הלכה בילקו "י  שם שכתב בדין  ומ"מ וכנ "ל . תורה כשל 

שיכול המלח כנגד ששים היה ולא שעליו  המלח עם ונתבשל הודח ולא

כאן שאין  כיון להקל אפשר  ששים, שם שיהיה עד  התבשיל על לרבות

מסופק  אם משא"כ  אין ) ד "ה ס"ה צ"ט סי' הלכ"ב (עיין דאורייתא חששא

להחמיר  יש דאורייתא חששא כאן  יש שאז המלח, נגד ששים יש אם

:בספקו]

ïåéö éøòù
(hn)יח)ש"ך חדש(ס"ק טז)פרי  ובפתיחה(p)וש"א:(ס"ק כיצד)שפ"ד . טע"כ מבואר (ד"ה וכן מהתורה, בישול דהוי  כתב

רבה האליה דברי  א)מתוך  אות תרעג דניאל(p`):(סי' יח)חמודי  עולם (סי' ה"ח)הליכות בהעלותך  פ' בשו"ת (ח"ז מוכח וכן .
סופר צב)חתם ס"ס מאהבה(ap):(חיו "ד  פז)תשובה סי ' ו (ח"ג חיות, מהר"ץ סד)שו"ת הכרתי (סי ' מדברי גם כן והוכיחו

יג)ופלתי עולם(ס"ק בהליכות פסק ועפ"ז וס"ח). ס"ה בהעלותך  יומא,(ח"ז בת בקדרה אפילו לגוי לבשל מותר הדין שמעיקר
דברי  היפך שזה דמלבד ותימה עיי"ש. להקל יש מרובה הפסד  במקום או הדחק ובשעת לאוסרים, לכתחילה לחוש ונכון

בפנים]השו"ע התירו [שהבאנו שבדיעבד  רק לבשל , אסרו מדרבנן אבל  מהתורה, אלא התירו לא המתירים גם דהלא עוד  ,
שהברכ"י ועוד  מדבריהם. כדמוכח כב)בהנאה חי (אות איש ד)והבן אות צדק (בהעלותך  שאיסור (סק"ט)וזבחי  כפרמ "ג  פסקו

האו"ה וכ "כ הוא. ה).תורה דין ל בעיטור(כלל  משמע יד .).וכן הבשר  הכשר  יוסף (ש "א יצחק הרה"ג בהסכמת עוד מזה ועיין
ד) שם:(אות שהערנו יט)ש"ך(bp)ובמה יט)פרמ "ג (cp)וש"א:(ס"ק ס"ק השלחן(שפ"ד ערוך  וכתב שיהיה (סל "ג). שצריך

צ"ה סי ' ועיין ע"כ. הכלים בתוך  חלב ושל בשר של  ממשות רעק"א(dp):(ס"א)גם בהגהות יט)עיין מוכח(ep):(אות כן
ג)ממהרי"ל דין או"ה הל' הדין:(מנהגים מקור כ)ש"ך(fp)שהוא יח)פר"ח(ס"ק וש"פ:(ס"ק

(gk).alga xya leyia icil `a אפילו זה ומטעם
אין  אך יחתה, לא דברים שאר או מים מבשל הגוי  אם
בסמוך  הרמ "א שכתב  כמו בעלמא חומרא אלא בזה

בזה  נזהרין העולם שהבלוע(מט)ואין חשו דלא .
יפלוט  יחד וחלב  מבשר הקדירה לחוץשבתוך

ידי  על דרך ויתבשל הוי לא דזה משום החיתוי ,
בישול  דרך הוי ודאי יומא בת חלב  של בקדירה בשר אבל מבישול (נ)בישול. יומא בת אינה הקדירה אם אך .

וגם  ג', בסעיף  וכנ"ל בדרבנן בישול איסור חכמים אסרו שלא לכתחילה, לנכרי בשר בה לבשל מותר החלב 
חלב של או בשר של  קדירה היא אם יודע דמי  עין, מראית שסוברים (נא)ליכא ויש יומא (נב). בת בקדירה דאף

התבשיל  ולכן בעלמא בליעה אלא כאן ואין בעין, חלב עם נתבשל לא והבשר הואיל מהתורה, בישול שייך לא
שכתב השו"ע דרך זה ואין בהנאה. ס "ג)מותר צ"ד הקדרה (סי ' ששים. ואין בשר של בקדרה חולבת כף  תחב  שאם

בהנאה בהנאה]אסורה אסור הוא דבר, בה בישל הכיריים [שאם מעל אדים קולט ששמים אצלנו שמצוי מה ולענין .
שאינו  כיון בזה להקל יש בודאי בזיעה, סולדת והיד  חלב  שם לבשל לעת מעת ותוך בשר שם לבשל ורוצה

בישול דלא דרך דידן בנידון  שכן וכל בישול. דרך שאינו  כיון התורה מן  בחלב בבשר קליפה שאין מג .) (חולין הר"ן ממ"ש [ועדיף

בישול] דרך הזיעה,הוי מחמת יס "ב של לחום מגיעה לא הקולט  דופן הכי  דבלאו ועוד לזה. צריך אינו וגם ,
צ "ב סי ' ההלכה באור שיתבאר כמו בזה חשש פ "א )דאין וס"ק ע "ט eke'.(hk):(ס "ק egicdy min axrl oi`c היינו

אלא  התורה מן אסור דאינו כיון בהנאה אסור אינו כן לא דאם רותחים כך ועירבם רותחים במים כשהדיחם
ג  בסעיף וכדלעיל בישול כשאינו (נג )דרך אפילו מבשל ראשון דכלי בו, סולדת והיד ראשון בכלי כשהוא והיינו .

האש  דמסתמא (נד)על לבהמה, לתת ויכול לחוש אין שעירב  בדיעבד והיינו לחוש, אין דבדיעבד הרמ "א וסיים .
בכלים  שהיה והחלב הבשר ממשות כנגד במים ששים eke'.(l):(נה)יש y`xd ztitgl min ea oiyery ilkdc

נותנים שבזמניהם היו אלו ובמים ראשון, כלי  והיה האש גבי על מים בו מרתיחים שהיו מיוחד כלי להם היה
מפני  בהנאה אסור זה ואפר ניקוי. כחומר הכירה מן שלוקחים באפר אז משתמשים שהיו הראש, לניקוי אפר

אכילה  לצורך זה בכלי להשתמש שאין כתבו לכן בחלב, בשר שם להתערב  הפוסקים (נו)שהרגילות וכתבו (נז).

לא  אכילה של דבר שאינו כיון ראשו דלרחוץ משום נהנה, שהרי  הראש לחפיפת טעמא מהאי נאסר דלא דהא
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.áìçå øùá íù áøòúäì àåä úåìéâøå äøéëä ìòù øôàî äúåà ïéùåòãג(מהרי "ל אות או"ה øåñàì).הלכות  ùé ïëìå

ïî ùîúùäì ïë íâ(àì)ïî áìçå øùá íéîòôì íäéìò íéæúðã íåùî ,óøåçä úéááù íéøåðúä ìù úåøéã÷ä

íéøåðúá íéìùáîù úåøã÷äדינין כד (מהרי"ו  סימן ùåçì).והלכות ïéà ãáòéãáå(áì).äæ ìëá(âì)ïéà äìçúëì óàå

.[à úåà î"ã] .ãéñôä àì ì÷éîäå ,àîìòá úåøîåç àìà äæá.fìùáîä(ãì)ïëå .áééç ,áìçá ìéìù
ìùáîä ìáà .åìëåàä(äì),àéìù(åì)øåò åà(æì)íéãéâå(çì)íéôìèå íéðø÷ éø÷éòå úåîöòå

äëìää øåà
וכמו  האיסור מגוף נהנה שאינו כיון הנאה חשיב 

צ"ד סי' לקמן ג)שיתבאר הרמ "א (סע ' שכתב  ומה .
לאכילה, אפילו והיינו לחוש, אין שבדיעבד בסמוך

לפגם  טעם נותן הוא שהאפר משום (l`):(נח)הוא
.sxegd ziaay mixepzd ly zexicwd תנורי פירוש,

את  בהם לחמם עשויים והיו בזמניהם שהיו חורף
חרס של גדולה קדירה כמין זה בתנור והיה הבית,
התבשילים  שם לחמם קדירות שם לשים שיוכלו כדי
גם  התנור בקדירת שמים והיו הבית, חימום אגב 
מחממין  שהיו ופעמים חלב, קדירות וגם בשר קדירות
לאסור  דיש כתב זה ועל התנור  בקדירת מים ישירות
אלא  וחלב . בשר טעם שנכנס משום במים להשתמש
שלא  כל איסורא מחזקינן דלא משום חומרא רק  שזהו

התנור  לקדירת וחלב  מבשר שניתז (al):(נט)ראינו
.df lka יש בשם שכתב  הנ"ל החומרות כל על קאי 
eke'.(bl):(ס)אומרים  dligzkl s`eהש"ך (ס"ק כתבו

מתכת כא ) של שבקדירות חטאת התורת בשם וש"פ 
ניתז  אם שאף  משום לכתחילה אפילו להחמיר אין

האש ידי על ומתלבן חוזר בוהיה שמועיל דבר כל [שהרי 

ד' סעי' תנ"א סי' באו"ח וכמבואר קל, ליבון  בו  מועיל הגעלה

כ'] אות רעק"א הגהות ללמו בהגה. ויש שחצובת . מכאן ד
מושיבים  שעליה הכיריים על שנמצאת שלנו הברזל
יש  וחלב, לבשר השנה כל בה שמשתמשים הקדירות
נשרף כבר חלב , כך ואחר בשר נשפך אם שאף  לתלות
שכתב וכמו האש, על היא שעה שבכל כיון והלך

תנ"א בסימן ברורה לג)המשנה לחמם (ס"ק מותר ולכן .
מבשר  בו שיבלע  לחוש ואין לחם החצובה על

f::(סא)וחלב sirq(cl).lily הנמצא עובר הוא
בישלו  אם מלקות וחייב  שחיטה, אחר הבהמה במעי 

בברייתא דאיתא במזיד, קיג:)בחלב לרבות (חולין "גדי "
הבהמה: כבשר שנחשב  השליל, הוא ily`.(dl)את

בתוכו שוכב  שהולד ד.]קרום ברכות והטעם [רש"י  .
בעלמא  ופירשא "גדי" נחשב שאינו משום שפטור

לאכילה (סב)הוא  ראוי שאינו מאוס דבר היינו אי (סג ), ,
ואינו  עצמו בפני  ועומד הנפרש דבר היינו פירשא נמי ,

העובר  או האם מן כחלק עור.(el):(סד)נחשב או
ועצמות גידים כמו דהוי דפטור משנה והטעם [מגיד

ה"ז] פ"ט כמו מאכ"א שדינם רכים עורות יש אמנם .
הן- ואלו רכים שהם בזמן מילי  בכל הגדי `.בשר

שליל. של האליה.a.עור שתחת בית b.עור עור
לענין  עצמו כהבשר התורה מן דינם אלו כל הבושת.

וטומאה כא]אכילה ה"כ פ"ד לענין [רמב"ם הדין והוא .
בחלב ובהנאה:(סה)בשר בבישול ואסור ,(fl).micibe

בשר  גידי אבל כעצמות, דקשין הצואר גידי היינו
בשר  הוי  הנפשטין, הרכים גידים כל (gl):(סו)היינו

.xeht mikxd mitlhe miipxw ixwire zenvre אבל
מדרבנן  בחלב לבשלם לוקה (סז)אסור דאינו והטעם .

לשליא ודמו "גדי " דאינו סק"כ]משום מה [גר"א :
איסור  אין דבקשים דמשמע  רכים ערוך בשלחן שכתב 
דברים  בשאר אבל טלפים, על רק קאי  מדרבנן, אפילו

ïåéö éøòù
(gp)צ"ה סימן הכסף בנקודות הש"ך טו)ודברי  בס"ק הט"ז  בהירה(על  בהלכה שם מ "ש ועיין הוא)מגומגמין. ד "ה (hp):(ס"ד

משה בדרכי  מבואר זה אדם(q):(סק"א)כל  ס"ז)חכמת מ השלחן(כלל סופר(ס"ל)ערוך צב)חתם אומר(q`):(סו"ס יביע שו"ת
י) אות לה סי' חאו"ח דוד(ח"י הבית על והשיג רח). סי' פסח חלב(הל' של וקדירה בשר של קדירה לבשל שמותר וכ"ש בזה. שאסר

לחלב ואחת לבשר אחת לייחד וא"צ חצובה אותה פג)על ס"ק צב סי' ההלכה אור משה(וע"ע אגרות בשו"ת פסק וכן יו"ד, (ח"א

נט) סופרסי' כתב ובשו"ת נד). שהיא(סי' ונראה לבשרי. וברזל לחלבי ברזל לו יהיה ה' שירא שסיים אלא להתיר, צידד ג"כ
יתירה: דם)ובפרש"י(קיג:)חולין(aq)חומרא אשר"י(bq):(ד"ה דחולין)הגהות פ"ד זרוע(סוף האור תמג)בשם לטומאת(אות דדמי ,
עיי"ש: זרוע(cq)אוכלין, אוכלין(dq)במסקנתו:(שם)אור טומאת דיני מדמה אשר"י שבהגהות כיון בזה, נסתפק שהפמ"ג ואף

וכנ"ל בחלב סק"כ)לבשר מהגר"א משמע הבשר:(וכן כדין בזה לאסור יש בחולין(eq)ממילא שגידי(שם)וברש"י(צ:)כדאיתא
לאכילה: ראויים ולא קשים ס"ו)חכ"א(סק"כ)פר"ח(fq)צואר מ השלחן(כלל :(סכ"ט)ערוך



êåøò ïçìùæô ïîéñáìçá øùáàé

.øåèô ,íéëøä(èì).øåèô ,íìëåàä ïëå.g(î)*àáìçã éáåéñðã øîåàù éî ùé(àî),ùåøéô)

(äðéáâä ïåàô÷î äöîúîä áìç.äøåúä ïî øåñàå ,áìç éî ììëá íðéà ,(áî)åðééä áìç éî àìà È

íéî àìà åá øàùð àìå ,äìòîìî óö ìëåàäå ,éáåéñðä íéìùáî úåðéáâä íéùåòù øçà
.áìç éî àø÷ðä åäæ .àîìòá.h(âî),äáé÷á àöîðä áìç(ãî)ìùáì øúåîå ,áìç åðéà
äáù ìåìöá åìéôà øùá åáרי "ף בשם מג .(טור הט"ו ורמב"םחולין פ "ט øñåàù,(äî)).מאכ"א éî ùéå תוספות)

äëìää øåà
מדרבנן  בחלב לבשלם אסור קשים ובין רכים .(סח)בין

ובדלית  גופיה העצם מצד מיירי  כאן השנוי  דכל ודע 
דינו  הבהמה של העצמות שבתוך מוח  אבל מוח, ביה

ממש  xeht.(hl):(סט)כבשר mlke`d oke אבל
מדרבנן באכילה וש"א]אסורים כב ס"ק g::[ש"ך sirq

(n).xne`y in yi שאומר מי  יש לשון שכתב  אף
דנסיובי  כהסוברים ודלא עיקר. וכן ליה, סבירא הכי

מדרבנן איסורו ברכהדחלבא וש "א][מחזיק ל), :(אות 
(`n).'eke dvnznd alg yexit גבינה לעשות דכדי

החלב בתוך חימוץ דבר שאר או קיבה חלב ָָשמים
דחלבא: נסיובי נקרא והנוזל נוזל נשאר וחלק  גבינה, ונעשה נקפא חלק  נתפרד, alg.(an)ואז in `l` שנתבאר

כן  אם מהתורה, כעיקר דטעם לן קיימא והרי  העולם ומקשים מדרבנן. רק בשר עם בישולו שאיסור לעיל
ונראין  האחרונים. בזה והאריכו התורה, מן אסור זה ויהא חלב טעם החלב  במי נפלט הנסיובי  שנתבשל מחמת

הפרמ "ג על שלום המשמרת יז)דברי  ס"ק המים:(בשפ"ד  את מהנסיובי לגמרי  שמפריד הבישול שטבע  שתירץ
:h sirq(bn).daiwa `vnpd alg יונ הגדי או העגל או שהטלה בקיבתם פירוש הנמצא והחלב חלב , הם קים

בקיבתם  לקרוש מתחיל החלב מועט זמן ולאחר הוא הפוסקים:(ע)צלול ונחלקו והרמב "ם `.. הרי "ף דעת
בשר. בו לבשל ומותר בעלמא פירשה רק כלל, חלב  אינו צלול ואפילו בקיבה הנמצא רש"י a.שחלב שיטת

בצלול. שכן וכל בקרוש אפילו גמור חלב הצלול b.שהוא אבל חלב, אינה שבקיבה שהקרוש ר"ת שיטת
הבהמה  בחיי  בקרוש דוקא זהו אם הפוסקים נחלקו בקרוש שהתיר ר"ת ובדעת לו. יש גמור חלב דין שבקיבה
והרמב "ם. כהרי"ף בסתם פסק  והשו"ע  י'. בסעיף לקמיה בהגה אלו דעות והביא מיתתה, לאחר נקרש אפילו או

לקמן: שנכתוב וכמו רש"י  כשיטת שהחמירו ויש כר"ת. פסק בלשון algdוהרמ"א נקרא הקיבה שבתוך
הקיבה עור נקרא החלב שבתוכו הקיבה ובשר קיבה, סמ"א]הפוסקים השלחן  alg.(cn):[ערוך epi` מתורת שיצא

וטינופת כפרש ונחשב כד]אוכל ס"ק המעמיד,[ש"ך דבר והוא לשבח  טעם שנותן ואע"פ  דעת השפתי וכתב .
ואז  הבהמה שינקה מאז מעט בנשתהה דוקא והיינו בעלמא. פירשא והוי חלב מתורת דנפיק לחז"ל להו קים
הרי  במעיה החלב נשתהה שלא מיד אותה ושחטו בפנינו הבהמה ינקה אם אבל חלב , מדין יצא שבה הצלול

פירשא  ואינו גמור חלב  דין לזה xqe`y.(dn):(עא)יש in yie בעלמא פירשא הוא הרי  קרוש אבל דוקא, בצלול
י  בסעיף ולקמן ו' סעיף  פ "א בסימן לעיל הרמ"א שהסכים וכמו ר"ת וכשיטת בשר, בו לבשל ולבני (עב)ומותר .

בצלול  אפילו בשר לבשל לכתחילה להתיר יש השו"ע  הוראות שקיבלו לבשל (עג )ספרד אין מקום ומכל .

äøéäá äëìä
:g sirq.xne`y in yi* השלחן שכתב מקום שבכל הוא כלל

בדבר, חולקים מביא ואינו שאומר ' מי  'יש בשם דין ערוך 
כתבו  כן שחולק. מי  שיש מוכרח ואינו כן, לפסוק  דעתו

ברכה טז)המחזיק אות  פג סי' ברורה(יו "ד ס"ק והמשנה לב  (סי'

אומרקפ) יביע א)ושו"ת  אות טו סי ' חיו"ד הסמ"ע(ח "ז כתב וכן .
סק "ח ) טז  בשאר(סי' כן גם נזכר  שאינו דין שמצא מקום שכל

כן  שכותב ופעמים ע"כ. שאומר' מי  'יש  לשון כתב פוסקים
בב "י  חולקים שהביא מקומות זולתי מחודש, דין שהוא  מפני 
שאינו  יתכן שאז לדבריהם ונטה לו הקודמים בסעיפים או

הענין לפי והכל למעשה, כן יוסף סובר יצחק  ר ' הרה"ג [הערת 

בדעת  כללים  ח "ג יצחק  בעין בזה מ"ש וראה זה: לחיבור  בכת "י שליט "א

ל"ז] הלכה  :השו "ע

ïåéö éøòù
(gq)כב)פמ"ג ס"ק ברכה(שפ"ד כח)מחזיק החיים(אות סט)כף כהפרישה(אות דלא יא), בש"ך(hq):(ס"ק צ"ט בסי' וכמבואר

החיים(סק"א) בכף ועיין ע). בזה:(אות פרטים הישר(r)עוד בספר ר"ת לשון פ"ג)זה כשרוצים (דף נוהג מנהגו עולם ועדיין
אותן: ושוחטין לקרוש מעט אותן ומשהין אותן מניקין קיבה חלב הרדב"ז(r`)ליקח  דקדק הט"ו)כן פ"ט מלשון (מאכ"א

כה)ש"ך(סק"ז)ט"ז(ar)הרמב"ם: עולם(br):(ס"ק  סי "א)הליכות החולקים (בהעלותך דעת כן גם הביא שהשו"ע ואף .
צ"ד בסימן ההלכה באור מ"ש עיין אומרים, יש להחמיר:(סס"א)בשם חובה ואין כסתם הלכה ויש שסתם
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הכיור"ת ד"ה קטז: נב ורא"שחולין סי ' והלכתאורשב"אפ"ח ד"ה  קטז. ïéâäåð).(åî)ור"ן),חולין ïëå).i(æî)àöîðä áìç
.äáé÷áäáé÷á åçéðäì ïéà äìçúëì :äâä(çî)äáé÷ä êåúá áìçä ïðèöéù ãò י "ח כלל טז (ארוך אשירידין והגהת

כו  סי ' פ "ב  שמחה)ע"ז רבנו ãò)(èî),בשם ,ùåçì ïéà ãáòéãá ìáà)(ð),äúáé÷á çìîðù(àð)ãîòù åà
,ãçà íåé åáæàå :äâä(áð).åá ãéîòäì øåñà,åá ãéîòä íàå :äâä(âð)ìë øñåà ìåìöä àåä íà

,úåðéáâä(ãð)'ñ äéä íàå .äøåñàä äáé÷ä ãâð ãéîòäù áìçá 'ñ àäéù ãòäáé÷ä äéä íàå .øúåî ìëä ,áìçá

äëìää øåà
משום  בקרוש אפילו טהורה בהמה בשר לכתחילה

ד  בסעיף  שנתבאר וכמו העין oke(en):(עד)מראית
.oibdep אשכנז אחרונים בני כמה אולם הסכימו (עה).

הש"ך וכתב  בקרוש. אף  כרש"י לב)להחמיר (בס "ק

היה  אם אפילו מרובה הפסד במקום להקל שאפשר
דורא. ושערי המרדכי כדעת מיתה לאחר ונקרש צלול
עם  כשמערבם אלא להקל שאין שם מדבריו ומוכח
דאורייתא, חשש אין שאז בישול בדרך שלא בשר
קרוש  שגם רש"י  לשיטת לחוש יש בישול בדרך אבל

אדם ובחכמת ס"ח )אסור. מ הפסד (כלל שבמקום הכריע 
אפילו  בקרוש ולהתיר הרמ"א על לסמוך יוכל מרובה

i:בבישול: sirq(fn).daiwa `vnpd alg לאחר
שינק : העגל או הטלה או הגדי  cr(gn)שחיטת

.daiwd jeza algd ophviy הבהמה שחיטת שלאחר
הוא. חם בקיבתה הנמצא החלב וגם חמים, איבריה
שסוברים  לפוסקים לכתחילה לחוש דיש לומר ובא
כדי  הקיבה בחלב רגיל חלב  להעמיד רוצה ָָשאם
עד  שבקיבה החלב את להשהות אין גבינה, לעשותו

וחמוץ חריף  הקיבה שחלב שמאחר הרי (עו)שיצטנן, ,
בחלב בשר ככובש והוי מהבשר טעם סופג הוא

באכילה: yegl.(hn)שאסור oi` carica la`
דאינו  שסוברים הפוסקים על לסמוך יש דבדיעבד

לעת מעת כבישה או מליחה ידי על אלא [דרכיאסור

סק"ט] dzaiwa.(p):משה glnpy מן הדם להוציא
כרותח להחשב  במליחה שישהה והשיעור הקיבה.
במליחתו  שישהה כדי  הוא חלב בו להעמיד ויאסר
בשו"ע כמבואר להרתיח  ויתחיל האור על שיתנו כדי

ס "ט צריך (סי"ח )סימן כרותח, שיהיה מליחתו וחוזק .

כמבואר  מלחו מחמת נאכל שאינו כך כל נמלח שיהא
הש"ך  וכתב ה'. סעיף צ "א סימן דאף(עז)בשו"ע

במליחה  להחמיר שם בהגה הרמ "א כדעת לנוהגים
שמולחים  כדרך מעט  רק נמלח  אפילו וכן מיד לאסור

מק מכל כרותח, שנחשב בדיעבד לצלי להתיר יש ום
מכשיעור  פחות בקיבה שנמלח  בחלב  העמידו אם
הרבה  הכי דבלאו כיון השו"ע . שאוסר המליחה
בקיבה  הנמצא דחלב  ס"ל מכללם והמחבר פוסקים

בעלמא  כפרש הוא (עח)חשיב  וגם בצלול, אפילו
בישול  דרך אלא אסור אינו התורה דמן דרבנן מילתא

מליחה: ידי על `cg.(p`)ולא mei ea cnry e`
כדלקמן  ככבוש דהוי  לעת, מעת שעות וארבע  עשרים

ק"ה ea.(ap):[ש"ך]ר"ס  cinrdl xeq`חילוק ואין
לבשלו  מותר דלשו"ע ואע "ג לצלול. קרוש בין
הרמ "א  ולדעת צלול, החלב אפילו בשר עם לכתחילה
התם  דשאני ירוחם ר' כתב  וכמשנ"ת, בקרוש מותר
הוא  והרי  שבקיבה, חלב  משום אלא איסור בו ָשאין
כיון  מקום מכל הוא, שפירשא אף כאן אבל כפירשא.
קבל  כרחך על בקיבה לעת מעת שהה או שנמלח
לכתחילה  אסור ולכן הקיבה, עור מבשר טעם
כתב דיעבד לענין מקום ומכל גבינות. בו להעמיד

המתירים  סברת על לסמוך דיש יוסף  (עט)בבית

משה  הדרכי וביאר בקיבתו. הנמלח  בחלב  להעמיד
הטעם (סק"ח ) גם פירשא, הוי והחלב  שהואיל בדעתם

פירשא הוי  מהבשר ed`(bp):[ש"ך]שקיבל m`
.lelvd הצלול שחלב כר"ת שפסק לשיטתיה אזיל

דבר לכל כחלב נחשב diy`(cp):[גר"א]שבקיבה cr
.dxeq`d daiwd cbp cinrdy alga 'q פירוש

ïåéö éøòù
(cr) כה)ש"ך אדם(ס"ק ס"ח)חכמת מ בט "ז(dr):(כלל והובא כה)ובש"ך (סק"ז)מהרש"ל. חדש(ס"ק הפרי פסק וכן (ס"ק ,

כו)ש"ך (er):כב) אדם(fr)מהאו"ה:(ס"ק וחכמת כ"ז, ס"י)ס"ק מ בחלב (gr):(כלל  להעמיד  אין דלכתחילה אף והיינו
בב"י: שפסק וכמו המתירים על  לסמוך דיש מודה השו"ע גם שהעמיד בדיעבד מ "מ לשו"ע, אף בקיבה כן (hr)הנמלח

בב"י : כמבואר המרדכי שהביא שמשון ר' דעת הוא וכן והרמב"ם. הרי "ף בדעת הטור סובר
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) .äáé÷ä ãâð áìçá 'ñ äéä àì åìéôà ,íåìë úøñåà äðéà ,äùåø÷ סק "ח הד"מ  ר"תכ"כ דוראחוליןלדעת שערי  הגהות  הכי/ ד"ה  קטז:

סק"א פג ùø÷ðå,סי' ,äìçúî ìåìö äáé÷ä äéä íàå .((äð)) ìåìö ïéã åì ùéבשם יוסף דף רשב "אבית ש"ד ב"ג הקצר  הבית  תורת

הפוסקים )פד: äæá(åð).ובשם  ïéìé÷î ùéåפ (ש "ד המרדכי סי' בשם יוסף  תשלג בבית סי ' ì÷äì.(æð),)חולין  ùé ãñôä íå÷îáå

,åúåà ïéùáééîå åúåà íéçìåî íéîòôì ,äáé÷ä øåò(çð)ùáééúðù øçàîã ;øúåî ,áìç åúåà íéàìîîå ,õòë äùòðå

øùá úéçåìçì åá ïéàå ,àîìòá õòë éåäלקט שבולי  בשם יוסף לד(בית סי' iíà(èð)äðéáâ`.).ח"ב  ãéîòä
,äøùë úáé÷ øåòá(ñ),øùá íòè äá ùé

äëìää øåà
נגד  גבינות, ונעשו שהעמיד בחלב ששים שיהא עד
בשר. טעם וקבל בקיבה נכבש או שנמלח החלב
כדלקמן  נבלה נעשה בחלב שנתערב דבשר ואע "פ
בדבר  גבינה לעשותו חלב  שמעמיד וכל צ "ב, בסימן
לקמיה  שכתב  כמו בטיל לא באלף  אפילו האסור
משום  להקל לרב  ליה דסבירא לומר יש יא, בסעיף 
בחלב בשר כגון מהתורה שאסור מעמיד דבר דדוקא
אם  איסור, של כגופו וחשיב  בישול ידי על  שנאסר
כאן  כן שאין מה במשהו, אוסר כך אחר בו העמידו
וכבוש, מליחה ידי על אלא נאסר המעמיד שאין
של  כגופו חשיב דלא הרב  סובר מדרבנן, אלא דאינו

ש  לענין שהוא איסור בכל במעמיד וכבר (פ)יאסור .
הבית  דעת אבל הרמ "א, לדעת זה דכל לעיל נתבאר

ענין: בכל בדיעבד דמותר lelv.(dp)יוסף oic el yi
אבל  מותה, לאחר ונקרש צלול בשהיה ודוקא
נחשב עלמא לכולי הבהמה בחיי  בשנקרש

dfa.(ep):(פא)כקרוש  oiliwn yie:כקרוש להחשיבו
(fp).lwdl yi cqtd mewnaeהש"ך לב)וכתב  (ס "ק

מחמירים שיש וש"א]דאף  קרוש [מהרש"ל דגם כרש"י 
בדיעבד  כאן מקום מכל פירשא, ואינו חלב  נחשב
לסמוך  יש מיתה, לאחר שנקרש בצלול העמיד שכבר
שדינו  שסוברים הפוסקים על מרובה הפסד במקום
או  כבישה של דרבנן איסור אלא כאן דאין כקרוש,
סוברים  והמחבר והרמב"ם שהרי"ף ועוד מליחה,
האחרונים  האריכו והרבה פירשא. הוי  צלול שאפילו
להאריך, ראיתי ולא פרטים בפרטי ההלכות באלו

על  הגבינות את מייצרים המקומות ברוב הזמן דבזה
עד  כימיים חומרים שאר או כלציום נתינת ידי 

גבינה: ונעשה urk.(gp)שנתפרד dyrpe הדין והוא
כעץ . שנעשו עד אותם כשמייבשים מעיים בני שאר

כן  לעשות אין לכתחילה מקום והטעם (פב)ומכל .
שהעור  מצוי  הקיבה בעור החלב שמשהה שכיון נראה

בחלב: בשר של טעם ומבליע  ומתרכך azkחוזר
כו)הנוב "י  סי' דוקא (קמא - הקיבה בעור דמתירין דהא

כלל, איסור שם עליה חל שלא היתר של קיבה
מקודם  עליה שחל וטרפה נבלה קיבת בעור משא"כ
משום  להלכה, מכוונים דבריו ואין עיי"ש. איסור שם

הלקט בשבולי הדין לז)שבמקור ס"ק ברכה במחזיק (הועתק

הכי  דינא איסור בשל שגם להדיא sirq:(פג )מבואר
:`i(hp).dxyk zaiw xera dpiab cinrd,פירוש

ע חתיכת גבינהשנתן ונעשה ונקפא בחלב ס"ק ור [ט"ז 

להעמיד יב] אסור לכתחילה אבל בדיעבד זה וכל .
קיבה  xya.(q):(פד)בעור mrh da yi כשאין כלומר

לטעמיה  אזיל והמחבר העור. נגד ששים בגבינה
על  שסומכים צ"ח  סימן ריש לקמן ליה דסבירא
ביה  יש אם סתם כתב לכך כוכבים, העובד טעימת
דלא  בהגה כהרב לן קיימא אנן אבל בשר . טעם
לעולם  והלכך כוכבים, עובד אטעימת האידנא סמכינן

בששים לד]משערינן ס"ק דרבנן [ש "ך באיסור ואפילו .
תומו  לפי מסיח הוא ואפילו הגוי על סומכים .(פה)אין

לסמוך  לא כהרמ "א בזה שמנהגם אף  ספרד לבני  אכן
צ"ח , בסימן השם בעזר שיבואר וכמו גוי טעימת על

ïåéö éøòù
(t)הש"ך דברי  תוכן זה צ(סק"ל)כל  סי ' בהירה בהלכה  ועיין ומשערין). נעשית (ד "ה חתיכה אמרינן שלא הסוברים דיש

כחל : מלבד דרבנן באיסור בב"י:(t`)נבלה שהובא ברשב"א לג)ש"ך(at)פשוט אדם(ס"ק ס"ט)חכמת מ (bt)וש"פ:(כלל
אומר ה)יביע אות ז  סי' יו "ד  פלאג'י (ח"ז הגר"ח  עין, טוב בספר החיד "א חביב, בן מהר"ם צבי , התפארת שכ"פ עיי "ש

הט"ז)רמב"ם(ct)ועוד : פ"ט יוסף:(מאכ"א בבית לד)פמ "ג (dt)הובא ס"ק החיים(שפ"ד  צג)כף :(אות
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(àñ).úøúåî ,åàì íàå .äøåñà(áñ)äîäáå ,äôéøèå ,äìáð úáé÷ øåòá ãéîòîä ìáà
.àåäù ìëá øñåà ,äàîèìéèá àì óìàá åìéôà ,ãéîòîå ,åîöòá øåñàä øáãã íåùî :äâä לדעת ב"י (כ"כ

מתניתין הרשב"א  ד"ה  קטז. הראשון והר"ןחולין בדיבור  יג : וע"ז גמ' ד"ה  מב: øåñàä,חולין ÷ø ,øçà ãéîòî íù äéä àìù à÷ååãå .(

,øúéä ãéîòî ïë íâ íù äéä íà ìáà(âñ)øåñàä ãâð 'ñ àëéà íà øúåîå ,íøåâ äæå äæ éåä)סק"א הד"מ כתב  כן

המרדכי תשלגממשמעות סי ' ).חולין

äëìää øåà
לסמוך  יש מדרבנן, ואיסורו בישול דרך שאינו כאן

הגוי  טעימת ידי  על ולהתיר הדין עיקר (q`):(פו)על
.dxeq` דכיון לעת, מעת שהה שלא אף באכילה,

תיכף אוסר פעולתו המעמיד והיינו (פז)שעשה .
טעם: לתת ראוי אז שהעמיד, `la(aq)מדחזינן

lka xqe` 'eke dliap zaiw xera cinrnd
.`edyהפוסקים כתבו בזה והחילוק מדרבנן.

עצמו בפני מותר שהוא מאחר כשרה קיבת שעור
גבינה, עם חיבורו משום אלא איסור בו ואין
בחלב בשר לאו טעם, נתן שלא כמה כל הלכך

מחמת שאסור בו וכיוצא נבילה עור אבל הוא.
כאילו רואים אנו מעמיד שהוא כיון עצמו,

בטיל לא לכך בעין, לה]האיסור ס"ק (bq):[ש"ך
.'eke xzene ,mxeb dfe df iedשאין ודוקא

ההיתר. סיוע בלי לבדו להעמיד יכול האיסור
אם מותר להעמיד, כדי לבד בהיתר אין ואפילו
יש אם אבל האסור. המעמיד נגד ששים יש
בהיתר גם שיש אף להעמיד, כדי לבד באיסור

אסור להעמיד כדי :(פח)לבד

ïåéö éøòù
(et)אומר יביע בשו"ת משמע בסופו)כן י סי ' חיו "ד  עי "ש.(ח"ח תורה באיסור אפילו להקל יש סניף עוד  יש אם שכתב

החיים ככף ודלא להחמיר. אין דרבנן שבאיסור צג)ובודאי בזה:(אות ופלתי(ft)שהחמיר יח)כרתי  ס"ק פמ"ג(ס"ק (שפ"ד 

יג)ט"ז(gt):לה) בשפ"ד)ש"ך(ס"ק עיין  לו , לא)פר"ח(ס"ק אדם(ס"ק סל"ז)חכמת נג וש"פ:(כלל
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גבינה. שאוכלין שלחן על בשר להעלות  שלא פח. סימן

סעיפים: ב' ובו

.`(à)øùá åìéôà(á),óåòå äéç(â)ïçìù ìò åúåìòäì øåñà

äëìää øåà
.` sirq(`).'eke sere dig xya elit` אם ואפילו

בקופסא או בשקית צרכו,הבשר כל מבושל בבשר [ומיירי

עם  יאכל שמא לחוש אין  צרכו  כל מבושל שאינו בשר אבל

גבינה,](א)הגבינה  עליו שאוכל שלחן על להעלותו אין
עליו  שאוכל שלחן על גבינה להעלות אין להיפך וכן
סגורה, בקופסא או בשקית הגבינה אם אפילו בשר
שיבוא  לחוש יש השלחן על שניהם שנמצאים דכיון

יחד  עבר (ב)לאכלם לא יחד יאכלם אם שגם ואע "פ .
איסורו  עיקר ועוף חיה שבשר כיון דאורייתא איסור
דלא  דוכתי  בכמה ואמרינן פ"ז, סי ' כדלעיל מדרבנן
ברור  שהדבר כיון מקום מכל לגזירה, גזירה גזרינן

גזירה  כחד הוי יחד, לאכלם העלאת (ג )ומצוי  וגזרו .
באילפס בישול אטו ואכילה אכילה אטו עוף בשר
ולאו  בהמה. לבשר אתי  ומינה ראשון, שבכלי  רותח 
לא  הא לא דאי  היא, גזירה חדא אלא הן לגזרה גזרה

הא  dpiab.(a):(ד)קיימא 'eke sere dig האוכל וכן
השלחן על גבינה להעלות אסור ועוף, חיה [ש "ך בשר

אבל וש"א] השלחן, על שניהם שמעלה בכה"ג ודוקא .
אצל  שעות ו' תוך לישב  לו מותר בשר כבר אכל אם
שאכל  מודיעו שאינו פי  על ואף גבינה, שאוכל מי 

ויאכל, מגבינתו לו יושיט שמא חיישינן ולא בשר,
מאכלים משאר עמו אוכל אם בהירה ואף בהלכה [עיין 

יבא)] שלא האחרונים (ד"ה כתבו בשר (ה). שאכל מי
שעות  ו' תוך חלב במאכלי  להתעסק  לו מותר
פיו  לתוך ויתן ישכח  שמא חיישינן ולא מאכילתו,

בו: שמתעסק  lr(b)מהמאכל ezelrdl xeq`
.ogly הש"ך על (ו)כתב  להעלות אסור בשר ודוקא

היתר  אחד שכל משום איפכא, או חלב  שאוכל שלחן
מותר  אבל מיניה, אינשי בדילי לא עצמו, בפני
השלחן  על איסור שאר וכן נבילה בשר להעלות

לא  הדין והוא כשר, בשר עליו כשר שאוכל בשר וכל
ולא  וטריפות נבילות האוכל עכו"ם עם להסב  שמותר

מהמאכל  לו שיושיט  הש"ך (ז)חיישינן עוד וכתב (ח).

דפת  השלחן, על להעלותו אסור איסור של שלחם
האדם, יחיה הלחם דעל משום טפי הרחקה צריך
ויש  מיניה. אינשי  בדילי דלא וחלב בשר למעלה ודמי 
בדילי  שאינשי  איסורין לשאר דדמי בזה גם המקילין

דוקא ,(ט)מינייהו  זה שכל אומרים ויש עיקר. וכן
האיסור  ניכר שלא בדבר אבל האיסור, שניכר בדבר

השלחן על להעלותו אסור מהותך, חלב  [בליכגון ֵ

ïåéö éøòù
השלחן(`) על)בבדי  סוד "ה ביאורים בילקו"י(ס"א אבל  פלוג . לא משום חי בבשר אסור דשמא כמו (הכ"ז)נסתפק פסק

בסעיף  כמבואר מכירים שאינם בשנים גזרו שלא וכמו מעיקרא, חכמים בזה גזרו דלא היא דמסתברא ומלתא שכתבנו.
השלחן(a)ב': ילקו"י (סק"ו)בדי מ"מ(הי"ז), להקל , מקום היה בשני  אחד יגעו שמא שהאיסור רש"י  של שלטעמו ואף .

לאסור: יש בזה גם השו"ע החיים(b)לטעם בכף והעתיקו ו ).לבוש המאירי(אות כתב אמר )וכן ד "ה קד : העלאה (חולין 
בריטב"א וכ "כ עכ "ל. אחת לגזירה דומה שהדבר כך כל  לזה זה הם קרובים ע"א)ואכילה סוף אלא (קד לגזירה גזירה דלאו

בביצה איתא וכן הא. קיימא לא הא, לא דאי  היא הר"ן(ג.)חדא וכ"כ  עיי "ש. טובא בהעלאתו,(לז .)ובדוכתי נגזור לא דאי
יחד: לאכלם ויבוא דאכילה גזירה קיימא בשבת(c)לא ועל(יז:)ודכותה יינן משום שמנן ועל  שמנן משום פתן על גזרו

ברשב"א זה כל הא. קיימא לא הא לא דאי  היא, גזירה חדא וכולה בנותיהן, משום קד .)יינן אדם(חולין ובחכמת מ . (כלל 

בגמראדי "א) והלא יחד , יאכלם שמא הגזירה טעם שכתב השו"ע על עיי "ש.(קד:)תמה ראשון באילפס יעלה שמא איתא
במאירי  וכיוצ"ב בפנים. כמ"ש וכו' בישול  אטו  ואכילה אכילה אטו העלאה דנקט  סוע"ב)ולק"מ קד יונה (d):(חולין  כנפי

מאהבה כה),ותשובה דף יבי "א(ח"ג בשו"ת פסק ה)וכן אות ח סי' יו"ד הפר"ח(e):(ח"ו עמו והסכימו ופרמ"ג (סק"א)סק"ב,
סק"ב) ברכה(שפ"ד  ג)ושיורי  הר"ן(f)וש"א:(אות כתב צז(לב:)כן סי ' בב"י  והר "ן)והובא חדש (g):(ד "ה הפרי  כתבו וכן

השלחן(שם)והפמ "ג (שם) ב)וערוך  יוסף(h):(אות ג).ברכי  אות חו"ל(שיו "ב חלת מדין הש"ך  שהוכיח  קד:)ומה דאי (חולין
הרמב"ן תירץ כבר אכילה. אטו העלאה גזרינן הוי  דרבנן דהיא הר "ן]לאו לדברי  המקור שהוא (סו:)בע"ז[שהוא התם דשאני

יהודה יד  בספר וגם עיי "ש. למטעי אתי כהן בשל וישראל  לכהן סק"ב)היתרא הר"ן (ארוך  מדברי הש"ך דברי  על העיר
יעקב במנחת וכ"פ להתיר. מיניה עז)שמוכח תואר:(כלל פרי  לכו"ע, ושרי  מזה גדול  היכר לך אין הגוי, עם מיסב ואם .
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(ã)ïçìùá ìáà .ãçé íìëàì àáé àìù* ,äðéáâ* åéìò ìëåàù(ä),ìéùáúä åéìò øãåñù

äëìää øåà
שומן היכר] שהוא בחשבו יאכלנו כל (י)שמא וכן .

ועיין  וכדו', מעושרים שאינם פירות כגון בזה כיוצא
בשר  לאכול שאסור שאע "פ יודע והוי ציון. בשערי
מותר  מקום מכל לצרעת, שקשה משום ביחד ודגים
זה  אחד שלחן על לאכול המכירים אדם בני לשני
חוששין  ואין כלל, היכר צריך ואין דגים, וזה בשר
משום  סכנה, לידי ויבוא מחבירו מהם אחד יקח  שמא

ביותר  נזהרים האנשים lke`y(c):(יא)שבסכנתא
.dpiab eilrלהשגיח שומר עצמו על יעמיד ואפילו

שלענין  ואף מהני, לא הבשר לאכול יבוא שלא עליו
שלא  שומר דמועיל מצינו בשבת הנר לאור קריאה
שהוא  התם שאני ער"ה, סי' באו"ח כדאיתא הנר יטה
שאם  לסמוך יש ובזה הנר, אור יכהה שמא מחשש רק 
צריך  כאן אבל להטותו, שלא השומר יזכירנו כן יארע

אפשר  לא וזה הפסק  בלי  תדירית ועוד (יב)שמירה .
להדדי: חז"ל גזירות לדמות לנו דנקטrcשאין דהא

והוא  נקט , יותר והמצוי  ההוה דבר 'גבינה', השו"ע 
בהירה בהלכה וכמ"ש חלב  גבינה)הדין (d):(ד"ה

.xzen liyazd eilr xceqy שאוכל בשלחן דדוקא
בשלחן  אבל כאחת, לאכלן שיבוא למיחש איכא עליו
עליו  אוכל שאינו כיון התבשילין, את עליו שמסדר

גזרינן לז.)]לא (חולין  שבמטבח[ר"ן  השיש על ולכן .
הדין  מעיקר בהמה בבשר ואף  זה. בצד זה ליתן מותר

להקל  :(יג )יש

äøéäá äëìä
.dpiab* :` sirqבחולין הוא אסור (קג:)כן הבשר כל

ודקדק  הגבינה. עם להעלות ואסור וכו' בחלב לבשל
הרש"ש אסור )בחידושי ושינה (ד "ה 'גבינה' התנא כתב מדוע

ולא  גבינה נקט  דבדוקא וכתב בו. שפתח דחלב מלישנא
בכלי , אלא אותו מעלין ואין נוזלי  הוא שחלב משום חלב,
דלא  הבשר, עם אחד שלחן על להעלותו מותר כן ועל 

אחת בתפיסה אלא קז:)אסרו השלחן (חולין  בערוך וכ"כ  ,
כשתי (ס"ו) הוי אלא אחת כתפיסה הוי  לא גוונא דכהאי ,

משום  דהוי  מפות שתי דשאני ותימה עיי "ש. דשרי מפות
אבל בשו"ע. כמבואר הרגיל  מדרך שונה שהוא היכרא
יש  היכר מה בשר עם אחד שלחן על כדרכו חלב מעלה
ראשון. באילפס ויעלנו יחד יאכלם שמא שפיר ושייך  כאן,

לדוד  שושנים בספרו פארדו דוד לר' ראיתי ריששוב (חולין

שנקטה פ"ח) שמה לפרש וכתב הרש"ש. על  שחולק
חלב  על  שרק לומר מקום שהיה משום גבינה המשנה
הבשר, על ממנו שישפך דחיישינן גזרו משקה שהוא
לפרש  יש עוד  עיי"ש. קמ "ל יבשה שהיא גבינה משא"כ
להעלות  יותר והמצוי ההוה דבר שהוא גבינה התנא שנקט 

הש"ך  מלשון גם השלחן. על  בשר (סק"ב)גבינה דוקא :
שגם  מוכיח  וכו' חלב שאוכל השלחן על להעלות אסור

וישר: פשוט  וזה אסור. cgi.חלב mlk`l `eai `ly* כתב
סק"ב)הפרמ"ג שאכל(מש "ז  שמי יעקב בית שו"ת בשם

שאוכל מי אצל ישב לא שעות, ו' לשהות שצריך  כיון בשר,
ולא  הפרמ "ג  וכתב ויאכל. גבינה לו יושיט שמא גבינה
אינו  עצמו שהוא דכיון חד  טעמי, מתרי בזה נזהרין ראיתי 
דהוא  נמי  אי חבירו, משל  שיקח חיישינן לא באכילה עסוק
בהאי  כוונתו ונראה גזרינן. לא האי וכולי  לגזירה גזירה
והגבינה  הבשר אחת בבת ממש אוכל שאינו דכל טעמא,

גזרינן לא זה איסור ואטו כך, כל איסוריה חמיר [כןלא

בכוונתו] השלחן  הבדי יונה.ביאר  הכנפי כן גם כתב זה וכעין .
שאוכל מי אצל  לשבת רשאי  בשר שאכל זה זה, טעם ולפי 
אמנם  דברים. שאר באכילת עסוק כשהוא אפילו גבינה,
שעסוק  כיון בכה"ג , אסור יהא ודאי הראשון, הטעם לפי 
יחד. לאכלם יבוא שלא השו"ע לשון מורה דכן השני  כטעם להקל דיש ונראה ויאכל . מהגבינה שיקח חיישינן באכילתו
לגזירה  גזירה ליה חשבינן ולא בהעלאה דגזרינן דהא ס"ל  דהם אחר, מטעם בזה להתיר כתבו יהודה וביד ובהפלאה
והסכימו  עכת"ד. יחד  באכלם אלא שייכא לא חששא והך בגמרא, כדאיתא רותח באילפס יעלה שמא דחיישינן משום

ברכה בשיורי החיד "א הפרמ"ג ח)עם אומר(אות יביע ה)ובשו"ת אות ח סי ' יו"ד מדברי (ח"ו  שהבאנו בפנים עוד ועיין .
ג "כ שהסכים אפרים ביד ועיין בשר, מאכילת שעות ו' תוך  חלב במאכלי להתעסק להתיר מאהבה  ותשובה יונה הכנפי
דאיידי  בהם לחוש יש מלאכתו בשעת מהם אוכל בהם שהמתעסק שהדרך  מאכלים דבאותם נראה דמ"מ  שכתב אלא לזה
אין  יהודה, והיד  ההפלאה לדעת וכן העיקר, שהוא הפרמ "ג  של  השני טעמו ולפי  עכ"ד . מהם בלע בעבודתיה דטריד 

בשר: שאכל  אחר גבינה שיאכל  לגזור אין ענין דבכל  שם יבי"א בשו"ת משמע וכן בזה. גם להחמיר

ïåéö éøòù
(i)תואר צדק(סק"א)פרי  הזבחי החיים(סק"ד)וכ "פ ד)וכף הש"ך(אות מדברי אמנם בשר (סק"ב). להעלות שמותר שכתב

הרמב"ן מדברי מוכח  וכן ניכר, שאינו באיסור גם חיישינן דלא משמע וכו', לב:)הר"ן(שם)נבילה נסך,(חולין  ביין שהתיר
בלחם: שהתירו וסיעתו אומר(i`)ומהחיד "א יביע ט)שו"ת סי ' חיו"ד פז(ח"ו סי ' בהירה בהלכה עוד ועיין אבל). ד"ה (ס"ג

באכילה: אפילו ודגים בבשר סכנה ואין הטבעים נשתנו שבימינו אומרים ורדים(ai)שיש גינת בשם רעק"א (גןחידושי

עא) סי' עולם(הט"ו)ילקו"י המלך בהליכות יוסף הגר"ע כתב וכיוצ"ב רנג), עמ' מהני(ח"א לא ששומר אכילה דאפשר [לגבי

תפילה] ברכהקודם במחזיק כתב כן וכו' ועוד  שכתבתי ומה ח). אות כה יהוידע (סי' בן בספרו הגרי "ח  ודעת התוס'. ע"פ
כח:) דרש:(יומא דרך  דזהו זה, על  לסמוך  אין אך  מהני. השלחן(bi)ששומר ב)ערך  המחבר,(אות מסתימת משמע דכך  ,



êåøò ïçìùçô ïîéñáìçá øùá çé

ïúéì øúåî(å).äæ ãöá äæ.a,ïçìùä ìò åúåìòäì øåñàã àä(æ)éðá éðùá à÷ååã
íãà(ç),äæ úà äæ íéøéëîä(è)ïéàù ,íéàðñëà ìáà .äæ ìò äæ íéãéô÷î íä åìéôà

äëìää øåà
(e).df cva dfהשו"ע אף(יד)ולדעת בזה להקל יש

מי  דאינשי  מכוסים, אינם שלא שהתבשילין זהירי  זהר
הרמ "א ולדעת לזה. מזה ס"ו)יפול צ"ה להחמיר (סי ' יש

סגי  מכוסה ובאחד לכסות. בכף(טו)לכתחילה וכתב  .
שיהיו (סק"ח )החיים ובלבד וז"ל: כאן השו"ע  אדברי 

ניצוצות  יתיזו או ישפך שלא בענין מזה זה מרחקים
אף מהני  דבזה הרמ "א, בשיטת דקאי ונראה לזה. מזה
אפילו  השו"ע  לשיטת אבל לדידיה, אף כיסוי בלא

מהני: a.קרובים sirq(f)mc` ipa ipya `weec
.mixiknd האוכל דיחיד לומר המחבר כוונת אין

שנים  דאם השלחן, על בשר להעלות מותר גבינה
סומכים  ואין גבינה וזה בשר זה לאכול אסורים
שכן  כל ממכשול, למנעו חבירו את יזכיר שהאחד
אדם  בני  דבשני ר"ל אלא ביחיד, למכשול לחוש שיש

שמבאר  כמו מותר ופעמים אסור וכתבו (טז)פעמים ,
פוסקים  להעלות (יז)הרבה לו אין גבינה האוכל דיחיד

דבעינן  משום היכר, שעושה אף שלחן, אותו על בשר
ודיעות שינוי  להתיר, יבוא תרתי שאם אדם בני  שני [היינו 

יג.] שבת עיין חבירו, יזכירו  להכשל גם אחד אם אמנם .
שיזכירו שומר כמשנ"ת]העמיד מהני לא לבד ששומר [אף

ודיעות  שינוי  דהוי  סוברים (יח)מותר, ויש שמהני (יט).
הפוסקים  בשם הב"י וכתב אחד. באדם אף היכר

שיתבאר וכמו בגוי  היכר שהיכר (סק"ט)שמהני  ומוכח  .
כמבואר  בזה זה דין דתלי  מהני. כן גם דיעות בלא

השלחן י"ד)בבדי  הצורך (ס"ק בעת להקל יש כן ועל
שם ) השלחן בבדי df.(g):(וכ "כ  z` df mixiknd והיינו

אחד  שום מתבייש שאין באופן ביניהם אהבה שיש
ולאכול  חבירו שלפני ממה ליקח  (חוליןוהר"ן .(כ)מהם

אבל) גמ' ד"ה חיישינן לח. בזה זה שרגילין דמתוך כתב:
שלו  את שאוכל בעוד ויאכל לחברו יתן שמא

עד (כא)עכ"ל  בזה זה כך כל רגילין אינם שאם ומשמע  .
- שמכירין אע"פ  לחברו, האחד שיתן לחוש שיש

מכירין  כאין וחשיב  md(h):(כב)מותר, elit`
.df lr df micitwn אדם בני בשני שמיקל ויש

שמקפידין. אע "פ אחים בשני  דוקא ואוסר המקפידין,
אדם  בני  בשני  אף שאסור המחבר כדעת לדינא והעיקר
שהם  יודעים הכל שאין פלוג, לא מטעם המכירים

זה  על זה זה .(כג )מקפידים מכירין  באין  גם אסרינן  דלא [והא

מכירין שאינם לאינשי , ניכר שפיר דזה י"ל טעמא, מהאי  זה את

השלחן] בדי  זה, את תואר זה הפרי  וכתב דמכירין (כד).
לטעום  חבירו מלהניח שמקפיד לא שאסור, ומקפידין
רק ולא שונאים מקרי דזה מותר דבכה"ג שלפניו, ממה
דמותרים  מזה זה הנאה בנדרו כמו ומותר מקפידים,

היכר  לחבירו (כה)בלי ליתן לא מקפיד אחד שכל אלא ,

ïåéö éøòù
הראב"ן בדברי רע"ז)וסיים תשובה(סי' בדרכי והובא עוף. בבשר אלא מותר לן (סק"ח)שאין קיימא אנן ומ"מ  עיי"ש.

וילקו"י הלבוש פסק וכן בהמה, בבשר אפילו שמתיר המאירי(ה"ב)כהשו"ע דעת מוכח  וכן השניה). המשנה ד "ה קד : .(חולין 
ראשונים: שארי סתמות שם:(ci)וכן ורמ"א וש"ך  ובב"י ס"ו, צ"ה צדק(eh)סימן מה)זבחי  והביאו (ס"ק הרמ "א בדעת

החיים סז)בכף אות צ"ה אחרון(fh):(סי' בקונטרס חדש הפרי  וכ"כ  אסור, יחיד  דכ "ש אדם החכמת פ"ח)כ "כ ושיורי (סי '
ה)ברכה וכ(אות א:וש"א, בסעיף המחבר לשון מורה יהודה(fi)ן טז)קהל  אות החיים בכף ודרכ"ת(הובא י "ג), בשם (ס"ק

דינים אסיפת חלק חמד  בשדי  וכ "פ אחרונים, יג)כמה אות בב"ח הראב"ן(מע' מלשון משמע וכן רע"א). בשר (סי' שכתב:
גם  דבעינן אחר, דבר או לפניו אחרת מפה שיקח שינוי  ע"י אלא לשנים לאכול אפילו אחד שלחן על  עולין אין וחלב

ע"א: יג בשבת כדאמרינן דיעות גם החיים(gi)שינוי  בכף והובא צדק, טז)זבחי  אדם(hi):(אות סי "א)חכמת מ .(כלל 
שבת דמהגמרא לפרש יש איכא (יג.)ולדידיה שדיעות משום דאסור, אכסנאין שני גבי התם דאיתא ראיה כך כל  אין הנ"ל 

ליכא אכילה]שינוי בדרך  שאוכלין  שם ושינוי[ופירש"י דיעות שיש נדה משא"כ רש"י], בבגדיהם. היכר [שישנים דאיכא היכא אבל .
טפי : לו דמזכיר משינוי , עדיף הש"ך (k)זה מדברי והוא הלבוש. על שמואל לרמב"ם (סק"ג)חגורת המשנה בפי ' הוא וכן .

מ"ב) פ"ח הריטב"א(k`):(חולין קז:)וכ"כ  קד:)מאירי(חולין  הרשב"א(שם כתב בזה פה:)וכיוצא משמע (ak):(תה"א וכן
התרומה ספר מלשון צ)בהדיא סי ' נדה אסור (הל' שאוכל  ממה לחבירו שיתן למיחש דאיכא זה את זה מכירין אבל  שכתב:

ביש"ש(bk)עכ "ל: מג)הרש"ל סי ' פ"ח הש"ך (חולין  אמנם המפקידים, אדם בני  בשני  להקל  דבריו,(סק"ד)פסק דחו והט"ז
בגמרא מוכח  דכן הט"ז קז:)וכתב התם (חולין מדאיתא פלוג, וסריקי דלא אסורין הסריקין כל  יאמרו שלא שאסור: הטעם

האחרונים: הסכמת וכן עיי "ש. מותרין החיים(ck)בייתוס בכף והובא טו)סק"ב, הש"ך (dk):(אות בשם (סק"ב)כמ "ש
הפרמ"ג וכתב האחרונים. הסכימו וכן סק"ג)הרא"ש, אחווה (שפ"ד להם שאין אף היינו המכירים, אדם בני  בב' דאסרו דהא

ורעות:
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.øúåî ,äæ úà äæ ïéøéëî,íéøéëîä åìéôàå(é),øëéä íåù åùò íà(àé)ãçà ìëù ïåâë

äëìää øåà
שלקח: מה ישלם או לו יחזיר כן אם אוכל `mאלא

אוכל  והשני  בשר אוכל ואחד אחד, בשלחן הנכרי עם
הנכריגבינה של המאכל דאם איסור, חשש במאכל שאין  [באופן 

שרי] שלכו"ע לעיל נתבאר כבר איסור, מאכל אם הוא ,
צריך  ואין מכירים, הם אפילו מותר זה על זה מקפידים

ההפלאה (כו)היכר  ודעת אסור. מקפידים אינם ואם ,
פ "ח ) סי ' יו "ד  בכה"ג,(חידושים מועיל לא היכר שאפילו

לידי  יבוא שאם היכר, ידי על הקילו בישראל דדוקא
השני יזכירו ודיעות]מכשול  שינוי עם [והוי משא"כ
המקילין  ויש וכתב(כז)הנכרי. בנכרי . גם היכר ידי על

זו, למחלוקת באנו קטן עם האוכל דגם השלחן בדי 
לאו  דקטן משום מועיל, לא בזה גם המחמירים דלדעת
יש  הצורך ולעת שיזכירנו, עליו לסמוך דעה בר

xkid.(i):(כח)להקל  mey eyr m` מרוחקים היו ואם
עם  ולאכול ידו לפשוט יכול שאינו בכדי מזה זה

הפוסקים  כ"כ היכר, בלי  הכל לדברי  מותר .(כט)חבירו,
המנהיג בספר תקנ "ז)אבל עמ' יולדת שאוסר (דין מצאתי 

אסורין  שבמכירין הירחי  אב "ן בשם שכתב בזה

ואפילו  עיי "ש אמה מאה ארוך הוא אפילו אחד בשלחן
שם  כמבואר השני  בראשו והשני  השלחן בראש האחד

לכן  ובשו"ע(ל)קודם בגמרא כדאיתא והיינו ריש. (או"ח 

ער"ה) קומות.סי ' עשר גבוה אפילו הנר לאור קורין דאין
מה  על לו יש המיקל דרבנן ספק שהוא וכיון

אחרים (לא)שיסמוך  גם אם מרוחקים, היו וכשלא .
אומרים  יש השלחן על בלי (לב)אוכלים אף  דמותר

אף ומצריכים חולקים ויש מהיכר. עדיף דזה היכר,
עיקר  וכן ביניהם, היכר ליתן זה oebk(i`):(לג )באופן

.ely dtn lr lke` cg` lky התחילו אם ואפילו
הביאו  כך ואחר מיוחדות מפות על דברים שאר לאכול

היכר  הוי  וגבינה, בשר שאין (לד)לפניהם מילי  והני  .
שלו, מפה על אחד כל כך לאכול פעמים בשאר דרכם
הוי  לא ענין בכל פעמים, בשאר כן דרכם אם אבל

אבר היכר ואחד `m:הם][יד אחת, מפה על אוכלים
ואין  היכר, הוי  - הקערה עליו ונותן השלחן מגלה מהם

דוקא  שלו מפה על יאכל אחד שכל אם (לה)צריך וכן .
היכר  הוי המפה כופל (לו)כופלין מהם שאחד והיינו .

ïåéö éøòù
(ek)תואר יעקב(סק"א)פרי בית בתשובת בדרכ "ת)וכ "כ והובא יב הפלתי (סי ' וכתב כיון (סק"א), פלוג, לא אמרינן לא דבזה

לנכרי: ישראל בין קפידא דאיכא דמילתא וסתמא נכרי, שהוא לאינשי חיים(fk)שניכר מה)אורחות אות ומצה חמץ .(הל'
או"ח  בב"י ס"ג)הובא ת"מ שם.(סי' בב"י  שהובא הרשב"א מדברי להדיא נראה וכן ס"ק . שם ברורה מהמשנה נראה וכן

והחמיר (gk)יח: בנכרי  שהיקל  מי ויש יד ). (ס"ק השלחן בבדי שאין כ "פ מנכרי  גרע לא קטן דודאי נהירא, ולא בקטן,
היהודית: לדת קשר שום כנה"ג (hk)לו רש"ל, בשם כג)ב"ח אות השלחן(סק"ג)שפ"ד(הגה"ט מבואר (l):(ס"ח)ערוך  וכן

רש"י שכ"ו)בשו"ת בראש (סי' עומד  ואפילו בשר, בו סועד שהוא שלחן על  חלב או גבינה לאכול מניח  ר' אין שכתב:
החידוש]השלחן מה דאל "כ  יד , בפשיטת מגיע אינו  אפילו  השלחן [והיינו  על  שלא אחד  לצד  ואוכל ברכיו על למפה נוטל  הוא אא"כ ,
זרוע(l`)עכ"ל : באור תס"ב)וכן סי' בב"ח הל ' אחת'(ח"א 'שתפיסה קז:)כתב  וזה (חולין  אסור. דוקא אז לזה זה שקרובין

הריטב"א  כמ"ש הפירוש אחד' 'בכרך כרחך  ועל  אוסר, שרש"י בפנים מ "ש עיין אבל  עיי"ש. אחד' 'בכרך שפירש"י  מה
לקולא: דרבנן ספק לומר לנו יש עדין ומ "מ השו"ע. וכפסק היכר. בנימין(סק"ד)פ"ת(al)שאין המשאת קיב)בשם :(סי'

(bl)ראובן מטה קפד)בשו"ת השלחן(סי ' אם)ובדי ד"ה ולא (ביאורים הנ"ל  בנימין משאת בתשובת שעיינו הפ"ת על  העירו
קירוב  דליכא משום אחרים עם כשאוכל  דשרי נדה אשתו עם דאוכל  באיסורא מיירי  אלא זה, לדין משמעות שום מצאו

בילקו"י וכ "פ בזה. להחמיר ומסקי  וחיבה. לקירוב ענין אינו כאן אבל  עמהם, אוכלים כשאחרים לדברי (הכ "ה)וחיבה ואף .
הבית בבדק הרא"ה שכתב באופן אלא להקל דעתו שאין פשוט  ג:)הפת"ש דף ש"ב אחרים (ב"ז  שאם נדה, אשתו עם באוכל 

על פליג שם הבית במשמרת שהרשב"א ודע להם. סמוכין כשהמסובין לא אבל מותר. ביניהם ומפסיקין עמהם אוכלים
אין  להרא"ה אף כי  להחמיר. יש כן ועל עיי "ש. בחלב ובבשר בנדה מפסיקין מסובין מהני שלא בפירוש וכתב הרא"ה

הבית בטהרת ועיין לחיבה. ענין שאינו בחלב בשר גבי  שמיקל  ראיה הי"ד)שום י"ב סי' צדדי (ח"ב שהרבה נדה, גבי שמקיל
שם: יש ברכה(cl)היתר ו)שיורי החיים(אות יט)כף ככנה"ג (ה"ז)ילקו"י (ס"ק דלא כ)וש"א, אות בכנה"ג (הגה"ט וגם .

כדבריו: משמע לא הפוסקים שמדברי אשתו (dl)סיים עם אוכל גבי יונה, רבנו בשם סק"ו קצ"ה בסימן הש"ך כ "כ
ירוחם(el)נדה: רכד)רבנו דף ח"ד נדה(נכ"ו בהלכות בב"י והובא ונדה. בחלב בשר גבי  כן וכתב ס"ג). קצ"ה :(סי '
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íéìëåà åìéôà åà ,åìù äôî ìò ìëåà(áé)íäéðéá íéðúåðå úçà äôî ìò(âé),øëéäì úô
.øúåîéëä åàìáã ,øëéä éåä àì ,åðîî ïéìëåà íà ìáà ,øëéäì íäéðéá çðåîä úôä ïî ïéìëåà ïéàù à÷åãå :äâä

ïçìùä ìò çðåî åðîî ïéìëåàù úôäיג(ארוך דין מ אשיר"יכלל תסבוהגהות סי' ח"א א"ז בשם כ סי' פ"ח íäéðéá).חולין åðúð íà ìáà

éìë(ãé)øëéä éåä ,ïçìùä ìò úåéäì åëøã ïéà éëä åàìáå ,åðîî ïéúåùù*éìëä ïî ïéúåùù é"ôòàסימן בא"ח (ב"י

עדקע"ג ומ"ש íù).ד"ה åðúð íà ïëù ìëå(åè),äøåðî* (æè)íéøéäæ åéäéå .øëéä éåäã ,ïçìùä ìòù íéøáã øàù åà

äëìää øåà
כופלו  אם אבל המפה, גבי  על שאצלו המפה מחלק 

ניכר  שאינו כיון מועיל שלא נראה למפה, :(לז)מתחת
(ai).zg` dtn lr שנתכבסה או חדשה במפה מיירי 

אסור  אבל מזה. בקצה אוכל וזה מזה בקצה אוכל וזה
בשר בה שאכלו מפה על גבינה מקום לאכול באותו  [היינו

בשר] בה פ "טשאכלו  סי' לא (ס"ד)כדלקמן אם
כל (לח)שנתכבסה  להביא שהרגילות בזמנינו מיהו .

המפה  בניעור מספיק בקערות, השלחן על מאכל
xzen.(bi):(לט)לחוד  xkidl zt אוכלים אין אם

מעליא, היכר הוי  דאז להלן, הרמ"א וכדפירש ממנו
השפ "ד  כתב מהם, אחד אפילו מהלחם, אוכלים דאם

שלא (סק"ח ) ביניהם שיסכימו עוד וצריך מועיל. שאינו
להפסק מועיל לא זה דבלא מהפת, ומה (מ)לאכול .

הניחו  אם אבל שלם, שהוא דוקא היינו פת, שמועיל
השולחן  על פרוסה להיות והרגילות מאחר מועיל, לא להיכר שיהא (מא)פרוסה דצריך השו"ע מלשון ונראה .

להיכרא ששמים דברים בשאר הדין וכן היכר, הוי לא השלחן בצד מונח הוא אם אבל ביניהם, מונח [בדיהפת

(ס"ו )] ילקו"י  י "ט), (ס"ק xkid.(ci):השלחן  ied 'eke epnn oizeyy קטנים כוסות לתוך ממנו ששופכים היינו
מזה להזהר בסמוך הרמ"א כתב הא כלי, מאותו שניהם לשתות דאילו הכוסות, מן ובקבוקי [פרמ"ג ]ושותים .

השלחן: על להניחם דהדרך להפסק , מועילים אינם שבזמנינו להיות dxepn.(eh)שתיה דרכה כשאין ודוקא
העמידוה  ועכשיו השלחן בקצה להניחה שדרכם כגון מקומה, שינו אם בלילה אפילו או ביום, כגון השלחן על

קנקן (מב)ביניהם  או קערה או מנורה כגון קצת גבוה ההיכר שיהיה וצריך מפה (מג). על אחד כל באוכל דמהני [והא

טובא] היכר דהוי י "ל מונחים שלו , להיות דרכם שאין אף  להיכר, מועילים אינם וכדו' טבעת או צלחת ולכן .
mixac.(fh):(מד)שם  x`y e` שהאוכל חיישינן ולא להיכר, להניחם מותר חלב  של או בשר של כלים ואפילו

בהירה בהלכה ועיין להיפך, וכן הבשר בכלי  להשתמש יבוא שאר )גבינה או :(ד "ה

äøéäá äëìä
.ilkd on oizeyy i"tr`* :a sirq יוסף הבית כתב כן

קע"ג) סי' היכר,(או"ח הוי לא ממנו שותין שאם פסק ובב"ח .
והרב  הב"י  ודברי השלחן. על  להיות דרכו שאין אע"פ

סק"ו]עיקר אבל[ש "ך  כהב"ח. פסקו והט"ז והפרישה .
סק"ג)המנח"י קצ"ה טהרה(סי ' צבי (סק"ו)וסדרי  ותפארת

צדק י "ט)וזבחי  ס"ק עיקר (כאן וכן והרב, כהב"י פסקו
קי"ט)] עמ' (ח"ב הבית בטהרת mixac.:[הגרע"י x`y e`* כתב

יז)בכנה"ג  אות כלים (הגה"ט אליעזר, הדמשק בשם
אבל חלב כלי או בשר כלי שאינם דוקא היינו המפסיקים
זה  ישכח דשמא הפסק, הוי לא חלב או בשר כלי היו אם
עכ "ד. להיפך וכן בהם להשתמש ויבוא גבינה שאוכל
גזירות  לגזור לנו ואין כזאת, גזירה מצינו דהיכן ותימה
שני  כלי הא בכלי, ישתמש אם דגם ועוד מדעתנו, חדשות
דיעבד לענין עכ "פ ומפליט  מבליע אינו וגם מבשל, אינו

בדבר נגזור ואיך  ב, סעי' ק"ה בסי' מכליכמבואר [ולעירוי 

דאפילו ועוד  הקליפה. נגד ששים שיש דקרוב לחוש  אין כן  גם ראשון

ïåéö éøòù
(fl) דוד שסט)ברכת עמ' ס"ג קצ"ה מקומו (סי' אצל  שניה מפה מניח מהם אחד  שאם משמע אדם שבהכמת שם והוסיף .

היכר: הוי כן גם עליו, אברהם(gl)ואוכל  במגן קע"ג)כדאיתא סי ' ופשוט :(ריש אפרים, ביד  תשובה (hl)הובא פתחי 
סק"ח) פט זה:(סי ' ענין שם ויתבאר הרדב"ז, הכנה"ג (n)בשם וכ "כ קע"ג , סי ' בב"י המבואר יז)ע"פ דמשק (אות משם

קע"ג)לבוש(n`)אליעזר: ו)ושיו"ב(סי' כא)וכנה"ג(אות כפרמ"ג(אות דלא סק"ח)וש"א, וט "ז (סק"ז)ש"ך (an):(שפ"ד 
בש (סק"ד) ומ "ש בשפ"ד , זהו מקומה די "ג)או"ה (bn):(סק"ז)ינו מ הט "ז(סק"א).וד"מ (כלל  כתב זה שצריך(שם)ועפ"י 

ברשב"א אבל קצת. גבוהה המנורה ג:)שתהא דף ב"ג ש"ז אחד,(תה"א שלחן על  נדה אשתו עם יאכל  שלא שכתב מצאתי
דיש  ואפשר גבוה. להיות ההיכר צריך שאין ומשמע עכ"ל . וגבינה בבשר נהגו וכן סגי , לבינה בינו מפה בהפרשת מיהו

הדחק: בשעת תשובה(cn)להקל בדרכי  והובא יהודה, כ"ו)יד הבית(ס"ק קיט)ובטהרת עמ' בילקו"י(ח"ב וכ "פ :(הי"ד).



êåøò ïçìùçô ïîéñáìçá øùáàë

íåùî ,ãçà éìëî úåúùì àìù(æé)éìëá ÷áãð ìëàîäùאשיר"י ידואו"השם(הג"ה דין מ àìù(çé)).כלל ïëù ìëå

.úçà úôî åìëàé(èé)åøàùðå çìîá íéìáåè íéîòôì éë ,åîöò éðôá ãçà ìëì çìî ìù éìë ãçéì ïéâäåð ïëå

.çìîá ìëàî éøåéù.[טז ס "ק  קה  סי' [ד"מ

äëìää øåà
(fi).ilka wacp lk`ndy לאסור יש טעמא ומהאי

שלחנות, בשתי  הם אפילו אחד מכלי  לשתות שלא
זה את זה מכירין שאין אכסנאים שני  [או "ה ואפילו

ש "ך די "ד) מ פיו וש"א](סק"ח )(כלל אחד כל יקנח  ואם .
מותר  ישתה, כך ואחר מתחילה y"ke(gi):(מה)יפה

.zg` ztn elk`i `ly מפני טפי, למיחש  בעינן דבזה 
הפת : מאותה  אוכל  והשני עצמה , בפת  והבשר הגבינה  gln.(hi)שנדבק ly ilk cgil oibdep oke ששני פירוש

שני  לו  שיהיו  להזהר  הבית  בעל לכל ונכון  אחד. מלח בכלי ישתמשו לא  גבינה , וזה  בשר זה  האוכלים  אלו אנשים 
או גבינה , יטבול כך ואחר  מאכל  שום  שם  וישאר  במלח בשר  יטבול שמא  לגבינה , ואחד לבשר  אחד מלח  של  כלים 
המאכל על  ויתן  הכלי מן בידו מלח יקח אלא  גבינה , או בשר  בה  לטבל שלא  להזהר  יש פתוחה  ומלחיה  להיפך.

יוסף] וברכי לבשר .[כנה"ג ומלחיה  לחלב מלחיה  לייחד צריך אין סגורות , כלל בדרך שהן בזמנינו המצויות  ובמלחיות  .
בשו"ת ראה  חומרא , אלא  זה  ואין המלח, יציאת  במקום  מאכל שיירי נדבקו שמא  מחשש בזה  גם  להחמיר נוהגים  ויש

תקי"ד סימן ח"ה  אפרים  (הכ"ו)]רבבות  יוסף  :[ילקוט 

äøéäá äëìä
שכתב  וכמו  בתבשיל . טעם שיתן  ודאי לא האש  שעל ראשון  בכלי 

וכ "ש שהם) בין (ד "ה צ"ח סי' בהירה בהלכה עיין בכיוצ"ב. המהרש"ך

דידן] ובפרטבנידון  כלל, בזה להחמיר דאין נראה כן ועל  .
וכן  יומו. בן אטו גזירה גופא דהיא יומו , בן אינו הכלי אם

השלחן או)בבדי ד"ה בצ"ע:(בביאורים ונשאר בזה פקפק ,

ïåéö éøòù
(dn)החיים בכף והביאו השלחן כז)ערוך  כנה"ג (אות מותר, לשתיה שתיה בין הכוס מדיח  אם וה"ה ז), או"ה (אות בשם

די"ד) מ' בשו"ע,(כלל  פסק הכי סכ "ב)[ובלאו ק"ע סי' מיאוס](או"ח משום הפה נשיקת מקום לקנח חייב מכוסו, לשתות לחבירו :שהנותן



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùá áë

פט  סימן

בשר. אחרי  גבינה לאכול סעיפים:שלא  ד' ובו

.`,øùá ìëà(à)ìù åìéôà,óåòå äéç(á)åéøçà äðéáâ ìëàé àì*(â)ãò(ã)ääùéù

äëìää øåà
:` sirq(`).sere dig ly elit` שעיקר כלומר

ג' סעיף  פ"ז בסי ' כנ"ל מדרבנן l`(a):[ש"ך]איסורו
.dpiab lk`iשחוטה חלב אפילו ישתה לא [שהוא וכן

רבנן מדרבנן] פלוג דלא חלב  בשוגג (א)ומי אכל אם .
אבל  גבינה, אחריו לאכול אסור טריפה או נבילה בשר
תיכף גבינה אחריו לאכול מותר טמאה בשר אכל אם

כלל  בחלב בשר איסור בזה ddyiy.(b):(ב)שאין cr
הראשונים, נחלקו לחלב בשר בין ההמתנה בטעם הנה
הבשר  מפני  הרמב "ם דעת טעמים: ב ' בזה ונאמרו
בשר  אוכל ונמצא הפה בקינוח  סר ואינו השיניים שבין
לפי  הוא שהטעם והרא"ש רש"י  ושיטת ביחד. וגבינה
ארוך  זמן עד טעם ומושך שומן מוציא שהבשר
בשר  כאוכל נראה בפיו, עדיין זה וטעם גבינה והאוכל
ביחד  לאכלם יבוא שמא חכמים ואסרוהו ביחד בחלב 

באו"ה הדבר ביאר כן ד"י)ממש, מ החכמת (כלל וכתב .
נתעכל  כבר שעות ו' שלאחר חכמים ששיערו אדם
גבינה, לאכול אז ומותר שבפה שומן אותו לגמרי 
ועיין  הטעמים. כשני לחומרא לאחוז לדינא והעיקר
מינה  והנפקא אלו דינים שביארנו בהירה בהלכה

zery.(c)בניהם: yy ddyiy שעות הם אלו ושעות
לעת במעת מכ"ד חלק  היינו דקות]שוות ששים שעה [כל

שיתעכל  כדי  אלא שעות ו' חכמים שיערו לא שהרי

äøéäá äëìä
:` sirq.ddyiy cr eixg` dpiab lk`i `l* באור עיין

במחלוקת  מינה והנפקא זה, בדין הראשונים טעם ההלכה
בפוסקים. מבוארת לאחר `.זו השינים בין הנמצא בשר

לאכול ומותר כמעוכל חשיב הרמב"ם לדעת שעות ו'
להסירו צריך רש "י ולדעת הטור ,(סק"ב)[פרישהגבינה, בביאור

לשהות ](סק"א)וט"ז צריך  אין זו לשיטה גם מקום ומכל .
כמבואר  אכילתו מסוף אלא שמסירו, זמן מאותו עוד 
כתב  בלעו, אם ומיהו פוסקים. ובשאר משה בדרכי

הוסיף (סק"א)ההפלאה אמנם לשהות צריך  זה שלטעם
בדבר  שאין משום ואפשר בזה, נזהרים אינם שהעולם
גזרו  חז"ל  דהלא נ"ל ועוד עיי"ש. טעם משיכת כזה מועט
האכילה  שאחר ודאי  והלא הבשר. אכילת מסוף שעות שש

שאריות האדם בולע שעות]עדין שש  גזרו  גופא זה [ומטעם
להסיר  יש לכתחילה ומ"מ  האכילה. מסוף מנינן ואעפ"כ 

לתינוק a.השאריות: לועס רק אלא בשר אוכל שאינו במי 
בלע  שלא דכיון להמתין, צריך  אין רש"י לשיטת לרככו.

נמשך  הבשר טעם ומש "ז אין לדעת ](סק"א)[ב"ח אבל  .
להמתין  וצריך שיניו בין הבשר נשאר שלעס כיון הרמב"ם

שעות שאיןו' מהרמ"א דקדק שהגרעק"א אלא הש "ך . והעתיקו [טור ,

יהודה ביד וגם לעיסה, אחר  שעות ו' להמתין  לדינא (סק"א)צריך פסק

ההלכה באור בזה שכתבנו מה ועיין  מחמירים ](סק"ז)כוותיה. ויש .
לרש"י  ואו"האף ד"ז)[לבוש  מ שומן.b.:](כלל שאכל במי

ולדעת  נמשך , טעמו השומן דגם להמתין יש רש"י  לשיטת
בין  נשאר השומן שאין כיון להמתין צריך  אין  הרמב"ם

הגר "אשיניו  יד)[ביאור הרשב"א].(ס"ק בשו"ת (החדשות אבל

נ"ו) להקלסי' אין הרמב"ם של  לטעמו שאף בהדיא מבואר
אינו  להקל והאומר לשיעורין, דבריהם חכמים נתנו שלא

ורדים בגינת וכ"כ  עיי "ש. שחוק דרך  סי'אלא א' כלל (יו "ד 

בשר c.:ט"ז) שאכל  לאחר מיד היטב שיניו את שניקר מי
רש"י  ולשיטת להמתין, א"צ שלהרמב"ם השלחן ערוך כתב

דודאי  עיקר וכן הב"ח . דעת וכן שיניו את יפה ניקר לא שמא לחוש יש להרמב"ם שגם כתב הרש"ל אמנם להמתין. צריך 
שינים': ניקור או שעות 'שש לומר לרמב"ם לו היה דאל"כ  ועוד  חכמים, פלוג  לאכולd.לא ורוצה בשר של תבשיל אכל

ולטעם  השיניים, שבין לבשר לחוש שאין כיון לשהות צריך  אין הרמב"ם של  טעמו לפי  גבינה. של תבשיל או גבינה
שומן  ואותו בתבשיל  ומשליכו שומן מוציא שהבשר לפי  לשהות צריך בזה אף טעם ומושך שומן מוציא שהבשר רש"י 

בטעמו ומאריך בפה פסק נדבק וכן בשר  של  תבשיל אחר  גבינה לאכול להקל  סובר  רש "י  טעם ליה שאית הטור  דהא זה על להעיר  ויש [כנה"ג.

באוכל אלא בטעמו ומאריך  שומן  מוציא דאינו שאפשר  עצמו  הכנה"ג שסיים כמו  לומר וע"כ להחמיר . הטעמים שני ליה שאית אע"פ ג', בסעיף השו "ע

בשר ] של  בתבשיל גם להחמיר שנוהגים ג' בסעיף ויתבאר עצמו, dkld:בשר  oiprle.הטעמים שני כחומרי לאחוז וטוב הטור כתב
באו"ח  בב"י הוא קעג)וכן הט "ז(סי ' וכ"כ  כאן. השו"ע מדברי  מתבאר וכן בדינים (סק"ב)והש"ך (סק"א). הארכתי  והנה .

במחלוקת  או ספק במקום להקל  מהסברות אחת לצרף שיש  משום הטעמים, שני כחומרת לדינא אוחזים שאנו אע"פ אלו
אלו: בדינים לקמיה יתבאר ועוד המורה, עיני  ראות כפי  והכל הפוסקים,

ïåéö éøòù
הגרעק"א(`) כ"כ  שחוטה חלב גבי יב)מש"כ  ס"ק צ מרדכי (סי ' לבושי  בשו"ת כ "כ חלב מי  גבי  ומש"כ מט), סי ' (יו "ד 

שורק נטע לד)ובשו"ת סופר(סי ' חתם בשו"ת אך בדרכ"ת, עג)והובאו המתנה:(סו "ס בלא בשר אחר לשתותו (a)היקל 
תשובה דרכי ס"ז, פ"ז סי ' ואהלות:(סק"א)כנ"ל מור בשם
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(ä),íéðéùä ïéá øùá ùé íà ,øåòéùë ääù íà åìéôàå .úåòù ùù*(å).åøéñäì êéøö

äëìää øåà
המנהג  וכן כמשנ"ת טעם ימשוך שלא או .(ג )הבשר

צריך  ואין הבשר, אכילת מסיום הוא השעות שש ומנין
שמברכים  משעה ולא כולה האכילה מסיום למנות

אחרונה  ברכה או המזון ברכת (ד)ברכת לברך וצריך .
ולא ה  בסעודתו האריך אם אבל אחרונה, ברכה או מזון

גבינה  לאכול אסור כולו היום כל אפילו ובירך סילק 
ויברך שיסלק  וש"א]עד וט"ז  מהו [ש "ך לקמיה ועיין .

zery.(d)סילוק: yy מאכלי לאכול אין לכתחילה
בשר  אכל אפילו בדיוק שעות שש שיעברו עד חלב
מאכלי  לאכול צורך במקום המיקל ומ "מ ועוף. חיה
לסמוך, ע"מ  לו יש ומחצה שעות חמש אחר חלב

עוף בבשר בשר (ה)ובפרט  תערובת היה אם והמסופק  .
מזמן  שעות שש עברו אם שמסופק  או שאכל, במה
מספק להקל רשאי  הדין מעיקר בשר מאכלי שאכל
יודע ואם להחמיר, ראוי  ואעפ"כ חלב , מאכלי ולאכול
אם  שמסופק  אלא ומחצה שעות כחמש בודאי  שעברו
מאכלי  לאכול לכתחילה להקל רשאי שעות שש עברו
בו  שיש ויטמין כדור הבולע  להחמיר. צריך ואין חלב

בשר וכדו ']תערובת כלל [כבד להמתין צריך אין
ששני  כלל, והדחה קינוח בעי ולא חלב למאכלי 
גלולות  בבליעת שייכים לא לעיל הנזכרים הטעמים

לקמיה:(ו)אלו  עיין וקטן חולה ולגבי  .(e)jixv
.exiqdl לזה לחוש צריך שאין השו"ע מלשון ומשמע 

שיניו  בין בשר שנמצא לו כשידוע  רק אלא בסתמא,
להסירו  סק"א].(ז)צריך הפלאה לבלעו , לא מי [אבל ולכן .

שיש  חזקה כי לבדוק חייב  ודאי בשיניו נקבים  לו שיש
וקינוח הדחה וצריך בשר, :(ח)בהם

äøéäá äëìä
.zery yy*הרמב"ם ממאכ "א)לשון פ"ט 'שישהה (סוף :

שעות'. שש כמו והוא אחרת, סעודה שיעור כדי ביניהם
הכלבו לשון קו)וכ "ה חיים(סי' שלה)והארחות ובגמר (עמ' א .

קה.) דלא (חולין  הוא סעודתא בהא אנא עוקבא מר אמר
שיעור  כלל  נזכר ולא אכילנא, אחריתא לסעודתא אכילנא,

אומר יביע ובשו"ת לסעודה. מסעודה ד)אלא סוס' יו"ד (ח"א

לומר  מקום שיש שעות' שש 'כמו שכתבו ממה לדייק כתב
חמש  שיעברו בכך די אלא ממש, שעות שש בעינן דלא
כמו  סמוך היינו שעה חצי הש"ס דבכל ומחצה, שעות

הרשב"ם קז:)שכתב כתב (פסחים בסוגיין המאירי  וכן .
צריך כתב שהמחבר ואף לזה'. קרוב או שעות שש 'שיעור
שעה  חצי  בתוך  שנכנס שכל  לומר יש שעות, שש להמתין
וראה  עכ "ד. שעות שש בכלל  הוי  שישית, לשעה הסמוכה

למאירי אבות ט)במגן חמש,(ענין  או שעות שש שכתב:
דברי  בשו"ת וגם עכ"ל . לסעודה סעודה שבין שיעור שהוא

קע"ח)חכמים הדין (עמ' שמעיקר אלישיב הגרי"ש בשם כתב
נהגו  שהעולם אלא ומשהו שעות בחמש להפסיק די 
בזה  להקל יש עוף שבבשר ונראה שעות. ו' עד  להחמיר

בגמרא שנאמר שמה הרמב"ן דדעת קד:)יותר עוף (חולין
באפיקורן נאכלין בהן]וגבינה נזהר  שאינו  הפקר היינו [דרך 

עצמו  שהוא ואע"פ עוף אחר גבינה לאכול שמותר כפשוטו
שיניו  את ניקר גם שאם לומר ונראה בהמה. בבשר מחמיר
דכמה  שעות, בחמש עוף בבשר לכתחילה להקל יש היטב
בכהאי  להמתין צריך אין הרמב"ם דלדעת נוקטים פוסקים
לדינא  השו"ע דדעת אומרים דיש ועוד  כלל. גוונא

הטעמים',כהרמב"ם כשני להחמיר 'טוב כתב קע"ג סי ' או"ח בב"י  [וכן

מדינא] דלאו izazky:ומשמע dne דין גבי ההלכה באור
יהודה ביד הנה בזה,(סק"א)המסופק, להחמיר דיש כתב

שיש  דבר דהוי  הכא שאני  לקולא דרבנן דספק גב על ואף
שעות. ו' שעברו בהחלט כשידע בהיתר שיאכל  מתירין, לו
שש  עברו שמא ספיקא ספק מצד להקל  שיש שנראה אלא
כיש  הלכה שמא עברו, שלא לומר תמצי אם ואף שעות,
ואף  שעה. בהמתנת שמספיק בהגה שהביא אומרים

ק"י בסימן שיש (ס"ח)שהרמ"א בדבר להחמיר שטוב כתב
באור  כתבתי  כבר מ"מ  ספיקא, בספק אפילו מתירין לו

ס"א)שם ההלכה בתערובות (ס"ק דוקא שזה הפוסקים בשם
מתירין. איסור בספק picl`אבל  d`xp ok lr שש עברו אם המסתפק וכן שאכל, במה בשר תערובת היה אם שהמסופק

ïåéö éøòù
(b)ו)כנה"ג אות יוסף(הגה"ט ד)ברכי  אות סק"א)פמ"ג(שיו "ב אדם(מש "ז  סי "ב)חכמת מ חי(כלל איש ס"י)בן ושאר (שלח

שעות: בד' די ובחורף זמניות בשעות דמחשבים שכתב חדש כהפרי דלא אחרונים, תשובה (c)הרבה ודרכי  מרבבה דגול
האיש(סק"ד) משה בשו"ת יד)וכ"כ  השלחן(הי "ט)וילקו"י(סי' כערוך  דלא צז). סי ' ח"ה הלכות משנה בשו"ת שביארו  שיש (כפי 

הבשר: אכילת מסיום ולא הסעודה מסיום אומר(d)למנות יביע בשו"ת יוסף הגר"ע מסקנת ד)כן סוס' יו "ד  ועיין (ח"א
המסופק: ובדין בזה מש"כ  בהירה משה(e)בהלכה כו )אגרות סי ' חיו"ד רשאי (הכ "ח)ילקו"י (ח"ה בשר שאכל מי וה"ה ,

הלוי שבט  בשו"ת כ"כ  חלב, בו שמעורב אף כדור מכן לאחר קיח)לבלוע סי ' אות כנה"ג(f):(הכ "ט)וילקו"י(ח"ז (הגה"ט

חדשא) הפרי וכ "ד בדרכ "ת, סק"ב)והובא פו  המהרש"ל(סי ' וכ "כ ט). הטור (סי' מהטור ]בדעת מועתק שלשונו  אלא [והשו"ע
יהודה היד  וכ"פ לנקר, צריך מסתפק אם שאף הרשב"א מדברי  הפוסקים.(סק"ב)שלמד ורוב השו"ע כדעת נקטינן ואנן .

חי  איש הבן ס"ח)וכ"פ בתו"ח(ס"ט).וילקו"י (שלח הוא ד "א)וכן ע"ו א"ח(g):(כלל החיים(שם)בן כו)וכף :(אות



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùá ãë

(æ).ïéúîäì êéøö ,÷åðéúì ñòåìäå,íéðéùä ïéáù øùá êë øçà àöî íàå :äâä(ç),åøéñîå(è)êéøö

äðéáâ ìëàéù íãå÷ åéô çéãäìהבשר כל פרק סק "ד).(הר"ן ש "ך ועיין אמר  ד"ה לז: *ïéúîäì(é)חולין ïéëéøö ïéàã íéøîåà ùéå

÷ìñ íà ãéî ÷ø ,úåòù ùù(àé)äçãäå çåð÷ éãé ìò øúåî ,ïåæîä úëøá êøéáåלסעודתא(תוספות ד"ה קה  חולין

הבשר כל פרק תרפזומרדכי  סי' אשיר"ישם  הוהגהות סי' פ "ח אסורותשם דמאכלות פ"ט מיימוני  גוהג "ה אות קח וראבי"ההכ"ח אלף ).סי'

äëìää øåà
(f).oizndl jixv wepizl qrelde שומן לעס ואם

הפרמ "ג  כתב  בלע , ולא להמתין (ט)לתינוק  צריך דאין
ליכא  וגם נמשך הבשר טעם אין שהרי הדין מעיקר
להם  וראוי  קדושים שישראל אלא השינים, בין בשר
לפרוץ ואין רבנן פלוג דלא שעות ו' להמתין להחמיר
טעם  אם אבל להמתין צריך כשלעס ודוקא עכ"ד. גדר
אם  וכן כלל. להמתין צריך אין מיד ופלט  בלשונו
א"צ שלם הוציאו ותיכף  פיו לתוך בשר חתיכת הכניס
הפה  הדחת צריך גבינה מיד אוכל אם ומיהו להמתין.

שעות exiqne.(g):(י)וקינוח שש להמתין צריך ואין
שיניו מבין הבשר שיורי  שמסיר זמן מזמןמאותו [ולא

הסימן] בריש הלכ"ב עיין  השאריות, מסוףבליעת אלא ,
הבשר  שעה(יא)אכילת בהמתנת לנוהגים וה"ה [ש "ך .

חטאת] תורת gicdl.(h):בשם jixv הש"ך (יב)וכתב

גבי  ב ' בסעיף כמבואר הפה קינוח דבעי  הדין והוא
בלשונו. קיצר כאן והרמ"א גבינה, אחר בשר אכילת

לקמיה: יתבארו וקינוח הדחה oi`c(i)ודיני  `"ie
.'eke zery yy oizndl mikixv פלוגתתן טעם

בש"ס  קה.)דאיתא אסור (חולין  בשר שאכל דאחר
ראשונה  סברא ודעת אחרת, סעודה עד גבינה לאכול
הערב סעודת עד הבוקר סעודת זמן מכדי דהיינו

שעות ו' גר"א]שהוא שישית, בשעה שלו סעודה שזמן חכם לתלמיד ובירך [היינו  כשסילק  דמיד אומרים היש וסברת .
אחרת סעודה oefnd.(i`):[ש"ך]מקרי zkxa jxiae אחרונה ברכה לברך צריך סעודה, בלא בשר אכל ואם

סילוק  הוי לא זה ובלא האחרונים [ש"ך]מקודם וכתבו סילוק (יג ). שעות, שש בעינן: המאכלים דתלתא שיסלק [היינו 

חי איש  הבן  כתב כן השלחן, ס"י),מעל שלח ברורה (פ' במשנה מבואר קע"זוכן סי' שאין),בבה"ל האחרונים](ד "ה וברכה.בשם
השלחן. וסילוק שעות בשש סגי  עוד, לברך יכול שאינו עיכול זמן ועבר לברך שכח  טזואם ס"ק תשובה [דרכי 

עי "ש] דידן בנידון  וה"ה מכשיעור, פחות אכל גבי האחרונים :בשם

äøéäá äëìä
וכן  חלב. מאכלי לאכול  להקל לסמוך  מה על  לו יש שעות,

השלחן בבדי  דעת)העלה ויוסף הד "ת ע"פ יוסף (שם, ובילקוט
כחמש (סט"ז) בודאי שעברו יודע ואם בזמן. המסופק לגבי 

יש  בודאי לשש, הגיע אם שנסתפק אלא שעות ומחצה
לעיל : האמור ע"פ בשופי zery.להקל  yy oizndl* כתב

קדושים גבינה (סק"ב)בדעת לאכול והתחיל שכח שאם
צריך ואין סעודתו גומר בשר, מאכילת שעות שש בתוך 
סגנון  בכך  אין כי  שגגתו על להתענות צריך ואינו להפסיק,
הובאו  מלך , במקדש כתב וכן גדר. רק איסור אכילת

החיים בכף ח)דבריהם בשיטת (אות אזלי דהם ונראה .
שעה בהמתנת סגי הדין שמעיקר לסעודה הרמ "א מסעודה [או

הדין] במקור מרן כמבואר לדעת אבל גדר, הוי  לדידהו ולכן ,
באו"ח  הב"י  וכ"כ  גמור. דין אלא  גדר זה קעג)אין (סי '

גבינה  לאכול שלא העולם שנהגו שזה ונ"ל  וז"ל: בהדיא
דסבירא  משום אלא וסייג, גדר מטעם לא כלל , בשר אחר
כדעת  דלנוהגים נראה ולכן ע"כ . הרמב"ם כדעת להו
מיד וצריך כלל  בסעודתו להמשיך  להקל  אין השו"ע

ונזכר להפ  לאכול  התחיל  אם דודאי בתענית וכמו סיק,
זה  דבר שהעתיק החיים כף על  ולפלא להפסיק. דצריך 

עולם להליכות ושו"ר ס"א)בפשטות. שלח עליו (ח"ז  שתמה
עי "ש. שגגתו על כפרה דצריך וכתב שכתבנו, מהטעם
רשאי  אין עלמא לכולי  מהגבינה מעט  רק טעם שאם ונראה

עצמו החיים כף דהא באכילתו, ו)להמשיך דברי (אות הביא
שעות  ו' בתוך חלב מאכלי  על  בירך שאם לאברהם הזכור
באכילתו  להמשיך  שיכול  כתב ולא מעט  לטעום רשאי

ההלכה: באור וכמ"ש

ïåéö éøòù
(h)ברכה והשיורי  סק"א, יב)משב"ז פסק (אות וכן שעות, ו' להמתין צריך שומן של תבשיל רק הלועס שאפילו כתב

ס"ט)בבא"ח לפרוץ (שלח שאין הנ"ל האחרונים כתבו כבר מ "מ שעה, להמתין בשר כשלועס אפילו המקילין שיש ואף .
השלחן(i)גדר: וערוך  הפרמ "ג , על  בהגהותיו החיים(סי"ד)מהרש"ק טז)וכף להדיח(שם)ובא"ח(אות שצריך ומש"כ  .

בילקו"י  כ "כ פיו , חדש(הי "ג)ולקנח הפרי  ממ "ש מכ "ש ל "ג)והוא ס"ק בסוף דבריו  הבאנו  יח קע"ג (i`):(ס"ק סי' באו"ח ב"י
הש"ך והביאוהו הר"ן, והפר"ח(ai)וש"א:(סק"ג)בשם הכנה"ג והעתיקוהו שהאליה (סק"ד)סק"ד , אלא אחרונים. ועוד

יהודה והיד  קעג  סי' באו"ח  חי (סק"ה)רבה איש והבן לבד . בהדחה או לבד בקינוח דסגי הפוסקים (שם)פסקו כרוב נקט 
והדחה: קינוח החיים(bi)דבעי יח)כף א"ח(אות בבן וכ "ה ודרכ"ת, אליעזר, דמשק ס"י)בשם :(שלח



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùáäë

ïéúîäì ,åìà úåðéãîá èåùôä âäðîäå(áé)ìëåàå ,úçà äòù øùáä úìéëà øçàíéëéøö åäéî .äðéáâ êë øçà ïé

øùáä øçà ïåæîä úëøá ïë íâ êøáìהארוך ד(ע"פ דין מ ש"דכלל עד והגהות ד"ה  ב  אות עו úøçà,),סי ' äãåòñë éåä æàã

íãå÷ äòùä ïéúîä íà ÷åìéç ïéàå .äòù úðúîä éðäî àì ,ïåæîä úëøá àìá ìáà .ïéìé÷îä éøáãì ìåëàì øúåîã

êë øçà åà ,ïåæîä úëøáממהרא"י עצמו שם(דברי דורא  שערי או"ההגהות  סק "ז ולאפוקי ד"מ ועיין åéðéù,).שם  ïéá øùá àöî íàå

åøéñäìå åø÷ðì êéøö ,äòùä øçà.(הנ "ל הר"ן  ממשמעות ïåæîä(ד"ע úëøá êøáì ïéàã íéøîåà ùéå(âé)ìåëàì úðî ìò

äðéáâמהר"ח),שם(ארוך úåòù(ãé)בשם ùù ïéúîäì íé÷ã÷ãî ùéå .äæá ïéøäæð ïéà ìáà(åè)øçà(æè)úìéëà

äëìää øåà
(ai).zg` dry xyad zlik` xg` בשם הט "ז כתב 

זה  לשיעור רמז מקום בשום מצינו שלא ,(יד)מהרא"י
אומרים  היש סברת פי  על הוא בזה ההיתר ועיקר
אחרת  סעודה דהו"ל סגי  ובירך דבסילק בסמוך הנ"ל
שעה] להמתין  לעצמם סיג ולעשות בזה להחמיר שנהגו ,[אלא

הט "ז  כתב זה פי אחת (טו)ועל שעה הממתינים אלו
והדחה קינוח  כן גם ביןצריכים בשר מצא שלא [אף

הסילוקשיניו] על וסומכים ממתינים שאין אלו כמו
הש"ך  ודעת המזון. להמתין (טז)וברכת שלנוהגים

ואין  בהכי  להו סגי  שיניו בין בשר מצא לא אם שעה,
והדחה קינוח שעות צריכים כשש הוי  לדידהו אחת [דשעה

השלחן] בדי  והדחה, קינוח שא"צ בודאי ששם המחבר לדעת

שנבאר  וכמו וכדומ' חולה לענין לדינא מינה ונפקא
dpiab.(bi)בסמוך: lek`l zpn lr שלא היינו

דעתו  שיסלק צריך אלא לחוד, המזון ברכת מספיק 
ומסיח סעודתו שגומר אדם כדרך לגמרי  מאכילה
אם  גוונא ובכהאי מברך. ולכן עוד מלאכול דעתו
הסיח שלא כל אבל מותר, גבינה לאכול נמלך שוב 
נקרא  לא זה המזון ברכת שבירך אף  מלאכול, דעתו

אחרת לאכילה עצמו מכין דאדרבא (ci):[ט"ז]סילוק
.dfa oixdfp oi` la` מה על להם שאין כתב  והט "ז

עם  מלישב  עצמו יחדיל ה' דבר את והירא שיסמוכו,
אחת במסיבה בזה נזהרים בק"ח שאינן הגר"א דעת [וכ"נ 

לט"ז] תשובהשציין  הפתחי אבל מספר (סק"ב). הביא
שהביא  במקילין למחות שאין שהעלה שור בכור

שיסמוכו: מה על להם דיש `zlik(eh)הרמ"א xg`
.dpiabl xyaחלב תערובת במאכל אין אם אבל

לאכלו  מותר יומא, בת חלבית בקדירה שנתבשל רק 
נותן  דהוי משום כלל להמתין צריך ואין בשר אחר

טעם  נותן בר dpiabl(fh):(יז)טעם xya zlik`
.zeyrl oekp oke המנ דכן כתבו פשוטוהאחרונים הג

לפרוץ ואין שעות שש להמתין ישראל תפוצות בכל
תורה (יח)גדר  ריח בו שיש מי לכל לנהוג ראוי וכן .

מהרש"ל] בשם להתיר [ש"ך יש קצת חולה לצורך אמנם .
לאחר  בהמה בשר אכל אפילו חלב  מאכלי לאכול

שעה  ובלבד (יט)שימתין השו"ע. כמרן להנוהגים אף  ,
הבשר שיחצוץ שיורי  להוציא שיניו יולדת (כ)בין וכן .

בימי  צער לה שיש מעוברת או יום שלושים כל

ïåéö éøòù
(ci)ד(סק"ג)והפלתי עיקול ביאר תחילת שיעור הוי דבהכי  הדין, מן הוא שעה סק"ט)המתנת קפד  סי ' או "ח במג"א ,(כמבואר

אדם בחכמת סי "ג)וכ"ה מ' והגר"א (כלל  הגמרא. בשם שם המג"א כמש"כ  וחומש שעה אלא דוקא, לאו שעה זה ולפי  .
הזוה"ק(סק"ו) מדברי זה למנהג סמך  קכה)הביא דף משפטים יהודה(eh):(פ' היד  הסכימו וכן יעקב (סק"ט)סק"ב. ומנחת

סק"ג) עו וחכ"א(fh):(כלל ופר"ח, סי"ג)סק"ז, מ האו"ה (כלל ד"ד).וכדעת מ' בילקו"י (כלל  עיקר:(הכ"ו)וכ "פ וכן ,(fi) שו"ת
ודעת  טעם קפג)טוב סי' יחד(תליתאה לאכלם דוקא דזהו בבישול , נ"ט בר נ"ט לאסור לכתחילה שהחמיר להרמ"א והיינו ,

צה: בסי' כמבואר יחד לאכלם אף מותר ולהמחבר לחוש, אין זה אחר בזה סק"ה)פרמ "ג (gi)אבל  אדם(שפ"ד  (כללחכמת

סי "ג) השלחןמ' חת"ס(סק"ג)ופ"ת(שם)חכ "א(hi)וש"א:(ס"ז)ערוך עג)בשם סי' א"ח (יו"ד בבן וכ"פ סי "א), שלח (ש "ב

סכנה  בו שאין אע"פ לחולה מותר שעה אפילודלאחר בנ"ד אבל למשכב, שנפל היינו  סכנה בו שאין דחולה סי "ז  שכ "ח סי ' או "ח [ועיין 

לחכ"א]. ציין ובבא"ח קצת' 'חולה כתב אדם בחכמת דהלא למשכב נפל  עולם לא בהליכות ה"ג)וכ"פ שלח בילקו"י (ח"ז  וכתב (הכ "ב)וכ"כ 
שעה  לאחר שמיקל הרמ "א דברי  על  סומכין אנו יא]שבזה ס"ק צדק בזבחי משמע אם [וכן  רק אלא להקל  שאין שם ומשמע ,

מבואר  וכן תענוג. לצורך  אכילה בסתם להקל דאין מסתבר וכן עיי "ש. יותר יחלה שלא כדי או רפואתו, לצורך  האכילה
השלחן כחושים (ס"ז )בערוך  נערה או נער וכן שעה, בהמתנת להקל יכול חלב לשתות הרופאים שצווהו אדם וז"ל:

עכ "ל: שעה בהמתנה להם די  חלב לשתות אדם(k)שרפואתם ההלכה (שם)חכמת באור מש"כ עיין בשר מצא לא ואם ,
וקינוח: הדחה בעי  אי  וש"ך ט "ז מחלוקת
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(æé):úåùòì ïåëð ïëå ,äðéáâì øùá.a(çé),äðéáâ ìëà(èé)åéøçà ìåëàì øúåî*,ãéî øùá

äëìää øåà
יום  ל' אחר אף מניקה אשה וכן כחולה. דינן עיבורה

לחלב צריכה אם שעה אחר להקל יכולה .(כא)ללידה,
יש  בשר מאכלי שאכל לחינוך הגיע  אפילו קטן ולגבי 
שעה  לאחר ואפילו שעות. ו' להמתין צריך ואין לסעודה מסעודה חלב  מאכלי להאכילו להקל שאפשר אומרים
שעות, ו' להמתין מצוה בר גיל לפני  שנה הקטנים את לחנך יש מקום ומכל שיסמוך, מה על לו יש בזה המיקל

לאיש  סמוך מופלא בגדר הם מרובה (כב)שאז בשהייה לקטנים צער שיש או בדבר, צורך כשיש דוקא זה וכל .(כג ).
מתיקה בדברי  אף  להקל יש לחינוך הגיעו שעה"צ)וכשלא dpiabl.(fi):(עיין xya האחרונים שיש (כד)כתבו מי 

בהם  נבלע שיהא חוששים ואין עצמו בפני  ולבשר עצמו בפני לחלב  לו שיהיו צריך אין תותבות שיניים לו
בו  סולדת שיד חם התבשיל שאין כיון להיפך, או הבשר מבליעת נפלט יהא חלב  כשאוכל ואח "כ מהבשר
לידי  יבוא שלא כדי כלל, בולע  אינו שבטבעו ממין נעשים שהשיניים ועוד שני . מכלי הוא וגם בפיו, כשנותנו

מהבלוע הפלאטה (כה)עיפוש להסיר צריך ואין חשש כל בזה אין שיניים ליישור גשר או פלאטה לו שיש מי  וכן .
חלב לאכול שבא שעותin:(כו)מהשניים שש ובתוך בשר כדי שאכל מעט יטעם חלב , מאכלי  על ובירך שכח 
לבטלה  ברכתו תהיה המברך (כז)שלא אבל להאסר, לו גורמת השעה ורק מותר עצמו מצד שהאוכל בזה ודוקא .

ברכות  תקנו לא שחכמים כלל, ממנו לטעום אסור - גוים בישולי כגון מדרבנן אפילו עצמו מצד האסור מאכל על
ס"א קצ"ו סי' או"ח בשו"ע כמבואר אסורות מאכלות לח]על עמ' ח"ז  עולם a::[הליכות sirq(gi)dpiab lk`

.'eke השותה אבל בלבד, הפה הדחת ידי על יוצאת ואינה השיניים ובין בחניכים נדבקת שהיא מפני  גבינה ודוקא
הפה  וקינוח נט"י צריך ואין בלבד, הפה בהדחת די נוזלי שהוא cin.(hi):(כח)חלב xya eixg` lek`l xzen

וגם השיניים בין להשאר הגבינה דרך בפה שאין טעם מושך גבינה (כט)אינו אכילת בין להפסיק  להחמיר ונכון .
בהירה: בהלכה ועיין אחרונה. בברכה לבשר

äøéäá äëìä
:a sirq.cin xya eixg` lek`l xzen*באו"ח הב"י כתב
קעג) אחר (סי ' בשר לאכול  שלא עצמם על  מחמירין ויש

ïåéö éøòù
(`k)זוננפלד להגרי"ח חיים שלמת ד)שו"ת עולם(הכ"ג).ילקו"י (תשובה בהליכות יום:(שם)וכ "כ ל ' תוך יולדת (ak)גבי

אומר יביע ד)שו"ת סי' חיו "ד  מסעודה (ח"א לקטנים להקל יש בודאי  בעוף ומ"מ  צירופים. בכמה להקל  שהאריך  עיי "ש
המאירי שפסק כמו קה.)לסעודה הלוי(חולין  בשבט  להלכה והובא שעות. שש הצריך  שלגדול  פד)אף סי' כן (bk):(ח"ד 

שם התשובה מגוף י)נראה אות  רעו (סוף בסי' המשנ"ב כתב כבר סכנה, בו שאין כחולה קטן שצרכי שהביא מה וכן ,
בילקו"י (סק"ו) וכן לדבר. הרבה שצריכים היינו יהודה ומטה הגר"א לצורך(הכ "א)בשם חיוני  מאכל לקטנים שיתן כתב

לחינוך שהגיע בקטן גם להקפיד  נוהגים שכיום וסיים לחינוך . הגיעו אם וכיוצ"ב שוקולד לא אבל י "ב]סעודה, [קודם

עי"ש: להקל  אפשר צורך ובמקום שעות. שש להמתין אותו שלום(ck)ומחנכים שאילת קצה)שו"ת סי' שו"ת (מהדור"ת
קצז)מהרש"ם סי' יבי"א(ח"א ז)ושו"ת אות כד סי' ממין (dk):(או"ח נעשים שהשיניים ומש"כ האחרונים, כתבו אלו טעמים

אחרונים. עוד וכ "כ תומו. לפי במסיח  שיניים בעשיית ואומן גדול  מומחה רופא לו שאמר תשובה הדרכי  כ "כ בולע שאינו
המנהג  מ"מ  עצמן, בפני  ולחלב עצמן בפני  לבשר שיניים לעשות שמים לירא מחמיר שהוא כתב עצמו שהדרכ "ת ואע"פ

הנ"ל : האחרונים שכתבו וכמו להקל הלכות(ek)פשוט  משנה יג)שו"ת סי ' מהדור "ת תותבות.(ח"ב השיניים מדין כן ולמד ,
השלחן בבדי  עד)וכתב ס"ק בשיניים:(ציונים שעושים בסתימות לבליעה חיישינן לא אלו מטעמים ו)כה"ח (fk)שכן (אות

שלחן  בסילוק דסגי הרמ "א שהביא הפוסקים על  להסתמך  יש זה שבכגון משום הטעם וכתב עיי "ש, לאברהם זכור בשם
הרמב"ם דעת שהרי בזה לדון ויש קה)וברכה. סי ' הדור החיד "א (פאר כמ"ש השו"ע וכ "ד מדאורייתא, לבטלה ברכה שאיסור

ו ), אות מו סי ' וכ "פ (ברכ "י  דרבנן, ודחי דאורייתא דאתי חלבי, מאכל  על  בירך  הסעודה בתוך אם אפילו בזה להקל  יש וא"כ
עולם מא)בהליכות מ, עמ' באו"ח(ח"ז  הרמ "א פסק וכיוצ"ב ס"ה). רעא ועוד(סי ' מעט. שיטעם שהבדיל  קודם בירך שאם

מחומר  להנצל  כדי קצת שיטעם בתענית מאכל על  בירך  שאם להפוסקים הסכמתו עפ"י  כן לבאר עולם בהליכות הוסיף
בנ"ד וה"ה לבטלה. זהברכה לחיבור שליט "א יוסף יצחק הרה"ג בהסכמת עיין אבל  זה. בכל פליג ה' ברכת ובספר (אות .

לשם ב) בהערתנו ועיין אביו. דברי  ב)שחיזק שיסמוך :(אות מה לו יש וכו' שם ברוך  ואומר הסעודה תוך הוא (gk)שאם
הרש"ש ק חידושי עולםג:)(חולין בהליכות פסק וכן מג), דף הרמב"ם(ח"ז מלשון נראה הכ"ו)ושכן מאכ "א מהל ' ומלתא (פ"ט

עיי "ש היא שליט"א דמסתברא יוסף יצחק הרה"ג של בהסכמה ועיין והדחה. קינוח צריך  חלב על  שאף בהדיא מוכח הכ"ז שם שברמב"ם [וצ"ע

להקל] אפשר שלנו  בחלב שלמעשה א) (הערה לשם בהערתינו ועיין בזה. שדן א) (אות זה השלחןלחיבור ובבדי מג). ע"פ (ס"ק להחמיר כתב
והיתר ח)איסור דין  מ' השלחן(כלל  זר דחאו וכבר עב). ס"ק השלחן באו"ה (פני  שכתב מה וגם חלב. מיני  שאוכל  שם שמיירי 

בשתיה: ולא באכילה מיירי חלב' 'האוכל  בתחילה הבית(hk)שם בתורת מבואר וכן פג.)לבוש, :(קצר
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äëìää øåà
(k).mvgxl jixv 'eke dlila `ed m`e לו יש ואם

בידיו  בעיון מספיק  בלילה אף  אבוקה כעין יפה נר
רחיצה  צריך אינו (ל)ואין החשמל לאור האוכל ולכן .

הלבוש  בשם הש"ך וכתב רחיצה. שהמנהג (לא)צריך
הגבינה  שפעמים לפי ביום אף  הידים  לרחוץ  להחמיר
ואם  אדעתיה. ולאו הידים בלחלוחית ונדבקת שמינה

להקל יש בסמוך מים לו החיים]אין בכף הובא :[שפ"ד,
(`k).mvgxl jixvזה אין  כי ברכה  טעונין  ואינן 

בשר. ומליחת חלב ניקור כמו אכילה  הכשר  אם כי 
התוספות מים )כ"כ ד "ה  קה . והרשב"א(חולין ב "ו . (ארוך 

ע "ג.) קבועהש"ה  מצוה  זו שאין  לפי אחר  טעם  כתב 
כשרואה רחיצה בלא אפילו  אוכל ביום שאילו

גבינה לכלוכי בידיו קע"ג]שאין  סוס' או"ח וכל .[ב"י
באמצעיים  נוהגים אחרונים במים הנוהגים הדברים
או  לגבינה בשר של תבשיל בין או לבשר גבינה שבין

ס"ג ]להיפך להחמיר[עיין ובין להקל בין שאין, [והיינו 

אין וגם האצבעות, של שני פרק עד רק ונוטל בכלי , נטילה צריך

זו] בנטילה בדיעבד מעכב הדעתחציצה מהיסח  [שאם חוץ

äøéäá äëìä
פרשת  הזוהר בספר שכתוב מפני אחת בסעודה גבינה
דכל אשכחן וז"ל : גדי " תבשל  "לא הפסוק על משפטים
או  חדא בשעתא או כחדא מיכלא האי  דאכיל מאן
וכבר  בעלמא, דינין לאתערא וגרים וכו' חדא בסעודתא

מהר"ם במרדכי)כתב הובא  תרט"ו. סי ' פראג דפוס אחת (ח "ד פעם
גבינה  אחר בבשר עצמי על  גזרתי  שינים, בין גבינה מצאתי 
ולא  התלמוד על  כחולק זה ואין בשר, אחר בגבינה כמו

הבשר כל בפרק גורע, שהוא מלתא (קה.)כמוסיף להא אנא
הב"י  ומסיים עכ "ל. מיקל אני ובעוף וכו' חמרא בר כחלא
טוב  לראותו שזכינו אנו אבל הזוהר, ספר מהר"ם ראה דלא

בבשר  אפילו להחמיר חדא ונכון שעתא והנה עכ "ל. עוף
וכמו  מה, זמן אלא עגולה שעה דאינו נראה בזוהר שכתוב

מהרש"ג בשו"ת יג)שכתב סי ' חיו"ד נקרא (ח"א מה שזמן
בברכות  יונה ר' שכתב וכמו הגמרא בלשון לפעמים שעה

עומדין) אין הפלתי (ר"פ וכ "כ בזוהר(סק"ג), מפורש וכן (ויקרא ,

מילא יט.) חד  או מילין כתרי  חדא כשעתא ליה תניק לא
או"ח  בב"י והובא רמ)וכו', אמרו(סי' וכן הבית. (ע"זבבדק

מלשון י:) נראה וכן רגע. והיינו בשעה', עולמו קונה 'יש
הזכיר  ולא אחת, בסעודה וכו' מחמירין ויש שכתב הב"י

חדש הפרי שכתבו כמו ודלא לשהות. (סק"ו)שנוהגים

תואר בין (סק"ו)והפרי  שעה לחכות צריך הזוהר שלדעת
סעודה  דלהוי המזון ברכת שמברך  מה מלבד  לבשר גבינה
בבשר  אף להחמיר הב"י  שכתב הדין בעיקר והנה אחרת.

תואר הפרי כתבו חדש(שם)עוף, טו)והפרי על(ס"ק לחלוק
ברכה השיורי וכן בהמה. בבשר הזוהר דברי  לפרש שיש כב)הב"י ראיה (אות אין דמהזוהר האחרונים גדולי  בשם כתב

לתרנגולא  למיכל שרי  ייסא רבי איתא: שם המאמר שבהמשך  כהב"י מבואר בפנים בזוהר אבל גבינה. אחר עוף גם לאסור
במחלוקת  ייסא ורבי שמעון רבי שנחלקו משמע זה מלשון ובאמת עכ"ל . לך אסיר שמעון ר' אמר בחלבא, או בגבינה

בשבת כדאיתא הגלילי  יוסי כרבי סבר ייסא דרבי  בחלב.(קל .)התנאים עוף בשר אוכלין היו הגלילי  יוסי  רבי  של  במקומו
הסעודה. תוך  אפילו מותר זה אחר זה לאכלם אבל  זה, דבר שאסרו תנאים כאידך סבר חדשה ור"ש שיטה לר"ש ס"ל [ואי

עכ"פ] בגמרא או  במשנה לזה רמז נזכר לא האשםאמאי  בתורת זה כל  שמצאתי  ליבי  ויגל וכתב)ושמחתי  ד "ה ב אות ע"ו  (כלל 

עם  המהר"ם דברי  שחיבר הב"י על תמה וגם מותר. גבינה אחר שבשר דילן לגמרא מהזוהר סתירה שום שאין וכתב
התנא  דהלא בעצמו, הגלילי יוסי ר' בעצם זהו בזוהר המוזכר ייסא שר' מאוד שמסתבר שם כתב ועוד  יחד . גם הזוהר
אינו  שם הזוהר של  המאמר תחילת גם ובאמת עיי "ש. רשב"י  כן גם היה שבה השלישית בחבורה היה הגלילי  יוסי  ר'
חדא  בסעודא או חדא בשעתא כחדא' 'דאתחבר מיכלא האי דאכיל  מאן כל שם: איתא וכך הב"י . שהעתיק לשון באותו

הסעודה בתוך שלא אפילו יחדיו ר"ל חדא ובשעתא יחד. מחוברים כשהם רק שאסר ומשמע חששוכו'. יש  הסעודה בתוך [כי

ראשון] באילפס יעלה שמא יותר שלנו גדול התלמוד  על  חולק שהזוהר ברור הדבר היה אם אפילו ההלכה שמעיקר ובאמת .
באחרונים כמבואר התלמוד  חכמי  רבותינו כדברי  לפסוק נותן הדין גבינה, אחר בשר לאכול  חמודותואוסר סי'[לחם (כ "ה

יעקבכג) ומנחת סק"ט), עז הרדב"ז(כלל  ובשו "ת באו "חלו)(סי ', הב"י וכ "כ  כה), פוסקים](סי ' באותה ושאר אף שרי הדין מעיקר ולכן .
כט)]סעודה (ס"ק החיים וכף (ס"ב) הלבוש  דלהוי [וכ "כ  אחרונה ברכה או המזון ברכת לברך  פנים כל על להחמיר שראוי אלא ,

אומר יביע בשו"ת העלה וכן וחסידות. חומרא בגדר זה כל  מיהו אחריתי . ז)כסעודה סי ' חיו"ד שכתבתי (ח"ו מה עוד ועיין .
רכה או קשה בגבינה מיירי  הזוהר אם לקמן בהירה גבינה]בהלכה אחר בעוף אפילו  מחמיר שהזוהר הפוסקים להבנת :[והיינו 

ïåéö éøòù
(l)בש"ך הובאו ומהרש"ל, רי"ו, בשם קע"ג  סי ' באו"ח  עוד(l`):(סק"ט)ב"י  פסקו וכן בטור, שהובא פרץ ר' משם

המנהג].אחרונים שכן  (הנ"ז) בילקו "י  וכ"כ לב) (אות החיים בכף והביאו  פוסקים, כמה ובשם כב) אות (הגה"ט ביש"ש[כנה"ג סי'וראה (פכ"ה

ובכנה"ג י) בתלמוד , שנזכר ממה היפך גזירות לגזור לו מנין פרץ ר' על  דבריו:(שם)שתמה מבואר (al)יישב זה כל 
כאן והש"ך ח'. ז' ו' קטן סעיף שם ברורה ובמשנה הנזכר, בסימן או"ח  ובשו"ע הדברים:(סק"י)בב"י  קיצור הזכיר
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* (áë)àåä çåðé÷äå .åçéãäìå åéô çð÷ì êéøöåøáã ìëá ïëå ,äôé åéô åá çð÷éå úô ñåòìéù
àçîé÷î õåç ,äöøéù(âë)íéëéðçá íé÷áãð íäù éôì ,à÷øéå éøîúåäìòîì íå÷î ,ùåøéô)

ìáä úéáî,íéðéùì áåø÷ äòé חנך ערך åéô)ערוך çéãé êë øçàå .äôé íéçð÷î ïéàå(ãë).ïééá åà íéîá
,íéøåîà íéøáã äîá(äë),äðéáâ øçà ,óåò øùá ìåëàì àá íà ìáà .äéçå äîäá øùáá

äëìää øåà
דמים  נטילה נתבטלה אמצעיים מים שנטל לאחר דעתו הסיח

פת  בלא גבינה אכל אם אבל פת בסעודת דוקא והיינו  ראשונים,

נקיות] ידיו דהא מעכב, הדעת היסח ידיו,אין  מניגוב וחוץ
משום  בו דיש כראשונים ניגוב  צריכים שאמצעיים

דמנקי  במידי או בכותל ידיו שישפשף  מועיל ואין דוקא נטילה וצריך ניגוב, בלי  יאכל אם ויש .(לב)מיאוס
אחרונים  מים כדין קרקע, גבי  על לנטלם שלא שצריך (לג )להחמיר שאמרו דיש קע "ג סי ' באו"ח הרמ "א כתב  .

השומן  את מנקים אינם שמנים עצמם שהם דמתוך ברורה במשנה וביאר משקין. בשאר ולא דוקא במים לרחוץ 
הסכימו  אחרונים כמה משקין, בשאר שניטלים אחרונים מים וכמו מקילים וכנה"ג שהמרש"ל ואף  והמאכל,

להחמיר  ברכה(לד).לרמ"א בשיורי  יח )והחיד"א מים (אות  לו ואין בדרך נמצא שהוא כגון הדחק  שבשעת כתב
חי: איש הבן וכ"פ  משקין. בשאר יד zrcיטול תהא שלא ובלבד חמים, במים ליטול שרשאי האחרונים רוב

בהם: egicdle.(ak)סולדת eit gpwl jixve דמי שפיר קודם הדחה עשה אם דמדינא הזה כסדר דוקא .(לה)ולאו
הכל  תדיח  ההדחה הקינוח, לאחר פתיתין ישארו שאם להדחה, הקינוח להקדים הדבר נכון ואם (לו)ואעפ "כ .

והדחה  קינוח בשביל דעולה הטור כתב  ואוכלו, ביין או במים פת בפני שורה אחד כל להיות טוב  יותר אבל 
הרמב"ם  שכתב כמו הקינוח וצורת  ע"כ. הכ"ו)עצמו פ "ט ובולען (מאכ "א  שלועסן  בפירות או בפת פיו מקנח וז"ל :

פולטן  לבלעו(לז)או חובה שאין משמע 'לועס' השו"ע משמעות וכן חדש [שפ"ד ]. הפרי כתב דמסתברא (לח ).
הפרמ"ג  אך נטילה, צריך אינו בלילה בין ביום  בין במזלג טורח.(לט )שהאוכל  בו שאין  בדבר, להחמיר שנכון כתב

נקיות  שהם  ורואה בידיו  אכל אם אף הדין  דמעיקר  להחמיר, אין נקיות  שהם ורואה  בידיו מעיין גם דאם ונראה 
מעיין  וגם  במזלג  כשאוכל  מ"מ טורח, שאין  במקום בזה  להחמיר שהמנהג לעיל  שנתבאר ואף נטילה, צריך אין 

ביד  הנדבקת  לשמנונית האי  כולי חיישינן לא מהני ixnze.(bk):(מ )בידיו  פירות  שאר אבל תמרים , דוקא
oiia.(ck):(מא )לקינוח e` minaמשקין לשאר הדין lek`l(dk):[אחרונים ]והוא `a m` la` .dige dnda xyaa

.'eke jixv epi` ,dpiab xg` ser xya להצריך כך  כל בו החמירו לא  מדרבנן, עיקרו בחלב עוף שבשר דכיון
צריך אין כן גם הפה דהדחת  הדין  והוא ונטילה. מדרבנן [לבוש]קינוח אלא  בחלב אסור  אינו חיה בשר דגם ואע"ג  .

בה  החמירו  בהמה לבשר דומה שבשרה  כיון מ"מ עוף, בשר  גבינה (מב )כמו מרגיש אם  אבל בסתמא זה וכל  .
גבינה  אחר עוף בבשר אף ידיו ולרחוץ והדחה  קינוח צריך מזוהמות  שידיו או  טיחה או נכון (מג )בפיו מיהו .

äøéäá äëìä
.egicdle eit gpwl jixve*צריך אין שעה המתנת ואחר

בין  גבינה מצא לא אם הפה, והדחת קינוח  הידים, רחיצת
הש"ך  שכתב ממה שכן מכל והוא בשם (סק"ז)שיניו. כן

אלא  בשר. אכילת אחר שעה להמתין הנוהגים לגבי האו"ה

ïåéö éøòù
(bl)הא"ר דעת צבי(סק"י)כן נה)וחכם ברכה (סי' בשיורי  החיד "א כתב כבר בזה הקילו חדש והפרי שהרש"ל ואע"פ ,

יט) אות פט השו"ע(סי ' מרן דעת מוכח  דכן להחמיר, מילי:(שם)שנקטינן לכל  משמע להחמיר, בין להקל  בין (cl)שכתב
ובמ"ב סק"י , סק"ט)ש"ך קעג לרמ "א:(סי ' שהסכימו אחרונים כמה עוד  מיימוניות(dl)הביא אות הגהות הכ"ו פ"ט (מאכ "א

כאןב) ובש"ך שם, באו"ח  בב"י הובאו מהר"ם. יג)בשם הגר"א(ס"ק וכ "כ ידיח'(סק"י). כך 'ואחר השו"ע שכתב דמה
דוקא: לאו כט)כנה"ג(el)הוא אות יוסף(הגה"ט כ)וברכי אות הפר"ת (fl):(שיו "ב על  י"ב) (ס"ק השפ"ד מכאן תמה וכבר

בהלכות  הרמב"ם שכתב כמו ובעיטה ביזוי דרך  רק אוכלין הפסד הוי ולא עיי"ש. קינוח  הוי לא בלע לא שאם (סק"ז)
ה"ט)ברכות הלכה(פ"ז בביאור עוד  בזה ועיין לא). ד "ה ס"א קע"א החיים(סי' ובכף טל). אוכלין (ס"ק ביזוי  דהוי בפשיטות כתב

הרמב"ם: דברי  נגד  וזה הפנים(gl)עיי "ש. לחם עמו והסכים יא)סק"ט, ברכה(סק"ב)שפ"ד (hl):(אות בשיורי (אות וכ "כ

א"חטו) בבן וכ "פ פשוט , המנהג סי"ד)דכן שליט "א:(n):(שלח יוסף יעקב חכם מפי שמעתי בשיורי (n`)וכן דייק כן
טו "ב)ברכה ברמב"ם(אות להדיא הוא וכן הכ"ו)מהגמ ', פ"ט הפרמ"ג(מאכ"א וכ "פ יב), ס"ק הובא (an)וש"א:(שפ"ד  ר"ן.

ובש"ך יד)בב"י  השלחן(bn):(ס"ק סג)בדי בבדה"ב(ס"ק הרא"ה פז .)בשם ש"ד :(ב"ג
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.äìéèð àìå çåðé÷ àì êéøö åðéà:äâä(åë)äðéáâ øçà øùáá åìéôà ïéøéîçî ùéå* תרפז (מרדכי סי ' חולין

מהר"ם תרטובשם סי' ד"פ קע"גשו"ת  סעיף בא"ח אוב"י  קכה , משפטים  פ ' הזוהר  בשם ויש  ),ד"ה

äëìää øåà
אף ורחיצה הדחה  קינוח לעשות  ענין בכל להחמיר 

גבינה  אחר עוף `elit(ek):(מד )בבשר oixingn yie
.dpiab xg` xyaaכתב כן שעות שש  להמתין פירוש 

יותר  להחמיר אין ענין דבכל נראה ומהש "ך  הט"ז,
אלא  שעות  שש  להחמיר אין  הט"ז  לדעת  ואף משעה .
ועיין  בשעה . די  עוף בבשר אבל  בהמה, בבשר  רק

בהירה: בהלכה

äøéäá äëìä
כן  כמובן. לנקותו צריך  חמאה או גבינה ידו על  ניכר שאם

שלום בדברי קרויז שלום ר' פ"ח),כתב סי' אלא (ח"ו 
כל ויפול  סגי  שעה חצי  שבהמתנת שמסתברא שם שהוסיף
בספר  הירש שלמה ר' כתב וכן עיי "ש. מפיו הגבינה שיורי 

דשמעתתא שדמ)מרא אריה (סעיף משה הרב רבו בשם
ואין  גבינה, אחר שעה חצי  שממתינין שהמנהג פריינד 

הק' השל"ה כמ "ש ודלא והדחה. קינוח  שבועות עושין (מס'

יט) ס"ק בדרכ "ת וכ"כ הפטרה. אחרי ד"ה שעה ממתינין אם שגם
והדחה. קינוח  לעשות יש השבועות, בחג גבינה אכילת

להט "ז להנוהגים (סק"ב)ואף בשר אחר בגבינה שהחמיר
להקל יודה גבינה אחר שבבשר מסתברא שעה, בהמתנת

מהני: ודאי שעה בהמתנת עכ"פ אבל  השעה, במחצית כך  כל  להקל  נראה אין ולענ"ד  xyaaעיי "ש. elit` oixingn yie*
.'eke dyw dpiabdy lky oibdep oke ,dpiab xg`בהירה בהלכה לעיל מותר )עיין שינים,(ד "ה בין גבינה מצא דמהר"ם

בד"מ  והובא עוף, בבשר לא אבל בשר, אחר בגבינה כמו גבינה אחר בבשר עצמו על הרמ "א (סק"ב)וגזר שסיים ומה .
הט "ז  בשם ההלכה באור שכתבתי מה ועיין שם. בד "מ וכמבואר הב"י ביאור עפ"י מהזוהר הוא מקורו בעוף גם להחמיר

המשנ"ב(סק"ד) וכ "כ שעות, שש טו)להמתין ס"ק שעה"צ תצ"ד  החיד"א(סי' יג)וכן אות ישראל(שיו "ב מגדולי  שהרבה כתב
אחרונים עוד וכ "כ שעות, שש להחמיר המהר"ם]נהגו חומרת עפ"י דשהייה [והיינו רש"י  דלשיטת בט "ז שם מבואר וטעמו .

שבאכילת  הרמב"ם של לטעמו אבל  גבינה, אחר בבשר גם לאסור יש בפה טעם מושך שהשומן משום לחלב בשר בין
בבשר  דגם אחריה בשר לאכול איסור אין גבינה שבכל  כאן לומר אפשר השיניים שבין בשר משום הוא בשר אחר גבינה
בגבינה  הכי  משום בגמרא, כדאיתא שיניהם" בין עודנו "הבשר קרא לן דגלי  לאו אי בשר ביה קרינן הוי  לא השיניים שבין

חדש והפרי ע"כ . כלל גבינה הוי לא השינים טז)שבין שבין (ס"ק גבינה דהרמב"ם לטעמיה דאף וכתב הט"ז על  השיג 
אין  הדין ומעיקר וחסידות חומרא אלא אינו עלמא לכולי דודאי  הם כך  דברים של ואמיתתן ע"כ. גבינה מקרי  השיניים
השינים, שבין הבשר כמו מקרי לא בודאי  השינים בין הגבינה תדבק אם אפילו כי הרמב"ם, לדעת לא כלל , להמתין צריך 
החסידות  שמצד אלא 'בשר'. נקרא שעיקרו מאחר טעם, נקרא שבפה בשר טעם דדוקא דרק איסור אינו רש"י  לשיטת וגם
גבינה  שמצא במהר"ם וכמבואר הרמב"ם לשיטת והן שלו, הטעם ממשיך שגבינה משום רש"י  לשיטת בין להחמיר יש

באו"ה עיין שיניו, י)בין דין מ באו"ה(כלל עוד שם. דברינו כל סק"ב)ותמצא בד "מ הובא  להחמיר (שם  שנהגו למנהג דאף
אלא המתולעת אינו גבינה או חודשים ששה עליה שעברו ישנה אינה בגבינה אם חודשים ו ' בת ישנה בגבינה אף הט"ז שהיקל  [ומה

האחרונים] עליו תפסו  כבר  האחרוניםמתולעת, הסכמת וכן קשה' 'גבינה הרב שכתב מה וזה טו)(ס"[ש "ך , חדש ק טז)פרי  וחכמת (ס"ק

סי "ג)אדם מ הט"ז](כלל והוסיף מתולעת (סק"ד). שאינה בגבינה אבל  וסיים, בקיבה שהועמדה בגבינה אף להחמיר שיש
שיניים וניקור מקינוח יותר בזה להחמיר אין חמאה שאוכל  או בקיבה הועמדה שחייב ולא מצינו דלא חומרא, רק דזהו  [ונראה

בשיו"ב החיד "א וכמש"כ בשיניים, נקבים לו  שיש מי אלא שיניו כג)לנקר הש "ך ](אות וכתב והידים. הפה טז)והדחת ספר (ס"ק בשם
אסר  שלא מודה, הזוהר דגם אפשר שעה להמתין נוהגים בשר אכילת דאחר א' בסעיף הרמ"א שיטת דלפי לחכמה מצרף

חדא ובשעתא חדא בסעודה ולשוןרק הפוסקים כל נגד וזהו עיי "ש . שעות שש  להמתין  צריך הזוהר  שלשיטת בפשיטות כתב טז  אות [ובשפ"ד

הקודם] בהירה בהלכה עיין הגר"אהזוהר. וכן יא). הזוהר.(ס"ק מדברי  הוא לבשר, גבינה בין להמתין להחמיר שהמקור כתב
משעה יותר להמתין להחמיר אין קשה בגבינה אף זה זהוולפי קשה, גבינה אחר שעות שש להמתין  שצריך הט"ז לדעת [ואף
וכנ"ל] נזהר היה שלא במהר"ם מפורש בעוף אבל בבשר, כלל,דוקא להמתין צריך  אינו קשה שאינה גבינה שהאוכל ונראה .

משמע  וכן קשה, בגבינה אלא החמיר שלא אפשר הזוהר ואף הט "ז, שכתב וכמו הידים ורחיצת והדחה בקינוח סגי אלא
הזוהר(שם)מהש"ך  מדברי קשה, גבינה אחר עוף גם שאסר להרמ "א שהמקור שהבינו וש"פ הוא וגר"א כן כרחך [ועל

בעוף] איסור אין  מהר"ם לדעת שמואלשהרי  חגורת בספר שכ "כ ושו"ר יח). והובא (ס"ק חודש, ו' אחר בגבינה מיירי  שהזוהר
דעת קפו)ביחוה עמ' תצ"ד(ח"ג בסימן המג "א כתבו מזה וביותר שם(סק"ו). ברורה טז)והמשנה שהאוכל(ס"ק הפרמ "ג  בשם

שם היטב והבאר בשר, כך  אחר אוכל אם המזון בברכת אף להפסיק צריך אינו קשה שאינה לשכנה"ג (סק"ח)גבינה ציין

ïåéö éøòù
(cn) חי איש סי"ד)בן החיים(שלח בכף מה)הובא בב"י (אות מוכח וכן לאכול). מותר ד "ה בהירה בהלכה לשונו שאחר (הבאתי 

ודאי : והדחה בקינוח ועכ "פ עוף. בבשר גם להחמיר כתב בהמה בבשר להחמיר מהר"ם דברי  שהביא



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùá ì

(æë).øùá øçà äðéáâá åîë ,óåò øùá åìéôà äéøçà ïéìëåà ïéà äù÷ äðéáâäù ìëù ïéâäåð ïëå בזוהר הוא (וכן

øéîçäì:).שם áåè åäéî .íéãé úìéèðå äçãäå çåð÷ åùòéù ÷ø ,úåçîì ïéàå .ïéìé÷î ùéå.bìëà(çë)ìéùáú
;äðéáâ ìù ìéùáú åéøçà ìåëàì øúåî ,øùá ìù(èë).úåùø àìà äðéà íäéðéá äìéèðäå

(ì)(äìéèð íéëéøöî ùéå)תס (שערים סי' ח"א א "ז בשם כו שער  ש"דדמהרא"י סמ"ק והגהות כתב ד"ה  ג  אות עו àá).סי ' íà ìáà
,äðéáâ ìù ìéùáú øçà åîöò øùáä åà ,øùá ìù ìéùáú øçà äîöò äðéáâä ìåëàì

äëìää øåà
(fk).dyw dpiabdy lky oibdep oke היא אם  ודוקא

או  קשה , חשיבה  חדשים ששה  עליה שעברו ישנה 
שלה  הטעם שנמשך  בשר כמו דהוי  מתולעת, שהיא 
חריפה  דהיא קיבה  ידי  על שהועמדה או רב. זמן בפה
ולא  מתולעת שאינה  קשה גבינה שאר אבל  וחזקה ,

אחריה  להמתין צריך אין קיבה  ע"י  וכן (מה )הועמדה  .
להמתין  צריך אין קשה  גבינה היא אם מסופק .(מו)אם

כדין  להורות יש  ספרד לבני אבל  אשכנז , לבני זה  וכל 
חילקו  ולא גבינה , אחר  בשר  שמותר  והשו "ע הש "ס
החסיד  הרה "ג העיד  וכבר לרכה. קשה  גבינה בין 
ת "ו  ירושלים בעה "ק מנהגם  שאין זצ"ל, מני  מהר "א
בין  חדשה בגבינה בין כלום , ולא  גבינה אחר להמתין
אפילו  מותר  הדין מעיקר  להרמ "א  ואף  ע"כ . ישנה 

קשה גבינה  ד "י]אחר  מ  כלל באו"ה הדין  במקור ,[וכדאיתא
כתב וכן  להחמיר' 'טוב שסיים  מלשונו כדמוכח 

משה  כו)האגרות  סי' יו"ד  נקבים (ח"ה לו שיש  מי ומ"מ  .
בין  בנקבים  יפה  לחטט  מאוד  ליזהר לו יש בשיניו,

כ"ג אות ברכה  בשיורי  שכתב כמו לבשר [כל הגבינה

ד)] אות  ז סי' (ח"ו  אומר ביביע b::זה  sirq(gk)liyaz
.xya ly ויש עב הוא  אם אבל  צלול, בשר מרק כגון

שעות  ו' להמתין וצריך  בשר  כמו  דינו  בשר  מיחוי  וכיוצא (מז)בו  ירקות עם שנתבשל  מחמת עב  המרק אם וכן .
נראה  ואינו בשר במרק יש שמא גבינה אחריו  לאכול  אסור ביצים (מח )בו, שכן ומכל  ב"ח ]. שנתבשלו [וירקות.

בשר בשר ]בשומן  טעם  בהם  סמ "ק[ויש בהגהת כדכתב בשר של כתבשיל  קע "ג)שדינם  סי' ריש או"ח  בב"י  וכהאי (הובא .
הירקות רק ואכל  וגבינה ירקות או ביצים עם  תבשיל שעשה גבינה' של 'תבשיל הוי  השלחן]גוונא  (hk):[מעדני

.zeyx `l` dpi` mdipia dlihpdeשיהא החמירו לא טעם אלא  וליכא בעין  והגבינה  הבשר שאין דכיון
ידיו  ליטול dlihp.(l):(מט)חובה mikixvn yieקודם האוכל אבל והדחה, קינוח כן גם מצריכים ויש

äøéäá äëìä
היו  אמנם לבשר, חלב בין שוהים היו שלא ולשל"ה

המזון ברכת הפוסקים מצריכים להבנת אלא כתבתי  לא זה [וכל
באותה  עוף כך ואחר גבינה לאכול לאסור שצריך הזוהר בדעת
בהלכה  לעיל שנתבאר מה לפי אבל דידן. אתלמוד ופליג  סעודה,
לאכלם  רק אלא אוסר לא שהזוהר הקודם מותר) (ד"ה בהירה

קשה] בגבינה מיירי  שהזוהר לדחוק צריך אין שוב אם .יחד, ואף
שהזוהר וכפשטות נאמר קשה שאינה בגבינה אף מחמיר

הגר"א כתב כבר מקום מכל  יא )דבריו, היו (ס "ק שהם
שבדבר  נראה כן ועל המותר. כן גם עצמם על  מחמירים
חודשים  ששה שוהה שאינה שבימינו הצהובה הגבינה
דינה  שאין בשר, אחריה לאכול להמתין צריך  אין ביצורה

לגרשז"א ראיתי  אמנם קשה. תכז)כגבינה עמ' ח"ג השבת (מאור

נעשית  מלאכותי שבאופן מפני בזה מחמירים שיש שכתב
איש החזון דעת אכן ישנה. כב)כגבינה עמ' ח"ה איש  (מעשה

הגרח "ק כתב וכן להקל, ריג)היתה עמ' החיים שאין (נזר
קוטלר  הגר"א דעת היתה וכן בזמנינו, מצויה קשה גבינה
אם  אלא קשה, גבינה נחשבת אינה צהובה שגבינה להקל
באר  שו"ת בעל  היקל וכן במגרדת, לחותכה אפשר אי  כן

תכו)משה עמ' ח"ג השבת ראוי (מאור מקום ומכל  עיקר. וכן
בגבינה  אף אחרונה בברכה או המזון בברכת להפסיק
להמתין  וכן הנ"ל, ושל"ה לשכנה"ג לחוש קשה, שאינה
שעתא  דחשיב סוברים פוסקים כמה דבכה"ג  מועט, זמן
מחמיר  שהוא נאמר אם אף הזוה"ק ידי  בזה ויוצאים חדא

רכה: בגבינה

ïåéö éøòù
(dn):בהירה בהלכה שכתבנו מה זה כל  קדושים(en)עיין ב)דעת מעט(ס"ס ט)ומקדש החיים(אות בכף הובאו מח), :(אות
(fn)סק"ה)פרמ"ג דשמא (מש "ז  בזה שמסתפק סמ"ק כהגהת ודלא כתבשיל, דינו בשר של שמרק יונה רבנו כדעת וזה .

כתב  שם ובפרמ"ג קע"ג . סי' ריש או"ח  בב"י והובאו כתבשיל , הוי  בשומן שנתבשלה ביצה ורק ממש כבשר הוי זה
ברכה השיורי  דעת מוכח  וכן שם. הב"י דעת נראה שכן כיון להקל וסתמנו תע"ב. ל "ב)שהמחמיר בס"ק בפנים וכבר (הבאתיו .

הריטב"א  ומיהו )כתב ד "ה ז. דפשיטא (ב"מ כמאן הלכה ליה מספקא ולמר ליה פשיטא דלמר היכא שכל  הגאונים מן שמסורת
השיו"ב(gn)ליה: והביאו ירוחם, ר' בשם קע"ג  סי' באו"ח  כז)ב"י  אות קה:)תוס'(hn):(שם ר"ת:(חולין בשם



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùáàì

äëìää øåà

ïåéö éøòù

.åéãé ìåèéì äáåç (àì):äâä(áì)öò øùáë åðéã ,øùá ìù ïîåùååîח"א (רשב"א ומרדכישו"ת ש "ז. סי 'סימן 

ראבי "ה).תרפז כתב ד"ה ג  אות עז סי' ש"ד ìåëàìוהגהת àìù øéîçäì åéùëò åâäðå(âì)åîë ,øùá ìéùáú øçà äðéáâ

øãâ õåøôìå úåðùì ïéàå ,åîöò øùá øçàב(ארוך דין מ והמרדכיוב"יכלל ד"ה קע"ג  סי' ìéùáúá,).או"ח øùá ïéà íà åäéî

÷ø(ãì)ìùáúðùäðéáâ åéøçà ìåëàì øúåî ,øùá ìù äøéã÷á,(שם)ìåëàì ïéâäåð ïëå .øéîçäì âäðî åá ïéàå

(p)תשובה לו)דרכי  יעקב(ס"ק המנחת סק"י)בשם עו יהודה(כלל כז)ויד ענין (ס"ק דבכל  מהרמ"א דקדק הגרעק"א אמנם .
דורא שערי  ובהגהות הנ"ל. כהמנח "י  לדינא לבסוף הביא הוא גם מיהו בנטילה, ע"ז)סגי קינוח(סי ' להצריך שנהגו כתב

הדין: מעיקר שאינו ומשמע עכ"ל  להיפך  וכן גבינה של  לתבשיל בשר תבשיל  בין החיים (p`)והדחה נז)כף בשם (אות
מב)כנה"ג אות לד)וזב"צ(הגה"ט בסעי '(ס"ק שכתוב כמו דבר, א"צ גבינה אחר בעוף הדין מעיקר דהא חומרא רק וזהו ,

באו"ח(ap)ב: בב"י  קע"ג)כמש"כ  יוסף(סי ' בברכי  החיד"א וכ "כ המנהג , ט)שכן חדש(אות הפרי דעת וכן יח), והבן (ס"ק
חי ס"ט)איש עולם (שלח ה"א)והליכות שלח פ' מב)כנה"ג(bp):(ח"ז  אות יוסף(הגה"ט ל "א)ברכי  צדק(ס"ק לד)זבחי  בא"ח(אות

ט) אות שלח החיים(פ' נ"ז)כף עולם(ס"ק עוף)הליכות תבשיל  אחר  אפילו כן  שהדין הל "ג ילקו "י  וכ"כ בהערה יעקב (שם המנחת וכ"כ  .
יא) אות ע"ו רש"ל(כלל  ה)בשם סי' בשר,(פכ "ה של  תבשיל  אחר גבינה של  תבשיל  גבי כן שכתבו אלא ברעק"א, והובאו

השלחן בערך טייב כמהר"י דלא זה וכל  עוף. של  תבשיל זכרו ח)ולא להחמיר:(אות אין בשר תבשיל  אחר גבינה דבתבשיל 
(cp) יט)ש"ך ח(ס"ק אדםוהעתיקו סי "ג)כמת מ חדש(כלל  יט)ופרי  כן (ס"ק בתבשיל , טעם בנותן אף שכתבנו ומה וש"א,

יהודה היד מעט(סק"ה)כתבו יא)ומקדש תשובה(אות השלחן (סק"ז)ופתחי  ערוך פסק וכן הש"ך , בביאור אברהם ויד 
יהודה(סי "ג) לחם הבית ומש"כ  ס). אות החיים וכף הזב"צ עמו והסכימו  טו, תמוה,(ס"ק הוא בתבשיל טעם נותן שאין שדוקא

קמ "ל: יהודה(dp)דמאי מעט (שם)יד תשובה(שם)ומקדש הפתחי  דמש"כ ומבואר שומן (שם), מעט בנתן אף להתיר
ליתא: הקדירה, לתוך 

סגי בשר של תבשיל ואח"כ גבינה של תבשיל
בלבד שאוכל(נ)בנטילה בזה גם מחמירים  ויש .

ואפילו  בשר של תבשיל  ואח"כ גבינה  של תבשיל
ונטילה והדחה  קינוח להצריך  עוף, (l`):(נא)של

.eici lehil daegאלא בכלי נטילה דוקא לאו
בסעיף  כמבואר ברכה ובלא מספיק הידים ברחיצת
צריך, הפה והדחת קינוח אבל שם. ההלכה ובאור ב'

גבינה אחר בבשר (סימןוכמו דורא בשערי איתא [כן

בלאע"ז)]. מקילין יש תבשיל אחר בתבשיל ורק
שנתבאר: וכמו הפה , והדחת ly(al)קינוח oneye

.xyaעצמו כבשר דינו  עוף של שומן  [ש "ך ואפילו 

חטאת] תורת בשם קדרהוט"ז צלי כשבישל הדין וכן .
עם ומתמעט השומן  ויוצא  מים  מעט בו שנותנין 
אלא במרק  שומן תערובת זה דאין דאסור, המרק
אע"פ  מרובה המרק אם  אבל  בשומן . מרק תערובת

בשר של כתבשיל דינו שומן  בו ברכהשנתערב  [שיורי 

ורדים] הגינת בשם כט xingdl:אות eiykr ebdpe (bl)
lek`l `ly.xya ly liyaz xg` dpiab ואף

להחמיר נהגו  גבינה(נב)בזההספרדים  דוקא ולאו .
תבשיל אחר  גבינה של תבשיל  אפילו אלא  עצמה
ובא בשר אכל כאילו להחמיר נהגו עוף , של  אפילו 

שעות שש ששוהין גבינה הפר"ח (נג)לאכול וכתב .
י"ח ) כלום (ס"ק  אינו  התבשיל טעימת [בילקו "ידמ "מ 

פשוט ונ"ל עיי"ש . ופולט שטועם  דמיירי  שהבין נראה הי"ג

מהני זה שפולט, מיירי דאי בבליעה, דמיירי לשונו מסתימת

ז'] בס"ק וכמ"ש בתבשיל. דוקא ולאו עצמו בשומן אפילו

עכ"ד והדחה קינוח  את.וצריך שטועמים  אותם ולכן
כך אחר להם מותר שבת, בערב הבשר תבשיל

חלב  מאכלי שם]לאכול oilibxy.[ילקו"י dnלעשות
שקית בתוכו ששמים אלא  בשר בו ואין בשבת חמין
לא ודאי עצמו  החמין מן האוכל בשר. ובתוכה צליה 

גבינה: לאכול רוצה  אם להמתין (cl)צריך
eixg` lek`l xzen xya ly dxicwa lyazpy

.dpiabיפה הודחה שלא בקדירה נתבשל אפילו ר"ל 
שנותן  ואע"פ בקדירה, בשר של ממשות  קצת ונשאר

בתבשיל אחריו (נד)טעם לאכול שלא  בו גזרו לא 
רק  הממשות , שם  שישאר  נתכוין  שלא כיון גבינה,
לאכילת כלל כוונתו ואין יפה להדיחו טרח שלא

הבשר הדבר(נה)טעם שמצוי  למה  נלמד  ומזה .
ולקחו  בשרית בסעודה בזה  וכיוצא סלטים שאוכלים 
נתן  אפילו לבשר, בה שהשתמשו  כף עם  מהסלט

ז  על אין בסלט בשר טעם ומותרמעט בשר שם ה



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùá áì

äëìää øåà

ïåéö éøòù

,áìç åà äðéáâ åá ùéù ìéùáú øçà øùá(äì)÷ø ùîî øùá ìëàé àì åìéôàå ,íäéðéá åéãé ìåèéì ùé åäéî

åéãéá ïäá òâð íà ,äðéáâ ìù ìéùáú øçà øùá ìù ìéùáúכו(בשערים שער דוראדמהרא "י  שערי ùîùîä).שםוהג "ה ùîù

,ïéìëåàá òâåðå äãåòñá(åì)íéìëåàì ÷ø äìéèð åëéøöä àìã ,äìéèð êéøö åðéà רש"י כאן(ב"י דטריד בשם ד"ה  קז: ):חולין

.c,øùá ìåëàì äöåøå äðéáâ ìëàù éî(æì)åìëàù úô éøåéù ïçìùä ìòî øòáì êéøö
äðéáâ ìåëàì øåñàå .äðéáâä íò(çì).øùá äá åìëàù äôî ìò(øåñà êôéäì ïëå)כן)

בארוך שםמשמע בהגה יא דין מ ïéìéâøù).כלל ïéëñá ,úððåö åìéôà ,äðéáâ êåúçì øåñàù ïëù ìëå

(ep)השלחן מותר )נוכח ד "ה גבינה (בבירורים או חלב לחלוחית עם כף בו שתחבו מאכל  לאכול  שרוצה איפכא, דה"ה ונ"ל  ,
לאכלו  שמותר פשיטא טעם, בו נתן לא ואם למעשה. וצ"ע בשר. אחרי לאכלו מותר חלב, טעם מעט  בו שנותן אע"פ

עצמו: הבשר עם מאיר(fp)אף רעק"א(ס"ג)בית שכף (סק"ד)וחידושי ואף והדחה, קינוח בעי  אי  זה בכל  להסתפק ויש .
סא)החיים לשיטתו(אות אזיל שהוא אפשר בעי, דלא א"ר בשם ס)כתב באות וכבר (שם בתבשיל, טעם נתן שלא שמיירי

בזה: וצ"ע טעם, שנתן אף להקל הפוסקים רוב בשם לעיל  חדש(gp)כתבנו הפרי  והעתיקו כא, כא)ס"ק  והסכים (ס"ק ,
הגר"א יז)להם החיד "א (hp):(ס"ק והביאם והרמ "א, הב"י דברי  להעמיד בזה האריך  יקותיאל תורת הגאון וגם סק"ו,
ברכה לה)בשיורי  החיים(אות בכף וכתב סד), לדינא:(אות עיקר כתב (q)שכן ובהדיא בזה, מודה הנ"ל  הפלתי  דגם ונראה

בגבינה: הבשר לכלוך  יגע שלא להזהר שיש בזה וכ "ש בלחם, גבינה או בשר יגע שלא להזהר ג ' סעיף צ"א סי ' השו"ע
(`q)משה לח)אגרות השלחן(סי' בבדי צט)והביאו הרשב"א(aq):(ס"ק תשובת בשם עא)ב"י סי ' :(ח"א

לא שהרי להמתין, צריך ואין  גבינה, אחריו לאכול
כוונת ואין טעם  בו שיתן כדי בסלט הכף תחבו
גבינה עם  ביחד  ורק שבו. הבשר טעם  על אכילתו

או (נו)אסור חומץ כגון  חריף דבר בישל  אם וכן .
בו  שאין  אף יומא, בת בשר של בקדירה פלפלין
כטעם דהוי חלב  עם לאכלו נ"ט בר  דנ "ט היתר
בהגה, ב' סעיף צ"ה סי' כדלקמן בשר  של ראשון

מותר גבינה אחריו  לאכול yi(dl):(נז)מ"מ edin
.mdipia eici lehil שהתבשיל מפני  לכו"ע, ביום אף

הש"ך  כתב כן עצמה , מהגבינה  יותר בידיו (סק"כ )נדבק

בידיו  שנדבק רואה  שאין אף ולכן הפוסקים . בשם 
שמנונית  מעט  נדבק שלא  אפשר אי  מהתבשיל

בידיו הש"ך ]כשאוכל בכוונת לי נראה  `epi(el):[כן 
.milke`l wx dlihp ekixvd `lc dlihp jixv כן

רש "י  בשם הב"י  גם  דטריד)כתב ד"ה  קז: וכתב(חולין .
אלא (נח )הש "ך  התם איירי  לא דרש"י כלל , דקדק דלא

בש"ס פשוט  והוא  לאכילה  הראשונים ידים  לנטילת 
קס"ג סי' באו"ח  כמשנ "ת  הפוסקים מכל  (ס"ב)ומוסכם 

בלחם, שנוגע אע"פ ידים  נטילת צריך  המאכיל  שאין 
איפכא, או לגבינה תבשיל  בין  אמצעיים מים  אבל 
בין  חילוק דאין פשיטא בידים דנדבק הוא דטעמא

הפלתי  אמנם  לנוגע. דודאי (נט )אוכל  הב"י דכוונת כתב
מלוכלכות  דידיו  באוכל, רק אלא  נטילה תקנו לא 

יתירה, בהרחקה חששו יותר באכילה וגם  ביותר
מביא  זה ועל מותר. בעלמא  נוגע רק שהוא והשמש
גזרו  דלא ידים בנטילת  חזינן דהא מרש"י  ראיה הב"י 
אם  מ "מ  נטילה בזה תקנו שלא דאע "פ ונראה  כן.
צריך  ודאי בגבינה  ליגע ורוצה בבשר  ידיו נתלכלכו

בזה  וכיוצא  במפה  ידיו c::(ס )לקנח  sirq(fl)jixv
.dpiabd mr lke`y zt ixeiy oglyd lrn xral
דוקא  מילי  והני מהגבינה , משהו עליהם יש  שמא 
ואפילו  גבינה, עמו ואכל  מהפת שחתך  הפרוסה  שיורי
עם  לאכול שחתכה כיון כלום  ממנה אכל  לא אם 
אבל  בשר. עם  לאכלה  ואסור בה  נזהר  אינו שוב גבינה
למאכלי  בין עומדת  שהיא  ממנה  שחתכו הגדולה  הפת 
שמא  לחוש ואין  בה, נזהרין  בשר למאכלי  בין חלב
לבשר  אחת פת  לייחד צריך ואין גבינה. בה  נגעה 

לגבינה  xya.(gl):(סא )ואחת  da elk`y dtn lr
וכשמניחים  תבשיל, טיפי  כמה  עליה שאין אפשר שאי
ונמצא  בזה  זה נוגעים צוננת בין חמה בין גבינה  עליה

יחדיו  וגבינה בשר שמניחין (סב )אוכל דוקא וזהו .
ידבקו  שמא  לחוש יש ואז  המפה על  והגבינה  הבשר
השלחן  על  המאכלים כשמביאים אבל בזה, זה
חיישינן  לא במפה, בשר  לכלוכי  יש  אפילו בקערות 
רחוקה  דחששא הבשר לכלוכי על הגבינה  תפול שמא 

המפה  בהיפוך הלכך  לניעור ]היא כוונתו ובהסרת [נראה



êåøò ïçìùèô ïîéñáìçá øùáâì
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ïåéö éøòù

åìéôà àìà ,ãåò àìå .øùá êåúçì(èì)åñà äðéáâä íò íéìëåàù úôäêåúçì ø
.øùá åá ïéëúåçù ïéëñá[קעב סי ' להרמב"ן åäéî[מיוחסות  .øåñà éîð êôéäì ïëå :äâä(î)äöéòð éãé ìò*

(àî)éøù ,äù÷ ò÷ø÷á וכתוב (ב"י א"חד"ה  עאבשם סי ' סה"ת בשם  סא  סי' מאכלות איסורי  בו הל' ד וכל עח, קו øáë).סי ìáà

סגי  די (סג )הפתיתין  וכדומה ניילון או שעוונית  ובמפה  .
המפה  על המאכלים  שמניחים  אף היטב :(סד )לנקותם 

(hl)oikqa jezgl xeq` dpiabd mr milke`y ztd
.xya ea oikzegy בשר של שומנו שפעמים לפי

מאותו  נדבק  הפת בו וכשחותכין הסכין, על קרוש
בחלב בשר אוכל ונמצא עליהם בשם שמנונית [ב"י

לרמב"ן] המיוחסות rwxwa(n):תשובות dvirp ici lr
.ixy dyw גבינה לחתוך כשרוצה דמיירי הט "ז וכתב 

בשר של להיפך]בסכין בסכין [וה"ה לחם לחתוך אבל ,
בקרקע , נעיצה צריך אין בחלב  לאכול כדי  בשר של
דוחקא  מחמת בולע ואינו הסכין. בקינוח  די אלא
נעצו  דאם כתב  הש"ך אבל חריף. בדבר אלא דסכין
עם  לאכול פת בו לחתוך מדינא מותר קשה בקרקע
נעיצה  ע"י אף  גבינה דלחתוך מדבריו ומשמע  גבינה,
בסכין  לחם לחתוך שלא להחמיר יש ולדינא אסור.
שהוא  כגון הדחק , בשעת אא"כ קינוח ע "י  בשר של

נעיצה עשה ואם במים]בדרך, היטב הדחה רשאי [או
שחתך  ובדיעבד גבינה. אפילו לחתוך הדין מעיקר
עליו  ושומנו מקונח  שאינו בשר של בסכין גבינה
ממנה, שחתך במקום הגבינה את יפה שידיח מספיק 

בהירה: בהלכה זה מכל dyw.(n`)ועיין rwxwa
פעמים. עשר לנועצה דצריך האחרונים וכתבו
היטב הסכינים את ומדיחים שמשפשפים ובזמנינו

כנעיצה  הוי סבון :(סה)במי 

:c sirq.ixy rwxwa dvirp i"r* התרומה בשם הב"י כתב
לחם  בו לחתוך  בשר של בסכין מתיר  היה שמשון  שרבינו
בה  לחתוך אבל נ "ט, בר נ"ט דהוי  משום  גבינה  עם ולאכול
או  פעמים  עשר  בקרקע נעצה לא  אם אסור ודאי  גבינה
לחם  אפילו קינוח בלא ומיהו בפחם , או רך באבן  שפשפה

והט"ז ע "כ. שעליו שמנונית  מפני  מדבריו (סק"י)אסור דייק 
לאכלו  מנת על שקנחו בשרי  בסכין  לחם  לחתוך להתיר
גבינה  אף  לחתוך מותר בקרקע הסכין נעץ  אם וכן בחלב,

דוחקא [צוננת] משום  דבולע  אמרינן חריף בדבר דדוקא ,
שדוחקא דסכינא  והאחרונים  הראשונים רבותינו  רוב  דעת שכן [ובאמת 

שכתבנו מה עיין  חריף, בדבר אלא בצונן כלל  ופולט בולע לא דסכינא

תפילה  ובשו"ת ל"ג. ס"ק שם ההלכה  ובאור צ"ו. סימן  ריש ציון בשערי

יג] סי ' שהרש "ללמשה אלא ח ). סי' פכ"ה  זה (יש"ש בדין חולק
נעיצה  ע"י בשרי  בסכין גבינה  לחתוך לכתחילה  [דלא ואוסר

מנח"י עיין  נעיצה, ע"י  לחם אף לחתוך שאסר  בדעתו הש"ך שהבין כמו

יח ] ס"ק עו  הש"ךכלל מדברי  מתבאר  וכן כב), שהתיר (ס"ק
אכן  בשפ"ד. שדייק וכמו נעיצה  ידי  על פת דוקא לחתוך

הפנים הסימן)הלחם אדם(סוף סי "ד)וחכמת  מ וערוך(כלל 
של(סט"ז)השלחן בסכין פת לחתוך ולדינא להט"ז. הסכימו

אחרונים  כמה וכמש"כ לכתחילה, להחמיר  יש  שקנחו, בשר
עב]להחמיר אות החיים כף החיד "א[עיין וכן לט ), אות  (שיו"ב 

בנעיצה  אפשר  דלא  הדחק ובשעת לאסור, מרן שדעת הבין
הפרמ"ג  סק"ו)כתב  בכף (מש"ז מסיק וכן כהט"ז, להקל דיש 

גבוה (שם)החיים  השולחן כתב בקרקע נעץ  ואם  (בסוף .

דוד הסימן) הבית רבו  לה)בשם  סי ' להתיר (חיו "ד דיש 
אלא  נעץ לא אם ובדיעבד גבינה, אפילו לחתוך  לכתחילה 
והובאו  הב"י , דעת ושכן עצמה  גבינה  שחתך אף שרי  קינח

סח אות החיים בכף  עו :להלכה ש"ג (ב"ג רשב"א [ועיין 

להשתמש ורוצה בה ששחט שסכין שכתב העמ') בסוף  שם ובמשמה "ב 

שרי, הדחה  ע"י אבל דוחקא, דאיכא  כיון יפה בקינוח סגי לא  צונן בה

(חולין שהרא"ש ואף לכתחילה. שרי היטב הדחה ידי על ג"כ  בנ "ד וא "כ 

השמנונית  בו נדבק תדיר בו שהשתמשו  איסור  של שסכין כתב י) סי' פ"א

ודאי הם, וטובים שחלקים שלנו בסכינים מ "מ  נעיצה. בלא יוצא ואין

מספיק] במים היטב ושפשוף מן בהדחה נוטל מקונח שאינו בשר  של בסכין  גבינה חתך דאם הנ"ל האחרונים  שכתבו שמה אלא  .
ופשוט א ', סעיף צ"ו וכבסימן  נטילה  כדי בעי  חריף דבר בחתך  רק  דהא  תימה  זהו מותר, והשאר נטילה כדי  הגבינה
שהקישואים  מפני הוא גרידה הצריך שבקישואים ומה לפת, גבי ה' בסעיף  שם  השו"ע שפסק וכמו בהדחה  לה סגי  שגבינה

הר"ן וכמש "כ יותר בהם נסרך הדחה ע "י  דאדרבא להו מהניא לא  והדחה הם מא.)לחים הדחה (חולין מועיל לגבינה  אבל
למשה תפילה  בשו "ת בפשטות וכ"פ  להו. סגי בהדחה בזה זה  שנגעו  וגבינה  דבשר  צ"א  בסי' :(שם)כדלקמן

(bq)תשכא)רדב"ז סי' ברכה(ח"ב בשיורי לח)והובא בב"י (cq)ובאחרונים:(אות שהובא הרשב"א מלשון מוכח  (שם)כן

עיי"ש: וכו' בעין שהוא כל  המאירי (dq)שכתב ח:)כמש"כ הו"ל(חולין  וכיוצ"ב ובורית בחול השמנונית העביר שאם
למשה תפילה בשו"ת לוי הגר"מ  העלה וכן יג)נעיצה, סי' :(חיו "ד 
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(áî).øëéä åì àäéù íäî ãçà íåùøìå ,íéðéëñ éðù íäì úåéäì ìàøùé ìë åâäð*

(eq)חדש כד)פרי  שיו"ב(ס"ק מב)והביאו החיים(fq)וש"פ:(אות עט)כף השלחן:(אות ערוך  אומר (gq)בשם יביע שו"ת
מא) סי' חאו"ח עובדיה(ח"ד  חזון ה"י ).ובספרו הגעלה הל' יהודה (פסח ביד שכתב ע"א)וכמו פ דף מליחה אף (הל ' זכוכית כלי

מפסחים  ראבי"ה שהביא מהראיה מבואר וכן בולע, אינו עצמו האש שע"י (עד:)ע"י בצלי שם והרי בלע, ולא שיע דלב
הפרמ"ג וכ "כ עכ "ל. ודו"ק נאמר, אעתיק):האש ד "ה לא אות תנ"א סי ' מש "ז  כהמחבר(או"ח פוסק שום והפר"ח א"צ זכוכית [שכלי 

ודעת הכשר] טעם טוב שו"ת כמ "ש ודלא עכ "ל. בלע ולא שיע מ "מ ראשון, בכלי  שימשו דאפילו סי'ומשמע ח"ב (תליתאה

שבולע:כ "ה) לומר יש עצמו האור ע"י  אבל  רותחין, ע"י דוקא בולע אינו זכוכית דכלי לומר שתוהים (hq)דיש ישנם
בידי  עלה מקיף בירור אחר באמת אבל מחרס. שעשוים מורה 'קרמיקה' השם ומאידך כזכוכית, נראים אלו כיריים דמחד 

זכוכית עשויים אלו כיריים אש]דודאי  לחסינות הגורם מתכתי אל חומר שהוא 'בורון ' הכימיים [בתוספת עפ"י קרמי' 'חומר והגדרת
ק"כ בסי' בהירה בהלכה וכמ"ש בכלל. רבים כלים  ועוד  וזכוכית ויהלום מתכת, נטול חומר מבפנים).הוא ד "ה שוב (ס"א

כשרות  לעניני  תורני במאסף ח ראיתי  - ז  בבריסל שהתקיים אירופה רבני  מרכז  של השלישי  האירופי הכשרות בכינוס שנאמרו דברים (מתוך

לג) עמ' ג סי ' תש"ע ודורלקס:מרחשון פיירקס ככלי  דינם קרמיות הגדולה(r)שכיריים כנסת ל)בשיירי אות תנא סי' כתב (או "ח
הפרפורי  כלי לדון העולם מנהג היה ביביע (פורצלן)שבזמנו אבל עיי "ש. כלל פולטים ולא בולעים שאינם זכוכית ככלי

א)אומר אות י סי ' יו"ד הפוסקים(ח"ז  שאר לדעת י )]הסכים אות תנא סי ' (מחז "ב חיד "א תנא) סוס' (או "ח פר "ח תא) סי' (ח"ג [רדב"ז

ממש חריסנה כלי  אלו פורצלן כלי שהרי בדין וכן חרס. ככלי  באנגלית]שדינם 'פורצלן ' של תרגום זה מגן (r`):['חרסינה'
תק"ט סי' באו"ח יא)אברהם תנ"א(ס"ק בסי ' ברורה יט)ומשנה סופר(ס"ק חתם תשובת בשם עוד  וכתב קי), דהיכא (סי '

זה: לצורך ההכשר כוונת היתה שלא כיון איפכא, או לחלב מבשר להחליף להתיר נוהג הוא פסח לצורך (ar)דהגעיל 
תק"ט סי ' או"ח  ברכה במחזיק ב)חיד "א אומר(אות יביע בשו"ת וכ "פ ד), סי' חיו "ד  כ"כ(ח"ג וכו' שישים יש ואם ומש"כ ,

למשה תפילה ד)בשו"ת אות טז סי' יו "ד  :(ח"ג

.'eke l`xyi lk ebdp* לבני להקל שכתבנו בפנים  עיין
מש"כ ע"פ  זהו בצונן, זכוכית בכלי  להשתמש  אשכנז

יב)במנח"י  ס "ק  פה בכלים (כלל כבישה  דין שיש אע"פ וז"ל:
לכו"ע , כבישה ידי  על מבליע  אינו זכוכית  בכלי  מ"מ

קל "ה סי ' ביו"ד נסך(ס "ח )וכמבואר  יין שם לענין הרמ"א [וגם 

פליג] תנ"אלא סימן דבאו"ח איברא מוכח(סכ "ו), בהגה
וצ"ע . נסך , ליין  דחמץ  חומרא בין לחלק יש  ואולי להחמיר,

ק"ה  סימן ביו"ד זהב המשבצות חילוק (סק "א)וגם  הביא 
זרע  בשו"ת מ"מ  בצ"ע, נשאר שהמנח"י  ואף הנ "ל. המנח"י

מג)אמת סי' חיו "ד לענין (ח "ב  דדוקא  לומר  כרחך על  כתב 
דחמץ , חומרא משום  המחמירים  לדברי  הרמ"א חשש פסח 
עיי "ש  וכו' בו הקילו  קולות  והרבה דקיל  יינם בסתם אבל 
עוד בזה ועיין להחמיר . יש  וחלב שבבשר  מדבריו ומשמע 

אומר יביע ז).בשו"ת אות  מא  סי' חאו"ח קהל(ח"ד בספר אבל

(an).mipikq ipy mdl zeidl l`xyi lk ebdp
לבשר  מיוחד אחד סכינים, ג' להם יש והמדקדקים
אכילה, לצורך לחם בו לחתוך והאחד לחלב  ואחד

הוא  נכון שבבית,(סו)ומנהג וגדולות קטנות וקערות .
מינים, משני לבד חלב ושל לבד בשר של יעשו
שאר  ובכל ומזלות בכפות וכן יתחלף. שלא להיכרא

zikekf.(סז)הכלים  ilk iableובשו"ע בב "י  כתב
ה"ו)באו"ח  פמ"א  נתן דר ' מאבות  והוא  כו. סעי ' תנ "א שאינם (סי'

דזכוכית  בחמין, בהם נשתמש אפילו כלל בולעים
ע "כ,[חלק]שיע להו סגי  בעלמא ובשטיפה בלע ולא

המודחים  זכוכית בכלי  להשתמש ספרד בני  נהגו וכן
וכן  חלב, למאכלי  ובין בשר למאכלי  בין היטב 

האש שעל ראשון בכלי  בהם פיירקס]משתמשים כלי יפה [כגון  הדחה ע"י חלב  ובין בשר בין וכן (סח)לבשל .
אחרי  בשר לבשל מותר היטב  ניקוי  ידי ועל פיירקס ככלי ודינם אש, חסינת זכוכית עשוים קרמיות' 'כיריים

ולהיפך  המיקל (סט)חלב  ואף כבישה, ע"י אף  בצונן זכוכית בכלי להשתמש להקל יש אשכנז לבני  ואף .
שיסמוך מה על לו יש בחמין לכתחילה לכתחילה]להשתמש שרי  ודאי הגעלה השתמש [וע"י אם בדיעבד ועכ"פ  .
להכשירו צריך ואין בולע שאינו נקטינן בהירה]ברותח בהלכה olvxet.[עיין  ilk iable הפוסקים (ע)הסכמת

בהגעלה: תקנה להם שאין חרס  ככלי בני dvexdשדינו מנהג ולהיפך, לחלב  בו להשתמש בשר כלי להגעיל
הגעלה  בלי בשר או חלב בו ולהשתמש לטעות שיבואו מחשש בזה לאסור נהגו (עא)אשכנז לא הספרדים אבל .

הכלים אם מ "מ יומן, בני שאינם בכלים בדבר, איסור להחמיר כלל נהגו יומן בני שישים (עב)הם יש ואם .
יומן: בני  אינם כלים וסתם יומן, בני  בכלים אפילו מותר שמגעיל במים כנגדו
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äëìää øåàäøéäá äëìä

(âî):ìàøùé ìù âäðî úåðùì ïéàå ,áìç ìù íåùøì åâäðå

(bn).alg ly meyxl ebdpe חריצים כמו שעושים
ח  לחרוץ בשל מהמנהג ישנה ולא לרשום]לב, בשל [או

בו  לטעות יבואו אחרים יכירנו, שהוא אע "ג בשר,
החולבת  חורצין ישראל שרוב כיון חלב , בו לאכול

:[אחרונים]

רע"ג)יהודא נ "ג הגדולה(דף הכנסת אות בשם קכ"א  סי' (יו"ד

חמץ כה) לענין דוקא היינו  שמחמיר  הרמ"א לדעת שאף
כלל. לחוש  אין איסורים שאר  לענין אבל וכ"כבפסח,

יעב"ץ  שאילת  סז)בשו"ת סי' זכוכית (ח "א כלי דינא דמעיקר
עלמא  נהוג  דחמץ  חומרא  משום ורק כלל בלעי ולא שיעי 

שלום  שאלת  בשו"ת  וכ"כ בחדשים, סי'להשתמש  (מה "ת 

אלו קצה) בכלים להקל יש אשכנז בני  למנהג  אף  זה  ולפי  .
הגעלה . בלא לכתחילה אף זה אחר  בזה  רותח וחלב  בבשר

עובדיה בחזון  יוסף הגר"ע דעת נוטה הגעלה ולזה הל' (פסח 

מ"א). דאזלינן הערה  ודאי  ברותח שהשתמש  בדיעבד  ועכ"פ 
יהודה  יד  בספרו לנדא  הגר "י  שכתב  וכמו  בפסח, אף להכשירו צריך ואין כלל בולע  שאינו הדין עיקר ס"ט בתר סי' (יו"ד 

ע "א) דע "ח  פ"א מהני ס "ק הדין מעיקר  בפסח שאף  שם עובדיה בחזון שהוכיח וכמו לכתחילה אף מהני  ודאי  ובהגעלה .
אשכנז לבני  אף פעמים ].הגעלה ג ' בהגעלה בפסח לדידהו להקל כתב י בהלכה הציון [ושם  בשער במשנ"ב  קצ"ו)והנה  ס"ק תנ "א (סי '

הריטב "א  משם  ל:)הביא דאיכא (פסחים להגעילם  אין מ"מ הגעלה, להו דמהני  מתכת ככלי דינם  זכוכית שכלי הרא"ה בשם 
פקעו שמא דופיו].למיחש מידי יוצא דלא משום הגעלה להו מהני דלא חרס מכלי  אשכנז[ועדיף  גדולי  כתבו  זה הפליטה ועפ"י [ירושת 

כ"ו)] סי' (ח "ט  אליעזר  ציץ פ"ו) סי ' (ח"א יצחק מנחת כ) ודורלקס (סי' פיירקס  הגעלהדבכלי מהני  חששא הך  שייך הדיןדלא [והוא

מהני] זה כליבון  דהוי  אותם ויסיק היטב , אותם ינקה דאם זכוכית ככלי  דדינם קרמיות התוספות לכריים כמ"ש  התורה), ד"ה ל: שבאופן (פסחים
והמנחת  מחמיר  הפליטה השארית בהסתייגות, כתבו פסח לגבי והנה עיי "ש . חרס לכלי  ליבון מהני פקעו שמא לחוש שאין
אליעזר  ובציץ  כיעוי"ש. לכתחילה  אפילו בהגעלה  מתירים  נאסרו אם  השנה בכל אבל כיוע"ש . הדחק בשעת  רק מתיר  יצחק 
פיירקס  דכלי  והוא ירושלים , של  רבה  שהיה  מי ז"ל פרנק הגרצ "פ הגאון גם בזה  שפסק הלכה פסק פורסם וכבר כתב :

עכ"ל. פעמים ג ' הגעלה ידי  על בפסח בהם  להשתמש מותרים  בהם  הגעלה dpdeשמבשלים  לאסור  הריטב "א שכתב מה 
שעשוים  שלנו זכוכית בכלי אבל לצונן. רק בו  משתמשים שהיו זמנם של זכוכית  בכלי  היינו יפקעו, שמא  זכוכית בכלי 

תשמישן  שכך יפקעו, שמא  לחוש ואין הכשרן, גם כך כן אם  ראשון. מכלי  עירוי ע"ּי חמה :לשתיה
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כחל. דיני  צ. סעיפים:סימן ד' ובו

.`ìçëä(äîäáä ìù ããä ,ùåøéô),(à),íéøôåñ éøáãî øåñà(á)áìçá ìùáúðù øùá ïéàù
.äøåúä ïî øåñà äèåçù(â)òø÷ íà êëéôì(ã).åìëàìå åúåìöì øúåî ,åáù áìçä ÷øéîå

(ä),áøòå éúù åòø÷ íàå(å),áìç úéçåìçì åá äøàùð àìù ãò ìúåëá åçèå(æ)øúåî
,åòø÷ àìù ìçëå .øùáä íò åìùáì(ç),äìåãâ ìù ïéá ä÷éðä àìù äðè÷ ìù ïéá(è)

íàå .åìùáì øåñà(é),åîöò éðôá ,åìùáå øáò(åàìö íà ù"ëå),(àé)åìùá íàå .åìëàì øúåî
,øçà øùá íò(áé),íéùùá åúåà ïéøòùî(âé)ìëä äéä íà ,ãöéë .ïéðîä ïî ìçëå

äëìää øåà
:` sirq.mixteq ixacn xeq` שלא (`) זמן כל

שנאסרה  כחל ואף והולך, כדמפרש חלבו ומירק  קרעו
מן  אסור שאינו בחלב  בשר ככל בהנאה מותרת

dhegy:(א)התורה  alga lyazpy xya oi`y (a)
.dxezd on xeq`בחלב גדי תבשל "לא דכתיב

חז"ל ודרשו קיג:)אמו". בחלב(חולין  לא אמו בחלב 
ולא  אם להיות הראויה משמע דאמו היינו שחוטה,

rxw.:[רש "י]משנשחטה m` jkitl (b) קריעה היינו
ערב או שתי  או דהו. algd:(ב)כל wxine (c)

.ezelvl xzen eay את שואב  האש דבצלי  ואע"ג
דלא  החלב, למרק  צריך כן פי  על אף החלב,
כשהוא  אלא האור שאיבת ידי על לכתחלה מתירים
מחזי  בעין ועומד מרובה כשהוא אבל מועט , דבר

בו axre.:[ב"י]כמתבשל izy erxw m`e (d) היינו
לרחבו  ואחת לארכו אחת קריעה eghe:(ג )שקרעו (e)

.lzekaשיסחט כדי לכותל בידיו שכבשו פירוש
חלבו כלומר [רש "י]ממנו אלא בכותל דוקא ולאו .

בחזקה  שתי (ד)לסחטו פעמים כמה וחתכו קרעו ואם .
בכותל  מטיחה יותר ומהני עדיף  כולו פני על וערב

בהגה: xyad.כדלקמיה mr elyal xzen (f)ואף
קריעה  לכתחילה צריך בשר בלא לבשלו רוצה אם
לענין  אלא חילוק  ואין בכותל, וטיחה וערב  שתי

dphw:(ה)דיעבד  ly oia (g).dwipd `lyשאף מפני 

מועט חלב בכחלה נמצא הניקה שלא .(ו)הקטנה
של  או גדולה של בין חילוק  אין כחל דיני  ובכל

הניקה  שלא elyal.:(ז)קטנה xeq` (h) ממנו דיוצא
ודמי  הכחל, תוך ונבלע  וחוזר הבישול בשעת חלבו
וערב שתי קריעה צריך ולכן חלב  עם בשר לשאר
ממנו  היוצא שהחלב בצלי  משא"כ בכותל, וטיחה

בכחל  ונבלע  חוזר ipta:(ח)אינו elyae xar (i)
.envr ושאר וירקות במים אבל בשר, בלא היינו

עצמו  בפני כבישול חשיב xzen:(ט)דברים (`i)
.elk`l,הכחל תך ונבלע וחזר החלב  שנפלט ואע "פ

כחל  של טעמו נשתנה ולא אחר בשר שם שאין כיון
בשר  למיכל אתי דילמא בו גזרו לא זו, בליעה מפני

miyya.:(י)בחלב eze` oixryn (ai)בש"ס ואיתא
כל (צז:) נגד ששים דמשער הפוסקים מכל ומוסכם

ידעינן  דלא ממנו, היוצא בחלב  משערין ולא הכחל,
יצא הר"ן[ש"ך]כמה וכתב אמרינן (לה:). דלא וש"פ

באומד  ישער אחד כל כן דאם לקולא, דרבנן ספק 
להקל: ויבואו שיעורו על לעמוד אפשר שאי  הדעת,

.oipnd on lgke (bi) לבדו בשלו  אם ודוקא
אם  אבל ששים, למנין  מצטרף בשר  עם או 
חוץ  בחלב ששים צריך חלב של ביורה בשלו 
שיצטרף  ונודע ניכר  שבו  חלב שאין  כיון  ממנו ,

הבשר  את לבטל  שביורה החלב שאר :(יא)עם 

ïåéö éøòù
בהגה:(סק"ג)שפ"ד (`) ס"א פ"ז סי' אלפס)ב"י(a)כדלעיל ולרב כנה"ג(ד "ה כו)ע"פ אות וכ "פ (סק"א)ד"מ (b):(הגב"י  ,

תו"ח ס"ו)בספרו ל הגר"א(כלל וכ "ד טו), השלחן(c):(ס"ק החיים(ס"א)ערוך  ג)וכף הגר"א(d):(אות וכן (סק"ג)ביאור
בב"י הדור(e):(שם)מבואר פאר סה)תשובת ק"ט:)רש"י(g)וש"פ:(סק"ב)ש"ך (f):(סי ' חדש (סק"ג)ש"ך (h):(חולין  פרי

אדם(סק"ג) ס"ד)חכמת מא חטאת(i`):(ק"ט:)תוס'(i)וש"פ:(כלל בתורת וכ"פ הרשב"א, בשם וב"י  ד"ז)טור ל  :(כלל
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(ãé),íéùùî úåçôá äéä íàå .øúåî øàùäå øåñà ìçëä ,ìçëá íéùù åîë ìçëä íò
.øåñà ìëä(åè),äúåà øñåà ,úøçà äøéã÷ì ìôð íà ,êë ïéáå êë ïéá(æè)åá ïéøòùîå*

äëìää øåà
.xeq` lgkd ,lgka miyy enk lgkd mr (ci) לאו

אסור, שהכחל הכחל עם ששים רק היה אם דוקא
מאה  ואפילו ממנו לבד ששים יש אם אפילו אלא

אסור  עצמו אסור,(יב)הכחל עצמו שהכחל ואע"פ  .
בשאר  משא"כ ששים, למנין להשלים מצטרף  מ "מ
בפני  בשלו אם מותר שהכחל מפני  סופרים, איסורי

כתבו (יג )עצמו  אסור, עצמו שהכחל והטעם .
החלב(יד)התוספות  שיצא קודם בשולו שמתחילת לפי

שבו, הבשר טעם מפני שבכחל החלב נאסר לגמרי ,
תו  כולו יצא שכבר בישולו שנגמר לאחר אף הלכך

והר"ן  אסור. לסחטו שאפשר כיון משתרי  כתב(טו)לא
ראוי  שהיה שאע "פ עין מראית משום נאסר שהכחל
אם  מקום מכל חלבו, כל שיצא מפני  זה כחל להתיר
שיטעו  היינו נבילה, חתיכת להתיר יבואו הכחל נתיר
כשיש  מותר כן גם מחלב, טעם שקבל שבשר לומר

jk.ששים: oiae jk oia (eh) ששים שהיה בין פירוש
מששים פחות שהיה בין הכחל עם יחד [ב"יבקדירה

עוד) וכתב dpey`xak.:](ד"ה miyya ea oixryne (fh)
ששים היה לא הראשונה לקדירה שכשנפל [עם ואע"פ 

אעפ "כ הכחל] טעם, נותן מדין ממש הכחל ונאסר
לבטל  לששים מצטרף  הכחל אחרת לקדירה כשנפל
יותר  שניה בקדירה להחמיר שאין מטעם האיסור,

הב"י כתב  כן ועיין (שם )מבראשונה, הר"ן, בשם
בהירה: בהלכה

äøéäá äëìä
:` sirq.dpey`xak miyya ea oixryne*כחל דאף דע

בשר  עם בקדירה נתבשל אם מ "מ מדרבנן, שבו שחלב
בגמרא איתא דהכי נבילה, צז:)נעשה עצמו (חולין  "כחל

השו"ע  כאן פסק וכן דנבלה", כחתיכה רבנן שויוה אסור,
הרמב"ם הי "ג)ע"פ פ"ט נעשה (מאכ "א שנתבשל  עצמו דכחל 

הרמב"ם דפסקו הא זה ולפי האסורה, הכ"ו,כחתיכה (פט"ו 

צ"טכ"ז) סי ' בה (ס"ו)והשו"ע שיש לקדירה שנפל שחלב ,
ולא  הטעם שיבטל  עד  אחר עוף בשר עליו מרבה עוף בשר
חילוק  נבילה, נעשה בתחילה בקדירה שנפל  דעוף אמרינן
וידעי  עליו מוכיח חזותו דעוף לעוף, כחל  בין יש גדול 
אי  לעולם גמור בשר שהוא כחל  אבל  מדרבנן, שהוא
של דרבנן חלב הוא אם שבו החלב על  לעמוד  אפשר
לעשותו  חכמים בו החמירו ולכן גמור חלב או שחוטה

הט "ז על ופלא צב כנבילה. סי ' חדש  הפרי אחריו ונמשכו (סק"ד ,

יא) ס"ק צט סי' תואר  והפרי יז, הרמב"ם ס "ק בדעת שכתב
עם  לקדירה נפל או שנתבשל  בכחל אמרינן דלא והשו"ע
והרמב"ם  הגמרא מדברי  הפוך  דזהו נבילה, שנעשה בשר
הרמב"ם  מדהקילו דבריו הט"ז שהוכיח ומה הנ"ל ,
ומזה  ותשעה בחמישים שניה בקדירה אף לשער והשו"ע
כלל ראיה אינה נבילה, נעשית חתיכה אמרינן דלא למד 
גם  ותשעה חמישים לשער מדצריך  חזינן איפכא אדרבא
בקדירה  נבלע כבר החלב דכל אמרינן ולא שניה בקדירה
הוכיחה  גופה ומזה נבילה, שנעשית משום זהו ראשונה,
לשערה  חכמים החמירו דלא אלא נבילה, שנעשית הגמ'
בין  מחלוקת הט "ז שהוליד  דמה נמצא זה ולפי בששים.
נעשה  שכחל הרשב"א מדכתב ולמד  והרשב"א הרמב"ם
איסורי  בשאר אף אמרינן כמותו שפסק לרמ"א ה"ה נבילה,
מודו  כו"ע דהא כלל, מוכרח אינו נבילה, דנעשה דרבנן
צ"ט בסימן עצמו ומהרמ"א וכנ"ל . נבילה שנעשה בכחל 
באיסורי  נבילה נעשית חתיכה אמרינן דלא משמע ו' סעי'
כדי  דרבנן איסור על  להוסיף דאין שם מדפסק דרבנן,
אמרינן  ולא שרי  מעצמו נתווסף שאם משמע לבטלו,

ובפרמ "ג  נבילה. נעשית סק"ד)חתיכה דאפש (מש"ז ר כתב
לא  דרבנן איסורי  בשאר אבל  דאורייתא, בחלב בשר אטו דגזרו דרבנן, בחלב בבשר אלא נבלה שיעשה החמירו שלא
סופר  כתב בשו"ת אך כמותו. והנוהגים לרמ "א כלל  בזה להקל  דאין למעשה העלה ומ"מ  נבלה, נעשית חתיכה אמרינן

נב) השלחן(סי' ובערוך  להקל . ומצדד  בזה סכ "ה)האריך  צב מלבד(סי' עיקר כל  מדרבנן נבלה נעשית חתיכה דאין פסק
האגור ובניהם ועצומים רבים פוסקים דהלא איתם והדין ממש. וחלב כבשר שעשאוהו רסח)כחל  אלף המרדכי (סי ' בשם

צ"ח בסימן דבריהם והבאתי  מדרבנן. אלא אסור אינו כי  ברוב, בטל  בחלב ועוף חיה שבשר ושעריכתבו ההלכה באור (ס"ו 

שם). האגורציון והלא נבלה. נעשה שלא שס"ל  רמ"ט)הרי אלף תר"פ)והמרדכי (סי' סי ' פ"ז חנ"נ (חולין שאמרינן פסקו עצמם
וכנ"ל. טעם ביטול כדי עד לרבות בעוף גם שצריך  הרמב"ם כדעת אלא הכי, לן קיימא שלא ואף איסורים. בשאר גם

ע"ב ובסימן נבלה. נעשה לא דרבנן שבאיסורי  נלמד  הכל  מדברי  אף (ס"ג)מ "מ שבישלו בדם נבילה דנעשה הרמ"א פסק
מהתורה: שעיקרו דם דשאני  לומר ויש דרבנן. שהוא שסובר

ïåéö éøòù
(ai)צ"ז)רשב"א החיים(חולין כף עיין האחרונים, וכ"פ ח), הפוסקים:(סק"ה)וש"ך(סק"ב)ט"ז(bi):(אות חולין (ci)בשם

וכחל) ד"ה והש"ך (צ"ז : גזרינן (סק"ג)והט "ז(סק"ה), הכא מותר, לסחטו אפשר דאמר למאן דאפילו בתוס' השני טעם הביאו
כולו: שיצא קודם יאכלנו בש"ך (לה)חולין(eh)שמא והובא הרשב"א (סק"ג)ובט "ז(סק"ה), טעם עוד  שהביא ועיי"ש ,

לן קיימא והכי  חלבו. כל פלט  לא שמא ס"א)דחיישינן ק"ו  איסור:(סי' שבלעה חתיכה לגבי 



êåøò ïçìùö ïîéñáìçá øùá çì

ìùáúðù åîöò ìçëäù ;äðåùàøáë 'ñá(æé).äøåñàä äëéúçë äùòð(çé)ïéøòùî ïéàå*
.ìôðù äòùá äéäù úåîë àì ,ìùáúðù úòá àåäù úåîë àìà åáíàã íéøîåà ùéå :äâä

(èé)'ñì óøèöî ìçëä ïéà ,úøçà äøéã÷ì êë øçà äìôð íà ,ìçëä øñàðå ,'ñ äá ïéàù äøéã÷ì äìçú ìôð

לר"ן) כב"י  דלא לר"ן וד"ע הרשב"א בשם ø÷éò.(טור ïëå ,

äëìää øåà
.dxeq`d dkizgk dyrp (fi) נפל אם גם אוסר ולפיכך

חלב של ולא בשר של לא שאינה (gi):(טז)לקדירה
.'eke `edy zenk `l` oixryn oi`eלצרף היינו

בזה  שבו, החלב  לבטל כדי ששים לשיעור הכחל
שנפל, בשעה שהיה כמו ולא שהוא כמות משערין
צריך  הכחל נגד ששים שצריך הקדירה לענין אבל
זהו  שנצטמק מה דהא שנפל, בשעה הכחל נגד לשער

שנפלט החלב  האיסור (יז)משום שראה דוקא זה וכל .
שנצטמקבשעת ממה יותר ממנו ונצטמק נפילתו

נפילתו, בשעת האיסור ראה לא אם אבל מההיתר,
בעת  שמא חוששין ולא לפנינו שהוא כמו משער בזה
יותר  ממנו ונצטמק גדול האיסור היה האיסור נפילת
מחזקינן, לא איסורא דאחזוקי  ההיתר, שנצטמק  ממה
התבשיל  האיסור כנגד בהיתר ששים שיש וכיון

האיסור(יח)מותר  ראינו ואם מין. תערובת כגון [דרבנן

כחל] וכן במה במינו גם יפה באומד משערים אנו נצטמק , בלבד ההיתר אלא נצטמק לא והוא נפילתו בשעת
הקדירה  בפני ועומד הקדירה האחרונים (יט)שבלעה דעת אמנם על (כ). לעמוד יכול שאין משום בזה להחמיר

מעיקר  זה שאין ואע"פ  לפנינו. בא שהוא כמו משערין לעולם אלא הקדירה, בלעה כמה ידוע ולא הדבר שורש
הדחק בשעת לא אם כך להורות ראוי לבטלו,(כא)הדין, כדי  ששים בהיתר היה לא האיסור נפילת בשעת אם .

בתחילה  טעם דנתן כיון אסור, הכל לבטלו כדי ששים עכשיו ויש ביותר האיסור שנצטמק  ltp:(כב)אע "פ (hi)
.miyy da oi`y dxicwl dligz שנפל דהיינו הכחל, עם אפילו ששים בה שאין בשר של לקדירה כלומר

מדינא  הכחל ונאסר נתבטל, לא ממנה היוצא החלב שאז ותשעה מחמישים נעשה (כג )לפחות עצמו והכחל ,
מצטרף אינו והכחל ששים, צריך אחרת לקדירה נפל אם ולפיכך נבילה ולדעת (כד)כחתיכת הרמ"א. דעת זהו ,

שניה  בקדירה להחמיר דאין לששים, מצטרף עדיין אחרת לקדירה נפל אם נבילה נעשה שהכחל אף  השו"ע
מבראשונה  :(כה)יותר

äøéäá äëìä
.'eke `edy zenk `l` ea oixryn oi`e*היד והקשה

צ"ט  סי ' לקמן המחבר דהא להקל(ס"ד)אברהם פסק
הקדירה  בדפני ועומד הבלוע את לצרף ומינו מין בתערובת
בכחל להקל שיש כ "ש דאורייתא, איסור בזה שאין משום

הפלתי שכתב מה לפי אכן מדרבנן. עצמו לא (סק"ה)שהוא
שהוא  כמות הכחל  את משערים שאנו דמה מידי , קשיא
והשו"ע  ששים, לשיעור להשלים הכחל  לצרף דוקא זהו
הבלוע  את גם משערים האם זה בסעיף כלל דן לא
שצריך הקדירה שלענין הפלתי  שם עוד וכתב בקדירה.
דהא  שנפל בשעה הכחל נגד לשער צריך כחל  נגד ששים
באור  והוספתי  שנפלט, החלב מחמת זהו שנצטמק מה
ונצטמק  נפילתו בשעת האיסור כשראה דוקא שזהו ההלכה
שאם  פשוט דזהו מההיתר, שנצטמק ממה יותר ממנו
שהוא  כמו הכל משערים יחס, באותו מההיתר גם נצטמק
גם  בלעה מהאיסור הקדירה שבלעה דכמו לפנינו, בא

בגמ ' כדאיתא צח.)מההיתר בלע (חולין דהיתרא אטו
צ"ט סי' מהט "ז מוכח וכן הפוך , וה"ה בלע. לא איסורא

שהעתיקוהו:(סק"ה) אחרונים ושאר

ïåéö éøòù
(fh)יהודה סק"ח)יד תשובה(סק"ה)פלתי(fi):(הקצר בדרכי  יד)והובא בהירה:(ס"ק בהלכה ועיין ,(gi) צ"ט סי ' ,(סק"ה)ט"ז

תואר הפרי  צ"ט (סק"ח)וכתב בסי ' החיים בכף והובא איסורא, מחזקינן לא מהתורה שהוא מינו בשאינו מין (אות דאפילו

הב"י :כג) כן כתב וכבר .(hi) צ"ט בסי' ד)שו"ע שם(סעיף הגר"א ופרמ"ג(סק"ה)ע"פ סק"ד), בסי '(k):(מש "ז  וש"ך  ט"ז
רבים אחרונים ועוד כב)צ"ט  אות החיים בכף רש"ל :(עיי "ש  חדש(k`)בשם סק"ד)ופרמ "ג (סק"ז)פרי  צ"ט :(מש "ז  (ak)בסימן

מגדים בזה:(שם)פרי  שהיקל  כמי ודלא פשוט  דבר וזהו ,(bk) (סק"ה)ושפ"ד (סק"ה)ש"ך:(ck)ב"דרשב"א הקצר (תוה"ב

ההלכה(dk):ש "א) באור טז)כמבואר בהירה(ס"ק משערין)ובהלכה :(ד "ה



êåøò ïçìùö ïîéñáìçá øùáèì

.a(ë).ììë øùá íò åìùáì àìù åâäð(àë),à"ãéèùôá åà ïåâéèá ,øùá àìá åìùáìå
ïéëéøöî(áë).áøòå éúù äòéø÷ ,éìöìå ;ìúåëá äçéèå áøòå éúù äòéø÷:äâä(âë)øáò íàå

,ìúåëá åçèå áøòå éúù åòø÷ íà ,åìùáå(ãë)ãáòéãá øéúäì ùé( עת"ח וע "פ והטור מיימוני והגהות והמרדכי (סה"ת 

,äáåøî ãñôä íå÷îá(äë)ìò áøòå éúù íéîòô äîë åëúçìå åòøå÷ì åâäðù äîå .øéúäì ïéà éëä åàìá ìáà

,äìåë éðô(åë)ìúåëá äçéèî øúåé éðäîå óéãò( קפ"ב סימן éìöìå,(ת "ה .(æë)áøòå éúù åòøå÷ì äìçúëì ïéâäåð

ìúåëá äçéèå( י "ח כלל  åàìöå,(ארוך  øáò íà åäéî .(çë)åîò øùá àìá ãåçì äìöð íà ,éøù ,äòéø÷ àìá åìéôà

וע"פ ) והטור וש "ד  מיימוני ìúåëá,(הגהות  åçèå áøòå éúù òø÷ð íà ,åîò øùá íò äìöð íàå .(èë);íéøúåî íäéðù

äëìää øåà
:a sirqהשו"ע קצרה. הקדמה הסעיף  לזה אקדים

כתב ולא דינים, בהרבה חלוקים בהגה והרמ "א
הכל  סברתו סידר אלא אומרים יש בלשון הרמ "א

לקצר כדי שנהגו [ש"ך]ביחד במה דאף  הכלל וזה .
שאף דבר וכן מדינא, מותר שהוא בדבר להחמיר

ומ "מ אסור הוא התירו שמדינא חכמים בדיעבד
א'] בסעי' מבוארים הדברים [והדברים אלו השו"ע לדעת ,

ולרמ "א  בדבר, הפסד אין אם אף  בדיעבד מותרים
בש"ך זה כל כמבואר דינים חילוקי  בזה (סק"ו)יש

לקמיה: הדינים פרטי  ויתבארו פוסקים, (k)ובשאר
.llk xya mr elyal `ly ebdp קרעו אפילו

המנהג  וסמכו בכותל, וטחו וערב  לפרש"י (כו)שתי 
בקריעה  כחל גבי התלמוד שהתיר דלקדירה שפירש
בשר, בלא לקדירה היינו בכותל וטחו וערב שתי
בשר. עם היתר מצינו לא פירושו לפי והלכך
מרן  לדעת מותר הכל בשר, עם שבשלו ובדיעבד

שרי: דמדינא א' בסעיף  la`כמבואר elyale (`k)
.'eke dcihyta e` oebiha xya,טיגון דוקא לאו

או  מים עם לכתחילה לבשלו דמותר הדין דהוא
כדין  קריעה ידי על לבשלו (כז)ירקות מותר וכן .

נפרדת  קדירה לייחד צריך ואין בשר של בקדירה
axre.:(כח)לכחל  izy drixw (ak) טיחה צריך ואין

הגר"א]בכותל elyae.:[ביאור xar m`e (bk) עם
cqtd:(כט)בשר  mewna carica xizdl yi (ck)

.daexn בשר בלא לבדו הכחל בשל אם אבל
אפילו  מותר בכותל, וטיחה וערב  שתי קריעת ע "י 

מרובה  הפסד מהרש"ל(ל)בלא ודעת מז). ס' (פכ"ה

בלא  אפילו בשר עם שבשלו אף  בדיעבד להתיר
והש"ך  מרובה. להתיר (לא)הפסד כהרמ"א מסיק

מרובה: הפסד במקום ikdדוקא e`la la` (dk)
.xizdl oi` בלא ודוקא מרובה. הפסד בלא היינו

עם  שבקדירה בבשר ששים יש אם אבל ששים
אסור  והכחל מותר הבשר אז הכחל, נגד :(לב)הכחל

.lzeka dgihn xzei ipdne sicr (ek)רוב ידי דעל
נפתחות  בהם כנוס  שהחלב הגומות כל החתיכות,

eke'.:(לג )ונחתכות  erxwl dligzkl oibdep (fk) לחוש
מעליא  קריעה מדינא כן דצריך הסוברים לדעת

בצלי  ixy.:(לד)אף  drixw `la elit` (gk) דהא
שחוטה  חלב אמרינן ויצא, ממנו נסחט החלב אפילו
גזרו  לא פירש ולא דמובלע כיון וזה מדרבנן,

בדיעבד  mixzen.:(לה)בו mdipy (hk)ידוע אפילו
בכותל  וטחו וערב שתי שנקרע  דכיון שנתהפכו,

זה לענין ממש כבשר וש"פ]חשוב  אם [ש "ך וכן .
בדיעבד  מותר ממש הכחל תחת הבשר :(לו)נצלה

ïåéö éøòù
(ek) נהגו)ב"י וכבר סמ "ק:(ד"ה א"ח(fk)בשם ס"א)בן החיים(בהעלותך יח)וכף הב"י (gk):(אות דייק הר"ן (שם)כן מדברי 

גבוה השלחן וכ "כ ירוחם, חדש(סק"ח)ש"ך(l):(סק"ח)וש"ך(סק"ה)ט"ז(hk):(סק"י)ור' סק"ח,(l`)וש"פ:(סק"ח)ופרי 
האחרונים: הסכמת משה(bl):(סק"ו)ט "ז(al)וכן תה"ד (סק"א)דרכי  קפב)בשם אח"כ(ס' לחתכו דצריך נזכר ושם ,

יהודה היד וכתב קטנות, יז)לחתיכות ס"ק החתיכות:(הקצר שעל הלחלוחית נסחט  קטנות בחתיכות דרק לעיכובא, דזהו
(cl) רש"י לדעת הרשב"א ולצלי)כמש"כ ד "ה בב"י הגר"א(הובא כתב כן טז), בש"ך(ס"ק והובא רש"ל  פסק וכן :(סק"י),

(dl) אמר )רש"י ד"ה קט: הגר"א(חולין  בביאור יז)ועיין הגר"א(el):(ס"ק כמש"כ קיא, יח)חולין :(ס"ק
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(ì),åàì íàå(àì)øåñà ïåúçúäå øúåî ïåéìòä(וארוך ומרדכי והרא"ש תוספות בשם יוסף íäéðù,(בית øåñàì ïéàå .

,ãåôùä êôäúð àîù(áì)àøåñéà ïðé÷æçî àì ãáòéãáã(או"ה)äìçúëì ìáà ,(âì).ììë øùá íò åúåìöì ïéà

(ãì)ëì øåñéà åá ïéâäåð ,øùá àìá äøéã÷ìåäìçú(והפוסקים øùá(רש "י àìá åìéôà ,ïâèì ä"äå יוסף). ,(בית

ìçëä ùáééúð åìéôàå(או"ה),åãáì äøéã÷á åìùáå øáò íàå .(äì)åçèå áøòå éúù òø÷ð íà øúåî ãáòéãá

ìúåëá(וע"פ ומרדכי  וש"ד וראב"ן åðééäã(רש"י  ,ùáééúð íà åäéî .(åì)åìéôà åìùáå øáò íà ,íåé íéùìù øçàì

,øùá íò(æì)ãáòéãá øúåî(יחיאל והר' והג "ה íà(ש"ד ,øúéä åá åâäð ,øùá àìá ,ìçëä ïî àã"éèùô úåùòìå .

,úáçîá àã"éèùôä ïéôåà ïéà(çì)äøéã÷á ìåùá åîë åðéã úáçîá ìáà(י"ח כלל וארוך בהג "ה ùéå(מהרא"י .

ïéøéîçî ùé .äìçú ìçëä ùáééúð àì íà ,à"ãéèùô ìëá íéøéîçîä íéùåøô(èì)ìçë à"ãéèùô úåôàì àìù

øåðúä éôá ãçà çéðäì ùé ÷ø ,ïè÷ øåðúá øùá ìù íò(קפ"ב סימן  éë(ת"ה ,äìçúëì øäæéì áåèå .(î)àìà åðéà

.àîìòá àøîåç(וארוך .(ב"י

äëìää øåà
.e`l m`e (l) וטחו וערב  שתי כדין נקרע  שלא

`xeq.בכותל: oezgzde xzen oeilrd (`l) מי ויש
הבשר, עם ונצלה קצת נקרע הכחל שאם שכתב 

מרובה  הפסד במקום התחתון את אף  להתיר ,(לז)יש
כלל  קרעו לא אפילו בדיעבד להקל יש ולספרדים

הפסד  במקום שלא בעליון (לח)ואף דוקא זה וכל .
בתנור ותחתון נתונים שהיו  הגמרא שבימי השיפודים [היינו

בפוסקים] כמבואר בזקיפה מונח השיפוד והיה למעלה ,שפיו 
בשיפוד  בשוה תחובים היו ששניהם ידוע אם אבל
שניהם  תחתון, או עליון מהם אחד בשום היה ולא

הרמ"א לדעת אף  יב)[ש "ךמותרים וש"א](ס"ק ,:(al)
.`xeqi` opiwfgn `l caricac בודאי ידוע ואם

העליון: גם אסור xyaשנתהפך mr ezelvl oi` (bl)
.llk והטעם בכותל, וטחו וערב שתי  שנקרע  אף 

ראש  ופעמים לארכן מונחים שלנו ששפודים משום
סי' לעיל וכמ"ש למעלה, זה ופעמים למעלה זה

כבד גבי יג)[ש"ךע"ג la`:](ס"ק dxicwle (cl)
.dligzkl xeqi` ea oibdep xya קריעה ע"י אפילו

בכותל  וטיחה וערב  יבשלו (לט)שתי  שמא דחיישינן ,
וערב שתי  קריעה בלא בשר המחבר (מ)עם ובדעת .

כדין: קריעה ע"י דשרי  לעיל caricaנתבאר (dl)
.'eke rxwp m` xzen קרעו לא אם אבל ששים, בלא

אסור  בדיעבד אפילו בכותל טחו לא או וערב שתי

גם  ששים וכשיש הכחל, עם במים ששים שיהא עד
מותר  וכל (מא)הכחל בשר. בלא לבדו שנתבשל כיון

אף לבדו בנתבשל להשו"ע  אבל הרמ"א, לדעת זה
א'. בסעיף  כמבואר מותר בדיעבד כלל, קרעו שלא
בה  שבישל הקדירה קריעה, בלא כך בשלו אם ומ "מ
עבר  ואם חלב , ולא בשר לא בה לבשל אסור הכחל
הגעלה, בלי בשר בה לבשל להקל יש שעות כ"ד
דמהתורה  כיון הגעלה בלא לבשל אסור חלב אבל

הוא  גמור בשר mei.:(מב)כחל miyely xg`l (el)
אפילו  ממש היא דיבשה חזינן אי אבל מסתמא, היינו

מותר יום שלושים יז)[ש "ךתוך xzen:וש"א](ס"ק (fl)
.carica כלל קריעה בלא `la:(מג )אפילו (gl)

.dxicwa leyia enk epic zagna דקיי"ל לעיל ואף 
דין  לה יש מחבת בלא אפילו דפשטידא ע"ח  סו"ס
מותר  דמדינא כיון שאני  הכא מ"מ  בקדירה, בישול
דוקא  דבמחבת ודאי  כן אם גדר משום שהחמירו אלא
באפיה  לא אבל להחמיר, יש דקדירה דומיא דהוי

יט)[ש"ךבתנור cihyt`:](ס "ק zet`l `ly (hl)
.xya ly mr lgk אסור מדינא חלב עם ודאי אבל

אחד  בתנור חלב  עם אפה ואם הוא, גמור בשר דכחל
אחד  בתנור יחד שנאפו וחלב בשר שאר כדין הוי

ק"ח סי' לקמן xneg`:(מד)שיתבאר `l` epi` (n)
.`nlra:בשר כשאר מדינא הוי  כדין שנקרע  כיון

ïåéö éøòù
(fl)יעקב סק"ל)מנחת כט תשובה(כלל בדרכי  טעמו:(סק"ל)והובא בב"י (gl)עיי"ש שהובאו והר"ן הרשב"א כשיטת זהו

בא) הגר"א(ד "ה כח)וכתבו תואר(ס"ק יא)והפרי השלחן(ס"ק ד)וערך  דין  ו  השו"ע:(אות בדעת כן יד)ש"ך (hl)לבאר (ס"ק

ט"ז(n)וש"א: כא)ש"ך(סק"ז)ב"י  טז)שפ"ד(n`):(ס"ק החיים(an):(ס"ק לב)כף לא יח)ש"ך(bn):(אות ש"ך(cn):(ס"ק
:(סק"כ)
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.b(àî)çúåø ìçë êåúçì øúåî(áî)øùá åá åëúçù ïéëñáàåäù ô"òà éç ìçë ïëù ìëå)

(áìç àìî.(ני"א ïéãä(תא"ו ïëå .ìçë åá åëúçù ïéëñá øùá êåúçì øúåî ïëå(âî)äæ ìåëàì
.äæ åá åìëàù éìëáïéãä àåäå :äâä(ãî)äøò÷á åçéðäì øúåîã ïéãä àåäå .äæ åá åìöù ãåôùá äæ úåìöì

ìçëä úééìö øçàìã ,íéîç íäéðù åìéôà ,éìö øùá íò(äî)øáã ìëì øùá øàùë åðéã(והארוך הרשב"א בשם .(ב"י 

(åî),äòéø÷ àìá åàìöå øáò íà ìáà ,ìúåëá äçéèå áøòå éúù äìçú åäåòø÷ù åðééäã ,åðéãë äìöðù à÷åãå

íéøåñà äìçúëì åìà íéøáã ìë ,úèòåî äòéø÷ åà(וב"י åàìöå,(טור åðéãë åäåòø÷ íàå .øúåî ìëä ãáòéãáå ,

êë øçà àöîù ô"òà(æî)ùåçì ïéà ,áìç úåàìî úåîåâ(י"ח כ' åúééìö,(ארוך íãå÷ ,íìù êë åçéðä íà ïëå .

.øúåî ,íìù íåé åáìç íò(çî)àðåâ éàä éëá ìùåáîë ùåáë ïðéøîà àìå(שם).

äëìää øåà
:b sirq.'eke gzex lgk jezgl xzen (`n) אם ואף

הסכין  שיהא ובלבד קריעה, בלא וצלאו עבר
היינו (מה)מקונח כדין שצלאו דוקא הרמ"א ולדעת .

לקדירה  דמי ולא בכותל, וטיחה וערב שתי קריעה ע "י 
כחל  בה לבשל איסור שנהגו בשר בה ,(מו)שבישל

יבוא  שמא דחיישינן משום בקדירה שהחמירו דמה
סכין גבי שייך לא וזה יחד, בשר עם (ס"ק [ש"ךלבשלו

הסמ"ק]כא ) xya.:בשם ea ekzgy oikqa (an) ואם
לחתוך  מותר בכותל וטחו וערב שתי  הכחל קרע

בשר  טיחת עליו שיש בסכין אפילו (bn):(מז)הכחל
.df ea elk`y ilka df lek`l אלא לאכול דוקא ולאו

מותר  בשר בה שבישל בקדירה הכחל לבשל אף 
דבא  ואפשר כא. בס"ק  שנתבאר כמו השו"ע  לדעת
ויש  קנחו שלא אף  כלי  באותו לאכול דמותר לומר

מהכחל: או מהבשר טיחה dfבכלי  zelvl (cn)
.df ea elvy cetiya לא דאם הכחל, שמלח  ומיירי 

בו  שיש הכחל בשר משום השיפוד ללבן צריך כן
מותר,(מח)דם  ליבנו שלא ובדיעבד בלכתחילה והיינו ,

ללבן  צריך אין לכתחילה אפילו השו"ע ולדעת
ד': סעיף ע "ו בסימן xyaכמבואר x`yk epic (dn)

.xac lkl אחר לבשלו מותר בשר כשאר דדינו וכיון

הרש"ל (מט)צליה  ומיהו צלייה (נ). אחר דאפילו כתב 
אפילו  לבשלו מותר כהשו"ע  ולנוהגים לבשלו, אסור

צלייה  אחר בשר epick:(נא)עם dlvpy `wece (en)
.'eke ederxwy epiidc,צרכו כל נצלה שלא והיינו

אלא  בכותל טחו לא אפילו צרכו כל נצלה אם אבל
בשר  של בסכין לחתכו מותר וערב שתי  :(נב)קרעו

.yegl oi` alg ze`ln zeneb (fn) משום והטעם
פירש  שלא מה ועל חכמים גזירת היא שחוטה דחלב
פירש  שלא האיברים מדם גרע  דלא ועוד גזרו, לא

שמותר יא )[ט"זבצלייה או"ה](ס"ק דגם בשם ומסתברא .
מהכחל  שונה דאינו חלב  לאותו לאוכלו מותר

i`d:(נג )שמותר  ika lyeank yeak opixn` `le (gn)
.`peeb קודם חלבו עם שלם יום כך להניחו מותר וכן

בשר  היה אם אבל כמבושל, כבוש אמרינן ולא צלייתו
עצמו  הכחל אפילו או שחוטה בחלב בצונן שרוי  אחר
אסור  ממנו אחת פעם החלב  שפירש לאחר

והט"ז(נד)באכילה  יב), דכבוש (ס "ק משום בזה חולק 
דעלמא, בחלב  בבשר אפילו מהתורה מותר כמבושל
גזירה  הוי  שחוטה בחלב וא"כ אסור, מדרבנן ורק 
לאסור  הסכימו האחרונים אולם גזרינן, דלא לגזירה

לגזירה  גזירה דגזרו מקומות בהרבה :(נה)דמצינו

ïåéö éøòù
(dn) בב"י שהובא והרשב"א הר"ן ומותר )כשיטת הגר"א(ד "ה כח)וכמ"ש לדעת (ס"ק בזה להסתפק ויש השו"ע, דעת שכן

אבל כלל, קריעה בלא לצלות שמותר כשיטתם אזלי  והר"ן הרשב"א דהא כלל , קריעה בלא שצלאו אף שרי  אי  השו"ע
מסתברא  שהכי ובאמת כלל , קרעו שלא אף דשרי נראה הנ"ל  ומהגר"א מדינא, דהוא כל  קריעה עכ"פ דבעי  פסק השו"ע

גמור: כבשר דהוי לאכלו שרי קריעה בלא וצלאו שעבר השו"ע לדעת אף הסמ"ק(en)דהא ריג)כדעת בב"י ,(סי' שהובא
ההלכה באור נתבאר כא)וכבר מותר:(ס"ק השו"ע החיים(fn)דלדעת בכף וכ "פ בב"י , שהובא בר"ן מ)כ"מ  (gn):(אות

חטאת(hn):(סק"ט)ט"ז די"ד)תורת ל שם(כלל יעקב מא)ומנחת בט"ז(p):(ס"ק והובא מז סי' דהיינו (סק"י)פכ"ה וכתב ,
שרי : שבשלו ובדיעבד  החיים(p`)לכתחילה מג)כף כג)ש"ך (ap):(אות רש"ל:(ס"ק החיים(bp)בשם מז)כף בשם (אות

צדק כו)הזבחי חי(ס"ק איש בן ובספר ס"ג), עין:(שלח מראית משום יאכלנו ולא לשפכו דצריך  יח או"ה(cp)כתב (כלל

טו) זהב(dp):דין  ומשבצות הכסף, בנקודות יב)ש"ך  שחוטה (ס"ק בחלב שנכבש עוף בשר דאפילו במש"ז שם וכתב וש"א,
אסור:
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.c,øùáä íò åçìåîì åà ìçë úåìöì(èî).øùá íò ãáë úçéìî åà úééìö ïéãë åðéã
(ð).øùáä ìò ìçë çåìîì øéúîù éî ùéåìáà ;øùá íò åçìåîì ïéàå :äâä(àð)ïéðò ìëá ,ãáòéãá

.øúåî(י"ח כלל øùá(ארוך øàù ïéã åì ùé ,çãåäå åëåúî åáìç øñåäù øçàì ,äáé÷ä øåò .(áð)åçìîì øúåîå

ììë ìçë ïéã åì ïéàå ,øùá øàù íò(שם).

äëìää øåà
:c sirqcak zgiln e` ziilv oick epic (hn)
.xya mr כחל למלוח או לצלות אסור דלכתחילה

או  שצלאו ובדיעבד הבשר, תחת אלא בשר על
אסור  שלנו ובשפודין מותר, הבשר על אפילו מלחו
מונחים  שלנו ששיפודים ענין בכל לכתחילה לצלות
למעלה  זה ופעמים למעלה זה ראש ופעמים לארכן
שמונחים  אסכלות על צלאו ואם ע "ג. בסי ' כמבואר
זה  והכחל הבשר את להניח יכול הכירה על ברוחב 
שלפעמים  ואף  בזה, זה יגעו שלא באופן זה בצד
להיפך, וכן במקומו הכחל מניח הבשר את כשמוציא
נחרך  מהכחל היוצא שהחלב כיון כלום בכך אין

ליה  מקלא דנורא xizny:(נו)ונשרף , in yie (p)

.xyad lr lgk gelnl,כלל קריעה בלא אפילו
חלב לא אבל דם אלא להפליט המלח דרך שאין

נבלע(נז)שבו  אם אבל כחל, של בחלב דוקא זה וכל .
ואוסר  נבילה נעשית חתיכה אותה בחתיכה, חלב

מליחה  ידי  על כך ראשונה (נח)אחר כדעה והעיקר .
בסתם השו"ע lka:[אחרונים]שפסק carica (`p)

.xzen oipr מעל ואפילו כלל, קריעה בלא אף ר"ל
xya.:(נט)הבשר  x`y mr eglnl xzene (ap) וכן
כח )[ש "ךלבשלו עור וש"א](ס "ק כשהוכשר ודוקא .

למלחו  צריך דמו להוציא למלחו אבל מדמו, הקיבה
מחזיקים  שאין מעיים בני  בכלל היא דקיבה לבדו,

בשר  עם לכתחילה למלחם ואסור דם :(ס)בהם

ïåéö éøòù
(ep)תואר יא)פרי  כו)ש"ך(fp):(ס"ק והטור:(ס"ק הרא"ש כו)פרמ "ג (gp)בשם ס"ק כז)ש"ך(hp):(שפ"ד (q)וש"פ:(ס"ק

ע"ה סי ' בהגה)כדלעיל מותר:[רעק"א](ס"ב שם ולשו"ע





êåøò ïçìùàö ïîéñáìçá øùá ãî

שנתערבו. וחלב בשר דין צא. סעיפים:סימן ח' ובו

.`(à),íéøúåî ,äæá äæ åòâðù äðéáâå øùá(á)øúåîå .ïúòéâð íå÷î çéãäì êéøöù àìà
.äæá äæ åòâé àîù ïðéùééç àìå ,úçà úçôèîá íúåà øåöì.a,äçãä éòáã éãéî ìë

(â)ïðåö øúéä øùá çéðäì ïåâë(ã),ïðåö øåñéà ìù äøò÷á

äëìää øåà
:` sirq(`).dpiabe xyaקז :]צוננים וה"ה [חולין  .

בזה: זה שנגעו והיתר איסור jixvy(a)שאר `l`
.ozribp mewn gicdl אבל לח, מהם כשהאחד ודוקא

צריך  אין הדחה אפילו יבשים שניהם והיינו (א)אם .
שניהם  אפילו מלוחים, הם אם אבל מלוחים, כשאינם

ה' סעיף וכדלקמן הדחה צריכים הבשר (ב)יבשים ואם .
ואינו  נסרך השומן מסתמא לחות, בלי שהוא הגם שמן

הדחה  וצריך צריכה dgcd:(ג )ניכר אינה הנזכרת
דוחקא  במקום אבל בעלמא, בהדחה וסגי שפשוף
באומד  שידע עד שפשוף צריך ושמנונית, דסכינא
בסכין  בשר שחתך כגון השמנונית. ממנו שסר הדעת
רושם  שנשאר והיינו צונן, חלב  דבר בו ָשחתך
בשר, בה חתך כך ואחר הסכין על החלב  שמנונית
סגי  הסכין על השמנונית רושם נשאר לא אם אבל

לכתחלה (ד)בהדחה  יכול היטב  הסכין שטף ואם .
בשר: בו a:לחתוך sirq(b)xzid xya gipdl oebk

.'eke היתר בו שמשתמש בכלי צונן איסור להניח  וה"ה
לכתחילה  אסור להדיח, דרכו שאין (c):(ה)צונן

.opev xeqi` ly dxrwa בקערה שנשאר ודוקא
הודח אם אבל בהיתר. וידבק מהאיסור שמנונית

שם  לתת מותר כלל, שמנונית בו שאין בענין מתחילה
לבשר  הדחה צריך ואין צונן דוקא (ו)בשר ולאו .

דה"ה  הקערה, את שלא שהדיח  עד יפה קינחה אם
מקום  בכל הוא יפה שקינוח כלל. שמנונית בה נשאר

וכדו'(ז)כהדחה  מתכת בכלי  דוקא הוא ההיתר וזה .
מלהכשירו  יניח לא מסתמא דאז הגעלה בהם שמועיל

חרס בכלי  אבל כחפצו, בו ברותח]להשתמש כיון [שבלע
אפילו  בו להשתמש אסור שבירה אלא תקנה לו שאין
צונן  בו להשתמש אותן ישהה שאם דחיישינן צונן,

חמין  בו להשתמש ר'(ח)יבוא דתברא פינכא והיינו .
קיא :)אמי  צונן (חולין  בה השתמש בכלי (ט)ולא דגם ודע .

דוקא  זהו צונן בה להשתמש שהותר מתכת
דרך  בו להשתמש בא אם אבל עראי בדרך כשמשתמש
וכמ "ש  חמין בהם ישתמש שמא גזירה אסור, קבע 

הפר"ח אבל ס "ה. קכ"א בסי' כתב(סק"ג)הרמ "א
בו  להשתמש אותו מגעיל דמסתמא כיון מתכת דבכלי 
אם  אף אז צונן, בו להשתמש רבנן גזרו ולא כחפצו,
דלא  דמי , שפיר הגעלה בלא מרובה זמן בו משתמש
דשכיחא  מילתא הויא דלא דכיון רבנן, פלוג

גזרו: לא הגעלה, בלא מרובה זמן להשהותם

ïåéö éøòù
ופר"ח(סק"א)ש"ך(`) הב"ח. ברכה(סק"א)בשם א)ושיורי סק"א)פמ "ג (a)וש"א:(אות רעק"א(שפ"ד וביבש (סק"א)הגהות .

תשובה בפתחי  עיין תואר(b):(סק"א)וחריף באחרונים:(סק"א)פרי  סק"ב)חוו"ד(c)והובא תשובה(חי' וכף (סק"א)פתחי 
ג)החיים האחרונים:(אות צ"ד(סק"ב)ש"ך(d)בשם בסי ' יוסף ובית הרשב"א. ירוחם.(ס"ד)בשם ר' בשם הבית בבדק

אחרונים: שארי  כתבו תואר(סק"ג)פר"ח (סק"ג)ש"ך (e)וכן הרא"ה(שם)ש"ך (f)וש"א:(סק"ב)פרי ש"ג בשם ב"ג (בדה"ב

עז .) הר"ןדף וכ "כ מ.). יעקב(חולין המנחת יא)וכ"ד  ס"ק יז עדיף (כלל  ודאי  שהדחה כתב הבית במשמרת שהרשב"א ואף .
ובחידושיו  הבית בתורת שכתב כמו בקינוח  שסגי  הסכים קערה לגבי מקום מכל דוחקא, דאיכא בסכין אסר ולכן מקינוח

בש"ך)לחולין וכמובא צונן ד "ה החיים(קיא: בכף כמ "ש ודלא ו). לאס (g):(אות אין הטעם שלומזה בכלי  דוקא אלא ור
הגעלה בלא שעה לפי צונן בו להשתמש מותר יהודי אינו של  חרס בכלי אבל  קיא:]הישראל , חולין דעת (h):[ריטב"א כן

קיא:)הרשב"א אימלח)והר"ן(שם)והרמב"ן(חולין  ד "ה לד:)והרא"ה(מ: הכ "א)והמגיד (שם)והריטב"א(בדה"ב פ"ו .(מאכ"א
והשו"ע הטור דעת הספרים]אמנם רוב תנ"א[לגירסת שאור(סכ "ב)בסימן דמי]דבית וכחמין קשה שנשתמש [דחימוצו  חרס של

וכמ "ש  צונן בו להשתמש מותר בחמין שבלע איסור של  חרס בכלי הדין והוא בצונן. מצה בו להשתמש מותר חמץ, בו
חדש(סק"ג)הש"ך הפרי אכן זו. משום (סק"ג)לדעה אמי ר' דתברא פינכא דההיא הפוסקים, לרוב מרן דעת להשוות כתב

רותח ע"י  טובא כרותח]דבלע עכ "ד.[דמליח בצונן מצה להשתמש מותר ולפיכך  טפי  קיל  בצונן דבלע שאור בית אבל ,
הרא"ש הביא שאור בית לענין שהרי  מחוורים דבריו שאין ט)ואף סי ' פכ "ש  דבית (פסחים ראשונים ועוד  ור"ת רש"י דעת

להו מהני לא הגעלה ואפילו בחמין מבלע טפי גרע חרס]שאור של  כרותח.[באינם דהוי  משם הוא הגעלה להמתירים ואף .
בסיס הגר"י  מ "ש לפי  הראשונים רוב כדעת דידן בנידון להחמיר יש לדינא מ"מ  צא)אכן ר "ס  להתיר (יו"ד מרן שפסק דמה

בב"ק התוס' וכמ "ש לתקלה חיישינן לא מועט ובזמן מועט , זמן דהוי  משום הוא שאור בבית  צונן וכ"כ(קטו:)להשתמש .
דעת יבין ג)בספר אות צא בשמו:(סי' לעיל וכמ"ש הריטב"א כתבה כבר זו וסברא .



êåøò ïçìùàö ïîéñáìçá øùáäî

(ä)ìáà ,äçãäá äéçøåà åàìã ,ìùåáî à÷åãå .äçãä àìá ìéëà àîìéã ,äìçúëì øåñà
,äçãäá äéçøåàã éãéî(å).äìçúëì éøù ,åá àöåéëå éç øùá ïåâë:äâä(æ)ùéù øáã à÷åãå

ììë äçãä àìá ùáé øáã åá çéðäì øúåî ,ïðåöá ÷ø éìëä òìá àì íà ,ùîî ùáé øáã ìáà ,úö÷ úéçåìçì åá

עצמו) ÷à"ë.(דברי ïîéñ ïî÷ì ïééòå ..b,øùá åá òâé íàù ,íçìá øùá òâé àìù øäæéì êéøö
(ç)íò åìëàì øåñà ,åá òâé íàù ,äðéáâ åá òâé àìù øäæé ïëå .äðéáâ íò åìëåàì øåñà

.øùá.cáìçå øùá(è)åà çúåø áìç êåúì ïðåö øùá åìéôàå ,ãçé åáøòúðù ïéçúåø È
,çúåø øùá êåúì ïðåö áìç(é)ìëäíåùî ,øåñà(àé)çúåø áìç ìáà .øáâ äàúúã

äëìää øåà
(d).dlgzkl xeq` העוברי עושים יפה לא ולכן

מלוחים דגים שמניחים של [הערינג ]דרכים בכלים
וכל  עליהם. שמונח לאחר הדחה צריך שהרי  עכו"ם
של  בכלי  מלח  מי  עם מלפפונים לשים שאסור שכן
אם  הדחה צריכים המלפפונים אפילו שהרי עכו"ם,
שייך  דלא המלח  המי  כן ואם שלהם, בקערה הושמו

כולו  נאסר הדחה הכלים (י)בו את ישטוף אם אכן .
בצונן  בהם להשתמש יוכל xya(e):(יא)היטב oebk

.ig מדמו ולהכשירו לשרותו צריכין הכי שבלאו
ס"ט : בסימן zigelgl(f)וכנ"ל ea yiy xac `wece

.'eke zvw דרכו שאין דכל הסעיף אתחילת חוזר
בקער  להניח  אסור הרבבהדחה וסובר איסור. של ה

בקערה  אפילו לחלוחית בו שיש דבר להניח  שאסור
והש"ך האחרונים (סק"ג)ופר"ח(סק"ג)מודחת. וכל

כן  אם יפה הודחה שהקערה שכיון דבריו, על השיגו
ולכן  לא, או לחלוחית בו שיש דבר בין יש חילוק מה
ומבואר  יבש. דבר ובין לח  דבר בין בה לתת התירו
איסור  בכלי  נשתמש אם אפילו שהתירו בראשונים
שהקערה  כיון צונן היתר בו להניח דמותר בחמין
או  לעת, מעת צונן בו יכבוש שלא ובלבד מודחת.

כמים  לחים חריף או מלוח  על (יב)דבר שיתנו כשיעור
אלא  האיסור, את ומפליט  כבוש דהוי  וירתיח, האש
יבש  דבר כגון כבישה, עושה שאינו באופן בו ישתמש
שאינם  חריפים דברים שאר או בצל או כתבלין

הכלי  מן כבישה (יג )מפליטים ע"י הכלי בלע אם אבל .
דבר  מפליט  כבוש שאין בו, לכבוש מותר בצונן

ה' סעיף קכ"א בסימן בהגה וכדמוכח  .(יד)שנכבש
בלע שלא באופן צונן באיסור בו שנשתמש כלי אבל

דבר: לכל היתר ככלי  הוא הרי b:כלל sirq(g)
.dpiab mr elke`l xeq` לחוש ויש הדחה, בלא

הדחה  בלא הלחם את ויאכל ישכח אם (טו)שמא אבל ,
ויש  גבינה. עם לאכלו מותר הלחם את הדיח

מועילה (טז)אומרים  לא ביותר בו שנדבק  שבלחם
צ"ו בסימן כדלקמן קישואין)הדחה גבי  ה' שלא (סע'

ביותר, ונדבק  שנסרך רך בדבר הדחה מועילה
עם  מגעו במקום מהלחם לגרוד צריך ולדבריהם
בלחם  נגע  אם ולדינא גבינה. עם לאכלו כדי  הבשר
מועילה  – הקשה במקום חוץ  מצד פרוס או שלם,
צריך  – הרך במקום הפנימי  מצד נגע  אם אבל הדחה.

בלחם (יח)הפוסקים eazk:(יז)גרידה  שנגע  דבשר דהא
לח , מהם שאחד דוקא היינו גבינה, עם לאכלו אסור
אין  הדחה ואפילו מותר, – יבשים שניהם אם אבל

וכנ"ל c::(סק"ב)צריך sirq(h).oigzex שבכלי
ק "ה: בסימן וכדלקמן בו, סולדת יד של ובחום ראשון

(i).xeq` lkdששים אין סק"ה]אם ודוקא [ש "ך .
אבל  בקדירה, שמונח רותח בשר לתוך החלב שנפל
ישתנה  יבשים, ששניהם או צלי , על החלב  נפל אם

ק "ה: בסימן ויבואר xab.(i`)דינו d`zzc כלומר

ïåéö éøòù
(i)הרש"ל:(סק"ב)ט "ז בסמוך:(i`)בשם בזה יבואר ועוד  זהב. משבצות בו (ai)עיין יש אפילו יבש דבר הוא דאם

לכלים: מליחה שאין דוכתי בכמה לן דקיימא הכלי , מן מפליט אינו מלחו מחמת נאכל  שאינו מלוח והוא (bi)לחות
סק"ג)ש"ך ופמ "ג (ריש סק"ג), יוסף(שפ"ד בבית והובא הרא"ה בשם חיים ארחות ק"ה)בשם סי ' בו (סוף יש אפילו והיינו .

כנ"ל: בש"ך (ci)לחות שם כמבואר דינו ישתנה שאז חרס בכלי  לא טו)אם לחם (סק"ד)פר"ח (סק"ד)ש"ך (eh):(ס"ק
כריתי  ב)כנה"ג (fh):(סק"ה)חוו"ד(סק"ג)הפנים, אות תשובה(fi):(סק"ד)שפ"ד(הגה"ט החיים(סק"ד)פתחי טז)כף :(אות

(gi)וש"פ:(סק"ד)פר"ח(סק"ד)ש"ך



êåøò ïçìùàö ïîéñáìçá øùá åî

,ïðåö áìç êåúì ìôðù çúåø øùá åà ,ïðåö øùá ìò ìôðù(áé)øàùå ,øùáä óìå÷*
.øúåî øùáä,êë åìùáå åäåôì÷ àì íà ,äôéì÷ êéøö øùáäù íå÷îáå)(âé)(ãáòéãá øúåî ארוך)

כ"ט) åìåë(ãé).כלל øúåî áìçäå(וע"פ ור"י  ור"ח ïéððåö,(רמב"ם äæ êåúì äæ åìôð íàå .

äëìää øåà
הצונן  העליון את מחמם רותח שהוא שהתחתון
צריך  רותח חלב לתוך צונן ובבשר בכולו. ומבליע

לקדירה חוץ שהוא במה אפילו בבשר אדם ששים [בינת

ג )]. דין  כח (כלל או"ה בשם מד) סי' או "ה דדבר (שער ודע 
שיש  במקום רק  אלא הבשר אוסרין שאין הוא פשוט
יס"ב , של בחום מקום באותו אותו חימם שמא לספק 
לגמרי  צונן שהבשר כגון כלל ספק  כשאין אבל

מקום  באותו כלל נאסר לא הוא xyad.(ai):(יט)כשהיה, slew הצונן התחתון שהחלב שאף בחלב , שנפל במקום
צריך  ולפיכך חלב, מעט  בבשר נבלע שלא אפשר אי שמקררו עד מקום מכל העליון, הבשר את ומקרר גובר

הוא .(כ)קליפה  במקומו  שהוא דכל חם, לתוך כצונן  נחשב אינו  הבשר, על צף החלב ונמצא החלב בתוך שוקע שהבשר פי על [ואף

לתוכו שנפל לבשר ומקרר הגובר הוא במקומו  שהוא הצונן  החלב בתוך הבשר שנפל כיון והלכך רותח](כא)הגובר חלב נפל ואפילו .
בעי  הקילוח נפסק אפילו וכן בקליפה. סגי  הקילוח , נפסק  שלא ואף  ראשון מכלי  עירוי  ידי  על צונן בשר על

קליפה(כב)קליפה  מכדי יותר אוסר אינו שמן בבשר ואף  סק"ה]. carica.(bi):[מש"ז  xzen ששים אין אם ואפילו
הקליפה  כנגד ובקדירה עצמו הש"ך(כג )בבשר כתב  להלן. מכיר (סק"ח )ויבואר הוא הקדירה את שבשל אחר שאם

שנבאר: וכמו חולקים ויש קליפה. הכדי נגד בתבשיל ששים צריך קליפה כדי שנאסרה החתיכה algde(ci)את
.elek xzen היינו קליפה, כדי  אוסר צונן לתוך שחם ואף  הבשר. של קליפה הכדי  כנגד ששים בו שאין אע "פ

אלא  קליפה חכמים הצריכו שלא מותר, קליפה בו שייך שלא בחלב אבל קליפה, לעשות שיכול גוש בדבר דוקא
לכתחילה  חומרא תס"ז(כד)מצד בסימן אברהם המגן וביאר לג). נגד (ס"ק ששים צריך קליפה שצריך מקום שבכל

בעלמא חומרא אלא שאינו גבר תתאה שבדין אלא צונן]הקליפה, בגמרא[כשתתאה מתחילה דאמרינן (פסחים וכמו

חשו עו.) לא קליפה כדי  להסיר יכול שאינו במקום ולכן מעט , בלע שמא שחיישינן אלא קליפה, צריך שאין
לבליעה  הכדי(כה)חכמים נגד בחלב ששים צריך ויהא קליפה, כדי  מדינא מבשל שהוא קיימ"ל מהקדרה, הקילוח נפסק שלא [ועירוי

נר](כו)קליפה  ד"ה צ"ב סוס' בהלכ"ב עיין קילוחו  שנפסק ועירוי  סובר . ריב"א אבל כר"ת, שפסק ערוך השלחן דעת זה כל .
הט "ז הסכימו ולזה קליפה. בו שייך שלא בחלב ואפילו נגדה, ששים צריך קליפה זהב .(סק"ז)שכל והמשבצות

äøéäá äëìä
.xyad slew* :c sirq גסה שתהיה הוא הקליפה ושיעור

כאחד  כולה שתינטל  באופן הר "ן.קצת בשם צ"ו  סימן יוסף [בית

אחרונים] שאר  פחות וכ"כ הוא הבשר קליפת דשיעור ודע .
בתבשיל אין כלי סתם שהרי  קדירה, עובי סתם של משיעור
בתבשיל יש כלי  סתם ואילו הכלי, נגד  ששים שבתוכו
ס"ט בסימן בש"ך  כמבואר הכלי קליפת נגד  ששים שבתוכו

סה) :(ס"ק

ïåéö éøòù
(hi)ק"ה בסי' צונן,(ס"ב)כמבואר הוא אפילו העליון את אוסר יס"ב שהתחתון שכיון לומר ואין מבליע. ביס"ב דרק

הרשב"א שכתב זה מה רסד)דא"כ  סי' ח"א הדשן(שו "ת בתרומת גם לעילאה'. דמחמם אסור כולו חם תתאה (פסקים 'ואי 

פא) וס"ק עט ס"ק צב סי' ההלכה באור דבריו הבאנו  קג. סי ' כדברינו:וכתבים בהדיא פי ')ט "ז(סק"ז)ש"ך (k)מבואר עוד ועיי "ש  (סק "ו,

אדם(סק"ו)פר"ח ס"ז)חכמת מב ג:)רשב"א(ak):(כלל  ש "א ב"ד  והש"ך(תה"א הב"י כג)והביאו (סק"ז ).ש"ך(k`):(ס"ק

צ"ב בסימן בהירה בהלכה עיין נר )אבל  ד"ה כלל :(ס"ט אוסר אינו קילוחו שנפסק שעירוי  סוברים דיש נתבאר (bk)שם
ב)או"ה דין  כט לכתחילה(כלל חומרא מצד  אלא אסור אינו שהבשר משום שם וטעמו הרמ "א. לדברי  מקור [וכמושהוא

בסמוך] בפנים אם שיתבאר אבל  מכירו כשאינו ודוקא עיי"ש. קליפה בלא מותר עצמו הבשר שאף שם מבואר זה ועפ"י .
הש"ך כדכתב מהבשר לקלוף שצריך  ודאי ב)או"ה(ck):(סק"ח)מכירו, דין כט בט"ז(כלל  הובא ובמקום (dk):(סק"ז),

צ"ח  בסימן הרמ "א שכתב מה כגון מדינא, קליפה אף שצריך  אוסרת הקליפה שבמליחה הראשונים בשם דוכתי בכמה הב"י  וכ"כ [ס"ד.

הרשב"א] בשם בהגה סט"ז  ס"ט בסי ' איתא וכן סק"ח. בש "ך  כדאיתא צריךדיעבד  בו נשתמשו אם קליפה, כדי  במליחה שנאסר דכלי
שם ברמ"א וכמבואר הקליפה, נגד הש "ךששים קושיות לתרץ וכיון  אברהם. במגן (סק"ז )](סק"ח)[שם סק"י)חוו"ד(ek):וט"ז  .(חי'

תשובה פתחי ס"ח (סק"ה)וכ"כ  בסי' לן קיימא והכי  חן. תשואות וכדפסק (ס"י)בשם קליפה, כדי  אוסר שעירוי בשו"ע
ט"ז ).הרא"ש סי ' פ"ג מהתורה(שבת קליפה כדי מבשל והיינו עיי "ש ממש מבליע שעירוי ברא"ש שם שדחה ומבואר [אלא

עירוי] ע"י  ראשון  לכלי  הגעלה ומהני ראשון , ככלי  לגמרי  שעירוי שכתב ר"ת דברי את במשנ"בשם כן גם לט)וכדאיתא ס"ק שי"ח .(סי '



êåøò ïçìùàö ïîéñáìçá øùáæî

(åè).øúåîå ,øùáä çéãî.d,åçìî úîçî ìëàéì ìåëé åðéàù ,çéìî(æè)ïéòë åðééäã
,äøéã÷ì íéçìåîù çéìî(æé)åðéà éø÷éî åçéãä àìù ïîæ ìë ,äøéã÷ì äçéìî éãë ääùå*

.åçìî úîçî ìëàðçúåø êë øçà éø÷î àì äçéìî øåòù åçìîá ääùù øçàìã íéøîåà ùéå :äâä תוספות)

שינוייא) לחד וסמ"ג פכ"ה ïéìé÷îà.והרא"ש êåîñì ùé ,äåöî úãåòñ êøåöì àåäå äáåøî ãñôäá ïåâë ,ìåãâ êøåöìå .

ììë ì÷äì ïéà ,éëä åàìá ìáà(קנ"ט סימן  .(ת"ה

äëìää øåàäøéäá äëìä

ïåéö éøòù
רעק "א כתב הגליון)וכן נבלה (על נעשית טיפה כל  שמא שדן שם ועיין מהתורה, איסורו בחלב בשר גבי  דגם והוסיף ,

בר"ן אבל כולו. החלב מג.)ונאסר כיון (חולין מהתורה, אסור אינו בחלב בבשר קליפה כדי  רק שנאסר שכל בהדיא מבואר
וכנ"ל: בודאי  מבליע ומ"מ  עיי"ש בישול  דרך  אלא תורה אסרה ולא  בחלב, בבשר בישול  דרך  זה הגהות (fk)שאין

הגליון)רעק"א אדם(על  ס"י)חכמת מב מהרש"א(כלל ח)גליון השקל (אות סק"ח)מחצית הש"ך בשפ"ד(על כתב וכן מאיר, בית
והש"ך(סק"ח) הרמ "א השו"ע דעת שגם ובפרט כהריב"א:(סק"ח)בעצמו, חטאת.(סק"י)ש"ך(gk)דלא כהתורת ודלא ,

הפר"ח והסכימו אדם(סק"י)לדבריו א)והחכמת אות מב האחרונים(כלל ל)וכל  אות החיים בכף הט "ז (hk):(הובאו ביאר וכן
ס"ט מז)בסי' חדש(l):(ס"ק הפרי לזה הרב (l`):(סק"ט)והסכים דעת ושכן ובה"ג, ר"ת מדברי  כן ודקדק הר"ן הם הלא

צדק בזבחי  פסק וכך אלברצלוני. כז)הנשיא החיים(ס"ק לג)ובכף :(אות

.'eke dxicwl dgiln ick ddye* :d sirq אלו דברים מקור
ההוא)מהר"ן ד "ה מא. אלברצלוני (חולין הנשיא הרב בשם

לא  לקדירה מליחה משיעור פחות ששהה שכל  שסובר
והש"ך רותח . יא)נקרא המבואר (ס"ק על  מכאן הקשה

משיעור  פחות שהה שאפילו ס"ט בסימן השו"ע בדעת
חדש  הפרי הקשה וכן לרותח. נחשב לקדירה מליחה

השו"ע (סק"ט) פסק שלפי  בדבריו יותר הקושיא ומבוארת ,
ס"ט בכלי (סי "ח)בסימן שנמלח  "בשר הרא"ש: דברי  פי  על 

האש  על  מים שיתנו כשיעור בו ושהה מנוקב שאינו
לאכלו". אסור בציר שממנו מה כל להרתיח , המים ויתחילו
הבשר  שהה שאם הטור והביאו הרא"ש בדברי  ומבואר
כדי  נאסר האור על  שיתנו כדי  של זה משיעור פחות בציר

א]קליפה סעי ' ק"ה בסימן בהדיא השו "ע פסק דחה [וכן כן ועל  .
דלענין  ליה וסבירא מהלכה, המחבר דברי  את חדש הפרי
בשר  מולח בין חילק והש"ך  שהייה. בעי  לא כרותח מליח
מיירי  ובזה רותח  הוי מליחה שיעור תוך דאז דמו להוציא

האחרונים  רוב  המגן (כז)אבל של לחילוקו הסכימו
הלכה: וכן xyad.(eh)אברהם. gicn הדין והוא

גוש  שנפל כגון זה, לתוך זה שנפלו איסורים בשאר
ואין  בהדחה די  צוננים ושניהם צלול לאיסור היתר

קליפה  צלי (כח)צריך היה הבשר ואם חי, בבשר והיינו .
ז': בסעיף דינו יבואר מבושל d:או sirq(fh)epiidc
.dxicwl migleny giln oirk מליחה כעין פירוש,

שיוכל  כדי  מדמו להכשירו כדי  הבשר את שמולחים
בקדירה: dxicwl.(fi)לבשלו dgiln ick ddye

ס "ט בסימן לעיל שכתב  וכמו מיל, שיעור .(ס"ו)היינו
חיים באורח  כמבואר דקות עשרה שמונה (סי 'ושיעורו

ס"ב) הש"ךתנט וכתב יא ). מולח(ס "ק דאם ס"ל דהמחבר
רותח , הוי  מליחה שיעור תוך אזי  דמו להוציא בשר
מחמת  המלח כח פסק מליחה שיעור ששהה ולאחר

תוך  אזי פעולה, שום עושה המלח  שאין לקיום שנית מולחו ועתה כבר שהוכשר בשר אבל הדם. כל שפלט 
כלום  פלט  שלא המלח, כח  פסק לא שהרי  רותח הוי מליחה שיעור ולאחר רותח הוי  לא מליחה .(כט)שיעור

הגבינה  היה כן לא דאם שנית נמלח ועתה כדין והודח  נמלח והבשר וגבינה, בשר באיסור המחבר מיירי וכאן
ולאחר  רותח הוי מליחה שיעור דתוך דם לאיסור מלוחים וגבינה בשר דין משוה בהגה והרב דם. משום נאסרת
ואפילו  רותח , הוי  מליחה שיעור תוך איסור שאר ובין דם דבין העיקר ולדינא רותח . הוי  לא מליחה שיעור

הפוסקים  כל דעת וזהו להתיר אין מרובה לגבייהו.(ל)בהפסד הוא דיחיד כמותו, פסק  שהמחבר כהר"ן ודלא ,
וסעודת  מרובה בהפסד להתיר יש המלח כח  תשש דאז דם להוציא דבמולח  חילוק  יש מליחה שיעור ולאחר

תואר הפרי  הלכה ולענין הש"ך. עכ"ד מרובה בהפסד אפילו להתיר אין לקיום במולח אבל הסכים (סק"ט)מצוה,
גדולים  כמה והביא מליחה שיעור כששהה אלא כרותח מליח הוי  דלא ולמעשה להלכה ערוך השלחן לדברי

כן  ששהה (לא)שסוברים כל אלא לקיום, שנית פעם כשמלח  לבין דמו להוציא בשר מלח בין חילוק אין וגם .
קליפה צריך מועט זמן אפילו איסור של בציר שהה ואם מותר. מכשיעור בהלכ פחות בהירה][עיין :ה



êåøò ïçìùàö ïîéñáìçá øùá çî

äëìää øåà äøéäá äëìä

ïåéö éøòù

çúåø áùçî ,åçìî úîçî ìëàð åðéàù äçéìî çìîðù ìë ,ãçà ãöî ÷ø ,ïéããö éðùî øùáä çìîð àì åìéôà

רס"ה) סי' הרשב"א תשובת בשם íéøîåà(ב"י  ùéå .ïéããö éðùî çìîð åìéôà ,ïðåö áùçî ,êë ìë çìîð àìù ìë ìáà .

ïðàã(çé)áùçì åðì ùéå ,øáãá ïéàé÷á ïéà(èé)çúåøë éìö úçéìî åìéôà(' י כ' íå÷îá(ארוך øéîçäì áåèå .

.äáåøî ãñôä ïéàùçéìî ïéòë çéìîå(ë)åðéà éåä ,çéãäù øçàì åìéôà ,àçøàì äì éòáã
.äôéì÷ éãë øåñàì ,çúåøë åðéã íéîá åàøù àìù ïîæ ìëå ,åçìî úîçî ìëàð(àë)ïéàå

ïåéìò çéìî ïéá ÷åìéç(áë)òéìáî çéìîä íìåòì ,ïåéìò ìôúå ïåúçú çéìîì ïåúçú ìôúå
äðéáâå øùá êëìä .åðîî òìåá åðéàå ìôúá(âë),äæá äæ åòâðù íéçåìîä(ãë)êéøö

,ìôú éðùäå çåìî íäî ãçà íàå .íúòéâð íå÷î íäéðù óåì÷ì(äë)äçãäá øúåî çåìîä
.äôéì÷ êéøö ìôúäåíéøîåà ùéå :äâä(åë)'ñá ïéøòùî åðà äçéìî ìëáã(ובתראי קמאי המורים ïééòå(רוב .

(al) יב)ש"ך יא)פר"ח (ס"ק יב)שפ"ד (ס"ק יג),ש"ך (סק"י)ט "ז(bl)וש"א:(ס"ק דרבנן (ס"ק באיסורי  גם הדין וכן וש"פ.
:[שפ"ד]

מולחו  ועתה כבר שהוכשר בשר לבין ס"ט בסימן המחבר
ההלכה. באור וכמ"ש זה בסימן מיירי ובזה לקיום שנית
תאמר  ואם וז"ל: אלברצלוני הרב על  הקשה הר"ן והנה
זה  עם זה שמלחן ועופות דדגים בסמוך אמרינן והא
אלמא  מינייהו. דגים בלעי עופות דפלטי דבעידנא אסורין
רותחין  להו חשבינן העופות פליטת שלימה דלא גב על אף
שאיירי  פי  על  שאף שהבין מדבריו ומוכח  עכ "ל. וכו'

אי  דם לקדירה,באיסור מליחה בשיעור אלא כרותח חשיב ן
קושייתו  ובעצם כהש"ך. דלא וזהו ליה. קשיא מאי  שאל "כ

תואר הפרי ביאר כששהה (סק"ט)כבר רותח נחשב דאינו
דברים  בו שנגעו בבשר דוקא אלא מליחה משיעור פחות
שישהה  קודם אפילו ממנו הנוטף הציר לענין אבל אחרים,
דעת  השפתי  פירש זה וכעין לו. יש רותח  דין מליחה שיעור

ק"ה כדי (סק"ב)בסימן בולע בציר שכבוש המחבר בדעת
אסרינן  מליחה מתורת דלא שכתב אלא חומץ, כמו קליפה
שאפילו  לדינא יוצא עכ "פ עי"ש. צלול שהוא משום אלא
ששהה  כל לרותח  נחשב אינו דמו להוציא הבשר כשמלח
וכן  לאסור. יש בציר כששהה ורק מליחה, משיעור פחות

עיקר:

(gi).xaca oi`iwa oi` נאכל שאינו שיעור לידע 
מלחו: gzexk.(hi)מחמת ilv zgiln elit` היינו

הרמ "א  ואזיל מלחו, מחמת שנאכל מעט  מליחה
ס "ט בסימן ערוך (סי"ח )לשטתיה השלחן דעת אך .

רותח . חשיב  לא לצלי  שמולחים כמו מעט  דמליח 
להחמיר  שטוב אלא כתב  לא הרמ "א אף ומיהו
מודה  דינא לענין אבל מרובה, הפסד שאין במקום

מועט בהפסד אף  כרותח  הוי  דלא ערוך [כף לשלחן

לח] אות gx`l`.(k):החיים dl irac שצריך פירוש,
ארוך  לזמן להצניע או ארוכה, בדרך הבשר לשאת
ולכן  בזמניהם. עושים היו שכך יתקלקל, שלא וחושש
בהרבה  פעם עוד מולחו מדמו, הבשר שנכשר אחר
זמן  יתקלקל שלא משמרו שבו הרב והמלח  מלח,

eke'.(k`)מרובה: welig oi`e בבשר איירי  דכאן
גבר, תתאה בו שייך ולא הבא בסעיף  כמבואר כחוש
אוסר  אינו עליון שהוא ובין תחתון שהוא בין ולכן

ע' בסימן לעיל ערוך השלחן פסק כולו שאוסר שמן בבשר אבל קליפה. כדי ק"ה(ס"ד)אלא בסימן (סי"א )ולקמן

לתחתון  עליון בין במליח לחלק הרשב "א מחלק :(לב)כסברת אינו והרמ "א .(ak).ltze נמלחה שלא חתיכה כל
"תפל": oigl.(bk)נקראת migelndלומר צריך סק"ט]כך mdipy.(ck):[ט"ז  selwl jixv לומר שייך ולא

לא  למיפלט דטריד איידי  ע'בזה בסימן כדלעיל כן (ס"א )בלע אומרים דם גבי  דדוקא פולטו, כך כבולעו או ,
איסורים  בשאר dgcda.(dk):(לג )ולא xzen gelnd' ע בסימן לעיל כמבואר בזה זה נוגעים (ek):(ס "ג)אפילו
.'eke dgiln lkac. תרתי ה'`.קמ "ל סעיף ק"ה בסימן שכתב וכמו לשמן כחוש בין בקיאין אנו [גר"א שאין

יד] דעת a..ס"ק אבל יא, סעיף  ק"ה בסימן שכתב כמו בששים משערין ותמיד לתחתון עליון בין חילוק אין
בזה: לחלק  ערוך השלחן
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åðééä ,éøù ìôú àîèå çåìî øåäèã àäå .ïéâäåð ãöéë ä"÷ ïîéñ ïî÷ì(æë)àåä íà ìáà ,ùáé àîèäù(çë)
,ìåìö øáã(èë)åìöàù øåñéàäî òìåá ,åçìî úîçî ìëàð åðéàù øçàî ,øåäèä øñàð(ì)íéøåñà íäéðùå

מרדכי) והגהת וסמ"ג וש "ד מיימוני בהגהות וכ"כ במרדכי  משמע ìáà(כן ,úö÷ çì øåäèäù à÷åãå .(àì)ùáé àåä íà

.åìöàù çì øáãî òìåá åðéà ,éøîâìåà ,íéçåìî íä åìéôà ,íéùáé íä íàå(áì)úîçî àìå íéçì
.äçãäá éâñ ,äçéìî:äâä(âì)çúåø áåùç ,éìöì ÷ø çìîð àì åìéôà* ,çìîðù øùáî øéö ìë הגהות)

פכ"ה) ואגודה מא"ז והג"א וש"ד מ"כ בשם פ"ט øñåàמיימוני ,éìë ìò åà äðéáâä ìò øéö äìôð íà ïëìå åìéôà(ארוך). .

äëìää øåà
(fk).yai `nhdyאף אלא לגמרי , יבש דוקא לאו

מהותך  אינו שהוא כל רך, חלב כגון קצת ֵבלח
אפילו (לד)מותר  תפלה, בגבינה שנגע מליח בשר וכן .

בלבד  הגבינה אלא אסור אין לחין, (gk):(לה)שניהם
.lelv xac:בו וכיוצא דם או נבלה רוטב  (hk)כגון

.xedhd xq`pחלב לתוך שנפל רותח לבשר דמי  ולא
כיון  דהתם קליפה, כדי  אלא הבשר נאסר דלא צונן
שייך  לא במליחה אבל הבשר נצטנן גבר דתתאה

גבר  אבל (לו)תתאה כמשנ"ת, הרמ"א כפסק  והיינו .
גבר: תתאה אמרינן שמן בשר במליחת השו"ע לדעת

(l).mixeq` mdipye פי על אף  בחלב , בבשר כלומר
החלב אם אבל אסורים. שניהם מלוח  לבדו שהבשר

חטאת בתורת כתב תפל, והבשר מלוח  ד"ב)לבדו כב  לא (כלל אבל להבליע  אלא במלח  כח  שאין מותר, שהחלב
הפוסקים (לז)להפליט רוב דעת אבל והחלב :(לח). הבשר נאסרו בזה וגם חילוק, ixnbl(l`)שאין yai `ed m`

.elv`y gl xacn rlea epi` ממלחו נתייבש וכבר הואיל נמלח  לא כאילו דהוי  מותר, הכל מלוח .(לט)ואפילו
השפ"ד יז)וכתב אסור (ס "ק דהיבש ודעתו זה על ותמה מלוחים. שניהם והיבש הצלול אפילו לומר דרוצה

חדש הפרי  כתב וכן טו)בודאי . שאצלו:(ס "ק מהלח ובולע ומתעורר חוזר מתלחלח le`(al)דכשהיבש migl
.dgiln zngn שכיון רותח , לחות אותו הוי  לא מים, עליהם נפל הבשר מעל המלח שנתייבש שאחר כגון

המלח כח  תש gzex.(bl):(מ)שנתייבש aeyg ilvl wx glnp `l elit` 'eke xiv lk את אוכלים שאין כיון
מלחו  מחמת נאכל אינו נחשב הציר טיבול, ידי על אלא בעין שטוב(מא)הציר בהגה לעיל כתב שבלא"ה ואף .

במקום  אף אסור הציר מקום מכל כרותח , הצלי  בשר מליחת אפילו לחשב מרובה הפסד שאין במקום להחמיר
מרובה  מחמת (מב)הפסד נאכל אינו הבשר כן אם אלא כרותח , הציר דין שאין מרן דעת אך הרמ "א, דעת זהו .

באופן (מג )מלחו  ז"ל למרן גם שייך אוסר, כלי על או גבינה על ציר נפלה אם - הרמ "א שממשיך מה אכן .
מלחו: מחמת נאכל אינו שהבשר

äøéäá äëìä
.gzex aeyg ilvl wx glnp `l elit`*היאך תאמר ואם

והרא"ש  התוספות על  הסעיף בתחילת לעיל  הרמ "א סמך
מליחה  שעור במלחו ששהה דלאחר מרובה הפסד במקום
אי  הא המלח, כח  תש דאמרינן רותח כך  אחר מקרי  דלא
שתש  שלסוברים לומר ונראה ציר. מעט  יהא שלא אפשר
המלח שגם הדין הוא כרותח , נחשב הבשר ואין המלח  כח
וכן  הבשר, מן הציר את הפליט שהרי כוחו תש שבציר

הש"ך יא)הבין ס"ק התוספות (סוף כדעת להקל  שאין שכתב
סמ "ק  דבהגהת משום מרובה, הפסד במקום אלא והרא"ש
שיעור  לאחר הבשר מן היוצא דציר אומר דריב"א כתב
רותח בשר דין עליו יש אבל רותח דם דין עליו אין מליחה
והרא"ש  התוספות שלדעת שהבין ומוכח  הגבינות. לאסור

מליחה: שיעור לאחר אוסר אינו ציר אף

ïåéö éøòù
(cl) יד)ש"ך מח:)סמ "ק(dl)וש"פ:(ס"ק קלז טו)ש"ך (el):(לאוין חדש(fl)וש"פ:(ס"ק הפרי פסק יד)וכך (gl):(ס"ק
טז)ש"ך יהודה(ס"ק לחם טו)בית הגדולה(אות יח)כנסת אות יג)חוו"ד(הגב"י החיים(ס"ק מו)כף חדש(hl):(אות (ס"ק פרי 

הש"ךטו) וכ "כ חטאת. התורת טו)בשם יג)פר"ח(n):(ס"ק יז)ופמ "ג (ס"ק ס"ק תשיח)מרדכי (n`):(שפ"ד סימן  הובא (חולין 
ע' בסימן משה ובדרכי בב"י , יג)כאן טו)פמ "ג (an):(ס"ק ס"ק סעיף (bn):(שפ"ד סוף ס"ט בסימן הב"י דעת משמע כן

מהרשב"א דקדק כן, שכתב המרדכי  דעת שהביא שאחר ע"ב)י "ח  עה קצר יהודה(תוה"ב ביד  כתב וכן זה. על (סי'שחולק

פג) ס"ק שםסט החיים ובכף רפא). לשנות:(אות ואין ספרד , לבני להורות יש שכן צדק הזבחי בשם כתב
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ðéà áåùç øéöä íå÷î ìëî ,çúåø áùçð àìã ,øñåà øùáä ïéàù íå÷îáøùá ìù øéöå .åçìî úîçî ìëàð å

äøéáù êéøö ,ñøç éìë àåä íàå .äìòâä êéøö* ,éìëä ìò ìôðù ,øñåàù(ואו"ה שם ø÷(ãì).(ש "ד ìôð àì íàå

åéãå ,åîå÷î óìå÷ ,åá àöåéëå õò éìëá ,ãçà íå÷î ìò('א ההג "ה ס"ד וע"ל eåðéàã..(או"ה ïðéøîà àëéä
,äðéîù úåëéúçäî úçà íåù ïéàùë ,äôéì÷ éãë àìà øåñà(äì)äðéîù äúéä íàù

,äøåñà äìåë(à"éñ ä"÷ ïîéñ ïî÷ì ïééò)òôòôî ïîåùäù éðôî ,äìåë äøåñà äúøáç ïëå .(åì)
(ä"÷ ïîéñ ïî÷ì ïééòå)..f(æì),åçìî úîçî ìëàð åðéàì åçìî úîçî ìëàð ïéá ïðéâìôîã àä

éìéî éðä(çì),çéìîì ìôðù çúåø éìö ìáà ,éç øùáá(èì),åçìî úîçî ìëàð åìéôà
.äôéì÷ éòá(î),íéò÷á åá ùé íàå

äëìää øåà
(cl).'eke cg` mewn lr wx ltp `l m`e,פירוש

הכלי, דיפסיד קליפה שייך לא הכלי  כל על נפל דאם
בע הוא אם זה ולפי  הוא, גדול טורח נמי שאין אי  נין

בסימן  דלקמן גב  על ואף מותר. לטרוח  ורוצה פסידא
תנ"א(ס"ב)קכ"א סימן חיים כתב(סט"ז)ובאורח 

קלפו  אם מהני  לא הגעלה שצריך מקום שכל הרמ "א
וכהאי  חמין ידי על בו שנבלע  בדבר מיירי  התם לכלי,
נבלע אינו מלוח ציר אבל הכלי, בכל דנבלע גוונא

בקליפה  די לכך קליפה כדי שמן (מד)אלא בדבר ואף  .
קליפה כדי רק  בכלי נבלע דעת]אינו בו [שפתי שמועיל ודאי  מרותחין עירוי  ידי  על שנאסר כלי מקום ומכל .

e:קליפה: sirq(dl).dpiny dzid m`y,הבשר או הגבינה או שמינה מהן אחת אפילו היתה דאם כלומר
הכל  ונאסר לראשון, ומפטם וחוזר לשני  ומפטם מהם שבאחד מהשומן תתאה (מה)הולך במליחה שייך ואם .

ק"ה: בסימן מבוארים הפרטים ויתר d"w.(el)גבר oniq onwl oiireחילוק שאין הרמ "א שם שכתב  ט ', סעיף
בששים משערין אנו מליחה וכל לשמן כחוש סק"כ]בין f::[ש "ך sirq(fl).'eke opibltnc `d דכל ואמרינן

ולרמ "א  ערוך, להשלחן בהדחה סגי לחלב  נפל או בגבינה וכשנגע  כרותח, חשיב לא מלחו מחמת שנאכל
ה': בסעיף  וכנ"ל מרובה הפסד ig.(gl)במקום xyaa צונן שהוא צלי  הדין דהוא דוקא לאו חי ובשר צונן.

ואזיל: egln.(hl)וכדמפרש zngn lk`p elit`רותח שהצלי כיון כלל, נמלח לא אפילו אלא דוקא, לאו
ירד  לא להם, אחד דין כלל נמלח ולא מלחו מחמת דנאכל דכיון וצ"ל צונן. לתוך חם כל כדין קליפה צריך

בכך  לדקדק  תתאה (מו)השו"ע  הצונן החלב  הוי הצלי , מעל צף והחלב החלב, לתוך שוקע שהצלי  פי  על ואף  .
ד' סעיף  לעיל ההלכה באור וכמ "ש יא (וגובר, ede`(n):)ס"ק ,oilaza laezn `edy e` mirwa ea yi m`e

.xeq` elek gzex ilv.לגריעותא תרתי  צונן a.רותח .`.שצריך צלי הוא אם אבל בתבלין. מתובל או בקעים
לכמכא ונפל בתבלין, מתובל שהוא או בקעים בו יש בעי [כותח]אפילו לא קליפה ואפילו ליה סגי  בהדחא ,

ברשב"א ג:)[מבואר דף ש"א  ב"ד השלחן](תה"א בערוך וכתב  בקעים:(סל"ז). יש במבושל או בצלי  רוב פי שעל

äøéäá äëìä
.dlrbd jixv* מכלי עירוי מועיל ולא ראשון כלי בתוך

יוסף  בבית והובא דורא שערי בהגהות הוא כן ראשון.
ס"ט סט"ז)בסימן ע'(סוף בסימן משה יג)ובדרכי וכך(ס"ק

החיים בכף כמובא האחרונים נא)פסקו שאין (אות ואף .
בשר  ואפילו קליפה כדי  אלא הכלי לתוך מבליע המליחה

או "ה]שמן המאכל , מן  קשה הוא שהכלי שעירוי [מפני לן וקיימא ,
ספק, מטעם רק הוא מקום מכל  קליפה. כדי  מבשל
מחמירים, ואנו קליפה כדי מבשל  אם נחלקו שהראשונים
כדי  אף שמא ידו, על  הגעלה לעשות מקילים אין אבל 

מבשל אינו יח]קליפה ס"ק :[שפ"ד

ïåéö éøòù
(cn)יח)ש"ך טז)פר"ח(ס"ק יט)ש"ך(dn)וש"פ:(ס"ק יז)פר"ח(ס"ק כבש"ך(en)וש"פ:(ס"ק השו"ע [ס"ק דנמשך  והיינו

הוא] מלחו  מחמת שנאכל דמלוח דכמכא, לכדא גוזלא ההוא שנפל בגמרא שהובא המעשה השו"ע אחר דנקט בסיפא דגם מיניה ומשמע .
ברמב"ם מוכח וכן כלל. מלוח שאינו לחלב כשנפל  אפילו זה אסור', כולו בתבלין מתובל  או בקעים בו יש (מאכ"א 'אם

יט) אסור:ט זה הרי  לכותח או ל 'לחלב' ונפל  בתבלין מתובל שהיה או פלחים פלחים בו היו ואם שכתב:
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(àî),çúåø éìö àåäå ïéìáúá ìáåúî àåäù åà(áî).øåñà åìåë:äâä(âî)éåôà ïéãä àåäå

ìùåáîå(ורש"ל וסמ"ק מרדכי  והגהת ש "ד בהגה' éëä(ãî).(מהרא"י  àðéã ,íéððåö íä åìéôàã íéøîåà ùéå* יוסף (בית

וטור) ובת"ה הרא"ש âåäðìלדעת ùé ïëå ,(äî).äáåøî ãñôä ïéà íà.g(åî)ìò øñàð áìçá øùá ïéà
.äàðäá àì ìáà ,äìéëàá àìà ,ùåáë éãé ìò åà äçéìî éãé

äëìää øåà
(`n).oilaza laezn `edy e` לו כשאין אפילו

ראשונים](מא :),[רי "ף בקעים ושארי וכתבו רא"ש  .
יכול ,(מז)הפוסקים  שאינו עד מתובל שיהא שצריך

אחר  דבר עם אוכלו אם אלא תיבולו מחמת להאכל
נחשב לא מזה בפחות אבל הרבה, שחריף משום

`xeq.(an)מתובל: elek, בולע הוא הבקעים שדרך
לבלוע  נוח ונעשה אותו מרככין, עמו שנתבשלו התבלין בקעים, לו שאין אף  בתבלין כשמתובל .[רש "י]וכן

שיש  החלבובשר שאין לפי  כולו, אסור צלול, איסור שאר נגד או החלב נגד ששים בו יש אם אפילו בקעים בו
ביטול  בו שייך ולא אחר, במקום ומעט אחד במקום נכנס ממנו דהרבה בשווה, ומתפשט  ede`(bn):(מח)נבלע 

.lyeane iet` oicd לאסור יש בצונן אפילו ולרמ"א ברותח. ערוך לשלחן כצלי, חשוב  ומבושל דאפוי  כלומר
מרובה  הפסד שאין ikd.(cn):(מט)כל `pic mippev md elit`c `"ie נתבשל או נאפה או דנצלה דכיון משום

מלחו  מחמת שנאכל קצת נמלח  בין חילוק דאין הפוסקים מדברי ומשמע ובולע. רכיך הוא, דצונן גב  על אף
האפוי  או דהצלי  אמרינן ולא מותר החלב  מקום ומכל כרותח. דינו צונן צלי לעולם כלל, נמלח  לא ובין

מפליטים  הט"ז(נ)והמבושל וכתב יב). צונן (ס "ק חי שבשר מודים שהכל זרוע  ואור דורא שערי  הגהות בשם
בקעים: בו יש אם אפילו בולע אינו כלל מלוח שאינו לחלב  שנפל נמלח  daexn.(dn)שלא cqtd oi` m`

הט"ז וכתבו ערוך. השלחן דברי  על לסמוך יש מרובה בהפסד יב)אבל במקום (ס"ק להקל דיש זהב והמשבצות
רק אפילו מלוחים הם אם אבל כלל, מלוחים הצלי או החלב כשאין דוקא לחלב, הצלי בנפל  מרובה הפסד
לומר  היינו מקלינן. לא קולי  דתרי להחמיר, יש מרובה בהפסד אף  צלי, שמולחים כדרך מועטת מליחה
ברותח : אלא בבקעים לאסור שאין הדעה על לסמוך וגם מלחו, מחמת נאכל אינו מקרי  לא צלי שמליחת

:g sirq(en).'eke alga xya oi`ההלכה ובאור א' סעיף פ"ז בסימן לעיל :)(סק"ווכנזכר

äøéäá äëìä
.ikd `pic mippev md elit`c `"ie* :f sirq או צלוי  לגבי 

חי  הבשר אם אבל  ההלכה. באור כמבואר מבושל  או אפוי
ויש  אסור. אינו בקעים בו ויש בתבלין מתובל  הוא אפילו

בש"ך  כמובא וסייעתו התרומה והם בזה גם (ס"ק מחמירים

:כא)

ïåéö éøòù
(fn)הגדולה מב)כנסת אות הר"ן(הגב"י מדברי נראה שכן אליעזר דמשק מא:)בשם פ"ח יהודה (חולין לחם הבית וכ "פ .

סק"כ)חוו"ד(סק"כ) החיים(חי' סד)וכף יהודה(אות כהיד  ודלא מג). ס"ק יח)פר"ח(gn):(הקצר  סק חוו"ד(ס"ק בי ' יט, ס"ק (חי '

החייםיד) סג)וכף כד)ש"ך(hn):(אות דעת:(ס"ק השפתי ביאור בתוספת כה)ש"ך(p)וש"א. כב)פר"ח(ס"ק ושפ"ד(ס"ק
כה) דאין (ס"ק מרובה, הפסד  כשאין רותח  מדין החלב גם לאסור להחמיר יש קצת מלוח  החלב שאם בשפ"ד שם וכתב .

שם: וכמשנ"ת למנהגם זה וכל  ה'. סעיף ברמ"א וכמבואר מלחו מחמת נאכל מהו בקיאין אנו
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בשר . של לקדירה  נפל אם  דיני צב. סעיפים:סימן  ט' ובו

.`(à),çúåø áìç ìù äøåé êåúì ìôðù øùá úéæë(á)íà ,äøéã÷ä íéáëåëë ãáåòä íòåè È
äëéúç äúåàå ,íéùùî úåçôá åìéôà ,úøúåî ,åàì íàå .äøåñà ,øùá íòè äá ùéù øîà

.äøåñà(â),äòìáù áìç èåìôúù íãå÷ äëéúçä àéöåäå íã÷ùá ,íéøåîà íéøáã äîáåðééäã
(ã)íãå÷(ä)å÷ìñì ÷éôñä àì íà ìáà ,äúçéúøî äøåéä çåðúù(å)èåìôì ìëåúù ãò

åá ùé ïë íà àìà ,øåñà ,ììë íòè åá ïéàå íéáëåë ãáåò åîòèù éô ìò óà ,äòìáù áìçä
.íéùéù:äâä(æ)ç"ö ïîéñ ïî÷ì ïééòåא íéáëåë,סעיף  ãáåò úîéòèà êåîñì ïéâäåð åðà ïéàã*ìëá íéùéù ïðéòáå

:ïéðò.a,øùá ìù äøéã÷ êåúì áìç ìôð(ç),áìçä äéìò ìôðù äëéúçä ïéîòåèïéà íà È

äëìää øåà
:` sirq.xya zifk הדין (`) הוא אלא דוקא לאו

חילוק  יש מלקות לענין רק  מכזית, סק"א]פחות :[ט"ז
.dxicwd miakek caerd mreh (a) הגוי שיהא וצריך

כדלקמן  קפילא הוא כן אם אלא תומו, לפי  מסיח
א: סעיף  צ "ח `mixen.בסימן mixac dna (b)

כוכבים: עובד טעימת dzgizxn.שמועיל dxeid gepzy mcew (c) שביורה שהחלב זמן שכל לחכמים שידוע 
עובד  שטעמו וכיון עצמו, הבשר טעם משום אלא בחלב  אין ואז ממנו, נפלט  אינו בבשר שנבלע  החלב רותח,

הבשר נגד ששים בו שאין אף  החלב, מותר - בשר טעם בחלב שאין ואמר סק"ב]כוכבים gepzy:[ש"ך (d)
.dzgizxn dxeid, ומפליט מבליע הוא הרי  רתיחות מעלה אינו אם בו, סולדת מיד יותר חם החלב ואפילו

כוכבים  עובד טעימת בזה מועיל `xeq.:(א)ולא 'eke drlay algd heltl lkezy cr (e)שנבלע החלב שאז
איסור  דחלב כוכבים, העובד את להטעים אפשר ואי  ההיתר. חלב  בשאר ומתערב ויוצא נבלה נעשה בבשר
ויצא  נבלע  כמה ידעינן דלא החתיכה, כל כנגד ששים בחלב  צריך הלכך בטעם, הפרש ואין הוא היתר בחלב

eke'.:(ב)ממנו  jenql oibdep ep` oi`c g"v oniq onwl oiire (f):שם בדברינו a:ועיין sirqoinreh (g)
.algd dilr ltpy dkizgdהחלב נתפשט דאז לרוטב חוץ אחת חתיכה על הטיפה שנפלה ומיירי  גוי . ידי על

נחשב אופן באיזה הראשונים ונחלקו הקדירה. בכל החלב מתפשט  אז הרוטב  בתוך החתיכה דאם בחתיכה, רק
א  שאפילו רש"י דעת לרוטב . חוץ או כל תוך ואין החלב, כנגד בחתיכה ששים צריך ברוטב  החתיכה מקצת ם

אחת  חתיכה על שמונחת כגון לרוטב  חוץ כולה שהחתיכה דוקא ר"י ודעת החלב. לבטל מצטרף שבקדרה מה
נחשבת  ברוטב  מקצתה אם אבל החלב, כנגד ששים בה אין אם לבדה החתיכה נאסרה אז לרוטב , חוץ  שקצתה

משה  ובדרכי החלב. לבטל לששים מצטרף והכל הקדרה כל מערבת והרתיחה הרוטב תוך כולה כתב(ג )כאילו
נגד  הקדרה בכל ששים ואין הרוטב תוך שקצתה חתיכה על החלב  נפל שאם קולא, יש רש"י לשיטת שגם
ונחלקו  הרמב "ם כלשון העתיק  כאן והשו"ע אסור. הכל ולר"י מותר, השאר אך אסורה החתיכה החלב ,

ליה  סבירא כמאן כרש"י (ד)האחרונים שפסקו הפוסקים מן יש הלכה ולענין שפסקו (ה). הפוסקים מן ויש ,
ק"ה(ו)כר"י  ובסימן וכן (ס"ד), הפירושים. כשני להחמיר שחושש ומשמע הכריע , ולא מחלוקתם השו"ע הביא

:(ז)עיקר 

äøéäá äëìä
.miyiy opirae* .` sirq הבשר חתיכת כל  נגד  בחלב

החתיכה  הרוטב ידי שעל לחלב, חוץ שהיא מה נגד ואפילו
אדם  בבינת כתבו כן לחלב. שחוץ ממה אפילו פולטת

סא) סי' ופרמ"ג(או"ה או"ה, סק"ב)בשם לשיטת (מש"ז לחוש ,
ההלכה באור שיבואר וכמו (סק"ח):ר"י 

ïåéö éøòù
תואר(`) הש"ך(b):(סק"ב)ש"ך(a):(סק"ב)ושפ"ד(סק"ב)פרי ביאר וכן יג)סק"ב. כהט"ז(ס"ק ודלא רש"י, :(סק"ב)בדעת
(c)עי "ש:(סק"ב)דהט "ז כר"י  ושו"ע לרמב"ם שס"ל  ודקדק דבריו, דחה הכסף ובנקודות כרש"י . שסובר רשב"א (d)כתב

ב) ח, א שער ט"ז(תוה"ב ירוחם, ר' בשם הבית בבדק יוסף בית ב), ביש"ש(ס"ק הרש"ל והיתר בשם באיסור שכתב כמו  (ודלא

יג)ש"ך (e):שלו) המחברים:(ס"ק ככל  רוב דעת שכן וכתב ,(f)החיים ה)כף ההלכה,(אות כמי  ליה מספקא הרמ"א וגם .
הש"ך ו)כמ"ש :(ס"ק



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùáâð

,áìç íòè äá(è),áìç úîéòèî äëéúçá ùé íàå .øúåî ìëä(é).äëéúç äúåà äøñàðïãéãìå)

.(äøåñà äìåë åàì íàå ,äëéúçá íéùù ïðéòá ,íéáëåë ãáåòà íéëîåñ ïéàã(àé)ìëá äéä íà ,äìåëá ïéøòùîå
åæ äëéúç àäúù éãë ïéìáúäå ÷øîäå ÷øéäå úåëéúçäî äøéã÷á ùéù äî,ìëäî íéùùî ãçà

(áé).øúåî øàùäå ,äøåñà äëéúçä(âé)ìôðùë äìçúá äøéã÷ä øòéð àìùá ,íéøåîà íéøáã äîá
,áìçä(ãé).äñéë àìå ,óåñáì àìà(åè)øòéð íà ìáà(æè),óåñ ãòå äìçúî(æé)äñéëù åà

äëìää øåà
.xzen lkd (h):חתיכה אותה dxq`pאפילו (i)
.dkizg dze`מתפשט דהטעם רותחת, כשהחתיכה

ק"ה בסימן השו"ע  שכתב ואע"פ  החתיכה. ,(שם )בכל
אין  לרוטב  חוץ  שהיא חתיכה על שנפל דאיסור
צלי  של כחום דינה אלא בכולה מתפשט האיסור
התם  שאני  נטילה, כדי אלא אוסר שאינו לן דקיימא
נוזל  בחלב מיירי  וכאן גוש, דבר שנפל האיסור דהוי

להתפשט יותר נוח צלול (ח)שהוא שהוא שדם ואף  .
כמבואר  נטילה כדי  אלא אוסר אינו הצלי על שנפל
חתיכה  בין חילוק  יש מקום מכל ע"ו, סימן בריש
מהרוטב ולחלוחית הבל בה שיש בקדרה העומדת
כמבואר  יבש, שהוא צלי  ובין בכולה, מתפשט ולכן

הר"ן: בשם dleka.בש"ך oixryne (`i),לומר רוצה
הרוטב , לתוך נכנסה החתיכה שנאסרה אחר דאם
ולא  החתיכה, כל לבטל ששים בקדירה שיהיה צריך

כנ  נבלה:רק נעשתה דהחתיכה בה, הבלוע  החלב  גד
.dxeq` dkizgd (ai) לסחטו "אפשר לן דקיימא

אפשר  דאפילו הוא לסוחטו אפשר ופירוש אסור",
שבסוף פליטה ידי על לגמרי  שבו האיסור כל לסחוט 

נבילה  נעשית עצמה שהחתיכה מפני אסור, :(ט)-
.mixen` mixac dna (bi) פי לשער מועיל שאינו

החתיכה: על שנפל בלבד החלב  כנגד (ci)ששים
.seqal `l` טעם החלב  נתן שכבר אחר היינו

בשלחן  שכתב  ו-"תחילה" נבלה. ונעשתה בחתיכה
האחרונים  וכתבו הרמ "א, שכתב "מיד" זהו (י)ערוך,

וכל  ברגעים, לדקדק אפשר דאי בזמן תלוי  דאינו

תחילה  מקרי  החתיכה בכל הבליעה עברה שלא זמן
החתיכה  בכל הבליעה כשעברה ורק הניעור, ומועיל
ניכר  החלב  שרושם זמן וכל הניעור, מועיל לא
הטיפה  התפשטה שלא סימן זהו החתיכה, מעל

הניעור: ומועיל החתיכה xripבכל m` la` (eh)
.sxhvn lkd 'eke, הרוטב תוך נכנסת החתיכה דאז

מה  וכל הקדירה בכל החלב  טעם מוליך והרוטב
עצמה  החתיכה וגם החלב . לבטל מצטרף  שבקדירה

נבלה: נעשתה לא דעדיין creמותרת, dlgzn (fh)
.seq ונראה עליו: כתב  והטור הרמב "ם. לשון הוא

נפילה, בשעת מיד יכסה או שינער רק צריך שאין
המהר"י  אך עכ"ל. מלנער כך אחר פסק ואפילו

חביב שאינו (יא)בן כן הרמב"ם דעת שגם כתב
סוף עד להזכיר והוצרך בתחילה, אלא לנער צריך

והט"ז עי"ש. לשון דקדוק  אם (סק"ו)משום דאף כתב 
מחלוקת  אין סוף  עד הרמב"ם כתב  דבמכוין נאמר
נפילה  בעת מיד – מתחילה ניער פירושו: וכך לדינא.

החתיכה שתאסר במהריב"ח]קודם -[שם סוף ועד .
הקדיר  שינער הטיפה היינו ממשות שיכלה עד .(יב)ה

סגי  בתחילה שניער דכל בהגה שכתב  מה ומעתה
גם  דודאי  לדינא, חולק אינו לבסוף , ניער שלא אע "פ
הטיפה: ממשות שיכלה עד שינער דצריך מודה הוא

.'eke dqiky e` (fi) המים את מעלה  שהכיסוי
חזרה  ויורד הקדירה  פי עד  ניער]שבשוליים  ד "ה קח: .[רש "י 

רוטב, של רתיחות  מעלה  הקדירה  שתהא שצריך ומשמע
בכולה  הטעם  לפשט הקדירה בהבל סגי :(יג)ולא

ïåéö éøòù
(g)בצ"ע (סק"ג)וש"ך (סק"ג)ט "ז נשאר הט"ז וכן בו. והתקשה משה, הדרכי של חילוק הש"ך עוד  והביא רש"ל. בשם

זה: משנה(h)בחילוק המגיד ה"ח)כלשון פ"ט ברמב"ם(מאכ"א הוא וכן ה"ט), סק"ב)פמ"ג(i):(שם ערוך(שפ"ד התוס', ע"פ
איש(ס"י)השלחן יז)והחזון הש"ך(i`):(ר "ס מסקנת וכן לדבריו. שמסכים ומשמע בב"י, אע"פ (סק"ה)הובא לדינא

סוף: ועד  מתחילה צריך  דבדוקא בשו"ע הגר"א(ai)שמפרש סברא (סק"י)וכ"כ  דאין בדבריו משמע וגם הרמב"ם. בדעת
בפנים: וכמ"ש בהגה, מ "ש על  חולקת י .)הרשב"א(bi)זו הבית שביאר (משמרת הבית בבדק הרא"ה על ופליג  רש"י, בדעת

זרוע באור וגם ממש. מים ולא הבל  היינו מים שכתב דמה רש"י תנב)דברי סי ' בסוף (ג"ה מיהו כהרשב"א. שסובר משמע
חדש בפרי  כדמוכח להתם, הכא בין לחלק ואין בקדירה. הטעם את לפשט בלבד  בזיעה שסגי  מפורש בהגה ז' (ס"ק סעיף

הגר"אכג) לח)ובביאור עיון:(ס"ק צריך ולדינא להו. אית דינא דחד
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.áìçä íòè ìèáì óøèöî ìëä ,óåñ ãòå äìéôð úòùîäìçúá àì ,ììë øòéð àì íà ïëå :äâä

,ììë äñéë àìå ,óåñá àìå(çé),ãáì äëéúçä ÷ø øåñà åðéà ,ìôðù áìç úôéè ãâð äøéã÷á íéùéù ùé íà

øúåî äøéã÷ä øàùå יוסף הבית(בית בדק  הראב"ד ד"ה  יבשם ט הרמב"ם).מאכ"א  בשם משנה åàוהמגיד äìçúá øòéð íà ïëå

øåñéàä íù ìôðù ãéî äñéëå øòéðù àåäå ,óøèöî äøéã÷ä ìë ,óåñáì äñéë àìå øòéð àìã áâ ìò óà ,ãéî äñéë

חביב). ן' ר"י  בשם וב"י  ìôð(טור íà ïëå(èé),úåëéúçì åà ÷øîä êåúì(ë)åæéàì òãåð àìå*

äëìää øåà
epi` ,ltpy alg ztih cbp dxicwa 'q yi m` (gi)

.cal dkizgd wx xeq` ששים כשאין  דגם  וקשה
שלא  כיון  הקדירה, את להתיר יש החלב נגד בקדירה
בלבד ? בחתיכה  אלא  טעם  החלב נתן  ולא  כלל , ניער
הרוטב, תוך מקצתה שהחתיכה באופן מיירי אלא
הטעם  דמתערב כר"י לן קיימא  אי לרמ"א  ליה ומספקא 
או  הטיפה, נגד הקדירה  בכל ששים  וצריך הקדירה בכל
החתיכה  ורק הקדירה  בכל  הטעם  מתערב דאין כרש"י
ר"י, כדעת הטיפה נגד ששים הצריך  ולכן  אסורה, עצמה

רש"י כדעת  החתיכה  סק "ו]ואסר חתיכות [ש "ך  אותם :
מהם, לקלוף צריך ואין  מותרות שנאסרה  בחתיכה שנגעו 

לבד" החתיכה  אלא  אסור "אינו  הרמ "א ודע(יד )וכלשון  .
שאינו  וטבעו שמן איסור שאינו משום  בחלב זה ָדכל 

אינו (טו)מפעפע שמנות החתיכות  אם אפילו ולכן  ,
ההלכה  באור ק"ה בסימן  כדלקמן מ"ו)מפעפע, אבל (ס"ק .

מפעפע הוא הרי שמן, שנפל שהאיסור לחוש יש אם 
ששים: אין  אם  ואוסרתם  לחתיכה  wxnd.מחתיכה jezl .(hi) צריך לרוטב, אלא החתיכות לתוך נפל שלא  ואע"פ

יפה  שיתערב כדי חולקים [ב "י]לנער ויש  הטעם (טז). מערבב דהרוטב לנער, צריך אין  המרק לתוך דכשנפל  וסוברים 
יפה : לנער צריך  דלכתחילה  אלא קאמר לעיכובא  לא  השו "ע דגם  ונראה  הקדירה . i`lבכל rcep `le (k)dkizg ef

.dlek dxicwd z` xrep ltpכדי החלב לנפילת  מיד סמוך שינער לומר הקדירה,שיתפשט רוצה  לתוך  תיכף החלב 
גוי  טעימת  יועיל ולא  נבלה, החלב עליה שנפל  החתיכה נעשה כבר  הרי ניער, כך  ואחר קצת  שהה אם אבל 

חתיכה  אותה כל  כנגד  ששים צריך  שכתבו (יז)אלא יש  אמנם שייך (יח ). לא  נפל  חתיכה לאיזה נודע דלא דכיון
לבטל  הקדירה  כל ומצטרף הקדרה  כל  מנער  והלכך לספק, נכנס הקדירה  כל אלא נבלה  נעשית חתיכה לומר
לסמוך  יש  הרוטב תוך מקצתן נמצאות החתיכות אם  הלכה ולענין  לכתחילה. איסור  מבטל משום בזה ואין

בהירה: בהלכה שביררנו וכמו זמן לאחר  לנער  להקל

äøéäá äëìä
dxcwd z` xrep ltp dkizg efi`l rcep `le * .a sirq

.dlek הרמב"ם דברי  לבאר הש"ך  במ"ש ההלכה אור ראה
הטור  למ"ש דדמי והוסיף לנער. יכול  זמן לאחר דאפילו
קדירות  שתי  כאן היו דאם קי "א בסו"ס והשו"ע והרשב"א
שתיהם  נפל לאיזה יודע ואינו מהן אחת לתוך  איסור ונפל 
כאילו  אותו רואין להתערב שעתיד שכל לבטלו, מצטרפות

הפלתי אך מעורב. כבר וכתב (סק"ז)הוא הש"ך דברי  הביא
נבלה  נעשית חתיכה בחלב בבשר דהרי  דחוקים דדבריו
בשאר  אמרו ואם תורה, איסור בספק נקל ואיך  תורה דבר
והפרי  אמרו. לא תורה בשל  אבל  דרבנן שהוא איסורים

נפל(סק"ז)תואר אם נודע שלא היינו נודע" ד -"לא פירש
חתיכה  על  שנפל או הרוטב בתוך  או לרוטב שחוץ לחתיכה
דמספקא  וכיון ששים, בה דלית קטנה או ששים בה שיש
ואוקמינן  מחמירין, לא נבלה נעשית חתיכה הוי  אי לן
בזה, מכוונת שמועתו כי  דאף הפלתי  וכתב היתר. בחזקת
במינו, מין הוי האיסור נודע שלא דמכיון לזה צריך אין אך 
לחבירו  טעם ויתן נבלה שיעשה טרם נפילה ברגע ותיכף
עכת"ד. לנער מותר ואח"כ  תורה דבר בתרי חד  מתבטל 
לנער  שמותר עולה הנ"ל האחרונים דברי מכל  עכ "פ

ïåéö éøòù
(ci)ק"ה ובסימן בסק"ז הט"ז יג)וכ"פ ז'(ס"ק סעי ' ההלכה באור שם שכתבתי כמו עיקר וכן מד), ככל(ס"ק רוב בשם

זה ובסימן יז, בס"ק שם הש"ך  כמסקנת ודלא שכתבו (eh):(סק"ז)הפוסקים. וכמו ז', סעיף ק"ה סימן בש"ע כדמוכח
הש"ך(סק"ג)הש"ך שם וכמ "ש בקיאין, אנו בלוע לענין כחוש, ומהו שמן מהו בקיאין אנו שאין ואף יז)וש"פ. (ס"ק

ההלכה באור שם מד)ונתבאר מהט"ז(fh):(ס"ק משמע וכן הש"ך . וכ"ד  הרמב"ם (סק"ב)טור. דברי מעמיד אברהם וביד .
השו "ע] לשון  בש"ס[הוא וכדמוקמינן עב קח.)במרק דהו"ל(חולין  הפוסקים, בדברי אוקימתות להעמיד  דוחק זהו ולענ"ד .

ר"י  סימן באו"ח הב"י  וכמ "ש דבריהם והאגור )לפרש זו (fi):(ד "ה ומסתמא הרמב"ם. בדעת חביב בן מהר"י  בשם ב"י
מהש"ך  כנראה כהרמב"ם, שהעתיק בשו"ע גם ביאר (סק"ח)ש"ך (gi):(סק"ו)והט "ז(סק"ח)דעתו ושכן הרמב"ם. בביאור

משנה ה"ח)המגיד :(פ"ט



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùáäð

íòè äìåë äøéã÷á ùé íà ,ìëä áøòúéå áåùéù ãò äìåë äøéã÷ä úà øòåð ,ìôð äëéúç
,åàì íàå .äøåñà ,áìç(àë),åéìò êîñðå íåòèéù íéáëåë ãáåò àöîð àì íàå .úøúåî

íéùùá íéøòùî(רמב"ם äâä:(עכ"ל .(áë)àì íà ,äøéã÷ä øòåðù äî ìéòåî åðéàã åäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå

øåñéàä ìôðù ãéî øòéðù(טור):âåäð éëäå ..bìë úéùòð ,áìçä úîçî äëéúçä äøñàðùëÈ
,øåñéà äëéúçä(âë)úåøçà íò äìùá íàåéøö,äøéëî íàå .äìåë ìèáì íéùù ê

,äëéìùî(ãë),øúåî áèåøä ,äøéëî åðéà íàå .úåøúåî úåøçàäå(äë)úåëéúçä ìëå
,úåøåñà(åë):ãáëúäì äéåàø øåñéàä úëéúç íà.cúéùòð äîöò äëéúç åøîà àì

áìçá øùáá àìà ,äìéáð(æë),äëéúçá òìáðù áìç úéæë ïåâë .íéøåñéà øàùá àì ìáà ÈÅÆ
êéøö ïéà ,úåøçà íò äìùéá êë øçàå ,äøñàðå ,åìèáì íéùù äá ïéàå(çë)íéùù àìà

äîöò äëéúç åìéôà æàå ,áìç úéæë éãë(èë).úøúåî úåéäì úøæåçïðéøîàã íéøîåà ùéå :äâä ÅÆ

äëìää øåà
.zxzen (`k) כנגד ובחתיכות  במרק ששים אין אפילו

eke'.החלב: oiwleg yie (ak) לעיל שכתבנו  מה ולפי 
בלשון  לכתוב הרמ"א  נמנע  ולא לזה , מודה  השו "ע גם 
לנער  שיכול השו"ע  לשון שפשט כיון חולקין ", "ויש 

זמן  לאחר סק"ח ]גם ש"ך b::[ראה  sirqm`e (bk)
.'eke dlya,שאוסר הוא  רוטב בתוך  בישול דרך  דוקא

ולכן  הקדירה, בכל  החלב בליעת את  מוליך  דהרוטב
בחתיכה  שנאסרה  החתיכה  נגעה דאילו ששים, צריך

הרוטב בתוך שהיו בלא שאר (יט )אחרת אוסרת  אינה ,
פולטת  שנאסרה שהחתיכה  שאע"פ כלל, החתיכות

ק"ה בסימן וכמבואר חמה , היא אם שלה  ,(ס"ג)ממוהל
הבלוע החלב מן זה  באופן פולטת היא אין  מקום מכל 

שמנות בה הבשר חתיכות  אם אוסר (כ )[אפילו  ואינו [
אבל (כא )כלל  כחוש, דבר שהוא בחלב דוקא זה וכל .ָ

אף לחתיכה  מחתיכה  יוצאת שמן דבר  שהיא חמאה 
הנ  בסימן  כמבואר  רוטב ז'בלא בסעיף תואר זכר [פרי 

zexzen.:סק"ח ] zexg`de (ck) מה בכל ששים כשיש
הרוטב הירק, האחרות, בחתיכות היינו שבקדירה,

מותר : הרוטב גם  ואז zekizgdוהתבלין , lke (dk)
.zexeq` שמא להסתפק יש  החתיכות מן  אחת שבכל

שיודע חתיכה  אבל  מהחלב. מתחילה  שנאסרה  היא זו
הרוטב וכן  החלב מחמת שנאסרה  היא  זו שלא  ודאי 

האסורה : החתיכה כנגד ששים שיש כל  (ek)מותרים,

.cakzdl die`x xeqi`d zkizg m` בטלה ואינה
ראויות  שאינן חתיכות  אותן  אבל באלף, אפילו
ז' סעיף ק"א בסימן כמבואר מותרות, להתכבד 

סק"ח ] זהב c::[משבצות sirqx`ya `l la` (fk)
.mixeqi` מין מהם אחד שכל  בחלב בשר  גבי  ָדדוקא 

אסור  הוא ביחד שניהם של והתערובת הוא, היתר 
אבל  איסור , של גוף התערובת  נעשה הלכך מהתורה ,
טעם  אין איסורים, משאר שבלעה היתר בשר  חתיכת 
רק איסור, נעשה  יהא  עצמו  שההיתר  בזה לומר 
איסור  של  דבר בתוכו  שנתערב מפני לאכלו שאסור

הפוסקים ] בשם וש"ך דרבנן [ט"ז דהוי  בחלב בעוף  ומ "מ .
ברמב"ם  כדאיתא  נבלה  נעשה הכ "ז)לא  פט"ו  (מאכ "א

עליו  מרבה בקדרה  טעם  ונתן  עוף לבשר  שנפל  שחלב
בב "י  והובא עכ "ל . הטעם שיבטל עד אחר עוף בשר 

צ"ט בסימן (ס"ו).בסי ' בהירה  בהלכה  עוד בזה  ועיין
ומשערין)צ' ד"ה  alg.:(ס"א  zifk ick miyy `l` (gk)¥¤

להיתר  מצטרפת החלב, בה שנבלע  עצמה ֵֶוהחתיכה
סעיף ק "ו בסימן וכדלקמן החלב, נגד הקדירה ֵֶשבכל

zxzen.א': zeidl zxfeg (hk) הטור מלשון זהו
בתוך  מתפשט  בחתיכה הבלוע  החלב שטעם ֵֶשסובר
חלב טעם נשאר ולא בששים, ובטל הקדירה כל
לסחטו  "אפשר אמרינן ולא עצמה. בחתיכה אפילו
איסורים. בשאר לא אבל בחלב , בבשר אלא אסור"

ïåéö éøòù
(hi):בזה קפידא דאין הפוסקים משמעות הבשר, על רוטב מעט  יש שם (k)ואפילו ובש"ך ז' סעיף ק"ה בסימן כמבואר

יט) בש"ך :(ס"ק שם שהובאו התירוצים בשני תלוי זה שמן, הוא החתיכה על שנפל האיסור ואם .(`k)וכבר (סק"ז)ט"ז .
ב' סעיף ההלכה באור יח)ביארנו כהש"ך(ס"ק דלא :(סק"ז)שזה



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùá åð

íéøåñéàä ìëá(ì)äìéáð úéùòð äëéúç בשקדם(תוספות ד"ה  ק . ריגוסמ"ק חולין קמאוסמ"ג סי' קמ, תרפ ומרדכילאוין סי' חולין

úåðùì.(àì)והאחרונים).ותרצז  ïéàå ,èåùô âäðîä ïëå(áì)äëéúçäù åà ,øúéä úëéúçá ÷åáã øåñéàä íà à÷åãå

(âì)áèåøì õåç äìåë(ãì)àì ,åá ÷åáã øåñéàä ïéàå ,áèåøä êåú äëéúçä úö÷î íà ìáà ,øåñéà äéìò ìôðå

äëìää øåà
ק "ו בסימן לקמן כהרשב "א (ס"א )אך השו"ע פסק 

מותר  לסחטו שאפשר פי  על שאף  בשאר (כב)שסובר
מקום  מכל נבלה, נעשית חתיכה אמרינן ולא איסורים
פי  על שאף הב "י  וביאר אסורה, עצמה החתיכה
איסור, טעם בה אין ושוב מהחתיכה נפלט  שהבלוע
בה  ישאר שלא עד באיסורה נשארת מקום מכל

נאס שכבר כיון כלל שאינו מהאיסור דבר וזהו רה,
האחרונים  הסכמת וכן זו, כדעה עיקר שכן כתב  שם והרמ"א האיסור. כל שיפלט dkizg:(כג )במציאות (l)

.dliap ziyrp חתיכה אמרינן לא בחלב בבשר שגם לומר יטעה שלא בחלב, בשר אטו גזירה מדרבנן ואיסורו
נבלה  צ '(כד)נעשית סימן בהירה בהלכה עיין דרבנן באיסור נבלה נעשית חתיכה אמרינן ואם ומשערין). ד "ה :(ס "א

.heyt bdpnd oke (`l)השו"ע כדעת ספרד בני החיים]ומנהג zkizga:[כף weac xeqi`d m` `wece (al)
.xzidלן שקיימא אף  לומר: ס"ד)רוצה קה הרוטב(סי ' בתוך שהייתה בשר חתיכת לתוך איסור נפל [לרש"ידאם

מקצתה] אפילו ולר"י  שהאיסור כולה זה באופן מקום מכל הקדירה, בכל מתפשט האיסור שטעם נבלה, נעשית אינה
לעוף  הדבוק לב  או לבשר המדובק  חלב  וכגון נבלה, נעשית חתיכה אומרים הקדרה לתוך נפל [ואלודבוק ֵ

ע"ב] בסי' כמבואר בתולדה הש"ךדבוקים וביאר יח ). ס "ק ע  לבלוע(סי' ממהרת בה דבוק שהאיסור חתיכה דאותה
כלי  אל מכלי יערה שמא דחיישינן נבלה, נעשה שדבוק  הטעם שכתבו ויש נבלה. מיד ונעשית תחילה האיסור
אחת  פעם שמא או האיסור, נגד ששים יהיה ולא העירוי , בסוף ברוטב  לבד אחת פעם החתיכה ותישאר

כנגדה  ששים עד השאר אוסרת הרותחת בקדירה וכשהחזירה נבלה, ונעשית לקדירה חוץ רותחת .(כה)הוציאוה
כלל  לאיסור מגיע  הרוטב שאין באופן בתוכו מונח  שהוא אלא ממש, בתולדה דבוק  האיסור אין אם ואפילו

כגון דבוק . נבלה נקרא נעשה הדג טמא, דג או שרץ  במעיו נמצא שנתבשל שלאחר טהור אם (כו)דג אבל .
נעשה  לא ולכן הצדדים, מכל לשם להגיע  יכולים שהמים משום דבוק  הוי  לא הדג, של בראשו השרץ נמצא

בחתיכה (כז)נבלה  ששים יש אפילו דיבוקו במקום נטילה כדי  להסיר צריך דבוק , שהאיסור מקום שבכל דע .
האיסור  בה ב :(כח)שדבוק  סעיף  ק "ו סימן וכדלקמן דבוק איסור אין השו"ע דלדעת עוד ודע .

.ahexl ueg dlek (bl): דבוק האיסור אין `xeqi.ואפילו dilr ltpe (cl) שהיד בשיעור רותח בעודו פירוש:
הדבר  לרותחים, נפלה כך ואחר צונן לחלב או לאיסור החתיכה תחילה נפלה אם אבל האיסור. נפל בו סולדת
שתבא  עד אלא נאסרת החתיכה שאין מאחר האיסור, לבטל מצטרף התבשיל שאר עם עצמו שהבשר פשוט 

שבקדירה מה בכל הביטול גם ומתחיל האיסור, מתחיל ואז האו"ה]לתבשיל, בשם יג ס"ק :[ט"ז

äøéäá äëìä
ולענין  חביב. בן כהמהר"ם ודלא זמן לאחר אפילו הקדרה
הרוטב  תוך מקצתן נמצאות החתיכות שאם נראה הלכה
דעת  הכי  דבלאו זמן, לאחר לנער להקל  לסמוך שיש בודאי 
הכסף  שבנקודות ובפרט לבטל, מצטרפת הקדרה שכל  ר"י
להקל, ספיקא ספק בזה ויש כר"י . השו"ע סובר שכן דייק
הלכה  שאין לומר תמצי אם ואפילו כר"י הלכה שמא
זמן: אחר לנער איסור שאין כהאחרונים הלכה אולי  כמותו,

ïåéö éøòù
(ak)תוה"ב על הבית במשמרת מפורש וכן בב"י, שהובא ברשב"א בהדיא מבואר ט.)כן ק"ו (דף בסימן הש"ך על  ופלא .

הרשב"א(סק"ב) בדעת סק"י]שכתב כאן בט"ז מבואר  אסור:[וכן  לסחטו אפשר אמרינן איסורים בשאר שגם ט "ז (bk)שסובר
הש"ך(סק"י) וגם יא)וש"א. כאן (ס"ק השו"ע דברי  ליישב שנדחק אלא זו, לדעה דבריו:הסכים יסתרו (מג:)ר"ן(ck)שלא

הד "מ וכ"כ  בב"י  הובא איסרלאן. ה"ר בשם האגור ט)וכ "כ אות יב)ש"ך(ארוך יא)ט"ז(ס"ק יב)ט"ז(dk)וש"פ:(ס"ק (ס"ק

סמ"ק רה)בשם ד "ג)ואו"ה(סי ' כח במש"ז(כלל  ועיין יב). נפק"מ(ס"ק אין השו"ע ולדעת הפירושים. בין מינה נפקא שכתב
איסורים: בשאר חנ"נ דאין שסובר זה, יב)ט"ז(ek)בכל  אדם(ס"ק וחכמת האו"ה, ס"ד)בשם מד בהנהגת (כלל  ופמ"ג

הנשאל  עם לח)השואל אות שלישי כהחוו"ד (סדר  דלא אחרונים, הרבה סק"ח)ועוד  בתולדה:(בי' בדבוק רק ט "ז (fk)שאסר
בזה:(שם) שאסר כמהרי"ל ודלא אחרונים, שאר הסכימו וכן לקולא. דרבנן דספק וכתב ,(gk) יד)פמ "ג ס"ק בשם (מש "ז 

יחד בנמלחו הדין וכן בהגה. ס"ה ק"ה בסימן וכדלקמן מהרי"ל]או"ה, בשם יב) (ס"ק :[ט"ז 
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äøéã÷ä ìë óøèöîå äìéáð úéùòð äëéúç ïðéøîà(äì)øéîçäì ùé íå÷î ìëîå .øåñéàä ìèáì(åì)øåñàì

äëéúç äúåà כ"ח כלל יג(ארוך ס"ק ש "ך עיין אבל וג ' א  ïéàù)דין éô ìò óà ,áìçá øùáá ìáà ,íéøåñéà øàùá äæ ìëå .

.äìéáð úéùòð äëéúç ïðéøîà ,áèåøä êåú äëéúçä úö÷îå ,÷åáã øåñéàä(æì)äëéúç ïðéøîà àìã íéøîåà ùé*

ãâð íéùù ÷ø íéëéøö ïéàå ,øçà øúéäá ìëä áøòúð êë øçàå ,çì øúéäá çì øåñéà áøòúð íà äìéáð úéùòð

ìôðù øåñéàäהבשר כל פרק תרצז (מרדכי  סי ' רשב"א חולין גבשם ז, ש"א  מד.ור"ןב"ד ראב"ד חולין ז בשם סי' דעים êåîñìתמים  ùéå .(

,ìåãâ ãñôä êøåöì ,íéøåñéà øàùá äæ ìò(çì).áìçå øùáá àì ìáà(èì)ïðéøîà àì ,ùáéá ùáé áøòúð íàå

äëìää øåà
.xeqi`d lhal (dl),מיד כיסה ולא ניער לא אפילו

כך  אחר שכשמקצתה (כט)אלא רש"י  שדעת ואף .
לא  שבזה ר"י  שדעת כיון מ"מ  נבלה, נעשה ברוטב 
שסוברים  והשו"ע  הפוסקים דעת בצירוף  נבלה, נעשה
לא  נבלה, נעשית חתיכה אמרינן לא איסורים דבשאר

האי  כולי  הרמ"א `dze:[ש"ך]החמיר xeq`l (el)
.dkizg שכשמקצת שסובר רש"י לדעת לחוש

ואין  לרוטב , חוץ כולה כאילו לרוטב מחוץ  החתיכה
החתיכה  ונשארת בקדירה, מתפשט  האיסור

axrzp:(ל)באיסורה  m` p"pg opixn` `lc `"i (fl)
.gl xzida gl xeqi` איסור כשנתערב  דדוקא כלומר

מטעם  נבלה נעשית חתיכה אמרינן יבש בהיתר לח 
שאין  מה ומובדל. ניכר איסור החתיכות כי חשיבות,
ליין  נסך יין כגון לח בהיתר לח  איסור כשמתערב  כן
להיתר  הכל נתערב  כך ואחר לשומן חלב  או ֵכשר

שלתוכו האחר ההיתר אם בין חילוק  ואין נפלה אחר.
יבש  או לח הוא הרמ "א .(לא)התערובת דכתב  והא

היבש  מן היוצאת שהפליטה כיון בלח, לח  דחשיב  לח  בהיתר יבש איסור הדין הוא לח', בהיתר לח  'איסור
בלח ונבללת היא alga.:(לב)לחה xyaa `l la` (gl) המקילין על לסמוך אין התורה, מן נבלה שנעשה כיון

בלח ט]בלח  אות הארוך הד"מ עפ"י כוונתו  נראה ברשב"א[כן אבל ז:). ש "א ב "ד  בלח(תה"א  המקילין שאפילו איתא
מותרין  עצמן שהן משום והטעם מקילין, אין בחלב בבשר אבל איסורים, בשאר רק  זהו נ"נ, דלא בלח 

איסור  של אחד גוף  להיות חזרו לפיכך אוסרתן, `opixn:(לג )ותערובתן `l yaia yai axrzp m`e (hl)
.'eke xeqi` meya שתיהן ונאסרו בישול , בדרך שלא כשרה בשר חתיכת עם שנתערבה נבלה חתיכת  כגון 

יבש  במינו  דמין  ברוב , הנבלה בטלה אז היתר , של  שלישית חתיכה עוד התערובת לתוך נפלה ושוב  באכילה,
ק "ט בסימן כדלקמן  בטיל  בתרי חד  להצריך(ס "א )ביבש נבלה נעשתה ראשונה  היתר של חתיכה אמרינן ולא  .

בחלב בבשר דגם לומר רצונו וכו ' איסור בשום הרמ "א: שכתב  ומה החתיכות. שתי כנגד רוב  השניה בתערובת

äøéäá äëìä
gl xeqi` axrzp m` p"pg opixn` `lc `"i* .c sirq

.gl xzidaלח איסור כשנתערב דדוקא יבש כלומר בהיתר
כתבו  כן חשיבות מטעם נבלה נעשית חתיכה אמרינן

והש"ך  יד)המרדכי  בשם (ס"ק אחר טעם כתב והב"י .
חתיכה  אמרו לא וז"ל : הראב"ד בשם והר"ן הרשב"א,
דכיון  בחתיכה, הבלוע באיסור אלא נבלה נעשית עצמה
בחתיכות  ומתערב יוצא זה איסור ממש ואין טעם שנתן
בלח לח  אבל עצמה, כנבלה הוא הרי  בזו אלא האחרות
שם  שנפל  כיון מיעוטו, מחמת נאסר שהראשון פי  על אף
לגמרי  האיסור נתערב שהרי האיסור, בטל ונתרבה היתר
ונמצא  בראשון, שנתערב כמו לבסוף שם שנפל  בהיתר
מה  בלבד. הראשון בהיתר עכשיו מעורב האיסור שאין
כולם  מדברי עכ "פ ע"כ. מאיסור שנבלעה בחתיכה כן שאין
נעשה  אינו בישול , דרך  בלח הלח כשנתערב דאף מוכח 

תשובה הפתחי  וכן ב)נבלה. נודע (ס"ק שו"ת בשם כתב
וכך בזה. להתיר והש"ך הרמ "א משמעות שכן ביהודה

אדם החכמת ס"ט)פסקו מד ושארי (כלל ק"ו בר"ס והשפ"ד
בט "ז שהובא כהרש"ל ודלא עיקר. וכן טו)אחרונים, (ס"ק

אבל בישול, כדרך שלא כשנתערב דוקא זה שכל  שכתב
נעשה  בלח  לח גם טעם, בנתינת שהיא בישול  דרך הוא אם

נבלה:

ïåéö éøòù
(hk)יג)ש"ך כא)והגר"א(ס"ק הגר"א(שם)ש"ך(l):(ס"ק וביאר בשאר (שם). חנ"נ דאין שסוברים וסייעתו אפרים לר' דאף

חתיכה  שאותה ק"ו בר"ס כהשו"ע דקיי "ל  מה לפי  אח"כ , וכיסה בשניער רש"י  לדעת חתיכה אותה לאסור יש איסורים,
האיסור: לגמרי  פולטת אינה שוב יד)ש"ך (l`)שנאסרה, בהירה:(ס"ק בהלכה ועיין המרדכי . ע"פ בזה וזה (al)ופירושו

בהירה  בהלכה שהבאתי הטעמים וי "א)לשני הש"ך(ד "ה שהביא מהראיה מוכח וכן ט"ו ),. הבא (ס"ק בס"ק דבריו :הבאתי 
(bl)מש"ס מוכח קח:)וכן לחלב(חולין שנפל בבשר מיירי והתם הוא? נבלה חלב מותר אמאי חלב טו )]דמקשה: (ס"ק :[ש "ך 
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äìéáð úéùòð äëéúç øåñéà íåùá ס"ק) בש"ך צ"ט סי ' ועיין מהרא "י . בשם  הרא "ש) ד"ה  ג אות  לט (סי ' דורא שערי  הגהת  בשם סק "ה) צט (סי' [ד"מ

è"öטו)] ïîéñ ïî÷ì ïééòåבהגה ה äìéáð.סעיף  úéùòð äëéúç ïéãî(î)äéá ïðéøîà àì ,øåñéà úòéìáî øñàðä éìë

òìáù øåñéàä ãâð ÷ø 'ñ ïðéòá àìå ,äìáð úéùòð äëéúç הנשה גיד פרק וח (מרדכי א דין לא וכלל ט דין כד כלל ואו"ה תרעט. סי'

צ"ח  סימן  לקמן  הועיין  däøéã÷ä.):סעיף  ìò äìôðù áìç úôéè(àî)ùàä ìöàù(áî),õåçáî
éèä ãâðë íéùù àìà êéøö ïéà ìéùáúä ãâðë äìôð íàäô(âî)éåäå ,íéðôì úòôòôîù

êåîñ ãò äøéã÷ä ïôåãá úòôòôî àéäå ,ï÷éøä íå÷îá äìôð íàå .ìéùáúá äìôð åìàë
êë ìë áèåøì(ãî)äøòé íàå ,äøéã÷ä íå÷î åúåà øñàð éøä ,äôéèä ãâðë íéùù ïéàù

,øñàðù äøéã÷ä íå÷î êøã ìéùáúä(äî),êë äðçéðéù ,åúð÷ú äæå .ìéùáúä øñàé éøä
(åî).ïðèöúù ãò äá òâé àìå

äëìää øåà
נעשית חתיכה אמרינן  לא גוונא בכהאי ביבש יבש

טז]נבלה ס "ק  ששים[ש "ך  שיהא דבעינן  השפ"ד וכתב  .
בחתיכה שנבלע  החלב כנגד ביחד החתיכות בכל
ויתן  יחד  יבשלם שמא חיישינן  זה דבלא הראשונה,
נבלה נעשית חתיכה ולענין  בכולן . טעם החלב 

ק"ה בסימן  יבואר בהגה)במליחה  ilkבעזה"י:(ס"ט (n)
.'eke xq`pdבפרטי ה' סעיף צ "ח  בסימן לקמן  עיין
בזה: d:הדין  sirq.y`d lv`y (`n),דוקא לאו

מעל שהעבירוהו  לאחר  אפילו ראשון  כלי כל אלא
באו"ח כמבואר בו סולדת שהיד זמן  כל מבשל האש

שי"ח  uegan.:(ס"ט)סימן (an) דופן על פירוש,
מבחוץ : miptl.הקדירה zrtrtny (bn) אלו דברים 

הסמ"ק : וז"ל בלשון . קיצר  והשו "ע מהסמ "ק , לקוחים
דם בפרק  לן  מספקא הכלי דופן על  שנפלה חלב  טיפת

צו:)חטאת הלכך(זבחים  לא, אי הכלי בכל מפעפע  אי
הטיפה, מן ששים ברוטב  ויש הרוטב נגד  כשנפלה
נתבטל, הרי הכלי  בכל  מפעפע  אי נפשך, ממה מותר 

יאסר  לא אז  מפעפע  אינו  אינואם אם  בכל [כלומר מפעפע  ו

במקצתו)הכלי לפנים (אלא מפעפע  דמסתמא  משום  יאסור , לא  אז

הב "י פירש  כך  בתבשיל , נפלה  כאילו יערה .(לד )והוי מקום  ומכל 

בהגה  שכתב  וכמו הטיפה  כנגד  שלא  האחר בצד  התבשיל  מיד 

ש "ך  ו', יט)סעיף  הריקן,וש "א ](ס"ק  נגד נפלה אם אבל  ,
כך כל לרוטב  סמוך עד הקדרה בדופן מפעפע שמא

נבלה כלי מקצת אותו ונעשה הטיפה מן  ששים שאין
הבא: בסעיף  יתבאר עצמה הקדרה ודין  (cn)ע "כ .

.'eke dtihd cbpk miyy oi`yבלחלוחית שאין  ר"ל 
אותו  ונעשה  הטיפה לבטל ששים הכלי מקצת שבאותו 

נבלה  liyazd.:[ב "י]מקום xq`i ixd (dn) כתבו
כנגד ששים פעמים ששים  בתבשיל יש שאם הפוסקים
דרך אותו  יערה אם אפילו התבשיל יאסר  לא הטיפה,
נעשה לא היותר שלכל מפני שנאסר , הקדירה מקום
פחות ששים עד אלא נבלה הקדירה שבדופן הבלוע
מה כנגד ששים בתבשיל  יש והרי הטיפה , כנגד משהו 

הש"ך וכתב שבקדירה. נבלה דמה(סק"כ)שנעשה
הוא ששים פעמים  ששים שמספיק הפוסקים שכתבו
ואחת ששים פעמים ששים צריך דבאמת דוקא , לאו 
הבלוע עם ביחד עצמה שהטיפה מפני משהו, פחות

משהו  פחות  ואחת לששים עולים  ידה על ,(לה )שנאסר
אבל דיעבד, לענין זה  וכל זה. נגד ששים  וצריך
דאין  שנאסר מקום אותו דרך לערות  אין לכתחילה

לכתחילה איסור בש "ך ]מבטלין  da:[שם  rbi `le (en)
.ophvzy cr השני מצד התבשיל שיערה יועיל ולא

הקדירה  הזזת ידי  שעל לחוש דיש הטיפה, נפילת של
ויאסור  שנאסר, הדופן למקום התבשיל יקרב 

בקדירה (לו)התבשיל  אבל מגולה בקדירה זה וכל .
ומתבטלת  התבשיל כנגד נפלה כאילו הוי מכוסה

ïåéö éøòù
(cl) יח)הש"ך והעתיקוהו חדש(ס"ק יח)והפרי  כו)והגר"א(ס"ק שמא (ס"ק הוא שהספק מוכח שם שבגמרא ואף וש"א.

הט "ז שהעיר וכמו דבגד דומיא כלל  נתפשט יט)לא נתפשט(ס"ק שמא למיחש דאיכא שם הגמרא שלמסקנת לומר יש ,
הקדירה: מן במקצת מפעפע שמא כן גם להסתפק יש כבר א"כ  לבגד, דמי  ולא הקדירה הפר"ח(dl)בכל כתבו וכן

החיים(סק"כ) וכף אדם מו)והחכמת האחרונים:(אות יט)ט"ז(el)בשם כא)וש"ך(ס"ק אחרונים:(ס"ק ושארי
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äøéã÷ä íà à÷åãå :äâä(æî).äðùé(çî)àéä íà ìáà(èî)äôéèä ãâð ÷ø 'ñ êéøö ïéà ïéðò ìëá ,äùãç

ç"ö ïîéñ ïî÷ìãë ,äéìò äìôðùה óë:סעיף  éáâ.e(ð)àìù ïôåãä ìò äìôðùë øåñàì íìåòä åâäð
ìôðùë à÷åãå .áèåøä ãâðë(àð),ùàä ãâðë ìôð íà ìáà ,ùàä ãâðë åðéàù ãö åúåàá
(áð),øúåî(âð),åùáééîå åôøåù ùàäù

äëìää øåà
ב ' סעיף  וכדלעיל להקפיד (לז)בששים צריך אין ולכן ,

צד: מכל לערות ויוכל הקדירה dpyi.(fn)שתצטנן
ואז  יומא בת בקדירה ומיירי בשר. בה שנשתמשו
לא  הקדירה שבדופני מה כן לא דאם נבלה, נעשה
צ"ח סימן וכדלקמן פגום שטעמה כיון נבלה נעשה

ה' oipr:(לח)סעיף lka dycg `id m` la` (gn)
.'eke 'q jixv oi` כמו חשיבא הקדירה דהכא ואע"ג

סגי  מקום מכל בשר, עתה בה מבשלים שהרי ישנה
ולא  הטיפה שנפלה הדופן דרך עירה אם אף בששים
הבישול  דאם נפשך, ממה ששים פעמים ששים בעי
ואם  בששים, הטיפה מתבטלת הרי למעלה מפעפע 
במקום  בלוע כאן אין למעלה, מפעפע אינו הבישול

נבלה  נעשית חתיכה לומר היתה (לט)הריקן ואם .
ידי  על ונתמעט רוטב מלאה הקדירה מתחילה
הריקן  במקום בלוע  שיש כיון כישנה דינה הבישול

כג ] ס"ק והעלתה [שפ"ד הקדירה כיסה אם הדין והוא .
הקדירה. בכל הבשר טעם נתפשט דכבר רתיחות,

dycg.ופשוט: (hn)צ"ח סימן בהגה הרב  לדעת
נעשה (ס "ה) חדש חרס  כלי  דאף לומר לחומרא דחשש

חלב טיפת כשנפלה דוקא מיירי כאן כן אם ַנבלה,
שעדיין  כיון נבלה נעשית חתיכה לומר שייך דלא
חרס בקדירת איסור טיפת בשנפלה אבל היתר, כולו
לדינא  מקום ומכל נבלה. דנעשה לומר יש חדשה
יעשה  החרס  שגוף  לומר כלל שייך דלא שם יתבאר
שסגי  הוא הדין איסור טיפת כשנפלה אף  ולכן נבלה,

e::(מ)בששים  sirq.'eke xeq`l mlerd ebdp (p)

שלאחר  לחוש דיש שיצטנן, עד להמתין מועיל ולא
הקדירה  רתיחת עלתה נבלה, הקדרה דופן שנעשתה
שנאסר, הקדירה דופן מקצת באותו ונגעה אחת, פעם
בעת  עתה בו יגע  שמא או התבשיל, גם בכך ונאסר

שתצטנן  קודם האחרונים (מא)העירוי  דעת אך (מב).

ואף הקודם. בסעיף  כמבואר צינון ידי  על להתיר
אבל  יומא בת ישנה בקדרה דוקא זהו לאסור, הנוהגים
ישנה  אפילו או חדשה, או יומא בת שאינה בקדרה
נגד  ששים פעמים ששים בתבשיל שיש אלא יומא בת
רתיחת  עלתה אפילו דהא איסור, נהגו לא בזה הטיפה
ימתין  ומ "מ נאסר, לא בדופן התבשיל ונגע  הקדירה

שיצטנן וש"פ]עד כה ס"ק epi`y:[ש "ך cv eze`a (`p)
.y`d cbpk בכירה או בתנור אש מסיקים היו בזמנם

באותו  הטיפה וכשנפל האש אצל הקדירה ומשימים
שמים  שאנו בזמנינו אבל מותר, האש את הרואה דופן
אינו  לדופן הטיפה כשנופל חצובה, גבי על הקדירות
הטיפה  בין מפסקת שהקדירה כיון האש כנגד חשיב 
קצת  שמתפשט כך כל גדול האש כן אם אלא לאש,

האש  כנגד חשיב אז הקדירה לצידי (ap):(מג )גם
.xzen כבר אם אבל האש, אצל עומד בעודנו ודוקא

ומתייבשת, נשרפת הטיפה אין האש, מן סילקוהו
האש נגד מקודם שהיה במקום נפלה אם [ט"זאפילו

וש"א] כ"א eyaiine.:ס"ק etxey y`dy (bp) ומטעם
הטיפה  כנגד ששים אין אפילו מותר וכתבו (מד)זה .

ממשות  את מיד לקנח  לו יש מקום שמכל הפוסקים
הדופן  על הנמצא חזקה (מה)החלב אינה האש ואם .

ïåéö éøòù
(fl)חדש כג)פרי כט)והגר"א(ס"ק כב)ש"ך (gl)וש"א:(ס"ק כב)ופר"ח (ס"ק אחרונים:(ס"ק חדש(hl)ושאר כג)פרי .(ס"ק

הש"ך  כן תירץ כג)וכבר התירוצים:(ס"ק לשאר א"צ ושוב ראשון. כב)ש"ך (n)בתירוץ הוא (ס"ק שכן צ"ח בסימן ונתבאר .
הפוסקים: רוב או"ה:(סק"כ)ט"ז(n`)דעת כד)ש"ך(an)בשם ואיז (ס"ק בדורו וגדול אחרון שהיה דמהרא"י וחקר כתב ן

הגר"א  וכ"ד  להורות, יש דכן וכתב חדש הפרי  הסכים וכן רש"ל. כתב ושכן צינון ידי על  להתיר דנוהגים וכתב המנהגים כל 
כט) קנ"ח (ס"ק סי' באו"ח שמבואר וכעין רשאי , הדין עיקר על  לסמוך  הרוצה מ "מ לאסור, שנהגו השו"ע שכתב ואף (סע'.

הלכה:יא) השלחן(bn)בביאור קיט)בדי  נבלעה:(ס"ק או הטיפה נשרפה אם העין ראות לפי שהכל ומסתבר ,(cn) תורת
האחרונים: והביאוהו ביש"ש(dn)חטאת והובא מרדכי  לז)הגהות סי ' ובכלבו(פ"ז סמ "ק בהגהת הוא וכן ק), :(סי '



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùá ñ

æàå)(ãð)(éøù éîð äøéã÷äש "ד ח(הגהות אות נה  ל"אסי' כלל שםוארוך ושפ"ד כו) (ס "ק  ש "ך èòåî,).עיין øáãá à÷ååãå
(äð)íà àìà ,ùàä ãâðë ìôð íà åìéôà øéúäì ïéà ,äáøä ìôð íà ìáà ,äôéè ïåâë

.íéùù éãé ìòå áèåøä ãâðë ïëæàå :äâä(åð)äôéèä ãâð ìéùáúá 'ñ ùé åìéôà äøåñà éåä äøéã÷ä

äìôðù,[(ז,ט,י דין לא (כלל áúä(æð)[ארוך ãéî äøòéåäôéèä ãâðë àìù øçà ãöá åðîî ìéù.[א ,י דין åìùá[שם  íàå

åîë åðéã ,øçà ìéùáú äøéã÷á(çð).ïåùàøä íòôáל"א כלל ה(ארוך f(èð)úòùá.):דין øéúîù éî ùé
,÷çãä(ñ)åìéôà ,úáù áøòá ïåâë(àñ),ùàä ãâðë àìù åìéôà ,áèåøä ãâðë àìù

äëìää øåà
אסור, הטיפה בו שנפלה המקום קינח ולא כך כל
הנשאר  למעט  שורף האש מיד, אותו קינח אם אבל

הרדב"ז]ומותר בשם נט אות החיים inp:[כף dxicwd (cp)
.ixyכלל בקדירה הטיפה נכנס  שאינו .[גר"א]כיון

האש. כנגד הטיפה שנפלה אף הקדירה אוסר ובאו"ה
חטאת ד "ג)ובתורת נו להחמיר (כלל דטוב כתב

כדבריו  משהו:(מו)לכתחילה שנבלע דאפשר ,(dp)
.dtih oebk הוא החילוק אלא אחת, טיפה דוקא לאו

משמע כן הרבה, שנפל ובין מועט דבר נפל בין
אדם ס"ח )מחכמת מה עיני (כלל ראות לפי והכל .

`dxeq.המורה: ied dxicwd (ep) לא שמא דחיישינן
הקדירה  בדופן משהו ונשאר לבפנים החלב כל פעפע

שסוברים (מז)ואסורה  ויש מן (מח). מותרת דהקדירה
אסור  שלכתחילה אלא בשר, בה לבשל הדין
נאסר  כאילו שנראה משום בשר אפילו בה להשתמש
העידה  דהתורה חרס בכלי דוקא זה דכל ודע  בחלב .

לעולם  דופיו מידי יוצא בכלי (מט)שאינו כשבישל אך .
לקדירה  גיעול נעשה החלב, נגד ששים ויש מתכת

באו"ה כמבואר לגמרי , סא )ומותרת דין  נח  וז"ל:(כלל
נגעלת  חלב  מטיפת מבחוץ  רק שנאסרת יורה ואפילו
כלי  דבחימום בתוכה, כשמרתיח  גוונא האי  בכי  שפיר

עובר שאין מה לתוך מתכת, החיצונה דופן  [מבליעת

ודעהתבשיל] ע "כ. לעולם עובר אינו ראשון, בפעם
באופן  הרבה בו להשתמש הכלי של דרכו דאם
אפילו  החלב, כנגד בתבשיל ששים יש שלעולם

צ"ט סימן וכדלקמן להשתמש, מותר חרס  בקדירת
ז' cin.:(נ)סעיף  dxrie (fp) יניחו ואל האחר, בצד

יפעפע דשמא הרוטב, כנגד שנפלה מאחר כך להצטנן
ואילך  מכאן שהוא (נא)יותר דאף  בזה כוונתו ונראה .

בליעה  למעט  שיוכל כמה מקום מכל בששים, בטל
לא  דהא איסור מבטל דאינו הדין, מעיקר ואינו עדיף 

משה בדרכי וגם מידי. לערות (סק"ה)עביד וטוב  כתב 
וכו': oey`xd.מיד mrta (gp)נפיק כמה ידעינן דלא

הראשון בפעם לג ]מהטיפה ס"ק f::[גר"א sirq(hp)
.'eke xizny in yi על לסמוך יש הדחק  דבשעת

נבלה  נעשית חתיכה אמרינן דלא שסוברים הפוסקים
זו  דעה השו"ע והביא הרמב "ן, דעת וזהו בכלים,

צ"ח  שאומר(ס "ה)בסימן מי יש הגר"א]בשם :[ביאור
.zay axra oebk (q) כגון גדול, צורך לשאר או

ראות  כפי  לעני , או מרובה הפסד או אורחים לצורך
המורה  הט "ז(נב)עיני  וכתב כב). מינץ(ס "ק מהר"י  בשם

בכך, מיקל למה הטעם יאמר בזה מתיר שכשהחכם
לפעמים, אוסר למה השואלים יתמהו שלא כדי

מיקל: ahexd.ולפעמים cbpk `ly (`q)יניח ואז
ה' בסעיף וכנ"ל שיצטנן, שלא עד אפילו מותר [ובזה

הדחק] מיד בשעת צריך אם אבל אפשר, אם והיינו .
עד  להמתין צריך אין גוונא, וכהאי  אורחים לצורך

האחר  בצד יערה אלא אם (נג )שיצטנן אף  מקום ומכל .
לדעה  בדיעבד מותר הטיפה מקום נגד התבשיל עירה

בכלים: נבלה נעשית חתיכה דאין דס "ל זו

ïåéö éøòù
(en)הש"ך כו)והביאו הש"ך(ס"ק והעתיק האחרונים]וש"א. אחריו  להחמיר [ונמשכו טוב כתוב בתו"ח אך להחמיר, יש לשון

בפנים: כז)ש"ך(fn)וכמ"ש חדש(ס"ק כה)ופרי  אחרונים:(ס"ק לז)רש"ל(gn)ועוד  סי' הט"ז(פג"ה יז)והביאו והסכים (ס"ק ,
בביאורו(hn)לדבריו: לא)הגר"א דעת(ס"ק יט)והחוות ס"ק ברש"ל:(חי' שם מפורש וכן .(p)חדש יט)פרי  וש"א.(ס"ק

אדם בחכמת וכן שם. מ"ש ס"ג)ועיין מה בט"ז(p`):(כלל והובא יז)או"ה. כח)ובש"ך(ס"ק בט "ז (ap):(ס"ק הובא תו"ח ,
כב) כט)ובש"ך(ס"ק אחרונים:(ס"ק כג)וט"ז(סק"ל)ש"ך(bp)ובשארי  רש"ל:(ס"ק בשם



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùáàñ

(áñ).íéùù éãé ìòâåäð éëäå :äâäה(ארוך דין לא ÷ò÷ø,).כלל éáâ ìò çúåø øåñéà øàù åà áìç êôùð íàå

åéìò åãéîòäå(âñ)*êôùðù äî íà ;äîç äøéã÷(ãñ)éåä àì ,ùàä ìöà åðéà(äñ),éðù éìë ÷ø(åñ)ïëìå

äëìää øåà
.miyy ici lr (aq) נגד בתבשיל ששים פירוש,

לחוד  דשמא (נד)הטיפה אסורה הקדירה מקום ומכל .
מקום  ואסור שיתבטל, כדי לפנים הטיפה מפעפע לא

של (נה)הטיפה  או חדשה בקדירה מים שבישל אדם :
הקדירה  על חלב  טיפת ונפל יומא, בת שאינה בשר
לא  אפילו בשר, בו בישל לעת המעת ובתוך מבחוץ
הבשר, בבישול ולא במים לא הטיפה, נגד ששים היה
לא  המים כשבישל דאם נפשך, ממה הבשר מותר
לא  הבשר בבישול גם הקדירה, לתוך הטיפה עברה
אין  מקום מכל תחילה, בפנים עברה ואם תעבור,
שנתערב החלב  שיעור לפי  אלא מהחלב  בקדירה
ששים  יש מסתמא ההוא המועט  הדבר ונגד במים,

שאם (נו)בבשר  המים, כנגד הטיפה כשנפלה זה וכל .
הטיפת נתמעט  לא כן וצריך לא המים, מחמת חלב 

הטיפה כל כנגד דעת]ששים dng.:[חוות dxicw (bq)
מותרת  הקדירה דאפילו צוננת, `epi:(נז)לאפוקי  (cq)

.y`d lv` פשיטא חם והוא האש אצל הוא שאם
צוננת  קדירה עליו העמידו ואפילו ראשון, ככלי  דהוי

התבשיל  אפילו אסור, דוקא (נח)הכל שזהו ופשוט  .
ההיתר: את הרתיח  ipy.שהאיסור ilk wx (dq)

כצונן  דינו  בו סולדת יד okle:(נט)ואפילו  (eq)
.dxeq` dxicwd ולא אסורה , הקדירה רק  לכן ר"ל

שמקררו  עד מקום  מכל גבר , שתתאה ואף התבשיל.
הקליפה  הם  הקדירה ושולי  קליפה, כדי  בולע

וכדלקמיה:

äøéäá äëìä
.dng dxicw* .f sirq הקדירה דאפילו צוננת, לאפוקי 

דהחלב  השפ"ד וביאר הש"ך . בשם בפנים כמ "ש מותרת
מפליט אין שני וכלי  שני, ככלי  דינו שנשפך  הרותח 

ק"ה וכבסימן לרמ"א ג)ומבליע ב, בהגהת (סעי ' מבואר וכן .
דורא נה)שערי מרוטנבורג (שער  מהר"ם לפני  בא דמעשה

קדירה  והושיבו רותח, בשר של  מקדירה חם רוטב שנשפך 
אפילו  כי ואמר והתירו, רוטב, אותו לתוך  חולבת חרס של 
קי "ל לתוכו חלב של  קדירה והושמה בכלי  רוטב אותו היה

חטאת בתורת והביאו מבשל . אינו שני  ד"ז)כלי  נה .(כלל 
הכנה"ג פה)וכ"פ אות הפנים(הגב"י מו)ולחם והחוות (אות

כג)דעת ס"ק הגר"א(חי ' לה)וביאור אדם(ס"ק (כללוחכמת

סי "ט) החייםמה עט)וכף צ"ה (אות בסימן הט "ז והנה וש"פ.
יב) חלב (ס"ק של ביורה בשר של קערה הודח דאם כתב

הכלים, מותרים מאכל  שיורי יש אם אפילו שני, בכלי
ולא  מבליע לא בו סולדת היד אפילו שני  כלי  דקי "ל 

חטאת בתורת כמ"ש די "ב)מפליט נז זהב (כלל  והמשבצות .
ק"ה בסי' הט"ז דהא לו הוקשה דכלי (סק"ד)שם החמיר

דמה  כתב ולכן מרובה. הפסד  באין  ומפליט מבליע שני
אין  דאז מאכל  שיורי בשיש דוקא זהו בצ"ה הט "ז שהתיר
מזה  להפליט היינו כאחד , ולהבליע להפליט  שני  בכלי  כח
צלול בחלב בשר של  כלי  נפל  אם אבל  בזה, ולהבליע
ע"כ. מרובה. הפסד  באין לאסור יש שני, בכלי  אפילו

הט"ז כתב שכן שם)ובאמת שנזכרו (בק"ה החומרות שכל 
בשר  של בקדירה חולבת כף התוחב כגון צ"ד בסימן
שני . לכלי בתחב גם לאסור יש שנתחב, מה בכל  שמשערים
הפוסקים  וכל המהר"ם נגד  בזה להחמיר אין הלכה ולענין
נחמיר  אם ואף גוונא. בכהאי לאסור שאין שסוברים הנ"ל 
וכמו  שני , לכלי  שנפלו אוכלים לענין קליפה להצריך 

ק"ה בסימן הש"ך  קשים (סק"ה)שמסיק שהם בכלים מ"מ  ,
מהר בולעים סק"כ]ואינם צ"ה בסי ' הש"ך שכתב בודאי [כעין 

יעקב המנחת והנה לאסרם. להחמיר סק"ג)שאין לג (כלל 

ה' סעיף תנ"א סימן דבאו"ח שני , בכלי  לאסור שיש כתב
בכלי  הכשרן שני , בכלי שתשמישו כלי דכל בשו"ע פסק
בכלי  להתיר יש שבדיעבד  ס"ב ק"ה בסימן שפסק ואף שני.
גם  כתב הטור דהא דחמץ, חומרא משום אסר שבאו"ח לומר ואין כלכתחילה, בהם השימוש הוי  כלים לענין מ "מ שני ,
כשיטתו  שאחזו הנ"ל האחרונים וכל  מהר"ם דעת דהא וצ"ע עכת"ד . איסורים. שאר לענין קכ "א סו"ס ביו"ד זה דין כן
משום  זהו הכשר באו"ח שהצריך  דמה דמה לומר כרחנו ועל  חולק. שהשו"ע נאמר ולמה הכשר, שום בלי  מותר שהכלי 

כוותיה: הלכתא ולית דעבד, הוא לגרמיה איסורים, בשאר זה דין הביא שהטור ואף דחמץ. חומרא

ïåéö éøòù
(cp)כד)ט"ז כג)ט"ז(dp)וש"א:(ס"ק ש"פ:(ס"ק וכ"כ  רש"ל. כד)ט"ז(ep)בשם ביאור (ס"ק ובתוספת האו"ה, בשם

כב)החוו"ד  ס"ק אחרונים:(חי' שאר דבריו והעתיקו .(fp) לא)ש"ך בהירה:(ס"ק בהלכה ועיין לב)ש"ך (gp)וש"פ. (ס"ק

כט)ופר"ח לה)והגר"א(ס"ק אפר(ס"ק שם שהיה כגון נפגם האיסור ואם אחרונים. סבון]ושאר בפתחי [או  עיין וכיוצ"ב
כה)מש"ז(hp):(סק"ד)תשובה סק"ח)וחוו"ד(ס"ק חי' צא יעקב:(סי' כהמנחת ודלא ,
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,úö÷ òìåáã ,äøåñà äøéã÷ä(æñ).øáâ éàúúã ,øúåî ìéùáúäåנ"ה סימן ש "ד בא(הגהת מעשה  ד"ה ה çåì÷å(çñ)).אות

íà ,úððåö äøéã÷ ìà êìäù úçúåø äøéã÷ä ïî(èñ),ïðåöä ìà òéâäù íãå÷ úçúåøä äøéã÷ä ïî çåì÷ä ÷ñôð

(ò)éðù éìëë éîð éåäבשערים משמע שם (כך דורא מוהר"ם).שערי  äøéã÷äå(àò)מתשובת éåøéòë éåä ,÷ñôð àì íàå

äøéã÷á òâåðä çåì÷á úãìåñ ãéä íà ,äøñàð úððåöä(קפ"א סי' øñåà(ת"ה éåøéò ïéàã ,éøù äëåúáù ìéùáúäå ,

÷ø(áò)ù ìëå ,ïåùàø éìë àåäå ,äîç àéä äøéã÷ä íà ìáà .äôéì÷ éãëçåì÷ä åìéôà ,ùàä ìöà ãîåò ïë

,ïðåö àåä(âò),øåñà ìëä(ãò)øåñà åìåëã íç êåúì ïðåöë éåäå ,øáâ éàúúãמב"י משמע כתוב (כך åîë),ד"ה 

à"ö ïîéñ ìéòì øàáúðù.ד éáâסעיף  ìò úìôåðä äôè(äò)äøéã÷ éáâ ìò ìôðë äðéã ,äøéã÷ éåñéë(åò)ãâð

äøéã÷ä äìéçúäù àåäå ,áèåøä(æò)éåñéëä ìà òéâîå ãéîú äòéæä äìåò æàã ,çéúøäì.áèåøä ìà íùî ãøåéå

äëìää øåà
.xzen liyazde (fq) אצל הקדירה  שאין ודוקא

החלב אם אפילו האש, אצל הקדירה אם אבל האש,
אינו  שבעליון האש  דכח  אסור , כולו התבשיל  צונן

התבשיל  ואוסר להתקרר on:(ס)מניח gelwe (gq)
.iexirk ied wqtp `l m` 'eke zgzex dxcwd דוקא

מתוך  ונזחל האש, גבי  על עומדת כשהקדרה
נפסק שלא אף מהאש סילקו אם אבל  רתיחותיו ,

שני  ככלי  דינו כירה גבי  על שנזחל כיון :(סא)הקילוח
.gelwd wqtp (hq) מן היוצא  שקילוח פירוש ,

נתנתק אלא שבקדירה, לחלב  מחובר  אינו הקדירה
ipy.ממנו: ilkk inp ied (r) את אפילו אוסר  ואינו

וכתב לצונן. צונן  והוי צוננת, היא  שהרי הקדירה
כו)הט "ז שעבר (ס"ק ההוא המקום שאין דוקא דהיינו

הוי  כן  לא שאם שם, סולדת  שהיד רותח הקילוח שם
ראשון: ככלי iedהקילוח wqtp `l m`e (`r)

.iexirk,על כלומר החלב שנזחל שכיון  אמרינן דלא
משמע קא כצונן, ודינו החלב נתקרר  צוננת, כירה גב
מיהו  להתקרר. מניח אין הקילוח נפסק  שלא דכיון לן

בקילוח סולדת היד כשעדיין דוקא (ar):(סב)היינו
.dtilw ick צריך אין תבשיל, בקדרה יש אפילו ולכן

קליפה כמו הוי  דהקדירה וש"פ]לקולפו , לה, ס "ק :[ש "ך 
.xeq` lkd (br) בו שאין והיינו  התבשיל, אפילו

נתבאר  הקדירה  ודין האיסור . או החלב  כנגד ששים
הקודם: xab.בסעיף i`zzc (cr) לדלקמן דמי ולא 

אצל  זה ואיסור היתר הניח  דאם  בהגה, ס"ג ק"ה סימן
כיון  דהכא בקליפה, דסגי  צונן מהן ואחד זה
לו  יש מבחוץ , בא והקילוח במקומו עומד שהקדירה

גבר  תתאה הקדירה,(סג )דין על שמקלח דוקא והיינו .
יש  הבשר, של הקדירה  לתחת זב החלב  אם אבל
שבקדירה  התבשיל אוסר ואינו גבר תתאה דין לחלב

חדש] iab(dr):[פרי lr ltpk dpic dxicw ieqik
.dxicw על יפה מונח וגם הכיסוי, נשבר שלא ודוקא 
מהרי"ט]הקדירה  בשם מהרש"א ahexd.:[גליון  cbp (er)

נגד  בתבשיל ששים יש דאם ה ' בסעיף  דינו שמבואר
מותר: התבשיל gizxdl.הטיפה (fr) לא אם אבל

אם  אף כלל , שבקדירה מה  נאסר לא להרתיח, התחיל
למה  מפעפע ואינו כצונן, הוי  דעדיין  ששים , בו אין

בו (סד)שבקדירה  סולדת היד אם  הכיסוי מקום ומכל .
הטיפה  מחמת  בהגה (סה)נאסר שכתב זה דין ובעיקר .

גבי  על כנפלה דינה הכיסוי ע"ג טיפה  שכשנפלה

ïåéö éøòù
(q) לג)ש"ך הפרמ "ג :(ס"ק שביארו וכפי  רש"ל, בתה"ד (q`)בשם הדין במקור מוכח  קפ"א)כן האש (סי' על  קדירה שכתב

ואדרבא  כן, ביאר לא שהרמ "א ואף האש. על העומדת מקילוח  ונזחל ונוזל הואיל  וסיים וכו'. נזחל  רתיחותיו ומתוך 
ד"ז)בתו"ח  נ"ו בסימן (כלל  משה בדרכי  מ "מ אוסר. האש מעל שהעבירו ראשון בכלי  שאפילו תה"ד בשם בפירוש כתב
הלא (סק"ה)צ"ה ושם בס"ג . שם הרמ "א אותו ופסק שני ככלי הוי בכלי שנגע שכל  בפירוש שכתב האו"ה דברי הביא

הפרמ"ג נתקשה וכבר הקילוח . נפסק שלא יח)איירי אות צ"ה סי ' כמו (שפ"ד בזה להכריע הנכון מן כן  ועל זו. בסתירה
בפנים: בתה"ד  לד)ש"ך (aq)שכתב הדשן(ס"ק תרומת ס"ד)בשם צא סי' בב"י ש"א:(הובא וכ "כ הפרמ"ג, שביארו וכפי

(bq)חדש לב)פרי  בב"י (ס"ק שהובא הרשב"א ס"ז)וכסברת צא הש"ך(סי' וכ"כ  לו). הדרישה,(ס"ק בשם השני בפירושו
כט"ז כז)דלא כח)ט"ז(cq):(ס"ק לז)וש"ך(ס"ק חדש(ס"ק לד)ופרי התו"ח :(ס"ק כוונת (שם)פר"ח(dq)בשם דזו ונראה ,

:(שם)הט"ז
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ל "א  כלל  יא(ארוך נווש "ד דין gäòéæä.):סי ' ,øùá ìù äøéã÷ úçú äøéëá åðúðù áìç ìù úáçîÈ
.äúøñåàå ,äøéã÷á òìáðå äìåò:äâä(çò)úáçîá áìç äéä íà,[עצמו äøéã÷áù[דברי ìéùáúá íéùéù ïðéòáå

äéìòù äøéã÷ì åîöò ìëàîä ïî äìåò äòéæäå äìåâî úáçîäù éøééî äæ ìëå .úáçîáù áìçä ãâðיז(ארוך דין  לא ,)כלל

êë ìë áåø÷á àåäù éøééî íâå(èò),äòéæá úãìåñ ãéä ïéà íà ìáà .äøéã÷á òâåðù íå÷îá äòéæá úãìåñ ãéäù

ùáééì øùá ïéìåú ïëìå .éøù ìëä(ô),áìç ìù úåøéã÷ ìò(àô)*äìåòù äòéæì ïðéùééç àìå מהרא"י ח"ב (פסקי  תה"ד 

äëìää øåà
המהרש "ל מו)הקדירה, סי ' דאף(פכ "ה – וטעמו  חולק,

אינו  מקום מכל הכיסוי, עד עולה הרתיחה שזיעת 
נבלה. נעשה והכיסוי  ממש, הרוטב נגד לנפל דומה

כח )והט "ז דהוי (ס"ק אלא  מטעמיה, ולא לאסור  הסכים
ש  דאורייתא לא ספק הטיפה שנפלה פעם באותו מא

ששים  צריך כן ועל ממש . הכיסוי  עד הרתיחה  עלתה
להתיר  כדי הטיפה  כנגד ואחת ששים פעמים

בזה  להקל יש דאז דרבנן באיסור  לא אם .(סו)התבשיל.
הראשונים  מדברי  שיסודו הרמ "א כדברי  הפוסקים רוב דעת או (סז)אבל דבניער ב' סעיף  לעיל שכתוב  וכמו .

הרוטב בתוך כולה כמו הוי g::(סח)כיסה sirq.zagna alg did m` (gr) כגון במחבת יבש דבר היה ואם
הספר שבסוף בקונטרס בזה ועיין הקדרה, ואוסרת זיעה בזה שייך הפוסקים נחלקו ב)גבינה, הלכה ז' ואם .(סי '

הספר שבסוף בקונטרס יתבאר כן גם שבמחבת, החלב ד)נאסר אות מקורות  ז drifa.:(סי ' zcleq cidy (hr)
הזיעה, מחמת בקדרה סולדת היד אין אם אבל הזיעה, מחמת בשר של בקדרה סולדת היד שתהא גם וצריך

בדבר איסור אין שתים, אפילו אחת שעה עולה הזיעה היה אם פשוט]אפילו זה. בשיעור בזיעה סולדת היד שודאי [אף

עצמה בפני  רותחת שהקדרה לא בזיעה]אם סולדת היד אין  אפילו  נאסר הדשן[דאז  בתרומת כתב  כן וכתבים , (פסקים 

בב"י) בקצרה הובא  ק"ג להקל סי' יש סולדת ליד תגיע הקדרה אם ספק  ואם ממשנה (סט). לנו מתברר זיעה בדין והנה .
מ"י)דמכשירין חם(פ "ה תבשיל  כן גם בו יש דאם חם, תבשיל בו אין כשהעליון משל דדוקא פחות חומו  אם [אפילו

כת"ק] הרמב"ם שם שפסק כמו  בו תחתון פועל התחתון של הזיעה אין ממנו, עולה זה (ע).שזיעה על לסמוך ואין
ספק: בגדר אלא יהא ולא alg.לגמרי ly zexicw lr (t) שלמטה והיינו חלב. של קדירות מעל לומר: צריך

לייבוש: בשר תולה ולמעלה זיעה, ומעלה חלב  מתבשל הכירה dlery.על drifl opiyiig `le (`t) דהואיל
אוסרת  אינה זיעה, אותה חום מחמת בבשר בזיעה סולדת היד היטב(עא)ואין הבשר שירחצו ליזהר יש אך .

נבלע אינו בו סולדת יד שאין דכל משום הדחה ומועיל מחלב , זיעה יש פנים כל על כי צוננים ועיין (עב)במים .
תבלין  או מלח  של כלי לייחד צריך דאין שבררנו בהירה של בהלכה לקדירה ואחד בשר של לקדירה אחד ,

לקדירה: ממנו כשנותן בו הנכנסת לזיעה לחוש ואין לשניהם, אחד בכלי  להשתמש יוכל אלא חלב ,

äøéäá äëìä
.dlery drifl opiyiig `le* .g sirq ההלכה באור עיין

הפרמ"ג לו)בשם ס"ק ב סדר  השואל  בהנהגת דעכ "פ (או"ח
כתב  ושם צוננים, במים היטב הבשר שירחצו ליזהר יש
אי  כי  לאסור, חוכך  אני הדחה בלא כך  נתבשל  דאם
עולה  שהזיעה שי המנחת וביאר בששים. לשער אפשר
כתב  וכן ששים, דליכא לחוש ויש הרבה ונדבק תמיד 
תשובה  בדרכי והובא עולם, חיי  ספר בשם דוד  ביד

קעח) של(ס"ק כלי לייחד צריך  דאין פשוט  זה ולפי .

ïåéö éøòù
(eq)המש"ז ביאר זה כח)כל  אינו (ס"ק אז האיסור כנגד  ששים בכיסוי  יש שאם הרש"ל  ע"ד  שהעיר מה ועי"ש בדבריהם.

נבלה: דורא(fq)נעשה שערי והגהות בב"י)או"ה פר"ח(הובא הסכימו וכן לג). לח)והגר"א(ס"ק כרתי (סק"ה)ופ"ת(ס"ק
כט) כח)מש"ז(ס"ק ס"ט)וחכ"א(ס"ק מה הנ"ל :(gq):(כלל  החדשות(hq)אחרונים הב"ח  כד)שו"ת קצת]והובא(סי' [בשינוי

החיים בכף וכ "פ צט)ברעק"א. השלחן(r):(אות ((סנ "ה)ערוך  הרא"ש בשו"ת מפורש כו)ושכן סי ' כ שכתב כלל  דמה וכתב
מהרא"י  בשם קג)הב"י סי' וכתבים פסקים בזיעה,(תה"ד  סולדת יד כשאין אפילו נאסרת היא רותחת העליונה שכשהקדירה

עיי"ש  מכוסה כשהיא או משקה בלא בקדירה דוקא זה:.זהו בלשון כתב שם ברא"ש ובאמת הוא, גדול  חום שמא ודוחק
במהרש"ם גם והיתר, איסור גבי  לדינא זה דבר לו נתברר דלא הרי  הזיעה. מלקבל מעכבתה שבעליונה סי'הרתיחה (ח"ג

מהרל"ח ר"ח) הגהות בשם צ"ב)כתב בזה (סוס' מסופק הדשן(r`):שהרא"ש ק"ג)תרומת סי' וכתבים בהדיא (פסקים ומשמע .
סולדת: ליד הזיעה שתביאנו עד אלא הבשר נאסר לא בזיעה סולדת היד החיים(ar)דאפילו ק)כף הפרמ "ג :(אות בשם
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ק "ג ). äñåëî,סימן  úáçîä íà ïëå(áô)åæ úà åæ ïéøñåà ïéàã åæá åæ úåòâåð úåøéã÷ éúùà éåäã éãéî éøù ìëä

(âô).äòéæá ïëù ìë ,äòéâðáהבשר כל פרק תרצא(מרדכי סי äìçúëì)חולין åäéî

äëìää øåà
.ixy lkd (at) עומדת העליונה הקדירה אם ואפילו

כיון  רותחים, ושניהם ממש התחתונה המחבת על
מכביד  שהעליון אמרינן ולא מותר, מכוסה שהמחבת

ומפליטו  התחתון dribpa.:(עג )על (bt) אם היינו
היתר  שאר או בשר, של ואחת חלב של אחת קדירה
זה  נוגעין עכו"ם ושל ישראל של קדירה כגון ואיסור
בדיעבד  הכל מותר האש אצל רותחים והם ביחד בזה
לדופן  מדופן מפעפע  טעם דאין והקדירה, המאכל

רוטב  בסימןבלא השפ"ד וכ"כ שמן, האיסור אפילו  [ומשמע

כב] ס"ק מזו ק"ה ניצוצות ניתזו שמא חיישינן לא וגם ,
אין  לזו מזו ריח ומשום איסורא. מחזקינן דלא לזו

מגולות  שתיהן אם אפילו אם (עד)לחוש ואפילו .
את  אחת אוסרות אינן מבחוץ, מזיעות הקדירות

בחלב ,`m:(עה)השניה  בשר או בבגד איסור נבלע
קדירות  שתי כדין דינו קדירה בו כרכו כך ואחר

בזו  זו הט "ז (עו)שנוגעות כתב קדירות (עז). ששתי כיון
בקרקע אפו אם כן אם בנגיעה, זו את זו אוסרין אין
כך  ואחר חלב , של פלאדי "ן מפסיק  כלי בלא התנור
בשר, ובתוכה קדירה שם הושיבו רותח מקום באותו
נחשב אז בתנור ההוא במקום בעין הגבינה שאין כל
על  הקדרה להניח אין לכתחילה מקום ומכל זו. את זו אוסרין קדירות שתי ואין חלב, של כקדירה הפלאדי"ן
מאוגני  יזוב  שמא דחיישינן בזו, זו שיגעו קדרות שתי להניח לכתחילה מקילין לא כי הפלדי"ן שאפו מקום

צ"ז בסימן המש"ז כ"כ הרוטב , ידי  על טעם ויעבור ג)הכלי, שאין (אות  פשוט  ודבר שם. הט "ז דברי  עפ"י
בישול  פלאטת גבי  על בשרית קדרה להניח  וכן ונקי , יומו בן אינו אם אבל יומו, בן בתנור אלא להחמיר
טעם  נותן הוא יזוב  אם דגם כלל, חשש בזה ואין לכתחילה מותר ולהיפך יומא בת שאינה נקיה חלבית

אם (עח)לפגם  עליה לבשל ומותר לחלב ואחת לבשר אחת הגז שעל חצובה לייחד צריך שאין נלמד ומזה .
פ"ז בסי' שכתבנו מהטעם מותר, יומא בת היא ואפילו השני . מהמין יומא בת לג)אינה נעשה (ס"ק שעה שכל

ליבון: לה

äøéäá äëìä
לקדירה  ואחד  בשר של לקדירה אחד  תבלין או מלח 
שנותן  בשעה בהם שנכנסת לזיעה לחוש ואין חלב, של 
או  המלח של  הכלי  את משהה הוא דהרי לקדירה, מהם
מן  שנדבק אפשר ואי אחד רגע הקדירה מעל  התבלין

כזה מועט  בזמן נעשה הזיעה שלא כיון  לחוש אין  ודאי [ולטעם

פא] וס"ק עט ס"ק ההלכה אור  עיין יס"ב. שהתבלין התבלין  ועוד ,
ממנו  וכשנותן קטנים נקבים עם סתום כלי בתוך  הוא
מעט נכנס אם וגם לתוכו, נכנסת הזיעה אין לקדירה

נגדו בתבלין ששים יש שאיןמסתמא סק"ד צ"ג בסימן [ועיין
והמים]. הבשר חשבון  לפי אלא ששים לצרף צריך יש ועוד

חומרא  רק הם זיעה דיני  שכל הסוברים קונטרס דעת (עיין
ח) אות מקורות ז סי' הספר נראה שבסוף הטעמים ומאלו .

ואפילו  בזיעה, סולדת היד אם אפילו בזה להחמיר שאין
ומכל וכיוצ"ב. ביצה כגון יבש לדבר בתבלין משתמש אם
נאמר  אם אפילו כי  לקדרה, רק בזה משתמש אם שכן
של בקדירה שיש ודאי  מקום מכל  בתבלין, משהו שנדבק
בזה  ואין בתבלין, שנדבק חלב טעם המעט  נגד  ששים בשר
אם  ספק יש שמעיקרא כיון לכתחילה איסור מבטל  משום
בסימן  כמבואר לבטל מתכוין אינו וגם טעם קיבל  התבלין

אין (סי"ד)פ"ד  מתכוין, ואינו ספק שבמקום שם ובאחרונים
השלחן בבדי זה בכל שהחמיר ומה איסור. מבטל (ס"ק בזה

טוב קסה) ומ "מ נהירא. לא בזיעה סולדת היד שאין אפילו
מעט לתת אלא הקדרה, מעל  התבלין לתת שלא להחמיר

לקדרה: ולשפוך  ביד

ïåéö éøòù
(br)חטאת ד "ח)תורת נו או"ה:(כלל  מאו"ה(cr)בשם זה דט"ז)כל  לא המרדכי (כלל  תרצא)בשם באחרונים:(סי' הוב"ד  ,
(dr)כט)מש"ז החוו"ד (ס"ק וכ "כ מת"ח . כן והוכיח  סק"כ), צדק(בי' בזבחי  עח)וכ "פ החיים(ס"ק קב)וכף ודלא (ס"ק .

קפג)כהד "ת שלמה)ד "ת(er):(ס"ק חכמת הגהת בשם קעט צז(fr).(ס"ק ובסימן כט  הגדולה(סק"ג)ס"ק כנסת פסקו וכן (הגב"י.

עג) לו)ופר"ח אות אדם(ס"ק ס"ב)וחכמת נ  השלחן(כלל טו)וערך  החיים(אות בכף וכ "פ האחרונים. כל  דעת שכן (אות וכתב

הכסףקג) בנקודות הש"ך והנה אחרונים. כמה עוד סק"א)בשם צ"ז הוא (סי' הפלדין מן שזב שהחלב כיון הט"ז, על השיג 
יעקב המנחת כתב כבר אבל כב)בעין. אות נו הפלדין(כלל מושב מקום יפה במקונח  אלא מתיר לא כט]דהט"ז אות :[מש "ז

(gr) השו"ע שכתב ממה עדיף וודאי  לבטל מתכוין שאינו כיון מהקדרה ישפך  ודאי  אפילו לכתחילה איסור מבטל הוי ולא
פ"ד  אלא (סי "ג)בסימן כוונתו שאין כיון איסור מבטל  הוי ולא ויסננו, ניתך  שיהיה עד יחממנו נמלים בו שנפלו דבש



êåøò ïçìùáö ïîéñáìçá øùáäñ

(ãô)äæ ìëá øäæéì ùéש "ד ג(הגהות אות  נא h(äô)*éåùò.):סי' áìç ìù øð(åô)äåòù ìù øðë Å

äëìää øåàäøéäá äëìä

ïåéö éøòù
הפלאטה או התנור את חימם אם ובפרט שישפך . ספק אלא שאינו דידן בנידון שכן ומכל  ע"כ. הדבש נקיים]לתקן [כשהם

כהגעלה דדינו קל  ליבון לה נעשה דאז עבריה משני יס"ב שנעשה המרדכי]עד  בשם ס"ד  תנ "א סי ' באו"ח יוסף הבית שכתב [כמו 

השני  המין עם לכתחילה בה להשתמש ומותר פרווה קדרה]ונעשית הפסק ובלא יום באותו  יעב"ץ [אפילו  בשאילת מבואר וכן .
צג) סי ' הכשרו:(ח"א עצמו והוא ההיסק ידי על מיד  מתלבן שהתנור ובפרט להניח, מותר דלכתחילה דהט "ז (hr)דבנידון

בפרמ "ג  מבואר ג)כן אות צ"ז  סי' :(מש "ז 

.'eke alg ly xp* .h sirq וקליפה גרידה שדיני מפני הנה
דבר  לבאר ראיתי  הצורך, די  ברורים אינם עירוי  ידי שעל 

הש"ך הנה האפשר: ככל  בקיצור לח)זה נפל(ס"ק דאם כתב
חשיב  ולא בגרידה, די האש שאצל  רותחת מקדירה חלב
והכי  בהגה, ז' סעיף וכדלעיל  הקילוח  שפסק כיון עירוי 

הדשן ובתרומת עכ "ד. הדשן בתרומת קעו)איתא הביא (סי '
הקילוחבשם  נפסק בין ראשון מכלי  בעירוי לחלק מהר"ם

לא  ואם גרירה אלא בעי לא הקילוח דכשנפסק נפסק, ללא
יעקב והמנחת הגעלה. צריך הקילוח  טו)נפסק ס"ק נו (כלל 

לח)והפרמ "ג  ס "ק דכאן (שפ"ד  הש"ך , בדברי סתירה הקשו
גרידה, אלא אוסר אינו הקילוח שנפסק שעירוי  כתה"ד כתב

ק"ה הקילוח(סק"ה)ובסימן שנפסק עירוי דאפילו כתב
מוכח שכן יעקב המנחת עוד וכתב קליפה. כדי מבליע

דפסחים דאפילו (עו .)בש"ס החרס על  מרוטבו נטף גבי 
מבואר  ושכן קליפה, כדי  מבליע הקילוח  שפסק עירוי 

זבחים בתוס' צו .)להדיא דף יש (ריש וכה"ג  ראשונים. ובעוד
משה ובדרכי  בתו"ח  הרמ"א דברי  על סק"ג)לתמוה קה (סי'

אוסר  אינו הקילוח  שנפסק דעירוי  מהר"ם כדברי שפסק
יש  ואולי  והפוסקים. הש"ס משמעות נגד והוא קליפה, כדי
עירוי  דאפילו אמרינן ומאכל  חרס כלי  גבי  דדוקא לחלק
בכלי  כן שאין מה קליפה כדי  מבליע הקילוח  שנפסק
לתירוצו  הסכים והפרמ"ג עכת"ד. בהם וכיוצא מתכות
שנפסק  שעירוי בהגה ז' סעיף לעיל  שמבואר דמה וכתב

אוסר ואינו שני ככלי דינו כליהקילוח ואפילו ענין , בכל [משמע

החוות חרס] והנה ע"כ . צוננת כירה על דנזחל  משום היינו ,
אחר  באופן ותירץ הש"ך , בדברי  זו סתירה הקשה גם דעת
אבל מדינא, אסורה הקליפה הקילוח  נפסק שלא דבעירוי
זה  תירוץ ואין חומרא. הקליפה הקילוח  שנפסק בעירוי 

הארוך  בספרו דהש"ך השביעי)מחוור, מיהו ד"ה קה האריך(סי'
קליפה כדי  מבליע הקילוח  שנפסק דעירוי  ופוסקים מגמרא כמבואר להוכיח  מבשל , אינו ודאי בישול גבי  אבל  הבלעה גבי  [ודוקא

סק"ה] ק"ה סי ' בש "ך  ומובא בהגה. ס"י  ס"ח אישבסימן  החזון אמנם ואמנם). ד"ה ה אות ט דינו (סי' הקילוח שנפסק דעירוי מסיק
ראיה  אין הנ"ל פסחים ומהתוספות הקילוח נפסק שלא בעירוי איירי דפסחים והסוגיא בהדחה, ומותר שני  בכלי כמונח

צדק צמח בשו"ת גם עד)עי"ש. סי' הקילוח,(יו"ד שנפסק בעירוי אף שאסר דמה אחר, באופן אך מפסחים הראיה יישב
בתרומת  שכתב וכמו הקילוח  נפסק שלא ראשון מכלי כעירוי הוי  ולכן האור, ע"י רותח הוי פסח הקרבן דהתם משום

חרס. ובכלי במאכלים ואפילו ענין בכל  מותר קילוחו שנפסק מכלי שעירוי מסתברא והכי dcixbdהדשן. oipra dpde
איש החזון בשו"ע, ו)שהצריך אות מהשפ"ד (שם אבל  החלב. את שיגרור היינו לח)כתב לכלי ,(ס"ק גרידה שצריך משמע

בסבון  היטב שם וישפשף החלב את שיגרור נראה הלכה ולענין מקליפה. פחות והוא גרידה כדי  אלא מבליע אין דכתב
חטאת התורת שכתב וכמו ודיו, הפוגמים חומרים בשאר ד"ו)או נה של(כלל הברזל  על הטיפה נפלה דאם מהר"ם בשם

ס"ד פ"ט  בסימן כתבנו וכבר ודי, קשה בקרקע פעמים עשר נועצו מ"א)סכין המאירי (ס"ק ח:)בשם העביר (חולין  שאם
נעיצה: הו"ל וכיוצ"ב ובורית בחול  השמנונית

.df lka xdfil yi (ct) לייבש בשר שיתלה היינו
צריך  מגולה הוא שאם מכוסה, שהמחבת במקום

שנתבאר וכמו הבשר פ "א )לרחוץ יש (ס"ק כן ועל ,
היד  שאין במקום אפילו להניח לכתחילה ליזהר

לרחוץ  ישכח  דשמא בזיעה, דוד סולדת בבית מבואר [כן

ליזהר  יש  היס"ב שאין במקום שאף קע"ח) ס"ק בדרכ"ת (הובא

י )] סי' יו "ד (ח"ג כהאגרו "מ ודלא ליזהר לכתחילה צריך וכן .
זו  ונוגעות בתנור יחד עומדות קדרות בשתי  לכתחלה
אחת  של הרוטב  מן יזוב דשמא מטעם בהצדדין, בזו

כלי :(עט)הקדרות  אל מכלי  עובר רוטב  ידי ועל .
:h sirqdcixb m` ik v"` 'eke alg ly xp (dt)

.'eke jzedn alg la`ידוע שהרי  בניהם: והחילוק
בשר  על ראשון מכלי שנופלת רותחת שטיפה ומורגש
של  מנר הנופלת מטיפה יותר הרבה שורפתו האדם
הכרוך  שהחלב  הוא, והטעם הפתילה. שסביב  חלב
הוא  מועטת וברתיחה כך כל חם אינו הפתילה סביב

ומטפטף קעו]נמחה סי' הדשן  ly(et):[תרומת xpk
.dery קרוש מחלב  נרות עושים היו ֵשבזמניהם

שעוה  ונרות שעוה. נרות כעין הפתילה את הסובב 
חלב : חשש בהם שאין ידוע  הדבר שבזמנינו ֵופראפין
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íà éë êéøö ïéà ,éìë ìò äôè åðîî óèðù(æô)ìáà .äãéøâ(çô)ìôðù íç êúåäî áìç
,éìë ìò äôè åðîî(èô).äìòâä êéøö

äëìää øåà
.dcixb (ft) במקור כמבואר הטיפה שנפלה במקום

היטב שם וישפשף החלב את שיגרור ומספיק הדין.
צריך  ואינו ודיו, הפוגמים חומרים בשאר או בסבון

בהירה: בהלכה כמ "ש עצמו מהכלי  algלגרור (gt)
.jzedn של נר כמו פתילה בתוכו ונתנו שנימוח ,

dlrbd.שמן: jixv (ht) לן שקיימא פי  על ואף
וכנ"ל  בכלים אוסר אינו הקילוח  שנפסק  שעירוי
האש, שאצל מכלי  שנטף התם שאני  בהגה, ז' בסעיף 
הנר, של האש מחמת נטפה החלב  שטיפת כאן אבל
ידי  על רותח ותשמיש עצמו, מהאור כנטף זה הרי

טפי  רותח  הוא נפסק(פ)האור שלא כעירוי  עכ"פ וחם ,
שאוסר (פא)הקילוח משום לא הגעלה שצריך ומה .

מכלי  עירוי  לן קיימא דהא קליפתו, להסיר אלא כולו
יותר  מבליע  אינו הקילוח נפסק שלא אפילו ראשון

קליפה  בכלי (פב)מכדי דאיירי  הגעלה, דהזכיר והא .
דבכלי  וכדומה, מתכות בכלי כגון לקלפו אפשר שאי

ודיו  קולפו לקלוף שאפשר אינה (פג )עץ זו והגעלה .
בעירוי  סגי אלא ראשון, כלי בתוך להיות צריכה

תנ"א בסימן הב "י  וכמ "ש ראשון מכלי  (ד"ה רותחים

הט "זומה) וכתב  פולטו. כך בשם (סק"ל)דכבולעו
דמה  הדשן תרומת בעל מהרא"י  בשם הגשע "ד
החלב כשנטף מילי הני מהותך, בחלב הגעלה שצריך
צד  דאותו דולקת, שהפתילה במקום דהיינו הנר, מפי
של  שני מצד נטף אם אבל עצמו, האש ידי על חשוב
עליו: שנטף הכלי  את לאסור כך כל חם אינו הכלי,
ראשון  לכלי  אותו שתוחבים כלי  גבי הט "ז האריך עוד
ב ' בסעיף ק "ז בסימן יתברך השם בעזר דינו ויבואר

מקומו: שם כי ברמ"א

ïåéö éøòù
(t)הדשן בתרומת קעו)מבואר ל)ובט"ז(סימן לח)ובש"ך(ס"ק הגר"א(ס"ק מב)ובביאור הדשן(t`):(ס"ק (שם)בתרומת

רעק"א הגליון)וכ"כ  בכולו(at):(על אוסר הקילוח  נפסק שלא ראשון מכלי  דעירוי  כהפוסקים דס"ל  כתה"ד  [הגהות ודלא

החזו"ארעק"א] וכ"כ  ואמנם). ד"ה ה אות ט ברא"ש(סי ' גם ט"ז). סוס' פ"ג ר"ת (שבת דברי  ודחה קליפה. כדי רק דאוסר כתב
ס"ח  בסי ' בשו"ע וכן כולו. אוסר דעירוי  הרא"ש:(ס"י)דס"ל דברי הלכה לפסק צ"א (bt)הביא בסימן הש"ך וכמ"ש
יח) שם(ס"ק בביאורו טו)והגר"א :(ס"ק





êåøò ïçìùâö ïîéñáìçá øùá çñ

צג . סימן

חלב . בה יבשלו לא  בשר בה שבשלו אחד:קדירה סעיף ובו 

(à)êåúá äá ìùéá íàå .áìç äá ìùáé àì ,øùá äá ìùáù* äøéã÷(á),úòì úòî
øåñà(â).íòè ïúåðáøòùì êéøöå)*(ã)(äøéã÷ä ìë ãâðìùéáù íãå÷ úòì úòî ääù íà ìáà .

äëìää øåà
(`).alg da lyai `l ,xya da lyay dxicw עיין

הספר שבסוף א )בקונטרס אחר (סי' שאם שביררנו
שיעור  באותו מים שם בישל בקדירה, בשר שבישל
לבשל  ורשאי  הגעלה הוי  בכך הראשון, לבישול גובה
בזה: וכיוצא מתכת של בקדירה ורק בקדירה, חלב

(a).zrl zrnוארבע עשרים עברו שלא פירוש,
החלב : בישול שעת עד הבשר בישול משעת שעות

(b).mrh ozepa ואם לטועמו, לנכרי החלב שנותנים
בשר  טעם בו אין ואם אסור. בשר טעם בו שיש אומר
הקדירה. כנגד ששים בחלב שאין אפילו מותר
צ"ב בר"ס שכתב לטעמיה, אזיל בסמוך והרמ "א
כתב לכך גוי, טעימת על לסמוך נוהגים שאין וצ "ח

הקדירה כל נגד לשער סק"א]וצריך שם [ש"ך ויבואר .
בזה: ספרד בני dxicwd.(c)מנהג lk cbp כנגד היינו

כמה  יודעים אנו דאין ושוליה, הקדירה דופני עובי כל
בכמה  דמשמע  גב על ואף  זו. בקדירה בלוע בשר
הכלי, כל כנגד ששים הכלי  שבתוך מה דאין דוכתי
כל  נגד לשער שצריך קאמר נמי הכי  דאין לומר יש
נמצא  פעמים נמי  אי  אסור. התבשיל ולפיכך הקדירה
שיהיו  מים שיחזיק  כך כל גדול שרוחבה קדירה
גדול. ורחבה דק  שנחושתה כגון הקדירה, כנגד ששים
היינו  הקדירה, כל נגד לשער שצריך מה מקום ומכל

ישנה  המעת (א)בקדירה בתוך בלעה כמה ידעינן דלא ,
כגון  לעת מעת בתוך בלעה כמה יודע  אם אבל לעת,
אותו  כנגד בחלב ששים ישער בשר, כזית בה שבישל
נותן  לעת מעת קודם בו שבשלו דמה כזית , שיעור

הוא  לפגם בשר (ב)טעם הכזית כשבישל דוקא וזהו .
לפי  בזה משער מים עם הבשר בישל אם אבל לבד,
שם  ועירב  כזית, בשיעור בשר בישל אם וכגון חשבון,

äøéäá äëìä
.da lyay* הב"י הסי ')כתב ירוחם (סוף רבינו כתב וז"ל:
כט) אות נחשת (נט"ו  כלי לתוך רותח בשר של  יורה עירה אם

אא"כ בלע לא נחשת דכלי  הגעלה, צריך אין חלב, של 
והוא  נחשת דכלי  לומר וכוונתו עכ "ל. תחתיו מהלך האור
רי"ו  דברי דהנה חרס. כלי  לאפוקי כלים שאר הדין

העיטור מדברי ה:)מועתקים דף הבשר דבריו (הכשר ומקור
בירושלמי הם ה"ה)שם פ"ג כל(שבת ברור תבשיל איזהו

חרס  כלי בין החילוק מבואר ושם תחתיו. מהלך  שהאור
דברי  בפשיטות הביא שהב"י עיון צריך  ומ "מ לנחשת.
הר"ן  שכתב וכמו בזה. כהירושלמי  קיי"ל לא דהלא רי"ו,

כ .) בזה(שבת הירושלמי על חולק בקונטרס שהבבלי  [ועיין 

ברורות] ראיות לזה שהבאנו  ג) אות ה (סי ' הספר בתוספות שבסוף גם .
הט"ז)והרא"ש פ"ג מבשל(שבת דעירוי  ראיה הביאו

יונה  ר' בשם לכן קודם שם שכתב הנ"ל  מהירושלמי
יוסי  שר' כיון לן קיימא דהכי וכתבו ראשון. ככלי  שעירוי 
נחושת  בכלי  מבליע שעירוי שם שכתב עמו, הסכים בון בר

עירויעיי"ש ידי  על להגעיל והתיר לגמרי מבשל שעירוי ר"ת [ודעת

מבשל שאינו  וכתב עליו חלק שם והרא"ש  האש . על בהם שנשתמש כלים

ס"י] ס"ח בסי ' השו"ע פסק וכן קליפה. כדי בכלים אלא שגם הרי .
השו"ע  פסק וכן מבליע. דעירוי לן מבשלקיימא שעירוי 

ס"י)שכתב שי"ח סי' תבלין (או "ח על  בשבת לערות שאסור
יוסי  ר' בשם הנ"ל בירושלמי  ומבואר ע"כ . ראשון מכלי 
יש  גם עיי "ש. לתבלין נחשת כלי בין חילוק שאין בון בר

היא מפורשת משנה דהלא רי"ו אדברי  מאוד  (זבחים לתמוה

הרמב"םצה:) הי "א)ופסקה פ"ח הקרבנות וכלי (מעשה וז"ל:
וכו' במים ושטיפה מריקה טעון בו שנתבשלה מתכות

במים"] ושטף ומרק בשלה נחשת בכלי  "ואם כלי [דכתיב ואחד
איתא  והטעם עכ"ל . לתוכו שהערה כלי ואחד  בו שבישל

מבליע(שם)בגמרא עירוישהעירוי שאין  שפסק רשב"ם [ואף

הש "ך וכ "כ  עירה. ד "ה שם בתוספות וכמבואר ודאי מבליע אבל  מבשל

סק"ה) ק"ה דאין(סי ' ד "ה ס"ג צ"ה בסי ' בהירה בהלכה עוד בזה ועיין  .

הש"ךעירוי] מכאן דחה וכבר ל "ג). ס"ק ס"ח דברי (סי' את
הרשב"א גם ש "א)רי "ו. ב"ד ודחה (תה"א העיטור דברי הביא

dxicwd.דבריו: lk cbp xryl jixve*נגד לשער והאופן
המרדכי כתב הקדירה תרפה)כל שמביאים (סי ' ראבי "ה בשם

ונותן  ריקנית, אחרת כלי  תחתיו ויעמיד  מים מלא גדול כלי
והמים  מים, מלא גדול כלי באותו האסורה הקדירה
הקדירה  דופני שיעור הם הריקן הכלי  לתוך היוצאים

ïåéö éøòù
יודע (`) שאינו מיירי  והכא מעולם. בה נשתמש שלא חדשה לאפוקי  הפחות, לכל  אחת פעם בה שנשתמש פירושו ישנה

בישל כמה יודע דאם נמי  הכי  ואין בישל, כמה יודע אדם אין כלל  דבדרך אחת, מפעם יותר בה שבישל וכגון בלעה כמה
שבישל: הכמות כנגד אלא לשער צריך  אין הפעמים, תוך(סק"א)ש"ך (a)בכל  הוא השני הבשר שבישול  ואפילו וכתב ,

אחרונים: שארי וכ"כ  השני, הבשר בישול  כנגד אלא ששים צריך  אין הראשון, הבשר מבישול לעת מעת
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äøéã÷ä ìáà ,ìéùáúä øúåîå ,íâôì íòè ïúåð äéì äåä ,äá(ä)äá ìùáì øåñà(å)
.áìç àìå øùá àììáà :äâä(æ).øúåî ,íéøáã øàù(פ"ו ובהגמי"י  סמ"ק בשם קכ"ו סימן  éåñéë(ריב"ש  ïéãå

,äøéã÷(ç)äîöò äøéã÷ ïéãë(ואו"ה äéä(ד"ע åìàë åðéã åîåé ïá åðéàù éô ìò óàã øîåì ,éåñéëá íéøéîçî ùéå .

äëìää øåà
כזית, משקלה והקדירה זיתים, תשעה בשיעור מים
שזהו  הזית, עשירית כנגד ששים בחלב  לשער מספיק 

בק שנבלע איסור (ג )דירה השיעור בקדירה בישל ואם .
הרמ "א לדעת היתר, בישל כך ואחר מים צבעם (סי '

לשער ס"ד) אין איסורים בשאר נבלה נעשית דחתיכה
הבלוע דכלי בהגה שם שכתב ואף המדומע. ערך כפי 
נבלה, נעשית חתיכה ביה אמרינן לא איסור מבליעת
איסור  כשבישל אבל גופא, מהאיסור שבלע  דוקא זהו
טעם  בולעת והקדרה נבלה נעשו המים אז מים עם

מעיקרו: d.'eke)(נבלה da lyal xeq` שחכמים
בת  קדירה אטו יומא, בת שאינה קדירה לאסור גזרו

ס"ב]יומא קכ"ב סי ' ושו "ע עו . le`(e):[ע"ז  xya `l
.alg וגם מבשר גם זו בקדירה עכשיו שבלוע לפי

אפילו  בשר בה לבשל לכתחילה אסור לכן מחלב ,
בישל  ואם לעת, מעת אחר בשר של בקדירה לכתחילה חלב לבשל שאסור כמו החלב , מבישול לעת מעת אחר

בדיעבד במזיד )]מותר ואם (ד "ה ס"ה צ"ט סי ' בהירה בהלכה עיין  בשוגג. זה היה לעת [אם מעת תוך בשר בה בישל אם אבל .
החלב הקודם, החלב לבישול לעת מעת תוך חלב בה בישל אם אבל אסור. שהתבשיל פשיטא החלב, מבישול

בדיעבד  לא (ד)מותר שאז הבשר לבישול לעת מעת אחר היה הראשון החלב שבישול דידן בנידון דוקא והיינו ,
נבלה: הכלי mixac.(f)נעשה x`y מותר בזה, וכיוצא ודגים ירקות כגון חלב , של ולא בשר של לא שאינם

לכתחילה  אפילו נעשה (ה)לבשל לא שהרי  איסור, של טעם אינו הקדירה מן הנפלט שהטעם משום לזה והטעם .
הבלוע החלב וגם החלב, עמו כשנתערב פגום טעמו כבר היה שהבשר כיון בחלב, בשר איסור של תערובת כאן

היתר  של שום (ו)הוא לכתחילה זו בקדירה לבשל לאסור דנוהגין ס"ה צ "ד בסימן לקמן בהגה הרב  דכתב  ומה .
דינא  לענין הדברים סתם וכאן המנהג, מצד זהו שם לבשל (ז)מאכל, ומותר זו בחומרא נהגו לא הספרדים אבל .

מותר  שמדינא הרמ"א וכדברי  ערוך השולחן וכפסק  דברים, שאר מעת (ח)בה לאחר החלב כשבישלו דוקא וזהו .
לאחר  ואף נבלה, הכלי  נעשה הבשר, מבישול לעת מעת תוך החלב  את בישלו אם אבל הבשר מבישול לעת

יומו  בן אטו שגוזרים דברים, שאר אפילו בה לבשל אסור לעת שאינה `m:(ט)מעת חלבית בקדירה בשר בישלו
יניחנה  ולא האש, מעל הקדירה תיכף  לסלק צריך חלבית, שהקדירה נזכר האש על התבשיל ובעוד יומא בת
נאסרת  ולא בשר של בקדירה בישולו יגמור והתבשיל לכתחילה, דהוי משום חלב , של בקדירה להצטנן אפילו

השנית  זו dnvr.(g):(י)קדירה dxicw oick שמבשלים קדירה על והניחו יומו בן אינו חלב  של הכיסוי שאם
אסור  הכיסוי אבל פגום, שטעמו משום והקדירה התבשיל את בדיעבד אוסר אינו חמים שניהם אפילו בשר, בה

מהבשר  טעם שקיבל :(יא)משום

äøéäá äëìä
המים ימדוד כך ואחר סק"ג]האסורה, משה שבזה [דרכי  אלא .

יותר  הרבה ישפך  שלא באופן צידו על  הכלי להכניס יזהר
פיו דרך  יכניסו שאם הקדירה, דוחק]מנפח  האויר  או [שאז 

צדק בזבחי כתב עוד  מים. הרבה ישפכו (סק"ג)שוליו

אותו  וימלאו גדול  כלי  שיביאו זה באופן לעשות שיוכל 
אחר, לכלי הכלי  זה מתוך  המים ויערה גדותיו, על מים
הכלי  בתוך  ריקנית כשהיא האסורה הקדירה יניחו כך  ואחר
עד הגדול הכלי לתוך האחר מהכלי המים ויערו הגדול ,
זהו  האחר הכלי  בתוך  שנשארו המים ואותם שיתמלא,
המים  נגד  ששים וישער האסורה הקדירה דופני  שיעור

החיים בכף והובא ג)האלו. שכתבתי (אות במה ועיין .
א' סעיף צ"ח בסימן לקמן בהירה ומשעריןבהלכה (ד "ה

miigd:הכל) ska azk cer(ד כף (אות לשקול  מנהגינו
אין  שבזמנינו פשוט לי  ונראה שם. עיין וכו' המתכת
ויש  מתכת כלי  סוגי הרבה בנמצא שיש משום כן לעשות
במשקל, ולא בנפח  משערים והרי יותר וכבדים יותר קלים

לעיל: שכתבנו כמו לעשות יש ולכן

ïåéö éøòù
(b)צ"ב בסימן הפמ"ג כד)כ "פ ס"ק בד "ת(מש"ז הובאו דניאל , יב)והחמודי  ק"ג(ס"ק בסימן בחוו"ד וכ"ה סק"ו). ומ "ש (בי' .

החיים בכף ביאר כן וכו' ח)וכגון עולם(אות בהליכות כתב זה ס"ב)וכעין קרח פ' אחרונים:(סק"ג)ש"ך (c):(ח"ז ושאר
(d)וש"ך יוסף הגר"א(e):(שם)בית ה)ביאור החיים(g):(סק"ג)ש"ך(f):(ס"ק טז)כף (שפ"דופמ "ג (סק"ד)פר"ח(h):(אות

ופשוט :סק"ג) ,(i)החיים יח)כף באו"ה:(אות משמע ושכן האחרונים, משה(i`)בשם :(סק"ב)דרכי 
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,åîåé ïá(קובץ בשם ש "ד àåäå(בהגהות ,âäðîä éðôî âäåð éðà ïëå .úåîå÷î úö÷á ïéâäåð ïëå(è)àìá àøîåç
øéúäì ùé ,ãñôä åà úáù êøåöì àåäù åà* ,éëä åàìá øéúäì ãö íåù ùéù íå÷îá íå÷î ìëîå .(ò"ã) .íòè

,åîåé ïá éåñéëä ïéà íà(é)ìò åúåà åðúðå øùá ìù äøéã÷î çúåø éåñéë åç÷ì íàå .äîöò äøéã÷á åîë
,áìç ìù äøéã÷(àé),íéîç íäéðù íà(áé)íàå .áìçå øùá ìù äøéã÷á ìëàî ùé íà íéøåñà íäéðù

ìéçúä íà íéøåñà íäéðù éîð ,äîç äøéã÷äå ïðåö éåñéëä(âé)øáâ äàúúã ,éåñéëä úçú òéæäì(או"ה)íàå .
,úððåö äøéã÷äå ,íç éåñéëä(ãé)éøù ìëä(שם),äôéì÷ êéøö ìëàîä ÷ø שם), כאו"ה ולא ש "ד הגהות ,(לדעת

äëìää øåà
(h).mrh `la `xneg בדעת הרמ"א הבין והנה

בכיסויים  התבשיל את כיסה אם שאפילו המחמירים,
הסכימו  זה ובאופן התבשיל, נאסר רחבים שהם שלנו

כלל  מקום זו לחומרא שאין והרש"ל .(יב)האחרונים
בכסויים  דוקא היא החומרא שעיקר למנהג, טעם נתן
אפשר  שאי באופן חלל, בהם ויש למעלה קצרים שהם
וכתב לפגם. טעם נותן אינו לעת מעת אחר אפילו בעין ובאיסור שם, שעלה והרתיחה הזיעה מן יפה לקנחם

ב)הט"ז שבכיסוי (ס"ק הקצר המקום נגד ששים לשער צריך זה dnvr.(i):(יג )שבאופן dxicwa enk שכשאינה
התבש  את מתירין יומא בדיעבד:בת ming.(i`)יל mdipy m` הכיסוי אסורים שניהם בהם, סולדת שהיד

הבל  מחמת כן גם נאסר והכיסוי  ואוסרתה, בקדירה ונבלע לחלוחית בו יש רותח  כיסוי שסתם משום והקדירה
הקדירות  בשתי מאכל להיות שהצריך והיינו המאכל, מן אלא (יד)הבא נאסרים אינם צונן כשהכיסוי אבל .

שהזיע: לנו `mixeq.(ai)בשידוע mdipy למעלה נקוב הכיסוי  אם יפה (טו)ואפילו כיסה לא אם אף ולכן .
באו"ה ואיתא ששים. צריך כן גם הקדירה על הכיסוי י "ט)את דין ל"א שמסתמא (כלל משום אסורים דשניהם הטעם

לקדרה  וחזר ונאסר לכיסוי  החלב רתיחת ששים]עלתה יש דמסתמא למיחש, ליכא הזיעה לחלוחית משום אם [אבל אבל
שעלתה  למיחש ליכא דאז מבפנים יבש עדין שהוא באופן מיד הכיסוי הסיר וגם יבש, הבשרי שכיסוי ראה

מותר: הכל לכיסוי, החלב רתיחת אחת בזיעה rifdl.(bi)פעם סולדת שהיד ומיירי הכיסוי. מתחת החלב
ברמ"א ח ' סעיף  צ "ב בסימן סק"ה].וכנ"ל לחוש [ש "ך שאין משום מותר הכל הכיסוי  שהזיע ראינו לא אם אבל

באו"ה מבואר כן לכיסוי, אחת פעם החלב רתיחת עלתה י "ט)שמא דין ל"א ixy.(ci):(כלל lkd הקדירה ואפילו
מכל  חם היה שהלחלוחית ואע "פ בכיסוי, שנגע  במקום למעלה מדיחה או כשמקנחה לכתחילה מותרת עצמה
שטיפה  משום קליפה, כדי שאוסר לעירוי  דומה ואינו שני , ככלי הוי הכיסוי  מן שנפרש שמה מותר, מקום

פוסק חמימותה כח הלחלוחית של והאחרונים (טז)אחת על (יז). שנפלה רותחת מטיפה גרע  דכאן זה היתר דחו
אדם בחכמת הכריע  ולהלכה נאסרת. והיא בקדירה, נוגעים יחד הלחלוחית עם עצמו שהכיסוי כיון מוכלי (כלל

בתוך ס "ה) הגעלה בלא הזאת בקדרה בישלו שאם לומר ורוצה מרובה. בהפסד הרמ"א דברי על לסמוך שיש
מרובה  בהפסד המאכל להתיר יש הכיסוי, מששם לעת :(יח)מעת

äøéäá äëìä
.enei oa ieqikd oi` m` xizdl yi 'eke jxevl `edy e`*

ההלכה באור שכתבנו מה לפי  רש"ל(סק"ט)ואפילו בשם
להתיר  יש למעלה, קצרים כשהכיסוים רק שמחמירים

צורך החייםבמקום כא)[כף מהפר "ח(אות משמע וכן .](סק"ה),
ההלכה  באור כתבנו כבר רחב שהוא רגיל בכיסוי אבל 

צורך: במקום שלא אפילו להחמיר שאין

ïåéö éøòù
(ai)סק"ד)וש"ך(סק"ב)ט"ז ופרמ "ג (סוף הלבוש, סק"ב)בשם הפר"ח(מש "ז  וגם לבטלו (סק"ה), וראוי טעות מנהג שהוא כתב

משה הדרכי  החוו"ד(bi):(סק"ב)וכדברי  סק"ד)וכתב כהש"ך(חי ' דלא כהט "ז, להקל  יש מנהג  רק שהוא (סק"ד)דכיון

הרוטב  נגד שנפלה טיפה כמו דהוי משום רעק"א הגאון - הש"ך  דברי על  תמה וכבר הכיסוי, כל  נגד  לשער שהצריך 
הטיפה נגד  ששים רק f"qq]דבעינן a"v 'iqa x`eanke] נעשה לא ופגום פגום, שהוא כיון נבלה יעשה שהכיסוי שייך ולא ,

הקדירה, מרתיחת שעולה הזיעה מחמת יומו לבן נחשב דהכיסוי לק"מ , נבלה, נעשה לא שהפגום זו ובטענה עכ "ד. נבלה
דמיירי  שנאמר לא אם להשיב, אין ראשונה טענה על  אכן לנבלה. סביבה הבלוע את עושה הכיסוי שעל הממשות וממילא

במש"ז וכמ"ש סולדת יד אך  רתיחות להעלות התחיל חדש(ci):(סק"ב)שלא מבואר (סק"ו)פרי מיד  הכיסוי הסיר ואם .
בהירה: בהלכה צ"ב(eh)דינו סימן בב"י  והובא דורא, שערי משה(fh):(ס"ז)הגהת מ "ש (סק"ב)דרכי ועיין או"ה. בשם

צ"ב בסימן בהירה תואר(סק"ו)ש"ך(fi):(ס"ט)בהלכה חדש(סק"ג)ופרי  הפרי  וגם אחר,(סק"ט). מטעם אך לאסור הסכים
קליפה: בה שייך  דלא משום נאסרת הקדירה דכל  החיים(gi)וכתב כט)כף להלכה:(אות מסקנתו שכך ונראה ,
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(åè),åôì÷ì øùôà íà(æè)íàå .éøù ìëä ,åàì íàå(æé)éåäã ,éøù ìëä ,äøéã÷á ìëàî äéä àì(çé)éúùë
.åæá åæ åòâðù úåøã÷.(הארוך לסברת ד"ע (הכל

äëìää øåà
(eh).etlwl xyt` m` וצריך יבש. דבר שהוא וכגון

הכיסוי  מן לחלוחית טפטף שמא דחיישינן קליפה,
אלא  ששים שייך לא צונן לתוך ובחם הקדירה, לתוך

משה בדרכי  כתב  כן שלא קליפה, שם וראה ב. אות [סוף

מחזיקין אנו  דאין צריך, אין קליפה אף דשמא זה דין ליה ברירא

לחלוחית] שנפל לומר האו"האיסור דברי ודחה ל"א . (כלל

י"ח ) כיון דין צריך אין קליפה שאף  דידן בנידון שהיקל
אם  והנה עיי"ש. הלחלוחית נגד ששים יש שמסתמא
צריך  לאו"ה דאף  פשוט  הלחלוחית נפלה לאן ידוע
שמסתמא  משום בששים שבטל שכתב  אלא קליפה,
או  לרוטב  אם הלחלוחית נפלה היכן יודעים אנו אין
מסתבר  דלא בששים, שבטל מסתברא שאז לחתיכות,

מספק: החתיכה סביבות כל לקלף  נצטרך (fh)שבזה
m`e.e`l נגד ששים יש מסתמא שאז לח  דבר שהוא

המבואר  מהטעם להקל אין אבל שנפלה. הלחלוחית
שייך  דלא היכא ששים צריך דאין ס"ד צ"א בסימן
משא"כ  חומרא, שהקליפה התם דשאני קליפה, ביה
רוטב כמו דהוי ששים, בעי  ודאי מדינא שהקליפה
כלל  קליפה שייך דלא צונן לחלב  שנפל צונן בשר

ששים: צריך dxicwa.(fi)ואעפ"כ lk`n did `l
בלוע הכיסוי וגם חלב, בה בלוע רק אלא חלב, של

efa.(gi)מבשר: ef erbpy zexcw izyk ואפילו
לעיל  וכנזכר זו, את זו אוסרות אינן רותחות שתיהן

ובאחרונים: בהגה ח' סעיף  צ"ב  בסימן
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בשר. של בקדרה חולבת  כף התוחב דין צד. סעיפים:סימן ט' ובו

.`úáìåç óë áçåúä(á) äøéã÷á (à)äî ìëá íéøòùî ,àëôéà åà ,øùá ìù(â)áçúðù
äøéã÷á åðîîåðééäã åîåé ïá óëä íà)(ã)åá åùîùù(ä)(úòì úòî êåú ïåùàø éìëá.(' ז כלל ùéå.(ארוך

äëìää øåà
:` sirq(`).dxicwa אין שני  בכלי  אבל ראשון, כלי 

בדיעבד  xya.(a):(א)לאסור ly ערוך השלחן לדעת
צ"ה עכשיו (ס "ג)בסימן בה שמבשלין בקדירה מיירי

בקדירה  אפילו מיירי שם, הרמ "א ולדעת בשר,
הוא  שעכשיו פי  על אף  לעת, מעת תוך בשר שבישלו

פרווה: דבר שאר או מים בה epnn(b)מבשל agzpy
.dxicwaהכף מן יצא חלב  כמה יודעים אנו שאין

סק"א] כגון [ש"ך הכף, בלעה כמה שיודע  ובאופן .
כזית  בה וניער יומא בת שאינה או חדשה שהיתה
כיון  בשר, בקדירת תחבה לעת המעת ובתוך חלב,
לשער  צריך אין מכזית, יותר בלועה שאינה שידוע

מכזית  יותר הכף נפח אם אפילו בכזית yi:(ב)אלא
לרוטב או לתבשיל שתחבו הכף חלק  כנגד רק לשער
שהוא  אפילו בתבשיל תחב שלא שלא מה אבל עצמו,
ואפילו  כנגדו לשער צריך אין הקדירה חלל בתוך

מתכות  שהיד (ג )בכלי במקום נאסרת שהכף ואף ,
הזיעה, ידי  על מפליט  אינו מקום מכל בזיעה סולדת

בתבשיל  שנתחב  מה עד `m:(ד)אלא לו ברור אינו
עד  דהיינו לתחוב דרך בסתם משערים תחב , כמה

הכף יד (ה)ראש הבית ולא הכף  של העיגול והיינו ,
הקדירה (ו)שלו  שפעמים המורה ראות לפי והכל ,

יד מהבית גם שתחב ומוכרח  ד]מלאה אות החיים :[כף
mc` אישה ואפילו נאמן, נתחב  כאן שעד שאמר

תורה  באיסור ואפילו ממלא cvik:(ז)נאמנת משער,
יתחוב כך ואחר ריקן, כלי  תחתיו ונותן מים מלא כלי
הכף שיעור הם היוצאים והמים בנחת לתוכו הכף 

בחלב מים,`m:(ח)שתחב עם מעורב החלב  היה

או  חלב בישל אם וכגון המדומע , ערך כפי  ישער
בשיעור  מים שם ועירב גרם עשרה בשיעור גבינה
הכף תחב לעת מעת ותוך הכף, בה ותחב  גרם תשעים
מן  עשירית כנגד רק  ששים ישער בשר, של לקדירה
יותר  בלעה לא הכף שהרי הבשר לקדירת שתחב  הכף 

זה  היה `elit:(ט)משיעור הכף  שתחב  בשעה אם
לא, או בו סולדת שהיד רותח  התבשיל אם ספק 
שנתחב מה כנגד ששים וצריך לחומרא, ספיקו

ea.(c):(י)מהכף eynyy נשתמשו אם אבל חלב ,
לעת  המעת מחשבים אין מים, ראשון בכלי בכף
אבל  בחלב. תחיבתו משעת אלא במים  שתחב משעה
בו  נשתמש כך ואחר איסור, בדבר בכף נשתמש אם
אין  אם נבלה המים נעשה מיד מים ראשון בכלי 
משעה  לעת המעת לחשב  ויש הכף , נגד ששים

במים  בו לילה (יא)שנשתמש עבר לא אם והיינו .
אחר  במים בכף  נשתמש אם אבל האיסור, מבליעת
הפוסקים  על לסמוך יש האיסור, מבליעת לילה שעבר
הפסד  שאין במקום דוקא וזהו פוגמת. לילה שלינת
משעת  ענין בכל לחשב יש קצת הפסד במקום אבל
אמרינן  דלא הפוסקים על דסמכינן האיסור, בליעת
זה  כל וכמבואר איסורים בשאר נבילה נעשית חתיכה

בהגה  ז' סעיף  ק "ג בסימן לפי (יב)לקמן דזהו ודע .
שלא  ערוך השלחן לפסק  אבל שם, הרמ "א פסק 
אם  בחלב , בבשר אלא נבלה נעשית חתיכה אומרים
אלא  המים מחימום לעת מעת שצריך אמרינן לא כן
בסימן  וכמבואר בחלב, מבשר הכף  בלועה היתה אם

יד]הנזכר אות החיים oey`x.(d):[כף ilka שהיד

ïåéö éøòù
ס"ז(`) צ"ב סימן בהירה בהלכה קדירה)עיין ק"ה(ד"ה בסימן כהט"ז דלא וזהו שני:(סק"ד). בכלי  אף לאסור בית (a)שכתב

ס"ה: צח  בסימן הוא וכן ד "ב)או"ה(b)יוסף, לז ריג)וסמ"ק(כלל אדם(סי ' בבינת מד)והביאם והובאו (סי' אחרונים עוד וכ"כ  .
החיים בכף יב)להלכה עולם(אות ז)ובהליכות הערה סוף קרח פ' הפ"ת(ח"ז וכ"כ  הכרתי (סק"א). דברי ודחו סופר, החתם בשם

סק"א)ופמ "ג (סק"א) לאסור:(מש"ז מצטרף הזיעה הבל  דאפילו צ"ב(c)שכתבו בסימן דעת כו)חוות ס"ק ש"ך(d):(בי '
הרש"ל:(סק"א) במנח"י(e)בשם הובא סק"א)רש"ל, פה המשולש(f):(כלל  חוט בספר מב)תשב"ץ סי ' אחרונים,(ח"ד ושאר

עולם בהליכות ס"ו)וכ "פ  קרח פ' יהודה:(ח"ז  כהבית דלא .(g)ג)או"ה דין  לז  סק"א)ושפ"ד(כלל ברכה(h):(סוף א)שיורי (אות

סק"א)ופ"ת צה עולם(סי' ו,ז)והליכות הל' קרח פר' צג (ח"ז בסימן ההלכה באור יוסף(i):(סק"ד)וכמ "ש סמ"ק,(ס"ג)בית בשם
האו"ה כתב ב)וכן דין לז  ובמש"ז(כלל  במנח "י  וכ "ה אחרונים:(סק"ב)ש"ך (i`):(סק"א)בשמו, :(שפ"ד)פרמ"ג(ai)ושארי 
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åúö÷î íçã íåùî ,åìåëá íéøòùî ,úëúî ìù óëä íàù øîåàù éî(å).åìåë íç(æ)
(ïéâäåð ïëå ,ø÷éò äðåùàø àøáñå*).('ב בהגה ד' (סעיף צ"ח) סימן לקמן  (ועיין  וארוך) והגהותיו  וש"ד aíà.(מרדכי 

(ç),íéîòô éðù* äøéã÷á óëä áçú(è),íééúðá òãåð àìå

äëìää øåà
כצונן  דינו בו סולדת היד אין אם אבל בו, סולדת
והתורת  הב "י  דעת כן האש, על הקדירה אם ואפילו

בזה שהחמיר כרש"ל ודלא עיקר, וכן [ט"זחטאת

כלי סק"א] על ראשון מכלי חלב  עירה  שאם עוד וכתב .
באותו  השתמש כאילו נחשב  מבשר, מלוכלך שהוא
אחרונים  שאר אבל בכולו. ובולע ראשון בכלי  כלי
קליפה, מכדי  יותר בולע  הכלי  שאין וסוברים חולקים

קליפה  מכדי  יותר אוסר עירוי שאין לן .(יג )וכדקיימא
הכף את תחב  לעת המעת בתוך כך אחר אם ולכן
בקדירה  יש דבודאי התבשיל, מותר בשר עם לתבשיל

הכף  קליפת נגד סק"א]ששים elek.(e):[מש "ז mg אין
רואים  אנו שהרי  מיד מתחמם הכף שכל לומר רוצה
המתכת  שטבע  שכיון לומר רצונו אלא כן, שאינו
כמה  אותו משהה אם בכולו פועל שבמקצתו שחום
הכלי  בכל ולהבליע להפליט כן גם פועל לכן זמן,

חם  אינו עכשיו אם ששים (יד)אפילו צריך זו ולדעה .
הכף : מן מקצת רק  תחב אם אפילו הכף כל (f)נגד

.xwir dpey`x `xaqe לשאר מתכת בין לחלק שאין
לתבשיל, שתחב הכף חלק  כנגד רק  לשער ויש מינים,
אינו  מקום מכל כולו חם מקצתו שחם גב  על דאף 
דעת  גם וכך הפוסקים. כתבו כן בכולו בליעתו מוליך

בסתם ראשונה דעה שכתב  ערוך בהירה]השלחן בהלכה ועיין סק"ג, שכתב[ש "ך מקום שכל הוא, גדול וכלל .
מועט בהפסד בין ראשונה, כדעה לפסוק  דעתו אומרים, יש מביא כך ואחר בסתם ראשונה דעה ערוך בשלחן
לפסוק דעתו שכן בעצמו מרן אמר וכך בעלמא. לכבוד אלא החולקים סברת את הביא ולא מרובה, בהפסד בין

ב אות שיו"ב סא סי' באו"ח  החיד"א שהעיד וכמו a::(טו)כסתם, sirq(g).skd agz של בקדירה חלבית
איפכא: או miizpa.(h)בשר, rcep `le,בנתיים נודע  אם אבל להיפך. או חלבית, היתה לתבשיל שתחב שהכף

באותם  מתבטל השניה בתחיבה כך ואחר גמור, היתר ונעשה הראשונה בתחיבה שיצא מה בששים נתבטל
שכתב(טז)הששים  וכמו השניה, התחיבה את לבטל להיתר מצטרפת ראשונה מתחיבה שהפליטה אלא עוד ולא .

חזר  כך ואחר היתר זיתים ששים לתוך איסור כזית נפל דאם צ"ט  סימן בסוף הב"י דעת דמשמע ואע "ג בב "י .
הרמ "א  שם שכתב  וכמו בנתיים נודע  ואפילו במינו מין אפילו וניעור, חוזר איסור, כזית  עוד ונפל

äøéäá äëìä
.xwir dpey`x `xaqe* :` sirqלמהרי "ט היטב ובבאר

הלל(סק"ד)ז"ל בית בשם יב)כתב ס"ק המחבר מבן  אף (הגה
לפלוט לא אבל  לבלוע היינו כולו חם מקצתו דחם גב על 
הלל בבית והנה בקדרה. ממנו שנתחב מה אלא פולט  דאינו

אברהם מגן מבעל כן ששמע ס"ק כתב תנ "א סי' באו"ח [וכ"כ

בבשר כ"ד] תחב כך ואחר בחלב הכף כשתחב זה ולפי .
אם  אפילו בבשר שתחב המקום כנגד  ששים לשער צריך
בבשר. שתחב ממה פחות בשיעור היה בחלב הכף כשתחב

כאן הש"ך  חם (סק"ג)אכן מקצתו דחם גב על דאף כתב
כמ "ש  בכולו, בליעתו אף מוליך  אינו מקום מכל כולו

חדש הפרי  וכ "כ בב"י . שהביא (כללומנח"י(סק"ג)הפוסקים

סק"ב) תשובהפה הפתחי וכ "פ ולכן (סק"ג), עיקר. וכן
אלא  לשער אין בשר, של  בתבשיל חלב של כף כשתחב
בסימן  הש"ך כתב מקום ומכל  בחלב. שתחב מה כנגד 

יז)קכ "א בכולו (ס"ק ומפליט  מבליע שאינו דמה או"ה בשם
בקדירה, כף שתחב וכגון חמין ידי על כשנתחמם דוקא זהו

האור שע"י  בחם האש]אבל גבי  שעל  מוליך[כקדירה עצמו,
סעיף  צ"ב בסימן מבואר וכן עכ"ד . בכולו בליעתו ומפליט
חלב  במקצתה שבישל קדירה זה ולפי  חוששים, שאנו ה'
משום  הקדירה כל  כנגד  לשער יש בשר, בה בישל כך ואחר
בתוך שבישל  החלב כמות יודע אם אכן מכולה. דמפליט 

ופשוט: כנגדו אלא לשער צריך אין לעת מעת
.minrt ipy* :a sirqהש"ך תחב (סק"ד)ודקדק שאפילו

דכיון  וטעמו ששים, פעמים בשתי  די  פעמים הרבה
כשאר  דינו כן אם נבלה, הכף נעשה הראשונה שבתחיבה

ïåéö éøòù
(bi)קה ובסימן הכסף בנקודות וחוו"ד(סק"ה)ש"ך  סק"ב), הפמ "ג (בי' תמה וכן אברהם, סק"א)ויד הט "ז:(מש "ז  (ci)ע"ד

צב בסימן יהודה הנה)יד  ד"ה לו סק"א)ופמ"ג(ס"ק ח "ז(eh):(מש "ז  עולם ד ,ה)הליכות סעיפים קרח עוד(פ' בשם כן וכתב
א"ח  כהבן דלא רבים. ס"ו)אחרונים החיים(קרח טז)וכף מרובה:(אות בהפסד  אלא השו"ע כסתם להתיר שאין (fh)שכתב

:(סק"ה)וש"ך(סק"ב)ט"ז



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùá ãò

(é).íéùù íéîòô 'á êéøöíéøîåà ùéå)(àé),íéùù 'à íòôá éâñã(áé)(íéâäåð ïëåסימן הדשן (תרומת

וארוך). דורא שערי  והגהות קפ"ג

äëìää øåà
ו' מינו (יז)בסעיף גוזרין דהתם לחלק , יש מקום מכל ,

מינו שאינו בנתיים,אטו נודע אם כלל משנה לא מינו  [דבאינו

כעיקר] טעם לא דהלא קדירה לאותה הנתחבת ובכף ,
משכחת  לא תו הכף  נגד ששים שיש כיון זה שייך
ממין  דהא בתבשיל, טעם בו שיהיה תחיבות בכמה

לעולם במינו מין והוה ופולט בולע  :[שפ"ד]התבשיל
(i).miyy minrt 'a jixv לא שמא לחוש שיש

הראשונה  בתחיבה הכף  בתוכה,פלטה הבלוע כל
הבשר  נגד ששים שאין באופן חלב  מעט בכף ונשאר
מהתבשיל  הכף  את שהוציא ומיד בתוכה, שנבלע

נבלה בכף הבלוע בתוכו,נעשה שהכף זמן  כל [אבל

נבלה. נעשה ולא בכף שבלוע החלב עם מחובר שפ"ד התבשיל

שובסק"ד] אוסרת שנית פעם כתב(יח)וכשתוחבה .
הרבה (סק"ד)הש"ך בקדירה הכף  את תחב  אם שאפילו

נודע בשלא ששים פעמים שתי לשער די  פעמים
בהירה ב בהלכה שבררנו וכמו להורות יש וכן נתיים,

שני) לשאול yi:(ד "ה המורה שצריך פעמיםאומרים שתי הכף את תחב  אין [ב"ח]אם הסתם שמן אומרים ויש ,
פעמים  שתי שתחב השואל אמר אם דוקא אלא לשאול הוראה (יט)צריך בעלי אחרונים מנהג וכן ibqc(i`):(כ),

.miyy '` mrtaטעמים שני  לזה נתן הדשן נבלה.`.ובתרומת נעשה בכלי הבלוע  שאין פוסקים כל a.יש
שבקדירה, בשר שאר עם מקושר שהוא מפני נבלה, נעשה בו הנבלע  הבשר אין בתבשיל תחוב  שהכף זמן
שלקמן  ואף  נבלה. הכף  נעשה ולא ובולע , פולט ואינו שני  ככלי  דינו נעשה הראשון מכלי  הכף  את וכשהוציא

צ"ח  להקל (ס "ה)בסימן יש השני הטעם בצירוף מקום מכל נבלה, נעשה בכלים בבלוע  שגם הרמ"א .(כא)הסכים
ריקן הכף את בהוציא זה שכל נבלה]ודע נעשה אינו התחיבה, מחמת תבשיל מעט הכף שתפס שאף ככלי [ומשמע דינו אז

וכמו  לחומרא, ראשון ככלי ודינו הכף  חום את מחזק  התבשיל הרי  תבשיל, עם הכף את הוציא אם אבל שני ,
צ "ב בסימן הט "ז סק"ל)שכתב ששים (סוף צריך תבשיל בתוך  ושמו חזר אם ולכן הדשן, תרומת בשם זה חילוק

נבלה  שנעשו והכף  התבשיל אותו תשובה(כב)נגד בדרכי  ועיין לז). קולא (ס"ק צדדי שם והביא בענין שהאריך
מסויימים: mibdep.(ai)באופנים oke אבל שתי האשכנזים, שצריך ערוך השלחן כדעת לנהוג יש ספרד לבני

נודע בלא ששים ערוך (כג )פעמים השלחן סובר איסורים, משאר אסורה הכף אם אבל בחלב , בבשר זה וכל .
ס"ד) צב ששים (סי ' אחת פעם אלא לשער צריך שאין לרמ "א מודה ובזה נבלה, נעשה :(כד)שלא

äøéäá äëìä
ששים  לשער יש שנית פעם שתחב ושוב דבר, לכל איסור
נבלה, שוב נעשה אינו מקום מכל  אבל איסור אותו כנגד 

נבל נעשית חתיכה אמרינן לדעת דלא איסורים בשאר ה
לשער  צריך  אינו ואילך  שלישית מתחיבה ולכן השו"ע,
כב. בס"ק לקמן שיטתו פי  על כן כתב הש"ך אכן כלל .

ק"ג  בסימן השו"ע שקדירה (ס"ז)אבל ודעתו כן, סובר אינו
נבלה. המים נעשו מים בה ובישל וחלב מבשר שנאסרה

לקמן הש"ך  כ "ב)וכתב מבשר (ס"ק דבא דכיון טעמו דאולי 
כמעיקרא ליה דיינינן צבבחלב בסי ' שהוא (סק"ד)[ובשפ"ד  ביאר 

ערוך] להשלחן  גם דרבנן  חדש איסור הפרי  הכריח זה ומטעם .
נודע (סק"ד) ולא פעמים הרבה הכף שתחב דידן בנידון שגם

ותחיבה  תחיבה דכל תחיבה, כל כנגד  ששים צריך  בנתיים
החיים בכף ועיין נבלה. כב)נעשה בין (אות דעות שהביא

הכי  שבלאו כהש"ך  להקל  שיש והעלה לדינא, האחרונים
וכן  ששים. אחת פעם אלא לשער צריך שאין הרמ"א דעת

עולם בהליכות ס"ג)פסק קרח הרבה (ח"ז  שכתבו מה פי  על 
בשני  להחמיר ערוך  השלחן שדעת במקום שאף פוסקים
אפשר  יחד  הספיקות שני  בהצטרף מקום מכל  המקומות,

להקל:

ïåéö éøòù
(fi)הש"ך ותירץ הקשה השפ"ד :(שם)כן ביאור פי  על התירוץ וכתבנו ,(gi)הפוסקים:(סק"ד)וש"ך(סק"ב)ט"ז (hi)בשם

מ)רש"ל סי ' סק"ה)מנח "י (פג"ה פה הגדולה(כלל כ)כנסת אות החיים(הגב"י  כג)כף צדק(k):(אות יז)זבחי  יש (ס"ק דכן וכתב ,
אחת: פעם לשער סגי ענין שבכל  פוסקים כמה שדעת ועוד  נינהו רבים זו סברא שבעלי מפני סק"ו)פמ "ג (k`)לנהוג (שפ"ד

טעמים: עוד כתבו והאחרונים עוד. סק"ו)מהפמ"ג(ak)ועיי "ש במנח"י(שפ"ד  כתב וכן סק"ה), פה דעים(כלל תמים (סי'בשם

הגדולהקמ) כנסת וכ"כ  התבשיל , מן הכף עם בשלקח הדין שכן הראב "ד  ב)בשם אות אדם(הגה"ט ס"ח)וחכמת מו  (כלל 

החיים(bk)וש"א: כא)כף עולם(אות בהליכות ה"ג)וכ "פ קרח פ' יהודה(ck):(ח"ז  סק"ז)יד  החיים(הארוך כד)וכף :(ס"ק
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.bìáà íéøúåî ìéùáúäå äøéã÷ä ,óëä ìèáì íéùéù ùé íà*(âé)äøåñà óëä(ãé)ïéá
.áìçá øùáî äòåìá àéäù éôì ,áìç íò ïéá øùá íò(åè)íà ,úøñåà ãáòéãá åìéôàå

,äàðäá øåñà ìëä ,'ñ ïéà íàå .àîåé úá àéäù ïîæ ìë ,áìçá ïéá øùáá ïéá ,åáçúå øæç
(æè)äëåúì úúì øúåî êà ,äøéã÷ä åìéôà(æé)ïåéë ,ïðåö åà úåøéô(çé)óåâî äðäð åðéàù

.øåñéàä

äëìää øåà
:b sirq(bi).dxeq` skd בקדירה מים בישל ואם

דינו  עיין חלבית, כף בה ותחב יומא בת בשרית
בהירה אם )בהלכה mr(ci):(ד"ה oia xya mr oia

.alg פרווה דבר שאר עם אפילו אלא דוקא, לאו
נבלה  נעשתה הכף  שהרי elit`e(eh):(כה)אסור,

.`nei za `idy onf lk 'eke zxqe` carica,פירוש
לעת  מעת עבר אם ואפילו בבשר, שתחבה משעה
בכף הבלוע הבשר שהרי בחלב , שתחבה משעה

לעת  המעת בכל לשבח  טעם ונותן נבלה .(כו)נעשה
נבלה, הכף משנעשתה לעת מעת עבר אם אבל
פגום  הנפלט שהטעם מותרים, והתבשיל הקדירה
אפילו  לתוחבו אסור שלכתחילה ודאי  אבל הוא,

דברים  שאר או dxicwd.(fh):(כז)במים elit` שאם
יומא, בת והיא וחלב  מבשר שנאסרה בקדירה בישל

בהנאה  אפילו אסור שהמאכל (כח)התבשיל אומרים יש פגום, הטעם שאז לעת מעת אחר בה בישל אם ואפילו .
וכשמשליך  יומא, בת לשאינה יומא בת בין לחלק אין הנאה שבאיסורי לנהר, הקדירה דמי  שישליך עד נאסר

הקדירה  דמי את הפסיד שהרי מותר המאכל אז לנהר הקדירה ורוב (כט)דמי  שאין (ל)הפוסקים . וסוברים חולקים
לכתחילה, אפילו צונן דבר כל בו להשתמש בהנאה מותרים עצמם הכלים שהרי לנהר, הקדירה דמי לזרוק צריך

התבשיל את הוא פוגם שהרי נהנה אינו שבלוע  כמה [או"ה]ומהאיסור דעת הכי  דבלאו לדינא, עיקר וכן .
ולקולא: דרבנן שהוא וכ"ש ספיקא ספק  והוה נבלה, נעשית חתיכה אומרים לא בכלים שבבלוע  (fi)פוסקים

.opev e` zexit מותר צונן שהוא כל לח , דבר אפילו תחילה(לא)משמע  הכלי  את וידיח סק"ה]. וישתמש [פרישה .
בחמין  בו וישתמש ישכח  שמא תדיר בו ישתמש לא אבל באקראי  דוקא sebn(gi):(לב)בכלי dpdp epi`y

.xeqi`d ושתיה אכילה צורך שאינם דברים שאר בהן לעשות או הראש לחפיפת מים בו לחמם רוצה אם וכן
יומו]מותר בן  הכלי  האיסור [אפילו  מגוף נהנה שאינו כיון  :(לג ),

äøéäá äëìä
:b sirqliyazde dxicwd ,skd lhal miyy yi m`*

.dxeq` skd la` mixzenהש"ך שלדעת (סק"ח)וכתב
צ"ה בסימן ערוך בקדירה (ס"ג)השלחן דוקא מיירי 

בשר  של  בקדירה מבשל  אם אבל בעין, בשר בה שמבשלין
חלבית  כף בה ותחב פרווה, דבר שאר או מים יומא בת

יומא] ע"כ.[בת אסור הכף שם הרמ "א ולדעת מותר. הכל 
את  גוונא כהאי  התיר ה' סעיף לקמן הרמ"א דהרי וצ"ע
אסר  לא ממנהגא ואפילו ששים. בתבשיל  כשיש הכל
הש"ך שכתב כמו הכף, נגד  ששים כשאין אלא הרמ "א

יז)בעצמו כן (ס"ק הקשה וכבר הט"ז. בהגהות כתב וכן
אדם ט)החכמת דין  מו  בסוף (כלל  כתב ומ "מ בצ"ע. ונשאר

ועיין  המנהג. מצד  הכף את לאסור שיש שאפשר דבריו
תשובה עב)בדרכי  שהעלה (ס"ק יוסף הדברי  בשם שהביא

לאסור שאין יז בראיות בס"ק הש"ך  וכדעת הכף את
לקמן  עיין אך  מהפמ"ג. משמע ושכן הנ"ל, הט"ז והגהות

בהירה שיש)בהלכה ד"ה בזה:(ס"ה שנתקשנו מה

ïåéö éøòù
(dk)אחרונים:(סק"ט)ש"ך הש"ך(ek)ושאר פסקו חדש(סק"י)כן עיין (סק"ט)ופרי בהנאה מותר ואם כב"ח. דלא וש"א,

בזה: חילוקים הנ"ל :(fk)בשפ"ד  אשרי (gk)פוסקים בהגהות מוכח ל)כן סי ' פ"ה באו"ה (ע"ז הוא וכן זרוע. אור בשם
ה) דין  ל  אשרי (hk):(כלל מהרש"ל(שם)הגהות וכ "ד זרוע, אור מו)בשם סי ' יעקב(פכ"ה המנחת יז)וכ "פ ס"ק פה והיינו (כלל  .

אבל שוב. בו בישלו לעת מעת ואחר לעת, מעת תוך  חלב אחרי  בשר שבישלו היינו נבלה, הכלי  שנעשה באופן דוקא
צריך אין הכל  ולדברי נבלה, הכלי נעשה לא נאסרה, שהקדירה אף החלב, לבישול  לעת מעת אחר בשר בה בישלו אם

דמיו: ד "ח)או"ה(l)להשליך כא חטאת(כלל  התורת ד "ג)וכ "פ פה חדש(כלל סק"י)והחוו"ד(סק"ז)ופלתי (סק"י)והפרי  (חי '

החיים(סק"ד)ומש"ז לו)וכף ובט "ז(אות יא)ובש"ך (סק"ד)וש"א. הדיעות:(ס"ק שתי  את אך)ב"י(l`)הביאו ומ"ש  (ד "ה

יב)וש"ך חדש(ס"ק יא)ופרי אלו:(ס"ק מדינים ב' סעי' צ"א בסימן מ "ש ועיין אחרונים. יב)שפ"ד(al)ושאר וכדלקמן (ס"ק ,
קכ "א ד "ג)תו"ח (bl)בהגה:(ס"ה)בסימן פה ובט "ז(כלל בב"י גם והובא דורא שערי  סימן (סק"ד)בשם בש"ך  מבואר וכן ,

בפנים:(סק"כ)פ"ז ברש"ל למעין כדמוכח זה בדין חולק לא שם בט"ז שהובא הרש"ל  וגם .



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùá åò

.c,åîåé ïá óëä ïéà íà(èé),äìçúëì øåñà óëäå íéøúåî ìéùáúäå äøéã÷ä(ë)ïéá
íå÷î ìëîå .áìç íò ïéá øùá íò(àë).àîåé úá äúéä àìù ïåéë ,úøñåà äðéà ãáòéãá

.díéî åìùá íà(áë)åìùáå åøæç êë øçàå ,úáìåç óë äá åáçúå äùãç äøã÷á
ãçà íåùáå ïîåé éðá åéä úåôëä éúùå ,øùá ìù óë äá åáçúå úøçà íòô íéî äá

,íéùù íéîá äéä àì íéîòôäî(âë)ìáà ,áìç àìå øùá àì äøéã÷á ùîúùäì øåñà

äëìää øåà
:c sirq(hi)mixzen liyazde dxicwdxeq` skde
.dlgzkl,שבחו בשעת מהחלב הכף שבלע משום

מכל  טעמו ונפגם לעת מעת שעבר לאחר אף  הלכך
הכף נאסר בשר של בקדירה שתוחבו עכשיו מקום
בו  לבשל שאסור יומו בן ואינו שנאסר כלי  כדין
בלעו  שלא והתבשיל הקדירה כן שאין מה לכתחילה,

מותר  הלכך שנפגם לאחר אלא החלב (k):(לד)טעם
.alg mr oia xya mr oia מותר דברים שאר עם אבל

צ"ג סימן יג ]כדלעיל ס"ק אבל [ש"ך מדינא, זה וכל .
מאכל  שום זו בקדירה לכתחילה לבשל שלא המנהג

בהגה  ה' סעיף אין (לה)כמבואר ספרד לבני  ומ "מ .
צ "ג סימן ההלכה באור וכמ"ש להחמיר :(סק"ז)מנהג

(`k).zxqe` dpi` carica ותחבה שחזר ודוקא
לבשר והיינו מקודם שתחבה דברים,במין לשאר [או 

מעת ש"ך] בתוך חלב  לקדירת הכף את תחב  אם אבל .
אסור  שהכל פשוט הבשר, לתחיבת sirq:(לו)לעת

:d(ak).dycg dxicwa שלא אלא חדשה, דוקא לאו
חלב : ולא בשר לא בה ynzydl(bk)בישלו xeq`

.'eke כל תמהו וכבר להלכה, מכוון אינו הסעיף זה
לקמן  מהמבואר היפך שהוא זה דין על האחרונים

השו"ע  פסק  א' בסעיף  דשם צ "ה. הגמ'בסימן [ע"פ

קיא  של ](לז)בחולין בקדירה שנצלו או שנתבשלו דדגים
נותן  בר טעם נותן דהוי  בכותח, לאכלם מותר בשר
"קערות  השו"ע: כתב  שם ג' ובסעיף  דהיתרא. טעם
סולדת  שהיד בחמין חולבת ביורה שהודחו בשר של
נותן  ליה דהוה מותר, יומן בני  שניהם אפילו בהן,

טעם  נותן הבשר והיינו דהיתרא". טעם נותן בר טעם
ביורה  טעם נתן החלב  וכן במים והקערה בקערה
על  להיתר. שני  טעם הוי דהמים נמצא במים, והיורה
הכף את תחב אפילו חדשה, בקדירה מים כשבישל כן
הכל  במים ביחד שניהם חלב של והכף הבשר של
שכן  וכל חלב . או בשר בקדירה לבשל ויכול מותר,
ג' ויש זה אחר בזה הכפות שתחב שלפנינו בנידון
המים  ומן למים הכף  ומן לכף  החלב מן נ"ט ,
אלא  המים באותם תחבם לא שכלל ועוד לקדירה.
זהו  מותר. שהכל דפשיטא מילתא וזהו אחרים במים

כה  כאן שסתם הרמ "א וכן המחבר. אינו לדעת מחבר
דדגים  ב' בסעיף  שם שפסק  דאף  להלכה, מכוון
לכתחילה  לאכלם אסור בשר של בקדרה שנתבשלו

נתערבו]בכותח  אם בדיעבד שהבשר [אלא משום זהו ,
באוכל  אוכל נבלע כי  לטעם נחשב  בדגים הנבלע
שלפנינו  בנידון אבל בכותח , לאכלם אסור הלכך

החלב הבשר]שטעם חוזר [או  למים הכף מן שנפלט 
כלל  לטעם נחשב אינו הקדירה, בדופני ונבלע

ברא"ש ז)כמבואר סי ' פ"ב  וכן (פסחים  חמץ. לענין
וחלב בשר שכלי פסק  ג' בסעיף  שם עצמו הרמ "א
זה  דין ומקור מותר. הכל זה אחר בזה שהודחו
שהיה  הסמ"ק  דבספרי יסודה, בטעות בשו"ע , המובא

מוטעה  הלשון הב"י הש"ך (לח)לפני מסיק ולדינא .
של  כף תחב כך ואחר חלב  של כף  במים דכשתחב
שתחב מהכף  יותר טעם בו נשאר שמסתמא כיון בשר,
מקום  מכל כנ"ל, טעם נחשב  שאינו אע"פ  באחרונה

ïåéö éøòù
(cl):והרשב"א הרא"ש התוס' כתבו בזה ושכיוצא יג)שפ"ד (dl)ב"י, ט "ז(el):(ס"ק יוסף יד)ש"ך (סק"ה)בית (ס"ק

אחרונים:ו  הלא (fl)שאר בהרחבה הענין וביאור והרמ "א, השו"ע לדינא נחלקו וכן הגמ'. בביאור הראשונים ונחלקו
עי "ש: צ"ה לסי ' בפתיחה כתוב בש"ך (gl)הוא מבוארים הדברים אלו טו)כל  חדש(ס"ק יד)ופרי  טז)והגר"א(ס"ק (ס"ק

אדם ס"ג)ובחכמת מח הט"ז(כלל  שכתב ומה אחרונים. מנח"י)ושארי לזה והסכים וסק"ט, חומרא,(סק"ו רק הוא הסעיף זה דכל 
להמעיין  צ"ה בסי' ובשו"ע בב"י  למבואר סותרים דבריו שלו, האחרון בדף ליישב הט"ז שרצה מה וכן הרבה. דחוק זהו

הבית]שם בבדק מרן  שם שכתב למה הגמור  ההיפך זהו  להאריך:[וכן צורך  ואין אחרון בקונטרס הש"ך דבריו על להשיג הרבה וכבר ,



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùáæò

.íìåòî äá åìùá àìù äùãç äúéäù øçàî ,ìùáì øúåî øáã øàùøáò íà åäéî :äâä

íòè ïúåð øá íòè ïúåð éåäã ,øúåî ,áìç åà øùá äá ìùéáå(פ"ט מיימוני  åà(הגהות úå÷øé äá åìùáù äøéã÷ .

,åîåé ïá óë äá åáçúå íéî(ãë),íéùù ìëàîá ùéù* åà ,êôäì åà ,àîåé úá äðéà äøéã÷äå(äë).éøù ìëä

(åë)øéîçäì ïéâäåðå(æë)ìëàîä ìåëàì(çë)ëä ïéîë,åîåé ïá àåäù éì(èë)åîåé ïá åðéàù éìëä øåñàìå

ל"ז) כלל éøù.(ארוך ìëä àðéãî éë ,àîìòá àøîåç àìà åðéàå ,

äëìää øåà
הקדירה  תשמיש את יקבע  ולכן בו יש קלוש טעם
אדם. החכמת הסכים וכן בשר. והיינו האחרון ככף 
כהמחבר  לנהוג יש ספרד שלבני הדבר פשוט  אכן
הקדירה  אין למים יחד הכפות שתי  את תחב אם שאף 
איזה  לה לקבוע ורשאי  לחלב, ולא לבשר לא נאסרת

חדש: מהפרי עולה וכן שרוצה, (ck)תשמיש
.`nei za dpi` dxicwde ואין יומא בת היתה דאם

והכף המאכל הקדירה אסור, הכל הכף נגד ששים
בהגה ג' סעיף צ"ה סימן טז]כדלקמן ס"ק ולדעת [ש"ך .

מותר: הכל שם ixy.(dk)המחבר lkd שהוא דהכלי 
טעם  נותן בר טעם נותן מקבל יומו בן שאינו ואותו פגום, טעם מקבל יומו בני (לט)בן הם הכלים כששני וכן .

הקדירה  טעם דהא שרי  הכף וגם הכף, נגד ששים יש דהרי דשרי  פשיטא דהקדירה שרי, הכל ששים ויש יומן
הכף  נגד ששים ואיכא הואיל הוא היתר ועדיין טעם נותן בר טעם נותן בהירה]הוי בהלכה ועיין סק"ה. ואין [ד"מ .

בולעים  אינם הקדירה בגוף  הכף כשנוגע  דאף  באיסור, שני  טעם ויקבל הקדירה בגוף הכף נגע שמא חוששים
ההלכה  באור ס"ג צ "ה בסימן השני כהטעם וזהו מותר. הכל ששים שיש וכיון המים, באמצעות אלא מזה זה

כ "ו) הרב(ס "ק ליה סבירא eke'.(ek):(מ)דהכי  xingdl mibdepe ואחד כף  בה שתחב קדירה על חוזרת זו חומרא
להחמיר  מנהג אין ששים במאכל כשיש אבל יומו, בן אינו lk`nd.(fk):(מא)מהם lek`l אבל המאכל. דוקא

בהגה  ג' סעיף  צ"ה סימן כדלקמן אסורים שהוחמו הוי (מג )מים בלבד מים אלא מאכל ואינו דהואיל ,
מאיסור  ובלוע  הואיל לאסור ונוהגים וקדירה. תבשיל כגון חשוב  בדבר אלא במים דיעבד שייך דלא כלכתחילה,

בפוסקים]פגום שם ilkd.(gk):[מבואר oink המאכל לתת להחמיר שנוהגים והיינו בבי"ת, הכלי  במין לומר צריך
יומו. בן שהוא לאותו הפכי שמינו בכלי  המאכל לתת מותר שמדינא אף יומו הבן של מין כאותו שהוא בכלי
חלבי, הוא יומו בן שהוא הכלי דאם דמשמע נכונה, אינה בספרים שכתוב  כמו בכף  הכלי כמין הגירסא אבל
סעיף צ"ה בסימן פסק  דהרמ "א כן ואינו בשר, עם לאכלו מותר ומדינא בחלב המאכל לאכול להחמיר נוהגים

בשר עם לאכלו אסור מדינא וא"כ לכתחילה, אסור בישול ע"י טעם נותן בר טעם דנותן וש"א]ב' יח ס"ק .[ש "ך
כתב וכאן חולבת, בקדירה ליתנן לכתחילה המנהג בשר של בקדירה שנתבשלו דדגים בהגה שם שכתב ומה
נוהגים  דקצת לומר רצונו דכאן אפשר יומו, הבן של מין כאותו שהוא בכלי המאכל לאכול להחמיר דהמנהג

כן  נוהגים אין העולם רוב אבל xeq`le.enei(hk):(מב)להחמיר, oa epi`y ilkd,דברים שאר בו לבשל ואפילו
מנהג  בזה ואין בשר של וכף חלב של כף  בה שתחב  בקדירה דברים שאר לבשל השו"ע שמתיר למה דמי  ולא
עם  בכלי  שהשתמש כן שאין מה בשר, או חלב  מתבשיל בלעה ולא חדשה שהקדירה משום דהוא להחמיר,

äøéäá äëìä
.ixy lkd ,miyy lk`na yiy* :d sirq שניהם אם אפילו

יומן. הכף,בני נגד ששים יש דהרי דשרי  פשיטא דהקדירה
נותן  בר טעם נותן הוי הקדירה טעם דהא שרי  הכף וגם
אלא  הכף, נגד ששים ואיכא הואיל  הוא, היתר ועדיין טעם
טעם  דאותו הקדירה של  במינו הירקות לאכול  אז שצריך

נתבטל  או "ה]לא בשם סק"ה משה דעת [דרכי לסוף ירדתי ולא .
הם  כן אם הקדירה נגד  במים ששים שאין כיון דהא הרב,
בהגה  לדעתו הכף את אוסרים ומיד בשר, טעם קיבלו
שלא  רק מועיל  זה בכף ששים דיש והא ס"ג, צ"ה בסימן
ששים  במים שיש בזה מה הכף לגבי  אבל הקדירה, לאסור

וצע"ג : טעם. מקבלת היא מקום מכל  הא נגדה,

ïåéö éøòù
(hl)הגר"א יז)ביאור יהודה(סק"ז)ט"ז(n):(ס"ק ויד  ביאור, כט)ובתוספת ס"ק צ"ה (הקצר  בסי' ההלכה באור מש"כ  ועיין

כו) יז)ש"ך(n`):(ס"ק חדש (ס"ק טז)פרי יח)ש"ך(an)וש"א:(ס"ק הפרי (ס"ק וכ "כ בתו"ח . משמע ושכן ראשון בתירוץ
יח)חדש :(ס"ק



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùá çò

.e(ì)úå÷øé åà íéìöá(àì)øùá äîë òåãé íà ,úáìåç äøã÷á íìùáå øùáî íéòåìáù
.øùáä ãâðë àìà 'ñ êéøö ïéà ,úå÷øéáå íéìöáá òåìá,äìéáð úéùòð äëéúç øîåì êééù àìã :äâä

êåú íéî äá åìùáù áìç ìù äøéã÷á ïëù ìëå .òìáù äî ãâð ÷ø øòùì êéøö ïéà ïëìå ,øúéä åìåë ïééãòå ìéàåä

,úòì úòî(áì).äøéã÷ä äòìáù áìçä ãâð ÷ø ,íéîä ìë ãâð øòùì êéøöã ïðéøîà àì ,øùá äá åìùá ë"çàå

(é"áå øåèä âì)..fåëúçù çúåø øùá(ãì),úáìåç ïéëñá(äì)äøåñà äëéúçä ìë*

äëìää øåà
בעין  חלב  או בהגה (מד)בשר צ "ג דבסימן ואע "ג .

בת  שאינה בשר בקדירת דברים שאר לבשל מתיר
הדין  מצד הדברים סתם שם חלב , בה שבשלו יומא

המנהג  מצד כתב  ixy.(l):(מה)וכאן lkd `picn
חומרא  אלא אינו שעיקרו כיון להחמיר, צריך אין בו להקל צד עוד כשיש נתבאר (מו)ולכן כהמחבר ולנוהגים .

בסעיף: בתחילת e:דינו sirq(`l).'eke xyadn mirelay zewxi e` milva מהבשר בו שנבלע  פירוש
הט "ז וכתב  הפמ"ג)עצמו. בי ' ע"פ לשער (סק"י צריך כן גם דק דק בשר של בסכין הבצלים חתך אם הדין דהוא

פחותה  היא אם בלבד נטילה כדי אלא צריך אין אחד במקום חתך ואם הסכין. להב נגד והיינו הבשר נגד
הסכין הלהב]מלהב  כנגד לשער מספיק פחות, הוא הסכין  להב דאוסר [ואם לרמ"א ואף  צ"ו. ר"ס  במחבר וכמבואר

חולקים  ויש שם. כמבואר דיעבד ולא לכתחילה היינו עצמו (מז)כולו בחלב בישלם שלא דידן דבנידון וסוברים
שפסק וכמו בשר. של בסכין הבצלים חתך אם המחבר לדעת לאסור אין יומא בת חולבת בקדירה מים עם רק
שבא  שבבצל הבשר טעם עדיף  ולא מותר", חולבת ביורה שהודחו בשר של "קערות ג': סעיף  צ"ה בסימן
בקדירה  המתבשלים מים לתוך יתחבנו אם דהתירא נ"ט בר נ"ט דהוי  עצמו שבסכין הבשר מטעם הסכין מחמת

ביש  אם ודוקא הבשר:חולבת. כנגד ששים צריך אז ממש בחלב הבצלים xyan.(al)ל mirelay בא לא
ס"ל דהא כולו, כנגד ששים דיצטרך מאיסור בלועים אם ס"ד]למעט  צ"ב נבילה [סי' נעשית חתיכה אמרינן דלא

בצלים  למעט  בא אלא בלבד. הבלוע האיסור נגד ששים צריך מאיסור כשבלועים אף  ולכן איסורין, בשאר
הבצלים  כל כנגד לשער ויש איסור, כחתיכת הבצלים ונעשו בשר אח "כ שבלעו מחלב כולן בלועים שהיו
לשער  יש מאיסור כשבלוע א"כ איסורים, בשאר אף נבילה נעשית חתיכה דס"ל הרמ"א לדעת אבל והירקות.

הבלוע כנגד לשער יש מבשר כשבלוע ורק  כולו xya.(bl):(מח)כנגד da elya k"g`e,לעת מעת תוך פירוש
החלב נגד כלל לשער צריך אין לעת מעת אחר קבלו (מט)אבל לא שהמים משום שכן, כל הרמ"א שכתב ומה .

המים  נגד לשער שאין פשיטא ובזה היתר, הוא ועדיין מחלב  טעם נותן בר טעם נותן רק אלא הממש מן טעם
הבצל  כנגד לשער צריך אין זאת ובכל עצמו מבשר שבלועים מבצלים הוא שכן וכן בקדירה, :(נ)שנבלעו

:f sirq(cl).zaleg oikqaבסכין שנשתמש לעת]היינו מעת נשתמשו [בתוך אם אבל רותחים, חלב  במאכלי
כלל חולבת סכין דין בו אין צוננים וחמאה גבינה לחתוך רק סל"ה]בו השלחן  `dxeq.(dl):[ערוך dkizgd lk

בכולו  הטעם מתפשט  דסכינא דוחקא מבליע(נא)דאגב  אינו בסכין צנון חתך אם צ "ו ר"ס  דלקמן גב על ואף  .
והביאם  פוסקים שיש ואף מרותח . פחות שהוא דצנון חורפא משום רק הוא דשם לומר יש נטילה, כדי  אלא

äøéäá äëìä
.dxeq` dkizgd lk* :f sirq לא ובב"י סמ"ק, בהגהת כ"כ 

הבית בתורת הרשב"א אבל חולקים. בזה לה.)הביא (הארוך

על דבוק שמנונית להיות שדרכו סכין ומ "מ וז"ל : כתב

ïåéö éøòù
(bn)יט)ש"ך צ"ה(ס"ק בסי ' הש"ך וכמ"ש יומו בן שהוא הכלי במין המים מותרים דמדינא חומרא, רק וזהו יד). :(ס"ק
(cn)חטאת ד "ה)תורת פה סק"כ)פרמ "ג (כלל  צ"ג (dn):(שפ"ד סי' יהודה(en):(סק"ג)ש"ך  לה)יד  ס"ק יהודה (fn):(הקצר יד

כח) ס"ק טעם:(הארוך דברי  כג)ש"ך(gn)ודבריו הבשר (ס"ק כנגד ששים יש דאם מלובלין מהר"ם בשם שם עוד וכתב .
ההלכה באור א' סעיף צ"ו בסי' וכמ"ש אחרונים הרבה עוד וכ"כ  מותר, הבצל  אף אז בבצל צריך)הבלוע ובשע"צ.(ד"ה

כהפלתי  בזה:(סק"ח)ודלא יא)פרמ "ג (hn)שהחמיר ס"ק דעת(מש "ז  וחוות הט"ז, כא)בביאור ס"ק כד)ש"ך(p):(חי' (ס"ק

כא)והגר"א כתב)ב"י (p`):(ס"ק כז)והש"ך(ד"ה זה:(ס"ק כתירוץ להחמיר יש שכן בשפ"ד ומשמע ראשון, בתירוץ



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùáèò

(åì)íéùù äá ïéà íà(æì)åà ,åîåé ïá åðéà íà ìáà .øùáä êúçù ïéëñä íå÷î ãâðë
íà(çì)øñåà åðéà ,åîåé ïá àåäù òãåé åðéà(èì).äôéì÷ éãë àìàçúåø øùáá äæ ìëå :äâä

óàå ,øåñà ìëä ïéëñä ãâð øùáá 'ñ ïéàå åîåé ïá ïéëñä íà æàå ,ïåùàø éìëá(î)ìáà .äìòâä êéøö ïéëñä

äëìää øåà
מרותח , עדיף דצנון דחורפא להו דסבירא שם המחבר

טעם דאפי  נותן ליה משוי  יומו בן הסכין כשאין לו
לענין  מקום מכל כן, אומרים אין וברותח לשבח

עדיף בישול בכולו היה (נב)להתפשט  דאפילו ודע .
אוסר  כן גם הבשר עליו והוריד למטה הצונן הסכין
דסכינא  דוחקא דאגב גבר תתאה אמרינן ולא כולו,

טובא  ראשונים (נג )בלע ובכמה בסכין (נד). דגם מבואר
בקליפה: וסגי גבר תתאה da(el)אמרינן oi` m`

.miyy במקום לקלוף  צריך ששים בה יש ואם
משאר  ונסרך דבוק  יותר האיסור ששם שחתך,

מחמירים (נה)מקומות  ויש בהירה(נו). בהלכה וכמ "ש להחמיר ויש נטילה. כדי כל)ומצריכים cbpk(fl):(ד "ה
.xyad jzgy oikqd mewn הוליך לא מקום מכל כולו, חם מקצתו דחם גב  על דאף  א' בסעיף לשיטתיה אזיל

הסתם  מן אבל חתך כמה עד בבירור לו כשידוע  דוקא וזהו בבשר. שנגע המקום נגד לשער ויש בכולו בליעתו
הקתא  מן חוץ הסכין כל כנגד ששים וצריך הסכין, בכל לחתוך enei.(gl):(נז)הדרך oa `edy rcei epi`

יומן: בני  אינם כלים dtilw.(hl)דסתם ick `l` משום אלא נאסר ואינו הוא, פגום בסכין שבלוע דמה
עליו קרושה שמנונית סכין דסתם הסכין פני  שעל דמן [פוסקים]השמנונית בקליפה, סגי מועט  דבר שהוא וכיון .

כנגדו  ששים יש שסוברים (נח)הסתם ויש שמ(נט). אףדהמעט ולדבריהם קליפה. מכדי  יותר מתפשט אינו נונית
כולו נאסר ואינו בקליפה מספיק  השמנונית כנגד ששים בבשר אין חדש]אם בפרי  דסכינים [עיין שכתב  ויש .

בהם  דבוק שומן ואין הם נקיים קליפה:(ס)שלנו אפילו צריך אין סכין בסתם או יומו בן אינו הסכין אם ולפיכך .
(n).dlrbd jixv oikqd יומו בן אסכין כן דכתב והא וחלב. מבשר בו דבלוע  כנגדו, ששים בבשר יש אם אף

בו  להשתמש ואסור וחלב  מבשר בלוע  הוא גם שהרי יומו, בן שאינו אסכין גם כן כתב ולא הגעלה דצריך
בו  להשתמש מותר יומו בן דבאינו משום היינו כף, גבי  ד' בסעיף  כדלעיל לחלב ולא לבשר לא הכשר בלא
ואסור  נבילה הסכין דנעשה יומו בבן כן שאין מה בהגה, צ"ג סימן וכדלעיל וירקות דגים כגון דברים שאר

הגעלה  צריך הלכך דברים, לשאר אפילו בו :(סא)להשתמש

äøéäá äëìä
וצנון  כאתרוג חריף צונן או חם דבר בו חתך  ואם וכו' פניו
דנטילה  דאמר מאן ואיכא מהני, דקליפה דאמר מאן איכא
וגם  עכ "ל. נכון יותר וזה ז"ל, הראב"ד סברת וזהו בעי,

צז .)המאירי  חם (חולין  דבר בו שחתך האסור סכין כתב:
דברי  הביא רעק"א ובהגהות עכ"ל . מקום נטילת טעון
דין  ורותח דדוחקא להו דסבירא דמבואר וכתב הרשב"א
דיש  ואפשר בצ"ע. נשאר ולכן וחריף. דוחקא עם הוא אחד
יש  אם שגם בודאי ומ"מ  גדול , צורך  במקום זה על  לסמוך 
כיון  הפלתי, וכדעת נטילה כדי  ולהצריך  להחמיר יש ששים
בין  זהו בודאי נטילה כדי המצריכים הנ"ל  דלהראשונים
שיעור  שזהו כיון ששים שיש ובין ששים כשאין

ההתפשטות:

ïåéö éøòù
(ap) (שם)ש"ך:(bp) כה)ש"ך חדש(ס"ק כב)ופרי  דעת(ס"ק החוות וכ "פ או"ה. כב)בשם ס"ק אדם(חי' ס"א)וחכמת מז  .(כלל 

הפרמ "ג  שהקשה כה)ומה ס"ק יהודה(שפ"ד  היד זה על  תמה וכבר מובן, לא)אינו ס"ק אבל)הרמב"ן(cp):(הארוך  ד"ה (קיב.

כבר )והמאירי  ד"ה צונן)והרשב"א(ח: ד "ה סוף הפסיד :(קיא: לא צורך  במקום כדבריהם דהמיקל  ונראה (dp)בחידושיהם.
יג)ט "ז והכנה"ג(ס"ק בנקה"כ הש"ך  לזה והסכים בסופו), ס"א)והחכ "א(הגה"ט מז כא)כרתי(ep):(כלל יג)ומש"ז(ס"ק :(ס"ק
(fp)יב)ט "ז הש"ך (ס"ק אבל נאמן. אינו זה במקום אלא חתכתי שלא לי  ברי  יאמר אם דאף הרש"ל בשם כח)כתב (ס"ק

אחרונים שארי כתבו וכן מהני. חתך  כמה עד בבירור יודע שאם והרמ"א המחבר לדעת ס"ק הסכים בשע"צ צו  בסי' (וכמ"ש 

עיקר:יח) יג)ט"ז(gp)וכן הכסף:(ס"ק המש"ז)ב"ח(hp)ונקודות שביארו  וכפי אפשר, חדש(ד "ה הט"ז)פרי  על והשיג כה, (ס"ק

אדם ס"ב)וחכמת מז  אהרון(q):(כלל  מטה פרח  מז)תשובת סי' צ"ו(ח"ג בסי ' שאינו)והבאתיו ד "ה לא)ש"ך (q`):(ס"א (ס"ק

חדש כז)פרי  אסור(ס"ק המנהג  מצד אבל  מדינא היינו דברים, שאר בה להשתמש דמותר יומו בן באינו אף ור"ל [שפ"ד,

לא] :ס"ק



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùá ô

(àî);äôéì÷ êéøö øùáä ,éðù éìë àåä íà(áî)ò÷ø÷á äöéòð ,ïéëñäå(ל"ו כלל ïéà(ארוך åìéôàå .ïéâäåð ïëå ,

ïéëñä úéðåðîù íåùî èòî øùáä óåì÷ì ùé ,åîåé ïá ïéëñä(סמ"ק בשם וב"י  gìôð..(טור íà(âî)øåðúì
,äçì åìéôà ,äðéáâ ù"ãàðô(ãî)àìà øñåà åðéà ,àîåé úá øùá úøò÷á äîç äðéáâ ïëå

.äôéì÷ éãë.hàîåé úá øùá ìù úáçîá ùáã åìùá(äî)ìù äøò÷á íç åäå÷éøäå

äëìää øåà
(`n).dtilw jixv xyad ipy ilk `ed m` משום

בסכין  הדבוק אין (סב)השומן נקי  שהסכין בידוע אבל .
קליפה  שוה (סג )צריך גוש דדבר הרמ "א לדעת זהו .

בדיעבד, ומבליע  מפליט אינו שני  דבכלי לח , לדבר
הרש"ל דעת מד)אבל סי ' אפילו (פג"ה גוש דבר שכל

דמשום  שם וכתב ומבליע. מפליט הוא שני  בכלי הוא
מקדירה  שנתערו לאחר גם ואורז דדוחן נראה הכי
ראשון  ככלי הם בו סולדת שהיד זמן כל קערה לתוך

ולהפליט] להבליע שהיא [לענין  חולבת כף תחב  אם ולכן ,
איפכא, או מבשר הבלוע ודוחן האורז לתוך יומא בת

הט"ז אכן והכף . המאכל יד)נאסר להקל (ס "ק מסיק 
שיש  במקום אבל דסכינא, דוחקא כאן שאין כיון בזה
כהרש"ל  להחמיר כתב  הרמ"א כנידון דסכינא דוחקא
ולדינא  הסכין. כנגד ששים אין אם כולו הבשר לאסור

ק"ה בסימן שם:(ס "ג)עיין וביארונוהו מקומו שם כי 
(an).rwxwa dvirp oikqde הבשר שמנונית להסיר

הסכין  פני  ביותר (סד)שעל לסכין נדבק  שהשמנונית ,
הבשר: וחמימות הסכין דוחק  ידי g:על sirq(bn)

.y"c`pt xepzl בה שעושין בשר של קערה פירוש,
פנאדש  היה ולא פנאדש הנקרא בשר של מאכל
והגבינה  הקערה חמה, גבינה לתוכה ונפל בקערה,

קליפה  כדי  פירשו (סה)נאסרו הפוסקים ושאר .
הפנאדש  על ונפל בתנור חם בשר של שהפנאדש
ולא  בקליפה, לפנאד"ש מספיק לחה, אפילו גבינה
שנפל  דאיסור ד' סעיף ק "ה סימן לקמן למבואר דמי 
גבינה  דרך דאין משום נטילה, צריך חם היתר על

כך  כל צריכה (סו)להיכנס עצמה הגבינה זה ולפי .
שבשר (סז)נטילה  זה וכל הבשר. מן טעם שקיבלה ,

נאסרה  שמן הפנאדש בשר אם אבל כחוש הפנאדש
כולה  הבשר:(סח)הגבינה נגד ששים בה אין (cn)אם

.'eke xya zxrwa dng dpiab oke בב"י למד זה דין
שגבינה  דכמו פנדאש, לתנור שנפלה גבינה מדין
הדין  הוא קליפה, מכדי יותר נכנס אין בטבעה כחושה
שגם  ומיירי קליפה. מכדי  יותר אוסר אינו מכלי  בלוע
קליפה  מכדי יותר אוסר אינו זאת ובכל חמה הקערה

הנ"ל  דאפילו (סט)מהטעם משמע  המחבר ומסתימת .
אלא  נאסרת אינה קצת רטיבות בה שיש לחה הגבינה

קליפה  הפוסקים (ע)כדי דעת אכן בו (עא). יש דאם
להחמיר  ויש נטילה. כדי  לאסור יש קצת רטיבות

h:כדבריהם: sirq(dn)ly dxrwa mg edewixde
.alg.חם להוריקו מותר לכתחילה דאף  הדין והוא

אף לאכלו מותר אלא חלב  של בקערה דוקא ולאו

ïåéö éøòù
(aq)חטאת די "ג)תורת סא כו)והגר"א(כלל  השלחן(bq):(ס"ק ערוך  וכ "כ רעק"א. מקונח(סל "א)חידושי  שהסכין כשיודע

בהדחה: לבשר חטאת(cq)די די "ג)תורת סא טו)ט "ז(dq):(כלל במש"ז:(ס"ק שביארו הש"ך (eq)וכפי  פירשו (ס"ק כן

חדשלב) כט)והפרי ס"ד)ורעק"א(ס"ק קה כאן(בסי ' והפרמ "ג  טו). איש(ס"ק החזון וז"ל נכון. אינו הט"ז דפירוש (סי'כתב

ו) אות זהו כב עצמו, התנור על נפל דאם חם, בעודו בשר של תבשיל דהיינו הפנאדש על שנפלה מיירי  בשו"ע והנה
השו"ע: של  עולם(fq)הסיפא בהליכות פסק וכן שם. חדש ופרי  ס"ג)ש"ך קדושים יאיר(ח"ו החוות דברי ודחה (סק"א,,

ב) אות עו  סי ' ברכה בשיורי  קליפה:והובא כדי  נאסרה הגבינה שגם א"ח  מרבבה (gq)והבן דגול  ה', סעי' ק"ה בסי ' כדלקמן
הגליון) דעת(על יז)וחוות ס"ק שם:(ב'י ברמ"א כמבואר ענין בכל  אסור לשמן כחוש בין בקיאינן בלא דלמנהגם וכתבו .

(hq)בש"ך מבואר לג)כן חדש(ס"ק הפרי  חדש(r):(סק"ל)וכ"כ  הפרי  כתב נראה(שם)כן ושכן הדין , זה הב"י  ממ "ש
בשמן: שמטגנין גבינה עם בבצק הש"ך(r`)עצמו כתב לג)כן בחידושיו(ס"ק הרשב"א כתב שכן ד"ה מאחר קיא: (חולין 

יבשהאסור ) בגבינה מיירי  כאן דהמחבר ודחק ס"ט, בסימן הב"י  הפר"ח]והביאו וכמ"ש בב"י, כן  משמע לא לזה [אך  והסכים .
יא)הפלתי  ס"ק יש (סוף ולכן מקום. נטילת צריך  קצת לחות בה שיש דבגבינה כהרשב"א לדינא הסכים חדש הפרי  וגם .

דתתאה  קליפה כדי  אלא נאסר אין רוטב יש אפילו הכל  לדברי  צוננת קערה אבל חמה שהקערה מיירי זה וכל  להחמיר.
ד ' סעיף צ"א סי' וכנ"ל :[ש"ך]גבר



êåøò ïçìùãö ïîéñáìçá øùáàô

,àîåé úá áìç(åî).àøúéäã íòè ïúåð øá íòè ïúåð éåäã íåùî* ,øúåî

äëìää øåà
עצמו  h"p.(en):(עב)בחלב  xa h"p iedc meyn xzen

ואף היתר. ועודנו לדבש ומהמחבת במחבת הבשר
מכלי  עירה דאם ג' סעיף צ"ה בסי ' הרמ "א  שכתב 
הקילוח נפסק ולא חלב  של כלי  על בשר של ראשון
מודה  כאן מקום מכל לתוכו, שעירו הכלי נאסר
כיון  הדבש, לתוכו שעירו חלב  של הכלי  דמותר
לאכול  מתירין מכללם והמחבר פוסקים שהרבה
יש  וכן בחלב, אף  במחבת שנתבשל הדבש

לפגם (עג )פוסקים  טעם נותן בדבש דבשר הסוברים
החמיר  לא הכי  ומשום לטיבותא, תרתי והוי  הוא

הכלי  וש"א]לאסור לד ס"ק :[ש"ך

äøéäá äëìä
.h"p xa h"p iedc meyn* :h sirq תתלו)במרדכי סי ' (ע"ז 

הוי  בדבש דשמנונית משום דמותר הטעם כתב זה בדין
בזה  ההיתר טעם לו דנראה כתב והב"י  לפגם, טעם נותן
בטעם  מינה נפקא ויש נ"ט. בר נ"ט דהוה משום הדבש

בעין בשר היה דאפילו מותר המרדכי , דאל"כ ששים, כנגדה [ואין 

לשבח] טעם נותן נ"טאפילו  מדין דאז הדבש שבשלו במחבת
צ"ה בסימן כמ"ש אסור, הוה נ"ט  ביצה (ס"ב)בר גבי 

טעם  נותן דהוה מטעם שרי  כאן מ"מ  בשר, עם שנתבשלה
של טעמו להשמיט  ערוך לשלחן לו היה לא כן ואם לפגם,

הט"ז עכ"ל  בזה. יז)המרדכי דהרי (ס"ק קשה ולדבריו .
שם  ומתערבים חלב של בקדירה כך אחר מתערב הדבש
השו"ע  כתב וכבר יחד , מושבחים והרי יחד  והחלב הבשר

ק"ג לומר (ס"ב)בסימן ויש אסור? השביח  ולבסוף דפוגם
הבשר  שמנונית את משביח  אינו בעין, אינו שהחלב דכיון
שמנונית  גם שהיה רק אלא אוסר ואינו מהדבש, שנפגם

בעין: חלב של 

ïåéö éøòù
(ar) לפגם טעם נותן מטעם שהתירו המרדכי לשון אחר נמשך  דיעבד, לשון הריקוהו ומש"כ  א', סעי' צ"ה סי' כדלקמן

חדש  לא)[פרי  כהן (ס"ק ומנחת פי "ב), לא ](ח"א אבל  חלב של לקערה להוריקו דמותר ב' בסעי ' שם מבואר הרמ "א ולדעת .
ומ"מ הסתירה. על  הש"ך שם עמד וכבר עליו. שהוריקו הכלי  הרמ "א אסר ג ' שבסעי' אלא עצמו, בחלב לכתחלה יאכלנו

להלן: שיבואר וכמו מותר עליו שהוריקוהו דהכלי מודה הרמ"א אף דידן סעי '(br)בנידון ק"ג בסי ' השו"ע דעת וכן
גדול: בהפסד רק היקל  שם והרמ"א ד'.



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá áô

גבינה. עם לאכלן מותר אם בשר של בקדירה שנתבשלו וביצה דגים צה. ז 'סימן ובו

סעיפים:

.`(à)øùá ìù äøéã÷á åìöðù åà åìùáúðù íéâã*(á)ïîåù íåù ïéàù ,äôé äöåçø

äëìää øåà
:` sirq הקדמה אקדים פרטיו רבו זה שסימן מפני 

בש"ס  איתא והוא: קיב:)בזה שעלו (חולין דגים 'הלכתא
בגמרא  שם ומבואר בכותח ', לאכלן מותר בקערה
ונחלקו  טעם. נותן בר טעם נותן דהוי  משום הטעם
עיקריות  שיטות ג' ומצינו שמעתתא, בהא הראשונים

זה. `:בדין dhiyריב "ן רש "י]דעת משם [חתן 
לאכלם (א)רש"י  מותר בקערה שעלו דגים דדוקא

דגים  דוקא שהתירו היינו לא. נתבשלו אבל בכותח,
צוננים  דגים או צוננת בשרית בקערה שניתנו רותחים
קליפה  כדי  הדגים דקבלו ואף  רותחת, בקערה שניתנו
נ"ט . בר נ"ט התירו מועטת בבליעה הבשר, מטעם
בלוע שהיה הבשר טעם כל נבלע כשנתבשלו אבל

בכותח לאכלו ואסור a:.[ב"י]בקדירה dhiy ספר זהו
שנתבשלו (ב)התרומה  וקטניות בירקות שמתיר

להיפך, וכן בבשר לאוכלן יומא בת חלבית בקדירה
והקדירה  בקדירה החלב  טעם. נותני  ג' שיש משום

בירק והמים בדגים (ג )במים אוסר אך היתר, ועודנו
נותן  תרי רק  שיש כיון בשר, בו שצלו בשיפוד שנצלו

בדגים. והשיפוד בשיפוד הבשר b:טעם, dhiye זהו
הפוסקים  ובכל (ד)דעת לנתבשלו נצלו בין חילקו שלא

וכדעה  שני . טעם נותן שזהו שנצלו ואף שרי , גוונא
מתיר  ובדיעבד הריב "ן, כדעת להחמיר בלכתחילה ב' בסעיף בהג"ה הרמ "א ודעת להקל. השו"ע  מרן פסק  זו

השו"ע כפסק  ענין דיעבד]בכל מהו  לקמן  לקמיה:[ויתבאר יתבארו הדינים פרטי ויתר .
(`).elvpy e` elyazpy mibc בכלי ולצלות לבשל מותר לכתחילה אף  אלא נצלו, או נתבשלו דוקא לאו

בהירה: בהלכה שנתבאר וכמו בחלב  לאכלם מנת על יומו בן בשר dti.(a)של dvegx בחזקת קדירה וסתם
השו"ע כתב  חולבת ביורה בשר של קערות הדחת דגבי  ואע"ג יפה, רחוצה שאינה בבירור שידע  עד נקיות
כיון  הדחה דגבי  משום הוא נקיה, שהיא בבירור שידע עד שומן בהם שיש מוחזקות קערות שסתם ג' בסעיף

בהן  לבשל כשבא כן שאין מה בהם, הדבוק  השומן מן מדיחן הוא הסתם מן להדיחן :(ה)שבא

äøéäá äëìä
.elyazpy mibc* :` sirq הבית בבדק הב"י מרן כתב

לאכול שרוצה דבר חלב של  בכלי  לבשל מותר דלכתחילה
בשר להיפך]עם ירוחם[וכן  ר' דברי את ודחה קלז, דף (נט"ו

כשנתבשל.ע"ד) בדיעבד דוקא והתיר בלכתחילה, שהחמיר
הגהמ"י כתבו ירוחם ר' שכדברי  פ"ט)אלא וסמ "ק (מאכ"א

ריג) לשון (סי ' בקערה שעלו דגים בגמ ' מדקאמר ודייקו ,
החיים בכף וכתב בב"י . דבריהם והובאו א)דיעבד, (אות

האוסרים  לדברי  וחשש הבית בבדק ממ"ש בו חזר דהשו"ע
ג' באות שם כתב יומו בן  שאינו  בכלי  אבל  יומו בן  בכלי  דוקא זה [וכל

לכתחילה] פסקו דמותר  וכן דיעבד , לשון שנתבשלו נקט  ולכן ,
אחרונים פרי(סק"ג)[ש "ך הרבה וכ "כ  המחבר. בדעת אף כן וכתב ,

כריתי(סק"א)חדש שפ"ד(סק"א), שאף , מבואר וש "פ ובפר "ח (סק"ט).

לאכלו ע"מ לכתחילה לבשל דוקא היינו לכתחלה שאוסר המחבר לדעת

וכדמוכח  בכותח, לערבו  לכתחילה מותר בישלו כבר אם אבל בכותח

שם  רי"ו לשון מוכח וכן  והשו"ע. הגמרא (סק"ב)מלשון  בד "מ וכ"כ .

בזה] דקדק שלא הב"י  דברי על כללוהעיר מוכרח  שאינו ובאמת .
כדרכו. והפוסקים הגמרא לשון שתפס לומר דיש בו, שחזר
נ"ט בר נ"ט  לגרום שמותר הראשונים בכמה מבואר וכן
לחם  לחתוך שמתיר שמשון רבינו דעת וזהו לכתחילה,
נ"ט בר נ"ט  דהוי משום גבינה עם ולאכול  בשר של  בסכין

פט) ס"ס בב"י  הר'(והובא בשם אשר"י בהגהות איתא וכן ,
שרי  לכתחילה דאפילו נותןאפרים ד"ה לקמן דבריו  (הבאתי

במאירי טעם) עיין ועוד  ל .). דפ"ז:)וברא"ה(פסחים (בד "ה

דתניא אהא ל:)דכתבו באליה,(פסחים התנור את טשין "אין
זה  דהיסק התנור", את שיסיק עד אסורה הפת כל טש ואם
הטיחה, את להבליע מעט בהיסק סגי  אלא גמור היסק אינו

ïåéö éøòù
בתוספות(`) הלכתא)הובא ד"ה קיא: שנתבשלו:(חולין בדגים אף שמתיר ברש"י  דקדקו והם ,(a) הרא"ש זו לשיטה והסכימו

ל) קמא)והסמ"ג(סי' קמ ריג)והסמ "ק(לאוין הכנה"ג (b):(סי ' כתב שני, טעם שהם בירק הדבוקים למים חשש שלא ומה
הראנ"ח סט)בשם שאותו (סי' לי  יראה האלו מהמים לגמרי  בלועים שהירקות ואף עיי"ש. חששו לא שלמיעוט  דאפשר

לבטלו: הירק בכח יש מועט הרשב"א(c)טעם דעת שזהו הב"י  כתב ש"ד)כן ב"ג (המאכ"א והרמב"ם(מ:)והר"ן(תוה"ב

הכ "ג) ראשונים:פ"ט פוסקים וש"פ:(סק"א)גר"א(סק"א)ש"ך(d)ושאר



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáâô

,äá ÷åáã(â)íòè ïúåð øá íòè ïúåð* éåäã íåùî ,çúåëá íìëàì øúåî*(ã).àøúéäã

äëìää øåà
(b).gzeka mlk`l xzen נתן שהבשר פי על ואף

חל  לא הוא, קלוש שני שטעם כיון בדגים, טעם
בחלב לאכלו באכילת (ו)איסור יש ואם בישול. ע"י [אפילו

ס"ג ] פז  בסי' עיין  סכנה, משום וגבינה הפוסקים דגים ונחלקו .
בישול  בשעת גם שייך טעם נותן בר טעם נותן אם
כנגד  ביצים בה שמבשלים קדירה על חלב  שנפל כגון

דעת  לחוות עם (ז)הרוטב , הביצים בישל כך אחר אם
בבשר  ששים היה לא אם אסור בדיעבד אפילו בשר
הקדירה  על החלב שנפל כיון אמרינן ולא החלב , נגד
אבל  נ"ט, בר נ"ט הוי לתבשיל נכנס  הקדירה ודרך

הפוסקים  רוב  מותר (ח)דעת ולכן נ"ט. בר נ"ט  דהוי 
בבשר: הביצים ולאכול משלשה gzek.לבשל מעורב 

דחלבא נסיובי הגבינה,דברים. מקפאון המתמצא חלב [הוא

ס"ח] פ"ז  בסי' דאומאכמבואר קומניטא מלח, מעופש., [פת

פסחיםרש "י] במסכת xizdc`.(c):(מב.)כדאיתא
לעולם  איסור של טעם נותן בר טעם בנותן אבל

עכו"ם (ט)אסור  של בקדירה דגים נתבשלו אם לכן ,
אסור: התבשיל יומו בן

äøéäá äëìä
ואין  נ"ט  בר נ"ט אלא כאן אין בעין, הטיחה ואין שמאחר

הר"ן כתבו וכיוצ"ב בחלב , עוד נאסר קז:)הפת  (חולין 

ל .)והריטב"א היסק,(פסחים בעי  ולא התנור בקינוח  דסגי 
לכתחילה, נ"ט  בר נ"ט  לגרום דשרי מדבריהם ומוכח 
מדברי  הוכיח  וכבר חלב. או בבשר לאכלם הדרך  פת דסתם
שו"ת  בסוף שנדפסה בתשובה המהר"א בזה, המפרשים

לג)התשב"ץ ס' השלישי יהודה(הטור  הבית כן ופסקו (ח"ב ,

צה) צדקסי ' א)והאבני העלה (אות וכן פוסקים, ושאר
עולם הליכות בספרו שליט"א סי "א)הגרע"י קרח והגר"מ(פ'

למשה תפילה בשו"ת יב)לוי  סי' האשכנזים (ח"ג ומנהג  .
שם: ויתבאר ב בסעי' הרמ "א כדעת בזה *xzenלהחמיר

.gzeka mlk`lחדש הפרי  טעם (סק"ג)כתב שהוקלש דכיון
שנרגש  ואע"פ בחלב, בשר איסור חל  לא בדגים, הבשר
והעלה  עליו השיג  יונה הכנפי אבל בדגים. בשר טעם מעט
דאין  מוחזק דהדבר בסתמא, אלא נ"ט  בר נ"ט שרינן דלא
בערך וכ"כ  אסור, הטעם כשמרגיש אבל מורגש, טעמו

יציבים (סק"ג)השלחן חדש הפרי  דברי ולענ"ד רש"ל . בשם
בר"ן בהדיא כתב דכן מא.)וברורים, טעם (חולין  שמקבל 

נ"ט בר נ"ט דאסרינן טעמא מאי  כן נאמר לא דאם קלוש,
איסור של תירץ בקדירה סק"ח בציונים השלחן בדי [ובספר

וצ"ע  איסור. בחזקת ליה דמוקמינן טעם, שנותן טפי  חיישינן  דבאיסורא

והדבר  הוא היתר התבשיל דהא היתר , בחזקת עומד ודאי  דהאי  זה בתירוץ

טעם] נותן שלא מאי מוחזק טעם נותן שאינו נאמר דאם ועוד  ,
דחולקין  לומר מסתבר ולא נ"ט, בר נ"ט  האוסר רב סברת

בריטב"א בהדיא מבואר וכן קיא:)במציאות. שנותן (חולין 
רש"י  כתב וכן מועט, לטעם חיישינן ולא פורתא הרי)טעם ד "ה קטז: מן (חולין  בא שלא דטעם בזה וביאר טעם, שנותן

הוא: טעם לאו mrh.הממש ozep xa mrh ozep*הפרמ"ג סק"א)כתב אחד(מש"ז טעם נותן דוקא הוא נ"ט  בר נ"ט  דדין
ו  לכלי  כך ואחר לאוכל אחד  טעם אבל  הטעם, דהוקלש באוכל  שני  וטעם שנתן בכלי דכל אסור, לחלב או לבשר משם

נעשית  הקדירה בקדירה, המאכל  ובישל טעם ממנו וקיבל  רותח בבשר רותח  מאכל נגע אם ולכן כממש, הוי  באוכל  טעם
יהודה היד  אבל חלב. בה לבשל אסור ושוב סק"ב)בשרית בר (הקצר  נ"ט חשיב בכלי ואח "כ במאכל  טעם נותן דאף כתב

במאכל רותח  בשר נגע אם זה ולפי כממש, חשיב בבשר נתבשל אם אבל במאכל, רותח  בשר בנגיעת דוקא וזהו נ"ט,
דעת והחוות חלב. זו  בקדירה לבשל מותר בקדירה, המאכל  ובישל סק"ד)רותח כנותן (בי' חשיב שנתבשל  דבר דאף סובר

נותני  ג ' הוי בקדרה דגים אחר וכשבישל שני , טעם כנותן נחשבת רוטב עם בשר בה שבישל דקדירה כתב זה ולפי טעם,
נתפשט הטעם עיקר כי  המים באמצעות אלא בקדרה ראשון טעם נותן אינו בקדרה, נוגע שהבשר ואף בחלב, ומותר טעם

בזבחים מהתוספות אלו לדבריו ראיה והביא ברוטב, ואם)יותר ד "ה ימצא (צו. לא שם בתוספות המעיין ובאמת עיי "ש.

ïåéö éøòù
(e)חדש(סק"א)ט "ז בהירה:(סק"ג)פרי בהלכה בזה מ "ש החיים(f)ועיין הכף וכתב א'. אות יב)ביאורים משמע (אות דכן

וחדוש: דרוש בספר רעק"א אפרים(g)מתשובת בית בפ"ת)תשובת הובא לז , סי' הגר"ש (יו "ד  וכן דעת. החוות על שהשיג 
תליתאה ודעת טעם טוב בשו"ת קסט)קלוגר מוכח(סי' ג ' בסעיף דמהשו"ע והעלה ראיותיו כל ודחה החוו"ד על השיג 

הפלתי דעת וכן כוותיה. בסופו)דלא צ"ו יוסף(סי ' תרנח)ודברי  אריה(ס' י)ושם סי' החוו"ד(חו"מ על  ברוך אמרי  והגהות
סק"ז) בדרכ"ת דניאל (הובא חמודי בשם תורה בדעת ומהרש"ם מד), עולם(סי ' הליכות בספרו יוסף הגר"ע וכ"פ קרח . פ' (ח"ז 

היאסי"ב). שמנוקבת משום בכותח  לאכלה בשר עם שנתבשלה ביצה השו"ע שאסר ב' מסעיף מוכח  ההלכה וכן אור (עיין

כדאמרן:סק"ח) ודאי  אלא בישול . בשעת נ"ט  בר נ"ט  הוי  דלא ליה תיפוק ואמאי  .(h)מא.)ר"ן בתשובה (חולין  והרשב"א
תקטז) סי ' בהירה(ח"א בהלכה עיין הדבר ובטעם בזה. שוה הפוסקים כל  שדעת הב"י וכתב מותר ). והשפ"ד(ד"ה צ"ד. (סי '

כב) מדרבנן:ס"ק או מדאורייתא איסורו אם הסתפק



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá ãô

äøéã÷ä éô ìòù ùîîá ùé íà ,äôé äöåçø äúéä àì íàå(ä)íéùùá ãçàî øúåé
,íéâãá(å).çúåëá íìëàì øåñà.aøúåî ,úáìåç äøéã÷á íéîá äìùáúðù äöéá

äúåà úúì(æ),øùá íò äøéã÷á äìùáúð íà ìáà .äìçúëì åìéôà úìåâðøúä êåúá

äëìää øåà
(d)i.mibca miyya cg`n xze שלא קדירה וסתם

יש  הרחיצה, אחר דבוק  שומן ונשאר יפה רחצוה
ההדחה  במי כן שאין מה בתבשיל, נגדו ששים

השומן  נגד ששים בהם אין ג' חמים (י)דבסעיף ודגים .
שומן  ונשאר שרחצוה צוננת בשר של בקערה שעלו
כיון  מ"מ  הדבוק, נגד ששים שיש אף  שם, דבוק
כדי  אלא בדגים נבלע ואינו בעין הוא שהדבוק
אסור  בששים להתבטל בכולו מתפשט  ולא קליפה,

בחלב קליפה:(יא)לאכלם הכדי שיסיר לא (e)אם
.gzeka mlk`l xeq` והוא רישא, אגב  כותח  נקט

נגד  ששים אין אם עצמו בפני לאכלו דאסור הדין
ס"ב קטז סי ' וכדלקמן סכנה, משום הבשר שמנונית

אברהם] לא [יד השומן נגד בדגים ששים יש אם אבל .
הדגים  אלא בטל, לא סכנתא דמשום בזה אמרינן

a::(יב)מותרים  sirq(f).zlebpxzd jeza והוא
נותן  בר טעם נותן דבדין בהמה, בבשר דמותר הדין
בחלב שאיסורו בהמה בשר בין חילוק אין טעם

מדרבנן  שאיסורו עוף לבשר :(יג )מהתורה

äøéäá äëìä
לן  דקיימא דהא שם מדכתבו הפוכה ראיה אלא  ראייתו

צו:) וכו'(זבחים חלב בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה
עיי "ש, באיסור שני  טעם דהוי  משום נ"ט  בר נ"ט הוי דלא
טעם  הוי לקדרה ומהמים למים מהבשר הלא כדבריו ואם
התרומה  ספר מדברי  ומ "מ כדאמרן. ודאי אלא בהיתר, שני

עיי "ש. כדבריו משמע בהקדמה שהבאנו איןוהרא"ש [אבל

טעם  נותני שב' השו "ע ובכללם הסוברים לדברי החוו "ד  מדברי  להקיש 

בשר  בה שבישלו  בקדרה חלב לבשל  נתיר  כן  דאם נ"ט, בר כנ "ט נחשבים

בשר  בה שבישל קדרה היא מפורשת גמרא וגם שמענו, לא וזה מים. עם

קדר ] בצלי  דמיירי  לומר גדול ודוחק וכנ"ל. וכו' חלב בה יבשל וכן לא
הרמב"ן דעת שזהו קיא:)מוכח  בר"ן(חולין (חוליןשהובא

בצעאשכתב מ:) שיפא ליה עבדו דרב בקערה]אהא [משחה

עיקר  היה לא אבל  בה מעורב היה מר דבר שיפא שאותו
טעם  כך  אחר הקערה שנתנה ומה מר, דבר מאותו ממשו

נ"ט, בר נ"ט ליה הוה ומשם בבישול מר דבר  לאותו [מהשיפא

לתבשיל] ומהקדרה בתוספות לקדרה דבריו והובאו ע"כ.
שיפא)הרא"ש ד"ה קיא: אשר"י(חולין בהגהות מוכח  וכן (ע"ז.

כד) סי' ליתן פ"ב שמותר שם שכתב אפרים הר' בשם
שכר, לכן קודם בהם שנתנו בחביות בפסח יין לכתחילה

הגעלה צריכה החבית אין חמץ הוא שהשכר [אלא ואף

במים] חמץ שכשוך בעצמה השכר שאין נ"ט , בר נ"ט משום ,
והלא  עיי "ש שני טועם בחבית נתנה והיא טעם, מדין אלא

הממש. מן טעם קיבל קדרה השכר דאמרינן דהא דס"ל [וע"כ

נוגע  שכשהבשר שס"ל  משום היינו חלב, בה יבשל לא בשר בה שבישל

אחר , בכלי הבשר מי את בישל  אם אכן  ראשון. טעם בה נותן  הוא בקדרה

סי' בסוף שכתבתי מה ובצירוף חלב, כלי באותו  לבשל  להקל דיש  אפשר 

בולעים] ולא מאוד הם שצפופים שלנו שכלים כנ"טצ"ט להחשיבו לכלי  כך  ואחר לאוכל טעם בנותן שמיקל החוו"ד דאף ודע .
כדכתב  טעם הכלי  גם שיקבל מ"מ  דבעי  אחד, כטעם חשוב הרבה אפילו אוכלין ידי על  טעם בנותן מ"מ  נ"ט , בר

התרומה(סק"ב)בחידושים בספר מבואר וכן ס"א). נ"ט(סי ' מטעם להתיר דאין פשטיד "א בצד עוגה לאפות דאין שכתב
דורא ובשערי הוא. אחד טעם הכל  באוכל  אוכל אבל בכלי זהו דשמא נ"ט  ס')בר מילת (סי' והשמיט  סה"ת דברי  הביא

בפרמ "ג  זה כל והובא סק"א)'שמא'. עולם(מש"ז ובהליכות שם). ובהערה יב הל ' קרח פ' רק (ח"ז שנ"ט בזה אף להקל  כתב
השני  המאכל  אחר, לאוכל  טעם נפלט ההוא האוכל ומן הבשר מן טעם שקיבל  ואוכל נ"ט, בר כנ"ט דחשיב באוכלין

רש"י מדברי  כן והוכיח ומותר, נ"ט בר כנ"ט הרי)נידון ד "ה קטז : כמו (חולין מליחה ידי על טעם בשנתן דוקא זה כל  אכן .
שמפעפע  בשמן ואפילו בכולו, טעם נותן ואינו כרותח  דמליח רותח , ידי על  או בפנים, עיי "ש הנ"ל  רש"י של בציור
פשוט זה הבשר, רוטב עם מאכל  בישל כך ואחר רוטב עם בקדרה בשר בישל  אם אבל  כך . כל חזק טעם בו אין בכולו
דהביצה  ב' בסעיף בשו"ע מפורש וכן המאכל . בזה יש בשר טעם שהרבה יעיד דהחוש בחמאה, לאכלו להקל שאין
ובשערי  בסה"ת מפורש שכן אחר להחמיר, טוב ובצליה במליחה ואף לה. יש שני טעם דהביצה אמרינן ולא עיי"ש אסורה

דורא:

ïåéö éøòù
(i)יעקב יח)מנחת ס"ק נח שלא (סק"א)ושפ"ד(כלל היינו הקדירה, חלל  כמו כ"כ  אין ההדחה דבמי החילוק בטעם וכתב .

בבישול : כמו מים הרבה בה יא)מנח "י (i`)שמים ס"ק החיים(שם טז)כף אומר(ai):(אות יביע ז)שו"ת סי ' חיו "ד  :(ח"א
(bi)השלחן עוף:(ס"ט)ערוך  בבשר המעשה ושם הרשב"א משו"ת זה דין דמקור אלא הפוסקים, בכל ופשוט  .



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáäô

(ç).çúåëá äìëàì øåñà ,äôéì÷á åìéôàåøá íòè ïúåð øåñàì ìåùéáå äééìöá ïéøéîçî ùéå :äâä

.íòè ïúåð(וא"ז המרדכי  הביא ל"ד כלל ובארוך רש"י  בשם äìçúëì,(è).(ריב"ן  øåñàì âäðîäå(é)øúåî ãáòéãáå

ïéðò ìëá(וארוך åîöò,(סמ"ק øùáäå áìç íò ìåëàì à÷åãå .(àé)äìçúëì øúåî ,íäìù éìëá ïðúéì ìáà באיסור)

הארוך) äìéçú,והיתר åìöð åà åìùáúð àì íà ïëå .åâäð ïëå ,(áé),øùá ìù éìëá åìò ÷ø(âé)íò ïìëàì øúåî

êôéäì ïëå .åîöò áìç(עצמו íâôì,(סברת åá åìöð åà åìùáúðù éìëä äéä íà ïëå .(ãé)ïéâäåð ,åîåé ïá äéä àìù

äëìää øåà
(g).gzeka dlk`l xeq` dtilwa elit`e שקליפת

במי  מבשלה וכשאדם היא מנוקבת בבירור הביצה
ולכן  צבע , מאותו צבועה עצמה הביצה תמצא צבעים
בה  שיש ביצה עם שנתבשל תבשיל חכמים אסרו
ביצת  עם שנתבשל תבשיל והתירו דם, או אפרוח
ציר  פולטת שזו אפרוח , ולא דם לא בה שאין איסור

בעלמא  זיעה פולטת וזו אפרוח  bdpnde(h):(יד)של
.dligzkl xeq`l שכבר ובדיעבד גבינה, עם לאכלן

מותר  בגבינה שכתב(טו)נתנן מי  ויש להקל (טז).
שאר  מיהו מדרבנן. אלא שאינו עוף בבשר לכתחילה

בזה: חילקו לא lka(i)פוסקים xzen caricae
.oipr אפילו (יז)והמהרש"ל בנצלו מדינא אוסר

שאין  מה טעם, נותן ב ' אלא בו שאין כיון בדיעבד
חדש  והפרי  טעם. נותן ג' שיש בבישול כתב(יח)כן

כהרמ"א: בזה להקל לדינא ozil(i`)דהעיקר la`
.dligzkl xzen mdly ilka או דגים בישל אם ר"ל

בכלי  כך אחר ליתנם ורוצה בשר של בקדירה ירקות
המחמירים  לדעת אף מותר להיפך, או חלב  .(יט)של

של  בקדירה לבשלם לכתחילה אף  שמותר ומסתברא

חלב של בכלי ליתנם דעת על שלא (כ)בשר ודוקא ,
ג' בסעיף  לקמן כתב עירוי  בדרך אבל עירוי ידי על
להתיר  פוסקים כמה דעת מיהו הכלי , שנאסר בהגה

עירוי  בדרך אף  בכלי  שיתבאר(כא)ליתנן (ס"ק וכמו

להקל ל"ג) יש הצורך ולעת ilka(ai):(כב), elr wx
.xya ly הדגים או הכלי  מהם שאחד פירוש,

כנצלו (כג )חמים  ליה הוה חמים שניהם אם אבל .(כד),
יבשים  הדגים שיהיו בין חילוק  אין חם מהם ובאחד
בחלב לאכלן מותר רוטב, תוך שהועלו כגון לחין או

alg.(bi):[או"ה] mr olk`l xzen דאחרי ר"ל
לערבן  לכתחילה מותר בשר, של בכלי  שהעלן

בחלב לכתחילה (כה)ולאכלן אסור מקום ומכל .
בחלב , לאכלם דעת על בשר של בכלי  להעלותן

לכתחילה נ"ט בר נ"ט  לגרום סק"ד]דאסור ואם [ט"ז .
ליה  קנסינן לא בחלב  לאכלן דעת על במזיד העלה

בחלב לאכלן enei(ci):(כו)ומותר oa did `ly
.dligzkl xzid oibdep בישל אם אף  גוונא בכהאי

מותר  התבשיל יומו בן שאינו איסור של בכלי היתר
טובא:(כז)בדיעבד  בדוכתי  וכמבואר ,

ïåéö éøòù
(ci)הרשב"א תשובת בשם תקטז)ב"י  חדש(סק"ד)ט"ז(סק"ג)ש"ך(eh):(סי ' דיעה(fh)וש"פ:(סק"ד)פרי  (סק"ב)שערי 

תשובה בדרכי יז)והובא הש"ך(fi):(ס"ק והביאו סג, סי ' יהודה(סק"ד)פכ "ה לחם הבית פסק וכן ד). סק"ה,(gi):(אות
יהודה היד פסקו סק"י)וכן אדם(הארוך  ס"א)והחכמת מח זהב(hi)וש"א:(כלל  כט "ז(סק"ה)משבצות דלא פרי (k):(סק"ה).

הפנים(סק"ז)חדש ט)לחם המש"ז(אות אבל  בו:(שם). גוערין אין שבת  לכבוד  בזה דהמיקל אלא לאסור, דיש (k`)כתב
בנימין(סק"ה)ש"ך משאת שבתשובת וסיים הפוסקים, כ)בשם ומשמע (סי ' המתמיהין מן אלא אינו המחמיר דכל כתב

חדש הפרי וכ"פ דעתו. המש"ז(סק"ה)והכרתי(סק"ו)שכן וכתב יג). שרי :(ס"ק לכו"ע הקילוח  שנפסק ש"ך(ak)דבעירוי
בפרמ"ג (שם) הוא וכן חטאת. התורת סק"ה)בשם לן (סק"ו)ש"ך(bk):(שפ"ד  דקיימא ואף והרא"ש. התוס' בשם וש"א

הב"י: כתב כן חמים, כששניהם כמו כך כל  טעם נתינת אין מ "מ חמין, שניהם כאילו ליה והוה גבר ש"ך(ck)תתאה
ואו"ה(שם) והת"ח  הב"י  א)בשם דין  לד  ש"א:(כלל  וכ "כ ,(dk)משה כהן(ek):(סק"ד)ט "ז(סק"ב)דרכי  מנחת (ספר בספר

פי "ב) ח"א חדשהתערובות והפרי  בכותח, לאכלו שלא (סק"א)אוסר בעלמא דרבנן הרחקה אלא הוי  דלא עליו, והשיג הביאו
הכרתי והביאו בכותח . לאכלן שלא דקנסוהו חזינן לא ובישל עבר אם לכן נ"ט , בר נ"ט  לכתחלה לדינא.(סק"א)לגרום

יהודה היד סק"ט)וכ"פ יוסף(הארוך טז)ודברי ס"ק בדרכ "ת הובאו  תרנו , החיים(סי' ה)וכף שהפרמ "ג (אות ואע"פ סק"ד). (מש "ז 

ע"מ לבשל אפילו לכתחילה מתירים ואחרונים ראשונים פוסקים הרבה דהא בזה להחמיר דאין נראה כהן, למנחת הסכים
בהירה בהלכה דבריהם והבאנו בחלב דגים)לאכול  הגר"א(fk):(ד "ה :(סק"י)ביאור



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá åô

äìçúëì øúéä(åè)éðùä ïéîä íò åìëàì(בארוך øáã(שם äéä íà ìáà ,óéøç øáã åðéà ìëàîäùë äæ ìëå .

ïåâë ,óéøç(æè),øùá ìù éìëá íéôéøç íéøáã åìùáù(æé),øùá ìù êåãîá ïéìáú åëãù åà ,åîåé ïá åðéà åìéôà

(çé)ãáòéãá åìéôà øñåà ,áìçá åìëà íà(èé)íäá òåìáä øùáä ãâð 'ñ àëéàã ãò משמע וכן  כ"ד כלל (בארוך

מרדכי) בשם ואגור מהר"ש  בשם ס"ב סי' ש"ד והגהות סה"ת בשם צ"ו סי ' וב"י  תמ"ט סימן הרשב"א àìבתשובת íå÷î ìëîå .

óéøç øáã ìëàî éø÷î,åáù ïéìáú èòî íåùî(ë)åìåëë åáåøå .óéøç øáã àåä åìåë íà ÷ø(צ"ו סימן לקמן .(ועיין 

äëìää øåà
(eh).ipyd oind mr elk`l,נתבשל שכבר ודוקא

בן  שאינו בשר של בכלי לבשל אסור לכתחילה אבל
לפגם  טעם דנותן להיפך, וכן בחלב לאכלו כדי  יומו

לכתחילה  אסרו (כח)אסור דלא בזה, מקילין ויש .
יומו  בן בכלי  אלא טעם נותן בר טעם נותן :(כט)לגרום

(fh)mitixg mixac elyay ויתבאר ובצל צנון כגון .
התבלין  דחריפות משום דאסור והטעם צ "ו, בסימן
טעם  כנותן עדיין ונחשב  בעין, הבשר כאילו ליה משוי 

ככלראשון רוב שדעת ד') קטן  בסעיף (ס"א צו סי' ההלכה באור [ועיין 

נ"ט  בר  נ "ט הוי חריף בדבר שגם שיש ](ל)הראשונים ובמקום .
יש  חריף דבר הוא שמבשלו המאכל אם להסתפק 

בזה (לא)להתיר  להחמיר אין חריף  דבר המבשל ואף  ,
כגון  חריף  כן גם הוא התבשיל של הרוטב אם אלא
שהמים  כיון להקל יש במים מבשל אם אבל חומץ ,
שאין  כיון ועוד החריפות, מהם מבטל מסתמא
חריף דבר אינם והמים המים באמצעות אלא בולעים

טעם  נותן בר טעם נותן הוי  `elit(fi):(לב)שפיר
.enei oa epi`רוב ודעת לשבח. מחליא דחורפא

מדאורייתא  שזהו הדברים .(לג )הפוסקים כל לא [ומ"מ

חריף, דבר נקרא מה ובאחרונים בראשונים דעות דיש  שוים

הספק] עניני יתבארו וכן  צ"ו. בסימן הרחבה ביתר ,ויתבאר
אבל  לשבח , נעשה חריף שהוא עצמו המאכל ודוקא
של  בקדירה חריף דבר בישל אם ולכן הקדירה. לא
מותר  חלב בה בישל כך ואחר יומו בן שאינו בשר

מרן (לד)בדיעבד  לדעת אבל הרמ"א לשיטת זה וכל .
בן  שאינו בכלי  חריף  דבר בבישל הדין מעיקר המחבר
א: סעיף צ"ו סימן כדלקמן לפגם טעם נותן הוי יומו

(gi).alga elk` m` אם' הוגה השו"ע ובגליון ט "ס.
באו"ה כמ"ש היא הנכונה והגירסא בחלב'. (כלל בשלו

ד"ו) בחלב:כד  נתנו ואם miyy(hi)ובד"מ `ki`c cr
.mda relad xyad cbp בשר כמה ידוע  אין ואם

התבלין כל נגד ששים צריך בהם סק"ו]בלוע  ולא [ט"ז .
אפילו  בטל אינו טעם נותן שהוא כיון דתבלין אומרים
בטל  בכה"ג עצמו מחמת אסור שאינו דכיון באלף,

eaexe(k):(לה)בששים  ,sixg xac `ed elek m` wx
.elekk אינן אבל תבלינין הרבה בה ששמו וקדרה

ïåéö éøòù
(gk)אדם ס"ב)חכמת מח משה(כלל  דבר בשו"ת ט)וכ"ה דוד(hk):(סי ' מב)בית סי ' החיים(חיו"ד בכף  לדינא (אות והביאו

ראובןג) מטה בספר בזה האריך  וכן רו). להקל :(סי' אבל(l)והעלה נקי , בסכין שחתכו בצנון איירי  דשם לדחות ואין
האו"ה מדברי בד"מ  כן למד  הרמ"א שכתב זה דין שהרי  אסור. לכו"ע חריף ו)בבישול דין כד שדכו (כלל  שתבלין שכתב

עיי "ש: התבלין כל  נגד לשער צריך בחלב נתנוהו כך  ואחר בשר  של תשובה(l`)במדוך בפתחי שכתב (סק"ד)עיין
שמואל  מקום פט)שבתשובת לטעם (סי ' משוי בעין לטעם משוי חריף דבר שבישול הרמ"א של זה פסק לסתור האריך

האו"ה דמדברי  נ"ט . בר נ"ט  הוי  ולא הקודם)בעין באות מטעם (הנ "ל  אינו התבלין כל  נגד  ס' שהצריך  דמה ראיה שום אין
טעם נותני  ב' כאן דאין משום רק נ"ט, בר נ"ט אמרינן לא חריף בסכין]דבדבר שחתכו  כצנון  דאיכא [והוי בנתבשלו זה ולפי 

מותר חריף בבר אפילו - טעם נותני בסכין]ג' שכחתכו  בצנון נ "ט בר נ"ט האוסרים לדעת אפילו  בדבר [והיינו  לדינא שמסיק אלא .
הסכים  וכן להתיר. יש חריף מקרי אי להסתפק שיש במקום אבל  כהרמ "א, המנהג שפשט מאחר להקל  אין גמור חריף

תבואה פרי  כב)בתשובת ס"ב(סי ' צ"ו סימן בהירה בהלכה מ"ש ועיין וכ. יהודה(al):יוצא)(ד "ה ס"ק יד והקצר יד  ס"ק (הארוך

בדרכ "תיז) כח)והובא תשובה(bl):(ס"ק מאירות(שם)פתחי  הפנים סד)בשם סי ' ציון(ח"א שיבת לב)ושו"ת ורעק"א (סי '
מט) סי ' במש"ז(פסקים הפרמ"ג וכן סק"א), צו  בתשובה(סי' שהרשב"א תצז)כתב סי' התורה(ח"א מן דהוי לדעת סובר [היינו 

הכי] ס"ל  לא וליה לשבח, דמחליא חריף דבר  בכל  יחזקאלהמחמירים ככנסת דלא כד). מדרבנן:(סי' שהוא (סק"ז)ש"ך(cl)שכתב

דעת טז)חוות ס"ק חי ' קג השלחן(סי ' בבדי כתב והטעם לז). בכוחו (ס"ק ואין הקדירה בתוך נבלע מועט  דבר שרק מפני 
שם: הנמצאת הבליעה סק"ח:(dl)להשביח  ש"ך בהגה, ח  סעיף צ"ח סי' כדלקמן



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáæô

.bïéîçá úáìåç äøåéá åçãåäù øùá ìù úåøò÷(àë)åìéôà ,ïäá úãìåñ ãéäù*(áë)
äéì äåäã íåùî ,øúåî ,ïîåé éðá íäéðù*

äëìää øåà
חריפה  הקדרה שנעשתה אף  חריף  מקרי לא רוב ,

בכלי (לו)מאוד  כשבישלו חריף היה לא המאכל ואם .
חומץ בו שהוסיף כגון חריף כך אחר ונעשה הבשר
נבלע הרי  בתחילה חריף היה שלא כיון מותר, וכדומה
טעם, נותן בר טעם דנותן קלוש טעם רק מהקדירה בו
חריף שנעשה מה זה קלוש בטעם כח תת יוסיף  ומה

כך ט)]אחר אות צ"ו (סי' b::[מש "ז sirq(`k)cidy
.oda zcleq שם אין בהם סולדת היד אין אם אבל

אם  נמי , האש על שהיא שאע"פ  ונראה עליהם, רותח 
שרי  בהם סולדת היד חטאת]אין תורת יד [ב"י, ושיעור .

ושתיה  לאכילה ראויים החמין שאין כל זהו בו סולדת
נמנע אינו אם אבל חמימותם, מרוב  מהם נמנע  והאדם

נחשבים לא חמימותם ריבוי משום יד מהם בכלל
בהם  xzen.(ak):(לז)סולדת onei ipa mdipy היינו

אם  אלא ביחד להדיחן אין לכתחילה אבל בדיעבד,
יומו בן אינו מהם אחד בהלכה [ש"ך]כן ועיין .
בהירה:

äøéäá äëìä
.oda zcleq cidy* :b sirq' בגמ מ:)איתא דמי (שבת היכי

בו. נכוית תינוק של שכריסו כל  רחבא אמר בו, סולדת יד
חי איש בן ס"ה)ובספר בא החמין (פ' שאין דכל כייל  כללא

לשתותם  או מלאכלם נמנע והאדם ושתיה לאכילה ראויים
מנחת  בספר וכ"כ  בהם. סולדת יד בכלל הם חומם, מרוב

והיתר איסור בדיני  ז)שי  אות ב תשובה (סי ' בדרכי  והובא
קה נא)סי' יש (ס"ק כי מבורר, אינו זה דכלל  שהעיר אלא ,

ממנו. נכוים אדם בני ששאר כך כל  רותח לשתות רגילים
עובדיה חזון בספרו יוסף הי"ז)והגר"ע ח"ד שאין (שבת כתב

והשיעור  דמיעוטא, מיעוטא הם שאלו משום לזה, לחוש
לא  שכיחא דלא ולמילתא הבינונים, אדם בבני הוא

המהרש"ם הנ"ל  לשיעור הסכים ושכן סי'חיישינן, (ח"א

xey.קצז) xekaa dpde שאי כל לשער עלמא נהוג  כתב:
נראה  ולא יס"ב מקרי החום מחמת היד  בו להחזיק אפשר
גדול בחום אלא סולד שאינו טבעו גברא האי  דשמא כן

יקותיאל  תורת בספר אבל  לבינונים. יס"ב הוא (סי'ומ"מ 

ע"א) קע"ב דף סק"ב האו"הצ"ד מדברי  עליו ד"כ)העיר לד  (כלל 

ממנו  נכיות תינוק של  שכריסו כל  יס"ב כתב  שהרא"ש
עכ "ל ממנו נכיות בינונית אדם כל  שיד כן גם (האו "ה)והיינו

הוא  תורה היס"ב בשיעור הוראה בעלי שנהגו שהמנהג הרי
משה ישיב הרב כתב וכיוצ"ב עיי "ש להרהר סי'ואין (שתרוג

עובדיהקע"ח) בחזון זה כל  להלכה ט"ז)והובא הערה (שם

יש  עכ "פ עיי "ש. חי  איש בבן כנ"ל  לשער שעדיף וסיים
איתא  בגמרא והלא מבשל . אינו שסולדת אע"פ נכוית אינה שאם מדבריו דנשמע נכוית' 'יד שכתב האו"ה בדברי לדון
ונראה  לכתחילה. כן לשער ויכול יס"ב הוי לא ודאי שניות כמה אצבעו להשאות יכול  אם ועכ"פ סולדת'. 'יד בהדיא
שאינו  בזמן כויה בלא יס"ב הוי דאז ממושך, זמן אצבעו משאיר אם היינו נכוית' 'יד  שכתב במה האו"ה שאף לפרש

כהלכתהdpdeממושך . שבת שמירת ג.)בספר הערה ס"א נועם(פ"א בקובץ זצ"ל  אוירבך  שהגרש"ז במנחת כתב מובא ו . (חלק

ח) אות צא סי' ח"א ממה שלמה וראייתו בו, סולדת יד  לשמא כלל לחוש אין צלזיוס מעלות וחמש ארבעים שעד הוכיח
ח:)שאמרו מאמץ (חולין בשעת ברווז של הרגיל והחום בפוסקים, וכ"ה ומפליט, מבליע ואינו צונן השחיטה בית דחום

ולכן  אחת, במעלה לפחות עולה השחיטה מבית היוצא הדם מומחים ולדעת צלזיוס, מעלות וחמש לארבעים קרוב הוא
בבירור. סולדת היד  אין מעלות וחמש ארבעים שבשיעור בפשיטות לקבוע הפרמ"ג [אפשר כתב רותח השחיטה בית למ"ד ואף

יוסף ראש ח:)בספרו עיי"ש](חולין בו סולדת שהיד  רותח הוא אין  אהבהדלכו "ע מנוחת בספר והובא ס"ו), פ"י דברי (ח"ב שדחו ויש .
ליס"בהגרש"ז  חיישינן זה שם)שבשיעור חזו "ע כך(עיין  כל  חם אינו מעלות וחמש בארבעים כי  בדבריהם, ממש ואין .

זה: דבר ובדקנו היס"ב, אין xzen.וודאי onei ipa mdipy*ביחד להדיחן אין דלכתחילה ההלכה באור שכתבתי מה עיין
מהש"ך והוא המחבר, לדעת אף (סק"ט)אפילו לכתחילה אסור טעם נותן בר טעם דנותן בסק"ג לשיטתיה אזיל והש"ך .

בהירה ובהלכה המחבר. דגים)לדעת להקל,(ד"ה אין דידן דבנידון נראה ומ"מ  לכתחילה, אף נ"ט  בר נ"ט  להקל העלנו

ïåéö éøòù
(el)יהודה היד  כתב יט)כן ס"ק קכ"ב(ארוך בסי' ההגה לשון מוכיח  וכן הרמ "א. איסור (ס"ג)בדעת בקדירה בישל אם

יהודה  היד אכן עכ "ל. אסור החריפים דברים שאר או תבלין או חומץ שרובו תבשיל  כגון חריף מאכל יומא בת שאינה
כב)עצמו ס"ק ובקצר תלוי (שם אלא לא או הרבה החריפות במאכל  מורגשת אם תלוי אלא ומיעוט  ברוב תלוי שאינו מצדד 

הט"ז מדברי וכדמוכח לא, או במאכל  הרבה מורגשת החריפות אם לח)בזה ס"ק ההלכה באור שם דבריו הבאנו סק"ט ק"ג (סי '

שדבר  הראשונים ככל רוב דעת הכי  שבלאו כיון הרמ "א כדברי  להקל  יש למעשה איסור. של בקדרה ששמו תבלין גבי
נ"ט  בר נ"ט הוי  טז)חריף ס"ק בפנים דעה(וכמ"ש  קנות בספר כג)וכ"כ  העיקר (ס"ק ספרד לבני אבל  אשכנז לבני  והיינו .

צ"ו בסימן בהירה בהלכה שכתבנו וכמו נ"ט , בר נ"ט  הוי חריף כולו וכיוצא)שאפילו ד "ה חי (fl):(ס"ב איש ס"ה)בן בא (פ'

בהירה: בהלכה ועיין



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá çô

(âë).àøéúäã íòè ïúåð øá íòè ïúåð(ãë)ïîåù íåù äéä àìù éì éøá øîàéù àåäå
.ïäá ÷åáã(äë)ìòù ïîåù úåùîî ãâðë 'ñ íéîá àäéù êéøö ,ïäá ÷åáã ïîåù äéä íàå

.äøò÷ä éô:äâä(åë)ïäá ÷åáã ïîåù ïéà åìéôà íéøñåà ùéå'ותוס והר"ף וש "ד וסמ"ק וסמ"ג  סה"ת בשם (טור

äëìää øåà
(bk).`xzidc mrh ozep xa mrh ozep הבשר ר"ל

ביורה  החלב וכן במים והקערה בקערה טעם נותן
להיתרא, ב' טעם הוי  דהמים נמצא במים והיורה
בולעים  אינם מ"מ  ביורה, נוגעות שהקערות ואע "פ
יוצא  בכלי  בלוע דאין מים, אמצעות בלא מזה זה

מים  בלא אחר ההיתר (לח)לכלי של שני  שטעם וכיון ,
מטעם  החלב  של היורה נאסרת לא וכן שבמים, החלב מטעם הבשר של הקערות נאסרים לא קלוש הוא שבמים

שבמים: il.(ck)הבשר ixa xn`iy `ede מדיחן הוא עכשיו דהא בהם דבוק דשומן אמרינן :(לט)דבסתמא
(dk).'eke oda weac oney did m`e מהם באחד אלא דבוק שומן אין אפילו יומן, בני שניהם היו אם פירוש

ואוסרים  חלב , של או בשר של הממש מן הבא ראשון טעם מקבלים שהמים לפי אסור. הכל במים ששים ואין
האחר  המין של בכלי  נוגע  במים שהתפשט  הדבוק  שהשומן ועוד בהיתר. שני טעם נותן כאן שאין לפי  הכלים,

הכל  ואוסר חוזר ושוב  הכלי  היה m`e.(מ)ונאסר ואם אסורים. יומן בני  אינם אפילו בשניהם, דבוק  שומן יש
מהכלי  הנפלט שטעם לפי מותר, בו דבוק שהשומן הכלי  אותו יומן, בני אינם ושניהם מהם באחד דבוק  שומן
מפליטת  נאסרים אינם והמים אוסרו. השני שבכלי  שהשומן לפי נאסר הנקי והכלי אוסר, ואינו פגום הוא האחר

פגום.א  שהאחד כיון בחלב , בשר איסור שם שאין לפי כלי  יומו m`eותו בן אינו והאחר יומו בן אחד הכלים
שהוא  הכלי את אוסר שהשומן לפי  אסור, הכל יומו, בן שאינו באותו הוא השומן אם מהם, באחד שומן ויש
הכלי  את ואוסרים המים וחוזרים נבילה, חתיכת שנעשה כיון האסור הכלי מפליטת נאסרים והמים יומו, בן
האחר  הכלי שפליטת לפי מותר, הוא הכלי  אותו יומו, בן שהוא בכלי  דבוק השומן אם אבל יומו. בן שאינו

אוסרו  שהשומן לפי  אסור, יומו בן שאינו והכלי  אוסר, ואינו פגום `mixqe.(ek):(מא)הוא yie דכיון וטעמם
ושל  בשר של שני  דכשהטעם ועוד באיסור, שני טעם נותן הוי לזה מזה טעם ונפלט  ביורה נוגעות שהקערות
ופליטת  הבשר שפליטת דחיישינן והיינו והיורה, הקערות ואוסרים וחוזרים המים נאסרו מיד במים, נכנס  חלב 

המים  אמצעות בלא בעצמן יתערבו הר"ן(מב)החלב  כתב טעם ועוד סק"ה). בש "ך דשרינן (הובא דמאי  ועוד וז"ל:
בשאר  אפילו כן דאם השלישי, עד והולך מתפשט  הראשון הטעם שאין דסברינן משום לאו נ"ט בר נ"ט
טעם  נותני ב ' דהוי בו וכיוצא בחלב בבשר אלא שרינן לא ואנן חנ"נ, ליה דלית למאן הכי  נימא נמי איסורים
לא  שני  שהטעם כאן אבל הכי, אמרינן חלב תערובת בלא בהיתר עמד שני  כשהטעם דוקא הלכך היתר, של

עכ"ל: דאסור ודאי  מסתברא חלב, של בטעמו נתערב  לעולם שבא תיכף אלא כלל עצמו בפני  עמד

äøéäá äëìä
חשיב  דלא וס"ל זה בדין חולקין פוסקים דהרבה מאחר
חושש  ובלכתחילה בהג "ה, וכמ "ש דהתירא נ"ט  בר נ"ט 
ס"ב  תנ"ב סי ' באו"ח  שפסק וכמו החולקין, לסברת מרן
אחד אא"כ  יחד  חלב וכלי בשר כלי  מלהגעיל  להיזהר דיש

חדש הפרי  כתב שכן ושו"ר יומו. בן  אינו יא)מהם ,(ס"ק
שם: באו"ח  הגר"א וביאור

ïåéö éøòù
(gl):ח סעיף צ"ב בסי ' הרמ "א הש"ך (n)וש"פ:(סק"א)ש"ך (hl)כמ "ש כתב דהטעם (סק"י)וכן ור"ל  השני . בפירושו

נחשב  אינו למים האוכל  מן נאמר היוצא אם אפילו שהרי בדקדוק, שלא דבריו זה ולפי ראשון. טעם אלא טעם כנותן
כמו  הכל  אוסרים ומיד ואוסרם במים שנמחה האיסור ממשות לתוך נכנס מהקדרה היוצא הטעם אעפ"כ  הכלי נאסר שלא
בהירה  בהלכה לעיל  עיין טעם כנותן או כממשות חשיב במים הנמצא אוכל ובאם דבריו. בתחילת בעצמו הש"ך שכתב

נ "ט) ד "ה חדש(n`):(ס"א בפרי שהובא שע"ד בהגהות מהרא"י מדברי  מתבאר זה יג)כל אחרונים:(ס"ק תוס'(an)ובשאר
הלכתא) סוד"ה הר"ן(קיא: מדברי  זהו וכו' והיינו ומ "ש הט "ז(מא.). וכתב באור (סק"ח). ועיין בתוס'. שני טעם מבאר שהוא

צ"ד סי' כ "ה)ההלכה הראשון:(ס"ק לטעם הרמ"א חשש שלא



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáèô

ואו"ה) מהרא"י ופסקי והגמ"יי  ור"ן íéìëäומרדכי  ïî ãçà ïë íà àìà ,(æë),ïåùàø éìë úòéìáî ïîåé éðá ïðéà*

æàå(çë)íéøúåî íéìëä ìë(èë)ïúåà çéãäå ,ïîåé éðá íäéðù íà ìáà .äìçúëì øåñéà ïäá ïéâäåð íéîäå

,ïåùàø éìëá ãçéá(ì)íà ìáà ,ïåùàø éìëáå ãçéá åçãåäù à÷åãå .úåðùì ïéàå ,ïéâäåð éëäå .øåñà ìëä

äëìää øåà
(fk).oey`xd ilk zrilan onei ipa opi`חילוק ואין

ולא  כפות. עם כפות או קערות עם קערות הדיח  בין
אוסר  אינו שני בכלי שתשמישו דמה ,(מג )אמרינן

חיישינן  לעת, מעת באותו שנשתמש שידוע דמכיון
אבל  ראשון, בכלי  בו להשתמש לפעמים שדרכו למה
לעת, מעת באותו כלל בו נשתמש אם יודע  כשאינו

יומן  בני אינם דסתמא כשיודע(מד)אמרינן ואף  .
שני  בכלי רק  נשתמש שלא לו ברי  אם בו, שנשתמש

בדיעבד  אוסר אינו לעת, מעת אוסרים (מה)תוך ויש .
שנ  בכלי בו,אף סולדת שהיד חום דכל ודעתם י ,

שני  בכלי בין ראשון בכלי  בין ומבליע  :(מו)מפליט 
(gk).mixzen milkd lk יומו בן שהוא הכלי  דאותו

שאינו  מהכלי  פגום טעם מקבל הוא שהרי נאסר, אינו
נאסר  אינו כן גם יומו בן שאינו הכלי וכן יומו. בן
הוא, טעם נותן בר טעם דנותן יומו, בן שהוא מהכלי 
דמאחר  הכלי , זה לתוך שנכנס אחר אף היתר ועדיין
אף מותר כן על עליו, איסור שם אין יומו בן שאינו
הכלים  בלעו שמא הנ"ל התוספות של הראשון לטעם

יומא  בת שאינה בקדירה ירקות בבישל ס "ה צ"ד בסימן הרמ "א שכתב ואף  המים. אמצעות בלא לזה מזה
להחמיר  יש שם דוקא חומרא, משום יומו בן שאינו הכלי לאסור דנוהגים השני, מהמין יומא בת כף בה ותחבו
הכלי  לאסור יש ולכן יומו, בן שהוא אותו כמין שהוא הכלי  לתוך המאכל שמערין לפי עין, מראית משום

כאן שייך אינו זה וחשש יומו, בן ופרמ"ג ]שאינו סק"ט dligzkl.(hk):[ט"ז  xeqi` mda mibdep minde הואיל
אלא  במים דיעבד שייך ולא פגום, מאיסור ובלוע הואיל ואסרינן כלכתחילה הוי  בלבד מים אלא מאכל ואינם
של  הוא אם כגון יומו, בן שהוא הכלי  מין עם לאכלו מותר מדינא אבל וקדירה. תבשיל כגון חשוב  בדבר

בשר  עם לאכלן מותר מכל (מז)בשר דהא לכתחילה המים לאסור יש יומן, בני אינם הכלים שני  אם וה"ה .
בחלב בשר פגם בהם יש `xeq.(l):(מח)מקום lkd דבא לומר יש וכו', אוסרים ויש לעיל כתב שכבר אע"ג

של  כלים הדיח אפילו אלא אסור, שהכל עצמה חולבת ביורה בשר של קערות הדיח  אם רק  דלא להשמיענו
הכל, ונאסר נבלה ונעשו ומבליעים מפליטים ראשון שבכלי דהמים אסור, הכל אחר בכלי  יחד חלב ושל בשר

בה  שהדיחן היורה :(מט)אף

äøéäá äëìä
.onei ipa opi`*כשהדיח דאף ההלכה באור מ "ש עיין

שני , בכלי  שדרכן אף כפות עם וכפות קערות עם קערות
התורת  וכתב נאסר, לעת מעת בתוך  שנשתמש יודע אם

יג)חטאת דין נח שצריך(כלל הגעלה גבי כדחיישינן הטעם
ס"ו  תנ"א סי' באו"ח  כמבואר ראשון בכלי הכלי להגעיל

והב"ח  וכתב)בהגה. כלל(ד "ה ראיה דאין דבריו על  השיג 
במשך ראשון בכלי בו השתמש שלא אפשר דאי  מהגעלה,
אין  דידן בנידון אבל  ראשון, בכלי  הגעלה צריך  ולכן שנה
בכלי  לעת מעת בתוך  בו שנשתמש חיישינן דלא לאסור,
להחמיר  הב"ח  כתב ומ"מ  כלל . שכיח  דלא ראשון

באו"ה שהובא אחר מטעם ראשון בכלי  לדלהגעילם (כלל

יב) ס"ק הט"ז והעתיקו  טו , והכפות דין  הקערות על ליתן דדרך 
ע"י  וא"כ  קליפה, כדי מבשל  ועירוי  בעירוי, רותח בשר

דעת עיריות  החוות זה על  ותמה בכולו. האיסור בלע הרבה
סק"ט) להרבה (בי ' אחת פעם עירוי בין מינה נפקא דמאי 

קליפה  מכדי יותר מבליע השני העירוי וכי פעמים,
יהודה היד  וכן כה)הראשונה. ס"ק נסתר (הארוך זה שדין כתב

עירוי , ע"י הגעלה לקערות דמהני שכתבו הפוסקים מכל 
הגעלה  לזה מהני מה בכולו, בלע הרבה עיריות ידי  על  ואם

ודעת טעם טוב בשו"ת וכן אחת . פעם קפז)בעירוי ס' (ח"ג

האו"ה: דברי על בצ"ע נשאר

ïåéö éøòù
(bn) יג)ש"ך או"ה:(ס"ק יד)חוו"ד (cn)בשם ס"ק והחכ "א(חי' סי"ד). מב שלא (כלל  אף אחד, לילה עליו עבר דאם כתב

בזה  סמכינן פוגמת, לילה דלינת אומרים שיש כיון יומו בן כאינו להחשיבו להקל  יש לעת מעת שעות כ "ד עליו עברו
דהתירא: נ"ט בר נ"ט  חשיב יומן בני  שניהם דאפילו המחבר יג)ש"ך(dn)על חטאת:(ס"ק התורת חדש (en)בשם פרי 

טו) מקומו:(ס"ק שם כי  ס"ב ק"ה בסי ' בזה מ "ש ועיין לדבריו. אחרונים כמה והסכימו ,(fn) יד)ש"ך (gn)וש"א:(ס"ק
תשובה נד)דרכי בב"ח(ס"ק הלכות דניאל  חמודי כה)בשם טו)ש"ך(hn):(אות בשפ"ד:(ס"ק שם וכו', היורה אף ומ "ש .
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(àì),äæ øçà äæ åçãåä(áì)éøù ìëä ,ãçéá åìéôà éðù éìëá åà(ל"ד כלל ìù(בארוך ïåùàø éìëî äøéò íàå .

,áìç éìë ìò øùá(âì)íéçúåø íéî äøéò íà ìáà .åîåé ïá äéä íà øñåàå ïåùàø éìëë åðéã(ãì)ìù ïðéàù

,éøù ìëä ,íäá ÷åáã ïîåù åìéôàå ,ãçéá áìç ìùå øùá ìù íéìë ìò áìç ìù àìå øùá(äì)éåøéò ïéàã*

äëìää øåà
(`l).df xg` df egced הוי דזה ראשון, בכלי אפילו

הראשונים  הטעמים נתערבו שלא כיון נ"ט , בר נ"ט 
בזה  של (נ)זה בקדרה שנתבשלו כדגים ממש והוי ,

הרב  שהתיר טז]בדיעבד(ס"ב)בשר ס"ק `e(al):[ש "ך
.ixy lkd cgia elit` ipy ilkaדבוק היה ואפילו

וכל  עירוי, גבי לקמיה שכתב  וכמו מאכל שיורי  בהם
שני  מכל חמור עירוי דהא הוא, epic(bl):(נא)שכן

.xqe`e oey`x ilkk העירוי קילוח שבא הכלי את
אלא  לאסור אין היתר, של כלים על איסור של מכלי במערה ואפילו נאסר. אינו ממנו שמערה הכלי  אבל עליו,

עליו  העירוי קילוח שבא הכלי  באים (נב)רק החלב  וטעם הבשר טעם כן ואם הקילוח  נפסק שלא ומיירי  .
זה (נג )כאחד  בדין נתקשו הרמ"א אחר הבאים והנה אפילו (נד). מתירים מכללם, והמחבר פוסקים הרבה דהא ,

בהגה והרב  ומה (ס"ב)בנתבשלו, דיעבד. הוי  הכלי  ולאסור בבישול, גם בדיעבד נ"ט  בר נ"ט מתיר גופיה
חולבת ביורה שהודחו בשר של קערות ההגה]דאסרינן העירוי [לשיטת שבמי  הבשר טעם דהא בעירוי , שייך לא

לא  ועדיין למים הכלי  ומן לכלי מהבשר היינו החלב , בטעם שנתערב  קודם דהיתרא נ"ט בר נ"ט  נעשה כבר
חלב , בטעם והיתר פגע איסור לגבי חיבור אינו  זה ](נה)[וניצוק בדין לחלוק  פוסקים הרבה דעת ולכן וסוברים (נו). ,

נאסר: אינו עליו העירוי קילוח  שבא התחתון כלי opi`y.alg(cl)דאף ly `le xya ly מקדירה כגון
יומא בת שאינה או בהן, וכיוצא ירקות רק  בה נשתמש שלא או יט]חדשה ס"ק ilkk(dl):[ש"ך iexir oi`c

.'eke ynn oey`xלן דקיימא ס"י)ואע "ג ס "ח כדי (סי ' כאחד ומבליע  מפליט  והיינו קליפה, כדי  מבשל דעירוי 

äøéäá äëìä
.'eke ynn oey`x ilkk iexir oi`c* כי הענין לבאר ראיתי 

שעירוי  מודים הכל והנה העירוי. דיני בכל גדול  יסוד הוא
בזבחים מפורשת משנה והיא מבליע, ראשון (צה:מכלי

בה) שבשל  ד"ה צ"ג סי ' בהירה בהלכה שנחלקו והבאנוה אלא
שאינו  רשב"ם דדעת לא. או מבשל  כן גם אם הראשונים
מותר  אם מחלוקת נולדה ומזה שמבשל. ר"ת ודעת מבשל,
כדי  התרנגולת על ראשון מכלי רותחים מים לערות
העוף  מלח  ניקר אא"כ  אוסר ור"ת מתיר, דרשב"ם למולגה.

שם בתוספות זה כל כמבואר החלב, עירה)וניקר .(ד "ה

ïåéö éøòù
(p)יא)ט"ז יב)ט"ז(p`):(ס"ק יז)וחוו"ד(ס"ק ס"ק שהרש"ל(חי' ואף סד). סי ' בזה (פכ"ה הכריע הט"ז בזה, להחמיר נוטה

חטאת בתורת כמ "ש מפליט ולא מבליע אינו  שני  כלי דקי"ל די "ב)כהרמ"א נז  של(כלל  הכלי  נפל  דאם כתב המש"ז והנה .
ק"ה בסי ' הט"ז דהא לו דהוקשה מרובה. הפסד  באין לאסור יש שני , שבכלי צלול חלב לתוך  דכלי (סק"ד)בשר החמיר

בכלי  כח אין דאז מאכל שיורי  בשיש דוקא זהו הט "ז כאן שהתיר דמה כתב ולכן מרובה. הפסד באין ומפליט מבליע שני 
להחמיר  אין הלכה ולענין צלול. לחלב בנפל  משא"כ בזה, ולהבליע מזה להפליט  היינו כאחד, ולהבליע להפליט שני 

ס"ז צ"ב סימן בהירה בהלכה כמ "ש קדירה)בזה יח)ש"ך (ap):(ד "ה אדם(ס"ק החכמת וכ "פ חטאת. התורת מח בשם (כלל

יג)ופרמ "ג (סק"י)כרתי (bp):סי "ג) ס"ק יעקב(סק"ה)ש"ך(cp):(מש"ז כד)מנחת ס"ק נז  חדש(כלל  יז)פרי אחרונים:(ס"ק ושארי
(dp)י "ג)בט"ז באו"ה(ס"ק והנה יחד. הדיחו כאילו והוי בניצוק, מחברם העירוי שקילוח שסובר הרב דברי  (סוף מיישב

כ "ט) המרדכיכלל  בשם תשט"ו)כתב סי ' פ"ח חם (חולין טריפה שומן של  כד  לתוך בשר שומן בו שיש מכלי לשפוך שאסור
במכשירין כדאיתא בניצוק ומחברו גבר דדתאי  מטעם ונימוח מ"י)שדולק ומחם (פ"ה לצונן ומצונן לחם מחם המערה

וכו' טמא לחם ומצונן טהור טהור )לצונן לצונן מצונן  שאף והוסיף ה"ב פ"ז אוכלין  טומאת הרמב"ם פסק עלמא (וכן דלכולי  אלמא וכו'
ברמ "א  והובא לחוש. אין דיעבד  אבל  לכתחילה דדוקא האו"ה וסיים עכ "ל. והיתר לאיסור הדין והוא טמא חם לתוך צונן

ה"ג) ק"ה יעקב(סי ' מנחת דחה כן ועל  יב). אות כ "ג המרדכי (כלל  דברי עיקר ומ "מ דיעבד. הוי  הכלי  לאסור דהלא הט "ז דברי
הדשן בתרומת כי מוסכמים ק"ג)אינם סי' בדבר(ח"ב איסור שאין וכתב המרדכי  על לערות]פליג  מותר לכתחילה שאף [ומבואר

דתליא  והיתר איסור גבי אבל  בנגיעה, תליא וטהרה טומאה דענין משום הטעם שם בתה"ד  וכתב מהרי"ל. בשם כן והביא
כלי  על רק אלא ממש איסור על שופך שאינו דידן בנידון עכ "פ בטעמא. מילתא עיי"ש ניצוק שייך לא טעם בנתינת
אף  לן דקיימא לצונן מחם שמערה מיירי בכאן כי  זה, לכל צריך  אין באמת אבל  לכו"ע. ניצוק שייך  שאין ודאי הבלוע,

לזה: ליבו שת לא המנח"י גם מעיקרם. מוטעים הט"ז ודברי וכנ"ל, חיבור שאינו טומאה חדש(ep)לגבי  ומשאת (שם)פרי
כ)בנימין בש"ך (סי ' והובא המתמיהין, מן אלא אינו דהמחמיר וכתב יעקב(שם), המנחת וכ"פ הפסיד:(שם). לא שהמיקל



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáàö

äæî äæ åòìáé ,íäéìò äøòîù íéìëäù äùòéù ùîî ïåùàø éìëë(שם)àöîð íàå .(åì)éìë ïéá úáìåç äøò÷*

äëìää øåà
מן  בולע אינו קשה שהוא כלי  מקום מכל קליפה.
בכלי  כאחד ומבליע מפליט  דאינו בעירוי , המאכל

קשה  את (נז)שהוא לחמם בעירוי כח  שאין היינו ,
ויש  הקשה. בכלי  ולהבליעו הכלי  על הדבוק  הדבר

מפליט(נח)שחולקים  דעירוי וס"ל הרמ "א, פסק על
היו  אם ואפילו כלים. לתוך אף קליפה כדי ומבליע
מפליטים  המים הרי  יומן בני הם אם נקיים, הכלים
שהרי  הכלים, את ואוסרים וחוזרים הבלוע  מהם

המים בתוך בזה זה נפגשים הרמ"א הטעמים פסק [לפי 

חדש] פרי  חולבת. ביורה שהודחו  בשר של קערות בדין  .לעיל
מהרש"ל  דעת אם (נט)אכן דוקא הכלים את לאסור

להתיר  יש נקיים בכלים אבל מאכל, שיורי עליהם היה
טעם  נותן בר טעם נותן דהוי היה (ס)משום ואם .

אך  לט "ז, הנקי רק נאסר נקי  והשני מלוכלך האחד
שאין  במקום נקי  שאינו את אף  לאסור החמיר הש"ך
אפשר  נבלה נעשה שהנקי דכיון מרובה, הפסד
פעם, כל עליו שמערה כיון נקי  שאינו את אף  שאוסר
שאין  דאפשר להחמיר אין מרובה הפסד וכשיש
בהלכה  עיין דינא ולענין האי . כולי  מבשל העירוי
אף להקל יש מרובה הפסד דבמקום שביררנו בהירה
אלו  בכלים מלהשתמש וימתין בשניהם דבוק  בשומן
יש  מרובה הפסד שאין ובמקום לעת, מעת לאחר עד

xya.(el)להחמיר: ilk oia zaleg dxrw המנהג
אחד  כיורים שני בבית לקבוע  הבתים ברוב  כיום
מי  מ "מ בשר, כלי להדחת ואחד חלב  כלי  להדחת
לשטוף הדין מעיקר רשאי  כיורים שני בביתו שאין

בכי  להיפך וכן חלב  כלי  אחר בשר ורקכלי אחד, ור
כלי  להדיח  כשבא בעין חלב  משיורי הכיור לנקות יש

להיפך  וכן :(סא)בשר

äøéäá äëìä
גם  כן אם שמבשל נאמר דאם בזה. זה דתלי הדבר וביאור
כן  אם מבשל שאינו נאמר ואם כאחד  ומבליע מפליט כן
וכמבואר  מבליע רק אלא כאחד, ומבליע מפליט אינו

ק"ה  בסי ' השו"ע(סק"ה)בש"ך והנה סי'. ובאור "ח ס"י  ס"ח (סי'

ס"ּי) מבשל שי"ח שעירוי ר"ת כדעת לגמריפסק ס"ל  שלא [אלא

והרא"ש בכולו , מבשל שעירוי סובר  ר"ת כי ר"ת. סוס'כדעת פ"ג (שבת

השו"ע ט"ז) הסכים ולזה קליפה. כדי  אלא מבשל  שאינו וכתב דבריו דחה

שם] ס"ח הש"ךסי ' נתקשה ועל שם. הרמ"א לזה ומסכים ,
וביאר  כאחד . ויבליע שיפליט  חשש ולא התיר כאן מדוע
מפליט דאינו בעירוי , מהמאכל בולע אינו קשה שהוא דכלי 
לומר  אנו ומוכרחים ע"כ. קשה שהוא בכלי כאחד ומבליע

האו"ה דהלא די"ח)כן, ל "ד  הרמ "א (כלל לדברי מקור שהוא
פסק ד "ט)עצמו י"ז בכלי (כלל התרנגולת למלוג דאין כר"ת

האו"ה  כתב נאסר הכלי שאין הדבר ובטעם עיי "ש. ראשון
מבליע  אין ושוב שני  כלי  הוי הכלי  על  המים שנחו דמיד

מותר מלוכלכים הכלים אפילו ולכן מפליט , שם ולא [והוסיף

מכלי תבלין על מערין דאין  דהא שבת לגבי הדין  דהוא דכ"א ל "ד  בכלל 

התבלין על  כשמערה דוקא זה ס"י ) שי"ח סי ' באו "ח (כדאיתא ראשון

איסור ] אין - התבלין  על ונזחל הכלי , צידי על לשפוך  אבל והובא ממש,
הגר"א(סק"ה)בד "מ כתב וכן כב). דברי (ס"ק בביאור

יעקב המנחת כתב ומ "מ כג)הרמ "א. ס"ק נז  כיון (כלל 
לא  אם כמותם לנהוג יש בזה, מחמירים פוסקים שהרבה

אדם החכמת הכריע וכן מרובה. סי "ב)בהפסד  מח ,(כלל 
שימתין  להורות יש מרובה, הפסד במקום וכתב
לצאת  כדי לעת מעת לאחר עד אלו בכלים מלהשתמש

תורה איסור מ"שמחשש כו) (אות צ"א סי' ציון  בשערי עיין  [אבל

בישול] דרך שאינו  כיון  תורה איסור חשש בעירוי דאין הר"ן  .בשם
שהפרי  ואף כלל , להחמיר אין נקיים הכלים ששני  ובמקום

יז)חדש בדין (ס"ק להחמיר שפסק הרמ"א דלשיטת כתב
מ"מ פה, גם להחמיר יש חולבת ביורה בשר של  קערות

הפרמ"ג כתב סק"כ)כבר המחבר (שפ"ד  דעת לצרף יש דבזה
אין  דעירוי דכיון הפרמ"ג דמסיק ועוד  נ"ט, בר נ"ט דהוי 
נגד ששים ההדחה במי  יש מסתמא קליפה, כדי רק מבשל

האחד : xya.קליפת ilk oia zaleg dxrw* בדבר הנה
היה  אם דאף נראה אחד, בכיור חלב וכלי בשר כלי הדחת
אין  בחמים, והדיחן מחלב בעין דבר וכן מבשר בעין דבר
רותחים  עירה שאם הרמ "א דעת דהנה הכלים. את לאסור
דבוק  שומן היה אפילו יחד, חלב ושל בשר של כלים  על 
לנהוג  יש וכן זה בדין חולקים שהרבה ואף שרי, הכל בהם
בשו"ת  קלוגר הגר"ש כתב מ"מ  לעיל, כמבואר לכתחילה

ודעת טעם קעה)טוב סי ' מלמעלה (תליתאה הליכה בדרך התחתון הכלי על המים כשנזחלים רק זהו שאוסר עירוי  דדין
שניתז  ואף הקילוח. נפסק שלא אף שני  ככלי  הוי  לצדדים, להתפשט והתחילו הכלי לתחתית המים כשהגיעו אבל  למטה,

ïåéö éøòù
(fp)הרמ "א:(סק"כ)ש"ך חדש(gp)בביאור יז)פרי  הכרתי (ס"ק דעת נראה יא)וכן לזה (hp):(ס"ק והסכימו סד . סי' פכ"ה

יב)הט"ז הש"ך(q):(סק"כ)והש"ך(ס"ק כתב הפרמ "ג (שם)כן וביאר סק"כ), נ"ט:(שפ"ד  בר נ"ט  דהוי  המחבר סברת דצירף
(`q):בזה להקל  הצדדים שביארנו בהירה בהלכה עיין



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá áö

,øùá(æì)íéøñàðù êøãá ãçéá åçãåä àîù ïðéùééç àì(ואו"ה ש"ד cøôà.(הגהות åðúð íàù éì äàøé
äøåéáù ïéîç íéîá(çì)éô ìò óà ,äëåúá úåøéã÷ä åçéðäù íãå÷(èì)÷åáã ïîåùäù

øôàä éãé ìòã ,øúåî ,ïäá(î)ïúåð àåä*

äëìää øåà
(fl).cgia egced `ny opiyiig `l אם ואפילו

מכח מותרים ראשון בכלי להדיח בית באותו רגילים
תמצא  ואם ביחד, הודחו לא שמא ספק ספיקא, ספק 

יומא  בת היתה לא שמא ביחד הודחו ולפי (סב)לומר .
הכלים  לאסור יש יומן, בני הכלים שהיו ידוע  אם זה

יחד  הודחו שמא ספק שפירשו (סג )מטעם ויש (סד).

מחזקינן, לא איסורא דאחזוקי  משום להקל הטעם
בני  הכלים שהיו כגון מותר אחד בספק  אפילו כן ואם
וספק יחד הודחו אפילו או יחד, הודחו אם וספק  יומן
כתבו  ולדינא בהם. סולדת יד המים היו לא שמא

שיכול (סה)הפוסקים  בכלי לכן בזה, דעות שיש כיון
להגעיל  יכול שאינו חרס ובכלי  להגעיל, צריך להגעיל
כלים  במדיח זה וכל ישתמש, ואז לעת מעת ימתין
אם  שאפילו השו"ע  לפסק  אבל הרמ"א, לדעת נקיים
בכלים  זה ספק  שייך מותר, ביחד שניהם הודחו
השומן  כנגד במים ששים ואין שמנונית בהם שדבוק

חדש] הודחו [פרי  אם דבספק  כנ"ל לנהוג יש ולכן ,
לא]ביחד או יומו  בן  בין חילוק אין  שומן בכלי [דכשיש  ,

מעל"ע ימתין חרס  ובכלי  יגעיל להגעיל שיכול
c:וישתמש: sirq(gl).zexicwd egipdy mcew

הכלים  ונאסרו המים ע"י משובח  טעם בכלים נבלע  כבר הקדירות, שנתן אחר במים האפר נתן אם :(סו)אבל
(hl).mda weac oneydy המאכל מן ממשות בהם יש mbtl.(n):(סז)ואפילו mrh ozep `ed מן יש והנה

המחבר  של זה בדין שמפקפקים שהאפר (סח)הפוסקים השו"ע  כדעת להלכה הסכימו הפוסקים ככל רוב אולם ,
זורמים  הפעלתה תחילת שעם חשמלית כלים להדחת במכונה להשתמש ההיתר ומכאן לדינא. עיקר וכן פוגם,
חלב וכלי  בשר כלי  למכונה שמכניס ואף  והכלים, המים את הפוגמים חריפים ניקוי בחומרי מעורבים מים

äøéäá äëìä
כח פסק כבר מ "מ חלב, כלי על  בשר של  מכלי מים
צ"ב  בסי ' יהודה היד כמ"ש הניתזים, המים של  רתיחתן

מז) ס"ק לבונה(הארוך דינו)והעצי כהשפ"ד(ד "ה דלא (ס"ק ,

כהרשב"ם יח) ראשונים הרבה שדעת ובפרט  בזה. שמחמיר
הרמב"ן, דעת שכן מב: בשבת הריטב"א וכתב דרש, ד "ה עד : ע"ז (תוס'

הרא"ה) בשם שם הר "ן שיש וכ "כ  ובודאי שני, ככלי  הוי שעירוי 
אין  רוב פי  על  שבודאי ועוד  דידן, בנידון להקל  לצרפם
אין  וא"כ בהם, סולדת שהיד  חמים במים כלים מדיח אדם
רותחים  היו המים אם ספק יש אם ואף כלל. בליעה חשש

דניאל החמודי כתב בו, סולדת שיד  בשיעור (הל'בהעירוי

עג) ס"ק בדרכ "ת והובא כא, סי ' ספק בב"ח כעין דהוי  להקל , שיש
שמא  רותחין היו  אם ואף רותחין היו לא דשמא ספיקא,
על יש רוב שע"פ בנידונינו שכן ומכל כהרמ "א, הלכה
מרן  כמ "ש לפגם טעם נותן שבכיור והמים סבון, מי  הכלים
יתבאר. כאשר האחרונים רוב הסכימו וכן ד ', בסעיף לקמן

יצחק מנחת בשו"ת ק)אמנם סי ' בענין (ח"ב הרבה החמיר
משה אגרות בשו"ת גם כתבתי . הנלע"ד  מ"מ  ח"א זה, (יו "ד 

מב) אחר סי ' בשר כלי לשטוף להקל והעלה זה בענין האריך 
להחמיר  הראוי  דמן הוסיף אכן להיפך, וכן חלב כלי
מקום  שבשום כמדומני אבל  נפש, לבעלי וכ "ש לכתחילה
לבשר  מיוחדים דפים על  אלא גופיה, בכיור מדיחים אין

ע  לבד ולחלב mbtl.כ"ד :לבד mrh ozep `ed* :c sirq
אני  מוכרח  חשמלי, כלים במדיח כלים הדחת בענין הנה
עלינו  ראשית והאיסור. ההיתר צדדי לבאר קצת להאריך 

ïåéö éøòù
(aq)יד)ט"ז הפרמ "ג (ס"ק והקשה או"ה. יד)בשם ס"ק יומן (מש"ז בני  אינם ישראל של אפילו כלים דסתם דקיי "ל  כיון

הט"ז דברי ע"פ ותירץ להתיר, יש ביחד הודחו בודאי  אפילו א"כ ס"ז, קכ"ב בסי ' יומו (סק"ד)כמבואר בן שאינו דהחזקה
הפרמ"ג  שם כתב ועפ"ז יומו. בן הוא אם יודע שאינו על ליה דקנסינן משום שלו בכלי  ולא מאחר ששאל  בכלי  רק הוא
הדרכ "ת  וכ"כ  יומן. בני  אינם עכו"ם כלי  דסתם להקל, יש יחד  הודחו בודאי אפילו עכו"ם, של כלי נמצא דאם או"ה בשם

עט) ביאורים (ס"ק השלחן בבדי עיין ליה, קנסינן ישראל  של דבכלי  הפרמ"ג של תירוצו בעיקר מיהו יהודה. מנחת בשם
ואם) בזה:(ד "ה כהט "ז קיי "ל  דלא דאפשר בזה חדש(bq)שמפקפק הפרי  יח)כ"כ  נקט(ס"ק וכן להחמיר, יש זה דלטעם
יד)פרמ "ג (cq)לדינא: ס"ק בגר"א(מש"ז הובא זה וטעם שני . בטעם או"ה כג)בשם החיים (שם)פרמ "ג (dq):(ס"ק וכף ,
נד) יהודה(אות לחם בית יז)בשם פג)דרכ"ת(eq):(אות ופשוט :(ס"ק שלמה, עטרת צבי (fq)בשם חכם קא)שו"ת דלא (סי '

בהירה: בהלכה שהבאנו פוסקים בכמה מבואר וכן הכסף. בנקודות כא)ש"ך (gq)כהש"ך  טו)ט "ז(ס"ק :(ס"ק



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáâö

(àî).íâôì íòè

äëìää øåà
בשר  כלי להדיח יש שאפשר היכא טוב ומהיות ביחד,

זה  אחר בזה לחוד חלב וכלי mrh(n`):(סט)לחוד
.mbtl שכתבו ויש מותר, הטעם (ע)והכל דאף 

בשלו  ואם האפר, ע"י נפגם בכלים הבלוע המשובח 
בשלו  או חלב, לעת מעת תוך הבשר בכלי  כך אחר
התבשיל  נאסר לא בשר, לעת מעת תוך החלב  בכלי 

חולקים  ויש אפר (עא)בדיעבד. המי  דאין וסוברים
ואם  בכלים, הבלוע המשובח טעם לפגום מועילים
אסור. הכל לעת מעת בתוך השני  מהמין בהם בשלו
חומרים  במים נתנו אם אבל באפר אלא נחלקו ולא

נפגם  בכלים הבלוע  המשובח הטעם אף ,(עב)חריפים

äøéäá äëìä
ופעולתה  המכונה, של הטכנית הפעולה דרכי  את לדעת
את  להסיר במים הכלים שטיפת לאחר זו: בדרך  היא
מרשת  העשוי  מגש גבי על למכונה מכניסם הגס, הלכלוך
על זורם המדיח הפעלת ועם לכלי, כלי  בין ריוח  המאפשר
מעלות  כשבעים של גבוה בחום רבים מים שטף הכלים גבי 
מעורבים  הם זרימתם תחילת עם מיד האלה והמים צלסיוז,
הכלים  נשטפים מכן ולאחר מאד , חריפים ניקוי חומרי עם
כלל, חומרים של תערובת ללא נקיים במים פעמים כמה
ההלכה. צדדי את נבאר ועתה המכונה , פעולת עיקר זהו
ניקוי  חומרי  שם מעורב הראשונה שבשטיפה דכיון נראה
נתנו  שאם כאן השו"ע ע"פ להתיר יש המים, את הפוגמים
דבוק  שהשומן אע"פ מותר, שביורה חמים במים אפר

הט"ז אמנם טו)בכלים. הרש"ל(ס"ק שדעת סי'הוכיח (פכ "ה

והש"ךצד) לאסור. מהרי"ל כא)בשם דדין (ס"ק הקשה
שהקשו  מה דלפי  ועוד  פוסק, בשום נמצא לא המחבר

ק:)התוס' בני (חולין מדין כלי  להגעיל התורה ציותה איך 
תקנתא  איכא הא השו"ע, לדברי  איתא ואם הכלים. את ואוסרים וחוזרים נבילה, נעשו מהכלים שבלעו המים והרי יומן,

צבי  חכם ובשו"ת לפגם. טעם שיתנו כדי  במים אפר קא)לתת לפגום (סי' שיכול בעלמא מידי ליכא דוכי  דבריו, על השיג 
ולא  ההגעלה מדין מדין כלי התירה שהתורה ודאי  אלא בודאי , פוגמים שהם וכיוצ"ב וראש לענה והאיכא ההגעלה, מי
ובפוסקים  בגמ ' שמבואר אחר לכתבו צורך דמה לק"מ , פוסק, בשום נמצא לא זה דדין שכתב ומה לפגם, טעם נותן מדין

חדש הפרי  הש"ך , דברי את דחו וכן מותר. לפגם טעם יט)שנותן כא)והפרמ"ג(ס"ק ס"ק אות והחזו"א(שפ"ד כג סי' (חיו "ד 

בדב א) להיפך  שנמצא ואע"פ השו"ע, כדברי  למעשה הלכה לפסוק שיש צבי  החכם וסיים כי . לו שומעין אין מהרי "ל , רי 
צדק צמח  בשו"ת וכן מכחישתו. צא)האמת יחזקאל(סי ' כנסת כח)ובשו"ת ושכן (סי' השו"ע, מפסק לזוז שאין כתבו

סופר חתם בשו"ת מבואר וכן ההוראה. בעלי  כל  קכ)הסכימו סי ' המחבר.(חאו"ח על והט"ז הש"ך לקושיות חיישינן דלא
תואר הפרי  וכתב להתיר. מודה הש"ך אף ביותר פגום שהוא שלנו שבבורית כתב אפרים השו"ע,(סק"ו)וביד  מרן דברי  על 

דאסור  יומן בני שאינם מאיסור הבלועים לכלים דמי ולא לכתחילה, אפילו בתוכו אפר ששם כלי באותו לבשל דמותר
זה  וחילוק ע"כ . פגום  טעם מעיקרא הכלים שבלעו כאן משא"כ לשבח , טעם בלעו דהתם משום לכתחילה, בהם לבשל 

צד בסי ' בב"י בפירוש ומה)נזכר בשיו"ב(ד"ה החיד "א והזכירו  אליהו, קול בשו"ת וכ"כ  ד). השלחן(אות בערך וכן (ס"ק .

צדקטו "ב) הצמח  מ "ש טעם (שם)הביא שבלע כלי  שדוקא וליתא, עליו וכתב לכתחילה, אסור פוגם שהוא דבר שכל
החיד "א  ומסיק לכתחילה. אף מותר פגום בטעם הכלים בליעת שתחילת כאן אבל שנפגם, אחר בו להשתמש אסור משובח 
איש  הבן פסק וכן כדעתו. ס"ל מהפוסקים רבים וכן ששלמים מאחר סמכינן, מרן גלותא דריש אתכא אנן הלכה שלענין

סי "ב)חי בחקותי  מחשש (פ' לאסור טוענים שיש  ומה כלים, במדיח  וחלב בשר כלי  בהדחת היתר מצאנו האלו הדברים וע"פ .
הכלים  את לנקות לכתחילה שיש בודאי  דהא טענה, זו אין בעין, ולא בשמנונית פוגמת שבורית ואפשר בעין, מאכל  שיירי 
אפילו  אלא לאכלו, קץ שיהא עד  לגמרי  שיפגום צריך  אין זה דפגם ב סעי' ק"ג בסי' מבואר דהא ועוד  מאכל, משיירי
הכלים, שעל והבעין השמנונית כנגד ששים ההדחה במי יש בודאי  רוב פי דעל ועוד תערובתו, אוסר אינו קצת פוגם
של האחרונות שבשטיפות האומרים ולטענת הכלים. את אוסר ואינו חלבי או בשרי  נעשה המדיח  אין בלבד  זה ומצד 

לעיל  בהירה בהלכה וכמ "ש נקיים שהכלים מאחר חשש כל  אין בזה פוגמים, ואינם נקיים המים דאין)המדיח, וכן (ד "ה .
אומר יביע בשו"ת ד)העלה סי ' חיו "ד  מהיות (ח"י ורק ביחד, אפילו חלב וכלי  בשר לכלי  כלים במדיח  היתר להורות שיש

זה: אחר בזה לחוד להדיחם יש דאפשר היכא טוב

ïåéö éøòù
(hq):הפוסקים בשם היטב באר זה דין שביארנו בהירה בהלכה יהודה(r)עיין ב')בית ס' קיד דף דוד(ח "א בית (סי'וכ"כ 

גבוהמא) בשלחן לדינא והובא מהריק"ו, דוד(r`):(סק"ז)בשם משה(שם)בית דבר לו. והסכים מהרש"י, י)בשם דבר (סי' .
פח)שמואל  אליהו(סי ' יא)קול סי' יו"ד החיים(ח"א בכף והובאו נט), יוסף(ar):(אות הדברי תרמח)כ"כ  דטעם (סי' דפשיטא

וכע  הבישול  כח ע"י בכלי נבלע מאד  בחוליןפגום דרב סופר(קיא:)ובדא חתם בשו"ת כתב זה וכעין בצעא. (חאו"ח בשייפא

קכ) שטייףסי' מהר"י  לד)ובשו"ת :(סי '



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùá ãö

.déìë ïéçéðî ïéà(áî)çúåë åá ùéù(âî)åçéðäì øúåî ìáà ,çìî åá ùéù éìë ìöà
(ãî).õîåç åá ùéù éìë ìöà:äâä(äî),ãçéá åðúðå øáò íà éëä åìéôàå .íéìåâî íéìëä íà à÷åãå*

,øúåî(åî)çìîä ìà ìôð àîù ïðéùééç àìå(וארוך ש"ד e(æî)ãë..(הגהות äáéú êåúá ïúéì øúåî

äëìää øåà
בדיעבד: התבשיל d:ומותר sirq(an)ea yiy

.gzekעב שהוא מפני למלח הכותח מן יפול שאם
יתן  או בשר ממנו וימלח ידע  לא ושמא מתבטל, אינו

אומרים (עג )לקדירה  ויש כותח(עד). להניח  דדוקא
מותר, צלול חלב  להניח  אבל עב, שהוא מפני  אסור
בו. יתבטל בעין שאינו כיון המלח לתוך יפול שאם

מחמירם  ניכר בזה (עה)ויש הלחלוחית שמקום כיון ,
ומכל  בו. שיתבטל כדי המלח  בכל מתפשט  ואינו
מלח , אצל קשה גבינה כגון גוש דבר להניח  מקום

בזה תערובת שייך דלא שמותר מהפוסקים [וכןנראה

או"ה לשון טז)הוא דין  מ לניצוצות](כלל אלא חיישינן :דלא
(bn).gln ea yiy ilk lv` מניחו אם ודוקא

ליטלו  דעת על שעה לפי  מניחו אם אבל בקביעות,
מותר  דלהניח(עו)תיכף ונראה בזה, שמחמיר מי ויש .

ובעיקר  להחמיר. אין שעה לפי  מלח אצל צלול חלב
במלח רק  זהו מלח, ליד כותח  לתת שאסור זה דין
כותח להניח  אבל בשר, עם לאכלו שהדרך וכדומה
עם  לאוכלם דרך שאין מאכלים שאר ליד חלב או

מותר  uneg.(cn):(עז)בשר ea yiy ilk lv`החומץ בתוך הוא מתערב לחומץ , הכותח  מן יפול אם שאף
ורואה בדבר מרגיש היה ודאי  כן דאם טעם, בנותן לתוכו יפול שמא חיישינן ולא טעמו, מ ומתבטל כלל [או "ה

טז] milebn.(dn):דין  milkd m` `wece ואפילו מכוסים הכלים אם אבל מלח, אצל הכותח  להניח דאסור הוא
מכוסים, הכלים אם אף שמחמירין ויש למלח. מהכותח שיפול חשש דאין זה, אצל זה להניחם מותר מהם, אחד

להחמיר אין בהירה]ולדינא בהלכה ltp.(en):[עיין  `ny opiyiig `le ומותר איסורא, מחזקינן לא דבדיעבד
בשר  של תבשיל בו למלוח  e::(עח)לכתחילה sirq(fn)ly lv` xya ly ck daiz jeza ozil xzen

.alg ל מזה יפול שלא אינשי זהירי  חלב עם דבשר מגולים, שהם איסור (עט)זה אע "פ להניח שמותר שכן וכל ,
לזה מזה יפול שלא נזהר האדם אין היתר ששניהם וכותח  מלח  כן שאין מה זה, אצל זה יז]והיתר ס"ק :[מש "ז

äøéäá äëìä
.milebn milkd m` `wece* :d sirqתואר הפרי (סק"ז)כתב

כשמכוסה  לכן יפול, שמא החשש דכל רש"י לשיטת דזהו
שהמלח דהחשש הרמב"ם של  לטעמו אבל חיישינן, לא
לא  שמרן וכיון אסור, מכוסין אפילו אז מהכותח , שואב
דלא  הסברות, לב' לחוש יש ליה, סבירא כמאן דעתו גילה
שיותר  תואר הפרי  שם וסיים כרש"י , שפסק כהרמ"א
הפרמ"ג  והעתיקוהו הרמב"ם. של לפירושו מאירה ההוראה

טז) ס"ק החיים(מש "ז  סא)וכף למאירי (אות ראיתי אמנם .
קיב.) משיכה (חולין  באה דמהיכן זה, פירוש על שתמה

ובשו"ת  עיי"ש. אחר בכלי  וזו אחד בכלי  שזו בדברים
רלו)הרדב"ז סי ' לא (ח"א הרמב"ם דאף דמסתברא כתב

לא  אבל  מדפנותיו לשאוב דנוח  חרס בכלי  אלא אמרה
בזה, הכריע לא שמרן תואר הפרי מ "ש אכן כלים. בשאר
כשיטת  מורה זהו מרן, שכתב "אצל " דלשון ברור, אינו

מהט "ז נראה וכן בב"י. להמעיין כמבואר טז)רש"י (ס"ק

כב)והש"ך  דברי (ס"ק בשו"ת כתב וכן זה. טעם שהעתיקו
כח)שלום סי' יהודה(יו"ד דהיד  ועוד השו"ע. (הקצר בדעת

לה) ס"ק ובארוך מא אסור ס"ק אינו להרמב"ם דאפילו כתב
שואב. אינו כשמכוסין אבל ממנו, דשואב במגולין דוקא

השלחן ערך  יט)וכ"כ  מדברי (אות כדמוכח הרמב"ם, בדעת
כלל להחמיר דאין יהודה ביד  שם והעלה האו"ה.

במכוסין:

ïåéö éøòù
(br)קיב.)רש"י ובאחרונים:(חולין  בב"י חטאת(cr)והובא ג)תורת דין  ס הגדולה(כלל כנסת וכ "פ או"ה. אות בשם (הגה"ט

עולם י ) יב)והליכות הערה בהעלותך פ' יהודה(dr):(ח"ז  לד)יד  ס"ק הלבוש(הארוך  בר"ן(ס"ה)בשם מבואר [מיהו(מא.)ושכן

מותר ] צלול  משמע עב, שהוא חלב שכתב איפכא מוכח דמהר "ן קמא)ובסמ"גצ"ע מהמאירי(סי' מוכח וכן קיב.). שאין (חולין  שכתב
א"ח והבן עכ "ל. בטל שאינו היינו בעינו האיסור שם ונמצא ממנו ידועים בגרגירים אלא המלח בכל  מתערב הכותח 

סי "ח) לחומרא:(בהעלותך  תואר(er)סתם חדש(סק"ז)פרי  הפרי  וכ "כ כא). וראוי (ס"ק רבנן פלג דלא ואפשר שסיים אלא
יהודה והיד  לו)להחמיר. ס"ק וכנ"ל(הארוך  מקילים יש הכי  דבלאו צלול , בחלב להקל שכתבנו ומה בזה. להחמיר העלה

עבדינן: לא חומרי מהרי "ט(fr)ותרי  בשו"ת מ"ש יח)כעין סי ' עי "ש:(ח"ב בשומן עיסה לשין דאין הא או"ה (gr)גבי
יז) דין מ כה)גר"א(כלל  מהו)תוס'(hr):(ס"ק ד"ה לב)והרא"ש(קיב. סי' ובאחרונים:(פכ"ה בב"י הובאו ,



êåøò ïçìùäö ïîéñáìçá øùáäö

.áìç ìù ìöà øùá ìù:äâä(çî)äìçúëì ïéøéîçî ùéå(א"ז בשם אשיר "י  äìçúëì(הגהות øäæéì áåèå .

.êéøö åðéàù íå÷îá.fïåúðä çìî(èî),øùá ìù äøò÷á(ð).áìçá åðúéì øúåî:äâä(àð)
äìçúëì ïéøéîçî ùé* éë äëøá åéìò àáú ,äæá íâ øéîçîäå(ואו"ה וסמ"ג  .(תוס'

äëìää øåà
(gn).dligzkl oixingn yie בזה דגם להו סבירא

במכוסין  אבל במגולים, ודוקא יתערבו, שמא חיישינן
ענין  בכל עב(פ)מותר בחלב דוקא זהו במגולין ואף  .

בשר  רוטב  אצל צלול חלב  להניח  אבל כותח , כעין
מחמת  מתבטל הוא לזה מזה יפול אם דאף מותר,

חומץ וכמו בעין איסורו f::(פא)שאין sirq(hn)
.xya ly dxrwa,בשר שמנונית עליה שאין נקיה

היא  נקיה הקערה הסתם epzil(p):(פב)ומן xzen
.alga בשר של בקערה ליתנו מותר לכתחילה ואף

דאין  בכלים, ולא באוכלים אלא מליחה שייך דלא איסור, של בקערה ליתנו מותר וכן בחלב , ליתנו מנת על
של  בכלי  לכתחילה להניחו אין לח  הוא אם אבל יבש, כשהמלח  מילי  והני  בהם. הבלוע  טעם להפליט  בכחו

לכלים  מליחה דאין נאסר אינו הניחו אם ובדיעבד eke'.(p`):(פג )איסור, xingnde היתה לא שמא לחוש שיש
המלח שם שהכניס  בשעה בשר של הקדירה ואחד (פד)נקיה לבשר אחד למלח , כלים שני  ליחד נכון ומנהג ,

איפכא  וכן לחלב יקח כך ואחר מלח שם לוקח  הבשר מן מלוכלכות שידיו הסעודה בתוך דלפעמים .(פה)לחלב ,
בזה: להחמיר טעם אין המלח  יוצא שמשם נקבים בהן ויש סגורות שהם בזמנינו המצויות ובמלחיות

äøéäá äëìä
.dlgzkl oixingn yi* :f sirqתשובה כתב (סק"ח)הפתחי 

הרדב"ז שו"ת רלו)בשם סי ' ראוי (ח"א חרס בכלי  דדוקא
לחוש  יש חרס בכלי דדוקא כלים, בשאר לא אבל להחמיר

תשובה הדרכי  אמנם טעם. לפליטת צז)לכתחילה כתב (ס"ק
לפי  ובפרט בכך, לחלק משמע לא פוסקים שאר דמסתימת

הט "ז יח)מ"ש מהמלח(ס"ק יקח  שמא חשש עוד  שיש
לשאר  חרס כלי בין לחלק אין בודאי  מלוכלכות, בידים
דחיישינן  הכסף בנקודות שהובא האו"ה לדעת וכן כלים.

בכך: חילוק אין ג "כ  נקייה, היתה לא שמא

ïåéö éøòù
(t) כד)ש"ך חדש(ס"ק כג)פרי החיים(ס"ק הכף וכתב סז)וש"א. צדק(אות הזבחי  מה)בשם מכוסה (ס"ק מהם אחד דאפילו

עולם בהליכות ומצאתי ופשוט . יב)סגי, הערה בצונן (בהעלותך אבל  ברותח , אלא הרמ"א החמיר לא במגולין שאף שכתב
להרמ"א: אף להקל חדש(t`)יש החיים(שם)פרי כף סח)והביאו ק"ה(at):(אות ' מה)ש"ך שם(ס"ק חדש (ס"ק ופרי

וב"י(bt):נז) הטור מדברי  מתבאר ולא)כן יג)וברמ "א(ד "ה מד)ובש"ך (סעיף כמה (ס"ק ההלכה באור ועיי "ש ק"ה. בסימן
זה: בדין או"ה(ct)פרטים בשם הכסף ו)נקודות דין  ג הט "ז(כלל  על  והשיג יח), בזה:(ס"ק להחמיר שאין (dt)שכתב

יש"ש(שם)ט"ז פא)בשם סי ' :(פכ "ה
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בשר. של בסכין שנחתך חריף מאכל דין צו. סעיפים:סימן ה' ובו 

.`åà ïåðö(à)à÷ìéñ*(á)íëúçù*

äëìää øåà
:` sirq(`).`wliq וכל כצנון, ודינו תרדין הוא

בזה, וכיוצא בישול ידי  על כגון חריפותו ממנו שאבד
מזה  ועיין הדחה, אלא צריך ואין בולע אינו שוב 

בהירה: eke'.(a)בהלכה oikqa mkzgy ידי דעל
הטעם  גוף הסכין פלט  הסכין ודוחק הצנון חריפות

הצנון (א)שבו  חריפות ובגדר לקמיה. מ "ש ועיין ,
אלא  חריף נקרא דלא אומרים יש הפוסקים, נחלקו
שאף הסוברים ויש חריפותו, מחמת נאכל שאינו
ונראה  החריף, כצנון עדיין נחשב כך כל חריף  שאינו
לדונו  להקל יש ספק  עוד בצירוף או הפסד דבמקום

חריף ידי (ב)כאינו על חריפותו שנחלש וצנון .
חריף מקרי  עדיין חריף(ג )תערובות דבר אבל .

כדבר  דינו ואין חריפותו ממנו בטל שנתבשל,
החיים(ד)חריף בכף וכתב  יב). ויש (אות דמאחר

יש  כי הראות, אחר בזה לילך יש בזה מחמירים
עומדים  עדיין בישולם אחר דאפילו חריפים דברים
בישול  ידי  שעל ויש וכדומה, פלפלין כמו בחריפותן,
לאחר  דוקא וזהו וכדומה, בצל כמו חריפותן הולך
עדיין  היטב , נתבשלו לא אם אבל היטב, שנתבשלו

בחריפותן: נקיה `mהם בשר של בסכין צנון חתך
דטעם  נאסר, הצנון אין נקיה חלבית קערה גבי על
דוחקא  שום הוי  לא הקערה על אבל ומכתשת, בסכין אלא דוחקא שייך דלא לתוכו, מהקערה נפלט  אינו החלב 

ממנה  בשר(ה)להפליט עם לאכלו מותר נקיה, חלבית קערה בתוך חריף  דבר נמלל אם וכן :[פוסקים].

äøéäá äëìä
:` sirq.`wliq*הב"י וכתב תרדין, כתב)הוא דהרי"ף (ד "ה

דברים  דבכלל משום הוא סילקא שהשמיטו והרמב"ם
הש"ך נקט  וכן הם, דסילקא (סק"ב)החריפים דחורפיה

הרשב"א אבל מהסכין. מפליט דסכינא ש "א)ודוחקא (ב"ד

וכ"כ לו, יש משיכה כח  אך  כצנון חריף אינו דסילקא כתב
חדש השפ"ד (סק"א)הפרי  וכתב להחמיר (סק"א), שיש

חריפותו, ממנו והלך  הסילקא בשל  אם דאפילו כהרשב"א
יהודה והיד  מהסכין. ובולע לו יש סק"א)משיכה (הארוך 

להרשב"א  וגם במציאות, פליגי  לא דודאי דבריו, על  השיג 
ההמשכה  כח לו נמשך  ומזה מעט  חריפות לו יש סילקא
כצנון, חריף דאינו שכתב מדבריו מדוייק ושכן שבו,
שאבד שכל לדינא נקט ולכן לו, יש חריפות דמעט משמע
בולע: אינו שוב וכיוצ"ב בישול ע"י  כגון חריפותו

.'eke oikqa mkzgy*השלחן ערוך בשם (סי "ג)בספר כתב
לבנה שקליפתו דבצנון מהגדולים בצנוןאחד  דה"ה [ונ "ל 

כ"כ] חריף אינו שודאי  אדום, בגוון דאינם שקליפתו  להקל, יש
ביותר, חריף שהוא שחורה שקליפתו הצנון כמו חריפים
תשובה  הדרכי  אבל הפסד. במקום עליו לסמוך ושיש

הפסד(סק"א) במקום אפילו להחמיר וחוכך בזה פקפק
שכן  מאחר כ"כ  דבריו לדחות דאין נראה ולי  מרובה.

צ"ה בסימן הלל  דהבית אחרונים, בכמה כתב (סק"א)מבואר
דבר  הוא אם דוקא ונראה וז"ל חריף בדבר המבשל  לגבי
עכ "ד, מועט דבר רק בישול בלא לאכלו אפשר שאי  חריף

דבר משיב בשו"ת מוולאזין הנצי"ב הגאון כה)וכן סי' (ח"ב

ïåéö éøòù
הפרמ"ג(סק"ג)ט "ז(סק"ב)ש"ך (`) אבל סק"ג). בדבר (מש "ז  אף אופן בכל מפליט  דסכינא שדוחקא רש"י  מלשון דקדק

בהתוס' מיהו המבליעה. היא הצנון חריפות ואילו חריף, אגב)שאינו ד "ה ח: ט)והרא"ש(חולין  סי ' פ"א כהש"ך(שם מפורש
לא דסכינא דוחקא משום אבל צנון, ובלע סכין פליט  דצנון חורפא דאגב שכתבו לא]וט "ז, לבד דוחק משום הוא [היינו וכן .

ד .)ברשב"א דף ריש  ש "א ב"ד החמים(תוה"א שהדברים בארנו עיי"ש]הנה וכיוצ"ב שם [צנון  במשמ"ה וכן ומבליעין. מפליטין
בריטב"א מפורש וכן עיי "ש. בחריפותו מפליט קיא:)החלתית שיפלוט(חולין בעולם צונן לך  שאין וז"ל : הרא"ה רבו בשם

אומר ביביע וכ "פ בו. בכיוצא ולא בדוחקא לא א)כלום, אות ה סי ' יו"ד בהירה:(a):(ח"ה בהלכה בשו"ת (b)עיין הנצי "ב
דבר כה)משיב סי ' בדרכ"ת(ח"ב והובא פתים המנחת וכ "פ שבעה(c):(סק"א). סח)נחלת הפרמ"ג (סי' להלכה והעתיקו

קח  סק"ט)בסי' מאירות(שפ"ד  הפנים וכ"פ סד). סי' יעקב(ח"א סק"ח)ומנחת לו  וכתבים (d)וש"פ:(כלל פסקים יהושע ספר
קכב) בנעימים(סי' חבלים בשו"ת וכ "ה תורה, בדעת לו)והובא אות יו "ד  לחלק אדם(המאסף החכמת אולם ס"ב). נו  ושו"ת (כלל 

ודעת טעם רטו)טוב סי ' דהאיך(ח"ג תמוהים ודבריהם כדוחקא. חשיב הקערה על החריף שנדחק דמה דס"ל  בזה, מחמירים
קריין ואפילו מאד. חזק שדוחקא למדוכה דמי  ולא מהכלי , יפליט  סכין להב בו  שאין זה מועט שדוחק ללשנמ[חזרת]יתכן

הט "ז כתבו חלבית החריף (סק"ג)בקערה שנדחק ממה חזק המלילה דוחק שבודאי  אע"פ בשר, עם לאכלו שמותר וש"פ
הסכין: ידי על  בקערה
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äëìää øåà
(b).xya ly שחתך דוקא זהו בשר של דסכין ודע 

צונן  בבשר בסכין נשתמש אם אבל רותח , בשר בה
בה  לחתוך שיאסור כך, כל פניה על נקרש השומן אין

מח]צנון ס"ק החיים כף צדק, זבחי הרמב"ם, עפ"י  ,[ב"י
בחלב . לאכלו מנת על צנון בה לחתוך שמותר והיינו
כך  כל פניה על נקרש השומן דאין הב"י שכתב  וממה
יש  כן ועל הסכין, על יש שומן שקצת משמע  וכו'
הצנון  לאכול רוצה אם תחילה, הסכין להדיח

enei.(c):(ו)בחלב oa דעל ונקי , מקונח הסכין אפילו
גוף הסכין פלט  הסכין ודוחק  הצנון חריפות ידי 
דומה  אינו ולכן בעין איסור כמו והוי שבו הטעם
דעת  אך אחרונים. הרבה דעת וכן נ"ט, בר נ"ט  לשאר
דלא  נ"ט, בר כנ"ט  נחשב  זה שגם הראשונים ככל רוב 
על  שמנונית כשיש אלא לאסור ואין מבישול, גרע 
כלל  מפליט  אינו שחריף  שסוברים עוד ויש הסכין.
הראשונים  כדברי העיקר ולהלכה בסכין. הבלוע  את
במים  היטב שהודח נקי  בשרי בסכין שחתכו שצנון

נ"ט  בר נ"ט  נ "ט דהוי הוי  לא שמקונח דס"ל השו "ע [ואף

כתב  וכבר דוקא. במקונח דמיירי דבריו ליישב יש נ"ט בר

שם )הרשב"א הבית ובמשמרת עו: ש"ג בה (ב "ג ששחט שסכין 

דוחקא, דאיכא כיון יפה בקינוח סגי לא צונן בה להשתמש  ורוצה

שרי ]. הדחה ע"י אחרונים אבל שהרבה כיון אכן
עוד  בהצטרף ומ"מ  לנהוג, ראוי כן בזה מחמירים

הפלתי  שכתב וכמו להתיר יש ולכן (סק"א).ספק 
הפוסקים  מן דיש להקל, יש וכדומה ובצלים בשומים
חלתית  בש"ס  הנזכר אלא חריף נקרא שאין שסוברים

בב"י  כמבואר וסילקא מודח(ס"ב).צנון הסכין אם וכן

דאף הדין עיקר בתר אזלינן יומו בן אינו בו שחותך

נ"ט  בר נ"ט  הוי  צנוןבצנון בו לחתוך לכתחילה מותר [ואז 

בחלב, לערבו  ספרד].כמ"שע"מ לבני לכתחילה שרי נ"ט בר  דנ"ט צ"ה סי ' ריש בהירה פעמבהלכה עשר נעץ  הסכין ואם את ים

קשה  מ"א]בקרקע  ס"ק פ"ט בסי ' כמ"ש  כנעיצה דהוי  הפוגמים חומרים ע"י  היטב בשפשוף בו [וה"ה לחתוך לכתחילה שרי  דודאי 

סי' בשו"ע  שכתב כמו איסור של בסכין אף מהני  דזה כלום, הסכין פולט לא דבזה בחלב, לאכלו ע"מ  צנון

יעקב  המנחת וכ"כ נ"ט . בר מנ"ט  ועדיף ס "ז, סקט"ו)קכ"א סא ואינו ).ורעק "א(כלל  ד "ה הסי ' זה (ריש  כל וביארנו

הספר  שבסוף בקונטרס  ב)בעזה"י נ"ט(סי ' בר נ"ט כשאר דינו חריף  שאינו חם מאכל חתך ואם :(ז).

äøéäá äëìä
מחמת  נאכל שאינו אלא חריף מקרי  דלא פשיטא הא כתב

כדאמרי  תיקון באיזה לא אם שהוא, כמו גבי חריפות נן
חמוצים  פירות שהחשיב ב' בסעיף והשו"ע מילחא,
חמיצותו, מחמת נאכל  שאינו בכה"ג מיירי ג"כ כחריף,

בט"ז המובא שהאו"ה שפירות (סק"ט)ואף וסובר חולק
שאינו  מה כל  דלא משום היינו חריף, בגדר אינם חמוצים
זהב  כהמשבצות דלא הוא, דחריף נחליט שהוא כמות נאכל

להאכל(סק"ט) ראויים חמוצים שפירות מדבריו שנראה
יהודה ביד  וכן עכת"ד. שהם לב)כמות ס"ק מבואר (ארוך

הנצי"ב בצלכדברי שהרי  כלל  לאכלו  אפשר  שאי  לומר כוונתם [ואין

חריפותו, מחמת כך  לאכלו  אדם בני  רוב דרך  שאין אלא כך, לאכלו אפשר 

הרשב"א מ"ש כל)וכן  ד"ה בהירה בהלכה ס"ז  צ"ד סי' דבריו  (הבאתי

מחמת  שהוא כמות נאכל שאינו משום היינו חריף, הוא שאתרוג

יעקבמרירותו] חלקת ובשו"ת לג). סי' עובדא (אה"ע הביא
שאינו  שפסק מוולאזין הגר"ח אודות ברוך מקור מספר
מאד, חריפים שהם השחור הצנון אלא החריף צנון נקרא
להאמין  שאין וכתב בתוקף זה על  חלק הנ"ל ובשו"ת
דזהו  המעשה עלי נאמן מש"כ  לפי  אכן ע"כ. זה למעשה
יש  לכתחילה שודאי  אע"פ ולכן הנ"ל, הפוסקים כדעת
כך, כל  חריפים שאינם אע"פ הצנונות סוגי  בכל  להחמיר
שחתך כגון ספק עוד  בהצטרף או הפסד  במקום מקום מכל 
כאינו  לדונו להקל יש יומו, בן שאינו נקי  בסכין הצנון
בפירות  וכן כרמ"א, לנוהגים אף כלום מפליט  שאינו חריף
אפילו  להקל  יש שהם כמות להאכל שראויים החמוצים
יחיאל ר' דעת לצרף דיש נקי , כשהוא יומו בן בסכין חתכם

בב"י) ואם (הובא בלבד . וחלתית צנון אלא חריף מקרי  דלא
נ"ט: בר כנ"ט  לדונו יש יומו בן בסכין אפילו צנון חתך

.xya ly oikqa*באו"ה ד)כתב דין  נח בו (כלל  שחתך  סכין
בו  שחתך  בשר של סכין כגון ודחוק קשה צונן איסור
יוצא  ע"כ . קשה בקרקע אותו ינעץ כן כמו קשה, גבינה
במאכל ולא קשה בדבר אלא דוחקא מקרי  שלא מדבריו
ע"י  החריפות מהם בטל  שלא בדברים אף ולפ"ז רך ,
שוב  הבישול ע"י  נתרככו אם מ"מ  פלפלין, כגון הבישול
חריף  דבר דבחותך  לדחות ויש מהסכין, כלום בולעים אינם
טוב  ובשו"ת בו, להבליע כדי  דוחקיה מהני  רך  הוא אפילו

ודעת רטו)טעם סי' דוחקא (ח"ג נחשב לא ענין דבכל  נראה
קשה: בדבר אלא

ïåéö éøòù
(e)החיים מח)כף תבואה(f):(אות פרי  בהגהה)שו"ת כב שהכנה"ג (סי ' ואף סק"ב). צ"ה סי' בפת"ש כחותך(הובא דינו דזה ס"ל 

בחריף  שאף הראשונים ככל  רוב כדעת הוא הדין שעיקר כיון מ "מ הטעם. גוף פולט אלא נ"ט  בר נ"ט הוי  דלא חריף
בהירה בהלכה בסמוך  שכתבנו וכמו ברותח . להחמיר לנו אין עכ "פ נ"ט, בר נ"ט טעם)הוי  :(ד "ה



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùá çö

åà(ä),çðå÷î åðéàù(å)êúçä íå÷îî ìåèéù ãò áìçá íìëàì øåñà(æ)úìéèð éãë
àåäù ,íå÷î(ç),òáöà éáåòë(è)åá àäé àìå åðîòèéù åà*

äëìää øåà
(d).gpewn epi`y, מקונח ואינו יומו בן שאינו פירוש

פניו  על קרוש שמנונית הסתם מן סכין [דוקא .(ח)וסתם

תשמישו דסכין משום מקונחים, בחזקת כלים שאר אבל סכין

סק"ו] י  סי ' ש"ך הסכינים תדיר, לנקות שהדרך ובזמנינו .
כלים  כשאר הוא נקי  בחזקת סכין סתם .(ט)היטב ,

לאכלו  מותר יומו, בן שאינו בסכין צנון וכשחתך
זו: לדיעה alga.(e)בחלב mlk`l xeq` אבל

שנלוש  לפת דמי ולא מותר, לבדו או בשר עם לאכלם
בסימן  כדלקמן לבדה אפילו לאכלה שאסור חלב  עם
לכן  בו, ורגיל האדם יחיה הלחם דעל פת דשאני  צ "ז,

יתירה הרחקה בו סק"ג ]עשו ס כלל ick(f):[מנח"י 
.mewn zlihp לתוך הטעם התפשטות שיעור שכן

השו"ע פסק  ז' סעיף צ "ד שבסימן ואע "פ הצנון,
נאס יומא בת חולבת בסכין רותח בשר רה שהחותך

הבשר  ורתיחת הסכין דוחק  משום היינו החתיכה, כל
אין  חריף דבר בחותך כן שאין מה בכולו, מתפשט 

כך  כל `rav.(g):(י)מתפשט iaerkאצבע היינו
נאה (יא)אגודל  להרא"ח  סנטימטר שני והוא ,(יב),

השיעורים בקונטרס  איש ז)ולהחזון אות לט סי' הוא (או"ח 
סנטימטר: וחצי epnrhiy.(h)כשנים e`כתב

ולא  החתך אורך בכל לטעום דצריך רעק"א בחידושי 

äøéäá äëìä
.epnrhiy e`* הש"ך הרא"ש (סק"ה)כתב מדברי דמשמע

לא) סי ' והרשב"א(פ"ח ש "א)והטור ב"ד  והמחבר (תוהב"ק
בחלב. לאכלם מנת על לטעמו מותר לכתחילה דאפילו

הארוך דבספרו כתב צה)והוא הש"ס(סי' מן (חוליןהוכיח 

דרב קיא:) טעימה, ע"י בכותח לאכלו אסור דלכתחילה
לאכלו  מותר בשר בה שחתך  בסכין שחתכו צנון אמר כהנא
כאביי  והלכה לטעמו, שאפשר כיון רבא וביאר בכותח,
אסור  בשר בה שחתך  בסכין שחתכו דצנון וסובר שחולק
לכתחילה  אסור טעימה ע"י אפילו כן ואם בכותח, לאכלו
מותר. בחלב בדיעבד ובישלו טעם ביה דלית טעמו אם ורק
היתרא  הזכירו שלא מחברים ושאר הרמב"ם דעת וכן

הרש"ל פסק כן וכמו סא)דטעימה, סי' פכ "ה דלא (יש "ש 
החוו"ד פסק וכן לכתחלה. צנון טעימת על  (חי'סמכינן

בשיטת סק"ב) דקיימי  ראשונים חבל מצאתי  לעומתם אמנם .
מנת  על לטעמו רשאי לכתחילה דאף וסייעתו הרא"ש

בחידושיו דהריטב"א בחלב, צנון)לאוכלו ד"ה האריך(קיא:
דלא  מסתבר דכן וכתב פליגי  לא כהנא ורב דאביי  להוכיח
ומה  אמוראי , בין בכדי פלגותא ולשוויי כהנא לדרב לדחויי
דמסתמא  משום בכותח , לאכלו אסור ואמר אביי דפסיק
דצנון  חורפיה ואגב בשר של  ממשו בסכין יש הרוב ועל 
הארחות  דטעימה היתרא הזכירו וכן עיי "ש. טעם בלע

מאכלות איסורי בהלכות ס)חיים ד"ה והכלבו(סי' קי (סי '

ירוחםקערה) ח"ה)ור' נט"ו והיתר(תא"ו באיסור (סי'והאגור 

רנח) ראיה,אלף אין דטעימה היתרא שהשמיט  ומהרמב"ם .
ע"י  שמותר כ "ש גוי, טעימת על  אפילו לסמוך  דפסק כיון

הפרמ"ג שהקשה וכמו ישראל , ועלסק"ה)(שפ"דטעימת .
בשו"ת  כתב הנ"ל, והראשונים הרא"ש על  שחלק הרש"ל 

אליהו ה)קול  סי ' חיו "ד  עליהם (ח"א מקשה היה אם דאף
לנו  וראוי בהו משגחינן הוה לא הש"ס מן חזקות קושיות

הפר"ח וכן עיי "ש. ועיקר כלל קושיות אינם עליהם שהקשה שהקושיות שכן וכל הרחבה, דעתם מפני דעתינו (סק"ד)לבטל

הכרתי  עמו והסכימו בחלב. לאכלו מנת על  לכתחילה אפילו הצנון לטעום דמותר ופסק הש"ך  על ותשובה (סק"ג)השיג 
צו)מאהבה מהרש"א(סי ' ו)וגליון הגר"א(אות דעת וכן חטאת(סק"ד), התורת כתב מקום ומכל ד "א). סא מטעם (כלל  להחמיר

הט"ז והביאוהו בטעימה, בקיאים אנו דאין שאין (שם)והש"ך(סק"ב)אחר, כיון דהא לזה צריך בקיאות דמה לתמוה ויש .
שאלה ההעמק שכתבו כמו האיסור, בטל  אדם בני לסתם מורגש ז)הטעם אות כד שאילתא ויצא יונה(פ' צח)והכנפי .(סי'

על לסמוך הרוצים אשכנז בני  ואף לכתחילה, אף דמותר השו"ע כדעת להורות שיש בודאי  הספרדים למנהג  דינא ולענין
בידם: למחות שאין בודאי כהמחבר שפסקו וסיעתם והכרתי  חדש הפרי

ïåéö éøòù
(g) תואר(סק"ג)ש"ך הפרי פסקו וכן נטילה. כדי  לחתוך  צריך סכין בסתם דבריהם ולפי וכף (סק"ג)ושפ"ד (סק"ג)וש"א,

ג)החיים חדש(אות הפרי אבל  והסכימו (סק"ג). קליפה. בכדי סגי סכין בסתם אבל מקונח, אינו שהסכין בידוע דדוקא פסק
הכרתי יהודה(סק"ב)לזה סק"ד)ויד  תשובה(h):(הארוך  אהרן(סק"ד)דרכי מטה פרח תשובת מז)בשם סי ' וסיים (ח"ג ,

ושעתו: מקומו לפי דהכל  צד (i)הדרכ "ת בסי  כז)ש"ך שם:(ס"ק מ"ש ועיין .(`i)תשובה החיים(סק"ח)דכי (אות כף

תורה(ai):ה) כה)שיעורי  סעי' ג עולם(סי' בהליכות פסק קצז ).וכן עמוד  עובדיה(ח"ו בחזון עוד  ד)ועיין הערה ט עמ' (סוכות

זו: שיטה שביסס



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùáèö

.äçãäá øúåî æàù ,øùá íòè*(é).çðå÷î àåäå åîåé ïá åðéàì ïéãä àåäã íéøîåà ùéå
íîòè àì íâå íå÷î úìéèð éãë íäî ìèð àì íàå(àé),áìçá íìùáå(áé)íéùù êéøö

äëìää øåà
שבמקום  שאפשר אחד, במקום רק לטעמו מספיק 
ויש  פלט. אחר ובמקום הסכין פלט  לא אחד

הרגיש (יג )אומרים  ולא החתיכה מתחילת טעם דאם
בסופו, עוד לטעום צריך ואין מועיל, ודאי  בשר טעם

מסופה: יותר פולט החתיכה yie(i)דבתחילת
.enei oa epi`l d"dc mixne` שוה דצנון וטעמם

קי"ד בסימן המבואר חלתית של טו)לקורט ס "ק (בש"ך 

חריפותו, אגב  יומו, בן שאינו בסכין שחתכוהו דאף 
לשבח . ונעשה מתמתק  בסכין שבלוע הפגום הטעם
צנון  ללמוד אין בסתם המובאת הראשונה ולדעה
חריפים, דברים משאר הוא משונה דחלתית מחלתית,
כמבואר  בהמה של למעיה מנקב  חריפותו דמרוב

נח :)בש"ס  חריפים.(חולין  דברים לשאר כלל דומה ולא ,
הראשונה  כדעה ספרד לבני להורות יש הלכה ולענין
בדברים  כלל אוסר אינו יומו בן שאינו מקונח שסכין
בהפסד  בין מועט  בהפסד בין חלתית, מלבד החריפים

וכדעת (יד)מרובה  להחמיר, נוהגים והאשכנזים .
ג' בסעיף  alga(i`):(טו)הרמ"א mlyaejixv

.miyy אבל דוקא. בחלב  כשבשלם להשו"ע זהו
בן  חלבי  בכלי  במים בשלם אם הדין הוא להרמ "א
כשאין  והכלי  הצנון נאסרים נקי , הוא אפילו יומו,
שבכלי  החלב וטעם שבצנון הבשר דטעם ששים,
בהגה  כמבואר והכלי, הצנון ואוסרים במים מתערבים

חלב של ביורה בשר של קערה מדיח  גבי ס"ג צ"ה miyy.(ai):(טז)סי ' jixv עצמו הצנון אף  ששים וכשיש
איסור  של בסכין שחתכם בצלים או צנון אבל הבישול, קודם היתר שבלע  משום יש (יז)מותר אם אף ובישלם,

ק "ו  ר"ס  וכדלקמן לאכלם, ואסור והבצלים הצנון להסיר צריך בתבשיל, כנגדם :(יח)ששים

äøéäá äëìä
.xya mrh*אליעזר דמשק שעב)כתבו הגדולה (דף וכנסת
ה) אות אסור (הגב"י בשר של  בסכין רותחים דגים דכשחתך 

הצנון, חריפות כמו הוי דרותחין משום בכותח , לאכלן
על קרוש שהשמנונית משום ועוד הסכין, דוחק משום ועוד 

מגדים והפרי  הסכין. סק"ג)גב שמנונית (מש "ז  דכשיש כתב
יש  היטב מודח  בסכין אבל  לאסור, יש בודאי הסכין על 
כשיש  זה ולפי  כחריף הוי דרותח נראה דמדבריהם לעיין,
כטעם  והוי  הדגים בתוך שבסכין הבשר טעם נבלע דוחקא,
דאפשר  בזה מפקפק והפרמ "ג  צנון. דחותך דומיא ראשון
הממש  מן הבא טעם כנותן הוי  חריף דבר בחותך  דדוקא

לית  ומ"מואסור רותח, דבר בחותך  לא אבל  בחלב, נו
ונתנו  נקי  בשר של  בסכין רותחין דגים כשחתכו לדינא
שיש  בודאי  הלכה ולענין נאסר. אם בצ"ע נשאר בחלב
צנון  בחתך אף הראשונים ככל  שלרוב כיון בזה להקל
שהארכנו  כמו בחלב, לאכלו מותר נקיה בשר של  בסכין

הספר שבסוף ב)בקונטרס רותח(סי' דבר בחותך  שכן כל  ,
דראוי  שם שכתבנו ואף לדבריהם, שמותר נקיה בסכין
רותח שחותך  ברור הדבר שאין כאן מ "מ בצנון, להחמיר
פרי  בשו"ת וכ"כ  להחמיר. שאין בודאי  חריף כחותך  הוי

בהגהה)תבואה כב נ"ט(סי' כשאר דינו רותח מאכל  דחותך 
צ"ה בסי ' דעת בחוות ועיין נ"ט . סק"ד)בר דאם (בי ' שכתב

שנצלו, כדגים הוי  בשר של בסכין רותחים דגים חתך
השו"ע  לדעת בלא"ה זה ולפי  ע"כ. מבשל  ורותח דדוחקא

א)שם טעם,(סעי' נותן בר טעם כנותן חשיב שנצלו שדגים
בשר  של נקי  בסכין רותחין דגים לחתוך שמותר הדין הוא
מותר  ב' בסעיף שם הרמ "א ולדעת בחלב, לאכלו מנת על 

בחלב: כשעירבו פנים כל על  בדיעבד

ïåéö éøòù
(bi)תשובה סק"ט)דלתי בדרכ"ת הובא עולם(ci):(סק"ו, ס"י)הליכות קרח פ' לגמרי (ח"ז  כהסתם הלכה ויש סתם לן וכדקיימא

ההלכה  באור סוף (וכמ"ש צד הש"ך(eh):ס"א)סי ' פסקו סק"ו)ופרמ "ג (סק"ו)וכן דעת(שפ"ד סק"ג)וחוות כהן(חי' (ח"א ומנחת

ג) אות תשובהפי "ג ומהפתחי יעקב(סק"א). משכנות שבתשובת דהביא ראשונה, כדעה להקל  שנוטה לג)משמע מוכיח(סי '
לט.)מגמ ' השלחן(ע"ז  וערוך המקילין. לדעת להיתר:(ס"ד)ראיה ראשונה דעה לצרף יש גדול  והפסד הדחק דבמקום כתב
(fh)יהודה כדאיתא (fi):(סק"י)יד חריף צונן בו להשתמש לכתחילה ומותר אוסר, אינו פעמים י' קשה בקרקע נעצו ואם

ס"ז: קכ"א מלובלין(gi)בסי ' כח)מהר"ם צד (סי ' בסי' בש"ך כג)והובא שם(ס"ק חדש כא)ובפרי זה (ס"ק בסי ובנה"ג 
ב) אות הט"ז(הגה"ט דעת וכן באו"ח(סק"ה), אברהם לח)והמגן ס"ק תמז  בסי '(סי ' כהפלתי  דלא אחרונים. הרבה עוד וכ"כ 

ששים:(סק"ח)צד כשיש אף בחלב ונתנם בשר שבלעו והבצלים הצנון לאסור שכתב



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùá ÷

(âé)òâðù äî ãâðë(ãé).íäá ïéëñäî(åè).íéáëåë ãáåò ìù ïéëñá íëúçì ïéãä àåäå
,÷ã ÷ã ïëúç íàå :äâä(æè)ïåðöä ìë ãâð 'ñ øòùì êéøö(סמ"ק בשם ïéëñá(ב"י ïåðö êúç íàù íéøîåà ùéå .

,øåñéà ìù(æé)øåñà åìåë(ל"ה כלל בארוך משמע וכן  ור"ן áìçá.(רשב"א åìåë øåñà ,øùá ìù ïéëñá åëúç íà ïëå .

(çé)äìéèð éãë ÷ø øåñàì ïéà ãáòéãá ìáà ,äìçúëì ïéâäåð ïëå(ואו"ה ìáà(ב"י ,åîöò ïåðöä êúç íà äæ ìëå .

äëìää øåà
(bi).'eke rbpy dn cbpk עד בבירור כשיודע  היינו

כל  נגד ששים צריך בסתמא אבל מהסכין, נגע  כמה
הסכין  בכל לחתוך שהדרך כיון הסכין (ci):(יט)להב

.mda oikqdn פחות הוא שנגע  במקום שהסכין והיינו
בהם, שנגע  הסכין מקום כנגד משער אז נטילה מכדי 
ששים  לשער מספיק נטילה מכדי  יותר הוא אם אבל
מהסכין, בהם שנגע  מה נגד ולא נטילה הכדי  כנגד

נטילה מכדי  ליותר מתפשט  הטעם סק"ז]דאין :[ש"ך
(eh).m"ekr ly oikqa mkzgl d"de כן דגם

אף בצנון שנגע  במקום הסכין נגד בששים משערים
בתבשיל  ששים צריך ואין נטילה מכדי  פחות הוא אם
אין  דק  דק  הצנון חתך אם וכן נטילה, הכדי כל נגד
הסכין  להב נגד רק  אלא הצנון, כל נגד ששים צריך
עצמה  חתיכה אומרים דלא בצנון, שנגע  במקום
המחבר  דעת כמבואר בחלב בבשר אלא נבילה נעשית
דבכל  שם הרמ"א לדעת אבל ד'. סעי ' צ "ב בסימן
אם  נבילה, נעשית עצמה חתיכה אומרים האיסורים
כדי  נבילה נעשית שחותך וחתיכה חתיכה כל כן
כל  נגד לשער צריך דק דק כשחתכו כן אם נטילה,
אחת  פעם כשחתך וכן מהסכין. יותר שהוא אף הצנון

הכד  כנגד לשער מלהביש יותר הוא אם אף נטילה י
לדעת הסכין, אף בסכין לשער מקילין  שיש לקמיה [ועיין

כנגד הרמ"א] גם לשער דבוק  איסור אומרים לא ומ "מ ,
אסור  הוא כן אם אלא לאיסור, הדבוקה החתיכה כל
דאין  כאן משא"כ כבד, או לב כגון וניכר עצמו מצד

האיסור  ניכר ולא עצמה מצד אסורה (fh):(כ)הנטילה
.oepvd lk cbp miyy xryl jixvסוף על חוזר

ורוצה  איסור, של בסכין הצנון שחתך השו"ע  דברי 
נתבשלו  כך ואחר דקות לחתיכות חתכו שאם לומר
ולא  הצנון, כל נגד בתבשיל ששים צריך החתיכות, כל
מהצנון, קטן שהוא אף  הסכין להב  נגד לשער מספיק 
והרמ "א  מאיסור, בלועה וחתיכה חתיכה דכל משום
ביאור  זהו נבילה, נעשית עצמה דחתיכה לשיטתיה

חדש(כא)הט "ז  הפרי אבל הר"ן(סק"ח ). בשם (מד:)כתב

דוקא  אלא נבילה נעשית עצמה חתיכה אומרים דלא
האיסור  כשנבלע אבל בישול, בדרך האיסור כשנבלע
ומספיק נבילה נעשה הצנון אין הסכין, דוחק ידי על

בצנון  שנגע הסכין להב נגד elek(fi):(כב)לשער
.xeq`,לשנים חתכו רק דק  דק חתכו לא אפילו

הטעם  מתפשט הצנון חריפות ידי  שעל דסוברים
לט . ע "ז בגמרא המובא חלתית של בקורט  כמו בכולו

סק"ז] eke'.(gi):[ט "ז  dlgzkl oibdep oke דאם ר"ל
בחלב , כולו לאכול אסור בשר של בסכין הצנון נחתך
בחלב בישלו אם אבל חלב , בלא לאכלו שאפשר כיון
אם  הסכין להב כנגד או נטילה הכדי  כנגד לשער יש
החתוכים  צנונות מוכר גוי אם וכן מזה. פחות הוא
חתוכים  שאינם צנונות לקנות ומצוי  בסכיניהם,
בסכיניהם  החתוכים את לקנות אסור בסכיניהם,
של  צנון חתך כבר אם אבל  נטילה, ידי על ולהתירם
לקנות  מצוי  אינו אם או איסור, של בסכין ישראל

ïåéö éøòù
(hi)יעקב(סק"ח)ש"ך סק"ז)מנחת סא אדם(סי ' ס"ב)חכמת מט עולם (כלל  ה"ז)הליכות קרח פ' כט"ז(ח"ז דלא (סק"ד)וש"א,

נאמן: אינו לי ברי יאמר אם דאפילו הרש"ל מהט"ז(סק"ט)ש"ך(k)בשם עולה ופרמ"ג (סק"ו)וכן רעק"א בהגהות ועיין .
סק"ט) מתפשט(שפ"ד  האיסור הבישול ע"י  מ"מ  נטילה, כדי הצנון נאסר שבתחילה אף הצנון, כל כנגד לשער שיש דכתבו

שכתבו  כמו נבילה נעשה לא ודאי הקדירה בכל  להתפשט  שסופו דכיון תמוהים ודבריהם נבילה. ונעשית בכולה תחילה
ויש)התוספות ד "ה סק"ב במש "ז  ק"ה בסימן  עצמו  הפרמ"ג והביאם בשקדם, ד "ה ק. חתיכה (חולין  גג  על  שנפלה חלב אטיפת דהוה מידי 

נבילה: נעשית דלא הטיפה נגד ששים בה ואין הרוטב בתוך  והש"ך(k`)שכולה באופן (סק"ט)סק"ו. הרמ "א דברי ביאר
כהט "ז: לדינא דבריו עולים ומ"מ  הפנים(ak)אחר, לחם הסכימו יהודה(סק"י)וכן לחם אדם(סק"ח)ובית (כללוחכמת

ס"ג) :מט
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íà(èé)ùé íàå .ùåçì ïéà ,ïåðöä ìòù ÷øéä êúç(ë)àìå÷ì ïðéìæà ,øåñéà ìù ïéëñá êúçð íà ÷ôñ(שם),

éë ,ïäéúåáðæ ãöì ïéëåúç ïäá ùéù úåðåðöä íéðå÷ ïëì(àë)àðéöçå àøîá äùòðù ïðéìú בהגהת ומהרא"י  בהג"ה (שם

ïéëñá,ש"ד) íéëåúçä ÷ø úåð÷ì àöîð ïéàù íå÷îáå .(áë).íå÷î úìéèð éãé ìò øéúäìå åúåð÷ì ïéâäåð

.a(âë)ïéîåù åá êúç íà(ãë)íéìöáå(äë)ïéùéøëå(קרי "ן שקורין  íäá(åë)(ותמכא àöåéëå*

äëìää øåà
ולא  דיעבד, הוי בסכיניהם, החתוכים אלא אחרים

נטילה  כדי אלא lry(hi):(כג )נאסר wxid jzg
.yegl oi` oepvd של זנבותיהם וכן חריף . שאינו כיון

חריפים  אינם ובצלים בהדחה (כד)שומים ומספיק ,
כקליפה  אלא מהירק  נשאר לא אם אף עצמו הצנון גוף  חתך שלא וכל מהסכין. בהם שנדבק השמנונית להסיר

לחוש  אין lewl`.(k):(כה)דקה opilf` xeqi` ly oikqa jzgp m` wtq כגון אחד בספק  אף  שמיקל ומשמע
בזה  להקל אין ומ"מ  מותר. וחצינא במרא או בסכין הצנון נחתך אם ספק שיש אלא יומו, בן שהסכין שידוע 

בקריין אלא יומו בן שהסכין אם [חזרת]כשידוע  ואף וחצינא, במרא נחתך שמא ספק ספיקא, ספק בזה שיש ,
כהפוסקים  הלכה ספק  בסכין, שנחתך להקל (כו)נאמר יש ובצנון וחלתית. צנון אלא אוסר אינו איסור של דסכין

שמא  ספק  ספיקא, ספק  בזה גם ויש יומו, בן אינו סכין סתם אמרינן דאז הסכין, מהות יודע כשאינו דוקא
כהפוסקים  הלכה ספק בסכין, שנחתך נאמר אם ואף וחצינא, במרא הצנון נותן (כז)נחתך יומו בן שאינו שסכין

מחלתית חוץ  הדברים שאר בכל לפגם הש"ך]טעם בכוונת יב ס"ק בשפ"ד ביאר פסקו [כ"ז  אחרונים הרבה אבל .
משום  להקל, יש וחצינא במרא או בסכין הצנון חתך אם שמסופק אלא יומו בן שהסכין שידוע  שאף כהרמ"א

איסור  של בסכין נחתך דלא חזקתו על הדבר והעמד היתר חזקת לצנון xna`(k`):(כח)שיש dyrpy opilz
.`pivgeבמ שנחתך תולין הצנון, חצי עד הזנב לצד הוא שהחתך אבל וכל כך, לחתכן שדרכן וחצינא, רא

וחצינא  במרא תולין לא מזה תולין (כט)למעלה מהחצי , למעלה שנחתך אף  בקרקע , טמון שכולו בקריין אבל ,
וחצינא במרא יד]שנחתך ס"ק zepwl.(ak):[שפ"ד oibdep להתיר כדיעבד הקניה הוה אחר, נמצא דאין כיון

מקום סק"ח]בנטילת a::[ט"ז  sirq(bk).ea jzg m` שנאסר בשר של בסכין שחתך או עכו"ם, של בסכין
בן  אינו אפילו מקונח שאינו או יומו בן מקונח בסכין מיירי הקודם בסעיף  הראשונה לדיעה בחלב: לאכלם
חומרים  שאר או בסבון היטב שהדיחו שסכין ביארנו וכבר ומקונח . יומו בן אינו אפילו אומרים וליש יומו,

דינו: ישתנה חריףmilvae.(ck)הפגומים כאינו לדונם להקל ויש כך כל חריפים אינם קטנים כשהם ובצלים
הפסד  הם (ל)במקום ואלו בברייתן קטנים שהם בצלים מין יש אבל בישולם, נגמר לא שעדיין בצלים והיינו .

בישולם: גמר אחר כרתיoiyixke.(dk)חריפים מד:]הוא ברכות mitixgd.(ek):[רש"י  mixacn mda `veike
שרף יין יין, כגון המשקאות בסוגי המבשל בדיני ונתנו נשאו האחרונים הפוסקים בארשט[הארק]והנה [משקה ,

äøéäá äëìä
.mitixgd mixacn mda `veike* :a sirq בענין הנה

חמוץ]הבארשט הט"ז[משקה פשוט(סק"ט)כתב דנראה
אבל עדיין. הרבה מחומץ אינו אפילו חריף דבר דמקרי

ïåéö éøòù
(bk)חמודות קסח)לחם אות יעקב(פ"ח רעק"א)ומנחת בהג' והובא יא, ס"ק סא הש"ך (כלל  על והשיג בסכין (סק"י), דגם במ "ש

יהודה ביד וכן כלכתחילה. הוי  נתבשל  שלא זמן כל איסור טז)של  ומנח "י :(ס"ק כהל "ח דהעיקר חטאת (ck)כתב תורת
ד"ו) סא בש"ך (כלל  והובא או"ה, יא)בשם יהודה(dk):(ס"ק ביד טז)עיין ס"ק בב"י(ek):(הארוך הובא יחיאל , (ד"ה ר'

עוד) כתב (fk):וכתוב כבר יומו, בן אינו אפילו לאסור ויש מקונח אינו סכין שסתם ואף בשו"ע. הראשונה כדיעה מהר"ם,
יעקב יט)המנחת ס"ק סא פוסקים (כלל כמה דדעת ועוד  בספיקא, האי  כולי להחמיר ואין בסכין מועט  דבר הוא דמ "מ

והפרמ"ג נקי. בחזקת סכין יד)שסתם ס"ק באחרות:(שפ"ד נתקנח שהסכין לומר דיש הכרתי(gk)כתב כתב .(סק"ח)כן
יצחק תולדות שבשו"ת יז)ואף בזה (סי ' להקל  לדינא העלה מ "מ חזקתו, על  דבר העמד אמרינן לא דבזה עליו, השיג 

תשובה הפתחי  והביאו אחרים, הכנה"ג(סק"ב)מטעמים להקל פסקו וכן כו). אות יהודה(הגב"י לחם יב)בית ערוך(אות
החיים(סי"ז)השולחן לא)כף יד)ש"ך (hk):(אות וש"א:(ס"ק חטאת. התורת תשובה(l)בשם שם (סק"ג)פתחי וכתב

אפילו  להקל  יש הראשונה לדיעה אבל הקודם שבסעיף אומרים ליש דוקא זהו מיהו יומו. בן שאינו בסכין להקל שיש
החיים בכף משמע וכן יומו, בן לט)בסכין צדק(אות הזבחי  כו)בשם החיים:(ס"ק בכף שם וכו', בצלים והיינו ומ"ש .
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íéôéøçä íéøáãî(æë)íéöåîç úåøéôå(חיים êúçì(çë)(אורחות äåù íðéã ,íéçåìî íéâãå

äëìää øåà
העשוי חמוץ] ספירט בהם שמעורב משקאות ושאר

האחרו  בין דעות שיש ומכיון סוכר, ודברים מסלק נים
אלו  וכן חריף , לדבר נחשבים אם בספק  נתונים אלו
שהוא  ויש יותר חריף  שהוא דיש משתנים הדברים
דבמשקה  זה, בדין הדברים מסקנת אבאר פחות, חריף 
כדבר  לדונו יש חי  שהוא כמות לשתותו ראוי שאין
יומו  בן אינו אפילו חלבי  בכלי בישלו אם ולכן חריף ,

בבשר להיפך]ועירבו אבל [וכן  התבשיל, לאסור יש ,
להקל  יש חי שהוא כמות לשתותו שראוי  במשקה
בן  אפילו חלבי בכלי  בישלו ואם חריף , כאינו לדונו
בבישל  הדין וכן מותר. התבשיל בבשר ועירבו יומו
כמו  לאוכלו ראוי  אם הדבר דתלוי  מאכלים שאר
חריף דבדבר הרמ"א לדעת הוא זה דכל ודע שהוא.
ליה  משוי דחריפותו משום נ"ט בר נ"ט אמרינן לא
יומו  בן אינו בחריף שייך לא וכן בעין, באיסור כאילו
יומו  בן היה כאילו לשבח  ליה מחליא דחריפותו
שאפילו  להורות יש כהשו"ע  לנוהגים אבל כמשנ"ת.
שאינו  בכלי  בישלם אם חריפים ודאי  שהם בדברים
אם  ואף ומותר, לפגם טעם כנותן נחשב  יומו בן
טעם  נותן בר טעם כנותן דינו יומו בן בכלי  בישלם

בהירה: בהלכה זה כל וביארנו zexite(fk)דהיתרא,
.miveng ראויים שאינם עד הרבה חמוצים דהיינו

עצמם  בפני  כך וירקות (לא)לאכילה פירות סתם אבל ,
דבר  בגדר אינם חמוצים וסלק  וכרוב  מלפפונים כגון

migeln.(gk):(לב)חריף mibce מלוחים דגים היינו
בולעים  הסכין ודוחק  המלח  חריפות אגב דאז ביותר,

מועטת,(לג )הרבה  מליחה מלוחים הם אם אבל ,

äøéäá äëìä
צה בסי ' הלל  חריף (סק"א)הבית נחשב לא דבארשט  כתב

כל חריף שהוא לא אם חי, כשהוא לשתותו דיכולין משום
מקרי  אז חומץ כמו חי  כשהוא לשתותו יכולין שאין כך

והפרמ"ג סק"ט)חריף. דבדבר (מש "ז  ומסיק מחלוקתם  הביא
ראוי  אם אבל כחריף, נחשב ודאי חי  לשתותו ראוי  שאין
שאינו  בכלי בישלו אם הפסד במקום להקל יש חי לשתותו

יומו בכליבן הפסד במקום הט"ז שהיקל חמוצים לפירות [דמדמי 

יומו] בן  דבר שאינו מקרי דלא המהר"ם דעת לצרף דיש ,
של קורט  רק לשבח , יומו בן שאינו כלי  דמשוי חריף
הסוברים  אחרונים להרבה מצאתי  אמנם ע"כ . חלתית

צ"ה בסי' תשובה דהפתחי  הלל , הביא (סק"ד)כהבית
שמואל מקום פט)שבתשובת פסק (סי ' לסתור הרבה האריך 

ס"ב)הרמ "א צ"ה בעין (ס' לטעם משוי חריף דבר שבישול 
בר  טעם כנותן נחשב דמדינא ומסיק ראשון, כטעם והוי
שכן  כהרמ"א לנהוג  יש גמור חריף שבדבר אלא טעם, נותן
לדבר  נחשב אם להסתפק שיש במקום אבל המנהג , פשט 
וכדומה  הלל  והבית הט"ז בו שנחלקו בארשט  כמו חריף

תבואה פרי  בשו"ת ג"כ כתב ושכן להתיר, כב)יש וכן (סי' .
השלחן ערוך  מחומץ (סי "ג)פסק שהוא דוקא דבארשט

חריף נקרא מים עירוב בלי  לשתותם אפשר שאי  (ח"ב הרבה

כה) דברס' משיב בשו"ת וכן כה). סי ' כתב (ח"ב להנצי "ב
מחמת  נאכל שאינו אלא חריף מקרי  דלא פשיטא הא
תערובת. או תיקון באיזה לא אם שהוא, כמו חריפותו
שאף  באופן שם וביאר והט "ז הלל  הבית מחלוקת והביא

מאירות פנים ובשו"ת עיי"ש. הלל  לבית מודה (ח"א הט "ז

סד) נחשב ס' לא חומץ ואפי ' משקה דשום מזה, ביותר כתב
והדומים  בארשט בבישל  אף הנ"ל  הגאונים כל  ולפי חריף.
חלבי  בכלי  חיים שהם כמו ולאכלם לשתותם שראויים לו
וכן  בבשר. עוד נאסר ואינו נ"ט, בר לנ"ט נחשב יומו בן

יחיאל  ר' דעת עוד לצרף עוד)יש וכתוב ד"ה בב"י  (מובא

מה  אלא חריף דבר לך  שאין שכתבו בשיטתו והעומדים
לעיל בהירה ובהלכה וחלתית. צנון כגון חכמים שאמרו

שחתכם) כהנצי"ב (ד "ה להקל יש ספק  עוד  שבהצטרף העלנו
ואמנם  בזה. להקל  העיקר דידן דבנידון נראה ולכן וסייעתו.
הוראת  אחר שנגררים אשכנז בני למנהג שזהו נראה
שמואל המקום כסברת לנהוג יש לספרדים אבל הרמ "א,
טעם  כנותן נחשב שנתבשל, חריף ודאי שהוא בדבר שאף

שכתבנו מה לפי כי  בבשר. לאכלו מותר יומו בן אפילו חלבי  בכלי  נתבשל  ואם טעם, נותן הוא (סק"ד)בר הדין שעיקר
באור  וכמ"ש חריף דבר בבישול הדין הוא כן אם נ"ט , בר נ"ט לי  הוי היטב מודח בסכין שחתכו שצנון הסוברים כדעת

צ"ה סי ' ט"ז)ההלכה שם:(ס"ק ציון ובשערי

ïåéö éøòù
(`l)דבר משיב כה)שו"ת סי ' השלחן(ח"ב בערוך וכן אף (סי "ג)להנצי"ב. כן וכתבו ביותר, חמוצים בפירות דמיירי  כתב

לעיל בהירה בהלכה מ "ש ועיין השו"ע. שחתכם)בדעת השלחן(al):(ד"ה טז)ש"ך(bl):(שם)ערוך  וכן (ס"ק וש"א,
ברשב"א ג:)מבואר ש "א :(ב"ד



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùáâ÷

.ïåðö åá(לקט íäì(שבולי  ùéã ,åá àöåéëå ìéáâðæ ïåâë â"åò ìù íéôéøç úåç÷øî ìåëàì øúåî íå÷î ìëîå :äâä

(èë)ïúåà ïéùìåú åà êëì íéãçåéî íéìë(מברכין כיצד פרק ואגודה b(ì)åëåãðù..(מרדכי  ïéìáú(àì)
øùá ìù äëåãîá*

äëìää øåà
קודם  חתכם ואם החתך, מקום בגרידת מספיק 

בהדחה  מספיק המלוחים (לד)שנמלחו הדגים ולכן ,
במקום  קליפה צריך אין לשוק הגוים שמביאים
היו  ולא נמלחו לא עדיין שנחתכו דבשעה החתך,

ושפשוף  הדחה צריך רק  milk(hk):[פוסקים]חריפים,
icgein.mהש"ך יז)כתב  יודעים (ס "ק אנו שאם משמע 

בסמ"ג אבל חלתית, של לקורט דדמי  אסור יומו בן אינו אפילו גוי  של בסכין שנחתך כז)בודאי  מוכח(עשין
מותר  רטוב הזנגביל ואפילו גוי  של בסכין בודאי  נחתך חלתית (לה)שאפילו לחותך דמי דלא דס"ל הש"ך וביאר ,

דחלתית  משום לשבח , להו משוי דחורפיה אמרינן יומו בן שאינו שאפילו גוי  של בסכין החריפים דברים ושאר
בזנגביל  להחמיר דאין נראה הלכך וכתב אסור, לחלוחית בלא יבש כשהוא אפילו ולכן ביותר חריף  דבר הוא

יומו  בן שאינו בסכין כשחתך מתירים פוסקים הרבה בצנון שאפילו הש"ך (לו)כיון עוד וכתב  דבר (לז). דכל
מחלתית]חריף בהדחה:[חוץ מותר לחלוחית בו שאין לגמרי  יבש הוא אם איסור, של בסכין b:שחתכו sirq
(l).oilaz במדוכה נתונים רק היו אם אבל שנדוכו ודוקא החריפים. דברים שאר וכל שנדוך מלח הדין והוא

בחלב ליתנם שמותר צ "ה סימן בסוף השו"ע כתב בשר xya.(l`):(לח)של ly dkecna, רותח בשר בה שדכו
הבשר  טעם נבלע  חריפותם ידי  דעל חריפים, דברים ושאר תבלינים בהרבה שמתובל צונן בשר אפילו או
חריף דבר חתך אם בהירה. בהלכה עיין - במדוכה בשר טעם נבלע  אם תבלין, מעט  בבשר היה ואם במדוכה.
ראשון  טעם מקבל שהחריף אף  בשר, של נעשית המדוכה אין - במדוכה אותו ודכו בשר של מקונח בסכין

הוא למדוכה החריף  מהדבר הבשר טעם מ"מ  בסכין, טעם הבלוע נותן בר טעם נותן והוי שני , אבל (לט)טעם .
שבעין: השמנונית מן טעם שקבלה כיון בשר של המדוכה נעשית מקונח  הסכין היה לא אם

äøéäá äëìä
.xya ly dkecna* :b sirqהשלחן ערך  יד)בספר (אות

דוד  הבית בשם יז)הביא תבלין,(דף מעט עם בשר שבכותש
לש  להחזיר כחריף נחשב שאינו המכתש,אף פליטת בח

וכתב  ולהבליע, להפליט  בכחו שיש אפשר מקום מכל 
הרשב"א מתשובת מוכח שכן וכתוב לסייעו ד"ה בב"י (הובא

דבר עוד) הביצים, עם שנתערבו תבלין הלשון בזה שכתב

ïåéö éøòù
(cl)השלחן(שם)ש"ך ובערך חטאת. התורת י)ע"פ שפשוף (אות צריך אלא הדחה, בסתם סגי דלא הר"ן משם הביא

בברכות(dl)גדול : דבריו המלתא(לו:)ומקור ס"ו]האי ר "ג סי' או "ח ב"י מרוקח, הנדואי [זנגביל מבי רש"י]דאתיא [כושיים,

יא]שריא ס"ק בני [גר"א אינם כליהם דסתם הוא לפגם טעם דנותן מותר, עכו"ם של  בסכין חותכו דאפילו הסמ "ג  וביאר .
הבה"ג  כתבו שכן ומצאתי  ברכות)יומן. ומאירי (הל ' הרי"ד מרקחת)ופסקי  ד "ה לו : אלו,(el):(ברכות הש"ך  דברי  והעתיקו

חדש יד)הפרי  יהודה(ס"ק לחם טז)ובית אחרונים(אות שכמה אף והנה יז)[השפ"ד . כה)ומנח"י (ס"ק ס"ק סא אדם (כלל  וחכמת

ס"י) מט תנא(כלל  בסי' לג)וא"ר  ראשונים ](אות בכמה מבואר שכן מאחר לסמוך מה על  לו יש דהמיקל  נראה בזה מחמירים
הקודם: בשע"צ באו"ה(fl)וכמ"ש ד "ט)ומקורו לח חדש(כלל  הפרי  ומנח"י (שם)ובלח "י (שם)והעתיקוהו הפרמ"ג והנה .

תבל וסתם ג', בסעיף כמבואר בחלב לאכלן שאסור בשר של במדוכה שנדוכו דתבלין מהא מסקי הקשו ולכן הוא, יבש ין
דעת החוות פסק וכן יבש, תבלין אף לאסור יא)לדינא ס"ק השלחן(חי' וערוך  מרבבה הדגול  אכן ליישב (סט"ו). כתבו

לא  וזה הרבה חריפות בה יש תדיר בה שכותשין שמתוך  המדוכה, וחריפות התבלין חריפות חורפי , תרי  יש דבמדוכה
דמדוך זה דין כתב ד  בדין שם האו"ה דהא בדין וכן כהש"ך . לדינא והעלה המנח"י על  השיג  יונה הכנפי וכן בסכין. שייך
כדוחקא  דהוי  כתב ולא קשה שחימוצו שאור כבית הוי שמדוך  הטעם מדכתב ומ"מ  אחד . במשפט עצמו יסתור ולא

היא חזקה דכתישה דסכינא, מדוחקא חמור דמדוך משמע דהרוצה דסכינא, נראה ומ"מ יומו. בן  בסכין  אף מיקל דהאו"ה פרמ"ג [ועיין 

לקולא] צדדים עוד  יש דבזה סכין  בסתם או  יומו בן שאינו  בסכין דוקא יקל יח)ש"ך(gl):להקל באור (ס"ק מ"ש ועיין אחרונים, והרבה
בדרכ"ת עיין ועוד  בסופו, סק"ב נד)ההלכה המלח :(ס"ק בענין העוזר(hl)שהאריך יד)אבן ס"ק מפרשים והביאוהו (או '

דעת סק"ו)החוות כהמג "א(בי ' ודלא לדבריו. והסכימו שלמה, חכמת בהג ' לא)והמהרש"ק ס"ק תנא סי' :(או"ח



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùá ã÷

(áì),åîåé ïá*(âì).áìçá íìëàì øåñà

äëìää øåà
(al).enei oa לפגם טעם נותן הוי יומו בן אינו דאם

איסור, של במדוכה בין בחלב בבשר בין אוסר ואינו
קורט מלבד בו הנבלע פגום טעם ממתק החריף דאין

חלתית בהירה]של בהלכה mlk`l(bl):[עיין  xeq`
.alga בית כמו מדוך והוי וחריף, חזק תבלין דהא

שחתכו  צנון כמו והוי  חריפים, פלפלין וגם שאור,
נ"ט מחמת שרי דלא משום בסכין ואסור נ"ט , בר

שם הנבלע ממש בהדיא טעם ומשמע בב"י . הובא התרומה [ספר 

מבליע  אינו  חריף שאינו דבר טחן ש ](מ)דאם ומשמע  אפילו .
כמו  נעשה החריפות ידי דעל אסור, - נקיה המדוכה
ולפי  נ"ט. בר נ"ט לשאר דומה אינו ולכן בעין איסור

שנתבאר יומו)מה בן ד "ה שגם (ס "א פוסקים הרבה דעת
מיירי  שכאן לפרש יש כן אם נ"ט , בר נ"ט הוי  בחריף
לאכלו  התבלין ואוסרת נקיה שאינה מדוכה בסתם
יומא  בת אפילו נקיה שהמדוכה ידוע  אם אבל בחלב ,

דהתירא  נ"ט  בר נ"ט משום בחלב  לאוכלם :(מא)מותר

äøéäá äëìä
פליטת  לשבח להחזיר בהם חריפות כך  כל  ואין הוא מועט
שאינו  גב על אף תבלין דמעט  אלמא ע"כ . המכתשת
הא  כן לא דאם מהכלי  הוא מפליט מקום מכל משביח ,
דאפשר  לדחות יש ולענ"ד עכת"ד. מפליט אינו צונן
פולט היה אז כך  כל חריף היה דאם לומר הרשב"א דכוונת
כל חריף שאינו עכשיו אבל לשבח, ליה משוי גם וממילא
אדם  בבינת מדבריו למד שכן ונראה כלל . פולט  אין כך

מט) בולע (סי ' אינו בצלים עם בשר בו שחתכו שכלי שכתב
יש  אכן הנ"ל . מהרשב"א לדבריו מקור והביא כלל, מבשר
על שכתב הרשב"א דברי מתחילת השלחן כהערך  לדקדק

יומו בן שאינו חולב במכתש שנכתשו תבלין]ביצים וכו'[עם
ומכל שמפליט. בהדיא ומוכח נ"ט . בר נ"ט שהם לפי  מותר
ככל רוב שדעת משום חלב עם התבלין לאכול  מותר מקום
אם  גמור, חריף בדבר דאפילו מכללם והרשב"א הראשונים
נ"ט דהוי  בחלב לאכלו מותר מקונח בשר של  בסכין חתכו

הספר שבסוף בקונטרס כמ "ש דהיתרא נ"ט ומה בר ב. [סי '

משום  זהו יומו בן  היה אם להחמיר  בב"י  שמובא מהרשב"א שמוכח

בשר  של ביצים שכתש  שם דהמעשה דאיסורא, נ "ט בר בנ"ט דמיירי 

חלבית] דלא במדוכה הוו לכתחילה בזה מחמירים דאנו ונהי
עלה: enei.לוסיף oa*הש"ך יט)הקשו (סק"י)והט"ז(ס"ק

השו"ע שאם דהא שאומר מי  יש ו: סעיף ק"ג  בסימן פסק
אסור  הכל  יומא בת שאינה איסור של בקדירה פלפלין שמו
דוקא  לאסור פסק דכאן וקשה לשבח. ליה משויא דחורפיה

שם  בב"י  שהביא שאחר קשיא, לא ק"ג  סי ' הבית בבדק שכתב מה לפי  אולם בזה, חילוקים נמצאו ובאחרונים יומו. בבן
זה  הרי ע"כ . עליו חולקים שיש נתבאר ושם צ"ו, בסי ' רבינו שכתב התרומה בעל  כדעת וזהו וז"ל: כתב האוסרים, דברי

צ"ו בסי ' המבואר על סומך שמרן באצבע א)(סע מורה באיסור,י' בין בחלב בבשר בין התרומה, על  כהחולקים בסתם שפסק
כן  כסתם, דהלכה וידוע צ"ו שבסימן אומרים היש בכלל  והוא שאומר, מי יש בשם האוסרים דעת ק"ג  בסי ' הביא ולפיכך 

ק"ג בסי' גבוה השלחן יח)כתבו אברהם(ס"ק צו)והשלחן סי ' מים(ריש מעט  שוב)ושו"ת ד"ה ה שמש(ס' מזרח ד"ה וספר (ס"ג

חדשולפקוצ"ד) כהפרי  דלא לשבח . מחליא לא חלתית מלבד  חריפים דברים דבשאר השו"ע כדעת לנוהגים עיקר וכן (ס"ק ,

עצמויז) שהתרומה גם ומה להחמיר. ס')שכתב הרשב"א(סי' בתשובת ועיין זה, דין ליה מספקא ועוד)ספוקי  ד"ה תצז ס' (ח"א

הרמב"ם  דעת וכן לשבח. ליה מחליא חורפיה החריפים דברים בשאר אמרינן דלא המהר"ם כדעת ברורות בראיות שהוכיח
הכ"ד) והרא"ה(פ"ט בב"י , לג)כמ "ש סי' חיו "ד  מקרלין  יעקב משכנות בשו "ת אומר(הובא יביע בשו"ת וראיתי  ראשונים. (ח"ח ועוד

ה) אות מג סי' האחרוניםאו"ח כדעת כד)[א"רשהחזיק ס"ק תמ"ז  ופלתי (סי' סק"י)פרמ"ג(סק"ה)כרתי ק"ג ](מש"ז שבסימן שחילקו
שלדעת  דהיתרא, נ"ט  בר נ"ט  שהוא וחלב בשר בדין מיירי צו בסימן אבל  יומו, בן בשאינו אפילו ולכן איסור, בבליעת מיירי
נגד כהשו"ע שהעיקר שם וכתב יומו. בן כשאינו עכ "פ עליהם לסמוך שיש בודאי מותר, חריף בדבר אפי' פוסקים הרבה
בין  סתירה לעשות לנו דלמה הנ"ל , וש"פ גבוה השלחן כדעת העיקר אלא נהירא, ולא עיי "ש. הנ"ל הבית בבדק שכתב מה

להשו"ע: הבית בדק

ïåéö éøòù
(n)באו"ח הב"י מרן שכתב ממה עוד מוכח  תמז)וכן מותר (סי ' פסח  קודם חמץ במדוכת אותו שדכין בוסר הסמ "ק בשם

ברשב"א בהדיא מוכח וכן מפליט . ואינו צונן דהוי  משום ד .)בפסח , ב"ד גוים.(מ"ה של במדוכה לדוך  אסור חריף דדוקא
שם הבית בבדק כתב (ג:)והרא"ה כן שרי . לכו"ע חריף כשאינו עכ "פ אבל הכי קיימ"ל  שלא ואף חריף. דבר אפילו התיר

השלחן יב)בערך  אות ק"ג עובדיה(סי' בחזון וכ "פ האוסרים. דברי ה"ב)ודחה כלים הגעלת הל' אומר (פסח יביע (ח"ה ובספרו

א) אות ה סי ' שם יו"ד כתב מחשש ועפ"ז הבשר לאסור שאין בשר, מכונת ידי על דק דק שנפרם נמלח  שלא בשר בדין
מדוך: כמו והוי  לרתיחה, נחשבת הטחינה שאין הדם, טז)פר"ח (n`)הבלעת כהן(ס"ק המנחת ח"א וכ"כ  התערובות (שער

פי "ב) :סוף



êåøò ïçìùåö ïîéñáìçá øùáä÷

(ãì).åîåé ïá åðéà åìéôà à"éå(בהג "ה ס"ב סוף צ"ה סימן  וע"ל ובארוך תמ"ט סימן  c(äì)ù"éðåîéì..(רשב"א éî
.íéøúåî ,úåéáçá â"åòä íéàéáîù çéìî âã úåëéúç ïëå ,â"åòä íéàéáîùíéàéáîù éðôî :äâä

,ãçéá äáøä(åì)íéëúçðä íéøçàá åìèáúð ,íéáëåë ãáåò ìù ïéëñ íò äðåùàøá åëúçðù ïúö÷î åøñàð íà óàå

øáë éë ,ïéøñàð ïðéàù ,ïë øçà(æì)äæá àöåéë ìëå .íéøúåî íìåë ïëìå íéðåùàøá ïéëñä íòè ìèáúð יוסף (בית

לקט) שיבולי  êåúçå.(çì).בשם ñåøôã â"òà ,è"ùôîå÷ ïéøå÷ù áåøëä úåîå÷î úö÷á ïéìëåà ïëìå(èì)ùéå

âäðîä úåðùì ïéàå ,äæá ïéøéîçîù úåîå÷î(מ"ט סימן  íéøáã(מהרי "ו øàù ìáà ,(î)íéçåôú ïåâë ,ïéôéøç íðéàù

äëìää øåà
(cl).enei oa epi` elit` mixne` yie דחריפות ס "ל

כנותן  ונעשה הפגום הבשר טעם את משביח  התבלין
שדעת  מאיר הבית וכתב כמשנ"ת. לשבח טעם
בשאר  אבל בצנון, דוקא בדיעבד בזה להחמיר הרמ "א
צדדים  כמה בזה דיש בדיעבד להחמיר אין חריף דבר
בסכין  בצלים חתכו שאם לדינא כתב ולכן להקל,
דסתם  בדיעבד, מותר בשר של בקדירה ונתנם חלבית

הפרמ "ג  דעת אך יומן. בני  אינם להחמיר (מב)כלים
בדיעבד: אפילו c:בזה sirq(dl).y"ipenil in

ממנו  ממשו ומוציאים הלימון שחותכים פירוש
e.'eke`(el):[אחרונים] ozvwn exq`p m` s דיש

כלים  להם שיש דאפשר נאסרו בכלל אם להסתפק 
שמתירין  פוסקים יש הכי  דבלאו ועוד לכך, מיוחדים
פוסקים  יש וגם יומו, בן שאינו בסכין בצנון אפילו
כיון  ומ "מ דברים, שאר ולא חריף נחשב  צנון דדוקא
היקל  לא שלהם בסכין אותם שחותכין הדבר שקרוב
נתבטלו  שנחתכו שהראשונים הסברא בצירוף אלא

סק"כ]באחרים oikqd(fl):[ש "ך mrh lhazp
.mipey`xa שחותך וחתיכה חתיכה דכל לומר ואין

האיסור  טעם שעצם מפני  הכל, ויאסר נבילה נעשית
ושאר  הראשונות, בחתיכות לגמרי  נתבטל כבר
דמי  ולא כלל, טעם מקבלות אינן שחותך החתיכות
כמבואר  כולו נגד ששים דצריך דק דק  שחתכו לצנון
חביות  שממלאים מסחר דרך שהוא דכאן א', בסעיף 

הראשונים  באלו הטעם נתבטל בודאי  :(מג )לאלפים
(gl)oixewy aexkd zenewn zvwa milke` okle

.jezge qextc b"r` ,h"ytnew שחותכן פירוש
קודם  בו שחותכין מה דאלו שנתחמץ, אחר העכו"ם

הט"ז כתב כן כלל. חשש בו אין יב)חימוצו .(ס "ק
אך  חריף . דבר של דין לו יש שנתחמץ שאחר ומשמע 

במהרי "ו מט)יעויין סי' האיסור (שו "ת  דאין שכתב  בפנים
דסתם  דרש"י לישנא להאי אלא גוים דפרסי בכרוב
אלא  הדחה, אלא צריך ואין פניו, על שמנוניתו סכין
שכתב ומה להדיחו. אפשר אי  ונכבש שנחתך דאחר
דנתבטל  הטעם שייך בזה דגם היינו וכו' ולכן הרמ "א

בראשונים  השמנונית zenewn(hl):(מד)טעם yie
.dfa oixingny להחמיר שנוהגים במקומות ואף

הרמ "א  מלשון וכדמשמע בלימונים היתר נוהגים בזה,
שנוהגין  ומשתמע  בלימוניש, כמו היתר נוהגים שסיים

מקום  בכל oebk(n):(מה)היתר oitixg mpi`y
.zeztl e` migetz כל חמוצים 'שאינם להגיה ונראה

לומר  חידוש דמה יבשים' פירות או תפוחים כגון כך,
מותרים חריפים  שאינם יג)[ט"ז שדברים ע"פ (ס "ק

שהיה `m:התו"ח] תולע חתך עמו ויחד פרי חתך
נשאר  שמא שחתך במקום מעט  הפרי יקלוף  בתוכו,
התולע טעם חריף  היה ואפילו מהתולע , ממשות שם
הוא. לפגם טעם דנותן כיון אוסר אינו בפרי שנבלע

ידיח או יקנח  :(מו)והסכין

ïåéö éøòù
(an)יט)שפ"ד להקל :(ס"ק יש בסבון היטב ומשופשף נקי  דבסכין סק"ד  ההלכה באור ועיין .(bn)השלחן (סי "ח)ערוך 

יהודה לא)ויד  ס"ק יעקב(הארוך סא ומנחת עוד)(כלל  שם מש "כ  ועיין כז , כו  השל "הס"ק שהקשו מה מיושב ובזה סא), והפרי (סי '
יח)חדש הדרישה (ס"ק שם כתב בסכיניהם, שנחתכו הזיתים לאסור המחבר דפסק ח' סעי' קי "ד  מסי' עוד שהקשו מה וכן ,

וכתב (סק"ב) יהודה, היד  כאן כתב זה וכעין בהם. בטלים שנחתכו הראשונים שיהיו מרובים זיתים כך  כל שאין דמיירי 
הש"ך  שמחלק דהחילוקים מקור:(סק"כ)עוד שום להם משה(cn)אין בדרכי  בהדיא היד(סק"ה)וכמבואר תמה וכבר .

לב)יהודה ס"ק הט "ז:(ארוך  דברי השלחן(dn)על במש"ז(שם)ערוך  עיין בניהם החילוק וטעם יב), כט"ז(ס"ק דלא (ס"ק .

חטאת(en):יב) ד "ג)תורת נא ק"ד(כלל  סי' ועיין באחרונים. בהירה:(ס"ג)והובא בהלכה
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ììë øéîçäì ïéàå ù"éðåîéìá åîë øúéä ïäá ïéâäåð ,äîåãëå íéùáé úåúôì åà(בארוך)..d(àî)êúç
áìçá íìëàì øúåî ,øùá ìù ïéëñá íéàåùé÷(áî)íå÷îî ãåøâéù ,ãáìá äãéøâá*

åá êúç íàå .êúçä(âî)ãåò àìå .àîìòá äçãä àìà ,êéøö åðéà äãéøâ åìéôà ,úôì
(ãî)úôìä íòèù éôì ,úôìä åîë äçãäá éøù ,úôìä øçà êúçù ïåðö åìéôà àìà

.ïéëñäî èìôðä íòè ìèáîå äðåùî:äâä(äî)øàùå íçì åà ÷øé ìáà ,äðåùî åîòèù ,úôì à÷åãå

ïåðö êåúçì øéúäì ïéà úôìá åìéôàå .àì ,íéøáã(åî)ìë êúçù àì íà ,íéîòô äáøä àì ìáà ,úçà íòô ÷ø

ïåðöì ïåðö úëéúç ïéá úôì íòô( סמ"ג בשם .(ב"י 

äëìää øåà äøéäá äëìä
.cala dcixba* :d sirq סגי שלא דמה ההלכה באור עיין

מפני  גרידא, דוקא וצריך  שעליו השמנונית להסיר בהדחה
ידי  על  דאדרבה אותם להדיח  אפשר אי לחותן שמתוך

ו  יותר השמנונית בהם נסרך  היה אותם ההדחה גורר לפיכך 
הר"ן כתב כן הב"י(מא.)ודיו, רק)והביאו (ס"ק והש"ך (ד"ה

אפילו כא) צריך אין מקונח  הסכין היה אם זה ולטעם .
א' בסעיף המבואר לפי דהא דעת השפתי  והקשה הדחה.

אסור מקונח  בסכין ברש"י]דאפילו שני כרחך[כפירוש  על ,
לפירוש  הסכים כן ועל מקונח. בסכין מיירי  כאן דגם

חטאת התורת שהביא הש"ך)האו"ה והזכירו ד"ט, סא (כלל 

אע"פ  גרידה צריך ולכן מעט, ופולט  קצת חריף דקישות
דוד  הבית אבל מקונח. יח)שהסכין דף דאף (חיו"ד כתב

מעט החריפות מהני  לא ודאי קצת, חריף דקישות לאו"ה
להפליט לא אבל בעין שמוצא השמנונית מן לבלוע אלא
מותר  מקונח  בשר של בסכין חתך  אם ולכן הסכין, מגוף
כהר"ן, שהעיקר ובפרט  הדחה, ידי על לכו"ע בחלב לאכלו
יהודה  היד פסק וכן עיי "ש. זה טעם אלא הב"י הביא דלא

לד) ס"ק :(הארוך 

ïåéö éøòù
(fn):וש"א ש"ך ט"ז, הר"ן, בשם j"yב"י (gn)(כג שמא (ס"ק חיישינן דלא וכתב הראשונים, בשם והב"י  הרש"ל  ע"פ

בחלב, לאכלו שרוצה אף גזרו לא מותר, עצמו בפני  כך ולאכלו לחתכו רוצה שאם כיון חלב, עם ויאכלו להדיחו ישכח
חדש הפרי הסכימו וכן בלפת. טעמו נתבטל שכבר כיון בעלמא חומרא זו שהדחה משום ו)וכנה"ג (סק"כ)או אות (הגה"ט

דעת יז)והחוות ס"ק חטאת(חי ' כהתורת דלא אחרונים, הרבה ד"י)ועוד סא הנ"ל :(שם)ש"ך(hn):(כלל (p)והאחרונים
יהודה לח)יד  ס"ק המקילים:(הארוך דברי ודחה ,

:d sirq(`n).mi`eyiw jzg אבטיחים הדין והוא
וש"פ] מנח"י לבוש  הרמב"ם, בשם יוסף דבר [בית כל וכן ,

לחות בו חן]שיש ס"ק החיים כף אדם, (an):[חכמת
.cala dcixba צריכה שהקליפה מקליפה פחות והוא

מה  כאחד, כולה להנטל שתוכל כדי  קצת גסה שתהא
בגרידה  כן הלפת (מז)שאין כמו בהדחה די שלא ומה .

אפשר  אי לחותן שמתוך מפני  גרידה, דוקא וצריך
בהם  נסרך היה ההדחה ידי על דאדרבה אותם להדיח
שאינו  סכין בסתם שחכתם דוקא וזהו יותר, השמנונית

בהדחה די  מקונח הסכין היה אם אבל [עייןמקונח 

בהירה] גזרztl.(bn):בהלכה ודי [מערין]כמו וכדומה,
הרבה לחות בהם שאין מפני בהדחה השלחןלהם [ערוך

eke'.(cn):סכ"א] oepv elit` `l` לכתחילה ואף 
עם  לאכלו כדי  הלפת שחתך אחר צנון לחתוך  מותר

הדחה  ידי  על של (מח)חלב  בסכין לפת לחתוך אבל ,
בו לחתוך כדי  על בשר חלב  עם לאכלו צנון כך אחר

אסור  הדחה dpeyn.(dn):(מט)ידי enrhy ztl `wece הטעם מבטל לא מתוק אפילו אחר דבר (en):(נ)אבל
.zg` mrt wx שלא עד הסכין שעל הלפת של מהלחלוחית יתמעט  שכבר אפשר אחת מפעם יותר חותך דאם

חתך  אם הדין הוא אלא אחת, מפעם יותר הצנון כשחותך דוקא ולאו הבשר. טעם את לבטל כדי  בה יהיה
מלחלוחית  הסכין שנתייבש עד שהה רק  הצנון מיד חתך לא אם וכן להתיר. אין והצנון הלפת בין אחר דבר

בהדחה מותר אם צ "ע סק"מ]הלפת הקצר יהודה :[יד
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.fv oniq:סעיפים ג' ובו בחלב. עיסה ללוש שלא

.`(à)ïéùì ïéà(á),áìçá äñéò*(â).øùáä íò äìëàì àåáé àîù

äëìää øåà
:` sirq(`).alga dqir oiyl oi` הדין והוא

אלא  בחלב איסורו שאין אף  בזה, וכיוצא עוף  בשומן
הדבר  שקרוב כיון לגזירה גזירה הוי  ולא מדרבנן.
בין  חילקו לא השני , המין עם לאכלו לטעות
מעט בעיסה שעירב  דוקא וזהו לדרבנן. דאורייתא
שניכר  שומן הרבה עירב אם אבל ניכר, ואינו שומן

מותר  בהם alga.(a):(א)השומן dqir בשאר אבל
לאכלם  כדי חלב  בתוכן לתת מותר פת, מלבד הדברים
גזרו  ולא בהם. ניכר שאינו אף  חלב עם או לבדם
בפת  דרק  להיפך. וכן בשר, עם לאכלם יבוא שמא
ולא  גזרו, האדם יחיה הלחם דעל המזון עיקר שהוא
שמצוי  דמה עוד ודע  משקים. או מאכלים שאר על
לסוכר  להכניס מקפידים שאין ציבורית קפה בפינת
הסוכר  זה עם תה להכין מותר חלב , שיירי  עם כפית
היה  אם ואפילו בשר, עם יחד לשתותו שרצונו אע "פ
כיון  חשש, כל בזה אין ייצורו משעת חלבי  הסוכר
החלב טעם בטל המים עם שמערבו שבשעה

xya.(b):(ב)במים  mr dlk`l `eai `ny אם אבל
לאכול  דרך שאין כיון מתיקה, מיני בעיסה ממלאים
את  ללוש מותר סעודה בקינוח אלא בשר עם כזה פת
אכילת  אחר יאכלנו שמא גזרו ולא חלב, עם העיסה

חיישינן  לא האי  דכולי ללוש (ג )בשר מותר זה ומטעם .
שמהם  הבורקס  וכן חלב. עם עוגה של עיסה
צריך  אין בגבינה, ממולאים ומהם בבשר ממולאים
לעין, ניכר הגבינה או שהבשר לפי בשינוי לאפותם
מין  איזה לדעת בודק  הוא הסתם מן לאכלן הבא וכן

הנגדי  המין עם לאכלם יבוא ולא :(ד)הוא,

äøéäá äëìä
:` sirq.alga dqir*צדק צמח פ)בשו"ת לאסור (סי' כתב

טעם, נתינת כדי  בו שאין אע"פ בעיסה מועט חלב לתת
בתשובתו  העלה ולכן לכתחילה. איסור כמבטל  דהוי משום
הפת  שדרך כיון ללבנו כדי ביין חלב מעט לשים שאסור
ובין  לדבריו, ראיות והביא וחלב, בשר עם להשתמש והיין
דאם  בהגה ו' סעי' צ"ט  בס' הרמ"א מדכתב ראיותיו שאר
המים  מן נפל ואח"כ  בששים, ונתבטל  למים חלב כזית ַנפל 
אם  בדיעבד אלא התיר דלא הרי מותר. בשר של לקדירה
חלב  לכתחילה ליתן אבל ונתבטל, מים לתוך  חלב נפל 
המים  מן אח "כ וליתן שיתבטל  כדי מועט אפילו מים לתוך

חטאת בתורת דכתב ואע"ג אסור. יא)לבשר דין  פה (כלל

מועט חלב נפל כבר דאם כוונתו מותר, לכתחילה שאף
המים  מן ליתן לכתחילה מותר אז בתוכו, ונתבטל  למים
בתו"ח הרב שסידר במפתחות בהדיא הוא וכן לבשר.

צבי נחלת בהגהת אבל  הגליון)עכ"ד . ראיותיו (על כל  סתר
מהרי"ט משו"ת יח)והביא סי' לערב (ח"ב דמותר שכתב

למבטל דמי ולא טעם, נתינת מכדי  פחות בעיסה חלב
שאסר  ומה הוא. בהיתר היתר דכשנתערב לכתחילה, איסור
דומה  הנדון אין במים, שיתבטל חלב לתת בתו"ח  הרב
על נותן שלכתחילה כיון שאסור, אמת הדין דבזה לראיה
לתוך חלב מעט כנותן הוי  וזה לבשר, המים את לתת מנת

ברכה בשיורי  החיד"א וכן עיי"ש. עצמו הבשר (אות קדירת

חיי ד) בעי בשו"ת כנה"ג  ושהרב הנ"ל, המהרי"ט את הביא
קלו) סי' בתוכו (יו "ד  שיתבטל  ביין חלב מעט לערב הקיל 

בבשר. לאכלו דעת על  בבשר ,אפילו לאכלו שדעתו בזה [ומיהו 

ואין לא, ס"ק בדרכ "ת וכמש"כ הנ"ל הרמ"א וכדעת חולקים הרבה

הרדב"זלהקל] ובשו"ת תרו). סי ' סוכר (ח"ג גבי נשאל
תרי  חלב לתוכו נותנים בישולו ובזמן אותו שמבשלים
כאן  דאין והשיב בשר, עם הסוכר לאכול  מותר אם למאה
ומתבטל מים כפליים הסוכר עם נותנים שהרי מיחוש בית
לכתחילה, איסור מבטלין וכי וא"ת ובסוכר. במים החלב
האיסור  אלא אסור, אינו שמבטלו דבשעה קשיא לא הא
ולדבריו  ע"כ . מבוטל כבר ואז בשר עם שאוכלו בשעה
דבשעה  טעם, נתינת מכדי  בפחות בעיסה חלב לתת מותר
והחיד "א  הנ"ל. המהרי"ט וכסברת אסור אינו שמבטלו

פ"ז סי ' ברכה ט)במחזיק הרדב"ז,(אות דברי  את הביא
בשער  המהרח "ו שכתב כמו האריז"ל  נהג  שכן וכתב

משפטים)המצוות והאריך(פ' ביחד. הבשר עם אותו שאכל  ז"ל  למורי  ראיתי  ואני  וז"ל : חלב, בו שמערבים הנ"ל הסוכר גבי
שלא  בזה להחמיר אין תכף, החלב ומתבטל הסוכר על  מים שמטילים דמה דינא דלענין וסיים החיד "א שם בזה עוד
ע"כ. דשופרי משופרי אכל זצ"ל האר"י  רבינו הקדוש שהרב זצ"ל דמהרח"ו אסהדותיה איכא והא הבשר, עם לאכלו

ïåéö éøòù
סק"א)פרמ "ג (`) השולחן(שפ"ד  בזה:(a)וש"פ:(ס"ג)ערוך שהארכנו בהירה בהלכה מהרי"ט(b)עיין חיו "דשו"ת (ח"ב

יח) חדשסי ' הפרי אדם(סק"א)והביאו החכמת פסקו וכן רעק"א. ס"ג)והגהות נ עולם(כלל  מח)והליכות דף תפארת (c):(ח"ז
טז)אדם סי' א"ח(יו "ד  הבן סי"ז)והביאו דינים(שלח באסיפת חמד ח)והשדי  אות בב"ח לדבריו:(מערכת והסכים



êåøò ïçìùæö ïîéñáìçá øùáè÷

(ã),ùì íàå(ä),øåñà úôä ìë*

äëìää øåà
(c).xeq` ztd lk yl m`e אלא נאסר שאינו משמע 

זמן  כל בתנור בעודה אבל אפיה, לאחר פת כשנעשה
נ  בפת,שלא היכר לעשות רשאי  עדיין האפיה גמר

מותר  נאסר (ה)והפת שכבר האפיה גמר אחר אבל .
לחלקו  או היכר בו לעשות תקנה עוד לו אין .(ו)הפת,

חלב שנשפך או בשוגג בחלב העיסה לש אם ואפילו
הפת  על האיסור שאין הפת, נאסרה ואפאה בעיסה
תקלה  לידי יבוא שלא הרחקה שעשו אלא קנס  מטעם

בשר  עם של (ז)לאכלה רוטב  או חלב  נשפך אם אבל .
ואינו  בתוכה שנבלע אף  אפיה, לאחר הפת על בשר
כלל, איסור בה נעשה שלא כיון מותר. הפת ניכר,
משיחה  ידי  על היכר סימן הפת על שיעשה אלא
שיעור  בתים לבעלי  שיחלקו או שומן, או בחמאה

`xeq.(d):(ח)מועט ztd lk לטעום להקל ואין
כיון  בעיסה, חלב  טעם יש אם לבדקו מנת על מהפת
ואין  בדיעבד מהפת טעמו אם אבל איסור. ספק  שזהו

מותר  הפת חלב, טעם אסור zt:(ט)בו שנאסרה
אבל  לישראל, וימכרנה יחזור שמא פלטר לגוי  למכרה
אסור  הבית בעל שפת כיון למכור מותר הבית לבעל

מצוי]לישראל שפלטר ואם [במקום שיקנה, חשש ואין
ענין  בכל מותר לשניים הפת :(י)חתך

äøéäá äëìä
שאין  ציבורית קפה בפינת שמצוי למה נלמד  ומזה
דמותר  חלב, שיירי עם כפית לסוכר להכניס מקפידים
עם  יחד לשתותו שרצונו אע"פ הסוכר זה עם תה להכין
החלב  שאין כיון להתיר יודה צדק הצמח אף ובזה בשר,
בכה"ג . שמותר התו"ח  בשם וכמש"כ  בכוונה לסוכר ניתן
וכמו  מותר חלב בו שנתנו בסוכר דאף לעיקר קיי"ל ומ "מ
איסור  שאין מדבריהם דמוכח  עוד ודע החיד"א. שפסק
בפת  ורק טעם בהם שנותן אף דברים בשאר חלב לערב
נותנים  הסוכר בישול שבשעת הרדב"ז שכתב וכמו גזרו,
עם  שיאכלנו חששא כלל נזכר ולא למאה, תרי חלב לתוכו

שיבטלו קודם צלי]בשר בשר  הט "ז[כגון  אבל  כתב (סק"א).
עם  הן בתבלינים ומשתמשים תבלינים בה שדכין דמדוכה
אותה  בשר, מרק עם שום שם ודכו חלב, עם והן בשר
בבשר, לאכול אפילו תבלינים עוד בה לדוך  אסור מדוכה
והמדוכה  דכאן, דפת דומיא בחלב לאכול  יבוא שמא
אא"כ הכשר, בלא אסור בדיעבד ואפילו הכשר. צריכה
אכן  עכת"ד. לטעות ואין דוקא לבשר מיוחדת המדוכה

חדש דדוקא (סק"א)הפרי נהירא דלא הט "ז, דברי על  כתב
נחוש  אנו אף לתבלינים לחוש באנו ואם גזרו, בלחם
של לעשותו לבשר מיוחד  כלי להגעיל  ונאסור לכלים,
בשר  בו ויבשל  וישכח  היכר ליכא נמי בכלי  שהרי חלב,
לגזור  לנו ואין עיקר, אלו לדברים ואין עכשיו, עד כמו
המנחת  וכן ע"כ. בתלמוד נזכר שלא בדבר מדעתינו גזירות

סק"ג)יעקב ס גזרו,(כלל  בפת דדוקא וכתב הט "ז על השיג
לזה  והסכימו דברים. שאר על  ולא האדם יחיה הלחם דעל

דעת אדם(סק"א)החוות ס"ז)והחכמת נ  ברכה (כלל והשיורי
ג) הרא"ש(אות מפסקי חדש להפרי לסייע וכתב כא.). (שבת

וכן  התלמוד. אחר גזירה לחדש הגאונים יכלו איך שתמה
דניאל יא)החמודי  אות בב"ח הנ"ל(הל ' הט "ז דברי הביא

אסור  מראיתו שהוכהה לבן דיין הנ"ל צדק הצמח  ודברי 
יוסף דברי ובספר בתלמוד. נזכר לא זה דדבר עליהם ותמה בשר, עם לשתותו יבוא שמא בחלב תרנו)לתקנו הביא (סי'

סק"א)שהפרמ "ג  ב)והכנה"ג (מש "ז  אות תואר(הגה"ט הערוך(סק"א)והפרי  וכן כוותיהו. דלא והכריע כהט "ז. להו סבירא
וס"ח)השלחן צדק (ס"ב  הצמח  לדברי לחוש אין ושלפיכך עיקר, ושכן הגדולים כל עליו שחלקו וכתב הט"ז דברי הביא

עיי"ש: ביין חלב לתת `xeq.לאסור ztd lk* הפלתי אסור,(סק"א)כתב כן גם חלב טעם בו ואין הפת טעם אם שאף
בגמ' ל .)וכדאיתא טיחיה(פסחים ביה דטחו תנורא רש"י]ההוא בלחם, טעם ונותן  בקרקעיתו  נתנו  הפת [שומן לאכול  רבא ואסר

דעת בחוות מעצמו העלה וכן עיי"ש. וכו' טעם בו והיה שטעם לומר ואין לטעמו. ציוה ולא לבדה, סק"ו)אפילו (בי '

אדם הבינת אבל זו. נ)מראיה סי ' או"ה טעם (שער  בו ואין שטעם אחר אבל שיטעום עד היינו רבא דאסר דהא ליישב כתב
כיון  ומ "מ טעם, בו שאין כיון בשר עם אף בחלב, שנילוש הפת את לאכול מותר הדין שמעיקר שם ומסיק מותר. שומן,

ïåéö éøòù
(d)האו"ה שעל  זהב ד)זר אות מ דעת(כלל סק"ג)חוות דעת(e):(בי' סופר(שם)חוות סא)כתב פעלים(סי ' רב (ח"ב שו"ת

יא) סי' עולםיו"ד בהליכות וכ "פ נב), דף זהב(f):(ח"ז  יהודה(שם)זר היד  סק"ג)וכ "פ שהמאירי(הארוך  ואף ל .). כתב (פסחים
שמא  שם שסיים וכמו לתקלה, שחיישינן אלא עצמו מצד הקנס שאין נראה עכ"ל . הפת את לאסור אותו קונסים לש ואם

בבשר: לאכלה פעלים(g)יבוא רב בשו"ת וכ"פ שם, יהודה ויד זהב יא)זר סי' יו"ד יביע(ח"א נח אומרובשו"ת סי ' (חיו "ד 

י) החייםאות בכף וכתב יא). וצ"ע (אות סימן. בו לעשות או בתים לבעלי  לחלקו תקנה יש בשוגג , העיסה לש אם דאף
כלל : להקל  ואין הפוסקים כל  נגד בהירה:(h)דזהו בהלכה אומר(i)עיין יביע ה)שו"ת סי ' חיו"ד :(ח"א



êåøò ïçìùæö ïîéñáìçá øùá é÷

(å)èòåî øáã äéä íàå .äãáì äìëàì åìéôà(æ),úçà úáá äìéëà éãë(ç)äðéùù åà*
úôä úøåö(è)úô ïéôåà ïéà ,åá àöåéë .øúåî ,øùá äá ìëàé àìù úøëéð àäúù

äëìää øåà
(e).dcal dlk`l elit` עם יאכלנה שמא גזירה

לאכול  שלא שנוהגים אב חודש ראש לאחר ואף בשר.
יש (יא)בשר  דעדיין הפת, אסור התענית אחרי עד

מסכת  כסיום מצוה בסעודת יאכלנו שמא לחוש
בשבת  או `zg.(f):(יב)וכדומה zaa dlik` ick
אחת  לסעודה הבית (יג )היינו מבני ואחד אחד .(יד)לכל

הרמ " היום ולדעת כל ביתו בני אכילת כדי  משערין א
בסמוך: שנבאר ztd.(g)וכמו zxev dpiyy e`

די  הרואה לעיני שניכר כל שהוא, כל שינוי ואפילו
עיסה (טו)בכך  בעוד השינוי  שיעשה ובלבד ,

zxkip.(h)וכמשנ"ת: `dzy רשאי בשוק המוכר וכן
ידי  על בחלב או בשומן שנלושו כעכין למכור
הפת  שימשח כגון כל, לעין הניכר שינוי שיעשה
בצורת  שינוי שיעשה או בחמאה או בשומן מבחוץ
שביררנו  וכמו אדם, לכל ניכר שיהא בענין הפת

בהירה או)בהלכה :(ד"ה

äøéäá äëìä
להתיר  שלא פשר כעין לו נראה לאסור, הפלתי מפי  שיצא

אדם חכמת בספרו פסק וכן לבדו, לאכלו ס"ד)אלא נ  .(כלל 
פעלים רב בשו"ת כתב דהא בזה לעיין יא)ויש סי ' יו "ד  (ח"ב

ופת  נסך  ליין ודמי  חז"ל  גזירת פי  על נבילה נעשה שהפת
עולם בהליכות עמו והסכים נב)עכו"ם. דף ולדבריהם (ח"ז  .

באיסור. מוחזק זהו דהא לטעום להקל  שאין נראה ודאי [אכן 

איסור ] ספק לטעום דמותר  הריב"ש בשם מ"ש ע"פ להקל ומ"משיש
הפת  חלב, טעם בו ואין בדיעבד  הפת טעמו שאם נראה

נאסר לא שמעולם כיון שהבאתימותר הפוסקים מכל מוכח [וכן 

ששים  בו שאין בין חילוק שאין ובודאי מותר , הפת ששים דכשיש  לעיל 

אדם] בבינת וכמ"ש  ששים, בו יש לבין טעם בו העלה ואין וכן .
אפרים בית לז)בשו"ת ס' בעיסה (יו "ד  חלב טעם דכשאין

לאסור: ztd.אין zxev dpiyy e`*באחרונים [פתחיעיין

דעת(סק"ג)תשובה חוות א"ח(סק"ג), בן סי"ז), החיים(שלח כף (אות ,

המהרי"ט]יב) משם יח)שכתבו סי' שינוי (יו "ד  דמועיל דהא
אסור, בשוק למכור מרובה פת לעשות אבל בביתו, רק זהו
בגוף  דהמעיין מאוד, תמה ואני  בשינוי. יכירו לא דאורחים
המשוחין  הכעכין בעושה מיירי  דהוא יראה התשובה

וממילא באליה סק"א. חדש  הפרי כמש "כ  באליה העיסה שמשחו  [היינו 

ניכר ] אינו זה משוחה העיסה שרק וכמו כיון  כלל, שינוי בלי 
אלא  ע"כ . יזכור שבגללו שינוי כאן שאין וז"ל: שם שכתב
בני  בכל המנהג  דנתפרסם מטעם בתחילה להקל שרצה
הבאים  אורחים מחשש במכירה לאסור שם ומסיק העיר,

חדש מהפרי  מוכח  וכן בשומן. שנילוש מלהודיעם ישכח והמוכר לעיר שבתחילת (סק"א)מחוץ אע "פ שם וכתב שהעתיקו
אדם החכמת וכן שינוי. בלי שנעשה לומר כרחך  ועל ע"כ. באיסור נעשה המנהג  ס"ג)(כלל קביעות הפרי נ  דברי  שהעתיק

מותר שינוי עשה שאם אח "כ כתב בעיר, המנהג  כשנתפרסם אף לאסור בדעתו]חדש ההיפך שכתבו  ספרים באיזה שראיתי  כמו .[דלא
כנה"ג מהרב בהדיא מוכח  ד)וכן אות בשומן (הגה"ט ללוש העיר בני  שמנהג שבמקום רבו בשם שכתב המהרי"ט תלמיד 

היכר  נחשב זה דאין המהרי "ט  כתב התשובה שבגוף אלא עיי"ש. אסור בחנות למכרם אבל שינוי", בלי "אפילו מותר
יעקב במנחת כתב וכן אצלם. שינוי  זה שאין קטנים, הכעכים שעושה מה לעיר מחוץ הבאים סק"ד)לאורחים ס בשמו (כלל

שינוי  עשה שאם האמור מכל מוכח  ועכ"פ לעיר. מחוץ הבאים אדם בני  לשאר אף היכר שיהא בענין היכר לעשות שצריך 
כזה  שבשינוי  יודו המחמירים וגם פקפוק, שום בלי מותר בשומן או בחמאה מבחוץ הפת שמשח כגון כל , לעין הניכר
בדעת  שהוכחנו וכמו לסמוך  מה על לו יש הפת בצורת שינוי  לעשות להקל הרוצה ואף א"ח. בבן מוכח וכן מותר,

סופר כתב בשו"ת ועיין סא)המהרי"ט. מעט(סי' אחד לכל בתים לבעלי  למכור כדי  בחלב הרבה ללוש לנחתום שהקיל 
שלא  כיון אוסרים אחריו והנמשכים המהרי "ט  דהא להקל , יש אם צ"ע ובזה לאורחים. כלל  חשש ולא בכך, שדרכו כיון

כלל: להחמיר מקום אין הניכר שינוי כשעשה ומיהו לאורחים, וחיישינן שינוי  עשה

ïåéö éøòù
(`i)שם החיים ובכף ט ' סעי' תקנ"א סי ' באו"ח קל)כמבואר מהרש"ם(ai):(אות עו)שו"ת סי ' יהודה(bi):(ח"ז  (הקצר יד 

כפרש"י סק"ו) וזהו לו .), לספרדים (פסחים להורות יש וכן בחלב. שנילוש דלינשי  ליה משהי  ולא אחת בבת מיד לה דאכיל
השו"ע הוראות ז]שקבלו אות החיים מהרש"ם(ci):[כף לא)שו"ת סי' השלחן(ח"ד החיים(ס"ד)ערוך ח)כף דרכי (eh):(אות

יט)תשובה אדם(ס"ק בחכמת משמע וכן הרמב"ם. מלשון הכי  ס"ג)ודייק נ  מהני :(כלל דסימן שכתב הגשע"ד  בשם
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(é)åàôà íàå ,äéìàá åçèù øåðúá(àé).áìçá äùåìéðù äñéòë åðéãùåìì ïéâäåð ïëìå :äâä
áìç íò úô(áé)äðåùî ïúøåö éë íâ ,èòåî øáãë áùçî äæ ìë éë ,úáù ãåáëì ïîåùá íâ ,úåòåáùä âçá

.úô øàùî(âé)ïéøúåîã ,à"ãéèùô åà ï"ãàìô ïëù ìëå(ש"ד à"ãéèùô(הגהות åà ï"ãàìô íò úô íåù úåôàì ïéàå .
ïðéùééçã ,øåðúá(ãé).úôä ìò ïîåùä ïî áåæé àîù(åè)åîò ùåìéð åìàë åðéã ,åéúçú áæ íàå* הגהות בשם (ב"י

äëìää øåà
(i).dil`a eghy xepza בחמאה טחו אם הדין והוא

ס"ב] הפת [לבוש  שמושיבין במקום שטחו ודוקא
ההלכה)וכדלקמן באור  ס "ב  dqirk(i`):(ריש  epic

.alga dyelipy היה ואם לבדו. אפילו לאכלו ואסור
נאסר  לא בפת ששים נגדו והיה מועט  בתנור השומן
שיטול  ידי על חלב  עם אפילו לאוכלו ומותר הפת,

בשומן  נגיעתו במקום נטילה כדי  שיעור :(טז)מהפת
(ai).zereayd bga ושלא אחד ליום כשאופה ודוקא

מועט לדבר נחשב  למחרת, אופה (יז)ישאר אם אבל .
וצריך  מועט, כדבר נחשב לא טובים ימים לשני

הפת  בצורת `e(bi):(יח)לשנות o"c`lt y"ke
.oixzenc `"cihyt ממולא עיסה הוא פלאד"ן

משונים  והם בבשר, ממולא הוא ופשטיד"א בגבינה
שבתוכם: מה לכל וניכר פת, aefi(ci)משאר `ny

.ztd lr oneyd onיזוב שמא לחוש שאין ובמקום
או  למעלה והפת משופע  בתנור כגון לפת, השומן מן
ואין  יחד. לאפותם מותר מהפשטיד"ה, הפת שהרחיק 
הטעם  ויתפשט  התנור לקרקע השומן יזוב שמא לחוש
בר  נ"ט  הוי  הטעם ויתפשט יזוב  אם דאף הפת, עד
נ"ט לגרום אין הרמ "א שלדעת והגם דהיתרא, נ"ט 
שבליעת  דאפשר להקל יש בכאן לכתחילה, נ"ט בר
שמא  מפעפע הוא אם ואף  מפעפע , אינו בתנור הטעם

הפת  לתחת הבלוע הטעם יגיע זה (יט)לא פי ועל .
חלבית  בארוחה האלו מהמים ולשתות חמים מים של מיחם גבי על גבינה או בשר עם בורקס  להניח מותר

המים: לתוך יזוב הגבינה או הבשר ששומן אפשרות אין שכן בשרית, eli`k(eh)או epic eizgz af m`e
.enr yelipורק וכנ"ל. נאסר הפת אין התנור קרקעית על השומן זב  אם אבל ממש, הפת תחת כשזב  ודוקא

הפת  לאכול מותר התנור, לקרקעית מהשומן שזב ראינו לא ואם בשר. עם או לבדו לאכלו ראוי לכתחילה
חלב עם בהירה]לכתחילה בהלכה :[עיין

äøéäá äëìä
.'eke eizgz af m`e*הש"ך מן (סק"ב)כתב שזב חזינן דאי

הפת  אלא עצמו הפת תחת זב אינו אפילו לחוץ, הפשטיד 
הדבר  וטעם בדיעבד. אף אסור הפת הפשטיד, מן  רחוק
מפעפע  בתנור שנבלע השומן שמא ספיקא דאיכא כיון

ס"ה]בכולו צ"ב סימן יש [כנ"ל כן על  בפת, טעם ונתן
תחת  זב ר"ל תחתיו, זב ואם הרמ "א שכתב ומה להחמיר.
הט "ז  כתב וכן עכת"ד , הפת מן רחוק הוא אפילו הפשטיד 

חיישינן (סק"ב) בתנור, ונבלע לפשטיד  מחוץ שזה דכל 
בפלתי  יעויין אמנם הפת. עד  הבליעה הלכה (סק"ב)שמא

בשר  או בחלב שנילוש דפת גזירה  דהך  הש"ך , על שהשיג 
שנבלע זהו  מה דשמא לקולא, דרבנן וספק דרבנן רק

דהא  המדה על  הפריז הכי ובלאו בכולו. מפעפע לא בתנור
בתנור  הרוטב דהיתרא, טעם נותן בר טעם נותן איכא
והנה  מדוייק. תחתיו זב אם הרמ "א ולשון בפת, והתנור

הש"ך(סק"ב)השפ"ד  דברי  לתרץ וכתב הפלתי דברי  הביא
לכתחילה. נ"ט  בר נ"ט כגורם דהוה משום נאסר דהפת
השומן  שיזוב ודאי זה אין שהרי כלל  מחוור זה תירוץ ואין
נ"ט בר נ"ט גורם כאן ואין התנור, לקרקעית הפשטידא מן
פשוט אלא וז"ל: בסק"ד הט "ז כתב ואדרבה לכתחילה.
אלא  תמיד  רואין שאנו כמו תחתיו זב אין פלאדין דסתם
שגורם  למי שקנסו זה שדין ועוד ע"כ . שזב אירע דלפעמים

כהן המנחת המציאו לכתחילה נ"ט בר פי "ב)נ"ט  ,(ח"א
צ"ה בסי' כתבנו כו)וכבר ס"ק הפוסקים (שע"צ שרוב

דעת החוות שרצה ומה עליו. סק"ה)חולקים לחדש (בי'
רק  אלא נ"ט, בר נ"ט הוי  לא וצליה הבישול דבשעת
כל ליה מחו כבר זה, אחר בזה נצלו או כשנתבשלו

שם ההלכה באור כמ"ש ג')האחרונים בזה (ס"ק דאין

ïåéö éøòù
(fh)סק"א)פרמ"ג אפרים(מש "ז  בית בשו"ת וכ "פ לז). בנטילת (סי ' סגי  האיסור כנגד ששים דביש ס"ה ק"ה סי ' כדלקמן

סק"א)פרמ "ג (fi)מקום: חטאת:(שפ"ד  התורת חיה(gi)ע"פ נפש לג)שו"ת ס"ק בדרכ"ת והובא לו , סי ' הפרמ "ג :(חיו"ד ע"פ
(hi)יהודה יג)יד ס"ק משה(הקצר כהש"ך(סק"ד)ודרכי ודלא לריחא,(סק"ב), לחוש שאין במקום זה וכל בזה. שהחמיר

לקמיה: יתבארו הדינים ופרטי 



êåøò ïçìùæö ïîéñáìçá øùá áé÷

íåùìאשיר"י) ïéâäåðå(æè)äìéôèä(æé)øåðúä éôá(ש"ד הגהת בשם øéîçäì(çé).(ב"י ïéâäåð ,úáçîá àåä åìéôàå

.äìçúëì.a(èé),äéìàá åçèù øåðú(ë)úô åá ïéôåà ïéà(àë)íéðôáî åð÷éñéù ãò
(áë).ïáìúéù ãò*

äëìää øåà
(fh).dlithd ונקרא הפלאד"ן. או הפשטיד"א הוא

המכסה  לפת טפל שבהם שהמילוי  לפי טפילה
xepzd.(fi):(כ)אותם  ita אין ואז למעלה, והפת

לריח וגם הפת, תחת יבוא לא יזוב  אם שאף חשש,
לחוץ יוצא הריח מגולה התנור שפי כיון חשש אין

טו] ס"ק הקצר יהודה eke'.(gi):[יד zagna `ed elit`e
נוהגים  מחבת בתוך היא שהפשטיד"א אפילו פירוש
משום  הפת, יד על בפנים להניחה שלא להחמיר

לפת  ויגיע המחבת מן למעלה השומן זב .(כא)דפעמים
השלחן ערוך בכך (סי"א )וכתב  מדקדקין אין שעכשיו

ואין  בכלי  מכוסה היא וגם בכלי  הפשטיד"א אצלנו כי
חשש: a:שום sirq(hi)oi` ,dil`a eghy xepz

.'eke zt ea oite` אפילו הפת לאכול אסור אפה ואם
באליה  שטחו דוקא וזהו א', בסעיף  כמבואר לבדו

הממש  מן טעם דקיבל הפת, שמושיבין ,(כב)במקום
הפת  אין הפת, שמושיבין במקום שלא טחו אם אבל
דדמי  בחלב , לאכלו מותר שאף  ומסתברא נאסר.

חלב של ואחד בשר של אחד קדירות אחד לשתי [או

איסור] ריחא של דליכא יחד בתנור לבשלם שמותר
בב "י  כמבואר האי וכתב)כולי  בסי'(ד"ה שפסק  וכמו ,

בהלכה  כמ "ש אחר מצד להחמיר שראוי  אלא האי . כולי  ריחא וליכא מועט דבר הוי כאן וגם ב'. סעי' ק"ח 
זב)בהירה ואם ד"ה -(ס "א עצמו בפני  בכלי הפת מניח ואם התנור. קרקעית על שומן זב  לגבי  יהודה היד בשם

לחוש: zt.(k)אין ea oite` oi`מועט פת אבל פת, משאר בצורתו משונה שאינו פת או מרובה פת היינו
בשר עם או לבדו לאכלו מנת על הכשר בלא בו לאפות מותר משונה אין]או ד"ה epiwqiy.(k`):[ב"י  cr

יפה  להתקנח חרס  של לתנור אפשר שאי  מועיל, לא באליה (כג )וקינוח אותו שטחו מתכת של בתנור אבל .
הוא  יפה דמתקנח בלבד, בקינוח נ"ט(כד)מספיק  בר נ"ט אלא כאן דאין בחלב , ולאכלו פת בו לאפות ומותר .

oalziy.(ak)דהיתר: cr היד שתהא כדי וזהו התנור, פני  שעל הטיחה להעביר כדי  מועט ליבון ומספיק 
טעם  נותן בר טעם נותן דהוי  בחלב  לאכלו מנת על פת בו לאפות ורשאי עבריה, משני בו :(כה)סולדת

äøéäá äëìä
באבן  עיין להפלתי, מסכמת האחרונים רוב ודעת חילוק.

הגליון)העוזר מאיר(על  ואם)ובבית אפרים (ד "ה בית ובשו"ת
לז) סי ' יעקב(יו "ד  וגם (סק"א)ובישועות כדבריו. שהעלו

זהב הפת (סק"ב)במשבצות לאכול והיינו להפלתי הסכים
נ"ט בר נ"ט שם הרמ"א דלדעת חלב, עם לא אבל  לבדו
כלכתחילה. הוי  חלב עם לאכלו וכשרוצה לכתחילה, אסור

ליישב] יש לבדו  כשאכלו  אפילו להחמיר  בשפ"ד שכתב פסק [ומה וכן .
יהודה והיד העוזר אבן ודעת יונה. יד)הכנפי ס"ק (הקצר 

נ"ט בר מנ"ט ועדיף השני, המין עם אף לאכלו שמותר
ספיקות, כמה עוד כאן דיש לרמ "א, לכתחילה שאסור
מפעפע  שהוא נאמר אם ואף מפעפע לא השומן דשמא
יהודה  היד  מסיק ומ"מ  לפת. הפעפוע כלל  הגיע לא שמא
להחמיר  ראוי  לבדו לאכלו אוסרים והט "ז שהש"ך דכיון
להמחבר  מיהו השני . המין עם עכ"פ לאכלו שלא לכתחילה
זב  כשבודאי  זה וכל  צ"ה. בר"ס כמבואר שמותר בודאי 
הפת  לאכול  מותר שזב ראינו לא אם אבל התנור, לקרקע
נ"ט בר נ"ט  מדין זה וכל הש"ך . לדעת אף השני המין עם

ג : בסעיף עיין ריחא oalziy.ומדין cr* :a sirqובערוך
ניתזים (סי "ב)השלחן ניצוצות שיהא צריך  זה דליבון כתב

אדם החכמת כתב וכן ס"ו)ממנו. נ כדין (כלל היסק שצריך
גמור. ליבון היינו כולו. פני על הגחלים שילכו עד 
היסק  צריכה שבוכיא לקמיה והשו"ע הטור דעת וכדמשמע
בשביל צריך  גמור דליבון וצ"ע גחלים. למלאותו מבפנים
כבשר, בלע בהיתרא אבל  איסור הבלוע את להוציא

ïåéö éøòù
(k)תשובה מו)דרכי  הלוי:(ס"ק אריה גור יהודה(k`)בשם יג)יד שבס"ק דבריו  וע"פ טז , ס"ק בשו"ת (ak):(הקצר מבואר כן

תליתאי ודעת טעם הנה)טוב ד "ה קצט עם (סי ' שאפאו מפת גרע לא ודאי  הטיחה, במקום שלא שאפאו מיירי  דאי  ופשוט,
לבדם: עכ "פ לאכלם בדיעבד  נאסרים שאינם ג' בסעי ' שמבואר בפסחים(bk)הצלי  דילמא)תוספות ד "ה כתב (ל . זה וכעין ,

שם אין)המאירי  צ"ה(ד"ה בסי' והט "ז מדבריהם (ck):(סק"ז), הוכיח שכן ושו"ר הנ"ל. מהתוס' כדמוכח הצל "ח כתב כן
תורה בדעת צה(ס"ב)המהרש"ם בסי' יהודה היד  וכ"כ  סק"ב). לאפות (הארוך שאסור אפשר כהרמ "א שנוהגים לדידהו ומ"מ  .

בהירה בהלכה וכמ "ש בחלב לאכלו מנת על  עד)הפת המחבר,(dk):(ד"ה לדעת דזהו כתבנו ושם בהירה, בהלכה עיין
לכתחילה: נ"ט  בר נ"ט לגרום אסור דלדידהו ממנו, ניתזים ניצוצות שיהיו גמור ליבון שצריך אפשר האשכנזים למנהג  אבל
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àéëåá* ìù àåä íà åìéôàå*(úåâåò åéìò ïéôåàå åéúçú ïé÷éñîù ñøç éìë ùåøéô)ìò øúéä åì ïéà
.õåçáî ÷ñéä éãé

äøéäá äëìä
ס"ה)קיימ"ל תק"ט סי' או "ח ושו "ע ואז (ב"י  קל  בליבון דסגי

חלב. בו לאפות אף שהיסקו מותר חרס שכלי  קיי "ל  והנה
שמא  עליו חושש כי  מבפנים היסק ליה מהני  לא מבחוץ
ליה  מהני ובזה מבפנים שהיסקו איירי  הכא אבל  יבקע,
גומרי  מלייא דאי  ע"ב ל בפסחים כדאיתא מבפנים, היסק

דמי  מבפנים שפיר שההיסק באופן  מיוצר  בודאי  שהוא משום [והיינו 

שם] ומאירי ר"ח ראה לו. יזיק התוספות לא כתבו וכן ד"ה . (שם

שאינו התורה) חרס כלי על  העידה התורה דאמרינן דהא
ליבון  אבל  הגעלה, ידי על  היינו לעולם, דופיו מידי  יוצא
מגדים  בפרי ועיין עיי"ש חדשות כפנים ליה דהוה מהני 

ל) א"א תנ "א סי ' שההגעלה (או"ח כהגעלה, אינו דליבון שכתב
וכ"כ הבלוע. שורף ליבון אבל  הבליעות, את מפליטה

כתב)הרא"ה  עוד ד "ה לז : ש "ד  דהחזרת (ב"ד יודע 'והוי 
להפליט דהתם מתכות, בכלי  כהגעלה הכשר אינו כבשונות

] שבתוכו איסור מכלה הוא וכו' ליבון אבל  שבלע, גם מה

כילוי. מטעם הוא שליבון שסובר משמע שם הבית במשמרת ברשב"א

(ח"א  קודש מקראי בס' פראנק והגרצ"פ סי"ג) תנ"א (סי ' הרב שו"ע וכ"כ

דעת  יחוה ובשו"ת ס) סי' ח"א (יו"ד משה אגרות ובשו "ת ז ') אות פי סי '

כילוי ]. מטעם הוא דליבון  ס"ג) סי' ריש דברי (ח"ב עפ"י  ליישב ויש
סק"ד)הפרמ"ג מש "ז  תנ"ב תנ"א (סי ' בסימן המוזכר קל דליבון

כי  בפנים שורף אין מ "מ מיניה ועדיף כהגעלה דהוה ס"ד 
במשנ"ב  מבואר וכן מפליט , סק"ל)אם תנ "א סי ' וכן (או "ח

במרדכי  תת"ס)משמע סי ' השוכר  פ' קל(ע"ז דליבון שכתב
איירי  דהכא ניחא והשתא עיי "ש. מהגעלה יותר מפליט

חרס כא)בתנור ס"ק בפנים דאינו (כמ"ש  כהגעלה הוי  וא"כ
יהודה  ביד  ראיתי שוב דופיו. מידי י "ג)יוצא י"ב ס"ק (פיה"א

צריך גמור ליבון כי צ"ע שעדין אלא בדיוק. כן שתירץ
באו"חבשביל  כמבואר התנור מתוך הבלוע את להוציא

שעל הטיחה להעביר מספיק דידן בנידון אבל  תס"א, ר"ס
האליה  נ"ט , בר נ"ט דהוי  כיון מועט  בליבון ודי התנור, פני
הדין  ומעיקר בחלב. לאכלו ומותר בפת והתנור בתנור
יפה  להתקנח לתנור אפשר שאי אלא התנור, בקינוח מספיק

והפמ "ג  התוספות. בשם בב"י  סק"ד)כמבואר הרגיש (מש"ז
דוקא  היינו גמור ליבון המחבר שהצריך  דמה וכתב בזה
מפני  גמור ליבון צריך  דאז חלב עם הפת לאכול רוצה אם
רוצה  אם אבל  נ"ט, בר דנ"ט היתרא לגרום אין שלכתחילה

גמור ליבון צריך  אין חלב עם שלא הרמ"א לאוכלו [ולדעת

שלא  לאוכלו  אף וצליה, בבישול  נ"ט בר  נ"ט לאסור לכתחילה שמחמיר

עיי"ש] לכתחילה גמור ליבון  צריך  כדבריו בחלב משמע ולא .
המאירי  לשון דזה ראשונים. ושאר הנ"ל (פסחים מהתוספות

אין) ד "ה אלא ל. גמור, להיסק בו צורך  אין זה היסק ומ "מ

הטיחה  שאין שמאחר הטיחה, להבליע בכדי  מעט להיסק
בחידושי  כתב וכן ע"כ. נ"ט בר נ"ט אלא כאן אין בעין

שם דילמא)הר"ן הרא"ה (ד"ה כתב וכיוצ"ב הרמב"ן. בשם
ע"ב) דפ"ז היסק (בדה"ב דהיינו וכו' מועט היסק אלא וז"ל:

שם הריטב"א שדעת מזה וביותר עכ"ל . קינוח  (ד"ה כדי 

מא.)והר"ןמיתיבי) קינוח(חולין שאפילו השני בפירושו
דמותר  הנ"ל מהראשונים הפוסקים הוכיחו וכבר מועיל .
ומנהג  המחבר. דעת וכן לכתחילה. נ"ט בר נ"ט לגרום
שערבו  בדיעבד ורק לכתחילה בזה להחמיר האשכנזים

צ"ה סי ' בהירה בהלכה זה כל כמבואר מותר (ד"ה בחלב

באליה דגים) שטחו בתנור לדינא כן ועל שם. ההלכה ובאור
כדי  וזהו פניו, שעל הטיחה להעביר קל  ליבון מספיק

עבריה משני בו סולדת היד תנא שתהא סי ' או "ח בב"י [כמבואר 

והמרדכי] בחלב ד "ה לאכלו מנת על  פת בו לאפות ומותר .
ישלהמחבר מבפנים, גחלים למלאה צריך  שבוכיא הטור  שכתב [ומה

יהיו שניצוצות צריך  אין אבל  עבריה. משני יס"ב שיהא בקל  דהיינו ליישב

ודוקא  תס"א. סימן ריש באו"ח כדאיתא כן צריך בפסח ורק ממנו , נתזים

להסיר  טוב כך  כל  אינו  בבוכיא מבחוץ קל שהיסק משום מבפנים היסק

) הספר שבסוף בקונטרס עוד ועיין השני. מצידה בדיןהשמנונית ז) סי'

מבחוץ] כדי היסק גמור ליבון להצריך יש האשכנזים ולמנהג .
הפרמ "ג . שכתב וכמו לכתחילה, נ"ט  בר נ"ט  לגרום שלא

שלאל שבתנור תורה בדעת והמהרש"ם הצל"ח  שדעת א
בקינוח סגי כא)מתכת ס"ק בפנים מהתוס'.(וכמ"ש כן והוכיחו ,

לכתחילה, נ"ט  בר לנ"ט  בתנור חוששים שלא משמע
דעתו  שאין מיירי  לדידהו ואולי  הראשונים. כל וכמשמעות
אם  דגם בחלב יאכלנו שמא גזרו ולא בחלב, הפת לאכול 

וצ"ע: ודוחק נ"ט , בר נ"ט אלא כאן אין ed`יאכל elit`e*
.'eke `ikea ly היסקו דדרך  תנור מבעיא לא פירוש,

דדרך בוכיא גם אלא מבחוץ, היסק ליה מהני  דלא מבפנים
חוץ היסק לה מהני לא מ "מ מבחוץ, דרכיהסיקה יהודה, [יד 

uegan.:תשובה] wqid ici lr xzid el oi` `ikea* אלא
שיתלבן עד מבפנים גחלים מלאו כן שקיי "ל[טור ]אם ואף .

כי  מבפנים היסק ליה מהני  לא מבחוץ שהיסקו חרס שכלי
ע"ב ל בפסחים כדאיתא יבקע, שמא עליו היסקוחושש [ואם

שהוא  משום והיינו בגמרא. כמבואר מבפנים, היסק ליה מהני  מבפנים

ומאירי] ר "ח ראה לו. יזיק לא מבפנים שההיסק באופן מיוצר  ,בודאי
ועפר  מלבנים שעושים כלי  אלא חרס, כלי אינה בוכיא מ "מ
מבפנים  היסק ליה מהני כן ועל  בו. ומטגנין ואופים

בב"י  וכוביא).כמבואר ד "ה ס"ב תנ "א סי ' אין (או "ח כוביא וסתם
המשנ"ב כמ "ש להבקע י"ח),דרכה ס"ק תנ"א כמו (סי' ודלא

חרס: כלי הוא שבוכיא המציין כאן שציין
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.b,éìöä íò åàôàù úô(âë),øùáä íò ãçà øåðúá ïàìöù íéâãå(ãë)íìëàì øåñà
÷éæçîä ìåãâ øåðúá ìáà ,ïè÷ øåðúá éìéî éðäå .áìçá(äë)åéôå íéðåøùò øùò íéðù

,çåúô(åë)à"ãéèùô ïëå ,äñåëî éìöä íàå .øúåî(æë)åìéôà øúåî ,åáù á÷ðä äñåëîù
(çë).øö øåðúá(נוהגין כיצד ק"ח סימן לקמן .(ועיין

äëìää øåà
:b sirq(bk).'eke o`lvy mibce אלא כאן איירי לא

סימן  לקמן יתבאר סכנתא לענין אבל איסור, מדין
ב סעיף  סק"ג ]קט "ז alga.(ck):[ש "ך mlk`l xeq`

ק"ח דבסימן ואע "ג בדג. או בפת הצלי ריח דנקלט
אחד  בתנור נבילה בשר עם שנצלה כשר דבשר מבואר
לענין  דרק  משום היינו מותר. הבשר קטן, אפילו
הוא  שהריח  היינו מילתא ריחא אומרים אין דיעבד
הוי  חלב  בלא הפת לאכול שאפשר כאן אבל כטעם,

מילתא דריחא אמרינן ולכתחילה בשם כלכתחילה, [ב"י

והרמב"ם] לאכלה הרי "ף אסור אחרת פת לו אין ואפילו .
לכתחילה (כו)בחלב מותר כחוש הצלי  היה ואם .

היוצא  ריח שאין בחלב , ולאכלו בתנור פת עמו לאפות
כלל  כטעם חשוב  כחוש xyr(dk):(כז)מדבר mipy

.'eke mipexyr יתבארו הדינים פרטי ויתר שיעורו
מקומו: שם כי  ק"ח  בסימן xzen.(ek)בעזה"י

עם  הפת לאכול מנת על יחד לאפותם לכתחילה
eay.(fk):(כח)חלב awpd dqekny לעשות שרגילין

של  בשפופרת לכסותו נוהגים והיו יתנפח , שלא בבצק
שמותר (כט)ביצה  מבואר ב ' סעיף  ק "ח דבסימן ואע "ג .

הצלי  עם יחד היתר של קדירה צלי  ליתן לכתחילה
מגולה הקדירות שפי אע"פ  איסור של [כמבואר קדירה

בק"ח] שם ובפוסקים כאן  לכסות בב"י  בלא היתר אין וכאן ,
בבצק אלא מכוסה שאינו כיון שאני, הכא הנקב,
לפיכך  קדירות שתי  כמו כך כל הפסק  הוי לא בעלמא

כולו  את לכסות xv.(gk):(ל)צריך xepza סתום ופיו
ס"א] קח שם:[סי' יתבאר ולהרמ "א .

ïåéö éøòù
(ek):אסור ד"ה בהירה בהלכה ס"א קח בסי ' כתב)ב"י(fk)יתבאר הש"ך (ד "ה לדינא העלו וכן הרשב"א. (סק"א)בשם

חדש(סק"א)והט"ז לכתחילה:(סק"א)והפרי להחמיר דטוב שכתב חטאת התורת דברי ודחו ק"ח , סי '(gk)בסי' כדלקמן
נבילה: עם כשרה בשר גבי א סעי ' די "ב)או"ה(hk)ק"ח לט ק"ח(l):(כלל סי' יהודה סק"ג)יד :(הארוך 
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תערובות הלכות
ביטולו. ואופן בהיתר שנתערב  איסור דין צח. סעיפיםסימן ט ' :ובו 

.`ïåâë ,åðéî åðéàùá ïéî øúéäá áøòúðù øåñéà(à)áìç(á),øùáá áøòúðù(â)åðîòèé
,éåâ(ã)àìà íòè åá ùéù øîåàù åà áìç íòè åá ïéàù øîåà íà(ä),íåâô àåäù

.çéáùäì åôåñ àäé àìù àåäå .øúåî(å).åéìò ïéëîåñù òãé àìù êéøöå*(æ)íù ïéà íàå

äëìää øåà
:` sirq(`).alg דהיינו ציר"י, בניקוד חלב  ֵהיינו

מינו  בשאינו מין הוי  בבישרא דתרבא כתב(א)תרבא, .
מוכח(סק"א )הש"ך ערוך והשלחן הטור דמסתימת

שוה אינו ובשר חלב דטעם אם שסוברים אפילו  [ומשמע ֵ
שמן] אבל הבשר פוסקים, שאר מדברי משמע וכן

לומר  וצריך שוה, טעמם ובשר דחלב  כתב ֵראב "ן
ועיין  שונה. טעמו כחוש אבל שמן, בבשר מיירי  דהוא

xyaa.(a)בפמ"ג: axrzpy:ראשון שבכלי  רותח 
(b).ieb epnrhi שיטעם סגי  ולא גמורה באכילה היינו

לחוד  בלשון יהודה(ב)הגוי  בקהלת וכתב  בכף . (הובא

יד) אות טעמו החיים  לא מינייהו ורובא גברי  ד' או תלתא טעמו אם זה ולפי אדם, בני  לרוב הנרגש טעם דבעינן
טעם  שצריך הרשב"א דברי הביא ובב "י  עכ"ד. חיישינן לא - איסור טעם שמרגיש אמר ואחד דאיסורא טעמא

אדם: בני לרוב כוונתו ונ"ל ע"כ אדם בני  לכל alg.(c)הנרגש mrh ea oi`y xne` m` אין אם אפילו ובזה
מותר  כן גם האיסור כנגד בהיתר כנגדו (ג )ששים יותר או מאה בהיתר יש אפילו איסור, טעם בו יש אם אבל .

לעולם  בטל אינו דטעם אסור, eke'.(d):(ד)– `ede 'eke mebt `edyסעיף ק "ג בסימן לקמן זה דין בפרטי  עיין
eilr.(e)ב ': oikneqy rci `ly jixveוהיתר איסור אלא [טור]לגבי התבשיל. את יתירו פיו שעל שיודע ,

הימרו  שאנשים לו שאומרים כגון אחר ענין לגבי עליו שסומכין חושב  הגוי  ואפילו תומו. לפי  מסיח  הגוי  יהא
והיתר  איסור לגבי עליו שסומכין ידע  שלא רק ונאמן, תומו לפי  נחשב  זו, בקדירה טעם יש אם זה עם .(ה)זה

קפילא הגוי אומן]ואם נחתום לגבי [פירוש עליו שסומכין שיודע  תומו, לפי  מסיח אינו אם אפילו עליו סומכים
אומנותו  יפסיד שמא שירא משום משקר דאינו והיתר, enrehl(f):(ו)איסור miakek caer my oi` m`e

.miyya opixryn כוכבים עובד ידי על אלא שרינן לא לטועמו כוכבים עובד שם דכשיש המחבר דעת משמע
בפחות  אפילו מותר איסור, טעם בו שאין אמר ואם מששים, יותר אפילו אסור איסור, טעם בו שיש אמר ואם
כוכבים  עובד שם שאין כגון דמילתא עלה למיקם אפשר דלא היכא אלא בששים לשער אמרינן ולא מששים.

כן  הרמב "ם דעת בב "י  שפירש וכמו במינו מין הגר"א(ז)או ובביאור המחבר:(סק"ז). מדברי  הכרע  שאין כתב 

äøéäá äëìä
.eilr oikneqy rci `ly jixve* :` sirq הפוסקים והקשו

ש"ס  והלא מהתורה, כעיקר דטעם השו"ע פסק ס"ב דלקמן
היא קיד:)ערוכה נאמן (ב"ב תומו לפי מסיח גוי  דאין

והש"ך  בלבד . אשה בעדות אלא תורה כתב (סק"ב)באיסור
דאין  הוא דמילתא עלה למיקם דליכא היכא דדוקא לחלק
במין  אבל תורה, באיסור נאמן מסל"ת כוכבים עובד 
להטעימו  דמילתא עלה למיקם דאיכא כיון מינו בשאינו
בעדות  גם הרי קשה ולכאורה עכ"ל  עליה סמכינן לקפילא
מילתא  שהוא משום אלא מסל"ת בגוי  שרינן לא אשה
גירושין, הלכות סוף ברמב"ם כמבואר לאגלויי  דעבידא

החודש קידוש בהלכות הי"ד)וגם מתירין (פ"ג דלא מבואר

ïåéö éøòù
איסור(סק"א)פר"ח (סק"א)ש"ך (סק"א)ט "ז(`) אינו וחלב "איסור" בשו"ע דכתב חלב, לומר אפשר ואי [מש "זוש"פ. ָָ

הריב"ש(סק"ב)ט"ז(a):סק"א] בשו"ת הוא וכן רפח), במש"ז:(סי ' הרא"ש(b)והובא בשם וב"י כט)טור סי ' והתוספות (פ"ז 
אלא) ד"ה ומין)והר"ן(צט. ד"ה ששים:(לד. כשיש אלא אקפילא סמכינן דלא רש"י מ "ש הרא"ש (c)ודחו בשם יוסף בית

והר"ן(שם) אחרונים:(שם)הרשב"א שאר וכ "פ .(d)סק"ב)מש"ז הט"ז:(סוף דברי וכן (e)בביאור יוסף, הבית פסק כן
בש"ך :(סק"ד)ש"ך(f)ובש"פ:(סק"ב)הוא



êåøò ïçìùçö ïîéñúåáåøòúæé÷

ïåéë ,åðéîá ïéî àåä íà ïëå .íéùéùá ïðéøòùî ,åîòåèì íéáëåë ãáåò(ç)í÷éîì àëéìã
.íéùéùá íéøòùî ,àîòèà(è)(íéùéùá ìëä ïéøòùîå* ,éåâà êåîñì åéùëò íéâäåð ïéàå) ותשובת (באגור

אחרונים) ושאר ע"ט סימן  פדואה .מהר"מ

äëìää øåà
(g).`nrh` mwinl `kilc האיסור שטעם שכיון

שווה, טעם וההיתר מרגיש שאינו הגוי יאמר היאך
האיסור: `ieb.(h)של jenql eiykr mibdep oi`e

הדחק ושעת מרובה בהפסד ואפילו .(ח)ואפילו
דרבנן  לטיבותא (ט)באיסור תרתי  ביה אית ואפילו .

סומכים  אין תומו לפי  ומסיח אומן וכתבו (י)שהוא .
הספרדים אחרו  שאין (יא)ני  נוהגים ספרד בני  דאף

בששים. הכל משערים אלא גוי, אטעימת סומכים
אומר יביע  י)ובשו"ת סי ' חיו "ד  שבהפסד (ח "ח  כתב 

בתערובתו  ואין כחוש שהאיסור לנו ונראה מרובה
עיקר  על לסמוך ספרד בני  יכולים טעם, נתינת כדי
שאין  אפילו תומו, לפי  מסיח לגוי  ולהטעימו הדין
שיאמר  לאחר דמילתא ולרווחא האיסור. כנגד ששים
עוד  יוסיפו איסור, של טעם שום בתבשיל שאין הגוי

האיסור  כנגד ששים כדי  עד שם (יב)בתבשיל כתב  עוד .
מרובה  הפסד באין אפילו להקל סניף עוד יש שאם
במין  תורה באיסור אפילו נכרי, אטעימת  לסמוך יש
אפילו  דרבנן שבאיסור לי  ונראה ע "כ. מינו. בשאינו
על  לסמוך רשאי  סניף  שום ובלא מרובה הפסד בלא
ביביע שם משמע  וכן הגוי, את ולהטעים הדין עיקר
הגוי  את להטעים רוצה אינו אם שבזה אלא אומר.
דמותר  ששים, שיהא היתר להוסיף  לכתחילה יוכל
בסימן  כמבואר לבטלו כדי דרבנן איסור על להרבות

אטעימה,(ס"ו)צ"ט  סומכים דאין שכתבנו ובמקום .

äøéäá äëìä
מזה  נשמר וכבר כשר. בעד אלא לאגלויי  דעבידא במילתא
לאגלויי  דעבידא מילתא דהויא הכא שאני  וז"ל: הפר"ח 
יהיה  הענין אם אף התם דאילו אשה מעדות ועדיפא מיד 
שטועמין  שמיד  הכא משא"כ  וכו' מיד מתברר אינו שקר
השפ"ד לשון וגם עכ "ל לא או משקר אם מתברר אותו

והט"ז כן. שאין (סק"ב)מורה עדות הצריך דבר בין חילק
עדות  בעינן דלא והיתר איסור לבין נאמן, מסל"ת נכרי 
באיסורין. נאמן אחד שעד  לזה וראיה הוכחה אלא גמורה

שט "ז מסימן להקשות מהני (ס"א)והוסיף דלא בכור גבי 
איסור  שיש מקום בכל להקל אין כן דאם וסיים מסל"ת, גוי 

ברא"ה והמעיין עיי"ש. טז .)תורה ב"ד  כל(בדה"ב לו יתברר
תומו  לפי מסיח בקפילא בעינן לא וז"ל: נכון על הסוגיא
ואיתחזק  הוא דקפילא דכיון משום דקפילא דטעמא
ואיכא  לגלויי  דעבידא במלתא נפשיה מרע לא בקפילא
וכל ליה טעמינן הא סוף סוף דהא דמלתא עלה למיקם
בגלויי  אלא כלל  בעדות ליה מחזקינן לא גוונא כהאי 

נכרי  עדות התירו ולפיכך נכרי [מסל "ת]מילתא. אבל באשה,
אחרים]אחרינא בעניינים ומסל "ת [היינו  עליה, סמכינן לא

מורי  ולא מעלה אינו אשה דנכרי  בעדות אלא באיסורין ד
אלא  הוא עדות דלאו הדין מן נאמן הכי  בלאו והתם בלבד,
מסל "ת  רבנן בעו דלחומרא אלא הוא בעלמא מילתא גלויי 

בלחוד  בההיא איש]ודוקא אשת חומר משום אבל[והיינו  וכו'
שכל דעתו ומבואר עכ "ל. נאמן אינו לעולם עדות בתורת
מילתא  גלויי אלא עדות בכלל  אינו להתגלות שעשוי דבר
קפילא  שיהא הצריך  שלא והשו"ע נפשיה, מרע דלא ואומן
מסל "ת  שהוא שכיון וסובר זה בפרט  הרא"ה על  חלוק
הרא"ה  שגם לומר נראה ויותר בזה, סגי  לאגלויי  ועבידא
עבידי  בדלא אלא מסל "ת גוי  ממעט  ולא לזה מודה
ובמשמרת  בתוה"ב מהרשב"א השו"ע דברי  שהרי  לאגלויי
שיהיה  צריך בנ"ד ומ "מ להרא"ה, שמסכים נראה שם הבית
מדברי  יקשה דאל"ה וכנ"ל מיד  להתגלות שאפשר בענין
שדברי  תראה ומזה החודש. קידוש בהלכות הנ"ל  הרמב"ם
שנתקשה  ומה הרא"ה, בדברי  יחד  כלולים והט "ז הש"ך 
שהוא  לא אם באיסורין מוריד  ולא מעלה אינו נכרי שמסל "ת הרא"ה כתב דכבר ליתא, מעיקרא קושיא מבכור הט"ז

לאגלויי : דעבידא miyiya.מילתא lkd oixryne*תשובה בפתחי אפרים(סק"ב)כתב שער תשובת נא)בשם ועבודת (סי '
ל)הגרשוני  במידה(סימן אדם[נפח]שמשערים החכמת כתב  וכן במשקל, ס"ג)ולא נב שיש (כלל משום חדש, הפרי  בשם

ïåéö éøòù
(g)כהן פ"ז)מנחת תשובה(ח"א בדרכי  טז)והובא כט)פמ"ג(h):(ס"ק ס"ק מהרש"א(שפ"ד כט)וגליון ס"ק הש"ך וכן (על ,

משה בדרכי  שהובא באגור ועיין (סק"ה)שפ"ד(i):(סק"א)משמע להיתר, מפורש שבגמרא זה למנהג טעם נתבאר ולא .
בזה: שנדחק מה כט)פר"ח (i`)ברעק"א ס"ק פז הגדולה(סי' טו)כנסת אות הגב"י צח צדק(סי ' סק"ב)זבחי  החיים (כאן  כף

ב) מרובה(ai):(אות הפסד בלא אפילו לכתחילה אפשר שבזה פשוט לי שם)ונראה אומר יביע :(עיין 
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.a(é)òãåð íà ,åøòùì åéìò ãåîòì ïéìåëé ïéàù ïéðòá ,êôùðå åðéîá ïéî áøòúð íà(àé)
,øúéä åáåø äéäù(áé).øåñà ,øúéä åáåø äéäù òãåð àì íàå .øúåîåðéîá ïéî ïéðòìå :äâä

äëìää øåà
בשאינו  במין ישראל טעימת על אבל בגוי , דוקא זהו
כגון  משקר, אינו דישראל סומכים אנו דהיתרא מינו
שאין  ואף  כהן, לה דטעים לחולין שנפלה תרומה
לענין  מינה נפקא מ"מ  בזמנינו נוהג תרומה אכילת
צנון  גבי  כמו חלב  או בשר טעימת לענין וכן נדרים,
וכדלעיל  בחלב לאכלו ורוצה בשר של בסכין שחתכו

צ "ו  a::(יג )ר"ס  sirq(i)epina oin axrzp m`
.'eke jtypeשנימוח מיירי הסעיף זה דכל ודע 

ששים  צריך ואין האיסור, גוף  ממנו שנטלו או האיסור
כל  האיסור, גוף  נשאר דאם האיסור, טעם לבטל אלא
מועיל  ומה עתה טעם נותן הוא ששים עכשיו שאין
בסימן  וכמבואר שנשפך, קודם ששים שהיה לומר

רותחת,(יד)(ס"א )וק"ז(ס"ב)ק"ו שהקדרה דוקא והיינו .
שוב נשפך, ואז סולדת מיד פחות הקדירה נצטנן דאם

טעם: נותן xzid.(i`)אינו eaex didyשיודע היינו
היה  אם שמסופק  אלא ההיתר, מן הרוב שהיה בודאי 

האיסור: כנגד בהיתר התורה xzen.(ai)ששים דמן
בטל  טעם נותן שאינו כיון היתר במין איסור מין
שחכמים  אלא להטות" רבים "אחרי  כדכתיב  ברוב,
מינו  בשאינו מין אטו במינו מין דגזרו ששים, הצריכו
רובו  שהיה שנודע  כיון והלכך ששים. צריך שמהתורה
עוף לבשר חלב נפל אם ולכן ולקולא. דרבנן ספיקא ליה הוה לא, או ששים יש אם אלא נסתפק  ולא היתר,

להיפך סק"ה]או מש "ז בחלב. עוף בבשר שיארע ספק כל הדין דקיימא [והוא מותר, - ששים היה אם ידוע  ולא ונשפך
מדרבנן  הוא בחלב  עוף בשר שכתבו (טו)לן ויש יש (טז). אם גוי  ע"י לברר אפשר שאי  באופן מיירי זה דכל

המש"ז אבל להקל. לא אבל לחומרא היינו נכרי  טעימת על סומכים אנו שאין ואע "ג אף(סק"ג)טעם, כתב
מקום  מכל דרבנן, בספק הדין והוא מבררינן, בקל לברר שאפשר מקום דבכל ואף  לברר, צריך אין גוי שיש
אחר  בזה, להקל דיש ונראה ע"כ. לברורי  אפשר כלא הוי  גוי, טעימת על לסמוך כלל נוהגים אנו שאין כיון

ו' בסעיף לקמן שנבאר וכמו ברוב. בטל בחלב שעוף ועצומים רבים ראשונים שם )שדעת ציון  ושערי ההלכה :(אור

äøéäá äëìä
ידי  על  והמתיר כבד הוא שטבעו ויש קל  שבטבעו דבר
כתבו  וכן באומד . ישער אלא טריפות מאכיל  משקל

ב)החיד "א אות צט סי' החיים(שיו"ב ה)וכף בשם (אות
שז"ל בראשונים. מוכח  שכן השם בעזר ומצאתי הפוסקים.

בחידושיו הא)הרשב"א ד"ה ק. נתמעט(חולין  וכו' ר"י  ותירץ
במה  אף משערין כשירה שבלעה בלע מחמת הנבילה נפח 
ממש  הנבילה בשיעור ולא הנבלה מן הכשירה שבלעה
במשקל. נתמעט  קאמר לא ואמאי ע"כ. וכו' שנתמעטה

התרומה בספר כתב נב)וכדבריו סימן והיתר  וכיו"ב (איסור
הרמב"ן ההוא)כתב ד"ה צח. דף מדברי (חולין מוכח וכן .

וכו' למים הקדירה שמכניסין ראבי"ה בשם (הבאתיהמרדכי 

וצריך) ד"ה צ"ג סי' ריש  בהירה בהלכה כמי דבריו  דלא עיקר, וכן ,
במשקל. לשער שיש בפתחיcereשכתב בשם כתב תשובה
יהודה חינוך  בית לג)תשובת וההיתר (סי' האיסור שאם

בטבעו  כבד  אחד שאין אחד, ממין דהיינו במשקל שוים
מחבירו  יותר חלל או נפוח בו אין וגם השני, ממין יותר
אם  אמנם במשקל . או במדידה או לשער שנוכל  פשיטא אז
במדידה  נשער אם דאז מחבירו יותר חלל  אחד בחלק יש
דשמא  ממנו משובח השוקל אמרינן אז החלל למעך  צריך
לשער  אפשר שאי  מינים בשני  אבל יפה. החלל  מיעך  לא
החיים  בכף והובא במדידה. וישער החלל ימעך  אז במשקל

ו) החייםcer.(אות בכף י)כתב צדק (אות הזבחי  בשם
לשקול דרכינו לפנינו, איסור דבר כשיבוא שמנהגינו
אם  מקום מכל אמשקל  סמכינן שלא והגם וההיתר, האיסור
יפה  באומד  נדע מששים יותר הרבה במשקל  שיש ראינו

במידה: ששים שיש

ïåéö éøòù
(bi) ה)פר"ח (סק"ה)ש"ך סק"ה)ופמ"ג(אות בסימן (שפ"ד  והנה ישראל . אטעימת אף סמכינן דלא שכתב כהלבוש ודלא ,

הש"ך כתב מ "ש (סק"ה)צ"ו עיין אך עי"ש. כהמחבר ודלא לכתחילה, לא אבל  בדיעבד  אלא ישראל אטעימת סמכינן שלא
בהירה בהלכה או)שם וכדעת (ד"ה לכתחילה אפילו ישראל אטעימת שסמכינן ואחרונים ראשונים הפוסקים גדולי  מפי 

טו)פרישה(ci)המחבר: סק"ה)ופרמ "ג (ס"ק בפתחי (סק"ט)פר"ח(סק"ז)ש"ך(eh):(מש"ז והובאו שמואל אמונת תשובת
אדם(סק"ו)תשובה החכמת וכ "פ סי"ד), נא תואר(כלל  כט"ז(סק"ז)חוו"ד(סק"ט)כרתי (סק"ו)ופרי דלא ומש"ז (סק"ה)וש"פ,

מרובה: הפסד  במקום רק הש"ך  על  אדם(שם)כרתי (fh)שסמך  בחכמת נכונים:(שם)והוב"ד דדבריו וכתב
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(âé)*àì åà äåù àåä íà àîòè øúá ïðéìæà àì ìáà .åðéîá ïéî éåä äåù àåä íà ,àîù øúá ïðéìæà בשם (ב"י 

äëìää øåà
(bi).`ny xza opilf`וכתב(סק"ו)והש"ך חולק,

בתר  ולא טעמא בתר דאזלינן מבואר הפוסקים דבכל
בשאינו  מין זה ומטעם להחמיר, בין להקל בין שמא
ולכן  טעם. דנותן משום ששים עד מהתורה אסור מינו
דחלוק גב על אף במינו מין הוי בטעם שוה אם
מינו  בשאינו מין הוי  בטעמו שוה אינו ואם בשמו,

לן דקיימא גב  על ואף  בשמו. ששוה גב על (ע "ז אף

ולא סו.) שמא בתר אזלינן במינו מין דלענין כרבא
שאוס וטבל נסך יין לענין דוקא היינו טעמא, רין בתר

ששיעורן  וערלה תרומה לענין וכן במשהו, במינו מין
שוב גוונא בכהאי  והלכך במינו, מששים למעלה
וכן  להטות. רבים אחרי או כעיקר טעם משום ליכא
אזלינן  במינו, בטיל דלא מתירין לו שיש דבר לענין

טעמא בתר ולא שמא סק"ג ]בתר קב סי ' בש"ך .[כמ"ש
בכף עיין הש"ך, דברי אחר נמשכו אחרונים והרבה

ט"ז)החיים שביארנו (ס "ק בהירה בהלכה עיין אבל .
נכון: על הרמ "א דעת

äøéäá äëìä
.`ny xza opilf`*.הש"ך בשם  שכתבתי  מה בפנים עיין

שקושייתו  וכתב הש"ך על חלק אחרון בדף הט "ז אולם
בתערובת  גם דיבר שהרמ "א שסבר משום הינה הרמ "א על 
וזה  מר שזה הקצה אל  הקצה מן שונה שטעמם דברים
מין  של דין לזה שיהיה יתכן היאך  תמה כך  ועל מתוק,

ברוב בטל שמהתורה מהש "ךבמינו אחרון  בקונטרס גם [באמת

הרמ"א] דעת הוא שכן דיבר כתב לא שהרמ"א האמת אך  .
כן  מצינו שלא משום בתכלית, בטעמם ששונים בדברים
הפוכים  טעמים להם שיהיה מינים שני  שיהיו איסור בשום
בטל יהיה לרבא גם דבר כזה ימצא שאם ובאמת אחד . ושם
הדומים  בדברים גם הינה ורבא אביי  ומחלוקת בששים.

בגמרא דאיתא וכמה סו .)בטעמם חדתא(ע"ז  נסך]חמרא [יין 

אביי  טעם. בנותן אמר ורבא במשהו. אמר אביי בענבי.
טעמא  חד ואידי  אידי אזלינן, טעמא בתר במשהו, אמר

במשהו במינו ומין במינו, מין ליה דהוה נסךהוא. [ביין

אמר ] ד "ה צז . חולין תוס' במשהו. במינו מין הכל אמר:לדברי ורבא
שמא  והאי  לחוד שמא והאי  אזלינן, שמא בתר טעם בנותן
בנותן  מינו בשאינו ומין מינו, בשאינו מין ליה והוה לחוד ,
כרבא, הלכה דוכתא בכל לן וקיימא הגמרא. עכ "ל טעם
טעמא  חד  בגמרא דאיתא והא הראשונים. כל  פסקו וכן
קצת  חלוקים אבל דומים שהטעמים הדבר פירוש הוא.
השיב  והש"ך עכת"ד. בנ"ט ואמר רבא בא כך  ועל בטעמם,
טעם  בנותן רבא שאמר ומה שוה טעמם דודאי  זה על 

) שמהרמב"ם באמת אבל  נ"ט . של בשיעור מאכ"א פירושו

הל "ב) היין פט"ז  שהיה בין מבוקעות היו ואם באכילה, מותרות והן ידיחם הענבים על  שנפל נסך  יין וז"ל: כהט "ז נראה
שכתב  הרי  עכ"ל  באכילה מותרות אלו הרי לאו ואם בהנייה, אסורות אלו  הרי  בענבים' טעם נותן 'אם חדש שהיה בין ישן
אפשר, אי זה טעם' נותן של 'שיעור הרמב"ם דכוונת לדחוק תרצה ואפילו נ"ט '. של 'שיעור כתב ולא טעם' נותן 'אם

ו  ממש. טעם נתינת בתר ואזלינן בגמרא. כדאיתא שונה טעמו ודאי  שבזה ישן ביין גם קאי  הרמב"ם הרמ "א שהרי לשון
הטעם  בתר דאזלינן העיקר באמת כי  טעמא'. בתר רק 'לא פירושו טעמא' בתר אזלינן לא אבל  וכו' שמא בתר 'דאזלינן
האיסור  את מעורר השם מ "מ דומה, שטעמם אף שונה שלהם שהשם שכל הדבר וביאור שמא, בתר גם שאזלינן אלא
שביאר  כפי את"ל  ואף שמא. בתר אזלינן מששים ביותר האוסר בדבר שרק לבאר הש"ך  נדחק ולחינם שם. הט "ז כמ "ש
שבאמת  וכמו טעם. נותן של בשיעור היינו טעם' 'בנותן רבא שאמר ומה ענבים כמו בדיוק טעמו חדש יין שבאמת הש"ך

) המאירי  סו .)ביאר בתחילה,ע"ז שנתבאר וכמו שוה ושמם שונים שכשטעמיהם להקל הרמ"א כוונת שאין ברור הדבר מ "מ ,
אם  ששים צריך מ "מ שוה שטעמם אפילו ביבש, יבש נתערב ואם שמא בתר וגם טעמא בתר גם דאזלינן קמ"ל  אלא
כתוב  מצאתי  וז"ל: הב"י  כתב והנה בש"ך. וכדאיתא הרמ"א כדעת הסכים היש"ש גם הב"ח . שכתב וכפי שונה, שמם

תתנ"ד) סי' וע"ז  תש סי' חולין  במרדכי  נמצאים כדאמרינן(הדינים הם מינים שני  ובשר נד:)דכבד  מותר (נדרים הבשר מן הנודר
כרבא לן קיימא שם עוד וכתב הם. מינים שני  בהמה ובשר עוף ובשר סו .)בכבד . חדתא (ע"ז  חמרא אזלינן שמא דבתר

וחלב  מיקרי . הדקין ושל  הלב  של שומן הם. מינים שלשה ועז ושור ואיל הם מינים שני  ועיסה ושאור הם מינים שני  בענבי 
הוא אחד  מין ורחל זרוע]פרה אור מקרי . חלב והאי  מקרי חלב הוא [דהאי שמן בשר הירך  ושומן ואליה וחזה צלעות של ושומן

הוא במינו מין ואיל וכבש חלב, ולא בשר עזים"]ומיקרי ושה כשבים "שה ד ) יד (דברים דכתיב א"ז . שה. קרואים וכולם להם אחד [שם

זרוע רנ "ג)מאור סי' באגור(ע"ז  מצאתיו כך ואחר רס"ו)עכ "ל. אלף בא"ז(סי ' עיין עוד  הב"י. סוגי (שם)עכ "ל מיני שכל
דג  שכן וכל טהור. במין שנאסר טהור מין ואפילו לו, יש עצמו בפני שם סוג  שכל כיון מינו, בשאינו מין הוי  הדגים

באו"ה גם עיי "ש. טהור בדג  די"ז)טמא כ"ג אז (כלל  שלמים כשהם דוקא ועז שור שבשר והוסיף אלו דינים כל  העתיק
שור  בשר איל  בשר נקרא כי  ועז שור בשם וכן איל  בשם נקרא דאינו במינו מין הוי חתוכים הם אם אבל בשמן, חלוקין

דומים]וכו' שהטעמים בהדיא שהפר"ח[משמע אלא שמא. בתר גם אזלינן איסור שבכל  להבין נוכל זה מכל  סק"ז). החזיק (סוף
אבל בששים, בטלים שאינם איסורים שאר או להתכבד  הראויה חתיכה על  קאי  ראשונים דהנך וביאר הש"ך בדברי
ומה  חילוק. דאין הט "ז כדברי ומשמע זה, דבר נזכר לא הראשונים בכל כי ופלא נ"מ . אין בששים הבטלים באיסורים

בהרחבה: לה אות עד  יט  אות החיים בכף עיין מינו בשאינו מין או במינו מין נקרא
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ל"ט) סי ' ש "ד בהגהות הוא וכן ãåîòì.האגור ïéìåëé ïéàù ïéðòá êôùðå åðéî åðéàùá áøòúð íà ìáà
,øúéä åáåø äéäù òãåð åìéôà ,åøòùì åéìò(ãé).øåñà*(åè)åðéàùáå åðéîá áøòúð íàå

ïéðòá êôùðå åðéî(æè),åðéîî øúéä åáåø äéäù òãåðå ,åøòùì åéìò ãåîòì ïéìåëé ïéàù
åðéî åðéàù úà ïéàåø(æé),åðéà åìéàë(çé).åìèáîå åéìò äáø åðéî ,øàùäå*

äëìää øåà
(ci).xeq` הפוסקים וכל תם רבנו כדעת לן דקיימא

מדאורייתא  אסור כעיקר שטעם בשיטתו העומדים
שנותן  כיון ששים צריך ומהתורה מינו, בשאינו במין

לחומרא  אזלינן ספק  במקום כן ועל (eh):(יז)טעם,
.axrzp m`e כגון מינו. ובשאינו במינו האיסור, מין

רוטב , עם שחוטה בשר של לקדירה שנפל נבלה בשר
מינו  אינו הוי  והרוטב  מינו הוי  (fh):(יח)שהשחוטה

.exryl eilr cenrl oileki oi`y ששים היה אם
וברוטב השחוטה בבשר היינו שבקדירה, מה בכל

שנשפך  קודם האיסור `epi.(fi):(יט)כנגד eli`k
וממילא  ומינו מין רק  ויש רוטב  שם אין כאילו פירוש

ולקולא: דרבנן ספק  ליה dax(gi)הוה epin x`yde
eilr.elhaneמו)המהרש"ל סי' (סק"ח )והש"ך(פכ"ה

כיון  אסור דהכל וס"ל זה דין עיקר על חולקים
וכיון  מינו, אינו שהוא ברוטב  טעם נותן שהאיסור
דאורייתא  ספיקא הוי  ששים יש אם שספק 

בעל (כ)ולחומרא  הרשב"א שאף  דאפשר הש"ך וכתב  .
חתיכות  היינו מינו את אלא להתיר אמר לא זה דין

אסור  הרוטב אבל הט "ז(כא)בשר, אבל ורוב(סק"ה).
שאף(כב)הפוסקים  הט "ז וביאר השו"ע. בדעת החזיקו

בהיתר  ששים היה לא שמא לחוש ואין מותר, הרוטב
במין  רוב  שיש דכיון ברוטב, טעם הנבלה ונתנה
גמור  היתר ונעשה ברוב האיסור נתבטל ההיתר,
של  הוא לרוטב  ממנו הנפלט  הטעם גם ואז מהתורה
ורוב והרמ"א השו"ע שדעת כיון הלכה ולענין היתר.
במקום  להחמיר וטוב נקטינן. הכי  להתיר הפוסקים

מרובה: הפסד שאין

äøéäá äëìä
.xeq`*מוכח לשונו ומסתימת לחומרא. דאורייתא דספק

הרמב"ם כדעת סובר ב-ג)שאינו הל' שיהא (פט"ו שצריך
מן  לאסור כדי  היתר של  פרס אכילת בכדי  איסור כזית

ר  כדעת פסק אלא אסור התורה. טעם שנותן שכל  תם בנו
איסור, של ממשו שם אין אפילו זו ולדעה התורה, מן
ונתן  איסור של בקדירה היתר שבישל כגון בבלוע, ואפילו
כעיקר' 'טעם דילפינן התורה. מן אסור זה הרי  טעם

נזיר וע"ב)במסכת ע"א גמורה (לז דרשה וזו מדין, מגיעולי 
הרא"ש שביאר וכפי לא)מהתורה, סי' פ"ז  רבנו (חולין  לדעת

הגר"א כתבו וכן ד"ה והפמ "ג (סק"ח)תם. בב"ח להלכות (פתיחה

שאפילו טעם) זה מכל ומוכח  השו"ע. דעת הוא ושכן וש"פ,
שכתב  וכפי  התורה, מן איסורו טעם שנתן כל במשהו

בהיתר,(שם)הרא"ש טעם האיסור שנתן דכיון ר"ת, לדעת
עיי "ש: התורה מן elhane.אסור eilr dax epin x`yde*

הרשב"א  שאף דאפשר הש"ך  בשם ההלכה באור מ "ש עיין
בפמ"ג וכתב מינו. את אלא התיר סק"ח)לא דאין (שפ"ד 

חתיכות  מותר יהא איך  אסור, מינו שאינו דכיון להקשות
נבלה נעשה האסור הרוטב שהרי  צ"ב השחוטה, בסי ' (לרמ"א

בשאר ס"ד) נבלה נעשית דחתיכה לומר דיש בבשר? ונבלע
בחתיכה  הנבלע הרוטב כן ואם מדרבנן, זה איסורים
תולין  ובדרבנן פנים, כל  על תורה איסור בו אין הכשירה
ליה  קשיא מאי  יודע ואיני  ע"כ. ששים בהיתר שהיה
הרשב"א, בדעת אלא קאמר לא הש"ך  דהא מעיקרא

עצמו ח.)והרשב"א ש"א ב"ד אפרים (בתוה"א ר' כדעת סובר
ואפשר  איסורים. בשאר נבלה נעשית חתיכה אומרים שלא
מנהגם  לפי  אפילו להתיר הש"ך שרוצה הפרמ"ג שהבין
לא  אך איסורים. בשאר נבלה נעשית חתיכה שאומרים

הש"ך : בדברי כן הט "ז epazkמשמע בשם ההלכה באור
להתיר  הגון טעם וכתב והשו"ע, הרשב"א לדעת שהסכים

הפלתי  והנה הרוטב. את אחר (סק"ה)אף באופן לבאר כתב
דבריו  כי  הרשב"א על לחלוק מקום אין באמת אבל  וז"ל :
שחוטה  חתיכות ושתי נבלה חתיכת נפל  אם כי ברורים,
התבשיל, האוסר הוא מנבלה היוצא מוהל  התבשיל, לתוך
חתיכות  משני התבשיל לתוך מוהל  יוצא זה ולעומת
ההיתר, מוהל ברוב בטל האיסור מוהל  ונמצא הכשרות,

ïåéö éøòù
(fi)וש"פ:(סק"ו)וש"ך(סק"ג)ט"ז(gi)(סק"ה)ט"ז:(hi)האיסור טעם לבטל מצטרף הכל  סק"ה]דהא והט"ז[מש"ז (סק"ה).

דק: סופר(k)לא חתם בשו"ת פז)וכתב סי' להחמיר:(יו "ד  יש חדש(k`)שכן שבודאי (סק"ח)והפרי  אמת, זה שאין כתב
הרשב"א: דין על  לחלוק מסכים הוא גם ומ "מ מדבריו. כדמוכח  קאמר התערובת כל  להתיר חטאת (ak)הרשב"א תורת

די "ג) פה תואר(כלל  פרי  סק"ח)חוו"ד (סק"י)כרתי(סק"ח)ב"ח יעקב(חי' מה)מנחת ס"ק השלחן(שם י)ערך משמע (אות וכן
הגר"א יא)דעת :(ס"ק
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.b(èé),åðéðôì àåäå ,øúéäá áøòúðù øåñéà ìáà .êôùðùë ,íéøåîà íéøáã äîá(ë)
,íäéøáã ìù íéøåñéàî àåäù éô ìò óà ,åøåòéù ìò ãåîòì øùôà éàå(àë).øåñà*

äëìää øåà
:b sirq(hi).mixen` mixac dnaבסעיף שהיקל

דרבנן: בספק lr(k)הקודם cenrl xyt` i`e
.exeriy בהיתר שיש אנו שבקיאין שאף לומר רוצה

כמה  יודעים אנו שאין אלא האיסור, כנגד רוב 
לקדירת  שנפל כחל וכגון בהיתר, נבלע  מהאיסור
שבכחל  מהחלב  כמה לשער בקיאין אנו שאין בשר,
אסור  שבכחל שהחלב  אף  הבשר, בתבשיל נבלע
לקולא  דרבנן ספק אומרים אנו ואין אסור. - מדרבנן

הכחל  שפלט החלב  נגד ששים יש (k`):(כג )ומסתמא
.xeq`הר"ן כתב הדבר לקדירה ובטעם שנפל כחל [גבי

בכולו] לשער שצריך בשר שאי של דבדבר משום וז"ל:
כל  יהיו לקולא, אזלינן אי  עליו לעמוד אפשר
בעיניו  שנראה במה ישער אחד וכל בספק  האיסורים
במה  אבל מדותיהן, להשוות חכמים ראו ולפיכך
נשפך  אם כגון בעלמא באקראי אלא בא שאינו

äøéäá äëìä
ברוב  יבוטל שלא איסור טעם שום בתבשיל כאן ואין
התוס' מדברי  זו לסברא ראיה שהביא ועי "ש עכ "ל.

מאיר הבית הביא וכן ואם)והרא"ש. בש "ע שם זו רא (ד "ה יה
צ"ע: הש"ך  דברי האלו הפלתי  דברי פי  ועל התוס'. מדברי

.xeq`* :b sirqבט"ז חסרון (סק"ו)עיין שספק דאף שכתב
אחרים  אצל להתברר שאפשר כיון ספק מקרי  לא ידיעה
דבריו  והוכיח ספק, בגדר נחשב הדור לכל  הספק אם אבל 

פ"א סימן ושו"ע הטור הבאות (ס"א)ממ "ש הגבינות להתיר
לברר  בקיאין היינו שאם מפני סירכא, ידי שעל  מטרפות
ספק  ליה הוה כן אם בדיקה ידי  על  היתר להן שהיה אפשר
אימור  טריפה ואת"ל טריפה אינו ספק טריפה ספק ספיקא,
לענין  ספק שמיה בקיאות דחסרון אלמא נטרפה, כך  אחר
שיש  הדין והוא ספיקא, ספק דצריך דאורייתא איסור
דאף  הכחל  מדין הט "ז והקשה דרבנן. ספיקא בחדא להתיר
ועי"ש  ספק, בכלל נחשב הוא אין הדור לכל  ספק שהוא
דחוקים  דבריו וכל  כתב הכסף בנקודות והנה שחילק. מה

דהכא לק"מ כיון [בכחל]ומעיקרא חכמה חסרון שפיר הוי 
התם אבל שיעורו על לעמוד  אפשר פא]דלא בסי' סירכא [גבי

אלא  ובנפיחה בפושרין למיבדק אפשר דהא כשר מדינא
ודאי  הילכך  בבדיקה אנן בקיאי  דלא ואמרינן דמחמרינן
ק"י  בסי' חדש הפרי דעת הוא וכן עכ"ל . הוא מעליא ספק

הס"ס יז)בכללי  הסימן (אות בסוף הרמ"א מ"ש גבי  שכתב
לא  שמא מחיים ואת"ל שחיטה לאחר או מחיים ספק ספיקא, ספק משום גפו נשמט  או שנשבר עוף להתיר שיש הנזכר
לברורי  מצינן סגיאין דזימנין מהרא"י וכמ"ש ידיעה חסרון מחמת הוו תרוייהו ספיקי תרי  שהני  ואע"פ הריאה. ניקבה
מקרי  לא כן אם כלל  דילן אבדיקה סמכינן לא דהאידנא דכיון וז"ל: זה בענין חדש הפרי  וביאר וכו'. הושחר אם כגון
דהוי  לפנינו הריאה אינה כאילו והוי בדיקתו על  לסמוך רשאי  אינו בבדיקה ובקי גדול חכם אפילו שהרי ידיעה חסרון
יציבים  דברים ואלו ע"כ. ידיעה חסרון מקרי  האידנא דאף ברור הדבר וכיוצא, ואיסורין השערות בענין אבל גמור, ספק
נכנס  אינו לכולם, שהוא אפילו וכדומה כהשערות חכמה חסרון דבספק יש, חילוקים דב' הוא, כך הענין וביאור וברורים.

במצ  ספק כעין שהם ספיקות בשאר משא"כ ספק. דסירכא בכלל  ההיא כגון לכאן או לכאן בדבר צדדים ב' שיש יאות
בענין  הר"ן כמ "ש הוא החילוק וטעם הדור. לכל ספק שהוא כיון ספק בכלל  נכנס שפיר בזה כשרה, או טריפה או דהיא
שפיר  בדבר צדדים ב' שיש ספיקות שאר משא"כ בעיניו, שנראה במה ישער אחד  כל  ספק, בגדר זה נכניס דאם השערות
אינו  גם ובודאי  לילה, או יום או דהוא צדדים ב' יש בזה דגם ספק, בכלל נכנס הוא השמשות בין גם זה ולפי ספק. הוי 

רס"ו סי' ביו"ד  כהט "ז שלא וזה לכולם. ספק זהו דהא חכמה חסרון בגדר דאין (סק"ז)נכנס השמשות, בין גבי  שכתב
דהא  תמוה, דזהו לילה. או יום שהוא בודאי  יודעים היו התלמוד חכמי שבימי ואפשר הוא, לילה או יום אם בקיאים אנו

בשבת לקולא(לד .)מפורש דרבנן וספקא הוא, ספקא השמשות רס"א]בין סי ' באו "ח כמבואר  הדחק שעת או מצוה לצורך  רק .[היינו
רס"א סימן הלכה בביאור ברורה המשנה כתב השמשות)וכן בין  משא"כ(ד "ה ספק, בגדר כלל  נכנס אינו ידיעה חסרון דספק

העולם לכל ספק דהוא השמשות אומר[אחרונים]בין יביע בשו"ת פסק וכן ו)עכ "ל. אות כג סי ' חיו"ד השמשות (ח"ח דבין
שלמה בנין בשו"ת כמ "ש דלא וזה עי"ש. הוא גמור לו)ספק גם (סי ' ומה חכמה. חסרון ספק הו"ל  השמשות בין שספק

הפוסקים ט)[חוו"דשכל  אות השלחן(חי ' לט)ערוך  טהרה(סעיף סק"ח)סדרי  קפח אומר (סי ' יביע ו)שו"ת אות כג סי' חיו "ד  העתיקו ](ח"ח
עינינו  יאיר וה' לעיל. שכתבנו באופן רק שזה הוא פשוט ומ "מ לספק. נחשב שפיר הדור לכל  שספק הט "ז דברי לדינא

בתורתו:

ïåéö éøòù
(bk)ש"ך יוסף, וש"פ:(סק"ט)בית



êåøò ïçìùçö ïîéñúåáåøòú áë÷

.c,å÷øæå íìù àåäå åøéëî åìéôà ,øúéä íò ìùáúðù øåñéà(áë)ìë ãâðë íéùù êéøö
úá àéäù øåñéà úøã÷á ìùáîä êëéôì .åðîî àöé äîë íéòãåé åðà ïéàù éðôî ,øåñéàä

,øúéäá øåñéà ìù óë áçú åà ,àîåé(âë)äî ìë ãâðëå äøéã÷ä ìë ãâðë íéùéù êéøö
.úëúî åà õò åà ñøç ìù íäù ïéá* ,åòìá äîë ïéòãåé åðà ïéàù ,óëäî áçúù:äâä

äëìää øåà
עכ"ל. לקולא אזלינן הללו בדברים וכיוצא הרוטב
בדבר  אבל לשערו, שיכול אדם שאין כחל גבי  זה וכל
יודע אינו זה שאדם אלא לשערו עליו לעמוד שאפשר
וכדכתב אחר, מטעם ספק בגדר בא אינו זה לשער,

תתנד)המרדכי סי' זה (ע"ז אין לשער יודע שאינו דמה
אלא  לקולא, למיזל דרבנן הוא,ספיקא טפשים דעת

יכולים  שחכמים דבר ספק  קרוי זה אין שהרי
הפוסקים (כד)לברר  וכתבו נתן (כה). נכרי או קטן דאם

אלא  ברוב , שנתבטל וידוע  בקדרה, נוזלי  דרבנן איסור
להקל, יש - כנגדו בתבשיל ששים יש אם ספק  שיש
נשפך  כמה לידע  נביא שאינו טפשים, דעת הוי ולא
שכל  דחיישינן שנפל, לכחל דמי  ולא האיסור. מן
שאין  בנוזל אבל בעיניו. שנראה במה ישער אחד
גבי  נשפך כדין ממש הוי  נפל, כמה לידע  עליו מוטל

הש"ך שכתב  בחלב עוף  ההלכה בשר באור  וכנ"ל (סק"ז

ב) להקל:בסעי ' c:דתולין sirq(ak)miyy jixv
.xeqi`d lk cbpk דרבנן איסור וכנ"ל (כו)ואפילו

כחל: גבי  א' סעיף צ ' cbpk(bk)בסימן miyy jixv
.dxicwd lk,שבקדירה התבשיל אסור כן ואם

הכלי כנגד ששים בתבשיל אין כלל ס"ק שבדרך [ש "ך

ספקיא] בישל אם אבל איסור, ודאי שבישל ודוקא .
ספיקא, ספק  מכח  הקדירה את להתיר יש איסור
שמא  איסור, בישל אם ואף  איסור, בישל לא דשמא
שביררנו  וכמו ההיתר, בתבשיל טעם הכלי  יתן לא

בהירה בין)בהלכה שבשלו (ד"ה קדרות לאסור אין - בלבד חלק בשר לאכול הנוהגים ספרד שלבני שם עיין עוד .
חלק : שאינו כשר בשר בהן

äøéäá äëìä
.zkzn e` ur e` qxg ly mdy oia* :c sirq כלומר

הראב"ד סברת בב"י)לאפוקי והובא ז  סי ' דעים דסבירא (תמים
ידי  על האיסור להפריד דאפשר כיון ובמתכת, דבעץ ליה

או  אומדים אלא בכולו משערין אין כמה הגעלה, יפה מד
חילוק אין אלא ממנו, יב]יצא ס"ק צ"ד[ש"ך בסימן ובפמ"ג .

סק"א) הגדולה(מש"ז כנסת עיין וזת"ד: ו)כתב אות (הגב"י

בודאי  דוקא זהו הקדירה בכל  דמשערין הא הרדב"ז בשם
בקדירה  שתחב כף גבי ולכן איסור. בספק ולא איסור,
בספק  אבל איסור בודאי דוקא זהו כולה, כנגד  שמשערין
חידוש  והוא יע"ש. הפליטה נגד  רק אלא לשער אין איסור
וספק  זה, מהאחרונים אחד שיאמר מצאתי  ולא בעיני  גדול 
לשער  יבוא אחד  שכל  כזה חכמה דחסרון הוה, לא ספיקא
כף  כן על  כלל, ספק בגדר זה אין ודאי  דעתו אומד  כפי 
לפרמ"ג  והסכים עכת"ד. בכולו משערין איסור ספק שבלע

אליהו א)הכסא מוכח(אות הרדב"ז תשובת בגוף והנה .
דז"ל איסור ספק במקום הראב"ד סברת על שסמך

רצו)בתשובה סי' יותר (ח"ד  בתבשיל יש הפעמים רוב :
פליטה מכדי  יפה]מששים באומד  דמשערין שס"ל לראב"ד [היינו 

זהו  הכלי , כל לבטל  כדי דבעינן המחמיר לדעת ואפילו
האי  כולי החמירו ולא הכלי, פלט  כמה ידעינן דלא משום
דלא  ונראה עכ"ל . איסור בספק ולא ודאי באיסורי אלא
בכנה"ג . שהועתק מה אלא התשובה גוף הפמ"ג לפני  היה
נחשב  זהו השערות שבעניני  הדבר נכון שאמת אף והנה
וכמ "ש  ספק בגדר כלל נכנס אינו וזה חכמה חסרון בגדר

לעיל בהירה אסור )בהלכה מקום (ד "ה מכל  חדש, הפרי  בשם
טעם  הרבה פולט הוא שבודאי  האיסור גוף שנפל דוקא זהו
הראב"ד, סברת לצרף יש שפיר כלים פליטת גבי  אבל 
נתינת  כדי  פולטים אינם פעמים שהרבה מודים כולם דודאי

דוד בית בשו"ת וגם ומ"מ)טעם. ד"ה עד  סי ' כספק (חיו"ד כתב

ïåéö éøòù
(ck)כהש"ך ודלא אחר, בענין דיבר אחד  שכל  למרדכי הר"ן בין כלל  מחלוקת שאין מיניה (סק"ט)ונמצא שמשמע

משום (סק"ט)פר"ח (dk)דחולקין: בזה והיקל לקדרה, דם ששפך גוי או קטן לגבי שדן ועיי"ש שמואל. אמונת ספר בשם
אומר ביביע לזה והסכים דרבנן. שבישלו א,ה)שדם אותיות ו  סי' יו"ד פ"ז(ח"ח בסי' בהירה בהלכה שנתבאר מה ולפי  (ס"ו.

לוקין) ואין  שנשפךד"ה וכגון ספק, עוד  בצירוף  רק אלא בזה להקל  אין - דאורייתא שבישלו שדם והשו"ע הרמב"ם דדעת
ורדים הגינת סברת את לצרף יש דאז בשר, של  קדירה לתוך כט)הדם סי ' א כלל האברים (יו"ד טעם האברים מן הנפלט  שדם

הבשר לגבי במינו מין ליה והוי לו, ד)יש אות שם אומר ביביע בזה וש"ך(ek):(עיין  הבית, בבדק יוסף וש"פ:(סק"י)בית



êåøò ïçìùçö ïîéñúåáåøòúâë÷

éãé ìò åòìáù ãáìáå(ãë)ìáà ,éìëä ìëá úëìåä äòéìáä æàù ,ùà úçéúø(äë)åðéà äçéìî úçéúø éãé ìò

òìáð(åë)äôéì÷ éãë ÷ø øòùì êéøö ïéàå ,äôéì÷ éãë ÷ø éìëá(כ"ד כלל ובארוך פכ"ה ïîéñ(מרדכי  ìéòì ïééòå .

.è"ñàìà ñéðëä àì åìéôà ,åìåë ãâðë íéùéù êéøöäì úëúî ìù óëá øéîçîù éî ùéå
.åìåë íç åúö÷î íçã íåùî ,úö÷î:äâä(æë)ë ïéâäåðå,íéùùá íéìèáîù øåñéà ìëå .äðåùàø àøáñ

ìéùáúä êåúì áìç ìôð íà ïëìå .íéùùá åîòè ìèáúð øáëã áâ ìò óà íùî åøéñäì êéøö åøéëî íà(çë) Å

,íéùùá åîòè ìèáúðå

äëìää øåà
(ck).y` zgizx:בישול(dk)dgiln zgizx ici lr
.'ekeואף מדמו. להכשירו בשר בכלי שמלח  כגון

קליפה  כדי  רק  בכלי  נבלע אינו שמן ואם .(כז)בדבר
על  שיתנו כדי דהיינו כבישה, שיעור כדי  הציר שהה

במ תלוי  זה להרתיח  ויתחיל הפוסקים האור חלוקת
שנבלע או הכלי  בכל ונבלע  לכלים כבישה יש אם
ק "ה  בסימן יבואר הדין ופרטי  קליפה, כדי רק  בכלי 
עירוי  ידי  על הכלי נאסר ואם ההלכה. באור א' סעיף
הכדי  כנגד רק  לשער צריך אין ראשון, מכלי  רותח 

בכלי  שנבלע  הקילוח(כח)קליפה שנפסק עירוי  ובענין .
צ"ב  סימן בהירה בהלכה נר )עיין ד"ה ilka.(ek):(ס "ט

כולו  שנאסר לן קיימא מאכל בדבר אבל בכלי  דוקא
יד] ס"ק ק "ה [ש "ך בסימן הרמ"א שכתב מה לפי והיינו .

שמן  בשר בין בקיאין אנו שאין שלפי  ט ' סעיף
כמו  בששים מליחה בכל לשער נוהגין לכחוש,
כחוש  בין לחלק יש השו"ע לדעת אבל בבישול,
י"א  בסעיף  שם והרמ "א השו"ע  עוד ונחלקו לשמן.
עיין  שמן, בדבר מליחה לגבי גבר תתאה אמרינן  אם

dpey`x.(fk)שם: `xaqk oibdepe של בכף  שגם
מהכף שתחב מה כנגד אלא לשער צריך אין מתכת
א' סעיף  צ "ד בסימן לעיל שנתבאר וכמו בתבשיל,

miyya.(gk):(כט)בהגה  enrh lhazpe אין אם אבל
החלב כנגד כדי ששים צוננים מים נתינת מועיל לא ֵ

שיעור  בחלב  שיש יודעים אנו אם ואפילו ֵלהסירו,
נפלט שלו הטעם מקום מכל בתחילה, שהיה כמו

בתחילה  שהוא כמו הכף רואים ואנו היתר בקדירת איסור של כף  תחב  אם אפילו דהא במקומו. מים ונכנס
כנגדו  ששים וצריך ממנו יצא  שהטעם אמרינן כן פי  על :(ל)אף

äøéäá äëìä
נתינת  כדי  הכלי מן הנפלט האיסור בטעם אין דשמא הזה
לספק  נחשב אינו הפוסקים מחלוקת ובספק לאסור. טעם
אומר  יביע בשו"ת וכמ"ש גמור ספק הוי  אלא ידיעה חסרון

ו) אות כג סי ' חיו "ד  שסבר (ח"ח כמי  ודלא הפוסקים, כל בשם
לאו  הראב"ד  שסברת ועוד  ידיעה. חסרון חשיב דזה
כמובא  כמותו סוברים ועצומים רבים וראשונים יחידאה

אומר ד)ביביע סי' חיו"ד המהרש"ך(ח"ח כתב זה וכעין (ח"א .

עז) הכלים,סי' בענין ודן ונאכלה, שנתבשלה טריפה בספק
יש  דאורייתא כעיקר טעם דאמר למאן שאפילו וכתב
לא  ושמא טריפה, היתה לא שמא ספיקא, ספק מכח  להתיר
עולם  בהליכות פסק וכך  ההיתר. בתבשיל טעם הכלי  יתן

ס"ו) קרח פ' אחת (ח"ז  דומות, כפות שתי  לו שהיו מי וז"ל :
חלב של ואחת בשר יומא]של בת מהן [והיא אחת ולקח ,

כף  באיזה יודע ואינו חלב, של התבשיל בה וניער
בכף  הגיס שמא ספיקא, ספק משום מותר הכל  השתמש,
בתבשיל טעם נתינת כדי הכף פלטה לא ושמא חלב, של 

עכ"ל . החלב בשו"ת aeyשל  הגדולה הכנסת לבעל מצאתי
חיי  ח)בעי סי' שאינם (יו"ד הספרדים מנהג  אודות שכתב

בכלים  לבשל להתיר והעלה חלק, בשר אלא אוכלים
ספק  שהדבר שכיון חלק. שאינו כשר בשר בהם  שבישלו

הרמ "א דעת סי "ג)שהרי לט יש (סי' בספק כן אם להקל,
מולכו  מהר"י  פסק וכן עיי "ש. הראב"ד דעת על לסמוך 

יוסף אהל  ט)בשו"ת סי' אומר(חיו"ד ביביע פסק וכן (ח"ה .

ג) אות ג סי' בשר יו"ד שאין בידוע אפילו שמתיר עיי"ש
סי ' בשו"ע עוד  ועיין מולכו. מהר"י כמ "ש חלק הבהמה

וכתב (ס"ט)ס"ד אסור. הפריסה, שתחת לכרס הדבוק  חלב :
שנוהגין  ריינוס, בני  מלבד מקום, בכל  המנהג וכן בהגה:
הואיל ריינוס, בני של כלים אוסרין ואין וכו' היתר במקצתו
בדבר  מקילין שיש שכל מזה למדנו עכ"ל . היתר בו ונוהגין

הכלים: לאסור אין

ïåéö éøòù
(fk)צ"א בסימן יח)פמ"ג אות כאן(שפ"ד חוו"ד  יא), החיים(ס"ק נג)כף חטאת(gk):(אות ד "א)תורת פה או"ה,(כלל בשם

בש"ך  יג)והוב"ד  חדש(ס"ק יג)ובפרי  טו)ש"ך (hk)ובש"פ:(ס"ק ההלכה:(ס"ק באור שם וכמ "ש כן השו"ע דעת וגם .(l)
טז)ש"ך(סק"ז)ט"ז טו)פר"ח(ס"ק טז)שפ"ד(אות כב"ח:(אות דלא וש"פ,
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(èë)øùôàã øçàîã ,íùî åðøéñéå ,íéîä ìò äìòîì óåöìå àéô÷äì áìçä òáèå íéððåö íéî íù ïúéì êéøöÅ

íùî åøéñäì êéøöå åøéëî åìéàë éåä åøéñäì( כ"ג כלל ובארוך בחולין מרדכי  åäåøéñäå(הגהות äøéã÷á ìèáúðù øåñéà .

êéøö ,úøçà äøéã÷ì ìôðå ,íùî(ì)äðåùàøä äøéã÷ì ìôð íà ìáà .íìåòì ïëå ,åìåë ãâð íéùùá åìèáìå øåæçì

íéùù ÷ø êéøö ïéà ,íéîòô éúù(àì)åãâðë úçà íòô('ב דין כ"ד כלל ã"ö(בארוך ïîéñ ìéòì ïééòå('ב .(סעיף

.dåà äùãç óë ïåâë ,øåñéàä àåä äîë òåãé íà(áì)àîåé úá äðéàù(âì)äá øòéðù
àìà êéøö ïéà ,øùá ìù äøã÷ äá øòéð êë øçàå ,áìç úéæë äòìáå(ãì)ìèáì íéùù È

äëìää øåà
(hk).mippev min my ozil jixv המאכל ואם

ויסיר  התבשיל שיצטנן יניח  המים, ידי  על מתקלקל
התבשיל  ויחמם ויחזור דחוק(לא)האיסור הזמן ואם .

ובהפסד  בזה. מחמירים ויש מים. בלי להתיר יש
להקל  יש miyya.(l):(לב)מרובה elhale xefgl

זו  ובקדירה מעט, רק  ראשונה בקדירה פלט  לא שמא
הכל  `zg.(l`):(לג )יפליט  mrt אם מינה נפקא דמה

סוף סוף הא בשניה, או ראשונה בנפילה טעמו פלט
האחרונים  והקשו פליטתו. לבטל די בקדירה יש

ערוך השלחן לדעת ס"ד)דבשלמא צ"ב אומרים (סי ' שלא
אבל  שפיר, אתי  איסורים בשאר נבלה נעשית חתיכה
בשאר  גם נבלה נעשית שחתיכה הרמ"א לדעת
נגד  ששים פעמים ב' לשער יצטרך לא למה איסורים
האיסור  פלט הראשונה בנפילה דהא שנפל, האיסור
נבלה, הכל ונעשה ההיתר מן ובלע  הקדירה לתוך
שנפל  אחר כאיסור הוי  לקדירה שנית פעם וכשנפל
צ"ט בסימן וכמ"ש כנגדו ששים לשער שוב ויצטרך

בהגה? ו' בישועות (לד)סעיף  כתב זו קושיה ומחמת .
מחמיר (סק"ז)יעקב  היה לידו בא מעשה היה דאילו

מרובה. הפסד במקום זולת ששים פעמים ב ' להצריך
הגר"א בביאור הרמ "א (סק"כ )אך דברי ליישב כתב 

ממין  הוא נבלה ונעשה באיסור שנבלע  ההיתר דאותו
מהתורה, ברוב בטל במינו ומין עצמה, הקדירה

כתב דהא ברובא, אדאורייתא אוקמוה גוונא ובכהאי 
לז)הרא"ש סי ' משום (פג"ה הוא בששים במינו דמין

לגזור, אין דידן ובנידון מינו, שאינו אטו גזירה
מינו. אלא במציאות שיהיה אפשר אי קדירה דבאותה

השפ"ד יישב  זה סק"ד)וכעין צד  להקל (סי' דיש ונראה .
ורוב השו"ע דעת הכי  דבלאו צורך, במקום בזה
בשאר  נבלה נעשית חתיכה אומרים דלא הפוסקים
מדרבנן: שהוא סוברים בזה האוסרים וגם איסורים,

:d sirq(al).`nei za dpi`y של שהיה פירוש
יומא בת ואינה drlae(bl):[ש"ך]בשר da xripy

.alg zifk אך חלב " כזית בה "שניער כתב  הטור ¨
דלא  "ובלעה" תיבת המחבר הוסיף דבדקדוק  נראה
כנגד  ששים נצריך לבד חלב  כזית דבניער לומר נטעה
שבכלי, חלב מהכזית נתמעט  שלא אפילו הכזית כל
מדד  הניעור ולאחר חלב  מלא בכלי ניער אם אלא
שנבלע אמרינן חלב כזית דנחסר וראה בכלי הנשאר
שנפחת  ממה יותר בכלי  נבלע לא דודאי  בכף  הכזית
לידע לפנינו החלב  שאין באופן איירי  והטור מהחלב ,

בלע drlay.(cl):(לה)כמה zifkd lhal miyy
ואין  מכזית. גדול שלה שהנפח בכף והיינו מהחלב ,
שהיה  הבשר מחמת נבלה נעשה הכף  שכל לומר
לפגם, טעם נותן הבלוע זה שבשר משום בה, בלוע

לפגם  טעם בנותן נבלה נעשה :(לו)ולא

ïåéö éøòù
(`l)אדם ס"ב)חכמת נא אדם(al):(כלל  מהחכמת עולה אדם(bl):(שם)כן ס"ז)חכמת נא לכלי (cl):(כלל דמי ולא

להיתר  צדדים עוד  יש דבכלי ב', סעיף צ"ד  בסימן כמבואר אחת פעם לשער הרמ "א שמיקל לקדירה פעמיים שתחבו
חילק  לא כאן מ"מ  אחת, פעם לשער מספיק אז בינתים האיסור נודע דאם שם דמבואר ואף ההלכה. באור שם וכמ "ש

ששים: אחת פעם לשער יש איסור, הוא שנפל  שמה בינתים נודע כשלא דאף ומשמע כן (dl)הרמ "א מצאתי  ושוב
דבר כג)במשיב סי ' משה(ח"ב ומאחר )ובאגרות ד"ה מא סי ' כל(ח"א יצא אם אף כחל  כגון ביבש אבל  בלח  זה שכל והוסיף

עיי"ש: שהוקטן ניכר לא שבו יז)ש"ך(el)החלב צ"ג :(ס"ק בסימן מבואר וכן ,



êåøò ïçìùçö ïîéñúåáåøòúäë÷

.äòìáù úéæëä(äì),äìéáð úéùòð äëéúç éìë éáâ ïðéøîà àìå)(åì)(øåñéà åá åøòéð íà åìéôà בשם (ר"ן

àîåé,הרמב"ן) úáå äðùé óë ìáà(æì)äìåëá ïéøòùîäîë ïðéòãé àìå ,øåñéà úéùòð òìáù äî ìëã)

(òìá.(שם) .øîåàù éî ùéå(çì)êéøö ïéà åæá íâù.äòìáù úéæëä ìèáì íéùù àìà:äâä

(èì)ìéòì øàáúðù åîë ,ø÷éò äðåùàø àøáñäå('ה סעיף צ"ב ùéå(בסימן  .äøéã÷ä ìò äìôðù áìç úôéè éáâ

íéìë øàùì ñøç éìë ïéá ÷ø ,ùãçì ïùé óë ïéá ïé÷ìçî ïðéàù(הנשה גיד פ' íéøîåàå(î)éàã(מרדכי ñøç éìëáã*

äëìää øåà
(dl).dliap ziyrp dkizg ilk iab opixn` `le

נבלה  יעשה בכלי שהבלוע  ששייך שאף  לומר ֵרוצה
או  העץ  הכלי  גוף מקום מכל בסמוך, שיבואר וכמו
ומוסכם  נבלה שיעשה לומר שייך לא ודאי  ֵהמתכת
על  מקום המראה שציין ומה הפוסקים. מכל הוא

הרמב "ן בשם מהר"ן שהוא חנ"נהרמ "א דאין [דס"ל

טעה בכלים] המעתיק אותו `m(el):(לז), elit`
.xeqi` ea exripהשו"ע דעת הכי  דבלאו וקשה השו"ע , דברי  לפרש שבא שמשמע הרמ"א בדברי לדקדק  ויש

במש"ז ועיין נבלה, נעשה לא תבשיל אפילו איסורים שבשאר ד' סעיף  צ "ב ובש"ך(סק"ח )בסימן יח ). (ס "ק

חתיכה  איסורים בשאר שגם ליה דסבירא משמע  ישן, כף גבי  בסיפא זו הגה כתב  מדלא הרמ"א מדברי  דקדק 
ישן בכלי נבלה יומו]נעשית ספק[בן משום להקל יש קצת הפסד במקום אבל הפסד, שאין במקום והיינו .

נעש  "חתיכה אומרים לא דשמא נבלה ספיקא, נעשית חתיכה אומרים אין ושמא איסורין, בשאר נבלה" ית
בכלים  dleka.(fl):(לח)בבלוע oixryn בשר של קדירה כך אחר בה שניער בין נבילה. בה הבלוע דנעשה

בלעה  כמה ידעינן דלא בקדירה, מהכף שנתחב מה כל לבטל ששים צריך דברים שאר של או חלב של או
בשר  של כזית בה ניער אם כגון והחלב  הבשר נגד אלא לשער צריך אינו בלעה כמה יודע אם אבל הכף.

זיתים  הב ' נגד ששים אלא צריך אין חלב כזית ביומו כך eke'.(gl):(לט)ואחר v"` efa mby ליה דסבירא
נבלה  נעשית חתיכה אמרינן לא הבלוע דבר xwir.(hl):(מ)דלגבי dpey`x `xaqde השלחן דעת גם וכך

חנ"נ  אמרינן דלא אומרים היש סברת על לסמוך שיש הדחק בשעת ומלבד בסתם. ראשונה דעה שהביא ערוך
ההלכה באור שם וכמ"ש ז' סעיף צ "ב בסימן וכמבואר בכלי נ "ט)בבלוע הגר"א (ס"ק qxg(n):(מא)בשם ilkac

.dlap dyrpc opixn` 'eke כאן הרמ"א דדעת דבריו. בביאור הפוסקים ונחלקו מהמרדכי, הוא זה דין מקור
הט "ז  פסק  וכך נבלה נעשה כולו ממנו, האיסור להפריד אפשר שאי  כיון חדש חרס  בכלי שאפילו שסובר מוכח 

הש"ך(סק"ח ) אבל כא ). הפוסקים (ס"ק יומו (מב)ורוב  ובן ישן חרס  בכלי דדוקא המרדכי דעת ומפרשים חולקים
נבילה  יעשה החרס  שגוף הדעת על עולה אינו ודאי  חרס של אפילו חדש בכלי  אבל נבלה, בכלי הבלוע נעשה

מתכת. או עץ כלי גבי להפריד וכמשנ"ת שאפשר מכיון בהגעלה, היתר לו שיש מתכת דבכלי  המרדכי  וסברת
נבלה  נעשה דהכלי  אמרינן לא הגעלה ידי על משם :(מג )האיסור

äøéäá äëìä
.dlap dyrpc opixn` 'eke qxg ilkac* :d sirq היינו

בשר  או חלב שבלע חדש חרס כלי  אבל איסור. כשבלע
בחתיכה  אפילו דהא נבלה, נעשה בו לומר שייך לא לבד,
כולו  דעדיין כיון נבלה, דנעשה גוונא בכהאי  אמרינן לא

דוכתי  וכמה ו' סעיף צ"ד  סימן וכדלעיל (ס"ק [ש"ךהיתר,

:וש "פ]יט)(ס"ק פר "חכב)

ïåéö éøòù
(fl)הכסף:(סק"ח)ט"ז יח)פמ "ג (gl)ונקודות ס"ק חטאת(שפ"ד בתורת כמבואר הש"ך, ד "ב)לביאור נא צ"ב (כלל  ובסימן .

הט "ז מסיק וכך הפסד . במקום שלא אף ומשמע חנ"נ, ביה אמרינן לא מאיסור הבלוע שכלי הרמ"א כתב ד ' (סוף סעיף

יז)ש"ך(hl):סק"ח) חדש(ס"ק טז)ופרי  ש"ך(n)וש"פ:(ס"ק יט)ב"י , החיים(n`)וש"א:(ס"ק סה)וכף להחמיר (אות שכתב
דק: לא מרובה, הפסד  במקום לו)מהרש"ל (an)אף סי' פג"ה חדש(יש"ש ופרי  יט)וב"ח טו)וחוו"ד (ס"ק ס"ק וכרתי (חי '

יט) החיים(ס"ק סז)וכף כא)ש"ך(bn):(אות חטאת(ס"ק התורת ד "א)בשם פה :(כלל



êåøò ïçìùçö ïîéñúåáåøòú åë÷

,íéìë øàùá àì ìáà ,äìáð äùòð éìëä ïðéøîà äìòâä éãé ìò øåñéàä ãéøôäì øùôà(àî)àøîåçì ùåçì áåèå

á"ö ïîéñ ìéòì ïééòå(בהגה ה' e,øúéäá..(סעיף áøòúðù øåñéà ìù úéæ éöçë(áî)íéùù êéøö
.åìèáì øúéä éúéæ éàöç.f,úåøçà íò äìùáúðù íã úôè åà çåøôà äá ùéù äöéá

(âî).äúèéìô ìèáì úçàå íéùù êéøö.g(ãî).íéùîçå äòùúá ìèáúî ìçë:äâä

(äî),íéùùá íéìèáúî íìåë äæä ïîæá ïéâäåðä íéøåñéàä ìë

äëìää øåà
(`n).`xnegl yegl aehe נעשה חדש חרס  כלי שגם

וכן  חולקים, הפוסקים שרוב  נתבאר וכבר נבלה.
דעת  שגם ובפרט כלל, להחמיר צריך ואין עיקר.
שהיקל  במה מקום ומכל הדין. מעיקר כן הרמ "א
אפילו  כלל נבלה נעשה ועץ מתכת כלי  שאין המרדכי 

הש"ך כתב  יומו, בן ישן כא )בכלי רק(ס "ק להקל שיש
וב"ח . מהרש"ל דעת ושכן מרובה, הפסד במקום
צ"ב בסימן והרב השו"ע פסקו שכן לעיל כתבנו וכבר
כשעת  מרובה והפסד הדחק. בשעת להקל ז' סעיף

דמי: e:הדחק sirq(an).miyy jixvמשמע קא
לן  כדקיימא בששים, ביטול צריך שיעור חצי דגם לן

צח .) שאין (חולין  אלא התורה" מן אסור שיעור "חצי
עליו  ביטול (מד)לוקין צריך דרבנן באיסור ואפילו .

בגמ' אמרינן דהכי בשיעורא (שם )בששים תזלזל לא
מיתסר (מה)דרבנן  דלא במידי  אפילו כלומר ופרש"י ,

וכתבו  בשיעוריה. תזלזל לא מדאורייתא
איסורם (מו)הראשונים  שעיקר בדברים דוקא זה שכל

יותר  בו שהחמירו יינם סתם וכן התורה, מן הוא
מן  עיקר להם שאין איסורים אבל איסורים. משאר
ותרומת  עכו"ם ובישולי  עכו"ם גבינת כגון התורה,

או  בכזית אפילו בחו"ל, וכלאים חו"ל וחלת חו"ל
הרמב"ן כן ולמד ברוב . בטל האיסור פב:)יותר (יבמות 

בגמרא דאיתא כז.)מהא יא )וברמב "ם(בכורות יג :(תרומות
ברוב  לבטלה מותר חו"ל ביטול תרומת לענין  [ומ"מ

ובאור  בב"י  ס"ו  צ"ט בסימן בזה ועיין  משם, ללמוד אין לכתחילה

והוסיףההלכה] נראה). עוד ד "ה דוקא (שם שהיינו
מינו  בשאינו מין בתערובת אבל במינו, מין בתערובת
ואינו  אוסר הוא הרי האיסור של טעמו שנרגש זמן כל

הראשונים  שאר דעת אבל ע"כ. שאפילו (מז)בטל
ברוב: בטל מינו f:באינו sirq(bn)miyy jixv
.dzhilt lhal zg`e גדולות ביצים שיש לפי 

מדתו  להשוות אחת ביצה הוסיפו לפיכך .(מח)וקטנות
אלו: דינים נתבארו ה' סעיף  פ"ו בסימן sirqולעיל

:g(cn).'eke lgk דיני נתבארו צ' סימן לעיל עיין
מקומם: שם כי  mixeqi`d.(dn)כחל lk בין פירוש,

והרשב "א. הטור כתב כן דבריהם, של בין תורה של
דבריהם  של דאיסורים שסובר כהרמב"ם דלא

ו  בחמשים הבית מתבטלים וכתב  כחל. כמו תשעה
הסימן)יוסף הפוסקים (סוף כל דעת שנראה

:(מט)כהרשב "א 

ïåéö éøòù
(cn) וש"ך יוסף כג)בית וט "ז(dn):(ס"ק יוסף הפוסקים:(סק"ט)בית הא)רמב"ן(en)וכל ד "ה פב: כ"ג או"ה(יבמות (כלל 

זרועה"ב) האור וכן וחהר"ל . בבריה אפילו כן שהדין והוסיף הרשב"א תנה)בשם סי ' א"ז(ח"א ריז.ומהר"ח , כט ז , סי' (שו"ת

לח) כה, סי ' מאירי דרשות שמחה, ורבנו אביו חצי)בשם ד "ה צח. הדשן(חולין  נ"ד)תרומת סי ' רסח)אגור(שו "ת אלף בשם (סי'
אברהם המגן וכ "פ ברוב. בטל  התורה מן עיקר לו שאין דרבנן שאיסור כתבו כולם כ "ח):המרדכי. ס"ק תצ"ח סי ' (fn)(או "ח

וש"פ והתו"ח האו"ה כתבו סי"ד)כן סוף קי "ב  בסי ' דבריהם במהר"ח(הבאנו בהדיא מבואר וכן גוים. ובישולי  עכו"ם פת גבי 
כיון  ברוב בטל  ועוף חיה שבשר שכתבו הנ"ל  המרדכי בשם ואגור הפוסקים בשם אשר"י  והגהות הדשן ותרומת א"ז

להב"י  כן גם מצאתי שוב מדרבנן. אלא ס"ג)שאינו צ"ב אשר"י (סי ' הגהות דברי שהביא כן ג)שכתב סי' פ"ח שכתב (חולין
בבשר  דוקא היינו החתיכה כנגד ששים צריך בחתיכה טעם נתנה שאם בחתיכה שנפלה חלב דטיפת דאמרינן הא וז"ל:
בעלמא  ברוב אלא בחתיכה ששים שיהא בעינן לא מדרבנן אלא אסור דלא כיון ועוף חיה בשר על נפלה אם אבל בהמה,

בה"ג סובר וכן ע"ד)בטלה, לה הי "ט ט"ז  זרוע (סי ' תנ "ט)מאור סי' הרמב"ם (ח"א כדעת אלא הכי, לן קיימא שלא ואף עכ "ל.
ס"ו) צ"ט סי ' בב"י  הובא הכ"ז. פט"ו  הני (מאכ "א אכל  שפליג  כלל  ראיה אין ששים. והיינו טעם, ביטול בחלב בעוף שמצריך

כהפוסקים  שסובר נאמר כי  ברוב, בטל  דרבנן שאיסור ההלכה)רבוותא באור ס"ו  צ"ט בסי' דבריהם עיקרו (הבאנו בחלב שעוף
התורה: ע"א:(gn)מן צח בחולין  והרא"ש והר"ן הרמב"ן כתבוהו זה וטעם כו)ש"ך(hn)טור. כג)פר"ח(ס"ק וש"פ:(אות
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(åî)íäéúåëìäá øàáúð øùàë ,êñð ïééå çñôá õîç ãáìî(טור)øåñéàäù ãáìáå ,(æî),äøéã÷á íòè ïúåð åðéà

,åîöò ãöî øåñà àåäå ,äøéã÷ äúåàá íòè ïúåð íà ìáà(çî)ìéèá àì óìàá åìéôà*(èî)ïéùéâøîù ïîæ ìë

.åîòè(ð),àîòèì éãéáòã àì íéøáãî ïéìáúå çìî ïëìå

äëìää øåà
(en).jqp oiie gqta ung caln.במשהו שאוסרים

וערלה מטבל וחוץ  הוסיף : לנו [ותרומה]והטור שאין
הזה, בזמן נוהגין שאין כוונתו ואין בהן. עסק עתה
מן  ישראל בארץ הזה, בזמן נוהגת ערלה דודאי
סימן  כדלקמן מסיני  למשה מהלכה ובחו"ל התורה
אין  תערובות בהלכות דכאן לומר רוצה אלא רצ "ד,
כאן  מקומו אין דערלה הפרישה וכ"כ בהן, עסק לנו
קדושה. צד משום אלא איסור משום טעמו דאין כיון
על  אף  ערלה הרמ "א דהשמיט  והא כהלבוש. ודלא
לקמן  וכן דערלה פ"ב  בריש מפורשת משנה דהיא גב 

רצ "ד במינו (סכ "ב)סימן במין דערלה דשיעורא
בא  לא נמי  אי  ושייר. תנא דהרמ"א אפשר במאתים,

במשהו  ששיעורן נסך ויין בפסח מחמץ חוץ לומר dxicwa.(fn):(נ)אלא mrh ozep epi` האיסורים דכל כלומר
נרגש  כן אם אלא מששים. ביותר טעם נותנים שאין לפי בששים, בטלים הסתם מן לטעמא עבידי דלא דעלמא

דאסור  פשיטא דאז enrh.(gn):(נא)טעמו oiyibxny onf lk liha `l sl`a elit`באו "ה כה)וכתב (כלל

כלל  דאורייתא טעם חשיב  לא משהו טעם דההוא מדרבנן פוסקים (נב)שאיסורו שאר דעת אבל זמן (נג ). שכל
התורה: מן איסורו טעמו enrh.(hn)שמרגישין oiyibxny onf lk בטל אינו לטעמא דעביד דמילתא דהא

אפילו  טעם נותן הוא שמסתמא ידועמשום אם אבל באלף. אפילו טעם נותנים הסתם מן ותבלין ומלח באלף,
מותר  גדולה ליורה תבלין או מלח של אחד קורט  שנפל כגון טעם, נותן שאינו gln(p):(נד)בבירור okle

.'eke oilaze חטאת בתורת אפילו (נה)כתב בשמו, ששוה בתבלין מתובלת לקדירה ותבלין מלח  נפל שאפילו
בששים  בטל בטעמו ששוה בתבלין שמתובלת לקדירה נפל אם אבל בטיל, לא בטעמו חלוק אם ואפילו (נו)הכי ,

בשמו שוה ההיתר [פר"ח]אינו על יפה האיסור כח דאין מפני (נז). אוסר הוא לקדירה שנפל דתבלין והיינו .
מתבטל ולכן ניכרת פעולתו אין בטעמו ששוה לתבלין כשנפל אבל ניכרת, החוו "דשפעולתו ביאר סק"ז)[כן ,(בי '

החזו"א] בכוונת נראה הוא oney:וכן  שגם ואף  בששים, ובטל עביד, לטעמא מקרי לא לתבשיל שנפל איסור של
חריף דבר כמו בתבשיל כך כל נרגש אינו מקום מכל וממתיקו המאכל :(נח)מטעים

äøéäá äëìä
.enrh oiyibxny onf lk liha `l sl`a elit`* :g sirq

האו"ה דלדעת ההלכה באור כה)עיין מדרבנן.(כלל הוא
שם כתב כד)ועוד אם (דין ידוע אינו דאם זרוע האור בשם

להטעימו  הזה בזמן גם מותר - לאו אם טעמו מרגישים
הש"ך  והביאו תומו לפי  במסיח  עליו ולסמוך  כט)לגוי .(ס"ק

מדרבנן. שאיסורו שסובר שיטתו לפי  דזהו מוכח ובשפ"ד 
טעמו  שמרגיש זמן דכל שסוברים הפוסקים שארי לפי  ולכן
ומ"מ הזה. בזמן הגוי  על לסמוך  אין מהתורה, איסורו
אנו  שאין מה דכל להקל, לסמוך דאפשר נראה דינא לענין
דש"ס  דמדינא חומרא, רק זהו הזה בזמן גוי על סומכים

חדש הפרי גם ומה אגוי. כה)סמכינן שסובר (ס"ק אף
האו"ה  דברי הביא מששים, ביותר אפילו מהתורה שאיסורו

הגוי : טעימת על  לסמוך  זרוע האור בשם

ïåéö éøòù
(p) מש"ך זה כז)כל והר"ן(p`):(ס"ק והרשב"א הרא"ש בשם הסימן בתחילת יוסף כח]בית ס"ק הש"ך(ap):[ש "ך  והביאו

כט) העוזר(ס"ק באבן העלה וכן תמז). סי ' בהגהתו:(או"ח רעק"א לדבריו וציין ,(bp)ראשון)ר"ן דיבור סוף לה: הובא (חולין ,
כט)בפמ"ג ס"ק פר"ח (שפ"ד וכ "ד כה). כב)והכרתי(ס"ק ב'(ס"ק בסעיף בהירה בהלכה שנתבאר וכמו השו"ע דעת וכן (ד"ה .

יהודהאסור ) היד העלה וכן כג). ס"ק רק (הארוך  נרגש הדבר טעם גוף אין אם זולת דאורייתא דהוי פוסקים מכמה בראיות
מדרבנן: אלא אינו זה שבקדירה המאכל נתקן זה ידי תבלין)תוספות(cp)שעל ד"ה סו. חטאת(ע"ז  ד"כ)תורת פה ש"ך(כלל 

כח) כד)פר"ח(ס"ק משה (dp)וש"פ:(ס"ק בדרכי כדמוכח  כוונתו זו מקום מכל ממש לשונו זה שאין ואף כ . דין פה כלל
קה כא)סימן בש"ך(ep)ובפוסקים:(ס"ק הגדולה(סק"ל)והוב"ד  לח)ובכנסת אות יעקב (הגה"ט והמנחת אחרונים. ובעוד

סב) ס"ק פה נפל(כלל אילו לבטלו לו צריכים שהיינו השיעור בטעמו ששוה בתבלין גם ולהצריך  זה בדין להחמיר מצדד 
איש והחזון עי "ש. מינו ו)לאינו אות כז  חטאת:(סי ' לתורת איש:(fp)הסכים בחזון יא)ט"ז(gp)שם הגדולה (ס"ק כנסת

מא) אות יעקב(הגה"ט סא)מנחת ס"ק פה :(כלל 
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íéøåñà íà(àð)íéùùá íéìéèá ïðéà ïîöò úîçî(יד (סעיף ק"ה) סימן  סוף לקמן  ועיין כ"ה כלל h..(בארוך
ãçàå íã ìù ãçà ,íéúéæ éðù äá åìôðå ,øúéä íéúéæ äòùúå íéùîç äá ùéù äøéã÷

øúéä ìù äòùúå íéùîçä íò óøèöî ãçà ìë ,áìç ìù(áð)íéøùò ïëå .åøéáç ìèáì* Å
øúéä ìù íéùìù åéä úøçà äøã÷áå ,áìç úéæë íäá ìôðù øúéä ìù íéúéæ äòùúåÅ

åáøòúðå ,íã ìù úéæë åëåúì ìôðå(âð),ââåùá(ãð).øúåî:äâä(äð)ãçà ,íéúéæ éðùá ïëù ìëå

.åøéáç ìèáî ãçà ìëã ,øùá ìù ãçàå äðéáâ ìù(כ"ד כלל (בארוך

äëìää øåà
(`p).onvr zngn כוכבים עבודת של תבלין כגון

מאיסור  בלועים לאפוקי בו, וכיוצא ערלה ושל
ק"ה סו"ס לב]וכדלקמן ס"ק אינם [ש "ך ואפילו .

בטלים  אינם מדרבנן אלא h::(נט)אסורים sirq
(ap).exiag lhal בטל איסור שכל - הוא והטעם

טעם  וכן בששים החלב טעם נתבטל לכן שוה, אינו וחלב דם שטעם וכיון בהיתר, טעם ליתן יכול ֵֵכשאינו
יהא  ולא האיסור טעם שיתבטל רק איסור, המבטל היתר לי ומה איסור המבטל איסור לי דמה בששים, הדם

בהיתר  טעם ליתן כח  עוד ערוך(ס)לו השלחן דלדעת ודע  ס"ד). צ"ב אמרינן (סי ' לא איסורים שבשאר שסובר
אף נבלה' נעשית 'חתיכה דאמרינן הרמ"א לדעת אבל זה. אחר זה בנפלו אפילו מיירי נבלה', נעשית 'חתיכה
אסור, זה אחר בזה אבל להתיר, מצטרפין אז אחת, בבת זיתים השני כשנפלו דוקא מיירי איסורים, בשאר

היתר  של ותשעה לחמשים הראשון האיסור כזית כשנפל נבלה הכל יתבאר bbeya.(bp):(סא)דנעשה ובמזיד
ה': סעיף צ "ט בסימן נבילה xzen.(cp)דינו נעשה דכבר אסור, זה גם הרמ"א לשיטת אבל השו"ע לדעת זהו

וכנ"ל  הראשונות דבמקום (סב)בתערובות בלח  לח  לענין הדברים דסתם אפשר הגיה, ולא הרמ "א שסתם ומה .
שלא  דמיירי  לומר יש א"נ בהגה. ד' סעיף  צ "ב בסימן כמבואר נבלה נעשית חתיכה אמרינן לא מרובה הפסד

חטאת בתורת שפסק  לטעמיה ואזיל הקדירות, שנתערבו לאחר אלא לקדירות האיסורים שנפלו פה נודע (כלל

צ"טד"ח ) בסימן ומיהו נבלה. נעשית חתיכה אמרינן לא התערובות, שנודע  קודם האיסור על נתווסף  דאם
כוותיה  דלא exiag.(dp):[ש"ך]הוכחתי  lhan cg` lkc xya ly cg`e dpiab ly cg` mizif ipya y"ke

ס "ו צ "ד בסימן וכדלעיל היתר כולו דעדיין כיון נבלה נעשית חתיכה לומר שייך לד]דלא ס"ק אם [ש"ך ואף  .
זהו  מקום מכל טעם, נותן הוא שעכשיו ואף מותר, נגדו ששים ואין בתוכו נשאר והשני והוציאו האחד מכיר
דמכל  נאסר, התבשיל והוציאו מהם אחד הכיר שאם איסור, של זיתים בשני ברישא כן שאין מה היתר, טעם

איסור  של טעם נותן עכשיו :(סג )מקום

äøéäá äëìä
.exiag lhal* :h sirqאבל המרק והיינו מותר, הכל  ולכן

להיתרן  חוזרות אינן החלב עם בקדירה שהיו ֵהחתיכות
א': סעיף ק"ו בסימן כדלקמן לעולם

ïåéö éøòù
(hp)יב)ט "ז לא)ש"ך (ס"ק חדש(ס"ק כח)ופרי מהש"ס:(אות קי"ב סימן ריש יוסף הבית הוכיח בשם (q)שכן יוסף בית

וש"ך  לג)הרא"ש, בש"ך (q`)וש"פ:(ס"ק מבואר לד)כן השפ"ד:(ס"ק וכ "כ ,(aq)יד)ט "ז לז)והגר"א(ס"ק וכ"כ(ס"ק ,
לד)הש"ך בלח(ס"ק לח לענין הדברים דסתם די"ל וכתב המחבר, כדעת הדברים לסתום לו היה דלא הרמ "א על  והתקשה

ההלכה: באור וכמ "ש חדש(bq)וכו' לב)פרי לג)ופרמ "ג (ס"ק ס"ק :(שפ"ד
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לכתחילה. איסור לבטל ושלא  איסור לבטל מצטרפין העצמות  אם דין צט. ז 'סימן ובו

סעיפים:

.`,øúéä úøé÷ì äìôðù úåîöòå øùá äá ùéù äìáð úëéúç(à)øåñéàä úåîöò

äëìää øåà
:` sirq(`).xzidd mr mitxhvn xeqi`d zenvr

דבר, של בטעמו אחרונים מקצת נתקשו זה בדין הנה
ואבאר  האחרונים, בין זה בדין הבנות חילוקי יש וגם

חדש הפרי  הקשה האפשר. ככל בקיצור זה (סק"א )ענין

ועל  לחלוחית שום בהם יש העצמות אם נפשך ממה
עצמות  מצטרפין איך לחוץ, נפלט הבישול ידי 
גם  ששים להצריך לנו היה אדרבא להביטול, האיסור
אפילו  אז לחלוחית שום בהם אין ואם העצמות, נגד
אינם  דהא האיסור, לבטל יצטרפו לא ההיתר עצמות
שהאיסור  נאמר ואם האיסור. לבטל כדי  כלל פולטים
ולכל  לעצמות טעמו ומתפשט  שמתחלק  לפי  מתבטל
מפליטת  גם כן אם דהרי אינו זה שבקדירה, מה
על  להביטול, השיעור זה ונחסר בעצמות נבלע  ההיתר
בה  שיש בקדירה חלב  כזית שנפל הרי משל דרך
של  כזיתים וכשלשים בשר של כזיתים כשלשים
זית  וכחצי בבשר נבלע חלב זית כחצי אם עצמות,
בשיעור  בעצמות מהבשר גם נבלע בודאי  אז בעצמות
זיתים  כשלשים מהבשר נשאר לא כן ואם מרובה,
דדין  לומר יש כן ועל בששים. חלב  זית החצי  לבטל
אבל  ברוב , בטל דמהתורה במינו במין אלא אינו זה
אין  דאורייתא כעיקר טעם דקי "ל מינו בשאינו במין
הבית  בבדק להב "י  מצאתי ימים ואחר בהכי . לשער
שסיים  ואע "פ יסמעאל, בן אברהם ר' בשם כן שכתב 
הר"ש  מדברי כן נראה שאין הבית בבדק שם
אברהם. ר' כסברת להחמיר העיקר מ"מ  והרא"ש,

הפלתיdpdeעכת"ד. תירץ חדש הפרי (סק"א )בקושית

כן  אם קשיא ואי  מעצמן פליטה לעצמות יש דלעולם
לומר  יש האיסור, עצמות נגד גם ששים נצריך
בגידין  וכמו אוסר, ואינו קלוש טעם הוא דפליטתן
להם  יש דודאי אע "ג טעם, בנותן בהם דאין דקי "ל
היא  אוסרת, הפליטה שאין וכיון פליטה, איזה

מינו  בשאינו בין במינו בין האיסור לבטל מצטרפת
שאמרועי "ש וכמו  פלט. כמה יודע דמי זה תירוץ על לי [וקשיא

ידעינן?](צז:)בחולין מנא מיניה דנפק במה מתוכן אי הנה .
בעצמם  אסורות האיסור שעצמות מוכח דבריהם

הרמב "ם וכמ "ש הי"ח )באכילה, פ "ד וז"ל:(מאכ "א 
מן  הטמאים, וחיה מבהמה או וטריפה מנבלה האוכל
ומן  הקרנים ומן הגידים ומן העצמות ומן העור
שאלו  מפני  פטור זה הרי  אסור שהוא אע"פ  הטלפים,
לכזית  הבשר עם מצטרפין ואין לאכילה ראויין אינן
שהעצם  אומרים דאין מהפר"ח עולה ועוד עכ"ל.
שאי  הניח ולכן מסוים, שיעור בולע  אלא בכולו, בולע
טעמו  שמתחלק  מחמת מתבטל שהאיסור לומר אפשר

נחסר. מההיתר גם דהא דלהט "ז d`xpeבעצמות
האיסור (סק"א ) דעצמות דכתב זה בדין אחרת הבנה

האיסור, בכלל אינם אכילה בר שאינם לפי  מצטרפים
לכן  הבישול, ידי  על הם בולעים מקום ומכל
גם  מתפשט האיסור כי האיסור, את לבטל מצטרפין
האיסור  לבלבל לחלוחית כן גם בהם ויש לתוכן
החוות  העתיק  וכדבריו האסור. הבשר מן שבולעים

סק"א )דעת משערים (חי' דאנו נראה אלו ומדבריהם .
הקדרה  בכל ששים יש אם ולכן כולו, בלע  כאילו
ועוד  האיסור. בטל אז האיסור, נגד העצמות כולל
אינם  בעצמם האיסור דעצמות מדבריהם נראה
פליטתן  ולכן אכילה ברי  שאינם משום אסורים

הספר שבסוף  בקונטרס  ועיין ג)מותרת, מן (סי ' שיש
הט "ז  של לטעמו מקום מכל כן. שסוברים הראשונים
אין  בקדירה המונחים ביצים קליפי  וכן דחרסים יוצא
לחלוחית  שום בהם אין שהרי לבטל, מצטרפים

וכיוצא [מש "ז] ביצים של קליפות שאף  שסוברים ויש .
האיסור  לבטל מצטרפין איסור של אותן אף .(א)בזה,

משום  להיתר, מצטרפת הקדירה דאין הא זו ולדעה

ïåéö éøòù
הר"ן(סק"א)ש"ך (`) בב"י)בשם תואר(והובא הפרי  מסיק וכן להחמיר (סק"א). יש למעשה אבל להלכה זה דכל סיים אך

להיתר: וידין יורה דתקיף ומאן מינו, ושאינו במין



êåøò ïçìùèö ïîéñúåáåøòúàì÷

íò ïéôøèöî øúéää úåîöòù øîåì êéøö ïéàå ,øåñéàä ìèáì øúéää íò íéôøèöî
ìáà ,øúéääøåñéà úåîöòáù çåîä (á)(â).øåñéàä íò óøèöî(ã)äðéà äøéã÷ä óåâå

.øúéää íò àìå øåñéàä íò àì ,úôøèöîíéøéîçî ùéå :äâä(ä)íò øåñéàä úåîöò óøöì àìù

ìèáì øúéää(א"ז בשם בש "ד אחת ø÷éò.(הגהה ïë éë* ,ïéøéúîå ïéìé÷îà êåîñì ùé ãñôä íå÷îáå.aäîá
íéøåîà íéøáãúøã÷ì äìáðä úëéúç äìôðùë ,øúéää íò ïéôøèöî øåñéàä úåîöòù

,øúéä úøéã÷ì äìôð êë øçàå äìçú äìùáúð íà ìáà ,äéç äúéäùë øúéä(å)úåîöò
.äãáì äìùáúðùë äìáðä øùáî åòìáù éôì ,øåñéàä íò íéôøèöî äáù

äëìää øåà
הרוטב מתפשט  אין לפיכך רוטב מוקפת דאינה
הקדירה  שבתוך וחרסים קליפות משא"כ בשווה,

בשווה  בהם ומתפשט  מקיפם (a):(ב)שהרוטב
.xeqi`d mr sxhvn הרכין העצמות שאפילו משמע

לאיסור  מצטרף  שבהן המוח ורק להיתר, .(ג )מצטרפין
העצם  גם רכין שבעצמות וסוברים מחמירים ויש

לאיסור  מצטרפת המיקל (ד)עצמה מרובה ובהפסד .
קצת  בהפסד אף  המיקל ובמינו מינו, באינו הפסיד לא

בו גוערין החיים(סק"א )[שפ"דאין ב)וכף יש ](אות וכן .
מ"מ להקל, השו"ע  בדעת אומרים שיש ואף  לנהוג,

כן: סובר שהוא כלל הכרח  בזה ואין בדבריו מפורש זה xeqi`d.אין mr sxhvn ,xeqi`d zenvray gend (b)
הספר שבסוף בקונטרס  הרחבנו הג'לאטין כשרות ג)ובענין איסור.(סי ' חשש כל בו שאין למסקנה והעולה ,

ופעמים  בהמות של סחוס  או רכים מעצמות או מעורות מיוצר והוא ומקריש. מייצב  כחומר משמש הג'לאטין
שנתייבשו  ואחר השמש, בחום חודשים כמה אותם שמייבשים טמאות מבהמות או וטריפות, מנבלות נעשה
מתקבל  לאבקה וטחינה ייבוש בישול שטיפה ולאחר בסיד, כך ואחר מלח  בחומצת ארוכה שרייה אותם שורים

eke'.(c)הג'לאטין: ztxhvn dpi` dxicwd sebe,והיתר איסור עכשיו בה שמבשל הקדירה אותה פירוש,
לאיסור  מצטרף  הקדירה שגוף  פשיטא לעת, מעת בתוך היתר בה מבשל כך ואחר נאסרה שכבר קדירה :(ה)אבל

(d).lhal xzidd mr xeqi`d zenvr sxvl `ly עצמות אבל שאינם. כמו והוי  לאיסור, לצרפן לא וכן
להיתר  מצטרפין a::(ו)ההיתר sirq(e).xeqi`d mr mitxhvn day zenvr בלעו כמה ידוע כשאין והיינו

הבשר  כנגד אלא לשער צריך אין בתחילה, היה כמה הנבלה בשר ידוע אם אבל הנבלה, מטעם .(ז)העצמות
השו"ע  לדעת ס"ד)וזהו צ"ב חתיכה (סי' שסובר לרמ "א אבל איסורים, בשאר נבלה נעשית חתיכה דאין שסובר

בעצמות  ונכנס נבלה נעשה הרוטב דהא העצם נגד אף  ששים צריך איסורים, בשאר גם נבלה :(ח)נעשית

äøéäá äëìä
.xwir ok ik* :` sirq שסובר חדש חרס לכלי דמי  ולא

אף  נבלה נעשה הכלי  שגוף ה' סעיף צ"ח  בסימן הרמ "א
נעשה  שהעצם נאמר כאן גם כן ואם מעצמו, טעם לו שאין
תחילה, טעם וקיבלו בבשר דבוקים שהם מחמת נבלה
להפריד אפשר ואי בהגעלה תקנה לו דאין חרס כלי דשאני 

שם בש"ך שכתב וכמו כא)האיסור כלי (ס"ק כן שאין מה ,
חיים  באורח שנתבאר וכמו בהגעלה תקנה להם דיש עצם

תנ"א בהגה)סימן שסובר (ס"ח מתכת לכלי  דמי ודאי ,
שם)הרמ "א צ"ח ישן (סי ' הוא כן אם אלא נבלה, נעשה דלא

הט"ז כתבו כן נבלה. נעשה בו הבלוע רק (סק"א)דאז

בזה:ושאר(סק"ג)והש"ך  שנתקשה כהב"ח  ודלא פוסקים,

ïåéö éøòù
(a)תואר פרישה(שם)פרי ועיין אחר:(סק"ב). בענין יעקב(b)שביאר סק"נ)מנחת פה לדעת (כלל  צ"ל וכן הטור, לדעת

הטור לשון שנקט סק"א]השו"ע הש "ך  שהבין משמע וכן  ב, אות החיים אומר[כף יביע בשו"ת והביאו ו), אות יא סי' חיו"ד ,(ח"ח
תשובה בפתחי והובא הלוי  מהר"י דעת הש"ך(c):(סק"א)וכך  וכ"פ יוסף. בבית הובא בסופו)הפר"ח(סק"א)ר"ן, (סק"א

יעקב(סק"ה)הכרתי  הגר"א(שם)והמנחת דעת וכן בסופו). מהירושלמי:(סק"א סיוע הגהת (e)וש"פ:(סק"ב)ט"ז(d)והביא
משה בדרכי והובא זרוע, אור בשם דורא ב)ובפר"ח(סק"ב)ובש"ך(סק"א)שערי  בשפ"ד(אות עיין הדבר ובטעם ב). (אות

סק"ב)ובחוו"ד  תואר(f):(בי ' דשמא (סק"ב)פרי  בעצמות גם לשער שצריך  דמה שכתב הטור מלשון בהדיא מוכח  וכן ,
בעצמות: ונכנס בבישולו הנבלה בשר סק"ג)חוו"ד(g)נתמעט השלחן(בי' :(סי"ד)וערוך 
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.b,áìçá øùáî õåç ,íéøåñéà øàùá(æ)ìèáì úôøèöî øåñéàî äòåìáä äëéúç
.øåñéàä:äâä(ç).(ã óéòñ) á"ö ïîéñ ìéòìãë ,äìáð úéùòð äëéúç íéøåñéà ìëá ïì àîéé÷ éë ,ïë ïéâäåð ïéàå

.cäôé÷áå áèåøá íéøòùî(äøã÷ éìåùá óñàúîä ïéìáúå øùá ìù ÷ãä ÷ãä ùåøéô).úåëéúçáå
äìçúî øúåé øúéäá äéäù áâ ìò óà ,åðéðôì àáù åîë* øåñéàäå øúéää ïéøòùîå

,åðéî åðéàùá ïéîá éìéî éðäå .äøã÷á òìáðå åìåùéáá èòîúðå(è)åðéîá ïéî àåä íà ìáà
ïéàåøå ,äôé ãîåàá äæ íéøòùîå .äøã÷ä éðôåãá ãîåòå äøã÷ä äòìáù äîá íâ ïéøòùî

äëìää øåà
:b sirq(f)lhal ztxhvn xeqi`n drelad dkizg
.xeqi`d שנפלה מאיסור הבלועה חתיכה פירוש,

בצירוף אלא האיסור לבטל ששים בהיתר ואין להיתר,
את  לבטל כדי  להיתר מצטרפת החתיכה החתיכה,
היא  לסחטה אפשר היה שאם בה, שבלוע האיסור

שאמרו ככחל זה והרי  מותרת, כחל (צז:)עצמה
המנין  מן וכחל החתיכה (ט)בששים מקום ומכל .

ממנה  נפלט  אינו שבה שהאיסור לפי אסורה, עצמה
ק"ו סימן בריש וכדלקמן סק"ד]לגמרי , oi`e(g):[ש"ך

.ok oibdep שש צריך ואפילו אלא החתיכה, כל נגד ים
ק "ו  סימן ריש כדלקמן אסורה עצמה החתיכה הכי

הספרדים (י)בהגה  מנהג אבל אשכנז, בני  מנהג וזהו .
צ"ב : בסימן וכמ "ש השו"ע c:כפסק sirq(h)

drlay dna mb oixryn epina oin `ed m` la`
.dxicwd ipteca cnere dxcwd שראינו ודוקא

שהאיסור  או נצטמק. וההיתר נצטמק , ולא מתחילתו שהיה כמו עכשיו לפנינו ובא נפילתו משעת האיסור
בדופני  שעומד ההיתר דמצרפין שסוברים הפוסקים על לסמוך יש זה בכגון הרבה, נצטמק וההיתר מעט נצטמק 
אומרים  דאנו ומינו במין אף  לפנינו שבא כמו משערים אנו נפילתו בשעת האיסור ראינו לא אם אבל הקדירה.

צח .) האיסור (חולין  מן בלע כן ההיתר מן שבלע מצרפים (יא)כמו אנו אין דאורייתא, דהוי  מינו בשאינו במין אבל .
אנו  דבזה נצטמק , ומההיתר נצטמק  ולא נפילתו בשעת האיסור ראינו אם אף הקדירה בדופני  הבלוע  את

בקדירה  הבלוע לצרף  אין דלעולם כהפוסקים הבלוע(יב)מחמירים לצרף  ערוך השלחן שהתיר הדין ובעיקר .
האחרונים  הסכימו במינו, במין משום (יג )בקדירה במינו, במין אף הקדירה שבלעה במה לשער שאין להחמיר

לפנינו. שבא כמו משערין לעולם אלא הקדירה, בלעה כמה ידוע ולא הדבר, שורש על לעמוד יכול אדם שאין
השו"ע כפסק  להורות יש הדחק  בשעת מקום :(יד)ומכל

äøéäá äëìä
.epiptl `ay enk* :c sirqחדש הפרי  סק"ו)כתב צ (סי '

הנפילה  בשעת שיעורו נודע ולא היתר לתוך שנפל  דאיסור
ששים  בהיתר היה אם נודע שלא אלא שיעורו שנודע או
בהיתר  ששים לפנינו שיש אף הכל  אסור לבטלו, כדי
נמחה  וכמה האיסור היה כמה ידעינן דלא משום המצומק,

תואר הפרי  אמנם הרבה. ואם מעט אם סק"ח)מגופו (שם

מותר  ששים שיעור לפנינו שיש דכיון וס"ל עליו נחלק
הצטמק  אם אומרים דאנו מינו, בשאינו במין ואפילו
ראיה  והביא והצטמק יותר היה בהיתר גם אז מהאיסור

הט"ז דעת וכן מהש"ס. לדבריו סק"ה)מפורשת (כאן 

לשון  לך  אעתיק הענין הבנת נחיצות ומחמת והמש"ז.
עכשיו  ביש מתירין אנו אמאי להקשות אין והוא: הט "ז
גדול האיסור היה האיסור נפילת בעת שמא לפנינו ששים
דאחזוקי  ההיתר, שנצטמק ממה הרבה ממנו ונצטמק מאוד
ששים. ויש ריעותא אין שעכשיו כיון מחזקינן, לא איסורא

בדרישה שהאריך מה מיושב במה (סק"א)ובזה להקשות
מתמעטים  אינם והם ההיתר, אל  העצמות מצרפין שאנו
דמסתמא  ונתמעט, יותר שהיה אפשר והאיסור בבישול,

ïåéö éøòù
(h):הרשב"א בשם תואר(i`):(סק"ה)ש"ך(i)ב"י הפרי כתבו וכן ב"י , שהובא ברשב"א מוכח ומעתה)כן ד"ה (סק"ד 

סק"ד)והפמ "ג  הגליון)ורעק"א(מש"ז הט"ז(סק"ה)והגר"א(על הב"י מהבנת שעולה כפי  דלא ד-ה). (סק"ו)והש"ך(ס"ק

נפילתו בשעת האיסור ראינו לא אם אפילו ומינו במין מיקל  הנ"ל]שהרשב"א בביאורו(ai):[אחרונים וכתב (שם)הגר"א
יעוי "ש: קמא וכלישנא ברשב"א שהובאו מפרשים היש לד)רש"ל (bi)דאלו סי' (סק"ט)כרתי(סק"ו)ש"ך (סק"ד)ט "ז(פג"ה

יעקב נה)מנחת ס"ק פה פסוקה(כלל מהפוסקים:(סק"ו)חוו"ד(ס"ג)הלכה הרבה חדש(ci)ועוד .(סק"ד)ומש"ז(סק"ז)פרי
החיים בכף כב)ומ"ש לזה,(אות לחשוש אין מרובה. בהפסד אף להחמיר ושיש בכך שהורה מי  ראינו ולא שמענו דלא

תואר שהפרי תורה:(סק"ד)ובפרט  מדין ברוב בטל במינו שמין גם ומה הראשונים. רבותינו דברי  ע"פ מזה ביותר מיקל 
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.éøîâì äìë äæù ,óøèöî åðéà øåàä úîçî ãáàå äìëù äî ìáà ,ïéòá àåä åìéàë åúåà
.d(é).äìçúëì øåñéà ïéìèáî ïéà*(àé),åìèáì øåòéù åá ïéàù øúéä êåúì ìôð åìéôàå

,åéìò äáéøù åà ,åìèéáå øáò .åìèáì éãë øúéä åéìò ïéôéñåî ïéà(áé).øúåî ,ââåùá íà

äëìää øåà
:d sirq(i).dlgzkl xeqi` oilhan oi` אין ואם

הדבש  לתקן כגון מותר, - אחר לדבר רק  כוונתו
ניתך, שיהיה עד לחממו שמותר נמלים בו שנפלו
קל"ז  ובסימן יג. סעיף פ"ד בסימן וכמבואר ויסננו

אחר(סק"ד)כתבתי  בענין אפשר באי  דוקא [ט"זדהיינו

טירחא סק"ז] שיש אלא אחר בענין אפשר אם ואף .
מותר  ק "א (טו)בדבר סימן בהירה בהלכה מ "ש ועיין .
ואם ) ד"ה האיסור (ס "ו  לסלק  כשכוונתו דוקא זה דכל

אבל  במסננת, נשארים שהנמלים בדבש הכא וכגון
ולסמוך  בתולעים המוחזקים ירקות לבשל היתר אין
מוחזקים  אינם כן אם אלא בבישול. ימחו שהם
לבשלם  מותר אז בזה, ספק  לו שיש אלא בתולעים

eke'.(i`)יעוי"ש: ltp elit`e מיבעיא לא כלומר
אלא  דאסור לבטלו היתר לתוך בעין איסור לערב

וכו' היתר לתוך נפל "עבר (טז)אפילו שכתב וזה .
שזרק וביטלו, עבר – קאמר דהכי  שריבה" או וביטלו
מעצמו  שנפל שריבה, או ששים. לתוך מועט איסור

עליו וריבה מששים איירי rce.[ט"ז]לפחות זה דסעיף 
וההיתר  במינו מין הוא ואפילו דאורייתא, באיסורי 
שחכמים  אלא התורה, מן בטל שהוא האיסור על רבה

במזיד  כשריבה בטל אינו ששים, ובאיסורי (יז)הצריכו .
הבא: בסעיף  כמבואר דינו ישתנה `m(ai)דרבנן

.xzen ,bbeya דוקא איירי עליו, שריבה ובאופן
ערוך השלחן לדעת איסורים ס"ד)בשאר צ"ב בבשר (סי ' אבל איסורים, בשאר נבלה" נעשית "חתיכה אומרים שלא

והרב נבילה. שנעשה מה כל כנגד ששים עליו ריבה כן אם אלא אסור, בשוגג אפילו נבלה, שנעשה בחלב
ביבש  יבש שנתערב  ודוקא לכתוב  הוצרך האיסורים, בכל נבלה נעשית חתיכה ליה דסבירא ובשאר (יח)בהגה .

א', סעיף ק"ו בסימן וכדלקמן אסורות החתיכות אבל הרוטב  דוקא היינו להשו"ע , בשוגג שמותר איסורים
לגמרי  ממנה נפלט  לא בחתיכה שנבלע ביבש (יט)שהאיסור יבש דין לזה יש הנוספות בחתיכות רוב יש ואם .

ק סימן בש"ך וכמבואר ברוב שאפילו (סק"ד)"טשבטל בשו"ע ומבואר הפרטים. ליתר שם ועיין הפוסקים. בשם
בדיעבד  מותר בשוגג דאורייתא איסור :(כ)ביטל

äøéäá äëìä
ריעותא  לאחזוקי שלא כדי היה, כן נמצא כאשר אמרינן
עכשיו  שיש ממה תחילה הקדירה בזה שינוי  שהיה לומר
כשיש  דגם וכתב הדרישה דברי  שדחה במה והנה עכ "ל.
מחזיקים  דאין לפנינו שבא כמו משערים אנו עצמות
ידוע  דהדבר תימה, זהו בקדירה, שינוי שהיה ריעותא
יצטמק  שלא לבשר אפשר אי  דודאי כן, אינה שהמציאות

יהודה היד  ע"ד תמה וכבר הבישול . ידי יא)על  ס"ק (הארוך 

באופן  ליישב וכתב מאד . חזקה הדרישה דקושית וכתב
כמו  מ"מ  האור ידי  על  מהאיסור נצטמק שודאי  דאף אחר,
כשמוצאין  לכך  מההיתר, שבולע ממה להתנפח  דרכו כן
לא  מתחילה גם מסתמא כנגדו בהיתר ששים שיש עכשיו
לפי  אינו זה תירוץ שגם ואף עי "ש. מכעת יותר גדול היה
יותר  בבישול להצטמק הבשר שדרך  חזינן דהא המציאות
הפרי  וכמ"ש להקל, לסמוך דיש נראה מ"מ  שנתפח, ממה

הדבר (שם)תואר היות בעיניך  ירע ואל  לשונו: ערך וזה
הנמצא  בכל לשער דבעי מילתא הא דהא דאורייתא, ספיקא
דרבנן  משנה, והלחם הפוסקים שכתבו כמו דרבנן הוי
שלפי  אף שנמצא האיסור כנגד ששים להצריך  החמירו

שהיה האמת את"ל  אף ולכן זה, כמות כשיעור נפלט  לא
הדבר  אכן עכ "ד. מדאורייתא אסור אינו קצת יותר באיסור
נפילתו  בשעת האיסור ראה דאם הפוסקים מכל  מוסכם
שיש  ודאי בזה מההיתר שנצטמק ממה יותר ממנו ונצטמק

שנפל: כמות האיסור `xeqiלשער oilhan oi`* :d sirq
.dlgzklהרשב"א ג)כתבו לא, דלדעת (לה:)והר"ן(תוה"ב

איסורו  הראב"ד לדעת אבל  מדרבנן, איסורו התוס'
שכתבומדאורייתא כמו בשוגג שמותר  הראב"ד מסכים בדיעבד [ומיהו

שמו] על והר "ן ומהש"ך הרשב"א כהתוס'(סק"ז). שהסכים נראה
בתשובה  מפאנו הרמ"ע וכדעת מדרבנן כז)שאיסורו .(סי'

ïåéö éøòù
(eh)הפ"ת והביאו אדם(סק"ט)פר"ח (סק"ח)ש"ך (fh):(סק"ד)מש"ז, ס"ו)חכמת נב הרשב"א.(fi)וש"פ:(כלל בשם וב"י טור

להתכבד הראויה חתיכה כגון לעולם, להתבטל  שלא חכמים שהחמירו באיסורים הדין ס"ו]וכן ק"ב סימן  וכדלקמן שם :[רשב"א
(gi)יב)ופר"ח(סק"ט)ש"ך יד)ש"ך(hi):(ס"ק בהמשך :(ס"ק לשונו ונעתיק הפמ "ג (k)וש"פ. סק"ט)וכ"פ דלא (מש"ז וכתב

יב)כהפר"ח מזיד:(ס"ק אטו שוגג  קונסים תורה דבאיסורי שסובר



êåøò ïçìùèö ïîéñúåáåøòú ãì÷

(âé),ãéæîá íàå*(ãé),åîöò ìèáîì øåñà(åè),åìù àåä íà

äëìää øåà
(bi).cifna m`e שיש ויודע  להרבות שמכוין פירושו

לבטל  שמותר וסבר בדין טעה אם אבל בדבר, איסור
מקרי  הכי  אפילו להרבות שמתכוין פי  על אף האיסור,
בדין  טועה דגם מדבריו דמשמע  כרש"ל ודלא שוגג.

איסור  לבטל נתכוין דמ"מ  מזיד ופשוט(כא)מקרי  .
המצוות, מן חופשיים מפעלים בעלי שאותן
ובטלים  איסורים שם ומכניסים מאכלים שמייצרים
'אומר  בזה אומרים ולא מזידים נקראים בששים,

הוא' שוגג envr.(ci):(כב)מותר lhanl xeq` וכן
ביתו  לבני  גם אסור לו האסור דבמקום ביתו, .(כג )לבני

החיים בכף עיין הכלים מו)ודין ed`(eh):(אות  m`
.ely בשביל לבטל נתכוין לא וגם שלו, היה לא ואם

נתכוין  לא עצמו שבשביל דכיון למבטל, מותר עצמו
הרעים  מעשיו הועילו לא כן אם שלו, אינו .(כד)וגם

שנתכוין  למה הרעים מעשיו הועילו שלא והיינו
לעשות:

äøéäá äëìä
הפר"ח  דעת נראה תואר(סק"ח)וכן הפרי דעת אך  (סק"ה).

חזרו  התוס' שגם וכתב מדאורייתא שאיסורו כהראב"ד
קם  וא"כ  מדרבנן, דהוא שכתבו ממה בתרא בתירוץ בהם

אומר יביע ובשו"ת מדאורייתא. הוא דלכו"ע (ח"א דינא

ט) אות ח סי ' לדברי חיו "ד  לחוש שראוי ובאמת וז"ל כתב
כמה  דעת שכן מדאורייתא  הוי  איסורין דביטול הראב"ד 

השלחן בערך שכתב וכמו עולם, ד)גאוני  דעת (אות שכן
דעת  נראה וכן והריטב"א הרא"ה הראב"ן הראב"ד 

השלחן ובערך  ע"כ. ו)הרמב"ם שאף (אות שאפשר כתב
האיסור  כשמערב אלא מהתורה אסור אין הראב"ד  לדעת
עלמא  לכולי  התערובת על להוסיף אבל  בידיים, בהיתר

ח "ח אומר יביע בשו"ת והובא מדרבנן. אלא סי'אינו (חיו"ד

טו) אות תשובה ב בדרכי שהביא כמו חולקים שיש ואף .
לה) שבכל(ס"ק פוסקים הרבה דעת הכי שבלאו כיון מ "מ ,

בזה: נחמיר לא פנים כל  על מדרבנן, איסורו *m`eגווני
.'eke xeq` ,cifna איסור בקדרת במזיד  המבשל בדין

איסור  מבטל דין כאן אין לכאורה יומה. בת שאינה
שם  עליו ואין פגום הוא הכלי  מן היוצא שהרי  לכתחילה,

הבושם בערוגות כתב כך  ובאמת סק"ג)איסור. צט (סי '

זאב בנימין דברי  שיט)להצדיק ודלא (סי' בזה. שהיקל 
סק"ז)כהפרמ "ג  המבטל(שפ"ד  כדין אסור שהתבשיל שכתב

כתב  שכן הפרמ"ג דברי  שצדקו ובאמת לכתחלה. איסור
ש"ד)הרשב"א סוף ב"ד מה (תה"א ולפי  וז"ל : בפירוש

לנו  יש לפגם, טעם שנותן אע"פ יומו, בן שאינו בכלי  לכתחלה להשתמש ושאסור יומן, בני אינם כלים שסתם שביארנו
בחולין  והנה לא, או בדיעבד מותר האם כן, ועשה עבר ואם הגוי, של בכלים מרקחת לו לבשל  לגוי  לומר מותר אם לבאר

מרקחות (ו .) לו לעשות לגוי לומר שאסור נ"ל לפיכך דמי , בידים איהו דעריב כמאן משליכי לי  עשי לה דאמר כיון אמרינן
וביטלו  האיסור את עירב הוא כאילו אסור, בדיעבד  ואפילו הגוי, של  בכלים בידים בעצמו שמבשל כמו הוא שהרי  בכליו,
לו  לעשות לגוי שאומר כל  אסור שלכתחלה כיון מ"מ  בדיעבד, יומו בן שאינו בכלי חכמים אסרו שלא ואע"פ בידים.
והביאו  ע"כ . בשבילו. שנעשה ולמי  כן שאמר למי  אסור בדיעבד אפילו ולכן לכתחלה, עכו"ם גיעולי  כמבטל הוא הרי 

המאירי  וכ "כ קכ"ב. בסימן יוסף הבית עו .)מרן סח.)והריטב"א(ע"ז ברא"ש(ע"ז  מוכח  ו)וכן סי' פ"ה השני .(ע"ז  בתירוצו
'עבר' ולשון בדיעבד'. מותר יומן בני  שאינן בכלים ונשתמש עבר אם קכ"ב: סי' בשו"ע שכתב וממה למעשה. עיקר וכן

הרשב"א דברי אח"כ  שם העתיק גופיה ואיהו כן, שכתב הטור לשון שם נקיט כי  כלל , ראיה אין מזיד, ביביע משמע [הכל 

יד)אומר סי ' יו "ד  שאינו ](ח"ח טרף בכלי כשר מאכל בישל  המצוות מן חופשי שיהודי למקום שנקלע מאדם נשאלתי והנה .
בשוגג  הבישול  להחשיב שיש ודאי אז שנשבה' 'תינוק של לגדר נכנס יהודי אותו אם והנה המאכל? הדין מה יומו, בן

להאריך] המקום כאן  ולא ארוכים הדברים שנשבה תינוק בגדר נכנס חופשי  איזה אלו דינים 'תינוק [ובגדרי  בגדר נכנס אינו שאם אלא .
מעשיו  כל דנין אנו חופשי  שהוא שכיון ההלכה, ידע שלא אע"פ כמזיד נחשב שבישל  מה אם להסתפק יש שנשבה',

מרבבהכמזיד בדגול  כתב סק"ו)[וכיוצ"ב הש"ך על קנ"א הוא'](סי ' מזיד מסתמא הוי 'מומר  הדין ידע לא זה שבמעשה כיון שמא או ,
בפניםכשוגג למ"ש דמי  במזיד)[ולא ואם בה](ד"ה שכופרים אלא ההלכה, יודעים ודאי  מלאכתם שזו שכיון כמזידים, נחשבים המפעלים .שבעלי 

הראב"ד דעת לצרף שיש כיון להקל  לדון יש שהם)למעשה בין  ד"ה ס"ד צ"ח סי ' בהירה בהלכה אם (עיין  יפה באומד שמשערין
עצמו: על יחמיר שמים וירא הן. שצפופות שלנו בקדירות בפרט  טעם, יתן שלא לודאי  וקרוב הפליטה. כנגד  ששים יש

ïåéö éøòù
(`k)מהתוספות(סק"ט)ט "ז ראיה רע"א)והביא כג רמ"ח (בכורות סי' אברהם המגן בשמו כתב וכן יח). המש"ז (ס"ק כ"פ .

אדם ס"ז)והחכמת נב החיים(כלל  לח)וכף שי "ח (אות סי' ברורה במשנה וכ "כ עולם(סק"ו), ובהליכות הרמב"ן, (ח"זע"פ

שם) ובהערה ה"ח קרח איזה פ' והורה בזה נסתפק אם אבל כלל, לו נסתפק ולא ממש היתר שהוא שחשב באופן דוקא והיינו .
אומר יביע בשו"ת בזה עיין חכם. לשאול  לו שהיה מזיד, חשיב - לעצמו ב)היתר אות ה סי' חאו"ח ברמב"ם (ח"ז עיין ועוד  .

ה"ח) תרומות מה' י "ג(פ"ה סי ' העזר באבן עוד ועיין שם. המפתח ואכמ "ל:(ס"י)ובספר שם ובאחרונים וכן (ak)בהגה
אומר יביע בשו"ת רש"ל :(סק"י)ט"ז(bk)עי"ש:(שם)מוכח הפוסקים:(סק"י)ש"ך(ck)בשם הסכמת וכן הב"י , בשם



êåøò ïçìùèö ïîéñúåáåøòúäì÷

(æè).åìéáùá ìèáúðù éîì ïëå*(æé)øëîì íéøåñàå)(åìèáù äîî åðäé àìù ,øçà ìàøùéì ïë íâ å

כ"ד) כלל øúåî.(çé).(ארוך ,íãà ìë øàùìåáøòúðù à÷åãå :äâä(èé)çìá çì åìéôà åà ,ùáéá ùáé

(ë).('ã óéòñ) á"ö ïîéñ ìéòìãë ,äìáð úéùòð äëéúç åá íéøîåà ïéàù øîàã ïàîì(àë)äòìáù äëéúç ìáà

äëìää øåà
(fh).eliaya lhazpy inl oke שמא לחוש שיש

לעבד  או כוכבים לעובד יאמר בשבילו שנתבטל אותו
אותו  קונסים לכן עבורו, זה (כה)שיבטל חשש וכל .

עבורו  שנתבטל לאותו נותן שהמבטל אפילו איירי
אסור  הכי  בלאו לו, מוכר המבטל אם אבל במתנה,

הרעים: מעשיו למבטל שהועילו mixeq`e(fi)משום
.xg` l`xyil k"b exknl מסכים כשהישראל ודוקא

כדי  אסור, אז כוכבים העובד מן יותר ביוקר לקנות
לישראל  למכרו אבל במזיד. שביטל ממה יהנה שלא
מותר, כוכבים העובד לקנות שמסכים דמים באותם
ימכור  ירצה אם שהרי  הרעים, ממעשיו נהנה לא  שהרי

למכור (כו)לעכו"ם  שיכול באופן דוקא דהיינו ונראה .
קל  הדבר אם אבל לישראל, שמוכר כמו בקלות לגוי
לו  שיש או בקרבתו שהוא כגון לישראל למכור יותר
מעשיו  ליה דאהנו ליה קנסינן גדולות, כמויות

או micediהרעים: מאכלים המייצרים מפעלים בעלי
אסור  איסורים, שם ומבטלים גדולות בכמויות משקים
עבור  שביטלו כמו שזה משום מהם, לקנות או לקבל

בהירהכולם בהלכה וכן)[עיין lk(gi):](ד"ה x`yle
.mc`:עבורם לבטל נתכוין yaia.(hi)שלא yai

בהגה  וכמבואר עלמא, לכולי  נבלה נעשה לא שבזה
ד: סעיף סוף צ "ב ea(k)בסימן mixne` oi`y c"nl
.dlap ziyrp dkizgלן קיימא מנהג והכי  [היינו

בהג"ההאשכנזים] ס"ד צ "ב בסימן וכדלעיל מרובה בהפסד איסורים יג ]בשאר ס"ק לכולי [ש"ך בחלב  בבשר אבל .
בלח לח אפילו נבלה נעשה xzidd,(k`):(כז)עלמא jk xg` sqezpy ipdn `l ,xeqi` drlay dkizg la`

.p"pg dia opixn` `dc נעשית חתיכה שאין להסוברים אפילו דהא נבלה, נעשית לחתיכה זה ענין דמה וקשה
ניתוסף אם אפילו באיסורה נשארת עצמה החתיכה איסור שבלעה חתיכה מקום מכל איסורים, בשאר נבלה
לומר  בא הרב  אלא לגמרי . נפלט אינו שבא שהאיסור ק"ו ר"ס  לקמן המחבר וכמ"ש היתר ששים פי עליה
כולו, כנגד ששים לשער וצריך נבלה נעשה הכל ששים אין אם היתר, עליו וניתוסף איסור שבלעה דחתיכה

חתי  שסובר לרב דוקא איסוריםוזהו בשאר נבלה נעשית יד]כה ס"ק :[ש"ך

äøéäá äëìä
.eliaya lhazpy inl oke*הט"ז רש"ל(סק"י)כתב בשם

נט) סי' וניחא (פ"ז עבורו שנתבטל  זה שידע דוקא דהיינו
ממנו  ידע לא אם אבל לבטלו, אותו ציוה לא אפילו ליה,
איגר  עקיבא ר' ובהגהות עכ"ל . כשוגג הוא שהרי  ליה שרי
הרי  לקנות שירצה למי הסתם על  ביטל ואם וז"ל : כתב
תשובת  לכולם, ואסור ביחוד בשבילם שנעשה כמו הוא
עבורו  שנתבטל  מי שאף מזה ונשמע תצ"ח . סימן ריב"ש
יראה  הרש"ל בפנים והמעיין עכ"ל . כט"ז ולא מזה, ידע לא
לשונו: שזה בשמו הט "ז שהעתיק ממה לו אחרת דכוונה
ציוה  לא אפילו ליה, וניחא עבורו שנתבטל  זה שידע ודוקא
לא  וזה שלו שאינו דבר שבטלו היכא אבל  לבטלו, אותו
והוי  לכך  נתכוין לא שהרי  ליה, שרי בודאי  ממנו, ידע
את  אוסר אדם שאין משום אסר שלא הרי עכ "ל. כשוגג
שאותו  אפילו המבטל, של הוא הדבר אם אבל  שלו, שאינו
מדבריו  בהדיא משמע ממנו, ידע לא עבורו שנתבטל
אומר  יביע בשו"ת ראיתי ושוב הריב"ש. וכדברי  שאסור

ז) אות פו סימן  חאו "ח תשובה(ח"ט הדלתי  בשם (אות שהביא

וכן לו) הרש"ל . של לדינו הריב"ש דין בין כן לחלק שכתב
ומ חדא אמר דמר שבאו"ה זהב בהגהות חדא כתב אמר ר

חדש בפרי ועיין פליגי . יג)ולא הרש"ל(ס"ק דברי  שהביא
הועילו  סוף דסוף וכתב עליו וחלק בט"ז שמועתק כמו
ואסור. בשבילו להמתבטל  המבטל  של הרעים מעשיו

תואר הפרי  המש"ז)אמנם והביאו  השלחן(סק"ט, (סכ"ו)וערוך

שהסכימו  דמה להקל , אין מקום מכל הט "ז. לדברי הסכימו
הרש"ל, גדול , אילן בסברת עצמם שתלו משום זהו לדבריו
לא  בשמו, הט "ז שהעתיק כמו כוונתו שאין ראו אילו אך 

בזה: מקילים היו

ïåéö éøòù
(dk) וש"ך יוסף יא)בית הפוסקים:(ס"ק קצת)ש"ך (ek)והעתיקום ביאור  בתוספת יב, הגדולה(ס"ק כ)וכנסת אות וכ "פ (הגה"ט ,

השפ"ד:(סק"ז)הפלתי והביאו ביוקר. אפילו לישראל  למכרו שהתיר חדש כהפרי  דלא הש"ך fk)(וכתב הוכיח  (ס"ק כן

הפוסקיםיד) כתבו ושכן צ"ד]מהש"ס בסי ' הרמ"א פסק משה[וכן הדרכי  מ "ש ודחה בחלב (סק"ב), בבשר דאף הסוברים שיש
חדש הפרי וכתב נבלה. נעשה אינו בלח  טו)לח  נעשה (ס"ק התורה מן שהוא וכתב השפ"ד הסכים וכן הש"ך . כיון שיפה

נבלה:
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.äìáð úéùòð äëéúç äéá ïðéøîà àäã ,øúéää êë øçà óñåúðù éðäî àì ,øåñéà(תצ"ה סי' íéøîåà(רשב"א ùéå .

äìáð úéùòð äëéúç ïðéøîà àìã íå÷îá åìéôàã(áë),ìèáì øúéää éðäî àì(âë)òãåðù íãå÷ óñåúð íà àìà

.êë øçà óñåúðù äî éðäî àì ,íãå÷ úåáåøòúä òãåð íà ìáà ,úåáåøòúä(ãë)íëçä êéøö äéä äæ éôìå

òãåðù øçàì øúéää óñåúð íà øå÷çì øåñéà ìèáì äøåîä(ל"ז כ' ïë.(ארוך åâäð àìå .

äëìää øåà
(ak)lhal xzidd ipdn `lmcew sqezip m` `l`

.zeaexrzd rcepyשנודע אחר ניתוסף  דאם
שנודע וקודם מזיד, אטו שוגג לקנוס  יש התערובת
ועומד  הספק נולד לא דעדיין כיון לקנוס  שייך לא

היתר  בחזקת הש"ך(כח)עדיין אבל טו). האריך (ס "ק
חילוק שאין ומהפוסקים דתרומות ממשנה להוכיח
למזיד  שוגג בין אלא נודע ללא נודע בין כלל

השו"ע מדברי  דעת (כט)וכדמשמע  השפתי  פסקו וכן .
עיקר: וכן פוסקים mcew(bk)ושאר sqezp m` `l`

.zeaexrzd rcepy שאפילו האו"ה בזה חידש עוד
ביה  דאמרינן בזה וכיוצא ליבש שנפל לח  באיסור
אם  אבל התערובת. כשנודע  דוקא זהו נבלה, נעשה
ידע ולא ששים, בה שאין קדירה לתוך איסור נפל
והשלימו  היתר עליו והוסיף  איסור לשם שנפל
זה  הרי  איסור, לשם שנפל נודע כך ואחר לששים,
נעשה  בתחילה שנפל דהאיסור אמרינן ולא מותר,

חטאת בתורת כן ופסק  נבילה. ד"ח )כולו פה וגם (כלל .
הש"ך טו)בזה כל (ס"ק אלא כן, שאינו להוכיח האריך

ואפילו  נבלה נעשה מיד היתר לתוך איסור שנפל
לששים. שניתוסף לאחר אלא האיסור נודע כשלא

הפר"ח  עמו טז)והסכימו ובחכמת (ס"ק דעת. והשפתי
ס"י)אדם מד  וסעודת (כלל מרובה הפסד שבמקום הכריע 

והאו"ה  הרמ "א על לסמוך יש איסורים בשאר מצוה
הרבה  דעת דבלאו נבלה, נעשה לא נודע שבלא
איסורים. בשאר חנ"נ דאין מכללם והמחבר פוסקים
נבלה  נעשית חתיכה עלמא שלכולי  בחלב  בבשר אבל

להקל: אין התורה ok.(ck)מן ebdp `le 'ke df itle
האיסור  לבטל ההיתר תוספת מועיל שלא לפי כלומר
צריך  היה לכן מקודם, נבלה נעשה שההיתר במקום
האיסור  שנפל לאחר היתר ניתוסף אם לחקור החכם

האו"ה לדעת וכן בהגה]לקדירה. כאן  שהביא הי"א [וזהו

שנודע לאחר ההיתר ניתוסף בין חילוק שיש
צריך  היה התערובת, שנודע  קודם לבין התערובת

כן  לחקור זה (ל)החכם בכל לחקור נהגו שלא אלא .
לומר  לנו דלמה מחזקינן, לא איסורא דאחזוקי משום

כך  אחר היתר עליו אבל (לא)שהוסיפו בסתם זה וכל .
שאינו  אלא היתר שניתוסף הוראה למורה ידוע  אם

ניתוסף מתי  לחקור יש ודאי בזה מתי , והפרי (לב)יודע .
טו)חדש אם (ס"ק לחקור החכם צריך ענין שבכל סובר

מחזקינן  דלא לומר שייך ולא היתר, כך אחר הוסיפו
בתבשיל  מים להוסיף דשכיח  מידי  דהוי כיון איסורא,
צריך  שאין המנהג עם הדין דודאי  נראה ולענ"ד ע "כ.
לחכם  בא היה מיד האיסור כשנודע  דמסתמא לחקור,

משה בדרכי וכמ "ש דינו מה :(סק"ב)לשאול

ïåéö éøòù
(gk)באו"ה שיטתו ביאר י)כן דין כד  זה:(כלל לדין מקור דעת(hk)שהוא סק"ז)ובחוות שהקשה (בי' מה דלק"מ כתב

שהביא  מתניתין דהך ומריה מזיד, אטו שוגג  דקניס יהודה כר' שפסק האו"ה בדברי  מבואר דהא מהמשנה, הש"ך עליו
הלכתא: והכי  שמעון ור' יוסי  כר' פסק המחבר ועכ "פ עי"ש. מזיד  אטו שוגג  קנסו דלא שמעון ור' יוסי ר' זהו בש"ך

(l) הש"ך ביאר טז)כן כן(ס"ק נהגו ולא וכו' זה ולפי הרמ"א דמ"ש מהלבוש שמשמע מה ודחה הרמ"א, ,[לחקור ]בדברי 
שהרי  כהלבוש, הרמ"א מלשון בהדיא שמשמע אף והנה נודע. ללא התערובת נודע בין לחלק שסובר לאו"ה רק קאי 
הש"ך, עם הדין מ"מ  הש"ך. על השפ"ד  הקשה שכן ובאמת האו"ה, סברת וזהו שנודע" לאחר ההיתר נתוסף "אם כתב

כוותיה: סובר שהוא משום כן שכתב אלא לחקור, לחכם יש לאו"ה שרק לומר הרמ"א כוונת אין (שם)ש"ך(l`)דודאי

הט"ז יא)וכ "כ בט"ז:(al):(ס"ק שם
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.e(äë)åúåà ïéáøòî ïéà ,íäéøáã ìù øåñéà(åë),ãéæîá ,ïë äùò íàå .åìèáì éãë íéãéá
(æë),åìèáì éãë øúéäá ïéàå ,åîöòî ìôð íà* ìáà .øåñà(çë).åìèáîå åéìò äáøî:äâä

.àúééøåàã øåñéàá åîë ,åéìò óéñåäì åà ïðáøã øåñéà ìèáì ïéàã íéøîåà ùéå(èë).úåðùì ïéàå ,ïéâäåð ïëå טור)

דביצה) פ"ק ואגודה ומרדכי  ור"ן  בב"ה ורא"ה ש "ד ובהגהת /נ "ד/ צ"ד סימן ובת"ה הרא"ש äéäùבשם ïåâë ,ìèáúðù øåñéà .

åúðå ,åãâðë íéùùêë øçà åá óñ(ì),ïåùàøä øåñéàä ïî(àì)àðù àì åðéîá ïéî àðù àì ,øñàðå øåòéðå øæåç

äëìää øåà
:e sirq(dk).'eke mdixac ly xeqi`פט"והרמב "ם)

בשר הכ"ז) בה שיש לקדרה שנפל חלב  כיצד כתב:
עד  אחר עוף  בשר עליו מרבה בקדרה, טעם ונתן עוף,
ונחלקו  עכ"ל. כיוצ "ב כל וכן הטעם, שיבטל
שורש  לו יש מקרי בחלב עוף  אם הראשונים
ועוד  מרדכי  ההגהות דדעת לא, או בדאורייתא

שם )ראשונים ההלכה ובאור  ס"ו צ"ח סי ' מקרי (עיין לא שבזה
שזה  התוס' דעת אבל בדאורייתא. שורש לו שיש

משנה  בכסף  כמ"ש כיוצ"ב , כל וכן מדאורייתא, בחלב דאסור בשר דאיכא כיון בדאורייתא שורש לו שיש מקרי 
הכ"ו ). בדאורייתא (שם  עיקר לו שיש דרבנן איסור בכל שאפילו הרמב"ם בדעת הוא שהאמת שכתב  עוד ועיי"ש

לבטלו עליו להרבות מותר היתר לתוך נפל הפר"תאם יא )[וכתב הנכון](ס "ק הפוסקים שהוא הסכימו וכן דבין (לג ).
לו שיש דבר ובין התורה, מן עיקר לו שאין דבר נפל שהוא ואם בידים, אותו מערבין אין התורה מן עיקר

לששים: ולהשלימו עליו להרבות מותר לבטלו ששים היתר:micia.(ek)ואין של ששים לתוך להטילו פירוש,
(fk).xeq`'ה בסעיף לעיל וכנזכר מותר אדם כל לשאר אבל בשבילו. שנתבטל ולמי  עצמו ס"ק למבטל [ש"ך

elhane.(gk):יח] eilr daxnתרע "ז סי ' דבאו"ח האחרונים השמן (ס"ד)והקשו דמותר וכתב  המחבר סתם
וקשה  לבטלו. כדי  עליו להוסיף שאין שאומר מי יש לבטלו ששים בו ואין אחר בשמן שנתערב חנוכה שמנר

הפוסקים  הסכימו ולדינא מדרבנן. אלא אינו חנוכה נר עיקרן (לד)דהרי  על דעמד דכאן הכא, שפסק  כמו דהעיקר
דברים תואר]של אברהם[פרי  המגן הכי ובלאו יב). ס "ק שפסק(שם  דכיון סתירה זה שאין ראשון בתירוץ כתב 

שאומר מי יש בשם זה דין שם כתב דבריהם, איסור על להרבות שמותר דחוהוכאן כבר אח"כ שתירץ [ומה

oibdep.(hk):האחרונים] okeאדם בחכמת סתם ס "ז)וכן נב חיים (כלל באורח הט "ז אבל כדברי (לה). שהעיקר כתב 
ובפרמ "ג כאן. יט)השו"ע ס"ק במקום (שפ "ד נבלה נעשית חתיכה אמרינן דלא בלח בלח להתיר דכוונתו ביאר

כולו  נעשה האיסור כשנפל דהא להקל אין הכי  בלאו אבל ס "ד, צ "ב בסימן ברמ "א וכמבואר מרובה הפסד
צ ' בסימן בהירה בהלכה ועיין כולו. כנגד ששים צריך ושוב  ומשערין)נבלה ד"ה דרבנן (ס "א דאיסורי  שכתבנו מה

נבלה: נעשה לא הרמ "א לדעת גם התורה, מן עיקר להם oey`xd.(l)שאין xeqi`d on את מין מצא שאז
צ"ח סו"ס  וכדלעיל חבירו טעם מבטל אחד אדרבה אחר, איסור מין הוא אם אבל טעם. לתת וניעור :(לו)מינו

(`l).xq`pe xeripe xfeg אלא יצטרך ולא היתר, ונעשה בששים נתבטל כבר הראשון שהאיסור אומרים ולא
השני: האיסור כנגד ששים

äøéäá äëìä
.envrn ltp m`* :e sirq אם אבל  מעצמו, נפל  דוקא

ולבטלו עליו להוסיף אסור בשוגג אפילו בשם הפילו [רעק"א

רבה] 'נפלהאליה השו"ע נקט  אלא כלל, בזה סברא ואין .
מן  שנשרו עצים ד :) (ביצה הגמרא לשון אגב מעצמו'
וכן  מותר. בשוגג  הפיל אם שגם אה"נ אבל  וכו'. הדקל
שכתב: כד ) (ס"ק בפנים שהבאתי הרמב"ם לשון מורה

מעצמו': 'נפל  כתב ולא וכו' לקדרה ש'נפל' חלב

ïåéö éøòù
(bl) הפר"ח וכמ"ש בכך חילק שלא השו"ע לשון מורה וכן להלכה, הרשב"א יז)מסקנת ס"ק וכ "פ (סוף עיקר. דכן וכתב

תואר יא)הפרי  החיים(ס"ק סב)וכף אומר(אות יביע ד)ושו"ת אות יא סי' חיו"ד חדש(cl):(ח"ז יט)פרי  תואר(ס"ק (ס"ק והפרי 

חנוכהיא) עובדיה בחזון העלה קס)וכן כאן(dl):(עמ' מדבריו משמע וכן סק"ד. תרע"ז יב)סימן ט"ז(el):(ס"ק (ס"ק ב"י,

:(סק"כ)וש"ךיג)
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,çì àðù àì ùáé àðù àì ,åðéî åðéàùá ïéî(áì).íéúðéá òãåð àì åà íéúðéá òãåð àðù àìסימן ש "ד (הגהות

êëנ"ט) øçàå ,íéùùá ìèáúðå íéîì ìôðù áìç úéæë .(âì)éô ìò óà ,øúåî ,øùá ìù äøéã÷ì íéîä ïî ìôð È

íéîá ìèáúð éøäù ,áìçä ãâð íéùù øùáá ïéàù(בארוך).äæá àöåéë ìëå ..fíà(ãì)øåñéà òìáð
êåúì èòåî(äì),øúéä òôùá åá ùîúùäì éìë åúåà ìù åëøã íà ,øùá éìë(åì)øúåî

èòåî øåñéàäù ïåéë ,äìçúëì åá ùîúùäì(æì),íòè úðéúð éãéì àåáì øùôà éàå

äëìää øåà
(al).mizpia rcep `py `lכא )והש"ך כתב(ס "ק

יבש  במינו במין להקל אפשר מרובה הפסד שבמקום
ברוב]ביבש שבטל ק"ט ר"ס בינתיים,[שקי"ל נודע אם

גמור  להיתר נהפך אלא וניעור חוזר שאינו רק  ולא
ונמצא  האיסור, את לבטל ההיתר לחשבון ומצטרף
מותר. הכל האיסור מן הרוב  נעשה כך שאחר אפילו
האיסור  שאז מינו בשאינו מין בלח לח אלא אסרו ולא
ויבש  במינו מין בלח  לח  וכן בהיתר. טעם ונותן חוזר
גזרו  בששים, ששיעורם מינו בשאינו מין ביבש
כל  אכן ע"כ. מינו בשאינו מין בלח לח  אטו חכמים

דתרומות (לז)הפוסקים  במשנה מפורש וכן דבריו דחו
מ"ז) ולענין (פ "ה וניעור. חוזר הוא האיסור שרבה שכל

שהסכימו  יש חדש (לח)הלכה הפרי  אך הרמ"א. לדעת
כא ) אלא (ס"ק נאסר שאינו דבר דכל והעלה בזה האריך

לח במינו מין ולכן וניעור, חוזר אמרינן לא מדרבנן
מהתורה  שבטל ביבש יבש מינו בשאינו מין או בלח
וניעור  חוזר אינו ששים, הצריכו שרבנן אף ברוב,
מההיתר  רוב שאין עד כך כל האיסור נתרבה אם זולת
הראשון  האיסור נפילת בנודע ודוקא האיסור, נגד
לח מינו ושאינו במין אבל השני . נפילת שנודע קודם

ה  אז ששים צריך אפילו דמהתורה וניעור חוזר איסור
הגר"א  דעת הוא וכן הראשון. האיסור נפילת בנודע

טו) הספר(ס "ק שבסוף ובקונטרס ד). בזה,(סי' הארכנו
להורות  יש כן ועל המחבר. דעת שכן הוכחנו ולסוף
לסמוך  רשאים אשכנז בני דגם ונראה ספרד. לבני כן

זו: כסברא הפסד במקום עכ"פ לאו ltp.(bl)להקל
לקדירה  המים ליתן מותר לכתחילה אפילו אלא דוקא,

במים  החלב טעם שנתבטל כיון בשר ואם (לט)של .
מנת  על מים בששים חלב  ליתן לכתחילה מותר
א' סעיף צ "ז בסימן עיין בשר, של לקדירה ליתנם

בהירה עיסה)בהלכה f::(ד"ה sirq(cl).rlap דוקא
מבטלין  אין משהו אפילו בעין איסור אבל נבלע,

xya.(dl):(מ)לכתחילה  ilk."כשר "כלי  לומר צריך
פרווה או חלב או בשר של גבוה]בין (el):[שלחן 

.dlgzkl ea ynzydl xzen סימן לקמן פסק  וכן
מהפוסקים  כמה אבל ה'. סעיף  על (מא)קכ"ב חולקים

והט "ז ואוסרים. באיסור (סק"ט)זה להחמיר דיש כתב
שהוא  במקום אלא גדול כלי מהני דלא דאורייתא

לעת  מעת הקדירה להשהות יש ולכן אכן (מב)פוגם. .
האחרונים  הפוסקים השו"ע .(מג )גדולי לדעת הסכימו

עיקר. כיון rceוכן לכתחילה איסור מבטל בזה דאין
שנתבאר  מה וכעין האיסור, לבטל כוונתו שאין

ההלכה ה')באור מבואר (ר"ס  וביותר הדבש. תיקון לגבי
נ (כט:)במאירי אלא דלא איסור ביטול דין אמר

פליטה  בתערובת לא אבל ממש בה שיש בתערובת
הישר ספר וכ"כ נו)עכ"ל. סי ' הבשר והעיטור(שו "ת  (הכשר

קכב:) טו . בדבר ח"ב  אלא לכתחילה ביטול איסור שאין
איסור: שבלעה בקדירה לא אבל בעין, (fl)שהוא

.mrh zpizp icil `eal `"`e של בקדרות זה לפי 
מאד  וצפופים קשיחים מחומרים שעשויות ימינו

ïåéö éøòù
(fl)כא)פר"ח טו)גר"א(ס"ק יב)פליתי (אות ובב"י (ס"ק כאן בטור וכמבואר קט)וש"פ סי' תואר(gl):(סוף יב)פרי (ס"ק

יב)והפלתי החיים(ס"ק בכף וכ "פ כהרמ "א. והעלו בזה הרבה ע)האריכו ש"ך (hl):(אות חטאת, כב)תורת (ס"ק פר"ח (ס"ק

הריב"ש(n)וש"פ:כב) שמט)שו"ת צדק(סי' צמח בשו"ת נא)והביאו סי' והש"ך(n`):(או "ח והב"ח קכ "ב בסימן טור
אדם(סק"ג)שם ס"י)וחכמת נב השלחן(an):(כלל  חטאת(bn):(סמ"ט)ערוך בתורת די "ב)רמ"א פה כאן.(כלל  הגיה לא ולכן

חדש הפרי דעת הוא סק"ג)וכן קכ"ב יז)והגר"א(סי' ס"ק יהונתן(כאן  במטה אייבשיץ הגליון)והגר"י :(על
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åá ùîúùäì øúåî ,íäá àöåéëå íéð÷ð÷ êåúá åà äøã÷á òìáðù åäùî øåñéà êëéôìå
éìëá òìáð íà ìáà .íòè úðéúð éãéì àáì øùôà éàù éôì ,åîåé ïáá åìéôàå ,äìçúëì
,òôùá åìéôà ùîúùäì øåñà ,äá àöåéëå äøò÷á èòåî øáãá íéúòì ùîúùäì åëøãù

.íòè úðéúð éãéì àáéå èòåî øáãá äá ùîúùé àîù äøéæâ

äëìää øåà
היה  טעם, נתינת כדי בולעות שאינן הן ומוחזקות

וחלב בשר בו להשתמש להתיר מכל (מד)מקום אך ,
אלא  גדר, לפרוץ שלא בזה להקל שאין בודאי  מקום

המורה: עיני ראות לפי  סניף בצירוף

ïåéö éøòù
(cn) בשו"ת כתב בזה וכיוצא קודם. שבישלנו מה של טעם מרגישים ולא השנה כל בהם מבשלים אנו שהרי יעיד  והחוש

קפג)מהר"ם סי ' דהא (ד "פ וכו' לחוש שאין תותים, מי הגוים בהם שמבשלים חמץ של כלים על  תם רבינו השיב וז"ל :
בכירה  וכימאית חוקרת עם לדבר לי נזדמן ה' מאת זאת כתבי  לאחר עכ "ל. חמץ טעם בהו וליכא שתא כולי ליה טעמינן

האמריקאית הכימיה לכימיה]באגודת המחלקה כראש  שם אין [שימשה כיום הכלים עשיית שבאופן לי  ואמרה סטצ'ל, אלן ד"ר
כלל . אפשר ,בליעה ואי חמור ליבון שצריך  ובמקום לסניף זה לצרף שיש בשמו שאומר לי  ואמר  שליט"א יוסף יצחק הרב הגאון  לעיני זה [היה

קל  בליבון  להקל  המרדכי)אפשר  בשם ס"ד תנ "א סי' או"ח בב"י כמ"ש עבריו משני יס"ב הכלי שיהא עד הכלי  את כתב (שמחממים ושוב הגעלה. או

בחזון וכיו"ב בו , נשרף שקש  קל ליבון  או  בהגעלה אפשר הדחק בשעת לעת. מעת עליו ועבר  בליבון אפשר  שאי דבר כל  וז "ל : הגליון  על  בכת"י  לנו

כמו כך כל  אינה והבליעה בזמנם, משהיה יותר  הרבה דחוס בימינו  שהברזל החוקרים דעת לצרף ויש  לפסח. תנור  הכשר  גבי פסח הל' על עובדיה

יוסף] יצחק חמור . ליבון במקום מהני  קל וליבון  הגעלה בדיעבד  וכן הדחק שבשעת אלא ח"ו , הכשר בלא זה על  להסתמך אין ואמנם :בזמנם.
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בטיל. לא  באלף אפילו בריה ק. סעיפים:סימן ד' ובו

.`(à)ïåâë åðééäã ,äéøá*(á)äùðä ãéâå àîè óåò åà äìîð(â)éçä ïî øáàå(ã)äöéáå
äá ùéù(ä)ïë íà àìà ,äéøá ïéã åì ïéàå .ìèá àì óìàá åìéôà ,íäá àöåéëå çåøôà

é÷åôàì ,úåéç åá äéäù øáã àåä(å)çøåñàù øáã àäéù êéøö ïëå .øåñéà ìù úçà äè
(æ),åúééøá úìçúî

äëìää øåà
:` sirq(`).dixa כגון בטל שאינו חשוב דבר כל

שבמנין ודבר להתכבד הראויה וחתיכה [להרמ"א בריה

בטלשאוסר] אינו מדרבנן בזה, חשיבותם וכיוצא [דמשום

או "ה דמי . מחצה על כמחצה קבוע וכל קבועין, (כלל חשובי 

ד"ו) סמ"ג ]כ"ה כשאר בשם בטל הוא מהתורה אבל ,
חתיכה  או בריה הוא אם ספק כשיש כן על איסורין.
אם  ודוקא ובטל. דרבנן ספיקא הוי  להתכבד הראויה
ודאי  הוא אם אבל חשוב, דבר או בריה ספק  הוא
שיש  אלא מתבטלים, שאינם מאלו אחד או בריה
באלף ואפילו לחומרא דינו תורה, איסורי משאר בו וכיוצא טריפה ספק ביצי  כגון אסור, דבר הוא אם ספק

בטל  חשוב:.(א)לא ודאי הוא ואפילו בטל, - דרבנן איסור ספק הוא אם שאר dlnp.(a)אבל הדין והוא
בריה  נחשבים פגום וטעמם בהם קצה אדם של שנפשו אף  וכדומה, וכינה פרעוש זבוב כגון (b):(ב)שרצים

.igd on xa`בטמאים לא אבל הטהורים, ועוף חיה בבהמה נוהג ה"א]ואיסורו פ"ה החי [רמב"ם מן ואבר .
בריה  שהוי  פוסקים ויש מכזית. פחות אכילתו על לוקין שאין כיון בריה הוי  דלא שפוסקים יש כזית בו שאין

עיקר  `gext.(c):(ג )וכן da yiy dviae האיסור ניכר דאם זו, מציאות משכחת היכי בזה האחרונים ונתקשו
יד  היאך ניכר אינו ואם וישליכנו, וצ"עיקחנו אפרוח , בה שיש ביצה בתערובת שיש שנתבשלה (ד)ע וביצה .

טעם  דנותן משום ביטול צריכה ואינה מותר, התבשיל מבפנים, סרוחה והיא דם או אפרוח בה ויש בתבשיל
קצת, פוגם אפילו אלא לאכלו, קץ שיהא עד לגמרי שיפגום צריך אין זה דפגם ק"ג בסי ' וכמבואר הוא. לפגם

ומשליכה  שמכירה מאחר בריה דין בזה שייך ולא מותר. והכל תערובתו אוסר בדוקא `gext.(d):(ה)אינו
נשמה  בריית שאינה כיון בריה הוי לא דם ביצת אבל אפרוח, `xeqi.(e):(ו)נקט  ly zg` dhg פי על אף 

גוונא וכהאי כלאים של כגון ברייתה מתחילת אסורה סק"ג ]שהיא eziixa.(f):[ש "ך zligzn שלמדו ויש
דתולעים  בריה דין להם ואין בששים. בטלים פירשו אם שאף  וקמח , בפירות הגדלים תולעים על היתר מכאן

ד  סעיף  פ"ד בסימן כמבואר מותרים היו שפירשו קודם דהא ברייתן, מתחילת אסורים אינן רוב(ז)אלו אמנם .
בריה  דין אלו לתולעים דיש להו וסבירא חולקים קטנים (ח)הפוסקים בתולעים אף ולכן כלל. בטלים ואינם

äøéäá äëìä
.dixa* :` sirqיוסף ראש בספר נסתפקתי)הנה ד"ה עמד(צו .

אסור  ואינו באיסורו ונוצר בריה שהוא בדבר המחקר על 
דזה  וכתב לא, או ביטול לענין בריה הוה אי מדרבנן, אלא
דאחשביה  משום דאי בטלה לא דבריה הדבר בטעם תליא
לא  דרבנן באיסור כן אם שהוא, בכל עליה דלקי רחמנא
בפני  חשיבות לה יש דבריה לטעם כן שאין מה זה. שייך 
דרבנן. באיסור הדין הוא כן אם בטלה, אינה ולכך עצמה

פרמ"ג בספרו אכן להקל . שיש העלה סוף ולדינא (מש"ז

וכדעת סק"א) בטלה, אינה בריה דרבנן באיסור שאף פשט 
אברהם(סק"א)הפלתי  היד  הוכיח וכן הגליון). :(על

ïåéö éøòù
ד "ז ),או"ה(`) כ "ה ה (כלל  ק"א(סק"א)ט"זהביאו בסי ' ש"ך חדש(סק"ב). סק"ב)פרי קא ובסי ' פוסקים:(סק"ג, שאר הסכמת וכן
(a)סק"א)פרמ"ג השלחן(שפ"ד כערוך דלא יח). השו"ע (סי"ז הפך  דזהו בריה, הוי דלא וכדו' וזבוב בנמלה להקל  שכתב

ק"ג: בסי ' לקמיה ויתבאר תואר(b)והפוסקים. הפרי הפלתי (סק"א)דעת אבל  בריה. הוי דהוי (סק"ג)דלא וכתב דבריו דחה
המש"ז לדבריו והסכים סק"א)בריה, רש"י (סוף בהדיא וכ"כ  אכלו). צו.:(ד"ה בדף המשנה על יביע (c)והר"ן בשו"ת עיין

ג)אומר אות צג סי ' חאו "ח בצ"ע:(ח"ט ונשאר בזה האחרונים תירוצי  ברכה(d)שדחה ג)שיורי עמאר:(אות מהר"ש (e)בשם
כאן וש"ך  ק"י בסימן הבית היתה (סק"ב)בדק ברייתה מתחלת דהא זה על שקשה אף אפרוח בביצת להחמיר דדי וכתב .

יעקב(סק"ד)פלתי(f)מותרת: הישועות זו סברא וכ "כ סק"א). פד תליתאי(סי ' ודעת טעם טוב בשו"ת קס)והמהרש"ק .(סי'
בזה: להקל ח"ו דלדינא הפלתי שם כתב האבן(g)ועכ"ז טור כו)תשובת תשובה(סי ' בפתחי דעת (סק"א)הובא והחוות .

סק"ה) ברכה(בי ' ד)ושיורי  פעלים(אות רב ח)ושו"ת סי' חיו "ד  יצחק(ח"ד  אוהל  קד)ושו"ת סי ' שהתולעים (חו "מ שכל וביאר ,
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é÷åôàì(ç)ïéà ÷ìçé íàù ,íìù øáã äéäéù êéøö ïëå .ì÷ñðä øåùå ìáðúðù øåäè óåò
,åéìò åîù(è)êéøö ïëå .áìç é÷åôàì(é).íìù äéäéù*óëä ìò àìà åðéà äùðä ãéâ ø÷éòå :äâä

áçåøë àåäå ,ãáìá(àé).äéøá éø÷î íìù àåä íàå ,úåòáöà 'ã(כ"ח כ' כלל .(בארוך

äëìää øåà
משום  אסורים חדה, בעין השמש נגד שנראים מאד
בוחנת, בעין השמש נגד נראים אינם אם אבל בריה.

להקל  lapzpy.(g):(ט)יש xedh ser שנתנבל בין
טריפה  וכן שנטרף, או מאיליו שמת ובין בשחיטתו
אינה  הכושר שעת לה היה שלא הבטן מן שנולדה
מתחילת  עצמה מחמת איסורה שיהא דבעינן בריה,

לאוסרה לה גרם אחר שדבר ולא [פר"ח ברייתה,

alg.(h):וש"פ] iwet`l מתחילת אסור שהוא ואע "ג
חיות, בו שהיה משום נשמה בריית ונחשב ברייתו
חלב שם יחלק  שאם כיון בריה דין לו אין מקום מכל
יחלק שאם החי  מן ואבר הנשה גיד כן שאין מה עליו,
מיקרו  אבר וחתיכת גיד חתיכת אלא עליו, שמו אין

סק"ה] mly.(i):[ש "ך didiy ממנו נחתך אם אבל
לא  בו תלויה הנשמה שאין אבר אפילו אחד, אבר

בריה  שנפל (י)מקרי  רק  לגמרי שלם הוא אם אכן .
הוא  שרגילות כמו הבישול ידי  על קצת ממנו

רובו [להתפרר]להתפרפר נשאר אפילו ראשו, שכן וכל ושדרתו מגופו קצת ממנו נפרס אם אבל בריה, חשיב 
בריה  שאינו ולומר להתיר יש בריה (יא)שלם, אינו שלם שהוא אף צורתו, נפסד או נאבד אם וכן c'(i`):(יב).

.zerav` אגודל מרוחב פחות הוא וטלה ובגדי אצבעות, כשתי  הוא הגדול ובכבש הגדול, בשור :(יג )זהו

äøéäá äëìä
.mly didiy* פי על נמחה והוא בפיו הבריה שלועס ואף

מתכוין  שאינו כיון איסור מבטל  משום בזה ואין רוב,
פ"ד בסי' וכדאשכחן המאכל  לאכול אלא האיסור לבטל 
מכל ולסננו, לחממו שמותר בדבש נמלים גבי  י "ג סעי'
ממנו  בטל  לא שלם היה לפיו הכנסתו שבשעת כיון מקום
ג"ה  דס"פ מסוגיא כדקיי"ל הלעיסה, ידי על  בריה שם

קג:) כזי (חולין  דהנותן יוחנן וחלקו כר' בפיו החי מן אבר ת
הוא  דדרך הדבר בטעם התוס' שם ופירשו חייב. בפנים

לב חקרי  בשו"ת העלה כן לעיסה, בשעת בפיו (יו "דשנחלק

מג) אישסי' החזון אולם ו). אות יד שנתבטלה (סי' שכל  כתב
מגילת  ובספר בריה. דין ממנו בטל  בליעה, קודם צורתו
דשעת  דלדבריו החזו"א ע"ד רבתא תמיהה תמה ספר
הראויה  חתיכה דין ביטלת כן אם קובעת היא הבליעה
ומזה  להתכבד, ראויה אינה שוב הלעיסה דלאחר להתכבד ,
והביא  הקובעת. היא לפה ההכנסה דשעת בבירור מוכח 

בתשובה זצ"ל אוירבך  הגרש"ז דעת שכן בספר שם (ונדפסה

קעט) עמ' כהלכה המזון לפיו,בדיקת ההכנסה שעת אחר דאזלינן
ברורה  במשנה מבואר וכן וכנ"ל . יוחנן דר' מהא כן והוכיח 

ר"י  כא)סי' ס"ק ובשע"צ הפוסקים:(סק"ו  בשם

ïåéö éøòù
מתחילת  כאסורים והוו תולעים שם עליהם יש שפירשו ולאחר תולעים, שם עליהם ואין הפרי  כגוף הם הרי בפרי, עדיין

בר"ן מפורש שכן מצאתי  ושוב יט.)ברייתן. עולם(חולין  בהליכות פסק וכן רסב). עמ' אומר(ח"ו יביע ובספרו סי'. חיו"ד (ח"י 

בסופו) ח סי ' ח"ד  דלהלכה נח אע"ג  בריה, דין להם אין התולעים שאלו הפלתי לסברת קילסו גאונים שכמה שמאחר כתב
הגאון  לסברת הסכים כן ועל זו. סברא לצרף יש להקל צדדים עוד כשיש מ "מ להקל , בלבד זו סברא על  סמכינן לא

אליהו קול  בשו"ת ישראל  ב)מהר"א סי' חיו "ד המים,(ח"ב את מסננים שאינם אע"פ הגוים מן קפה לשתות סמכו שהעולם
ואת"ל פירשו, שהתולעים ברור הדבר שאין מאחר תולעים, בהם שמצויים הבורות במי שמשתמשים במקומות ובפרט
וכן  התולעים, ונתרסקו שנימוחו תלינן הרתיחה שע"י  שאפשר הפוסקים בשם ביבי"א שם והביא נימוחו. שמא שפירשו

הנ"ל : הפלתי  סברת לזה בח"ו(h)צירף שם עולם ג)הליכות הערה בסוף נשא חדש(סק"ו)ש"ך(i):(פ' בשם (סק"ז)ופרי 
ק"א(i`)הראשונים: בסי ' חטאת(ס"ו)ב"י  התורת להלכה והביאוהו מהרא"י , ד "ה)בשם מ שם(כלל  אות והכנה"ג (הגב"י 

חדשמו) החיים(סק"ז)והפרי  יט)וכף ר"י(אות בסי ' ברורה במשנה ומ"ש נתבטל(סק"ח). הבישול  ע"י  קצת ממנו נפל  שאם
מכזית. פחות שהיא בריה על  אחרונה ברכה מברכים דלא והרמב"ם הרי"ף דעת לצרף דיש משום זהו בריה, שם ממנו
בשער  וכמ "ש מחמרינן לא כן ועל בב"י, שם כמבואר לראשונים להו מספקא בבריה אחרונה ברכה דין עיקר ובלא"ה

כג)הציון מעדנ"ש(ס"ק ובספר דידן, בנידון להקל  ענין ואינו יב). תמוה,(ס"ק זהו הדחק, בשעת להקל  דבריו על שהסתמך
בזה: להקל  סק"ו)פרמ"ג(ai)ואין אדם(שפ"ד ס"ג)חכמת נג ג)או"ה(bi):(כלל  דין כה הט "ז(כלל שהעתיק כבש (סק"ג)ומה

ט "ס, הוא יא]קטן ס"ק הקצר  יהודה :[יד
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.a,øåñà ìëä åøéëî åðéà íà ,øúéää íò ìùáúðù äéøá àåäù øáã(áé)áèåøäå
ãéâî õåç ,åãâðë 'ñ íäá äéäéù êéøö áèåøäå íéøçàäå .å÷øåæ ,åøéëî íàå .íòè ïúåðá
åãâðë íéùù êéøöå ,øñåà ,åðîù ìáà .íòè ïúåðá íéãéâá ïéàã ,øñåà åîòè ïéàù äùðä

,øúåî øàùä ìëå ,å÷øåæ åøéëî íà ,åãéâ íò ìùáúðù êøé êëéôì .áèåøä øéúäì(âé)
'ñ äøéã÷á ùé íàå .úåøåñà úåëéúçä ìë ,åøéëî åðéà íàå .åðîù ãâðë 'ñ åá ùé íà

,øëéð åðéàå ãéâä çåîð íàå .øåñà ,åàì íàå ;áèåøä øúåî ,ïîåùä ãâðë(ãé)íâ êéøö
.åãâðë 'ñ ïë.b,äãáàðå äéøá íù ìôðù ÷øî ìù äøã÷(åè).ìëä øåñà

äëìää øåà
:a sirq(ai).mrh ozepa ahexde כמו סינון ידי על

הוא  הבריה פליטת נגד ששים שצריך ומה ד'. בסעיף 
בזה  וכיוצא בנמלה לא אבל ואינך, טמא בעוף  דוקא

לפגם  טעם דנותנים המאוסים, dixa:(יד)מדברים
ובריה  שנימוחה. תולין מצאה ולא שסיננה גדולה
דרך  שעברה דתולין מצאה, שלא כל לאסור יש קטנה

כמו (טו)המסננת  לתולעים מיוחדת במסננת לא אם ,
שנימוחה: לתלות יש ודאי  שאז לנו `m(bi)שמצוי 

.epney cbp miyy ea yiהשו"ע לדעת צ"בזהו (סי '

בשאר ס"ד) נבילה נעשית חתיכה אמרינן דלא
נבילה  דנעשה דבוק  באיסור אמרינן לא וכן איסורים,
דאף הרמ "א לדעת אבל ג', סעיף ע "ב בסימן כמבואר
שהאיסור  החתיכה כל נגד ששים צריך איסורים בשאר
האיסור, לבטל ששים עצמה בחתיכה כשאין בה דבוק
אם  מותר השאר אין גידו עם שנתבשל ירך כאן גם

הירך  כל נגד ששים לדעת (טז)אין שאף  הסוברים ויש .
הסוברים  דיש ועוד דבוק , איסור בזה אין הרמ "א
נגד  לשער יש ולכן כלל, אוסר אינו הגיד  ששומן

בלבד  הגיד ecbpk.(ci):(יז)שומן miyy ok mb jixv
שהיה  רק  ששים שם היה אם ידוע ואין נשפך ואם

מכל  מינו, באינו צ "ח בסימן לעיל דאסור בודאי, רוב 
מותר  כאן b::(יח)מקום sirq(eh).lkd xeq`

עב , כשהוא והיינו סינון. ידי  על להתיר אפשר כשאי
המסננת  נקבי  דרך שעוברת בריה נתנו (יט)או ואם .

מותר, שם הבריה שאין וראו בקערה או בכף מהמרק 
בקדירה  הבריה שנשארה יכול (כ)דתלינן אינו ואם .
בקדירה הבריה ישנה אם קטנה לבדוק  שהבריה [כגון

שתלינן ביותר] שאומר מי יש רותח , והתבשיל ,
והשו"ע הוא. דרבנן ספקא ועכ"פ ובטלה שנימוחה
הכל  שאז בדק  ולא לבדוק לו בשאפשר איירי

פ "ד (כא)אסור  סימן ובשו"ע דבב"י צ"ע  ולמעשה .
יש (ס "ט) אם בספק אלא שנימוח  תלינן דלא מבואר

תולעת  יש שמא ספיקא, ספק הוי  דאז מותר תולעת
תלינן  לא תולעת בודאי  כשיש אבל נימוח , ושמא
כתבו  נימוח , שמא ספק שהוא ואף שנימוח ,

בב"י)הראשונים ספיקא.(שם חד משום להקל שאין
השפ"ד כתב הדבר לב)ובטעם ס "ק שבריה (שם  שאף

הוי  לא דנימוח לומר יש מדרבנן בששים בטלה  לא
שקול  :(כב)ספק 

ïåéö éøòù
(ci)ק"ד סו"ס חדש(סק"ז)[ש"ךכדלקמן תואר(eh):](סק"י)פרי הפרמ "ג (סק"ה)פרי  סק"ז)והביאו (סק"ד)ט"ז(fh):(שפ"ד 

חדש(סק"ח)ש"ך  יא)והפרי יז)והגר"א(ס"ק הפלתי(fi):(ס"ק יעקב(סק"ה)כ"כ  המנחת דעת וכן בהגהותיו, (כללורעק"א

סק"ז) סופרמא הגליון)והחתם מסייעתם:(על הרמ"א שסתימת גם ומה צורך, במקום להקל  דיש ונראה .(gi) הרשב"א דדעת
יח.) הט "ז(תוה"ב וכתב טעם. נותן אינו שלעולם כיון ברוב בטל שהגיד  מ"מ(סק"ה)שאפשר השו"ע, דעת כן שאין שאע"פ

תואר הפרי וכ "פ וכו'. ידוע ואין שנשפך  עכ"פ להקל חדש(סק"ד)יש כהפרי ודלא במש"ז, יב)והפרמ"ג לגמרי (ס"ק שפסק
סק"י)פרמ "ג (hi)כהרשב"א: הש"ך :(שפ"ד בתשובה(k)בביאור קא)הרשב"א סי ' בב"י:(ח"א בשו"ת (k`)והובא המהרש"ג 

צדק סא)משפטי עולם(סי ' בהליכות צד)והביאו עמ' השלחן(ak):(ח"ז  ג)ובערך אות פ"ד החדשות (סי' ב"ח שו"ת בשם כתב
כג) בדבר:(סי' להתיישב צריך ולמעשה עי"ש. נימוחו ודאי  ובישול  אפיה דבחום
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.cíäá åàöîðù úåìùåáî úå÷øé(æè),úå÷ìùä éî ìáà ; íéøåñà úå÷øéä ,íéòìåú 'â
.øúåîå åð÷ãáéå åðöçøé ,øùáä ïëå .íéøúåîå ïððñî

äëìää øåà
:c sirq(fh).mixeq` zewxid ,mirlez 'b דמאחר

ואינן  תולעים עוד בירקות שיש הוחזק ג' שנמצאו
חזקה  זה אין תולעים ב' נמצאו אם אבל ניכרות,

מותר  אסור (כג )והתבשיל מבושלים כשהירקות ודוקא .
אבל  לבודקם, אפשר אי  מבושלים שהם דכיון הכל
יכול  תולעים ג' בהם שמצא פי על אף  חיים ירקות

מותר  והכל יפה בבדיקה דאסור (כד)לבדקם דהא ודע  .
בו  שמצוי בדבר דוקא זה תולעים ג' נמצאו אם

בו  מצוי  שאין בדבר אבל כדינו, בדק  ולא הכנימה,
חזקה  הוי  לא ובג' נפל, מעלמא אמרינן .(כה)הכנימה

ג' בתבשיל נמצא אם וקנימות בתולעים רק  כן ועל
דאתי  בדבר אבל גדלים, הם הפרי שבתוך לאסור, יש

יתושים]מעלמא או נמלים זבובים, לאסור[כגון [מגןאין

הם אברהם] הלא ג' כאן שיש בכך דמה הדבר וביאור .
נגוע : שהירק  חזקה בזה לומר שייך ואין מבחוץ באו

ïåéö éøòù
(bk)יא)ש"ך חדש(סק"ו)וט"ז(ס"ק הפרי  להט "ז והסכימו בב'. חזקה דהוי להחמיר דיש הב"ח דברי יד)ודחה והכרתי (ס"ק

יב) בתשובה(ck)וש"א:(ס"ק קיג)הרשב"א ובאחרונים:(סי ' בב"י ק)יש"ש(dk)והובא  סי' פ"ג בט "ז (חולין להלכה והובא
פ"ד יז)בסימן אברהם(ס"ק המגן וכ "כ יב). סס"ק תס"ז השו"ע (סי ' :בדעת
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להתכבד. הראויה חתיכה דין קא . סעיפים:סימן ט' ובו

.`äëéúç(à)àéä íà åìéôàå .äìèá àì óìàá åìéôàã ,äéøáë äðéã ãáëúäì äéåàøä
(á)ïåéë ,äàðäá äøåñà(â).ãáëúäì äéåàøå úøúåî äúéä ìèáúú íàùåìéôàå :äâä(ã)

äìéèá äðéà ,ïðáøãî ÷ø äøåñà äðéà(הרמב"ן בשם àåä(ä).(ב"י  íàå(å)ïðéìæà ,àì åà ãáëúäì äéåàø íà ÷ôñ

àìå÷ì(כ"ה כלל àúééøåàãî.(ארוך äøåñà àéä åìéôà.aàìà ,ãáëúäì äéåàøä äëéúç ïéã äì ïéà
,äîöò úîçî äøåñéà ïë íà(æ)äìáð ïåâë*(ç)úîçî äøñàð íà ìáà ;áìçá øùáå

äëìää øåà
:` sirq(`).cakzdl die`xd יקרים אורחים לפני
d`pda.(a):(א)וחשובים  dxeq` כגון הנאה ואיסורי 

הראויה  חתיכה הם  אם גוונא, וכהאי  בחלב  בשר
מכל  באלף . בהנאה כן גם תערובתן אוסרין להתכבד

שבהן  איסור מדמי  חוץ לגוי  למכרן מותר (ב)מקום

לישראל  וימכרנו יחזור שהגוי לחוש שאין בענין
סק"א] מ כלל zxzen.(b):[מנח"י dzid lhazz m`y

דינה  אז כשרות בחתיכות כשנתערבה היינו באכילה,
בהנאה  שאסורה בחלב בשר חתיכת כגון באכילה, מותרת תהיה לא תתבטל אם אבל להתכבד. הראויה כחתיכה
שראוי  דמה בהנאה. מותר והכל בטילה החתיכה בהנאה, מותרים והם נבילה של חתיכות בב' שנתערבה

להתכבד  הראויה חתיכה מקרי לא הנכרי  לפני  עתה opaxcn.(c):(ג )להתכבד wx dxeq` dpi` דוקא היינו
חומרא  רק  דאינו העין מן שנתעלם בשר כן שאין מה וכדומה, בחלב  עוף בשר כגון מדינא אסור כשהוא

מותר  ברוב נתערב  אם eke'.(d):(ד)בעלמא, wtq `ed m`e הוא ברוב  בטלה דלא להתכבד הראויה דחתיכה
הראויה  חתיכה ודאי  הוא אם אבל להתכבד, הראויה חתיכה ספק  הוא אם ודוקא להקל. דרבנן וספק  מדרבנן

בטיל  לא אסור הוא אם וספק  איסור (ה)להתכבד מספק  אסורה היא אם אבל מהתורה, אסור בספק רק זהו אכן .
בטלה  cakzdl.(e):(ו)דרבנן die`x m` wtq לא וזה מותר, להתכבד ראויה שהיא בה לומר פנים שיש ואף 

להתכבד ראוי  בעיניהם נראה לא המורים אותם לגבי שהוא דכל ידיעה, חסרון מחמת לספק  לא [בודאי]נחשב 
המקום  וכפי העת כפי אלא בה דנים דאין להתכבד. ראויה הוי אחר במקום אחרים דלגבי  שאפשר הגם גזרינן,

לכל  כספק הדבר נחשב  נסתפקו, המקום אנשי  שאם a::(ז)באופן sirq(f).dliap oebk אבל כחושה, שאינה
חשובים אורחים בה לכבד דרך שאין כיון ובטלה, להתכבד הראויה כחתיכה דינה אין כחושה היא [עייןאם

בהירה] alga.(g):בהלכה xyaeכגוף הכל נעשה נאסרו, חיבורן ידי  ועל הוא היתר עצמו בפני  אחד שכל כיון
איסור  של איסור (ח)אחד חשיב  כן גם בחלב, עוף בשר כגון מדרבנן בחלב  בשר דאפילו הפוסקים וכתבו .

להתכבד הראויה חתיכה כדין בטיל, ולא עצמו יד]מחמת אות החיים כף :[עיין

äøéäá äëìä
.dliap oebk* :a sirqתשובה הפתחי בשם (סק"ב)כתב

הלוי  ומה)מהר"י  ד"ה כה מאד(סי' כחושה החתיכה דאפילו
אינו  דכחוש ראינו ולא שמענו שלא להתכבד , ראויה הוי
כמה  עד  לשיעורין דבריך נתת כן לא ואם להתכבד , ראוי
רבינו  בתשובת אכן התשובה. בגוף עיי"ש כחוש יהיה
המאורות  בספר נדפסה והיא ההר מן אברהם בן שלמה

חולין רלח)סוף כבש (עמ' בתערובת לפניו שבא מעשה
דכי  דה"ט וכתב להתיר. ופסק כשרים כבשים בשני  טריפה

ïåéö éøòù
כג)רש"ל(`) סי' בפרמ "ג (פג"ה סק"א)והובא חדש(סק"א)ש"ך(a):(מש "ז  פוסקים:(סק"א)ופרי שאר הסכמת פרי (b)וכן

דעת(סק"ב)תואר סק"א)חוות ועתה)פרמ"ג(בי' ד"ה סק"א ביהודה(שפ"ד הנודע מצדד  סק"ד)וכן בפ"ת הובא טז , סי ' (c):(יו"ד
בכללים הש"ך  משם רעק"א יז)הגהות הפרמ "ג (דין כתב סק"ב)וכיוצ"ב גוי:(שפ"ד  של חמאה גבי  הש"ך  ש"ך(d)משם

בריה:(סק"ב) גבי ק בסי' סק"כ)מנח"י(סק"א)ט "ז(e)וכמשנ"ת מ תואר(f):(כלל סק"ב)ופרמ"ג(סק"ד)פרי דכן (מש "ז  וכתב ,
צדק בזבחי וכן אחר. באופן שהעמיד כמנח "י  דלא הרמ "א. מלשון כהפר"ת:(סק"ז)משמע (סק"ג)ש"ך (סק"ג)ט "ז(g)פסק

חדש :(סק"ג)פרי



êåøò ïçìùà÷ ïîéñúåáåøòúäî÷

úéùòð äîöò äëéúç øáåñù éîì åìéôà ,åìèáì 'ñ äá äéä àìå øåñéàî íòè äìá÷ù
äìáð(è).ãáëúäì äéåàøä äëéúç ïéã äì ïéàäëéúç åìéôàå :äâä(é),äìèá ,äçìîð àìù

äá òåìáä íã úîçî ÷ø äîöò úîçî äøåñéà ïéàã(ק"ע סי ' ת"ה äøñàð(שם àìù äëéúç ìë .(àé)éãë ÷ø

,äìèá ,äôéì÷(áé).ãáëúäì äéåàø äðéà äôéì÷ä éøäã.(ש "ד ובהגהות התוספות b(âé)úìåâðøú.(סברת
úåîë íéçøåàä éðôì ãáëúäì äéåàø äðéà éøäù ,äìèá ,úåøçàá äáøòúðù äúöåðá

.àéäù(ãé)ãáëúäì äéåàø äáéùç àì ïëå .äöåðä åøéñä äáøòúðù øçàù éô ìò óàå

äëìää øåà
(h).l"dg oic dl oi` ראוי בה הבלוע  האיסור שאין

ראוי (ט)להתכבד  בה הבלוע האיסור אם אבל .
ויש  טריפה מחלב שנעשית גבינה כגון להתכבד

בטלה  אינה להתכבד הראוי שיעור וכן (י)בחלב .
באחרות  שנתערבה להתכבד הראויה עכו"ם גבינת
מחמת  אלא איסורה שאין פי  על ואף בטלה. אינה
נחשב מקום מכל להתכבד, ראוי  הבלוע  ואין בלוע
כחתיכת  רבנן דשויוה עצמו, מחמת לאיסור

dglnp.(i):(יא)נבילה  `ly מליחה בלא ונתבשלה
עצמה של מדם ונאסרה ששים, היה יהודה ולא [יד

יב] ס"ק dtilw.(i`):הקצר ick wx מבשר פירוש
קליפה  כדי דמבשל עירוי  ידי על כגון .(יב)בחלב,

חתיכה  דין לו אין כולו נאסר אפילו איסורים דבשאר
להתכבד: die`x(ai)הראויה dpi` dtilwd ixdc

.cakzdl בטלה לא להתכבד וראויה חשובה היא לבדה הקליפה b::(יג )ואם sirq(bi)dzvepa zlebpxz
.'eke dlha zexg`a daxrzpy,הכל שאוסר שבמנין כדבר גם נחשב  דאינו והפוסקים המחבר מדברי משמע

מהרש"ל שכתב נג)וכמו סי ' שבמנין (פג"ה לדבר נחשב לא כך כל גדול תיקון xg`y(ci):(יד)שמחוסר t"r`e
.dvepd exiqd daxrzpy מביטולו וניעור חוזר אינו נתבטל שכבר בנוצתה (טו)מכיון שנתערבה דוקא וזהו .

ואינה  להתכבד הראויה חתיכה נעשית הנוצות, שהסירו לאחר התערובת נודע  אם אבל התערובת, ונודע
:(טז)בטלה 

äøéäá äëìä
מילי  הני בטלה, אינה להתכבד הראויה חתיכה אמרינן
בדן  ורימוני  פרך  כאגוזי  במינו מופלג שמן מכבש כשהיא

בתשובה הרשב"א אמנם ע"כ . שרי  הכי  לאו תקו)הא (סי '

דין  אמרו שלא התוס' בעלי  בשם שאמרת ומה וז"ל  כתב
במינם  המופלגים בדברים אלא להתכבד הראויה חתיכה
שמענו  לא זה בדן, כרימוני  דהוו הים ממדינת כבשים כגון
שבודאי  ואם ע"כ . כן אינו הגמ ' ופשט  מקבלו הסברא ואין
לא  כחושה בחתיכה עכ "פ כהרשב"א, בזה להחמיר יש

המהרש"ל  וכמ "ש כן אחרונים)נאמר כמה והביאוהו  כג סי ' (פג"ה

יקרים  אורחים לפני  היינו להתכבד הראויה דחתיכה
ומה  כחושה. בחתיכה לכבדם דרך שאין ובודאי  וחשובים.
אינה  לענ"ד לשיעורין, דבריך דנתת הלוי מהר"י  שטען
הדעת  באומד  המורה עיני ראות לפי הכל  דהא כלל  טענה
חד לישתמיט ולא טובא. בדוכתי הפוסקים בספרי כדמוכח 
ועל לשיעורין. דבריך דנתת כדבריו שיכתוב הפוסקים מן

כחושה: בחתיכה להחמיר אין כן

ïåéö éøòù
(h) הראשונים:(סק"ד)ש"ך בנקודות(i)בשם חדשש"ך  ופרי  חטאת(סק"ד)הכסף התורת על  ותמהו או"ה. מ בשם (כלל

סק"ד) הט"ז  והביאו  האו"ה ד"ב, דהא כאו"ה. דלא להתכבד , הראויה חתיכה אינה טריפה בחלב שהועמדה דגבינה שכתב
דגבינה  שוין, הם הדין דבעיקר הפר"ח ומסיק להתכבד . הראוי שיעור בחלב ויש טריפה מחלב שנעשית בגבינה מיירי

האו"ה: בדברי  דק לא שהתו"ח אלא בטלה. אינה טריפה  מחלב שנעשית וגבינה בטלה, טריפה בחלב (i`)שהועמדה
חדש והפרי  הכסף הט"ז(סק"ה)וכרתי (שם)נקודות דברי ודחו בעור (סק"ד)וש"א. מעמידין שאין שידוע דבמקום שכתב

להתכבד: הראויה חתיכה הוי  לא נבילה, סק"ו)פרמ"ג(ai)קיבת הש"ך:(שפ"ד דברי (סק"ו)פר"ח (סק"ו)ש"ך (bi)בביאור

כפלתי: דלא חדש(סק"ז)ש"ך(ci)וש"א. הפרי  המחבר(סק"ח)והעתיקו לדעת מיהו קי). בטל,(ר"ס שבמנין דבר הכי  בלאו
הפרמ "ג  בזה הרגיש סק"ז)וכבר ובטל.(שפ"ד שבמנין, דבר הוי לא בנוצתה תרנגולת להרמ"א דאף לדינא שהסכים ועיי"ש .

המנח"י סק"ו)וכתב מ עליו:(כלל שהשיג כהש"ך  ודלא בזה, מודה חטאת התורת הסמ"ק.(סק"ח)ש"ך (eh)דאף בשם
תואר(fh)וש"פ: סק"ח)ופרמ "ג (סק"ה)פרי בטלה:(שפ"ד  בלא"ה בישלה לא דאם שבישלה, דוקא המחבר ולדעת .



êåøò ïçìùà÷ ïîéñúåáåøòú åî÷

(åè)åà íìù ùáë ïëå .úìùåáî àéä ïë íà àìà*(æè)àì ,éàãî øúåé äìåãâ äëéúç
øúåé äìåãâ äëéúç åà íìù ùáë çøåàä éðôì ïúéì êøã ïéàù ,ãáëúäì äéåàø äáéùç

.éàãî(æé).äæ ìëá íé÷ìåç ùéå:äâä(çé),ïéâäåð ïëå(èé)äùòî úøñåçîã äúöåðá úìåâðøú ãáìî

äëìää øåà
(eh).zlyean `id ok m` `l` חיה חתיכה אבל

עיקר וכן להתכבד ראויה בהירה]אינה בהלכה :[עיין
(fh).i`cn xzei dlecb dkizg דחתכן גב  על ואף 

וכמו  נאסרו, לא להתכבד הראויות לחתיכות כך אחר
miwleg.(fi):(יז)בנוצה  yie שאמרו דמה וסוברים

להתכבד, עתה ראויה שהיא כמו ראויה שתהא לא
להתכבד  ראויה נקט  אלא בישול, ולאחר מתוקנת

אורח  בה לכבד ראוי  שלא קטנה תהא [ט"זשלא

oibdep.(gi):סק"ה] oke התנאים שני  בהצטרף  ואף 
לא  אם להחמיר, יש חיה וגם גדולה שהחתיכה

להקל  לסמוך שיש מרובה הפסד (hi):(יח)במקום
.dzvepa zlebpxz calnהופשט שלא כבש וכן

על  אף והנוצה העור הסירו אם מקום ומכל מעורו.
נחשב זה אין המעיים, מהם נטלו ולא נפתחו שלא פי 

בטיל  ולא מעשה, :(יט)למחוסר

äøéäá äëìä
.zlyean `id ok m` `l`* :b sirq אינה חיה כשהיא אבל 

טריפה  גבי  ה' סעי ' ק"י סי' בשו"ע מיהו להתכבד. ראויה
חתיכה  הוי שפיר חיה שחתיכה מוכח במקולין שנמצאת

חדש הפרי  וכתב להתכבד. טו)הראויה שכתב (ס"ק דמה
סברא  להתכבד , ראויה חשיבה לא חיה דחתיכה המחבר
אלא  נמצאת לא זו וסברא וראיה. טעם לה ואין היא דחויה

ומצאתי להרא" הגדולים, מן קצת בשם שהזכירה ש
הבית בבדק עוד)להרא"ה ד"ה קצת (כה. כאותם שסבור

במשמרת  הרשב"א עליו והשיג הרא"ש, שהזכיר גדולים
המחבר  שפסק כמו והעיקר כן, שאמר מי נשמע שלא הבית
עכת"ד. נקטינן והכי כהן מנחת בספר פסק וכן ק"י  בסי'

תואר הפרי כתב מי (סק"ו)וכן נמצא לא הפוסקים דבכל 
בישול רק חסרה שאינה דכל והעיקר זו, סברא שאמר
כמה  פסקו וכן עי"ש. להתכבד הראויה חתיכה בה דיינינן
דעת  זו המיקלה זו שדעה שכתבו מה אכן אחרונים.

ליבמות בחידושיו דהרשב"א אינו, זה כתב (פא:)יחידאה
להתכבד ראוין והן כשבישלן להו מוקמינן מתים ואי  וז"ל :

ע"כ האורחים לפני הבית]בהם במשמרת כמ"ש  דלא .[וזהו 
ח "ה אומר יביע ח)ובשו"ת סי ' הרבה (חיו"ד עוד  הביא

אברהם  ר' ובפירוש המאירי והם כן שסוברים מהראשונים
ליבמות ההר בחידושיו(פב.)מן וקשינן)והרמב"ן ד"ה עד . (ע"ז

ק.)והריטב"א ברכה(חולין בשיורי החיד "א וכן עיקר. שכן וכתב הרא"ה רבו ג)בשם דאינה (אות עמאר מהר"ש בשם כתב
אינה  התנאים מאלו א' חיסר ואם נוצה, ובלא ומבושלת קטנה התנאים, באלו דוקא אלא להתכבד  הראויה חתיכה נקראת

גבוה בשלחן העיד  וכן במראכש. נהגו וכן להתכבד הראויה חתיכה הכהן(סק"ח)נקראת יצחק מהר"ר הפר"ח]משם [תלמיד 

דפסק  לומר צריך  כן ועל ע"כ . דוקא מבושלת אלא להתכבד  הראויה חתיכה מקרי  דלא קמאי  גאוני ע"פ ירושלים דמנהג 
חולקים  היש לדעת דאף לומר היינו להתכבד, הראויה חתיכה שנחשב מהמקולין בשר שלקח  מי  גבי  ק"י בסי ' השו"ע
וכמ "ש  מותר, במקולין הטריפה שנמצאה קודם שלקחו מה כל הכי  אפילו להתכבד , ראויה מקרי  חיה דחתיכה דס"ל 

יצחק ויאמר פ)בשו"ת סי' תרנגולת (חיו"ד אותה ונתערבה נקוב שנמצא קורקבן ט' ח ' בסעי' לקמיה השו"ע שפסק מה וכן .
וכן  האחרות. מכשירין לגמרי דומין ואם הקורקבן, חיבור מקום של התרנגולת לשומן שבקורקבן השומן מדמין באחרות

שהבי  או בזה. מודים החולקים דאף לומר בא כבש. של  ראש נתערבו לגבי  שאפילו לדינא לן דנפקא מטעם ההלכה א
שיכול שבמקום לדינא ללמוד  אפשר ועוד  להכשירו. כדי החיבור מקום לדמות מועיל  מ"מ  מהתורה, בטל  שאינו בחד  חד 
יסמוך ולא כן לעשות חייב הכבש, ראש או שבקורקבן השומן שידמה ע"י  אלא ביטול  ידי על שלא הכשרות להכשיר

ק"ג בסי' הש"ך שכתב וכעין להתכבד  ראויה נחשבת אינה חיה דחתיכה ס"ל הדין שמעיקר אף הביטול , יג)על אלא (ס"ק ,
השו"ע כללי מלאכי  ביד וכמ"ש הדין. מקור שמהם הדשן ותרומת הגמ "י  לשון יג)שנקט  לעולם (אות מרן דרך וז"ל:

מעתיק  ז"ל הוא דינא לענין מינה דנפקא ההוא, הפוסק בדברי  קושיא שיש ואף באות אות הפוסק לשון בשו"ע להעתיק
השו"ע  כדעת לספרדים להורות שיש אומר יביע בשו"ת העלה ולדינא ע"כ. עיונו כפי  יפרש אחד  כל ואח "כ לבד , דבריו

להקל: בזה המנהג  על  לפקפק ושאין להתכבד ראויה אינה חיה שחתיכה הוראותיו שקבלנו כאן,

ïåéö éøòù
(fi)השלחן ח)ערך  דרכי (אות ז)נועםבשם יעקב(gi):(סי' שבות בשו"ת סח)עיין סי ' סופר(ח"ג חתם צא)ובשו"ת :(סי '
(hi)חדש(סק"ו)ט"ז יב)פרי  סק"י)חוו"ד(ס"ק השלחן(חי' לבדי  וראיתי לב). הנוצות (ס"ק שמסירים שבזמנינו דנראה שכתב

היש"ש מלשון ונסתייע בטלה. ואינה גדול, מעשה חשיב לא תו מכונה, באמצעות מג)בקל  סי' טורח(פג"ה הנוצות דהסרת
יהודה שהיד  מלבד  והנה בטל. אינו מועטת שטירחתו שכהיום וחידש יט)הוא, ס"ק הסרת (הקצר שחסרון הדבר בטעם כתב
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äìéèá àéäù äá íéâäåðã ,ìåãâ(ובש"ד ובמרדכי  י "א בשם íà(טור ìáà .ïøòùî åëøçð àìù ùàø åà íéìâø ïëå .

(ë)ìèá åðéà íìù ùáë åìéôàå .ïééãò åçìîð àì åìéôà ,ãáëúäì äéåàøä äëéúç éáéùç ,åëøçð øáë בהגהות)

úåôåò,ש"ד) ìù íéìâø åäéî .(àë).íéìèáå ,ììë éáéùç àì ,åìà úåðéãîá ä÷ã äîäá éìâø ïëå ,æååà éìâø ãáìî

(áë)ìèáå ,áåùç åðéà úåôåò ìù ùàø(כ"ה כלל c.ãáëúäì..(ארוך éåàø åðéà àúðëä ïîåùìáà)

(âë).ãáëúäì éåàø éø÷î æååà ïîåù øåò(ãë)(ìèá åðéàå.(שם).d(äë)øàù ïëå ïá÷øå÷(åë)éðá
,íééòî(æë).ãáëúäì íééåàø íðéà.e,éìèá àì ãáëúäì äéåàøä äëéúçå äéøáã àä

íà ìáà ,íéîìù íãåòá à÷åã(çë)åëúçð

äëìää øåà
(k).ekxgp xak אפשר טלפיהן ניטלו שלא פי  על אף 

גדול מעשה מחוסר נחשב  ולא סק"ז]לקוצצן :[ט"ז
(`k).fee` ilbx caln עורן הוחרכו שלא אווז ורגלי 

לתרנגולת  דמי  לעשות, שרגילין כמו מעליהם
zeter.(ak):(כ)בנוצתה  ly y`x בהמה של ראש

שור  של לשון שכן וכל עגל, של ראש רק חשיב לא
בג' המלאכים את כיבד אברהם שהרי  דחשיב 

c::(כא)לשונות  sirq(bk)ixwn fee` oney xer
.cakzdl ie`x אלו ודינים בזה. שחולקים ויש

הרמב"ם שכתב  וכמו והזמן המקום לפי  (פט"ז משתנים

עיני ה"ט) בראות תלוי והכל ק "י . סי' ריש וכדלקמן .
בטל  לא מקום באותו להתכבד חשוב  הוא אם המורה,

בטל  לאו lha.(ck):(כב)ואם epi`e שראוי ודבר
חתיכו  בהרבה החתיכות להתכבד דין אין קטנות, ת

וחתיכה  חתיכה דכל כיון להתכבד הראויה כחתיכה
עצמה  בפני  להתכבד ראויה d::(כג )אינה sirq(dk)

.oawxew ראוי אווז של שקורקבן הרש"ל וכתב 
הט "ז לדבריו והסכים יא )להתכבד, והש"ך(ס"ק (ס"ק .

משמעיד) פוסקים ושאר המחבר לשון דמסתימת כתב
לפי  שהכל שוין כולם אכן להתכבד. ראוי שאינו
בהם  שאין אלו בדינים קצרתי  כן ועל והזמן, המקום
זמנו  לפי דיבר אחד שכל אלא לדינא מחלוקת

miirn.(ek)ומקומו: ipa ראויים אינם וכליות וכבד
מעיים  בני  בכלל דהם שקשה (כד)להתכבד לב  וכן .

להתכבד  ראוי אינו ודאי כרכשתא (כה)לשכחה .
דבלא  כיון להתכבד, ראויה אינה אותה שממלאים
אף כן ועל האורח לפני  אותה מביאים אין המילוי

להתכבד  כראויה דינה אין `mpi(fk):(כו)שממולאת
.cakzdl miie`xנד:)כדאמרינן מעים (נדרים בני 

אינשי  לאו e::[ב"י]אוכליהן sirq(gk)e` ekzgp
.ewqxzp עם בריה דין השוה שהמחבר פי על אף  דע 

דינם  אין מקום מכל להתכבד, הראויה חתיכה דין
אבל  מעט , ממנה נחתך אפילו בטלה דבריה שוה
אלא  בטלה אינה שנחתכה להתכבד הראויה חתיכה

להתכבד  שראוי חשוב דבר נשאר כשלא ולכן (כז)רק .
להתכבד  הראויה חתיכה וגם בריה שהוא דבר

ïåéö éøòù
לטורח ענין אינו דבריו ולפי  הגוף, נשתנה והעור הנוצה דבהסרת משום גדול מעשה למחוסר נחשב בשעריהנוצה מוכח [וכן

עכ"ל] שהיא כמו  אורחים בפני להתכבד  ראויה אינה נוצתה ניטלה ולא דהואיל  שכתב הדין  מקור  שהוא כן דורא שכתב הרש"ל  דאף יראה .
מעשה  דבמחוסר נמי הכי  ואין בטל, זה הרי מרובה טרחתו אם מ "מ גדול, מעשה מחוסר שאינו דבר דאפילו לומר רצונו

ביהודה הנודע שכתב וכעין בטל. טורח בלא אפילו סק"ד)גדול בפ"ת הובא טז, סי' מנוקרת (יו"ד שאינה האחוריים דחתיכת
לנקרה טירחא דאיכא כיון להתכבד  ראויה יעוי"ש]לא בטל  לא שלם דכבש לרמ"א סותר  בנוצתה [ואינו  תרנגולת בזמנינו כן ועל  .

בזה  להחמיר אין כן ועל לטירחא. נחשב לא במכונה הנוצות דהסרת לן לימא מאן ועוד  גדול. מעשה דמחוסרת בטלה,
ישראל: של  ממונם להפסיד  יא)ש"ך (k)כלל חטאת:(ס"ק התורת צדק (סק"ח)ט "ז(k`)בשם הזבחי  וכתב רש"ל . בשם

כה) המקום:(ס"ק לפי  והכל  באלו. לכבד  דרך  אין יג)ש"ך (ak)דבמדינותינו חדש(סק"ט)ט "ז(ס"ק טו)פרי  וש"פ:(ס"ק
(bk)הכסף יא)כרתי (סק"ב)נקודות סק"ו)חוו"ד(ס"ק סק"י)פרמ "ג (בי' כט"ז(מש "ז  דלא ויציב, אמת שזה שהחמיר (סק"י)וכתב
שם(ck)בזה: ובמג"א תר"ה סי' או"ח בטור ק"י(dk):(סק"ו)כמבואר בסי' יג)פרמ "ג  ס"ק ק"י(ek):(שפ"ד  סי' (סק"א)ט"ז

פעלים ברב וכ"פ שם. במש"ז והנה)ופרמ "ג  ד"ה כג סי ' יו "ד  כאן(ח"א כהפרמ "ג  ודלא יב). ס"ק המילוי (שפ"ד דעם דכתב
יואב חלקת בשו"ת דבריו בסתירת ועורר להתכבד. ראוי  יג)חשיב סי ' יו "ד  בדרכ "ת(ח"א ועיין עד). יא)ט "ז(fk):(ס"ק (ס"ק

במש"ז: ופרמ "ג 



êåøò ïçìùà÷ ïîéñúåáåøòú çî÷

åà(èë),éìèá ,ïúøåö äãáàðù ãò å÷ñøúð(ì)øçàì å÷ñøúð íà åìéôàå .éáéùç àì åúã
.øúéää íò åáøòúðù(úáåøòúä òãåðù øçàì åìéôàå)(או"ה לאפוקי וד"ע ש"ד å÷ñøúðù.(הגהת àåäå

ìáà ,øåñéàä ìèáì ïéåëúîá àìù(àì),åìù àåä íà ,÷ñøîì øåñà ,êëì ïéåëúð íà*
.åìéáùá ÷ñøúðù éîì ïëå(áì)(íðéîá àìù åà íðéîá åáøòúð ïéá ÷åìéç ïéàå) הפוסקים ומשמעות (ד"ע

או"ה) f(âì),ìèáúîå..ולאפוקי ,êúçð øåñéà ìù øîåì ïéìåú ïéà ,úçà äëéúç äëúçð íà

äëìää øåà
דבטל  גב  על אף  חשוב , דבר ממנו ונשאר שנתרסק

להתכבד  שראוי מטעם בטל אינו בריה, :(כח)מדין
(hk).ozxev dca`py cr ewqxzp בעוד והיינו

אחד  אבר אפילו ממנה נחתך אם אבל שלמה, הבריה
בטלה  צורתה נאבדה לא l`(l):(כט)ואפילו ezc

.iaiyg שנסרחה כל להתכבד הראויה חתיכה וכן
אם  הדין והוא להתכבד, ראויה אינה שוב מעט 
ראויה  אינה שלמה שהיא אף בבישול נתמעכה

`xeq.(l`):(ל)להתכבד  jkl oiekzp m` מי ויש
להפקיע בכוונה ריסקן אם דוקא שהיינו שאומר
שחותך  או זה בריסוק תועלת לו כשיש אבל האיסור,
תועלת  בו שיש התערובת, גוף בעבור קטנות חתיכות
ולחתכו  לרסקו רשאי אז מרוסק , או חתוך יהיה אם
בהירה  בהלכה מ"ש ועיין האיסור. יתבטל וממילא

כלל: בזה להקל ואין עיקר זו לסברא oi`e(al)שאין
.'eke mpina eaxrzp oia welig דחתיכה כלומר

ולאפוקי  בטל. לא במינו שלא אפילו להתכבד הראויה
במינו  דוקא להתכבד הראויה דחתיכה שכתב  מאו"ה

בטיל  ואינו (לא)לא מינו באינו דנתערב  לה ומשכחת .
אחד  נטרף או ונתנבל הרבה מינים כאן שיש כגון ניכר
חתיכת  עם טמא דג חתיכת או איזהו. יודע ואינו מהם

מינים שני  והם שדומים טהור כא]דג ס"ק חדש :[פרי
:f sirq(bl).dkzgp m` איסור נתערב ואם בשוגג.

על  כמרבה הוי לבטל שמחתכם דמה שתתבטל, כדי  לכתחילה לחתכם דמותר המחבר לדעת לומר יש דרבנן
ס "ו  צ"ט  בסי' כמבואר לבטלו כדי דרבנן :(לב)איסור

äøéäá äëìä
.xeq` jkl oiekzp m`* :e sirq מי שיש ההלכה באור עיין

כתב  כן מותר. זה בריסוק תועלת לו שכשיש שאומר
תליתאי ודעת טעם טוב רד)בשו"ת מדקיימא (סי' כן ולמד 

פ"ד  בסימן יג)לן מתכוין (סע' אינו אם איסור לבטל  דמותר
אם  בזה הדין והוא בו, וכיוצא הדבש לתקן אלא לבטלו
בלא"ה  שצריך  רק החשיבות לבטל  כדי  לרסק מתכוין אינו
שם  מבואר דהא בדבריו מאד תמה ואני  מותר. לתקנו
שירקד אחר לטחנן מותר מתולעים דחטים יד  בסעיף
החטים  דכששופכים הטעם בב"י ומבואר יום, לאור הקמח
בורחים  לפניהם נקב שיש תולעים כל האפרכסת לתוך
אין  מ "מ ברור זה שאין ואף הרחיים, קול מפני  לחוץ
זה  ואין בששים בטלים התולעים יטחנו, אם שאף להחמיר
כלל איסור שם יתערב אם הוא דספק כיון איסור מבטל 
משום  הוא שהטעם הפוסקים בכל שם מבואר וכן עכ "ד.
לבטל. מתכוין שאינו כיון לטחנם מותר איסור שבספק
הראויה  חתיכה של  איסור ודאי שיש דידן בנידון וממילא
שאינו  אף לחתכם או לרסקם להתיר צד שום אין להתכבד ,
בסעיף  שם למבואר כלל  דמי  ולא האיסור. לבטל  מתכוין
דכיון  ולסננו, לחממו דמותר לדבש שנפלו שנמלים יג 

האי  לסלק אלא מכוין איסור,שאינו מבטל הוי לא סור
מבטל הוי  האיסור לסלק מתכוין שאינו בנידוננו משא"כ

בפרמ"ג זה חילוק מפורש וכן לג)איסור. ס"ק בסימן (שפ"ד 
שרוצה  אדם המצוי, דין מכאן ללמוד יש ואגב הנזכר.
ימחו  שהם ולסמוך  בתולעים המוחזקים ירקות לבשל
אבל לכתחילה. איסור כמבטל  דהוי להתיר אין בבישול,
אז  בזה, ספק לו שיש אלא בתולעים מוחזקים אינם אם
שבמקום  חטים גבי וכמו לכתחילה הירקות לבשל  מותר

לטוחנם: מותר ספק

ïåéö éøòù
(gk) טו)ש"ך חדש(ס"ק יט)ופרי חטאת:(ס"ק התורת בב"י :(hk)בשם שהובא הרשב"א מדברי מתבאר פרמ"ג (l)כך 

טו) ס"ק השלחן(שפ"ד  שנסרחה (סכ "ב)וערוך  בריה ודין ק"ג:. בסי ' יח)ש"ך(l`)יתבאר יב)ט"ז(ס"ק מוכח(ס"ק ושכן
חדש הפרי דעת וכן אסור. הכל  בריה בה שנאבד ירקות של  דקדרה ק' בסי' כא)בשו"ע הפוסקים:(ס"ק חידושי (al)וכל 

וממילא  היתר שמוסיף כיון ממש בידים למבטל  נחשב זה אין איסור על שמרבה דמה ולומר לחלק שיש ואף רעק"א.
תואר הפרי  מש"כ לצרף יש מ"מ  בידים. מבטל  זהו לחתיכות שחותך  דידן בנידון משא"כ  שלא (סק"ג)מתבטל , דאפשר

דאורייתא: באיסור אלא להתכבד הראויה חתיכה גזרו



êåøò ïçìùà÷ ïîéñúåáåøòúèî÷

ìù àéä íà ,êùôð äîî úøúåî ãáìá äëúçðù äúåà àìà ,úåøúåî ïìåë åéäéå
,øåñéà(ãì)åìéôàå .úøúåî àéä éøä ,øåñéà ìù äðéà íàå .úåøúåî ïìåë óà(äì)

ïáåø åëúçð(åì)çðù áåøäî øåñéàäù øîåì ïéìåú ïéàúåøúåî úåëúçðä ìë àìà ,åëú
.úåøåñà úåîéìùäå.gäúåà äáøòúðå ,áå÷ð àöîðù ïá÷øå÷(æì)íò úìåâðøú*

íéîåã íàå ,ïá÷øå÷ä øåáéç íå÷î ìù úìåâðøúä ïîåùì ïá÷øå÷áù ïîåù ïéîãî ,úåøçà
.úåøçàä íéøéùëî ,éøîâì(äæá àöåéë ìë ïëå)..hàìå ,äôéøè àöîðù ùáë ùàø

úåëéúçä åàöîðå íéùáëäî ãçà ìù åøàåöì ùàøä åôé÷äå ,àåä ùáë äæéàî òãåð

äëìää øåà
(cl)olek s`.zexzen בקדירה ששים יש אם והיינו

האיסור  ברוב(לג )נגד במינו מין וביבש (dl):(לד).
.oaex ekzgp אחת חתיכה רק נשארה לא ואפילו

איסור  של זוהי  דאמרינן אסורה, ואם (לה)שלימה .
אסורה  מהשתים, אחת נחתכה כך ואחר שתים נשארו

לבטלו  כדי  רוב כאן דאין הנחתכת, `oi(el):(לו)גם
.ekzgpy aexdn xeqi`dy xnel oilezגב על ואף 

לומר  אפשר דכאן יראה ברוב , תולין מקום דבכל
והוה  הוא, הרוב מן מקדמותו שנשתנה כל אדרבה
שהאיסור  ונמצא פריש, קא מרובא דפריש כל כמו

מקדמותו  הופרש ולא נשתנה לא המועט  .(לז)שהוא
ראויות  הם שנתערבו החתיכות כשכל דוקא וזהו
הראויות  חתיכות מתחילה נתערבו אם אבל להתכבד,
ואינו  להתכבד ראויות שאינם חתיכות עם להתכבד
דהספק כיון מותרות. כולן האיסור, הוא איזה יודע
ככל  הוא כלל, להתכבד ראויה האיסור חתיכת אם
דאזלינן  להתכבד ראויה היא אם בחתיכה ספק 

g:(לח)לקולא: sirq(fl).zexg` mr zlebpxz
מדאורייתא, בטל שאינו בחד חד בתערובת ואפילו

החתיכות דימוי  על בהירה]סומכים בהלכה :[עיין

äøéäá äëìä
.zexg` mr zlebpxz* :g sirqרעק"א בהגהות (עלכתב

בזה הגליון) בטל  דמדאורייתא אחרות עם דוקא אפשר
של מהראיה ואולם בחד . חד  לא אבל  הדמיון, על  סמכינן

הגמ"י]הגמ "י  לדעת הב"י  של לעיל[ר"ל  דג דחתיכת מההיא
ס"ד) פג דדג (סי' כההיא סמכינן, בדאורייתא דאף משמע

הדשן תרומת כתב ובהדיא עכ"ל . בדאורייתא קעט)דהוי  (סי'

דאורייתא  באיסור שאף ט' סעיף השו"ע דין מקור שהוא
משה  הדרכי העתיק וכן הנ"ל , מדג  ראיה והביא סמכינן

ק"י סי ' תואר(סק"ח)לקמן הפרי  אמנם יג). בזה (ס"ק פקפק
בתרי  חד כשנתערב אלא להיתר להורות דאין וכתב

הפלתי וכן בטיל . דברי (סק"ז)דמדאורייתא שדחה אף
לאו  סימנים דקיי "ל  דכיון כתב אחר, מצד  הפר"ת
רובא  דאיכא צ"ל  מובהק, סימן הוא אא"כ דאורייתא
אסימן  סמכינן ובזה בטיל  בתרי  חד דמהתורה דכשרים
יצחק  בית בשו"ת אכן עכ"ד . מובהק שאינו אף פשוט 

כב) אות קלט סי' אה"ע לאו (שמעלקיס דסימנים לחלק כתב
דלא  באיסורין אך  עדות, דבעינן היכא דוקא זהו דאורייתא
הגאון  כתב וכן אמצעי . בסימן אפילו סמכינן עדות בעינן

שילה הזכרון בספר זצ"ל, קרליץ שלמה תסה)ר' (עמ'

הדשן  תרומת דברי  לדחות אין לדינא כן ועל  עיי "ש.
ואף  אדימוי. סמכינן בדאורייתא דאף שהעתיקו והשו"ע
כיון  להיתר המורים ביד למחות דאין סיים עצמו הפר"ת

דעה קנות ובספר להיתר. והורו רבותינו לה)שקדמוני  (ס"ק

והשיבו  זה בדין שליט"א הגרע"י  זקנו את ששאל  כתב
סמכינן  תורה באיסור דאף משמע השו"ע מלשון דבאמת

חתיכות: אדימוי 

ïåéö éøòù
(bl)יג)ט"ז או"ה:(ס"ק יג)פרמ "ג (cl)בשם ס"ק ק"ט :(מש"ז בסי ' מבואר תואר(dl)ודינו שם (el):(סק"י)פרי פר"ת

יד)ופרמ "ג  ס"ק שניהם (מש "ז  והיינו מותר. מרובה בהפסד התערובת, נודע כך  ואחר מהם אחד  נחתך קודם שאם שם וכתב ,
החיים כף כתב כן נח)מותרים  בט "ז(fl):(אות והובא בהגשע"ד, יד)מהרא"י  יהודה(gl)ובש"א:(ס"ק יג)יד  ס"ק (הארוך 

שלמה בית קכו)ושו"ת סי ' מהפרמ "ג (ח"א עולה סק"ב)וכן :(שפ"ד 



êåøò ïçìùà÷ ïîéñúåáåøòú ð÷

(çì).úåøçàä øéúäì äæ ìò êåîñì ùé ,äôé úåðååëîå úåîåã*

äëìää øåà
:h sirq(gl).dti zepeekne zenec מילתא חדא

צריך  אין אבל מכוונות. שהם דומות היינו קאמר,
במראה  גם דומות על (לט)שיהיו לסמוך ויכולין .

בהלכ  כמ "ש הזה בזמן גם זו בהירה:בדיקה ה

äøéäá äëìä
.dti zepeekne zenec* :h sirqבאו"ה ג)כתב דין נב (כלל

אם  בכה"ג, להתיר לנו אין כך  כל  בקיאין אנו שאין דעתה
והט "ז עכ "ל. לכל  וניכר גדול  הפרש שיהיה טו)לא (ס"ק

חכם  בשו"ת אמנם כבש. של  ראש לענין זה בסעיף הביאו
לט)צבי  אדמיון (סי ' אלא קיימי  לא האו"ה דדברי כתב

שייך ישפוט עיניו דלמראה כיון דבהא שבקורקבן, השומן
דמקיפין  כההיא דחזותא, במילתא בקיאינן לא אנן למימר

שעינינו  המתאימים דברים שני  כענין הכמות, עין בראיית או  היד במשמוש נרגש שהוא דכל  ברור הדבר אלא וכו', בריאה
פ"ג  בסי' עצמו הט "ז ואף עכ "ד. בזה שייך בקיאות מה מזה, גדול זה ואין מכוונים שהם כתב (סק"ד)הרואות וז"ל: כתב

השלחן (סק"ח)הפרישה ובערוך  ע"כ . כבש בראש ט' סע' קא סי' לקמן מצינו וכן הזה, בזמן גם לסמוך  יכולין זו דאבדיקה
שעתה (סכ "ה) כתב או"ה שבעל  אע"פ ולכן בזה, לטעות ואין השווי ממש רואה שהעין הקורקבן בבדיקת גם להתיר כתב

עכ "ד: שסמכינן מוכח  לדינא כתבם הלבוש וכן הגיה שלא דמהרמ"א לזה. חששו לא מ "מ זה, על  לסמוך  אין

ïåéö éøòù
(hl) פג בסי ' הש"ך דייק בפרמ"ג)כן עיי"ש ו (סק"ד , הראשונים. דעת שכן והביא , השו"ע זהמלשון בסי' כהט "ז (ס"ק דלא

במראה:טו) גם שוות שיהיו דמצריך



עע



êåøò ïçìùá÷ ïîéñúåáåøòú áð÷

מתירין. לו שיש דבר דין קב . סעיפים:סימן ד' ובו

.`(à)ïåâë ,ïéøéúî åì ùéù øáã ìë(á),áåè íåéá äãìåðù äöéá(â),øçîì äéåàøù
.óìàá åìéôà äìèá äðéà ,äôåøè ïéá äîéìù ïéá ,úåøçàá äáøòúð íà(ã)÷ôñ åìéôàå*

äëìää øåà
:` sirq(`).oixizn el yiy xac lk מדאורייתא

ואחמירו  להטות", רבים "אחרי  דכתיב  בטל בתרי  חד
יאכלנו  לא זמן, לאחר מתירין לו ויש הואיל רבנן

ביטול יד על ג:]באיסורו ביצה dvia(a):[רש "י
.aeh meia dclepy ביצת נולדה היא אם ואפילו

לו  שיש דבר דחשיבא אסורה, ונתערבה, טריפה
מ"מ טריפה, מטעם ביטול צריך דלמחר ואף מתירין.
חשיב יו"ט, איסור של ביטול בלא לאכלו שיכול כיון

מתירין  לו שיש דגם (א)דבר כיון בזה, שמקילין ויש .
מעכשיו  בטל אז ביטול בעי die`xy(b):(ב)למחר

.xgnl דכיון זמן, לאחר הדין הוא למחר, דוקא לאו
בטל  אינו להיתרו, לחזור wtq(c):(ג )דעתיד elit`e

.h"eia dclep m` לו שיש דבר חמור זה בדבר
אפילו  דכאן בטלים, שאינם דברים משאר מתירין
לאיסורו, היתר שיש כיון אסור, דרבנן איסור בספק
היא  אם בחתיכה ספק כגון דברים בשאר משא"כ

ק "א  ר"ס כדלעיל לקולא אזלינן להתכבד, .(ד)ראויה
שהוא  אף  מתירים לו שיש בדבר שמחמירים דמה ודע 
בספיקא  אבל במציאות, כשהספק  דוקא זהו ספק ,
זמן, לאחר שמתיר מי שיש פלוגתא ספק או דדינא

מתירין  לו שיש לדבר נחשב :(ה)אינו

äøéäá äëìä
.h"eia dclep m` wtq elit`e* :` sirqדביצה (ג:)בפ"ק

שנולדה  ביצה ואחד בשבת, שנולדה ביצה "אחד תניא:
ואם  אסורה, וספיקא וכו' אותה מטלטלין אין טוב, ביום
אי  ור"י  ר"ת ונחלקו אסורות". כולן - באלף נתערבה
דוקא  או קאי, ויו"ט בשבת נולדה אספיקא "נתערבה"
אבל קאי , אודאה ר"ת דלדעת ויו"ט . בשבת בודאי  שנולדה

ספיקא ספק מדין שריא שנתערבה נולדה ספיקא לא [ספק

האסורה] זו אין שמא נולדה ואת"ל  לדע ביו"ט, אולם ר"י , ת
ספיקא  ספק חשבינן דלא והא קאי , אספיקא "נתערבה"
וכאן  בתערובת. אחד  וספק בגופו אחד ספק דהוי  משום

יו"ט עובדיה בחזון פסק וכן ר"י . כדברי השו"ע (הל'פסק

ס"ט) המגידיו"ט הרב בשם הב"י כתב תקי "ג סי ' באו"ח  אך .
ה"כ) שכולן (פ"א שהורה מי יש באחרות שנתערבה וספיקה

אודאי  - אסורות כולן באלף נתערבה קתני וכי מותרות,
ז"ל הרשב"א הסכים המתירין ולדעת שאסר, מי  ויש  קאי,

כה.) ש"ב ב"ד  תוה"א סי "ד , ש "ה מועד  בית הקודש  נראה (עבודת וכן ,
בסעיף  שם מהשו"ע עולה וכן עכ "ל. הרמב"ם רבינו מדברי
וכמו  כשנתערבה, מותרת ביו"ט נולדה שספק דביצה ב'

אברהם המגן שם דאפשר (סק"ד)שהעיר שתירץ ועי"ש ,
לאחר  שחל  ביו"ט  דוקא הוא דעה, ביורה כאן שאסר שמה

דאורייתא ספק דהוא דרבה]השבת הכנה חיים [משום ובאורח ,
וגם  דרבנן. דהוי החול ימות בשאר שחל  טוב ביום מיירי 

וקציעה תקי "ג)במור סברת (סי ' על  לסמוך דכדאי כתב
טוב  יום בספק מילי והני  השו"ע, דעת הוא דכן המתירים
אסורה  ספיקא גם השבת אחר טוב ביום אבל דעלמא
שזהו  אף והנה אברהם. המגן כסברת דס"ל  ונראה עי"ש.
הפרמ"ג  שכתב וכמו בשו"ע שכזו אוקימתא להעמיד  דוחק

סק"ד) הראשונים (מש "ז  שגדולי דמכיון נראה מקום מכל אך ,
הב"י  דעת הוא וכן להקל סוברים והרשב"א הרמב"ם כר"ת
שחל טוב ביום להקל לסמוך יש הפסד במקום לכן באו"ח ,

ברורה המשנה וכ"פ החול. ימות סק"ח)בשאר ובשע"צ מתירין (סק"ה לו שיש בדבר דרבנן ספק הכל דלדברי  לדעת ויש .
בש"ס כמבואר ק"י (שם)אסור בסי' זהב המשבצות וז"ל אסורה", יא)ד "ספיקא ר"ת (ס"ק דמדברי  בתוה"ב הרשב"א כתב :

בדבר  החמירו בדרבנן אחד  דבספק ואף קאי . אודאי נתערבה דאוקימנא שרי , מתירין לו שיש בדבר ספיקא דספק נלמד
החמירו  ולפיכך  אסור, תורה דבשל אחד ספק שאני חשיב, בדרבנן אחד כספק בדאורייתא ספיקא וספק מתירין, לו שיש

מתירין לו שיש בדבר הרשב"א]בו כן [עכ "ד  שאין מה תורה, כשל החמירו מתירין לו שיש בדבר דרבנן דספק וכוונתו .
תורה בשל  אף ספיקא מתירין:ספק לו שיש בדבר הדין הוא לקולא,

ïåéö éøòù
פ"ב)פרמ"ג(`) ח"ג חדש(בפתיחה ופרי  רש"י, של תקיג(a):(סק"ז)לטעמו סי' הגר"ז משו"ע מוכח הפרמ"ג (ס"ד)כן וכ"כ 

הר"ן:(שם) של נדרים(b)לטעמו בגמ' מתירים:(נח.)כמבואר לו שיש דבר הוי חדש חדש(סק"ג)ט "ז(c)דאיסור .(סק"ב)ופרי
בהירה: בהלכה החיים(d)ועיין לו)כף אומר(אות יביע בשו"ת וכ "כ וכנה"ג , הלוי  מהר"י ו)בשם אות ט סי ' יו "ד  :(ח"ב



êåøò ïçìùá÷ ïîéñúåáåøòúâð÷

.úåøåñà ,úåøçàá äáøòúðå ,áåè íåéá äãìåð(ä)äáøòúð íàå(å)äìèá ,äðéî äðéàùá
'ñá סמ"ג בשם כ"ו  כלל או"ה וכ"כ יו"ט בהל' וסמ"ק סמ"ג  וכנ"ד ורוקח ורש"ל ש "ד והגהות ירוחם ור' הרא"ש ותשו ' וש "ד (טור

בשמו והאגור תקי "ג  סימן  טא"ח וכ"כ ראבי "ה בשם ביצה ריש  ומרדכי  באגודה וכ"מ רי"ד סימן  וסמ"ק כב"ח ולא מ"ג  כלל ות"ח

כב"ח) ולא ראבי"ה בשם ביצה ריש  מרדכי  בשם כ"ה כלל íàוהאו"ה åäéî :äâä .(æ)åà ,ìëàî äá åðáì(ç)åðúð

äìèá äðéà ,úìåâðøúá äåàìîù ïåâë ,äøéã÷ä ï÷úì äøéã÷á(ובארוך ש "ד â"é÷ú.(הגהת ïîéñ ç"àá ïééòå.a
(è)àìà ïéøéúî åì ùéù øáã åøîà àìù øîåàù éî ùé(é)ìë ìò àáì ãéúò øéúîäùë

íà åà ,íéðô(àé)éàãå åðéàå ,åãéá åðéàù øáã ìáà ,ãñôä àìá åúåùòì åãéá øéúîä

äëìää øåà
(d).dpin dpi`ya daxrzp m`e בתר אזלינן הכא

על  אף בשמו שוה הוא דאם טעמא, בתר ולא שמא
ואם  בטיל, ולא במינו מין הוי בטעמו, שוה דלא גב 
שלא  הוי בטעמו, דשוה גב  על אף  בשמו שוה אינו

ובטי  miyya.(e):(ו)ל במינו dliha dpin dpi`ya
אין  להתכבד הראויה וחתיכה בריה דלענין גב  על ואף 
וכדלעיל  במינה שלא  או במינה נתערבה בין חילוק 
מצד  החשיבות דאין הכא שאני  בהגה, ס"ו ק "א סי '
כך  אחר היתר לו שיהיה מאחר אלא עצמו, האיסור
במינו  שלא שנתערב  וכל שיתבטל, חכמים רצו לא
דבר  שם על אלא האסור, הדבר על נקרא ההיתר אין

מתירין  לו שאין כמי  והוי  בו, [היינו.(ז)שנתערב 

ואילו מינו שאינו  את להתיר מבקשים אנו מינו  באינו שכשנתערב

מינו, לשאינו טפל נעשה שהרי  חשיבות כל אין  עצמו  לאיסור

שמחים  שאנו תוספת כאן יש הרי למינו  כשנפל אבל בטל. ולכן

אלא  האיסור, את להתיר ורצוננו  הכמות, את שמרבה כיון עליה

בטל] ואינו  מתירין לו  lk`nd.(f):שיש  da epal כיון
באו"ח כמבואר בטיל, לא וטעמא, לחזותא דעביד

שם אברהם והמגן ג'. סעיף  תקי "ג מפרש (סק"ז)סימן
הגר"א  אבל וטעמא. חזותא תרוייהו, דוקא דבעינן

אינו (ח)כאן  לטעמא, או לחוד בחזותא דבין כתב
במראה  דוקא זהו חזותא, משום שנאסר ובדבר בטל.
בטל  מועט, מראה שינוי  רק שם אין אם אבל גמור

בששים  איסורי rce:(ט)הוא לענין הפוסקים שנחלקו
שליבן  כגון לחזותא, ואתעביד מתירין לו שאין אכילה

חדש  דהפרי איסור. בביצת לאסור (י)המאכל כתב 
רוב דעת אבל בטל. שאינו מהתורה, האסור בדבר

הפוסקים  או (יא)ככל מתירין לו שיש בדבר דדוקא
אבל  חזותא, אוסר ושביעית כערלה הנאה באיסורי 

עיקר: וכן בששים. בטל אכילה epzp(g)איסורי
.owzl ick dxicwa כגון לזה זה שצריך דבר דכל

במינו  מין מקרי בעיסה, ומלח a::(יב)מים sirq(h)
.xne`y in yiהש"ך חדש(סק"ז)כתבו (סק"ו)והפרי

זה  בדין חולק נמצא ולא עיקר, (i):(יג )שכן
.`eal cizr xizndyk, טוב ביום שנולדה ביצה כגון
לערב  מותרת ecia(i`):[ב"י]שתהיה xiznd
.cqtd `la ezeyrl בפירות שנתערב טבל כגון

להפריש  ויכול אחרים, טבלים עוד בידו ויש מעושרים
הפסד  בזה ואין שלפניו, הטבל מן שנתערב הטבל על

לתקנו  עתיד ממילא :(יד)שהרי 

ïåéö éøòù
(e)חדש(סק"ג)ש"ך ופרי  הראשונים, הפוסקים:(סק"ג)ע"פ הפרי (סק"ד)ש"ך(f)וכל לזה והסכים חטאת, התורת בשם

בט "ז(סק"ד)חדש שהובא הר"ן של טעמו את ודחה הש"ך (g):(סק"ה). מדברי  משמע וכן  הפלתי (סק"ה)בסק"ו, דעת וכן ,
שם(סק"ג) באו"ח  החיים כף פסק טז)וכן יונה:(סק"ל)דרכ"ת(h):(אות הכנפי החתם (i)בשם לדבריו והסכים סק"ה,

בהגהותיו: בט"ז(i`)סופר יעקב(סק"ו)עיין המנחת וכן וכו', לטעות ואין סק"ה)שכתב עד והפלתי (סק"ו)והגר"א(כלל
תואר(סק"ג) לישראל(סק"ג)והפרי וחק יונה א)והכנפי אות יוסף בברכי  אכילה (הובא דבאיסורי כתבו אחרונים הרבה ועוד 

שם באו"ח  ברורה המשנה פסק וכן היא, מילתא לאו מדבריו (סק"י)חזותא ומוכח מתירין, לו שיש כיון בטל אינו דחזותא
בטל: מתירין לו שאין והמג"א(סק"ו)וש"ך (סק"ו)ט "ז(ai)דדבר מהרא"י . עבידי (שם)בשם שלא כיון ומלח  במים מיקל

יוסף(bi)לחזותא: הברכי אך  שאומר, מי יש בשם כתבו למה הש"ך תמה כן ב)ועל מרן (אות מ"ש מהם דנעלם כתב
משנה ה"י)בכסף דע"ז החיים(פ"ז בכף כתב לדינא ומ "מ זה. בדין חולק יב)דהרמב"ם מי (אות כיש האחרונים דהסכמת

בב"י :(ci)שאומר: הובא רשב"א,



êåøò ïçìùá÷ ïîéñúåáåøòú ãð÷

,êëéôì .ïéøéúî åì ùéù øáã ïéãá åðéà ,øéúîä àáéù(áé)äôéøè ÷ôñ ìù äöéá
.åãéá åðéàå éàãåá øéúîä ïéàù éôì ,ïéøéúî åì ùéù øáã ïéãá åðéà ,úåøçàá äáøòúðù

.b(âé)øñàðù éìë(ãé),øëéð åðéàå íéøçàá áøòúðù ,øåñéà úòéìáá(åè)áåøá ìèá*

äëìää øåà
(ai).'eke dtixh wtq ly dvia שאפשר אע "פ

שתחיה  או כולם ויותרו התרנגולת עוד שתטעון
כדין  זה אין טרפה, אינה שאז חודש י"ב התרנגולת
ודאי, בפנינו המתיר שאין לפי מתירין לו שיש דבר

הוא  בטל לפיכך בידו, b::(טו)ואינו sirq(bi)ilk
.aexa lha 'eke xq`py או חשוב הכלי אם ואפילו

איסורו  שאין כיון לכו"ע הוא בטל במנין, שנמכר
דבר  אינו והבלוע הבלוע, מחמת אלא עצמו מחמת

`xeqi.(ci):(טז)חשוב zrilaa באינו נתערב ואפילו
בקערות  שנתערבה חלב  של קערה כגון בשר,מינו של

ברוב שאוסרים (יז)בטל ויש הקערה (יח). היתה אם בזה
דחיישינן  בששים, אפילו בטילה ואינה יומא, בת
ויבוא  יומן בני  בעודם כלים באותם ישתמשו שמא
העיקר  ולדינא טעם. דנתינת דאורייתא איסור לידי 

ראשונה  ואז (יט)כדעה לעת מעת הקדרה וישהה .
לקמיה: שיתבאר כמו aexa.(eh)ישתמש lha ויש

יומן  בני יהיו שלא כדי לעת מעת הכלים להשהות
מתירין  לו שיש וכיון מותרים, הכלים התורה מן דאז
בהם  להשתמש אסור הוצאות, שום בלא התורה מן

יומן  בני  שיש (כ)בעודם דדבר דהא בזה מקילין ויש .
שיאכל  דמה אכילה, לענין היינו בטל אינו מתירין לו
לאכול  שרוצה זו אכילה כן אם למחר יאכל לא היום

äøéäá äëìä
.aexa lha* :b sirqהט"ז שמותר (סק"ח)כתב דאע"פ

להשהותם  אין מ"מ  שנתערבו, האלו הכלים בכל להשתמש
שדינם  כיון מספק כולם יכשיר כן אם אלא מרובה זמן

קט  בסי ' דינו שמבואר ברוב, שבטל ביבש (ס"א)כיבש

בזמן  שמא לחוש כאן ויש יחד . כולם לאכלם דאסור
שנתבשל התבשיל לערב ויבוא התערובת ישתכח מרובה
דעת  אולם ע"כ . איסור לידי ויבוא יחד ויאכלם הכלים בכל

בנימין ד)המשאת אות ליו "ד  דינים לכתחילה (חידושי שאף
והש"ך יומן, בני  אינם כשהכלים התבשילין כל  לערב מותר

בשפ"ד(סק"ח) כמ "ש בזה לדבריו אכן (סק"ח)מסכים ,
לבשל אסור דהלא דבריהם על  השפ"ד  תמה באמת

דרבנן באיסור אפילו ביבש יבש זהותערובת כאן  גם (והרי

לכתחילה) אסור לפגם טעם דנותן  דרבנן , דאולי איסור  ותירץ ,
ידי  על  גוונא בכהאי גזרו לא יומא בת שאינה בקדירה
דדוקא  לק"מ ולענ"ד יומא. בת אטו היא דאיסורה תערובת

לבשל  אסור האיסור גוף דהוי קט ושו "ע)בסי' אחר (לרשב"א
האיסור, כהוכר והוי טעם נותן שהאיסור כיון הביטול 
עצמו  בפני  בו לבשל  מותר שנתבטל כלי  דכל הכא משא"כ
על מותר, והתבשיל  לפגם טעם נותן הוא בו שבישל ואחר
בכלים  יבשל אם ואף התבשילין. גם לערב מותר כן
מבטל משום בזה ואין מותר, לערבם מנת על לכתחילה
דאם  ס"ב קט בסי' השו"ע ממ"ש גרע לא דודאי איסור
שיעור  כדי  עליהם להרבות מותר התערובת לבשל רוצה
שכל כיון איסור מבטל  משום בזה ואין ולבשלן, ששים
נמי  והכא בב"י , שם כמבואר מותר עצמו בפני אחד

אברהם הבית כוונת דזהו ונ"ל  ודו"ק. (חידושידכוותיה

מב) ס"ק בדרכ"ת הוב"ד צא, דף הכריע פוסקים לדינא וכן יעוי "ש.
השלחן כהט"ז:(סי "ח)ערוך  ודלא כהש"ך ,

ïåéö éøòù
(eh):שם(fh)קא בסי' מרדכי(ס"ב)כמבואר לבושי  בשו"ת השואל כהרב ודלא פב), סי' חיו "ד  בזה:(ח"א ב"ח(fi)ששגה

המהריב"ל(סק"ח)וש"ך על וחלקו קיא), סי' בשפ"ד(ח"א ועיין בזה. נצריך(סק"ח)שהחמיר לא מדוע הב"ח  דברי על  שתמה
הספר שבסוף בקונטרס ועיין מדרבנן. ששים דבעי ביבש מינו בשאינו מין בכל כמו מדרבנן ה)ששים אות ה שהבאנו (סי'

עיי "ש: בזה הדיבור הרחבנו ועוד שתירץ. יומו,(gi)מה בן יהיה שלא כדי  להשהות איסור שיש והוסיף שם, מהריב"ל
יומו. בן בהיותו ישתמש חדששמא לקפילא,(סק"ח)והפרי  להטעימו דאפשר דכיון אחר, מטעם לדינא לדבריו הסכים

הפלתי אכן ביטול . לו שאין הניכר כאיסור ממש ונשוב)הוי ד"ה איסור (סק"ה דזהו לומר דאין וכתב חדש הפרי  על השיג 
החוו"ד וגם מהקדרה. טעם נפלט  פעם בכל  דלאו כלום, יתברר ולא קפילא שיטעמנו אפשר דהא סק"ג)הניכר דחה (בי '

והפרמ"ג קפילא, שיטעים זו סק"ח)טענה קה'(שפ"ד לסי ' ציין ועוד הפר"ח על  סק"ל)תמה באינו (שפ"ד  שמין הוכיח  ושם
טענת  גם נדחית ובזה יאכל . לא כך  אחר האיסור ירגיש אם נמי  הכי  ואין לטעום שרשאי פועל והביטול  בטל , מינו

ואע"פ (hi)המהריב"ל : מותרות. כולן היא, איזו ידוע ואין בחתיכה שנגע דחלב ס"ט ק"ה בסי ' השו"ע דברי מוכיחים ֵדכן
לקפילא  להטעימו בעי ולא שם. וש"ך ובט"ז ס"א צח  בסי' כמבואר בטעמם שונים כי מינו, בשאינו מין הוא בבשר ֵשחלב

וכנ"ל: הפרמ"ג שם כמ "ש לטעום שרשאי פועל  דהביטול האיסור, שיאכל חיישינן לא אדם (סק"ח)ש"ך (k)וכן חכמת
סכ "ג) נג :(כלל 



êåøò ïçìùá÷ ïîéñúåáåøòúäð÷

ïéøéúî åì ùéù øáãë åúåà ïéðã ïéàå(æè)åéìò àéöåäì êéøöù éôì)(æé),åìéòâäì úåàöåä

(äæá àöåéë ìëå..c(çé)àëéä ïéøéúî åì ùéù øáã êééù àìã øîåàù éî ùé

äëìää øåà
יכול  הא בכלי  אבל בהיתר. למחר יאכל באיסור, היום
השימוש  כן ואם למחר, וגם היום בו להשתמש

מתירין  לה אין זה בכלי היום להשתמש .(כא)שרוצה
להשהותם  להחמיר jixvy(fh):(כב)וטוב  itl

.elirbdl ze`ved eilr `ivedlמהרש"ל (חוליןכתב 

פ "ו) סוס ' פיזור פ "ח  של הטעם לזה צריך היה דלא
ממילא  ההיתר בא דלא כיון נמי  הכי בלאו כי  מעותיו
וכתב עכ"ל. מתירין לו שיש דבר חשיב לא זמן מכח

הש"ך דבריו דהא (סק"ח )על דעתו לסוף ירדתי  ולא :
מתירין  לו שיש דבר חשיב  זמן בלא ההיתר בא אפילו
ציין  רעק "א אמנם עכ"ד. גוונא וכהאי  נדרים כגון

יעקב  המנחת וגם עליו. להשיג בלא ל"ט לרש"ל (כלל

בשפ"דסק"ח ) מהרש"ל (סק"ח )והובא דדברי כתב 
לאיתשולי  דמצוה כיון שאני ונדרים ופשוטים, נכונים

בנדרים כדאיתא שבסוף(נט.)עליה בקונטרס ועיין .
א )הספר אות  ה דמילתא (סימן  ומסקנה בזה, שהארכנו

שחולקים  ויש זו. כדעה להקל אחר (כג )שאין מצד
הוא, מועט  הפסד להגעילו שההוצאה להו וסבירא
בזה  וגם הגעלה. ידי על מתירין לו שיש לדבר ונחשב

הספר שבסוף בקונטרס ב)דנו אות  דהעיקר (שם וכתבנו
זה  אין הוצאות להוציא שצריך דמה כהשו"ע  לדינא

מתירין  לו שיש דבר שלא `m.(כד)בכלל כלי  נתערב
צריך  שאין במקום והוא שהוטבלו, בכלים הוטבל
לטובלם  להחמיר יש הטבילה על הוצאות להוציא
טבילה. ידי על מתירין לו שיש דבר שהוא מחמת
אין  הטבילה, על הוצאות להוציא שצריך ובמקום
להוציא  שצריך שכל שנתבאר וכמו לטובלם צריך
כן  פי על ואף מתירין. לו שיש דבר מקרי  לא הוצאות
הוצאות  להוציא צריך שאין במקום נמצא אם גם
לו  ויש וכדו' מעין יש מקום שבקרבת כגון לטבילה
בהרבה  נתערב שהכלי כגון כולם את לסחוב טירחא
אם  אבל הוא. חד והפסד דטירחא להקל, יש כלים,
ללא  מקום בקרבת לטבלם ויכול כלים, במעט  נתערב
לו  שאין כיון להטבילם להחמיר ראוי אז הוצאות,

בזה  elirbdl.(fi):(כה)טירחא ze`ved שאין ובאופן
משמע בעצמו בביתו שמגעילו כגון להגעילו הוצאות
יתבאר  הבא ובסעיף  ואסור. מתירין לו שיש דבר שהוי
שייך  לא מתירין לו שיש שדבר וסוברים חולקין שיש

c::(כו)בבלוע sirq(gi).xne`y in yi בשם כתב
הרמב "ם שמסתימת לפי שאומר מי  ה"ט)יש פט"ו  (מאכ"א

שחולק הפוסקים (כז)משמע  הסכמת הלכה ולענין (כח),

כהשו"ע :

ïåéö éøòù
(`k)תשובה הצל "ח(סק"ו)פתחי  ט:)ע"פ מה"ת(פסחים ביהודה נודע לח)וספרו סי ' הפרמ"ג (חאה"ע כתב הנו"ב וכדברי ,

צט  יב)בסי' ס"ק הר"ן:(מש "ז  מדברי  נראה שכן וכתב עולם(ak)מדעתו פז)הליכות דף שנשתמש (ח"ז  שבדיעבד ופשוט  .
להחמיר: אין יומן בני  בעודם בתשובה(bk)בהם קסד)מהרי"ל הש"ך(סי ' והביאו במקום (סק"ח), כדבריו להחמיר וכתב

מרובה: הפסד  ע (ck)שאין פסק שכן שהבאנו השלחןעיי"ש חדש(סי"ז)רוך  ובפרי דיש (סק"ה)ובפלתי (סק"ח). מבואר
יומו: בן אינו כשהכלי והשו"ע הרשב"א אסברת לכתחילה הספר(dk)לסמוך שבסוף בקונטרס ג')עיין אות ה (ek):(סי'

דשיל "מ: הוי  לא שבבלוע אה"נ אבל הוצאות, עליו שיש דבר דין ללמד רצו והשו"ע שהרשב"א לדחוק יש ולדבריהם
(fk)באו"ה סק"ד)רש"ל מכונות עד בזה:(סי ' להחמיר והעלה ,(gk)והמנח"י יח)הב"ח  ס"ק עד החיים(כלל יח)וכף וכתב (אות

האחרונים: דעת שכן



êåøò ïçìùá÷ ïîéñúåáåøòú åð÷

(èé).ì÷ì÷úî ìëàîäùåà ïéòá øåñéàä íà à÷åã åðééä ,ìèá åðéà ïéøéúî åì ùéù øáãã àä :äâä

,úáåøòúá øåñéàä úåùîî ïééãò ùéù(ë)ìèá ,åîòè ìáà*ובארוך תקי"ג סי ' א"ח כוכבים (טור עבודת סוף והג "א

מהרי"ח) בשם ïëåומהרא"י  .(àë),íéîé 'â êåú äçìîð àìù äëéúç ïëìå .ìèá ,åîöò úîçî åøåñéà ïéà íà*

äëìää øåà
(hi).lwlwzn lk`ndy בשיעור האחרונים ונחלקו

אומרים  יש זהו (כט)הקלקול, טעמו קצת נפגם שאם
וסוברים  בזה שמחמירים ויש ובטל, מקולקל חשיב 
בתחילה, כמו משובח  ואינו טעמו קצת שנפגם דמה
אך  מתירין, לו שיש דבר והוי  מקולקל חשיב לא זה
מתירין  לו שאין דבר הוי מעט , ואפילו מתקלקל אם

עוד (ל)ובטל  שמחמירים ויש שאפילו (לא). לומר
ורק מתירין, לו שיש דבר חשיב קצת מתקלקל

בטל: הרבה lha.(k)שמתקלקל enrh la` ואפילו
בעלמא  לטעמא נחשב  ונימוח, האיסור גוף נתערב

נגדו  ששים כשיש הש"ך (לב)ובטל דעת אך דאין (לג ).
והוציאו  האיסור כשנפל ואפילו זה, היתר על לסמוך

טע אין אוכלו שלם שאתה עד סוף  דסוף  בטל, מו
אחרונים  הרבה אמנם בהיתר. תאכלנו (לד)באיסור

שנימוח אף  האיסור גוף דכשנתערב בזה, מחלקים
טעמה  אין והוציאוה חתיכה כשנפלה אך בטל, אינו

מתירין: לו שאין דבר כדין ובטיל `oi(k`)אוסר, m`
.lha envr zngn exeqi` האחרונים חולקים (לה)כל

היא  להתכבד, ראוי בה הבלוע  האיסור שאין דכיון להתכבד, הראויה חתיכה גבי  אלא נאמר זה דין דאין בזה,
ואין  לאיסורו. היתר יש דלבסוף  אחר לא, או בלוע האיסור אם לי מה מתירין לו שיש בדבר אך בטילה.
גוף את שהוציא מיירי דהתם דשיל"מ , הוה דלא הטעם אלא ממש  שם אין שאם שנתבאר מה על להקשות

äøéäá äëìä
.lha enrh la`* :c sirq או המאכל בו לבנו דאם והא

בטל  אינו תרנגולת בו בהגה)מלאו א משום (בסעי' היינו
רק  בעין ואינו נימוח  חשיב ולא איסור, של ממשו דחשיב

חטאת תורת עכ "ל בטעם, אלא במראה ניכר (כללכשאינו

סק"ט) בש "ך  מובא ב, דין  דאין עד  ברור הדבר מהרא"י. בשם
היינו  הטעם דניכר לומר והתו"ח  המהרא"י  כוונת
טעם  שם דיש ר"ל  אלא איסור. טעם טועם דהא שמרגישו,
בהדיא  כתב דכן בששים. בטל והוא חזותא בלא בלבד
דהטעם  זה דין מקור שהוא ר"ת ע"פ תקי"ג  בסי ' הטור

והמהרא"י  שם, התו"ח  העתיק וכן בששים, (הגעש "דבטל

סק"ב) עד  ופשוט:כלל הפוסקים בכל וכ "ה .m`* :c sirq
.lha envr zngn exeqi` oi` דעת כתבנו ההלכה באור

תשובה בפתחי וראיתי  בזה. שו"ת (סק"ח)האחרונים בשם
אריה ג)פני  הבלוע (סי' דדם מכיון הרמ"א כדעת שהעלה

הכל נדון עמו, שנתערב הבשר עם מינו אינו הוא בחתיכה
לו  שיש בדבר אפילו דבטל  מינו בשאינו מין כתערובת

לצדיק הצבי  כתב וכן הגליון)מתירין. שאין (על  נראה אמנם .
הרמ"א, על  שחלקו האחרונים גדולי  כל לדחות זו בטענה

הפרמ"ג כתב סק"י)דכבר אינו (שפ"ד הוא בבשר שדם דאף
והחתיכות  בעין שהם החתיכות בתר אזלינן מקום מכל מינו

הכסף: בנקודות כן כתב וכבר אסורות, הם

ïåéö éøòù
(hk)השלחן שאיירי (סי "ט)ערוך  עיי"ש שהוא בכל  אוסר מדינא בהמתנתו מתפסד  שאינו שבפת הרשב"א מ"ש ומפרש .

שנאפה  כביום בטעמו אינו השני  שביום ידוע חמץ חטה לחם אבל מתקלקלים, שאינם בהם וכיוצא וגלוסקאות מצה בפת
עיי"ש: חמד(l)בו לז)שדה אות ד מע' שם:(כללים כמ"ש הפלתי דעת נראה וכן ,(`l)יהודה החיים.(ס"ד)קהל  כף וכ"פ

יט) מהדו"ק(אות טוטו"ד  משו"ת קמח)והנה פעלים(סי ' רב בשו"ת גם כתב וכן לגמרי , שיתקלקל  דבעינן או"ח עולה (ח"ג

מג) גם סי ' וא"כ  מתירין, לו יש בגדר אינו הפסד  שיש דכל  דס"ל וג ' ב' בסעי' והשו"ע הרשב"א לדעת כן מסתבר ולא .
שהמהרש"ק  ואף שם. טוטו"ד  בשו"ת השואל  הרב מדבריהם שהוכיח  וכמו מתירין, לו יש מדין מוציאו מעט קלקול כשיש

הגר"א כתב דכן השואל  כהרב מסתבר עיי"ש, בנידון חילק או (סק"י)בתשובתו ב' סע' "כנ"ל כאן השו"ע לדברי מקור
כנ"ל: השו"ע דעת שזהו שקרוב לדינא עיקר נראה וכן הנ"ל, חמד השדה כדעת וזהו ע"כ . הפסד" בלא כן (al)וכו'

בתו"ח  בהירה)מבואר בהלכה תקיג(עיין סי' משה הש"ך (סק"א)ובדרכי וכמ "ש ראיות (bl)לדעתו:(סק"ט), והביא שם,
ראיותיו)לדבריו לדחות סק"ד  החוו"ד מ"ש חדש(ועיין הפרי הסכים וכן יג)והכרתי(סק"י)ט "ז(cl):(סק"ט). יעקב (ס"ק ומנחת

סק"ח) עד תקיג (כלל  בסי ' ברורה המשנה וכתב שם), ובשע"צ במאירי (סק"ח, וכתב להחמיר. אין יו"ט שמחת מניעת דבמקום
כט:) עכ "ל:(פסחים פליטה בתערובת לא אבל  ממש בה שיש בתערובת אלא מתירין לו שיש דבר דין נאמר דלא כלים לגבי 

(dl) פו)רש"ל סי' ט)כנה"ג(סק"י)ט "ז(סק"י)ש"ך (פכ "ה אות חדש(הגב"י תואר(סק"י)פרי  סק"י)פרמ"ג(סק"ו)פרי  (שפ"ד

יד)גר"א בהירה:(ס"ק בהלכה ועיין וש"א
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(áë)àìà äøåñéà ïéàã ,äìéèá éëä åìéôà ,éìöì úøúåîå ìéàåä ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷îã íéøîåà ùéù ô"òà

äá òåìáä íã úîçî(ק"ע סימן הבית øåñéà(תורת ìë .(âë)àåäù ô"òà ìèá àåä ,áøòúðù íãå÷ øëéð äéä àìù

ïéøéúî åì ùéù øáã(דשבת פ"ק ומרדכי סמ"ג  בשם כ"ה כלל äéãéãì(בארוך ,êë øçà áøòúðå ãçà øáãî øãðù éî .

ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷î דנדרים פ"ו  וירושלמי  נ "ט דף דנדרים פ"ז ערוך ש"ס והוא ואו"ה פ"ק ובר"ן דנדרים פ"ח ובמיימון (שם

הפוסקים) מכל øñàðå,ומוסכם øæåçå øúéä åì ùéù øáã .åøãð ìò ìåàùì øùôà àäã ,(ãë)ïåâë(äë),çñôá õîç

ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷î àì(כ"ש פרק äæá.(åë).(מרדכי  ïé÷ìåç ùéå(מהמ"א פט"ו  åì(רמב"ם ùéù øáã éø÷î àìå

ïåâë íéøçàì øúåîù â"òà ,øåñà íìåòì ãçàì øàùð íà ìáà ,øñàðù éîì øúåä ïë íà àìà ïéøéúî(æë)
,úáùá ìùáîä(çë)ïéøéúî åì ùéù øáã éø÷î àì(ירוחם רבינו בשם .(ב"י

äëìää øåà
לו  אין טעם, אלא ממש בקדרה נתערב ולא האיסור
והוה  במינו הטעם נרגש לא דהא לאסור כח לאיסור
דחתיכה  בזה משא"כ כלל, לשם האיסור נפל כלא

לפנינו ברור איסור הרי נמלחה (ak):[ט"ז]שלא
.'ek `"iy t"r` מקרי דלא כן, אינו והעיקר כלומר

מעולם  נאסר לא ולצלי  הואיל מתירין לו שיש דבר
הש"ך עכ"ל נ"ו. ס "ק ס"ט  בסימן שכתבתי (ס"ק וכמו

xkip.(bk):יא ) did `lyמערב יין מלאה גיגית כגון
מותר  בשבת, שמתבקעים ענבים בתוכה ויש שבת
מהענבים  היוצא דיין אע"ג לשתות, היין מן ליקח 
פי  על אף  שזבו, משקין משום בשתיה אסורים בשבת
ונתבטל  תכף נתערב  שיוצא יין מעט  דכל מותר. כן
שם  עליו חל ואין מכבר בו שהיה ההיתר ביין ֵבששים

האיסור (לו)איסור  היה לא דאם זה דדין אומרים ויש .
שהיו  וכגון ביבש. יבש בתערובת גם הוא בטל, ניכר
ואין  עליהם וילדה תרנגולת ובאה אחד, במקום ביצים
לו  שיש דבר הוי  לא ביצה, אותה מכירין אנו

gqta.(ck):(לז)מתירין  ung oebk בשנה החוזר
לאיסורו: n"liyc.(dk)הבאה ixwn `l gqta ung

לןובטל. דקיימא ל.)ואף  במינו (פסחים  בין בזמנו חמץ

לענין  מינה נפקא במשהו, אסור במינו שלא בין
ענוש  דאינו דכיון ולמעלה, שעות מו' חמץ תערובת
ובטל. איסורים כשאר הוי הלילה, מן אלא כרת

תמ "ז סי' באו"ח השו"ע פסק זו כעולה (ס"ב)וכדעה
בטל  במינו מין דאפילו דבריו yie(ek):(לח)מסתימת

.dfa oiwleg מתירין לו שיש דבר שהוא וסוברים
הוי  דלא לן שקיימא ואף הפסח . לאחר ניתר שיהא
שאני  טעם, נותן כשאינו מינו בשאינו במין דשיל"מ
לפיכך  תאכלו" לא מחמצת "כל אמרה שהתורה חמץ 

דברים משאר יותר בו פט"והחמירו מאכ"א [רמב"ם

zaya.(fk):הי"ב] lyand להמבשל דאסור במזיד,
באו"ח כמבואר שבת, במוצאי מותר ולאחרים לעולם

שי"ח n"liyc.(gk):[ש "ך]ר"ס ixwn `l ומיירי
כיון  עצמו למבשל ומותר בשבת, התבשיל שנתערב
לאחרים  אבל מתירין, לו שאין דבר הוי דלדידיה

שבת  למוצאי מתירין להם שיש כיון ויש (לט)אסור .
מתירין  לו שיש דבר דין כלל כאן שאין אומרים
אין  עצמו שלמבשל שמאחר מותר, לאחרים ואפילו
נאסור  איך התבשיל, והותר מתירין לו שיש דבר דין

דמבשל  קנסא משום אלא אסורים שאינם :(מ)לאחרים

ïåéö éøòù
(el)שם ומשנ"ב ס"ב שכ  סי ' או"ח  יד)שו"ע יוסף(fl):(ס"ק ד)ברכי אות כללים (שיו"ב חמד  ובשדי המערב. רבני בשם

לז) כלל  ד אור(מע' עמודי שו"ת בשם טו)הביא סי ' בלח :(או "ח בלח רק אמור זה הגר"א(gl)דדין בדעתו סק"כ)וכ "כ (כאן 

אחרונים חמץ)ושאר ד "ה בביה"ל כהש"ך (עי' ודלא יג), כאן,(ס"ק הרמ "א שהביא חולקין כהיש סובר שם דהמחבר שכתב
כהשו"ע: האחרונים רוב והסכמת מינו. בשאינו בנתערב היינו שעות מו' דבטל  סק"ח)וחוו"ד(סק"י)פלתי (hl)והא .(בי'

באו"ח  המג "א דברי סק"ב)ודחו שי"ח שם(סי' המשנ"ב ואף למבשל. אף אסור בשבת נתערב דאם מצדד(סק"ה)שכתב
לאו"ח(n)כהחוו"ד : בהגהותיו סופר שיח)החתם עולם(ר"ס בהליכות מצדד וכן ל), :(עמ'
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לפגם. טעם נותן דין קג. סעיפים:סימן ז' ובו

.`(à)øáã ìë(á)úîçî íåâô åîòè ïéà åìéôàå .åúáåøòú øñåà åðéà ,íåâô åîòèù
,åîöò(â).øúåî ,åúáåøòú íâåôù àìà ,çáåùîå íòèåî àåä åîöò éðôáùíéøáã åäéî :äâä

åà äéøáë íéáåùçä(ã)éë,äá àöå(ä)åìéôà íéìèá ïðéà ,ìéùáúä ïéîâåôù ô"òà ïîöòá íéîåâô ïðéà íà*

óìàá(ל"ב כלל הארוך כתב aäæ..(וכן  íâô(å),åìëàì õ÷ àäéù ãò éøîâì íåâôéù êéøö ïéà

äëìää øåà
:` sirq(`).'eke mebt enrhy xac lk נאמר

יד)בתורה אשר (דברים  לגר נבילה כל תאכלו "לא
חז"ל ודרשו ואכלה", תתננה סז:)בשעריך נבילה (ע"ז

אינה  לגר ראויה ושאינה נבילה קרויה לגר הראויה
לפגם  טעם הנותנת תערובת ולפיכך נבילה. קרויה
נפגם  כך ואחר בתחילה משובח היה ואפילו מותרת.

בריחו,(א)מותר  או בטעמו פגום הוא אם חילוק ואין .
בו  שמעורב  או בריחו, רק  בטעמו, פגום לא אם דאף 
טעם  נותן בכלל הוא בו, קץ ואדם רע שריחו דבר

ezaexrz.(a):(ב)לפגם  xqe` epi` mebt enrhy וכן
הנאה  איסורי ושאר  נסך יין או בחלב  בשר נפל אם

מותר  פגום טעם ונתנו התבשיל iptay(b):(ג )לתוך
.ezaexrz mbety `l` gaeyne mrhen envr כגון

שהיין  רותחין, גריסין לתוך שנפל נסך יין חומץ 
הרותחין גריסין שפוגם אלא טוב  הוא [ע"זבעצמו

da.(c):סה:-סז .] `veik הראויה חתיכה כגון
בטיל  לא דגופו גוונא וכהאי שבמנין ודבר להתכבד
פגומים  שיהיו צריך הלכך נ"ט , אינו אפילו באלף

onvra.(d):[ש"ך]בעצמן minebt opi` m` הרי שנסרחו ונמלים זבובים כגון בעצמם פגומים הם אם אבל
בטלים  אדם (ד)הם למאכל ראוי שאין פגום וטעמם בהם קצה אדם של שנפשו אף  סרוחים, אינם הם אם אך ,

שמאוסים  וכיוצא ופרעושים דתולעים וכתב  בזה שהיקל כמי ודלא בטילה. ואינה הוי בריה הכי  אפילו כלל,
דזהו  כלל בזה להקל ואין בטלים. ניכרים ואינם בתבשיל כשנאבדו עצמן, והשו"עמצד הפוסקים דברי נגד

בהירה: בהלכה a:כמ"ש sirq(e).ixnbl mebtiy jixv oi`,מנבילה נלמד לפגם טעם שנותן גב  על ואף
עד  אסורה ולפיכך עצמה בפני  שנאכלת מפני  הטעם שם שנפגמה, פי  על אף נבילה שמה לגר שראויה וכל

äøéäá äëìä
.onvra minebt opi` m`* :` sirqערוך למד ומכאן

שהם (סי "א)השלחן באלו וכיוצא ופרעושים דתולעים
כת  וכן בטלים הם הרי  בעצמן סי "חמאוסים ק בסי' עוד ב

ק' סי ' ערוך והשלחן הטור דברי  נגד  זהו אך  נמלה. גבי 
בטלה  לא באלף אפילו וכו' נמלה כגון דהיינו בריה ס"א:

במאירי  מבואר וכן ג:)עכ"ל . ביצה ק.)ובריטב"א(ב"ה .(חולין 
מרדכי  מההגהות מוכח תשמז)וכן סי ' דהא (פ"ז  עוד  ותדע .

לב בכלל  באו"ה הוא הרמ "א דברי  ו)מקור גופיה (דין ואיהו
כה בכלל  שלם (ד "ב)כתב שהוא דבר כל  כיצד , בריה וז"ל:

בגמרא  מוכח  וכן שהוא. בכל אפילו  ונמלה זבוב וכן וכו'
ג.) ק'(מכות בסי ' הפרמ "ג  וכתב סק"א)ואכמ"ל . (שפ"ד

מחמת  שפגומה בריה דוקא להתיר כאן הרמ "א דכוונת
ולא  מותה, אחר ונפגמה שנסרחה מעלמא דאתי  סרחון

חטאת בתורת כמבואר שלה סרחון כדמחמת דין פה (כלל 

אחרוניםבהגה) שאר כתבו וכן סז. סי ' ח"ב מאירות כפנים [דלא

עליו] וחלק הרמ"א מתיר  בזה שגם פעליםשהבין  רב ובשו"ת (ח"ד.

ח) סי' סופריו "ד  הכתב מ "ש סג)הביא שהיא (סי' שבריה
בריה  אינה ברייתה, מתחילת מעצמה ומאוסה פגומה

הנ"ל] השלחן ערוך לצרף [כסברת ואין דליתא, זה על  וכתב .
אומר יביע ובשו"ת בעלמא. לסניף אפילו זו יו "דסברא (ח"י 

נח) פיו:סי' אמרי  כל  דבצדק כתב

ïåéö éøòù
הפוסקים:(`) כל הסכמת שכן וכתב הרא"ש, בשם יהודה(a)ב"י  סק"ב)יד בפיה"מ:(הקצר הרמב"ם חוו"ד(b)בשם

סק"א) ה"ל)מהרמב"ם(בי' פט"ו בסי'(מאכ "א הפרמ"ג וכ "ד יח)פז, ס"ק שם(שפ"ד כהפלתי טו)ודלא החק (ס"ק וכן שאוסר.
עג)לישראל סי' יו"ד הרמב"ם:(ח"א דברי מיניה דאשתמיט  וכתב דבריו ק(c)דחה בסי ' סק"א)פרמ"ג תואר(שפ"ד (כאןופרי

סק"ג)והחוו"ד סק"ב) פעלים(בי ' רב בשו"ת וכ"פ ח)וש"א סי' יו"ד חדש(ח"ד  הפרי על וחלקו ורמשים (סק"א). דשקצים שכתב
לאו"ה מצאתי  שוב בטלים. אינם אח"כ  הסריחו אם אפילו עצמם, מצד  טעמם דמאוס ד"ו)וכיוצא סוף לב כן (כלל שכתב

הרמב"ם כמ "ש לוקה כולה ואכלה צורתה ונשתנה שהסריחה שבריה שאע"פ הכ "א)בפירוש פ"ב הסריחה (מאכ "א אם מ "מ ,
עיי "ש: בטלה נמלה כגון שלמה בריה אפילו



êåøò ïçìùâ÷ ïîéñúåáåøòúèð÷

àìà(æ).åúáåøòú øñåà åðéà úö÷ íâåô åìéôà(ç)à÷åã åðééäã øîåàù éî ùéå(è)
,äáåøî øúéä íò èòåî øåñéà áøòúðùë(é),èòåî øúéä êåúì äáåøî øåñéà ìáà

åìéôàå(àé)éøîâì íåâôéù ãò ,øúåî íâôì íòè ïúåð íéøîåà ïéà ,äöçî ìò äöçî
,ãáìá åîòè àìà ,øåñéà ìù úåùîî íù ïéà íàå .íãà ìëàîì éåàø åðéàù(áé)åìéôà

.úö÷ íâåô íà øúåî ,èòåî øúéäå äáåøî øåñéà(âé)êëåçù éî ùéå,øéîçäì äå÷î 'éô)

(øñåàååìëåàùë øúåé çéáùî àåäù ãò øúéä ìù åúãî øåñéàä ìéãâä íàù øîåì
.íãà ìåëàìî ìñôéù ãò ,øåñà ,åîòè ãñôäá íâåô àåäù äîî åúãî ìãåâá(ãé)

íà ìáà ,åôåñ ãòå åúìçúî íâåôù ,íéøåîà íéøáã äîá(åè),íâåô óåñáìå çéáùä

äëìää øåà
שהולכין  תערובות איסור אבל גר, מאכילת שתפגם
קצת  התבשיל פוגם שטעמו כל טעם, נותן אחר בו

הוא  פוגם דאדרבה טעם נותן שאינו לפי  :(ה)מותר,
(f).zvw mbet elit` שאינו טעם נותן אם אבל

טעם  נותן מקום דמכל אסור, לפגם ואינו לשבח
טעם  לו ואין שנתייבש איסור אבל פגום. שאינו
אם  ואפילו אוסר ואינו בעלמא כעץ  זה הרי  כלל
הנשה  מגיד חוץ התבשיל, בתוך האיסור גוף  נימוח 

אסרתו  התורה טעם נותן שאינו in(g):(ו)שאף yie
.xne`y חידוש אלא לעיל, הנזכר על חולק  אינו
הוא  hren.(h):(ז)דין xeqi` axrzpykחילוק ואין

כעיקר  טעם דהא נמחה, ללא האיסור נמחה בין
כן  אם ובטל, חשיב לא לפגם דטעם אלא דאורייתא,

ברוב בטל גם האיסור גוף  הדין `la(i):(ח)הוא
.daexn xeqi` הוי איסור של צירו נתערב אם וכן

היתר  רוב כשיש אלא מותר ואינו איסור, של כגופו
למאכל  ראוי  שאינו לגמרי  פגום האיסור שיהא עד או

dvgn.(i`):(ט)אדם  lr dvgn אסור כן גם ובספק

לחומרא דאורייתא עה][מנח"ידספק `elit(ai):פה
.daexn xeqi`מועט לרוטב גדול איסור שנפל כגון

הרוטב מן האיסור סק"ג ]וזרק  in(bi):[ט"ז yie
.'eke jkegyשחולק בדבריו ומפורש הר"ן. דעת זו

הרשב"א דעת שהיא הראשונה הדעה ב"י)על .(עיין
רוב ויש האיסור גוף שם יש שאם ס"ל ראשונה ודעה
זו  ודעה קצת. רק כשפוגם אפילו בטל תמיד אז היתר
יותר  לו שיש במה האיסור מגוף נהנה שאם סוברת
קצת  פגום טעם לו שמקלקל הקלקול מן יתר לאכילה
שיפסל  צריך ולכן היתר, רוב  שאין כמו ודמי אסור, -

אדם  שעת (י)מאכילת או מרובה בהפסד הלכה ולענין .
ולהתיר  ראשונה סברא על לסמוך יש (ci):(יא)הדחק 

.mixen` mixac dna דנותן שכתב הסימן אריש קאי
אוסר  אינו לפגם mbet(eh):(יב)טעם seqale giayd

.xeq` 'eke גריסים לתוך שנפל נסך יין חומץ כגון
ופוגם  ונפגמו. הרתיחן כך ואחר והשביחן צוננין
רותחין  לגריסים החומץ כשנפל הוא השביח  ולבסוף 

הפוסקים (יג )ונצטננו  וכתבו ולבסוף(יד). שפוגם

ïåéö éøòù
(d):הרשב"א בשם כהן(e)ב"י פ"י)מנחת חדש(ח"א אדם(סק"ב)ופרי  ס"ד)וחכמת נד  יעקב(כלל  סק"ע)ומנחת פה ,(כלל

הש"ך  על  השיגו יבש (סק"ב)וכולם איסור והיינו אסור, לפגם ולא לשבח לא טעם נותן שאינו איסור שכתב ראיותיו ודחו
טעם: נותן שאינו השלחן(f)כעץ אומר(ס"ו)ערוך  ט)יביע אות טו סי ' יו"ד חטאת:(סק"ג)ש"ך (g):(ח"ח התורת בשם וש"א

(h):באחרונים והובא הרשב"א, בשם כלל,(i)טור הפגום יפול שלא רוצה שהיה אדם יאמר שפעמים הענין לפי  והכל 
ה  האיסור אפילו בכה"ג מותר:אז הכל  לדברי  - הרבה צדק(i`)גדיל  יב)זבחי  החיים(ס"ק יז)וכף אומר (אות ביביע אבל .

ט) אות סוף יד  סי' יו"ד אלמא (ח"ח שחוכך' מי 'יש בלשון נאמרה שניה שדעה דכיון הרשב"א, כדעת נקטינן דלהלכה כתב
כהזב"צ  מסתבר ומ "מ בתרא'. כיש 'הלכה לן דקיימא להא דמי דלא והיינו עיי"ש להחמיר לשו"ע ליה פשיטא דלא

בלכתחילה: לה לחשוש זו דעה הביא שהשו"ע דעת (ci):(שם)ט"ז(bi)וש"א:(סק"ו)וש"ך(סק"ה)ט"ז(ai)וכה"ח  חוות
סק"א) אומר(בי' יביע בשו"ת והביאו ה), אות לז סי' או "ח שכתבו (ח"י  נמצא וכן כדבריו, האחרונים הסכימו שכן והביא

עיי "ש: והרא"ה הריטב"א



êåøò ïçìùâ÷ ïîéñúåáåøòú ñ÷

åà(æè).øåñà ,çéáùä óåñáìå íâåô,øúåî ìëàîäå íâôì è"ð øåñéàäã áâ ìò óà :äâä(æé)ìëî

,çáùì íòè åá ïúåð ïåùàøä øåñéàäù ìéùáú úòì úòî êåú ë"çà äá åìùá íàå äøåñà äøã÷ä íå÷î(çé)
åá äéä àì íà éðùä ìéùáúä øñàð(èé),óëá ïåùàøä ìéùáúä åøòð íà ìáà .ïåùàøä øåñéàä ãâð íéùù

,íâåô ë"â àåäù éðù ìéùáúì óëä ë"çà åáçúå(ë)ïåâë ,ììë íòè åì ïéàù øáãá ïëå .äøã÷ä äøñàð àì

,ùáãä åá ïéëéúîù äøåéä(àë).äæá àöåéë ìëå äøåéä äøñàð àì ,íéøåáãä éìâø íù ùéù ô"òà*(בארוך .(שם

äëìää øåà
יצא  ולא שהוא כל בפגם רק  זהו שאסור השביח 
מחמת  התערובת אוסר שאינו אלא מאיסורו, האיסור
עד  שנסרח  איסור אבל זה, בטעם ליה ניחא שלא

איסורה: דפקע כיון לאיסורה חוזרת אינה תבלין מיני בכל תיקנה אם אפילו אדם, לאכילת ראוי (fh)שאינו
.xeq` giayd seqale mbetשישביח שאפשר פי  על אף מותר שהשביח  קודם אבל שהשביח , לאחר והיינו

הוא  פגום שעכשיו כיון כך, שחולקים (טו)אחר ויש שעתיד (טז). כיון אסור, בפגמו שעומד דאפילו וס "ל בזה
הלכה  וכן או (יז)להשביח. דרבנן ובאיסור לחומרא. ספיקו תורה באיסור פגם, או השביח אם ספק  הדבר ואם .

להקל בספיקו הולכין ברוב בטל התורה דמן במינו סק"ח]במין סוף אדם[פר"ח החכמת וכתב  ד"י). דהוא (כנ "ד 
שמותר  לומר יש בזה זה, בתבשיל פוגם שהוא דאפשר האיסור, היה מה ידוע ולא איסור בו נפל אם  דוקא

ספק  נקרא ולא ידיעה חסרון מחמת ספק הוי  משביח  או פוגם זה דבר אם יודע אינו אם אבל [ועייןבדרבנן,

ידיעה] חסרון מחמת ספק מענין ס"ג צ"ח `dxeq.(fi):בסימן  dxicwd n"n מן שנפגם המאכל את אלא התרנו שלא
אם  ואפילו מושבח . טעם האיסור בו יתן בה וכשיבשל משובח, מדבר בלועה עצמה הקדרה אבל האיסור,
בה  יבשל שמא אסור, גריסין בה ומבשל מחומץ  שבלועה כגון פוגמו שהאיסור דבר זו בקדרה לבשל רוצה

אותו  ישביח שהאיסור לאסור (יח)דבר אין ויתושין זבובין כגון האוכלין כל שפוגם דבר הקדרה בלעה אם אכן .
מעיקרו  הפגום דבר שבלעה כיון ipyd.(gi):(יט)הקדרה  liyazd xq`pולבסוף פגום שתחילתו כדבר דהוי

סק"ח]השביח  oey`xd.(hi):[ש "ך xeqi`d cbp miyy דמכיון בקדירה, הבלוע  כל כנגד ששים צריך אין אבל
נבילה  נעשה לא פגום dxcwd.(k):(כ)שהיה dxq`p `l,טעם נותן בר טעם נותן והכףדהוי  בכף האיסור

פגום שהוא כיון היתר כולו ועדיין בקדירה והתבשיל סק"ו]בתבשיל ובט"ז  סק"י בש"ך הובא חטאת, והתקשה [תורת .
תחילה  בכף  נבלע  גמור איסור היה אם אפילו הא פגום, מאיסור תחילה נאסר שהכף הרמ "א נקט מדוע הט"ז
בר  טעם נותן מדין מותרת הקדירה עדיין פוגמו, הוא שבכף  איסור שאותו תבשיל בה שיש לקדירה ותחבו
במה  לשבח טעם כך אחר שתתן והקדירה לקדירה, והתבשיל בתבשיל פגום טעם נותן דהכף טעם, נותן
וכן  פגם. ידי  על האיסור של הטעם בא שמתחילה כיון דהיתרא, טעם נותן בר טעם נותן הוי בה שיתבשל

האחרונים  eke'.(k`):(כא)הסכימו mixeacd ilbx my yiy t"r` נאסרה לא הדבורים גופי שם יש אם ואפילו

äøéäá äëìä
.dxeid dxq`p `l ,mixeacd ilbx my yiy t"r`* :a sirq
שכתבו  באכילה. מותרים עצמן הדבורים רגלי שאף באמת

דע"ז בתרא בפרק ההוא)התוספות ד"ה תימה (סט. וז"ל:

ïåéö éøòù
(eh)האו"ה(סק"ז)ש"ך כתב ד "ה)ושכן לב מהט"ז(כלל מוכח וכן ח)כנה"ג (fh):(סק"ה), אות חדש(הגב"י (סק"ח)ופרי 

הרמב"ם מדברי  כן הכ "ח)והוכיחו פט"ו  החכמת (fi)ומהב"י :(מאכ "א כמ"ש ס"א צח  בסי' השו"ע מלשון להדיא משמע שכן
ס"ט)אדם נד  באו"ה(gi):(כלל  די "ב)כמבואר לב השני :(כלל צ"ד (hi)בטעמו סי' ההלכה באור שנתבאר י "ט)וכמו (ס"ק

ומהאו"ה והרשב"א. והרא"ש התוס' המנחת (שם)בשם לנכון עליו השיג  וכבר בזה, גם שאוסר נראה הראשון בתירוץ
עג)יעקב דין  פה החוו"ד (סק"ט)ש"ך (k):(כלל  וכתבו סק"ו). שרד (בי' סק"ד)ולבושי בפ"ת הובא מז , נגד(סי' ששים צריך  דאין

עיי "ש: צ"ג בסימן כבר וכמ "ש ש"פ וכ "כ עיי"ש חשבון לפי אלא האיסור סק"י)חוו"ד (סק"ה)כרתי(k`)כל  ופרמ"ג (חי '
סק"ו) דבכלים (מש "ז  הפרמ "ג  כתב מ"מ  טעם, נותן ג ' דבעי  צה בסי ' לשיטתו דהרמ"א הכסף בנקודות שיישב ואף וש"א.

דיעבד  דהוי  כיון טעם נותן בב' בזה די סתמו אחרונים דשאר  בהגעלה, דאפשר משום לכתחילה דהוי אפשר מתכות דבכלי מ"ש העתקתי [ולא

:להיתר ]
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.b(áë)àìà íåâôì åãáì øåñéàá çë ïéà åìéôà(âë)ïåâë ,åòééñîù øçà øáã éãé ìò
ïéìáú åà çìî äá ùéù äøéã÷ì øåñéà ìôðù(ãë)ïéëåãî(מרובין çìîä(äë)(בטור àìîìàå

.øúåî éëä åìéôà ,íåâôì øåñéàá çë äéä àì äáù ïéìáúäå.c(åë)ìù ùáãå ïîù
éðôî íéøúåî ,íéìùåáî íäù ô"òà ,íéáëåë ãáåò(æë),åçéøñîå ïîùä úà íâåô øùáäù

(çë).ùáãì ïëå:äâä(èë)ùáãî äùòðä ä÷ùî ÷ø ,åîöò ùáã íâåô åðéà øùáã íéøîåà ùéå מהרי "ל)

äëìää øåà
דבורים  במעט כך כל טעם נותן כאן דאין הקדירה,

ליורה  b::(כב)שניחוש sirq(ak)gk oi` elit`
.'eke mebtl ecal xeqi`a אם להיפך, הדין והוא

ואילו  תבלין, או מלח שם שאין מחמת פוגם האיסור
כן  גם פוגם, היה לא כראוי תבלין או מלח שם היה

הוא  פוגם שעכשיו כיון xac(bk):(כג )מותר, ici lr
.eriiqny xg` יהא האיסור שגם שצריך משמע

הוא  האיסור אם אבל התבשיל, את לפגום מסייע 
יתרון  או חסרון מחמת פגומים עתה והאיסור שהתבשיל רק טרפה בשר חתיכת כגון ומשובח  מוטעם בעצמו

אסור  ותבלין, ובטורoikecn.(ck):(כד)מלח  בגמרא הוא וכן 'מרובין' lnl`eglnd`(dk):[גר"א]צ"ל
.mebtl xeqi`a gk did `l day oilazde כדי מלח לתוכו ליתן אסור בתבשיל, לשבח  טעם נתן האיסור אם
שאסור פוגם ולבסוף השביח דהוי  c::[אחרונים]שיפגום, sirq(ek). 'eke m"ekr ly yace ony לשון זהו

כ"ג)הרמב "ם הכ "ב ואף(פי"ז יומן. בני  הם כוכבים עובדי של כלים דסתם ליה סבירא דהוא משנה הכסף  וכתב .
שמן  הכי  בלאו כן אם יומן, בני  אינם כוכבים עובדי  של כלים דסתם קכ"ב בסי ' לקמן השו"ע דפסק  גב  על

ודבש  שמן פוגם דבשר ללמד בא כאן אלא מותרים, עכו"ם של onyd.(fk):(כה)ודבש z` mbet xyady
פוגם  דלא אפשר שמנים בשאר אך זית, שמן ולדינא (כו)ודוקא שמן, בכל משביח דבשר וס"ל חולקים והרבה .

לקמיה: yacl.(gk)יתבאר oke שעל לומר יש מאד, משובח  והוא הבשר עם דבש מבשלים שהעולם ואע"ג
לבדו כשהוא לדבש פוגם בשר אבל משביח, הוא והבצלים התבלין שתירצו [ב"י]ידי  ויש שכשעיקר (כז).

מעט אז וכדו' מתיקה מיני ממנו שעושין הדבש הוא כשהעיקר אבל בו, משביח הדבש אז הבשר הוא התבשיל
המרדכי  וכתב  פוגמו. בו שמתערב  הבשר תתלו)שמנונית רמז אפילו (ע"ז לפגם טעם נותן הוי בדבש דשמנונית

שם: שנתערב  בשעה בעין השמנונית yac.(hk)הוי  mbet epi` xyac `"ie להמחבר מודה דבשמן משמע

äøéäá äëìä
מעורבים  הדבורים רגלי והלא דבש אוכלין אנו היאך
עצמו  השרץ מקום מכל  פגם דהוי גב על  ואף בדבש.
דודאי  תם לרבינו נראה לכן עלמא? לכולי מיתסר דאיפגם
דהא  מותרים, נינהו בעלמא דעצמות כיון הדבורים רגלי

ידים במסכת דתנן טהורים, מ"ו)העצמות 'עצמות (פ"ד 
עכ "ל. החמור כעצמות הדבורים ורגלי  טהורים' החמור

הר"ן שם ההוא)וכ "כ ד"ה תתנד)והמרדכי (לב: וכ"כ(סי ' .
יא)הרא"ש סי ' כנפי (פ"ה גם מותרים זה דמטעם והוסיף

פ"א בסימן בב"י זה כל  והובא עיי "ש ח)הדבורים :(סעי'

ïåéö éøòù
(ak)די"ז)או"ה לב ובפרמ"ג(כלל בדבריו. כמבואר פוגמים הם בדבש ורק לשבח טעם נותנים הם שדבורים וסובר (שפ"ד.

ק"דיא) סימן בהירה ובהלכה ויתושים. כזבובים לפגם טעם נותנים דהם מטעם בזה דברים)התיר ד "ה שאין (ס"ג יתבאר
שהסמ "ג  אלא ויתושים. לזבובים תניא)לדמות ד "ה קלב סי' בסימן (לאוין בב"י  והובא ענין. בכל  נטל"פ הם שדבורים דעתו

ח)פ"א בש"ס(bk):(סעי ' יב]כדאיתא ס"ק האו"ה(ck):[ש"ך שעל זהב זר א)הגהות הגה ד"ד לב מקיצור (כלל שדקדק ואף .
נפגם האיסור טעם גם וממילא בלבד המלח  מחמת הקדירה נפגם שאם הרא"ש השו"ע פסקי  שדעת כיון מ"מ  מותר,

ברשב"א להדיא וכ"ה לפגום יסייע האיסור שגם יט.)שצריך  דף סוף ש"א ב"ד נקטינן:(תוה"ב יג)ש"ך (dk)הכי  פרי (ס"ק
יד)חדש טו)וגר"א(ס"ק החיים(ek):(ס"ק לג)כף קנד(אות סי' באו"ח הפרמ "ג  כתב וכן סק"י), הוא (מש "ז  סתמא, דשמן

זית: הגר"א(ס"ג)הב"ח (fk)שמן הסכים טז)וכן בדבש,(ס"ק פוגם שבשר הפוסקים כל דעת הוא שכן וכתב זה, לתירוץ
הפרי  תירץ כן הב"ח וכתירוץ הרמ"א. דברי דחה בליקוטיו וגם מדבש, הנעשה למשקה דבש בין שחילק כהרמ"א ודלא

טו)חדש יהודה(ס"ק היד  הסכים וכן נקטינן. דהכי בסו"ד יט)וכתב ס"ק כהט "ז (הארוך ודלא מפורשת, ראיה לזה והביא
רטז(סק"ז) סי' באו"ח הטור והביאו יונה ר' דעת בזה לצרף יש דעוד  ונ"ל לרמ"א, והסכים הב"ח דברי שכתב (ס"ב)שדחה
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י "ג ) ס"ק עיין פוסקים הרבה ועוד כ"ב סימן ש "ד øùáבהגהת .øéîçäì ùé ,ìåãâ ãñôä ïéàù íå÷îáå ;(ì)áìç åà

.øúåîå ,íâôì éåä ,ïééá(כוכבים דעבודת פ"ב אשיר"י däáéùç..(הגהות àîåé úá äðéàù äøã÷ ìë
äúäù àìù ïîæ ìë àîåé úá úàø÷ðå .úøñåà äðéàå ,íâôì äîòè(àì)øçà úòì úòî

äðéà øåñéàä äá ìùáúðù øçà úòì úòî äéìò øáòù ïåéëå ,øåñéàä äá ìùáúðù
.àîåé úá úàø÷ð(áì)íòè ïúåð éåäã øúåî ìéùáúä ,àîåé úá äðéàùë äá ìùéá íàå

íâôì(âì)éøäå øñåà ,äçéãä àì íàù ,äéðô ìò ïîåù àäé àìù úçãåî äéäúù àåäå
.äîâôð àìù øåñéà úëéúçë àéä(ãì).äçéãäù íãå÷ äá ìùéá åìéôà ïéøéúî ùéå

äëìää øåà
טעם (כח)שפוגם  נותן דבשר פוסקים הרבה דעת אך ,

בשמן  להחמיר (כט)לשבח שנהגו מקומות יש ולדינא .
ברכה  במחזיק וכמ"ש להקל שנהגו שמקומות (ל)ויש

של  בנאדות הבא ודבש שמן התיר דוד בית שהרב 
הבשר מצד וקיבל עור לעת מעת שם עמד שהשמן  אף [והיינו

השמן] פוגם שטעמו  כיון  חשש אין העור, של מהבשר טעם

קדום  מנהג הוא ושכן הכהן, מהר"י  הסכים ושכן
דוקא  זה שכל ופשוט ע "כ. ת"ו ירושלים בעיה"ק
כמו  משביח  ודאי  בבשר שמן אבל בשמן, בבשר
הרמ "א  מ"ש וכן קדירה. בכל שמן לשים שרגילים
שמשביח : ודאי  איפכא אבל וכו' היין פוגם דבשר

(l).alg e`חלב ולא בצירי , חלב sirq:(לא)היינו ֵָ
:d(`l).zrl zrn אבל והטור. הרא"ש כדעת פסק

ועצומים  רבים ראשונים פוגמת.(לב)דעת לילה שלינת
הפוסקים  כתבו כן ויש (לג )ועל ודאי, לילה עבר שאם

שמא  מס"ס . להקל יש - לעת מעת עבר אם ספק 
שמא  לעת מעת בתוך ואת"ל לעת, מעת אחר נתבשל

ספק בכל וכן פוגמת. לילה שלינת כהפוסקים הלכה
לילה  שלינת הפוסקים סברת לצרף  יש שנולד

בדיני (לד)פוגמת  עוד ז' בסעיף  ההלכה אור ועיין .
לילה': משעת xeriy'לינת מונין אין לעת המעת

ירד  שהתבשיל משעה רק אלא הבישול. תחילת
מלבלוע הקדירה פסקה שאז יס "ב, :(לה)מרתיחת

(al).'eke da lyia m`e לכתחילה אבל בדיעבד,
יומא בת שאינה אפילו בה לבשל עו .]אסור (bl):[ע"ז

.zgcen didzy `ede הם בהם שנתבשל כלים וסתם
בא  והשו"ע בהם, דבוק שומן היה ולא נקיים בחזקת

ב כשיודע  לומר לאפוקי ובא מודחת היתה שלא בירור
נפגם  אינו בעין, שהוא בקדירה דבוק  שהוא דמה

ימים  כמה נשתהה oixizn.(cl):(לו)אפילו yie
כן  גם הכלי  פני  שעל האיסור שטיחת להו סבירא
והסכמת  בכלי. הבלוע כמו לעת מעת אחר נפגם

טו)ש"ך(סק"ח )הט"ז כדעה (ס"ק האחרונים וכל
ראשונה:

ïåéö éøòù
כמו  ליה דיינינן דבש, לתוכו הנופל דבר לעשות הדבש דדרך כיון מותר, בתוכו ונימוח  איסור חתיכת בו שנפל דדבש

שלו בשו"ת מ"מ  עליו, חלק שהרא"ש ואף ו)דבש. סי ' כד כלל  הרא"ש לדינא:(שו"ת דבריו יד)ש"ך (gk)הביא (hk):(ס"ק
חדש(שם)ש"ך  טו)ופרי טז)והגר"א(ס"ק יעקב (ס"ק המנחת וכ"פ הפוסקים, מכל משמע שכן וכתבו ראשונים, כמה בשם

לד) ס"ק עה אבל(כלל  יומן, בני כלים פליטת בו שיש או בשמן הבשר שנערב בודאי  שידעינן דוקא זה שכל  שם וכתב ,
הפוסקים: וכל הש"ס כמשמעות שמן לגבי לחוש אין הסתם מן פז(l)ודאי  טל)סי' אומר(אות יביע בשו"ת והביאו (ח"ה ,

ב) אות ו סי ' החיים(l`):חחו "מ כף לט)עיין וכתב (al):(אות מהרי"ל, ריטב"א, ר"ן, מאירי , רשב"א, ר"ש, ר"ת, רש"י,
אומר ביביע כולם הובאו הרמב"ם. דעת שכן משנה ב)הלחם א, אות ו  סי' יו "ד  יעקב(bl):(ח"ז סק"ט)מנחת נט וסיים (כלל

אדם חכמת רעק"א, והעתיקוהו בהפס"מ. להקל שיש ה)שם סי' נה צדק(כלל לד)זבחי החיים(ס"ק לו)כף ביביע (ס"ק וכ"פ
ו)אומר סי ' יו"ד ובפרט(ח"ז  הפס"מ . במקום שלא אפילו להקל דעתו שם ומשמע אחד. משם ס"ס הוי  דלא שהוכיח ועיי "ש

בעצמו שהשו"ע מצאנו לספק:(ס"ז)שכבר ור"ת רש"י סברת אומר(cl)צירף ה)יביע אות יאיר(dl):(שם חות (סי'שו"ת

הפניםקד) סק"ב)לחם צג צדק(סי ' סק"ז)זבחי אומר(ס הסימן)יביע בסוף חדש(el)ופשוט :(שם טז)פרי  בש"ך(ס"ק וכמבואר
טו) ש"פ:(ס"ק וכ"כ  ,
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:äâä(äì)âåäð éëäå .àîåé úá äðéà äøéã÷äã øçàî éøù àîìò éìåëì ,åéìò ÷åáãù äî ãâð 'ñ ùé íàå(או"ה).

.e(åì)øîåàù éî ùé(æì)ìëä ,àîåé úá äðéàù øåñéà ìù äøã÷á ïéìôìô åîù íàù
,øåñà(çì).çáùì äéì àéåùî äéôøåçã.fàéäù äøã÷(èì)áìçå øùáî äòåìá*

äáéùç ,íéî äá åîçåä úçà äìéì øáòù íãå÷å ,äæ øçà äæá åà ãçéá äá åìùáúðù
.íéîä äá åîçåäù äòùî úòì úòî ääùúù ãò àîåé úáìáà :äâä(î),äìéì äøáò íà

äëìää øåà
(dl).'eke miyy yi m`e,האחרונים הסכמת וכן

בזה: שהחמיר כרש"ל e:דלא sirq(el)in yi
.'eke xne`yחילוק שאין וסוברים בזה חולקים ויש

חריף שאינו או חריף דבר בה בישלו אם [מלבד בין

הוא.חילתית] לפגם טעם נותן יומו בן אינו שהוא כל ,
דעתו  וכן וג' א' סעיף  צ "ו בסימן השו"ע סתם וכן

בזה:(לז)לדינא  להחמיר שם הרמ "א ודעת ,(fl)m`y
.'eke oiltlt eny בצונן בעלמא שימה אבל ובישלם,

מפליט ואינו מבליע  ieyn`(gl):(לח)אינו ditxegc
.gayl dil דזהו בהגה ב ' סעיף צ"ה בסי' ומבואר

שיהא  צריך הכי  ומשום חריף . דבר כשרובו דוקא
כ"כ  בקדרה, הרבה שנרגש גדול חלק  בתבלין

לאו (לט)הט "ז  הוא ההגה שכתב  ש'רובו' ומשמע  .
אבל  כרובו. הוי הרבה הטעם שנרגש כל אלא דוקא,

שם: ציון ובשערי שם צ"ה בסי' ההלכה באור f:עיין sirq(hl).alge xyan drela נאסרה שכבר ומכיון
בחלב בשר אז בישל כאילו והוי  כנבלה, לעת מעת תוך שבישל המים נחשבים בחלב , בשר מבליעת הקדרה

ולהסוברים ](סק"י)[ט"ז נעשית(מ). חתיכה אמרינן בקדירה דלא איסורין, בשאר לא אבל בחלב בבשר אלא נבלה
האיסור  בה שבישל משעה לעת המעת מחשבין לעולם יומא, בת כשהיא מים בה שהוחמו מאיסור הבלועה

הסוברים [ב"י] ויש ההיתר (מא). ששוב  איסורים כשאר הוו נבלה שנעשו כיון וחלב , מבשר הבלועה בקדירה שאף 
מים  בה שחיממו וחלב  מבשר הבלועה בקדירה אף  ולכן אפרים, ר' לדעת נבלה נעשה אינו עמהם המתערב

וחלב : הבשר את בה שבישל משעה לעת המעת מונים יומא, בת xzen.(n)בעודה dlil dxar m` בדיעבד
מעת  אחר אלא נפגם דאינו ה' בסעיף השו"ע שפסק ואף וחלב. הבשר מבישול לעת מעת אחר בה בישל אם
שהרבה  הסמ"ק  כתב  הכי  שבלאו ספיקא ספק שיש כיון פוגמת, לילה דלינת הפוסקים על סמך כאן לעת,
האיסור  בגוף שאין דמאחר הבישול, מזמן אלא וחלב  בבשר אפילו לעת המעת למנות שלא ענין בכל מקילים

יומו  כבן להחשיבו אין יומו, הטעם (מב)בן להפיג גורם שהלילה לפי לילה ודוקא הלילה (מג ). מתחילת והיינו ,

äøéäá äëìä
.'eke alge xyan drela* :f sirq בשם שהבאנו בפנים עיין

שלהסוברים אפרים]הב"י נעשית [ר ' חתיכה אמרינן דלא
שבישל משעה למנות יש לעולם איסורים, בשאר נבלה

צ"ד בסי' הש"ך דעת אך  כב)האיסור. שייך(ס"ק דלא דכיון
הפוסקים, מכל מוסכם והוא דאיסורא במידי נ"ט  בר נ"ט 
יש  נבלה נעשית חתיכה אמרינן דלא להסוברים אף כן אם
שנתבשלו  דהמים בזה והביאור המים. חימום משעת למנות
איסור  שם מקום מכל שני  טעם שקיבלו אף איסור, בקדרת
יש  בקדרה, עכשיו נבלעו המים שאותם ומכיון עליהם.
הדגול אכן המים. שבישל משעה לעת המעת למנות

מפרשים)מרבבה באוצר  נראה (שם וז"ל: השו"ע סברת  ביאר
הש"ך, שמאריך  כמו נ"ט בר נ"ט  שייך דלא אף הטעם, לי 
מה  א"כ  נבלה, נעשית חתיכה אמרינן דלא כיון מקום מכל 
חשבון  לפי  רק אוסר אינו ונבלע וחוזר המים לתוך  שנפלט

הפרי [עיי"ש]וכו' וכן ששים. גוונא בכהאי  יש ובסתמא
שם טעמו:(סק"כ)חדש עיי"ש המחבר לפסק הסכים

ïåéö éøòù
(fl) ש בהירהביארנוהו בהלכה יומו)ם בן  ד"ה ג חדש(gl):(סעי ' יח)פרי  חדש(hl)וש"א:(ס"ק ובפרי  יח)סק"ט . כתב (ס"ק

ממש: חריף רוב שיהיה שצריך  קצת ומשמע צ"ה, בסי ' להגה וציין ותבלין, פלפלין הרבה שיש אפרים (n)דמיירי ר'
ס"ד : צב בסי' השו"ע פסק וכן המחבר ]ש"ך(n`)וסייעתו, דין עיקר על  חולק הוא ומ"מ יח, חדש[ס"ק ופרי תואר (סק"כ), ופרי 

צדק(סק"י) הזבחי  כתב ולדינא נא), או ' בכה"ח הובא לא, לסמוך(ס"ק יש השו"ע, סברת את דחו הנ"ל  שהאחרונים דמכיון
פעלים רב בשו"ת אך מרובה. בהפסד ז)עליהם סי ' יו"ד מרן,(ח"ב הוראות שקבלנו דמאחר וכתב דבריו על להשיב  הרבה

מפסקיו: לזוז ובש"ך(an)אין בב"י  יח)מבואר יט)ש"ך(bn):(ס"ק חדש(ס"ק יט)ופרי :(ס"ק
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.éëä àðéã éîð ,ãéî íéîä åîçåä ë"çàã â"òà ,áìçì øùá ìåùéá ïéá äìéì äøáò íà ïëå .øúåî)(àîïéãä àåäå

äìáð úéùòð äëéúç íéøåñéàä ìëá ïì àîéé÷ã éàî éôì íéøåñéàä ìëá(הרב וסברת á"ö.(ב"י ïîéñ ìéòì ïééòå .(áî)
.øåñéàä ìåùéá ïîæî úòì úòî äéäéù ÷ø ,ïéðò ìëá íéøåñéà øàùá àðååâ éàäëá øéúäì ùé ãñôä íå÷îáå

äëìää øåà
פלתי] השחר [מהשקיעה, עמוד (מה)שכתבו yi.(מד)עד

כך  אחר המים שחימום לענין אלא לינה מועיל שאינו
קודם  המים חממו אם אבל יומא, בת יעשוה לא
המים  מחימום לעת מעת לשהות צריך לילה, שעבר

שתמהו  ויש לילה. לינת מספיק  שהרי (מו)ולא זה על
הנ"ל: ספיקא הספק  שייך בזה oicd(n`)גם `ede

.mixeqi`d lka משעת לעת המעת שיעור מונין
ולהמחבר  לילה. לינת קודם הוחמו אם המים, חימום

וחלב בבשר מלבד האיסור בישול משעת מונים
eke'.(an)כמשנ"ת: xizdl yi cqtd mewnae'פי

יהיו  דהמים גופיה דהיא כיון לילה, לינת קודם אפילו
צב בסי ' פלוגתא הוא איסורים בשאר כנבלה נחשבים

הנ"ל (ס"ד) הסמ "ק על לסמוך יש הפסד .(מז)ובמקום
גדול  הפסד במקום דאילו קצת, הפסד היינו זה והפסד
לא  בלח  דלח  אומרים דיש מטעמא מותר הכי  בלאו

בהגה  ד סעי' צב בסי' וכדלעיל נבלה :(מח)נעשה

ïåéö éøòù
(cn)דעת יט)שפתי המהר"ם(ס"ק מסקנת וכן הראשונים. קדמוהו וכבר קצא). סי' ד"פ בשו "ת שיש (מרוט' ר"י תשובת שהביא

עיי "ש. מותר בישול בלא הלילה כל  עמדה דאם והסיק הפגם, גורם כולו או סופו, או גורם, הלילה תחלת אם להסתפק
במרדכי תתלד)וכן סי' דע"ז  העזרי(פ"ב אבי  רבינו לשון אומר (ראבי "ה)הביא ביביע והובאו שלם'. לילה הקדרה על 'עבר

א) אות ו  סי' יו "ד  יח)ש"ך (dn):(ח"ז חדש(ס"ק חטאת:(שם)ופרי  התורת על  והשיגו המחבר, מלשון  להדיא משמע שכן
(en)יעקב מנחת אחרון, בדף כז)ט "ז אות פה בפלתי(כלל  ועיין התו"ח . דברי הש"ך.(סק"ו)והעמידו דברי שיישב מה

ענין: בכל  ס"ס עבדינן הפוסקים שבמחלוקת מסתברא וגם השו"ע, כיוון שלזה לומר גדול דוחק הוא ט "ז (fn)ולענ"ד 
יא) כה)והגר"א(ס"ק חדש(סק"כ)ש"ך(gn):(ס"ק כא)ופרי כו)והגר"א(ס"ק וש"פ:(ס"ק



אאא



êåøò ïçìùã÷ ïîéñúåáåøòú åñ÷

בשכר. או ביין שנמצא עכבר דין קד. סעיפים:סימן ג' ובו

.`(à)àøáëò ìáà .íéëìî ïçìù ìò äìåò éøäù ,àåä çáùì íòè ïúåð àøáãã àøáëò
,àúîã(á)øëùì ìôð íà êëéôìå .íâåô àåä íà åà ,õîåçå øëùá çéáùî íà ïì à÷ôñî

,íìù åøéñäå ,ïðåöá ,õîåçì åà(â)äéä íà ìáà .øúåî ,úòì úòî åëåúá ääù àì íà
úåëéúçì êúçðù ïéá íìù åøéñäù ïéá ,úòì úòî åëåúá ääùå ïðåö åìéôà åà ,çúåø
éøîâì åëåúá çåîéðù ïéá ,íåìë åëåúá åðîî øàùé àìù ïéðòá úððñîá åððñì ìåëéå ,úå÷ã

,úåùîî íåù åðîî øééúùð àìå ä÷ùî åìåë äùòðå(ã)øúéäá íéùù àäéù éãé ìò øúéð
áøòúðù ïåâë åððñì ìåëé åðéàù ïéðòá àåäå ,úå÷ã úåëéúçì êúçð íàå .øáëòä ãâðë
åùîîá òâôé àîù ïðéùééçã ,ìåèéá íù ïéàå øåñà ìëä ,áò ìëàîá õîåçä åà øëùä

.ùéâøé àìå øåñéà ìù:äâä(ä)øàùá ìáà ,åàéöåäì ìëåé àìù íù øàùð íà ùåçì ùé õøùá à÷åãå

ùåçì ïéà ïéøåñéà(ל"ב כלל בארוך משמע .(כך

äëìää øåà
:` sirq(`).`ed gayl mrh ozep `xacc `xakr

לן  פשיטא דדברא דעכברא המחבר מדברי  משמע 
מלכים, שלחן על שעולה כיון וחומץ בשכר דמשביח
ושמן  ביין אפילו דדברא דעכברא זה לפי  ואפשר

פוגמת  אינה גוונא חדש(א)וכהאי  הפרי אולם (סק"א ).

ודבש, שמן ביין פוגם ודאי  דדברא דעכברא כתב 
וכמו  עיקר, וכן לזה. מודה המחבר שגם ואפשר

הקודם בסימן השמן (ס"ד)שמבואר פוגם דבשר
עכברא  עדיף ולא הרמ "א, שם כמ"ש יין וכן והדבש,

בשר  משאר בזה (ב)דדברא והמנהגים הדינים ופרטי  .
שם: ol.(a)יעוין `wtqn משקין פירוש דבשאר

אגב אי  לן מספקא וחומץ דבשכר אלא פוגם, ודאי
בחלתית  כמו משביח שהן .(ג )חורפיה דברים שיש

תערובתן  את בטבע  ומשביחין מאוסין (b):(ד)עצמן
.zrl zrn ekeza ddy `l m` לקמן דכתב והא

על  שיתננו כדי  בחומץ שהה שאם א' סעיף ק "ה סימן
שם: יתבאר כמבושל, הוא הרי וירתיח  xzip(c)האור

.xzida miyy `diy i"r אפילו עליו מאוס  הוא ואם
או  בששים אפילו לו אסור אחרים על מאוס שאין

תש  בל משום eke'.(d):(ה)קצו במאה uxya `wece
בתורה האמורים שרצים ח' ול')היינו כ"ט י "א ואחד (ויקרא

כבריה, דהוי  משום דאסור והטעם העכבר. מהם
אם  אבל לסננו. יכול שאינו עב  למאכל נפל אם ואסור
בטל  שרצים מח' בכזית אפילו מכירו שאינו עד אבד

שלם שאינו כיון בששים, איסורים כשאר [או "ה שפיר

וד"י )] ד"ט ל"ב חילוקים.(כלל ג' יש הדבר ובביאור ..`
הכל  לדברי לבררו אפשר שאי אף ניכר האיסור אם
בין  חילוק ואין בעין, שהוא כיון בטל האיסור אין

איסורים. לשאר שאףa.שרץ  ניכר, אינו האיסור אם
בששים  בטל האיסור, הוא אם ידע לא יפגשנו אם
לשאר  שרץ  בין חילוק אין בזה וגם איסורים, כשאר

את b.איסורים. יפגוש שאם אלא ניכר אינו שהאיסור
חילוק יש ובזה השו"ע . שצייר וכמו יכירנו, האיסור
שכל  לן שקיימא אף  דהנה איסורים. לשאר שרץ  בין
עליו  שלוקין שרץ שאני  בששים, בטלים האיסורים

במשהו ],בכעדשה אפילו עליה שלוקין  בריה כמו  [והוי 

שיעור  דחצי אסור, מכעדשה בפחות שגם ואע "פ
שאין  כיון בזה חכמים גזרו לא מ"מ  התורה, מן אסור

ïåéö éøòù
על(סק"א)ש"ך (`) שעולה שאע"ג  משמע לדמתא דדברא בין חילקו שלא ראשונים ושאר דמהרמב"ם שכתב ועי "ש .

הגר"א וכ "ד בתערובת. לפגם טעם נותן אי  לן מספקא מלכים כדברי (סק"א)שלחן בהדיא מבואר וברא"ה ברשב"א אכן .
יעקב במנחת כמ"ש ה)השו"ע  אות כב חדש(כלל הפרי וגם כדברי (סק"א). וחומץ בשכר משביח  ודאי דדברא דעכברא כתב

ספק: או ודאי  מחמת אסיר אי מידי  לן נ"מ ולא אסור, גווני שבכל  משום חילקו ולא סתם שכתבו והפוסקים (a)השו"ע,
יהודה היד  סק"א)כ "כ מהם(סק"א)ובארוך (הקצר  נעלם דכי  בזה, לחשוב מה ידעתי ולא וז"ל : וב"ח]כתב המבואר [לש "ך 

באריכות: עי "ש וכו' ק"ג איבעיא)תוספות(b)בסי' ד"ה סט. ב':(ע"ז בסעי ' הבית(c)ועיין כ .)תורת (כללאו"ה(d):(ארוך 

דכ"ו) בש"ךלב בקצרה הובא :(סק"ט)ופר"ח(סק"ח),
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.aìôð íà(å).åúèéìô ìèáì 'ñ êéøö ïéàå éàãåá íâåô ,ïé÷ùî øàùì åà ïîùå ïééì:äâä

.éëä àðéã éîð ïîåùì ìôð íà äæ éôìå(æ)íåé éãî åëôù íà ,åðéðôì äù÷ àåä íà åìéôàå ïîåùá ïéøéîçî ùéå

,øåñà ìëä ,çúåø ïîåù åéìò åøéòùë íù äéä øáëòä àîù ÷ôñì ùéå äøéã÷á ïîåù íåé(ç)íéùù ùé åìéôà

,åéìò åøéòùë øáëòä íù äéä àìù òåãéå åéìò åøéòù åà ,åéìò åøéò àì íàå ;øáëòä ìë ãâð ïîåùá(è)ïîåùäå

äù÷ àåäùë åðéðôì àá(ובארוך ש "ד ובהגהת דחולין מרדכי והגהות פט"ו  מיימוני  והגהת הרא"ש øáëòä(תשובת àöîð ïëå

äëìää øåà
כ"כ, חמורים אינם איסורים שאר אבל עליו. לוקין
עליהם  גזרו לא כן ועל בכזית אלא עליהם לוקין שאין
בממשו  יפגע  שמא חוששין ולא בכזית, אפילו חכמים
באכילה  שאסור בודאי  פגע אם אבל איסור. של

בין .(ו)וכנ"ל  חילוק שאין הסכימו הפוסקים רוב  אבל
איסורים  לשאר במה (ז)שרץ השו"ע דברי  וביאור .

ולא  איסור של בממשו יפגע שמא 'דחיישינן שכתב 
חיישינן  מ"מ  ניכר האיסור שאין שאף  היינו ירגיש'
החזון  וכדכתב  איסור. של בממשו יפגוש שמא

אלא (ח)איש  האיסור רואה הוא אין עכשיו אם שאף
ואינו  ניכר כאיסור חשיב  כשיפגשנו, מכירו שהעין
ודבר  ע"כ. אחריו לחפש באדם כח שאין אע "ג בטל,
האיסור  למצוא לו כשאפשר דוקא שזה הוא פשוט
רב טורח  שצריך מאוד קטן באיסור אבל יחפשנו, אם

אחריו: לחפש צריך ואין בטל, - a:למצאו sirq
(e).oiwyn x`yl e` onye oiilהרמב "ם (פט"וולשון

שכל הל"א ) מותר, לדבש או לשמן או ליין נפל אם
מסריחם  זה ועכבר מבושמים להיות צריכים אלו

הרש"ל וכתב  טעמם. מח )ומפסיד סי' דמשמע(פג"ה
דבריו  והובאו אסורים. משקים דשאר זה מטעם

חדש(ט)באחרונים  הפרי  וכתב לדידהו,(סק"ה). זה דכל
בעכברא  להתיר המחבר פסק  אלא לנו אין ואנו

בשומן:(י)דמתא  ואף  משקין שאר yie(f)בכל
.oneya oixingnבתשובה הרא"ש דעת א )זו סי ' כ .(כלל

דהב"י  בדבריו. הפוסקים מדברי)ונחלקו מצדד (ד "ה
משקין, לשאר וחומץ שכר בין חילוק שאין דדעתו

וחומץ  בשכר הגמרא שנסתפקה בס"א )וכדרך כך (כנ "ל
הרמ "א  אבל משקין. בשאר אף משביח  שמא מספקינן

די"א )בתו"ח  כב שהשומן (כלל הרא"ש שסובר הבין
עיי"ש. בגמרא בהם שנסתפקו וחומץ  לשכר דומה
דהעכבר  משקים בשאר מודה הרא"ש אף ולדבריו

ומותרים  בהם oneya.(g):(יא)פוגם miyy yi elit`
בשאר  ונתערב  נאסר, בעכבר ונוגע  שמערה מה דכל
מונח העכבר דלפעמים ואף  הכל. ונאסר השומן
השומן  כל להתיר לנו היה כן ואם הקדרה בשולי 
דידוע י"ל העכבר, שעל מקליפה למעלה שהוא
תמיד  נוגע העירוי  ולכן הכל נמס רותח עליו כשמערין

הכל  ונאסר epiptl(h):(יב)בעכבר `a oneyde
.dyw `edyk השומן אם אבל כבוש, בו שייך שלא

יום  שם היה שמא אחד ספק אלא אינו רך, לפנינו בא

ïåéö éøòù
(e) בש"ך היטב הכסף)עיין ונקודות שם:(סק"ג דברינו כל  מהרשב"א(סק"א)ט "ז(f)ותראה בהדיא מוכח  וכן סי', ח"א (שו "ת

ע"ב) ק"ד  דף ומתה"א חדשתקי"ב בפרי והובא כהן, המנחת שהוכיח הגר"א(סק"ג)כמו הסכימו תואר(סק"ו)וכן .(סק"ב)והפרי
הש"ך וכמ"ש איסורים, לשאר שרץ בין חילוק שאין שסובר ומוכח  עיי "ש, מכעדשה בפחות אפילו שאסור כתב בב"י  וגם

עיקר:(סק"ג) וכן .(g)הרשב"א בשו"ת מפורש וכן ו'. אות יד תפה)סי' סי' שנתערבה (ח"א ניכרת נבלה חתיכת דאילו וז"ל :
היא  ניכרת שהרי  בשאר, מבוטלת שתהא אומרים אין להתכבד, ראויה שאינה חתיכה אפי ' היתר של  חתיכות אלף בתוך

והט "ז וכו'. היתר בתוך  ניכר איסור בטול מצינו שלא ולסלקה. אחריה לחפש השו"ע (שם)והפר"ח (שם)וצריך  סברת כתבו
ובכלבעכבר  לבררן, אפשר אי  קטנותן שלרוב אלא ההיתר, מבין ניכרות האיסור שחתיכות משום בטל שאינו שנתחתך 

על באים השו"ע ודברי  בזה, חולק ואין בטל  אינו הכל לדברי דזה ותימה עיי"ש ביטול דין בו אין האיסור שניכר מקום
מלשונו  וכדמוכח בפנים שכתבנו כמו הגר"א(סק"ה)ש"ך(סק"ב)ט"ז(h):נכון  בשאר (i):(סק"ח)וכ "ד דדברא ובעכברא

הפר"ח  כתב השביחו:(בסק"א)משקים או התבשיל  פגם אם לראות ארמאה קפילא להטעים נ"ל(i`)שיש וכן רעק"א.
בפסקיו כתב עצמו הרא"ש דהלא יא)עיקר סוס' פ"ה ומשמע (ע"ז עיי"ש ובשיכרא בחלא משבח  אשבוחי דלמא דחיישינן

וכדמש  פוגם ודאי  משקין בגמראדבשאר בהדיא סח:)מע חטאת(ai):(ע"ז ד "ט)תורת כב הש"ך (כלל  ומבואר (סק"ו)והביאו .
חדש הפרי  ותמה איסורים. בשאר נבילה נעשית חתיכה אמרינן דלא לסוברים אף כן שכתב חנ"נ (סק"ו)בתו"ח דאין דכיון

יהודה וביד לבטלו. ששים שיעור יועיל  לא למה איסורים סק"ט)בשאר הוא (הקצר  בששים אפילו בטל דלא זה דדין כתב
נטילה: כדי  סביבו שיטול רק הפסיד , לא קצת בהפסד  גם להתיר הסומך  וע"כ טעם, בלא גדולה חומרא
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øúåîã ,ìùåáîë éåä ùåáëã íù ìôðùë êø ïîåùä äéä àîù øåñéà ïðé÷æçî àìå íå÷î úìéèðá äéì éâñ ,åéìò

.äùéáë øåòéù íãå÷ äù÷úð àîù ,êø äéäùë øîåì àöîú íàå ,äù÷ äéäùë íù ìôð ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ çëî

(é),ìåëàì ñåàî ïîåùäù íå÷îáå(àé)"êúçôì àð åäáéø÷ä" íåùî ,úñðëä úéáá ïë íâ å÷éìãäì øåñàמלאכי)

סי"ב) /קנ "ד/ קכ"ד סי ' בא"ח והמחבר פג"ה מרדכי בשם ואו"ה ירוחם ור' פג "ה ורשב"א גאון בשם (ר"ן ח) íå÷îáå(áé)א,

.ïéìé÷îä éøáãà êåîñì ùé ìåãâ ãñôä.b(âé),íäá äö÷ íãà ìù åùôðù ,íéñåàîä íéøáã*

äëìää øåà äøéäá äëìä

ïåéö éøòù
(bi)תיקו (סק"ה)ופר"ח(סק"ד)ש"ך דכל  והרא"ש הרי"ף וכדכתבו ספק, הוי שפיר בדרבנן אבל דאורייתא, בספק והיינו .

באו"ח בב"י  וכמבואר לקולא, ודרבנן לחומרא דאורייתא כג)שבגמרא, סע' שג והפרמ "ג (סי' במחודשים . ק"י  וסי ' סק"ד (שפ"ד

ספק סק"ד) כעין דהוי משום היינו הש"ך  שהחמיר ומה ספיקא לספק מצטרף שפיר בגמרא איבעיא דספק מהב"י  הוכיח 
בהירה בהלכה ג  סעיף צ"ח  בסימן ועיין עיי"ש. ספק הוי  דלא ידיעה אסור )חסרון הפוס'(ד "ה כרוב דהעיקר שכתבתי

ספק: הוי שפיר הדור כל  של  ידיעה חסרון חדש(ci)שספק יעקב(סק"ט)פרי  המנחת וכ"ד  כד). ס"ק כב משמע (כלל וכן
הט"ז(סק"ח)מהש"ך כמשמעות ודלא השפ"ד . החיים (סק"ד)וכמ"ש בכף לאסור וכ "פ מותר. ששים יש אם שמאוס, שאף

יד) חדש(סק"ה)ט"ז(eh):(אות וש"א:(סק"ט)פרי

.'eke miqe`nd mixac* :b sirq :cw oniq דברים מקור
הקצר הבית בתורת מהרשב"א טז:)אלו ש "א וכן (ב"ד

ק"ז בסימן הרמ "א פ"ד(ס"ב)הסכים דבסימן וצ"ע .
נגד ששים בו שאין פרי  לך דאין הרמ "א כתב ט ' סעיף
ביטול צריך  שהוא הרי עיי "ש. שבתוכו התולעת טעם
של נפשו והא לפגם, טעם לנותן נחשב ואינו בששים

והש"ך בה. קצה בין (סק"ל)אדם לחלק דיש כתב שם
לתולע למעייןזבוב אינו זה הרשב"א בשם הטור  שכ"כ שם [ומ"ש 

מדעתו] כן  כתב והטור בפנים, שהט"זברשב"א ואע"פ (סי'.

טו) ס"ק חדשפ"ד  לב)והפרי  ס"ק מותר (שם דהפרי  כתבו
שסוברים  ומוכח בה, קצה אדם של  נפשו שתולעת משום
בזה  להקל  אין אחרונים, כמה וכ"כ  ששים. צריך  דאין
בשם  הרא"ש מדברי  לקוחים שם הרמ"א שדברי משום
ראשונים  הרבה עוד  וכ "כ בב"י, שם והובא מאיר רבנו

התרומה ספר והם התולעת. נגד ששים או"ה דצריך  (הל'

לה) יחיאלסי' ר' פסקי יצחק. רבנו דעת שכן שם והביא
קעה)מפאריש ז)מהרי "ל (סי ' אות או"ה (או"ה האגור(מנהגים

רלב) אלף מרדכיסי ' דורא, תרמד)שערי סי ' פ"ג בשם (חולין
מיימוניות הגהות הי"ד)ראבי"ה, פ"ב הדשן (מאכ "א תרומת

קעב) תסח)רוקח (סי' די "ב)או"ה(סי' לו מצאתי (כלל  וכן
הרמב"ם קעה)בשו"ת דלא (סי' ותדע טעם. בנותן שתולעת

ברוב, בטל  מיאוסן מחמת מהם בודל  שאדם דבר כל
הרמב"ן בחידושי כתב צט:)דהא דאם (חולין הרי"ף בשם

שנפל בין בצונן שנפל בין בקדרה הרמשים מן ימצא
וכ"כ עכ "ל. בששים שיעורו שרץ מאותו נפסק אם בחמין

הארוך  הבית בתורת בעצמו יד:)הרשב"א דף ש"א (ב"ד 

הרמב"ם וכ"כ  הרי"ף, הי"ז)בשם טו פ' דשקצים (מאכ "א
והא"ח והמאירי הריטב"א וכ"כ  בששים, שיעורן ורמשים

הרי "ף בשו"ת התשובה  ומצאתי  שה)ורע"ב. שכתב (סי '
באלו  הדין היאך שאלה: וז"ל : ותולעת בזבוב גם כן
וכו' בקדרה שנפלו ונמלה וזבוב תולעת כגון השרצים
משליך בקדירה השרצים מן אחד שימצא מי תשובה:

כשאר  שיעורו בתבשיל , שרץ אותו נפסק אם אבל צונן. שהיה בין חם שהיה בין תבשיל , אותו נאסר ולא אותו

ק"ה ר"ס כדלקמן אסור כבוש וספק  [ואיןשלם,

משביח  אם הדין עיקר דגם ספיקא ספק מטעם דנתיר להקשות

להו שמספקא דמה אינו, זה בש"ס, כדאיתא ספק הוא פוגם או 

ספק  מקרי לא כשנפל ](יג )לש "ס רך שהיה ידוע אם וכן .
שלם  יום בו נכבש שמא מספק אסור לתוכו העכבר
בברור  יודע  אא"כ קשה, הוא לפנינו שכשבא אע "פ
וכן  לתוכו. העכבר שנפל אחר רך שלם יום היה שלא
ואין  כך אחר ונתקשה שלם יום רך שהיה ידוע  אם
מיהו  אסור, לא או רך כשהיה העכבר בו היה אם ידוע
בתורת  העלה זה כל ששים. יש אם מותר זה בכל

סק"ז]חטאת lek`l(i):[ש"ך qe`n oneydy mewnae
.'eke ewilcdl xeq` כיון ששים, כשיש ואפילו

בהדלקה  אסור עליו חיים(יד)דמאוס באורח ועיין (סי '.

סי" zqpkd.(i`):ב)קנ "ד  ziaa k"b ewilcdl xeq`
מצוה של נרות לכל הדין (ai):[אחרונים]והוא

.'eke lecb cqtd mewnae דברי תחילת על קאי  זה
הפסד  במקום לומר ורוצה וכו'. מחמירין ויש הגה:
וחומץ משכר חוץ  המשקים בכל להקל יש גדול

השו"ע b::(טו)וכפסק  sirq(bi)miqe`nd mixac
.'eke טעם נותנים שהם וכו' זבובים נמלים, ודוקא

עצמם  שהם אע "פ ורמשים שקצים שאר אבל לפגם,
וצריך  לשבח טעם הם שנותנים שסוברים יש פגומים

התבשיל בתוך גופן נמחה אם עכ"פ  בהלכה ששים [עיין

:בהירה]
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äçîðå ìéùáúá åáøòúð åìéôàå ,ïñåàéîì íäî ìãåá íãà ìëù íéùåúéå íéáåáæå íéìîðë
,åëåúì ïôåâ(ãé),åéìò äáø øúéää íà(åè)÷åãáì øùôàù ìë íå÷î ìëîå .íéøúåî

.ïðñîå ÷ãåá ,úððñîá øéáòäìå(æè)(øáëòá åîë ùåçì ùé ,øëùå àìçá åäéî).(הרשב"א לדעת (ב"י 

äëìää øåà
(ci).mixzen eilr dax xzidd m` פי על ואף 

מותר  פרס אכילת בכדי כזית בו על (טז)שיש ואף .
טעם  שנותנים איסורים בשאר חולקים שיש פי 

ק "ג בסימן שנתבאר וכמו וישלפגם במ"ש  עיי "ש  (ס "ב 

שחוכך ) מודים,מי  מעצמם הפגומים דבדברים נראה ,
ביניהם  לחלק  יש גדול דשאר (יז)וטעם היינו .

שפוגם  ואף עצמם, מצד מושבחים הם איסורים
כאן  אבל מהאיסור, נהנה הוא מ "מ בתבשיל, קצת
נהנה  אינו עצמו מצד ופגום מאוס  שהאיסור

כלל סק"י]מהאיסור חדש  ודעת mixzen.(eh):[פרי 
מט)הרש"ל סי ' ששים,(פג"ה ומצריך בזה להחמיר

ק "ז בסי' הרמ"א כתב כבר לשנות (ס"ב)אך שאין
להקל  שנוהגין xkye,(fh):(יח)המנהג `lga edin

.xakra enk yegl yi שסוברים שזבוב(יט)ויש
יהודה וביד טעם. נותן אינו טז)בשכר כתב(ס"ק

מינה  ונפקא גמור, לספק  זו פלוגתא לחשוב דיש
בשכר  דוקא זה דכל עוד וכתב ספק . עוד יש באם
כמו  חמיצות לו שהיה הש"ס חכמי  בימי שהיה
דינו  משעורים שעושים שלנו בשכר אבל החומץ ,

פוגמו  שהעכבר :(כ)כיין

äøéäá äëìä
ק"א  סימן בב"י בקיצור והובא עכ "ל. שבתורה איסורין

ובאשכול הרא"ש קפד:)בשם ג"ה חיים(הל' (הל'ובארחות

מא) אות מאכלות האורה איסורי בספר גם נמצא הזה וכלשון
קב) סי ' שרצים הל' אלו (ח"א הדברים שכל טעמו ונראה .

לפגם טעם נותנים שהם אף מתירים המאוסים היו  לא [שאל"כ

שלמים] כיון כשהסירם כשהסריחה, שמותרת לנבלה דמי  לא
נותן  הלכך התורה אותו אסרה ואעפ"כ  פגום עצמו שהשרץ

ששת רב שאמר מה וכעין אסור, נמי  לפגם ב)טעם סח (ע"ז 

וכו' רב סבר שם בעלמא בגמרא כרבא סובר  נימוח שבלא [אלא

ברי "ף וכמבואר מותר הפוגם דבר  וכמ "ש בהלכות](לב:)שבכל
ההוא)התוספות ד "ה סט. יא)והרא"ש(ע"ז  סי ' פ"ה אלא (ע"ז  .

הרמש  נפסק שאם הארוך  הבית בתורת מדפסק שהרשב"א
לשבח טעם נותן שהוא שסובר מוכח בששים שיעורו

ברש"י  אלמה)וכמבואר ד"ה שם דבר (ע"ז לדעתו שהרי  ,
בין  לחלק דעתו כרחך  ועל  ברוב בטל גופו אפילו הפגום

רמשים לשאר וכו' וכו'זבוב המאוסים דברים שכתב מה כן [ואם

דיש כ .) (ארוך  הבית בתורת שכתב וכמו פגום, טעם כשנותנים דוקא היינו

לפני היה דלא ונראה תערובתן. את בטבע ומשביחין המאוסים דברים

כן ועל בשמו . הרמב"ן  שהעתיק מה רק אלא הרי"ף תשובת גוף הרשב"א

רמשים] שאר  לבין וזבוב נמלה בין לחלק מדנפשיה הרשב"א ליה ,סבירא
נותנת  היא, שמאוסה אף תולעת שגם לומר נוכל כן ואם
נראה  רבוותא הנך  דכל  דחזינן הנ"ל  כל  ואחרי  לשבח. טעם
בשו"ע  שנמצא מה  בכגון רק אלא ברוב לבטל דאין ברור
זה, בכלל ופרעושים פרפרים וגם ויתושים זבובים נמלים
כמבואר  ששים צריכים שנימוחו ורמשים שקצים שאר אבל 
יוכל שאז שלמים שהוציאם לא אם וכנ"ל , עצמו ברשב"א

הנ"ל: ראשונים ושארי  הרי "ף על לסמוך 

ïåéö éøòù
)(fh:הרשב"א בשם וש"ך (fi)ב"י חדש(סק"ו)ט "ז(gi):(סק"ט)ב"י הפרי  הגר"א(סק"י)וכ "פ יא)וכ"ד  כהש"ך(ס"ק ודלא .

ק"ז אלא (סק"ז)בסי' להקל, העולם שנוהגים כתב שם דעת השפתי וגם מרובה. בהפסד  אלא להתיר דאין שמצדד
ברכה: עליו תבוא תרעד)מרדכי (hi)שהמחמיר בחומץ (סי ' נ"ט שאינו וה"ה הסימן. בסוף בב"י  והובא הרוקח , בשם
זו: לדעה יהודה היד בפרמ "ג (k)וכמ "ש סק"ו)ועיין וחומץ.(מש"ז בשכר להתיר העולם סמכו מה על  יודע ואיני שכתב

בשכר: להקל המנהג מיהא נתיישב יהודה היד מ "ש ולפי
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היתר. לתוך שנפל איסור דין קה. סעיפים:סימן י"ד ובו

.`øåñéà(à)øúéä íò äøùðù
äëìää øåà

:` sirq(`).'eke xzid mr dxypy הוא כבוש וגדר
גוש  היתר או והיינו נוזל, בדבר שנשרה גוש דבר
בהיתר  שנשרה גוש איסור או נוזל, באיסור שנשרה
גושיים  דברים ב ' שהשרו בשו"ע  כאן כמ"ש או נוזל,
נוזל. היתר בתוך איסור של ואחד היתר של אחד
חמאה  או רך ושומן כדבש אלא צלול אינו ואפילו
להתנענע יכול בתוכו המונח שהאיסור כיון רכה
השומן  אם אבל כבוש, הוי  למקום ממקום בנקל

בהגה  ס "ב ק "ד בסי' וכנ"ל כבוש, הוי  לא .(א)קשה
בקרח כבוש שייך לא לחים (ב)ולכן שניהם ואם .

כששניהם  אבל זה. את זה יאסרו שיתערבו מיד
כבוש  שייך לא קצת, לחים הם אם ואפילו גושיים
לכתחילה  מקום ומכל רבים. ימים כך יעמדו ואפילו

נטילה כדי מהם סק"א]יטול milk:[מש "ז oiprle של
כבישה, שיעור בתוכם צונן איסור דבר ששרו היתר

דהאו"ה נאסר. אם הפוסקים ד"ח )נחלקו ב  כתב(כלל
ובכלי  כולו, נאסר חרס  של או עץ של הוא אם
פסקו  וכן בדיעבד. נגדו ששים מצריכים אין מתכות

לכלים  כבישה דיש מהאחרונים ומקצתם (ג )הרבה ,
מתכות  בכלי אף לאסור הט"ז(ד)כתבו אך (סק"א ).

לאסור  בכלים כמבושל כבוש דין שאין וסובר חולק
קל"ה בסימן וב "י  הטור שכתבו וכמו (סי "ג)כולו,

אי  לקיום לקנקן שמכניסו נסך דיין הרשב "א נו בשם
קליפה מכדי יותר אבןבולע עץ, כלי גבי  הפוסקים [ונחלקו

שכן כתב שם ובשו"ע ס"ח, שם ב"י עיין בולעים. אם ומתכת

לנהוג ] שהקנקן ראוי  לפי בו, להשתמש מותר כן ועל ,
בדבר  אלא מועט  בדבר להשתמש דרכו שאין כלי
וכ"פ טעם. נתינת לידי  לבוא יכול ואינו מרובה,

שם  לב(ה)בשו"ע חקרי בשו"ת וכן עז). סי' יו"ד (ח"א

בו  אין קשה שהוא דבכלי והעלה זה בדין האריך
וכדעת  קליפה מכדי  יותר הכלי לאסור כבישה דין
ובשו"ת  הראשונים. מגדולי הרבה דעת ושכן הט "ז,

אומר ז)יביע אות ו  סי ' חיו "ד  דלכתחילה (ח"ב  דאף  פסק
סמכינן  שפיר בדיעבד הכלי, ולהכשיר להגעיל טוב
צ"ח סימן בהירה בהלכה שכתבתי  מה ועיין להקל.

בין) ד "ה שלנו (ס"ד בכלים ובפרט להקל , זה לצרף  ויש ,
אינם  בבישול שאפילו הדבר וקרוב  הרבה שדחוסים

] צ"ט]בולעים סימן בסוף שכתבנו מה zikekf:עיין  ilka
בהלכה  שכתבתי וכמו כבוש, נעשה לא עלמא לכולי

פ"ט  סימן נהגו)בהירה ד "ה מעת `m:(ס"ד היתר שרה
באו"ה כתב  איסור, בכלי  ד "ט)לעת ל אך (כלל שנאסר.

כבוש (סק"ב)והש"ך(סק"א )הט"ז דהא דבריו על תמהו
האיסור  נעשה כבר ואז לעת מעת לאחר רק  נעשה
ויש  אוסר. אינו ושוב לפגם טעם נותן בכלי  הבלוע

ïåéö éøòù
אדם(`) ס"א)חכמת נח סק"א)פמ "ג (כלל  סק"א).חוו"ד(מש "ז  הציון(חי' בשער המשנ"ב ע"ז)וכ "כ ס"ק כבוש (תמ"ז שייך  שלא

קרוש: הספר(a)בשומן שבסוף בשו "ת יעקב יד)מנחת החיים(סי' בכף וכתב ז), מתנענע (אות אינו דהרי מסתבר שכן
יהודה לחם כהבית ודלא כאבן, שנעשה בזה א)וכ"ש כבוש:(אות דהוי חטאת(b)שכתב ד "א)תורת פה (סי'והש"ך(כלל

יג) ס"ק ו)וכנה"ג צח אות דעת(הגה"ט סק"ג)וחוות על(סק"א)ומש"ז(חי' בלע אם אבל  בישול, ידי  על הכלי שבלע והיינו .
ס"ט  בסימן הש"ך דעת מליחה, סח)ידי  בכבוש (ס"ק מפליט שם שאינו ועיין לכלים". מליחה "אין בכלל  דהוא כלל,

אברהם מהמגן שהביא טז)ברעק"א ס"ק תמ"ז  מקומו:(סי ' שם כי שם עיין בזה, יעקב(c)שאוסר יב)מנחת ס"ק פה (כלל

השלחן ערוך  הפלתי(סי "ג)וכ"פ אבל  בסופו). החוו"ד(סק"א וכ "פ מתכות, בכלי לאסור שאין מהירושלמי  סמוכות הביא
שמואל(שם) מקום בשו"ת לז)וכ "כ ברותח,(d):(סי ' אפילו להשתמש מותר קליפה כדי  הבלועים איסורים בשאר ואפילו

הרשב"א שלמד ס"ה)וכמו קכ "ב סי ' בב"י בתוך(הובא או בקדרה שנבלע משהו איסור שכתב איסורים, לשאר נסך  יין מדין
דינו  ולמד  טעם, נתינת לידי לבא אפשר שאי  לפי יומו בבן ואפילו לכתחלה בו להשתמש מותר בזה וכיוצא הקנקנים

בע"ז ביה(לג.)מדגרסינן למירמי שרא עכו "ם]רבינא של  מועט[בקנקן דבר בכלי הבלוע דיין הטעם, הרשב"א וכתב שיכרא.
הט"ז דחה ומכאן צ"ט . ובסו"ס שם השו"ע כן ופסק מועט . אלא בולעו אין בצונן בו שמשתמשין דכל דברי (סק"א)הוא

קל "ה בסימן הש"ך והנה הקילו. נסך ביין דדוקא שכתב לג)האו"ה לקיום (ס"ק שמכניסו שכלי בשו"ע דכתב דהא כתב
ספיקא  והו"ל דרבנן הוא יינם וסתם בחבית, היין שהה זמן כמה ידוע דאין מסתמא, היינו קליפה מכדי  יותר בולע אינו
הרשב"א  דלשון תמוהין, ודבריו עיי "ש. גמורה הגעלה דצריך פשיטא שלם יום בו שעמד ידוע אם אבל  ולקולא דרבנן

סו .) ש "ו  ב"ה ביותר (תה"ק ונכנסת ואינה מועטת לקיום שמכניסין בכלים אפילו היין שבליעת שהורו המורים מגדולי יש
האחרונים דחו וכבר קליפה. מכדי יותר אוסר אינו לקיום שהכניסו ידוע שאפילו בהדיא ומשמע עכ "ל. קליפה [הרב מכדי

מה)] הערה סוף כלים הגעלת (דיני  והיתר איסור הל ' בספרו  וייל  הרב ה) אות קלה (סי ' המים עין  טז ) עמ' (חיו"ד יו "ט בשביתת דברי אלנקאוה את
בפנים  שהעתקנו הט"ז כדברי  והעיקר :הש"ך.



êåøò ïçìùä÷ ïîéñúåáåøòúàò÷

(á),ïàëî úåçô ìáà .åìåë øñàðå ìùåáîë àåä éøäå ,ùåáë éø÷î ,ïðåöá úòì úòî
.éâñ äçãäáäùéáëä éãé ìòã ,øåñà äùéáëì õåçù äî åìéôà ,ìùåáîë ùåáë ïðéøîàã íå÷î ìëå :äâä

.ìåùéáá åîë ,äìòîì òôòôî äèîìù(â)õåçáù äîá ïéìé÷î ùéå('ל כלל ãáìî(ã).(ארוך ,øåñà ,ùåáë ÷ôñå*

äëìää øåà
דכלי (ו)שכתבו  ליה דסבירא האו"ה, דברי  ליישב 

כשהוא  ורק  לעולם, טעמו נפגם לא רוטב  עם שעומד
והאחרונים  נפגם. הוא והש"ך (ז)ריק  דכהט"ז כתבו

שיעור  שאז איסור בכלי חומץ  כבש שאם אלא עיקר.
יש  אז וירתיח, האור על שיתננו כדי  הוא הכבישה
מה  שלפי  אלא יומו. בן הכלי אם החומץ  לאסור
מקליפה, יותר בכלי מבליעה כבישה שאין שנתבאר
מפליטה  כבישה שאין הדין שהוא לומר יש כן אם
הפליטה  כח חזק  שלא קליפה, מכדי  יותר מהכלי 

הבליעה  zrl.(a):(ח)מכח zrn כ"ד שעות.והיינו
הדבר  את הוציא אם אך רצופים, להיות וצריכים
לזמן  אף בו שרוי  שהוא המשקה מתוך הנשרה
צריך  ושוב הכבישה פעולת לגמרי נתבטלה מועט ,

מחדש  שעות uegay.(b):(ט)כ"ד dna oiliwn yie
שהוא  במה רק  אלא כמבושל כבוש אמרינן דלא

סק"ז]כבוש הפוסקים [גר"א וכתבו להקל (י). שהעיקר
הש"ך  כתב זו. בכל (יא)כדעה מפעפע  שהשומן לפי אסור, לציר שחוץ מה אף  שמן האיסור היה דאם

אף לאסור ראוי והיה לשמן כחוש בין בקיאין אנו שאין ה' בסעיף  הרמ"א שכתב  פי  על ואף החתיכה.
חולקים  ויש להחמיר. אין בכבוש אבל בזה וכיוצא וצלייה במליחה דוקא זהו שמן, וסוברים (יב)שאינו

להחמיר יש מרובה הפסד שאין ובמקום לציר. שחוץ מה בכבוש לאסור אין שמן באיסור [שפ"ד שאפילו

`xeq.(c):סק"א] yeak wtqeשלם יום נכבש אם ספק  שיש רק  שנכבש רואים שאנו וש"א]פירוש, .[ט"ז
מהתורה  אסור שכבוש היתר,(יג )ולפי בחזקת העמד אמרינן ולא מספק. אוסרים אנו טעם נותן שהוא

äøéäá äëìä
mr xyaa caln ,xeq` ,yeak wtqe* :` sirq :dw oniq
leyaa wx dxeq` epi` dxezd onc ,`lewl opilf`c alg

.ynn ספק שיש אלא בחלב, בבשר כבוש ודאי  הדין והוא
ומשיב  השואל  כ"כ  לקולא. דאזלינן כנגדו ששים יש אם

סא) סי' ח"ג בדרכ"ת(קמא לג)והובא אומר (ס"ק ביביע וכ "פ .
ה סי' יו "ד  ב)(ח"ט איסור אות בכל  הדין דהוא שם והוסיף .

יודעים דרבנן ואין  ממש איסור בנשפך ה"ה אלא בכבוש דוקא [ולאו 

צ"ח סי ' ההלכה באור  וכנ"ל ב)כמה, לגבי ](סוס' שנשאל  ועיי "ש ,
סתם  דהוי  יין למשלוח הגוים בהם שמשתמשים מכליות
לתוכן  נותנים ושוב המכליות היטב מנקים כך  ואחר יינם,
מה  דמלבד  וכתב בכלי, השמן שם ונכבש כשר, שמן

בשו"ע סי "ג)דאיתא קלה אוסר (סי' אינו לקיום יין 'המכניס
עוד הקליפה, נגד  ששים יש ובודאי  קליפה', מכדי יותר
היין  נגד בשמן ששים יש אם ספק לנו שיש נאמר דאפילו

שבגמרא פי על ואף להקל. יש - לד .)הנפלט אמרו (ע"ז
תקון' דאורייתא כעין רבנן דתקון 'דכל  יינם סתם לגבי

לו (סה.)ובגיטין שיש בדבר אלא הכי  אמרינן דלא מבואר
יינם  דסתם שמאחר כאן לומר יש כן ואם מהתורה, עיקר
לקולא, דרבנן ספק ביה אמרינן לא מהתורה עיקר לו יש

ïåéö éøòù
(e) ס"ח תמ "ז סימן בה"ל ברורה המשנה כתב אם)כן הלל (ד"ה הבית סק"ג)בשם ס"ט חדש(סי' חדשוהפרי  הפרי כתב [וכאן 

דוחק](סק"א) והוא עי "ש . אחר בענין האו"ה דברי הגדולה(f):ליישב ו)כנסת אות לב(הגה"ט עז)חקרי  צדק(סי' והובא (סק"ב)וזבחי  ,
אומר יביע בשו"ת בסופה)להלכה שם בהערה יג אות מד סי' חאו "ח איש(ח"ז החזון ובמ"ב)וכ"פ ד"ה ו  אות קיט סי ' ועי"ש (או "ח

האוסרים: דברי  אומר(g)שדחה ביביע עיין ז)אבל  אות סוף מג סי' או "ח ואוסר (ח"ח כבוש הוי חריף שבדבר שם משמע
הפוסקים  כתבו שהרי  שעות. וארבע מעשרים בפחות כלל  בכלים כבישה שייך  דלא לומר נראה מזה ויותר וצ"ע. כולו.

צ') בס"ק דבריהם נאסור (הבאתי  לא ולמה עיי"ש. לכלים מליחה שאין משום נאסר אינו איסור של  בכלי לח מלח  שהה שאם
וירתיח : האור על שיתננו כדי שהה אם כבוש יעקב(h)מדין שב כז)תשובת תערובות(סי ' להל ' בפתיחה (ח"ב והפרמ "ג 

פ"ג) תע"ג ריש  סי' באו"ח סופר(סכ "ט)והגר"ז חתם פא)ותשובת חטאת(i):(סי ' ד"ו)תורת כב הט"ז(כלל (סק"ב)והביאוהו

חדש(סק"א)והש"ך ס"ט(סק"ב)ופרי  סימן המחבר דעת שכן מותר (סי "ח)וכתב שמנה היתר החתיכת דאפילו הש"ך  וכתב .
לציר: שחוץ חדש(i`)מה הפרי  וכ "ד אדם(סק"ב)הכרתי (סק"ב)סק"א. ס"א)והחכמת נח הגדולה(ai):(כלל (הגה"ט כנסת

ד) הגליון)רעק"אאות יעקב(על  המנחת בשם מרבבה טז)דגול  ס"ק כב השלחן(כלל סי"ד)ערוך  הגר"א (סוף דעת משמע וכן .
מש"ס(bi):(סק"ז) כן והוכיחו הפוסקים כל  כתבו מד:)כן בחלבא (פסחים יומא כוליה ליה תרו דאי  הוא חידוש בחלב דבשר

מדבריהם: שהוא שסובר כמי  ודלא מהתורה. הוא איסורים דבשאר משמע שרי .
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äëìää øåà
כשרות  חזקת ליה איתרע  בו שנשרה אכן (יד)דמכיון .

שכתב מי  מעמידים (טו)יש ריעותא במקום דאפילו
דאיתרע  הוא השתא ואמרינן היתר, בציור בחזקת [וכ"ש 

כלל] איתרע  דלא ספקדידן  שאמרו כבוש ספק  ואיזהו .
לעת  מעת נכבש אחד כלים, שני  כאן שיש כגון אסור,
ובשו"ת  הכבוש. מהם איזה מסופקין ואנו לא, ואחד

ביהודה יונודע  כו)(מהדו "ק סי ' של "ד דינו עיקר על השיג
מותר, להיות ראוי היה כבוש דספק  וכתב  הרמ "א
דרכו  אין זה מין שמא ספק  ספיקא, ספק יש שהרי
להפליט שדרכו ואת"ל בכבוש, לבלוע  או להפליט 
מקרי  ולא לעת מעת שהה לא שמא אכתי ולבלוע

lewl`.(d)כבוש: opilf`c אסור מקום ומכל
דאורייתא  ספק דהוי  עד (טז)לבשלו, להוסיף  מותר אך .

כיון  איסור מבטל משום בו ואין ולבשלו ששים
ב ': סעיף ק"ט  סימן וכדלקמן הוא היתר (e)שעכשיו

.xiv כנזכר הדגים או הבשר ממליחת הנוטף  הוא
כציר דינו מלח  עם מים וכן ס"ט . אדם בסימן [חכמת

ס"ג ] צ"אנח בסימן עיין מליחתו ושיעור ובאור (סס "ה).
שם: ההלכה

äøéäá äëìä
דרבנן  ארעא לספרו בהקדמה אלגאזי מהר"י  שכתב וכמו

ודבר ) הארעא (בד"ה על אמת דברי הרב תמה שכבר אינו זה .
דספק  והעלה הערל דפרק הגמרא מסוגית בזה הנ"ל  דרבנן
והארעא  מהתורה, עיקר לו שיש היכא אף לקולא דרבנן

משנה הכסף שמרן סיים עצמו ה"ב)דרבנן מעשר  מהל' (פ"ג

לקולא  ספקו מהתורה עיקר לו שיש בדבר שאף כתב
שהעלה  כמו וזה תנג סי ' דרבנן בארעא וכ"כ  בדרבנן.

למלך  בכורות)המשנה מהל ' נחל(פ"ד  בספר עמו והסכימו
ע"ד)איתן יד דף תפלה מהל' הפסח(פ"א בחקת טייב ומהר"י

סע"א) עב דף תמח הפר"ח (סי ' העלה ס"ק וכן ס"ס כללי  קי  (סי '

זרועטו) באור ואמנם ע"ג). נח דף פסחים הל' שיש (ח"ב שבדבר
נראה  מ"מ  לקולא. דרבנן ספק אמרינן לא מהתורה עיקר
יד שהרב ועוד הכי . ס"ל  לא פוסקים ושאר שהרמב"ם

כח)יהודה ס"ק צט חשיב (סי ' הזמן בזה יינם שסתם כתב
מהתור  עיקר לו שאין דרבנן טעמא איסור שהאי  ונראה ה.

הטור שכתב מה קכ "ג)עפ"י  הזה (ר"ס שבזמן רשב"ם בשם
כאילו  ניסוך  לענין הוו לע"ז לנסך רגילים העכו "ם שאין
נסך יין עושה שאינו כתינוק והו"ל ע"ז, בטיב יודעים אינם
בשו"ת  כתב זה ועפ"י בהנאה. ולא בשתיה לאסור אלא

פאדווה עו)מהר"ם בהנאה.(סי ' יינם סתם לאסור שאין
כדמוכח דשרי  כדיעבד  הוי  בששים שנתבטל  דבר וקניית

צ"ז סי' בסוף הב"י ק"ח דעת סי' ההלכה באור  שיתבאר [וכמו 

משנהסק"ט] שבכסף במ"ש והנה אומר. היביע (פ"ג עכת"ד

ה"ב) מעשר עיקר מהל ' לו שיש אף לקולא דרבנן שספק כתב
לזה. ראיה מצאתי  ברשב"א אבל  שם, מצאתיו לא מהתורה,

בגמרא איתא צז:)דהנה משערין (חולין  משערין, 'כשהן :
הרשב"א  וכתב קדרה'. דבלעה במאי  דאמרי: ואיכא עצמה, בקדרה דאמרי: איכא ובקדרה; ובחתיכות, ובקיפה, ברוטב,

צז:)בחידושיו דף דהא (חולין  לי , תמיהא המחמיר', אחר הלך  ובדאורייתא לשני  תרי  ליה 'דהוי ז"ל רש"י שכתב ומה וז"ל :
בספק  גם מדאורייתא דעיקרו דכיון לומר ויש לקולא, ובדרבנן היא דרבנן ששים דבעינן והא בטל  בתרי חד  מדאורייתא
בתוך שהן ובחתיכות ובקיפה ברוטב כלומר עצמה בקדרה שפירשו יש מפרשים ומקצת להחמיר. בו הולכים שיעורו
דשיעורין  משום לקולא בתרא כלישנא ופסקו לא, הקדרה דפני בתוך שנבלע במה אבל עכשיו, לפנינו ובא עצמה הקדרה
בשו"ע  פסק וכן בספקו. להקל  אזלינן מהתורה שעיקרו אפילו שבדרבנן שסובר הרי עכ"ל . יפה נראה וכן נינהו, דרבנן

ס"ד) צ"ט מהשו"ע (סי ' כן גם ראיה ועוד בקדרה. הבלוע גם מצרפין - בטיל בתרי  חד דמהתורה במינו שבמין כהרשב"א
צ"ח  בתרי (ס"ב)בסימן חד דמדאורייתא לקולא, ספקו ששים, יש אם וספק ונשפך  במינו מין תורה איסור נתערב שאם

זו  ראיה מצאתי שוב מהתורה. הוי  שם האיסור עיקר דהא לקולא. - מהתורה עיקר לו שיש מדרבנן דספק ומוכח בטיל.
ח "ד אומר ה)ביביע אות ח סי' :(יו "ד 

ïåéö éøòù
(ci)באו"ה מבואר ד "ב)כן ל הכנה"ג (כלל  ג)וכ "כ אות ופר"ח(הגה"ט הכסף תואר(סק"ג)ונקודות (סק"ג)ומש"ז(סק"ג)ופרי 

הט "ז על  השיגו וכולם אחרונים. ראיתי (סק"ג)ושאר שוב כשרות. בחזקת ההיתר שמחזיקים משום בזה להקל  שכתב
אומר א)ביביע אות סוף ה סי' יו"ד רש"י(ח"ט דעת בצירוף  במים שנכבש באופן הט "ז לדברי הסימן)שהסכים בריש בב"י (הובא

וראבי "ה ר"ת דעת לצרף דיש ימים משלשה פחות נכבש אם ובפרט וציר. בחומץ אלא כבוש שאין בב"יוהרמב"ם (הועתק

הסימן) ימים:ריש משלשה בפחות כבוש הט "ז(סק"ג)פלתי(eh)שאין בסברת ממקוה]שהחזיק שהביא מהראיה מטעמיה .[ולא
אומר יביע ב,ג)ובשו"ת אותיות ז  סי ' חיו "ד  באריכות:(ח"ח עי "ש איתו דהצדק אם (fh)כתב לעיין דיש כתב והוא רעק"א.

בפנים: וכמ"ש שמותר בק"ט  בשו"ע מפורש דהא נסתפק למה ידעתי  ולא ששים. עד  להוסיף מותר



êåøò ïçìùä÷ ïîéñúåáåøòúâò÷

(æ)õîåç êåúá åà(ד"ע),ìùáúäì ìéçúéå çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë ääù íà ,
äôéì÷ éãë àìà øñàð àì* ,äæ øåòéùî úåçôáå* ;ìùåáîë àåä éøä.סימן לעיל (ועיין 

לציר) שנפל בשר מדין בהגה] ו [סעיף aìù..ע' íåç(ç),åá úãìåñ ãéäù ïåùàø éìë
ìù íåç ìáà .åìåë øñåàå ìùáî(è)ïë íâù íéøîåà ùéå .ìùáî åðéà éðù éìë

äëìää øåà
(f)xe`d lr eppziy ick ddy m` ,uneg jeza e`

.'eke הכבישה (יז)והש"ך שיעור שבחומץ  וכתב חולק 
בחומץ אפילו והיינו משקין. כשאר לעת מעת הוא
בשיעור  די  שבו המלח רתיחת מחמת בציר ורק חזק,
ריש  בעצמו המחבר וכן וירתיח. האור על שיתנו כדי
לחומץ , או לשכר העכבר נפל שאם כתב  ק"ד סימן
מן  ויש מותר. לעת מעת בתוכו שהה לא אם

וכתבו (יח)הפוסקים  שבכאן השו"ע  לדברי  שהסכימו
דבלאו  משום להקל הקודם בסימן שפסק דמה ליישב 
כן  ואם כלל, משביח  אינו העכבר אולי  ספק  יש הכי
ספיקות, שני  דהוי בחומץ האי  כולי להחמיר רצה לא
ונראה  לעת. מעת בפחות כובש חומץ ואם משביח  אם

אברהם  המגן שכתב  כמו למעשה בין (יט)עיקר לחלק
מיירי  זה ובאופן שירתיח כדי ששיעורו חזק  חומץ 
שהוא  בו כיוצא וכל שכר בחומץ  ואילו השו"ע. כאן
לעת  מעת הוא שלו הכבישה שיעור חזק , שאינו חומץ 

הקודם: בסימן איירי זה ובאופן משקים, כשאר
:a sirq(g).oey`x ilk,האש על שנתבשל היינו

דינו  בו סולדת שהיד זמן כל מהאש, העבירו ואפילו
lyan.(h):(כ)כן  epi` ipy ilk מי יש בו נכוית היד ואם יוסף . בבית כמבואר בו סולדת היד אם ואפילו

כעין (כא)שאומר  רתיחות מעלה אפילו שני כלי לשונו: וזה כתב  יוסף  בבית אבל ראשון. ככלי  מבשל שהוא
דעתו  ומוכח  עכ"ל. פנים בכל מבשל אינו שני דכלי  בידינו גדול דכלל כלל, מבשל אינו ראשון בכלי שהיה

הפוסקים  רוב  דעת וכן מבשל אינו בו נכוית היד אפילו שני  הספר (כב)שכלי שבסוף  בקונטרס ועיין עיקר. וכן
ו) הבישול:(סי ' קלי ובדין שלישי , כלי בדין וכן האש. מן שהוסר ראשון כלי ובענין זה, בענין הדברים שהרחבנו

äøéäá äëìä
.'eke df xeriyn zegtae* הוי דלא לזה מודה הרב גם

משה בדרכי נמי  וכדכתב זה, משיעור בפחות (ארוךכבישה

כרותחסק"א) דמליח  ודעתו מליחה, הוי פנים כל על  מיהו .
חטאת  בתורת שכתב כמו כולו, לאסור מיד ד "ט)הוי ו' (כלל 

אנו  שאין להחמיר שדעתו ואף בהגה. ו' סעיף ע' ובסימן
לפי  ולכאורה ה', בסעיף וכמבואר לשמן כחוש בין בקיאין
יש  מקום מכל  בשמן! מליח  כדין מיד בציר לאסור יש זה
דרבנן  איסור היתר של בציר דנשרה היכא מינה נפקא
רק  אוסר אינו להרב אף דבמליחה ממש, כחושים והיתר
ובנכבש  ל "ח, בס"ק זה בסימן שכתבתי  וכמו קליפה, כדי
מש"ך ע"כ כולו, אוסר וירתיח  האש על  שיתננו כשיעור

בהירה(סק"ג) בהלכה ט' ובסעיף לכו "ע). לשון (ד"ה הבאתי
להקל יש ממש שבכחוש שם מ"ש ועיין לח . בס"ק הש"ך 

בדאורייתא: במלוח dtilw.גם ick `l` xq`p `l*
כרותח מליח שדין ערוך השלחן כתב ה' סעיף צ"א ובסימן
והיינו  לקדירה מליחה כדי  ששהה לאחר אלא מיד , אינו
בשפ"ד ותירץ כלום! נאסר אינו זה ולפני  מיל , הילוך כדי

מליח(סק"ב) מטעם אינו קליפה המחבר דהצריך  דהא
היתר  חתיכת שמונחת שכל שסובר מפני  אלא כרותח,
נבלע  אחד  רגע אפילו חומץ או כציר חזק נוזל באיסור
בסימן  תואר הפרי כתב זה וכעין קליפה. כדי עד  קצת ממנו

:(סק"ט)שם

ïåéö éøòù
(fi)הפר"ח לזה והסכימו ד)סק"ב. יעקב(אות יד)ומנחת ס"ק כב יעקב(כלל לד)וחק ס"ק תמז חיים (סק"ט)והגר"א(סי ' ומקור

כו) ס"ק בי' ברורה(או "ח המשנה פסק עא)וכן ס"ק תמ"ז  יהודה(סק"ד)פלתי(gi):(סי ' לחם הבית ב)וכ"כ  אות קד  והסכים (סי'
אדם החכמת ס"ג)לזה נח עכבר (כלל  אם ספק שיש המחבר מ"ש דהא בשו"ע, הסתירה ליישב מ "ש על לי קשה מיהו .

דוקא  בחומץ שנאסר מדבריו משמע ובכ "ז משביח  ודאי הוא דדברא בעכברא אבל  דמתא בעכברא  דוקא זהו משביח
לעת: מעת החוו"ד (hi)אחר להלכה והביאו כח , ס"ק תמ "ז סימן סק"ז)או"ח  תקכז(חי ' בסימן הגר"ז כתב (סי "ב)וגם

תואר הפרי וכן חזק. בחומץ רק בכך :(סק"ד)לאסור לחלק הפוסקים:(k)כתב כל וכ"כ  ט', סעיף שי"ח סימן באו"ח כ "ה
(`k)אדם ס"ו)חכמת נט אדם(כלל חיי  ס"ד)ובספרו כ ברורה(כלל במשנה מח)והובא ס"ק שי "ח אומר (ak):(סי' יביע שו"ת

א) אות מ סי ' חאו"ח איש(ח"ז החזון וגם כן. שהוכיחו אחרונים כמה  יח)בשם אות ד סי ' עי "ש.(מעשרות הדין מעיקר כן העלה
לציון באור רלה)וכ"פ עמ' השבת(ח"ב י)ובשביתת אות מבשל להל ' אהבה(בפתיחה הכ "א)ומנוחת פ"י :(ח"ב
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(é),òéìáîå èéìôî àåä íå÷î ìëîã íéøîåà ùéå .òéìáî åðéàå èéìôî åðéà*(àé)øñåàå
äìçúëì øáãá øäæéì ùåçì éåàøå .äôéì÷ éãë( י "ג סעיף ס"ח סי' לעיל ìáà(ועיין ,(áé)ãáòéãá*

.éâñ àîìòá äçãäáå ,äôéì÷ àìá øúåî סעיף] וצ"ה בהגה] ז  [סעיף וצ"ב יג ] - י [סעיף ס"ח סימן  לעיל (ועיין

ועירוי) שני כלי דיני נתבארו  בהגה] .ג
äëìää øåà

(i).rilan epi`e hiltn epi` חריף הוא [עייןאפילו

בהירה] dtilw.(i`):בהלכה ick xqe`e שאין שאף
ולהבליע להפליט  בכוחו יש מקום מכל לבשל בכוחו

הרשב "א וכתב  קליפה. כדי  בטור )טעם שאפילו (הובא 
הוא  האור ידי על שהוא חום כל בו, סולדת היד אין
שיהא  שצריך נראה מקום ומכל ע"כ. ומבליע  מפליט

וביש"ש בו. סולדת ליד קרוב  פנים כל סי 'על פ"ח (חולין 

היד עא ) שאין זמן כל וסובר הרשב"א על חולק 
כח בו אין האש על ועומד ראשון בכלי אפילו סולדת,
דעשו  לאסור, דראוי אלא כלל, ולהבליע להפליט 

הפוסקים  מסקנת אכן ראשון. לכלי  שאינו (כג )הרחקה
כלל: dgcdae(ai)אוסר ,dtilw `la xzen carica

.ibq `nlra'ג סעיף לקמיה בהגה פסק  [וה"ה וכן

זו] לדעה ומבליע מפליט שאינו היס"ב שאין  ראשון .בכלי 
שני (כד)ומהרש"ל  כלי שאין שהגם וסובר חולק 

היתר  ודבר איסור דבר כגון כאחד, ומבליע מפליט
דבר  אבל מזה, זה נאסרין אין שני בכלי שבאו צוננים
והיד  להיפך, או היתר של שני  לכלי שנפל איסור
שכן  וכל בכולו, ומבליע מפליט  הוא בו, סולדת
חם  דעירוי ואף כולו. שאוסר ראשון מכלי  בעירוי 
בדבר  אבל בחתיכות, היינו סגי , בקליפה צונן לתוך
הט "ז  וכתב בכולו. בולע  צד מכל עליו שמתערה צלול

ורק(סק"ד) כולו, לאסור כמהרש"ל להחמיר במסקנתו
השלחן  על לסמוך חשוב  ודבר גדול הפסד במקום
מפליט שאינו שני  בכלי בדיעבד להקל והרמ"א ערוך

והש"ך בו. סולדת היד אפילו כלל, (סק"ה)ומבליע

äøéäá äëìä
.rilan epi`e hiltn epi`* :a sirq עינינו הא וצ"ע

בכלי  וכיוצ"ב נענע עלי  ששמים יום שבכל מעשים הרואות
הרבה טעם ונותן נ "ט]שני בצונן  שמצינו [ואפילו אע"פ ,

מבשלבפוסקים הל' ד  (שבת עובדיה חזון  ה"ה). (פ"ל לציון  [אור 

בכלי ה"ט)] ומותרים הבישול  קלי דין בהם שאין שבת גבי 
שאנו שני? בדבר אבל בסתמא, אלא איירי  דלא וצ"ל 

בדיעבד אף לאסור שיש ודאי  טעם, שנותן ספק בלא רואים
שכל ומסתבר ומפליט. מבליע הרי  מבשל, שאינו שאע"פ

טעם. נותן גם צבע, ipyשנותן ilkay sixg xac xacae,
י"א בכלל כתב האו"ה שנמלח(ד "א)הנה בשר בדין  כתב

נסתפק  שני בכלי והושם אחרונה הדחה בלא ונתבשל 
תשכ"ו)המרדכי סי ' פ"ח מבשל(חולין  דשמא לאסרו יש אם

לאסרו. שנהגו האו"ה ומסיים הבשר. מליחת רתיחת מחמת
ס"ט  בסימן הרמ"א שם(ס"ט)וכ"פ בש"ך וכתב לח). (ס"ק

דבר  ושאר חומץ שם יש אם הדין שהוא רברבי אפי בשם
בשו"ע  זהב זר בהגהות אבל שני. בכלי  מבשל כן גם חריף

ירושלים) במכון  מובא ס"ט לישטתמיט(סי ' דלא דבריו דחה
שבת  לגבי בין מבשל שני  שבכלי  שכתב הפוסקים מן אחד

איסורים בשאר ומפליט]ובין מבליע שאינו  מפורש [פי ' וכן .
לו בכלל עצמו לענין (ד "ג)באו"ה בישול  אין שני  בכלי :

ומפליט]איסור מבליע דאינו ואם [פי' עכ"ל . חריף לדבר אפילו
שרק  משום התם דוקא הודח שלא בשר גבי  שאסר מה כן
טעם, ומקבלים להפתח, הבשר לנקבוביות גורם המלח 

בישול משום אינו איסור אבל  בדיני האו "ה שכותב מבשל [דלשון 

למעין] כמבואר ומפליט למבליע כוונתו חריף והיתר  דבר שאר אבל
אינו  ומפליט שמבליע במלח  ואף כלום. אינו שני  שבכלי
דברים: בשאר לא אבל  במליחה דדרכו בבשר אלא

.ibq `nlra dgcdae ,dtilw `la xzen carica* כיון
דמה  מהרש"ל  בשם בפנים מ "ש ועיין שני. כלי שהוא
אבל בחתיכות, היינו סגי, בקליפה צונן לתוך חם שעירוי 

בולע צד מכל  עליו שמתערה צלול זה בדבר ודבר בכולו.
בגמרא משמע דהא עו .)צ"ע קולף'(פסחים צונן לתוך 'חם

חלב  לתוך שנפל  בשר מדין שם דמיירי צלול , בדבר אף
ברמב"ם הוא וכן להיפך. וכן הי"ז)רותח, פ"ט וז"ל:(מאכ "א

על שניהן ובהתערב מותר לבדו והחלב מותר לבדו הבשר
שנתבשלו  אמורים דברים  במה שניהם, יאסרו בישול ידי

צונן  והוא השני לתוך חם והוא משניהם' אחד  נפל  אם 'אבל חם, לתוך  צונן או חם לתוך חם שנפל או ביחד  שניהם
צ"א  בסי' בשו"ע מבואר וכן עכ "ל. השאר ואוכל החלב בו שנגע כולו הבשר בנקוה"כס"ד)(קולף עוד ועיין ב). :(אות

ïåéö éøòù
(bk)חטאת די "ב)תורת נז הרחקה (סק"ה)וש"ך (כלל  שעשו ביש"ש מ "ש ודחה ואחרונים ראשונים הפוסקים כתבו שכן וכתב

רוב  דעת קליפה, כדי  להצריך הש"ך  חשש שלבסוף ואף להיפך . מוכח  שם דאדרבה מירושלמי , ראיה והביא ראשון לכלי
צ"ד בסימן הט "ז הם הלא להקל , יוסף(סק"א)הפוסקים הבית דעת שרחצו)ושכן רבינו  ומ"ש  ד "ה צ"ה דיןוהאו"ה(סי' לד (כלל

יונהיט) כנפי וכ "פ בדין). צדק(ד "ה יט)וזבחי החיים(ס"ק כז)וכף הט"ז(ck):(אות והביאו עא. סי ' פ"ח  וכתב (סק"ד)חולין
להקל והרמ "א ערוך השלחן על  לסמוך חשוב ודבר גדול  הפסד במקום ורק כולו, לאסור כדבריו להחמיר במסקנתו

בל "י  הפנים לחם כתבו וכן בו. סולדת היד  אפילו כלל, ומבליע מפליט שאינו שני בכלי ו)בדיעבד  י)חוו"ד(אות כף (אות
לח)החיים :(אות
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.b(âé)øúéä êåúì ïðåö øåñéà åìéôà åà ,ïåùàø éìëã íç øúéä êåúì íç øåñéà ìôð
,íç(ãé)êéøö ïéàå .ïåúçúá èéìôîù ãò åîîçîå ïåéìòä ìò øáâ äàúúã øåñà ìëä

,ïðåö ïåúçúäå íç ïåéìòä íà ìáà .øåñà ìëäù ,íç øåñéà êåúì ïðåö øúéäã øîåì
øñåà åðéà(åè).øåñéà íçä ïåéìòä íà åìéôà ,äôéì÷ éãë àìààìà éøééî àì äæ ìëå :äâä

øáë íà ìáà .øúéää íò åçéðî ùàä ïî åøéñäù ãéî ïåâë ,ïåùàø éìë íåçá(æè)êë øçàå ,éðù éìëá çðåî

,ììë øñåà åðéà ,åéìò åà åìöà øúéää çéðî(æé)øàáúðù åîë ,øñåà åðéà éðù éìëã*(הר"ן מלשון  משמע .(כך

äëìää øåà
דכלי  ואחרונים ראשונים פוסקים הרבה שדעת כתב 
לאסור  להחמיר יש ומ "מ כלל, מבליע אינו שני
בעירוי  אכן כך. כל הפסד שאין במקום קליפה כדי
כדי  שמבליע  כולם הפוסקים מסקנת ראשון מכלי 

שאין (כה)קליפה  בס"ד שבררנו בהירה בהלכה ועיין .
שני  שכלי שסובר מהרש"ל כדברי להחמיר מקום
קליפה  כדי ולאסור להחמיר יש עכ"פ  אך כולו, אוסר
ספרד  לבני  מקום ומכל מרובה. הפסד שאין במקום
בהדחה  להקל יש ערוך השלחן הוראות שקיבלו

מועט  בהפסד אפילו עולםבלבד, קרח [הליכות (פ'

שם ) ובהערה gipd.]ס "ו  m`eחלב בתוך בשרית כף
לכתחילה  מותרים הכלים ולהיפך, שני  שבכלי  חם

כדיעבד הוי הכלי דהגעלת בהגה בהדחה. משמע [כן

סק"ז] הש"ך דברי  מתוך מוכח וכן אוסר. אינו שני  כלי :ס"ג
:b sirq(bi).'eke xeqi` ltp צ "א בסימן נכתב  כבר

שם: ונתבאר ד', `xeq.(ci)סעיף lkd מה שמן, צלי  בחתיכות או הבא, בסעיף כמבואר רוטב של בדבר היינו
בקיאין  אנו שאין הרמ "א לדעת אבל ה'. בסעיף לקמן השו"ע לדעת דינו שישתנה כחושות בחתיכות כן שאין

ענין בכל אסור לשמן, כחוש סק"ו]בין קצת [ש"ך שהה כן אם אלא נאסר, אינו מיד האיסור סילק  דאם ודע  .
שכתוב  האיסור כמו סילק  או וכיסה ניער לי ומה מותר, מיד וכיסה ניער דאם ס"ב  צ"ב  `l`(eh):(כו)בסימן
.dtilw ick,בלבד קליפה כדי  אלא התחתון בכל איסור מפליט  שאינו עד ומצננו, העליון על גובר שהתחתון

מתובל  שהוא או בבשר בקעים יש ואם ס "ו. כדלקמן כן הדין שמינות בחתיכות ואפילו בלע. ליה דאדמיקר
צא בסי ' כנ"ל אסור כולו llk.(fh):(ס "ז)בתבלין xqe` epi` 'eke ipy ilka gpen הכלי מקום מכל אבל

וכן  קליפה, כדי שאוסר עירוי  כמו הוי היתר של בקערה רותח איסור הדבר דכשהניח  קליפה, כדי נאסר עצמו
זה  מטעם קליפה צריך ההיתר איסור, של בקערה רותח היתר דבר הניח `xqe.(fi):(כז)אם epi` ipy ilkc

הלכות  לגבי  ובפרט למעשה, מינה נפקא הרבה בזה שיש משום בזה, הדין בפרטי  קצת להאריך אני  מוכרח 
בד"מ הנה שניתן (סק"ד)שבת. כיון זאת בכל דג, או בשר חתיכת כגון גוש דבר הוא האיסור אם שאפילו כתב

לח  בדבר שני כלי  דיני ככל ודינו מבשל, אינו וכן ומבליע  מפליט אינו שני  דוחקא בכלי ע"י  שאפילו  [ומשמע

שני] ככלי  דינו  סוברים דסכינא יש אמנם זו. בהגה מדבריו משמע  וכן מבליע(כח). אינו שני  שכלי פי  על שאף

äøéäá äëìä
.xqe` epi` ipy ilkc* :b sirq שהבאנו ההלכה באור עיין

מבשל. שני  שבכלי  גוש דבר אם הפוסקים מחלוקת
צ"ד  בסימן יד)ושהט"ז דוחקא (ס"ק שיש דבמקום כתב

כתב  והנה ראשון. ככלי הגוש שדין להחמיר יש דסכינא
פסחים במסכת למאירי  הבחירה הסכינים (ל:)בבית וז"ל :

כלי  בהם שמצריכים אלא בהגעלה שדיים בכאן התבאר
תשמישן  ראשון, בכלי  שמושם שאין ואע"פ ראשון.
בהם  נכנס שהסכין מה עם החם בבשר או חם שבלחם
מפני  ולא ראשון, בכלי  כתשמישו אותה עושה בדוחק
נחוש  כן שאם בקדרה אותו תוחבין שלפעמים שנחוש
אלא  לבון, ונצריכהו שפוד  כעין באור אותו תוחבין שמא
הצרכנום  ולא להם, חוששין ואין מצוין אין אלו דברים
כדברי  זה והרי  עכ"ל . שכתבנו. מה מצד  אלא ראשון בכלי

הר"ן אבל  ח:)הט "ז. הגעלה (פסחים צריכים שסכינים כתב
כתב  ומדלא ראשון. שבכלי לקדרה מכניסם שפעמים משום
מוכח שהיס"ב, חם שני  שבכלי  בשר בהם שחותכים משום
דוחק  ידי  על  אפילו מפליט  אינו שני  שבכלי  שגוש בהדיא

הנצי "ב הגאון הוכיח וכן שאילתא הסכין. מטות פ' שאלה (העמק

ïåéö éøòù
(dk)ט סעיף צ"ב סימן בהירה בהלכה מ "ש עיין הקילוח  נפסק נר )ובענין תשובה(ek):(ד"ה חמודי (סק"ח)פתחי בשם

א)דניאל צ"ב(סק"ז)ש"ך(fk):(סו"ס בסימן בהירה בהלכה עיין הקילוח  שנפסק עירוי  ובענין משה. הדרכי ד"ה בשם (ס"ט

ד"ז)או"ה(gk):נר ) לו  מד)ויש"ש(כלל  סי' הש"ך(פ"ז  מצדד וכן :(סק"ח),
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íçéðä íàå(çé),ïåùàø éìë íåçî íéîç íäéðù íà ,äæ ìöà äæ(èé),ïðåö ãçàä íàå .øåñà ìëä(ë)øúéää

äëìää øåà
מפליט ומפליט  אינו והרמ"א ולשו"ע הרש"ל, לדעת [כאחד

הקודם] בסעיף כמבואר קליפה מצריכים ויש מילי כלל, הני  ,
גוש  דבר אבל ורוטב , מים כגון נוזל דבר בו כשמונח
אף ראשון ככלי דינו וכדומה, ודוחן אורז או כבשר
הדבר  כי  האו"ה כתב  לזה והטעם שני. בכלי כשניתן
שני, הכלי דפנות בו שנוגעים ידי  על מתקרר הנוזל
נשאר  הכלי, בדפנות כולו נוגע שאינו גוש דבר אבל

הפוסקים  וכתבו חמימותו. כח זה (כט)בו טעם שלפי 
גם  רוטב, עם ביחד שני  בכלי ניתן שהבשר במקרה
בדפנות  נוגע שהרוטב כיון שני, ככלי דינו הבשר

הרוטבומתקרר  שהרי  הבשר גם מתקרר זה ידי  ועל ,
הש"ך וכתב סביביו. מכל בו שבאורז (סק"ח )נוגע

הכל  לדברי  רוטב  כעין ונשפך צלול הוא אם ודוחן
שיהא  שייך לא יבש בדבר דדוקא שני , ככלי  דינו
צ "ד  בסימן הט "ז מסיק  הלכה ולענין שני. ככלי דינו

יד) שאין (ס"ק באופן ודוקא הרמ"א, כדעת להקל
אבל  ודוחן, לאורז כף שתחב כגון דסכינא דוחקא
כהרש"ל  להחמיר כתב  דסכינא דוחקא שיש במקום
אברהם  המגן דעת אבל ראשון. ככלי הגוש שדין

מה)באו"ח ס"ק שי "ח ברורה(סי ' המשנה ס"ק והביאו (שם 

דבריו קיח ) לכל והיינו ראשון, ככלי  דינו גוש שדבר ,
הסכימו  אחרונים הרבה אבל בישול. לענין (ל)ואפילו

דינו  בכ"ש גוש שדבר מה כל הרש"ל לדעת שגם
וכן  מבשל, ואינו שני ככלי  דינו עלמא לכולי  בישול לגבי אבל ולהפליט , להבליע  רק  היינו ראשון ככלי 
ואפילו  ומפליט מבליע אינו שאפילו להקל יש צורך ובמקום מבשל. אינו שני בכלי  שגוש למעשה עיקר

בהירה בהלכה שהבאנו הר"ן וכדעת הסכין דוחק ידי  דבמקום על צ"ה) סי' יו"ד (ח"ב סופר חתם בשו "ת [וכ"כ

עיי "ש] הגאון ממורו  קיבל ושכן בזה, להקל יש  df.(gi):הצורך lv` df האיסור את כשהסיר תיכף או האש. אצל
דינו  שני  בכלי  שגוש הפוסקים לדעת באויר בעודם בשני אחד ונגעו זה אצל זה הניחן האש, מן וההיתר

שני : `xeq.(hi)ככלי lkd שמן ומהו כחוש מהו בקיאין אנו שאין ה' בסעיף  לשיטתו אזיל הרמ "א
הכל: rbpy.(k)ואוסרים mewna dtilw jixv xzidd מהם ואחד בזה זה שנגעו וגבינה בבשר הדין והוא

ודיו  משניהם קולף  – דנקט (לא)צונן גב על ואף  עו.). קליפה,(פסחים  כדי  בלע ליה דאדמיקר גבר תתאה

äøéäá äëìä
קמג:) דף מאירקלז  צד)והבית יעקב (סי' (בהגהותיוומשכנות

ק"ה) סי ' צה)והחת"ס ליו "ד  סי' מדברי (יו "ד  פנים כל  ועל .
שאינו  שני בכלי  גוש בדבר להקל  שיש ללמוד יש המאירי
מדברי  להוכיח  יש וכן דסכינא. דוחקא אין אם מפליט,

באו"ח  ערוך  סי "ט)השלחן שי "ח שמן (סי ' לטוח אסור וז"ל:
הצלי  נצלה אפילו המדורה, כנגד  בעודו הצלי על  ושום
הרי  עכ"ל . והשמן. השום יתבשל מקום דמכל  יום, מבעוד
העבירו  אם אבל  המדורה, כנגד בעודו אלא התיר דלא

יעקב המנחת וגם חשש. אין שני  מה)לכלי  ס"ק סא (כלל

מש"ס כן קד:)הוכיח  שני (חולין  שכלי  לומר אפשר שאי
וכלי  הוא שני  כלי סוף "סוף דמקשה: בגוש, אפילו מבשל
בביאור  וגם וגבינה. בבשר התם ומיירי  מבשל", אינו שני

יז)הגר"א ברורה (ס"ק ראיה עוד והביא זו, ראיה הביא
דמעשרות מ"ז)ממשנה הר"ש (פ"א ופירש לחמיטה, דנותן

בשמן, פניה מחליק התנור מן וכשמוציאה עוגה שהוא
זה  אבל  למעשר, קובעת דהאש בישול , חשיב שלא וקמ "ל
הרא"ש  פירשו שכן ומצאתי ע"כ. מבשל  ולא הוא שני  כלי
שחמיטה  פירש שהרמב"ם אף והנה והרע"ב. והריבמ"ץ
במסכת  מ"מ  דידן, לנידון ראיה אין זה ולפי כלי , מין הוא

יום מ"א)טבול דקה.(פ"א עוגה הוא דחמיטה פירש הוא גם
טל אגלי  בספר מסוכטשוב האדמו"ר הגאון הקשה וכן

ג) אות לב ס"ק אופה דגוש (מלאכת הסוברים על  זו ממשנה
ראיה  עדס יעקב ר' מהגאון שמעתי שוב מבשל. שני בכלי

שבת מהמשנה לזה והקדרה (מב.)ברורה האילפס :
הוא  נותן אבל תבלין, לתוכן יתן לא מרותחין שהעבירן
יש  קדירות ובהרבה ע"כ התמחוי לתוך  או הקערה לתוך
רק  איירי  שהמשנה להעמיד גדול ודוחק גוש, דבר גם
שני  בכלי  גוש דבר דגם הלכתא לה קם והשתא לח. בדבר

פנים: כל על  מבשל  אינו

ïåéö éøòù
(hk)למנחה בסולת הובא האשם, ז)תורת דין  כג ז)ובפת"ש(כלל  אות צד באו"ח (סי' הפרמ"ג מצדד וכן ס"ק , א"א רנ"ג (סי '

ק"זלב) בסימן לקמן מדבריו כדמשמע ודלא סק"ב), בדרכ"ת(מש "ז  בזה ועמד בזה, גם צח)להחמיר ס"ק סוף צ"ד  (l):(סי'
יעקב מה)מנחת ס"ק סא מש"ס(כלל  כן קד:)והוכיח  שמבשל (חולין לומר אפשר בהירה]שאי  בהלכה דבריו כתב [והבאנו ושכן ,

בסופו)האו"ה ד "ז  לו  בסימן (כלל הפמ "ג  דבריהם והביא הרש"ל. לשון מורה ושכן ומפליט , מבליע רק מבשל  שאינו בהדיא
יד)צ"ד  ס"ק אדם(מש"ז בבינת מסיק וכן מח). סי ' או"ה לציון.(שער  אור בשו"ת רלט)וגם ע' בכלי (ח"ב גוש שמאכל פסק

עובדיה בחזון וכ "פ מבשל. ואינו שני  ככלי  דינו הט"ז)שני , מבשל הל' ד  בהירה:(שבת בהלכה ועיין .(`l) בשם הפוסקים
ד "ב)או"ה כט והש"ך (כלל לא (סק"ט). אם כהרש"ל  להחמיר כתבו הפוסקים ומ"מ  הרש"ל . ע"ד והקשה זו, לדעה הסכים

לקמיה: שנכתוב כמו הפסד  במקום
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òâðù íå÷îá äôéì÷ êéøö(ש"ד והגהת ד"ב כ"ט כלל ïë(ארוך íâ äéá ïðéøîà ,êôéäì åà øúéä éìëá åçéðäù øåñéà .

ïéã(àë)úåëéúç éúùá åîë ,øáâ äàúú(ל"ו כלל ã"ö(שם ïîéñ ìéòì ïééòå ז). úáìåç.(סעיף ïéëñá øùá êúç íà

(áë)øåñéà ïîåù åà áìç åá ùéù ÷ìåã øðì øùë ïîåù åá ùéù éìëî úåøòì øåñàועיין פכ"ה ומרדכי שם (ג"ז

ק"ג ) סימן מהרא"י  ובפסקי מהרי "ל ùåçì(âë),בתשובת ïéà ãáòéãáå(ארוך)..c(ãë),íéøåîà íéøáã äîá
ìáà .ìéùáúä ìëá åáøòîå øåñéàä úèéìô êéìåî áèåøäù éðôî ,ìéùáúä êåúì ìôðùë

(äë)éìöä ìò ìôðù ,ø÷ ïéá íç ïéá ,øåñéà(åë),äìéèð éãë àìà øñåà åðéà ,ùàä ìöàù
éáåòë àåäù(æë)êëéôì .òáöà áçåø

äëìää øåà
גובר ונמ האחד אין אז זה בצד זה האיסור דאם צא

הוצרך  דלא לומר יש קליפה, מכדי  יותר לאסור ויש
לאסור  חם לתוך צונן לגבי  אלא גבר תתאה לומר

הרש"ל (לב)הכל  אבל הכי. דינא שמן הבשר ואפילו .
ע ) סו"ס פ"ח זה (יש "ש  מונחים שהם שכל וסובר חולק 

ודינו  חבירו, על גובר מהם אחד אין זה, בצד
אוסר  אז החם הוא האיסור אם תלוי  ולכן כמליחה.
פסק וכבר בשמן, כולו שאוסר מליח טמא כמו כולו,

לקמיה לשמן (ס "ט)בהגה כחוש בין בקיאים אנו דאין
בששים. לשער יש מליחה במקרה ובכל זה שלפי [ובאמת

כלל, יאסור שלא בדין היה צונן והאיסור החם הוא שההיתר

וסגי אוסר אינו  טפל ואיסור מלוח דהיתר י' בסעיף לן  וכדקיימא

משום  בט"ז , וכמובא קליפה להצריך יש שבזה אלא בהדחה,

הרמ"א, דעת כנגד להקל סברתו על סומך שאינו כתב שהרש"ל

במש "ז] זה כל והובא חם, כשהאיסור כנגדו  להחמיר רק אלא

זו  כדעה להחמיר יש מרובה, הפסד שאין :(לג )ובמקום
(`k).xab d`zz בת קדירה כגון צונן בתחתון ולכן

גוש  דבר בתוכה והניח צוננת, והיא מאיסור יומא
קליפה  ההיתר צריך לחות, בו שיש או נגוב  רותח 
רותח איסור הניחו אם וכן בקדירה. שנגע  במקום
קליפה  כדי  הקערה נאסרה צוננת, היתר של בקערה

האיסור  נפילת הרש"ל(לד)במקום מיהו מה). סו "ס  (פג"ה

רוטב בלא אפילו אוסרת שקערה דמאחר וכתב  חולק
מגופה פליטה בה שאין ז)כיון סעי' בהגה ממילא (כדאי ' ,

בשני  דרק גבר, ותתאה עילאה דין גם ביה שייך לא
עילאה  דין שייך וקר חם להיות שטבען אוכלים מיני
חם  כן אם בכך, טבעו שאין כלי  משא"כ ותתאה,
אכן  ששים. שאין היכא ונאסר ובולע מפליט  שאצלו

והסכימו  דבריו, דחו הרמ "א (לה)האחרונים לדברי
בסוגיא  משמע  והכי גבר, תתאה אמרינן בכלים שגם

על(עו.)דפסחים מרוטבו נטף  `xeq(ak)החרס :גבי 
.'eke zexrl למעלה מהנר עולה שההבל .(לו)משום

מה  כן לא שאם לאכילה, השומן את כשרוצה והיינו
שמותר  וסוברים חולקים ויש בזה. יש איסור
איסור  לגבי  כלל ניצוק שייך שלא לערות, לכתחילה
ל"ג  ס"ק  צ"ה סי ' ההלכה באור זה בכל ועיין והיתר.

שם: ציון yegl.(bk)ובשערי  oi` caricae שאין
רואין  שאין זמן כל העולה, להבל מסתמא חוששין

התחתון מהבל מזיע  יהודה]שהעליון c::[יד sirq
(ck).mixen` mixac dna,הכל ואוסר גבר שתתאה

הקודם: בסעיף  לעיל ltpy(dk)וכנזכר 'eke xeqi`
.ilvd lr,'ה בסעיף כמבואר כחושים ושם ושניהם

כגון  לח דבר הוא האיסור אם ואפילו שמן. דין יבואר
בטבעו כחוש שהוא ס "ז)חלב  צלי (כדלקמן על ונפל ָ

מקום  בנטילת סגי  כן גם lv`y(ek):(לז)כחוש,
.y`dהונח טרם אבל מהאש הוסר אם הדין והוא

עלמא: לכולי ראשון ככלי  דינו agex(fk)בכלי,
.rav` אדם של אגודל אצבע רוחב כעובי  היינו

ïåéö éøòù
(al)תואר באריכות:(סק"ז)פרי יעקב(סק"ה)ט "ז(bl)עי "ש סק"ב)ומנחת כג  יב)חוו"ד (כלל  ס"ק אדם(חי' ס וחכמת (כלל

החייםסי "א) מה)וכף אחרונים:(אות עוד  וסק"י :(cl)בשם סק"ז בש"ך  מבואר רבים.(סק"י)ש"ך (dl)כן ראשונים בשם
חדש הפרי  פסק וכן צ"ד . בסו"ס יוסף הבית דעת יב)וכן סק"י)והפמ"ג(ס"ק אדם(שפ"ד ס"א)וחכמת נז  דעת (כלל הוא וכן .

בביאורו כלים:(סק"כ)הגר"א מדיני עוד  החיים בכף ועיין יא)ש"ך(el)וש"פ. יג)ופר"ח(ס"ק דברי (ס"ק עפ"י  וש"פ,
תשט"ו)המרדכי  סי ' פ"ח צ"א(fl):(חולין  בסימן הש"ך כתב צ"ב(סק"ה)כן באור (סק"ג)ובסימן דבריו והבאנו המחבר, לדעת

ס"ב שם רוטב:(סק"י)ההלכה עם בקדירה המונחת חתיכה על בנפל הדין ובסמוך  עיי"ש ועוד עי"ש.
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(çë)íò äàìöù øåñéà úëéúç åà ,åãéâá åàìöù êøé(èë),äæá äæ òâåðå øúéä úëéúç
øéñäì êéøö(ì)ïëå .øåñéà úëéúçá äòâðù íå÷î äëéúçä ïî ïëå ãéâä áéáñ äìéèð éãë

ìôð íà(àì)äñéë àìå äøã÷ä øòéð àìå ,áèåøì õåç àéäù äøã÷áù äëéúç ìò øåñéà
,áèåøá àéä íà ìáà .äìéèð éãë àìà øñåà åðéà ,äúåà(áì)åìéôà é"øìå äìåë é"ùøì

,äúö÷î(âì)íòèä òôòôî áèåøä ,äøã÷ä äñéë åà øòéðå áèåøì õåç äìåë åìéôà åà
:åìåëá ñðëðå åáøòîå.d,äìéèð éãë àìà øñåà éìöä ïéàù íéøåîà íéøáã äîá(ãì)

,åá àöåéëå åãéâ íò êøéá(äì)éãâ ìáà ;äëéúçä ìëá òôòôì çë åá ïéàù ùåçë øáã
,åáìçá åàìöù ïîù(åì)ìåëàì øåñà ,åáù áìçä ìë ãâðë íéùù éãâä ìëá ïéà íà Å

ïéàù éô ìò óà ,ùåçë àåä íà ìáà .åìåëá òôòôî ïîù àåäù ïåéëù ,åðæà ùàøî åìéôà
äùåçë äîäá ìù áìçäù ,äìéèð éãë àìà øñåà åðéà ,åáù áìçä ìë ãâðë íéùù åáÅ
úéìöðù øúéä úëéúçå äùåçë øåñéàä úëéúç åìéôàå .òôòôî åðéàå åòáèá àåä ùåçë

äëìää øåà
eciba.(gk):(לח)בינוני  e`lvy jxi גיד בשומן היינו

אבל  טעם, נותן שהוא משום מדרבנן שאסור הנשה
טעם  נותן שאינו משום אוסר, אינו עצמו הנשה גיד
ב ' סעיף ק' בסימן וכנזכר בעלמא, כעץ  הוא והרי

יב] ס"ק xzid.(hk):[ש"ך zkizg כחושות ושתיהן
cibd.(l)וכנ"ל: aiaq dlihp ick השמן שדבר ואף 

ואינו  בטבעו הוא כחוש הגיד שומן בכולו, מפעפע 
ה'. בסעיף  לקמיה שיבואר כמו הש"ך מפעפע  וכתב 

יב) שצלאו (ס "ק בירך להמחבר הרמ "א שסתם שמה
כחוש, ודאי  דהוי  משום נטילה כדי  שנאסר בגידו
שאין  במקום המנהג לפי אבל הדין, מעיקר היינו
כ' סעיף  ס"ד בסימן הרמ "א דעת קצת, הפסד
לחוש  בששים, לשערו יש בגידו ירך שכשנמלח
שכן  וכל בכולו, מפעפע הגיד שומן שגם לדעה

שהוא `xeqi.(l`)בצלי: באיסור דוקא איירי  בזה
גוש שיש [וכחוש]דבר הרוטב הרי נוזל, הוא אם אבל ,

לטיפה  וגורם ולחלוחית, הבל מעלה בקדירה
סימן  ההלכה באור וכמ"ש החתיכה, בכל להתפשט

הפוסקים:(סק"י)צ"ב  i"xle(al)בשם dlek i"yxl

.dzvwn elit` בתנור לעשות נוהגין שיש צלי  ולענין
היא  החתיכה ורוב  מים מעט בה ונותנין מחבת בתוך
כמבושל, דינו דלר"י פשוט הדבר לרוטב, חוץ

כצלי  דינו יוסף]ולרש"י השו"ע.[בית ומדהביא
כשני  להחמיר שחושש משמע הכריע , ולא מחלוקתם

ahexl(bl):(לט)הפירושים  ueg dlek elit` e`
.dxcwd dqik e` xripe בכל מפעפע  דהרוטב

שאם  רתיחות, מעלה הקדירה שתהא וצריך הקדירה,
באור  וכמ "ש הקדירה, פי עד הרוטב יעלה לא כן לא

צ "ב בסימן לעיל יז)ההלכה הפוסקים:(ס"ק בשם
:d sirq(cl).ecib mr jxia דהוא הגיד, שומן היינו

מפעפע yegk.(dl):(מ)אינו xac אפילו והיינו
וקנוקנות  גיד של שומנו מקום מכל שמנה, הבהמה
ואינם  בטבעם כחושים הם כולם והקרומות שבו

miyy.(el):(מא)מפעפעים  icbd lka oi` m` אבל
מכל  רוטב , שאין דאף מותר. הגדי  ששים יש אם
לכל  בשוה הוא ההיתר לתוך האיסור התפשטות מקום

ההיתר  הרשב"א (מב)חלקי לדעת בעי  נטילה כדי [ומ"מ

וכדלקמיה] :והשו"ע

ïåéö éøòù
(gl) תס"אמשנה בסימן כד)ברורה החיים(ס"ק ס)וכף אות צ"ב(hl):(שם בסימן החיים ה)כף הזבחי (אות כתב ושכן
שניהם:(סק"ה)צדק כחומרת להחמיר שאני)תוספות(n)דצריך ד"ה צז . יוסף:(חולין בבית והובא והרא"ש. ר"ת, (n`)בשם

חדש יז)פרי  לקמיה:(ס"ק יבואר שמנה היא דאם שמנה, אינה עמה שנצלה ההיתר שחתיכת וכ"ז .(an) הרמב"ם דעת כן
הל "ב) ע"י (פט"ו  להתיר אין רוטב דבלא הסובר הרא"ה משיטת ולאפוקי שני . בתירוץ והרא"ש התוס' וכ"כ  והרשב"א,

בב"י : כ"ז והובא אחד. במקום נבלע מהאיסור שהרבה למיחש דבעי  משום ששים
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,äðéîù äîò(æì)òåãé íå÷îì ìôðù òåôòô åì ùéù øáã ìëå .äìåëá òôòôî øåñéàä
,øåñéàä ìèáì íéùù äëéúçá ùéù éô ìò óà ,éìöá äëéúçäî(çì)íå÷î úìéèð êéøö

מהרי"ל) בשם ואגור י "ד כלל ואו"ה והגה"א וסמ"ק רבוותא כמה בשם äâä:(מרדכי  .(èì),éåôà åà ,áèåø àìá ìùåáî ìëå

øáã ìëá éìöë åðéã(וב"י ïéðò(î).(טור ìëá øåñàì ùéå ,ïîù åà ùåçë éø÷éî äæéà ïéàé÷á åðà ïéàã íéøîåà ùéå

íéùù àëéàã ãò(מהרי"ל בשם ואגור וסמ"ק ואו"ה פט"ו  והג"מ ש"ד úìéèð(àî).(הגהת êéøö ,íéùù àëéà åìéôàå

äëìää øåà
(fl).dleka rtrtn xeqi`d רב עו:)כדאמר (פסחים 

שצלאם  כחוש נבלה ובשר שמן שחוטה בשר גבי 
נבלה  לבשר ומפטם שחוטה בשר דאזיל בתנור,
בריחיה  ליה ומפטם נבלה בשר ליה והדר הכחוש
כך  אומרים אנו בריחיה ואם ואוסרו. שחוטה לבשר
השמן  היתר שהולך בצלי  כך לומר שיש שכן כל

כשמן כן גם שנעשה עד הכחוש לאיסור [ערוך ומפטם

להיתר השלחן] ומפטם האיסור הולך כך ואחר .(מג ),
הפוסקים  הקשו קי"ל(מד)והנה ס "ז)דהא דחתיכה (עב "י 

אפילו  חברתה אוסרת אינה כחוש מאיסור הבלועה
האיסור  מוליך שבה השומן שאין לפי  שמנה, החתיכה
וכיון  בטבעו, שם לילך יכול שהאיסור למקום אלא
ההיתר, בכל לפעפע ביכלתו ואין כחוש האיסור דכאן
אוסר. עצמו שהוא ממה יותר ההיתר יאסרנו איך

אסור (מה)והאחרונים  שהאיסור דכאן ליישב כתבו
איסור  של רוטב  פולט  כרחו שעל כיון עצמו, מחמת
הוא  שמן, אצלו ההיתר אם הלכך נטילה, כדי ואוסר
שאין  במקום משא"כ בכולו, ומבליע פליטתו  מחזיק
מאיסור. שבלועה אלא עצמה מחמת אסורה החתיכה

שכתב מי  וזת"ד:(מו)ויש אחר קצת באופן ליישב 
יכול בטבעו דהכחוש הוא, כך אלא דהענין לפעפע

שומנו  ריח כשמריח ולכן כחו, נתדלדל כחישותו מפני
ומפעפע . בעצמו מתחזק הוא אז ההיתר של
האיסור  פנים כל על אם רק שייך אין זה והתחזקות

בלוע רק הוא אם אבל עצמו, מצד איסור הוא הכחוש
שיוכל  ההיתר של שומנו ליה מהני  לא מאיסור
לעשות  כחות, שני  להשומן נותנין ואין לפעפע,
לפעפע : בכח  יחזקנו וששומנו איסור כעצם הבלוע

(gl).mewn zlihp jixv,בכולו מפעפע שהטעם ואף
כדי  יותר רושם שם יש נטילה בכדי מקום מכל

משמע(מז)טעם  האיסור נפילת מקום נודע אינו ואם .
כיון  ההיתר מן ליטול צריך שאין השו"ע מלשון

בששים  מפעפע(מח)שבטל שאינו כחוש באיסור אכן .
אם  מדינא, נטילה כדי שאוסר בששים מתבטל ואינו
כדי  ליטול צריך אז האיסור, נגיעת מקום נודע  לא

מספק החתיכה מכל lyean(hl):(מט)נטילה lke
.ilvk epic iet` e` ahex `laדאף לאשמועינן בא

רוטב  בלא בבישול שאין פי קדר]על באפוי [צלי או
והייתי  הנצלה, מאוכל ציר שיש כמו לחלוחית שום
אפילו  כולו לאסור אין ששים כשאין שאפילו חושב

מקום  נטילת וגם ששים צריך זאת בכל (n):(נ)בשמן,
.'eke oi`iwa ep` oi`c mixne` yie בני אנן וגם

דאף שמן, כדבר ושומן חלב כל האידנא דיינינן ֵספרד
בכגון  אבל ושומן בחלב  ודוקא בדבר. בקיאין לא ֵאנו
לסמוך  יש שמנונית, בו שאין רואים ואנו כחוש בשר
גזירות  לגזור לנו דאין כולו לאסור ואין מרן כדעת

miyy,:(נא)מדעתינו  `ki` elit`e (`n)jixv
.mewn zlihp,כחוש הוא באמת שמא לחוש שיש

ïåéö éøòù
(bn)ש"ך והביאו יוסף, יד)בית כן (ס"ק אמר בריחא דוקא מ"מ  בדיעבד , היא מילתא לאו דריחא כלוי דקי "ל  אף והיינו .

בביאורו הגר"א כתב שכן ושו"ר טעם. שנותן איסור בשאר לא אבל  מילתא, לאו לג)שהיא ופשוט:(ס"ק ,(cn) הקשה כן
חדש(סק"י)והט"ז(ס"ז)הב"י  יט)והפרי והגר"א(ס"ק והפר"ח הט "ז הסיקו זה ומחמת נה)וש"א, כאן(ס"ק גם [מיהולהתיר

בעי] נטילה רשב"אכדי בחידושי  שמבואר וכמו חתיכה), ד "ה ברמב"ן(ק. הוא ההוא)וכן ד"ה וש"ך(dn):(צז. יט,ב"ח  (ס"ק

נקוה"כ) הפלתיובספרו  הסכימו וכן איש(סק"י), עי"ש)והחזון ח אות כב הפרמ"ג (סי ' וכתב מפטם. שפיר עצמו מחמת דבאיסור
סק"י) לאסור:(מש"ז ראוי  השלחן(en)שכן תואר(סל"ד)ערוך הפרי  כתב זה וכעין מזה:(סק"ט), לזוז דאין (fn)וכתב

זהב יא)משבצות הט"ז:(ס"ק כתב זה וכעין הרשב"א. כהן(gn)בשם פ"ד)מנחת סוף חדש(ח"ב (מש "זופרמ"ג(סק"כ)ופרי 

יא) חדש(hn):ס"ק יהודה(p):(שם)ופרמ "ג (שם)פרי  מב)יד ס"ק קצת:(הקצר  ביאור תואר (p`)בתוספת הפרי  פסק כן
צדק(סק"י) שבזבחי  ואף מג). החיים(ס"ק סט)וכף נראה (אות לשמן, כחוש בין בקיאים לא דאנו בבשר אף לאסור כתבו

הכנה "ג מדברי וגם יתירה, חומרא דזהו יח)לי  אות חדש(הגב"י מוכח(סק"י)והפרי  וכן להחמיר. נוהגין אנו דאין מוכח
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íå÷î(ארוך)øåñéàá ìáà ,úéðåðîù åá êééùã øåñéà øàù åà áìç øåñéàá à÷ååãå .âåäð éëäå ,(áî)êééù àìã Å

.äìéèð éãë ÷ø øñåà åðéà ,ùåçë éàãåá àåäå ,úéðåðîù äéá(בב"י משמע eøáã(âî)òåôòô..(כך åì ùéù
øñåà åðéà ,ïðåö ìò íç ìôð íà êëéôì .øáåâ ïåúçúä ,ïðåö ãçàå íç ãçà äéä íà ,éìöá
.øåñà ìëä ,øåñéàä ãâðë íéùù øúéäá ïéà íà ,íç ìò ïðåö ìôð íàå .äôéì÷ éãë àìà

.fïåâë ,äîöò úîçî äøåñéàùë à÷åã ,äúòéâðá äúøáç úøñåà øåñéà úëéúçã àä
åà äìéáð(ãî)äî àìà øåñéà äá ïéà íà ìáà ,áìçá øùá(äî),øçà íå÷îî äòìáù

(åî)äòìáùë ,íéøåîà íéøáã äîá .ãçé åìöð íà åìéôà ,äá úòâåðä úøçà úøñåà äðéà

äëìää øåà
מדינא נטילה כדי  צריך וגר"א]ואז סק"ז  ואף[ד"מ .

צריך  ממש בשמן שאפילו ערוך השלחן פסק שכבר
מינה  נפקא יש מקום מכל מקום, נודענטילת בשלא

לח: ס "ק עיין נאסר, dia(an)היכן jiiy `lc
.zipepny.בהגה ט' בסעיף  וכדלקמן בפסח חמץ כגון

בעזה"י: שם יבואר הלכה e:ולענין sirq(bn)yiy
.ilva retrt el או שמן שהאיסור או לומר רוצה

שמנים: שניהם אפילו או שמן, f:שההיתר sirq
(cn).alga xya בחתיכת (נב)הש"ך דמיירי  ביאר

ואף אחרת, בחתיכה ונגעה מחלב  שנאסרה ָבשר
לחתיכה  עובר שנאסרה בחתיכה הבלוע  החלב שאין
בלא  לחתיכה מחתיכה עובר בלוע דאין האחרת,
נעשתה  החתיכה שנאסרה כיון מקום מכל רוטב,
מהחתיכה  שיוצא הבשר טעם כן ואם לגמרי , כנבלה
אלא  בזה לאסור שאין כתב עוד איסור. בעצמו הוא
כחוש. איסור הוא עצמו שהחלב משום נטילה ָכדי
כחוש  בין בקיאין אנו שאין לעיל הרמ "א שכתב ואף 
רק אלא האיסור, גוף  שאינו מה מקום מכל לשמן,

בליעה  ידי אדינא (נג )על ואוקמוה כך, כל חמיר לא
ע "כ. מפעפע  אינו וחלב  מפעפע, כשאינו אוסר ָדאינו

הט "ז יג)אבל מרש"ל(ס "ק מה)הביא סי ' דמה (פ"ז
בגבינה  שנגע  חם בשר היינו בחלב בשר כאן שכתב 
בשר  חתיכת אבל עצמו. מחמת איסור חשוב  שזה
אינה  אחרת בשר בחתיכת ונגעה מחלב  ָשנאסרה
נבלה, נעשית שהחתיכה ואע "ג כלל. אותה אוסרת
אוסרת  היא אין מקום מכל הבשר, של מוהל ופולטת
ובעינן  חלב , טעם פולטת שאינה משום חברותיה

לאוסרם  כדי  לחתיכות האסור החלב מן .(נד)שיצא
מדאמרינן מוכח  זה קח :)ודבר ניער (חולין  לא "אילימא

מפלט בלע  מיבלע  אסורות, החתיכות כל אמאי  כלל
פליט " הפוסקים (נה)לא רוב הסכימו ולזה וכן (נו). ,

`xg.(dn)עיקר: mewnn drlay על בלעה אפילו
בלא  אוסרת אינה מרובה, בליעה שגורם בישול ידי 

da.(en):(נז)רוטב zrbepd zxg` zxqe` dpi`
קליפה  כדי ואפילו כלל אוסר אינו ואפילו (נח)פירוש, .

שמנה, היתה הכחוש האיסור שבלעה החתיכה
לפי  אוסרת, אינה כן פי על אף מפעפע , שבה דשומן
אלא  האיסור את עמו מוליך שבה השומן שאין

בטבעו  לילך יכול שהאיסור הדין (נט)למקום והוא ,
שמנה: היתה בה שנגעה החתיכה גם אם

ïåéö éøòù
עולם ס"ג)בהליכות קדושים הרמ "א:(פ' כדעת ענין בכל  להחמיר נוהגים אשכנז בני  ומ"מ  .(ap) לזה והסכימו יז. ס"ק
פוסקים: לענין (bp)מקצת כבלוע ליה דיינינן מ "מ בלוע, לאיסור נחשב ולא עצמו מחמת איסור הוי בחלב שבשר ואף

בקיאים  שאנו לומר להתירזה יש כחושות הבשר שחתיכות רואים שאנו שמיירי והכא לשמן, כחוש כן (cp):[שפ"ד]בין
בהשגות הראב"ד  ה"ט)כתב פ"ט קי "ל(dp):(מאכ"א דהוי מקמי  אלא הכי  בגמ' קאמר דלא – הראיה לדחות כתב והש"ך

הרא"ה  כתב ושכן חלב. טעם לתת בלא אפילו ואוסר האיסור לגוף הדבר נחשב א"כ דחנ"נ דמסיק לבתר אבל  חנ"נ,
משנה המגיד וכבר ה"י)עי"ש. פ"ט עיקר.(מאכ "א שאינו וכתב הרא"ה בשם זה פירוש הרשב"א(ep)הביא דעת (הובא כן

משנהבב"י) המגיד וכ "כ לדינא(שם). כן ופסק הרמב"ם, דעת שכן וצידד הראב"ד ובשם בשמם,בשמו הש "ך  שכתב כמו (ודלא

הפוסקים) עליו העירו  התוס'וכבר  דעת וכ"ה טיפת), ד"ה הפרי (קח. הסכימו וכן ס"ב, צ"ב בסימן הרמ"א לשון פשטות וכן .
כג)חדש יא)והפלתי(סק"מ)והגר"א(ס"ק יעקב(ס"ק סק"א)ומנחת כח איש(כלל ד)והחזון אות טז יהודה(fp):(סי' (הקצר יד

מז) יד)ט "ז(gp):ס"ק והטור(hp)וש"פ:(ס"ק שנאסרה]רשב"א ההיתר  לחתיכת אפילו  כוונתם שמנה, ההיתר  חתיכת (ס"ק והש"ך [ומ"ש 

להיתר,יט) ולא לאיסור לא הדברים סתם כאן זה ומחמת זה, על הקשה שהב"י  ואף הפוסקים. מכל מוסכם שהוא וכתב
ה' בסעיף לעיל ההלכה באור כתבנו כבר ל"ז)מ"מ  עי "ש:(ס"ק הפוסקים זה שיישבו
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(æî),ïîåù ïåâë ,ïòáèá íéòôòôîä íéøáãä ïî äòìá ìáà ,òôòôî åðéàù øåñéà(çî)
åà íçá íç åæá åæ úòâåðá ïéá éìöá ïéá äúøáç úøñåà(èî)äðåéìòå äîç äðåúçúá

äëéúçì äëéúçî àöåéå òôòôî äîöòá òåìáä øåñéàäù ,úððåö ע"ג ק"ז  דף פכ"ה רשב"א (חדושי

ומהר"מ) א"ז  בשם äâä:ומהרא"י .(ð),úåëéúç éúùá äæ ìëå(àð),øåñéà òìáù éìë ìáà(áð)òâåðù øúéä øñåà

äëìää øåà
(fn).rtrtn epi`y xeqi` לענין מפעפע אינו ודם

דם  בלע כך ואחר כדין והודח  שנמלח בשר וכגון זה,
בלוע , איסור דהוי היתר עם נצלה או ונמלח ונאסר,
או  מליחה ידי  על לחתיכה מחתיכה הדם יוצא אין
של  דם בו ויש עדיין, נמלח שלא בשר אבל צליה,
במליחה  ואוסר עצמו, מחמת כאיסור הוי  עצמו

ע ' סו"ס שנתבאר וכמו ההיתר את (gn):(ס)וצליה
.dzxag zxqe`.כחושות החתיכות שתי ואפילו

האיסור  נגד ששים בה שיהא עד כולה ואוסרת
במקום (סא)הבלוע נטילה כדי  יסיר ששים כשיש וגם .

אבל  השו"ע , לדעת זה וכל ה'. בסעיף  וכמ"ש שנגע 
הרמ"א ס"ד)לדעת צ"ב נעשית (סי ' חתיכה שאומרים

כל  כנגד בהיתר ששים צריך איסורים, בשאר נבלה
נטילה  כדי יסיר וגם האיסור, בה שבלוע החתיכה

באיסור ההיתר שנגע דעת]במקום (hn):[שפתי 
re dng dpezgza.zppev dpeilהש"ך כא )וכתב (ס"ק

אין  קליפה דאפילו משמע  צוננת, התחתונה שאם
חולקים  ויש בלוע . הוא שהאיסור כיון (סב)צריך

צונן. על שנפל בעין חם כל כדין קליפה ומצריכים
להחמיר  יש הפסד df.(p):(סג )ובאין lke שהאיסור

ההיתר: את אוסר אינו כחוש la`ilk(p`)בלוע
.ea rbepy xzid xqe` ,xeqi` rlay והיינו

נאמרו  לכלי אוכל בין החילוק  ובטעם רותח. כשהכלי
שכתבו  יש טעמים: מה (סד)ב' לו שיש דמאכל

אינה  כחוש באיסור הבליעה לכן מגופו, לפלוט
שאין  כלי אבל בחתיכה, ונשארת רוטב  בלא הולכת

בלא  אף שבלע  מה שפיר יוצא מגופו פליטה בו
פליטה  לו אין ואם להפליט הכרח שיש והיינו רוטב.

שכתבו  ויש שבלע . האיסור פולט  דכלים (סה)מגופו
כנוס כעין בתוכן עומדת אלא בליעתן בהן נסרכת אין
מקצתה, או כולה מהן בליעתן יוצאת רתיחה ובמעט
בתוכם  ומתפשטת נסרכת דהבליעה באוכלין משא"כ
להוציאה. רוטב בעי הילכך כך כל בנקל יוצאת ואינה
אבל  היתר, של מאכל דוקא זהו שאוסר שכלי ומה
הרמ "א  שכתב  וכמו רוטב , בלא כלי  אוסר כלי אין

ח ' סעיף  צ "ב כלי (סו)בסימן אוסר כלי דאין ויראה .
שומן בלוע  rbepy(ap):[שפ"ד]אפילו xzid xqe`

.ea בלא יבש בדבר קליפה כדי אלא אוסר ואינו
אם (סז)רוטב אבל לגמרי, יבש שהאוכל דוקא והיינו .

ואם  ממנו. נטילה כדי  נאסר קצת רטיבות בו יש
הבלוע אם אפילו כולו נאסר שמן דבר הוא ההיתר
ס "ה, לעיל וכמשנ"ת לאיסור מפטם שההיתר כחוש,
בין  בקיאין אנו שאין בהגה שם שכתב מה ולפי 
רטובה  כשהחתיכה כולו לאסור יש לשמן כחוש

כדי (סח)קצת  רק  שאוסר שכתבנו לגמרי וביבש .
הפוסקים  כתבו כשבלע(סט)קליפה, אפילו כן שהדין

מבחתיכות: יותר בכלי שיש קולא וזה שמן, איסור
azkכב)הש"ך כגון (ס"ק תבשיל וז"ל: רש"ל בשם

תחב אם חלב , או בשר בהם שנבלע  דגים או אורז
בלוע אוסר שפיר יומו, בן חלב או בשר של כף  בהן
או  בשר כולו הוא כאילו המאכל וחשיב המאכל, את

המש"ז  וביאר עכ"ל. הכף  עם ונאסר אותחלב צ"ד  (בסי '

ïåéö éøòù
(q) יח)ש"ך חדש(ס"ק כד)פרי  טז)פמ"ג(ס"ק ס"ק ד"ד)או"ה(q`)וש"א:(מש "ז  כט כה)פר"ח (סק"כ)ש"ך (כלל  וש"פ:(ס"ק
(aq)כו)פר"ח תואר(אות פרי  יב), להקל(bq).(אות יש מועט אפילו דבהפסד  ומשמע דעת. פ]שפתי  אות החיים (cq):[כף

משה וט"ז(סק"כ)דרכי  דורא, שערי  הגהות טז)בשם כב)ש"ך(ס"ק חדש(ס"ק כז)ופרי דפשוט(ס"ק והפר"ח הט"ז וכתבו .
כחוש איסור בו שבלוע ממאכל נאסר אינו אמת]דכלי  הדין  השני הטעם לפי  שגם בחידושיו(dq):[ופשוט קח:הרשב"א (חולין

אילימא) אישד "ה והיינו)והחזון ד "ה ז אות כב כב)ש"ך (eq):(סי' הפרטים:(ס"ק ליתר ועי "ש משה(fq)וש"פ. :(סק"כ)דרכי 
(gq) מש"ך כג)הכל  השפ"ד:(ס"ק ביאור כח)פר"ח (hq)בתוספת ביהודה(ס"ק יג)נודע ס"ק בפ"ת אדם(הובא נזחכמת (כלל 

כג)ופרמ"ג ס"ג) ס"ק אברהם (שפ"ד במגן הוא וכן לז), ס"ק תנא סי' ברורה (או"ח קיא)ובמשנה כהש"ך(ס"ק ודלא כג), (ס"ק

בזה: שמסתפק
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ïîù åðéàù øåñéàá åìéôà åá(ל"ו כלל ואו "ה מאיברא ר"י בשם ש "ד g(âð)àéìåë(ãð)åàìöù..(הגהות
,äôéì÷ éãë àìà øñåà åðéà åáìçá(äð).÷éñôî íåø÷äù:äâä(åð)ïéâäåð ïëå ,íéøñåà ùéå

,øùá íò äìöðä áìç øàùë åðéãå ,úåðùì ïéàå(æð)íéùù êéøöå äìáð úéùòð àéìåëä êë ìùáúð íàå

ïéãä àåäå ,äìåë ãâð(çð)úøúåéä ìòù íåø÷á(והג "א ש"ד והגהות hçéìî(èð)åðéàù..(סמ"ק
åðéã ,åçìî úîçî ìëàð(ñ)øåñàì èéìôîå ,çúåøë(àñ)ïîåù àåä íà äôéì÷ éãë

÷å ãéâäáìç àåä íàå .íå÷î úìéèð íëéøöäìå øéîçäì ùé úåîåø÷äå ,åáù úåð÷åðÅ

äëìää øåà
ואוסר יד) הכף נאסר יבש האורז היה אם שאפילו

באורז  שנתבשל הבשר או שהחלב  משום התבשיל,
"שנבלע " ומ "ש בלוע, נחשב ואינו ממש בו יש
בשר  בגוש האורז נגע רק אם אבל הוא. לשון שגירת
בלוע דבר ואין כבלוע, הוי  ודאי חלב  גוש או ָכחוש

רוטב : בלא מאוכל יוצא g:כחוש sirq(bp)`ilek
.wiqtn mexwdy dtilw ick `l` xqe` epi` 'eke
כחוש. לדבר דנחשב רק אסור, הוא עצמו הקרום הנה
נטילה, כדי אוסר כחוש דצלי ס "ה לעיל שפסק  ואע "פ
מועט דדבר משום בקליפה סגי  בקרום מקום מכל

כך  כל מתפשט ואינו להקשות (ע)הוא יש אכן .
אוסרים  האסורים הקרומות שכל פסק הבא  דבסעיף 

החיים ובכף נטילה, פו)כדי דשם (אות  לחלק, כתב 
הגיד כשומן שמנים הם עצמם שהוא הקרומות [שאע"פ

נטילה] כדי  פעפוע קצת לו  יש  מ"מ קרום כחוש , משא"כ ,
שעל  מחלב שבלע  מה רק  שמן אינו הכליות שעל
ולכן  כך, כל מתפשט שאינו מועט  דבר והוא הכליה
קליפה  ליטול להחמיר יש מקום ומכל בקליפה. סגי 

אבל e`lvy.(cp)עבה: גוונא, וכהאי גחלים גבי על
הקר  שנקרע משום כולה, נאסרה בשיפוד תחבה ום אם

בתוכה החלב החיים]ונכנס wiqtn.(dp):[כף mexwdy ֵ
לכליה: הכליה חלב  `mixqe.(ep)בין yie והטעם ֵ

סמ"ק  בהגהות ג)כתב  אות רד בש"ס(סי ' דקאמר דהא
צז.) טעם (חולין ועוד במסקנא. קאי לא מפסיק, שהקרום

הדשן בתרומת צח )כתב  סי ' נקרע(ח "ב שמא לחוש שיש
jk(fp):(עא)הקרום  lyazp m`eziyrp `ilekd
.dlap מתחילה נצלה ולא נמלח לא שאפילו משמע

הבישול  ידי  על עכשיו נאסר מקום מכל אז, נאסר ולא
בסימן  הרמ"א שכתב  דבוק איסור משום נבלה ונעשה
לענין  מפסיק דהקרום אמרינן ולא ד', סעיף צ "ב
לא  ובזה החתיכות משאר טפי  לבלוע ממהר דאינו
על  לבלוע  ממהר דהוא אומרים אנו אלא דבוק , מקרי

דבוק מקרי ושפיר מפסיק , שהקרום וקשה (עב)אף .
הכי  בלאו מתחילה החתיכה נמלחה לא אם שהרי
יישוב ועיין שבה. דם משום הכליה נגד ששים צריך

דעת: בשפתי zxzeid.(gp)לזה lry mexwa,פירוש
בהגה. י "ב  סעיף  ס"ד בסימן זה ונתבאר הכבד. יותרת
הרמ "א  כדעת שפוסקים האשכנזים רבני לדעת זה וכל
אבל  איסורים, בשאר גם נבלה נעשית שחתיכה
חתיכה  אמרינן שלא כהשו"ע  שפוסקים לספרדים
ששים  שיש כל בחלב , בבשר אלא נבלה נעשית
נתבשל  אם וכן בששים, נתבטל הקרום כנגד בקדירה

מותר  נגדם ששים שיש כל והחלב  הקרום :(עג )עם ֵ
:h sirq(hp).egln zngn lk`p epi`y וכבר

ס"ה: צ "א בסימן מליחתו שיעור gzexk.(q)נתבאר
cibd(q`)דצלי : oney `ed m` dtilw ick

.'eke xingdl yi zenexwde ,eay zepwepwe,כצ "ל
וכן  שכ"ז, משנת שנדפס  הישן ערוך בשלחן הוא וכן

הנכונה  הגירסא יוסף(עד)היא בבית דעתו וכמבואר ,
הלכה) ולענין דהוו (ד"ה שבו והקנוקנות הנשה גיד דשומן

ספק שיש בקרומות אבל בקליפה, להו סגי מדרבנן
להחמיר  יש מדרבנן, או מהתורה אסורים אם
גבי  ס "ג ע ' שבסימן אף והנה מקום. נטילת ולהצריכם
דסגי  פסק  נבלה בשר עם שנמלח שחוטה בשר

ïåéö éøòù
(r)יהודה לח)יד ס"ק תואר(ארוך הפרי  מ "ש יד)ודחה והפרמ "ג (ס"ק נטילה. היינו דהכא יח)דקליפה ס"ק דקרום (מש"ז תירץ

קליפה: כדי  אלא אוסר אינו ולכן מצלי  וגרע מאד כחוש דבר יז)ט"ז(r`)הוא כד)וש"ך(ס"ק כה)ש"ך(ar):(ס"ק (ס"ק

חדש הגדולה(br):(סק"ל)ופרי  לו)כנסת אות החיים(הגב"י  צ)וכף הגדולה(cr):(אות כנסת הגיה מט)וכן אות והפר"ח(הגב"י 
לב) יעקב(ס"ק סק"ט)ומנחת לח הגר"א(כלל דעת וכ"ה נב), בוא"ו:(ס"ק "ואם" הגירסא שמקיימים כהפוסקים ודלא ,
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,ïîù àåä åîò çìîðù øùáä íàå .åìèáì íéùù êéøö ,ùîî(áñ)ãéâä ïîåùá åìéôà
úåçôìå ,íå÷î úìéèð éãë òâðù íå÷îî ìåèéìå åìèáì íéùù êéøö ,åáù úåð÷åð÷å

áìçä äéäù äîöò äëéúç ïéðòì äæ ìëå .äôéì÷(âñ)úåëéúç øàù ïéðòìå ,äá ÷åáã
,ãçé åçìîðù(ãñ)úåøåñà ,áìçä ìèáì íéùù äîöò éðôá íäî úçà ìëá ïéà íà

,áìçä ìèáì ãçéá ïéôøèöî ïéàå(äñ).áèåø àìá äëéúçì äëéúçî òôòôî áìç ïéàã

äëìää øåà
שהוא  אע "פ מקום נטילת הצריך ולא בקליפה,
שהוא  בבשר שם דמיירי דכיון ליישב יש דאורייתא,
וקנוקנות  הגיד ושומן בקליפה, סגי מטבעו כחוש

קצת, פעפוע להם שיש אסורים אפילו דאינם כיון
שיש  בקרומות אבל בקליפה, להו סגי מדרבנן אלא
מהתורה  אסורים אם ספק  ויש קצת פעפוע להם

מקום  נטילת להצריכם השו"ע(עה)החמיר ואזיל .
בטבעו  הוא כחוש הגיד ששומן ה' בסעיף  לטעמיה

נגדו ששים הצריך לא ולכן בכולו, מפעפע [ט"זואינו

יט] ממש ס"ק לצלי  דומה אין מליחה מקום ומכל .
קליפה  כדי  וכאן מקום, נטילת הצריך בצלי :(עו)שהרי 

dpd הם הקרומים דכל כ' סעיף  ס "ד בסימן מבואר
לדעת  הקרומים עם בשר מלח  ואם כחוש, ֵחלב
השו"ע , שם סתם וכן צריך, אין קליפה אף הרמב"ם
כדי  ממנו שיסיר עד שאוסר מי  דיש שהוסיף אלא

נטילה  כדי אסר כאן ואילו הלכה (עז)קליפה, ולענין .
יש  הקרומים עם הבשר צלה דאם חדש הפרי פסק 
ואין  בקליפה, סגי  ובמליחה מקום, נטילת להצריך
דרבנן: לאיסורין דאורייתא איסורין בין בזה חילוק 

(aq)jixv ,eay zepwepwe cibd oneya elit`
.'eke miyy לאיסור ומפטם השמן היתר שהולך

ונעשה האיסור הכחוש הולך כך ואחר כשמן, כן גם
ה' בסעיף כמבואר באיסורו להיתר ויש (עח)ומפטם .

שחולק בצלי (עט)מי  דדוקא וסובר זה דין עיקר על
מפטם  שמינה ההיתר חתיכת שאם אומרים אנו

בצלי  וגם זו, סברא מצאנו לא מליחה גבי אך לאיסור,
הטור  דאף דנראה כתב  ובש"ך הוא. חידוש גופא
לא  אבל מלוחים, בשניהם אלא אמרו לא והמחבר
תפל  שהוא דכיון תפל, וההיתר מלוח  האיסור כשהיה
דבריו  על ותמהו האיסור. לפטם כח  בו אין

אפילו (פ)האחרונים  משמע ד' סעיף ע' דבסימן ,
אסור. שמן ההיתר אם תפל, וההיתר מלוח האיסור

כאן ובב "י  בטור מפורש מזו (סי"א )וכן "וגדולה וז"ל
ההיתר  אם כחוש, איסור דאפילו הטור רבינו כתב 
כולו": אוסר תפל והיתר מליח דאיסור היכא כל שמן

(bq).da weac אצלה מונח לומר (פא)או ורוצה .
בסמוך  שעומדים כל בזה, זה נוגעים שאינן דאע "פ
וכמבואר  אסור בזה נוגעת זה של שפליטה בכדי 

יז ס "ק בש"ך ע' אברהם]בסימן lka(cq):[יד oi` m`
.'ek odn zg` אחת בכל נגע  החלב  אם לומר, ֵרוצה

הטעם  אין דשמא ששים, אחת בכל צריך החתיכות מן
קיבלה  אחת וחתיכה החתיכות כל בין בשוה מתחלק 

מהשניה  יותר הסובר (פב)טעם כדעת פסק  דבמליחה ,
בלוע אפילו לחתיכה מחתיכה מפעפע חלב ֵשאין
שחלב הסוברים לדעת כן שאין מה כדבסמוך. ֵשמן
פעולת  כן אם במליחה, לחתיכה מחתיכה מפעפע 
החתיכות  וכל רוטב כמו בשווה מתחלקת המליחה

לששים  לקמיה:(פג )מצטרפות ועיין .(dq)alg oi`c
.ahex `la dkizgl dkizgn rtrtn ואפילו

ז' בסעיף  לעיל שפסק ואף  שמן. דבר הוא ֵשהחלב

ïåéö éøòù
(dr)חדש הפרי יישב לב)כן וכדלקמיה:(ס"ק ס"ד  מסימן שהקשה אלא ,(er)שמיקל הרשב"א על סמך דרבנן דבמליחה

לצ  מליחה בין לחלק הרא"ש דעת שבלא"ה משום קליפה, ממש כדי כצלי  דאינו בקליפה, ודי  להחמיר אין דבמליחה לי,
שם] הגר "א לב)והפר"ח (fr):[ביאור נב)והגר"א(ס"ק ס"ק דעת(סוף בשפתי  ועיין בסתירה. הדבר כז)הניחו ס"ק (gr):(סוף

או"ח בשו"ע וכמבואר שמן בבשר אפילו מפעפע אין חיטה, כמו לגמרי  כחוש בדבר סי"ד)ומ"מ  תס"ז שדי (סי ' פסח , גבי
לשמן: כחוש בין חילק ולא חיטה. עליה שנמצאת החתיכה בש"ך(hr)לקלוף והובא כח)הרש"ל, ס"ק ובט"ז(ס"ק (סוף

להו:כו) סבירא דהכי  ומשמע ,(t)ורעק"א ושפ"ד הכסף בנקודות הגליון)בנו אברהם:(על  כט)ש"ך (t`)ויד  פרי (ס"ק
לו)חדש והט"ז(ס"ק זהב:(סק"כ)וש"פ. משבצות ועיין כך . כל  דק מותרת(at)לא ששים בה שיש חתיכה כהןאבל  [מנחת

ק] אות החיים בשוה:וכף האיסור מתפשט עצמה שבחתיכה ,(bt)כא)ט"ז זהב:(ס"ק המשבצות ביאור בתוספת
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(åñ)òåãé ïéàå ,úçàá àìà òâð àìù òåãé íàå .úåøåñà ïìåë ,ïìåëá òâð íà òåãé ïéà íàå
,úåøúåî ïìåë ,àéä åæéà(æñ),ìéèá éøúá ãçã

äëìää øåà
שאם  מחתיכה כהרשב "א מפעפע הוא שמן דבר בלוע 

לחומרא, בין לקולא בין כן ופסק  רוטב , בלא לחתיכה
כמו  לגמרי מפעפע  שהוא תפסינן דבצלי  משום היינו
בששים  לבטל החתיכות כל ומצטרפות רוטב, ידי על
שנוגעת  בחתיכה אלא עצמו בחלב נגעו כשלא ֵאפילו
החתיכות  כל ששים אין אם לחומרא ומאידך ֵבחלב ,
בחלב . שנגעה מהחתיכה טעם שקיבלו מחמת ֵאסורות

הסובר  כדעת לפסוק דעתו במליחה כן שאין (פד)מה

וגם  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע שאינו
דכשנגעו  חומרא לחומרא. בין לקולא בין פסק  בזה
קולא  וכמשנ"ת, אחת בכל ששים צריך בחלב ֵכולם
שלא  חתיכה וכל לחתיכה, מחתיכה מפעפע שאינו

מותרת  עצמו בחלב ביאר (פה)נגעה החילוק ובטעם . ֵ
הרבה: רותח  שהצלי  משום אדם m`e(eq)בחכמת

.zexeq` olek ,oleka rbp m` reci oi` שבכל
לחומרא  דאורייתא וספק  נגעה, שמא ספק יש חתיכה

הגר"א] שהקשה [ביאור מי יש רישא (פו). שנא מאי 
אסורות, כולן נגעו, ספק או בחלב כולן כשנגעו
דחד  באחת, אלא נגע שלא דידוע  סיפא שנא ומאי 
חתיכות  ג' יש אם נמי  ברישא והא בטיל, בתרי 
אין  נגעו, וכולן החלב נגד חלקים נ"ט אחת בכל
לשנים  טעם יתן דאם באחת, אלא טעם ליתן כח בו
שאין  כיון כן ואם החלב, נגד ששים בהן יש הרי
ותירץ בטיל. בתרי חד אחת אלא לאסור כח בו

חדש לט)הפרי כדי (ס"ק שיעור בחלב  כשיש דמיירי 
של  זיתים ג' כשיש משל דרך החתיכות, כל לאסור
זיתים  נ"ט  אחת בכל ויש חתיכות, שש ויש חלב

מגופו  אחד זית הפליט  שהחלב לחוש יש פחות, או
היתר  רוב ואין ונאסרו, החתיכות מג' חתיכה לכל
חתיכות, ז' כאן יש שאם נמי הכי  אין אבל לבטלם,
כולם: ומותרים היתר, של בד' מתבטלין שנאסרו הג'

(fq).liha ixza cgc הפוסקים כרחך (פז)כתבו דעל
חתי  הג' בכל שיש החלבמיירי את לבטל ששים כות

שמא  לחוש שיש ברוב, בטל אינו כן לא שאם גופיה,
דמין  בהגה ק "ט ר"ס  וכדלקמן טעם ויתן יבשלם
וגם  זה, מטעם ששים צריך יבש אפילו מינו בשאינו
הבלוע . החלב  מחמת מינו בשאינו מין מקרי  ֵכאן
ר"ס ההלכה באור כמ"ש הבשר של מינו אינו ֵוחלב
דחוק בטיל בתרי  חד שכתב השו"ע  לשון מיהו צ "ח.
מין  דחשיב  השו"ע בכוונת נראה והיה זה. לפי מאד
בסימן  כמבואר בתרי  חד דבטל ביבש יבש במינו
מ"מ מינו, באינו בלוע שהוא ואף ב', בסעיף הנזכר
ומדרבנן  ברוב בטל מינו בשאינו מין שמהתורה כיון
נחשב עדיין בלוע  רק שהוא כאן ששים, הצריכוהו
כשהאיסור  יחד יבשלם שמא חששו ולא במינו מין
הוא  שהרי טעם שיתן הכרח  אין יבשל אם דגם בלוע,
חולק המחבר דין עיקר על מיהו וצ "ע. בלוע , רק 

חדש מא )הפרי משום (ס"ק ביטול שייך דלא וסובר
שנגעה  חתיכה באותה כשיפגע  אלו מחתיכות דהאוכל
החתיכה  שזוהי  לו ויתוודע החלב  טעם ירגיש בחלב 
ביטול  בו שייך שלא האיסור כניכר והוי  שנאסרה,
שיש  ביבש יבש מינו בשאינו למין דמי ולא לעולם.
של  מהם ואחד מינים כמה שיש מיירי  דשם ביטול, לו
שיהא  הוא ובדין האיסור, איזהו כלל נודע ולא איסור

ïåéö éøòù
(ct)שבמרדכי תרפג)מהר"ם מטיפת (סי' שהביא מראיה כדמוכח  בצלי , אף כן הדין מהר"ם דעת שלפי ואף בב"י , והובא ,
הוא]חלב שמן שחלב דעת[וסובר בשפתי שכתב וכמו  כמבואר (סק"ל), במליחה אף שמפעפע שסובר הרשב"א דעת ומאידך , ָ

בתוה"ב ה.)בהדיא ש"א מיקל(ב"ד  הרמ"א אכן בפנים. וכמ"ש למליחה צלי  בין לחלק השו"ע תפס מ"מ  הרשב"א , כשיטת
לקמיה: כהן(dt)ויבואר המנחת חילקו ודע)כן ד "ה פ"ז אדם(ח"ב  סי "ב)חכמת מג דוד (כלל מו)בית סי' החיים (חיו "ד  כף

צט) השו"ע(אות לדברי הפר "חוהסכימו לז)[וגם השו"ע (ס"ק כדעת נקטינן  ומ"מ כהרשב"א, להחמיר שכתב אלא השו "ע בדעת כן חילק

הט"זוהאחרונים] קושיית בזה ותירצו כב), ואין (ס "ק עי "ש, שניהם כחומרת ומליחה בצליה דפסק תירץ הכסף ובנקודות .
יהודה ביד דבריו דחה וכבר דבריו. לפי דחוק השו"ע לשון וגם הב"י, למש"כ תואם מעתה)זה ד "ה מג ש"ך(et):(ס"ק

איש(סק"ל) בחזון עיין , רעק"א בהגהות לתרץ ומ "ש ג). אות לג דבריו:(סי ' על לא)ש"ך(ft)שתמה מא)פר"ח(ס"ק (ס"ק

לא)פמ "ג  ס"ק אדם(שפ"ד סי"ד)וחכמת מג :(כלל 
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(çñ).ãáëúäì úåéåàøä úåëéúç ïä åìéôà:äâä(èñ)éãë ÷ø úøñåà äðéà äçéìî ìëã íéøîåà ùéå

äôéì÷סימן ב"י אמ"ש  וצ"ע רמב"ן בשם צ"ב דף בב"ה ורא"ה במ"ה ורשב"א ור"ן  ופוסקים אפרים ור' ראבי "ה בשם ומרדכי  (טור

להפך) רמב"ן  ע"ש  ל"ח כלל ריש  ות"ח äçéìî(ò).צ"א ìëá øòùì ïéâäåð ,ùåçëì ïîù øùá ïéá ïéàé÷á åðà ïéàù éôìå

ìåùéáá åîë íéùùá(האחרונים וכל א"ז  בשם ובמרדכי  ש "ד ובהגהת ובארוך ìëä(àò),(מהרי"ב ïéá íéùù àëéà íàã

ãçéá(áò)äúåà åäéî ,äá ÷åáã øåñéàäù äëéúç äúåà ãáìî éøù ìëä æà ,äá ÷åáã áìçäù äëéúçä ìë ãâð

êéøö äá òâð øåñéàäù äëéúçä(âò)èòî äôéì÷(רשב"א).(ãò)éøù ìëä ,òâð äæéà òãåé åðéà íàå פרק (מרדכי 

וש"ד) ùéùג"ה éô ìò óàå ,âäðîä úåðùì ïéàå .øåñà ìëä ,'ñ ïéà íàå .(äò)úö÷ äæá(åò)äéä íà àìå÷

÷ø äçéìîá øñåà ïéàã åäì àøéáñå ïéìé÷îä éøáãà àðååâ éàä éëá êåîñì ùé íå÷î ìëî ,òôòôîå ïîù øåñéàä

äëìää øåà
איזה  ידע  לא לעולם מהם כשיאכל שהרי  ביטול לו
ניכר  שלא תערובת מקרי שפיר ובזה האיסור מהם
השו"ע כדברי  אלא עיקר זו סברא ואין האיסור.

ק "ז לסימן הפתיחה בסוף  עוד)וכמ "ש (gq):(ד"ה
.cakzdl zeie`xd zekizg od elit` משום והטעם

באיסור  אומרים ואין בלוע , איסור הוא שבהן שהחלב
ק "א  בסימן כמבואר להתכבד, הראויה חתיכה בלוע

ב ' `zxqe(hq):(פח)סעיף dpi` dgiln lkc `"ie
.w"k wx שמן ודאי  שהוא ממש בחלב ,(פט)ואפילו

שסובר  וראבי"ה הרמב"ן כרותחוכדעת מליח שאין ים
זה: לענין eke'.(r)דצלי  oi`iwa ep` oi`y itle

אוסר  שבשמן השו"ע כדעת הוא דהעיקר לומר רוצה
בקיאין  אנו שאין ולפי  כולו, אוסר אינו ובכחוש כולו
מליחה  כל לשער נוהגין לכן לשמן, כחוש בין
משום  אלא אומרים היש סברת הביא ולא בששים.
גוונא  בכהאי לסמוך יש מקום "מכל לסיים שרוצה

המקילין" eke'(r`):(צ)אדברי miyy `ki` m`c
.ixy lkd הרשב "א כדעת באור (צא)זהו שזכרתי 

לעיל ס "ה)ההלכה מפעפע(ס"ק במליחה שאפילו
בבישול, וכמו בשוה בכל ומתחלק  השמן האיסור

לבטל: מצטרפות החתיכות כל lk(ar)ולכן cbp
.da weac algdy dkizgdהחלב נגד ס ' מספיק  ולא

שסובר לטעמיה ואזיל ס"ד)בלבד, צ"ב שאומרים (סי'

אותה  ונעשית איסורים, בשאר נבלה נעשית חתיכה
דבוק , איסור מחמת נבלה בה דבוק  שהחלב חתיכה
לא  מרובה בהפסד אבל מועט בהפסד דוקא והוא
דבלאו  משום במליחה נבלה נעשית חתיכה אמרינן
רק אוסרת אינה מליחה דכל פוסקים כמה דעת הכי

קליפה  hrn.(br):(צב)כדי dtilw הנגיעה במקום
החתיכה בכל ולא חדש]בלבד, `epi(cr):[פרי m`e
.ixy lkd rbp dfi` rceiברוב בטלה חתיכה דאותה

האיסור  חתיכת נגע שלא שידוע  ומיירי  נגעו, שלא
שכתב(צג )ברובן  ויש שנגע(צד). ידוע  אם שאפילו

אם  בו שמסופק  אותו מותר – חתיכות ברוב האיסור
ויש  שמן, באיסור הכא שמיירי משום וטעמו נגע .

ס "ה)שסוברים אף(עב "י  אוסר אינו ששים שיש שכל
ל  ומ"מ  עלייהו. סמכינן ספק  ובמקום קליפה, דעת כדי 

זה: על לסמוך אין לשמן כחוש בין בקיאין דאין הרב 
(dr).dfa בששים מליחה בכל לשער שנוהגים במה

בבישול: ony(er)כמו xeqi`d did m` `lew
.rtrtne.קולא צדדי שני  בזה כשהחתיכות `.ויש

כולם, בצירוף אלא ששים אחת בכל ואין בחלב , ֵנגעו
כי  החתיכות ולאסור להחמיר היה בזה הדין ששורת
בשווה, האיסור נתפשט שלא להסוברים לחוש יש
שמלבד  משום להקל הרמ"א בא השו"ע. שפסק  וכמו
רוטב כמו הוא שמן בדבר שמליחה הסוברים שיש

ïåéö éøòù
(gt)כג)ט"ז לב)ש"ך(ס"ק כד)ט"ז(ht)וש"פ:(ס"ק לג)ש"ך(ס"ק לד)ש"ך(v)וש"פ:(ס"ק סג)והגר"א(ס"ק (v`):(ס"ק

סד)הגר"א חטאת(av):(ס"ק ד "ב)תורת לח צ"ב(כלל בסימן טז)וש"ך  לה)ש"ך (bv):(ס"ק חטאת (ס"ק מתורת לה ומייתי ,
ד "ג) לח יעקב(כלל במנחת וכ"ה סק"ח), לח סז)הגר"א(cv):(כלל  חדש(ס"ק והפרי  מו), האיסור (ס"ק נגע אם אפילו היקל 

עי "ש: נגע מהחתיכה מקום איזה יודע שאינו כיון החתיכות, בכל



êåøò ïçìùä÷ ïîéñúåáåøòú åô÷

åá êééùù øåñéàá äæ ìëå .ïéàé÷á åðà ïéà éë ,ùåçëì ïîù øåñéà ïéá øòùì êøèöð àìù éãë ,äôéì÷ éãë

áìç ïåâë ,úéðåðîù(æò),ììë úéðåðîù åá ïéàù øåñéàá ìáà ,àðååâ éàä éëå øéö åà(çò),çñôá õîç ïåâë Å

äôéì÷ éãë ÷ø úøñåà äðéà äçéìî àîìò éìåëì*.(הנ "ל פוסקים ממשמעות הרב õîç(סברת úåëìä íééç çøåàá ïééòå

בהגה ) יד סעיף תס "ז ã"ñ(סימן ïîéñ ìéòì ïééòå .ïéâäåð ãöéë(כ øùá.(סעיף  íò åçìîð áìç ìù íéèåç åà íéîåø÷ä íà

äëìää øåà
יש  עוד בשווה, החתיכות לכל האיסור שמפעפע 
אינה  בשמן אף  שמליחה אומרים היש דעת לצרף

קליפה  כדי  אלא נוגעa..(צה)אוסרת ֵכשהחלב
בחלב נוגעות אינן החתיכות ושאר אחת בחתיכה
שאר  אין השו"ע  לדעת בחלב , שנוגעת בחתיכה אלא
חתיכה  אותה ולכן החלב  לבטל מצטרפות החתיכות

אסורה בחלב  מתיר שנגעה השו "ע החתיכות שאר [ומ"מ

במליחה  לחתיכה מחתיכה מפעפע בלוע דאין דס"ל מטעם

כולם וכמשנ"ת] בצירוף  כשיש הרמ"א לדעת אבל ,
בחלב שנגעה החתיכה ואפילו מותר הכל ,(צו)ששים

נצטרך  שלא "כדי הרמ "א שסיים ומה הנ"ל. מהטעם
דממה  לומר רוצה לכחוש" שמן איסור בין לשער
יותר  להחמיר אין בודאי כחוש הוא אם נפשך,
המקילים  על לסמוך יש שמן הוא ואם קליפה, מכדי 
מתירין  פנים כל ועל קליפה, מכדי  יותר צריך שאין

בששים  יחד הכל לבני (צז)בהצטרף מקום ומכל .
ספק שיש ואף השו"ע, כדעת לנהוג יש ספרד
ולא  אסר שמרן כיון מקום מכל לקולא, ספיקא

להקל: אין ספיקא, ספק xiv.(fr)עשה e` והוא
בדם  אוסרת שמליחה ע ' בסימן כדמצינו דם הדין
בכמה  כמבואר מפעפע לא שדם פי  על ואף בששים,

ת  בו יש לפעמים  מקום מכל ציר דוכתי , ערובות
gqta.(gr):(צח)ושומן  ung oebk חיטה שנמצאה

עליה, שהמלח בעוד מליחתה אחרי  בשר חתיכת על
חיים באורח  אבל קליפה. כדי  החתיכה (סי 'נאסרה

סי"ד) חתיכה תס"ז אותה לאסור שיש הרמ"א כתב 
האחרות  חתיכות ולהתיר החיטה, עליה שנמצא כולה

קליפה  ידי  על זו, בחתיכה חיטה:(צט)הנוגעות עליה שנמצאת החתיכה לקלוף די  שם השו"ע ולדעת .

äøéäá äëìä
.dtilw ick wx zxqe` dpi` dgiln r"ekl* :h sirqמכל

להקל, יש דרבנן באיסור מיהו לחלק, דאין המנהג מקום
חטאת תורת ל "ח)עכ "ל כלל במקום (סוף דאפילו ומשמע .

על אף שמנונית בו ששייך  באיסור מיהו קצת. הפסד שאין
להחמיר  יש וקנוקנות הגיד שומן כמו דרבנן רק שהוא פי
מה  הן, חלב פנים כל  דעל  משום קצת, הפסד שאין ֵבמקום
הש"ך לשון זה כל  דרבנן, לגמרי כחוש באיסור כן שאין

לח) דעת(ס"ק השפתי הקשה והנה כחוש). איסור  הג' (ד "ה

חיים באורח  הרמ "א ס"ה)שהרי תס"א במצה (סי' פסק
מקום  רק אסור הפסח, קודם בתנור קצתה שנתכפלה
דאורייתא  באיסור שגם ומוכח נטילה. כדי  וסביבו דיבוקה
שבסימן  ומה שמפעפע, לחשוש אין לגמרי  שבכחוש פסק

עליה (סי"ד)תס"ז שנמצאה בשר שחתיכת הרמ"א כתב
דחמץ  חומרא משום זהו כולה, את לאסור יש החיטה,
איסורים  בשאר אבל  לאיסור, מפטם דהיתר לומר מחמירין
הפסד דבמקום השפ"ד כתב זה ומכח  לזה. חיישינן לא
איסורים  בשאר תורה באיסור אפילו להקל  לצדד  יש קצת

בפסח] חמץ ב [לאפוקי  שייך  שלא לגמרי  כחוש ו והאיסור
מסימן  הש"ך על  שהקשה מה ולענ"ד עי "ש. שמנונית,
במקום  לאסור נתכוין לא הש"ך  דאף מידי , קשה לא תס"א
באיסור  מיירי שם והלא לגמרי, כחושים האיסורים ששני
לאסור  הש"ך  ונתכוין לגמרי, כחושים ששניהם במצה חמץ
אם  ואפילו בבשר, חיטה כגון שמנונית ששייך  במקום רק
כחוש  בין בקיאין אנו שאין כיון מקום מכל  כחוש, הבשר
חתיכת  תס"ז בסימן הרמ"א שאסר וזהו לאסור, יש לשמן
שזהו  השפ"ד  שכתב ומה חיטה, עליה שנמצאה בשר
אף  דמיירי  יסבור והש"ך מוכרח, אינו דחמץ חומרא משום
כהשפ"ד, להקל נראה לדינא מקום ומכל איסורים. בשאר
בתורת  שכתב ממה בו חזר כאן שהרמ"א דאפשר משום
אפילו  ומשמע להקל ה' ובסעיף כאן סתם שהרי  חטאת

איש החזון פסק וכן תורה. ובדבר )באיסור ד "ה ז  אות כב (סי'

קצת  בהפסד  מקילינן שמנונית בו שייך שלא דבדבר
בדאורייתא:

ïåéö éøòù
(dv)כה)ט "ז עוד:(ס"ק ועי"ש זהב, המשבצות שביאר לו)ש"ך (ev)וכפי חטאת:(ס"ק בתורת איתא משבצות (fv)ושהכי
כה)זהב כו)ט "ז(gv):(ס"ק לד)חוו"ד (ס"ק ס"ק הש"ך (חי' ומ "ש טז)וש"א. השפ"ד(ס"ק ביאר שמנונית, בו שייך  לא דדם

הט "ז: וכדברי שמנונית, סרך  בו שיש כדבר חשוב מליחה ידי על  היוצא דם אבל  בעין, דם על  (ס"ק ש"ך(hv)כוונתו

אדםלז) סי"ז)וחכמת מג בהירה(כלל  בהלכה מזה עוד  ועיין רק). :(ד"ה



êåøò ïçìùä÷ ïîéñúåáåøòúæô÷

(èò)äçéìî ìë øòùì åâäð øáëù áâ ìò óà ,äôéì÷ éãé ìò äçéìîá øéúäì ùé äáåøî ãñôäáã íéøîåà ùé

äæ ìò êåîñì ùéå ;ùåçë øåñéàá åìéôà ,'ñá(ô)'ñá øòùì âäðî àìà åðéàù ,ùåçë øåñéàá הרמב"ם סברת (לפי 

צ') סימן להרב בתשובה פדווא ומהר"ם אחריו  ñ'.והנמשכים êéøö àðéãîù ïîù øåñéàá àì ìáà ,.i(àô)äîá
.ìôú øúéääå çéìî øåñéà åìéôàå .íéçåìî íäéðù øúéääå øåñéàäùë ,íéøåîà íéøáã

.äçãä àìà êéøö åðéà ,ìôú øåñéàäå çåìî øúéää íà ìáà'ע סימן לעיל ג ](ועיין ïéøñåà)[סעיף ùéå) .

.(ãñôä íå÷îá ì÷äì ùéå ,äæá äæ ïéòâåð íà.`iéàá åðøîàù äæ*íàù ìôú øúéäå çéìî øåñ
øúéääå äèîì çéìîä øåñéàä äéäùë à÷åã ,åìèáì íéùù åá àäéù ãò øñåà ïîù àåä
çéìîä øåñéàäå ,äèîì ìôú øúéää äéä íà ìáà .øáâ äàúúã íåùî ,äìòîì ìôú

.äôéì÷ éãë àìà øñåà åðéà ,äìòîìçéìîáã íéøîåàå ïé÷ìåç ùéå :äâä(áô)äìòîì àåä íà ÷åìéç ïéà

äèîì åà(מיימוני והגהות והטור וסמ"ק והרא"ש  âåäð.(âô).(תוספות éëäå

äëìää øåà
(hr)lr dgilna xizdl yi daexn cqtdac `"i

.dtilw ici בתחילת שהביא הנ"ל אומרים היש כדעת
אף בלבד בקליפה במליחה שמתירים ההגה,

yegk.(t):(ק)בשמן  xeqi`a מן איסורו אפילו
שום  בו שאין לגמרי  כחוש איסור בשר ודוקא התורה.
ואסור  כחוש איזהו בקיאין אנו אין חלב אבל שומן,

מהתורה  איסורו אם מרובה בהפסד :(קא)אפילו
:i sirq(`t).'eke mixen` mixac dna נתבאר כבר

שם: ובפוסקים ג' סעיף  ע ' i`:בסימן sirq(at)
.dhnl e` dlrnl `ed m` welig oi` אם שכן וכל

זה אצל זה מא]מונחים ס"ק משום [שפ"ד ההגה וטעם .
אותו  האור דמחמת חילוק  יש האור ברתיחת דדוקא
או  חם, התחתון אם חבירו את מרתיח גובר שהוא

לבטל  תפל שהוא באותו כח  אין מליחה מחמת אבל האור, תולדת דרך הוא כן כי  צונן, התחתון אם אותו מצנן
אלא  להתבטל יכולה שאינה  המליחה דרך הוא כן כי  מליח , התפל לעשות במליחה כח אין וכן המליחה, כח

הדחה  ידי  bedp.(bt):(קב)על ikde החיים בכף ערוך,(קג )וכתב השלחן פסקי אחר ההולכים לספרדים שאף
ז"ל, הרמ "א כפסק  למטה, התפלה הכשרה אם ואפילו שמן באיסור הכל ויאסור עצמו על יחמיר נפש בעל

עוד וכתב קכה)ע"כ. אף(אות  קליפה כדי רק  לאסור אין למטה, התפל והיה כחושים שניהם היו אם מקום מכל
סעיף סוף בהגה שכתוב כמו בעלמא מנהג אלא אינו לשמן כחוש בין מחלקינן דלא דהא כיון הרמ "א, לדעת
לשמן: כחוש בין בקיאין דאנו ולומר להתיר יש בכחושים לפחות בשמן, אף  מתיר שהשו"ע גוונא ובכהאי  ט'

äøéäá äëìä
.'eke epxn`y df* :`i sirqהרשב"א דעת ב:)זו ,(תוה"ק

מיימוני  והגהות והטור התרומה וספר והרא"ש התוס' אבל 
חולקים כולם בב"י)וסמ "ק ויש (כמובא הרמ"א. שפסק וכמו

דהוי  הרשב"א כדעת לפסוק השו"ע ראה מה לתמוה
במקום  ובפרט דפליגי , רבוותא הני כל לעומת יחידאה

הכנה"ג בזה נתעורר וכבר תורה. עה)איסור אות והניח(הגב"י 
דמכיון  בדבר, כלל תימה אין העיון לאחר אכן בקושיא.

אפרים ור' וראבי "ה הרמב"ן המנהג]שדעת שכן שכל[וכתב
כמובא  קליפה, כדי  רק אוסרת אינה בשמן אפילו מליחה

והמרדכי)בב"י בהגה(ד "ה שהביא וכמו השו"ע (ס"ט), סמך  ,
כן  ומלבד להקל. ספיקא ספק ואיכא דידן לנידון לצרפם
בארחות  שגם מצאתי  דהנה יחידאה, אינה הרשב"א סברת

מו)חיים אות מאכלות ספרד(איסורי  מבני והשתא כדבריו. פסק
עוד ועיין בידו. למחות אין השו"ע דברי על לסמוך  הרוצה

הרשב"א בשו"ת זה רסה)מענין סי' :(ח"א

ïåéö éøòù
(w)הרמ "א בשו"ת נדפס פדוואה, מהר"ם מתשובת משמע צ)כן הב')פמ"ג(w`):(סי ' ד"ה לח (הובא סמ "ק(aw):(שפ"ד

כז)ט"זבב"י) מא)ש"ך(ס"ק ע'(bw)וש"פ:(ס"ק ובסימן קכד , לז)אות ברכה(אות המחזיק ה)בשם בהלכה (אות מ"ש ועיין .
זה)בהירה :(ד"ה
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.aiåùòðù úåðéáâ(ãô),ïëåúá åçìîðù éô ìò óà ,íéáëåë éãáåò éñåôãá(äô).íéøúåî
øàùá øúéä çìîð íà ïéãä àåäå :äâä(åô)øåñéà éìë(הרשב"א á÷åðî(תשובת åðéà åìéôàå çéìî(ד"ע), ïéàã ,

,ãáòéãá à÷åãå .åëåúá òìáù äî éìëä ïî èéìôäì êë ìë çúåøë(æô).øåñà ,äìçúëì ìáà(ש"ד והגהת .(מרדכי 

.biäøò÷á íäù ïéìáú åà çìî(çô),øùá ìù(èô).áìçá íðúéì øúåîïéãä àåäå :äâä

äëìää øåà
:ai sirq(ct).miakek icaer iqetca הכלים הם

האסורות: גבינותיהם את בהם (dt)שמעצבים
.mixzen הפוסקים כתבו והטעם משום (קד)בדיעבד.

והכא  אוסר, שאינו תפל ואיסור מליח  כהיתר דהוי
הדפוסים  ואפילו תפל. טמא הוי  העכו"ם דפוסי נמי 
שמלח לפני  יפה שהדיחם ובלבד מותרים. יומן בני 

בעין  האיסור היה שלא גבינות (קה)בהם, וגם .
הדחה  בעו בהם שנמלחו השפתי (קו)הישראל וכתב  ,

המליחה  ידי  על יצאה שמא דחיישינן הטעם דעת
מקלים  ויש בגבינה. ונדבקה מועטת פליטה (קז)איזו

הדחה. המאכל צריך אין שוב  הכלי  שהדיח שכל
השו"ע : מסתימת משמע  `xeqi.(et)וכך ilk רוצה

עצמו  שהכלי משום ההיתר דטעם תימא דלא לומר
נאסר  ולא במליחה, בולע  שלא כיון אסור אינו
איסור  בו שנבלע בכלי  היתר נמלח  אם אבל הדפוס,
מותר, זה דגם קמ "ל לזה אסור, בישול ידי  על

להפליט במליחה כח דאין משום הוא ההיתר דטעם
גווני  בשום איסור (קח)מהכלי  בכלי שנבלע ואפילו .

דאינו (קט)דאורייתא  אמרינן חרס בכלי ואפילו .
`xeq.(ft):(קי)מפליט dligzkl la`הרחק משום

הכיעור  bi::(קיא)מן sirq(gt).xya lyשבלוע
נקי: הכלי  אבל בשר אותו sirqבו כתב כבר זה

בס"ד: לשם בדברינו ועיין צ"ה, סו"ס (ht)השו"ע 
.alga mpzil xzen דהוי הנ"ל מהטעם כן גם

בר  טעם נותן מטעם אבל תפל, וטמא מליח  טהור
ותבלין  דמלח  דחורפיה מותר, היה לא טעם נותן
בסימן  שנתבאר וכמו בעין הוא כאילו ליה משוי 

מג ]צ"ה ס"ק מפליט[ש"ך היה אם דאפילו ותמוה, .
אלא  בעין ליה משוי חורפא לומר שייך היה לא
לא  אבל בהגה, ב' בסעיף שם כמבואר בבישול

גרידא  בכלי  יש (קיב)במונח  גופא בבישול וגם ,
עי"ש: חולקים

ïåéö éøòù
(cw)'מב)רא"ש(קיג.)תוס סי ' בש"ך (פ"ח מא)והובא חטאת(dw):(ס"ק ד "ה)תורת פא סימן (ew):(כלל בש"ך  מבואר כן
סז)ס"ט רעק"א(fw):(ס"ק סט)הגהות חיים(סי' באורח  יוסף הבית דעת מוכח וכן סז. ס"ק שם השפ"ד ד"ה על  תמז (סי '

המרדכי) משהו כתב שאפילו כן אם ומוכח  במשהו, שאסור חמץ מדין מיירי  ושם לכלים' מליחה 'שאין התרומה ספר בשם
אליהו כסא בספר הוכיח וכן פולט . סק"ה)אינו תנ"א סי' אומר(או "ח ביביע לזה שם והסכים בהערה יג אות מד סי ' או "ח (ח"ז

תשובה(gw):בסופה) רח)דרכי  הגר"א(ס"ק עח)בשם יהודה(ס"ק היד וכ "פ מחברים. פח)ושאר ס"ק ברמ "א (קצר מוכח וכן ,
ס"ט בש"ך(ס"כ)בסימן שם עיין וכו' חולבת הכלי  היה אם פג)במ"ש למשה(ס"ק כהתפארת דלא תו"ח . ד"ה בשם סט (סי'

בב"י) לאסור:עוד יש בישול ע"י  בלע דאם עג)יש"ש(hw)שמצדד  סי ' כח)ט "ז(פ"ח כח)מש"ז(ס"ק יוסף(ס"ק (שיו"ב ברכי 

י) דהלא אות אינו, זה לכלים, מליחה שאין אמרינן הזה, בזמן עכו"ם יין כגון בדרבנן רק דלהרשב"א הט"ז שכתב ומה ,
עצמו  הוא והלא טעם, נתינת לידי  שיבא כך  כל שיפליט  אפשר שאי משום הוא להתיר הטעמים באחד כתב הרשב"א

לב:) - ע"ג לא ש"ג סעיף (ב"ד  קכ "ב סימן בב"י  והובא טעם, לתת יכול שלא כיון איסור לשאר גוים של  קנקנים מדין למד
דוקא: לאו זהו יין, בכלי להתיר בב"י  כאן שהובא הרשב"א שכתב דמה כרחך  ועל  צ"ט. ובסו"ס בשו"ע, שם וכ"פ ה'

(iw) תשיח)מרדכי חטאת(פ"ח ד "א)תורת יז רלו)רדב"ז(כלל סז)ש"ך(סי' ס"ק סט אדם(סי ' החכמת די "ג)וכ"פ נז  ודלא (כלל  ,
למשה בב"י)כתפארת עוד ד "ה ס"ט שבע(סי' הרא"ש (iw`):(קיא:)והבאר מדברי  נראה וכן וכתב המרדכי , בשם יוסף בית

דיעבד  לשון שכתב הטור לשון שהעתיק בשו"ע כאן דעתו נראה וכן קל]והטור. אות החיים ס"ט [כף בסימן והש"ך (ס"ק .

עיקר:סז) הראשונים וטעם עיי "ש. לכתחילה מותר יהא היטב הדפוסים ידיח אם ולדבריו אחר, טעם מוכח(aiw)נתן וכן
צ"ו בסימן עצמו הש"ך והביאו התרומה יט)בספר משום (ס"ק בחלב להתירם אין בשר של  במדוכה שנידוכו תבלין וז"ל :

חוזק  משום אלא נ"ט בר נ"ט שייך  דלא להדיא הרי  ע"כ . שאור בית כמו מדוך והוי וחריף חזק תבלין דהא נ"ט , בר נ"ט
השלחן הערך  תמהו וכבר סק"כ)המדוכה. צ"ה פוסקים(סי ' ומכלועוד בד"ה שם בהערה יג אות מד  סי ' או"ח ח"ח אומר  ביביע (הובאו 

הש"ך:מקום) דברי  על 



êåøò ïçìùä÷ ïîéñúåáåøòúèô÷

,øåñéà éìëá åéä íà(ö)÷ø äî ,éìëä ïî íéòìåá ïðéà íéùáé íäù øçàîã(àö)øåñéà ïéàå é÷ð àåä éìëäù

åá ÷åáã(הרא"ה בשם א"ח וכ"כ ש "ד äëøá(הגהות åéìò àáú ,äìçúëì øéîçîäå צ"ה). ס"ס לעיל ועי' וסמ"ג .(ארוך

.ciçåìî øùá äøã÷á åðúðù åà ,äøã÷á åäåðúðå ,øùá úçéìîî ïåâë ,íãî òåìáä çìî
ùé íà ,äçãä àìá(áö).øúåî ,çìîä ãâðë íéùùíòè ïúåð ïééãò çìîäù éô ìò óà :äâä

øåñà çìîä ïéàù øçàî ,äøã÷á(âö)êìéì ìåëé øñåàä ïéàù íå÷î ìëã ,åëåúáù íã úîçî àìà ,åîöò úîçî

.åøñåàä ïî øúåé øñåà øñàðä ïéà ,íù(ובש"ד ש"ד ובהגהות בטור ס"ט סימן לעיל .(ועיין

äëìää øåà
(v).'eke miyai mdy xg`nc דמותר כלומר

שהם  מאחר איסור של בכלי להניחם לכתחילה
מטעם  מותר, לח  הוא אפילו בדיעבד אבל יבשים.

לכלים  מליחה iwp.(v`):(קיג )דאין `ed ilkdy ומן
שהיה  אמרינן מלוכלך היה אם ידוע  כשלא הסתם

ci::(קיד)נקי  sirq(av).glnd cbpk miyy ולא
כמה  ידעינן דלא במלח , הבלוע  הדם נגד בששים די

בלע הסוברים(קטו)דם לדעת אפילו לומר ורוצה (שו "ע .

ס"ד) צ"ב  בשאר סי  נבלה נעשית חתיכה אמרינן דלא
הרמ"א לדעת אבל צריך (שם )איסורים, הכי  בלאו

נבלה  המלח  שנעשה משום המלח , כל נגד ששים
דעת] envr.(bv):[שפתי zngn אסור המלח  אם אבל

ערלה  ושל זרה עבודה של מלח כגון עצמו מחמת
וכנ"ל  בטל, לא טעמו שמרגישין זמן כל בו, וכיוצא

צ "ח בהגה)בסימן :(ס"ח 

ïåéö éøòù
(biw)מד)ש"ך חדש(ס"ק נו)פרי  סק"א)ש"ך(ciw)וש"א:(ס"ק צ"ה וסי ' מה נז)פר"ח(ס"ק ש"ך(ehw)וש"פ:(ס"ק (ס"ק ב"י ,

חדשמו) נח)ופרי :(ס"ק



êåøò ïçìùå÷ ïîéñúåáåøòú ö÷

בששים. מבטלין היאך דין קו. סעיפים:סימן  ב' ובו

.`,äøã÷ì äìôðù ,åìèáì íéùù äá ïéàå ,øåñéà äòìáù äëéúç(à)àìà úøñåà äðéà
ãâðë íéùù äîöò äëéúçä íò óøåöî äøã÷áù äîá ùé íàù ,äáù øåñéà ïåáùç éôì

ìáà ,äøã÷áù äî øúåî ,äá òåìáä øåñéà(á)éôì ,äøåñà äîöò äëéúçä(â)øåñéàù
éøîâì äðîî èìôð åðéà äáù נ "ב סי' וסה"ת ע"ג  נ"א דף וסמ"ג שם ומרדכי  ורא"ש  ק' דף ג"ה פרק ותוס' (רשב"א

האחרונים) וכל נ "ז סי ' ג"ה פרק מהרש"ל וכ"כ ראב"ן  ספר ושבסוף קי"ח דף רשב"א שבחדושי  גופיה אפרים ר' בלשון  (ïëåוכ"ה

á"ö ïîéñ ìéòì áúëù åîë àìãå ,ø÷éò[ד úøúåî)[סעיף  äëéúç äúåà óàãììáðä øáãá ïë ïéàù äî .
êë øçàå ,åèåòéî úîçî åøñàå øúéä ìù áèåø êåúì åá àöåéëå íã ìôð íàù ,çåîéðå
ììáð ìëäù ,øúåî ,åìåë íãä ìèáì íéùù åìåë ïéá ùéù ãò øúéä ìù áèåøä äáøúð

.áøòúðå,äìáð úéùòð äëéúç íéøåñéàä ìëá øîåì ïéâäåðù äî éôìå :äâä(ã)øáãì çì øáã ïéá ÷åìç ïéà

äøåñéàá úøàùð äìçú úøñàðä äëéúçä ,åãâðë íéùù ùéå ùáé øáã àåä øáë øñàðä íàã äæ ïéðòì àìà ùáé

éëî íà íùî äøéñäì êéøöåäìéèá äøéëî åðéà íàå ,äø(ä)øáã àåä íàå .ãáëúäì äéåàøä äëéúç äðéà íà

äëìää øåà
:` sirq(`).'eke oeayg itl `l` zxqe` dpi`

שסובר המחבר לדעת ס"ד)היינו צ"ב  אמרינן (סי' דלא
כן  שאין מה איסורים, בשאר נבלה נעשית חתיכה

בהגה והולך שמבאר וכמו הרמ"א, סק"א]לדעת :[ש"ך
(a).dxeq` dnvr dkizgd דלא להפוסקים ואפילו

ולכן  איסורים בשאר נבלה נעשית חתיכה אמרינן
מותר  לסחטו עצמה (א)אפשר החתיכה מקום מכל ,

ויש  שבה. האיסור כל שיסחט  אפשר דאי אסורה
בשאר [טור]שפסקו לגמרי מותר לסחטו דאפשר

הכי  קי"ל ולא מותרת, עצמה החתיכה ואף  איסורים
בהגה) נבלה (כמ"ש נעשית שחתיכה להסוברים אכן .

החתיכה  עלמא דלכולי  פשיטא האיסורים, בכל
אסורה  ודאי (ב)לעולם נבלה, נעשית שהחתיכה שכיון .

וחלב : בבשר כמו אסור לסחטו xeqi`y(b)אפשר

.ixnbl dpnn hltp epi` day עומדת ולעולם
ממנו  ישאר ולא לגמרי האיסור שיפלט  עד באיסורה

נב כשאיסור אפשר אי  וזה ולכן כלל, יבש, בדבר לע
מתירתה  אינה נכרי טעימת שלעולם (ג )אפילו והטעם .

הגעלה  מצינו דלא משום הוא באיסורה עומדת
yail.(c):(ד)לאוכלין  gl xac oia welig oi`

שנאסר  מה כל נגד ששים בתבשיל צריך ובשניהם
היקל  שאז מרובה הפסד במקום לא אם מתחילה.

נעשה (שם )הרמ"א דלא איסורים בשאר בלח בלח
סק"ג ]נבלה die`xd(d):[ש "ך dkizg dpi` m`

.cakzdl בטלה אינה להתכבד ראויה היא שאילו
שנאסרה  בשר בחתיכת ודוקא ק "א. בר"ס כמבואר
כשהוא  בטל אינו אז מגופו, איסור דחשיב  ָמחלב 
בחתיכת  שנבלעו איסורים שאר אבל להתכבד, ראוי

ïåéö éøòù
בב"י(`) שהובא ברשב"א מפורש ס"ד)כן צ"ב הבית(סי' מותר (ט.)ובמשמרת לסוחטו דאפשר איסורים דבשאר וי "ל  וז"ל :

הש"ך על  ופלא עכ"ל . אפרים רבנו דעת וזהו איסורים.(סק"ב)וכו' בשאר אף אסור לסחטו שאפשר הרשב"א בדעת שכתב
לסחטו  ואפשר דחנ"נ דס"ל  איסורים, בשאר חנ"נ דאין לסוברים אף איסורים בשאר אסור לסחטו שאפשר שפסקו יש אכן

הר"ן כמ"ש הם ענינים והגר"א(מג:)שני השו"ע:(סק"ג), בדעת כן כדבריו (b):(סק"ב)ש"ך (a)ביאר מצא ואח "כ ב"י ,
לרמב"ן המיוחסות קנא)בתשובות הרשב"א(סי ' בשו "ת מופיעה והיא לרמב "ן, בטעות מיוחסת זו תצד)[תשובה סי ' מהתשובה (ח"א ופשוט

הבית] בתורת שכתב מה על המשיב הוא הרשב"א(c):שהרשב"א בשו"ת כתה תצה)כן סי ' קצת (ח"א משמע דבריו מריש אמנם .
הארוך  הבית בתורת בדבריו  מבואר וכן בחתיכה, טעם נשאר דעדיין משום הוא אוסרים שאנו ובקצר(ח.)דהטעם (ו:).

צ"ב בסימן הפרמ"ג בזה עמד וכבר בשו"ע, כאן וכמ"ש לגמרי ממנה נפלט  שבה האיסור שאין לפי  יא)כתב ס"ק ,(שפ"ד 
זה: מחמת נדחה אינו בשו"ת שכתב הטעם מ "מ
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á"ö ïîéñ ìéòì ïééòå .äìéçú äøñàðù äî ãâð íéùù àëéàã øçàî øúåî ìëä ,çì(ד בהגה )è"öå(סעיף  ה וסעיף ג  .(סעיף 

.aäá ùéù äøéã÷á äìùáúðù áìç äá ùéù äëéúç(å)êéøö ,áìçä ìèáì íéùù ÅÅ
øàùú àîù ïðéùééçã ,äëåúá øåñéàä úëéúç ãåòá äøéã÷äî øáã íåù øéñé àìù øäæéì
äáù áìçù ,äìçú äðàéöåé àì íâå .áìçä ìèáì íéùù äøã÷á ïéàù äòùá äðåøçàáÅÅ

(æ),äúð÷ú äîå .äúåà øåñàé(ç)äðçéðé(è).äøéã÷ä ïðèöúù ãòäî éôìå :äâä(é)àîéé÷ã

øúåî øàùäå ,íùî äøåñàä äëéúçä øéñî ,äìáð úéùòð äëéúç ïì(ד"ע).

äëìää øåà
ואף בטילה, להתכבד ראויה החתיכה אפילו היתר
איסורים, בשאר נבלה נעשית חתיכה שסובר למי 
להתכבד  ראוי חשיב  שבלוע האיסור אין מקום דמכל

ב ' בסעיף  שם a::(ה)וכמבואר sirq(e)miyy
.algd lhal אבל החתיכה. כל נגד ששים צריך ואין

איסורים, בשאר נבלה נעשית שחתיכה הרמ "א לדעת
שהחלב החתיכה כל נגד ששים צריך כאן הדין ֵהוא

אסורה  החתיכה ואעפ "כ בה, דבוק(ו)דבוק שבאיסור ,
נבלה החתיכה לב)נעשית ס "ק צ"ב סי ' עיין  הדבר  (f):(בטעם

.dze` xeq`i ותהיה כשיוציאה פירוש, החתיכה. את
אם  שבה החלב  מחמת החתיכה תיאסר כן אם ֵחמה
מונחת  כשהחתיכה אבל לבטלו. ששים בה אין
ובטל  בשוה, הקדירה בכל הולך החלב טעם ֵבקדירה,

נאסרת  החתיכה ואין למה (ז)בששים, דמי  ולא .
ששם  באיסורה, נשארת שהחתיכה א' בסעיף  שכתוב 
אמר  זה על בליעה, ידי על כבר החתיכה נאסרה
כאן  כן שאין מה הבלוע . האיסור כל פולטת שאינה
בולעת  עכשיו אלא שעליה, מחלב בלעה לא ֵשעדיין

ובש  הבישול, ידי פליטת על הולכת הבישול עת
חתיכה  באותה כמו בשוה הקדירה בכל הבליעה
אין  וגם מותרת. עצמה החתיכה גם ולכן עצמה,
חתיכה  אומרים לא זו שלדעה נבלה, נעשית החתיכה

איסורים  בשאר נבלה דהא (ח)נעשית להקשות ואין .
היתה  כן לא שאם תחילה, נמלחה החתיכה כרחך על
כולה  נגד בתבשיל ששים צריך והיה דם משום אסורה

הרי  כן ואם י"א, סעיף ס "ט בסימן שנתבאר וכמו
שבה  החלב  עם שנמלחה משום תחילה ֵשנאסרה
יש  א', בסעיף  וכדלעיל להיתרה חוזרת אינה ושוב 
אוסר  שאינו כחושה בהמה של בחלב דמיירי  ֵלומר
ס "ד  בסימן המחבר לדעת קליפה כדי  אלא במליחה

ששים (ס "ט)וק "ה(ס"כ ) בחתיכה שהיה מיירי  נמי  אי .
עד  ממנה חתך הבישול קודם כך ואחר החלב , ֵנגד

שעליה  החלב נגד ששים נשאר dpgipi.(g):(ט)שלא ֵ
מ"מ בקדירה, איסור להפליט ממשיך שעכשיו ואף 
כוונתו  אין שהרי  לכתחילה, איסור כמבטל זה אין
ועוד  החתיכה, תאסר שלא כוונתו אלא האיסור לבטל
ממילא  אלא בידים איסור מבטל הוא אין שהרי

שרי  גוונא ובכהאי  סק"ז]מתבטל חדש cr(h):[פרי
.ophvzy היד שאין כיון אלא קאמר, לגמרי לא

דלכתחילה  לומר רוצה או צונן. נקרא בו סולדת
האומרים לסברת ס"ב)חיישינן ק"ה סי' כל (עיין דחום

כדי  אוסר מקום מכל בו סולדת היד שאין אף שהוא
לגמרי, שיצטנן עד להמתין ראוי ולפיכך קליפה,
את  ולחמם לחזור יכול האיסור והוציא שנצטנן ואחר

dlap.(i):(י)התבשיל  ziyrp dkizg ol `niiwc
נבלה. זו חתיכה נעשתה דבוק שהאיסור דכיון פירוש,
שהרי  רותחת, בעודה החתיכה להסיר צריך כן ואם
היא  הכי  שבלאו שמסירה במה כלום מזיק  אינו

בקדירה  בחינם יניחנה ולא שלא (יא)אסורה, כדי  ,
צורך: בלא איסור טעם לפלוט תמשיך

ïåéö éøòù
(d)מש"ך זה סק"ב)חוו"ד(סק"ה)ש"ך(e):(סק"ד)כל  הגר"א(חי ' החתיכה:(סק"י)וכ"כ  כל נגד ששים צריך הרמ "א דלדעת
(f) (סק"ו)ש"ך:(g)חדש(סק"ב)ט "ז חדש(סק"ו)ש"ך (h):(סק"ה)ופרי  דרבנן (שם)ופרי  בחלב דמיירי או הש"ך  ומ "ש .

וקרומים: הגיד שומן כמו הוא כחוש דרבנן חלב דסתם השפ"ד החיים(סק"ו)פר"ח(i)ביאר טז)וכף ש"ך(i`):(אות
דעת(סק"ז) :(סק"ד)וחוות
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בתבשיל. הנמצא  מיאוס  ודבר ביצה המבשל דין קז. סעיפים:סימן ב' ובו

äëìää øåà
dpd :` sirq די ברור ולא מורכב זה שסעיף  מפני

להבין  באחרונים המעיין על קשה והדבר הצורך,
יפה  לסעיף(א)הדברים פתיחה לעשות לנכון ראיתי ,

כדי  האפשר:זה ככל ואקצר בוריו, על azkשיובן
הסמ "ג בשם קלב)הטור שנתבשלו (לאוין  קטנים דגים

אוסרים יש - טמא דג בהן מכירו [ריב"א]ונמצא אפילו
החמין  מים שכשמערה לפי  לבטלו, ששים ויש וזורקו
טמא  הדג ישאר מים מעט עם העירוי בסוף לפעמים
המים  וחוזרין ונאסרו, דגים שלשים או עשרים עם

מתירין ויש הדגים. לכל התרומה]ונוגעין בעל ברוך [ר'

בטלין  שנשארים שלשים או עשרים שאותם מפני
בטלה  לא בריה לומר שייך לא כי תערובות, ברוב
מחמת  שנאסר ולא עצמה מחמת שנאסרה בבריה אלא
השאר  ואוסרין חוזרין ואין אחר. איסור בליעת
שאיסור  לפי  המים, בהן שנוגעין אע"פ  שבמחבת
ונבלע חוזר אינו עצמו מחמת איסורו ואין הנבלע
בענין  ויש הטור. עכ"ל בישול. ידי  על אם כי  ביבש

בהמשך. ונביא שלישית דעה נחלקו dpdeזה
הלכתא  לענין נחלקו וגם מחלוקתם בביאור הפוסקים
ואחר  מחלוקתם, בביאור הדברים ונסדר לנהוג. כיצד

הלכה. לענין הדגים (ב)הב"י yxitכך שעירה דאחר
דג  מצא ריקנית קערה לתוך בה שהתבשלו מהקדירה

והאוסרים הדגים, כל בין וסייעתו]טמא חוששים [ריב"א
עירה  לא לקערה, מהקדירה הדגים כשעירה שמא
הרוטב עם הדגים עירה אלא לגמרי אחת בבת
לחוש  יש לערות שהתחיל ואחר יותר, או פעמיים
דגים  מעט עם הקדירה בתחתית נשאר הטמא שהדג
ונאסרו  ששים הטמא נגד היה שלא באופן ורוטב
כשגמר  כך ואחר רותחין, הם שהרי  והרוטב הדגים

נאסרו  בתחילה, שעירה הראשונים הדגים על העירוי
בקד  שנאסרו הדגים אותם מחמת הם הלכך גם ירה.

כנגד  ויותר ששים בקערה לפנינו רואים שאנו אע "פ
המתירים ודעת אסור. הכל הטמא וסייעתו]הדג ברוך [ר'

משום  כלום, בכך אין כן, שהיה את"ל דאפילו משום
בדגים  מתבטלין הם בקדירה שנאסרו הדגים שאותם

ביבש, יבש כדין בתרי חד הראשונים אף שעירה [והיינו 

ששים  ויש  בכולו  מתפשט דהאיסור היתר הוא מ"מ רוטב, שיש 

הם  והרי הדגים גבי  לדון באים שאנו אלא הקערה, בכל כנגדו 

ר"ס  כמבואר ששים ידי  על היתר להם אין  ושוב בתחילה נאסרו

וכבר  ביבש . יבש כדין  ברוב הדגים לביטול נצרכים אנו ולכן  ק"ו ,

ביבש, יבש מקרי  גוונא שבכהאי  ודע ד"ה ק"ט בסימן  הב"י כתב

בגמרא] בהדיא מוכח פירוש eywde.ושכן  על האחרונים
הדגים  על בקדירה שנאסרו הדגים כשמערה דהא זה,
כדי  שבקערה הדגים כל אוסר העירוי  הרי  שבקערה

ראשון, מכלי  עירוי כדין דבאמת (ג )שכתבו yieקליפה
אלא  נחלקו ולא קליפה, צריך המתירים לדעת גם

הכל. צריך yieלאסור אין קליפה  דאפילו שכתבו
הרוטב לתוך נופל שהעירוי  משום המתירים, לדברי 
לח , בדבר קליפה שייך ולא שני כלי  שהיא שבקערה

בששים  הקליפה מה (ד)דבטלה קשה עדיין ומ"מ  .
מכדי  יותר אוסר עירוי אין הא כולו האוסרים טעם
מבליע אינו שעירוי  דמה דסוברים לומר יש קליפה,
אבל  צונן, לתוך שעירה דוקא היינו קליפה, כדי רק 
אוסר  העירוי  אז שני בכלי  חמים עדיין שהדגים כאן

צונן  כשהתחתון אלא גבר תתאה שייך דלא .(ה)כולו,
הנ"ל. במחלוקת הראשון הפירוש miyxtnזהו yie

והוא  אחר באופן שנתבשלו (ו)המחלוקת דלאחר ,
מתחילה, המים מהם לערות רגילין הביצים או הדגים

ïåéö éøòù
יהודה(`) היד סק"א)כמ "ש התו"ח (a):(הארוך הבינו ד "א)וכן נ  מד)ומהרש"ל (כלל  סי ' המנח"י(פג"ה סק"ב)וכמ "ש (שם

בדעתו:(סק"א)ושפ"ד ההיפך  שפירש כהש"ך  ודלא ,(b)חדש(סק"א)ש"ך הב"י:(סק"א)ופרי השלחן (c)לפירוש ערוך
עי "ש:(ס"ד) ספיקא ספק דאיכא הדגים, על  העירוי  בא שמא לחוש דאין וכתב ,(d)יעקב סק"א)מנחת נ  מיושב (כלל  ובדבריו .

הש"ך  שהקשה בתו"ח (סק"א)מה שהובא דורא שערי הגהות הש"ך]על  על  בהגהותיו לצדיק הצבי תירץ שם [וכן שכתב ואף .
בשפ"ד  הפרמ"ג עליו הקשה כן ומחמת צונן, כשהתחתון אלא תתאה שייך  דלא הרמ "א דעת שכן דמוכח(סק"ב)המנח "י 

ברוך: ור' הריב"א מחלוקת שזהו לומר אפשר עדיין מ"מ  הרמ "א, דעת כן שאין צ"ב הב"ח(e)בסימן דברי  תוכן הוא כן
חדש(סק"א)והש"ך (סק"א)והפרישה יהודה(סק"א)והפרי  היד פי  על הדברים ופרשתי  סק"א), היטב:(הארוך  שיובן כדי 
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äëìää øåà
יציאת  לעכב  פיה על קערה נותנים עושים: וכך
עד  ממנה נשפכין והמים צידה על ומטין המאכל,

לבסוף  כשמוצאין הריב "א ודעת שעשה גמירא. [לאחר

טמא העירוי] דג כגון איסור דבר בקערה או בקדירה
יותר  התבשיל בכל שיש פי על אף  איסור, ביצת או
נשאר  שמא חיישינן מקום מכל האיסור, נגד מששים
כשמתמעט העירוי ובסוף מטה בצד הטמא הדג
עם  ביחד דגים שלשים או כעשרים נשארו הרוטב
והדגים  ששים, כאן שאין כיון כולן ונאסרו הטמא
כיון  בששים לבטל מצטרפין אין הרוטב  מן שלמעלה
לצאת  הרוטב כשכלה כך ואחר לרוטב, חוץ שהם
אותם  כן ואם שוליה, על הקדירה ומעמידין חוזרין
עד  הדגים שאר בתוך מתערבים שנאסרו דגים

קליפה  כדי כולם ונאסרים בזה זה כולם .(ז)שנוגעים
רוטב בלא לחתיכה מחתיכה עובר בלוע שאין ואף 

ק"ה בסימן שנתבאר כמו כלל אוסר ס "ל (ס "ז)ואינו ,
על  שנשאר כאן אבל יבשות בחתיכות דוקא דזהו
אוסרים  שוב  מהרוטב , לחלוחית הרבה שנאסרו הדגים

קליפה  כדי עכ"פ להשאר ניחא .(ח)בנגיעתם זה [מיהו

וקשה  ביצים. על גם כן  כתבו הפוסקים אבל דגים דמה (ט)גבי

וצ"ע] הביצה. קליפת שתאסר לן  והמתיריםאכפת ברוך . [ר'

חוזרים וסייעתו] שנאסרו הדגים אותם שאין שסוברים
עובר  בלוע דאין משום הוא בנגיעתן, השאר ואוסרים
כשיש  אפילו והיינו רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה

לחלוחית  כלי (י)בהם לתוך הרוטב  כל עירה כבר והרי  .
אם  ואפילו רוטב , אין הדגים לתוכה שעירה ובקערה
עירה  ואח"כ הקערה לתוך הרוטב  מתחילה עירה

אוסרת  ואינה שני  כלי  הוי הקערה מ "מ עליהם, הדגים
ברוב בטלים שנאסרו דגים אותם ולכן .(יא)כלל,

mpn` ביצים אבל בדגים, דוקא מיירי זו דעה
כתב דם או אפרוח  מהם באחד ונמצא שנתבשלו
כל  ביצים לבשל רגילות דאין אסור הכל וז"ל: הסמ"ג
שלשים  או שנאסרו ביצים עשרים שיהא ביחד כך

היתר  של ברוב בתערובות רבינו (יב)בטלין מורי וכתב  ,
ל  אעפ"כ כי להגעיל יהודה יצחק רבינו מצריך היה א

לבסוף לחוש אין כזה ספק  שבשביל אמר כי המחבת
שהיתה  בכשרות חזקתה על המחבת העמד אלא
אחר  טעם שמשון רבינו אומר היה ועוד מתחילה,
איתא  ברובא דאיסורא לומר לנו שיש להתיר

בזבחים כוכבים (עד.)כדאמרינן עבודת של טבעת גבי
מעט עם העירוי שבסוף לתלות אין הלכך שנתערבה,

עכ"ל. טמא הדג שם נשאר המהרש"ל dpdeמים כתב 
מד) סי' שנמצא (פ "ז ביצים אף  מותרים שמשון דלרבינו

חטאת בתורת כתב וכן איסור. ד"א )בהם נ  וכן (כלל ,
בהגה. כאן דהא (סק"א )הש"ך`laמשמע זה על תמה

ברובא  דאיסור דתלינן מטעם מתיר שמשון רבינו
הביצים  אותם שיהיו בעינן פנים כל על כן ואם איתא

הרוב מהרוטב מאה שלמעלה לפחות שיהא [כלומר

מטעם ועשרים] ברוך רבינו דאסר בביצים כן ואם ,
אסור. שמשון לרבינו אף  רוב, להיות רגילין `jשאין

השלחן  דמ "ש (יג )בערוך טעם, בטוב  הדברים יישב 
הרמ "א  איתא, ברובא דאיסורא דתלינן שמשון רבינו
מחזקינן  דלא מטעם שמתיר כוונתו הטה הכרח מחמת
דלא  כלומר ששים, בלא האיסור דנשאר לומר איסור

ïåéö éøòù
(f)המרדכי כתב ד"ו)והאו"ה(תרמד)כן כז נטילה]וב"ח (כלל כדי אוסר דבשמן  שהריב"א [וכתב משמע ומהש"ך חדש. והפרי

עיקר: זה ואין כולו, יהודה(g)אוסר או"ה(שם)יד ו)בשם בדין שבלוע (שם שסובר הריב"א בדעת שכתב הב"ח על  וחלק ,
קליפה: כדי לחתיכה מחתיכה נקטו (h)עובר ולא מתבטלים, אינם דביצים ראשון בתירוץ ותירץ יהודה, היד הקשה כן

ושאר  ומשליכה, האסורה הביצה את שמצא מיירי  דהא דעתו לסוף ירדתי ולא בדגים. אלא ברוב ביטול מחמת להתיר
שכתבו  דמה תירץ ועוד  עצמם. מחמת איסורם שאין כיון ביטול  בהם שייך ובודאי  קליפה כדי  אלא נאסרו אינם הביצים

להם: לא בלשון הפוסקים שינקטו מסתבר לא ג "כ  וזהו נטילה. כדי  נאסרו אלא דוקא לאו זהו קליפה, כדי  כן (i)לאסור
התרומה בספר שכתב גופיה ברוך מר' לה)משמע אוסר (סי' אינו איסור, מחמת אלא עצמו מחמת אסור שאינו "דבר וז"ל

ישנם  אא"כ  ומדכתב עכ "ל. יחד" שניהם רותחין במים ישנם כן אם אלא חמין ששניהם פי על  אף אחר לדבר בנגיעה
מהאו"ה מוכח וכן אוסר. אינו לחלוחית שיש אע"פ במים, אינם דאם משמע רותחים, ד"ו)במים כו  בדעתו:(כלל כן שהבין

(`i) (סק"א)ש"ך:(ai): כהסמ "ג משמעית חד בלשון לאסור נקט ולא להתיר, קל כך  כל  אינו כתב התרומה (bi)ובספר
יעקב ובמנחת יב. סק"ו)סעיף נ מצריך(כלל  ברוך  ור' כפל, היינו בטיל בתרי  שחד ומהרש"ל  לתו"ח ס"ל  דבעלמא יישב

איתא  ברובא דאיסורא לומר ברוב סגי  הר"ש לדעת אבל ביצים, הרבה כ"כ  להיות רגילות ואין שיתבטל  כדי  ביצים כפל 
ק"ט: בסימן וכמ "ש כפל בעינן ולא רוב, היינו בטיל  בתרי  דחד סוברים הפוסקים כל  דבאמת עיקר זה ואין  עי "ש.
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.`(à),ïúôéì÷á äáøä íéöéá ìùáîä

äëìää øåà
מהאחרונים  נשאר שהאיסור לומר איסור מחזקינן
האיסור. נפל העירוי שבתחלת אמרינן אלא בהקדירה

סק"ו] ההלכה באור בתורת [עיין  מוכח וכן דבריו. עי "ש
שלמעלה (שם )חטאת בביצים כשאין אפילו שמיקל

מאם  גרע  דלא מטעם להקל עוד דכתב  רוב , מהרוטב 
עליו  לעמוד יכולין שאין בענין ונשפך במינו מין נתערב
שם  יש אם ספק  ויש דרבנן דהוי דכיון דמותר, לשערו
דרבנן  ספק  כאן הדין והוא לקולא, אזלינן ששים
וכתבו  דבריו דחו חדש והפרי  שהש"ך ואף  לקולא.
של  מינו אינו הוי אפרוח  הביצת וכן טמא הדג דכאן
ספק הוי  גוונא ובהכאי  הטהורים והביצים הדגים
מכל  מקילין. שלא ובודאי כעיקר דטעם דאורייתא

שיישב מי  יש דכבר (יד)מקום דכיון חטאת, התורת דברי
דיש  הטעם, נתבטל וכבר הקערה לתוך הכל עירה
שנשארו  מחמת אלא החשש ואין ששים, בקערה
נבלה, חתיכת ונעשו ונאסרו ששים בלא ברוטב הביצים
לדעת  דאף מחמת לקולא לתלות יש שפיר בזה

מדרבנן רק  זהו איסורים בשאר חנ"נ (כמ"שהסוברים

יב ס "ק צ"ב  סי' בתחילה )(טו)הש "ך דבאמת לדחות יש אכן
למטה  הטמא הדג נשאר דשמא תורה איסור ספק  היה
לאחר  דרבנן איסור לידי  נתגלגל כך ואחר טעם, ונתן
ספק אמרינן לא גוונא ובכהאי לקערה, הכל ששפך

זהב  המשבצות וכמ "ש להקל בביאור (סק"ד)דרבנן
הסוברים  דברי בכאן לצרף  יש באמת אך (טז)הט"ז.

לספק הגיע  לא דמעולם ולומר דרבנן כעיקר דטעם
dkldדאורייתא. oiprle מגדולי כמה פסקו
במקום (יז)האחרונים  בדגים להתיר ברוך ר' כדעת

ולאסור  דגים, של גדולה כמות לבשל שהרגילות
פוסקים  ויש הרמ "א (יח)בביצים. בדעת שהחזיקו

אם  אפילו ולדבריהם היתר, בחזקת מוקמינן דבדיעבד
הטמא  הדג כנגד ששים לפניו שיש כל דגים, מעט בישל
נראה  נכון על הרמ"א סברת שביארנו ומאחר מותר.
בביצים  אבל קצת. הפסד במקום עכ"פ להקל דיש
דגם  לעיל כתבנו דכבר ענין בכל להתיר שיש בודאי 
שתאסר  לן אכפת ומה קליפה, כדי רק  אוסרים האוסרים

הביצה. הפוסקים cerקליפת מדברי מכאן נלמד
ויש  דגים, ובשאר ברוטב טעם שנתן טמא דדג שכתבו
הבלועה  חתיכה שאפילו בתרי, חד שבטלים כנגדם רוב 
בכל  האסורה החתיכה שזה לו יתברר וכשיטעם מאיסור
כהוכר  הוי אז איסור טעם כשיטעם ורק בטל הכל זאת

ויאסר  צריך (יט)האיסור אין לגוי  להטעימו ואפילו .(כ).
הסימן: דברי  לבאר נבוא mivia(`)ועתה lyand

a `vni `ny 'eke m`ivei `l ,oztilwa daxdzg`
.gext` odn.בקליפתה אפילו אוסרת אפרוח  שביצת

של  היא אפילו אפרוח, של שאינה ביצה כן שאין מה
לדעת  אוסרת אינה טמא, עוף של או טריפה או נבלה
בעלמא, דביעי  כמיא דהוו בקליפתן, כשהן השו"ע 

ה-ו סעי ' פ"ו בסימן סק"א]וכמבואר תואר :[פרי

ïåéö éøòù
(ci) בחוו"ד עוד  ועיין ירושלים. מכון הוצאת בשו"ע הפר"ח  על  באוצ"מ והובא כת"י, רבינוביץ סק"א)המהרא"ש (בי'

יעקב נ)ובמנחת כדרכו:(כלל  אחד כל התו"ח  דברי לאחר (eh)שיישבו אך  כן, ליישב בדעתי עלה בתחילה ובאמת
בסימן  והרמ"א המחבר לדעת בדיעבד ומפליט  מבליע אינו ואף מבשל אינו שני  שכלי דמכיון מחוור אינו זה ההתבוננות

שוב(ס"ב)ק"ה ראשון בכלי  הביצים או הדגים נאסרו שכבר כיון כן אם הטעם , מתבטל  ולא שני בכלי  יוצא הטעם אין
שני  שכלי הרשב"א דעת לצרף יש ספק, בגדר זה שכל  כיון מ "מ שני , כלי היא שהקערה דאף ואפשר שנאסרו. מאותם

האיסור: טעם בטל אז בקערה ששים עכשיו  שיש וכיון ומפליט בחולין(fh)מבליע לטעם)רש"י  ד"ה (פט"והרמב"ם(צח:

ב-ג) אלא)והרמב"ןהל ' ד"ה מג)מהרש"ל (fi):(שם סי ' חדש(סק"א)הש"ך (סק"ד)הט "ז(פ"ז יוסף (gi):(סק"א)והפרי ברכי 
א) השלחן(אות החיים(סי "ג)וערוך  ה)וכף ק"ה(hi):(אות בסימן השו"ע כסברת שם(ס"ט)וזהו חדש כהפרי ודלא (ס"ק ,

ביטולמא) מעיקרא שייך  לא דבזה ס"ז]שכתב ס"ק שם ההלכה באור  דבריו  זה[והבאנו בסימן כתב בעצמו חדש הפרי  וגם (סק"א),

המים  בתוך  שישנם הדגים אותן אלא נאסרין אינן באילפס רוטב מעט  בנשאר אפילו גוונא דבכל והעיקר וז"ל: שמתבטל,
ק"ט בסימן לפרמ"ג ושו"ר עכ"ל . ביבש יבש כדין בזה זה מתבטלים כשמתערבים ואח "כ נאסרים, אינם (סק"ט והשאר

כתב) יעוי"ש:ד"ה אחר ממקום דעת(k)שהשיגו החוות הוכיח סק"א)כן כן (בי' והוכיח  דבטל , שכתבו הפוסקים מפשטות
עי "ש: עכו"ם של כלים בענין בפירוש כן שכתב הרא"ש מדברי עוד 
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(á)íððöì íéððåö íéî íäéìò ïúé åà ,åððèöéù ãò íäá åìùáúðù íéîäî íàéöåé àì
íäî àéöåî äéä íàå ,çåøôà ïäî úçàá àöîé àîù ïðéùééçã íåùî ,íàéöåé êë øçàå
,ïúøñåà äúéäå úåðåøçàä íò çåøôà äá ùéù äúåà øàùð äúéä àîù åððèöéù íãå÷

.äìèáì íéùù íù øàùð äéä àìù éôìàöîðå äøò÷ì ïúåà äøéò àìà ,ïë äùò àì íàå :äâä

ïäî úçà(â)ìèáì äøã÷á íéùù äéä àìå óåñáì øàùð äôøèä àîù ïðéùééçã ìëä ïéøñåà ùé ,äôéøè

.äøò÷áù äî ìë øñåàå øæåçå äøã÷áù äî øñàðå(ובארוך סמ"ג  בשם àîè(ב"י âã àöîðù íéðè÷ íéâãá ïëå

äøò÷á(ã)ïéøéúî ùéå .óåñáì øåñéàä øàùð àîù ùåçì ùé æàã ,äøò÷ä êåú ìà úçà íòôá íìåë äøéò àìå

(ä),ïéðò ìëá(å)íéùù àìá øåñéàä øàùðã øîåì øåñéà ïðé÷æçî àìã(ר"ש בשם יוסף åìéôàå(בית .ø÷éò ïëå .

,íéøñåàä úòãì(æ).åú÷æç ìò éìëä ïéãéîòîã ,åá åìùáúðù íéìëä øåñàì ïéà(מיימוני והגהות סמ"ג בשם .(ב"י

.a,ìéùáúá àöîðù ,íäá äö÷ íãà ìù åùôðù íéñåàîä íéøáãî åá àöåéëå ,áåáæ
.úøñåà íéîåâôä åìà íéøáã úèéìô ïéàù ,øúåî ìéùáúäå ,ï÷øåæ.èåùô âäðîä ïëå :äâä

äëìää øåà
(a).'eke mindn m`ivei `lחטאת ד"א )בתורת נ (כלל

אסור, כן עשה לא דאם השו"ע  כתב מדלא דקדק
בדיעבד  אבל מזהיר, לכתחילה דדוקא מינה שמע

הרמ "א  שזכר מתירין כהיש שלנו (כא)מותר ובביצים .
מצוי  ואין תהליכים עוברות שהן בחנויות הנמכרות
שאין  פשוט  הדבר דם, או אפרוח  בהן שיהא כלל

והמקום: הזמן לפי  והכל כלל. dtixh.(b)לחוש
אוסרת  בקליפתה טריפה ביצה דגם לשיטתו אזיל

פ "ו בסימן כמבואר מרובה הפסד שאין (ס "ובמקום

אוסרת:בהגה) לכו"ע דאז קלופה בביצה דמיירי  או ,
(c).zg` mrta mlek dxir `le הכל עירה אם אבל

כלל  לחוש ואין ענין בכל מותר אחת, (d):(כב)בפעם
.oipr lka:בפתיחה וכמ "ש בדגים, ובין בביצים בין

(e)xeqi` opiwfgn `lc.'eke מחזקינן דלא כלומר
בהקדירה  מהאחרונים נשאר שהאיסור לומר איסור

האיסור  נפל העירוי שבתחילת אמרינן היינו (כג )אלא .
עם  הדגים מתחילה שמערה והרמ"א הב "י  לפירוש

בפתיחה שהזכרנו השני  לפירוש וגם וישהרוטב, (ד "ה

מחזיקים מפרשים ) אנו אין בתחילה, הרוטב שמערה

תולין אי  אנו אלא למטה נשאר שהטמא לומר סור
הדגים  הוציא אם אפילו זה ולטעם למעלה. שנשאר
או  טמא דג מצא כך ואחר בכף  אחת כל הביצים או
צריך  ואין מותרים, והדגים הביצים כל אסורה, ביצה
הכף ונאסר בראשונה האסורה את הוציא שמא לחוש
תולין  אנו אלא כך, אחר האחרים נאסרו וממילא
אם  ואפילו כשרים, רוב  שהוציא לאחר אותו שהוציא
שהוציא  ברוב  בטלים הם מכן, לאחר נאסרו מקצתם
יש  איתא ברובא דאיסורא לסברא ואפילו בתחילה.
היתר  שהוא אומרים אנו שהוציא כף דבכל להקל,
תוך  נשאר והאיסור פריש, דהיתרא דמרובא משום

הרוב שהוא milkd.(f):(כד)הקדירה xeq`l oi`
מהרי"ל קנא )בתשובת המאכל (סי' בין לחלק  כתב

מעת  אחר אלא הכלי את להתיר שאין שם וכתב לכלי.
לפגם  טעם נותן של דרבנן ספיקא שהוי משום לעת

יש (כה)ולקולא  איסור מחזקינן דלא הרמ"א ולסברת .
יומו  בן אפילו להחמיר,(כו)להתיר יש מקום ומכל .

רע : תקרי אל טוב  דמהיות

ïåéö éøòù
(`k)(סק"א)ט"ז:(ak)חטאת א)תורת דין  נ  הגדולה(כלל  ד)כנסת אות אדם(הגב"י ס"ד)חכמת סא החיים(כלל ז)כף :(אות
(bk)השלחן הפתיחה:(סי "ב)ערוך בסוף זהב(ck)וכמ "ש המשבצות כתב הט "ז (סק"ה)כן על והתקשה שמשון, ר' לדעת

לאסור: מודה שמשון ר' אף בכף שהוציא שבכה"ג  אדם(סק"ב)פר"ח(סק"ב)ש"ך(dk)שכתב ס"ג)וחכמת סא (ek):(כלל 
השלחן בערוך  :(סי "ג)ועיין
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(ç),ïéøéîçî ùéã áâ ìò óà(è).ø÷éò ïéìé÷îä éøáã(ק"ד סי ' וטור ורוקח כרשב"א שפסק âäðîä.(ב"י  úåðùì ïéàå .

,íâåô åðéàù øáã øàù åà ,äøã÷ä ïî àîè âã óëä íò ç÷ì íàå(é),øéæçä íàå .äøã÷ì óëä øéæçäì øåñà

,øåñéàä ãâð äøã÷ä ïî íéùù êéøö(àé).óëä ìë ãâð àìå(נבלה נעשית חתיכה כלי  גבי אמרינן דלא íà(ד"ע ìáà .

,äøéã÷ì øæçåäå óëá øåñéàä íò ìéùáúä ïî èòî äéä(áé),ìéùáúä èòî ãâð íâ íéùù êéøö(âé)éøäã*

óëá äìéáð äùòð(כ"ז כלל .(ארוך

äëìää øåà
:a sirq(g)oixingn yic ab lr s` שחוששין .

לשבח טעם נותנים הם oiliwnd(h):(כז)שמא ixac
.xwirבזה (סק"ז)והש"ך המחמירים עם הסכים

שעת  או מרובה הפסד במקום לא אם ששים, שצריך
הפוסקים  רוב אבל להתיר. שיש מקילים (כח)הדחק

והרמ "א: השו"ע כדעת skd(i)בזה xifgdl xeq`
.dxcwl אם ואפילו שהוציאה. ברגע  הכף  שנאסרה
בכף  הכף]יש במתכת מכל [היינו האיסור, נגד ששים

דאין  אותה, אוסר הוא בכף  נגע שהאיסור כיון מקום
הבליעה  אם יודעים אנו שאין בששים, בכלי משערינן
לעיל  שנתבאר וכמו לא, או הכלי  בכל מפעפעת

ה' סעיף  צ"ב  ההלכה(כט)בסימן מ"ג)ובאור ואם (ס "ק .
האיסור, נגד הכף  עם שהוציא בתבשיל ששים יש

נאסרה: לא שהכף פשוט lk(i`)הדבר cbp `le
.skdחוץ בליעה בה ואין חדשה שהיא כיון

חדש, ומתכות עץ  של בכלי  דוקא והיינו מהאיסור.
ששים  וצריך נבלה, דנעשה להחמיר שיש ס"ה צ"ח  סימן לעיל הרמ"א דעת חדש אפילו חרס של או בישן אבל

הכף כל כשהוא (ל)נגד החרס שגוף הדעת על עולה דאינו וסוברים חולקים פוסקים ושאר שהש"ך שם ועיין .
לתבשיל  הכף שתחב  שכל דעת השפתי  וכתב נבלה. נעשה בישן שרק מתכות ככלי  דינו אלא נבלה, יעשה חדש

ברוטב: נגע ולא מלמעלה בכף האיסור את שנטל באופן דוקא יתכן וחדש ישן, mb(ai)מקרי miyy jixv
.liyazd hrn cbp והש"ך עצמו. האיסור נגד רק  עם (לא)ולא לקדירה הוחזר שאפילו הרמ"א בדברי  דקדק

והתקשה  הכף. כל נגד גם ששים צריך אין אבל נבלה, שנעשה התבשיל, מעט  נגד ששים אלא צריך אינו הכף
נבלה, הכף נעשה שלא נאמר אם אף  כן אם בכף, האיסור עם תבשיל מעט שהיה יודעים שאנו שכיון זה על

אחרונים  שאר כתבו וכך כולה. כנגד גם לשער ויש מהאיסור, בלעה כמה יודעים אנו אין מקום (bi):(לב)מכל
.ska dliap dyrp ixdc עתה שהוציאה מאחר עצמה הקדירה כמו השעה באותה הכף  את מחזיקין שאנו

äøéäá äëìä
.ska dliap dyrp ixdc* :a sirq :fw oniqהמהרי "ל והנה

פסח  יט)בהלכות עמ' הגעלה ידי (הל ' על והמגעיל  וז"ל: כתב
שישפוך יזהר להגעילו הכלי על הרותחין ששופך  עירוי 
כלי  הנקרא והוא בו שבשלו הכלי  מן דוקא הרותחין המים
אחר  בכלי הרותחין שבו הכלי מן ישאוב ואל ראשון,
כלי  הוא עמו ששואב דכלי משום להגעיל , ממנו ולערות
אם  אכן שמגעילן. טרם הרותחין בישול  בו ונתבטל שני
בו  שמבשלין הכלי תוך  עמו ששואב הכלי  את שוהה
מתקרי  שפיר רתיחות המים מעלין שם הוא ובעוד  הרותחין

צ"ב בסימן והט"ז עכ"ל . ראשון כלי הוא האריך(סק"ל)גם
מכלי  תבשיל בכף שואב שאם והעלה דבריו על לחלוק
לחומרא  ראשון ככלי  הכף נחשב בו סולדת שהיד ראשון
הרמ "א  מדברי ונסתייע בקדירה. אותה שהה כשלא אפילו

בע"ז התוספות מדברי נסתייע דבריו ובסוף ד"ה כאן, (לג:

בתוךקינסא) קערה שמשימין ויש הלשון: בזה שכתבו
הקערה, בתוך  עולות שהרתיחות עד  האש שעל  המחבת
זה  אם בזה מסופק ור"י  הכלים, מגעילין קערה ובאותה
ואסר  להחמיר, הדבר ותלה לאו, אם ראשון ככלי  מועיל 
תרנגולת  מליגת ולענין שני, ככלי  דחשיב בה להגעיל

ïåéö éøòù
(fk)פדוואה עט)מהר"ם בפנים:(סי ' שם עיין ,(gk) ההלכה באור ק"ד  בסו"ס שכתבנו טו)כמו ושכר (ס"ק בחומץ אכן .

בהגה שם כמבואר אסור סק"ז]לכו"ע ההלכה [ש"ך באור שם עיין אך טז). בזה:(ס"ק מתירים בשם (סק"ד)ש"ך(hk)שיש
ושפ"ד : חטאת, לכן (l`):(סק"ה)ש"ך(l)התורת קודם הרמ"א מדכתב הוא ודקדוקו האו"ה. פסק שכן והביא סק"ו,

הכף: נגד גם לשער שצריך  הזכיר לא הזה הדין שכתב ואח "כ בלבד , האיסור נגד  אלא הכף נגד  לשער צריך  (al)דלא
סק"ו)פמ"ג(סק"ו)פר"ח  דלדעת(סק"ד)וכרתי(שפ"ד  ופשוט  כנגד. אלא לשער א"צ איסורים, בשאר חנ"נ דאין השו"ע

בלבד: האיסור
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.

äëìää øåà
לחומרא  ראשון כלי  וחשיב רותחת, אכן (לג )מהקדירה .

בפנים  הכף שהה אם דוקא זה שכל הפוסקים הסכימו
להחמיר  יש אז בתוכה עולות שהרתיחות עד
הוי  כך כל שהה לא אם אבל ראשון, ככלי  להחשיבה

äøéäá äëìä
לפנינו  הרי ע"כ . ראשון ככלי לה דחשיב אסר, נמי בתוכה
הט"ז. עכ "ל לחומרא והעלו בזה שנסתפקו התוספות דברי 
כאן  למ"ש וציין לדבריו, הסכים שם הכסף ובנקודות

כהן שפתי  עולם(סק"ז)בספרו בהליכות הגרע"י אמנם (ח"ד.

סי "ב) בא הנ"לפ' התוספות בדברי התבוננות דלאחר כתב
יש  אז רתיחות המים מעלים שם שהכף בעוד  שדוקא נראה
בפנים  שהתה לא אם אבל ראשון, ככלי דינה אם להסתפק

אברהם של  שלחנו בספר וכ "כ מהרי "ל , וכדברי ראשון ככלי  הויא דלא בודאי בתוכה, עלו שהרתיחות הרואה (סק"ג)עד 
ככלי  נחשב אם להסתפק יש בתוכו, עולות שהרתיחות עד בפנים הכלי  שהה אם שדוקא להדיא מוכח שמדבריהם יראה

המג"א הביא וכן מהרי"ל. וכדעת שני  ככלי דהוי  להו פשיטא כך כל  שהה לא אם אבל סק"ט)ראשון, תנ "ב דברי (סי '
חדש בפרי להדיא מבואר וכן הלכה. לפסק ס"ה)המהרי "ל  תנא באו"ה(סי' וגם ד "ג). לו  כף (כלל  ידי על  עירו דאם כתב

וכו  יומה בת ראשון.חולבת מכלי  עירוי כאן דאין אחר' במקום דמ"ש כ"ז)[ונראה הכף.(כלל  את שהשהה צ"ל ראשון, כלי  הכף דהוי

השלחןהמחבר ] ערך  מזה העיר ג)וכן שבת(אות במאירי וכן זהו). ד "ה התבשיל(מב. מן בה שלקח דהכף להדיא מוכח
עובדיה בחזון שנית ידו והניף הרב. עכת"ד שני. כלי חשיבא הט"ו ).הרותח  מבשל הל ' ח"ד  על(שבת להקשות יש ולכאורה

שבת במסכת מדבריהם הנ"ל  ושמע)התוס' ד"ה גב (מ: על  אף שני  דכלי הוא, שני  לכלי  ראשון כלי  שבין החילוק דעיקר
שיעלה  עד ראשון כלי  בתוך  הכף שהניח דידן בנידון כן ואם ומתקרר. והולך חמין דופנותיו שאין מחמת בו סולדת דיד
מתוך ראשון שכלי  לפי שם: התוס' דז"ל  כלל  קושיא אין  באמת אבל ראשון. כלי ודאי  הוי חמין דופנותיו ונעשו רתיחות
מתוך שכתבו בדבריהם היטב ודקדקו ע"כ . וכו' שני כלי  אבל מרובה, זמן חומו ומחזיק חמין דופנותיו האור על שעמד 

הט"ז פסק וכן להסתפק. יש ממש האור על  עומד אינו שהכף בזה אבל  האור. על ודלא (שם)שעמד  התוס' לדברי לחוש
כב)כהרא"ש סי ' פ"ב שהתה (ע"ז  המצקת שאם דבריו סתם שם עולם בהליכות אבל  ראשון. כלי  לודאי  שחשבו והמהרי "ל 

אברהם  וכהמגן לגמרי , ראשון ככלי שדינו כהפוסקים שסובר ומשמע עיי"ש. ראשון ככלי  דינו רתיחות שעלו עד האש על
שחוששהנ"ל . משמע ראשון. ככלי לדונה להחמיר יש  בתורכה התבשיל  רתיחות שעלו עד  הראשון  בכלי  שהתה שאם כתב שם עובדיה בחזון [אבל 

התוספות] נגד כהרא"ש דוכתא בכל  קיימ"ל  דהא צ"ע וקצת כ "ר. ספק רק שהוא פסח לתוספות בהלכות איש לחזון עוד  וראיתי קכב . (סי '

סדר ) ד "ה ג האשאות על  שהיא בשעה הקדירה מתוך שואבין אם דדוקא נראה הנ"ל בע"ז התוס' דמדברי היא שעורר [שאז

רתיחות] עי "ש.מעלה שני  ככלי דינה הוי  האש מעל  שהעבירה לאחר הקדירה מן שואבין אם אבל ראשון, ככלי  נעשית הכף
האור: על  עמדה לא הכף שהרי לזה סייעתא יש בשבת מהתוספות וגם

ïåéö éøòù
(bl)האו"ה(סק"ז)ש"ך ד "ב)בשם כז חדש(כלל ופרי :(סק"ח)והגר"א(סק"ז),
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אחד. בתנור ואיסור היתר לאפות של קח. סעיפיםסימן ז ' ובו 

.`(à)óàå ,ãçà øåðúá äàîè äîäá ìù åà äìáð øùá íò äøùë øùá ïéìåö ïéà
.äæá äæ íéòâåð ïéàù éô ìò(á)äøåñàä äúéä åìéôàå .øúåî äæ éøä ,ïàìö íàå

øåðúä íàå .äæø úøúåîäå* äáøä äðéîù(â)÷éæçîù ìåãâ(ã)åéôå ,íéðåøùò á"é
.äæá äæ åòâé àìù ãáìáå åá íúåìöì øúåî ,çåúô(ä)äñåëî íäî ãçà íàå

.íåúñ åéôå ïè÷ øåðúá åìéôà íúåìöì øúåî ,åá àöåéëå ÷öáá åà äøò÷áàåäå :äâä

.éëä àðéã éîð áìç íò øùáì ïéãä(צ"ז סימן ìåãâ;(å).(טור øåðúá åìéôà ,äìçúëì øéîçäì ïéâäåðå

äëìää øåà
אינה  הקדירה אם שכן וכל שני. שיש כלי האש על

בהירה: בהלכה זה כל שבררנו וכמו להקל,
:` sirq(`).'eke oilev oi` מהם כשאחד והיינו

לאיסור  ומפטם ההיתר שהולך הכשרה, ואפילו שמן
בשניהם  אבל להיתר, ומפטם האיסור וחוזר בריחו

לכתחילה  אפילו מותר בהגה (א)כחושים שכתב  ואף .
כחוש  מקרי  איזה בקיאין אנו דאין ס "ה ק"ה בסימן
כחושים  ששניהם לו כשברור ולכן לכתחילה אלא איסורו שאין משום בקיאין, אנו ריחא לענין מ"מ  שמן, ואיזה

לכתחילה  מצה (ב)מותר עם שנאפית בפסח  חמץ פת אוסר אין ולכן כלל, ריח בו שאין הפוסקים כתבו ובפת .(ג ).
אוסר  אינו בשמן בלול הפת אם xzen.(a):(ד)ואפילו f"d o`lv m`e אבל בדיעבד, היא מילתא לאו דריחא

כלכתחילה  הוי חלב בלא לאכלו שאפשר דכיון בחלב, לאכלו דאסור צ "ז סימן בשו"ע כתב הצלי עם הנאפה פת
סק"ב] gezt.(b):[ש"ך eite 'eke lecbפתוח פיו וגם גדול בעינן, דתרתי פתוח(ה)משמע  שיהא צריך אין אך .

לכתחילה  מותר יוצא שהעשן במקום למעלה קצת פתוח שהתנור כל אלא mipexyr.(c):(ו)ממש, a"i וכל
ביצה וחומש ביצים מ "ג היינו חלה, שיעור הוא בפוסקים]עשרון בקירוב[מבואר הם עשרונים י "ב  ונמצא .

ק "ג  רבעים ושלושה עשר שכתב(ז)לשמונה מי ויש רוב(ח). דעת אך התנור. חלל כל כולל זה ששיעור
בינינו:(ט)הפוסקים  מצוי זה בגודל תנור ואין טפח. עבה ובפת התנור, בקרקעית עשרונים הי "ב  (d)שמשערים

.'eke dqekn mdn cg` m`eלכו"ע שמותר קדרות שתי כעין האיסור (י)דהוי בין מכוסה, שיהיה מהם ואיזה ,
לכתחילה  מותר ההיתר lecb.(e):(יא)בין xepza elit` ,dlgzkl xingdl oibdepe שפירשו לחלוק(יב)יש שבא

שפירשו  ויש לכתחילה. אסור לגמרי  כשפתוח  שאף  ודעתו המחבר לפרש (יג )על רק  אלא לחלוק בא שאינו

äøéäá äëìä
* :` sirq :gw oniq.dfx zxzende בסוגיא איתא כן

אז (עו .)דפסחים בדיעבד מילתא לאו דריחא דכיון וקשה .
רבותא  השמיענו לא ולמה מותר שמנה כשהמותרת גם

שכשההי  לומר דסברא ונראה משום טפי? יותר, קל  שמן תר
בו  נבלע להיות האיסור ריח את מניח אינו ההיתר שפיטום

מותר נמי  כחוש ההיתר שאפילו קמ"ל  השלחןולזה [בדי 

:בביאורים]

ïåéö éøòù
כאן(`) והט "ז הרשב"א, בשם צז בסי' חדש(סק"א)והש"ך (סק"א)ב"י הפרי  וכ"פ מהש"ס, כן ודחו (סק"א)והוכיח וש"א,

להחמיר: דטוב חטאת בתורת יהודה(a)מ "ש ס"ג)קהל  צז  צדק(סי' בזבחי  החיים(סק"א)והוב"ד  ב)ובכף ט "ז (b):(אות
טו)ש"ך (סק"א) תסא(ס"ק סי' באו"ח  יא)מנח"י(c):(ס"ה)וכמבואר ס"ק לה הפוסקים:(כלל והביאוהו ,(d)וחוו"ד(סק"ב)ט "ז

סק"ג) יהודה(חי ' היד הסכים סק"ה)וכן  הדרישה(הארוך מ"ש ודחה סגי :(סק"ב), חדש(e)דבחד כהתו"ח(סק"ד)פרי  דלא וכתב
הכרתי  לפר"ח  והסכימו כירה, כעין פתוח אדם(סק"ה)שמצריך ס"א)והחכמת סב הפרמ "ג (כלל  אמנם סק". פירש ג)(שפ"ד 

הזכירו  לא ראשונים הרבה דבלא"ה להקל  סתמנו לדינא ומ "מ וכהתו"ח. לגמרי פתוח צריך למחבר דאף הש"ך בכוונת
הרמ"ז בשו"ת כמ"ש פתוח , דפיו הא סג)כלל  ח "ג (f):(סי  עולם בהליכות שהעלה מה מט)לפי  חלה (עמ' הפרשת ששיעור

גרם: וששים מאות חמש אלף אליהו(g)הוא יד  בפ"ת)שו"ת הוב"ד כה, חדש(h):(סי  צז)פרי סו "ס (בסולת ומנח "י (בקו"א

לה) כלל צזלמנחה בסי ' הפרמ"ג סק"ה)וכ"פ תמז(שפ"ד בסי' הרב בשו"ע הוא שכן ומצאתי בשם (סק"ד)הגר"א(i):(ס"ט),
צדק(i`)התוס': יהודה:(סק"ז)זבחי  הקהל בשפ"ד (ai)בשם גם הובא מישור. הגר"א(שם)אורח  דעת נראה :(סק"ו)וכן

(bi)יעקב(סק"ג)ש"ך מנחת לדבריו. והסכים השפ"ד  שפירשו סק"ז)כפי  לה המחבר (כלל  בדעת להקל שכתבנו מה לפי ואף .
לדינא  הגר"א הסכים הכי  דבלאו לסמוך, מה על  לו יש זה כפירוש המיקל  אשכנז לבני  שגם נראה קצת. בפתוח אפילו

להשו"ע:
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(æ).ïè÷ øåðúá åìéôà ì÷äì ,ãáòéãáå בשם וטור מהרי"ל בשם ואגור ש"ד ובהגהת מינץ ר"י ובתשובת ל"ט כלל (ארוך

ורמב"ם) ורי"ף וה"ג  רש "י שיטת והוא המורים רוב הסכמת שכן øùá,רשב"א íò úô äôà íàå .(ç)íò åìëàì øåñà*

øçà úô åì ùé íà ,áìç(שם).(è)ùé íà úô åúåà úåð÷ì øåñà ,øåñéà íò úô äôà íéáëåë ãáåò íà ïëå

.ãáòéã äæ ïéðòì éø÷î äæã ,íäéðùá øúåî ,çåéøá øçà úô åì ïéà íà ìáà .äìçúëì éø÷î äæ ìëã ,øçà úô

מולין) ר"י  בשם åà(אגור ãöä ïî úö÷ çåúô øåðúä ïë íà àìà ,ãáòéãá åìéôà ,àçéø ïéøéúî ïéàã íéøîåà ùé .

àöåé ïùòäù íå÷îá äìòîì בארוך)(שם.(é)ãáòéãá ,øéîçäì ïéà ãñôä íå÷îáå(ב"י וכ"פ מהפוסקים נראה כן ,(כי 

äëìää øåà
רק הוא גדול בתנור לכתחילה המחבר שהתיר שמה
אין  קצת רק שפתוח במקרה אבל לגמרי, כשפתוח

לכתחילה: xepza(f)להתיר elit` lwdl caricae
.ohw סתום אפילו סתום (יד)פירוש, כשאינו וזהו .

מותר  שאינו לקמיה הרב  דעת לגמרי  דבסתום לגמרי ,
הפסד במקום זהב]אלא elk`l(g):[משבצות xeq`

.xg` zt el yi m` ,alg mrורוב המחבר ודעת
בחלב לאכלו אסור אחר פת לו שאין דאף  הפוסקים
וכן  כלכתחילה, והוי  חלב בלא לאכלו אפשר שהרי

בהירה]עיקר בהלכה zt(h):[עיין dt` m"ekr m` oke
.'eke zt eze` zepwl xeq` ,xeqi` mr המנהג ומ"מ 

המבושלים  דברים כוכבים העובדי  מן לקנות להקל
עכו"ם בישולי  משום בהם שאין לובכליהם יש  [ואפילו

שפ"ד] ואע"פבריוח, יומן, בני  אינם כליהם דסתם ,
אין  מקום מכל לכתחילה, אסור לפגם טעם שנותן

כלכ  נחשבת עם (טו)תחילה הקניה שנאפה בפת אך .
שיש  מכיון לכתחילה לקנות הרב אסר איסור

אין [ר"ת]הפוסקים בדיעבד, אפילו מילתא דריחא
איסור  ספק ולאכול ההיתר לכתחילה,(טז)להניח לאכלו מותר איסור עם שנאפה בפת שאף  המחבר מרן ודעת .

לפניו  אחרת פת יש לאכלו (יז)ואפילו יכול דהא בחלב, לאכלו שאסור הבשר עם שנאפה לפת כלל דמי  ולא .
ופשוט: לדיעבד, נחשב  ולא עצמו cqtd.(i)בפני mewnae מרובה הפסד :(יח)היינו

äøéäá äëìä
.xg` zt el yi m` ,alg mr elk`l xeq`* משה ובדרכי

בשר (סק"ג) עם שאפאו פת צ"ז בסימן הב"י דלדעת כתב
כהרי "ף ודלא דיעבד , מקרי דזה בחלב לאכלו (לב:)מותר

הכ "ג)והרמב"ם הואיל(פ"ט כלכתחילה הוי  דזה שס"ל 
הלכתא  דלענין משמע ומ "מ בשר. עם הפת לאכול  ואפשר
וכו' אוסר באו"ה אבל המתירין, וכדעת כהב"י נקטינן
עכ "פ  להקל פסק משה שבדרכי דבריו פי  ועל  עכת"ד.
פסק  בפירוש דהא לתמוה שיש ובאמת אחר. פת לו כשאין
הצלי  עם שאפאה דפת והרמב"ם כהרי "ף צ"ז סו"ס בשו"ע

כהנא דרב מימרא וזהו בחלב, לאכלם עו:)אסור ,(פסחים
חדש הפרי  השיגו חטאת (סק"ו)וכבר בתורת עצמו ושהוא

א) דין לה ואין (כלל עיקר. ושכן כהשו"ע, להחמיר הסיק
לאכלו  מותר אחר פת לו דכשאין ולומר מסברא לחלק
כותח בלא לאכלו שאפשר דכיון ברי"ף מפורש דהא בחלב

הגר"א בביאור וכן כלכתחילה. על(סק"ט)הוי בצ"ע נשאר
בכותח לאכלו אסור סתמו בגמ ' וכן וסיים [משמע הרמ "א,

אחר ] פת לו  אין יהודהאפילו  לחם הבית וכן ו). כתב (אות
שהשפ"ד  ואף האחרונים. ולא (סק"ב)דאסרו דבריו על  כתב

לא  הרמ"א על והסומך שאוסר, הפר"ח זולת מצאתי 
דתלמודא  סתמא נגד  להקל דאין נראה מ"מ  הפסיד.

הנ"ל: הגר"א וכמ"ש שאסר והשו"ע

ïåéö éøòù
(ci)חדש(סק"ג)ט"ז חטאת(eh):(סק"ה)ופרי  לה)תורת כלל הט"ז(ריש והביאו והש"ך(סק"ד), לשם:(סק"ו). כן (fh)רמז

הפרמ "ג  סק"ד)ביאר יהודה(מש"ז היד ביאר וכן סק"י). דהרמ "א (הארוך מלישנא ומ"מ  זה. דין מקור שהוא האגור דעת
שבדרכ"מ  לדבריו סותר והוא כלכתחילה, מהגוי לקניה דחשיב אלא זה, מטעם אוסר שאינו כהב"י (סק"ג)מוכח  שהסכים

הגר"א הוכיח  וכן כדיעבד . לקנותם:(סק"ט)דהוי לכתחילה מותר עכו"ם של ודבש שמן דהא ,(fi) בסו"ס הב"י  פסק כן
בפת  אלא הב"י  היקל שלא לומר מקום היה ולכאורה אחרת. פת למצוא דוחק יש אם רק שהיקל האגור על  וחלק צז,
כלכתחילה, הוי שהקניה להפוסקים מודה לגוי השייכת בפת אבל  שלהם, הצלי עם גוי  של  בתנור שנאפה ישראל  של

בפנים שבאגור רסב)אלא אלף הוי (סי ' שהקניה שסובר ומשמע הב"י. עליו חלק ואעפ"כ  גוים, של  פת שהוי  בפירוש כתב
אומר ביביע וכ"פ ז)כדיעבד . סי ' יו"ד הליכות (ח"ז  בספרו עוד  וכ "פ כדיעבד. הוי מגוי קניה שכל  להוכיח שהאריך  עיי "ש

סי "ג)עולם קרח פ' חטאת(סק"ח)ש"ך(gi):(ח"ז התורת בשם ד"ד)וש"א לה :(כלל



êåøò ïçìùç÷ ïîéñúåáåøòú ø

(àé).éøîâì íåúñ åìéôà(áé)øåñéàä íàå(âé)àéä àúìî àçéø ,óéøç øáã øúéää íà ïëù ìëå ,óéøç øáã

(ãé)åìéôà ,äñåëî íäî ãçà íà ìáà .íéìåâî íäéðù íà ,øåñà ãáòéãá åìéôàå(åè).øúåî ,àîìòá ÷öáá

ואו"ה) ג"ה פ' øúéäå(מרדכי øåñéà åàìö åà åôà íà .(æè)øåñà ,ïéìåâî ,úçà úáçî úçú(תוספות)(æé)åìéôà

ãáòéãá(בארוך øùá,(שם íò úô àðååâ éàäëá åôà íà ïéãä àåäå .(çé)áìçá åìëàì øåñà*(ומהרא"י ס' סימן .(ש"ד

ìáà(èé)ùåçì ïéà äæ øçà äæá(ואו"ה ר"י  ותשובת מ"א הלכה סוף מיי ' íäéðùî,(תשובת úáçîä òéæä ïë íà àìà ,

äëìää øåà
(`i).ixnbl mezq elit`,קטן בתנור ואפילו ר"ל

לגמרי  בסתום להחמיר יש מרובה הפסד באין אבל
גדול  בתנור sixg(ai):(יט)אפילו xac xeqi`d m`e

'eke כשההיתר דרק להו וסבירא בזה שמפקפקים ויש
האיסור  אם אך בחריפותו, שואב דאז לאסור, יש חריף 

בדיעבד  אוסר אינו יש (כ)חריף  מרובה הפסד ובמקום .
וסתום  קטן בתנור אפילו בזה xac(bi):(כא)להקל

.sixg בסימן וכדלקמן חריף  התבשיל שרוב ומיירי 
בהגה  ס"ג אסור (כב)קכ"ב כחושים שניהם ואפילו .

חריף `xeq.(ci):(כג )בדבר carica elit`e ואפילו
אסור  ופתוח גדול לאסור (כד)בתנור שאין אומרים ויש .

ופתוח גדול בתנור אך מכוסה, או קטן בתנור אלא
בדיעבד  xzen.(eh):(כה)מותר `nlra wvaa ואפילו

מותר  oilebn.(fh):(כו)לכתחילה ,zg` zagn zgz
המחבת: תחת מגולים ושניהם מחבת עליהם שכפה לומר carica.(fi)רוצה elit` מותר המחבר ולדעת

alga.(gi):(כז)בדיעבד  elk`l xeq` אסור היכר, ואין מרובה בפת אבל בפת, היכר שיש או מועט בפת דהיינו
צ "ז  ר"ס כדלעיל בחלב  לאכלו יבוא שמא גזירה לבדו לאכלו לאו (כח)אפילו דריחא דכיון וסוברים חולקים ויש .

זו סברא על לסמוך ויש היכר. ובלא מועט  בפת ואפילו ענין בכל לבדה לאכלה מותר בדיעבד, [עייןמילתא

בהירה] yegl.(hi):בהלכה oi` df xg` dfa הכלי ואפילו לאוכל, ויפטם שיחזור לכלי  ופיטום ריח נמצא דלא
ממש  יגע  שלא רק  יומו, להריח (כט)בן שנעשה דבר ואפילו סו :]. בע"ז  המבואר כמון  אין [כגון בתנור, ריחו ועדיין

זה  אחר בזה דעת(ל)לחוש השפתי וכתב  יב). אבל (ס"ק זה. אחר בזה אפילו לכתחילה אסור במחבת מקום דמכל
הספר שבסוף  בקונטרס  ג)עיין אות  מקורות  ז זה:(סי ' אחר בזה מותר לכתחילה שאף מיימוני  מתשובת שהוכחנו

äøéäá äëìä
.alga elk`l xeq`*.הש"ך בשם ההלכה באור מ"ש עיין

חדש בדיעבד,(סק"י)והפרי מילתא לאו דריחא דכיון השיגו
ובלא  מועט  בפת ואפילו ענין בכל  לבדה לאכלה מותר
המחבת  תחת דהא חדש הפרי  על  השיגו והאחרונים היכר.
אזי  דהוא עליו, השיגו כדין ושלא מתנור. טפי לחמור

לנאפה  סתום בתנור נאפה בין חילוק דאין המחבר בשיטת
הגר"א וכמ "ש המחבת ט"ו)תחת מקור דהאו"ה(ס"ק [שהוא

זה] בתנור דין  דאפילו לשיטתו אזיל המחבת תחת שאוסר
חטאת בתורת להדיא מבואר וכן אסור, ד "ה)סתום לה .(כלל

שיתיר  ה"ה סתום בתנור בדיעבד  שמתיר המחבר וא"כ 
יש  מרובה הפסד  דבמקום כתב לעיל  שבהגה ואף בזה.
ודעת  בדבר. להקל  רצה לא כאן סתום, בתנור להקל

בסק"כ)המנח"י שיוצא (שם השמנונית משום החומרא שכל
אבל דורא, שערי  במקצת הנוסחא וכן בפת ונוגע לחוץ
ערוך פסק וכן כהפר"ח, וזהו שמותר פשיטא ריחא משום

זב (סי"ז)השלחן שלא במקום בזה דהמיקל ונראה .
הפסיד: לא השמנונית,

ïåéö éøòù
(hi) סק"ז)פרמ "ג התו"ח(שפ"ד  בתו"ח(שם)ע"פ כמבואר הפסד במקום שלא אפילו בדיעבד  ענין בכל  מותר המחבר ולדעת .

לדעתו: באו"ה(k)שם אולם חריף, היתר לענין אלא כן נזכר לא זה דין מקור שהוא ד "ב)דבמרדכי  לה כלל  בתו"ח (הביאו

ובמנח"י חריף, איסור לענין אף משמו סק"ט)כתב דשואב.(שם משום לאסור יש חריף בהיתר דרק וכתב דבריו על  הקשה
הפר"ח  פסק בתשובה(k`):(סק"ח)וכן הרשב"א מלשון שמותר נראה תתמט)דכן סי' צ"ז(ח"ג סי ' הב"י מצאתי)והביאו (ד "ה

משום  אסור חריף שההיתר דרק להדיא משמע ע"כ. טובא שואב חריף שהוא הואיל אסור, דבר עם שצלאו בצל  וז"ל:
אדם החכמת פסק וכן הנ"ל . וכהמנח "י  ס"ה)דשואב סב סתום:(כלל הוא אפילו מרובה הפסד  במקום רבה (ak)להקל אליה

תמז החיים(סק"ז)סי ' בכף כאן כז)וכ"כ  דינים(bk):(אות בקיצור ד)חוו"ד ג)ופרמ "ג (אות אות יח ס"ק (סק"ה)ט"ז(ck):(שפ"ד

האו"ה(סק"ט)וש"ך  שם)ע"פ בתו "ח לאו "ה)רש"ל (dk):(הובא הסכים לדינא אך הביאו  והט"ז טו, סי' ופסק (פג"ה הב"ח. הסכים וכן
אדם החכמת עיי "ש:(שם)כן חריף ההיתר ואפילו ,(ek)כה)כנה"ג אות הגר"א(fk)עיי "ש:(הגה"ט בביאור טו)עיין (ס"ק

השלחן ערוך וכ"כ  בהירה(סי"ז)ודו"ק, בהלכה זה ובארנו לאכלו)לדעתו, אסור יא)ש"ך(gk):(ד"ה חטאת,(ס"ק התורת ע"פ
יב)והכרתי אדם(ס"ק ס"ו)וחכמת סב יב)ך ש"(hk):(כלל  מיימוני(ס"ק ת' ה)בשם סי ' הקדושה וש"פ:(שם)ש"ך (l):(ספר
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äëìää øåà

ïåéö éøòù
(`l)באו"ה מבואר די "ח)כ"ז לט הש"ך (כלל יג)והביאו הפר"ח (ס"ק דעת אך  יב)בקיצור. לכל(ס"ק בשוה מתפשט דריח

הפסד: במקום דוקא להקל  כהרמ "א העתיקו האחרונים מ "מ שיצטרפו, הוא בדין וא"כ שבתנור (ס"ק ש"ך (al)החתיכות

התו"ח :יג) הנזכר.(bl)בשם בסימן ההלכה באור כמבואר התורה מן מותרת תהא חתיכה שכל  צריך שהרי דוקא, לאו
הנ"ל: הפר"ח וכדעת החתיכות, לכל  בשוה מתפשט שהריח  הלבוש שכתב כמו הנכון והוכיח(cl)והטעם צ"ז, בסי' ב"י

מש"ס עו:)כן הש"ך (פסחים וכתבו טז). חדש(ס"ק טו)והפרי  בבישול,(ס"ק רק שהתיר כהב"ח ודלא וברורים, יציבים דדבריו
כהב"י: האחרונים הסכמת וכן קדר. בצלי  חדש(dl)ולא :(שם)מהגמ '(שם)פרי

.äøã÷ ìù éåñéëë éåäã ,ïéìåâî íäéðù åéä íà ,äæ øçà äæá åìéôà øåñà æàã כדלעיל צ"ג , סימן  הרא"ש  ממשמעות (ד"ע

צ"ג ) ãâðסימן  øúéää ïî íéùù àëéìã à÷åã åðééä ,ãáòéãá øñåàå àúìéî àçéø ïðéøîàã íå÷î ìëã íéøîåà ùé .

.øåñéàä ìèáî ,øåðúáù äî ìëá åìéôà ,øúéää ïî íéùù àëéàãá ìáà .øåñéàä(די"ח ל"ט כלל בארוך (ë).(שם
.ïë âåäðì ùé ãñôä êøåöìå(àë)åìéôà øñåàå àúìî àçéø ,çñôá õîç ïåâë ,åäùîá øñåàä øåñéàã íéøîåà ùé

.øåðúä êåú ïéìåâî øúéääå øåñéàäå ,íåúñ àåäå ïè÷ øåðúä íà ,ãáòéãá עבודת תוספות ובשם סמ"ק הגהת בשם (ד"מ

ע"ב) ס"ו דף ìçì÷.כוכבים ïéàù íéøîåà ùéå מרדכי). בשם ïî÷ì(ד"מ ïééòå .ïéìé÷îä éøáãà êåîñì ùé ãñôä íå÷îáå .

åñéà ìù ïäî úçàå ,úåøéã÷ 'á úåôùì äìçúëì øéîçäì ùé íà ç"é÷ ïîéñ óåñøåñéà úåìöì åà äøéëä ìò ,ø

.øúéä ìöà.aàá íà ìáà .éìöá ,à"ãá(áë),åîöòì äæå åîöòì äæ ,äøã÷á íìùáì
ïè÷ øåðúá åìéôà(âë).äìåâî úåøã÷ä éôù éô ìò óàå ,øúåî ,íåúñ åéôå:äâä(ãë)à÷åãå

,úáù êøåöì ïéîçä íéðéîèîù êøãë íéããöä ìëî íåúñ àåä íà ìáà ,úö÷ çåúô øåðúäù

(k).cqtd jxevle לומר דאפשר לא, הפסד בלא אבל
החתיכות  כל אפילו שבתנור מה כל לצרף שאין

לן קיימא בצלייה אפילו דהא זו, אצל זו (סי 'נוגעות

ס "ז) רוטבק"ה בלא לחתיכה מחתיכה יוצא איסור דאין
בריח לומר שייך שאין שכן וכל לחומרא, אפילו
ולא  ולקולא. לחתיכה מחתיכה שיתפשט  שקיבלה
צד  לאיזה ידעינן דלא בשוה, הטעם דמתפשט אמרינן

הריח הפסד (לא)נתפשט  במקום מקום מכל .
החתיכות,](לב)[מרובה  כל לצרף בריחא להקל יש

בספק נכנסו דכולן מאחר בזו, זו נוגעות אינן ואפילו
ס "ז)וכדלקמן קי"א  מסייע(סי ' בספק הנכנס  דכל

חתיכה (לג )לבטל  בכל צריך הפסד במקום שלא אבל .
ששים עצמה וש"ך]בפני xeqi`c(k`):[ט"ז `"i

.wlgl oi`y `"ie 'eke edyna xqe`d פלוגתא והנה
תמ"ז סימן באו"ח גם נשנית בהגה)זו נחלקו (ס"א  ושם ,

אי  הפסד, במקום שמיקל הרמ"א בכוונת האחרונים
סתום  שכתב  ומה עכ"פ קצת פתוח  כשהתנור מיירי 
ולענין  לגמרי, בסתום דמיירי  או לגמרי, סתום אינו

ברורה המשנה כתב יג)הלכה רוב(ס "ק דהסכימו
כגון  הדחק  שעת או מרובה דבהפסד האחרונים

אפילו  בצלי  בדיעבד להקל יש טוב , יום שמחת לצורך
שכן  וכל איסורים, בשאר וכמו לגמרי  וסתום בקטן
דמה  ודע לשבת. הטמונים בחמין להקל שיש
שמן  בצלי  דוקא זהו הפסד במקום שלא שמחמירים
ומפטם  שמן האי דאזיל חמץ , של ככר עם בתנור

בצלי  חמץ של ריח ונותן הככר וחוזר [משנה לככר,

סק"ט] שם a::ברורה sirq(ak)'eke dxcwa mlyal
.xzenלכתחילה דינו [רשב"א]אפילו קדרה וצלי  .

אין  קדירות בשתי  נצלה שהוא דכל ומותר, כבישול
אחרת  שבקדירה מה עם להתערב מתפשט .(לד)הריח

קדרות  שתי כעין אף אלא בקדרות , שנצלו דוקא ולאו
גחלים  של גדול ותל מכאן ושפוד מכאן שפוד דהיינו

לכתחילה או  מותר באמצע אפר eite(bk):(לה)של
.mezqוהרב הבא, בס "ק שיתבאר וכמו לגמרי פירוש

סתום  בתנור צלי דאסר לטעמיה אזיל שמחמיר בהגה
שנתבאר. וכמו מרובה הפסד במקום לא אם לגמרי 

הספר שבסוף בקונטרס ז)ועיין בדיני (סי ' שהרחבנו
חלב ואח"כ בשר בישול בענין ומיקרוגל תנור

zvw.(ck)ולהיפך: gezt xepzdy `wece דבכהאי
א', בסעיף  וכדלעיל בדיעבד רק  בצלי התיר גוונא
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.øåñà(מהר"ם בשם ש"ד והגהת ואו "ה מ"ד סימן  øúéääå(מהרי "ו øåñéàä íà ,ïéøñåàå ïéøéîçî ùé ãáòéãá åìéôàå .

.äìåâî(ש"ד בהגהת משמע ì÷äì.(äë).(כך ùé äáåøî ãñôä íå÷îáå.bøåñéà ìù úéðåðîù ùé íà
,à"ìàô ïéøå÷ù äãøîä ìò(åë)åäéî .íåéä ìë øúéä äéìò ïúéì øåñà(æë)úá äðéàùë

.øçà ïéðòá øùôà éàã íåùî ,äá ùîúùäì øúåî ,àîåééðäî àì àîåé úá àéäù ïîæ ìë :äâä

äìòâä äá(çë)úåðîåà éìëá äôéì÷ àìå(ומרדכי ש "ד והגהת ק"ל סימן cìò..(ת"ח çðåîù äîç úô
äçåúô úéáç éáâ(èë),êñð ïéé ìù(ì).äøåñàúçðåî íà à÷ååãå)(àì)(äôåâîä ãâð. כלל (ארוך

äôåâî.ל"ט) úéáçå äîç úô åà ,äçåúô úéáçä íà åìéôà ,úððåö úôä íà ìáà(סתומה ,(פי'
äéä íàå .øúåî(áì)øåñà ,íéøåòù úô(âì).äôåâî úéáç åìéôà ,äîç úôä íà

äëìää øåà
בישול שהוא צלייה]וכאן אף[או מותר בקדרה

לפסק(לו)לכתחילה  אבל הרמ "א לדברי  זה וכל .
לכתחילה, מותר וסתום קטן בתנור אפילו השו"ע 

חטאת התורת שכתב  ד"י)וכמו לה השו"ע .(כלל לדעת
הפר"ח כתב טו)וכן על דלדידן(ס"ק הולכים [הספרדים

השו"ע] מכל פסקי  סתום ואפילו לכתחילה אפילו מותר
lwdl.(dk):(לז)הצדדין  yi daexn cqtd mewnae

וקטן בסתום שמיקל אשו"ע לסמוך שם].דיש [תו "ח

האחרונים הסכמת וש"א]וכן שפ"ד, יח) (ס"ק ש "ך ,[ב"ח,
כרש"ל סי"ד)ודלא אף(פג"ה סתום בתנור שאוסר

מרובה: b:בהפסד sirq(ek)dilr ozil xeq`
.xzid יומא בת שהיא המרדה בזו בדיעבד רדה ואם

אסורות, בה שרדה מה כל שמנונית, בה אין ואפילו
נאסרין  וכולן רוטב, בלא מכלי יוצא בלוע  כדקיי"ל

קליפה  xzen.(fk):(לח)כדי `nei za dpi`yk אחר
אינו  דהבעין המרדה, שעל שבעין האיסור שיסיר
וצריך  ס "ה, ק"ג בסי ' כנ"ל יומו בן כשאינו אף  נפגם

יומא (לט)הדחה  בת אטו יומא בת שאינה גזרו ולא .
לא  הגוי  שהרי אפשר, דלא כיון לכתחילה, אפילו
שישפוך  פעם בכל חדשה מרדה לעשות לו ישמע 

איסור  של פת (מ)עליה שאוכלים במקומות ומיירי  .

שלו במרדה מוציא והגוי השלחן]עכו"ם ומרדה [מעדני  .
יומא  בת כשאינה אפילו שנאסרה, ישראל של

dtilw.(gk):(מא)אסורה  `le אחר הגעלה ולא
האור  ידי על שתשמישו ככלי דינה דמרדה הקליפה,

ליבון דצריך ס "ד תנ"א סימן באו"ח  [ש "ך דמבואר

וש"פ] c::סק"כ sirq(hk).jqp oii ly פירוש
בהנאה  שמותר נסך יין שאר או יינם סתם אפילו

כאוכל  חשיב  כהאי דריח  הפסד (מב)משום ובמקום .
יינם  בסתם להתיר ששואב`dxeq.(l):(מג )יש מפני

דאם  השו"ע פסק א' דבסעיף  ואע "ג יין, של הריח
דינים  מדמים והפוסקים מותר, זה הרי  בדיעבד צלאן

התוס' הא מ "מ רבא )אלו, ד "ה סו: סי 'והרא"ש(ע"ז (שם 

פוסקיםח ) בשאר הוא וכן להדדי  דמו דלא [ש "ך כתבו

כא] והפר"ח ס"ק יח ). דכן (ס"ק ומתיר, זה פסק  על חולק 
מילתא  לאו ריחא וכדקיי "ל והרמב"ם הרי"ף פסקו

האחרונים  כתבו לדינא אכן המחבר (מד)היא. דפסק
dtebnd.(l`)עיקר: cbp היין לריח מקום שאין ר"ל

הפת כנגד אלא סק"ל]לצאת ly(al):[גר"א zt
.'eke xeq` ,mixeryשואבות שהשעורים [ע"זמפני 

dtebn.(bl):סו :] ziag elit` ,dng ztd m` הוא
בש"ס כדאיתא צוננת ופת פתוחה בחבית :(מה)הדין

ïåéö éøòù
(el) יז)ש"ך חדש(ס"ק טו)פרי כד)והגר"א(ס"ק צדק(fl):(ס"ק זבחי  לג)וכ "פ החיים(ס"ק (מש "זפרמ"ג(gl):(סק"נ)וכף

שם(עיי"ש)מרבבהודגולסק"ז) ובש"ך  ברמ"א, ז' סע' סוף ק"ה בסי' וכמבואר כג), באו"ח(ס"ק לז)ובמג "א ס"ק תנא ,(סי'
כהט"ז לבונה(hl):(סק"ז)ודלא החיים(סק"ג)עצי נב)כף יט)וש"ך(סק"ח)ט"ז(n):(אות התוס'(ס"ק ס"ס בשם בב"י (הוב"ד

חדש(n`):צז) טז)פרי  סק"ח)ופרמ "ג (ס"ק כב)ש"ך(an)וש"פ:(מש"ז יח)כרתי (bn):(ס"ק יש (ס"ק דבזה שכתב עיי"ש ,
אדם החכמת וכ "פ שמתירים, הפר"ח שהביא והרמב"ם הרי "ף על  ס"ט)לסמוך סב כא)פרמ"ג(cn):(כלל  ס"ק זבחי (שפ"ד

החיים(סק"מ)צדק נח)וכף כג)ש"ך(dn):(אות וש"א:(ס"ק
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.døúåî(ãì).áåè àåä íà òãéì ,úéáçáù á÷ð êøã êñð ïéé çéø åéôá óåàùì:äâä(äì)
åòìåá åðéàù éô ìò óà ,åîòåèì øåñà ìáà(רפ"ח סימן øåñàå(ריב"ש  .(åì)äàðäá øåñàù êñð ïéé óìæì בשערים)

ע"ז) סוף אשירי הגהות äàðäáבשם øúåîã ,åðéé íúñ óìæì øúåî ìáà ל"ט).. כלל eïéìôìô.(ארוך ìù ÷ù
,êñð ïéé éð÷ð÷á ïéîéùîù ìéáâðæå(æì)ìáà .íäá çéøäì øúåî(çì),äìãáäã íéîùáì

.øåñà.f,äìøòå íøëä éàìëå íéáëåë úãåáò ìù íéîùá(èì).íäá çéøäì øåñà*

äëìää øåà
:d sirq(cl).eita se`ylבש"ס דמבואר (ע "ז דע

אסור יב:) כוכבים עבודת תקרובת של והדס דורד
מבת  שנא מאי הראשונים והקשו מריחו, ליהנות

כאן]תיהא השו"ע דין  לאו [הוא דריחא משום שמותר
שתירצו  ויש אותו (מו)מילתא, להריח אסור תיהא דבת

אך  היא. מילתא לאו גוונא וכהאי  בפיו אלא באפו
הראשונים  רוב  להריח ,(מז)דעת עיקרה אין תיהא דבת

ריחו  להריח שעיקרו וכל להריח  עיקרו והדס ורד אבל
בחוטמו. נסך יין ריח להריח מותר ולדבריהם אסור.

האחרונים  פסקו אלא (מח)וכן להריח  מותר אינו ומ"מ  .
מהריח ליהנות מתכוין אם אבל היין, לבדוק כשרוצה

erlea.(dl):(מט)אסור  epi`y t"r` ,enrehl xeq` la` בהנאה אסורים שאינם אפילו אכילה איסורי בכל וכן
לטועמם  לאצטרופי,(נ)אסור דחזי  משום שיעור דחצי  טעמא דהא שיעור, חצי  כמו מהתורה אסור ואינו .

כדי  הטעימה על אפילו גזרו שחכמים אלא לאצטרופי, חזי  לא האיסור גוף אוכל שאינו כיון בלבד ובטעימה
דאורייתא איסורא לידי  ואתי  מעט, לבלוע יבא איסור [ריב"ש]שלא בספק אבל איסור בודאי דוקא זה וכל .

לטעום  אוסרים (נא)מותר ויש מתירים יש מדרבנן האסור דבר וטעימת יבלע . שלא oii.(el):(נב)ובלבד slfl
טוב ריח  שיתפזר היין e::(נג )שמזלפים sirq(fl)en.mda gixdl xz ואין כח, בבשמים נותן היין שאין לפי

מכוין  אינו בו שמריח  זה וגם ביין, טעם התבלין שיתן אדרבה אלא בתבלין, טעם היין שיתן כדי  כן עושין
התבלין  לריח  אלא היין `xeq.(gl):(נד)לריח ,dlcadc minyal משום בו ויש ביין מלוכלכים דהבשמים

לפחתך" נא ח )"הקריבהו א לגבוה (מלאכי  מאוס בו מעורב  שאיסור כל וגם f::(נה), sirq(hl)gixdl xeq`
.mdaואף בהם, להריח  ואסור בהנאה אסורים ולימון, אתרוג כגון טוב  ריח  בהם שיש ערלה של בפירות וכן

äøéäá äëìä
.mda gixdl xeq`* :f sirqחדש הפרי  כא)כתב (ס"ק

מלבד בהם להריח  מותר לאכילה שעיקרן הנאה דבאיסורי
כהתוס' להחמיר שראוי ע"ז של יב:)בשמים אף (ע"ז 

אדם החכמת וכ"כ  לאכילה. ס"י)שעיקרן סב כתב (כלל ולפ"ז
אהל בספר מצאתי  וכן ערלה. של באתרוג  להריח דמותר

ו)מועד  דרך או "ה ובפירות (שער ביי "נ להריח מותר וז"ל :
ורד והדס לבונה כמו לריחא דקאי  במידי אבל  ערלה, של 

תואר הפרי אך  בהן. להריח אסור ע"ז זה (סק"ו)של דחה
בשמים  מקרי ריח בו ויש לאכילה שעיקרו דדבר וכתב

עובדיה ובחזון לד)ואסור. עמ' בשבט הפר"ח(ט"ו מ "ש הביא
חיים הארחות מדברי  לסייעו לא)וכתב סי ' בב"י (יי"נ שהובא

דלא  מידי כל  הכלל וזה וכו' נסך ביין להריח מותר שכתב

ïåéö éøòù
(en)לב.)הר"ן הגר"א(ע"ז  וכ "ד ר"ח, לא)ע"פ בע"ז(fn):(ס"ק אלא)תוס' ד "ה וכ"כ(יב: שם, והריטב"א והמאירי ר"ת בשם

חיים והארחות כתב)הרשב"א ד"ה בב"י חדש(gn):(הוב"ד כא)פרי אדם(סק"כ)כרתי(ס"ק ס"י)חכמת סב כ"כ(hn):(כלל 
הבית במשמרת והראב"ן(טו .)הרשב"א ואמר ), ד"ה תנד)והרוקח(פכ "צ הפרמ "ג (סי' שהקשה מה מיושב ובזה כו). ס"ק (שפ"ד 

כתירוצו : לדחוק א"צ כד)ש"ך (p)ושוב הריב"ש(ס"ק רפ"ח)בשם אסור(סימן ופולט טועם אם ואפילו מהריב"ש]. :[שפ"ד
(`p) צ"ח בסימן מ "ב(סק"ב)ט"ז מסימן כן בזה(ס"ג)והוכיח שהחמיר הדרישה על וחלק המרה, טעימת [ומה שהתירו

בעצמו] הריב"ש  דחה כבר  ראייתו  דרבנן שדחה דספקא בזה להקל סתמתי אבל בזה. גם לאסור הש"ך שדעת מבואר ובמש"ז .
זה  כתב שחשש לבסוף וגם לטעום, מותר דאורייתא איסור בודאי  שאפילו בתחילה מצדד עצמו שבריב"ש ועוד  לקולא,

אפשר: צדק(ap)בדרך  מז)הצמח  בפ"ת(סי' והובא מיד  שירקוק ובלבד להתיר סק"א)כתב צ"ח הנוב"י (סי ' דברי  והביא ,
והפר"ח דרבנן. איסור בכל ולא פגום באיסור רק מותר שאין דבריו כב)שביאר ס"ק ק"ח בזה:(סי' גם מתבאר (bp)אוסר

אביי)בתוספות ד"ה סו: ש"ך(ע"ז  עיין וכו' מותר אבל  הרמ "א שמסיים ומה בהירה. בהלכה ז' בסעיף שהבאתי  (ס"ק ובא"ח

שפ"ד :כה) ועיין בזה, שנתקשה בט"ז(cp)מה בב"י  והובא כו)ובש"ך(סק"י)הרשב"א, רצז (dp):(ס"ק סי' באו"ח  פרמ"ג
סק"ו) :(מש"ז
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äëìää øåà
אלא  לריח  עיקרם שאין מכיון בזה מקילים שיש
הוא  דאורייתא דספק  להחמיר. לדינא העיקר לאכילה,
האסורים  ובדברים בהירה. בהלכה שביארנו כמו
לריח שעומדים פי  על אף  בהנאה, ומותרים באכילה
אלא  חשוב  אינו דריח  עליו, ולברך בו להריח מותר

כאכילה  ולא :(נו)כהנאה

äøéäá äëìä
שעומד דבר אבל  היא, מילתא לאו ריחא לריחא, קאי
ועוד ע"כ. הריח  מן ליהנות אסור והדס ורד  כגון להריח 

שפיר  דכיון עובדיה בחזון שם לאכילה,כתב עיקרם ות
בודאי  תורה ואיסור הנאתן כדרך שלא הוי בהם המריח 
דרבנן  ספיקא בדרבנן, פלוגתא דהוי ומכיון בזה, שאין
ראיה  יראה בפנים בא"ח המעיין ובאמת ע"כ. לקולא
נסך ביין ישראל שיריח מותר שם: לשונו שזה להיפוך 
קאי  לריח לאו שהיין ממש בו שאין לפי  כלום, הריח שאין
אם  להכיר אלא עושה אינו בו וכשמריח  לשתיה, אלא
דלא  מידי  כל הכלל וזה לאלתר. אותו ישתה  או יתקיים

לזלף  שאסור נמי וה"ה הריח, מן ליהנות אסור והדס ורד  כגון להריח  שעומד דבר אבל  היא מילתא דלאו ריח  לריחא קאי 
כמו  ליה הוי מריחו שנהנה באופן לריח , עיקרו אין שיין אף הרי  עכ"ל . מהריח  ליהנות עביד קא דהא אסור ביין חבית

הריטב"א וכן ה'. בסעיף הרמ"א וכדפסק הנ"ל  וכהפר"ת מהריח ליהנות יב:)שעשוי שעיקרו (ע"ז דבר בין שחילק אחר
ומשמע  עכ "ל. מפירא מתהני וקא עביד לריחא נמי דהא אסור, ערלה של אתרוג  וז"ל: בהדיא כתב הנ"ל כהא"ח לריח
דהרשב"א  ועוד הרחבה. מדעתו לזה כיון והפר"ת מהתורה. ואסור הנאתו דרך זהו דכשמריחו הריטב"א מדברי  להדיא

הבית לד]במשמרת ס"ק ההלכה באור דבריו  אם [והבאנו אבל  היין, לבדוק כשרוצה אלא להריח  מותר אינו תיהא דבת כתב
אסור מהריח  ליהנות וכוונת מתכוין כטעמיהן , אינן  ריחן הנאכלים דדברים שכתב בתוה"ב, מהרשב"א לדבריו ראיה שהביא כהפר "ח דלא [וזהו 

הבית] במשמרת וכמ"ש מהריח ליהנות מתכוון כשאינו דזהו הראב"ןדבריו וכ"כ  ואמר ). ד "ה תנד)והרוקח (פכ"צ שלדבריהם (סי ' ופשוט .
מהתוס' מוכח וכן מריחו. ליהנות מכוין דהא ערלה של באתרוג  להריח עיקרה (יב:)אסור אין תיהא דבת שתירצו שאחר

ההלכה באור כמ "ש וכו' לד)להריח  דאמרינן(ס"ק דהא לאסור יש שמא לריחא עיקרייהו הוי  לא ואפילו וז"ל: (פסחים כתבו

כד:) ליכא דף תיהא בת אבל וכו' איכא מיהא איסורא מקום מכל הנאתן כדרך  אלא עליהן לוקין אין שבתורה איסורין כל 
אסור. הנאתן כדרך שלא מהם שנהנה אפילו איסורים שבכל הרי עכ"ל . ומזיקו בחוטמו נכנס היין חוזק אדרבא כי הנאה

התרומה בספר מפורש קלו)וכן סי ' עכו"ם ג (הל' ומה הר"ן. שדעת לב.)ם באפו (ע"ז אותו להריח  אסור תיהא דבת ר"ח ע"פ
הגר"א וכ "ד בפיו. לא)אלא טעמי (ס"ק הלין ומכל ואסור. היא מילתא ריחא בהנאה, האסור דבר שמריח כל ולדידהו .

דברי  האחרונים ראו דאילו בעיני וקרוב תורה. איסור חשש וזהו ערלה, בפירות להריח  שלא מאד  בזה להיזהר שיש נראה
פז עטרת בשו"ת בזה לאסור שהעלה ראיתי ושוב בזה. מקילים היו לא הנ"ל הבית ומשמרת טז)הריטב"א סי ' יו"ד (ח"א

באריכות: דבריו עיי "ש

ïåéö éøòù
(ep)חדש כה)פרי  אדם(ס"ק ס"י)וחכמת סב ס"ב(כלל רט"ז בסי' הלכה המוס"ק)וביאור וראייתם (ד "ה גיבורים. כהשלטי  ודלא

המוס "ק הקטורת]מדין מסממני המור ולברך[הוא בו להריח  מותר מ"מ  חיה, מדם עשוי  דהוא באכילה אסור שהוא שאע"פ ,
בש"ס כמבואר מג.)עליו כעפרא (ברכות ונעשה  שנתייבש מאחר לאכלו מתירים פוסקים הרבה דהא זו, בראיה מגמגם וליבי  .

כאכילה: ולא כהנאה חשוב שריח  כדבריהם מסתברא בודאי מ "מ בעלמא.



.
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שנתערב . ביבש יבש דין קט. סעיפים:סימן ב' ובו

.`äëéúç(à)úåøçàá äáøòúðù ãáëúäì äéåàø äðéàù(á)äðéîá ïéî(â),ùáéá ùáé
åðééäã)(ã),ììáð ïéàù(ä)(åøéëî åðéàå áøòúðù àìà åîöòá ãîåò øåñéàäå, רפ"ג/ הרשב"א תשובת בשם (ב"י 

äëìää øåà
:` sirq(`).cakzdl die`x dpi`y ראויה אבל

אפילו  בטלה לא במינה שלא בין במינה בין להתכבד
בהגה  ו' וסעיף  א' סעיף  ק"א סימן כדלעיל באלף,

סק"א] dpina.(a):[ש"ך oin צריך במינה שלא אבל
בהג"ה כדבסמוך סק"ב]ששים yaia.(b):[ש"ך yai

סמוכין  בעינן לא בטיל בתרי  חד ביבש דיבש ודע 
מהן  ואחת חתיכות שלש שיש כל אלא ומוקפין,
ושתים  בבית אחת ואפילו רובא, בתר אזלינן טריפה

בסמוך]בעליה כמ"ש  מזה יותר אפילו  אלא דוקא והם [לאו 
אדם  בני  שני  אדם)(א של שהבינת ואע "פ הקבוע . (שער 

ד) כל סי' דאין קי"א, סו"ס  לן מדקיימא זה על השיג
בעומדים  זולת לבטל מצטרף בספק שנכנס מה
או  באיסור ורק  אחד אדם של שהם והיינו להתערב
כבר  ליבש, לח בין חילוק דאין וכתב  דרבנן, שיעור

שערים  בית בשו"ת דבריו בלח(ב)דחה לח דביטול
וסופה  אחד אדם של בעינן ולכן שנבלל ידי  על הוא
מוקף כשהוא שגם ביבש יבש ביטול אבל להתערב,
עצמו  בפני  עומד אחד כל רק  ביחד, נבלל אינו וסמוך
בטל  ומוקף סמוך כשאינו גם לכן ביטולו, עיקר וזהו
רבים  מ"אחרי  ילפינן ברוב  דביטול ומכיון ברוב.
הולכים  ואנו כתיב, בסנהדרין קרא והאי להטות",
כנפות  בארבע  מפוזרים היו אם אפילו הרוב אחר
ברוב ביבש יבש ביטול גבי נמי  הכא כן אם הארץ ,

בטל  נמי  סופו ועד העולם מסוף  oi`y(c):(ג )אפילו
.llapחדש הפרי זה ענין להגדיר וזה (סק"ג)והיטיב 

האיסור  שגוף מקרי  בלח  לח דתערובת דבריו: תוכן
לגמרי  ההיתר עם יפה ונבלל יפה מתערב  טעמו או

אפילו  התערובת מן חלק  שכל שם באופן יש מועט 
ביין  ויין בשמן שמן כגון יחד מעורבין והיתר איסור
חתיכות  עם שנתבשלה איסור חתיכת וכן שנבללין.
וצריך  יבש מקרו עצמן מצד שהחתיכות אע "פ היתר,
ידי  על יחד, שנתבשלו כיון מקום מכל היתר, רוב 
ומקרי  בהיתר האיסור טעם מתפשט והרוטב המרק
ההיתר  בחתיכות ששים להצריך בלח  לח  נמי 
מקרי  ביבש ויבש איסור. של החתיכה נגד ובתבשיל
בעצמו  עומד וההיתר בעצמו עומד שהאיסור מה
בחטים. חטים כגון מכירו ואינו בזה זה ונתערב

הפוסקים  הסכימו בקמח, שנתערב קמח (ד)ובענין

דוקא  והיינו בלח . לח נקרא ביחד שנבלל דכיון
לא  אם אבל ביחד, שטחנו או יפה יפה כשמערבו
נבלל  אינו שהרי ביבש כיבש דינו בודאי כן עשה

מאוד (ה)מעצמו  דקים הם אפילו דברים שאר אבל .
נקרא  בזה וכיוצא ודוחן וארז ושעורים חטים כגון

ביבש  envra.(d):(ו)יבש cner xeqi`de שתי
במים, שבישלם נבלה ואחת שחוטה בשר חתיכות
חתיכת  נגד ששים ההיתר ובחתיכות במים ואין
בלח , לח  נקראים שהם משום אסורים המים האיסור,
וכלל  החתיכות, של טעם אלא במים נכנס שלא משום
וניכר  עומד אינו שהרי  לח  דבר הוא טעם שכל הוא
החתיכות  גם ולכן במים. בלול הוא אלא לעצמו

ïåéö éøòù
זהב(`) תשובה(a):(סק"א)משבצות בדרכי  ועיין ראיותיו. שאר שדחה ועי"ש קפו, סי' אחרונים (סק"ד)חיו"ד  כמה בשם

צדק הזבחי וכ"פ כהפרמ"ג. לדינא שהעיקר בראיות ק"י(b):(סק"ח)שהעלו בסימן יהודה היד  יא)וכ "כ ס"ק והוות (הארוך 
סק"ה)דעת סוף ק"א וסי ' סק"ג, ריש  בי' ק"י ש"ך (c):(סי' סק"ג)פרמ"ג(סק"ג)ב"ח  החיים(שפ"ד ג)וכף אחרונים.(אות עוד בשם

חדש הפרי  הסמ"ג(סק"ג)וכ "כ קלח)בשם תמ "ז(לאוין  סימן באו"ח הב"י  הרשב"א(ס"ד)והביאו בשו"ת הוא ושכן (ח"א ,

רפג) הרמב"םסי ' דעת נראה וכן הסמ"ק שדעת דאע"פ הפר"ח ומסיק ה"ד). פי"ג לחדה (תרומות דהוי העיקר ביבש, יבש וי
תנ"ג  בסימן ברורה המשנה פסק וכן מהירושלמי. לזה סימוכין שהביא ועי "ש שהוא בלח, הכא וכ "ש  לקולא הוא ושם יז, [ס"ק

תנ"ג(d):לחומרא] סימן או"ח  בט"ז בהדיא מבואר מתערב (סק"ב)וכן אינו בקמח  דקמח למחבר דס"ל לחלק וצריך וז"ל :
יהודה היד  כאן וכ "כ עי"ש. הטור לשון שהוא כמו ביחד , אותם יטחון אם אלא אחת, כחתיכה נחשב סק"א שיהיה (הארוך

מיהו) כהן(e):ד "ה א)מנחת פד התערובות יעקב(ס' סק"ג)מנחת לט אדם(כלל סכ "א)וחכמת נא :(כלל 
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וסה"ת) והרמב"ן  ãçà,(å)תכ"ה/ íãà ïìëàì øúåîå ,ìéèá ,éøúá ãç*

äëìää øåà
לח הוי האיסור מן טעם שקיבלו שכיון [טעם]אסורות,

ואם [חתיכות]ביבש ששים. שצריך בלח כלח  שדינו ,
חתיכת  נגד ששים השחוטה בשר ובחתיכות במים יש
יבש  הוי האיסור, חתיכת מהי  יודע  ואינו האיסור

ברוב ובטל כיוןביבש המים שהרי בששים בטל מקרי  [ולא

מהתערובת  חלק נקראים אינם החתיכות מן הם ונפרדים שניכרים

שנתערב  היינו  תערובת שכל הוא יסודי שכלל החתיכות, לבטל

ולכן התערובת, בכלל אינו שמבחין  וכל ביניהם, מבחין ואינו

אינם] כאילו לחהמים נקרא לא יחד, מבושל שהכל ואף
שכל  חתיכות אלא נשאר ולא בטל, שהטעם כיון בלח
חד  שבטל ביבש יבש והוי  לעצמה, ניכרת אחת

liha.(e):(ז)בתרי  ixza cgכדכתיב ברוב  כלומר
חתיכות  שתי נתערבו אם ולכן להטות". רבים "אחרי 
חתיכה  נתערב אם וכן כפל. בעינן ולא בטלות, בשלש
חתיכות  ושתי גדולה מהן ואחת חתיכות בשתי אחת
גדולות  הם יחד הקטנות החתיכות ששתי  רק  קטנות,
אם  אפילו שהרי בטלות. הגדולה, מהחתיכה בנפחן
יש  הרי מקום מכל האיסור, היא הגדולה החתיכה

מהגדולה  יותר יחד הקטנות הסכימו (ח)בחתיכות וכן .
בש"ס (ט)הפוסקים  דנקט דמה חדש הפרי  וכתב (גיטין.

מתבטל נד:) אינו באחד דאחד משום בטל, בתרי  חד
ואם  היתר, רוב  אין אז בגדלם שוין הם שאם לעולם,

ואם אחד  האסור, הוא הגדול אולי  מהאחר גדול יותר
איסור, לחד לבטל דהיתרא תרי בעינן כרחך על כן
רק מהאחד קטן מהשנים אחד כל אפילו והיינו

וכמשנ"ת: ממנו גדולים שביחד

äøéäá äëìä
* :` sirq :hw oniq.liha ixza cg ההלכה באור עיין

חדש והפרי סגי, דברוב הפוסקים רוב הביא (סק"ד)דדעת
ונראה  ברוב. בטל  דקאמר בש"ס טובא מדוכתי ראיות לזה
כפל לפחות היינו דרוב יפרשו כפל דבעינן דהסוברים

בגיטין דמה (נד:)וכדנקט  ביאר חדש הפרי אך  בתרי . חד
אינו  באחד דאחד משום בטל, בתרי  חד  בש"ס דנקט
היתר, רוב אין אז בגדלם שוין הם שאם לעולם, מתבטל 
ואם  האסור, הוא הגדול  אולי מהאחר גדול  יותר אחד ואם
והיינו  איסור, לחד  לבטל דהיתרא תרי  בעינן כרחך על כן
גדולים  שביחד רק מהאחד  קטן מהשנים אחד כל  אפילו

בפסחים למאירי  מצאתי  וכן דלא (מג:)ממנו. דעתו שג "כ 
אלא  דוקא דרך בתרי חד נאמר שלא דכתב כפל , בעינן

מקובצת בשיטה וכ "ה עכ"ל . רוב בו ד .)שיהא דף (ביצה

בטיל בתרי חד  אמרינן דכי  מינה דשמעינן מורי  כתב וז"ל :
מן  כפלים ההיתר מן שיהא למימרא לאו מדאורייתא
על רבה ההיתר שיעור שיהא היכא כל  אלא האיסור
והפר"ח עכ"ל . מדאורייתא. בטיל  משהו ואפילו האיסור

ממקואות ראיה הביא מ"א)עוד מים (פ"ד התם: דאיתא
הכשר  מן רוב אם בחצר שנתערבו גשמים ומי  שאובים
פסול, למחצה מחצה פסול , הפסול  מן רוב ואם כשר
הפרמ"ג  אך  בטל , במשהו אפילו כשר רוב יש אם דמשמע

התערובות לשער בפתיחה ועיין)כתב ד"ה פ"א דאפשר (ח"א
ברוב  סגי  באמת ובדרבנן דרבנן, שהמשיכוה ששאובה
אסורות  מאכלות מהלכות ט "ו בפרק הרמב"ם והנה עי"ש.

אם (ה"ד) הכל, ונמוח האליה לחלב כליות חלב נפל כתב:
מן  מותר הכל  הרי  הכליות בחלב כשנים האליה חלב היה
של חתיכות בשתי  שנתערבה נבלה חתיכת אפילו התורה,
כפל. דבענין משמע עכ "ל. התורה מן מותר הכל שחוטה

מהרלב"ח  בשו"ת הבין פח)וכך  מן (סי ' מקצת עוד ויש ,
כתב  חדש הפרי אך אלו. הרמב"ם בדברי שנתלו פוסקים
בראש  שביאר מה על וסמך בלשונו דקדק לא שהרמב"ם

ראיה (ה"א)הפרק ולענ"ד  ברוב. בטל במינו דמין שכתב
ברכות  מהלכות ט' בפרק הרמב"ם כתב דכן לדבריו ברורה

מברכין (ה"ט) אין עכו"ם של מסיבה של בשמים וז"ל :
חוץ  מהלך היה לעכו"ם, עכו"ם מסיבת שסתם עליהם
שאין  בריח עליו שמברכין ריח  "נתערב מברך. ישראל רוב ואם מברך , אינו עכו"ם העיר רוב אם טוב, ריח והריח לכרך

ïåéö éøòù
(f) ביאור )ש"ך בתוספת חדש(סק"ד בש"ס(סק"ד)ושפ"ד (סק"ג)פרי מוכח  דאפילו (סק"ו)ש"ך (g):(ק.)ושכן השפ"ד וכתב ,

סגי : יותר חדש(h)במשהו תואר(סק"ד)פרי  הפרי  וכ "כ ברוב. בטל  דאמר בש"ס טובא מדוכתי  בראיות דכל(סק"ב)והאריך 
דעת החוות וכ "פ השמש. כאור ברורים והדברים ועמדו קמו הפר"ח  סק"ג)דברי  אדם(חי' ס"ד)וחכמת נא (סק"ד)והכרתי(כלל

בביאורו הגר"א וכ "ד יעקב(סק"ד)וש"פ. המנחת ודעת סק"א). לט והיתר (כלל באיסור מהרש"ל וכ "ד כפל . בעינן דמדרבנן
ה)שלו אות נא ובפלתי(סי ' סגי (סק"ב), אלא כלל להחמיר דאין העלה אך  כפל , בעינן דמדאורייתא במהרש"א דמשמע הביא

התערובות לשער בפתיחה ובפרמ "ג  שהוא. כל ואמנם)ברוב ד"ה פ"א עיין (ח"א אך בו. לגעור אין כהפר"ח דהמיקל  כתב
פסח  עובדיה בחזון וכ "פ עיקר. וכן סגי, שהוא כל  דברוב ברורות בראיות שהוכחנו בהירה א)בהלכה בהערה קסג :(עמ'



êåøò ïçìùè÷ ïîéñúåáåøòú çø

(æ),ãçà íãà íìëàì øñåàù éî ùéå .ãçé íúùìù ìëàé àì ìáà .äîöò éðôá úçà ìë*

äëìää øåà
(f).dnvr ipta zg` lk אני הראשון את שכשאוכל

ואפילו  וחתיכה, חתיכה בכל וכן היתר, של זהו אומר
הוא  ראשון שנאכל מה אומר אני  האחרון את כשאוכל
עכ"ל  הוא, היתר של וזה לו הלך וכבר איסור של היה
שמותר  הדין דהוא משמע זה ומטעם הרשב "א.
שלא  ובלבד ואחת, שתיים או ושתיים אחת לאכול

יחד  שלשתן את וסוברים (י)יאכל בזה שמחמירין ויש .
שם, נמצא שהאיסור אומר אני  שנים דכשאוכל
בודאי  איסור אוכל וכאילו איתא, ברובא דאיסורא

מתבטל  לא באחד אחד נראה (יא)והרי  הלכה ולענין .
לבשל  או לאכול שלא לכתחילה בזה להחמיר דיש
שמותר, אפשר בשלם אם בדיעבד אך ביחד, שנים

בהירה]וצ"ע  בהלכה הפוסקים [עיין  וכתבו דהאיסור (יב).
שהחמירו  מדרבנן רק זהו יחד התערובת כל לאכול
מן  אבל מהאיסור, אוכל אכילה באותה דודאי משום

להיתר: האיסור נהפך התורה

äøéäá äëìä
בשו"ע  פסק וכן ע"כ . הרוב". אחרי הולכין עליו מברכין
באלף  אפילו ותקרובותיה דעכו"ם ואף רי "ז. סו"ס או"ח 
וזה  שאני . דריח  באריכות שיישב המלך  ביד עיין בטיל, לא
של בשמים על  קאי דלא לומר שנדחק רוקח  כהשמן דלא

בברכות בצל "ח וגם ודע)עכו"ם. ד"ה כפשטיה (נג. כתב
איסורי  דאפילו ללמוד יש ואך עכו"ם. של  בבשמים דמיירי

כדדרשינן כפל. בענין ולא רוב מספיק יב:)דאורייתא (ע"ז 

בך ידבק ב"לא עובר עכו"ם של  בשמים מריח דהנהנה
שחתרתי  עד  דעתי  נחה לא ועדיין החרם". מן מאומה
בעלי  רבותינו מדברי הצדדים לאחד  ברורה ראיה למצוא
חדש  הפרי דהנה מצאתי , השם ובעזר התלמוד, או המשנה

במשנה מדאיתא ראיה מ"א)הביא פ"ט גמלים (כלאים צמר
מותר  הגמלים מן רוב אם בזה זה שטרפן רחלים וצמר

בפשתים] למחצה [לערבם מחצה אסור הרחלים מן רוב ואם
והפרמ"ג  סגי . שהוא כל דברוב להדיא משמע אסור.

בפשתים (שם)בפתיחה לערבם דמותר דאפשר דחה,
שזורים  שאינם מחוטים בגדים לעשות דוקא היינו דקאמר,

לחוטים  הדקים החוטים את עבים][ששוזרים הפוסקים יותר  ולרוב
שהוא כל ברוב סגי באמת ובדרבנן מדרבנן, הוא הוי  [כן 

הפרמ"ג] כוונת דנגעיםקוטב דבמשנה צ"ע זהו אכן מ"ב). (פי "א

ה"ג)וברמב"ם פי "ג צרעת וצמר (טומאת גמלים צמר איתא:
מטמא  אינו הגמלים מן רוב אם זה עם זה שטוואן רחלים

שנאמר דאורייתא הוי  כאן והא ע"כ. בנגעים. מטמא למחצה מחצה בנגעים, מטמא הרחלים מן רוב ואם (ויקרא בנגעים

דרשינן יג) בכלאים דרק לכו"ע, שזור שיהיה צריך אין וכאן פשתים". בבגד  או צמר בבגד צרעת נגע בו יהיה כי  "והבגד
ה"ח)במשנה ונוז(פ"ט טווי  שוע – שזור ]"שעטנז" דנגעים[היינו  במשנה וכמפורש מ"ח). ה"ח)וברמב"ם(פי "א השתי (שם

שהוא  כל  דברוב דכלים דבתוספתא להדיא משמע וכן משיטוו. מיד  בנגעין מטמאין פשתן של בין צמר של  בין והערב
התוספתא דז"ל  דאורייתא, שהוא אע"פ פ"א)סגי  מן (ב"מ רוב אם כלים מהן ועשה בזה זה שטרפן והגללין החלמא :

עליהן  חייבין ואין התרומה את עליהן שורפין אומר אליעזר ר' מחצה על מחצה טהור, הטהור מן רוב אם טמא הטמא
בדאורייתא: אף סגי שהוא כל דברוב לדינא העיקר ולכן ע"כ . וקדשיו. מקדש טומאת dnvr.על ipta zg` lk* עיין

התערובות בספר כהן המנחת דייק כן יחד . שנים לבשל  שלא להחמיר יש דלכתחילה ההלכה והנה באור ד"ה פ"א (ח"ב

בב"ילדברי) שהובא בתוה"ב הרשב"א בקדירה (ס"ב)מדברי ומקצת אחת בקדירה חתיכות מקצת בישל שאם שאפשר שכתב
השאר  את שאוכל  בשעה וכן האיסור אוכל אינו עכשיו שמא אומר אני  ביחד, כולן נתבשלו שלא דכיון הכל , מותר אחרת
ביחד, חתיכות שתי לכתחילה לבשל  התיר דלא כהן המנחת ודייק הם. היתר כולן ואלו נאכל  כבר האיסור שמא אומר אני 

הש"ך  וכתבו הכל . מותר בישלם בדיעבד  אם יב)אלא חדש(ס"ק התערובת (סק"י)והפרי כשנודע זה דכל אחרונים ושארי 

ïåéö éøòù
(i) אדם(סק"ה)פר"ח (סק"ז)ש"ך סי"ז)חכמת נא ביהודה(כלל נודע בשו"ת עיקר שתופס משמע וכן מז), סי' חיו "ד  :(תנינא

(`i)תואר הפרי  כתב השלחן (סק"ג)כן על שנשאר אותו גם דבודאי  הבנתי, לא אך  אסור. דמדאורייתא מדבריו ומשמע ,
ההלכה באור וכמ "ש מצטרף, שנשאר השלישי  אין שנים שלקח דכיון לומר שייך  ולא לביטול , בעי (סק"ג)מצטרף דלא

בסמוך. שאכתוב וכמו אסרו מדרבנן ורק להיתר ונהפך מדאורייתא הכל  נתבטל כבר לרשב"א דגם גם ומה סמוכין. שיהיו
יהודה היד  הביא וכן ברוב, איסורא דתולין מטעם אסור מדרבנן דעדיין אפשר מקום מכל  סק"ו)אך  השיטה (הארוך  בשם

ג.)מקובצת חשוב(ביצה בדבר אלא איתא ברובא איסורא אמרינן דלא וכתב חלק הוא אך  ס"ק , ק"א בסי' באריכות שכתב [וכמו 

בפיה"א] מאירותיז  פנים בשו"ת אכן קה). סי' שנים:(ח"א לאכול לאסור בפשיטות כהן (סק"א)ט "ז(ai)נקט המנחת וכ"כ  ,
הרשב"א) אמנם ד"ה בש"ך (שם מבואר וכן יב), הגר"א(ס"ק במינו (סק"ט)ובביאור מין בלח דלח  מודו כו"ע דהא פשוט , וזהו .

ו  מהתורה, ברוב המשבצות בטל  מזה להוכיח כתב וכבר ביחד, והיתר האיסור שאוכל  ואף גופיה. ברשב"א מבואר כן
:(סק"א)זהב
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.äæ øçà äæ åìéôà:äâä(ç)éãåäé åðéàì ïúéì åà ãçà êéìùäì ïéøéîçî ùéå .äìçúëì âåäðì ùé ïëå הגהות)

ע"א) ע"ד דף בע"ז ורש "י מוהר"ם בשם àîìòá.ש "ד àøîåç àìà åðéàå .(è)ìáà ,åðéîá áøòúðùë äæ ìëå(é)àìù

íéùù êéøö ùáéá ùáé åìéôà ,åøéëî åðéàå åðéîá(פוסקים הרבה ועוד התרומה בעל בשם ïéá(טור äæ ìëá ÷åìéç ïéàå .

àúééøåàãî åà ïðáøãî øåñéàä íà ש "ד כהגהת דלא הפוסקים בשם יוסף ÷á"ë(בית ïîéñ ïî÷ì ïééòå ח)). åáøòúð(סעיף  íà

.ãçéá íéìë

äëìää øåà
(g).bedpl yi oke כדעה תמיד השו"ע  דעת אבל

וכמו  בלכתחילה, ואפילו בסתם שמביא ראשונה
בסוף ההלכה באור א' סעיף  צ"ד בסימן שכתבתי 

epina.(h)הסעיף: axrzpyk f"ke אם אפילו דאז
כיון  תורה, איסור לידי יגיע לא החתיכות את יבשל
לא  ולכן ברוב , בטל בלח  לח אפילו דמדאורייתא
לידי  לבוא אפשר שאי  במקום ביבש רבנן החמירו
בלח דבלח  מינו, בשאינו מין אבל תורה. איסור
רבנן  החמירו כן על מדאורייתא, טעמא בתר אזלינן
יחד  יבשלם שמא דחששו ששים, להצריך ביבש גם

טעם  אלא (יג )ויתן אסור שאינו דדבר מזה מבואר .
דהא  ביבש, ששים צריך אין במינו שלא אף מדרבנן
כן  ואם דאורייתא, איסור לידי  לבוא כלל אפשר אי
זה  בכל חילוק  דאין בהגה הרמ "א שכתב מה על צ "ע
דלא  ואפשר מדאורייתא. או מדרבנן האיסור אם בין
ולא  ברוב ביטול דצריך במינו במין ארישא אלא קאי 
דרבנן  איסור בין חילוק אין בזה בחד, בחד סגי 
דרבנן  דאיסור מהסוברים לאפוקי  ובא לדאורייתא,

אדם  בני לשני ומותר בטל, בחד חד אכן (יד)שנתערב .
הפוסקים  רוב שגם (טו)דעת בהגה הרב דברי  כפשטות

מינו: באינו בששים ביטול צריך דרבנן (i)באיסור
.epina `ly ניכר שאין דקות לחתיכות שנפרך כגון

äøéäá äëìä
אני  קדירה מכל שאוכל ובשעה נתבטל , כבר דאז בתחילה
התערובת  נודע לא אם אבל האחרת, בקדירה האיסור אומר
קדירה  וכל  כלל , האיסור נתבטל לא אז שבישל  אחר עד 
אחרונים  ומקצת כהב"ח  ודלא דאורייתא, ספק בכלל  נכנסת

תשובה לדרכי  ראיתי  אולם גווני. בכל  (סק"ד)שהתירו

שהם אבני  ספר בשם הספר שכתב בידי  ואין  הירץ, אברהם [למו "ה

בדבריו] כמובא מעתיקו  אני  אלא בו , דאם לעיין הוא דפשוט 
השלישית  והחתיכה אחת, בקדירה חתיכות שתי נתבשלו
דהא  בטל לא לכו"ע אחרת, בקדירה עצמה בפני נתבשלה
נאמר  דאם הוא, בחד דחד כלל , בתרי חד  כאן ליכא
אסורה, היא ביחד  שנתבשלו חתיכות מהשתי  שהאחד
ואף  מהאיסור, טעם שקבלה כיון אסורה חברתה גם ממילא
ע"כ. לאיסורא, רובא הוי דאדרבה מקרי, לא השקול  ספק
מתחילה  האיסור נודע אם דאף נראה דבריו ומפשטות
דמכל יחד, חתיכות שתי כשבישל אסור עדיין ונתבטל,
כניתוסף  הוי  בחברתה טעם נתנה שהחתיכה כיון מקום

הרא"ש למ"ש ודמי בב"י)האיסור, כשנתבטל(הובא דאף
הוכר  כך  אחר אם לאכילה, והותר היתר ברוב האיסור
וכאשר  לאוכלו, שאסור פשיטא ההיתר מתוך  האיסור
הוכר  כאילו הוי עליו וניתוסף איסור שוב בו נתערב

בביאורו הגר"א מדברי נראה וכן עי "ש. (סק"ט האיסור,

שנתבטלבליקוט) ביבש דיבש ב' לסעיף מקור שהביא
האיסור  שחוזר דתרומות ממשנה אסור, כאחד ובישלן
לאחר  שגם כיון מדרבנן הוי בודאי  ששם אלא וניעור,
דאורייתא  ספק שהוי  אפשר וכאן היתר, רוב יש הבישול
וכהאי  רוב. אין חתיכות שתי שבישל  קדירה שבאותו כיון
שבטל ביבש יבש מינו בשאינו דמין הפוסקים כתבו גוונא
וצריך ששים. עד מהתורה אסור בשלם אם ברוב, מהתורה

עיון:

ïåéö éøòù
(bi)בש"ך והובא הר"ן, בשם חדש(סק"ט)ב"י  הט"ז(סק"ז)ובפרי וכ "כ הש"ך(סק"ב). וכתב הרשב"א (סק"י). דעת הוא שכן

כרש"ל  ודלא ברור ושזה דרבנן, הוי וששים ברוב בטל  מהתורה יבש מינו בשאינו דמין ראשונים מו)ושאר סי' שפסק (פ"ז 
חדש הפרי  פסקו וכן ששים. צריך דרבנן:(סק"י)והשפ"ד (סק"ח)דמדאורייתא הוי  דששים כתב (ci)וש"פ שבאמת וכמו

דורא שערי ההגהות דברי לדחות סק"ג)הב"י לט מהש"ך (סי' זה כל  בזה. דחוק שמיקל  הרמ"א שנקט זה דכל  דלישנא וכתב [שם,

חדשקצת] הפרי פסק וכן כהן(eh):(שם). עוד)מנחת ד "ה פ"ב יעקב(ח"ב המנחת וכ"פ טעמו. עי"ש הש"ך על  והשיג (כלל,

סק"י) וכ"כ(סק"ח)והגר"אלט ששים, דבעי  אחר במין שנתערבה דרבנן חלה גבי שכתב שכ "ג  סימן מהטור כן והוכיחו ,
המרדכי שכ"כ  ומצאתי  התרומה. ספר בשם בב"י תשמט)שם רמז  חיים(חולין והמפריש)והארחות ד "ה חלה פט והכלבו(ה' (סי'

הרוצה) הפרנסד "ה חלה)וספר ד"ה קד  והשפ"ד(סי' מרובה.(סק"ט). הפסד במקום להתיר דאפשר יהודה לחם הבית בשם כתב
דלדברי  ספק, בו אין התורה מן עיקר לו שיש דרבנן באיסור מקום ומכל  הראשונים . סברת נגד  להקל אפשר אם וצ"ע

ס"ט סימן בשפ"ד  כמ "ש ששים צריך  נז)הכל :(ס"ק
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.a,éøúá ãç ìèáúðù ùáéá ùáé(àé)éðôá ãçà ìë ìåëàì åìéôà ,ãçàë ïìåë ïìùá íà
äöåø íàå .úåëéúçá òìáðå íòè ïúåðá áèåøäù éðôî ,íéùù íù ïéà íà øåñà åîöò

,ïìùáìå íéùù øåòéù éãë íäéìò úåáøäì øúåî ,íéùù íù ïéàå ãçé ïìùáì(áé)ïéàå
.øåñéà ìèáî íåùî åá,ãçéá åìùáúðù íãå÷ úåáåøòúä òãåð íàã íéøîåà ùéå :äâä(âé),éøù ìëä

ùáéá ìèáúðù øçàî ïéøñàðå ïéøæåç ïéàã(עיקר שכן וכתב התוספות בשם ירוחם ורבינו  הרא"ש בשם ãñôä(טור íå÷îáå .

.øéúäìå ïéìé÷îä éøáãà êåîñì ùé

äëìää øåà
לזה זה שלשה [טור]בין או שנים כאן שיש כגון או .

מהם, איזה ידוע ואינו אסור מהם שאחד ונודע מינים
נשחט מהם שאחד וידוע מינים כמה ששחט  כגון

בזה כיוצא כל וכן איזהו, ידוע ואינו כהוגן [ש "ך שלא

וקשה סק"ח] טהורים (טז). ששחט המינים שכל דכיון ,
חדש  הפרי  וכמ "ש טעם, יתן לא יבשלם אם גם כן אם

צ"ח וכמו (יז)בסימן טעמא, כחד חשיב  ובשר דכבד
בעינבי  חדתא סו.)חמרא קצת (ע"ז שחלוקין שאף 

הפסד  דבמקום נראה כן על טעם. חד חשיב  בטעמא,
דיני  דבכל ודע  במינו: מין כדין ברוב  דבטל להקל יש
שחלוקים  מינים שני  לכן טעמא, בתר אזלינן הסעיף
חלוקים  אם אבל במינו, מין הוי  בטעמן ושוים בשמן

מינו  אינו הוי  במראה ששוין אע"פ  :(יח)בטעמן
:a sirq(`i).cg`k olek olya m`.אחת בקדירה

הקודם  בסעיף שפסק  למה נמשכים השו"ע  ודברי 
בתרי, חד שבטל אף שנתערב  במינו שמין כרשב "א

התערובת  כל את לאכול מדרבנן אסור מקום מכל
אחת  בבת כאוכלם זה הרי וכשמבשלם אחת, .(יט)בבת

מותר, עצמו בפני בקדירה ואחד אחד כל לבשלם אך
לאכ  שמותר אחד כשם אחד בשתי (כ)לם ולבשלם .

וחתיכה  אחת בקדירה חתיכות שתי היינו קדירות,
ההלכה  באור וכמ "ש לכתחילה אסור אחרת בקדירה

בהירה ובהלכה כל)לעיל, meyn(ai):(ד "ה ea oi`e
.xeqi` lhan עצמה בפני וחתיכה חתיכה שכל משום

מותרת  ixy.(bi):(כא)היא lkd נקרא שכבר משום
בהיתרו נשאר היתר שם זהב]עליו דעת [טורי וזו . ֵ

כולן  לאוכלן מותר ביבש דיבש שסובר הרא"ש
ראשונה  דעה שהיא הרשב "א כדעת דלא כאחד,
כדעת  מרובה בהפסד סמך ובהגה א'. סעיף בשו"ע

אחר (כב)הרא"ש  ההולכים לספרדים מקום ומכל .
מרובה  הפסד במקום אפילו להקל אין השו"ע , פסקי 

מ] אות החיים :[כף

ïåéö éøòù
(fh)התערובות בשער בפתיחה מגדים הפרי  הקשה מה)כן ודע ד "ה פ"ב משום (ח"א להקל סתמנו אך  בצ"ע. נשאר והוא ,

דאורייתא: חששא אין וגם דבריו עוד(fi)דנראים ועיין בשאינו. ד"ה בהירה בהלכה שם מ "ש ועיין וגם. ד"ה סק"ז סוף
בשר  כשמבשל ובמציאות מאחר בזה להקל  קשה ולענ"ד הם. טעמא חד שור ובשר עוף גם זה דלפי  שכתב שם בפרמ"ג

בעוף: הבשר טעם נרגש עוף בש"ך(gi)עם מבואר צ"ח(סק"ח)כן בסימן כתב וכן הפוסקים,(סק"ו). כל לדבריו והסכימו .
שם: כהרמ"א בביאורו(hi)דלא הטעמים (סק"ט)הגר"א ושני  בלח, לח שנעשה כיון וניעור חוזר מדין דהוא כתב ובליקוט  .
החיים(k)אמת: בכף מג)וכ"פ והאחרונים:(k`):(אות הב"י  והביאוהו זהב:(ak)ר"ן, משבצות
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בבשר. שאירע  טריפות  ספק דין קי. סעיפים:סימן י' ובו

.`øñåà áåùç øáã(à)åðéîá(á):íä åìàå íéøáã äòáù íäå ,àåäù ìëá(â)éæåâà
ïãá éðåîøå êøô(ã)úåéáçå

äëìää øåà
:` sirq :iw oniq(`).epina שאינו משום מינו נקט

אם  אך האיסור, ניכר יהא שהרי במינו שלא מצוי
לעולם  בטל אינו אז האיסור ניכר שאינו אופן ימצא
ו' סעיף ק "א בסימן וכדלעיל מינו בשאינו אפילו

ובריה  להתכבד הראויה חתיכה גבי  פסק(א)בהגה וכן ,
שם  שנפלה מרק  של דקדירה ס "ג ק ' בסימן המחבר
חשיבות  בין חילוק דאין הכל, אסור ונאבדה בריה
חשוב . דבר לשאר ובריה, להתכבד הראויה חתיכה
בדן  ורימוני פרך אגוזי  כאן שהיו כגון לה ומשכחת
כך  ואחר וכדומה ערלה של מהם ואחד בזה וכיוצא

אסורים  דכולם איזהו, הגר"א(ב)שכח  אך כתב(סק"א ).
לרמב "ם  ס"ל מינו באינו אבל נקט, בדוקא דמינו

בששים  דבטל לדעת (ג )והשו"ע לחלק  יש וע"כ .
דבר  לבין ובריה להתכבד הראויה חתיכה בין השו"ע 
וחתיכה  בריה דחשיבות כהן המנחת כמ "ש חשוב,
בעלי  מחשיבות יותר גדולה היא להתכבד הראויה
צורך: במקום להקל ונראה החשובים. דברים וז' חיים

(a).`edy lka אינו אלפים בכמה אפילו כלומר
דרבנן  באיסור ואפילו בגמרא(ד)בטל. ומבואר (ע "ז .

נתערבו עד.) אם בהנאה האסורים החשובים דדברים
מותר  מקום ומכל בהנאה. אסורות כולן באלף אפילו

שבהן איסור מדמי  חוץ כוכבים לעובד (כדלקמןלמכרן

יי"נ) גבי קל"ד  שהעובד סי' לחוש שאין בענין הוא אם ,
לישראל  כך אחר ימכרנו איסור (ה)כוכבים ואפילו .

מדמי  חוץ לגוי  למכרו מותר בהיתר טעם שנתן הנאה
הנזכר בסימן וכמבואר שבו, יין (ס"ח )איסור גבי

מבוקעות  בענבים הפוס(ו)עכו"ם כתבו דבשאר (ז)קים :
כדי  המלח  לים הנאה שיוליך מהני לא איסורים
כוכבים  בעבודת דדוקא התערובת, את להתיר
לים  הנאה הולכת בפדיון ליה סגי  דמיה שתופסת

jxt.(b)המלח : ifeb` רש"י ובדן (ח)פירש פרך
אגוזים  שמעתי  ואני כתב והברטנורא הן. מקומות
שני  כתב  ובערוך ביד. ונפרכים רכה שקליפתן

כלאי zeiage.(c):(ט)הפירושים  של או ערלה, יין של
הש"ך(י)הכרם  וכתב  אבל (סק"ד). גדולות, חביות דוקא

סי' כדלקמן בטיל בתרי  וחד חשובים אינן קטנות
חדש הפרי אך נסך. יין גבי בהגה ס"ב  (סק"ד)קל"ד

הרשב "א מדברי  ההגה דברי  עיקר על בב "יהשיג (הובא

ס "ט) תמז סי' בטל באו"ח  ביבש יבש אמרו שלא שכתב 
בכל  אבל ששים, עד שאוסרים באיסורין אלא ברוב
אין  מששים למעלה לאסרם בהם שהחמירו האיסורין
חביות  אפילו נמי  הכא כן ואם ללח, יבש בין חילוק 

כיבש]קטנות החביות אפילו [דדין  לאסור יש נסך יין של
מדברי  נראה וכן במשהו. אוסר שבלח כיון באלף

ïåéö éøòù
הש"ך (`) כתב חדש(סק"א)כן מהפרי הוא המחבר, פסק וכן שכתבנו ומה כאן. הגיה שלא הרמ"א ופסק (סק"א)בדעת

אדם החכמת פסק וכן לדינא. סט"ו)כן נג השפ"ד (כלל וכתב כהן(סק"א)וש"א. כהמנחת דלא הלכה, אמנם)דכן ד "ה פ"א (ח"ג

במינו: רק שבטל חשוב לדבר מינם באין אפילו בטלים שאינם הר"ל וחתיכה בריה בין ואם (סק"א)שפ"ד (a)שחילק .
יהודה היד כתב כן מותר, הכל חשובים שאינם בדברים נתערבו פרך  סק"ב)אגוזי דהאגוז (הארוך שכתב השפ"ד  על  והתפלא

לקולא: דרבנן וספק כלל , חשוב דבר האיסור אם ספק הו"ל דהא באיסורו, ברמב"ם (b)נשאר מוכח ושכן המלך  ביד וכ"כ 
דערלה המשנה מ"ז)בפירוש ללשון(פ"ב ותורגם ערב בלשון  זה חיבור  הרמב"ם שכתב דכידוע ביננו , המצוי כמו  אינו שלפניו שהנוסחה [אלא

אחד] לכיוון  הולך  הכל ומ"מ נוסחאות, בכמה ק"אעברי בסימן בפלתי  זו ראיה נמצאת וכבר שכתבו (סק"ו). דהאחרונים וכתב ,
למשנה: בפירושו עין שמו לא דוקא, לאו הוא דמינו הרמב"ם ק"א(c)בדעת בסימן ומיהו)ב"י  בהגה.(ד"ה שם וכ "פ

ה)וכנה"ג אות תואר:(סק"ב)ושפ"ד (הגה"ט כהפרי דלא וכתב ,(d) מהירושלמי(סק"ב)ש"ך והוא הראשונים פ"ג בשם (ערלה

חדשה"א) הפרי וכ"כ  ודע)פמ "ג (e)וש"פ:(סק"ב), ד"ה סק"ב וכ "פ (סק"ב)ש"ך(f):(שפ"ד  הראשונים, רבותינו רוב בשם
חדש דערלה(ג:)ביצה(g)וש"פ:(סק"ב)הפרי המשנה בפירוש הרמב"ם פירש וכן מ"ז). וכתב (סק"ג)ש"ך(h):(פ"ג ,

ליישב: ויש מקום, אותו חשיבות לפי הכל דהא הבנתי ולא הפירושים. כשני  להחמיר דדעתו (מאכ"א רמב"ם(i)השפ"ד

ה"ד) :פט"ז
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(ä)úéðåé úòìãå áåøë éçì÷å ïéãøú úåôìçå úåîåúñ(å)úåøëëå(æ)ïëå .úéáä ìòá ìù
(ç),íéøáã øàù ìáà .íéìèá íðéàå* íä íéáåùç íééç éìòá(è),úåðîì ïëøãù éô ìò óà

.ïøåòéùá íéìåò åìà éøäåëøãù åðééäã ,ïéðîáù øáã ìëã íéøîåà ùéå :äâä(é)ìèá åðéà ,ãéîú åúåðîì*

äëìää øåà
באו"ח  דהוי (שם )השו"ע אף במצה, שנתערב דחמץ 

זה  מטעם בטל לא באלף  אפילו ביבש .(יא)יבש
משום  בפסח לאסור הטעם שתפסו יש אמנם עכת"ד.

מתירין  לו שיש לו (יב)דבר שאין דידן בנידון כן ואם ,
כיון  קטנות חביות לאסור שאין הדין חזר מתירין

חשוב דבר על (יג )שאינו לו יש המיקל הלכה ולענין .
שיסמוך  של zenezq.(d):(יד)מה אפילו פתוחות אבל

חשיבי  דלא בטלים, נסך דחביות (טו)יין כהדין וזהו .
קודם: ונתבאר מחיטים zexkke.(e)קטנות, שנטחנו

הכרם  כלאי  ziad.(f):(טז)של lra ly של לאפוקי 
ודוקא  ופוסקים. בש"ס פשוט  כן חשיבי, דלא נחתום
חשובים, נחתום של שגם במקומות אבל בזמנם,

בטלים  שאינם miig.(g):(יז)פשיטא ilra ואפילו
הנסקל  שור כגון ברייתן, מתחילת אסורים שאינם
מחמת  בטלים אינם באחרות, שנתערבה ודרוסה

קטנים (יח)חשיבותם  היו חיים הבעלי ואפילו .
הם  חשובים okxcy(h):(יט)וכחושים, it lr s`

.zepnl עולים באומד, כלל נמכרים ואינם לעולם,
חשובים  שאינם כיון cinz.(i):(כ)בשיעורם, ezepnl דבר אבל בטל. אינו אז באומד  פעם אף נמכר ואינו

יוחנן כר' וזהו בטל, אז ביצים מלא סל מוכרים שלפעמים ביצים כגון באומד גם לפעמים ג:)שמוכרים .(ביצה
שפוסקים  שנמכר (כא)ויש לא אם בטל, לא במנין נמכר ופעמים באומד נמכר שפעמים דבר שגם לקיש כריש

מרובה  הפסד במקום הרמ "א על לסמוך יש הלכה ולענין בטל. שאז באומד בנמצא (כב)תמיד שאין הזמן ובזה .

äøéäá äëìä
:` sirq :iw oniq.milha mpi`e*.שלמים בעודם דוקא

בערלה המשנה לשון מ"ח)שזה נתפצעו (פ"ג כיצד? :
נתחתכו  החביות, נתפתחו הרמונים, נתפרדו האגוזים,

ומאתים באחד  יעלו הככרות, נתפרסו שיעור הדלועים, [שזהו

א] משנה פ"ב בערלה כמבואר  הכרם וכלאי  הערלה של וכ"כביטול 
הי "א)הרמב"ם פט"ז cinz.:(מאכ"א ezepnl* המשנה ובלשון

לימנות' שדרכו 'כל  בכלל  וביצים לימנות', שדרכו 'את
בביצה ופעמים (ג:)כדאיתא במנין מוכרים שפעמים והיינו .

שבזה  האחרונים בשם ההלכה באור ועיין באומד . מוכרים
מנין, בלי באומד ביצים מלא סל למכור בנמצא שאין הזמן
בביצה  רש"י לפירוש זה שכל ודע כלל . בטלה הביצה אין

מאי) ד "ה שדרכו (ג: 'כל דמפרשי הפוסקים כל  ושאר
לרש"י  אבל מנין. בלא באומד  נמכרת הרבה היינו לימנות'

לא (עב.)בזבחים יתירה אחת מוסיפין לפעמים דאם שפירש
לא  לימנות', שדרכו 'כל אלא לימנות' שדרכו 'את מיקרי
אחת  ביצה שמוסיפין יום בכל  מעשים דהרי  זה, יתכן
כתב  שכן ה' בעזר ומצאתי וחיפשתי  זה. בזמנינו יתירה

ברכה בשיורי  והובא הארוך בספרו ד)הש"ך זה (אות ולפי  .
יותר  אחד  ליתן מדקדקים אנשים שאין דבר בכל הדין הוא
שמילתא  כיון ולדינא לימנות'. שדרכו 'כל בגדר זה הרי

צורך: במקום זה על  לסמוך  אפשר היא דרבנן

ïåéö éøòù
(`i)אברהם המגן זה לטעם יעקב(סק"מ)והסכימו מד)והחוק יעקב(ס"ק מנחת בספרו וגם טז), ס"ק לט לדחות (כלל האריך

ברורה המשנה וגם הש"ך . צג)דברי  זה:(ס"ק טעם צ"ב(ai)הביא בסימן הכסף שם]נקודות באו"ח בב"י  הובא הזה הטעם :[וגם
(bi) שהוא,(סק"ד)שפ"ד בכל לאסור דוקא חשוב דבר בעינן בע"ז דהא מוכרח זה דטעם דעת, ישמרו כהן שפתי  כי וכתב ,

וסיים  מתירין. לו שיש דבר משום כרחך על חשוב, שאינו בדבר אפילו שהוא בכל אוסרים שאנו בפסח בחמץ כן ואם
עליו להשיב שהרבה יעקב כמנחת דלא הש"ך]וזהו החוו"ד[על  וגם סק"ב)אפו. הפר"ח:(בי' קושית ודחה לש"ך, הסכים

(ci),אומרים יש בשם שם באו"ח השו"ע והביאו אופן, בכל בתרי  חד בטל  ביבש שיבש הרא"ש דעת הכי  שבלאו כיון
להמאירי  מצאתי  וכן דידן. בנידון ולהתיר לסניף לצרפו שראוי  ודאי דברים)א"כ  יש ד "ה ג: יין (ביצה של דחביות שביאר

בשו"ת  וכן נסך. ביין אפילו בטל  חשוב שאינו שדבר הרמ "א כדברי וזהו ובטלות, חשובות אינן פתוחות שהן כל נסך,
שלום מ)דברי  סי' להקל :(יו "ד  והעלה בזה הש"ך(eh)האריך מסקנת מ"ז)ערלה(fh):(סק"ה)כן פט"זורמב"ם(פ"ג (מאכ "א

ד)כנה"ג (סק"ו)ש"ך(fi):ה"ד) אות חדש(הגב"י בש"ס(סק"ז)ש"ך(gi)וש"פ:(סק"ה)פרי פשוט  ושכן עג.), ופוסקים.(זבחים
יהודה ביד ומבואר אחרונים. שארי סק"ו)וכ "כ בטלה:(הארוך  ואינה היא חיים בעלי בכלל  שנתערבה, טריפה (hi)דאפילו

סק"ז)ופרמ"ג(סק"ב)ט "ז חדש(סק"ח)ש"ך (k):(שפ"ד ד "ג)או"ה(k`):(סק"ח)ופרי כה נ)יש"ש(כלל סי' והובאו (פ"ז וב"ח,
דעתו:(סק"ט)בש"ך שכן ומשמע ,(ak)מרובה:(סק"א)הט"ז להפסד כוונתו הבין המש"ז אך הפסד , כתב



êåøò ïçìùé÷ ïîéñúåáåøòú ãéø

וב"י) ר"י  בשם ïðáøãî(טור àìà åðéà ,ìéèá åðéà áåùç øáãã àä .ïéâäåð ïëå .(àé).àìå÷ì å÷éôñá ïðéìæàå ארוך)

הערל  פ' ונ "י בת"ה ורשב"א ג"ה פרק ורא"ש  שם ואגודה ע"ג דף סוף דזבחים ותוספות אסורות דמאכלות פט"ז  והרמב"ם כ"ה כלל

דוכתי) בכמה זה בסי' שיתבאר כמו  פוסקים הרבה úåîå÷îäî,ועוד  íå÷î éðá ìöà áåùç àåäù øáã ìë .
éôì ,àåäù ìëá øñåà àåä ,íéðîæä íúåàá ìàøùé õøàá ïãá éðåîøå êøô éæåâà ïåâë
ìëá ïäù ìëá íéøñåà ïäù éôì àìà åìà åøëæåä àìå ,ïîæ åúåàáå íå÷î åúåàá åúåáéùç

.úåîå÷î øàùá ,ïäá àöåéë ìëá ïéãä àåäå .íå÷î.a,úåøçàá åáøòúðù íééç éìòá
;ïéìèáå ïúåáéùç ìèá ,åèçùðåàåäå(áé)åèçùðù(âé)* .ââåùáíééç éìòá à÷åãå)(ãé),íéðè÷

(ïúèéçù øçàì ãáëúäì íéåàø íðéàù(כה כ' búçàå..(ארוך ,äèåçù øùá úåøëåî úåéåðç òùú
ïäî úçàî ç÷ìå ,äìéáð øùá úøëåî(åè),ç÷ì ïäî äæéàî òåãé ïéàå

äëìää øåà
הביצה  אין מנין, בלי באומד ביצים מלא סל למכור

כלל  שפעמים (כג )בטלה דברים לשאר מינה נפקא אך .
אשכנז, לבני הוא וכ"ז במנין. ופעמים באומד נמכרים
דבר  שגם השו"ע כדעת לנהוג יש לספרדים אבל
בטל, הוא הרי חשוב שאינו כל במנין, תמיד שנמכר
חשובה, שאינה כיון בטילה הזמן בזה ביצה גם ולכן

פ"ו בסימן השו"ע  שפסק כמו ולא עיקר. (ס "ג)וכן

בטילה  אינה ewitqa(i`):(כד)שביצה opilf`e
.`lewlחשוב דבר הוא אם ספק  בו יש אם כלומר,

ספק שיש אלא חשוב דבר בודאי  הוא אם אבל לא, או
אע"פ לחומרא אזלינן תורה, מאיסורי איסור דבר הוא

ביטול  שיעור בו יש a::(כה)שמהתורה sirq(ai)
.bbeya ehgypy בעינן שנתערבו אחר נשחטו דוקא

אפילו  שנתערבו, קודם נשחטו אבל בשוגג, נשחטו
בטלים  לומר (כו)במזיד רוצה שנתערבו" ו"קודם .

שלא  וכיון מהתערובת, שידע  קודם במזיד שנשחטו
כשוגג הוי מהתערובת, דעת]ידע הוא:[שפתי מושאל לשון הש"ך שכתב  ו"במזיד" .(bi).bbeya נשחטו אפילו

ו' סעיף  ק "א בסימן שנתבאר כמו בטלין, התערובות שנודע בהירה:miphw.(ci):(כז)אחר בהלכה sirqעיין
:b(eh).gwl odn dfi`n reci oi`e ידועה היתה האיסור כשחנות וזהו לקח. חנות מאיזה זוכר שאינו כגון

למפרע נתברר כך ואחר שחוטה בבשר מוחזקות היו החניות כל אם אך נבלה. בשר שמוכרת בעיר ומוחזקת
הרא"ה  דעת הפוסקים, בזה נחלקו היא, איזו וידוע  נבלה בשר מהחניות דמי (כח)שאחת ולא ואסור, קבוע  דהוי

äøéäá äëìä
.miphw miig ilra `wece* :a sirq דכאן הב"ח הקשה

לאחר  בטלים קטנים חיים בעלי  דוקא הרמ"א כתב
לאחר  אפילו בטלים אינם דגדולים משמע שחיטתן,

ק"א בסימן ואילו בהגה)שחיטתן. דתרנגולת (ס"ג פסק
דין  בה ואין גדול מעשה שמחוסרת משום בטילה, בנוצתה
בטל, בצמרו שכבש שכן וכל להתכבד, הראויה חתיכה

ותיר  שם? הש"ךוכמבואר יג)ץ כתב (ס"ק הרמ "א דהרי 
חטאת ד "ג)בתורת מ בטל,(כלל  וצמרו בעורו דכבש דהא

מעשה  דחסר להתכבד, הראויה חתיכה מדין דוקא היינו
כאן  הרמ"א כתב לכן שבמנין, דבר מטעם לא אבל גדול ,
שנמכרין  משום שבמנין, דבר כן גם הוי  דלא בקטנים, הדין
'שאינם  כאן הרמ"א שנקט  ומה ע"כ . בטלי , ולכן באומד
'שאינם  לומר וכוונתו מושאל, לשון הוא להתכבד', ראויים

שבמנין' חדשדבר יב)[פרי  יג)ושפ"ד(ס"ק מקום ](ס"ק ומכל  .
ק"א בסימן הש"ך  פסק דינא להלכה (סק"ז)לענין

תיקון  שמחוסר דמכיון בצמרו, וכבש בנוצתה שתרנגולת
הפוסקים  והסכימו שבמנין. דבר חשיב לא כך , כל  גדול 

לדבריו:

ïåéö éøòù
(bk)סק"א)ופרמ "ג (סק"ט)וש"ך(שם)ט"ז בהירה(מש "ז  בהלכה ועיין למנותו), חדש(ck):(ד "ה מהפרי פסק (סק"ט)הכל וכן ,

אומר יביע מד)בשו"ת סי ' סוף חאו"ח החיד"א:(ח"ט ס"ז)או"ה(dk)בשם כ"ה בש"ך (כלל  בקצרה הובא הש"ך(סק"י). והוסיף
חדש הפרי  וכ"כ  ח . בסעי ' כמבואר להחמיר יש בתערובות ספק כגון ספיקות, בשאר (ס"ק ש"ך (ek)וש"פ:(סק"י)דה"ה

יב)ש"ך (fk)וש"פ:יא) הש"ך (gk)וש"פ:(ס"ק יד)והביאו שמסכים (ס"ק מהש"ך ונראה בזה. לו מודה שהרשב"א וכתב ,
זו: לסברא
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äæ éøä(æè)òåá÷ ìëù* ,øåñà(æé).éîã äöçî ìò äöçîë(çé),÷åùá àöîðä* øùá ìáà

äëìää øåà
הספק שאין משום הרוב, אחר בו שהולכין לפירש
החנויות  ברירת מצד אלא עצמה, הבשר חתיכת מצד
נולד  כך ומתוך אסורה מהן שאחת עכשיו שנתברר
ספק כן ואם מהחנות, שלקח שעה באותה ספק בה
שהיה  ומה בעלמא, מילתא גילוי אלא מחודש אינו זה
מילתא  ואיגלאי  עתה, נודע  ממנו, נעלם מקודם
והוי  ספק  בה היה זו חתיכה שלקח שבשעה למפרע 

הר"ן אבל לג:)קבוע . דדין (חולין  התוספות בשם כתב
לך  ואין הוא, חידוש מחצה על כמחצה שיהא קבוע 
שיש  משנודע  כלומר ואילך, חידושו משעת אלא בו
שיש  נודע לא אם אבל קבוע, ונעשה טריפה חנות שם
שלקח שלאחר אע"פ  שלקח , קודם טריפה חנות
אמרינן  לא קבוע, ונעשה טריפה חנות שהיתה נתגלה

הרוב אחר הלך אלא למפרע , קבוע  (fh):(כט)דלהוי
.xeq` ראויה החתיכה אין ואפילו באכילה,

מחצה (ל)להתכבד  על כמחצה דקבוע  דכיון וקשה .
הקרוב , אחר נלך כן אם הרוב , אחר הולכין ואין דמי 
נתיר  הכשרה לחנות סמוך בידו ובשרו עומד הוא ואם
כיון  לקח , הקרוב  דמן ונאמר קורבה מטעם אותה

עדיף ורוב רוב , דוחה דקבוע  התורה לנו שחידשה כיון לומר וצריך הקורבה? את שדוחה רוב  כאן דליכא
מקורבה עדיף  דקבוע ק"ו הפלתי מקורבה, ותירץ הקשה השלחן (סק"ז)[כן בערוך ועיין אחר](סי "ג). באופן (fi):שתירץ

.inc dvgn lr dvgnk:ודרשינן נפש". והכהו עליו וקם לו וארב לרעהו שנא איש יהיה "וכי (כתובותדכתיב

הדברים ) ביאור  בשטמ"ק וע"ש  ואחד טו . ישראלים ט' שם שעמדו אנשים, לחבורת אבן לזורק  פרט  וקם"- לו "וארב 
וכמחצה  קבוע  ליה הוה מקום מכל ישראלים שהרוב  גב על ואף  להקל, נפשות ספק  משום דפטור, כוכבים עובד

והא  דמי. מחצה ואינו על האיסור שמעורב מכיון קבוע, ביה אמרינן ולא בטיל בתרי חד יבש דדבר לן דקיימא
ביטול  בו שייך לא במקומו ניכר כשהאיסור אבל ובכל (לא)ניכר בהגה ד' בסעיף כמבואר התורה מן ואיסורו .

בשר  ואחת נבלה בשר מוכרות חנויות תשע  כגון דמי, מחצה על כמחצה דקבוע אמרינן לקולא וכן הפוסקים.
הולכין  ואין ספיקא, משום אלא אסור ולא מחצה על כמחצה הוי  לקח מהן מאיזה יודע ואינו ולקח שחוטה,

הרוב אחר eke'.(gi):(לב)בו weya `vnpd xya la` להתכבד הראויה חתיכה :(לג )אפילו

äøéäá äëìä
.inc dvgn lr dvgnk reaw lky* :b sirq בספר וכתב

יהודה קי)קהל  היינו (סי' בקבוע, לאסור שמחמירים שמה
ואע"פ  מותר, דרבנן באיסור אבל מהתורה, באיסור דוקא
מכל גרע לא מקום מכל  מחצה, על  כמחצה הוי שקבוע

אומר יביע בשו"ת ועיין בו. שמקילין דרבנן חיו "דספק (ח"י

כד) אות נח לזה,סי' שהסכים ח"א פעלים רב על בהגהות
לקולא  דרבנן דספקא להו סבירא הפוסקים שרוב והביא
בהלכה  עוד ועיין מהתורה. עיקר לו שיש בדבר אפילו

ק"ה בסימן כבוש)בהירה וספק ד "ה לזה:(ס"א ראיות שהבאנו
.weya `vnpd* ואין בשוק הנמכרים פירות בענין שאלה:

ערלה  פירות שמא לחוש יש האם מוסמך מרב תעודה להם
אינם  הרוב ובודאי  פריש, מרובא דפריש כל  נאמר או הם,

ל"ב סימן באו"ח  יוסף הבית ז"ל תשובה: :(ס"נ)ערלה?
האגור עד)כתב לתפור (סי' גידין לקנות שאין מהרי"ל בשם

וספיקא  טמאה מבהמה נמי  דשקלי הגוים מן התפילין
ע"כ. דמי  מחצה על  כמחצה קבוע וכל הוא, דאורייתא

שם אברהם והמגן בשו"ע. שם סו)וכ"פ ונראה (ס"ק כתב
קבוע, ליה דהוה מטמאה עושין שמקצתן כשידוע דוקא לי 
פ"ו  ר"ס בי "ד  כמ "ש רובא בתר אזלינן מסתמא אבל 

העכו" מן ביצים נבילה לוקחין של שמא חוששין ואין ם
כשידוע  ואפילו בחולין, ערוך  תלמוד  והוא הם וטריפה
לקנות  אסור בבתיהן דוקא טמאה, מבהמה עושין שמקצתן

ïåéö éøòù
(hk)חדש הפרי פסק יג)וכך יעקב(ס"ק המנחת כתבו וכן הרשב"א, דעת שכן מג)והוכיח ס"ק מג במשמרת (כלל  שכתב [ומה

אסור , הקבוע מן  שלקח כיון מ"מ נבלה, בחנות שיש  ידע לא שלקח אדם שאותו אלא שלקח קודם בעיר  נודע שהאיסור  היכא דוקא זהו  לאסור הבית

אחר ] בענין  הרשב"א דברי שהבין  הש"ך ביד ודלא חיים בשו"ת פלאג'י מהר"ח פסק וכן סופר. חתם ט)והגהות והפמ"ג(סי ' (שפ"ד.

יד) ס"ק מרובה:סוף הפסד במקום כן שפוסק במי לגעור דאין ובפוסקים:(l)כתב בב"י צה.תוספות(l`)מבואר (חולין 

ספקו) כ)ורא"שד"ה סי' טו)ש"ך(al):(פג"ה בגמרא(ס"ק מבואר טו .)ושכן חדש(כתובות הפרי וכ "כ יד). אחרונים:(ס"ק ושאר
(bl)בפוסקים טז]פשוט ס"ק :[ש"ך
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åà(èé)ùéøôã ìëã ,äèåçù øùá úåøëåî úåéåðçä áåøù ïåéë ,øúåî ,íéáëåë ãáåò ãéá

äëìää øåà
(hi).miakek caer cia ישראל ביד הבשר נמצא ואם

עכו"ם  ביד כנמצא דינו השפתי (לד)קטן, וכתב  .
ישראל (לה)דעת  ביד כנמצא הוי  חריף , קטן הוא שאם

נמצא  דאם הם: כך דברים של דבירורן ומסיק גדול.
לשאול  מחוייבים אנו אין קטן או כוכבים עובד ביד
קטן  או גדול ישראל ביד נמצא אם אך לקח, מהיכן לו
לו  לשאול מחוייבין לפנינו שהוא זמן כל חריף ,
שלא  דוקא זה וכל לברורי. דאיכא כיון לקח, מהיכן
ובענין  בהגה. וכדלקמיה מהמקולין יוצא ראינוהו
מוסמך  מרב תעודה להם ואין בשוק הנמכרים פירות
כל  נאמר או הם, ערלה פירות שמא לחוש יש האם

בהירה בהלכה עיין פריש, מרובא הנמצא )דפריש (ד "ה

לקולא: הדבר שביררנו

äøéäá äëìä
כמ "ש  פריש מרובא דפריש דכל לקנות מותר בשוק אבל 

קי "ד  סימן בהגה)ביו"ד שם(ס"י חדש ובפרי  כו)עכ "ל. (ס"ק

בחנויות  הדין הוא אלא אסור, בבתיהן דוקא דלאו כתב
מכל לחנות, להוליכו הבית מן שפירש פי  על  דאף שלהם,
כשקונה  אלא פריש מקרי ולא והוקבע, חזר מקום
בש"ך שם מבואר וכן למכור. בשוק שמסבבין מהעכו"ם

יט) באו"ח .(ס"ק השקל המחצית והביאם בנזיר. מוכח (יב.)[וכן

וכן לניחותא, הדרא שאשה עיי"ש קבוע ליה הוה והוקבע שחזר שכל 

בכתובות בתוספות דלמא)מוכח ד "ה הרא"ש (טו . .](שם)ובתוספות
שם ברורה במשנה רכה)וכ "פ ידוע (ס"ק אין דאם וכתב ,

הרוב  בתר אזלינן טמאה, מבהמה הגידים נוטלים שמקצתן
נלמד זה ומכל במג"א. וכנ"ל ענין בכל  מהם לקנות ומותר
בענין  אלא לאסור אין בשוק פירות שכשקונה דידן לנידון
כל אבל  ערלה, משדות מייבאים החנויות שמקצת שיודע
מרובא  דפריש דכל מהם לקנות מותר זה, דבר ידוע שאין
מוכרות  החנויות שמקצת יודעים שאנו במקום ואף פריש.
מקינון  הר"ש דעת חנות, באיזו ידוע אין אך ערלה, פירות

כריתות ר )בספר - קצט סי' לימודים חדש(לשון  יג)והפרי  (ס"ק

וכן  האיסור. שנתברר במקום דוקא אלא קבוע, אמרינן דלא
הב"י  דעת ואיני)מבואר רבינו ומ"ש  ובשפ"ד(ד"ה קבוע, מקרי חנויות תערובת דגם וסוברים חולקים ויש יז). מסיק (ס"ק

לקמיה ההלכה באור וכמ "ש דאורייתא קבוע הוי  לא דעכ "פ כ "ח)להלכה סניף (ס"ק לצרף יש דידן בנידון מקום ומכל .
בקידושין מבואר דהנה למלך(לט.)להקל, ובמשנה אסור. ודאה מותר ספיקה לארץ בחוצה דערלה מסיני למשה הלכה

הי "א) פ"י  התוס'(מאכ"א מ "ש פא)הביא קדושת (יבמות דבטלה משום מדרבנן הזמן בזה ומעשרות תרומות דאמר דלמאן
ספקה  בא"י אף הזה בזמן מותר, בחו"ל  שספקה דקי"ל לערלה הדין שהוא ונראה המל"מ  וכתב הכרם. לכלאי ה"ה הארץ,

ח "א האדמה פרי בספר והובא הארץ. קדושת דבטלה משום ע"ב)מותר קיימא (דכ"ה שלדינא ואף אחרונים. מקצת ובעוד  .
השו"ע וכפסק מהתורה אסורה שערלה ס"ט)לן רצ"ד  בב"י (סי ' דעתו הלא מקום מכל אסור, ישראל  בארץ ערלה שספק

וכנ"ל  הרוב בתר אזלינן האיסור נתברר שלא דשם שבמקום לחלק בליבי  עלה מתחילה הגוי , מן גידים לקנות שאסור באו"ח שפסק [ומה

קבוע, הוי  טהורים או טמאים גידים מוכר הוא אם יודע ואינו הגוי מן לקנות כשבא ולכן  טמאים גידים שמוכרים הגוים מקצת אותם מקום נתברר 

היא, איזו  יודע שאינו אלא ערלה שמוכרת חנות שיש ודאי  יודע אם אפילו  לקנות מותר  ערלה פירות שמוכרת החנות מקום יודע שאינו בעניננו  משא"כ

קבוע. דמקרי  תעודה, להם שאין חנויות משאר  אף לקנות אסור היא, איזו ויודע ערלה פירות שמוכרת בשוק אחת חנות שיש  יודע באמת שאם ואה"נ

קבוע  של  שם שניתן כדי לספק מצטרפת אינה כן אם הערלה, שמוכרת שידועה החנות מן  כעת קונה שאינו  שיודע כיון דודאי  נחמתי שובי  אחרי אולם

יש כן  ועל החנויות. שאר על קבוע שם נותן לקח חנות מאיזו  יודע שאינו  ג' בסעיף המבואר  כענין  הספק בכלל  שהוא מה רק אלא החנויות, שאר על

בפירות  אף אסור  ובזה חנות, איזו יודע אינו  עצמו  שהקונה אלא טמאים, גידים שמוכרת ידועה חנות שיש  לכולם בשידוע מיירי  באו"ח שהשו "ע לפרש

קבוע] הוי לא - ערלה פירות שמוכרת החנות היא איזו ידוע אין אם אבל  ערלה ערלה. מוכרת שהיא בה ידוע שאין מחנות כשקונה ולכן
איש לחזון ומצאתי יד)מותר. אות לז  סי' כרמים (יו "ד  במיעוט  נטיעות ומיעוט הערלה על  חשודים היו וכתב: זה, בנושא שדן

האיסור  שאין קבוע, כאן שאין החנוני, מן ליקח  דמותר נראה ומוכרים, התערובות מן לוקחים והחנונים ערלה, ופרדסים
ולברר, בחקירות להרבות אפשר אם ואף נאמנות, לו אין וגם הדבר מעלים והבעלים לבעלים אלא בעיר אדם לשום ניכר
שכתב  עוד ועי "ש קבוע, מקרי דלא נראה מכירו ואינו בעיר אחד  יש אם ואף בעיר, יודע אדם אין השתא מקום מכל

במאתים התערובת שהתבטל  במאתים]דאפשר שעולה ערלה מהם [כדין  רוב דודאי  נפרדות מאילנות גם כשלקט לקיטה בשעת
אומר יביע בשו"ת להקל פסק וכן לקולא. צדדים עוד בזה וצידד  ערלה, כד)אינם סימן חיו"ד :(ח"ו

ïåéö éøòù
(cl)יח)ש"ך חדש(ס"ק ופרי הרוקח, טז)בשם פוסקים:(ס"ק ועדיין (dl)ושאר דסיים ואף חדש. הפרי בשם יח , ס"ק

החיים בכף כתב זה, בכל  מא)צ"ע ענוה:(אות משום כן כותב להלכה כן שמסכים שאע"פ לפעמים דרכו דכך 
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(ë)íéîëç ìáà ,äøåú ïéã åäæ .ùéøô àáåøî(àë)ìëå íéèçåùä ìëù éô ìò óà åäåøñà
.ìàøùé íéøëåîäâ"ñ ïîéñ ìéòì ïééòå :äâä( בהגה ב  àìù(סעיף åðééä ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîàã àäå .

éåä ,åç÷ì éåâäùë äàåøù åà åðéðôì ùøéô íà ìáà ,åðéðôì ùøéô(áë)åãéá íùî åç÷ì åìéàë רשב"א בשם (טור

סוף  וסמ"ג /י "ז/ ט"ו  סימן  כ' כלל בתשובה ורא"ש  התערובות פ' ואגודה ותוס' ר"י בשם והג "א שם ור"ן  צ"ה דף ג"ה פרק ותוס'

המפרשים) בשם מהמ"א פ"ה והמ"מ נט"ו  ירוחם ור' מ"ו סימן  וש "ד רי "ד סימן וסמ"ק נ "ב c(âë)úåéåðç..דף áåø

äëìää øåà
(k).yixt `aexn, הרוב אחר בו הלך דנייד דכיון

אלא  הספק נולד ולא קבוע, אינו עכשיו שהרי
קביעותו  ממקום מוכרות (לו)כשפירש חנויות רוב  אם :

והבשר  נבלה, בשר מוכרת ואחת שחוטה בשר
הבשר  מכל יותר הוא האסורה חנות שבאותה
בתר  אזלינן אי  הפוסקים נחלקו הכשרות, שבחנויות
אחר  אזלינן או ומותר, כשרות והרוב חנויות, מספר

להקל  לצדד ויש ואסור. נבלה והוא בשר ודע(לז)רוב .
אפילו  היינו הרוב , אחר הלך ובנמצא דאמרינן דהא
אחר  הלך וקרוב  דרוב האסורה, לחנות קרוב נמצא

וכי (לח)הרוב מקרוב , יותר שכיח  דרובא הוא דסברא .
ג)כתיב כא  החלל",(דברים אל הקרובה העיר "והיה

אלו  היו אם אבל העם, במנין שוות בששתיהן היינו
הולכין  ממנה הקרובה אנשי  על מרובין שברחוקה

העגלה  את מביאין והמרובין הרוב  (k`):(לט)אחר
.edexq` סימן וכדלעיל העין מן שנתעלם בשר משום

יש  ענין באיזה ובפוסקים שם נתבאר וכבר ס "ג,
גוונא  ובכהאי העין. מן שנתעלם בשר משום להתיר

ממילא שפירש באופן כאן מותר כהן]יהא (ak):[שפתי 
.ecia myn egwl eli`k במקום נולד שהספק  משום

מינו(מ)הקביעות  בין בזה חילוק  ואין עשר . שכל [כגון

טלה] בשר מוכרות מינוהחנויות לשאינו חנות , שכל [כגון 

וכדומה] וכבשים אילים פרים כגון אחר, בשר מוכרת ,אחת
מחצה, על כמחצה הוי במינו מין אפילו שבקבוע

פריש  דמרובא אמרינן מינו באינו אפילו .(מא)ובפירש
שור  אם שבידו, הבשר חתיכת מהי יודע שאינו והיינו
חנות  ורק שבידו, הבשר סוג יודע  אם אבל איל, או

הבשר: שמותר ודאי זה, בשר מוכרת השחוטה
:c sirq(bk).'eke zeiepg aex הוא זה דין מקור

על  שהשיגו הפוסקים מן יש והנה הרשב "א. מדברי
לפנינו  בפירש אלא מיירי לא דהרשב"א המחבר, דברי 

דרבנן  קבוע אלא שסובר (מב)דאינו מי ויש (מג ).

בלקח אלא שנתערב, דמהני  כתב  לא דהרשב "א
בכשרות  שנתערב טריפה בשר שם שנמצא ממקולין
דין  לזה נתנו שחכמים להתכבד ראויות חתיכות והם
שלקח דרבנן קבוע  ובהך בטלה, תהא שלא קבוע 
אך  ספיקא. ספק  מטעם מותר באחרים ונתערב ממנו
כיון  דאורייתא קבוע  דהוא השו"ע  דמיירי במה
לאסור  הרשב "א מסכים בזה במקומו, ניכר שהאיסור
בהגה. שהביא האוסרים וכדעת כך, אחר שנתערב אף 

הש"ך כב)אך בקבוע(ס"ק דאף  הרשב "א בדעת הסכים
המחבר  וכדכתב  מותר שנתערב  ולא (מד)דאורייתא ,

והמחבר להרשב"א להו דסבירא ממה (ס "ט)קשה

בתערובת  אחד וספק חתיכה של בגופה אחד שספק 

ïåéö éøòù
(el)יט)ש"ך ברש"י (ס"ק מבואר וכן ספקו). ד"ה צה. ההסתברות (fl):(חולין דהרי  בשר, רוב בתר שאזלינן לומר סברא דמה

הפרמ"ג כתב וכן האסורה. בחנות בשר רוב שיש לן אכפת ומה הרוב, הוא הכשר מן כא)שקנה ס"ק בתר (שפ"ד  שאזלינן
אומר יביע בשו"ת פסק וכן חנויות. כד)רוב אות סוף נח סי' חיו"ד פשוט(gl):(ח"י והוא ירוחם, ר' בשם הבית בבדק ב"י

בתרא כנה"ג(כג:)בבבא וכ"כ  דוכתי . מב)ובשאר אות חדש(הגב"י טו)ופרי אומר(ס "ק יביע בשו"ת ועיין סי'. העזר אבן (ח"ז

ומצוי:טו) קרוב אחאי (hl)לענין דרב סח)שאילתות שאילתא ויקרא הלכות(פ' וברמב"ם הנפשעי "ש. ושמירת (פ"ט רוצח

מהש"סה"ו) והוא כא)ש"ך (n):(שם), חדש(ס"ק יט)ופרי  באור (ס"ק וכמ "ש דאורייתא קבוע דהוי  הפוסקים רוב ודעת .
כ"ו)ההלכה ביאור )ש"ך(n`):(ס"ק ובתוספת כהלבוש:(שם, דלא הפוסקים (an)ושפ"ד, רוב דעת באמת אך  הב"ח . השיג  כן

הב"ח: דברי על השיגו אחרונים כמה כן ומחמת בסמוך . שאבאר וכמו מדאורייתא קבוע הוי לפנינו בפירש (bn)דאף
המגיד(cn):(סק"ג)ט"ז הרב משם כן הי "א)והביא פ"ח הרשב"א:(מאכ"א דברי כך שהבין
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äæéàî òãåé åðéàå ïäî úçàî ç÷ì ,äìéáð øùá úåøëåî èåòéîå ,äèåçù øùá úåøëåî
,úøëéð äðéàå úåøçàá äáøòúðå ç÷ì ïäî(ãë)áåøá äìéèá(äë).à÷éôñ ÷ôñ íåùî

ïéøñåà ùéå :äâä(åë)÷ôñå ìéàåäå ,äöçî ìò äöçîë éåä åîå÷îá øåñéàã íå÷î ìëã íåùî ,àðååâ éàäëá

äëìää øåà
קבוע דין דהכא ואסור, ספיקא לספק מצטרפים דאינם
מקום  בכל שהרי  חידוש הוי מחצה על כמחצה שהוא
שהוא  חידושו אלא בו לך ואין הרוב , אחר הולכים

כך  אחר כשנתערב לא אבל עצמו, ומטעם (מה)בפני  .
אלא  התיר דלא ח' בסעיף המחבר פסק ליישב יש זה
וגרע הוא דחידוש קבוע דשאני  תערובות, בג'
רוב בתר אזלינן כך אחר שנתערב וכל מתערובות
הרבה  הכי שבלאו דמכיון למחבר ס"ל ועוד ושרי,
סברתם  לצרף  יש תערובות בב ' מתירים פוסקים

תערובות(מו)לכאן  כב' כן גם דהוי  המשבצות , [כמ"ש

סק"ג ] שכתבו זהב ויש ח '(מז). לסעיף  סתירה דאין
דלא  איסורא, איתחזק לא דמעיקרא הכא דשאני
שרי, כשנתערב ולכן לקח  נבלה או שחוטה אי ידעינן
ולפיכך  שנתערב  קודם ודאי אסור היה לקמן אבל

שכתב מי  ויש ע "כ. תערובות. ג' כאן (מח)צריך דגם
בחולין כדאמרינן איסור, חזקת דבהמה (ט.)יש

נשחטה. במה לך שיוודע  עד עומדת איסור בחזקת
חזקת  במקום אפילו מהני ספיקא דספק מכאן והוכיח
שבהמה  דאמרינן דהא תימה זהו אך ע"כ. איסור
השחיטה  בגוף ספק כשנפל דוקא זהו איסור בחזקת

דב העמד אומר אתה קודם אז לו שהיה חזקתו על ר
חנות  יש וגם ודאי  כשרות חנויות שיש כאן אבל לכן,

מחצה]איסור על כמחצה ולא [והוי גמור ספק  הוי  זה ,
בסמוך: יתבאר ולדינא איסורא. איתחזק  (ck)חשיב

.aexa dliha חשובה החתיכה אפילו לומר רוצה
אפילו  להתכבד ראויה אינה שאם להתכבד, וראויה
שכן  וכל ק "ט, ר"ס  כמבואר ברוב, בטל איסור ודאי

איסור ספק  רק  שהוא כג ]כאן ס"ק דעת (dk):[שפתי 
.`witq wtq meyn מן שבאה היא זו לא שמא ספק 

היא. היתר של שמא היא, זו לומר תמצי ואם הקבוע ,
אין  שאז אחת, בבת כולם את לאכול אסור זה ולפי 

אחד  ספק  רק אלא אוכלם (מט)כאן אם מקום ומכל .
אחד  אדם אפילו זה, אחר בזה עצמה בפני אחת כל
ק"ט , בסימן המבואר כעין הדין, מעיקר מותר

אדם: בני  שני  לאכלם לכתחילה מחמיר (ek)והרמ "א
.`peeb i`dka לפנינו פירש ואפילו דקבוע . זה בדין

כך  אחר ואסור מחצה על כמחצה התורה מן אסור
להתיר (נ)כשנתערב אפשר לפנינו כשפירש בזה אכן .

כיון  באחרות, כשנתערב מרובה הפסד במקום
דיש  ועוד שנתערב, דאורייתא קבוע  מתיר דהרשב "א
ויש  מדרבנן, אלא אינו לפנינו דפירש הר"ן דעת לצרף

מרובה  הפסד במקום להקל הוא (נא)לסמוך זה וכל .
כדעת  להורות יש ספרד לבני  אבל אשכנז, בני למנהג

כלל  הפסד במקום שלא אפילו :(נב)השו"ע

ïåéö éøòù
(dn)יעקב המנחת לזה כב)והסכים ס"ק השפ"ד  והביאו  מא, ס"ק מג הסכים (כלל וכן כהט"ז. ודלא הרשב"א, סברת הוא שכן

אזיל(סק"ט)הפלתי  לשיטתו והוא הרמ"א. מפסק לזוז שאין המנח "י  כתב ולדינא עי"ש. מהש"ס זו לסברא סייעתא והביא
הוראותיו: אחר כג (en)שנמשך בס"ק הש"ך  כתב דוחק]כן דזהו  סיים בשפ"ד[אך עיין רעק"א, דבריו על  שהקשה ומה .

ובקבוע  הוא, חידוש דאורייתא דקבוע דאורייתא, קבוע סרך אינו דרבנן דקבוע כוונתו ותוכן לשונו. במתק זה שיישב
יותר: חמיר הוא ולכן בו, ולהקל הוא חידוש לומר אפשר אי  ברכה(fn)דרבנן ח)שיורי  משם (אות כן שכתב זקנו בשם

ההלכה  באור ועיין לצדיק. צבי בהגהות וכ "כ בנימין. מהר"י הגדול  נ"ו הרב קטן אומר(gn):סעיף יביע אבה"שו"ת ע (ח"ו

יג) אות ג' חדשסי ' בפרי זו ראיה מצא שכן שכתב ועי "ש טז). אות ס"ס דאתחזק (דיני כתב דלא יראה בפר"ח המעיין אולם .
יעוי "ש: תלוי  אשם ומביא איסורא דאיקבע מטעם אלא עומדת, איסור בחזקת בהמה מטעם כד)ש"ך (hn)איסורא (ס"ק

אדם ס"ג)וחכמת סג חטאת(p):(כלל  בתורת ד "ח)כ"כ  מג הביא (כלל לפנינו  פירש ולענין בסימנים. כך ופסק או"ה, בשם
יעקב מא)המנחת דפסחים(ס"ק בש"ס משמע ושכן דאורייתא, דהוי  והתוס' הסמ "ג  התרומה הרוקח הפרי (ט:)בשם וכתב .

הבית:(סק"כ)חדש בתורת הרשב"א דעת מפורש כו)ש"ך (p`)שכן דעת(ס"ק החוות וכ "פ השפ"ד. שביאר ס"ק וכפי (חי'

אדםיז) ס"ג)והחכמת סג השו"ע:(כלל כפסק דמותר כתב אלא מרובה, הפסד הזכיר לא אדם שבחכמת אלא ,(ap) אף
צדק החיים(סק"ל)שהזבחי נב)וכף זה (אות אין מ"מ  כהשו"ע, להקל  הדחק שעת או מרובה בהפסד  דדוקא פסקו
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,úáåøòú ÷ø ,øéúäì à÷éôñ ãåò ïàë ïéàå äøåúä ïî øåñà ïåùàøä(æë)à÷éôñ ÷ôñ éø÷î àì(כ"ה כלל .(ארוך

.âåäð éëäå.dïéìå÷îî øùá ç÷ìù éî(íééçáèîä úéá 'éô),ãáëúäì äéåàøä äëéúç åìéôàå
(çë)ïéìå÷îá äôøè úàöîðå(èë),ç÷ì åæéàî òãåé åðéàå ,äôéøèä úåëéúç åòãåð àìå

÷ôñä ìôð àìù ,øúåî ,äôøèä úàöîðù íãå÷ ïéìå÷îäî åç÷ìù äî ìë(ì)òåá÷á
ïåéëå ,ùøéôù øçàì àìà(àì).øúåî ,øùë áåøäù

äëìää øåà
(fk).`witq wtq ixwn `lשהספק כיון זו שלדעה

איסור: כודאי  הוי  התורה אסרתו d:הראשון sirq
(gk).oilewna dtxh z`vnpe שנתערבו היינו

ואינו  אחד, במקולין כשרות ברוב  טריפה חתיכות
לקח חתיכה מאיזה כח]יודע  ס"ק יש [ש"ך ואם .

יש  מהם, באיזה נודע ולא אחד במקולין טריפות
התורה  מן קבוע  שהוי שאין (נג )סוברים משום ,

עצמן  בפני  עומדות הן אלא בחתיכות , התערובת
קבוע . מקרי  ובזה בחנויות הוא התערובת רק  בחנות,

הסוברים  היכא (נד)ויש אלא קבוע  אמרינן דלא
מאחת  לקח  אם ולכן האיסור, מקום שנתברר
ברוב בטלה להתכבד ראויה שאינה חתיכה מהחנויות

הפמ "ג כתב ולדינא יז)ומותר. וס"ק הנה, ד"ה יד ס"ק (שפ "ד

למ "ש  דמי ולא עי"ש. מדרבנן פנים כל על קבוע  דהוי
ק "ט בסימן ההלכה ביבש (סק"ג)באור יבש דביטול

הוי  דשם סופו, ועד העולם מסוף אפילו הוא ברוב
רובא בתר שאזלינן במקום וכאן בשר, [כגוןתערובת

מעצמו] רובשפירש אחר ולא מוכרים רוב בתר אזלינן
לא  תלוי , המוכרין דברוב וכיון לעיל, וכמשנ"ת בשר
האומר  גבי הראשונים וכמ"ש ברוב  ביטול ביה שייך

הנשים  בכל דאסור אשה לי וקדש צא לשלוחו
שייך  לא אדם בבני  הוא דהספק כיון שבעולם

dtixhd.(hk):(נה)ביטול  zekizg ercep `le כגון
איזה  ידוע ואין טריפה, האברים אחד שנמצא

לטריפה: שייכות אינו reawa.(l)מהחתיכות הלשון
מן  פירשו שלא חתיכות אותם אפילו שהרי מדוקדק ,
בטלים  וכאן וכאן בבית שנתערבו כמו דינם החנות
ראויות  הם ואם להתכבד, ראויות אינם אם ברוב  הם
נתערב לי  דמה חשיבות, משום בטלות אינם להתכבד
כמחצה  לקבוע ענין זה ואין בבית. נתערב או בחנות

במקומו  ניכר האיסור דשם כלל, מחצה אלא (נו)על .
בקבוע ונשאר פירש שלא שכל לומר השו"ע כוונת
מוכח וכן להתכבד. הראויה חתיכה משום נאסר

כתב וכבר דבריו. כב)הש"ךמהמשך שבלשון (ס"ק
נקרא  להתכבד הראויה דחתיכה תערובת הפוסקים

xyk.(l`)קבוע: aexdyרוב שפירש שבשעה היינו
מרובא  דפריש וכל כשרות, היו שבחנות החתיכות
אף טרף , היה הרוב שפירש בשעה אם אבל פריש.
ואפילו  אסור, הטריפות שנודעו קודם שקנה מה

להתכבד: ראויה אינה החתיכה

ïåéö éøòù
הרשב"א  סברת שהוא כאן ובפרט חולקים, שרבים במקום אפילו להחמיר בין להקל  בין השו"ע הוראות דקבלנו עיקר,

וכנ"ל דאורייתא חששא אין וגם להקל , הראשונים כ"ד)גדול  לעצמו:(ס"ק יחמיר והמחמיר ,(bp)וש"ך ו-יז)ב"ח יד  (ס"ק

השפ"ד  הב')וכמ "ש החלק ד "ה יד  הט "ז(ס"ק דעת וכן אדם(סק"ה)בשמם. ס"א)והחכמת סג צמח(כלל  בשו"ת הסכים וכן ,
לב)צדק סי' הקמח(הקדמון את מכבסים שמקצתן הוא דידוע היכא בפסח לאכול כדי  מגוים קמח ליקח  אסר זה ומטעם

התורה, מן האיסור את לבטל  כדי  כשר רוב חנות בכל שאין היינו דאורייתא, קבוע דהוי שכתבנו ומה קבוע. דהוי משום
לבב ישמח בשו"ת כתב וכן בטל . מהתורה להתכבד  הראויה בחתיכה אפילו היתר רוב יש אם יט)דהלא סי ' (cp):(חיו "ד 

כריתות בספר מקינון ר )הר"ש - קצט סי ' לימודים חדש(לשון בפרי להלכה יג)והובא יעקב(ס"ק לח)ובמנחת ס"ק מג וכן (כלל  .
הב"י  דעת ואיני)הוא רבינו ומ"ש במקומו:(ד"ה וניכר קבוע שהאיסור במ "ש בדבריו בהדיא החוות (dp)כדמשמע כתב כן

סק"ג)דעת צ"ע:(בי ' ועדיין .(ep)יוסף מהבית ואיני)הכל רבינו  ומ"ש  חיים (ד "ה בעלי  כגון זה בסימן תערובת בכל  וכן
בר"ן בהדיא מבואר וכן מושאל. לשון הוא וקבוע חשיבות מדין הוא לג:)שנתערבו, דף תערובת (חולין  לך  אין כן לא שאם

הראויה  חתיכה דדין מודים קבוע, חשיב ניכר שאינו חנויות דתערובת הסוברים שאף ופשוט  מותרת. שתהא בעולם
חשיבות: מחמת אלא קבוע, מדין אינה להתכבד
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(áì),øåñà ,êìéàå ïàëî ç÷éì ìáà(âì)ïéàù ,ãáëúäì äéåàø äðéàù äëéúç åìéôàå
,äæá ïéàé÷á ìëä(ãì).äéåàø äðéàùì ãáëúäì äéåàø ïéá åòèéå.eøàùå íééç éìòá

(äì)ùøéô íà åìéôà ,óìàá åìéôà íéìèá íðéàù ,øúéäá åáøòúðù íéáåùçä íéøáã
áåøä ïî ãçà(åì)àåäå .øåñà ,úáåøòúä äòãåðù øçà(æì)íà ìáà ,ïéåëúîá åùéøôäù

(çì),àìéîî ùøéô

äëìää øåà
(al).xeq` jli`e o`kn gwil la` פירש ואם

ו' סעיף  לקמיה כמבואר מותר לפנינו שלא :(נז)ממילא
(bl).cakzdl die`x dpi`y dkizg elit`e אינו

ולכן  היא, ראשונים חומרת אלא מדינא לקחאסור אם
מותר  במזיד אפילו להתכבד ראויה שאינה חתיכה

זה,(נח)בדיעבד  בסימן המבואר פי  על זה דכל ודע  .
ק"א בסימן השו"ע  דעת חתיכה (ס "ג)אך מקרי  דלא

ולכן  מבושלת, כשהיא אלא להתכבד הראויה
לקנות  ומותר בטל, הכל במקולין טריפה כשנתערב
שנתבאר  וכמו ספרד לבני  להורות יש וכן לכתחילה.

בהירה בהלכה אלא )שם die`x(cl):(ד "ה oia erhie
.'ekeוכנ"ל קבוע , מדין לאוסרה אין .(סק"ל)אבל

במקולין  שהתערובת כיון הוא לטעות שיבואו והטעם
לטעות, שיבואו הדבר וקרוב משם קונים שרבים הוא,
להחמיר, אין בביתו ליחיד כך נתערב אם כן שאין מה
להתכבד  ראויה שאינה חתיכה בדין להורות אלא

ברוב רבים (נט)דבטלה דשכיחי  דבמקום שמצינו ואף  .
בשבת וכדאמרינן שיטעו חשש בני (קמ"ז.)אין עשרה

ורגליהם, ידיהם פניהם אחת באלונטית מסתפגין אדם
אהדד  מדכרי  - הן ומרובין דוקא [רש "י]י דהואיל זהו ,

שבאים  הכא כן שאין מה אחד, במעמד כשנמצאים
בביתו  מיחיד אפילו טפי  גרע זה אחר sirq:(ס)בזה

:e(dl).miaeygd mixac הראויה חתיכה כגון

גוונא וכהאי ובריה שבמנין [ש"ך]להתכבד, ודבר .
בסעיף כמבואר חשוב הוא אם הפוסקים בו נחלקו

zaexrzd.(el)א': drcepy xg` שנודעה קודם אבל
מותר שפירש אותו וכנ "ל התערובת, ביד לקח [אפילו

לג ] ס"ק שפ"ד הקודם, שפירש בסעיף שסובר לר"י אפילו ,
אסור  בתשובה(סא)ממילא הרא"ש כתב  והטעם (כלל .

יז) סי ' יקחכ שמא משום ממילא בפירש דאסור דהא
היכא  רק אלא שייכת לא זו וגזירה מהקבוע, בידים
התערובת, שנודע היינו איסור, בחזקת עומדים שכבר
שכולם  כיון לגזור, שייך לא הספק  שנולד קודם אבל
שנולד  אחר יקח ושמא עומדים. הם היתר בחזקת
אין  שבזה ועוד בש"ס . זו גזירה מצינו לא הספק ,
בשביל  היתר, בחזקת שהיה בעוד לקח  שאם לטעות

שנאסרו: לאחר ליקח  יבוא לא eyixtdy(fl)זה
.oiekzna לו שפתח אלא בידים הפרישו לא ואפילו

בפניו  שלא אפילו מעצמו ויצא שיצא מנת על הדיר
בידים  יקח שמא חיישינן לכך, שנתכוין דמכיון אסור,

הקבוע ניכר (סב)מן שאינו כיון מדרבנן הוי  זה וקבוע .
linn`.(gl)האיסור: yxit שפירש לומר רוצה

אפילו  כולן שנתפזרו או בפנינו, שלא מעצמן מקצתן
הקביעות  נתבטל שכבר מותר, דנתפזרו (סג )בפנינו .

בפנינו: שלא כפירשו חשוב  בפנינו כולן

ïåéö éøòù
(fp)הט"ז וכבר (סק"ד)ודברי  שכתבנו, כמו הוא הדין כמותו פסק שהמחבר להרשב"א אבל  הרא"ש, לדעת זהו דהא צ"ע,

זהב: במשבצות דבריו על  חדש(gp)תמה כב)פרי  והשפ"ד (ס"ק בשוגג :(סק"ל). רק להקל לא)ש"ך (hp)מצדד בשם (ס"ק
ומהר  הפוסקים:הב"ח שאר וכ"כ  הכסף(q)ש"ל , בנקודות כתב סק"ה)כן הט"ז  וכן (בהגהות גרשון. מהר"ר מחותנו בשם

הגרעק"א: מדנפשיה מהרש"ל (q`)כתב הסכים וכן והטור כא)רא"ש סי ' לג)וש"ך (פג"ה חדש(ס"ק כה)ופרי שאר (אות וכל 
כהרשב"א ודלא בב"י)אחרונים. אסור:(הובא בכה"ג  שגם ר"י בדעת הש"ך (aq)שהבין שהביאו ברשב"א מוכח  (ס"ק כן

הקצרלה) הבית בתורת עוד  מוכח וכן הבא. קטן בסעיף דבריו והבאנו שינודו (ח:), כדי צר במקום לקבצם אסור שכתב:
שאינו  כל  הרשב"א בדעת אפילו גוי  ידי על  שמיקל בב"ח ועיין עכ"ל  וכו' לגזור יש נדנודם גורם שהוא שכל  ויתפזרו

צ"ע: ולדינא זה, היתר הזכירו לא פוסקים שאר וכן אסור גורם שכל  משמע שברשב"א ובאמת פורשים, אותם (bq)רואה
לה)ש"ך הרשב"א(ס"ק ס"ה)בשם בב"י  ש"א:(הובא וכ"כ  ,
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(èì).éøù:äâä(î)íéøåñéàä úö÷î åøàùðå èòî ÷ø ùøéô àìù åðééä ,ïéåëúîá åùéøôä íà øåñàã àäå

,ïîå÷îá åøàùð àìå ,ãçéá ïìåë åùøôúð íà ìáà .ïë íâ òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéùééç æàã ,íîå÷îá(àî)úòùáå

äëìää øåà
(hl).ixy בפנינו שלא שפירש מיעוט  דכל משום

מרובא  אמרינן אחר, לצד והלך קביעותו ממקום
דברי  ע"כ הרוב, בתוך נשאר והאיסור פירש, דהיתר
אחת  בבת מחציתן פירשו אם זה ולפי  הרשב "א.

אחת (סד)אסורים  בבת פירשו לא אם מקום ומכל .
האחרונים  משני לבד שרי , הכל זה אחר בזה אלא

לד] ס"ק כדברי [שפ"ד הוא כאן השו"ע שדברי  ודע .
הרא"ש אבל והרשב "א, כ )ר"ת סי ' והרבה (פ "ז

ולא (סה)פוסקים  אסור, ממילא דפירש ר"י  כדעת פסקו
מוכרות  כשהרוב  שמותר בשוק הנמצא לבשר דמי 
חנות  דהתם נבלה, בשר מוכרות ומיעוט  שחוטה בשר
הקבוע מן שיקח  חיישינן ולא עצמו בפני ניכר האיסור
שהכל  דידן בנידון כן שאין מה עסקינן, לא דברשיעי 
יבוא  שפירש ממה לקחת לו נתיר אם יחד, מעורב 

הקבוע : מן eke'.(n)לקחת xeq`c `de זה חילוק 
משה  בדרכי פסק(סו)חילק  דכאן הטור, דברי ליישב 

מן  יקח שמא לאסור יש ממילא בפירש דאף כר"י
דלהוי  כבישה דמהני  כתב  ו-נ"ז ט "ז ובסימן הקבוע ,
הטור  מיירי דכאן מתרץ  ולכך ר"ת, וכדעת ניידי
והביא  לר"י. אף מותר ובזה לגמרי הקביעות שנתבטל

שכ"ט  סי ' מאו"ח  לחילוקו הגל (ס"ב)ראיה פיקוח  גבי

והרוב הקביעות כל נעקרה דאם ישראל, בספק  בשבת
אם  אבל קביעותן, שנתבטל כיון מפקחין אין גויים
דיש  הרי  מפקחין, הקביעות במקום מקצת נשארו
אולם  מקצתם. או כולן נפרשו בין לחלק

חזינן,(סז)האחרונים  איפכא ואדרבה זו ראיה סתרו
באם  כקבוע להחשיבו הקלו נפש בפיקוח דדוקא

ביומא כמבואר הקביעות במקום מקצת ,(פד:)נשארו
כולן  או מקצתן פירשו בין חילוק  אין בעלמא אבל

פריש מרובא דפריש כל אמרינן או [לר"ת]ובשניהם
הקבוע מן יקח שמא ר"י]דגזרינן טעם [לסברת ואין ,

האחרונים  מדברי לדינא והעולה בניהם. (סח)לחלק

דיש  ידע דלא שוגג והוא במתכוין הפרישם דאם
בין  מותר והמחבר הרשב "א לדעת בדבר, איסור
פירשו  ובין הראשון מקביעות מקצתן פירשו

בפנינו (סט)כולם  שלא דוקא מקצתן שפירשו אלא ,
כולם  שנתפזרו דכיון בפנינו, אפילו כולם ופירשו

וכמשנ"ת: בפנינו שלא כפירשו zryae(n`)חשיב
.'eke ozvw eyxit ozxiwr כולם פירשו, לא אם אבל

שהם  כל הוא חיים בבעלי  קבוע  דענין אסורים.
ברשות  בין בשדה בין אחד בעדר אחת בכנופיה
מקצתן  פירשו אם ואף מהלכים, כשהם אפילו הרבים,

ïåéö éøòù
(cq)לד)ש"ך לו)ש"ך(dq)וש"פ:(ס"ק דורא(ס"ק שערי  הגהת נהוג]בשם דטוב [ושהכי  כתב ובתו"ח ומהרש"ל. ואו"ה

הט"ז והביאו המנח "י (סק"ו)להחמיר, וכתבו שאוסר. הרש"ל  דברי גם והביא לו), ס"ק בשפ"ד  אדם(הוב"ד  ס"ג וחכמת (כלל 

החייםס"ה) בכף פסק וכן מרובה, הפסד במקום השו"ע כדברי להקל  עה)שיש לספרדים (אות אלא עיקר, אינו ומ "מ .
צדק בזבחי וכמ"ש תע"ב והמחמיר בזה, להקל  יש השו"ע הוראות מט)שקבלו ובתו"ח (eq):(ס"ק ד, ד "ב)אות מג :(כלל

(fq)חדש כח)פרי הש"ך (ס"ק וגם לז), השלחן (סק"ז)והט "ז(ס"ק בערוך  ועיין כלל . ראיה אינה שכ "ט מסי ' דהראיה כתבו
ואילך) יותר:(סל "א ואכמ"ל  אחר. באופן הטור דברי לז)ש"ך(gq)שיישב חמודות(ס"ק כהדברי  דלא וזהו צד). אות (פג"ה

בשפ"ד  דבריו דחה וכבר לכתחילה, להפרישן הרשב"א לדעת לז)דמתיר בהבנת (ס"ק דעה עוד  ויש גופא. הרשב"א מלשון 
יעקב המנחת והוא זה, בענין סק"ו)הרשב"א מג אסור,(כלל  בדבר שוגג שהיה אפילו בכוונה הפרישם אם דלעולם שכתב

החיים בכף פסק וכן לדבריו. והסכים באריכות דבריו יישב שם השפ"ד  אך הש"ך. דברי על  עו)והשיג  הכי (אות ובלאו .
התוספות אפילו)דעת ד"ה ע: כ)והרא "ש(זבחים סי' פ"ז  רק (חולין אלא גזרו ולא לכתחילה אף להנידן שמותר ר"ת בדעת

ר"ת על לסמוך יש בעדר שנתערבה דרוסה ספק כגון ספק בכל  מקום ומכל הרדב"ז בקדשים. שע"ג)[שו"ת סי ' והובא (ח"א .

אומר  יביע ג)בשו"ת סי' סוף חיו "ד  שהפרישו (hq):](ח"ח היינו אסור, במתכוין הפרישו אם המחבר שכתב דמה לומר וצריך
בדבר. שוגג  כשהיה דוקא כוונתו במתכוין הפרישם אם כולם בנתפזרו להתיר שכתב והרמ"א להתירו. מנת על במזיד

וצ"ע:
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ïúøé÷ò(áî),íéøúåî* ,æà åùøéôù ïúåà ,ïúö÷ åùøéô(ז"ל שכנא ר' הרב הגאון  מחמיו  קבלה íéðåøçàä(דברי  íéðù ÷ø ,

íéøåñà(נ "ז ס"ס íäéðéá,(טור äöéá àöîðå ,úåøùëá äôéøè úìåâðøú äáøòúð íàå .(âî)â"òà úøúåî äöéáä

àáåø øúá ïðéìæà äöéá éáâì ,ïéìèáúî àìå íéáåùç íéìåâðøúäã(כ"ו כלל fìèá..(ארוך åðéàù øáã
ãáëúäì äéåàøä äëéúçå äéøáå íééç éìòá ïåâë ,åúåáéùç úîçî(ãî)åì ùéù øáãå

íéøçàá áøòúðù ,ïéøéúî(äî)ìëàðå

äëìää øåà
מקרי  לא כן חיים הבעלי שדרך כיון אחרת לזוית

מלבד (ע)פירש  מותרים לגמרי  שפירשו ואותם .
לומר  שייך דלא משום דאסורים, אחרונים שנים

משלושה  בפחות פריש כולם (עא)מרובא נתפזרו ואם .
במקום  רוב נשארו שלא באופן ואילך אילך מקביעותן
ואין  הקביעות נתבטל שכבר לפי מותרים כולם אחד,
דמרובא  אמרינן וחד חד ובכל אחד, במקום רוב  כאן
שהותרו  דכיון מותרין, והוקבעו חזרו אם ואף  פריש.

עוד  ליאסר חוזרין אינן ozvw.(an):(עב)שוב eyxit
כן  גם במתכוין הפרישן אפילו אלא דוקא, לאו
אם  דאסור "והא שכתב אדלעיל קאי  שהרי מותר

במתכוין" נתבאר (עג )הפרישן כבר מתכוין והאי  .
בדבר: שוגג היה אם zxzen.(bn)דדוקא dviad

רוב שם יש והרי פריש, מרובא דפריש כל דאמרינן
יקח שמא ביצה לגבי גזרינן ולא כשרות. תרנגולים

הקבוע מן לתרנגולת (עד)תרנגולת שמביצה משום ,
חי  דאמרלא למאן ואפילו סק"י)ישינן. שביצה (עיין 

מותר, כאן מקום מכל בטלה, ואינה שבמנין דבר הוי
הראויה  בחתיכה אפילו מותר ממילא בפירש דהרי

f::(עה)להתכבד  sirq(cn).oixizn el yiy xace
לקמן ההלכה באור ס"ב)עיין bbeya.(dn):(ס"ק mdn cg` lk`pe ולא התערובת. שנודע  אחר אפילו

להתיר  כדי  במזיד מהן אחת לישראל שיאכיל או שיאכל כלומר מזיד, אטו שוגג גוונא בכהאי  קנסינן
בעיניו  חמור וזה איסור, בודאי  קאכיל זאת דעתו לפי כן דאם נאכל, יהיה שהאיסור ולתלות האחרות

äøéäá äëìä
.mixzen* :e sirq שנתפזרו דכל חדש והפרי הש"ך  וכתבו

לא  שוב קביעותן, למקום שחזרו אף ונעקרו, בתחילה כולן
באור  וכמ"ש עמו ונימוקו טעמו אחד  וכל  קבוע. חשיב

מא)ההלכה דוקא (ס"ק זהו חדש להפרי דהנה ובשע"צ.
אבל ליאסר, חוזרים אינם שוב אז והותרו כולם שנעקרו
דכולהו  אע"ג  אחת, בכנופיא בתחילה נתפרשו כולם אם
איסורא  דהא אסורין, כולם מקום מכל  קבוע כאן ואין ניידי 
מדין  אסורים שוב והוקבעו חזרו אם ולכן התם איתא

מנזיר לזה וראיה לי (יב.)קבוע, וקדש צא לשלוחו האומר
בעולם הנשים בכל  אסור - סתם אשה אשה עם יתחתן  [שמא

שקידש] אותה  של אחותה או  בתה כגון עליו ערוה דאף שהיא ומסקינן
דכיון  ופרש"י לניחותא, הדרא מקום מכל  ניידא שאשה
דאיקבע  דנייד אלמא ע"כ. קבוע, לה הויא לביתא דעיילא
וצריך דבריו. בריש חדש בפרי  מבואר זה כל  קבוע. מקרי 
אינם  דשוב והותרו ואילך  אילך  כולם דכשנתפזרו לומר
לשלוחו  להאומר דמי לא בזה כשהוקבעו, ליאסר חוזרים
למקום  לחזור דדעתה כיון דאשה אשה, לי  וקדש צא
שלא  חיים בבעלי כן שאין מה קבוע, דין לה יש קביעותה
לקביעותם  חזרו אם אף שהותרו במקום אז זה, שייך 
קבוע  דדין הש"ך  לסברת אכן נאסרים. אינם שוב הראשונה
מהא  קשה הראשונה קביעות אלא נאסר ולא הוא חידוש
והחתם  מרבבה הדגול  השיגו שבאמת וכמו הנ"ל , דנזיר

הגליון שעל שהתקשה סופר מה מיושב הנ"ל חדש  הפרי  [ובדברי 

שם] סופר החתם :עוד 

ïåéö éøòù
(r)הקבוע בשער אדם מהבינת זה ח)כל  שכ"ט (סי' סי' ברורה במשנה מבואר וכן יהודה(סק"ז)עי"ש. כהיד ודלא (הקצר .

כא) חדשס"ק הפרי  כתב שכן ואף קבוע. הוי לא בשוק מהלכים דכשהם כח)שכתב קבוע,(ס"ק כאן אין ניידי  כולהו דאם
הא  התם, איסורא דאיתא לן אכפת מה קבוע, כאן אין דאם צ"ע, זה התם. איתא איסורא דהא אסורים כולם מקום ומכל
התבטל לא אחת בכנופיא דהם דכיון ואולי  כולם. נתפזרו גבי בעצמו שכתב וכמו פריש דמרובא נאמר וחד  חד  בכל 

בהירה בהלכה מ"ש ועיין לגמרי . מותרים)קביעותם נז(r`):(ד "ה סו"ס יוסף חוץ)בית רבינו ומ"ש יט)והגר"א(ד "ה ס"ק :(כאן 
(ar)חדש כח)פרי  הש"ך (ס"ק כתב וכן לז). שכתב (ס"ק אלא קבוע. מקרי  לא לקביעותן שחזרו אף ונעקרו, שנתפזרו דכל

בהלכה  ועיין הראשון. במקומו שנשאר דהיינו חידושו אלא בו לך  ואין הוא חידוש קבוע דדין והוא: אחר טעם בזה
מותרים)בהירה הגר"א(br):(ד"ה יח)ביאור חטאת(cr):(ס"ק ד "א)תורת מג לדעת (כלל דאפילו לומר ורוצה או"ה. בשם

גזרינן: לא לח)ש"ך(dr)ר"י  חדש(ס"ק כט)ופרי ופשוט:(ס"ק ,
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(åî),ââåùá íäî ãçà(ââåùá íéøçà åäåìëàù ïéá ââåùá åîöò åìëàù ïéá),(קע"ה סימן  åà(æî)(ת"ה
åîöòî ìôð(çî)íéì(èî)ïéðòá

äëìää øåà
בגדר  כשהיא כולה התערובת את לאכול מאשר יותר
לישראל  האכילו או בעצמו אכלו אם ודוקא ספק .
לגוי  או לכלב  בשוגג האכילו אם אבל מותר, אחר

לים  בהפילו שקונסים כמו מזיד אטו ויש (עו)קנסינן .
בעצמו (עז)שחולקים  אכל אפילו ואוסרים זה פסק  על

שמא  לחוש יש דעדיין בשוגג, לישראל שהאכילו או
האחרונים  אבל במזיד. לכלב  או לעכו"ם (עח)יאכיל

עיקר: וכן השו"ע, לדברי  eke'(en)הסכימו mdn cg`
.mil envrn ltp e` דבר נפל בין חילוק שאין משמע 

שסובר  מי  ויש ניכר. אינו או נפילתו שכל (עט)שניכר
שניכר  בדבר דוקא היינו לים, בנפל שמתירים מה
כגון  נפילתו ניכר שאינו דבר אבל חבית, כגון נפילתו
אסורה, תאנה או בהנאה, שאסורה ע "ז של טבעת
מקום  לשאר או לים מהם שניים דוקא שיפלו צריך

להקל  יש ולדינא האחרות. את להתיר כדי  :(פ)איבוד
(fn).mil envrn ltp אם אבל מעצמו, שנפל ודוקא

אטו  שוגג דקנסינן להתיר, אין בשוגג אפילו הפילו
ולא .(פא)מזיד  דמותר, בשוגג בידים איסור למבטל דמי [ולא

מזיד אטו ס "ה)גזרינן צ"ט בסי' עדיין(כמבואר שהאיסור דהתם ,

לכתחילה  יבטלנו הוא בשוגג  לו נתיר דאם חיישינן  לא בעין , הוא

שיפיל  כאן  אבל עסקינן , ברשיעי ולאו  רשע ליה הוי דאז במזיד,

לבוש יזיד, שמא חיישינן האיסור בו  לתלות וזהו ](ס"ח )אחת

שנודע קודם הוא דאם התערובת, שנודע אחר
שייך  דלא להפילו, נתכוין אפילו מותר התערובת

התערובת  נודע  לא שעדיין כיון והא (פב)למיגזר .
התערובת  מן נפל אם דוקא לים, מעצמו בנפל דמותר
לים  נפל כך ואחר מהתערובת פירש אם אבל עצמה,
התערובת  שעדיין לפנינו פירש אם ואפילו אסור.
בפני  עומד שהנפרש כיון מקום מכל אסורה, והנפרש
התערובת  מן לא לים כך אחר כשנפל כן אם עצמו,
והלכך  נפל, דאיסור דנפל דהך שנאמר נפרש הוא
שלא  כשפירש שכן וכל באיסורו. נשאר התערובת

מותר שפירש שאותו המחבר]בפנינו נפל [לדעת שאם ,
שייכות  לו אין דודאי  התערובת, להתיר אין כך אחר

שנתירה  כדי  לתערובת ואחר (פג )כלל פירש אם אך .
מותרים, כולם התערובת שנודע קודם לים נפל כך

היתר  בחזקת כולם היו שפירש שבזמן (gn):(פד)לפי
.mil,אבוד שהוא מקום לכל הדין והוא אבוד. דסתמו

למקום  נפל אם אבל גוונא. וכהאי  עמוק  נהר כגון
השאר  הותרו לא להמצא oipra(hn):(פה)שאפשר

.mlerd on ca`py צריך ואתה בעין שישנו כל אבל
האחת  שזו נאמר מה מפני  השאר, ועל עליה לדון

שהאיסור שנפרשה  לומר יש אדרבה האסורה, היא
ואין  נאבדה או מהם אחת כשנאכלה אבל ברוב, נשאר

ïåéö éøòù
(er):ובפוסקים בב"י  שהובא הדשן ובתרומת דורא שערי  בהגהת מבואר זה והביאו (סק"מ)וש"ך(סק"ח)ט"ז(fr)כל  ,

הרא"ש: בתשובת מבואר כהן(gr)שכן ומנחת כאן, פ"ז)רמ"א יעקב(ח"ג יג)ומנחת ס"ק מג כה)חוו"ד (כלל  ס"ק כנפי (חי '
החיים וכף צט)יונה חדש(אות הפרי  וגם לא). מתיר (ס"ק עצמו שהפר"ח  אלא הדין, בעיקר נכונים מהרא"י  דדברי כתב

הרשב"א וכדברי בשוגג  לים בהפיל  ופר "י)אפילו ומ"ש  ד "ה בב"י בשוגג :(הובא לים בהפיל להחמיר לנו די  לדינא ולכן ,(hr)
מא)ש"ך הרמב"ם(ס"ק ה"י)בשם פ"ז ע"ז  יש (t):(ה' בשם הביא הרמב"ם ודעת בסתם ק"מ בסימן השו"ע פסק שכן

כהפמ"ג ודלא לגמרי. כהסתם הלכה ויש סתם לן וקיימא מא)אומרים. ס"ק מרובה:(שפ"ד בהפסד רק הוא (t`)שהיקל כן
הרשב"א אבל והטור. הרא"ש התוס' בב"י)דעת בשוגג (הובא איסור מבטל  כדין שוגג היה אם מותר הפילה דאפילו כתב

חדש הפרי וכ "פ מותר. לא)שהוא הגר"א(ס"ק וכ "ד כד), בזה (ס"ק להקל אין דינא לענין אך  האוסרים. דברי על והקשה ,
המחבר: פסק הש"ך(at)נגד והביאוהו הרא"ש, אביו בשם מב)טור לדינא:(ס"ק אחרונים ולשונוש"ך(bt)ושארי מב, [ס"ק

אחרונים] שארי ע"פ דברינו שכתבנו אלא השפ"ד, כמ"ש  הגדולהמגומגם הכנסת נ)והעתיקו אות כהן(הגה"ט המנחת וכ"פ פ"ז), (ח"ג

חדש לג)ופרי הש (ס"ק בערך  וכ "כ יב)לחןוש"פ, יעקב(אות המנחת הוכחת יב)ודחה ס"ק מג בזה:(כלל  גם להתיר שכתב
(ct)חדש השלחן(שם)פרי  מב)ושפ"ד(שם)וערך משנה(dt)וש"א:(ס"ק ה"י)כסף פ"ז ע"ז  בש"ך(ה' מג)והובא (ס"ק

מח)ובכנה"ג אות הכרתי(הגה"ט וכ"פ כח). כז)החוו"ד (ס"ק אדם(אות סי "א)וחכמת סג חדש(כלל  הפרי  אך לד). מיקל(ס"ק
השפ"ד כתב ומ "מ מג)בזה. להחמיר:(ס"ק יש שלמעשה
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(ð)à÷åãå .åì êìä øåñéàä øîåì ïéìåú åðàù ,íéøçàä ìë åøúåä ,íìåòä ïî ãáàðù
úåøàùðä ìëåàùë(àð),ãçéá íéúù íéúù(áð)ìáà ,àøúéäã àãç àëéà êùôð äîîã

.øåñà ,úçà úçà íìëåàì,íéúù íéúù íìëàì åìéôàå :äâä(âð).íìåë úà ìåëàì ãçà íãàì øåñà

(ãð)úçà úáá íìåë íìëàì ïéà ,íãà éðá éðù åìéôàå(טור לדעת .(ב"י

äëìää øåà
לדון  בפנינו ואינה הלכה שכבר עליה, לדון צריך אתה
שנאבדה  אותה אומרים אנו הנשארים, על אלא עליה
נתבטלה  שכבר מפני  זה לכל והעיקר האסורה, היא
לתלות  אנו יכולים בדרבנן וכל תורה, דבר ברוב
היתרא  והנשארים האיסור הוא דנפל דהך ולומר

הוא ca`py.(p):(פו)נינהו  נתרסק או נחתך ואם
ק "א  בסימן וכנ"ל האחרים, את מתיר אינו אך מותר

ז צריכים [ש"ך]סעיף שאנו משום הוא לזה והטעם .
נפשך  ממה להתירה שנחתכה חתיכה אותה על לדון
לדון  וצריך בעין שהיא וכיון בשו"ע , שם כמבואר
דגבי  ודע  וכנ"ל. האחרות את מתירה היא אין עליה,
את  בו תולין אנו מהם אחד ומת שנתערבו חיים בעלי

מותרים  והשאר mizy(p`):(פז)האיסור, mizy
.cgia חיים בעלי בב' ואפילו אחת, בבת לומר רוצה

שיכלו  עד מזה וחתיכה מזה חתיכה יאכלם
xzidc`.(ap):(פח)השנים  `cg `ki` jytp dnnc

לאו  נמי איהו איסורא, לאו מדחבריה ואמרינן
עד.]דאיסורא זבחים נתערבו [רש "י שאם משמע  ומזה .

וכדומה  לים שנים ונפלו היתר, ברוב איסור של שנים
וכן  ארבע , ארבע  לאכול צריך האבוד, למקום
אין  כן לא שאם שש, שש לאכול צריך שלש בנתערבו
ב ' נפל שאם וכגון וכו'. איסורא לאו מדחבריה לומר

אנו  אין היתר ודאי  שאחד פי על אף  ג', יאכל אם
שהאיסור  אמרינן אלא הם, היתר גם שחבריו אומרים

נמצא  בשניים דהיינו mc`l(bp):(פט)ברוב xeq`
.mlek z` lek`l cg` האחרונ חולקים רוב ים

שנים  אוכלם אם כולם את לאכול אחד לאדם ומתירים
ואת"ל  נפל איסורא דילמא ספיקא, ספק  דהוי  שנים
האיסור. עכשיו אוכל אינו אולי איסורא, נפל דלא
היתר, של אלו אומר ראשונות שתים שכשאוכל
של  הם שנאכלו הראשונות אומר האחרונות וכשאוכל

היתר  של וזה לו הלך וכבר שכתב(צ)האיסור ומה .
להנות  אחד לאדם דאסור ק "מ סימן לקמן המחבר

אחת  בבת היינו לסברת (צא)מכולם, ובפרט  עיקר, וכן .
בסמוך: שאכתוב ipa(cp)הרשב"א ipy elit`e

.zg` zaa mlek mlk`l oi` ,mc` ומסקנת
בבת (צב)האחרונים  לאכול מותרים אדם בני דשני

סברת  לפי ובפרט  ספיקא. ספק איכא אחד דלכל אחת,
אלא  מתירים, אנו ספיקא ספק  מטעם דלאו הרשב "א
השפתי  שהוכיח  וכמו נפל דאיסורא תלינן דבדרבנן

מח )דעת שנים (ס"ק לאכול שמחמירים דמה וכתב ,
לא  אבל איסורא קצת שאיתחזק משום זהו שנים,

ספיקא: ספק מטעם

ïåéö éøòù
(et)בב"י)רשב"א בש"ך (הובא דבריו והובאו מד), מאירות(ft)בקיצור:(ס"ק פנים אכן)שו"ת ד"ה קה סי ' שהוכיח(ח"א ועי "ש ,

עליו: לדון צריך  ואין העולם מן כנאבד  הוי שמת שכיון משום הוא בזה הטעם ונראה הש"ס. מן השלחן (gt)כן הנה
כח)גבוה החיים(ס"ק בכף אך אחת. בבת חיים בעלי  ב' לאכול  אפשר דאיך אחת, בבת ר"ל  דאינו קט"ו)כתב כתב (אות

לומר  שייך  לא השו"ג דלפי כן, הדין ובודאי בפנים. שכתבנו כמו וכו' מזה וחתיכה מזה חתיכה שיאכלם לומר דאפשר
דהיתרא: חדא אכיל  נפשך מז)ש"ך (ht)ממה חדש(ס"ק והפרי אחרונים, לו)ושארי  שסגי (ס"ק משמע דמהרא"ש כתב

רש"י . כדברי להחמיר דיש כתב לבסוף אך  שלושה. לאכול צריך  שנים נתערבו שאם כגון מהאיסור, יותר אחד באכילת
הכרתי  כט)אכן איש(ס"ק ט)והחזון אות לז בזה:(סי' להקל ק"ט(v)כתבו סי' בב"י  שהובא הרשב"א שכתב אבל)כמו (ד "ה

ראיה  הביאו וכן נפל. מהתערובת שאחד כאן וכ "ש בעין איסור איתא ושם בשו"ע, שם כמותו ופסק ביבש, יבש גבי
חדש הפרי  לז)מדבריו, מהש "ס)הגר"א(ס"ק כן והוכיח כח, מאירות(ס"ק אכן)והפנים ד "ה קה סי' לאכלם (ח"א בטור שאסר ומה .

הפרישה כתב כבר אחד , כד)אדם הש"ך(ס"ק מצדד  וכן בדבריו, להגיה מט)שיש כהט"ז(ס"ק ודלא בזה (סק"ט). שהאריך
יהודה היד  דבריו דחה וכבר לאסור, מו)והעלה הנ"ל :(v`):(ס"ק מאירות והפנים חדש ופרי ש"ך(av)ש"ך  (ס"ק פרישה,

לז)פר"חמט) כח)גר"א(ס"ק וש"א:(ס"ק
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.gíéøçàá áøòúðù ,åúåáéùç úîçî ìèá åðéàù øáã(äð)ãçà úàæä úáåøòúäî ìôðå
åìà éøä ,íéøçà íéðùì ãçà äùìùä ïî ìôðå ,íéøçà íéðùì(åð)éøäù .íéøúåî íéøçàä

,óìàì äðåùàøä úáåøòúäî ãçà ìôð íàå .áåøá ìèá äðåùàøä úáåøòú ìù ãçàä(æð)
úáåøòúä ïî ìåôé íàù ,ï÷éôñ ÷ôñ øéúäì àìà áåøá ìèá øîàð àìå ,íéøåñà íìåë

.øñåà åðéà ,øçà íå÷îì äéðùäíå÷î ìëîå :äâä(çð)øåñéàäù à÷åãå .ïìåë úà ìåëàì ãçà íãàì ïéà

äëìää øåà
:g sirq(dp).z`fd zaexrzdn ltpe שנפל ומיירי

שהוא  הקבוע  ממקום בידיים כלוקח  דהוי לפנינו,
שלא  אפילו מחציתן שפירשו או מחצה, על כמחצה
דפריש  "כל משום בזה להתיר שייך דלא בפנינו,
שלא  ממילא מועט פירש אם אבל פריש", מרובא
המחבר  לדעת מותר תערובות בלא אפילו בפנינו,
פירש  האוסרים הפוסקים לדעת אבל ו', בסעיף 

ממילא  בפירש אפילו כאן מיירי  (ep):(צג )ממילא,
.mixzen mixg`d משום תערובות בשתי סגי  ולא

כאיסור  מהם אחד כל הראשונה לתערובת דחשבינן
אחד, ספק  רק  כאן אין השניה בתערובת כן ואם ודאי,

ספיקא  ספק מקרי  שלישית לתערובת ,(צד)וכשנפל
הפוסקים  רוב אבל הרמב"ם. דעת סבירא (צה)וזהו לא

בזה  לאכלם השניה התערובת ומתירים סברא, הך להו
נשאר  האיסור ספק  ספיקא, ספק  משום זה אחר
בתערובת  שהוא לומר תמצי ואם הראשונה, בתערובת
ובמקום  היתר. הוא עכשיו שאוכל אותו אולי השניה,

זו  כסברא להקל יש מרובה mlek(fp):(צו)הפסד
.mixeq` בהלכות הרמב "ם לשון הוא הסעיף  כל

אסורות ה"י)מאכלות עכו"ם(פט"ז בהלכות אך ה"י), (פ"ז

ספיקה  ספק  אסור כוכבים עבודת ספק וז"ל: כתב 

באוצר  שנפל כוכבים עבודת של כוס  כיצד מותר,
וכל  כוכבים שעבודת מפני אסורים כולן כוסות מלא
מן  אחד כוס פירש שהן, בכל אוסרים משמשיה
עכ"ל. מותרין אלו הרי  שנים לכוסות ונפל התערובת
סותרים, דברים שהם והבין האריך שם משנה ובכסף 
של  טבעת גבי  ק "מ סי ' בשו"ע  לקמן כתב  זה פי ועל
אשכנז  מרדכי  מה"ר אך תערובות. בב' דאסור עכו"ם
הנאה, לאיסור אכילה איסור בין חילוק  שיש תירץ
שאינו  עכו"ם בעניני אבל יותר להחמיר יש דבאכילה
רוב הכי  דבלאו עיקר, וכן להקל. ראוי להנאה אלא

תערובות  בשתי באכילה אפילו מתירים :(צז)הפוסקים
(gp).olek z` lek`l cg` mc`l oi`.אחת בבת

השניה  מהתערובת לאכול שאסור דמכיון הדבר וטעם
ספיקא חד איסור דהוי כודאי חשיבה ראשונה [דתערובת

התערובת וכמשנ"ת] כל לאכול אסור גם כן אם ,
שנפל  מה בודאי  אוכל אז שהרי  אחת, בבת השלישית

השניה  מהתערובת האחרונים (צח)בה אכן (צט).

השלישית  דבתערובת וסוברים זו הגה על חולקים
האיסור  היה אם ספק כולה, להתיר ספיקא ספק איכא
שנפל  הוא זה לא שמא היה, ואת"ל השניה, בתערובת
הוי  השו"ע בעלי  שלדעת ואף  השלישית. לתערובת

ïåéö éøòù
(bv)נא)ש"ך חדש(ס"ק לט)ופרי  אדם(ס"ק סי "ג)וחכמת סג השלחן(cv):(כלל בערוך ביאר בגר"א (סס"ד)כן מבואר וכן ,

לא) יעקב(ס"ק סק"כ)ובמנחת מג בתשובה(dv):(כלל  תש"ל)הרשב"א סי ' מרוטנבורג ,(ח"א מהר"ם עד.התוספותבשם (זבחים

פירש) לז)הרא"שד"ה סי ' פ"ז ק"מ)טור(חולין  ראשון)ר"ן(סי' דיבור  כב. בש"ך(ע"ז  כמובא רבים ראשונים פסקו (סק"נ)ועוד  וכך ,
חדש לח)הפרי  כט)והגר"א(ס"ק הש"ך (ev):(ס"ק מסיק אדם(סק"נ)כן החכמת סי "ג)וכ "פ סג יעקב (כלל שהמנחת ואף .

סק"כ) מג החיים(כלל ובכף לשו"ע, קכ"ד)הסכים הרמב"ם (אות דדעת דכיון עיקר זה אין מרובה, בהפסד  אף להקל שאין כתב
בעלי  מפי  הדבר שיצא מאחר אולם הפסד , במקום שלא אפילו להקל ראוי היה הדין מעיקר הראשונים, כל נגד יחידאה

מרובה: הפסד  במקום מיהת להקל יש לחומרא, נב)ש"ך (fv)השו"ע הגר"א(ס"ק בביאור ועיין חמדת (סק"י). ובשו"ת
טו)שלמה אות יח סי' הש"ך :(חיו"ד תירוץ על להקשות שכתב מה ג' באות ועי"ש אחר, באופן לבאר מנחת (gv)שכתבו
בסופו)יעקב סק"כ  מג הגר"א(כלל  ביאר וכן לא), כהט"ז(ס"ק ודלא הרמ"א, סברת נג)והש"ך(סק"י)את הגה (ס"ק על  שתמהו

לטעות ושויוה כוותיהו]זו, נקטינן דינא לענין מוכרחת:[אך  ההגה סברת דאין סוברים והשפ"ד הגר"א גם ומ "מ .(hv)ש"ך
נג) חדש(ס"ק לח)ופרי אדם(ס"ק סי "ג)וחכמת סג :(כלל
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àåä áøòúðù(èð),øçà íå÷îì úáåøòú äúåàî ìôðå áøòúðù øåñéà ÷ôñ ìáà ,øåñéà éàãå(ñ)úáåøòúä

.éøù úéðùä(כ"ז כלל ïéøéúî(àñ).(ארוך åì ùéù øáãã íéøîåà ùé(áñ)à÷éôñ ÷ôñ çëî øéúäì ïéà כלל (שם

äëìää øåà
בתערובת  כן ואם איסור, כודאי  ראשונה תערובת
מ"מ איסור, שם יש אם ספק לומר שייך אין שניה
כודאי  ראשונה תערובת להחשיב החמירו שלא אפשר
ממנה  לאכול אסור שיהא שניה תערובת לגבי אלא
אחת, בבת כולה יאכל שמא דחיישינן משום כלל
כולה  לאכלה רשאי  יותר דקיל שלישית תערובת אבל

עיקר:(ק)כאחת  וכן .(hp).xeqi` i`ce אבל מהתורה,
תורה  איסור כספק  הוא הרי  דרבנן איסור :(קא)ודאי

(q).ixy zipyd zaexrzd נקטינן איסור דבודאי 
ובספק מותרת, שלישית תערובת דרק  כהרמב"ם

מותרת שניה שתערובת כהרשב "א נקטינן [כןאיסור

משה הדרכי האו"ה](סק"ט)כתב לאכול משם אסור זה ולפי ,
תערובת  לאכול שאסר כדרך כאחד השניה תערובת

והש"ך איסור. בודאי  נה)השלישית שאין (ס "ק כתב 
הרשב "א  כדעת לגמרי  דעתו אלא כן, האו"ה דעת
כשאינו  מותרת השניה שהתערובת הפוסקים ורוב 
וכן  תורה, איסור בודאי אפילו כאחד כולו אוכל
אפילו  כאחד כולו לאכול מותרת השלישית התערובת
שנתערב תורה איסור בספק  וכן תורה, איסור בודאי 
ולא  כאחד, כולה לאכול השניה התערובת מותרת
הרמב "ם  דאף  לומר אלא הרמב "ם דברי  האו"ה הביא
ושתי  איסור שספק מודה תערובות שלש שמצריך

תערובות  כשלש הוי  xacc.(q`):(קב)תערובות `"i
.'eke oixizn el yiy תערובות בג' שאפילו משמע 

מתירין  לו שיש בדבר להתיר קשה (קג )אין מיהו .
תצ"ז סי ' המחבר (ס"ד)דבאו"ח כדברי הרב סתם

ספק דהוי  משום מותר שני  טוב  ביום מוכן דספק 
מאתמול  ניצוד ושמא יו"ט , היום אין שמא ספיקא,

הש"ך  וכתב הוכן. הרא"ש (קד)וכבר פי  על לתרץ 
ד"א )בתשובה ב  אין (כלל מתירין לו שיש דדבר דהא

בתערובות  דוקא היינו ספיקא, ספק  מכח  להתיר
ספיקא  ספק  באלף  אפילו בטיל דלא חז"ל החמירו
הספקות  ששני היכא אבל שם, האיסור שהוחזק  מפני
לו  שיש בדבר אף  מותר מעיקרא, איסור שאין מורים
ולא  הפסח לאחר מותרת תבואה סתם ולכן מתירין,
משנה  היא ספק ספיקא, ספק  מכח חדש דהוי חיישינן
נשרשה  דלמא זו, משנה לומר תמצי ואם שעברה
פסק וכן כלל, חדש איסור כאן ואין העומר קודם

בהגה ס"ג רצ"ג לאכול בסימן שאסור הוא חדש  [דדין

אם  ולכן בניסן , ט"ז שהוא העומר קודם השרישה שלא תבואה

הבא] העומר שיבא עד אסורה היא אז , עד השרישה וספקלא .
חדש: לספק  ממש דמי  שני  טוב  ביום `oi(aq)מוכן

.`witq wtq gkn xizdl שאין שכן כל זה ולפי
מהם  אחד ונפל שנתערב מתירין לו שיש בדבר להתיר
שיש  דדבר ז' בסעיף  שפסק  השו"ע לדעת אבל לים.
כולם, הותרו לים מהם אחד ונפל שנתערב  מתירין לו
מתירין  לו שיש בדבר ספיקא בספק הדין הוא

משום (קה)מותר  היינו ז', בסעיף  הרב הגיה דלא והא .

ïåéö éøòù
(w)בשפ"ד מבואר מנח"י)כן ועיין  ד "ה נג משלי:(ס"ק נופך מעט נד)ש"ך(w`)בתוספת חדש(ס"ק מא)ופרי  או"ה:(ס"ק בשם
(aw)חדש הפרי מב)והנה הש"ך(ס"ק כדברי  מבואר באו"ה דבאמת הרמ"א]כתב דברי על בסק"י הט"ז  השיג השיג [וכן  הוא אך  ,

וא"כ שרינן, לא בתערובת וספק בגוף דספק ר"י  בשיטת קאי הוא הרי  אחת, בבת לאכול  התיר דהיאך  האו"ה דברי  על
בשפ"ד  שתירץ מה ועיין הספק. את בודאי אוכל כאחת אוכלן אם הב' נה)בתערובת נו)ש"ך (bw):(ס"ק שכן (ס"ק וכתב ,

ובמרדכי: באו"ה חדש(cw)משמע הפרי  ביאור בתוספת הדברים וכתבתי  ולענין)שם. ד "ה מג כתב (ס"ק ובש"ך  והשפ"ד .
בט"ז ומ "ש הראשון. בתירוצו האחרונים מיאנו הכי ובלאו בעיניו. העיקר הוא שכתבנו התירוץ אך  תירוצים, (ס"ק עוד

בדברי יא) אוקימתא להעמיד דוחק זהו במש"ז, לתרץ שרצה ומה הכסף, בנקודות דבריו דחה כבר הרמ "א, על  להשיג
יותר: ואכמ "ל התיר (dw)האו"ה. לא כאן ואילו בלבד , ספיקא בספק לים בנפל  התיר ז' בסעיף השו"ע שהרי לתמוה ויש

שיש  דהיכא לצדיק צבי  בהגהות וכ "כ יותר. קל  דינו העולם מן שכשנאבד כרחך ועל ספיקא, ספק שיש אף תערובות בב'
וכמו  טפי  גרע ביטול  ידי על  כשהספק אבל  כלל , לפנינו איסור שום אין שמא ספק יש א"כ  לים, האיסור שנפל  לתלות
הש"ך מפי  יצא כבר ומ"מ  עי"ש. לעיין יש וכתב השפ"ד בזה שהרגיש ושו"ר נו. בס"ק הש"ך  שהביאו הרא"ש שנקיט 

חדש בסופו)והפרי מג בזה:(ס"ק להקל  השו"ע שדעת
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àìכ"ה) íà øéîçäì áåèå ,(âñ).éëä åàìá øúéä åì ùéù øçàî ,êøåöì.häôøè ÷ôñ(ãñ)áøòúðù
øåñéàä ìèáì éãë øúéäá àäéù ãò ,úåøåñà ïìåë ,úåøçàá(äñ)íéøáãî àåä íà

.íéìèáúîä(åñ),åôåâá äéä ïåùàøä ÷ôñù ïåéëù

äëìää øåà
כאן שכתב  מה על עצמו ופר"ח]שסמך דכל [ש"ך ודע  .

ספק אבל אחד, בענין הוא הספיקות ששני  הוא זה
ספיקא  ספק  מקרי  לא בתערובת אחד וספק בגוף  אחד
שפסק וכמו דרבנן, באיסור ואפילו להתיר ואין
טוב ביום נולדה שספק דביצה ק "ב ר"ס המחבר

אסורות  באחרות וצריך jxevl.(bq):(קו)ונתערבה
תערובת  ידי שעל ספיקא בספק  להקל יש אם עיון
הפוסקים  דגדולי  כיון מרובה, הפסד במקום שלא

בזה  להורות (קז)אוסרים יש ספרד לבני מקום ומכל .
של  ספיקא בספק  אפילו שמתיר השו"ע כדעת

חדש הפרי  פסק  וכן וכמשנ"ת. מג)תערובת ס"ק .(סוף
אבל  ספיקא, בספק אלא מיירי לא זה דכל ודע 
דבעלמא  גב  על אף  אחד, ספק בו ויש דרבנן באיסור
לא  מתירין לו שיש בדבר לקולא, דרבנן ספק אמרינן

בש"ס  בהדיא כדמוכח עלמא, לכולי  הכי (ביצה אמרינן

אףד.) אסורה, טוב  ביום נולדה שספק שביצה
השבת  לאחר חל כשאינו מדרבנן ואף(קח)דאיסורו .

חשיב , בדרבנן אחד כספק בדאורייתא ספיקא דספק 
החמירו  ולפיכך אסור, תורה דבשל אחד ספק שאני
בשל  דאף  ספיקא ספק כן שאין מה תורה, כשל בו

מתירין לו שיש בדבר הדין הוא לקולא, [משבצות תורה

יא )זהב הרשב"א](ס"ק dncwd::ע"פ :h sirqבפ"ק
ואחד (ג:)דביצה בשבת שנולדה ביצה "אחד תניא:

וכו' אותה מטלטלין אין טוב  ביום שנולדה ביצה
אסורות". כולן – באלף  נתערבה ואם אסורה, וספיקא
בשבת  נולדה אספיקא נתערבה אי ור"י ר"ת ונחלקו
ויו"ט , בשבת בודאי שנולדה דוקא או קאי טוב  ויום
שנתערבה  ספיקא אבל קאי, אודאה ר"ת דלדעת

ביו"ט , נולדה לא ספק ספיקא, ספק  מדין מותרת
ר"י  לדעת אולם האסורה, זו אין שמא נולדה ואת"ל
ספיקא  ספק  חשבינן דלא והא קאי, אספיקא נתערבה
בתערובת. אחד וספק בגופו אחד ספק דהוי משום

הרשב"א ר"ת,(כד:)וכתב  כדברי  משמע דבירושלמי
כאן  פסק וכן ר"י. לדברי לחוש יש מקום ומכל

הסעיף : דברי  לבאר נבוא ועתה בשו"ע.
(cq).zexg`a axrzpy את לבטל כדי  בהם ואין

ברוב אלא (קט)האיסור לבטל כדי בו יש אפילו או .
אפילו  מתבטלים, שאינם החשובים מדברים שהוא

באלף אפילו בטל אינו טריפה ספק  והטעם (קי)שהוא .
ספיקא  ספק  בלא אף טריפה הספק  את מתירים דלא
חשוב דבר מהתורה דהא לקולא, דרבנן ספק  מדין
שהוא  כיון כן ואם טריפה, בודאי  אפילו ברוב  בטל
בכל  דאזלינן דרבנן ספק  אלא לנו נשאר לא ספק 

בהירה בהלכה עיין לקולא, אין)מקום `m(dq):(ד "ה
.milhaznd mixacn `ed אפילו בתרי  חד בטל דאז

ביבש  יבש במינו מין היה אם איסור, ודאי  היה
ק"ט : ר"ס did(eq)כמבואר oey`xd wtqy oeiky

.'eke etebaוספק טריפה, לאו שמא האיסור בגוף  ר"ל
וקשה  שאוכל. זהו לא שמא במציאות הוא (קיא)השני 

אלא  זה לחילוק הוצרכו לא וסייעתו דהרשב "א
אבל  מותרת, השנית דהתערובת להו דסבירא לשיטתם
השנית  דהתערובת ח ' בסעיף ליה דסבירא המחבר
בגופו  הראשון הספק  היה לא אפילו כן אם אסורה,
שתי  אלא יהא דלא שנתערב , טריפה ספק אסור
מה  כן ואם תערובות, ג' מצריך והמחבר תערובות
בגופו  היה הראשון דהספק  זה לטעם המחבר הוצרך

ïåéö éøòù
(ew)בהירה בהלכה שם מ "ש ואפילו)ועיין שודאי (ד"ה ביצה אלא לאסור שאין כר"ת המחבר פסק תקי"ג  סי' שבאו"ח 

יעוי "ש: בדרבנן דוקא וזהו הפסד , במקום להקל לסמוך ושיש בספק, ולא ונתערבה טוב ביום נח)ש"ך (fw)נולדה (ס"ק

נו: בס"ק הש"ך שהזכיר כמו והרא"ש מרוטנבורג  המהר"ם הם אלו, הפוסקים וגדולי  השפ"ד . שביארו ש"ך(gw)וכפי 
נט) הרשב"א(ס"ק כה:)בשם דף ש "ב פר"ח(ב"ד  מד), פרמ "ג (ס"ק נט), תשובה(ס"ק בפתחי  עוד  בזה ועיין וש"פ. יא), .(ס"ק
(hw)מותר בחד חד  נתערב אם אפילו ר"ת לדעת אבל  כמותו, פסק שהמחבר ר"י מו]לדעת סי ' הקבוע שער  אדם (iw):[בינת

חדש(סק"ס)ש"ך מה)ופרי הש"ך(iw`):(ס"ק הקשה סא)כן עיון:(ס"ק בצריך ונשאר
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(æñ).à÷éôñ ÷ôñî åøéúäì ïéà*:äâä(çñ)øåñéà àåä ÷ôñäå ìéàåä øåñàã íòèä íéøîåà ùéå*

äëìää øåà
ספיקא. מספק להתירו מידי,d`xpeואין קשה דלא לי

ח' בסעיף  נ"ו)דלעיל ס "ק סגי (עיין  דלא הפוסקים כתבו
הראשונה  לתערובת דחשבינן משום תערובות בשתי 
השניה  בתערובת כן ואם ודאי , כאיסור מהם אחד כל
שלישית  לתערובת וכשנפל אחד ספק  רק  כאן אין
ראשונה  לתערובת שנתנו וזה ספיקא, ספק  מקרי
וכאן  חשוב , בדבר אלא מיירי  לא ודאי כאיסור דלהוי
בעלמא  ובטלים חשובים שאינם דברים בשאר מיירי 
שני  דהוי  זה לטעם הוצרך ולכך ספיקות, בשני 
ספק חשיבי  ולא ענין מאותו שאינם  ספיקות

witq`.(fq):(קיב)ספיקא  wtqn exizdl oi` כיון
נתערבה  כך ואחר טריפה ספק מחמת שאסרנוה
תמצא  ואם היא זו לא שמא נאמר היאך באחרות,
כבר  והלא היתה, טריפה לא שמא היא, זו לומר
נתיר  והיאך טרפות, ספק  בה שנולד משעה אסרתה
מה  ונאמר באחרים, שנתערב מפני  שאסרנו מה

היה  מותר xeq`c(gq):(קיג )שאסרנו mrhd `"ie
.`ziixe`cn xeqi` `ed wtqde li`ed דעת הוא וכן

דמר ומר(המחבר )המחבר, חדא חדא (הרמ"א )אמר אמר

äøéäá äëìä
.`witq wtqn exizdl oi`* :h sirq בספק נ"ז בסימן והנה

ר"י , בשם ספיקא ספק משום מתירין דלא שנתערבה דרוסה
הב"י ומצאתי)כתב ר"י (ד "ה פליג  וכי קשה כתוב: מצאתי

מקום בכל התלמוד  עד .)על ספיקא (זבחים ספק דאמר
מכח מותר העדר כל  אין למה קשה ועוד  בדאורייתא,
היה  לא דרס ודאי אי  אפילו שהרי לקולא, דרבנן ספיקא
ברוב, מהתורה שנתבטל  מחמת מדרבנן רק העדר אסור
שדרס  שנודע היכא דוקא אלא ר"י  איירי דלא לי ונראה
כודאי , הספק נעשה דאז באחרים שנתערב קודם הזאב
בעדר, שנתערב דאורייתא ודאי  כמו הוי בעדר וכשנתערב
בעדר  שנתערב אחר עד  הזאב שדרס לנו נודע לא אם אבל 
הספיקות  ששני הואיל ספיקא ספק מטעם שמותר מודה
וכן  התלמוד , בכל וכן הספק, כשנולד מיד  יחד באים
שנודע  אלא ר"י איירי  דלא ובסמ"ק גדול זרוע באור משמע
בדרכי  והנה עכ "ל. נתערב ואח "כ הזאב שדרס מתחלה

טו)משה ס"ק האו"ה (שם מדברי  והוכיח זו תשובה על פליג 
שני  שנודעו אף אחד, מענין אינם הספיקות ששני  דכל 
דרבנן  ספק אמרינן דלא ומה מהני , לא ביחד הספקות
שעל אלא תורה, איסור היה דמתחילה מכיון הוא לקולא
בכהאי  שנתערב, מחמת דרבנן שהוא לו בא גלגול  ידי
משאת  בתשובת אך  לקולא. דרבנן ספק אמרינן לא גוונא

לז)בנימין דלא (סי' זו כסברא להוכיח וכתב לב"י, הסכים
הרשב"א מדברי בינתים, בנודע אלא ר"י לשונואיירי (הבאנו

ההלכה) בה באור שנולד משעה אסרתה כבר "והלא שכתב
הט "ז והנה האיסור. שנודע מורה וזה טרפות", (ס"ק ספק

בנימין,יב–יג) המשאת ראית ודחה זה דין על לחלוק האריך
כזה  ספיקא בספק בינתים נודע לא מהני דלא והוכיח 

הספיקות  בין להפריד אפשר ואי  כאחד  באין הספקות ששני דצריך  חידש ועוד משה, בדרכי  וכמ "ש אחד בענין שאינו
דכתובות ההיא שהוכיח(ט.)כגון ועי"ש אחת, בפעם אלא ספיקא ספק לומר אפשר אי דזה באונס, וספק תחתיו זינתה ספק

במש"ז וגם כלל , מכריעות ראיותיו דאין יראה בדבריו מעיין כל אך  הרשב"א. מדברי  זו יג)סברא בדבריו,(ס"ק נתקשה
דאינו הש"ך והוכיח ובכללם מהאחרונים הרבה הסכימו משה הדרכי סברת לעיקר אך ערוכות. מגמרות א',כן ס"ס (דיני 

מרובה) בהפסד היקל ס"ס חדשובקיצור  מז)הפרי  לא)והכרתי(ס"ק בשו"ת (ס"ק וכמ "ש להב"י  הסכימו מהפוסקים רבים ומאידך .
אומר כ)יביע אות ח"א נח סי' חיו"ד שקיבלנו (ח"י הפוסקים מן רבים שדעת מרן כדברי ספרד  לבני  להקל  שיש העלה ושם ,

אם  אף בתערובת ואחד  בגופו אחד ספק להתיר ר"ת דעת לצרף יש הכי  שבלאו ועוד  יוסף, שבבית בפסקיו גם הוראותיו
בשפ"ד דהנה טעם, בנותן זה על להוסיף ונראה עי"ש. השני הספק קודם הראשון הספק א)נודע אות ס"ס דדין (דיני  כתב

ספיקא  ספק הוה ענין בכל  התורה דמן מדרבנן, הוא ספיקא ספק מקרי לא בתערובת אחד  וספק גוף אחד דספק זה
יוצא  והנה ספרד . לבני עכ "פ הפסד  במקום שלא אפילו זו הוראה  על לסמוך שראוי  בודאי כן ועל הוא. רובא דמטעם
ספיקות  בשאר אפילו אלא הראשון, הספק כשנודע אוסרים אנו בתערובת וספק בגוף בספק דוקא דלאו הב"י  מדברי  לדינא
שנודעו  דדוקא בסמוך  הרמ"א לדעת שוה ובזה מתירו, השני הספק אין שוב לאיסור, ונידון הראשון הספק שנודע כל 

ההלכה: באור שם מ"ש ועיין ספיקא, ספק מקרי ביחד הספיקות `xeqiשני  `ed wtqde li`ed xeq`c mrhd `"ie*
.`ziixe`cn,ספיקא כספק נחשב אין בתערובת אחד וספק בגופו אחד  שספק ר"י כדעת פסקו והרמ"א השו"ע והנה

חדש הפרי  מו)והזכירו סב)והשפ"ד (ס"ק הקיצור (אות ומאהבת בדבריהם. עי"ש ר"י שיטת בביאור בראשונים שיטות ג '

ïåéö éøòù
(aiw)היטב הבאר כתב זה כז)וכעין באיסור (ס"ק מיירי  דשם ח ', לסעיף כלל דמי דלא כתב לצדיק צבי  בהגהות ועיין .

אם  תערובות בשתי מותר להיות ראוי  היה ספק איסור שתחילתו כאן אבל תערובות, בב' אסור אז האיסור שאתחזק ודאי
איסורא  דאתחזק טעמא מהאי דבאמת בפנים, שכתבנו הטעם אותו וזהו השפ"ד . כתב וכן בגופו. אחד  ספק דהוי  משום לא

איסור: כודאי הראשונה התערובת חכמים הרשב"א(biw)קבעו לשון כה.)זהו בהירה:(ת"ה בהלכה ועיין בפוסקים. והובא ,



êåøò ïçìùé÷ ïîéñúåáåøòúèëø

,àúééøåàãî(èñ),øåñéà ïàë ïéàù ÷ôñ ãåò øîåì ìëåð àìå(ò)à÷éôñ ÷ôñ éø÷î àì ,íéøçàá áøòúðù ÷ø

øåñàå(שם)ìáà .(àò),ììë øåñéà ïàë äéä íà úå÷éôñ 'á åéä íà(áò)íéøéúî ,ãçéá úå÷éôñä 'á åòãåðå

äëìää øåà
פליגי. אפילו ולא לקולא אזלינן דרבנן ספק הוא דאם

כלל  תערובות בלי  ואף  מהתורה, עיקר לו שיש בדבר
להקל בסעיף דינו דינו  שנתבאר מתירין  לו  שיש דבר [מלבד

דבריו הקודם] את להוסיף אלא הרמ"א בא ולא .
כלל, איסור כאן יש אם ספיקות ב ' דכל שבסמוך,

איסור של בגופו אפילו בהירה]מותר בהלכה (hq):[עיין 
.xeqi` o`k oi`y wtq cer xnel lkep `le,פירוש

לספק , שנחשב  לומר אפשר אי  מהתורה שאיסורו כיון
ד' בסעיף  וכנ"ל איסור, כודאי  הוי מהתורה שספק 

mixg`a.(r)בהגה: axrzpy wxספק רק יש שאז
בטיל: לא ולכן `m(r`)אחד, zewitq 'a eid m`
.llk xeqi` o`k did אנו מהספיקות אחד שבכל

הא  כגון טריפה" הבהמה אין "שמא אומרים
כאן  אבל וכו', נשמט או ונשבר וכו' עוף דבסמוך:
ספק טריפה ספק  נאמר אם שנתערב , טריפה בספק
ודאי  הוי  כן אם טריפה לומר תמצי ואם טריפה, לא
מחמת  הוא איזה ידעינן שלא אלא דאורייתא, איסור
אין  שמא השני  בספק דגם בעינן אנן והרי שנתערב,
לא  בתערובת ספק בגופו ספק ולכן כלל, איסור כאן

ספיקא  ספק  zewitqd(ar):(קיד)מקרי 'a ercepe
.cgia כגון זה, אחר בזה הספיקות נודעו אם אבל

כך  ואחר מזה לו ונודע איסור ספק  בקדירה שבישל
תוך  ההיתר בישל אם ומסופק  היתר זו בקדירה בישל
ספק הוי  לא לעת מעת לאחר או לעת מעת

ונפסק(קטו)ספיקא  הראשון הספק  שכשנודע  משום ,
אלא  הוי  לא השני הספק  כשיבוא כן אם לאיסור, דינו

äøéäá äëìä
דעת  הוא מה בעניננו להלכה העולה רק לבאר ראיתי 

הש"ך דהנה והגה. סב)המחבר דברי (ס"ק לבאר כתב
אופנים. בשלשה והרמ"א דלא `.השו"ע ס"ל  דהמחבר

בתערובת  אחד  וספק בגוף אחד  בספק ספיקא ספק עבדינן
בכהאי  מיקל  והרמ"א מדרבנן, הוא הראשון כשהספק אף
הראשון  הספק אם ורק מדרבנן, הוא הראשון דהספק גוונא
מקום  דבכל  ואף לאסור. דיש לרמ"א ס"ל  מדאורייתא הוא
משכחת  מ "מ תערובות, בלא אף לקולא דרבנן ספק אמרינן
משום  הוא ואיסורה דהואיל  עכו"ם גבינת בספק לה
עלה  יהבו נבלה, קיבת בעור העמידוה שמא דחיישינן
זו  ספק גבינת נתערבה אם ומעתה דדאורייתא. חומרא
הרמ "א  ולדעת הכל, אסור השו"ע לדעת אחרות בגבינות
דהפרי  מלבד והנה הראשון. בביאורו הש"ך  עכת"ד שרי,

יד)חדש אות ס"ס וס"ל(כללי  הש"ך  דברי  על לחלוק כתב
ביה  דאזלינן דרבנן ספק ככל  הוי  עכו"ם גבינת דספק

בהירה בהלכה לעיל כתבתי  כבר שכל)לקולא, ד "ה (ס"ג

בדבר  אפילו לקולא דרבנן דספקא הפוסקים רוב דדעת
דינו  כלל  תערובות בלי אף ולכן מהתורה, עיקר לו שיש

רק a.להקל. המחבר דדעת עוד לומר דאפשר הש"ך  כתב
אסור  הוא וגם בגופו הראשון דהספק גוונא בכהאי 
הראשון  הספק אם אך  ספיקא, ספק עבדינן לא אז מהתורה
ספק  עבדינן שפיר מהתורה, שהוא אף בגופו ספק אינו
הוא  הראשון הספק דאם להחמיר בא והרמ "א ספיקא.
עבדינן  לא כן גם בגופו הספק שאין אפילו אז מהתורה,
דבאמת  נראה, אינו זה וגם השני. ביאור ע"כ ספיקא. ספק
דהספק  משום הוא בתערובת וספק בגופו בספק האיסור כל
נעשה  דאז באחרים שנתערב קודם מכבר נודע הוא הראשון
כתוב, מצאתי  בשם נ"ז בסימן הב"י  כמ"ש כודאי, הספק
אנו  בתערובת וספק בגוף בספק דוקא דלאו יוצא וא"כ 
ספיקות  בשאר אפילו אלא הראשון, הספק כשנודע אוסרים
הספק  אין שוב לאיסור, ונידון הראשון הספק שנודע כל

שקודם. בהירה בהלכה ביררנו זה וכל מתירו. כתב b.השני 
דמר דאפשר ומר(המחבר )הש"ך  חדא אמר (הרמ"א)אמר

בדאורייתא  הראשון שהספק דדוקא ושוין פליגי , ולא חדא
את  להוסיף בא הרמ "א אלא ספיקא, ספק עבדינן לא אז
כלל, איסור כאן יש אם ספיקות ב' דכל שבסמוך, דבריו
דפסק  ק"ב דר"ס מהא להקשות ואין שנתבארו. הטעמים מכל עיקר הפירוש וזה עכת"ד. איסור. של  בגופו אפילו מותר
לו  שיש דבר דשאני  בדרבנן, ספיקא ספק שזהו ואע"פ אסורה, באחרות ונתערבה ביו"ט  שנולדה ביצה שספק השו"ע

בגו  אחד שספק כל  דרבנן ספיקא בספק אפילו שאסור ההלכהמתירין באור וכמ"ש בתערובת אחד  וספק ס"ז)ף :(ס"ק

ïåéö éøòù
(ciw)נ"ז בסימן משה הדרכי פי טו)על  כששני (ס"ק מועיל לא אחת בפעם נודעו הספיקות ששני דאף לשיטתו וזהו .

בהירה בהלכה וכמ "ש אחד , מענין אינם אין)הספיקות בנדה(ehw):(ד "ה כגון לה משכחת וכן ברוך , אמרי  (טו:)הגהות

טבלה אימא ראתה ואת"ל  ראתה, לא ספק ראתה יד]ספק ס"ק הט"ז[מש"ז על ותמהו יד). לזה:(ס"ק ציור מצא שלא שכתב
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,øåñéà ìù åôåâå àúééøåàã øåñéàá åìéôà ,íå÷î ìëá à÷éôñ ÷ôñ(âò),øåñéà ú÷æç åì äéä åìéôàå(ãò)ïåâë

äëìää øåà
הרמ "א  דברי  ביאור זהו אחד, דעת (קטז)ספק אכן .

מהאחרונים  בזה (קיז)כמה ההגה דברי  על לחלוק 
יש  אך יחד. הספיקות שני  נודעו כשלא אף  ומתירים

לדבריהם (קיח)שהסכימו  ראיה והביאו הרמ "א, לדברי 
עתים (קיג:)מיבמות חלים עתים אמרת דאי  חרש גבי 

מגרש, מצי לא גרושי מקדש מצי קדושי שוטה
בעת  שמא ספק ספיקא, ספק הוי הא קשה דלכאורה
בעת  דלמא היה חלים ואת"ל שוטה, היה הקדושין
בעת  נולד אחד דספק דכיון כרחך ועל פקח , הוא הגט 
ספיקא: לספק הספק  זה מצטרף לא לכן הקידושין

(br).xeqi` zwfg el did elit`eשאע"פ פירוש,
החזקה, אחרי הולכים אנו שבספיקות לן שקיימא
אם  אף  מותר, להקל ספיקא ספק כשיש זאת בכל
אמרינן  ולא לחומרא, חזקה יש הספיקות באחד
לצרפו  נוכל שלא לענין איסור כודאי הוי ספק דאותו

לקמיה: ועיין השני. zwfgay(cr)לספק ser oebk
.cner xeqi`איסור בחזקת בחייה מןשבהמה [אבר

רש "י] נשחטה.החי . במה לך שיוודע  עד עומדת,
במה  לך שיוודע עד היתר בחזקת היא הרי נשחטה

ט.]נטרפה דכל (קיט)miax:[חולין סוברים הפוסקים מן
בהמה  כגון החזקה את סותר ספיקא שהספק היכא
במה  שיוודע עד עומדת איסור בחזקת שבחייה
לא  גוונא בכהאי בשחיטה, ספיקא ספק  ויש נשחטה,
הראשון  בספק  שהרי הוא והטעם ספיקא, ספק עבדינן
ואם  כודאי, והוי  איסור חזקת על אותו מעמידין אנו
שהחזקה  היכא אבל אחד. ספק אלא נשאר לא כן
סותרים  הספקות דאין ענינים בשני  הם והספיקות
נשבר  אם ספק  או בדרוסה ספיקא ספק כגון לחזקה,
שבהמה  פי על דאף ספיקא, ספק מטעם מתירין הגף 
דרוסה  לענין מקום מכל עומדת, איסור בחזקת בחייה
זו  שיטה וביאור איסור. חזקת לנו אין הגף  ושבירת
הוא  נוגדת, שהחזקה במקום ספיקא ספק  מהני דלא
רובא  וחזקה רובא התורה דמן גב  על דאף משום

כרוב , הוי  וס"ס  דלא עדיף החמירו חכמים מקום מכל
סמוך  דאמרינן משום חזקה במקום רוב  בתר ניזיל
ספק הוי  כן ואם רובא ליה ואיתרע לחזקה מיעוטא

מדרבנן  פוסקים (קכ)שקול הרבה לעומתם אכן (קכא).

עדיין  ספיקא, לספק סותר החזקה דאפילו להו סבירא

ïåéö éøòù
(fhw)או"ה בהגהות ב)כמבואר סי' כו  הש"ך (שער  הסכים וכן זו. הגה מקור א)שהוא אות ס"ס בדעתו (דיני וכמ"ש זו, לסברא

בנימין(fiw)השפ"ד: משאת לז)תשובת בט "ז(סי' להלכה לסברת והובא ביניהם במעשה להפריד אפשר אי דמ"מ מש"ז וע' יד, (ס"ק

הגר"אהט"ז) וכ "ד לז), אבל(ס"ק מותר, בינתים נודע שאפילו בתערובות מדחזינן הרמ"א דברי שסתרו בדבריהם ועיין ,
השלחן שבגוף (ספ"ז)בערוך בספקות ורק מותר, בינתים שנודע דאפילו מודה הרמ"א גם תערובות שע"י שבס"ס כתב

אבל מאיסורו, להוציאו מועיל  השני  הספק ואין דאורייתא, ספיקא כדין נאסר הרי מקודם הראשון הספק דשנודע  אוסר,
וחהר"ל, חשוב דבר מפני  מדרבנן אלא אינו והאיסור התורה מן שמותר רוב יש ראשון תערובת דגם  תערובות, של בספקות

מקודם: הראשון התערובת נודע אם לן איכפת יצחק(giw)לא באר בשו"ת ספקטור כט)מהרי"א סי ' הביא (חיו"ד וכבר ,
לברכות ובחידושיו ליבמות. בחידושיו הגרעק"א זו ביחד.(ב.)ראיה הספיקות שני שיבואו בעי לא דדינא דבספיקא כתב

תל "ט סי ' אברהם מגן ומ(סק"ג)ועיין צבי , חכם בשו"ת ע"ד נד)"ש טו)ט"ז(hiw):(סי ' כז -כט)וש"ך(ס"ק אות ס"ס בכללי  (עיין

בנימין משאת לח)ושו"ת כהן(סימן פי "א)ומנחת מב)ומנח"י(ח"ג אות השלמים לציון(תורת ראשון בספרו תואר (כלליוהפרי

קיח) דף כז)והחוו"דס"ס ס"ק ס"ס אדם(דיני סל "ב)חכמת סג השלחן(כלל כ)ערך  לב(אות קל)והחקרי  סי' כתב (kw):(יו "ד  כן
אחרון בקונטרס בכתובות יהושע מו)הפני  בשפ"ד(אות והובא כז), אות ס"ס חדש(kw`):(דיני אות הפרי  ס"ס ובכללי מט (ס"ק

בחוליןטז) כדאיתא מנייהו וחד גדולות, וטענות בראיות האוסרים דברי  לדחות ותרנגוליו (יב.)האריך  גדייו לו שאבדו הרי 
החי , מן דאבר איסורא דאתחזק אע"ג אלמא הם, מומחין שחיטה אצל מצויין דרוב מותר, בבית שחוטים ומצאן והלך 
המהרי "ט דעת וכן עי"ש. ממנו דאלים ואפשר כרוב עדיף דהוא ספיקא לספק ה"ה וא"כ  מחזקתיה, ליה ומפקע רוב אתי 

ב) סי' יו "ד  פשוט (ח"ב גט בספר חביב בן המהר"ם וכ"כ  יג). ס"ק קכ"ט הראב"ד (סי' מדברי  נראה וכן ו). סי ' דעים בשרץ (בתמים
וכ"כ ס"ס. מטעם התיר הכי ואפילו שלם שהוא השרץ חזקת והתם ס"ס. מטעם דשרי  לבדוק בידו שאין כל  חסר שנמצא

ופלתי  ח)הכרתי או  הספק עיגונא (בית בהתרת יסודם תמכו אשר בתשובתם הספרדים חכמי  וביחוד  דבר, עמא וכן וז"ל :
משאת  הרב וכ "כ עכ"ל . ובמשנתם, בהם שבחר וברוך  איש, אשת באיסור איסורא דאתחזק אף בס"ס, לשמש וגירושין



êåøò ïçìùé÷ ïîéñúåáåøòúàìø

èîùð åà øáùðå ãîåò øåñéà ú÷æçáù ,óåò(äò),íééçî øîåì àöîú íàå ,äèéçù øçàì åà íééçî ÷ôñ åôâ

äá÷ð àì àîù(åò),äàéøä ú÷éãá éãé ìò øøáì ùéù éô ìò óà ;à÷éôñ ÷ôñ çëî øéúäì ùé ,äàéøä(æò)
.ùåçì ïéà*

äëìää øåà
הרמ "א  מלשון משמע וכן עדיף, ספיקא .(קכב)ספק 

שיש  היכא מקום מכל אך להחמיר, ראוי  ולדינא
הפוסקים  כתבו ספיקות לדעה (קכג )שלשה אף שמותר

בלא  גם ספיקא ספק לנו יש שהרי  הנ"ל, ראשונה
הספק את תעמיד אם אף  שהרי  הראשון, הספק 
מודאי  חמור יהיה לא איסור חזקת על הראשון

שהט "ז  ואע"פ  בס "ס. שמותר דהיכא (קכד)איסור כתב 
אפילו  החזקה מענין הוא והספק איסורא דאיתחזק 
שבלאו  כיון מ "מ יועילו, לא ספיקות ספק כמה
פנים  כל על ספיקות, בשני אפילו מקילים יש הכי

להחמיר. אין ספיקות בספיקות rceבשלשה זה דכל
דרבוותא  בפלוגתא התלויות ספיקות אבל שבמציאות,
דלא  ס"ס , עבדינן לכו"ע איפשטא דלא בבעיא או
לא  החזקה דבשביל אחזקה, אוקמיה לומר שייך

הדין  הפוסקים enikqd:(קכה)ישתנה  ככל (קכו)רוב 

אפילו  היינו לקולא' דרבנן 'ספק  דאמרינן דהא
איסורא: יבי "אazkבדאתחזק  לבבשו"ת סי ' או"ח  (ח "ד

א ) אזלינן אות  דרבנן איסור לגבי הפוסקים שבמחלוקת
שעת  או מצוה במקום ומ "מ להחמיר, אף  הרוב  בתר

חביב בן במהר"ם שהובאו האחרונים גדולי שכתבו וכמו להקל. הפוסקים מיעוט על לסמוך אפשר הדחק 
פשוט  גט  ו)(כללים בספרו ונחלקו כלל יחדיו נקבצו הדיינים כשכל אלא להטות, רבים אחרי  בתורה נאמר דלא

פנים, אל פנים ונתנו נשאו שלא במחלוקת אבל הרוב . נגד המיעוט סברת נתבטלה שאז פנים, אל פנים
עיי"ש  למועטים מודים המרובים היו ביחד ונותנים נושאים היו שאילו שאפשר דדינא, מספיקא נפקא לא

לקולא: דרבנן ספקא לכלל הדרינן לחומרא,opaxcaוממליא ס"ס  שיש במקום אפילו לקולא ספק אמרינן
זה לחיבור בהסכמה יוסף  יצחק  הרה"ג ז)וכמ"ש עמ' ג העוף :etb.(dr):(אות שהיא d`ixd.(er)כנף

טריפה: העוף  אין הריאה ניקבה לא ואם לכנפו. סמוך בעוף  yegl.(fr)נמצאת oi` צריך ואין כלומר,

äøéäá äëìä
.yegl oi`* משה בדרכי כ"כ  כלל , בדיקה צריך ואין כלומר

בע"ז הרא"ש דעת הוא וכן מהרא"י. בשם נ"ז (פ"ב סו"ס

לה) יומן,סי' בני דאינם עכו"ם של  כלים סתם גבי דכתב
להטעימו  חכמים הטריחו לא הוא ספיקא דספק דכיון

והגר"א לח)לקפילא. הרא"ש (ס"ק דברי  הביא בביאורו
הש"ך והנה עי "ש. לזה והסכים סו)הללו הביא (ס"ק

לחולין בחידושיו ספיקא (נג:)מהרשב"א שספק דכתב
הש"ך סיכם ולבסוף לברר, צריך לברר שאפשר במקום
בדבר  הפסד  ואין לפנינו שהוא כגון לבדוק שאפשר דהיכא
על לסמוך  דיש להחמיר, אין הכי בלאו אבל לבדוק, יש
כתבו  והסמ"ג התרומה בספר גם דמלבדו מהרא"י, סברת
בלא  לאחר להינשא שמותרת תשמיש מחמת דם רואה גבי 
מן  הדם שמא להתיר, ספיקא ספק דיש שפופרת בדיקת
אצבע  ידי על תראה לא שמא המקור מן ואת"ל  הצדדים,
יכול שהספק ואף שוות, האצבעות כל שאין השני בעל  של 
הצדדים  מן או המקור מן הוא אם שפופרת ידי  על להתברר

בשבועות המרדכי וכ "כ לבדוק, ר"י ,(פ"ב)א"צ בשם
קפ"ז בסי' הב"י  הש"ך(ס"ג)והביאם אחרי  והאחרונים ע"כ .

הבית בתורת הרשב"א דברי  סירכא (לה.)הביאו בדין שכתב
אף  להכשיר במקומו המנהג ושכן להכשיר, שיש תלויה
ליה  הוה כן ואם נקב, בלא סירכא שיש משום בדיקה, בלא
תמצי  ואם נקב, מחמת שלא זו סירכא ספק ספיקא, ספק

ïåéö éøòù
ב)משה סי' מהראנ"ח (חאה"ע וכ "כ להקל . האחרונים כז)שדעת סי' דבריו (ח"א והביא בס"ס, והתיר דאיתתא עיגונא בענין

אברהם ד)בזרע סי ' ברכות(חאה"ע רב בספרו זצ"ל הגרי "ח  העלה וכן שם. דעתו קכ:)וכן דף ס הרבה (מערכת דעת ושכן ,
יקותיאל(akw)אחרונים: התורת כהן(סק"ה)וכן ואמנם)והמנחת ד"ה פי "א ביהודה(ח"ג ודאי)והנודע אלא ד "ה נז  הבינו (סי '

כהש"ך ודלא הרמ"א. דעת הוא כט)שכן אות ס"ס לס"ס:(כללי  סותר כשהחזקה לאיסור מודה שהרמ "א דאפשר שכתב
(bkw) כח)ש"ך אות ס"ס אדם(כללי  סל "ב)וחכמת סג והנה)ונוב"י(כלל ד "ה מג סי ' חאה"ע בספרו (קמא שליט "א הגרע"י וכ "כ ,

הבית רס"ו)טהרת עמ' להקל :(ח"ב יש ספיקות דבג' עכ"פ מיהא כהן(ckw)דנקטינן המנחת כתבו וכן טו. ס"ק (ח"ג סוף

והנה) ד"ה יעקבפי "א מב)ומנחת אות השלמים השפ"ד(dkw):(תורת כתב כח)כן אות ס"ס חדש(דיני  הפרי  כתבו כט ושכן (סי'

אך) ד"ה שורסק"א הרמב"ם)והתבואות כתב ד"ה סוף ליה,(שם מסייע דחזקה כפלוני הלכה לומר שייך לא דדינא דבספיקא
הבית טהרת בספר וכ "כ פשוט . רס"ז)וזה ע' חדש(ekw):(ח"ב טו)פרי אות ס"ס מאירות(כללי  טו)פנים סי' (כללישפ"ד(ח"א

כ) אות חייםס"ס דברי  נה)שו"ת סי' חאה"ע תורה(ח"א בדעת ס"כ)מהרש"ם קצ"ח סי ' בחידושיו(יו "ד  הרשב"א כתב (נדה ושכן

וכן סא:) עכ "ל. ומותר, לקולא ספקו וכו' איסור כאן שהוחזק שאע"פ דרבנן, איסורים לכל  הוא דכללא מסתברא וז"ל :
אומר יביע בשו"ת פסק וכן שם, והריטב"א והמאירי הרמב"ן ד)כתבו אות ה סי ' חיו"ד כהש"ך(ח"ח ודלא כ). אות ס"ס (כללי 

איסור: חזקת לו שיש דרבנן בספק להחמיר שכתב



êåøò ïçìùé÷ ïîéñúåáåøòú áìø

äëìää øåà
בכל  הוא וכלל נקב . שם יש אם כלל בדיקה הריאה
אין  בדיקה ידי  על לברר שיכולין שאע "פ ספיקא ספק 

לברר  והש"ך (קכז)צריך שאפשר (קכח). דהיכא כתב 
בדבר  הפסד ואין לפנינו שהיא כגון הריאה, לבדוק
דוקא  זה וכל להחמיר. אין הכי בלאו אבל לבדוק, יש

äøéäá äëìä
וממנו  ניקב בלבד  העליון קרום שמא נקב, מחמת לומר

בחולין הר"ן כתב וכדבריו עי "ש. נמשכת, זו (מח.)סירכא

חדש הפרי  וכתב לדופן. הסמוכה ריאה אות בדין ס"ס (כללי

לברר,ב) צריך שאין וסובר בו חזר הבית בתורת שהרשב"א
המלך בשער פסק וכן עיקר. ג)ושכן כלל וכתב (מקואות

בספק  אלא אינם בדיקה שהצריך  בחידושיו דהרשב"א
עי"ש  עומדת איסור בחזקת בחייה שבהמה דרוסה

ביהודה הנודע וכ "כ נז)באריכות. סי ' חיו"ד בדעת (קמא
בחידושיו החמיר לא ושגם שם)הרשב"א, באופן (חולין  אלא

לא  השני והספק בלבד אחד ספק אלא יבורר לא הבירור לאחר אפילו אם אבל בדיקה, ידי על הספקות שני שיתבררו
רעק"א בשו"ת וכ "פ איסור. ודאי  יהיה לא הבירור אחר דגם כיון הבירור על  לעמוד כלל אחראים אנו אין (מהדו"ק יתברר,

עז) דעתסי' החוות מצדד לה)וכן ס"ק הספק חיים(בית דברי בשו"ת וגם מה), סי ' ח"א העזר הגאון (אבן  לנו השריש כבר כתב:
אומר יביע בשו"ת נראה וכן לברר, צריך אין הספיקות ב' יתבררו שלא זמן דכל  ביהודה ובאמת)הנודע ד "ה כד סי ' חיו"ד (ח"ו

הבית טהרת בספרו עוד  ועיין זו. לסברא והלאה)שמסכים קלה בזה.(ע' שכתב dpdeשהאריך ממה הקשה צבי בנחלת הפ"ת
פ"ד בסי ' השו"ע ופסקו לבדוק (ס"ט)הרשב"א יכול אם בדיקה, בלא במחובר להתליע שדרכן פירות ובישל עבר שאם

הרי  ונתבטל . נימוח שמא היה, לומר תמצי  ואם לא או רחש שם היה שמא ספיקא, ספק משום מותר לאו ואם בודק,
סופר כתב ובשו"ת בודק. לבדוק יכול  אם ספיקא ספק שיש שאף בסופו)מבואר כז סי ' שספק (חיו"ד שכל  וכתב בזה הרגיש

לברר  צריך  מקום מכל ספיקא, לספק שמצטרף אף להתליע, והוחזקו בהם מצוי דהרחש הא, כגון שקול ספק אינו אחד 
אומר ביביע והוב"ד  בדיקה. בלי  להתיר ספיקא הספק על סומכים אנו שקולים בספיקות אבל  בדיקה, ידי  ד"ה על  (שם

dkldd.ועדיין) xe`a epazky dne עלמא לכולי בדבר טורח ואין שאלה ידי  על לברר דאפשר היכא ספיקא, ספק שבכל
הפוסקים כתבו כן לברר, וש "פ)יש לה, אות ס"ס דיני בפסחים(שפ"ד תל "ז(ד .)מדאיתא סי ' מחבירו )(ס"ב ובאו"ח בית דהשוכר

וכן  ודיו. בלבו ומבטלו בדוק חזקתו בעיר אינו ואם בדקו, אם שואלו בעיר הוא אם בדוק, הוא אם יודע ואינו ניסן בי "ד 
קכ "ב סי' משה בדרכי לא (סק"ב)מבואר לשאול שיכול דבמקום יומו, בן הוא אם לשאול  לו יש ישראל של כלים גבי

קפ"ד  סימן יו"ד בשו"ע אכן יומן. בני  אינם כלים סתם שתספור (סי "א)אמרינן שיעור הוסת אחר שהתה דאם מבואר
ואת"ל וסתה, ביום ראתה לא שמא ספיקא, ספק על  שסומכים טהורה היא אם אותה לשאול  צריך  ואין עליה בא ותטבול ,

צדק אבני  בספר בסיס ישועה ר' מכאן והוכיח טבלה. שמא ב)ראתה אות קכ "ב סי ' ושאני (יו"ד צריך , אין שאלה שאפילו
בתורת  יעקב המנחת אבל  עי"ש. מחמץ בדוק שאינו בחזקת היה השנה שבכל משום לשאול , דצריך  דפסחים ההיא

קפה)השלמים בחזקת (ר"ס שהיתה חזקה עוד  יש ספיקא הספק דמלבד לשאול , דא"צ קפ"ד דסי' שההיא לתרץ כתב
ציון שיבת בשו"ת ועיין לטבול . דרכה מסתמא וגם ל)טהורה, לשואלה (סי' צריך דאין הטעם וכתב דבריו, על שהקשה

בה, טומאתה ועדיין טבלה לא שהיא לו תודיע ולא לתשמיש לה להזדקק לבעלה שתניח  לרשעה חשודה דאינה משום
ישנה  ומצאה הדרך מן בא דאם להקשות ואין לשאול , א"צ ולכן ספיקא להספק מסייע האשה של כשרות החזקת וא"כ
ואינה  ישנה היא דהא  כשרות חזקת הך לומר שייך לא ובזה טבלה אם אותה לשאול להקיצה צריך  ואין עליה לבוא מותר

רש"י כמ"ש משינתה ולהקיצה תשמיש קודם אותה לשאול  מחויב אינו הכי  בלאו שישנה באשה דבאמת יב.)יודעת, (נדה

דכל הוא והכלל מטרחא. יותר נחשב זה משינתה להקיצה אותה לצער שצריך  כיון וא"כ לצעורה, טרחא איכא דישנה
לברר. חייב אינו טרחא במקום אך שאלה, ע"י לברר חייב טרחא דליכא אומרaeyהיכא יביע בשו"ת יו "דמצאתי  (ח"ה

ג) חשש סי ' בלי  חלק בשר הוא כן אם אלא בהמה מבשר אוכלים שאין מנהגינו שלפי שבהיות שמים ירא מאדם שנשאל
רשא  אם השוק, מן כשר בשר סתם שקונה ממשפחתו, אחד שעורך מצוה לסעודת הוזמן והנה מרן, וכדעת כלל , י סירכות
ושמא  חלק הבשר שמא ספיקא. מספק להתיר והשיב לא. או חלק, הבשר אם לחקור מבלי  משפחה כבוד  מפני  שם לאכול

הרמ"א כדעת סי "ג)הלכה לט אבוהב (סי' שמואל דבר בשו"ת פסק וכן מצוה. סעודת שהיא ובפרט  כשר, חלק שאינו שבשר
שכ) בדוק (סי ' שהחזקת התם דשאני לשאול, דצריך  לחברו בית דמשכיר לההיא דמי דלא שם אומר ביביע עוד  וכתב .

החזקה  ואין כשרות, בחזקת בהמות שרוב בתולדה, חזקה שהיא כשרות חזקת והכא לברר, צריך  ולכך  מעשה, ע"י  באה
הרבה  שנהגו הזמן באותו אלא כן כתב שלא ונראה ע"כ . טורח בלא אפילו ולברר לשאול צריך אין ולכן במעשה, תלויה
דרי  אכשור הזמן בזה אבל התשובה, בתחילת שם שכתב וכמו חלק שאינו בשר לאכול  ה' לדבר החרדים אפילו מההמון

לו: והדומה הכיעור מן יתרחק שמים וירא חלק. בשר שיש שידוע במקומות אלא לאכול שלא מאוד ונזהרים

ïåéö éøòù
(fkw)נז סי ' משה טו)דרכי  הדשן(ס"ק תרומת מז)בשם סי ' חדש(ח"ב הפרי פסקו וכך ב), אות ס"ס בקונטרס (כללי  והכרתי 

הספק הרמ"א)בית והנה הפוסקים:(ד "ה מן רבים ס"ס(gkw)ועוד  לה)דיני אדם(אות החכמת וכ"פ סל"ו), סג :(כלל 
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(çò)â"ð ïîéñ ìéòì ïééòå( בהגה ד' i÷ãåáä..(סעיף øîàå ,úåøùë úåàéø ïéá úàöîðù äôéøè äàéø
,àëøéñ äúåàá òãåé äéäù(èò),úåøùëä ïéá äôéøè äàéø äúåà äáøòúð äââùáå(ô)

,àéáåáøò íéùáëá äúéä àìå(àô).íéøúåî íéùáëä*

äëìää øåàäøéäá äëìä
.mixzen miyakd* :i sirqהרא"ש מתשובת סי'הכל כ  (כלל 

בין יז) טריפה כבש שנתערב נודע דאם לשיטתיה ואזיל .
הראויה  חתיכה הוי  חיה שהחתיכה אפילו אז הכשרות,

ק"א בסי' השו"ע לדעת אכן בטיל . ולא (ס"ג)להתכבד

כחתיכה  דינה אין מבושלת שאינה חתיכה שכל שסובר
אלא  שבכאן, ההיתר צדדי  לכל  צורך  אין להתכבד, הראויה
לומר  צריך  כן ועל הכבשים. בשאר בתרי חד בטל  הכבש
הרא"ש  לדעת דאף לומר היינו שבכאן, השו"ע דפסק
ואם  להתכבד ראויה מקרי  חיה דחתיכה דס"ל  וסייעתו
שנתערב, כלל חוששים אין כאן אסורות, כולם נתערבה

בהירה בהלכה שם שכתבנו אלא)וכמו עוד:(ד"ה ועי "ש

שישאל  ידי  על לברר שאפשר היכא אבל בבדיקה,
לכולי  לא, או נקובה היא אם הריאה שבדק  לאחד
ספיקא  ספק בכל בזה כיוצא וכן לשאול, צריך עלמא
בדבר  טורח  ואין שאלה ידי  על לברר דאפשר היכא
ויש  לברר. צריך אין טורח  במקום אבל לברר, יש
חיוב אין טורח בלא לברר אפשר אם שאף  אופנים

בהירה בהלכה זה כל וביררנו הדין, מעיקר (ד"ה לברר

לחוש) הדבר wtq:אין לברר יכול אם ואף לקולא דרבנן
לברר  דיש היכא אבל בדבר, טורח  כשיש צריך אין

לברר צריך הוא בקל וכן ו) אות (מחודשים דעת [שפתי

רנ "ב)] בסימן ומ' ל"ט (ס"ק הציון בשער דרבנן:במשנ "ב כספק  דינו בדאורייתא ספיקא ספק  שדין .(gr)lirl oiire
.b"p oniq: בנשמט הרמ "א מחמיר i:ששם sirq(hr).daxrzp dbbyae שלא להשגיח  צריכים שהיו

לעכו"ם: ולמכרה טריפה, שזה ולסמן לחוד במקום ישימו הטריפה אלא miyaka(t)תתערב , dzid `le
.`iaeaxr אלא נתערבה ולא הכבש, מזה היתה הזאת שהריאה שנטרף הכבש מהו יודע  שהוא הבודק  שאומר

בלבד: mixzen.(t`)הריאה miyakd טריפה הכבש ונמצא הריאה את שהכשיר הבודק את לחשוד ואין
ואינו  הכבש את והטריף הטריפה בריאה שהרגיש לומר הבודק נאמן אלא הכשרים, הכבשים בין שהכשיר

להתיר אחד עד נאמן איסורא אתחזק שלא מקום דבכל משום בכשרות, פח .)מעורב זה (יבמות  בנידון שכן וכל ,
בש"ס כמבואר כשרות חזקת גם יש אלא איסורא, אתחזק שלא רק ט.)דלא היא (חולין הרי שנשחטה דבהמה

נטרפה במה לך שיוודע  עד היתר הרא"ש]בחזקת :[תשובת
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בכשרות . שנתערבו טריפות  כלים דין קיא. סעיפים:סימן ז' ובו

.`øúéä ìù úçà úåëéúç éúù åéðôìå ,øåñéà ìù úçàå øúéä ìù úçà úåøã÷ éúù
,ïðáøã øåñéàî àéä äëéúçä íà ;øåñéà ìù úçàå(à)åìà åìôðå ,ãéâ ìù åðîåù ïåâë

,íéøúåî ,åìà êåúì(á)ìù êåúì øúéääå øåñéàä êåúì ìôð øåñéàä øîåì íéìåú åðàù
.äéðôìù ìò äáø äðéà äøã÷áù øúéää íà åìéôàå .øúéäàìà ïàë äéä àì íà ïéãä ïëå

äá ìôðå ,äèåçù øùá ìù úçà äøéã÷(â)åæéà òåãé ïéàå ,úåëéúçä éúùä åìàî úçà
åðà ,àéä(ã)äéä àì íà åà .øåñéàä ìò äáø øúéää ïéà åìéôà ,äìôð øúéä ìùã ïéìåú
àìà ïàë(ä)ìù úçàå øúéä ìù úçà ,úåøéã÷ éúù ùéå ,ïðáøã øåñéàî úçà äëéúç

åæá íâ ,äìôð åæéàì òåãé ïéàå ,øåñéà(å).ì÷äì ïéìåú

äëìää øåà
:` sirq :`iw oniq(`).cib ly epney oebk וגבינה

שיש  באיסורין ואפילו בו, וכיוצא כוכבים עובד של
להקל  תולין בדאורייתא עיקר בדבר (א)להם אבל .

תולין  אין מדרבנן שהוא אף  מתירין, לו שיש
xnel.(a):(ב)להקל  oilez ep`y דלענין ואפשר

אפילו  להקל תולין אין החמורים, משהו איסורי
דרבנן יינם באיסורי  סתם דהיינו ](ג )[כגון  מרוב, בפחות

בו  שנפל האיסור נגד רוב בהיתר שיהא (b):(ד)עד
.zekizg izyd el`n zg` הש"ך דכאן (ה)כתב  נראה

קודם  עצמן בפני ניכרות היו חתיכות שהשתי  מיירי 
דאי  איסור, של מהן איזה היתר של מהן איזה נפילתן,
דאיתחזק כיון כן אם בחד, חד מתחילה נתערבו
כגופו  דינה מהן ואחת אחת כל חתיכות, בב ' איסור
אך  לקולא. דרבנן ספק  בזה אמרינן ולא איסור, של

שפוסקים  תחילה (ו)יש החתיכות נתערבו דאפילו
אם  מקום ומכל להקל. תולין איסורא, ואיתחזק 
להקל  תולין עלמא לכולי האיסור, על רבה ההיתר

ג: dltp.(c)כבסעיף xzid lyc oilez והחתיכה

של  אחרת לקדרה נפלה היא גם ואם אסורה, הנשארת
תולין  בזה גם הראשון, התערובת נאכל וכבר היתר

ומותר  eke'.(d):(ז)להקל opaxc xeqi`n zg` dkizg
לאחת  ונפלה התורה מן האסורה לחתיכה הדין והוא
דמותר, במינו מין חתיכות רוב  שם ויש הקדירות

הראו  חתיכה היא גם ואפילו התורה דמן להתכבד, יה
הראויה  שחתיכה אמרו שרבנן אלא בטלה היא
של  אחת שהקדירה כזה ובספק  בטלה, אינה להתכבד

אמרו  לא שחוטה (ח)נבלה של אחת קדרות שתי  וכן .
האסורה  נבילה של חתיכה ולפניהן נבילה של ואחת
ואין  לזו, זו ונפלו שחוטה של וחתיכה התורה מן
שיש  כיון לקולא תלינן נפלו, מהן לאיזה ידוע
במינו, מין היתר של חתיכות רוב בקדירה

ברוב בטל lwdl.(e):(ט)דמדאורייתא oilez וכן
איסור ולפניה היתר נפל [דרבנן]בקדרת אם יודע ואינו ,

לקולא  דרבנן ספיקא מטעם מותר לאו, אם לתוכה
סק"א] זהב :[משבצות

ïåéö éøòù
ב)וכנה"ג(סק"ב)ש"ך (`) אות חדש(הגה"ט הרשב"א(סק"א)ופרי בשם אחרונים ש "ב)ושארי  ב"ד  (שפ"דפרמ"ג(a):(תוה"ב

השלחןסק"א) א)וערך ליבמות(b):(אות בחידושיו אך(פב:)ריטב"א במשהו, דאיסורו ס"ב קל "ד בסי' המחבר דעת וכן
בששים: דבטל  להקל שם הרמ"א יוסף(c)דעת כו .)נימוקי  משה(יבמות בדרכי  הובא הפרי (סק"ג)ובש"ך(סק"א), וכ "פ

חדש(סק"א)תואר כהפרי יהודה(סק"ב)ודלא היד  אך  בזה, סק"ב)שמיקל הפר"ח :(סוף בדברי וכנה"ג (d)החזיק סק"ד ,
ה) אות דעת(הגה"ט סק"א)והחוות חדש(e):(ב' כ)ופרמ "ג (סק"ד)והכרתי (סק"ג)פרי  ס"ס אדם(דיני  ס"ד)וחכמת סד ,(כלל

החוו"ד אך שלמה. ממשנה ראיה פסק (שם)והביאו מפלוגתא, נפיק דלא כיון ומ"מ  כנים. ודבריו עיי "ש, הראיה על  תמה
החיים ז)בכף להקל:(אות יש הפסד ובמקום הש"ך, לסברת לחוש יש חדש(f)דלכתחילה בתרומות (סק"ד)פרי ממשנה

מ"ו) דעת(פ"ז  והחוות סק"ג), נאכל(ב' אם אבל בשני, הספק שנולד קודם הראשון התערובת שנאכל  דוקא שזהו הוכיח 
אסור: בשתיהן, ספק שנולד  הפרישה(סק"ה)ש"ך (g)אחר ביאור ]בשם מעט יוסף(h):[בתוספת בנימוקי  כו.הכל דיבור (יבמות

בפנים) עיי"ש בש"ךראשון . ג':(שם)והובא בסעיף מבואר וכן וש"פ.
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.aïéìåúù íéøåîà íéøáã äîá(æ),øåñéàä ìò äáø øúéää ïéà åìéôà ì÷äì åìà ìëá
.øúéää ìò äáø ïë íâ øåñéàä ïéàù(ç)ïéìåú ïéà ,øúéää ìò äáø øåñéàä íà ìáà

.ì÷äì.bàäéù ãò ,ìôð øåñéàä êåúì øîåì ì÷äì ïéìåú ïéà ,äøåú ìù øåñéàä äéä
(è)éãë ,øåñéàä ìò äáø øúéää(é).äøåú éøáãî åëåúá ìèáúéù.cøúéää äéä

úçà úåøã÷ éúù ,ãöéë .ì÷äì ïéìåú ,äøåú éøáãî åëåúá ìèáúéù éãë øåñéàä ìò äáø
äìôðå ,äìáð ìù úçàå äèåçù øùá ìù(àé)øúéää íà ,ïäî úçà êåúì äìáð úëéúç

éôì ,ì÷äì ïéìåú ,äìáðä úëéúç ìò úö÷ äáø øúéää úøã÷áù(áé)ïéî äøåú øáãù
åéä .íéùù åëéøöä íéîëçù àìà ,áåøá ìèá åðéîá(âé)úåøéã÷ä éúù(ãé),ãçà ïéîî

ì÷äì ïéìåú ïéà ,øçà ïéîî øåñéàäå(åè).øåñéàä ìò íéùù øúéää äáøéù ãò

äëìää øåà
:a sirq(f).el` lka בזה שחולקים וסוברים (י)ויש ,

נפל  שלא לתלות שאפשר חתיכות ושתי אחת דבקדרה
רבה  האיסור חתיכת אפילו מותר לקדרה, האיסור כלל
נפל  שבודאי  האחרים באופנים משא"כ ההיתר, על
יהא  שלא צריך נפל, להיכן ידוע  שאין אלא איסור שם
שכל  כהשו"ע נקטינן דינא ולענין מרובה. האיסור

אסור  ההיתר, על רבה `m(g):(יא)שהאיסור la`
.xzidd lr dax xeqi`d אחת בחתיכה תאמר ואם

על  מרובה האיסור שיהא מצינו היאך קדרות ושתי
בקדרה  נבדוק  רוב הוא שהאיסור שידע  דכיון ההיתר,
באיסור  שהיה בבירור יודע  שזה לומר יש היתר. של
יודע אינו הוא אבל זה, דבר מאחר ששמע  כגון יותר,
כמו  לעולם שהיה ואפשר בעצמו, ההיתר שיעור כמה
עד  מועט ההיתר שהיה אפשר גם אך עכשיו, שמצא
שמצא  כמו הרבה נעשה שם שנפל האיסור שעם

האיסור (יב)עכשיו  וסילק  שקדם כגון לומר יש ועוד .
היתה  קדרה באיזו יודע ואינו לכן, קודם אחת מקדרה

ואינו (יג )מונחת  הקדרה, הרבה שנצטמק  אפשר או .
מן  היה שנצטמק  שמה או האיסור נצטמק  אם יודע

סק"ו]ההיתר חדש  b::[פרי sirq(h)lr dax xzidd
.xeqi`d בשאינו אבל ברוב, מספיק במינו במין דוקא

ד' סעיף  כדבסמוך ששים צריך סק"ח]מינו (i):[ש "ך
.dxez ixacn ekeza lhaziy, בלח בלח  ומיירי 

וכאן  ששים, הצריכוהו ורבנן ברוב  בטל דמהתורה
ביבש, ביבש מיירי  דאי להקל. תולין היתר רוב  שיש
הכי  בלאו ההיתר, לתוך שנפל האיסור ראינו אפילו
דמיירי  או א'. סעיף ק"ט  כבסימן מדרבנן אפילו בטל
במינו  או להתכבד, ראויה והחתיכה ביבש ביבש

לקמיה: שנבאר כמו מינו c:ושאינו sirq(`i)
.dlap zkizg להתכבד ואפילו הראויה חתיכה היא

aexa.(ai):(סק"ה)וכנ"ל lha epina oin dxez xacy
כסתם  ליפתן מיני  או מרק  גם בקדרות יש אם ואף 
מכל  ליפתן, או מרק בלא מתבשלין שאין קדרות
שאינו  את סלק דאמרינן לו, יש במינו מין דין מקום
תורה  מדין ומבטלו עליו רבה ומינו אינו כאילו מינו

ב ' סעיף  צ"ח  בסימן zexcwd(bi):(יד)כמבואר izy
.'eke,חתיכות ושתי היתר של אחת בקדרה הדין והוא

ספיקא  הוי הקדרה של מינו אינו האיסור וחתיכת
ולחומרא הפוסקים]דאורייתא `cg.(ci):[כל oinn

כלומר לאו  אלא אחד, ממין הקדרות ששתי דוקא
ההיתר  ממין אינו שנפרך (טו)שהאיסור וכגון .

האיסור  יתוודע  כן לא דאם ניכר, ואינו דקות לחתיכות
סק"ו] miyy.(eh):[פרישה xzidd daxiy cr מיירי

ששים, מועיל לא שמדרבנן להתכבד הראויה בחתיכה
הקילו  ספק שיש :(טז)וכאן

ïåéö éøòù
(i) ו)כנה"ג(סק"ו)ש"ך אות חדש(הגה"ט יהודה(i`)וש"א:(סק"ד)פרי  לחם הבית פסק הישועות (סק"ו)כן דעת נראה וכן

החיים(סק"ג)יעקב בכף וכ "פ האחרונים, קושיות לתרץ טז)שכתב בשם (סק"ב)ט "ז(ai):(אות אוקימתא עוד  ועיי "ש ,
יב)וכנה"ג (סק"ג)ט"ז(סק"ה)פרישה(ci):(סק"ז)ש"ך(bi)הדרישה: אות שם(הגה"ט ההלכה באור ועיין י "ח). שכן (ס"ק

הפוסקים: רוב חדש(סק"ה)ט"ז(fh)וש"א:(סק"ט)ש"ך(סק"ד)ט"ז(eh)דעת ופרי הר"ן, וש"א:(סק"י)ע"פ
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.dìù úçàå øúéä ìù úçà ,úåëéúç éúù íäéðôìå ,øúéä ìù úåøã÷ éúù ïàë åéä
,åæ êåúì úçàå åæ êåúì úçà äìôðå ,øåñéà(æè),ïðáøã øåñéàá åìéôà ,ïäéúù úåøåñà

(æé),øåñéàä ìèáì ïäî úçàá ùé* íà ìáà .øåñéàä ìèáì éãë úçà íåùá ïéà íà
(çé).úåøúåî ïäéúù.e,ïäî úçà êåúì øåñéà ìôðå ,øúéä ìù úåøéã÷ éúù ïàë åéä
(èé)øîåà éðà ,ìôð åæéàì òåãé ïéàå ïäî úçà êåúì øåñéà ìôðå øæçå ,ìôð åæéàì òåãéå

äëìää øåà
:d sirq(fh).odizy zexeq` תולין אנו שאין לפי 

האיסור  את תולין שאנו היכא אלא נפלה בזו ואומרים
ממה  יותר האיסור את אוסרים אנו דאין באיסור,
אם  היתר, של הן הקדרות כששתי אבל כבר. שהיה
אתה  הרי  השני , ומתיר באחד האיסור תולה אתה
כל  על אוסר שאתה כיון כן ואם מהיתרו, אחד אוסר
ולהתיר  זו קדרה לאסור ראית מה מהן, אחד פנים

אסורות  שתיהן כן ועל איפכא, דלמא ולפי (יז)האחרת .
אינן  ההיתר קדרות שתי  דאפילו להדיא משמע זה
להתיר  אין גדולה, ואחת קטנה מהן אחת אלא שוות,
שהרי  נפל, הקטנה לתוך דהאיסור ולומר הגדולה
ודלא  בקטנה. לתלות ראית ומה מהן אחד אוסר אתה

ה)כאו"ה דין  כט כ"כ (כלל בקטנה, שתולין שכתב
lhal(fi):(יח)האחרונים  ick zg` meya oi` m`
.xeqi`d האיסור לבטל יחד בשתיהן יש דאם משמע 

דאם  בשו"ע  כתב ז' סעיף דלקמן וקשה מועיל. לא
כיון  לבטלו הקדרות מצטרפות אחד אדם של הם

האחרונים  כתבו ולפיכך להתערב. דלא (יט)דעתידין
לא  צירוף מדין אבל אומר, שאני  מדין אלא כאן מיירי 
או  מצטרפים. אחד אדם של הם אם ואכן כלל, מיירי 
להתערב עומדות שאינן בקדרות דמיירי אפשר

צירוף: מועיל לא גוונא zexzen.(gi)דבכהאי  odizy כדי בה שיש הקדרה לתוך נפל האיסור אומר שאני
אותה [טור]לבטל אלא שתיהן, ולהתיר להקל תולין אין דאורייתא באיסור אבל דרבנן, באיסור דוקא והיינו .

לחומרא  דאורייתא דספק  אסורה, והשניה מותרת לבטל כדי בה דוקא (כ)שיש זהו השניה לאסור שאמרנו וזה .
להקל  תולין אז בטל, הוא דמהתורה כיון במינו, מין והוא רוב בה יש אם אבל האיסור, כנגד רוב בה כשאין

השניה  גם e::(כא)ומתירים sirq(hi).ltp efi`l recie אבל השני, נפילת טרם האיסור נפילת שנודע  והיינו
להקל  תולין אין השניה, הנפילה לאחר עד הראשונה הנפילה נודע לא :(כב)אם

äøéäá äëìä
.lhal odn zg`a yi* :d sirq :`iw oniq בשום אין ואם

ובאו  אדם בני שני של הם אם אפילו לבטל , מהן אחד
הרשב"א דעת זה, אחר בזה כב:)לישאל  הארוך  לאסור (תוה"ב

שמתיר  כהרמב"ן ודלא דרבנן, באיסור אפילו שניהם
הט"ז והנה בב"י . סק"ו)כמבואר יט)הש"ך(סוף י והפר (ס"ק

יח)חדש הרמב"ן (ס"ק על הרשב"א חולק מדוע נתקשו
בכתובות דאיתא מהא שנא ומאי שבילין (כז .)בזה, שני 

מהן  באחד  טהור אדם והלך טהור, ואחד טמא אחד
והתעסק  השני  בשביל  הלך  וחבירו בטהרות, והתעסק
הטהרות  הרי זה, אחר בזה דין בבית לישאל  ובאו בטהרות,
בחבירו. הטומאה תולה אחד  דכל טהורות, בהם שהתעסקו
אמנם  הרמב"ן. כדברי להקל  והפר"ח הש"ך העלו זה ומכח 

יהודה יב)היד  ס"ק הרשב"א (הארוך בחידושי  דהמעיין כתב
באחד(פב:)ליבמות שנפל חביות בשתי דכאן סברתו יראה

והוו  במוקף שהם חביות דשאני  אוסרים, אנו תרומה מהם
בחבירו, לתלות אחד  כל  מצי  לא ולפיכך אחד , ככלי 

והריטב"א הרא"ה וכן שבילין. בב' פב:)משא"כ  (יבמות

והכי  השו"ע סתימת וכן הרשב"א. לדברי הסכימו והטור
עצמו  עבור כששואל  אלא מיקל לא הרמב"ן וגם נקטינן.

ברמב"ם וכמבואר בכתובות וכדמשמע אבות בלבד  שאר  (הל '

ה"ב) פי "ט האחדהטומאה שבא או כאחד שניהן באו ז"ל:
השבילים  ובשני  היינו שנים ואמר חבירו ועל  עליו ושאל 
וטהרות  טמאין שניהם הרי  עשינו טהרות ושתי הלכנו

נשרפות: שעשו

ïåéö éøòù
(fi)בתוה"ב יא)ש"ך (gi):(כג.)הרשב"א חדש(ס"ק יא)פרי סק"ח)חוו"ד (ס"ק אדם(ח' ס"ט)חכמת סד  (סק"ו)ט "ז(hi):(כלל

יג)ש"ך  חדש(ס"ק יב)פרי  טפי :(ס"ק גרע שנפלו חתיכות ב' שיש דכאן והב"ח  הרש"ל  מ "ש ודחו (ס"ק ש"ך (k)וש"א.

הפניםיב) טז)ולחם  יצחק(אות ו)ובית אדם(k`):(אות החכמת וכ"כ  ס"ט)פשוט, סד תשובה(ak):(כלל נח)דרכי  בשם (ס"ק
חיים: מים מקור
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(ë)òåãé ïéàå ,ïäî úçà êåúì øåñéà ìôð íà ìáà .éðùä íâ ìôð ïåùàøä øåñéà íå÷îì
,ìôð åæéàì òåãéå ïäî úçà êåúì øåñéà ìôð êë øçàå ,ìôð åæéàì(àë).úåøåñà ïäéúù

íù ìôð àì åìéàë éåä ,íù ìôðù øåñéàä ìèáì 'ñ äéä íà ìáà ,íù ìôðù øåñéàä ìèáì 'ñ ïéàù à÷åãå :äâä

ììë øåñéà(הרשב"א בשם fïàë..(ב"י åéä(áë)úçà êåúì øåñéà ìôðå ,øúéä ìù úåøã÷ éúù
,åìèáì éãë ïäéúùá ùéå ,øåñéàä ìèáì éãë úçàá ïéàå ,ìôð åæéàì òåãé ïéàå ïäî(âë)

ìà ãåò àìå .åìèáì úåôøèöî ïäéúù.úåôøèöî ,äéìòá úçàå úéáá úçà åìéôà à(ãë)
ìëù éôì ,ãçà íãà ìù ïäéúùùë ,à"ãá .äàîì åìéôà ïéãä àåäå(äë)íãà ìù ïäù

ãçà(åë),áøòúäì ãéúò

äëìää øåà
(k).ipyd mb ltp oey`xd xeqi` mewnl אם ודוקא

דאורייתא  איסור או דרבנן, איסור הוא שנפל האיסור
היתר  רוב ויש ומינו במין כגון דרבנן ושיעור
ואין  דאורייתא איסור נפל אם אבל בטל, דמהתורה

אסורות  שתיהן היתר, `zexeq.(k`):(כג )רוב odizy
גם  נפל האחרון האיסור שנפל למקום אומרים ואין
לא  הראשון האיסור שנפל שבשעה דכיון הראשון,
שום  תצא לא נאסרו, כן ומחמת נפל מהן באיזו נודע 
שנפל  האיסור בשביל מחזקתה מהקדרות אחת

f::[ב"י]באחרונה sirq(ak).zexicw izy ואין
ביבש  ליבש בלח  לח  בין odizy(bk):(כד)חילוק 

.elhal zetxhvn למא נעשית ואפילו חתיכה דאמר ן
לבטלו, הקדרות צירוף  מועיל האיסורים בכל נבלה
להיכן  כשידוע  אלא נבלה נעשית חתיכה אמרינן דלא
כל  כן אם נפל, להיכן ידענו דלא כאן אבל נפל,
אותו  רואין להתערב עתיד והוא לספק הכל שנכנס 

מתחילה  נפל כאילו הוא והרי  מעורב  כבר הוא כאילו
האיסור  לבטל בה שיש `elit(ck):(כה)לקדרה d"de

.d`nl,ביבש אף  במאה לבטלו שצריך תרומה כגון
דכיון  הקדרות, לצירוף צריך אין איסורין בשאר אבל
יבש  כדין הקדרה בטלה כן אם קדרות ג' כאן שיש

axrzdl.(dk):(כו)ביבש  cizr cg` mc` ly ody
שאחד  כגון להתערב עומדים אינם הם אם אבל

בקיוהא והשני  במתיקות אינם [חמיצות]נתבשל
להתערב(כז)מצטרפים  שעתיד במקום דאף  ודע .

דאורייתא  באיסורין דוקא הוא לבטל, שמצטרף
קדרה  בכל רוב  ויש במינו מין כגון דרבנן, ושיעורין
אבל  לבטלו, ששים יש הקדרות שתי  ובצירוף וקדרה
מינו  בשאינו מין בתערובת כגון דאורייתא באיסור

מצטרפים  axrzdl.(ek):(כח)אינם cizr ומותר
להתערב שעתידים דכיון יחד, שיערבן בלא לאכלן

נתערב כבר כאילו :(כט)חשבינן

ïåéö éøòù
(bk)יד)וש"ך(סק"ז)ט"ז חדש(ס"ק והפרי  הש"ך  וכתבו כהב"ח. ודלא האחרונים, יג)וכל  זה (ס"ק בסעי' לאשמועינן דבא

לקולא: תלינן אפ"ה אתרעי הנפילה שע"י  אלא בהיתר, מוחזקת כבר היתה שהקדרה הדין)רשב"א(ck)דאע"פ מקור  (שהוא

בש"ך  ליתן (סק"כ)וכמבואר שראוי כיון במינו ומין דרבנן באיסור אפילו ששים אין אם בלח בלח  שאוסר כהרא"ה ודלא .
יז)ש"ך(סק"י)ט"ז(dk)טעם: חדש(ס"ק טו)ופרי מועיל(ס"ק אין איסורים בשאר חנ"נ דלמ "ד שכתב הב"ח על  והשיגו ,

אור(ek)צירוף: עמודי נב)שו"ת יהודה(סי' היד  וכ "כ כו), ס"ק יח)ש"ך (סק"ח)ט "ז(fk):(הקצר  חדש(ס"ק יז)ופרי (ס"ק

רש"ל  נו)בשם סי' חלב (פג"ה של  תבשיל  ואחד  בשר של תבשיל אחד  שהיה כגון להתערב כלל  עומדים אינם אם וכ"ש ,
הלבוש וכ "כ מצטרפין, שם:(ס"ז)שאין ק"ה(gk)והט"ז בסימן באיסור ש"ך דאפילו טז בס"ק כאן  מדבריו כדמשמע ודלא [סק"ל,

ושפ"ד] מרבבה בדגול ועיין  מצרפין , כאןדאורייתא יט)והגר"א חדש(ס"ק הפרי דעת וכן יט). מאי (ס"ק טעמא ועוד  שכתב אלא ,
וחדא  חדא בכל מינו, בשאינו מין דהוי  דכיון משום ספק ליכא בכאן לבטל, מצטרף בספק שנכנס שכל משום מצטרפין

מצטרף: אין מינו בשאינו מין דרבנן איסור דאפילו זה לטעם משמע עכ"ל . קפילא ע"י  אטעמא למיקם כ"כ(hk)איכא
יג)הט"ז ס"ק חי' החוו "ד  והביאו כא)והגר"א(סק"י, שמצריך(ס"ק והרמ "א בירושלמי , משמע ושכן והמחבר, הרשב"א לדעת

המחמירים: לדעת זהו לערבם



êåøò ïçìùàé÷ ïîéñúåáåøòú çìø

ìáà(æë).úåôøèöî ïéà ,íãà éðá éðù ìù íä íà.ì÷äì ïéà ãçà íãàá åìéôàã íéøéîçî ùéå :äâä

(çë)øçàì àìà åìëàì ïéà* åäéîå .ãçà íãàá øéúäì ùé ãñôä êøåöìå(èë)ìèáúð øáë æàã ,ãçé åðáøòéù

øåñéàä(מהרי "ש בשם כ"ו כלל .(בארוך

äëìää øåà
(fk).zetxhvn oi` mc` ipa ipy ly md m` והיינו

שתי  אם אבל בעליה, ואחת בבית אחת שקדרה
אפילו  מצטרפות אחת, בעליה או אחד בבית הקדרות

אדם  בני  שני בעליה (ל)בשל ואחת בבית אחת ואפילו .
מקילים  שיעו (לא)יש אין אפילו דרבנן לבטל באיסור ר

ועיין  זה. אחר בזה לשאול באו אם יחד, בשתיהן
להקל: שאין ה' סעיף בהירה jxevle(gk)בהלכה

.xizdl yi cqtd מרובה הפסד (hk):(לב)היינו
.cgi epaxriy דכל איסור, מבטל משום בזה ואין

דמי  כמעורב להתערב  :(לג )שעומד

äøéäá äëìä
.epaxriy xg`l `l` elk`l oi`* :f sirq הכנה"ג וכתב

כ) אות בו (הגב"י שיש בעוד  אלא יחד שיערבנו  מועיל  דאינו
מועיל אינו רוטב בלי  יחד החתיכות  מערב אם אבל  רוטב,
עדיפא, ביבש יבש דהא דבריו להבין זכיתי ולא לביטול.
בביאור  משמע וכן מדרבנן. אפילו ברובא בטל  דבעלמא

כא)הגר"א איסור (ס"ק מבטל  משום בזה ואין וז"ל:
רוטב. בלא משמע ע"כ . ביבש מצטרפין דהא לכתחילה,

קח  בסי ' בט"ז בהדיא מוכח  שם(סק"ו)וכן יג)ובש"ך (ס"ק

בספק  נכנסו דכולן שבתנור, החתיכות כל לצרף דיש
בצלי : מיירי שם והלא עיי "ש,

ïåéö éøòù
(l)דתרומות בב"י)תוספתא משה(הובא הדרכי וכ"כ  בב"י , עיי "ש יעלו אלו הרי  אחת בעליה מגורות יהודה (סק"ג)ב' וביד .

כח) ס"ק כמעורב:(קצר  רבנן להו חשבי  אחד שבמקום ונראה להתערב. עומדים אין שהרי יט)ש"ך (l`)תמה (al):(ס"ק
ק"ח בסימן יג)ש"ך  וכאן(ס"ק חטאת התורת אדם(סק"כ)ע"פ וחכמת ס"י), סד אדם(bl):(כלל  :(שם)חכמת
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כוכבים. עובדי  של פת דיני קי"ב. סעיפים:סימן ט"ז ובו

.`ìåëàì íéîëç åøñà(à)íéîîò ìù úô(á),íéáëåë éãáåò(â).úåðúç íåùîåìéôàå)

íå÷îá(ã)(øåñà ,úåðúç íåùî àëéìã(רמ"ח סימן ïâã,.(רשב"א éðéî úùîç ìù úô àìà åøñà àìå
,ïçåãå æøåà ìùå úåéðè÷ ìù úô ìáà(ä).åøñàù íúñ úô ììëá åðéàøåñà åðéà íâå :äâä

íéáëåë éãáåò éìåùéá íåùî(å)ìò äìåò åðéà íà(æ)íéëìî ïçìù(הרא"ש תשובת בשם וב"י  a(ç)..(טור
úô íéç÷åìå øáãá ïéìé÷îù úåîå÷î ùé

äëìää øåà
:` sirq :a"iw oniq(`).'eke minnr ly zt דעת

עובד  של בפת איסור דאין הסימן בכל והרב  המחבר
בב"י  שפסק  וכמו כוכבים עובד כשאפאו אלא כוכבים
עובד  וערכו שלשו פי  על דאף והרשב"א, כהרמב"ם
מותר. באפייה מעשה ישראל בו שעשה כל כוכבים
ועריכה  דלישה הדינים חלוקי המחבר כתב  לא כן ועל
לדעת  דוקא היינו שם מ"ש שכל לפי בב"י, שכתב 
פסק וכן והרשב "א. להרמב "ם משא"כ והטור, הר"ן

חטאת ד"ב)בתורת עה הרבה (כלל שם והביא ,
כן שסוברים סק"א]מהאחרונים icaer(a):[ש"ך

.miakek אינם אפילו אלא כוכבים, עובדי  דוקא לאו
בהו  דשייך אסור, פתם ישמעאלים כגון כוכבים עובדי

בם" תתחתן לחלל (א)"לא המומרים והחופשיים .
כוכבים  כעובדי שדינם אומרים יש בפרהסיא שבת

אסור  ובישולם ובישולם,(ב)ופתם פתם מתירים ויש .
איסור  בהו שייך ולא מותרות, דבנותיהם כיון

zepzg.(b):(ג )חתנות  meyn עובדי גיעולי  משום אבל
יומן  בני אינן כליהם דסתם למיחש, ליכא כוכבים

קכ"ב  סימן סק"ג ]כדלקמן meyn(c):[ש"ך `kilc
.zepzg פת וכן בנים, להם שאין הכומרים פת כגון

לאו  שאמרו, בנותיהן דמשום אסור. ובחורים נערים
אלא  אמרו, נותן של או מוכר של בתו משום דוקא

לזה  יש לזה אין שאם הגוים בנות `epi(d):(ד)משום
.exq`y mzq zt llka על לעלות חשוב שאינו כיון

בישולי  משום גם בו אין כן ועל מלכים, שלחן
זהב (ה)עכו"ם  המשבצות ודקדק  זה (סק"ב). דמטעם

אחר  הולכין דגן מיני חמשת עם מינים שאר עירב  אם
חלה  שלגבי ואף מותר. מינים משאר הרוב  ואם הרוב ,

ס "ט) שכ "ד ס "ט)וברכה(סי ' ר "ח  סי' הוא,(או "ח גמור פת
חשוב : שאינו כיון אסור אינו dler(e)מ "מ epi` m`

.mikln ogly lr בדבר בדיקה צריך דבסתמא משמע 
האחרונים  אבל מלכים. שלחן על עולה כתבו (ו)אם

על  עולה אינו ודוחן ואורז קטנית דפת ספק דאין
עולה  שהוא אפשר תבשיל דוקא אלא מלכים, שלחן

מלכים: שלחן mikln.(f)על ogly על עולה דאם
מלכים  גרעשלחן דלא עכו"ם, בישולי משום אסור

פת עשוי  שהוא a::[ב"י]מפני sirq(g)zenewn yi
.'eke oiliwny הפת גזירת שנתפשט מקומות יש הנה

נפש, חיי  משום פלטר פת והתירו שחזרו אלא
בירושלמי ה"ד)כדאיתא פ"א פת (שבת שאין במקום

אסורה  גוים פת שתהא היה בדין מצויה, ישראל
מן  ובלבד נפש, חיי מפני  והתירוה עליה ועימעמו

הרשב "א וביאר צב:)הפלטר. אין (תה"ק פלטר של שפת
קירוב כאן שאין כך כל בו מצוי החיתון תקלות

ïåéö éøòù
תואר(`) סק"ב)ופרמ "ג (סק"ג)פרי עולם(שפ"ד  בהליכות ה"ד)וכ"פ חקת פ' בזה:(ח"ז  שהיקל כמי ודלא .(a)דוד שבולי 

א) חדש(אות הפרי  הפרמ "ג (סק"ב)ע"פ פסקו יעלה(שם)וכן יהודה לא)ושו"ת סי ' תליתאה (חיו "ד  ודעת טעם טוב ושו"ת
טז) סי ' פוסקים:(ח"ב תשובה(b)ועוד  למשה(סק"א)פתחי התפארת ס"ט)בשם קיג חפץ (סי' בספר עטר בן הגר"ח  וכ"כ  ,

ע"ד)ה' צז ד' ד : אומר(חולין יביע ובשו"ת י). סי' חיו "ד  לקראת (ח"ה מערכה האחרונים בין רבה מחלוקת והביא בזה האריך 
שידליק  משגיח  להעמיד לכו"ע, הדבר לתקן טוב אותם שמעסיקים דבמקומות וכתב בזה. להקל  לדינא והעלה מערכה,

עיי "ש: האש בתשובה(c)את רמ"ח)הרשב"א סי' בש"ך (ח"א הרא"ש(d):(סק"ד)והובא כ "א)שו"ת סי' י"ט הובא (כלל
הט"ז כמ"ש והטעם בטור. דעת:(סק"ב)בקצרה קירוב בו אין חשוב, שאינו וב"ח(e)שכל  הבית, בבדק וט "ז (ס"ד)הב"י 

וש"א:(סק"ה)וש"ך(סק"ג)



êåøò ïçìùáé÷ ïîéñí"åëò úôàîø

(è).÷çãä úòù àéäù éðôî ,ìàøùé íåúçð íù ïéàù íå÷îá ,íéáëåë ãáåòä íåúçðî
(é),éåöî ìàøùé úôù íå÷îá åìéôàã íéøîåà ùéå)(àé)(éøùריש ואו "ה ומהרא"י  והג "א וסמ"ק המרדכי לדעת (ב"י

מ"ד) úôכלל ìáà .(áé)íåùî äøéæâä ø÷éòù ,ì÷äì äá äøåîù éî íù ïéà ,íéúá éìòá ìù
.íìöà ãåòñì àáé íéúá éìòá úô ìëàé íàå ,úåðúçíà àìà ,úéáä ìòá úô éø÷î àìå :äâä

.êëá åëøã ïéàù ô"òà ,øèìô éø÷éî ,øåëîì åàùò ìáà ,åúéá éðáì åàùò(âé)éø÷î ,åîöòì åàùòù øèìô ïëå

úéáä ìòá(בב"י משמע b(ãé)úôë..(כך åúô éøä ,ìàøùé ïéîæä øèìô íàù øîåàù éî ùé
.úéáä ìòá

äëìää øåà
ואכן  עכ"ד. עוסק  הוא ובאומנותו הוא אומנותו הדעת,
שגזרו  בשעה נתפשטה לא הפת שגזירת מקומות יש

בסמוך.(ז)עליה  ונבאר בהגה, הרב שכתב מה וזהו .
היתר  נהגו דלא קי "ג בסימן עכו"ם לבשולי דמי ולא
ושייך  האדם יחיה לבדו הפת דעל משום מקום, בשום
ואסרום  בפת דברים בכמה הקילו כן ועל נפש. חיי  בו

עכו"ם סק"ו]בבשולי מהריט "ץ[ש "ך בתשובת אכן (סי '.

בפת קס"א ) כמו בפלטר עכו"ם בבישולי  גם להקל ס"ל
עליו  הקשה כבר אמנם להקל. שנהגו במקום

הנ"ל (ח)החיד"א  והירושלמי הפוסקים כל דמשמעות
בפת: אלא הפלטר היתר m"ekrd.(h)שאין mezgpn

עובד  שאפאו ישראל פת אבל כוכבים עובד פת דוקא
סעיף כדלקמן להתיר מקום בשום נהגו לא כוכבים

eke'.(i):[פר"ח]י"א elit`c `"ie שבשעה לפי
של  פלטר פת איסור המקומות בכל נתפשט לא שגזרו,
מקום  ומכל ישראל. פת שמצוי במקום אפילו עכו"ם
ויש  מקומות. באותם אפילו אסור בתים בעלי של פת
בעלי  בפת אף היתר שנהגו מקומות שיש הסוברים

האחרונים וכ"כ עיקר הראשונה וסברא [פריבתים.

נתפשטixy.(i`):](ט)חדש שכן האחרונים וכתבו

חטאת ובתורת עה)המנהג, כלל הפוסקים (ריש בשם כתב 
להזהר  צריך נזהר שאינו מי אף תשובה ימי  דבעשרת

עכו"ם. של יעקב]בפת מנחת ישראל. פת מצוי אין  .[ואפילו
לד  מקום השנה ומכל ימות בכל אף להזהר יש ינא

אם  ישראל, פלטר כשמצוי גוי  מפלטר פת ליקח  שלא
ה  בסעיף כדלקמן יותר יפה גוי  פלטר שהפת :(י)לא

(ai).lwdl da dxeny in oi` miza ilra ly zt
ח ' בסעיף עיין כלל, מצוי  פלטר פת שאין ובמקום

שם: ההלכה eke'.(bi)ובאור xhlt okeקבוע אפילו
קירוב משום בו יש לעצמו שעשאו כל לרבים ומומחה

הוא  הבית בעל זה דלדבר b::(יא)דעת, sirq(ci)
.'eke xne`y in yi מפת שהזמינו לומר רצונו אין

ר"ל  אלא אסור. ודאי  דזה ביתו, לצורך שאפה
פי  על ואף למכור, שעשה מהפת לפניו ונתן שהזמינו
והשתא  אזלינן השתא דבתר משום זו לסברא אסור כן
בסעיף אבל הרא"ה, דעת היא וזו הבית. בעל פת הוי
שחלקו  הפוסקים ורוב  הרשב "א כדעת השו"ע  פסק  ז'
שנעשה  וכל אזלינן אפייה בתר דלעולם וס "ל עליו,
וכן  מותר. הבית בעל ביד עכשיו שהוא אף  למכור

להלכה  :(יב)עיקר

ïåéö éøòù
(f)והט "ז בב"י . משמע בכ(סק"ד)כן נתפשט לא הפת שגזירת לפי המחבר בדברי  עליה,שכתב שגזרו בשעה המקומות ל 

בזה: שהעיר לפרמ "ג  ראיתי  וכן בהגה. הרב שהביא הי"א לדעת זהו דהא דק. ט)בשיו"ב(g)לא חמד(אות בשדה והובא ,
ד) אות יצחק(אספ"ד פחד  הרב מדברי שם והביא גוים), פת אבל(מע' עליו, פקפק ולא הנ"ל מהריט"ץ דברי  את ג "כ  שהביא

בשד"ח  אולם ז"ל . החיד "א כדברי לתפוס לנו דיש השדה)סיים להיתר (פאת לאצטרופי חזי מ "מ כן הלכתא דאין דאף הביא 
דורנו מפוסקי קצת וכ"כ  יעוי"ש. השיטות מן בהירהאחד  בהלכה קי "ג סי' והמעושן)[עיין הש"ך (h):](ד"ה וכתב (סק"ח)סק"ח,

ובלבוש: כאן הרמ"א ובהגהת באו"ה מבואר בש"ך(i)שכן חדש(סק"ט)הכל  היינו (סק"ט)ופרי  המנהג  שנתפשט ומ"ש .
דעת יחווה בשו"ת וכמובא ספרד בגלילות רל"ז)אפילו דף נג סי' פוסקים:(ח"ה ועוד צדק וזבחי  הכנה"ג ב"י (i`)בשם

הש"ך והעתיקו הרשב"א, יא)בשם חדש(ai):(ס"ק יב)פרי טו)וכנה"ג (ס"ק אות הבית(הגב"י במשמרת צג.)וכדאיתא (צב:

הש"ך שתירץ דמה וכתב הרא"ה. על יב)שחולק נהירא.(ס"ק לא טפי , גרע אצלו דמזמינו לחלק מדנפשיה ס"ל דהשו"ע
עולם בהליכות ה"א)וכן חקת פ' לכנה"ג :(ח"ז הסכים
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.cïéøéúîä úòãì ,éåöî ìàøùé øèìô ïéàù íå÷î(åè),íéáëåë ãáåò øèìôî úô ç÷éì
(æè)øèìô øåëîéù ãò äøåñà íéáëåë ãáåò øèìô úô éøä ìàøùé øèìô íù òéâä íà

.åøùëäì íéáëåë ãáåò ìù åúô øæåç ìàøùé úô äìëù øçàìå ,åúô ìàøùé.d(æé)ùé
úô äùåò íéáëåë ãáåò øèìô ùéå ,ìàøùé øèìô ùéù åà ,úô åãéá ùéù éîù íéøîåà

øèìôî úåð÷ì øúåî ,ìàøùé øèìô ìù åãéá ïéàù øçà ïéîî åà ,åðîî äôéíéáëåë ãáåò
åúåáéùç éðôî äæ øèìô úôá øúåé äçåð åúòãã ïåéëã ,øèìô ìù úôá øúéä åâäðù íå÷îá

.åì ä÷åçã úôë äæ éøä ,åéðéòá.e,øèìô ìù úôá øúéä åâäðù íå÷îá(çé)àåä åìéôà
.øúåî ,åéðô ìò íéçåè íéöéáù åà íéöáá ùåìð(èé),íéáëåë ãáåò äàôàù ä"ãðôðéà ìáà

äëìää øåà
:c sirq(eh).gwil בספרים הגירסא היא כך

'לקח ' בה שכתוב הש"ך לגירסת ואפילו [וכך המצוים.

הראשון] הדפוס והוא שכ"ה, שנת וינציה בדפוס פירושו נמצא
פת  ליקח  המתירין דלדעת היינו בחיריק , ִ'לקח'
ליקח אסור שוב ישראל, פלטר הגיע אם נכרי, מפלטר
מפלטר  פת בהיתר לקח  כבר אם אבל עכו"ם. מפלטר
הפת  הכל לדברי  ישראל, פלטר הגיע כך ואחר עכו"ם

עומדת  בהיתרה xhlt(fh):(יג )שלקח  my ribd m`
.dxeq` m"ekr xhlt zt ixd l`xyi לדעת היינו

דפת  שם בהג"ה הי "א לדעת אבל ב ', בסעיף  המחבר
פשיטא  מצוי, ישראל שפת במקום אפילו מותר פלטר

יד]שמותר ס"ק d::[ש"ך sirq(fi).'eke mixne` yi
הרשב"א דעת דבריו]זו שדחה כהטור קיימא [ודלא והכי  ,

פת (יד)לן  אין אפילו ב' בסעיף הרמ "א ולדעת .
מותר ישראל משל יפה בנימין]העכו"ם sirq:[חלקת

:e(gi).miviaa yelp `ed elit`,לה ניחוש דלמאי 
דם בהם אין ביצים רוב  דם, משום ס "ואי סימן  (כדלעיל

בינינו ס"ח ) מצויים אין טמא, עוף ביצי  משום ואי  .
ס"ב) פ "ו סימן  דאסור (כדלעיל עכו"ם בישולי  משום ואי .

ס"ד)בביצים קי"ג סימן  והביצים (כדלקמן עיקר קימחא ,
'המוציא' מברכין שהרי לו, הדין (טו)טפלים וכן .

ההגה]בנילו"ש לא [שמביא שהרי  'מזונות', שברכתו
הביצים: משום 'שהכל' `d"cptpi(hi)מברכין la`

.dly ztdn lek`l xeq` m"ekr d`t`y
כיון  נבלע, אם וגם עליו. בעין שהשמנונית
אז  עכו"ם בישולי משום ונאסר בעין היה שמתחילתו

העיסה  שתחילתו (טז)אוסר בביצים בנילוש משא"כ ,
מעולם  נאסר ולא בו כתב(יז)נתבטל ביאור וליתר .

תואר בהיותו (סק"ח )הפרי איסורו הוכר דאם וזת"ד:
כעת, בעין שאינה הגם פליטתו אסורה אז בעין,
ונאסר  בשר, או בדגים הבצק שממלאין כהאינפנד"ה
ולכן  העיסה, בתוך בעין מובדל להיותו הבשר או הדג

אסו  בבצק  שנבלע האיסור אבל טעם עצמו, כאיסור ר
כיון  בביצים, העיסה דלשו כהא האיסור הוכר לא אם
אלא  בעיניה אינו עליו לדון בא שאתה דבר שאותו
עכ"ד. שרי  ממנו יותר עיקר שהוא בדבר בתערובת
ומתיר  בעין הם פניו על טוחים שביצים שהפת ואף 
אלא  עיקר אינו שהביצים כיון מקום מכל המחבר,
מילתא  לאו דחזותא מותר, אז בעלמא לחזותא נעשה

בעין (יח)היא  שהביצים דכיון ס "ל שאוסר והרמ"א .
הענין, ביאור כאן עד האינפנד"א. לדין לדמותם יש
ברוב בטל גוים שבישולי  קיי "ל דהא להקשות יש אכן

ïåéö éøòù
(bi)חדש הפרי  יג)כ"כ  כהש"ך (ס"ק ודלא יג). גוי (ס"ק מפלטר שלקח  ופירושו בקמץ, היינו 'לקח ' שכתב דהמחבר ַשהבין

בנו  השיגו וכבר אינו, דזה שמותר. משמע ברא"ה כי השו"ע על  וחלק שלקח. פת אותו נאסר שוב ישראל, פלטר והגיע
הכסף: בש"ך (ci)בנקודות מבואר וכן הטור. דברי  שדחה בב"י  סימנין)תוספות(eh):(סק"ט)כמבואר ד"ה סד . רא"ש (חולין 
סא) סי' פ"ג בש"ך (חולין  טו)הובאו הגר"א(fh)וש"פ:(ס"ק יג)ביאור התרומה(ס"ק בספר מבואר וכן כז). סי' והביאו (או"ה

בתוה"ב צה:)הרשב"א ש "ז  סוף מועד(ב"ג אוהל  בספר וכ"כ ז). דרך והרא"ש (fi):(או"ה התוספות וכדכתבו שם. הגר"א ביאור
ויש) ד "ה בהירה בהלכה חדש(gi):(הבאתים טז)פרי הגר"א(ס"ק יד)וביאור ברשב"א(ס"ק משמע צה.)וכן שכתב:(תה"ק עצמו

תואר: הפרי דברי לכוין יש וכן עכ "ל. מותרין אלו הרי לנוי בביצים פניהם שטחין וכו לחמין ואותן
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.äìù úôäî ìåëàì øåñà(â"ñ â"é÷ ïîéñ ïî÷ì ïééò).,åéðô ìò íéçåè íéöéáù úôá íéøñåà ùéå* :äâä

íéáëåë éãáåò éìåùá íåùî íäá ùéå ,úô éáâì íéìèá íðéàå ïéòá ïäù íåùî וארוך אשירי והגהות וסמ"ג  (תוספות

ר"ז) סי ' וסמ"ק פא"ט ïéâäåð.ומרדכי ïëå .(ë)ììëá íä ,ê"é÷òì ïéøå÷ù ä÷éúî éðéî åà ê"éìëé÷ ïéøå÷ù ù"åìéð ïúåàå

äëìää øåà
ס"ב) ריש  קי"ג סי ' ההלכה באור האינפנד"ה (עיין שומן ומדוע ,

ואינו  העיסה את אוסר גוים בשולי משום שנאסר
התערובת  שיתבטל הקילו שלא לומר וצריך בטל?
תחילה  שנעשה או מאליו, כשנתערב רק  אלא ברוב

עכו"ם מבשולי בו נתערב כך ואחר שבישל בהיתר [כגון 

דבכה"ג  לתבשיל ביצים הגוי זרק ואח"כ תבשיל הישראל

ל'] בס"ק ס"ו קי "ג  סי וכדלקמן  מותר אבל התבשיל ,
לא  תחילה בכוונה הבצק  מילוי  שנעשה באינפנד"ה

בו  שיתבטל לומר `e(k):(יט)שייך 'eke yelip oze`e
.zt llka md 'eke dwizn ipin עבה שבלילתן והיינו

דבש  בהם דיש גב על ואף לחם. תואר בהם ויש
ומברכין  בכיסנין הבאה כפת ודינן הרבה ובשמים
עליהם  סעודתו קבע  לא אם מזונות מיני בורא עליו
כל  שם למחבר אבל ס"ז , קס"ח סי' באו"ח הרמ"א לדעת [היינו 

יש ואפילו  בכיסנין , הבאה כפת דינו  בעיסה התבלין טעם שניכר

בב"י] שם כמבואר תבלין מעט להחמיר בה אין מקום מכל ,
עליהם  סעודתו דכשקובע הואיל עכו"ם פת לענין
ודינו  העיקר שהוא הקמח  בתר אזלינן המוציא, מברך

משקה (כ)כפת  ידי על ונאפה רכה שבלילתו כל אבל .
משום  ואסורים פת קרויים אינם הסופגניות, כגון

הפלטר  מן ואפילו גוים הסופג (כא)בשולי  אך מדליק. והישראל ישראל של במסעדות גוים ע"י הנעשות ניות
להקל  יש האש, השו"ע(כב)את ומרן המוציא. ברכתן אם עולם גדולי  נחלקו עבה, מעיסה הסופגניות נעשו ואם .

סי "ג) קס "ח בדעת (סי ' האחרונים נחלקו עליהם סעודתו קבע  ואם כפת, דינו שאין כהרמב "ם הדין מעיקר דעתו

äøéäá äëìä
lr migeh miviay zta mixqe` yie* :e sirq :aiw oniq

.eiptבד "מ דקדק התוספות(סק"ח)כן ד"ה מדברי  סד. (חולין 

סא)והרא"שסימנין) סי' פ"ג דנילוש (חולין  היתרא שכתבו ,
בע"ז כדאיתא העיקר בתר שאזלינן משום גבי (לח.)בביצים

דהרסנא ס"ב)כסא קי "ג סי' בשו"ע דאין (והוא כתבו כך ואחר .
העובד שאפאה דגים של  לפשטיד "א היתר מזה ללמוד
שומן  וגם העיסה. על בעין היא שהשמנונית לפי  כוכבים
שנתערב  קודם כוכבים עובדי בישולי משום נאסר דגים של 
בטלין  שהביצים בביצים שנילושה לעיסה דמי  ולא בעיסה.
שהוא  בד "מ ודקדק עכ "ל. מעולם נאסרו ולא מתחלתן
הטעם  לפי שאסורים הפת על שטחים לביצים הדין
צריכים  והדברים עיי "ש. בעין שהוא כיון שכתבו הראשון

התרומה ספר דהלא כז)ביאור, סי ' סוף והרשב"א(או"ה (ב"ג

צה:) שם ש "ז  עצמו הרשב"א והלא התוספות, דברי העתיקו
צה.) כרחך(תה"ק ועל מותר, הפת על שטוחות שביצים פסק

כמ "ש  היא מילתא לאו שחזותא שטוחות ביצים דשאני 
בעצמו. הרשב"א בדברי  וכדמשמע הפוסקים בשם בפנים
מצאתי  שוב הרמ "א. של לדינו ראיה שום אין שוב כן ואם

כב.)להר"ן שאין (חולין בתוספות כתבו ולפיכך  וז"ל: שכתב
בחלמון  פניה שהחליקו פלטר של  פת לאסור מכאן ללמוד
גבי  אלא כתבו לא התוספות הלא ותימה עיי "ש. ביצה
לדברי  שאף הר"ן שקמ "ל ובודאי בעיסה, שמערבם ביצים

פניה: כשטחו לאסור אין התוספות

ïåéö éøòù
(hi)יעקב קי "ג)והמנחת סי ' רעק"א בחידושי והביאו  כו . ס"ק עה בתוך(כלל  בעין וניכר נראה שהשומן אינפנד"א דשאני  כתב

החוו"ד וכ "כ בטל . אינו ולכן קיח)העיסה לסי ' השלחן(בהשמטות סכ "א)וערוך קי"ג מהראשונים (סי ' דהא צ"ע זהו אכן .
העיסה  את אוסר אז השומן נאסר דמתחילה מכיון אלא העיסה, שנאסרת הטעם זה דאין מוכח  לעיל  ציון בשערי שהבאנו

קי"ג א  בסי ' במ"ש עיין ועוד  עכשיו. ניכר שאינו עירב)ף ד"ה להפרידו (ס"ב ניכר שאינו כיון ברוב שבטל האו"ה בשם
בפנים: לחלק שכתבנו כמו כרחך על  אלא להפרידו. שא"א באופן מותר ניכר היה שאפילו ומשמע עכ"ל . (k)ולהוציאו

חטאת די "ב)תורת עה קס"ח(כלל סימן חיים באורח  אכן באחרונים. הובא שאינו (ס"ח), כל  רכה בלילתו אם דאף מבואר
נזר באבני  וגם מאיר. בבית בזה הרגיש וכבר המוציא. מברך סעודתו עליו קובע אם בשמן, צד)מטוגן סימן כתב:(יו"ד

ליישבם: יכול  ואיני מאד  תמוהים עבה בלילתו בדוקא שכתב הת"ח בתשובה(k`)דברי  כח)הריב"ש חדש(סי ' (ס"ק ופרי

ביו"דיז) מהשו"ע שעולה וכמו 'המוציא' עליו מברכין אין לכו"ע סעודה עליו קבע ואפילו ס"ב). שכ "ט חלה(סי ' [הלכה גבי 

סמ"ג)ברורה קס"ח עולם(סי ' בהליכות מבואר  וכן קיא). עמ' חקת פ' דעת(ak):](ח"ז יחוה בשו"ת העלה נג)כן סי' ובהליכות (ח"ה
הי "ב)עולם חקת פ' קי "ג(ח"ז  סי ' השו"ע דלדעת אף והיינו מ"מ(ס"ז). גוים, בבישולי  להתיר מועיל ישראל  של היסק אין

קי"ג  סי ' ההלכה באור וכמ "ש צירופים כמה ע"פ בזה להקל  ל "ח)יש בס"ק :(ס"ז 



êåøò ïçìùáé÷ ïîéñí"åëò úô ãîø

ãáåò éìåùá íåùî íäá ùéù ïðéøîà àìå ,íéøúåî íä íâ íéáëåë ãáåò ìù úôá øúéä íéâäåðù íå÷îáå úô

,øéæç åà áìçá äééôà úòùá ìæøáä ïéçùåîå íéìæøá ìò íúåà ïéôåàù ê"éìëé÷ ïéøå÷ù ù"åìéð éðéî ùéå .íéáëåë

ïúåàá(àë)âäðîä ïëå .ïøñàìå øäæéì ùé(מפרי "ש ר"י בשם ואגור ש"ד בהגהת fúéáä..(מהרא"י ìòá úô
äçìù åìéôà ïëå .åúéáì ìàøùéì äçìù åìéôàå ,åðîî øèìô äàð÷ åìéôà ,íìåòì äøåñà
úéáä ìòá äàð÷ åìéôà ,íìåòì úøúåî ,øèìô ìùå .íìåòì äøåñà ,øçàì ìàøùé åúåà

øçà àìà ,åéùëò åãéá úôäù éî øçà äæ øåñéàá åëìä àìù ,åðîî(áë)åì äéäù éî
.äééôà úòùá.g(âë)øîåàù éî ùé(ãë)åìéôà øúåî ,ììë éåöî øèìô ïéàù íå÷îáã

.íéúáä éìòá ìù(ïéâäåð ïëå ,øùë úô ìò ïéúîäì êéøö ïéàå)(א"ח בשם híéáëåë..(ב"י  ãáåò ÷éìãä
åà ,ìàøùé åá äôàå øåðúä(äë)ãáåòä ÷éìãäù åà ,íéáëåë ãáåò äôàå ìàøùé ÷éìãäù

÷øæ àì åìéôàå .øúåî äæ éøä ,èòî ùàä øòéðå ìàøùé àáå íéáëåë ãáåòä äôàå íéáëåë
àìà(åë),åáù úôä ìë øéúä ,øåðúä êåúì ãçà õò

äëìää øåà
נראין  שלהלכה ואף  המוציא, ברכתן אם הרמב"ם
המזון, וברכת המוציא מברך שאינו האומרים דברי 
שלענין  ואע"פ  מחלוקת, מידי הדבר יצא לא מ "מ
אבל  'מזונות', ויברך להקל ברכות דספק נקטינן ברכה

עכו"ם בישולי  פלטר]לענין דרבנן [ופת ספקא הוי
סי"א  קי"ג בסימן וכמבואר yi(k`):(כג )ולקולא,

.bdpnd oke ,oxq`le xdfil איסור שאינו משמע 
לחוש  שיש למקום בזה וכוונתו הדין. מצד גמור

חזיר  או בשמן ודאי (כד)שמושחים ידוע  אם אבל .
הוא: גמור איסור f:שמושחים sirq(ak)didy in

.dit` zrya el אם לישראל השייכת פת ולפיכך
יא: סעיף  כדלקמן אסורה נכרי  g:אפאה sirq(bk)

.'eke xne`y in yi לעיל השו"ע לנו שסתם לפי
הבית  בעל של שפת וש"פ כהרמב"ם וז' ב' סעיף
בלשון  הרא"ה דברי כאן כתב  לכן אסורה לעולם
הידוע וכהכלל ליה. סבירא לא וליה כלומר מחלוקת

מעת  ימים ג' עברו אם ומ "מ כסתם. הלכה ויש סתם
יש  שבת, עונג משום בשבת או פת אכל שלא לעת

הרא"ה  דברי על נוקטים (כה)לסמוך אשכנז בני  עכ"פ  .
הש"ך כמ "ש להקל, שכתב הרמ"א (סק"י)כדברי

llk.(ck)ושפ "ד: ievn xhlt oi`y mewnac והוא
דמותר  דרכים בהולכי  זו:(כו)הדין h:לדעה sirq

(dk).xzen 'eke m"ekr dt`e l`xyi wilcdy
שידלק בכדי שבת שעון הישראל הפעיל ואפילו

אוטומטי, וכל באופן התנור, ישראל כהדליק  דינו
מותר  בתנור הגוי שיאפה בישולי (כז)הפת ולגבי  .

קי"ג  בסימן עיין הישראל, הדלקת מהני אם עכו"ם
`cg.(ek):(ס "ז) ur פת אפילו מותר העץ ובהשלכת

בתים  בעלי להיות (כח)של אלא הדבר שאין וכיון .
מוריד  ולא מעלה שאינו קטן קיסם זרק  אפילו היכר,

בסמוך שאכתוב וכמו מהני , - ההיסק  בסעיף בתוך (ס"י

כ"ט) :קטן 

ïåéö éøòù
(bk)דעת עולם(שם)יחוה בהערה)והליכות הנ"ל :(שם לצירופים צריך אין ובזה .(ck)באו"ה משמע ד "ב)כן מ"ד  .(כלל 

שם ההלכה ובאור בהגה ס"ב קי"ג  בסימן עוד  יג)ועיין ממש:(ס"ק כיוצ"ב ותראה ,(dk)גבוה יז)שלחן החיים (ס"ק וכף
מט) בפר"ח (ס"ק וכמבואר יח), צדק(סק"י)ופר"ת(ס"ק כז)זבחי אות חי(סוף איש ס"ד)ובן חקת השלחן(פ' בערוך והנה (ס"ק .

וי "ח) הבית י"א בעל של  פת לאכול מותר כלל מצוי פלטר פת אין שאם מודה הרמב"ם וגם כלל  מחלוקת כאן שאין כתב
הבית במשמרת גם חולקים. והרא"ה שהרמב"ם בפירוש כתב בב"י  דהלא אינו וזה מחמת (צב.)עיי"ש הרא"ה דברי  דחה

לסמוך יש סיבה. מאיזו פת אם כי  לאכול  יכול  שאינו או לאכול , מה לו שאין כגון הדחק בשעת ומ "מ הרמב"ם. דברי
החיים בכף כתב כן הרא"ה, סק"ג)על תר "ג סי ' עולם(או"ח בהליכות ה"ג)וכ "פ חקת פ' המרדכי(ek):(ח"ז בשם סי'ב"י (ע"ז 

אשכנזיתתתל) ד)ותשובה אות קנ "ז  סי ' מהרי"ל ישראל(fk):(שו "ת אבן ע)שו"ת סי' יצחק(ח"ט מנחת כח)שו"ת סי ' שו"ת (ח"ד
הלוי קס"ד)שבט סי ' יצחק(ח"ט בשבות כמ "ש ודלא עב). עמ' אלישיב:(ח"ו  הגרי "ש חדש(gk)בשם סק"א)פרי  בשם (סוף

תואר ופרי והרשב"א, בשיו"ב(סק"ב)הרמב"ם יוסף יח)וברכי  באו"ה(אות וכ"כ  ד"ד)וש"א. מד  :(כלל



êåøò ïçìùáé÷ ïîéñí"åëò úôäîø

øáãä ïéàù(æë).äøåñà ïäìù úôäù øëéä úåéäì àìà(çë)(éåúéçë éåä ùàá çôð íàå) טור)

קצ"ג ) מהרי"ל בתשובת והוא מולין ר"י בשם ובאגור קי"ג iíéáëåë..סימן ãáåò éãé ìò øåðúá åôà íà
(èë)ãçà íåéá íéîòô 'â(ì)úéùéìùä íòôáå ,íéîòôä 'áá íñé÷ éãé ìò øåðúä åøéùëäå

.øúåî ,åøéùëä àì(מרדכי)àìá úòì úòî øåðúä ãîò àìå 'à íòô øåðúä øéùëä íàã íéøîåà ùéå :äâä .

ìëä ,íéîé äîë êë åá åàôà åìéôà ÷ñéä(àì)ïåùàøä øùëä çëî øúåî(ואגור מ"ד כלל ìò(ארוך êåîñì ùéå .

.äæ.`i(áì)àìáå ìàøùéã éåúéç àìá íéáëåë ãáåò äàôàù ìàøùé ìù úô,íñé÷
.øåñà(âì)(øåñàå)íçìä úúéô íàå .ìàøùéì éðåáæì éúà àîìéã ,íéáëåë ãáåòì éðåáæì

,íéðùì(ãì).íéáëåë ãáåòì éðåáæì øúåî:äâä(äì).øåñàù ,íéáëåë ãáåò ìù úô ìëì ïéãä àåäå

äëìää øåà
(fk).xkid zeidl `l` וזריקת שחיתוי ומאחר

בתיקון  לסייע  שיכוין צריך להיכרא, אלא אינו הקיסם
כוון  ולא הקיסם זרק אם אבל ולהכשיר. האש

מהני  לא - ied(gk):(כט)להכשיר y`a gtp m`e
.iezigk ואפילו מועיל, בפה או במפוח  נפח  אם

ידי  שעל לפי  דולקים, והעצים לוחשות הגחלים
קיסם  כזרק  והוי  חמימות מוסיף sirq:(ל)הניפוח

:i(hk)mqiw ici lr xepzd exiykde 'eke minrt 'b
.xzen ,exiykd `l ziyilyd mrtae ,minrtd 'aa
מן  בעין קצת נשאר האחרונה באפיה שגם כיון
שהכשירו  הראשונות הסיקות מן הבוערות הגחלים
מורדת  ואינה מעלה אינה הקיסם זריקת דהא התנור.

בזה הדין והוא עליה, וסומכין ההיסק [מרדכי.בתוך

בב"י] מקור הובא שהוא המרדכי לשון העתיק  והשו"ע  .
אם  הדין הוא אבל לפניו. שבא מעשה היה וכך הדין,
השניה  בפעם הכשירו ולא אחת פעם התנור הכשיר
מהיסק בוערות גחלים קצת שיש מטעם דמותר
כגון  הראשון מהיסק  גחלים נשארו לא ואם הראשון.
לכן  קודם פעמים כמה הסיקו אפילו אז התנור, שגרף 
דאין  הדין הוא וממילא מועיל. אינו קיסם בהכשר
אחריו  לאפות אלא הנשארים גחלים בסמך להכשיר
כלו  כבר השניה דבפעם פעמים, ב ' ולא אחת פעם

ההם  הגחלים i"r(l):(לא)שיירי  xepzd exiykde

.mqiw או התנור ישראל הכשיר אם מסופק  אם וגם
ולקולא  דרבנן ספק דהוי  מותר. xzen(l`):(לב)לא,

.oey`xd xykd gkn עתה גם מועיל הראשון דחום
כשהוחם  להתחמם נוח  שהתנור הפת, בישול למהר
חימום  בלתי  שלם יום מכשעמד יותר מאתמול כן גם

ד"י] כמ"ד ואנו[או "ה ספרד]. מרן [בני  דברי אלא לנו אין
עיקר  וכן i`::(לג )ז"ל sirq(al)l`xyi ly zt

.'eke m"ekr d`t`y עכו"ם בישולי  דין לו יש בזה
הפלטר  מן ואפילו מקום, בשום היתר נהגו .(לד)שלא

שיאפה  ישראל עיסת שכיח ולא הואיל בזה והחמירו
נפש  חיי בו שייך ולא כוכבים ואע "ג (לה)עובד .

לא  עכו"ם דבבישולי המחבר פסק ס "ז קי"ג דבסימן
ניכר  דבפת לומר יש מועיל, וכאן חיתוי מועיל

החיתוי  m"ekrl.(bl):(לו)מלאכת ipeafl xeq`e
תקלת  שום ידינו על לגרום שלא מוזהרים שאנו מפני
שיעבור  שאפשר דבר ידינו מתחת יצא ושלא עבירה

עב ישראל תתן בו לא עור לפני  משום אבל ירה,
למי  אותו נותנין כשאנו אלא ליכא ממש מכשול

עבירה. בו יד.]שיעבור ע"ז  הריטב"א (cl):[חידושי 
.m"ekrl ipeafl xzen מן פתיתין לקנות דרך שאין

יחזור [לבוש]הנכרי  שמא לחוש שאין ענין בכל וכן .
מותר לישראל ד"ט]וימכרנו מד כלל ede`(dl):[או"ה

.xeq`y ,miakek caer ly zt lkl oicd דכל ר"ל

ïåéö éøòù
(hk)כח)כנה"ג אות צדק(הגב"י הזבחי וכ"פ או"ה, הגהת כט)בשם א"ח (ס"ק ס"ה)והבן בהירה (חקת בהלכה עוד  בזה ועיין .

קי "ג כוונה)בסימן בלא ד"ה חדש(l):(ס"ז יט)פרי  יט)פרמ"ג(ס"ק ס"ק דוד (l`):(שפ"ד נ)בית החיים(סי ' נד)כף (al):(אות
חטאת ד"ז)תורת עה חדש(סק"כ)וש"ך (כלל  דורא:(סק"כ)ופרי שערי בשם החיים(bl)וש"א וכף צדק חן)זבחי (cl):(אות

וש"ך (סק"ז)ט "ז וש"פ:(סק"ז), הטור סק"ז)פרמ"ג(dl)בשם הט "ז(el):(מש"ז וכמ "ש שם, סק"ז)פרמ"ג קי "ג בשם(סי '
קי"ג  סי ' ציון בשערי  ועיין נ "ח)הר"ן. הרשב"א:מ"ש(ס"ק בשם



êåøò ïçìùáé÷ ïîéñí"åëò úô åîø

êë ìàøùé åì äøëîå øåñéà úô àåä àîù ïðéùééçã ,íéáëåë ãáåòä ïî úô úåëéúç úåð÷ì àìù åâäð ïëìåמרדכי)

ובארוך) ÷ai,íñé..פא"מ àìáå ìàøùé éåúéç àìá úôä íéáëåë ãáåò äôà íà(åì)åìéôà
åúééôàá çéáùîå øåðúì êéøö úôäù ïîæ ìë ìàøùé éåúéç ìéòåî ,øåðúá úôä éðô åîø÷

.ïééãò(æì),ìàøùé éãé ìò øåðúì åøéæçäì äð÷ú ùé úôä àéöåä åìéôàù øîåàù éî ùéå
(çì).çéáùî àåä íà.biìòá ìöà áñéäù ,íéáëåë ãáåò ìù úôî øäæð åðéàù éî

äôéä íéáëåë ãáåò ìù úôå ìàøùé úô ïçìùä ìòå ,íéáëåë ãáåò ìù úôî øäæðä úéáä
,ìàøùé ìùî(èì)äôéä ïî úéáä ìòá òöáé(î)ìù úôá äãåòñ äúåà ìëá øúåîå

.íéáëåë ãáåò

äëìää øåà
לנכרי  למכרה גם אסור באכילה האסורה עכו"ם פת

ישראל [ד"מ] בעיסת דדוקא תימא דלא וקמ "ל .
שהרי  חמור שאיסורה מפני דאסור, הוא נכרי שאפאה
פת  כל אלא וכנ"ל. הפלטר מן אפילו התירוה לא

לנכרי למכרה אסור הבית, בעל פת כגון [חלקת איסור

קי"א] ס"ק ai::בנימין sirq(el)ipt enxw elit`
.'eke xepza ztd בן למאכל הגיע אפילו פירוש,

בישולי  לגבי והנה ישראל. חיתוי מועיל דרוסאי ,
אחר  ישראל גמרו מהני אם הראשונים נחלקו עכו"ם

קי"ג בסימן והשו"ע  למאב"ד, התבשיל (ס "ט)שהגיע

לאסור בכל הכריע  מיקל שם והרמ"א שבת, בערב לא [אם

ובמרדכיענין] כאן). בב"י זה (הובא  תלויים שהדינים איתא
שאין  מדנפשיה ליה סבירא השו"ע מרן ומ"מ  בזה.
בה  מהני דהלא טפי, קיל ופת בזה זה תלוים הדינים

עלמא  לכולי  ישראל ידי  על התנור (fl):(לז)שגירת
.'eke xne`y in yie ראשונ אדעה פליג ה,לא

נינהו  הלכתא giayn.(gl):(לח)ותרוייהו `ed m`
ראוי  אם אבל בישולו. גמר צורך מחמת לומר רוצה

זה [לגמרי]לאכילה אין חמין, לאכלן כדי  מחממן ורק 
שאסור  דבר תמצא לא כן לא דאם ישראל, ביד גמרו

גוים  בישולי כל (לט)משום אבל הפת. שהוציא ודוקא .
או  קיסם בהשלכת להכשיר יכול בתנור, שהפת זמן
משביח הוא אם צרכו כל נאפה שכבר אע"פ  חיתוי

bi::(מ)טעם  sirq(hl).dtid on ziad lra rvai
מותר  יפה, שהיא עכו"ם מפת יאכל שהאורח  דכיון
כבוד  משום עכו"ם הפת על לבצוע  הבית לבעל כן גם

כלל (מא)האורח יבצע  לא לבדו מיסב  הוא אם אבל .
לאחר  עד השלחן מעל יסלקנה אלא עכו"ם הפת על

המוציא  dcerq(n):(מב)ברכת dze` lka xzene
.miakek caer ly zta הותר לבצוע  שהותר דכיון

הסעודה ס"ה]לכל קס"ח סי' :[או"ח

ïåéö éøòù
(fl)בנימין בחלקת ביאר קי"ד)וכן ס"ק הדין (gl):(סוף במקור וגם האגור, בשם בב"י עיין שחולקין הכרח  שום דאין

דורא ע"ה)בשערי  י ')ובאו"ה(סי' ד "ט מ"ג החיים(כלל  ככף ודלא הדינים. שני סג)הביאו באו"ה(hl):(אות מ"ג כ"כ  (כלל

חדשדי "א) הפרי בקצרה והביאו עכו"ם. בשולי כב)גבי משה(ס"ק בדרכי  ועיין ו)כאן. אות דורא(ארוך שהשערי  (סי'שהבין

בשו "ע) שאומר מי היש  והוא האו"ה.ע"ה על  שחולק ונמצא באפיה, משביח שעוד זמן כל צרכו, כל הפת נאפה אפילו מיקל 
הביא עצמו שבאו"ה אחר בזה, להקל  י ')וקשה דין סוף צרכו:(שם כל  נאפה שלא דמיירי והבין דורא, השערי  כן (n)את

משה בדרכי  ו)דקדק אות דורא(ארוך ע"ה)משערי  ראשונים(סי' ברורה ועוד ראיה אין שהביא בראשונים שהמעיין ואף האו"ה. [וביניהם

קי"ג בסי ' שהבאנו וכמו עכו"ם, בבישולי זו סברא מצאנו בזה וכיוצא להקל. אפשר  זה בדין  מ"מ ישראל)לזה, וגמרו ד "ה אפשר (ס"ט פת גבי ועכ"פ

המעט,(n`):להקל] מן מעט בו יפגע רק אם אפילו חברו חשבון על  אדם יחמיר שלא יפה הנהגה מזה ללמוד  יש ואגב
ישנה  רבות, שנים ואפילו חומרא בו נהג  והוא הדין מעיקר שמותר ענין איזה על  לו מצווים אמו או אביו אם שכן וכל 

שכרה: כנגד מצווה הפסד  מחשב והוי בזה, כיוצא כל  וכן הורים, דכיבוד  עשה מצוות ויקיים כמבואר (an)ממנהגו
קס"ח סי' הט"ז(ס"ה)באו"ח  מסקנת וכן כא)והש"ך(סק"ח). ברורה(ס"ק המשנה שם פסק וכן כא)כאן. מ "ש (ס"ק ועיין

הלכה בבאור על)שם :(ד"ה



êåøò ïçìùáé÷ ïîéñí"åëò úôæîø

.ci(àî),íéáëåë ãáåò ìù çúåë(áî),øúåî(âî).åáù íéáëåë ãáåò úôì ïéùùåç ïéàå
,ìëàî øàùá íéáëåë ãáåò ìù úô äáøòúðù íå÷î ìë ïëå :äâä(ãî),áåøá ìèá(äî).ùáéá ïéá çìá ïéá

åìëàì éãë áøòì øåñà ìáà(ארוך)..ehäøò÷á ìåëàì øúåî ,íéáëåë ãáåò úôî øäæðù éî
åðéà ,ìàøùé úôá áøòúî íéáëåë ãáåò úô íòèù éô ìò óàå ,åðîî øäæð åðéàù éî íò

.ùùåçíäîò ìåëàì øúåî ,ïéøäæð ïðéàù íéøçà íò ìëåàå íéáëåë ãáåò ìù úôî øäæðù éîã íéøîåà ùé :äâä

.äáéà íåùî åì åøéúä ,äãåòñä ø÷éò àåäù úô íäîò ìëàé àì íàå ìéàåä ,äèè÷å äáéà íåùî(åî)ïéàå

ïéøåñéà øàùì ïàëî ãåîìì(ל"ה סימן מהרי "ל תשובת והוא אשכנזית תשובת בשם fh(æî)øîåàù..(ב"י éî ùé
ìàøùé ìù úô ùé íà ,êøãá àåäå ,íéáëåë ãáåò úôî øäæðäù(çî).ïéúîé ,ïéìéî 'ã ãò

øáëå)(èî)(ì÷äì ïéâäåðã ìéòì øàáúð.

äëìää øåà
:ci sirq(`n).gzek נסיובי דברים. משלשה מעורב

מלח , הגבינה, מקפאון המתמצא חלב  והוא דחלבא
צ"ה בסי ' שנתבאר כמו מותר )ופת. ד "ה (an):(ס"א 

.xzen שבגבינת משום שבו. עכו"ם לחלב לחוש ואין
עומד שאינו כיון טמא לחלב  לחוש אין [כמועכו"ם

ס"ב] קט"ו  בסי' הרמ"א שהנסיובי שכתב בידוע כן ואם
טהור  מחלב הוי בכותח שמערבים אלא (מג )דחלבא .

מקומות בקצת איסור נהגו קט"ושבחמאה סי' [כדלקמן 

אין ס"ג ] בכותח  אבל בגומות חלב שנשאר משום
כלל  איסור נהגו ולא oiyyeg(bn):(מד)גומות oi`e

.eay m"ekr ztl תערובת ידי  על לאסור שאין לפי 
aexa.(cn):(מה)כדבסמוך  lha דרבנן איסור שכל

שנכתוב וכמו ברוב , בטל התורה מן עיקר לו שאין
קי"ג סימן שם )לקמן ציון  ובשערי ס"ב gla(dn):(ריש oia

.yaia oia הוא ואפילו במינו, שלא בין במינו בין

בטל  כאן אחר במקום בטל שאינו חשוב :(מו)דבר
:eh sirq(en).oixeqi` x`yl o`kn cenll oi`e

מי  אבל איבה, יש הסעודה עיקר שהוא בפת דדוקא
לו  אסור בזה וכיוצא עכו"ם של מחמאה שנזהר
איבה, אין דבחמאה נזהר, שאינו מי עם לאכול

חמאה  כלל אוכלים אינם אנשים sirq:(מז)דהרבה
:fh(fn).xne`y in yi בזה שיש משום כן כתב לא

הדין  מצא כשלא המחבר של דרכו כך אלא חולקים.
שאומר  מי  יש בשם אותו כותב אחד בפוסק  אם כי

עב] אות החיים oizni.(gn):[כף oilin 'c cr וזהו
צריך  אין לשם הולך אינו אם אבל לשם. כשהולך

מיל שיעור עד אלא בקירוב]לילך דקות י "ח ,[הוא
מו.)כדקיי "ל ידים (פסחים  ולנטילת ולתפילה :(מח)לגבל

(hn).lirl x`azp בפת מיירי ושם בהגה. ח' סעיף
בזה: שכן וכל פלטר. פת שאין במקום הבית בעל

ïåéö éøòù
(bn) כד)פר"ח המהר"ם(ס"ק ק וכדכתבו סי' ח"ד  בחוליןנ"ד)(פראג תק"צ)והמרדכי  הכסף(סי' בנקודות וכ "כ הט"זבהדיא. (על 

בע"זסק"ט) המרדכי בשם הט "ז דברי  שיישב מה תתכ"ו)ועיי "ש לכותח:(סי' העכו"ם בחולב יא)ב"ח (cn)שאסר (אות

הט"ז קושית ויישב הכסף בנקודות הסכים וכן הרש"ל, דברי  בכלל  שזה ופר"ח(dn):(סק"ט)וכתב כד)ב"ח וכן (ס"ק
במרדכי תק"צ)מבואר סי ' תערובת:(חולין  משום ד"ז)או"ה(en)שהוא מ"ג חטאת(כלל ד "ח)תורת עה ב"י (fn)וש"פ:(כלל

וש"ך מהרי "ל , כו)בשם אחרונים:(ס"ק אדם(gn)ושאר ס"ד)חכמת סה תשובה(כלל הפתחי :(סק"ו)והביאו







êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùá çîø

כוכבים. עובדי  בישולי  סעיפים:דין ט"ז ובו

.`øáã(à),éç àåäù åîë ìëàð åðéàù*

äëìää øåà
:dncwd :biw oniq תבשילין לאכול אסרו חכמינו

בע"ז ובמשנה גוי , ידי על גזירה (לה:)שנתבשלו מנויה
טעם  בהדיא בתלמוד נתבאר ולא שלקות. בשם זו

והנה גוים. בישולי  של כתב(א)m"anxdהגזירה
אצלו  העכו"ם יזמנו שלא חתנות, משום טעמא

ובגמרא דרבנן)בסעודה. ד "ה טעם (לח . רש"י  פירש
במאכל  אצלו רגיל ישראל יהא שלא הגזירה,

טמא  דבר ויאכילנו רוב(ב)ובמשתה והנה .
משום (ג )הראשונים  הגזירה דטעם כהרמב "ם ס "ל

זה  כטעם עיקר לתפוס  דיש נראה הלכך :(ד)חתנות.
:` sirq(`).ig `edy enk lk`p epi`y נאכל דאם

לא  ולכן בבישולו, הדעת קירוב אין חי שהוא כמו
עליו  הרמב "ם(ה)גזרו וכתב  הי"ד). פי"ז וחלב(מאכ "א  יין

כנה"ג ] בהם [וגבינה. ואין חיים נאכלין ופרישין ודבש
אינו  המאכל אם ואפילו ע"כ. עכו"ם בישולי משום

זנגביל וכגון עכו"ם, בישולי  משום בו אין אעפ "כ אחרים מאכלים עם רק עצמו, בפני חי  תבלין]נאכל שאר [או

ומלח לחם עם חי שרובmipenxr:(ו)שנאכל פי  על אף  חיים שהן כמו נאכלים דהם מותרים, גוי שקלאן
צליה ידי  על והכל (ז)ובישול אכילתם הדחק , ידי  על אלא חיים נאכלים אינם שבמקומותיהם לפי  אוסרים ויש .

המקום מנהג כב]לפי ס"ק חדש בישולי mihg:[פרי בהן שייך ולא שהן כמות נאכלין אם הראשונים בהם נחלקו
בהירה בהלכה עיין להחמיר, ויש שאינו)עכו"ם. עכו"ם (ד"ה בישולי  בהן יש הכל לדברי  קמח עשאן אם אבל .

בגמרא לח .)כדאיתא לאכילה (ע "ז ראוים אינם שוב  שנטחנו, שאחר כיון עיי"ש. עיקר' שלוקים (ח)'קימחא וחטים .
אותם ומייבשים בישול כחצי  בשיעור גוים ידי בורגול]על בישול [ונקראים אותם ומבשלים הישראלים וחוזרים

ונתייבשו  הואיל לכלום נחשב אינו הגוים שבישול ולאוכלם, לבשלם כדי הגוים מן לקנותם מותר בביתם גמור
אחר  בישול ע "י  אלא לאכילה חזו לא אינו lk:(ט)ותו אחד ואדם העולם לרוב  חי  שהוא כמות הנאכל דבר

חי  אותו אוכלים אינם הרוב אם בהיפך וכן לו. גם ומותר אדם כל אצל דעתו בטלה מבושל, אלא לאכלו יכול
לו  גם ואסור גוים בישולי משום בו יש חי , שהוא כמות אוכלו זה :(י)ואדם

äøéäá äëìä
'eke ig `edy zenk lk`p epi`y* :` sirq :b"iw oniq

.xeq` חטים ולגבי  מותר. חי שהוא כמות נאכל  ואם
בגמרא  הנה לאכילה. ראוים שנעשו עד  העכו"ם שבשלן

לז:)איתא זה (ע"ז  על  וכתב שרו. קליות גוי ועשאן חיטים
אין  אפילו מפרשים יש רי"ו כתב הבית: בבדק הב"י
הבית  בתורת כתב הרשב"א אבל חיים. שהם כמו נאכלין

צד .)הקצר ש"ז הקליות (ב"ג וכן מותרת דייסא ולפיכך וז"ל:
אנשים  הרבה חיה, שהיא כמו נאכלת שהחטה לפי מותרין,

אותו הבית)עכ"ד כוססין שם (בדק הארוך  הבית בתורת וכן .
בגמרא דמבואר דהא לח.)כתב משום (ע"ז  בה אין שדייסא

שהיא  כמות נאכלת שדייסא משום הוא עכו"ם, בישולי
כמות  נאכלים דחטים ז"ל והראב"ד  הר"ח  כתבו וכן חיה,

התוספות אבל עכ"ד . חיין איכא)שהן ד"ה לח. כתבו (ע"ז
אף  מלכים שלחן על  עולה שאינה מפני  מותרת שדייסא

הרא"ש וכ "כ חיה. נאכלת טו)שאינה ס"ס דע"ז שתבואה (פ"ב
עולם  בהליכות כתב למעשה מלכים. שלחן על עולה אינה

קיד) עמ' חקת להקל(פ' אפשר זו ראשונים שבמחלוקת

ïåéö éøòù
במתניתין:(`) רש"י פירש וכן הט"ו. פי "ז בע"ז(a)מאכ "א זרוע באור קצ"א)וכ "כ הרשב"ם:(סי ' (ע"זרא"ש(b)בשם

אלא) ד "ה לח. בע"ז ובתוספותיו לב סי ' לר"תפ"ב הישר תשכ"ז)ספר הרמב"ן(סי' ס:)וחידושי בתשובה(ע"ז  סי'והרשב"א (ח"א

כה:)והריטב"ארמ"ח) צד .)והרא"ה(פסחים ש"ז ב"ג תתקנ"ד)וראבי "ה(בדה"ב ועוד :(סי' אומר (c)והמאירי  יביע בשו"ת וכ"כ 
י ')ח "ה סי ' ריש צלאן)ר"ן(d):(חיו"ד אם ד "ה ח: אברהם(e):(ביצה עם מגן לאכלו  דראוי  יא ס"ק שם המשנ "ב וכ"כ סק"ד . ר "ג (סי '

סוכר ) שהואתערובת כמות נאכל  שהוא כיון עכו"ם בישולי בו שאין אותו שמלחו קטן מדג ראיה בסי "ב)והביא (כדאיתא

בפת אלא לאכילה ראוי  שאינו רי "ב)אע"פ ר "ס באו "ח בגמרא(כדאיתא דאיתא מהא כן הוכיח  עוד מישחא . האי  עיי "ש  לח: (ע"ז 

וכו ') המאירישליקא וכ"כ  ע"כ. פת עם אלא אותו אוכלים שאין ואע"פ חי. שהוא כמות נאכל  שהוא שמן)דשמן ד "ה (שם

חמה  פת עם חי נאכל  בשיו"ב(f):דהשמן יוסף ח)ברכי עולם(אות הליכות הרד"ק, קא)בשם טו:(דף בסעיף מ"ש ועיין .
(g)בתשב"ץ יא)כדאיתא סי ' עולם(ח"ג בהליכות קי"ד)והובא דף חי(h):(ח"ז  איש סי"ז)בן חקת עולם(פ' פ'והליכות (ח"ז 

הט"ו) רוכל חקת אבקת משו"ת והוא ל), יעקב(i):(סי' אהלי הנקרא מהריק"ש נח)שו"ת חדש(סי' מצדד(סק"ג)פרי  וכן ,
בשיו"ב יוסף א)הברכי  בראב"ן(אות איתא ש "ג)וכן אחרונים:(סוס' שארי וכ "פ ,



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáèîø

(á)ìò äìåò íâå(â)ïçìù(ã)úôä úà åá úôìì íéëìî(ä)åìùéáù ,úøôøôì åà*

äëìää øåà
(a).mikln ogly lr dler mbe.תרוויהו דבעינן

שלחן  על עולה אפילו חי שהוא כמות נאכל אבל
אין  אפילו מלכים שלחן על עולה  כשאינו וכן מלכים,
נכרים  בישולי  משום בו אין חי , שהוא כמות נאכל

הפוסקים] בשם mikln.(b):[ב"י  ogly וקורקבן קרביים
דאמרינן אע "ג מעיים נד:)ובני  בר (נדרים  לאו אוכליהם
הר  חתיכה הוי  ולא מקום אינש, מכל להתכבד, אויה

עכו"ם  בישולי  משום דלא (יא)אסורים משום והטעם .
כחוש  בשר כן ועל אסרו, בשר מין וכל רבנן פלוג

אסור  כן גם מלכים שלחן על עולה כן (יב)שאינו ועל .
מאכל  שהוא שאע"פ  הפלאפל, את כן גם לאסור יש

שבמ כיון מ "מ מכובד, ואינו עולה [חומוס]ינועממי
עכו"ם בישולי משום בו יש מלכים שלחן [שו "ת על

יוסף] הגר"ע בשם ט"ו ) סי' (ח"ה אומר mikln.(c):מעין
אצלו  העכו"ם יזמנו שלא חתנות משום הגזרה שעיקר
אין  מלכים שולחן על עולה שאינו ודבר בסעודה.

עליו  חבירו את מזמן מלכים,(יג )אדם דוקא ולאו .
ההיא  שבארץ  שרים שלחן על עולה אפילו אלא

לתת (יד)אסור  זה מאכל שראוי  חשובים אנשים והיינו .
בו (טו)לפניהם  אין לרפואה שעיקרו מאכל שכל ודע .

ושלקות  אוכל בכלל זה שאין גוים, בישולי  :(טז)משום
(d).zxtxtl e` זה דין שביארנו בהירה בהלכה עיין

נכון. אומריםoidnkעל יש סק"ב)(ופטריות ש"ך  או "ה,

פרפרת משום מלכים שלחן על תוך שעולים עולים [וגם

בפת] ומתלפתים גוים.הסעודה בישולי משום בהם ויש
חולקים סק"ג)ויש והזמן (פר"ח המקום לפי והכל :(יז).

äøéäá äëìä
לאברהם בזכור כתב וכן לקולא. דרבנן בישו"ג שספקא (מע'

סע"ב) קפ"ז  צ"לדף גוים, ע"י מבושל דגן לאכול שנהגו שמה
נהגו  ולכן בריוח  חיים נאכלים ושעורים שחטים דס"ל
בטעם  כתב הרמב"ם דהלא בזה לעיין יש ולענ"ד  היתר.
הקליות. על חברו את מזמן אדם שאין משום החטים היתר
שאינו  הרמב"ם שסובר מוכח כן ואם בב"י . לזה הסכים וכן

לומר לו היה דאל "כ חי  שהוא כמות זה,[גם]נאכל טעם
ועוד בקליות. רק ולא מותר היה בבישול אפילו דא"כ  ועוד 

בעירובין אכילה (כט:)שהרי  בני  לאו ושעורין דחטים איתא 
ושו"ע בב"י  איתא וכן ס"ה)נינהו. שפ"ו סי ' דאין (או"ח

כמות  לאכילה ראוים שאינם כיון ושעורין בחטין מערבין
היה שהן הדחק ע"י  נאכלין היו דאם נאכלין . לא הדחק ע"י [ואפילו 

לח] ס"ק שם ובמשנ"ב ס"ז שפ"ו  סי' שו "ע עיין בהן . לערב אפשר 

רוכל אבקת בשו"ת מוכח  וכן ל)וצ"ע. בישולי (סי' גבי
וכמו  חיים, שהם כמות נאכלים החטים שאין עכו"ם

חמד בשדה לנכון ט)שהוכיח  אות בישו"ג מערכת ומה (אס"ד .
בשו"ע ס"ד)שכתב ר"ח סי ' מברך(או"ח חי  דגן אכל  שאם

האדמה' פרי  חי'בורא בעודו  לאכילה שראוי  משמע [ולכאורה

שהכל] ברכתו היה כן לא דאם כך, אותו אוכלים כתב והרבה כבר ,
הלכה ואם)בביאור ד "ה סי "ב ר "ב דגן (סי' מין שהוא שכיון

שאי  ומכיון עיי "ש. יותר חשיב למזון מוכן שהוא כיון
בערובין  הגמרא על  יחלקו ראשונים והנך  שהרשב"א אפשר
מקומות  שיש במקומות, שתלוי  ליישב יש כרחך  על הנ"ל ,
במקומותינו  ומ"מ  אוכלים. שלא מקומות ויש שאוכלים

חיים לאכלם רגילין הגאוןאין לנו שכתב כמו לחלק אפשר [עוד

הם  שפעמים הגדילה בעונת דתלוי זה לחיבור  בהסכמתו  יפתח דוד  הרב

ופעמים  בדוחק, נאכלים ופעמים חיים, כלל נאכלים ואינם מאוד  קשים

ברווח] zxtxtl.:נאכלין  e`* לומר שרוצה ומשמע הטור כ"כ 
שעולה  מכיון הפת, את בו מלפתים אינם שהמלכים שאף
משום  נאסר סעודה, לקינוח  דהיינו לפרפרת שלחנם על 
הרמב"ם  שכתב ממה זה להטור לו יצא ואולי גוים , בישולי

הי "ח) פי "ז  בהן (מאכ "א וכיוצא ועדשים ואפונין פולין וז"ל:
משום  אסורין אותן ומוכרין העכו"ם אותן ששולקין
משום  מלכים שלחן על  שעולין במקום עכו"ם בישולי

הרמב"ם כתב ועוד הי "ט)פרפרת. ולא (שם שבישל  עכו"ם
מותרין, אלו הרי חגבים בה ונתבשלו החציר להעביר כדי  באגם אור שהצית עכו"ם כיצד  מותר, זה הרי לבשול  נתכוון
ולקינוח לפרפרת מלכים שלחן על  העולה דדבר אלמא עכ "ל. פרפרת משום מלכים שלחן על  עולין שהן במקום ואפילו
כלל מחוור זה ואין הנ"ל. הרמב"ם מדברי נראה שכן כתב הטור לשון על  הב"י  וכן גוים. בישולי משום אסור סעודה

בגמרא לח.)דהא שכל(ע"ז הרי  גוים. בישולי  משום בו אין הפת את בו ללפת מלכים שלחן על  עולה שאינו כל  איתא:
עכו"ם: בישולי בהם שאין תורמוסין גבי הרמב"ם וכ"כ  גוים. בישולי משום בו אין הפת את בו ללפת עשוי שאינו דבר
שהרי  תאמר ואם עכ "ל. עליו חבירו את מזמן אדם אין הפת את בו לאכול מלכים שלחן על עולה שאינו דבר שכל משום

הרא"ש כא)מדברי סי' יט כלל עשוי (בתשובה שאינו אף גוים בישולי  משום בו יש דאורז מוכח  קי "ב סימן ריש הטור הביאו
בתוה"ב הרשב"א שכתב מה עם זה ליישב יש הפת, את בו צד .)ללפת ש"ז עולה (ב"ג דדייסא לומר אפשר והיאך וז"ל :

בעלמא אמרינן והא ללפת, מלכים שולחן טז .)על ב (ביצה אמרו הני  דלא לומר לי  ויש בנהמא. נהמא דאכלי  טפשאי בלאי

ïåéö éøòù
(`i)ד "ב)או"ה מג ש"ך(כלל (סק"ג ) הד "מ והביאו חדש(ai)וש"פ:(סק"ב), הט"ו)רמב"ם(bi):(סק"ב)פרי פי "ז  :(מאכ"א
(ci)בשיו"ב יוסף ב)ברכי  המצוות:(אות בשער ז"ל האר"י רבינו החיים(eh)בשם ב)כף לח.)הריטב"א(fh):(אות (ע"ז 

המים בעין תואר(fi):(ס"ה)וכ"כ  בשיו"ב(סק"ז)פרי יוסף ט)וברכי  הרד"ק:(אות בשם
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äëìää øåà
(e).l`xyi ilka elit` אין שהתבשיל דאע "פ ר"ל

משום  אסור אעפ "כ איסור, בליעת חשש בו
l`xyi.(f):(יח)חתנות  ziaaeהתוספות לח.כ"כ (ע"ז

אלא ) רבנו ד"ה כדעת ודלא רבנן, פלוג דלא ר"ת בשם
הדעת  לקירוב בזה לחוש אין כי שהתיר אברהם
ומכל  טמאים. דברים יאכילנו לשמא או וחתנות,
לצרפו  ואפשר בפוסקים, דחויה אינה סברתו מקום

לקמן: עוד ויתבאר אופנים, בכמה היתר (g)לסניף
.m"ekr ileyia meyn xeq` נאסר המאכל ואין

במשנה כמבואר באכילה אלא לה:)בהנאה ואפילו (ע"ז .
אסור  האור, ידי  על מברייתו המאכל נשתנה .(יט)לא

äøéäá äëìä
לח.) כלומר (ע"ז  לפתן. במיני דוקא אלא הפת' את 'ללפת

במיני  אלא נכרים בישולי משום ליפתן מיני  בכל שאין
מלכים  שולחן על  חשיבותן מחמת שעולין החשובים לפתן
אבל בהם. אלא הדעת קירוב שאין לפי הפת, את ללפת
בעינן  לא לפתן בתורת ולא מאכל בתורת הנאכלין מאכלין
על שעולין כל אלא ללפת, מלכים שולחן על  שעולים
עכ "ל. נכרים בישולי משום בהם יש לאכול מלכים שולחן

דייסא] גבי שקודם בהירה בהלכה מ"ש הוי [ועיין  אורז כן ואם
דברים  אבל מאכל. בתורת באים ושניהם דדייסא דכוותיה
הפת, את בהם ללפת עשוים שאינם סעודה בקינוח  הבאים
משום  בהם שאין פשיטא מאכל בתורת באים אינם וגם
שבאים  וחגבים לפולים הרמב"ם שקרא ומה גוים. בישולי
דהיינו  בעלמא פרפרת לומר רוצה אינו פרפרת משום
ותדע  הפת. את בהם ללפת לפתן ר"ל  אלא סעודה לקינוח 

הרמב"ם כתב ה"ו)שהרי  פ"ד  את (ברכות פטר הפת על  בירך
וכיוצא  ופירות התבשיל ממיני הפת בהן שאוכלין הפרפרת

והחיד "א הפר"ח. עכת"ד אות בהן. בשיו "ב קיב סי' יוסף (ברכי 

נרגא יא) ושדי  דבריו על השיב כ "י  בתשובה ורדים גינת בעל הלוי  מהר"א שהגאון אלא זיין, המהר"י  דעת שכן הביא
אדם החכמת וכ "פ ס"א)בטעמו. סו דעת(כלל יחוה מב)ושו"ת סי' שאם (ח"ד אלא השו"ע. וכדעת אסור קינוח דבר על שגם

עכו"ם  בישולי  דין בפרפרת שאין הפר"ח דעת בצירוף בסופגניות שם דעת ביחוה להקל  פסק האש את הישראל הדליק
לקינוח הסעודה לאחר שמביאים מה אפילו להשביע בשביל  קצת הנעשה מאכל  דבר כי מדוקדקים דבריו ואין עיי"ש.

הריב"ש שכתב וכמו הפר"ח. לדעת אפילו מאכל בתורת כבא דינו כן גם סופגנין, כח)כדוגמת רכה (סי ' שבלילתו שכל
הרמב"ם  וכ "כ הפלטר. מן ואפילו גוים בשולי  משום ואסורים פת קרויים אינם הסופגניות, כגון משקה ידי  על ונאפה

הי "ח) פי"ז שקולין(מאכ"א הסופגנין להלכה [מטגנים]: והובא עכ"ל . עכו"ם גיעולי  משום אף אסורין בשמן העכו"ם אותן
קי "ב בסי ' יז)בפר"ח להלכה(ס"ק הגרע"י דברי  מלהביא נמנענו לא ומ "מ ל "ח), קטן הריטב"א(בסעיף דעת ברכות מפני  (הל '

יט) אות כמו פ"ב והטעם עכ"ד . מותר הבית בעל של  ואפילו כפרפרת, אלא נאכל שאינו מפני  מותר גוים של  שניבלאש
עולם בהליכות והובא עיי"ש. כפרפרת הנאכל על  עכו"ם בישולי שייך  דלא דס"ל המו"ל  הרה"ג  שם חקת שכתב פ' (ח"ז

קז) עמ' יב קינוחהערה דבר שבכל  הפרפרת, שאסר השו"ע בדעת אחרונים כמה נמשכו ואחריו חדש הפרי  שהבין מה ומ "מ .
באו"ח כי מוכרח  אינו  זה עכו"ם, בישולי  ס"א)שייך  קע"ו  דהיינו (סימן הפרפרת את פוטר הפת, על ברך  השו"ע: כתב

דמי  והוא פת, פירורי  שהוא הנ"ל  הפרפרת בסוג רק שאסר אפשר הרי ע"כ . דבש או מרק עם שדיבקם דק דק פת פירורי
אפילו  וכיוצ"ב מרקחות וכגון מאכל , בתורת בא ואינו גמור לקינוח  הבא דבר אבל והריב"ש, הרמב"ם שאסרו לסופגנין
ראיה  ובלא הגמרא. וכפשט הנ"ל , מהרשב"א שעולה וכמו איסור, בו שאין יודה השו"ע שגם אפשר חיים, נאכלים אינם

ישראל בתפארת ועיין עולם. של  אורו שהוא הרשב"א על יחלוק שהשו"ע לומר לנו נב)אין אות מ"ו  דע"ז  שכתב (פ"ב
וכ"כ לקינוח. אלא שאינם הפת את בהם ללפת עשוים אינם מ "מ חיים נאכלים שאינם ואף מותרים גוים של  שמרקחות

חיים לח.)בתורת ס)והמהריט"ץ(ע"ז  הרמב"ם.(סוס' לשלשה.dpwqnlבדעת זה דין לכו"ע `.נחלק אורז כגון מאכל דבר
בפת מתלפת שאינו אף עכו"ם בישולי  משום אינה אסור כי  עכו "ם בישולי בה אין  אורז שפת קי"ב סי ' בריש  והטור הרא"ש  שכתבו  [ומה

שם] ב"י ועיין  אסור. ודאי זה קדירה במעשה זאת כשעושים אבל  גרועה, פת שהיא משום היינו  מלכים שלחן על  שנעשה a..עולה מאכל דבר
ה  אבל שמותר.לקינוח  הריטב"א ודעת שאסור. וש"פ והריב"ש הרמב"ם דעת סופגניות. כגון קצת שמשביע דבר b.וא

ודעת  שאסור. השו"ע בהבנת הפר"ח  דעת וכיוצ"ב. שוקולד  או מבושלים פירות כגון להשביע בא שאינו גמור קינוח דבר
בזה: שאוסר ראיה אין מהשו"ע שגם וכתבנו הרשב"א. מדברי וכעולה להקל , עצמו m"ekr.הפר"ח ileyia meyn xeq`*

בגמרא לז:)איתא בכסף"(ע"ז ומים תשבירני בכסף "אוכל  קרא דאמר אבא בר חייא ר' אמר דאסורין, לן מנא והשלקות
חיטין  והתניא דאסורין, ה"נ  קליות ועשאן חיטים מעתה אלא נשתנה. שלא נמי אוכל אף נשתנו שלא מים מה וכו',
חיטים  מעתה אלא מברייתן. נשתנו שלא כל אף מברייתן נשתנו שלא מים מה דמים, דומיא אלא מותרין. שלהן והקליות
נשתנו  שלא מים מה דמים, דומיה אלא מותרין. עכו"ם של  והסלתות הקמחין והתניא דאסור, ה"נ קמח , ועשאן וטחנן

ïåéö éøòù
(gi):בב"י הובא בהירה:(hi)רש"י  בהלכה עיין
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äëìää øåà
דינם  אם בפרהסיא שבת לחלל המומרים והחופשיים

אסור, ובישולם קי"בכעכו"ם בסימן מה (סק"ב)עיין
בזה: צריך (כ)שכתבו yiשכתבנו חשוב  דאדם

שהוא  כמות שנאכל בדבר אף  גוים בבישולי  להחמיר
בגמרא כדאמרינן נא .)חי, מיא (שבת שתה נחמן דרב 

דאדם  ואיקפד, אמי ר' ושמע  ארמאה קפילא דאחים
אחרונים  הרבה אכן עצמו. על להחמיר צריך חשוב

בזה  להחמיר דאין וכתבו דבריהם שני ilk:(כא)דחו
שפסק כמו מאוד רותח הוא אפילו כלל מבשל אינו

ק "ה  סימן בריש בישולי (כב)הב "י  לגבי הדין והוא .
בישול  נחשב שאינו a::(כג )עכו"ם sirq(h)axir

.'eke lk`pd xac על כבר שנאסר מאכל נתערב  אם
ניכר  ואינו היתר, של מאכל תוך גוים בישולי ידי 
בין  במינו שנתערב  בין ולהוציאו, להפרידו בתוכו
ברוב . בטל ביבש, בין בלח בין מינו, בשאינו שנתערב
כאן  אחר במקום בטל שאינו חשוב דבר הוא ואפילו

כעיקר  טעם על גזרו לא עכו"ם שבבישולי  :(כד)בטל,
(i).m"ekr ileyia meyn ea yiy xacn xwird m`

מלוחים קטנים דגים עכו "ם כגון בישולי  משום בהם [שאין

בסי"ב] כיון כמבואר  ואסור דהרסנא. כסא מהם שעשה
שבהרסנא  השמן ולא עיקר התשב"ץ (כה)שהקמח  [וכתב

פט) סי' מותרין(ח"א ודבש  מסלת הגוים שעושין  מתיקה מיני  :

ועיין בב"י . והובא בעלמא. לדבוקי וסולת עיקר שדובשא משום

עולם בהליכות קי)עוד עמ' חקת פ' בזה](ח"ז שכתב 'כסא'מה .
מאכל  מגישים היו שבה הקערה והיינו 'כוס ' פירושו

הדגים(כו)זה  של בשמן אותן שמטגן דגים של מאכל הוא ו'הרסנא' 'הרסנא'. זה מאכל נקרא ולכך 'מורייס' נקרא [והוא

äøéäá äëìä
ע"י  מברייתו נשתנה שלא נמי  אוכל  אף האור ע"י מברייתן
אסמכתא  וקרא מדרבנן, אלא כתיב, אור מידי  האור,

הר"ן ע"ז וכתב דאסמכוה (יד:)בעלמא. כיון דמ"מ  ונ"ל
נשתנה  שלא וכל בעינן, דקרא דומיא אקרא, בעלמא
שאינו  דבר הוא אפילו קליות, כגון האור ע"י מברייתו
בו  ללפת מלכים שולחן על ועולה חי , שהוא כמות נאכל
וכ"כ כוכבים. עובדי בשולי משום בו אין הפת, את

אשר"י כח)בהגהות סי' פ"ב לאכול(ע"ז נוהגין דלכן
אבל עיי "ש. אותו שמבשלים אע"פ נכרים של  קומפוש"ט

הי"ז)הרמב"ם פי "ז  כוכבים (מאכ"א עובדי של קליות כתב
על חבירו את מזמן אדם שאין עליהן גזרו דלא מותרין,
לא  אפילו מלכים, שלחן על שעולה דבר ולדבריו קליות.

והש"ך אסור. מברייתו השו"ע (סק"א)נשתנה שדעת כתב
מברייתו  נשתנה לא שאפילו בב"י שהביא הרמב"ם כדעת
שהעתיק  ב סעי' ובהגה חטאת, בתורת הרב דעת וכן אסור.
דכל הר"ן כדברי  בש"ס עיקר נראה אבל  הרמב"ם. טעם
גוים. בשולי משום בו אין האור ע"י  מברייתו נשתנה שלא
עכ "ד. בזה לחלק דאין נראה הפוסקים שאר מדברי מיהו

ה  שבודאי  ביאר משנה בהיתר ובלחם הרמב"ם כדברי  טעם
וקרא  מדרבנן אלא בע"ז שאמרו המסקנה לפי קליות

חדש והפרי  ע"ש. בעלמא בשם (סק"א)אסמכתא כתב
צג:)הרשב"א דף וכו',(תוה"ב נשתנו שלא מים מה וז"ל

מהכשר  האור ידי על  שנשתנה מה אלא אסרו לא כלומר
והוכשר  לאכילה מעיקרא ראוי היה שלא כדבר אכילתו
שלא  אוכל זה דלפי  הפר"ח  וכתב האור. ידי  על  לאכילה
דבר  הכל  חי, שהוא כמות הנאכל ודבר מברייתו נשתנה
הא  שהשמיטו הפוסקים עשו יפה זה פירוש פי  ועל אחד.
הסכמת  וכן ע"כ. מותר מברייתו נשתנה שלא דדבר
נשתנה  לא לדין מברייתו נשתנה בין חילוק דאין האחרונים

אסור: והכל

ïåéö éøòù
(k)בשיו"ב יוסף ד)ברכי  המהריק"ש(אות השו "ע)בשם המצוות(בהג' בשער ז"ל  האר"י סב)ורבינו דף וילך הש"ך(פ' וכ "ד .

קנ"ב יד)כנה"ג(k`):(סק"ב)בסי ' אות חדש(הגב"י  סק"ג)פרי קיד (סוף בסי ' תואר השלחן(סק"ט)פרי וש"א,(סי "א)ערוך 
כדאיתא  ארמאה קפילא דאחים מיא דשתי נשיאה יהודה לר' מצינו וכן עובדא, דעביד  נחמן כרב דקיי "ל  במו"ק וטעמם

לזה:(יב:) חשו דלא וש"מ  ,(ak)הספר שבסוף בקונטרס שם בזה ה')והארכנו מהרש"ם (bk)עי "ש:(סי ' בשו"ת מבואר כן
רצ"ו) סי' טעמו:(ח"ג עיי "ש כלל עכו"ם בישולי  בו שייך  שלא בעירוי אפילו שם ומיקל  .(ck)ד"ז)או"ה מג תורת (כלל

ד "ח)חטאת עה צ"ח(כלל בסי ' שכתבנו וכמו ברוב, בטל  התורה מן עיקר לו שאין דרבנן שאיסור הראשונים כל דעת וכן .
שם) ההלכה באור  קי "ב(ס"ו סי' הש"ך  וכ "כ כג), בשיו"ב(ס"ק יוסף י)וברכי  דהרשד "ם (אות דאף וכתב פוסקים, כמה בשם

מא) סי' בדבר:(חיו"ד יחיד הוא ששים, בע"ז(dk)מצריך איתא אע"פ (לח.)כן מותר היה עיקר הרסנא הוה דאי ומשמע .
בו מעורב סימנין)[תוספותשהקמח  ד "ה סד . סא)ורא"ש (חולין סי ' פ"ג ב"ב(ek):](חולין  רשב"ם :(ס:)ראה
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äëìää øåà
חי] שהוא כמות נאכל קמחוהוא עם המעורב  אבל (כז), .

פת  כגון עכו"ם בשולי בו שאין מדבר העיקר אם
מותר  בביצים, הנילוש פניה (כח)פלטר שטח פת אבל .

הפוסקים נחלקו ס"ו)בביצה קי "ב  אמרינן (סי ' בזה גם אם
אוסרין: בעין היא שהטיחה כיון או עיקר, (i`)שהפת

.m"ekr ly miielw mipet` lek`l xzene כל וכן
אדם  שאין לפי עליהם גזרו ולא מותרין, עכו"ם קליות

הקליות על חבירו את הי "ז)[רמב"םמזמן פי"ז .(מאכ"א

כך  אותם אוכלים שיש קלויים קפה גרעיני על ללמוד יש ומכאן

עולם הליכות עכו "ם. בישולי  בהם יא )שאין  הערה חקת פ ' .](ח"ז
ששולקין  בהן וכיוצא ועדשים ואפונין פולין אבל
בישולי  משום אסורים אותם, ומוכרין העכו"ם אותם
לפרפרת  מלכים שלחן על שעולין במקום גוים

עולם הליכות מלכים. שלחן על הם עולים סוף [ובמקומותינו (שם

טו) גוים,]הערה בישולי  משום בהם אין ותורמוסין
מלכים  שלחן על עולים על lk`n:(כט)שאינם שעולה

אחר  למקום אותו ושולחים אחד במקום מלכים שלחן
בשו"ת  נסתפק מלכים, שלחן על עולה אינו ששם

שאל ס"ו)חיים עד  מקום (סי' באותו לאכול מותר אם
עולם  ובהליכות לאסור. נוטה שדעתו כתב(ל)וכתב

מקומות  על ולגזור להוסיף לנו שאין בזה, להקל
גוים: בישולי  באיסור קפה miielw.(ai)אחרים

בו  ואין בשתיה, מותר אותו ומבשלים הגוים שקולים
גוים בישולי בהירה]משום בהלכה :[עיין

äøéäá äëìä
.miielw* :a sirqקי"ד סי' חדש הפרי דיש (סק"ו)כתב

התוס' דברי על והסתמך גוים, של הקפה לא:)להתיר (ע"ז 

שעורים, של  שכר להתיר טעם עוד  ויש בזה"ל : שכתבו
התבואה  שבטלה היכי  דכי עכו"ם, בישולי משום בו שאין
איסור  לענין היא בטלה ה"נ שהכל, ברכת לענין המים לגבי
שהקפה  שכשם הקפה שתיית לענין וה"ה ע"כ. בישול
כן  גם בטל  שהכל, ברכת לענין המים לגבי  בטל  עצמו

יהודה בית בשו"ת והנה גוים. בישולי איסור כא)לענין (סי '

ברכת  על לדון מקום יש שבאמת זה, טעם על להעיר כתב
רווחת הלכה שהרי לט.)הקפה כשלקי (ברכות דשלקי מיא

ר"ה  סי' או"ח בשו"ע פסק וכן האדמה. פרי בורא ומברך
האדמה (ס"ב) פרי בורא עליו לברך  צריך היה כן ואם .

ג] אות תנ "ג סי' יוסף בברכי וכמ"ש בעץ גדל  הקפה דהא ול"ד[וצע"ק .
מזונות  מיני  בורא ברכת דשאני שהכל  דמברך לתבואה
דאכילה. מידי  דהוא דזיין מידי  על  אלא לברכה ראוי  דאין
פנים  כל  ועל  שהכל . לברך  שנהגו המנהג  על  תימה זה ולפי 
להתירו  עלה לוסיף דלא והבו חידושו, אלא בו לך אין
לברך נהגו דכדין נראה ולי  עכת"ד. גוים. בישולי משום

שם ברורה המשנה מ "ש פי על  שהכל, הקפה (סק"י)על 

שבישלו  המים על שמברך  דמה וש"א אברהם המגן בשם
גם  לאכול כדי ששלקן דוקא הירקות, כברכת הירקות בהם

א  הירקות. לבדאת מימיהן לצורך הירקות בישל  אם בל 
אברהם ובמגן שהכל. אלא מברך אינו (סק"ו)לשתותן,

שהמשקה  ירקות ודוקא דכתב המרדכי  בשם הטעם מבואר
עיי "ש. כמקודם מאכל וחשוב קאי לטבל עיקר ממנו היוצא
והקפה  במים, טעם לתת נעשה הקפה שתיית עיקר וה"נ
טעם  עוד ויש שהכל. ברכתו ולכן אותו, אוכלים לא עצמו

ר"ב סי ' הרמ "א שפסק מה ע"פ שהכל  לברך (ס"ד)בזה

סילקא במי שעירבו בשתייתו [אניגרון]דשמן מתכוין ואינו
שהכל. ומברך עיקר האניגרון הוי לאכילה, אלא לרפואה,

אברהם המגן יא)ותמה בורא (ס"ק השלקות מי ברכת דהא
הגר"א בזה וביאר האדמה. שהכל)פרי שמתקנו (ד"ה דכיון

בשעה"צ ברורה שהמשנה ואף שהכל. מברך  (ס"ק לשתיה,

שמברךלו) אברהם המגן כסברת דס"ל  ראשונים כמה הביא
וה"ה  שהכל. מברך האניגרון, על  מרובה דכשהשמן גיבורים והמגן רבה האליה שהכריע כמו לדינא דעתו מ "מ אדמה,

יעב"ץ שאילת בשו"ת פסק וכן מרובים. מימיו וגם לשתיה תיקונו שעיקר שהכל הקפה על לברך קמ"ב)שיש סי' (ח"ב

ושוב  בקליות, איסור ואין מקודם קלוי  כבר שהקפה מטעם להתיר עוד  ונראה גוים. בישולי משום בו ואין שהכל  שברכתו
שי "ח  סי' או"ח השו"ע לדעת קליה אחר בישול  דאין הבישול . מחמת נאסר הקפה מתירין.(ס"ה)אין כהיש דהלכה [ולדעת ,

ברורה מו)המשנה להתיר ](ס"ק יש  בדיעבד  עשקעכ"פ באר בתשובת כתב שכן ושו"ר קה). צלויה (סי ' כבר שהקפה ועוד  וז"ל

ïåéö éøòù
(fk) קיח:)רש"י ושבת לח. צה.)ורשב"א(ע"ז קי "ב(gk):(תה"ק בסי' נפסק וראייתם (ס"ו)כן והרא"ש, התוספות מדברי  והוא ,

וכנ"ל : מהרמב"ם(hk)מהרסנא י "ח)הכל י "ז  הט"ו  פי"ז באחרונים:(מאכ"א הובא ,(l)קג)ח"ז קב מ "ש (עמ' דלפי לומר ואין .
הבי  בעל דפת ס"ז, קי"ב סי' לעיל שכבר בשו"ע דכיון התם דשאני כאן, גם לאסור יש ממנו, פלטר קנאה אפילו אסורה ת

האיסור  ואין מלכים, שלחן על שעולה מחמת האיסור כל דידן בנידון אבל  היתר, לה אין שוב גופה מצד  הפת נאסרה
מותר: מלכים שלחן על עולה שאינו במקום וממילא גופה, מחמת
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øúéä íäá åâäð ïëå ,íéëìî ìù ïçìù ìò íéìåò ïðéàã ,íééåì÷(âé),áìçá úáçîä çåùîì åâäðù íå÷îá àì íà

.øåñéà íäá íéâäåð æàù(בארוך והגהות מפראג ומהר"א דמ"א פי"ז  ìù(רמב"ם íéìëì ùåçì ïéàå éøù ,éëä åàìá ìáà .

äçîðå íéáëåë éãáåò åúåà åìùáù ô"òà ,éç àåäù åîë ìëàðù éøô ìëå .ïîåé éðá ïðéà ïîúñã ,íéáëåë éãáåò

ïéìëåà ïë ìòå .éøù ,íäéãéá ìéùáú äùòðå(ãé)íéáëåë éãáåòä ïéùåòù à"ìãéáåôäור"ן הרמב "ם ממשמעות (ד"ע

פשוט) והוא b(åè)äøåñà..ותוס' ,íéáëåë ãáåò äàôàù ä"ãàðô(æè)âäåðù éîì åìéôà
,íéáëåë éãáåò ìù úôá øúéä(æé)éãáåò éìåùéá íåùî ïéòá àåäùë øñàð ïîåùäù

,íéøåñà ,øùá íò íìùáù íééç íéìëàðä úå÷øé ïëå .úôá òìáðå ,íéáëåë(çé)éðôî

äëìää øåà
(bi),alga zagnd geynl ebdpy mewna `l m`

.xeqi` mda mibdep f`y הב"י למ"ש בזה כוונתו
הרמב "ם הקליות]אדברי על חבירו מזמן  אדם וז"ל:[שאין 

קלויים  באפונים היתר נהגו אלו דברים פי ועל
במקום  לא אם עליהם, אדם פקפק  ולא הגוים שקולים
והוא  קליה, בשעת בשמן המחבת למשוח  שנוהגין
שמן  במקום חלב  ישימו שמא לחוש שיש מקום
שנוהגין  שיש במקום שאף ההגה וקמ"ל עכ"ל.

בשמן: שמושחין הרוב בתר דאזלינן הדין, מעיקר אסור אינו בחלב, תבשיל lciaetd"`.(ci)למשוח הוא
כל  שאבד לגמרי  נימוחו שהם עד אותם ומבשלין גרעיניהן שמוציאין פירות מיני ושאר מגודגדניות שעושין

הוא מה כלל ניכר ולא מב)[משנ "בצורתן מא ס "ק רב  דבר ](סי ' שהיה כלל ניכר ואינו גופן שנמחה דאע "פ וקמ"ל .
מותר חי  שהוא כמות סק"ג ]הנאכל ד"מ b::[עיין  sirq(eh).`"c`pt של או בשר שומן דאילו דגים, של

מש  בו ואין מהותך כבר סתמן בישול אווז אחר בישול דאין גוים, בישולי כיון (לא)ום בשר, של חי  שומן אבל ,
ואסור  דגים כשומן דינו נתבשל, m"ekr.(fh):(לב)שלא ly zta xzid bdepy inl elit` כשהעיסה והיינו

עכו"ם  בישולי איסור בכלל דהוא מקום, בשום היתר נהגו לא ישראל של היא כשהעיסה אבל גוי, של .(לג )היא
קי"ב סימן oira.(fi):(סי"א )כדלעיל `edyk xq`p oneydyקי"ב בסימן השו"ע  כתבו כבר זה ועיי"ש (ס"ו)דין
הדברים: mda.(gi)לביאור rlap xya ly oneyy iptn עיקר הם הירקות אם אפילו אסורים זה ומטעם

מזונות  ברכתו שהרי השומן ולא עיקר, היא העיסה דודאי פאנד"ה כמו דהוי  מעט הוא זאת (לד)והבשר ובכל ,
עצמו בפני אחד כל והירקות שהבשר בזה ודוקא שמתחילה אסור. ומכיון  עצמו, בפני אחד כל והפת הבשר בפנאד"א [וכן 

שם] קי"ב בסימן היטב שביארנו  וכמו הפנאד"א, של הפת את אוסר אז הבשר, אחרי נאסר הולכין - המעורב  בדבר אבל .
ניכר  הוא הטפל הדבר אם אפילו :(לה)העיקר

äøéäá äëìä
אין  ושוב וכו', מותרים ואז שטחנוה, מקודם וקלויה
ואכמ "ל. להתיר, טעמים כמה עוד  ויש ע"כ. אוסר הבישול
בפוסקים. העיקר הוא להיתר בתחילה שתפסנו דהטעם

בשיו"ב יוסף הברכי הלכה ג)ולענין פלוגתא (אות הביא
ז"ל האר"י  ודעת מתירים ויש הקפה אוסרים שיש זה בענין

כ מקום מכל  ומצוה. נגיד בספר כמ "ש הרבה לאסור תבו
יחוה  בשו"ת הגרע"י העלה וכן להתיר. שהמנהג  אחרונים

מב)דעת סי ' עולם(ח"ד ס"ד)ובהליכות בלק פ' :(ח"ב

ïåéö éøòù
(`l)שי"ח סי ' שבאו"ח הקילו (ס"ד)ואף עכו"ם בישולי  לגבי  בשבת, בלח בישול  אחר בישול  דיש ערוך  השלחן פסק

סק"ב)ט "ז(al)חכמים: חדש(סק"ה)ש"ך (סוף טו)כנה"ג(סק"ז)פרי אות המרדכי :(הגה"ט גליון בשם דרישה (bl)וש"א
בתוספות(cl):(סק"ו)ש"ך(סק"ב)ט"ז(ס"ח)ב"ח(סק"ד) סימנין)כמבואר ד "ה סד. סא)והרא"ש(חולין סי ' פ"ג דתלוי (חולין 

בנימין בחלקת השיג וכבר וכן)בברכה. ד "ה מותר:(ביאורים עיקר הירקות שאם שכתב רז"ה חידושי  בשם תשובה הדרכי  על 
(dl)והרא"ש מהתוספות לעיל)כדמוכח והבאתים ושם שהקמח(שם אע"פ מותר היה עיקר הרסנא הוה דאי  'ומשמע שכתבו :

לעיל  ההלכה באור שהבאנו מהתשב"ץ מוכח וכן בשמן. ניכר ודאי הקמח והלא עכ "ל. בו' העיקר )מעורב אם ד "ה (ס"ב

בעלמא: לדבוקי וסולת עיקר שדובשא משום מותרין ודבש מסלת הגוים שעושין מתיקה שמיני דכתב,
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.íäá òìáð øùá ìù ïîåùù.cøéúîù éî ùé(èé),åðìù úåçôùá(ë),øñåàù éî ùéå
ãáòéãá åìéôàå(ס"ח ס' הרשב"א äâä:(תשובת .(àë)íéøéúî éøáãà êåîñì ùé ,ãáòéãáå והגהות מ"ג  כלל (ארוך

ìàøùé,ש"ד) úéáá íéìùáî íéãáòäå úåçôùäù ìàøùé úéáá ì÷äì ïéâäåð äìçúëì åìéôàå .

äëìää øåà
:c sirq(hi).eply zegtya ומעשה לנו, הקנויות

מן  בשבת מלאכתן על אנו ומוזהרין לנו, ידיהן
בכלל  אינן והלכך גוים בכלל ואינן התורה,

אנו (לו)גזרותיהם  שאין הנשכרות בשפחות ולכן .
סימן  באו"ח שנתבאר כמו בשבת עליהם מוזהרין

האיסור  בכלל הן הרי  הכל לדברי ויש (לז)ד"ש, .
קירוב בהם שייך דלא הנשכרות, בשפחות מתירין

שעוש  כיון לא דעת בין ירצו בין כרחן בעל ים
בבית (לח)ירצו  הדבר נעשה אם להקל יש ולדינא .

יהודי  ישראל]חולים של כביתו  סברת [דהוי  לצרף דיש ,
גוי  בסתם אפילו שמתיר בטור המובא אברהם ר'

ישראל של בביתו ז')כשמבשל קטן  סעיף ספק(עיין והוי
הנשכרים (לט)ספיקא  זרים בעובדים גם להקל יש וכן .

עבורם  ומבשלים בזקנים לטפל הישראל (k):(מ)בבית
.carica elit`e ,xqe`y in yie מרן דעת וכן

באחרונה זו דעה שכתב  פעליםהשו"ע סי '[רב או"ח  (ח "ד

דעה ]ו) השו"ע  שכותב  מקום שבכל לן וכדקיימא .
'יש  בשם שניה ודעה אומרים' 'יש בשם ראשונה

בתרא  כי "א לפסוק דעתו (k`):(מא)אומרים'
.mixizn ixac` jenql yi ,caricae ודאי ואפילו

הישראל  חיתה הד"מ (מב)לא וז"ל האו"ה (סק"א ). בשם
ישראל, בבית השפחה בשלה ואם הדין: נובע שממנו

אברהם ר' דברי על סומכין ז')בדיעבד קטן סעיף (עיין 

ישראל  בבית נכרי בישול וזה (מג )שמתיר שסיים . מה
וכו' ישראל בבית להקל נוהגין לכתחילה ואפילו הרב 
כן  גם דמיירי בדיעבד, לכן קודם אמ"ש כן גם דקאי 

ïåéö éøòù
(el)בט"ז הוב"ד הרמב"ן, בשם חדש(סק"ז)ש"ך(fl)וש"א:(סק"ז)וש"ך)(סק"ג ב"י שלפ"ז (סק"ט)ופרי הש"ך  עוד  וכתב .

שהביא  אברהם ר' על לסמוך יש דבדיעבד ר"ל אלא הנשכרות שלנו בשפחות שפיר אתי  לא בדיעבד  להתיר הרמ"א מ"ש
לקמן: ויבואר אחר. מטעם מתיר שהרמ"א אפשר כתב  ולבסוף ישראל . בבית גוים בישולי שמתיר זו (gl)הטור סברא

בתשובה הרשב"א סח)הביא סי ' כן(ח"א סוברים מרבותינו הרא"השיש מצדד צד:)[וכן  למלאכתו,(בדה"ב ומבשל שכיר  שהוא שכל

עכו "ם] בישולי  בו שייך  לא - הדעת קירוב בו שאין  רבנןכיון  פלוג דלא ע"ז, לסמוך  דאין כתב שהוא אלא סוף , ב"ג בתוה"א (כדאיתא

והש"ך ש"ז) דינו (שם). שמקור הראשון כפירוש השו"ע דעת ועכ"פ בדיעבד . שמתיר הרמ "א סברת שזהו דאפשר כתב
וכנ"ל: בב"י כמבואר מהרמב"ן הוא שמתיר' מי  'יש פעלים(hl)שכתב רב ו)שו"ת סי' או"ח עולם(ח"ד [בח"זוהליכות

ק) צט, קכ "ב)ועיי"ש(דף להקל(בעמ' יש יחד הספיקות שני  בהצטרף מ"מ מרן, דעת נגד הוא בנפרד  אחד כל הספיקות ששני באופןשאף (דאילו

להקל) שאין ודאי יחד הספיקות בשני  אוסר פוסקיםשמרן הרבה וכדעת עיי"ש), ועוד חמד שדה יצחק, פני  לב, חקרי  אליעזר , ר ' וסיים ](משנת .
עולם  ובהליכות בזה. להזהר יש עכ "פ מועיל , לא זה מרן שלדעת דאף בישול, בכל הישראל שיחתה שצריך  פעלים ברב

חולה: לצורך  עכו"ם בישולי גבי  הסימן בסוף שכתבנו במה עוד  ועיין מזה. הזכיר טוב (n)לא אפשר אם אלו ובכל 
הרמ "א דעת גם לצרף יש דאז האש, את ידליק בזה:(ס"ז)שהישראל  הברכ"י(n`)שמיקל  סק"ז)וכמ"ש יג סי ' שו"ת (אה"ע

שלמה של דינו ז)בית סי ' אפרים(חו"מ מחנה ע"ד)דגל דמ"ח ז סי ' אומר(חו"מ א)יביע אות מב סי ' או"ח מאידך(ח"ה אבל  .
ישרים משפטים נג)בשו"ת דדינא(סי' ספיקא דהוי  מרן בדעת דהעיקר יצחקכתב מנחת בשו"ת בנידוננו  סב)[וכ"כ ושלדעת (ז

לקולא]. דרבנן  דספק להקל , יש  ורדיםהמחבר גינת ב)ובשו"ת סי' א כלל  דכ(חו "מ מיכרעא כתב דלא כוונתו וי "א י"א מרן שכותב
ח"ו אומר יביע בשו"ת באורך  וראה עבד. כמר ודעבד עבד , כמר ודעבד  ב)מילתא, סי' אחרונים.(חו "מ כמה כתבו שכן

ברורה, הכרעה בזה שאין מפני שיסמוך מה על לו יש המיקל הדחק בשעת מקילה, ראשונה שדעה במקום אפילו ולכן
ח "ז אומר ביביע ב)כמ "ש אות יג סי' יצחק(אה"ע בעין שם)וכ"כ  ובהערה מג אות השו"ע בדעת אות כנה"ג(an):(כללים (הגב"י

הש"ךח) כמ "ש ודלא חיתוי. צריך  לכתחילה להתיר כשרוצים דרק הרמ "א לשון מורה וכן ופשוט , העיר (bn):(סק"ז). וכן
יא)הגר"א הכנה"ג(ס"ק וכ"כ  אברהם. ר' דעת בצירוף אלא היקל  ח)דלא אות באו"ה(הגב"י והמעיין סי "ג). מ"ג בפנים (כלל

המצויות. בשפחות נקט ההווה דבר רק שפחה, הייתה לא ואפילו גרידא אברהם ר' על לסמוך  יש שבדיעבד כוונתו משמע
מצוי  שהיה מה אלא ידיהן, למעשה לנו הקנויות לשפחות כוונתו שאין בודאי עכ "פ אבל  כן, משמע לא מהרמ "א אבל

בכנה"ג  בפירוש וכ"כ  הנשכרות. שפחות משום (שם)באשכנז אפשר בכה"ג, דקאי  השו"ע אדברי דבריו הרב דנקט והא .
לבאר: טרח לא ולכך  הנשכרות' 'שפחות על דקאי  לבאר ואפשר בשו"ע זה מפורש שאין שכיון
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(áë)èòî úéáä éðáî ãçà äúçé àìù øùôà éà éë(שם)..d,ìùéáù íéáëåë ãáåò(âë)ïéåëúð àìå
,ìåùéáì(ãë)åìùáúðå ,øéöçä øéáòäì éãë íâàá øåà úéöäù íéáëåë ãáåò ,ãöéë .øúåî

ùàøä êøç íà ïëå .íéëìî ïçìù ìò íéìåòù íå÷îá åìéôàå ,íéøúåî åìà éøä ,íéáâç åá
íùì ïåéë íà ìáà .äëéøçä úòùá åìöðù íéðæàä éùàø ìåëàì øúåî ,øòùä øéáòäì

,åá ìùáì øåðúä ÷éñäù ïåâë ,ìåùéá(äë)àìù éô ìò óà ,äìöðå äìçú øùá åá äéäå*
.øåñà ,åá òãé àì éøäù ,øùáä äæì ïåéë.e,åìåùéá èòî ìàøùé åìùéáù ìë(åë)ïéá

äëìää øåà
דוקא: הישראל בבית שהיה `i(ak)בכה"ג ik

.hrn ziad ipan cg` dzgi `ly xyt` דלא ונראה
בזמנינו  המצויים וכיריים בתנורים כלל זה שייך

חיתוי  צריכים הלכותשאינם במשנה אות[וכ"כ קט"ז סי ' (חי "ג

כי ]ב) מספיק אינו מ "מ האש מגביהים שפעמים ואף  .
ובענין  וכו'. יחתה שלא אפשר אי  כי כתב הרמ "א

ז' דסעיף  בהירה בהלכה עיין בלא )החיתוי ולדעת (ד "ה .
בסעיף כדלקמן החיתוי  מהני  לא הכי בלאו המחבר

סק"י]ז' d::[פר"ח sirq(bk).leyial oeekzp `le
בגמרא לח .)מבואר לייבש (ע"ז התנור הגוי  הסיק שאם

איזה  מקודם הישראל וטמן בזה, וכיוצא לח  יתד בו
נתכוין  דלא משום מותר. שם שיצלה מאכל דבר

היתד. את לייבש אלא להחשיבולבישול, החמירו  שבת גבי דוקא ע"ד:, בשבת כדאיתא בישול זה גם מקרי שבת דלענין  [ואע"ג 

קמ"ל] ד"ה תוס' גמור. לבישול שיתכוין  עד חשיב לא עכו "ם בישולי לענין אבל דוקא בישול דזהו אומרים דיש בזה, ופליגי .
והטור  הרא"ש דעת וזו לבישול, הגוי נתכוין דשמא אסור. כשידע  אבל הישראל, מהטמנת ידע  לא .(מד)כשהגוי 

שרי  ישראל מהטמנת ידע אפילו אלא כן, אינה פוסקים שאר דעת לחוש [ב"י]אבל ראוי מרובה הפסד ובלא .
ראשונה יא]לדעה ס"ק ואין xzen.(ck):[פר"ח כוונה, בלא נכרי  שבישל בתבשיל הדעת קירוב  שאין משום

טמאים  דברים יאכילנו לשמא או לחתנות בזה dligz.(dk):(מה)לחוש xya ea dide הישראל .(מו)שהטמינו
אין  דבזה מותר. בישול לצורך נתן אם אבל בישול, לצורך שלא הבשר שהטמין דוקא דזהו שאומר מי ויש
דמאי  קודם, ולא התנור הבערת אחר דוקא דזהו לומר ואין לתנור. המאכל נתן כשהישראל גוים בישולי משום

בהירה: בהלכה כמ"ש מועיל אינו התנור הבערת קודם המאכל כשנתן דודאי  אינו, וזה עכ"ד. מינה sirqנפקא
:e(ek).dligza oia או בבשר הגוי והפך מעט  ונתבשל האש על הקדירה או הבשר את הישראל שהניח כגון

ואע"פ זה. כשיעור מתבשל היה הגוי  סיוע בלא דגם מותר, דרוסאי  בן למאכל שהגיע  קודם אפילו בקדרה הגיס 
בישולא  דקרובי מותר, אחת בשעה מתבשל הוא בשעתיים להתבשל שבמקום כגון הבישול את מיהר שהגוי 

היא מילתא יב]לאו ס"ק ופר"ח לח. והעכו"ם [ע"ז האש על קדירה או בשר להניח לישראל מותר לכתחילה ואף .

äøéäá äëìä
.dligz xya ea dide* :d sirq דיש ההלכה באור מ "ש עיין

דעת  היא זו מותר. בישול  לצורך הטמין שאם שאומר מי 
השלחן יודע (סכ "ט)ערוך ואיני דפשיטא. למילתא כן וכתב ,

הש"ס נגד  זהו דהא זה. דבר לו פשיטא לח.)מנין (ע"ז

גבי  על  בשר ישראל דכשהניח י  בסעיף לקמן והשו"ע
גוי  ובא עליהם, להתבשל ראוי היה שלא עוממות גחלים
וכל לבישול. נתכוין ודאי שם והא אסור. ונתבשל בו והפך 
ואף  שאסור. הוסק לא שעדיין בתנור הבשר שנתן בזה שכן
ל' בסעי ' שכתב והאחרונים, השו"ע על שפליג  לשיטתו
בסוף  בין בתחלה בין מהבישול  מעט  ישראל שבישלו דכל 
היה  לא העכו"ם סיוע בלא אם ואפילו מותר, זה הרי
מעט הישראל שיעשה מצריך  הוא גם מ"מ  מתבשל.

דיבור: כדי תוך  עצמו דברי שסותר ונמצא מהבישול .

ïåéö éøòù
(cn)חטאת התורת דכ "ב)וכ"ד  עה מילתא (כלל  והוא להקל, הב"י מצדד דכן חדש. כהפרי העתקנו ולדינא אחרונים. ועוד

החיים בכף פסק וכן מא)דרבנן. להקל:(אות יש מרובה שבהפסד מלוניל (dn)כהפר"ח  לח.)ר"י במאירי (ע"ז  מוכח וכן
מותר(en)שם: ודאי  זה הבשר, הישראל  הניח כך ואחר התנור הגוי  קודם הדליק אם לא)[רא"שאבל סי ' מבואר ](פ"ב וכן .

בס"ז:



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùá åðø

äìçúá(æë),ùàä éáâ ìò äøã÷ åà øùá íéáëåë ãáåò çéðä íà êëéôì .øúåî ,óåñá ïéá
(çë),äøã÷á ñéâäå øùáá ìàøùé êôäå(èë),íéáëåë ãáåòä øîâå ìàøùé ñéâäù åà

(ì).øúåî äæ éøäàì)((íéáëåë ãáåòä òåéñ àìá ìùáúî äéä àì åìéôàå).

äëìää øåà
בקדירה  ומגיס  בבשר יוסף(מז)הופך הבית וכתב  .

הי"ד) פי"ז מונח(וכס "מ שהוא מצד להפכו דלא דנראה
דהיינו  קאמר, אחר מצד ולהניחו גחלים גבי  על
את  מנענע  שהנכרי  באופן שהיה אלא ממש, מסלקו
הגחלים, על מונחת כשהיא ואילך אילך הבשר חתיכת
עכ"ד. בישולו ונתקרב הגחלים הובערו כך ידי  ועל
הוא  הבשר הגוי  שכשהופך בסתמא זה דכל ונראה
והוי  מקום, באותו להתבשל יכול אינו ושוב מגביהו
כיון  מותר, במקומו הפכו אם אבל ממש. סילוק 

שם  להתבשל seqa.(fk):(מח)שיכול oia,פירוש
בן  מאכל כשיעור שנתבשל קודם בסוף שבישלן

ט בסעיף  כדלקמן וכגון (מט)דרוסאי  באמצע, ואפילו .
נ  ישראל שהניח בו והגיס האש על התבשיל את כרי

מאב"ד] נכרי[קודם בו והגיס  חזר כך קודם ואחר [אפילו 

מותר מאב"ד] qibde(gk):(נ)- xyaa l`xyi jtde
.dxicwaסיוע בלא מתבשל היה אם אפילו ומותר
caerd(hk):(נא)הישראל  xnbe l`xyi qibdy e`
.miakek ישראל שהניח  או לגרוס: וצריך סופר, טעות

כוכבים  העובד שכתב(נב)וגמר 'בתחילה' והיינו .
xzen.(l)ברישא: df ixd וכדומה ביצים שהטיל גוי

שהניחו  האור גבי  שעל תבשיל של קדירה לתוך

אע "ג  סגי , הקדרה ישראל דבהנחת הגם הנה ישראל,
גוי. ביד גומרו והוי  בתבשיל, ומסייע  מגיס שהגוי
הקדירה  שהניח  שאני, דהתם לחלק  מקום היה מ "מ
בישול  להפקיע כדי  והוא שמתבשל, עצמו והתבשיל
שכשהניח לכאן, באו חדשות דפנים הכא אבל גוי.
הקדירה. הנחת יועיל לא הביצים שם היו לא הישראל
רוב בו כשיש בפשיטות, התבשיל להתיר יש ומ "מ

ברוב בטל גוים דבישולי מקום (נג )בעלמא, ומכל .
אסורות  ודאי להוציאם:(נד)הביצים שאפשר כיון ,

(`l).m"ekrd reiq `la lyazn did `l elit`e
האחרונים  מ "ש (נה)כל היפך דזהו זו, הגה על תמהו

לח .)בש"ס  ובא (ע"ז גחלים, גבי על בשר ישראל 'הניח
ביה  הפך דלא ואי מותר. - בו והפך כוכבים עובד
ועל  ואסור'. הוא גוים בישולי בשיל, הוה לא עכו"ם

הב"י  כתב  זה בשר (נו)פי  עם שפוד ישראל הניח  שאם
האש  ביד אצל נצלה אא"כ השפוד, הגוי  יהפוך לא ,

הופכו  היה לא אם שהרי דרוסאי. בן כמאכל ישראל
ונראה  כלל. האחר מהצד נצלה היה לא הגוי,
וגם  לגחלים, מאוד סמוך הבשר שמניחים דבזמנינו
מצדו  הבשר נצלה היה ודאי הופכו, הגוי  היה לא אם
הנוהגים  ביד למחות אין דרוסאי, בן כמאכל השני

ïåéö éøòù
(fn)מהברייתא לדקדק לח.)ואין אח"כ(עז  שם שמובאת בברייתא כי דיעבד . דמשמע וכו' בשר ישראל הניח  שמואל  אמר :

לכתחילה אפילו דמשמע וכו' בשר ישראל  'מניח  איתא הש"סבסמוך  על חיים הניח)[תורת בכנה"ג(gn):](ד "ה אות וכן (הגב"י

במה מו) עיין ועוד עיי"ש. בישולו מקרב אלא אינו שהגוי הבשר הופך שהגוי לכתחילה אפילו להתיר שהמנהג  כתב
ח' בסעיף בהירה בהלכה סילק)שכתבנו שכתבנו:(ד "ה באופן להחמיר אין ועכ "פ הראשונים. אות כנה"ג(hn)בשם (הגב"י

תוארנד) צדק(סק"ט)פרי  הזבחי כז)וכ"פ החיים(ס"ק מב)וכף חדש(אות הפרי  ודעת יח). מיירי (ס"ק ט דבסעי ' וכתב להקל ,
שם: ונבאר מהאור. יהודה(p)שסלקו בית חינוך ושו"ת סט)לבוש ברמב"ם(סי' הוא וכן הי"ד), פי"ז בישלן (מאכ"א אם ז"ל:

כתב  וכיוצ"ב עכ "ל. עכו"ם בשולי משום אסורין אלו הרי  בבשולן, עמו ישראל  נשתתף ולא סוף ועד מתחלה העכו"ם
לב)רא"ש(p`)הטור: סי' פ"ב וברמב"ם(ap)טור:(ע"ז בגמרא הט"ז)כדאיתא פי"ז וכן (מאכ"א ממנו. מועתק השו"ע שלשון

הנכון: וזה אמשטרדם. מדפוסי באחד השו"ע בגירסת נמצא וכן השלחן, וערך הלבוש בשיו"ב (bp)העתיקו יוסף ברכי 
י) כ "י :(אות כהונה בתי כהונה:(cp)בשם בבתי שם מוכח לז)כנה"ג(dp)וכן אות חדש(סק"ח)ש"ך (הגב"י  יג)פרי (ס"ק

תואר בשיו"ב(סק"י)פרי יא)ברכ "י  השלחן(אות כערוך  דלא הרמ"א:(ס"ל). בשיטת חדש(ep)שהחזיק הפרי (שם)והביאו

הברכ "י  :(שם)וכ"כ 



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáæðø

.f(áì)úøéâù ïéà(שגרין ויהון  תרגום ט), לט, (יחזקאל והשיקו  ובערו  הבערה. úôá,(פי ' àìà úìòåî øåðúä
àìà ,ãéøåîå äìòî ùàä ú÷ìãä àìå* øåðúä úøéâù ïéà íéìùáúîä øàùá ìáà(âì)

ìàøùé ïúéù êéøö ,íéáëåë ãáåò ìù øåðúá úáçîá ìùáì äöåøä êëéôì .à÷ååã äçðää

äëìää øåà
קרובי  הבישול, שמקרב ואף להפכו. לגוי  לתת
את  הגוי סילק שלא ובלבד היא, מילתא לאו בישולא

שנתבאר: וכמו במקומו הפכו אלא f:הבשר sirq
(al).zta `l` zlren xepzd zxiby oi` לפי

הקילו  בו, מיוחדת מלאכה בפת התנור ששגירת
הישראל  להסיק(נז)בשגירת צריך שבפת ופירושו .

שיאפה קודם הגחלים כל ולהוציא [שיכניס]התנור

האור, מסיק תבשיל בשאר כן שאין מה הלחם,
מוסיף מתבשל שהתבשיל והולך [גחלים]ובשעה

הישראל  מעשה כך כל ניכר לא כן ועל ודע(נח)תמיד. .
המוציא מברך עליו סעודתו שכשקובע דבר [כגוןשכל

מאפה] מיני  שאר או  שגירת פיצה ומועיל כפת דינו
ההלכה באור קי"ב סימן וכנ"ל קטןהישראל וסעיף (סק"כ 

אין כ "ו) בזה וכיוצא בביצים המאפים את שטחים ואף .
בסימן  וכנ"ל טפלים הם שהביצים חשש כל בזה

הא (ס"ו)הנזכר מ "מ בזה, שמחמיר שם הרמ "א ואף .
בבישולי  גם מהני  הישראל דשגירת דעתו הכי  בלאו

וכדבסמוך: opixn`cעכו"ם `d הישראל שגירת דאין
שהדליק להיפך גם הדין כן עכו"ם, בבישולי  מועלת
הקדירה  את הישראל הניח  כך ואחר התנור העכו"ם

הרא"ש כמ "ש מותר ודאי ל"א )זה סי' פ"ב  וכן (ע "ז .
המים עם קדרה תחת האש את הגוי  [דאיןשהדליק 

חיים] דנאכלים עכו "ם בישולי  משום לכתחילה בהם מותר
בקדרה  הבשר את להניח dgpdd(bl):לישראל

.`wec למקום ממקום המחבת את מזיז הגוי אם ואף 
הוי  לתנור מחוץ הוציאו שלא מכיון התנור, בתוך

ישראל  :(נט)בישול

äøéäá äëìä
:f sirq.cixene dlrn y`d zwlcd `le* בשו"ת וראיתי

נזר ה)אבני אות צו  סי ' על(יו "ד  מונחת דכשהקדרה שכתב
הגוי]האש שהניחה גם [אפילו  קיסם והשלכת חיתוי  מועיל 

הגר"א בביאור משמע וכן לדעת למחבר. שהסכים והגם [סק"כ ,

יח] בס"ק שכתב וכמו האש הדלקת כלל מועיל שלא וכבר השו "ע .
בב"י זו סברא והר "ן)הזכיר סברות (ד"ה שהביא שאחר

כתב  גוים, בבישולי  האש הבערת מועיל  שלא הראשונים
היפך  האי  כרחך  על  כן ואם שמהניוז"ל : בגמ' [המוזכר

הרמב"םבישראל] כדברי  קאי אבשר כן, שפירש  כהטור  [ודלא

אלא אגחלים] אמרו לא דע"כ ולומר לדחות יש ומיהו .
הבשר  שיניח  קודם נעשית שהיא שמאחר האש בהדלקת
אלא  בשר לצלות מדליקו שהוא הוכחה אינה לצלות,
שלחן  על  עולים שאינם דברים בו לבשל או בו להתחמם

דס  בתנור כן שאין מה חיים. נאכלים שהן או תמו מלכים,
הבשר  בעוד בגחלים כשמחתה אבל בו. לאפות אלא אינו
הר"ן, לדעת אפילו שרי  מישרא בישולו ומקרב עליהם
שכתב  זו, סברא לב"י  ס"ל דלא נראה והנה עכ "ל. ודוחק

כך  אחר וכדכתב ודוחק. אזיל (ס"ט)עליה לטעמיה [הטור ]:

גוים, בישולי מידי להוציאנו מועיל  גחלים דחיתוי שסובר
בסעיף  פסק וכן עכ "ל. כן הפוסקים דעת שאין כתבתי וכבר
ס"ל דלא משמע קאי, בבשר ישראל  שהפך  כהרמב"ם ו'
שאין  שכתב זה בסעיף משמע וכן בגחלים. בחיתוי  להקל
כתב  וכן דוקא'. ההנחה 'אלא גוים בבישולי מועיל 

צג.)הרשב"א דף ש"ז ב"ג הקלו (תה"א בפת שרק בפירוש
או ישראל בגחלים בשגר נפש שהפך  חיי דעיקר משום

חי  איש בבן מוכח וכן עיי "ש. סי "ח)בפת כתב (חוקת וכן .
דעת יחוה נג)בשו"ת  סי' עולם(ח"ה הליכות פ'ובספרו (ח"ז

קח) עמ' יב הערה וכמו חקת השו"ע לדעת מועיל לא שחיתוי 
לכל ראוי דחויה, זו סברא שאין מכיון אכן בפנים. שכתבנו
האש, על הקדרה הגוי  שהניח  שבמקום להקפיד משגיח
יכול אינו אם הבישול לקרב האש את יגביר שהישראל

הבשר: להפך  או בקדירה להגיס

ïåéö éøòù
(fp):הר"ן בשם יצחק(סק"ז)ט "ז(gp)ב"י מנחת בשו"ת וכתב ג). אות סב סי' הנ"ל(ח"ז  ההסבר שייך אם ידעתי  דלא אף

הט"ז] שעת [של בתר בזה אזלינן בודאי מ"מ  וחשמל, גז ע"י לאפיה ותנורים לבישול בכירות החדשות ההמצאות לפי
הרשב"א שכתב ולטעם עיי "ש. ולא)הגזירה ד "ה בהירה בהלכה לשונו  זה:(הבאתי לכל  צריך  אין נפש חיי משום התירו דבפת

(hp)בשיו"ב יוסף יב)ברכי מהש"ס(אות להוכיח לענ"ד נראה וכן הרדב"ז. בשו"ת ושכ"כ  ישועה, שערי  שו"ת (ע"זבשם

ס"ח) ושו"ע דאותביהלח. רבותי [ישראל]כגון למימר ליה והוה עיי "ש. בתנורא ואותביה כוכבים עובד  ושקליה בסילתא,
כהפר"ח ודלא לאסור. יש התנור בתוך הקדירה את העכו"ם הזיז רק אלא הישראל, סילק לא אפילו יד)טפי  שהחמיר (ס"ק

השלחן בערך  וכ"כ  ז)בזה. הפר"ח:(אות על להעיר



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùá çðø

íå÷îì ,øåðúä êåúì úáçîä(ãì).åá ìùáúäì éåàøäåäì àøéáñå ïé÷ìåç ùéå :äâä(äì)ú÷ìãäã

ùàä(åì).ïéâäåð ïëå ,úô ïéðòì åîë ìåùéá ïéðòì éðäî íéìçâá éåúéç åà(פא"מ ובמרדכי  ובארוך ש"ד (æì).(הגהות
ìàøùé äúéç àì åìéôàã à"éå .ìéòåîå éðäî äðååë àìá* éåúéç åìéôàå(çì),íñé÷ íù êéìùä àìå

äëìää øåà
(cl).ea lyazdl ie`xd אבל דרוסאי . בן כמאכל

כמאכל  מתבשל היה שלא במקום הישראל הניחו אם
אפילו ב לאסור יש הבישול, וגמר הגוי  ובא דרוסאי ן

יג ]בדיעבד ס"ק סוף חדש  y`d.(dl):[פרי zwlcdc
את  הגוי  שהניח  קודם האש את ישראל שמדליק  היינו
כך  ואחר הקדירה את הגוי הניח אם אבל הקדירה,
שמועיל, מודה המחבר גם האש, את הישראל הדליק
שהבישול  כאן שכן וכל מותר בהגיס אפילו שהרי

ישראל  ידי  על נעשה milgba(el):(ס)כולו iezig e`
.ipdn החיתוי שאותו בגחלים כשמחתה יזהר אך

ישראל  ידי על בישולו ולמהר האש לתקן :(סא)יועיל
(fl).ipdn dpeek `la iezig elit`e או"ה ובהגהת

סק"י) בש "ך הובא  י'. סי' מ"ג כלל הספר  שצריך (שבסוף פסק
שיכוין  והיינו להכשיר. האש בתיקון לסייע שיכוין

בהירה בהלכה ועיין עכו"ם. מבישולי  (ד"ה להציל

mqiw.(gl):בלא ) my jilyd `le שאם משמע 
וכן  זו, לדעה גוים בבישולי גם מועיל קיסם השליך

ובאו"ה בסמ "ק יא]הוא ס"ק אין [ש "ך הלכה ולענין .
או  בגחלים שיחתה צריך אלא זו. קולא על לסמוך

בבישול  לסייע  שיעור בו שיש שלהבת שמעלה התנור לתוך עצים את (סב)שישליך לסובב יש שבימינו [ובכיריים

האש] להגברת הטור,הכפתור שהביא אברהם ר' סברת בצירוף הישראל, בבית רק  אלא להקל אין בזה וגם .
ישראל  בבית גוים בישולי  דעת(סג )שמתיר יחוה בשו"ת יוסף הגר"ע וכתב נג). סי' לנהוג (ח"ה יש ספרד דלבני 

דיש  כתב  אכן בדיעבד. אפילו גוים בבישולי מועיל בגחלים חיתוי  או התנור הבערת שאין המחבר כדעת
בסופגניות  האש, את מדליק כשהישראל דעת (סד)להקל בצירוף הפת, את בהם מלפתים שאין מאכלים ושאר

חדש לקינוח(סק"ג)הפרי  עולה אפילו הפת, את ללפת מלכים שלחן על עולים שאינם דמאכלים וסייעתו
ספק מטעם להקל יש מ"מ  בזה, אף לאסור הסימן בריש השו"ע שדעת ואף  גוים. בישולי  משום בו אין סעודה

äøéäá äëìä
.dpeek `la* בשם דורא שערי בהגהות מדכתב זה דין למד 

לבשל, לשפחות להניח נוהגין מקומות דבכמה מהרא"י 
מבני  אחד יחתה שלא אפשר דאי  אהא שסמכו ואפשר

משה בדרכי  וכתב בגחלים. מכאן (סק"א)הבית ושמעינן
אלא  זה, חיתוי  ע"י  להתיר כיון לא אפילו מהני דחיתוי 
דבריו  בהבנת האחרונים ונחלקו עכ"ד . כוונה בלא עשאו
דר"ל הבין שהש"ך דנראה שבשו"ע. בהגהתו וממילא
ולכן  עכו"ם, מבשולי להציל  בחיתוי  לכוון צריך שאין
לסייע  שיכוין ומצריך  שחולק או"ה מהגהת בסק"י  הביא
אך עכו"ם. מבשולי  להציל  והיינו להכשיר, האש בתיקון
בישולו  ולמהר האש לתקן יועיל חיתוי  שאותו כוונה לענין

באו"ה ד"י)כדכתב מ"ג זו.(כלל הגה לדעת גם מוסכם זה ,
להמעיין] וסק"י סק"ט בש "ך  נראה הט "ז[כן אבל וסק"ח). (סק"ד

שחיתה  היינו כוונה, בלא שכתב ברמ "א שהבין נראה
בעלמא דחוק]כמתעסק להתיר שכתב הד "מ הביא [ולשון  ולכן

לתקן  יועיל חיתוי שאותו ומצריך  שחולק הנ"ל האו"ה את
בישולו ולמהר בזה]האש מודה הרמ"א גם הש "ך  אבל[ולדעת ,

שמצריך. שמענו לא בזה עכו"ם מבישולי  להציל  שיכוון
קי "ב בסימן דאם (ס"ט)אכן השו"ע כתב עכו"ם פת גבי 

הדבר  שאין וכו'. מותר זה הרי מעט, האש הישראל ניער
שצריך משמע אסורה. שלהן שהפת היכר להיות אלא

הכנה"ג  פסקו וכן היכר. שיהא כדי  להכשיר קיב כוונה (סי '

כח) אות צדקהגב"י  כט)והזבחי  חי(ס"ק איש ס"ה)והבן :(חקת

ïåéö éøòù
(q)נזר באבני וכ"כ  ה)פשוט. אות צ"ו סי' אומר(יו "ד  יביע בשו"ת וכ "פ למחבר. אף מהני ז)דזה אות י  סי' יו "ד  ובספר (ח"ה

המלך  ה"ב)פתבג  להיפך(פ"ב כן ואם אסור. התנור הגוי והדליק בתנור בשר הישראל הניח שאם ה' מסעיף מוכח וכן .
י ': מסעיף גם מוכח  וכן מותר. יהיה הישראל  והדליק הגוי  הניח  חדש(סק"ט)ש"ך(q`)שם טו)ופרי או"ה(ס"ק (כללבשם

ד"י) הרדב"ז(aq):מ"ג בשו"ת ג)כ"כ  סי ' עלינו (ח"א להוסיף בא שאתה אלא בושים, אנו הפת של קיסם השלכת על  וז"ל:
יעויי "ש: הט "ז(bq)וכו' העלה ובלא"ה (סק"ו)כן הישראל . בבית אלא הישראל , חיתוי או האש הדלקת על  לסמוך שאין
הפר"ח יג)דעת שלמה (ס"ק הליכות בספר אוירבך  הגרש"ז וכ "כ הראשונים. גדולי  הסכמת דכן כהמחבר לגמרי לפסוק
מב) עמ' ישראל:(ח"ב בבית בזה להקל  די  ועכ "פ מרן. כדעת בזה להחמיר להם ראוי רמ "א ביד היוצאים אשכנז בני  דאף

(cq) באור שנתבאר וכמו הפר"ח , לצירוף צריך  ואין עכו"ם, בישולי  לענין כפת דינן עבה שבלילתן ואותן רכה, שבלילתן
קי "ב סימן :(סק"כ)ההלכה



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáèðø

(èì)éøù ,ìàøùé ìù ùàî ùàä ä÷éìãä úéúåëäù ÷ø(מהר"ם בשם שם ÷gäøã..(או"ה ìàøùé ïúð
ùàä ìò(î)ïá ìëàîì òéâä ïë íà àìà .øåñà ,äøéæçäå íéáëåë ãáåò àáå ,ä÷ìñå*

,éàñåøã(àî).ä÷ìéñùë ,åìåùéá ùéìù àåäù

äëìää øåà
יהודים (סה)ספיקא  של במסעדות הדבר נעשה ואם .

ישראל] כבית שהדליק[דהוי בלא אפילו להקל יש
עולם בהליכות כתב  כן התנור, הי"ג הישראל חקת  פ ' (ח"ז

שם ) בבית ובהערה האש את הישראל מדליק  אם וכן .
הגוי  ומניח  לישראל, השייכת במסעדה או מלון
שיסמוך  מה על לו יש המאכלים בכל המיקל הקדרה,
ס"ס . והוי  בטור, שהובא אברהם ר' דעת לצרף  שיש
שהיה  אלא לישראל שייכת שאינה במסעדה אפילו או

שכיר פועל שם )הגוי  ההלכה ואור  ס "ד  המיקל (עיין  כן גם
להקל  ס"ס  יש אלו שבכל שיסמוך, מה על לו .(סו)יש

הכשרות  של שהמשגיח והנכון הראוי  מן אבל
ואז  האש, על התבשיל קדרת את בעצמו יתן במסעדה

וישבעו ענוים עולם]יאכלו wx(hl):[הליכות
.l`xyi ly y`dn y`d dwilcd zizekdy ר"ל

היום עד קצת ממנה ונשאר אש ישראל הדליק  מהני]שאתמול לא לגמרי  כבתה אם הנכרית [אבל באה ועתה ,
אחר מבית ואפילו מהישראל אש הנכרית הביאה נמי אי  האש. אותה ממשוהבעירה האש אותה שהביאה [משמע

מהני] לא מאש  אש  הדלקת מכבר.אבל עליה שבישל האש אותה הישראל הדליק  כאילו דהוי משום זה בכל והטעם .
בדיעבד  מהני  זה יש (סז)וכל בזה בגחלים, חיתה או האש הישראל שהדליק הרב  שכתב  הקודם בדין ומ "מ .

מלשונו: וכדמוכח הרב, לשיטת לכתחילה אפילו g:להקל sirq(n).dwlqe,סלקה שהישראל דוקא לאו
י"א  בסעיף  כדמוכח אסור והחזירה מעצמו סלקה הגוי אם הדין הוא את (סח)אלא הניח הגוי  אם להיפך, וכן .

ומותר ויחזירנה הישראל שיסלקנה תקנה יש a(n`):[פשוט]הקדירה, yily `edy.eleyi רש"י פירשו כן
עליהם  לסמוך והרשב "א רש"י הם דכדאי  הב"י וכתב בישולו. חצי שהוא הרמב "ם דעת אבל והרשב"א,

דרבנן  גוים בישול(סט)בבישולי חצי עד קולא הוי דרוסאי בן דכשמאכל משמע ט]. סעיף לסמוך [וכדלקמיה יש ,
להקל  הרמב "ם :(ע)על

äøéäá äëìä
.dwlqe* :g sirq הגוי סלקה ובין הישראל  סלקה בין

שהביא  שאול  יד בהגהות ועיין ההלכה. באור וכמ"ש
אבל מלהתבשל , לגמרי  שסלקה שדוקא אבות זכות מספר
והובא  סילוק. מקרי  לא וכדומה בישול לצורך סלקה אם

תשובה נ"ז)בדרכי  בישול(ס"ק לצורך היה שאם ומשמע .
עוד להתבשל ראוי  שאינו למקום הנכרי הגביהו אם אפילו

המאירי  כתב וכן מותר. לח.)- שמסלק (ע"ז כל בפירוש:
שאמרו  וזהו סילוק, קרוי  אינו הבשול לצורך  העכו"ם
כן  עושין שאין מקום בסל כלומר בסילתא' 'דאותביה

והריטב"א עכ"ד . הבשול  רבה)לצורך  ד "ה יב. וז"ל:(ע"ז כתב
מעל ישראל  של  קדרתו הנכרי  יסלק שמא לחוש לנו היה
לתקנה, כדי בשוליה גמר קודם בקרקע להניחה האור גבי 
דהשתא  למקומה יחזירנה ואח "כ באור, תתקלקל  שלא או
עיי "ש. וכו' חשו לא הכי  ואפילו גוים, בשולי  משום איכא
וכן  אסור. זה בישול  לצורך אפילו בקרקע הניחו שאם הרי

מרי"ו ח"ז)משמע עיי "ש.(ני"ז בסל ' מונח  'שהיה שכתב

ïåéö éøòù
(dq)אפיל מלאכול תמיד  להזהר והנוהגים וז"ל: שם בתשובתו שסיים בסופגניות ומה גם להזהר עליהם גוי, נחתום פת ו

עולם בהליכות פסק בעצמו שהוא ובאמת כלל . עכו"ם בישולי שייך  לא הנ"ל  ספיקא דמספק תמוה ע"כ , פ'אלה (ח"ז 

י "ג) סי "ב בו:חקת שחזר ונראה בפשיטות, המלך(eq)להקל וס"ט)פתבג  ס"ח, ס"ב, אומר(פ"ב שביביע ואף ו). סי' יו"ד (ח"ט

עולם  הליכות הט"ז)ובספרו חקת פ' מניח(ח"ז  גוי ושכיר ישראל של  במסעדה האש את מדליק כשהישראל להקל  כתב
מדבריו  כדמוכח ספיקות בב' סגי  הדין מעיקר אבל  שנשאל , מה על שהשיב אלא דוקא לאו זה ספיקות, ג ' דהוי  התבשיל ,
וכמו  סופגניות, גבי ספיקות בב' שהיקל ממה מוכח וכן עיי "ש. מרן דעת נגד  הספיקות ששני  אף ס"ס מטעם שהיקל  שם

שם המלך  בפתבג  בשמו וכ"כ בפנים. 51)שנתבאר באו"ה(fq):(הערה הדין במקור די "ג)הכל  מ"ג (סק"ט)ט"ז(gq):(כלל 

יב)ש"ך  חדש(ס"ק יד)פרי  הסירו,(ס"ק ולא הניחו דכשהישראל  אחר מטעם לדידהו שהיקל  בש"ך ועיי"ש כב"ח . ודלא ,
הישראל מעשה ביטל  שהגוי  הכא דשאני ותימה עיי"ש. הקודם בסעיף הרב דמתיר קיסם למשליך  דמי זה הסירו הגוי  ורק

השו"ע לדעת יא בסעי ' לדינא הסכים בקיסם שהתיר עצמו הרמ "א דהלא ותדע לגמרי, אחר ענין מהטור והוא טהור (שמקורו 

הרשב"א) הגר"אבשם דעת נראה וכן כו). בכנה"ג(ס"ק דחה ז)וכבר אות בנימין(הגה"ט בחלקת הסכים וכן הש"ך . (ס"ק דברי 

כהש"ך:פ"ז) רנ"ד (hq)דלא סי' אברהם (ס"ב)ובאו"ח המגן שם וכמ "ש דשבת חומרא משום בישול, חצי  לחומרא פסק
תשובה(r):(סק"ח) בדרכי סא)וכ"כ  פז(ס"ק עטרת ו)ובשו"ת הערה ב סי ' כ "ב :(ח"א
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.híéáëåë éãáåò åìùéá íàáî)(éàñåøã ïá ìëàîë(âî),øåñàì ùé ,ìàøùé åøîâå
(ãî).øáãá äáåøî ãñôä ùéù åà áåè íåé áøò åà úáù áøò àåä ïë íà àìà(äî)ùéå

ïéøéúî(åî),ïéðò ìëáבו בכל וכ"ה מעשה כן עשה יקר שר' שכ"ג סימן וסמ"ק ואו "ה ומהר"ם ור"ף ור"ן  הרא"ש  בשם (טור

הפוסקים  רוב הסכימו  שכן ח"ז  ני"ז  ירוחם ור' מר"י  קבל ושכן  ע"ב נ "ז דף וסמ"ג  ב"ה בס' ורא"ה פא"מ ואגודה ומרדכי בסה"ת וכ"פ

שם) עיין  בזה ירוחם אר' בב"ה הב"י  השיג  כדת ïéâäåð.ולא ïëå.i(æî)úåîîåò íéìçâ éáâ ìò ìàøùé çéðä
íéáëåë ãáåò àáå ,éàñåøã ïá ìëàîë íäéìò ìùáúäì éåàø äéä àìù(çî)åá êôäå

äëìää øåà
:h sirq(an).xeq`l yi 'eke c"a`nk והראיה

דרוסאי  בן כמאכל ישראל שבשלו היכא מדשרינן
מאכל  אלמא גוים, בשולי משום בו דאין גוי וגמרו
בישול, אחר בישול ואין כמבושל חשיב  דרוסאי  בן
בן  מאכל הגוי כשבשלו להיפך הדין הוא כן אם
הישראל  גמר מועיל אין ושוב  מבושל, חשיב  דרוסאי 

מתיר] עצמו הוא אך האוסרים, בדעת הרא"ש שכן [כ"כ וכל .
אינם  שעדין אלא לגמרי הבישול גמר העכו"ם אם
ולימון  שמן שחסרים מחמת לאכילה כ"כ טובים

עכו"ם  בישולי משום שאסור ודבר (עא)ותבלינין .
הכל: לדברי  אסור שזה הוא exnbe(bn)פשוט

.xeq`l yi l`xyi בן כמאכל שנתבשל כיון ישראל, גמר מועיל לא כלל מהאור התבשיל נסתלק  לא אם ואף 
מעל (עב)דרוסאי  נסתלק לא אם אבל וגמרו. ישראל והחזירו האור מן כשנסתלק  אלא לאסור שאין אומרים ויש .

מותר  ישראל גמרו אם דרוסאי, בן כמאכל שנתבשל גב על אף  האור, axr(cn):(עג )גבי `ed ok m` `l`
.'eke zayהדחק בשעת עליהם לסמוך הם וכדאים לכתחילה. אפילו מתירים פוסקים ועוד הרא"ש דהלא

oixizn.(dn)עכ"פ : yie אבל הגוי , כך אחר יאסור שלא בישול הוי דרוסאי בן דכמאכל אמרינן לקולא דדוקא
ישראל גמר ומועיל לא, סק"י]לחומרא וט"ז oipr.(en):[רא"ש , lka דרוסאי בן ממאכל יותר הגוי  בישלו ואפילו

וטור] דאל"כ [רא"ש בישולן, גמר נקרא זה אין - חמין לאכלן כדי  לקדירה ומחזירן לאכילה ראוין הם אם אבל .
כנענים  בישול משום שאסור דבר תמצא הרא"ה (עד)לא וכתב בנגמר (עה). ואפילו מותר ישראל ביד שגמרו שכל

והרשב "א  לו. ויפה שמצטמק  זמן כל אם (עו)בשולו מועיל אין במאב"ד, להמקילין אפילו דודאי  עליו השיג
לו: ויפה מצטמק  אם אפילו בשולו, i:נגמר sirq(fn).'eke l`xyi gipd הגחלים על הבשר גוי הניח  ואם

הבישול  גרם שהוא כיון מותר. בגחלים, וחתה ישראל ובא דרוסאי, בן כמאכל להתבשל ראוי שאינו :(עז)האלו,
(gn).ea jtde.בגחלים או -בבשר גוי של הפוכו בלא אף דרוסאי בן מאכל לידי לבא יכול היה אם אבל

äøéäá äëìä
בקרקע  הקדירה הניח  לא שאם נלמד  כולם מדברי עכ "פ
בנימין  בחלקת שדקדק וכמו מותר, זה בסל המאכל או

וסלקה) ד"ה ס"ח הונח(ביאורים שלא שכל  משום והטעם
וכ כסילוק. נראה הדבר אין בזה בקרקע כיוצא שלמדנו מו

שבת ס"ב)במסכת רנ "ג סי ' או"ח ושו "ע הגמרא (לח: וכפשטות
לח.) בסילתא(ע"ז דאותביה עובד[בסל]כגון ושקליה ,

בגמרא  דאיתא מה ניחא והשתא בתנורא. ואותביה כוכבים
לח.) הט"ז)והרמב"ם(ע"ז  פי "ז  הישראל(מאכ "א הניח שאם

והב"י מותר. - בבשר הגוי  והפך האש גבי על (הבאנובשר

כ"ו) סעיף ריש בפנים מדבריו דבריו  ועולה הדבר בפירוש נדחק
שבשעת  נראה למעשה לאסור. יש הנכרי של  סילוק שבכל

המקילין: דברי על לסמוך יש הדחק

ïåéö éøòù
(`r)עולם קי"ז)הליכות עמ' חקת פ' יוסף(ח"ז  וילקט בספר מ"ש ודחה אסורים. מבושלים שאפונים הרמב"ם (סתהוןוכמ "ש

סע"א) כט טיבול :דף שצריכים משום באפונים נד)כנה"ג (ar)להתיר אות ו(הגב"י בסעיף כמ "ש כ"ז)וש"פ פרי (br):(ס"ק
יח)חדש צדק(ס"ק בזבחי  כתב ולדינא ירוחם. ר' בשם הבית בבדק הב"י כז)וכמ"ש מסתימת (ס"ק משמע דכן להחמיר דיש

הרשב"א כתב וכן צה.)המחבר. והנחתו (תה"א ליה, קרינן מבושל נכרי , ביד  דרוסאי  בן כמאכל  דנתבשל היכא בהדיא:
עכ"ל : ליה חשבינן נכרי  ביד  בד "ט)או"ה(cr)וגמרו שם שכתב כמו  מאב"ד  אחרי  שמהני  זו בשיטה קאי והוא די"א. מ"ג (dr):(כלל 

הבית הלוי(צד:)בבדק שבט בשו"ת פסק וכן מה). סי ' הבית(er):(ח"ב הנ"ל)במשמרת הרא"ה דברי האו"ה (על דעת וכן .
די "א) מ"ג סמ "ק(כלל בהגהת בהדיא מוכח רכ "ג)וכן מצוה ג לג)כנה"ג(fr):(אות אות מותר (הגב"י ז' בסעיף הרמ"א ולדעת .

להתבשל: שראוי במקום גוי הניח אפילו



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáàñø

(èî).øåñà ,ìùáúðå*.`i(ð),ùàä éáâ ìò ìàøùé çéðä

äëìää øåà
וכנ"ל בישולו את הגוי  מיהר ואפילו כו)מותר, .(ס"ק

נתבאר כ "ו)וכבר ס"ק גוי (עיין  בהיפך מתירים אלא שלא
או  גוי  סלקו אם אבל האור, מעל נסתלק בשלא

אסור הגוי  והחזירו lyazpe(hn):[ב"י]ישראל
.xeq` בשר של עמוד הישראל שהניח  ובמקום

ציר  ע "י  העמוד ומסתובב האש על עבה שווארמה
מהבשר  הגוי  יחתוך שלא להחמיר יש לכאורה ונצלה,
היתה  לא החיצונית השכבה חיתוך שללא מכיון

אפילו הפנימית השכבה דרוסאי,מתבשלת בן כמאכל
הגוי. ידי  על נתבשלה הפנימית שהשכבה ונמצא
שמסתבר  שיסמוך, מה על לו יש שהמיקל נראה ומ "מ
היה  מאוד רב  זמן שם נשאר היה שאילו מאוד

בישול כשליש הפנימי  החלק גם ס"ח )מתבשל (עיין 

הבישול את הגוי  שמיהר אף  גוונא כהאי (כנ"ל דשרי

כ"ו ) ועכ"פס"ק להקל, צדדים כמה עוד בזה יש וגם
אף להקל שיש ודאי האש את הישראל הדליק  כשגם
בודאי  עב, אינו השווארמה עמוד ואם לכתחילה.
דודאי  ישראל הדלקת בלא אפילו לכתחילה שמותר
מקום  כאן ואין שבפנים, מה גם מתבשל היה רב בזמן
בהירה, בהלכה זה  כל שכתבנו וכמו כלל. לחומרא

דינים: פרטי כמה עוד i`:ועיי "ש sirq(p)gipd
.l`xyiיוסף הבית והר "ן)וכתב  דוקא (ד"ה זה שכל

בשפוד  שצולין בשר אבל ישראל שהניח בקדירה
שהוא  ממקום להשמט  עשוי השפוד שראש אסור,
נאסר  והניחו הגוי  וחזר נשמט וכשהוא בו, מונח

משה ובדרכי בדבר (סק"ה)עכ"ל. החמיר ומאוד כתב:
וכו' דרבנן לספיקא לחוש :(עח)זה

äøéäá äëìä
.xeq` lyazpe* :i sirqעמוד ישראל  כשהניח הנה

מהטעם  לאסור יש לכאורה מהבשר, חותך  והגוי שווארמה
חותך שכשהגוי שמכיון לדון שיש אלא בפנים. שכתבנו
הבשר  את לקחת אלא מתכוין שאינו אפשר הבשר את
ואם  הפנימית, לשכבה הבישול את לקרב לא אבל שנצלה,
נתכוין  ולא שבישל  שגוי ה' סעיף בשו"ע כמ "ש דינו כן
מותר  השער להעביר הראש חרך ואם מותר, לבישול 
שיש  אלא החריכה. בשעת שנצלו האזנים ראשי  את לאכול 
את  לבשל  גם הבשר כשחותך הגוי  שכוונת לומר צד 
שכוון  לחוש אין דמסתמא ונראה ואסור. הפנימית השכבה
בו  לייבש התנור הגוי  הסיק שאם הב"י  וכמ"ש לבישול ,
דבר  איזה מקודם הישראל וטמן בזה, וכיוצא לח יתד
מהטמנת  ידע שהגוי אפילו מותר שם, שיצלה מאכל 
ואף  לבישול. הגוי נתכוין שמא חיישינן ולא הישראל,
כיון  שמא דחיישינן וסוברים בזה שחולקים והטור הרי"ף
דמי  דזה לזה, לחוש שאין מודים דידן בנידון לבישול. הגוי 
האזנים. שיצלו שיודע הגם השער, להעביר הראש לחרך 

תואר בפרי מבואר בזה הרב (סק"ח)והחילוק וכ"כ  עיי "ש.
יוסף תשס"ו)משה תמוז הלל בית בבשר (קובץ זה מטעם להקל

פי  את וששאל  גוים, בישולי משום בו שאין השווארמה
מקום  ומכל  עיי"ש. לדבריו והסכים יוסף הגר"ע מרן אביו
ע"י  להתבשל  השווארמה פעולת סדר שכך  שמכיון אפשר
בקשי  הרב וכ "כ לאסור. יש החיצונית השכבה של  החיתוך 

נ "ה)(תשובתודורון סי ' תשס"ד  אדר תורה אור בירחון כיון נדפסה
יתבשל הצלוי חר הבא שהבשר לדאוג מתפקידו שהנכרי 

תורה שבאור אלא כמכוון. ליה הוה סי'כראוי, תשס"ד (אייר 

כפי פ"ח) ברור והדבר בהיות פנחסי , אליהו הרב ידידי  העיר
חותך הגוי שכאשר עצמם השווארמה מוכרי שהעידו
מטעם  להקל שכתב שנצלתה הבשר שכבת את לקונה
ששאל וסיים כמאב"ד . נתבשלה כבר התחתונה שהשכבה
בצורה  לו והשיב יוסף הגר"ע ממרן הלכה זו ה' דבר
עכו"ם  בישולי  דין השווארמה בבשר שאין וברורה נחרצת

המלך פתבג  בספרו פרזיס משה והרה"ג  הערה עיי"ש. (פ"ב

לדעת 135) ונוכח  הדבר לבדוק שיצא וכתב דבריו דחה
כלל נתבשל  לא הפנימי החלק השווארמות ככל שברוב
האש  הרי  בשר שכבת הגוי שחותך  פעם בשכל אלא ועיקר
שהגוי  ונמצא הפנימי  החלק לעבר להתקרב מתחילה
מ"מ מאב"ד , של לשיעור והגיע שכבות בכמה השווארמה נתבשלה המתקן על  הישראל  שכשנתנה ואע"פ ממש. בישלו
דברי  לדחות כדאי  שאין נראה ולי עכ"ד . נתבשל  הוא הגוי חיתוך שע"י ונמצא הפנימי  בחלקו מתבשל הבשר שאין בודאי
היה  אילו הגוי  חיתוך בלא גם כי כלום, בזה אין מ "מ החיתוך מכח  מתבשל הפנימי  שהחלק אף ודאי  כי  יוסף, הגר"ע

בישול כשליש עכ "פ מתבשלת הייתה הפנימית שהשכבה מאוד  מסתבר אז מאוד רב זמן שם השווארמה בשר (עייןנשאר

ïåéö éøòù
(gr) אצלנו וכמו לזה לחוש שאין בענין אבל לודאי , קרוב והוא להישמט  שעשוי  באופן אלא הב"י אסר דלא כרחך ועל

בכנה"ג  כתב כבר הב"י דין ובעיקר כלל . לזה לחוש אין כיוצ"ב, וכל  בשיפוע עומדים אינם מו)שהאסכלאות אות (הגב"י

בגמרא וכדאיתא עיי"ש. השיפוד  או הבשר מהפך  שהנכרי להקל  לח.)שנוהגין ובא (ע"ז גחלים גבי  על  בשר ישראל  מניח 
עיי "ש: וכו' עכו"ם
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(àð),åøîùì íéáëåë ãáåò çéðäå(áð)ãò íéáëåë ãáåòä å÷ìñ íà òåãé ïéàå ,åá êôäå
.øúåî ,éàñåøã ïá ìëàîì òéâä àìù(âð)(ì÷äì íäéøáã ÷ôñã)(טור).(ãð)éìåùéá ÷ôñ ìë ïëå

.øúåî ,åá àöåéëå íéáëåë éãáåò.ai(äð),íéáëåë ãáåò åà ìàøùé ïçìîù íéðè÷ íéâã
)(åð.ìåùéá úö÷î åìùáúðù åîë ïä éøä(æð).íéøúåî ,ïë øçà ,íéáëåë ãáåò ïàìö íàå

ãáåò ïàìö íà êëéôì ;÷çãä éãé ìò àìà íéìëàð íðéà ,íéìåãâ íéçåìî íéâã ìáà

äëìää øåà
(`p).xzen 'eke exnyl m"ekr gipde בענין והוא

הגוי  שהחליפן בו לחוש וש"פ]שאין וב"י ועיין [רשב"א .
קי "ח  סימן לחוש:(ס"י)לקמן אין אופן (ap)באיזה

.ewlq m` reci oi`e ea jtde בבשר היפך דודאי  ר"ל
היפוך] מהו כ"ו ס"ק אלא [ועיין  למאב"ד, שהגיע  קודם

ואז  העכו"ם סלקו זה בהיפוך אם יודעים אנו שאין
לא: או הישראל, בישול mdixac(bp)נתבטל wtqc

.lwdl משום להתיר טעם נתן ועוד הרשב "א. כ"כ
לכך שנחוש עד בסילוקו הנאה לגוי  (cp):[ב"י]דאין

.'eke wtq lk oke ישראל חיתה אם ספק  שיש כגון
לא  ישראל (עט)או ידי  על למאב "ד הגיע אם ספק או .

הגוי שסילקו אדםקודם ה"ט)[חכמת סו  ai::](כלל sirq
(dp).miphw mibc קצת גדולים אפילו והיינו

בש"ס אמרינן ממש לח .)דבקטנים עולים (ע"ז דאינם
בלא  כשנתבשלו אפילו ומותרים מלכים, שלחן על

דגים]מליחה ד"ה שגידול [תוס' קטנים בדגים היינו מלכים, שלחן על עולים שאינם קטנים דדגים כתב  והב "ח .
שגידול  קטנים דגים אבל מלכים, שלחן על עולים ואינם חשובים אינם בקטנותן דגים ואותם גדול, שלהם

קטן לעולם הסרדינים]שלהם מלכים [כגון  שלחן על ועולים חשובים הם zvwn(ep):(פ), elyazpy enk od ixd
.leyiaשהתרנו דכמו הדגים (ס"ו)פירוש, באלו שמותר הדין הוא הנכרי , וגמרו בישול מקצת שבישלו בישראל

לאכילה  ראוים להיות המליחה ידי על mixzen.(fp):(פא)כשמתקנם ok xg` m"ekr o`lv m`e שקודם כיון
הדחק  ע "י  שלא שהן כמות מלחם מחמת נאכלים היו הפוסקים]צלייתם בשם משום [ב"י  בו אין חי שנאכל וכל .

הבא. בסעיף  כמבואר נאסר, אינו הגוי מליחת ומחמת הסימן. בריש כמבואר עכו"ם שלפעמים בישולי  ומה
הוא  דגן מיני מחמשת בו שיש דכל גב על ואף  עיקר. דהדגים כלום, בכך אין לטגנם בקמח אותם עושים
טעם, קצת שמוסיף והגם במחבת. הדגים ידבקו שלא כדי הוא בקמח הדגים שעושים דעיקר הכא שאני העיקר,

לטעם  עיקרם אין זה כל :(פב)עם

äøéäá äëìä
בזה) דסגי ח את סעיף הגוי  שמיהר אף גוונא כהאי  דשרי 

כ"ו)הבישול בס"ק משה (כמ"ש  הרב וכ"כ  נכונה. סברא וזו .
שם היה יוסף דודאי  דשרי עב אינו השווארמה עמוד  אם [ובפרט

שבפנים] מה גם כן מתבשל גם מתבשל  היה אם ספק ואפילו .
אלא  שם. פנחסי הרב וכ "כ י "א בסעיף כמבואר שרי
ומתקדמים  חדשים השווארמה מכשירי  מקומות שבהרבה
המוט מונח שעליה תושבת כמין המכשיר על  ויש יותר,
את  לצלות רוצים וכאשר וידית צירים ובצדו הבשר עם
לחתוך רוצים וכאשר לאש קרוב הבשר מכניסים הבשר
מושכים  האש מחום ליכוות שלא כדי  אז ללקוחות הבשר
במקום  נמצא הבשר זו ובשעה וחותכים חוץ כלפי  בידית
ודאי  זה למקומו הגוי  וכשמחזירו להתבשל, יכול  שאינו

כ "ו )אסור בס"ק וד(כמבואר גמורה דבזה כוונה לו יש אי
תורה אור בירחון אחד  ת"ח  כ"כ  ס"ה לבשל . סי ' תשס"ד (ניסן

תורה) אם מכתבי  מותר הדין מעיקר בזה שגם אלא ופשוט.
או  שכיר הוא הגוי והפועל  האש את הדליק הישראל

ל "ח: בס"ק שכתבנו כמו לישראל  שייכת שהמסעדה

ïåéö éøòù
(hr)יא)ט"ז באו"ה(ס"ק ד"י)וכ"ה מג ל(כלל  דוקא והוא לדברי . אבל  בהגה, ז' בסעיף שכתב כמו בחיתוי  המקילין דברי 

בהירה בהלכה שם וכמ "ש חיתוי . מועיל לא ולא)השו"ע הש"ך(t):(ד"ה כתבו טז)כ "ז חדש(ס"ק והביא (סק"כ)והפרי .
השל "ה כתב הב"ח  שכדברי עו)הפר"ח לדבריהם:(דף ברמב"ם(t`)והסכים עוד ועיין הט"ז)פשוט . פי "ז  ולחינם (מאכ"א .

יוסף בדברי  בזה תשצ"ב)נתקשה תואר(at):(סי ' יד)פרי טעם:(ס"ק לתת הקמח את שנותן מיירי  שאסור ובהרסנא .



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáâñø

,íéøåñà ,íéáëåë(çð).ïéøéúî ùéå*,íéáëåë éãáåò åìùáå ,÷çãä éãé ìò éç ìëàðù øáã ìë ïëå :äâä

íéìåãâ íéâãë åðéã(ד"ע).(èð)íéáëåë ãáåò éãé ìò ìùáúð íà øåñàå ,éç àåäù åîë ììë ìëàð åðéà çåìî øùáå

החולץ) פ' bi,äìéëàì..(תוספות ïøéùëäù ãò ïðùòù úåøéôå íéáëåë ãáåò åçìîù âã(ñ)
,åæ äøéæâá çúåøë åðéà çåìîã ,ïéøúåî åìà éøä

äëìää øåà
(gp).oixizn yie וסברא בהירה. בהלכה עיין וטעמם

היש  והביא האוסרים. כדעת שסתם עיקר ראשונה
או  מרובה בהפסד עליהם לסמוך דיש לומר מתירין

הדח לאסור קשעת השו"ע שסותם מקום שבכל ,
לסמוך  דעתו אומרים', 'יש בשם שניה דעה ומביא

הדחק בשעת או מרובה בהפסד ועיין (פג )עליהם .
בהירה: llk(hp)בהלכה lk`p epi` geln xyae

.m"ekr i"r lyazp m` xeq`e ,ig `edy enk ר"ל
ראוי  מלוח שבשר ואע "פ הכל. לדברי  אסור דזה

הדחק  ידי על באו "חלאכילה סל"א )[כדאיתא ש"ח  (סי '

תפל] בשר ואפילו  בשבת לטלטלו מותר זה דמי דמטעם לא ,
בדוחק אלא נאכל אינו מלוח  בשר כי  גדול. מלוח לדג

בנימיןגדול קי "ט)[חלקת bi::](ס "ק sirq(q)el` ixd
.oixzen ידי על אלא גוים בישולי משום אסרו דלא

בלבד  האור תולדות או וטיגון (פד)האור צלי,(פה). ,
עכו"ם: בישולי בכלל ואפיה

äøéäá äëìä
.oixizn yie* :ai sirq שדעתו משמע השו"ע ומדסתם

בגמרא איתא דהנה בזה, לעיין ויש לח:)כהאוסרים. כי (ע"ז
צלויה  ביצה ואחד  מליח  דג אחד  אמר, דימי  רב אתא
פרוואה  חייא ר' אסר. יוחנן ורבי שרו קפרא ובר חזקיה
אמר  מאי? צלויה ביצה ליה אמרו גלותא, ריש לבי  איקלע
של דבריו ואין אסר יוחנן ור' שרו קפרא ובר חזקיה להו
הכי  ליה, תצייתו לא זביד  רב להו אמר שנים. במקום אחד
הראב"ד והנה ע"כ . יוחנן. דרבי כוותיה הלכתא אביי אמר

והא)והרמב"ן ד"ה לח: אם (ע"ז דודאי  פירשו והרשב"א
בבישולי  כרותח מליח דאין נאסר, לא העכו"ם מלחו
ובר  שחזקיה פליגי, גוי  שצלאו מליח בדג  אלא עכו"ם,
ידי  על אלא נאכל  הדג  שאין פי  על שאף סוברים קפרא
שנאכל בדבר עכו"ם בישולי ואין היא אכילה מ"מ  הדחק
לא  הדחק ידי  על דאכילה סבר יוחנן ורבי  חי, שהוא כמות
פסק  הקצר הבית בתורת הרשב"א והנה אכילה. שמיה

הארוך  הבית בתורת אבל  יוחנן. כר' כתב (צד:)לאסור
נינהו  דרבים קפרא ובר כחזקיה שהלכה בהדיא הרשב"א
וכ "פ  עיי "ש. מותרין קטנים ובין גדולים דגים בין והלכך 

כרבי (טו:)הרי"ף הלכתא איפסיקא דלא גאון וקאמר וז"ל :
כחזקיה  הלכתא מליח בדג אבל צלויה, בביצה אלא יוחנן
ודברי  עכ "ל. יחיד  לגבי רבים להו דהוו דשרו קפרא ובר

ברא"ש להלכה הובאו לד)הרי "ף סי ' וגם (פ"ב וברמב"ן.
הט"ז)הרמב"ם פי"ז קפרא(מאכ"א ובר כחזקיה דרבים פסק כדבריהם לדינא שנקט חזינן מ"מ אחר באופן מחלוקתם פירש  שהרמב"ם [ואף

בזה נינהו] העיר וכבר הארוך , הבית תורת לפניו היה לא שכידוע הטור פסק אחר השו"ע שנמשך לומר אלא לנו ואין .
יוסף דברי  תשצ"ג)בספר חריפתא(סי' בפלפולא גם לד). סי' הרא"ש  רמזי על ד  אביו.(אות מדברי זכר שלא הטור על  dpdeהעיר

דג  לבין ביצה בין החילוק הרמב"ןבעיקר כתב שייכן(שם)מליח  טעמא דבחד ואע"ג נאכלים וז"ל: אין דשניהם ודג ביצה [היינו

הדחק] ידי על רבינואלא שזה [הרי "ף]קאמר לפי והטעם בדג, וכחזקיה בביצה יוחנן כרבי  דהלכתא ז"ל  דגאון משמיה ז"ל

ïåéö éøòù
(bt)קטנות בהלכות המני "ח  הרב רצ"ג)כ "כ סי ' ברכה(ח"א במחזיק שכתב וכמו הפר"ח, דעת ב)וכן אות  ט ועיין (סי' .

מועט. בהפסד אף הסתם כדעת דהלכה מרן דעת להחמיר אומרים יש סברת ומביא להיתר השו"ע שכשסותם שם במחז"ב
נכון  לאסור שהסתם זה ולפי  דוקא, מרובה בהפסד להיתר הסתם על  לסמוך  ראו אחריו שבאו הדורות שגדולי אלא

אומר ביביע והוב"ד  עכ"ד . מרובה בהפסד אף ז)להחמיר אות ט סי' או "ח להיתר,(ח"ד  השו"ע שכשסותם נוהגין שאנו וידוע .
לגמרי  כהסתם מקילין אנו לאסור, י"א ההלכה)ומביא באור  א' סוס' צ"ד  בסי' סותם (כמ"ש שכשמרן לכלל הדרינן כן ואם .

שכתב  להחיד "א ואף שם. ביבי "א משמע וכן מרובה. בהפסד אומרים כהיש מקילין אנו להקל , י"א בשם ומביא להחמיר
חומרא רק אלא גמור מדין שאינו משמע מרובה' בהפסד אף להחמיר שם]'נכון כאן[יבי "א החיים בכף וכתב עא). (ס"ק

הדחק: שעת או מרובה בהפסד להקל  אפשר דרבנן גוים בבישולי  כאן להחמיר' 'נכון שכתב להחיד"א רשב"א (ct)שאף
הרמב"ן(צה.) בחידושי וכ"כ  בב"י . לח:)הובא דג)והר"ן(ע"ז ד "ה טו: שהוסר (ע"ז ראשון בכלי  בישל  שאם מזה ומבואר .

בנימין בחלקת וכ"כ  האור. תולדות דהוי לאסור יש קכ"ו)מהאש ודחה(ס"ק שי"ד). אות זהב(בציונים זר ההגהות (כללדברי 

ד) אות האור:מ"ג בתולדות גוים בישולי אסרו כסא)ברש"י (dt)שלא ד "ה חכ"א(לח. ו)וכ"כ  השלחן(דין ומה (סכ"ד)וערך  .
בשו"ע כמבואר צלי. וס"י)שכתבתי  הרשב"א(ס"ה צה:)וכ "כ ש "ז  ב"ג בסימן (תה"א מההגה מוכח כן אפיה, ומ"ש בפירוש.

:(ס"א)קי "ב



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùá ãñø

(àñ).ìùåáîë åðéà ïùåòîäå*åøñà àìã ,ìùåáîë åðéà ùåáë íâ :äâä(áñ)ùà ìù ìåùéá àìà(טור).

äëìää øåà
(`q).lyeank epi` oyernde עד הגוי עישנו אם

עישנו  ואם מותר. בישלו כך ואחר לאכילה שהכשירו
כך  ואחר הדחק  ידי  על אלא לאכילה ראוי  ואינו
בסעיף שסתם מלוחים הדגים וכמו לאסור, יש בישלו

לאסור הדחק]הקודם שעת הוא ומליחה [אא"כ דעישון ,
שוה  בישול (פו)דינם בענין האחרונים דנו והנה .

הקיטור, הבל ידי  על חרושת בבתי בזמנינו המצוי
ומסקנא  הקיטור, שיפעילו גוים פועלים ומעסיקים
כעישון  להחשיבו בזה להקל יש חרושת דבבתי  דדינא
בהירה  בהלכה כמ "ש גוים, בישולי משום בו שאין

והמעושן) `y.(aq):(ד"ה ly leyia `l` ובישול
הני  שייכי בו דגם האיסור, בכלל הוא גם במיקרוגל
ולא  טמא. דבר יאכילנו שמא או דחתנות טעמים,
זה  דכל ומליח , וכבוש עישון רק זו מגזירה הוציאו
דמיון  צדדי  בו שיש פי על אף בישול בגדר נכנס  אינו

דאין הגזרה בכלל אינו וממילא הכנת לבישול, זה
הכנת  כהיום דעושה מיקרוגל אבל הרגיל. תבשיל
סוף סוף וגם בישוליהם, בכלל הוא הרגיל, תבשיל

אלקטרי  אש אור ע"י :(פז)נתבשל

äøéäá äëìä
קצת[דג] נתבשל  מליחה]כבר בהיתר [היינו  תחילתו ליה והוה

מליחת  על גזרו  לא שהרי בהיתר , תחילתו  נקרא הגוי  ביד  נמלח אם [ואף

ריטב"א] דברי הגוי . הם וכך עכ"ל . ושרי  באיסור וגמרו
בחידושיו דג)הרשב"א ד "ה לח: כל(ע"ז  וכן הרמ"א: ומ "ש .

אין  להמתירין אבל האוסרים, על דקאי  ליישב יש וכו' דבר
שהוא  דבר בכל ולא בהיתר תחילתו בשהיה אלא מותר

הדחק: ע"י *oyernde.נאכל  :bi sirqתשובה (ס"ק הדרכי 

אריהטז) שם שו"ת דברי  את כב)הביא סי' שכתב (חיו "ד 
בו  שייך  דלא הסוכר בענין לומר שרוצה אחד רב בשם
רותחין  ממים הבא קיטור ע"י שנתבשל משום גוים, בשולי 
הסוכר. מקני היוצא המיץ בה שמונח היורה לתוך שנכנס
בשולי  משום בו דאין ממעושן גרע לא המים הבל וא"כ 
הבל לי ומה העשן, שהוא גופא האש הבל לי דמה גוים,
מחיובי  ראיה והביא דבריו, דחה אריה השם אולם המים.
צדקו  ולדינא עיי "ש. כאור הוא הרי האור דתולדת שבת
שכתבתי  כמו האור בתולדות גוים בישולי  שאסור דבריו

ההלכה שלא (סק"ס)באור לומר יש ומ "מ הראשונים. בשם
אריה  השם שהביא ומה ממש, האש על  כשהיה אלא אסרו

באו"ה דהלא בנקל, לדחות יש זה שבת, מדיני (כללראיה

דט"ז) במעושן מ"ג אסרו לא גוים שבבשולי  בפירוש כתב
כדאיתא  אופה בכלל  מעשן חשבו שבשבת אע"פ

ה"ב)בירושלמי  פ"ז  שם (שבת זהב זר בהגהות דחה וכבר .
דברי  להלכה הביא מהר"ם בשו"ת וכן אריה. השם דברי 

דלגבי  אע"ג  מותר.הירושלמי , דמעושן קיי"ל גוים בישולי 
ח"ג יצחק מנחת בשו"ת ו)וכן אות כו דיש (סי' מדבריו נראה

ואף  למעושן. דמי הקיטור שהבל  זו סברא על לסמוך 
המודרני במטבח  ושבת כשרות בספרו הלפרין  הגרי "ל  לנכון קע"ד)שהעיר במהות (עמ' שינוי  שהוא מעושן בין לחלק שיש

וכדחזינן  האש, גבי  שעל  ממש בישול  אלא אסרו שלא לומר יש מ "מ הבישול. בדרך שינוי שהוא קיטור לבין המתבשל ,
מהמאירי  להוכיח  יש וכן גוים. בישולי לענין אסרוהו לא ובכ "ז שבת לענין מהתורה אסור עישון דגם הנ"ל  לירושלמי 

לח.) האור(ע"ז  גוף של כחו ידי  על שנעשו דברים אלא אסרו דלא משום מותר דמעושן תולדות שכתב הראשונים שאסרו  [ואף

עצמו] האור על נתבשל  סוף שסוף כיון  לזה מודה המאירי דגם י "ל  חי האור איש בן הגאון וגם סכ "ב). בהבל(חקת דאין זו בסברא החזיק
ח "ה אומר יביע בשו"ת וכן גוים. בשולי משום ב)הקיטור אות ט סי' מחו"ל(חיו "ד  שבאים סרדינים קופסאות בענין דן

לאכילה שראויים עד  מעט  מתבשלים כך וע"י בקיטור, אותם שמעשנים עשייתם הדחק]ואופן ע"י  שלא כך[אפילו ואחר ,
בעיקר  והסתמך  להקל , והעלה בישולם. נגמר ושם רותחים מים מלא גדול  דוד  בתוך בקופסאותיהם כשהם אותם מניחים

בתשובה מהריט "ץ מ"ש ע"פ להקל סניף עוד וכתב לעישון. דמי  בקיטור דבישול  זו סברא קס"א)על  בשולי (סי ' בדין שגם
בשיו"ב החיד"א שמרן ואע"פ דמי. שפיר חתנות ביה שייך  דלא הפלטר מן שלוקח  כל  ט)גוים אות קיב דבריו,(סי ' על העיר

התשב"ץ כמ "ש גוים, בבשולי  משא"כ  בפלטר, התירו נפש חיי  משום שהוא בפת דדוקא  שמענו, לא זו פט)כי  סי' .(ח"א
לאיצטרופי . חזי זו דסברא כתב הנ"ל יצחק מנחת בשו"ת וגם זו. סברא לצרף יש מ"מ  ע"ש. הפוסקים כל  דעת ושכן

ïåéö éøòù
(et)חדש כג פרי  יעקב(ס"ק מו)ומנחת ס"ק עה תואר(כלל כהפרי  ודלא בזה, מודה הב"י  שאף מדבריהם ועולה טז). (ס"ק

לדוד  המזמור דבריו על השיג וכבר עליו. וחלק ענין בכל שאוסר הב"י  בדברי קח.)שהבין הלוי (ft):(דף שבט  שו"ת
קפה) סי' מיקרוגל (ח"ח עניני יצחק בשבות וגם סא). עמ' בזה.(פ"ו להקל מקום דאין שליט"א אלישיב הגרי"ש משם כתב

בהירה בהלכה שכתבנו הטעמים שלפי והמעושן)ואף מצדד(ד"ה וכן במיקרוגל , גם להקל  מקום היה בקיטור בבישול  להקל
בנימין קכ"ו)בחלקת שדומה (ס"ק המיקרוגל משא"כ למעושן, לדמותו אפשר דקיטור משום בזה, להקל  אין למעשה מ"מ  ,

גוים: בבישולי לזלזל  יבואו תתיר ואם באש, לבישול  יותר



êåøò ïçìùâé÷ ïîéñí"åëò éìåùáäñø

.ci(âñ).äøåñà ,íéáëåë ãáåò äìùá íà ,äéç äòîåâì äéåàøù éô ìò óà ,äöéá.eh
(ãñ),íéáëåë ãáåò íìùá íà ,÷çãä éãé ìò àìà íéìëàð íðéàù ,úö÷ íéøîä íéøîú

.íéøåñà.fhéìåùéá íåùî íäá ùéù íéøáã åðéðôì íéáëåë ãáåòä íäá ìùáù íéìë
,íéáëåë éãáåò(äñ).øùëä íéëéøö(åñ)éøáãì óàå .íéëéøö íðéàù íéøîåà ùéå

ñøç éìë àåä íà ,øùëä íéëéøöîä(æñ)øåñéàì ïéàù éðôî ,åéãå ,íéîòô ùìù åìéòâî

äëìää øåà
:ci sirq(bq).dxeq` 'eke dvia אלא נאכלת דאינה

בדגים  י "ב  בסעיף מתירין היש ואף הדחק, ידי  על
המרים  ובתמרים חיה בביצה כאן מודים גדולים,
אלא  נאכלים שאינם משום לאסור, שיש ט "ו דסעיף

גדול דוחק  ידי  יד]על ס"ק הרמב"ן[ט"ז  אבל (הוב "ד.

אסורים ) ד"ה סי"ב בהירה לפי בהלכה והוא: אחר טעם כתב 
קצת נתבשל כבר מליחה]שהדג ליה [היינו  והוה

ושרי באיסור וגמרו בהיתר ביצה]תחילתו :[משא"כ
:eh sirq(cq).mixeq` 'ek mixnd mixnz אך

אכילתן  שרוב פי על אף הקשים, ותפוחים האגסים
אכילתו  עיקר שבמינו שרוב ועוד חיים, כן גם נאכלין דמ "מ מותרים, גוי ובשלן צלאן אם ובישול, צליה ידי  על

דבכהאי (פח)חי  וצולים מבשלים הם רוב פי שעל אלא חיים כן גם אותם אוכלים אדם בני שרוב  פירושו ונראה .
ר"ה סימן ברורה במשנה וכמבואר חיים. כשאכלם לשהכל ברכתם נשתנית לא בני (סק"ג)גוונא רוב אם אבל .

חיים  כן גם לאכול שטובים פי  על אף  לשהכל ברכתם נשתנית בזה בישול, ידי  על תמיד אותם אוכלים אדם
הלכה  בביאור שהובא כהח"א ודלא ברכתם, נשתנית לא ענין בכל הדחק ע"י שלא נאכלים דאם ברורה. בהלכה שכתב וכמו הדחק [ע"י 

שטובים] ר"ב ד"ה סימן בשו"ע  ברורה(סי"ב)כמבואר סד)ובמשנה גוים.(ס "ק בישולי  משום בהם יש וממילא .
חדש  בפרי כמבואר תליא בהא fh::(פט)דהא sirq(dq).xykd mikixv פליטתו חכמים, שאסרוהו דכל

אסרו דאורייתא כעין חכמים שאסרוהו דכל וטעמא, רוב[רשב"א]כמוהו, ויש בדיעבד בהם נתבשל ואם .
ברוב בטלים גוים דבישולי מותר, הכשר,(צ)בתבשיל צריכים יומן בני  אינם הכלים אפילו לכתחילה אבל .

צ "ג בסימן דעת השפתי  לא (סק"ג)כדכתב בכלי, שנבלע  דרבנן איסור דאפילו בישראל היא מרווחת דהלכה
לכתחילה  לפגם טעם נותן mikixv.(eq):(צא)מועיל mpi`y `"ie משום בהא ואסרו דגזרו למימר מסתבר דלא

חתנות משום ודאי  ליכא דבהא גוים, minrt.(fq):[רא"ה]גיעולי yly elirbn מותר יומו בן הכלי  ואפילו
מהתורה  עיקר לו שאין דרבנן איסור שהוא כיון יומו,(צב)להגעילו, בן ואינו תורה, איסור בלע חרס  הכלי  ואם .

äøéäá äëìä
גוים  פועלים המעסיקים חרושת בבתי  עכ"פ וא"כ 
שוב  בזה. להקל  יש בו, ומבשלים הקיטור שמדליקים

ח "י  אומר ביביע ח)ראיתי  סי ' להקל(יו"ד שמצדד
גויםבקופס  בבישולי  מחו"ל  הבאים שימורים [אפילואות

עישון] כבר בלא דהלא ותימה הנ"ל . המהריט "ץ סברת עפ"י 
בסעיף  השו"ע מרן דעת וכן ההלכה, מן הפוסקים דחאוהו
חתנות. חשש שאין באופן אפילו להקל  שאין ד ' וסעיף א'
אפשר  בעלמא לסניף ורק ההלכה, באור שם כמבואר
מחו"ל המובאות בקופסאות להקל שאין נראה ועל לצרפו.
הגרע"י  וכמ "ש קיטור. ע"י  שנתבשלו ידוע אם רק אלא

עולם הליכות בספרו טו)עצמו הערה סוף חקת פ' :(ח"ז

ïåéö éøòù
(gt)יט)ש"ך חדש(ס"ק כד)ופרי או"ה(ס"ק ד"ד)בשם מ"ג באו"ה(ht):(כלל מבואר וכן באחרונים. והוב"ד כד , (כללס"ק

ד "ג) עולםמ"ג קט"ו)ובהליכות ד' כא)ש"ך(v):(ח"ז לעיל(ס"ק וכמשנ"ת ב)וש"א, סעיף החיים(v`):(ריש  בכף (סי'וכתב

סק"צ) המתיריםזה על לסמוך יש מרובה, הפסד ויש ההגעלה, במי  יפקעו שמא עליהם שחושש אות דבכלים השלחן (ערך

ו ו)כב. אות א מהריב"לסימן  שבשו"ת משום זה העתקתי  ולא עיי "ש. דרבנן מאיסור שבלעו יומן בני  שאינם בכלים להשתמש
ק"ג) סי ' לענין (ח"ג רשב"א בשו"ת כתב שכן והביא ב"י, אטו גזירה משום אסור ב"י  אינו דרבנן באיסור דאף בהדיא כתב

ח"א ברשב"א הוא שכן ובאמת ע"ש. נכרי  של קמ"ג)חלב וברמ"א(סימן בב "י להלכה ס"א)והובא קט"ו מצאתי (סי' שוב .
המנהגות)לפר"ח  בדיני תצ"ו  סי ' נוב"י(או "ח בשו"ת וכ "כ המהריב"ל. דברי  להלכה נא)שהביא סי' יו"ד ראיות (תנינא עוד עיי "ש

הרשב"א שהרי אינו זה טפי, קיל עכו"ם שבישולי תאמר ואם ז)לדבר. שער סוף וז"ל:(ב"ג עכו"ם בישולי  גבי  בפירוש כתב
ואם  ישברו, חרס של  ואם אסורין, ממנו שבלעו הכלים אסור שהמאכל וכל  וכו' אסרו דאורייתא כעין חכמים שאסרו כל 

עכ "ל: האיסור מן שבלעו כלים כדין וילבן יגעיל  שטף השלחן(av)של  וכן (שם)ערך מהפוסקים. כן להוכיח  וכתב ,
החיים בכף צה)הסכים בזה:(אות שמחמיר למנחה כהסולת ודלא .
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.àúééøåàãî ø÷éò äæ:äâä(çñ),àéøáì åìéôà ,úáù éàöåîì øúåî ,úáùá äìåçì ìùáù íéáëåë ãáåò

.àëéà àøëéä àðååâ éàäë ìëã ,íéáëåë éãáåò éìåùá íåùî åá ïéàå(הרא"ה משם שכ"כ הר"ן בשם .(ב"י 

äëìää øåà
ידי  על להתירו מרובה הפסד במקום להקל אפשר

זה  אחר בזה פעמים ג' m"ekr(gq):(צג )הגעלה
.`ixal elit` y"venl xzen ,zaya dlegl lyay

הרא"ה  להרשב "א(צד)כ"כ הבית ובמשמרת צג:). (ד'

לחולה  אפילו הותר שלא וחס , חלילה זה על כתב 
הא  בשבת, דהיינו בלבד הצורך בעת אלא עצמו
לבריא. שאסור שכן וכל לאיסורו, חוזר שבת למוצאי

האחרונים  ככל רוב  פסקו הכלים (צה)וכן ולענין .
אפיל  להתיר יש החולה לצורך הגוי  בהם ו שבישל
הרא"ה  סברת על לסמוך יש דבזה הגעלה, בלא
שכלים  בשו"ע  שהביא אומרים היש בצירוף  ורמ "א,
יש  אך הכשר, צריכים אינם הגוי בהם שבישל

לעת  מעת הכלים בבית (צו)להשהות בישל הגוי  ואם ,
בתי  ולכן הכלים. להשהות בזה להחמיר אין הישראל
בשבת  הגוים שמבשלים ישראל שברשות חולים

להכשירם  צורך ואין מותרים, הכלים החולים, לצורך
להשהותם. jxevlאו leg meia mieb ileyia oicae

.dlegשבת בהלכות השו"ע סי "ט)הנה שכ"ח סי ' (או "ח

יהודי  אינו בבישולי  מותר סכנה בו שאין חולה כתב :
רק לו יש אם אבל למשכב, שנפל חולה ודוקא עכ"ל.

אסור  בעלמא הפרמ "ג (צז)מיחוש וכתב  דהא (צח).
בשבת  מילי  הני חולה לצורך עכו"ם בישול דשרי
עבורו, לבשל לישראל דאסור משום היכרא דאיכא
שיבשל  ישראל לו אין אפילו היכרא דליכא בחול אבל
דרבנן  איסורים לשאר שוה דהוא אסור. - עבורו
ויש  עכ"ד. סכנה בו שאין לחולה באכילה דאסורים

מותר  בחול חולה שלצורך מדבריהם ורק(צט)שנראה ,
אפשר  ולדינא ישראל. ידי  על אפשר שאי  במקום
בבית  זה אם ובפרט גדול. צורך במקום להקל לסמוך

הנשכרות: בשפחות או ישראל

ïåéö éøòù
(bv)ח"א אומר יביע ו)שו"ת סי ' הבית(cv):(חיו"ד הרי "ט)בבדק דעת ושכן  כה: פסחים הריטב"א פסק וכן צג: דף ש "ז  עיי"ש (ב"ג

בהן  שיש בדברים אף התירו דבר בכל ובודאי נכרים ידי  על לו לבשל לחולה מתירים היאך תאמר ואם וז"ל: שכתב
איסורין  כשאר מדותיהם בהם השוו לא חתנות משום נכרים בשל  שאסרו אלו באיסורין דרבנן לומר ויש וכו' נכרים בשולי

וכחל הנשה גיד של שמנו כגון דבריהם איסור ]של אכילת חשש משום בנותיהן.[שאסרו  חשש שאין זמן כל  בזה אסרו שלא וכו'
שי "ח  סי' במשנ"ב יד)והנה שכ"ח (ס"ק בסימן אבל  לזה. סג)הסכים הח"ח (ס"ק במכתבי  וכתב כהרשב"א. מג)פסק (עמ'

הח"ח : מרן המחבר משנת זו שי"ח בסי ' ומ"ש בנו. משנת טו)ט"ז(dv)שזו עט)כנה"ג (ס"ק אות דעת (הגב"י  שכן וכתב
הרא"ה סברת שהשמיט לאסור ]המחבר פסק שלמעשה הר "ן תשובת הביא בב"י חדש[וכן  הפרי וכ"ד  כו). מב)והגר"א(ס"ק (ס"ק

תואר והפרי  השו"ע. דעת שכן  מדבריו  יט)ומוכח  כט)ומנח"י(ס"ק ס"ק עה אדם(כלל סי "ב)וחכמת סו  השלחן (כלל ערוך
א"ח(סנ "ב) הבן סכ "ה)וכ"ד  ח"ז(חקת עולם בהליכות וכ"פ קג). שכתב(ד' אלא קד), ישראל(ד ' של בביתו הגוי  בישל  דאם

ונקודות  גויים. בישולי  משום ישראל  של  בביתו שאין בטור שהובא אברהם ר' סברת לצרף דיש התבשיל, להתיר יש
האחרונים: עליו תפסו וכבר כהרמ "א, מיקל  אדם(ev)הכסף סי "ב)חכמת סו  צדק(כלל הזבחי סח)וכ "פ שכן (ס"ק וכתב

השלחן ערך וכ "כ כד)המנהג, אסיפת (אות בחלק חמד  והשדה לעת. מעת להשהותם הצריך  שלא אלא מותרים, שהכלים
ח)דינים סי ' א"י  בישולי לעת (מערכת מעת שלאחר ונראה להכשירם. להחמיר ראוי אלא בשופי, הכלים להתיר שאפשר כתב

עולם  בהליכות שפסק וכמו להשהותם. אפילו צריך אין הישראל  בבית הגוי  בישל ואם להכשירם. בזה להחמיר א"צ
להחמיר  אין הכלים לגבי  מ "מ אחרונים, הרבה סתמו שכן התבשיל לגבי להחמיר דראוי  ונהי  מותר. התבשיל  שאפילו

שם עולם ובהליכות קד)בזה. ענין(ד' בכל הכלים להתיר הישראל]סתם בבית שלא כשבישל  השו"ע (fv):[אפילו דין מקור כי
מהרמב"ם הוא ה"י)שם פ"ב לעשות (שבת לגוי אומרין כיצד גוי, ידי  על צרכיו כל  לו עושין סכנה בו שאין חולה שכתב:

בשו"ע כדאיתא למשכב בשנפל  היינו גוי ע"י שנעשין חולה וצרכי  ע"כ ולאפות לו לבשל  עושה והוא סי"ז)לו שכ"ח :(סי'
(gv) שכ"ח סי' סק"ו)או"ח  הנ"ל:(מ"ז  הבית במשמרת הרשב"א דעת מוכח הנ"ל (hv)וכן הרא"ה מלשון משמע [ורק כן

לבשל '] לנו  האסור  בזמן בשבת 'והוא שכתב מדבריו  וכדמוכח ישראל, ע"י אפשר שאי  יצחקבמקום מנחת בשו"ת הבין וכן עב). סי' (ח"ג

המפעלים  שמשימים התרד בענין מיירי  ושם עכ"ל  עכו"ם בבישולי  ומותר סכנה, בו שאין כחולה קטן צרכי שכתב:
גולדברג  בנימין חיים מוהר"ר דעת וכן עיי"ש. שבת בענין כלל איירי  ולא אליעזר בקופסאות, ציץ בעל  להגאון  שכתב (במכתב

סא) סי ' כ"א בח' עיי"ש ונדפס ישראל ' ידי על אפשר 'אי  נקרא אם ביוקר מוכן אוכל  לקנות אפשר דאם בספק שנשאר אלא
ק"ב בסימן לזה ודומה אפשר' כ 'אי דחשיב הוצאות(ס"ג)ונראה להוציא דצריך  מרובה]דהיכא טירחא שיש הוי [או לא

בדשיל "מ: מאוד  שהחמירו אף דשיל "מ.
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כלים הכשר הלכות 
הכלים. טבילת דיני קכ. סעיפים:סימן ט"ז ובו

.`íéáëåë ãáåòäî äðå÷ä(à)äãåòñ éìë(á),úéëåëæ ìù åà úëúî ìù

äëìää øåà
:` sirq :kw oniq(`)jixv 'eke dcerq ilk

.mliahdlכג)דכתיב לא  יבא (במדבר  אׁשר ּדבר "ּכל :ֲֶָָָָֹ
וצריך  באש שבא דבר הוא זה ואי  באׁש" ּתעבירּו ֲִֵֵַָָבאׁש
על  שבולע סעודה, כלי  זה אומר הוי באש, להכשירו

האש  ידי  על בלעו להפליט וצריך האש ויש (א)ידי  .
דאינם  במאכל נוגעים שאינם הכלים לכל מזה ללמוד

טבילה משמשצריכים שהוא משום קדרה, כיסוי  [מלבד

עצמו] טריפיד"שלמאכל בסעיף[חצובה]וכמו כמבואר
סק"י]ד' בגר"א בצונן [מבואר בהם שמשתמשים וכלים .

אׁשר  "וכל הפסוק : מהמשך נלמד טבילה ְֲֶֹשטעונים
ּבאׁש יבא כוסות לא כגון האור, ע"י  תשמישו שאין  דבר [כל ֵָָֹֹ

איסור] בלעו  ולא בצונן  שתשמישן  ב ּמים"וצלוחיות ֲִִַַָּתעבירּו
ודיו] zkzn.(a):(ב)[מטבילן ly מתכות שכלי משום

דכתיב  מדין, בכלי  טבילה לענין כב)אמורים לא :(במדבר
את  הּברזל את הּנחׁשת את הּכסף ואת הּזהב את ְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"אך

העפרת" ואת עה:)הּבדיל לא (ע "ז שבתורה ואף  . ְְִֶֶַָָֹ
שלאו  מסתבר מ"מ  מתכות, סוגי  ששה אלא הוזכרו
נקרא  פחים רקועי בפטיש הנרקע  כל אלא אלו, דוקא

בברכה  טבילה וצריכים בגמרא (ג )מתכות ואיתא .
תקנה  להם יש נשתברו וכי הואיל זכוכית שכלי

רש "י] כלי . ולעשותו וכתבו [להתיכו  דמו. מתכות ככלי  –
הפוסקים  מדרבנן.(ד)כל הוא הזכוכית טבילת שדין

שצריכים  דרבנן מצוות ככל ברכה, טעונה וטבילתם
ושאר (ה)ברכה  אבנים וכלי עץ  וכלי  חרס כלי אבל .

הם  אפילו תקנה, להם אין נשתברו שאם כיון כלים
טבילה  צריכים אינם סעודה פורצלן (ו)כלי  כלי  וכן .

צריכים  שאינם כלים כשאר דינם מצופים שאינם
פורצלן(ז)טבילה  וכלי עפ"י [חרסינה], שלנו וקרמיקה

בזגוגית מצופים כולם מומחים לנוי [גלזורה]עדות
שבו  החומר מתוך רעילים חומרים פליטת ולמניעת

ïåéö éøòù
ש"ד)רשב"א(`) ב"ד  חדש(תה"א הפרי כלים (סק"א)והביאו אלא האור ע"י להשתמש דרך דאין דפירש רש"י  דברי ודחה ,

סעודה: מצרכי ואינם האור ע"י בהם שמשתמשים כלים הרבה איכא דהא אינו דזה סעודה, צרכי על(a)של  פירש"י 
בענין  פירש במים" ו"תעבירו יתחטא" נדה במי  "אך ממ"ש צוננים כלים טבילת דין ולמד  עליו השיג  והרמב"ן הפסוק.

דמוי ": סווין בארבעין "תעבירו וז"ל : במקוה, דאיירי כרש"י פירש עוזיאל  בן יהונתן בתרגום אבל  בתפארת (b)אחר. כ"כ 
טהרות)ישראל ספר ריש  במשניות ומודפס דעת יבקש  כלים(קונטרס טבילת בספר בנ"ד  וכ"כ  וטהרה. טומאה קמ"ב)לגבי  הלכה (פי"א

בברכה טבילה וטעונים מתכות כלי  ככל  הם הרי  אלומיניום כלי כן ועל  האחרונים. ה"ג]בשם שם כלים כנה"ג (c):[טבילת
לג) אות פר"ח (הגב"י המבי"ט, לציון(סק"ג)בשם אור רעק"א, פרמ "ג , אדם, חכמת השלחן, כד)ערך סוס' או "ח ועוד(ח"א

האשכול  בפירוש כתבו וכן 140)הרבה. עמ' הישר(ח"ג בספר ג)ור"ת אות סז סי ' התשובות טבילת (חלק בספר כולם הובאו .
ה)כלים אות אומר(מבוא ביביע הסכים ז)וכן אות ט סי ' חיו"ד יוסף(ח"ב בדברי  כמ"ש ודלא כא). ס"ק בדרכ "ת נמצא (הובא שלא

הם: מהתורה וכולם לזכוכית מתכות בין חילוק שיהיה קדמון פוסק עולם(d)בשום הליכות ו)ב"ח , סע' מטות פ' (ח"ז

אומר יביע ז)ובספרו אות ט סי' חיו "ד  הלוי(ח"ב שבט שו"ת ופיירקס, דורלקס כלי  זה שבכלל רמה)עיי "ש סי ' מצאתי (ח"ו וכן ,
מפאריש יחיאל  רבנו פו)בפסקי הרשב"ש(סי ' תס"ח)ובשו"ת סי ' עב:)מאירי(סוף שאינם (ע"ז  שם שהובאה אחת כדעה ודלא

האו"ה וכ "כ המאירי . ודחאה ברכה, פב)טעונים דין נח עכ"ל :(כלל  בטבילתן מברכין זכוכית כלי  :(e) לרש"י ט)או"ה (סי '

פב)או"ה דין נח עה:)מאירי(כלל המנהיג(ע"ז תכ "ט)ספר עמוד פסח השו"ע:(הל ' לשון וכמדויק הפוסקים, כנסת (f)ובכל
יח)הגדולה אות יעב"ץ(הגב"י סז)שאלת סי ' ג)חיד"א(ח"א אות עולם(שיו"ב ו)הליכות סע' מטות פ' מכל(ח"ז מוסכם והוא

אדם  בחכמת כמבואר טבילה צריכים בזכוכית או באבר מצופים הם אם אבל  זכוכית. או מתכת כלי  אינם שהרי הפוסקים,
א) סע' עג חי (כלל  איש ז)ובבן סע' מטות פ' :(ש "ב
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הכלי  גוף טבילה (ח)עשוי  פלסטיק(ט)וצריכים וכלי  .

ולחזור  להתיכם שאפשר אף  הגוי  מן הנקנים ניילון או
גזרו  שלא טבילה, צריכים אינם כלים, מהם ולעשות
גזירות  להוסיף  לנו ואין זכוכית כלי  על אלא חז"ל

מדעתינו  zeazez:(י)חדשות miipiy צריכים אינם
ממתכת  שאינם כיון גוי , ידי על נעשו אפילו טבילה

מזכוכית  שדיברה (יא)או סעודה כלי  שאינם ועוד .
התורה: rwxwlבהם mxaigy milk מן פטורים

בזה  ועיין טומאה, מקבלים שאינם משום הטבילה,
הספר שבסוף  ח )בקונטרס  לומר milk.(b):(סי' רוצה

עץ: חרס , של כגון כלים עופרת.xa`a.(c)שאר
הפוסקים  וכתבו מתכת. ציפוי  שאר הדין (יב)והוא

באבר: כמצופים דינם בזכוכית (d)שהמצופים
.miptan,להטבילם צריך לכן תשמישם, מקום שהוא

שאינו  כיון בלבד, מבחוץ מצופים הם אם אבל
דומה  אינו הברזל במקום או האבר במקום משתמש

כלל  טבילה צריכים ואינם דמדין, סעודה .(יג )לכלי
לגמרי  הטבילה מן שפטור טבילה, טעון שאינו בחומר המצופה מתכת לכלי הדין שהוא מזה ללמוד .(יד)ויש

שמן, בלא ולטיגון המאכלים הידבקות למניעת 'טפלון' בחומר המצופים מתכת של סירים כן ועל

äøéäá äëìä
.miptan* :` sirq :kw oniq והמחבתות הסירים ובענין

קרמיקה]הקרמיים מצופה המאכלים [מתכת הידבקות למניעת
ראשית  אז הרבה. כיום שמצויים בשמן, צורך  ללא ולטיגון
המכילה  תרכובת היא קרמי ' 'חומר של  שההגדרה לדעת

מתכתי אל הקרמיים יסוד  מהצפויים ובהרבה כזה, אחד  יסוד [עכ "פ

עופרת] או קדמיום כדוגמת מתכתי יסוד  שחומרי מעורב כך
הקרמי  חומר חשמל . מוליכים אינם כלל  בדרך  הקרמיקה
אף  אלא העולם שחושבים כמו חרסי חומר דוקא אינו
הסירים  בכלל . רבים חומרים ועוד  וזכוכית יהלום
קרמי  ציפוי עם מתכת יציקת הם הקרמיים והמחבתות
ציפוים  סוגי כמה בשוק מצויים כיום עכ "פ, מבפנים

'סיליקה' הנקרא בחומר מצופים מהם רבים [ידוע קרמיים.

חמצני] דו  (סיליקון ) כצורן בכמה גם בטבע מצויה הסיליקה .
ביותר, המצויים החומרים אחד והיא שונות. גביש צורות
כלים  לדון יש כן ועל זכוכית. כלי  לייצור הגלם חומר והיא
למעשה  אך  במקוה. לטבלם יש כן ועל זכוכית, כציפוי  אלו
החרסית  מסלע עשוים שחלקם אפשר כי יברך  שלא נראה

חרס] כלי עושים מסיליקה [שממנו  הבנוי  גביש שהוא
חרס. ככלי  אלו כלים לדון יש גוונא ובכהאי ואלומינה,

מעשיהם: מסתירים האומנים אלו ובענינים

ïåéö éøòù
(g)פוקס הרב הגאון לי  אמר הכשרות]כן ודיברתי [מחב"ס בזה חקרתי ושוב בייצור. שעסקה שלו תלמידה לו אמרה שכן

שלאחר  הוא הייצור שתהליך לי והסביר בדיוק, כן לי  ואמר אלו כלים מייצר עצמו והוא טירר, חיים בשם מומחה עם
גלזורה הנקרא זגוגי בחומר הכלים את טובלים מכן ולאחר אותם מקררים הקרמיקה או החרסינה את [זיגוג ששורפים

'גלזינג'] יבש,באנגלית החומר כאשר דקות. מספר האורך  לייבוש ומניחים הכלים את בה טובלים נוזלית, הינה הגלזורה .
השריפה  שנייה. לשריפה לתנור ומכניסים הכלי  מתחתית בעיקר המיותרת, הגלזורה שאריות את שיוף נייר עם מסירים
אמר  עוד  המוגמר. הכלי  מתקבל  השריפה בסיום מעלות. מאות ושלש לאלף אלף שבין בטמפרטורה מתבצעת השנייה
וגורמת  הרבה יורדת הכלי של האיכות ואז נמוך, בחום גלזורה המצופה הכלי את ששורפים בעולם מקומות שיש לי
המאכל. תוך  את הכלי יוצר בו החומר של  רעילים חומרים של  לפליטה גם גורמת וכן הכלי, תוך אל המאכל  של  לבליעה

עוד עם הדבר ביררתי חרס גם הכלי  לצפות שנוהגים היו קדום בזמן וכבר אמת. כנ"ל הכל  ונתברר מומחים, הרבה
באו"ח ובהגה בשו"ע כמבואר גליזאר"ט  הנקרא והוא סכ "ג)בזגוגית תנ "א הסעיף (h):(סי ' בסוף בפנים שכתבתי מה עיין

להטבילם  צריך  המאכלים על  גם לשמור שעשוי  דידן בנידון ולכאורה ברכה. בלא מטבילו בלבד , לנוי  שמצופה שכל 
כ "כ, ניכר ולא מאוד  דק הוא זגוגית שהציפוי שכיון משום טעמם ואולי לברך. שלא הגדולים מורים ואעפ"כ  בברכה.

לכלי: בטל הוא לברק, גורם יעקב(i)ורק חלקת ב)שו"ת אות קס"ג סי ' יצחק(ח"ב מנחת ד)שו"ת סע' סוף קיד  סי ' שו"ת (ח"ד
אליעזר כו)ציץ סי ' אומר(ח"ח ח)יביע סי ' חיו"ד והביא(ח"ד  ג), אות מב"י(שם לזה יג)ראיה סי' בו (או"ח גזרו שלא שדבר

מעצמנו: לגזור לנו אין שלהם, הטעם שייך  לא הזה שבזמן אף מסוים, מטעם בזמנם עולם(i`)חכמים פ'הליכות (ח"ז 

יא) סע' שלמה:מטות במנחת פסק שכן שם והביא ,(ai)יט)או"ה דין נח והרא"ה,(סק"ד)פר"ח (סק"ב)ש"ך (כלל ירוחם ר' בשם
עולם ו)הליכות סע' מטות פ' הפר"ח(bi)וש"פ:(ח"ז  כתבו וכן כמותם. השו"ע שפסק והטור והרא"ש התוספות (אות כדעת

כהמרדכי(סק"ב)והגר"אה) ודלא תתנ "ט). סי' ברכה:(ע"ז בלא טבילה שמצריך פרץ ר' מהרש"ם (ci)בשם בשו"ת מבואר
כ) סי ' דוד (ח"ג באמרי  וכן נהירא, ולא עיי "ש. למתכת בטל  הציפוי  שמא לבסוף שנסתפק אלא סח). כמ "ש (סי' מבואר

ו)בפנים הערה פי"א כלים טבילת בספר של(הובא חשוקים לו שיש עץ כלי ו: בסעיף השו"ע כתב שהרי לזה ברורה וראיה
בטור כמבואר הנ"ל  והרא"ש התוספות מדין נלמד  זה ודין עיי"ש. טבילה טעון אינו אותו, שמעמידין מבחוץ (סעיף ברזל

שפטור:ו) הנ"ל חשוקים לו שיש עץ לכלי הראיה מה כן אם להטבילו, וצריך לכלי  בטל  שהציפוי  נאמר ואם .
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טבילתו  על לברך אמייל (טו)אין כלי  אבל שהוא (טז). ,

אמיילכ  בחומר שמצופה מתכת בשלל לי מיוצר [לרוב

הוא צבעים] האמייל שציפוי  בברכה, להטבילו יש -
שהיא  שלאחר זכוכית אבקת מהתכת הנוצר חומר
ונוקשה, חלק זגוגי , לחומר הופכת ומתקשה נמסה

אש  בפני יש (יז).העמיד הקרמיים כלים ושאר
בהירה  בהלכה שביררנו וכמו ברכה, בלא :להטבילם

(e).miycg mdy it lr s` צריכים אינם זה ומחמת
כלים  שכן וכל צריכים. הם טבילה מקום מכל הגעלה,
הגעלה  אפילו שהרי  טבילה, שטעונים ישנים גוי  של

צריכים עה:)הם dewna.(f):(ע"ז mliahdlדכתיב
כב) לא  הּכסף(במדבר  ואת הּזהב את "אך מדין: כלי ְֶֶַַָָָגבי 

ּכל  העפרת: ואת הּבדיל את הּברזל את הּנחׁשת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאת
באׁש ּתעבירּו באׁש יבא אׁשר נּדה xdheּדבר ּבמי אך ֲֲִֵֵֶַָָָָָֹ§¨¥ְִֵָ

ב ּמים": ּתעבירּו ּבאׁש יבא לא אׁשר וכל ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹיתחּטא,
עה:)ובגמרא טהרה (ע "ז הכתוב  לך הוסיף  "וטהר"

רש"י)אחרת הוא. יתירא קרא  ש "טהר" טבילה (משום דהיינו
בירושלמי מבואר הטבילה וטעם הט"ו)במקוה. פ "ה (ע"ז

של  לקדושתו גוי  של מטומאתו שיצאו כדי  ובב"י,
שגר  מהפוסקים חלק  כתבו זה ומטעם ישראל.
ולדינא  חולקים. ויש כליו, כל להטביל צריך שנתגייר
בלא  לטבלן נכון מהתורה שטבילתם מתכות בכלי 
להקל  יש מדרבנן שטבילתם זכוכית כלי אבל ברכה,
שבת  מחלל יהודי  אבל טבילה. להצריכם ולא
כליו  להטביל צריך אין בתשובה שחזר בפרהסיה

בהירה בהלכה זה כל  וכמבואר להטבילם )כלל, :(ד "ה
(g).d`q mirax` ly oiirn e` dewna שנדה מים נדה? במי  לומר תלמוד מה יתח ּטא" נּדה ּבמי  "אך ְְִִֵַָָדכתיב:

äøéäá äëìä
.dewna mliahdl* כדי בירושלמי מבואר הטבילה טעם

זה  ומטעם ישראל. של לקדושתו גוי של  מטומאתו שיצאו
מהפוסקים חלק תשובה]כתבו בדרכי  הובא דעה, חדרי [ספר

שהיה  כמו חדש קנין כאן שאין אף כליו כל להטביל
משמואל שם בספר אבל  מדין. מטות)במעשה ובשו"ת (פ'

אליעזר ד)ציץ אות כ סי ' צריכים (ח"ח הכלים שאין כתבו
על גם חלה גיורו בשעת שעליו הקדושה חלות כי טבילה,

עולם בהליכות פסק וכן שלו. יג)הכלים סע' מטות פ' ,(ח"ז 
להטבילם  מתכת בכלי  להחמיר שטוב כתב שם ובהערה
להקל: יש מדרבנן שטבילתם זכוכית בכלי  אבל  ברכה בלא

dpewd בפרהסיא שבת מחלל יהודי  וכן מומר, מיהודי כלים
שאע"פ  כליהם, להטביל צריכים אינם בתשובה שחזר

תואר סק"ח)שבפרי  קי "ט שאינם (סי ' האומרים שיהודים כתב
הם  הרי להם שמסתבר בדבר אלא חז"ל בדברי  מאמינם
והיתר  איסור בעניני  נאמנים ואינם דבריהם, לכל  כגוים
ממומר  יותר חמור אינו מקום מכל  לעשרה. מצטרף ואינם
הדין, מן טבילה צריך  אינו עצמו שהוא בתשובה שחזר

רס"ז בסימן וכמבואר בעלמא, למעלה כתב (ס"ח)אלא וכן .
סופר טו)החתם ס"ק קכ  סי' ליו"ד מהרש"ג (בחידושיו ובשו"ת ,

מט)(ח" ס"ס משהב ד)אגרות סי' ח"ג אליעזר(או "ח (ח"ח ציץ

יט) עולםסוס' בהליכות פסק יג)וכן סע' מטות פ' ובספרו (ח"ז 
אומר ט)יביע סי' חיו"ד פוסקים(ח"ב הרבה כמובשם [ודלא

נזר  אבני  בשו "ת קט)שכתב סי' טבילה](חיו "ד  נראה להצריכם וכן .
האו"ה לשון שזה לדבריהם, ראיה להביא עו)לי  דין  נח :(כלל 

בירושלמי מפרש הטבילה ע"ז)טעם הוא (סוף שהטבילה
ודומה  ישראל', לקדושת ונכנסו הגוי מטומאת שיצאו 'לפי
כתב  וכן עכ"ל . הטבילה, ידי  על לקדושה הנכנס לכנעני

עה:)הריטב"א היא (ע"ז  כלים שטבילת הרמב"ן בשם
סגי  טמאים שלכלים אף סאה מ ' צריך ולכן הגר כטבילת
שחזר  מומר שישראל שנתבאר ומעתה ע"כ. שהוא, בכל
כליו  גם כן אם כגר, טבילה צריך  אינו מדינא בתשובה,

בלבד: הגעלה אלא טבילה, צריכים אינם

ïåéö éøòù
(eh)כלים צא)טבילת הלכה בידי (פי "א עלה בירורים אחר ובאמת פלסטי. מחומר העשוי  ציפוי שהוא משום עיי "ש וטעמו

אין  למעשה אבל פלסטיק. כלי  לייצור גלם חומר גם שהוא 'אתן' הנקרא גלם מחומר היתר בין עשוי  הטפלון שחומר
זגוגי : חומר הרבה גם מעורב שבציפוי  מאוד יתכן כי מטבילתו, לגמרי  באנגלית(fh)להמנע מילה היא ]enamel[אמייל 

'זיגוג ': סופר(fi)שפירושה קג)החתם סי ' האמייל,(יו"ד חומר את עושים ממה מעשיהם מסתירים המלאכה שבעלי כתב
כלים טבילת בספר כתב כן ועל  בהגעלה. להתירם שאין הסיק זה ועפ"י  מחרס נעשה שמא לחוש ה"ד)ויש שראוי (פי"א

פעלים רב ובשו"ת עיי"ש. ברכה בלא כ "ח)להטבילם סי ' או"ח כנסת (ח"ג בשם חמד מהשדי  הביא כך  ואחר דבריו הביא
ומה  בנסיון, זה דבר להם ונתברר זכוכית, מין אלא אינו הציפוי שזה שבדורו חכמים ולכמה לו שברור החדש הגדולה

האפוד חשב בשו"ת וכן עיי "ש. מוכרח  אינו בזה לפקפק חמד השדי  טעמא)שכתב ומהאי  ד "ה קיז  סי ' שלמעשה (ח"א כתב
עיי "ש בהגעלה אמאייל כלי להתיר המנהג  מאד  לפוטרונתפשט  כזכוכית דינו  אין  זכוכית שהמצופה סכ "ג תנ"א סי ' או "ח שו"ע [עיין

עובדיה מהגעלה]. בחזון לזה ג"פ).והסכים ולהגעילו להחמיר שטוב שם וכתב קנז  עמ' עשייתו,(פסח אופן נודע וכיום הוא ונכון
תשובות בפסקי  מצאתי  ושוב מקיף. בירור אחר זה בפנים שכתבתי מ"ט)ומה אות תנ"א סי' כהלכתו (או"ח פסח  סידור בשם

(8 הערה עיי "ש:(פ"ט צבע בתוספת זכוכית שמיצרים כפי  מחול  נעשה האמייל שציפוי  נתברר שבזמננו
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ועב"י) סה"מ בשם øáàá,(טור íéôåöîä íéìëã íéøîåà ùé :äâä .(è),íéðôá åìéôà(é)äëøá àìá ìåáèéב"י)

וארוך) סמ"ק ïéâäåð.בשם ïëå ,.aéìëä àäéù êéøö(àé)å÷ãäî íàù ,äìéáè úòùá åãéá éåôø*
,äìçú íéîá åãé çìçì íàå .äöéöç éåä åãéá(áé).ùåçì ïéà

äëìää øåà
סאה ארבעים אומר: הוי  בהן, עה:)טובלת ופסק(ע "ז .

במק(יח)השו"ע מבעיא שהוכנסו דלא במים דהיינו וה
סאה  ארבעים של שיעור צריך אחד במקום לקרקע 
והצריכו דמקוה רביעית חכמים בטלו ממש טומאה לענין  [דאף

קטנים] לכלים אף סאה אע "ג מ' מעיין, אפילו אלא
הכלי  גוף  כשכל שהוא בכל מטהר טומאות דבשאר
סאה: מ ' שצריך הכתוב  גזירת זו בטבילה מ"מ  במים,

(h).mipta elit` במצופים מבעיא לא פירוש,
ברכה בלא שיטבילם מבפנים ולא (וכדעתמבחוץ

טבילה) טעון בלבד  מבחוץ מחופה שגם בב "י  המובא אלא המרדכי  ,
כן  גם יטבילם מבחוץ  ולא מבפנים מצופים אפילו

דברים. בשני  המחבר על וחולק  ברכה. `.בלא
צריך  אין בלבד מבחוץ  שמצופה כלי  המחבר שלדעת

כלל. מבפנים a.טבילה המצופה כלי  המחבר שלדעת
ברכה  בלא שיטביל פסק והרמ"א בברכה, טבילה טעון הבא:(יט)בלבד בס"ק  ועיין ,(i).dkxa `la leahi

בלבד  בפנים מחופה אם לכן ומבחוץ , מבפנים מחופה הוא אם אלא טבילה צריך שאין סוברים שיש שכיון
ברכה  בלא ספק(כ)יטבול שהוא כיון מקום מכל טבילה, צריך באבר שמצופה כדעה פסק שהשו"ע  ואע "פ .

ברכה בלא לטבלו יש בלבד מבפנים מצופה הוא אם עולםבברכות, ז)[הליכות ו , סע' מטות פ ' ספק](ח"ז לן דקיימא ,
מרן  דעת נגד אפילו להקל בברכה (כא)ברכות להטבילו יש ומבחוץ מבפנים מצופה הכלי ואם מקום (כב). ומכל .

בסמ "ק כמבואר ברכה בלא יטבילנו בלבד לנוי הוא הציפוי ב)אם אות קצט סי ' בב "י (הגהות ומ"שוהובא ד"ה (סוף

סעודה:הני)ו כלי נחשב  אינו לנוי אלא עשוי שאינו a:שכיון sirq(`i).ecia ietx פי על שאף לומר רוצה
חציצה הוי  ולא האחיזה, למקום המים חודרים רפויות, שהם כיון בכלי , נוגעות בהירה]שידיו בהלכה (ai):[עיין

.yegl oi` טופח שמשקה משום לחוש, אין בידו מהדקו אפילו אז ידיו, לחלח  שאם לומר להטפיח.רוצה [כדי

לב:)רשב"א ש"ז ב "ז חציצה ](תוה"א כאן ואין המקוה, למי חיבור הוא ידיו בידו,(כג )שעל להדק  שמתירים ומה .
כתב וכן חציצה. הוי  תחילה ידיו לחלח  אפילו בחוזק, ידיו אוחז אם אבל בחוזק , ולא בינוני  דיבוק  היינו

לג:)הרשב"א דף ש"ז ב"ז טבילה (משמ"ה להן עולה הרבה דוחק ואינו תחלה ידיו שהדיח  כל כן (כד)וז"ל: כמו .
טבילה קודם ידיו כהדיח דהוי המים, בתוך שהכלי בזמן אחיזתו מקום את לשנות תשובהיכול :](סק"ל)[דרכי

äøéäá äëìä
.ecia ietx* :a sirqהרמב"ם דברי הביא (מקואות והש"ך 

תאחז) לא ד "ה כח סע' קצ"ח סי' בב"י  הובא הי "א, מתיר פ"ב שלא
ידיו לדבריו]בריפה שמסכים האוחז [ומשמע הרמב"ם: וז"ל ,

שריפה  ואע"פ בטומאתן הן הרי  ומטבילן ובכלים באדם
הדיח ואם ירפה, לא שמא גזירה בהם, המים שבאו עד  ידיו
שכתב  ידיו וריפה ע"כ. טבילה להן עלתה במים ידיו
ריפה  שאם בכלי, נוגעות ידיו שעדיין לומר רוצה הרמב"ם
גם  שבזה ידיו, מלחלח  עדיף זה הרי מהכלי , לגמרי  ידיו
פוסקים  הרבה דעת מקום ומכל שמועיל . מודה הרמב"ם

האשכול  סא)[ספר  ס"ס מקואות צא)מאירי (הלכות עמ' ארחות (מקואות

קמו)חיים ט"ז (עמ' כז)טור, ס"ק קצ"ח (סק"ו)גר "א(סק"ח)פר "ח(סי '

הבית טהרת בספרו קס"א)הגרע"י ערוך](עמ' השלחן כדברי
שהפר"ח ועוד  ידיו, כשריפה שמועיל  כהרשב"א שפסק

לדעת (סק"ה)ופ"ת דרבנן שהיא כלים טבילת שלגבי  כתבו
רפוי , שאינו אטו  רפוי  לגזור שאין יודה הוא גם הרמב"ם,

עיקר: וכן

ïåéö éøòù
(gi)שהוא בכל סגי  שבמעיין הסובר כטור ודלא הסמ "ק. המים]כדעת תוך הכלי גוף כל  טומאות:[אם שאר לגבי (hi)וכמו

בפר"ח הר"ן(k)ופשוט :(סק"ז)הכל  כתב הרי "ף)כן מדפי לט: בד "מ(ע"ז  ו)הובא אות כאן(ארוך הרמ "א דעת וזו סק"ה], :[גר"א
(`k)החיד"א שכתב סק"ג)כמו ז  סי' אומר(מחז"ב ביביע בשו"ת ועיין  והלאה), ג אות מב סי' חאו"ח כהחיד"א,(ח"ה שפסק

לזה: שהסכימו רבים פוסקים גם (ak)והביא וודאי  טבילה צריך מצופה שכלי בגמרא מבואר וכן הנ"ל . מהר"ן כדמוכח
ברכה סק"ז)[פר "חטעון עולם](סוף והליכות רעק"א וכ"פ ודע). ד "ה ו ' הערה ח"ז  מטות קצ"ח(bk):(פ' בסימן השו"ע וכדכתב

כח) כאן(סע' בט"ז והובא הנדה, טבילת ה)פר"ת(סק"ט)פר"ח(סק"ד)ט"ז(ck):(סק"ד)גבי  שאין (אות הלבוש כמ "ש ודלא .
מאד: בכח  אוחז אם אפילו איסור
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(âé)(íéùåìú íéîá àì ìáà ,äå÷î éîá åéãé çìçìù à÷åãå).(השוכר פרק ממרדכי 'b(ãé)ìò..(כ"מ :êøáé
.'íéìë úìéáè ìò' :êøáî ,øúåé åà íéðù íä íàå ;'éìë úìéáè.c(åè)ù"ãéôéøè

,úåøéã÷ íäéìò íéúôåùù(æè).äìéáè úåðåòè íðéà

äëìää øåà
(bi)mina `l la` ,dewn ina eici glgly `wece

.miyelz האחרונים וחלקו (כה)כל הרמ "א על תמהו
כשלחלח בידו להדקו שמותר שהטעם דכיון עליו,
הוא  ידיו שעל שטופח  שמשקה משום הוא ידיו
אפילו  כן אם שנתבאר, וכמו המקוה למי מחובר
ידיו  שעל המים הושקו תלושים במים ידיו לחלח
וכן  הטבלה, ומועילה המקוה, כמי ונעשו למקוה

המרדכי,(סק"ד)הט "זazkעיקר: דברי בביאור
כלי מרדכי]שכשנותן מים. את [מלא ומוריד דלי, בתוך

על הכלי את יושיב לא למקוה, יטהו הדלי  אלא שוליו
במקוה, הדלי  בתוך והנה הנה ויתגלגל צדיו על
קודם  הכלי  נתלחלח שאז מים בדלי יש אם ואפילו
למי  דומה ואינו לחציצה, לחוש יש במקוה, הטבלתו
בחירי  הוא שהאדם משום שמועיל, ידיו שלחלח
כן  שאין מה גדול, בכח  שלא הכלי את לאחוז ויכול
ויש  כבדו. מחמת חציצה מהוה הוא מים מלא כלי

או (כו)שסוברים  ידיו שלחלח אדם בין חילוק  שאין
לחציצה  חוששים אין גווני ובכל במים, שנגע  כלי
חיבור  הוא הרי  הכלי שעל טופח  שמשקה משום
אם  עיקר, וכן חציצה, גורם הכלי כובד ואין למקוה
לחוש  יש שאז ריקן בדלי  מים מלא הכלי שהניח  לא

בהגה  ו' סע ' ר"ב  בסימן כמבואר כלי  של לכבדו
ו' בס"ק  שם סק"ז]ובש"ך b::[גר"א sirq(ci):jxai
.'ilk zliah lr' פוסקים טבילת (כז)ויש 'על לברך

הפוסקים  רוב  אבל מתכות'. לדברי (כח)כלי  הסכימו
רבים  כלים על בירך אם ובדיעבד עיקר. וכן הטוש"ע,
'על  בירך אחד כלי  על אם וכן כלי', טבילת 'על

קאי  דעלמא דאכלים יצא, כלים' ואם (כט)טבילת .
אחר  לברך לו אין הכלי , והטביל כלל בירך ולא שכח 

חובה (ל)הטבילה  ידי  ויצא מעכבות הברכות שאין .
ועיין  לבטלה. ברכה הוי  שוב  יברך ואם זו, בטבילה

כלים טבילת בספר הברכות:(פ"ט)עוד בדיני שהרחיב 
ic אחת פעם הכלי את c::(לא)להטביל sirq(eh)

.y"citixh:חצובה(fh).dliah zeperh mpi`ואף
שאין  כיון מאכל, של קדירה עליהם ששופתין גב  על

טבילה  צריך אין עצמו, המאכל עליו [וכלי(לב)נותנין

שמחזיקים  כד כמו בו ששמים שקית ידי  על הוא תשמישו שדרך

רגילים  אם נייר של שקיות אפילו  או  ניילון, של בשקית חלב בו 

עיקר  הוא כך אם הפסק חשיב - השקית ידי  על ולהכניס להוציא

וניילון נייר שכן וכל מפה, פריסת ידי על רק אם אבל תשמישו.

ברכה  עם טבילה אע"פ (לג )טעון  התנור של מגשים כן ועל .

טבילה  טעונים לכלוך, למניעת כסף נייר עליהם לפרוס שרגילים

ïåéö éøòù
(dk)חמודות ע"א)לחם שטו  דף נדה ט "ז(סוף הגדולה(סק"ד), כנסת ד), אות פר"ח (הגה"ט תואר(סק"ט), פרי ו), ועוד(אות .

בביאורו הגר"א הקשה שכן מצאתי  ושוב תלושים, יהיו מהמקוה כשיוציאם הרי במקוה, ידיו יטביל  וחלק (סק"ז)שאפילו
הרמ "א: במשנה(סק"ז)גר"א(ek)על  מוכח וכן מ"ז). פ"ז  בטיט(מקואות שוקעות שרגליה פי  על אף המטה, את בו 'הטביל

הראשונים ופירשו מקדמין'. שהמים מפני  טהורה, - ודאמרי ')[ר"ן העבה ד"ה כט: והכר )מאירי (שבת ד"ה פ"ז  רשב"א (מקואות

לג:) דף ש"ז ב"ז  חששו](משמ"ה ולא ע"כ . חציצה כאן אין המים שקדמו כלי שכיון של מקוה,לכבדו מי או תלושים מים לי [ומה

מגומגמים] ד' בס"ק הט"ז הרא"שודברי וגם כא). סי ' מקואות שלחלח(הל ' לאדם זה דין ודימה למקוה' מחוברין המים 'שאותן כתב
בזה]ידיו שמיקל  לדעתו  כתב סק"ד הט"ז הרא"ה[וכן  במקואות)וגם גרסינן ד"ה לג: דף ש"ז ב"ז הדינים:(ב"ה אלו מרדכי ,(fk)דימה

ש"ך או"ה:(סק"ח)ב"ח , הלוי (סק"י)פר"ח(סק"ה)ט"ז(gk)בשם שבט  צג)שו"ת סי ' עולם(ח"ד ס"ג)הליכות מטות וכן (פ' .
ראשונים בהרבה סא)[הרשב"ץמצאתי אות חמץ פו)כלבו (מאמר  תס"ד)ראבי"ה(סי' סי ' פסחים מס' ויטרי (ח"ב י)מחזור  סימן  פסח (הל '

לרש "י  י)או"ה עה:)ריטב"א(סי' זרוע(ע"ז בח"ב)אור ממ"ש  בו שחזר ונראה רפט, סי' ע"ז פסקי כלים':](ח"ד טבילת 'על  (hk)שיברך
יא)פר"ח עולם(ס"ק הליכות חי, איש בן ס"ג), מטות שהמאירי (פ' ובפרט ברכה). ד "ה עה: חיים(ע"ז  טהרת והארחות הל ' (סוף

כלים':הכלים) טבילת 'על  לכתחילה יברך  אחד  כלי  על  שאפילו בפירוש עולם(l)כתבו ד)הליכות הערה סוף מטות פ' :(ח"ז 
(`l)ויטרי ט)מחזור אות פסח האורה(הל ' כג)ספר סי ' 91)ראבי"ה(ח"ב עמ' תס"ד סי ' פסחים מס' בספר (ח"ב להלכה והובאו .

כלים סי "ב)טבילת סמ"ק(al):(פ"י  בשם א)ב"י אות קצט סי ' כלים(bl):(בהגהות ז)טבילת הערה אוירבך:(פ"א הגרש"ז בשם



êåøò ïçìùë÷ ïîéñíéìë úìéáèâòø

ìáà(æé)éðôî äìéáè úåðåòè ,ù"àéìéãô(çé).åîöò ìëàîä íäéìò íéðúåðù.dïéëñ
äèéçù ìùåà)(èé)(åá ïéèéùôîù ïéëñ,(ארוך),(ë)øîåàù éî ùé(àë).äìéáè êéøö åðéàù

ïé÷ìåç ùéå :äâä(תשב"ץ).äëøá àìá åìáåèì áåèå .(áë),úåöîä íäá íéð÷úîù íéìæøáä(âë)íéëéøö íðéà

äëìää øåà
סעודה בברכה] כלי  אלא להטביל צריך אין שהרי 
החצובה [סמ"ק]בלבד על צולין לפעמים אם ואפילו .

עיקר  אחר בכלי  הולכים מקום מכל עצמו, האוכל את
תשמישו  עושה (לד)ורוב אם שאפילו הוא פשוט  ודבר .

בלא  החצובה על הפת את שמחמם כגון קבע  דרך כן
לא  החצובה שעיקר כיון טבילה, צריך אין - רשת

זה: בשביל להטבילו gvtnנעשתה צריך אין אגוזים
עצמו  במאכל נוגע שאינו שפעמים (לה)כיון ואף  ,

כלום, בכך אין עצמו במאכל נוגע הוא הפיצוח  בשעת
לכך מטרתו שאין קופסאות [פשוט]כיון פותחן וכן .

הנ"ל: מהטעם כלל טבילה צריך אינו בקבוקים או
(fi).y"`ilict וכיוצא בשר עליה שצולים רשת

envr.(gi)בזה: lk`nd mdilr mipzepy לשון
האוכל' ממש עליו שצולין 'כיון סק"ט]הסמ "ק: :[ש"ך

:d sirq(hi).ea oihiytny oikq סכין הדין והוא
בשר בו שמקצבים קצבים יג ]של in(k):[פר"ח yi

.xne`y,להלכה דעתו וכך חולקים הביא לא בב "י 
פוסקים, בשאר זה דין נזכר שלא משום זו לשון וכתב 

פ"ז סי ' בהירה בהלכה יש)ועיין epi`y(k`):(ד"ה
.dliah jixv שהרי סעודה, כלי נחשב  דאינו משום

בהדחה  לא אם בו לחתוך אסור צונן ואף(לו)אפילו .
כלי  נחשב  אינו מקום מכל לאכילה, ראויה שבהמה
בישול  צריכה היא שעדיין משום כן, ידי  על סעודה

צליה  הבהמה,(לז)או עור את בו שמפשיטין סכין וכן .
עתה  שהוא כמות האוכל את בו לאכול משמש אינו

תיקון  השימוש (לח)בלא שאחר הכלים בכל הדין וכן .

כגון  לאכילה, להתקינו נוספת הכנה עוד צריך בהם
או  רחיים וכן וכדומה. בשר מטחנת לישה, כלי
צריכים  אין - בלבד קפה בהם ששוחקים מדוכה
אותו  אוכלים ואין בישול צריך שהקפה כיון טבילה,

תבלין (לט)בעינו  גם בה טוחנים לפעמים אם ואפילו .
דאזלינן  טבילה, בלא להתירה יש וכיוצ "ב כמון כגון

הכלי  של תשמישו רוב  המכונה (מ)בתר אם [ודוקא

שווה  במידה נעשית אם אבל קפה, עבור בעיקר נעשית בייצורה

הפעמים  ברוב אם אפילו אז תבלינים, של שחיקה עבור גם

שגם  ומסתבר להטבילו, שצריך פשוט - לקפה בה משתמש

תשובהיברך] ובפתחי  יעב"ץ(סק"ח ). שאלת בשם הביא
שמ"מ זה על וכתב טבילה. טעונים קפה של שרחיים
וכ"פ ברכה. בלא יטבילם לקפה בישול שצריך כיון
שכתב דבסמוך הרמ "א בשיטת אזלי והם החכ"א.
דנקטי  ספרד לבני אבל ברכה'. בלא לטבלו 'טוב
של  רחיים ומ"מ  מטבילה. לפטור יש - השו"ע כדעת

טבילה  צריכים הכל לדברי פלפלין כגון ,(מא)תבלינים
מחוסרים  שאינם כיון ז', בסעיף הרמ"א שפסק  וכמו
בישול: בלא גם לשימוש עשוים תבלינין שהרי בישול

(ak).zevnd mda mipwzny milfxad עם סכין כעין
המצות של העיסה את בו שחותכין שם]להט  :[או"ה

(bk).dliah mikixv mpi` שהעיסה משום והטעם
וסכין  שחיטה של סכין וכמו אפיה, צריכה עדין
דבר  בזה כיוצא וכל הבהמה עור את בו שמפשיטין

תיקון הט"ז(או "ה)הצריך וכתב שכתב(סק"ז). מה דלפי
בלא  לטבלו 'וטוב שחיטה של סכין גבי הרמ "א

ïåéö éøòù
(cl)יב)פר"ח תשובה(אות דרכי  לח), חי (אות איש בן סי "א), מטות פ' עולם(ש"ב הליכות י), אות מטות פ' מקום (ח"ז  ומכל  .

האו"ה שדעת משום ברכה, בלא ולהטבילו להחמיר פה,טוב דין נח לז)(כלל  ס"ק ההלכה באור ח בסע' לשונו  הולכים הבאתי שאין
תשמישו: רוב אחר עולם(dl)בכלי יא)הליכות סע' מטות פ' שבט(ח"ז  בשו"ת וכמ"ש ברכה בלא לטבלו שטוב כתב אך ,

צונן(el)הלוי: לחתוך  אפשר שבהדחה שאף לומר, שרוצה ס"ב)ונראה י בסי' תשמישו (כמבואר  ורוב שעיקר כיון מ"מ  ,
טבילה: צריך אינו לשחיטה הסכין במרדכי (fl)של  תקע"ז)הכל סי' פ"א או"ה (gl)וש"פ:(סק"י)ש"ך(סק"ז)ט"ז(חולין

פה) דין פח הספר(כלל  בסוף בזה שכתבתי  מה עוד  ועיין ד), אות א' ודעת(hl):(סימן  טעם טוב כב)שו"ת סי' ח"ב (תליתאה

עולם הי "א)הליכות מטות פ' אומר(ח"ז יביע בשו"ת כמ"ש בעינו לאכילה ראוי  שהקפה ואע"פ לה). סי' ח"ח אין (או "ח מ "מ
כך: לאכלו אנשים חיה(n)דרך  קט)נפש עולם(עמ' יא)והליכות הערה טוטו"ד (n`):(שם עולם(שם)שו"ת :(שם)הליכות
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äìéáè(ארוך)äøéã÷ éåñéë ìáà ,åúåôàì úôä ìò ïéôåëù éåñéë* ïëå .(ãë)äìéáè êéøö(אשירי e..(הגהות
(äë),åúåà ïéãéîòîù õåçáî ìæøá ìù íé÷åùç åì ùéù õò éìë(åë).äìéáè ïåòè åðéà

äëìää øåà
לסעודה]ברכה' תיקון  מחוסר עדיין השחיטה שלאחר אף ,[על

המצות  בהם שמתקנים לברזלים כן גם הדין הוא
הש"ך אך ברכה. בלא לטבלם יא )שטוב  ביאר (ס"ק

גרעי  המצות בהם שמתקנים דהברזלים הרמ"א דעת
לשמשן  אפשר שאי  משום שחיטה, של מסכין טפי
לטבלן, שטוב  הרמ"א בהם כתב  לא ולכן אחר למאכל
לשמשו  שאפשר שחיטה של סכין כן שאין מה

אחר  שגוזזים(מב)למאכל במספריים והנה בו [חותכים].
אומרים  יש הירק, ובטעם (מג )את טבילה, צריך שאינו

למאכל  לשמשו אפשר שאי משום הש"ך כתב  הדבר
והפר"ח הב "ח אבל יג)אחר. לטבלו,(ס "ק מצריכים

מאכל. לענין במספריים משתמש הרי סוף סוף  אחר, למאכל בו להשתמש אפשר שאי  בכך דמה הפר"ח וכתב
תואר הפרי  הכריע דינא סעודה (סק"ז)ולענין כלי  נקראים חיים נאכלים הם בהם אותם שחותכים הירקות שאם

טבילה כליםוצריכים בטבילת כמ"ש בברכה טבילה טעון הירק קליפת בו  שמקלפין  'מקלף' הדין  והוא קכ"ט)[בברכה. הל' ,](פי "א
סע כלי  נקראים לא בישול, ידי על אלא נאכלין אינם אותם שחותכים הירקות אם צריכים אבל ואינם ודה,

עיקר:(מד)טבילה  וכן ,(ck).dliah jixv הם אחד וככלי  עצמה, הקדירה כמו לבשל מסייע  הכיסוי :(מה)שהרי
:e sirq(dk).'eke ur ilk, עץ של שוליים להם ועושין עץ של דפין כמה שלוקחין היינו זה, כלי  וצורת

שבצדדין הדפים את שמקיפין ידי  על הכל הכלי]ומעמידין דופני סביב[היינו  למטה אחת ברזל, בחתיכות סביב 
הב "י : עכ"ל באמצע, ואחת הכלי , לפי סמוך למעלה ואחת dliah.(ek)לשוליים, oerh epi`,לומר רוצה

נחמיה כר' הלכה נפסוק אם נט:)שאפילו טבילת (שבת  לגבי  מקום מכל המעמיד, אחר הולכים טומאה שלגבי 
צריך  הברזל של בצד משתמש שאם הכלי תשמיש אחר אלא המעמיד, אחר הולכים אין הכל לדברי כלים
שכלי  משום והטעם העץ, את מעמיד שהברזל פי  על אף טבילה צריך אינו העץ של בצד משתמש ואם טבילה,

בהם  שמשתמשים היינו בפרשה, אמורים והש"ך(מו)סעודה יב). מהר"ם (ס "ק שהרי השו"ע . על עיון צריך כתב 
עג) סי ' ע"ז באגודה וכ "כ  תרכ"א סי ' ד"פ  מרוט' מהר"ם וכתב(שו "ת  טבילה, הצריכים לכלים טומאה המקבלים כלים דימה

יוסף  ויש)הבית ומ"ש ד"ה ברכה (ס "ז בלא ולהטבילן לדבריו לחוש אחרונים (מז)שיש שאר אבל שהעיקר (מח). כתבו
עיקר: וכן והרא"ש, התוספות כדעת להקל ופסק  בב "י  ממ"ש בו שחזר ערוך השלחן שחומר oipraכדברי  כלים

äøéäá äëìä
.ezet`l ztd lr oiteky ieqik* :d sirq האור כתב כן

רפט)זרוע סי ' ע"ז  פסקי  הדין(ח"ד  מקור בהגהות שהוא (כמבואר

ה]) אות [ארוך  ובד "מ ב], הגהה לה סי ' פ"ה [ע"ז  כלי אשרי  וז"ל :
שקורין  אותו וכן לאפותו, הלחם גבי על  שכופין ברזל 
שאין  טבילה צריך אינו - היורה עליו שמשימין טריפיד
שמכסין  ברזל  כסוי אבל סעודה, צורכי  בתוכו אותו עושין
מסייעינן  שהרי עצמה, כיורה טבילה צריכין היורה את בהם
נלמד ומדבריו עכ"ל . דמו, אחד וככלי עצמה כיורה לבשל
הלחם, של  לאפיה מסייע אינו הלחם על  שכופין זה שכיסוי
יורה, של  כיסוי  וכמו טבילה צריך  היה מסייע היה שאם
יתלכלך שלא כדי הלחם על הברזל  כופין שהיו ונראה

וכיו"ב: מהעשן

ïåéö éøòù
(an)יד)והגר"א דלפי (ס"ק והסכים בהם, משתמשים אין שחיטה של סכין דגם דאיתא בחולין הגמ ' מדברי זה על הקשה

בזה: גם הדין הוא טבילה, צריך שחיטה של  דסכין ח)פרישה(bn)הסוברים יא)ש"ך (סק"ז)ט "ז(אות וטעמו (cn):(ס"ק
השלחן ערוך  פסקו וכן עמו. לו)ונימוקו תשובה(סע' נא)ודרכי עולם(אות בהליכות יא)וגם הערה סוף מטות שמסכים (פ' משמע

בגמרא  מדאפיק ובאמת סברתו, מה דאל "כ חי שנאכל  ירק איתו שחותכים בכלי איירי  לא הש"ך שגם ואפשר לפר"ת.
טבילה: צריך ירק בו חותכים שאם ודאי משמע צמר, בגדי  בהם שגוזזים והיינו דסרבלא' זרוע (dn)'זוזא האור כ "כ

בהירה בהלכה לשונו עיין הדין, מקור כיסוי)שהוא והלכתא)תוספות(en):(ד"ה ד "ה עה: לה)רא"ש(ע"ז סי ' פ"ה ולזה (ע"ז  .
התורה מן טומאה מקבל עץ כלי שהרי נוטה, לב)הדעת פס' יא פ' פטור(ויקרא הוא טבילה לגבי ואילו בס"א), (fn):(כנ "ל 

ואו"ה מהרי "ל  בשם כן והביא הש"ך לזה מט)והסכים דין  נח אדם(כלל  בחכמת וכ"פ ברכה, בלא לטבלו סע'שיש עג (כלל

טז)פר"ח(סק"ט)ט"ז(gn):יא) יז)גר"א(אות תואר(אות י)פרי  השלחן(אות כח)ערוך  יהודה (סע' בית שו"ת אפרים, יד
נב) סי' הא"ז(חיו "ד  פסק וכן רצ"א). סי ' ע"ז אשרי (פסקי בהגהות בקיצור דבריו דליים)הובאו גבי עיי "ש  לה סי ' פ"ה :(ע"ז
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äëìää øåà

ïåéö éøòù
(hn)יצחק במנחת גם כתב ד)וכן אות קיד סי' דעת (ח"ד  מבואר וכן מהתורה, טבילה צריך טבילה הטעון ממין הרוב שאם

או"ה על  זהב זר ב)ההגהות אות מבוא כלים טבילת בס' עוד  יעקב(p):(ועיין  חלקת קט"ו)שו"ת סי ' לציון(ח"ג באור (יתבאר וכ"כ 

י 'בסמוך) בסעיף בהירה בהלכה עיין ועוד  צריך). עכו"ם.(ד"ה לכלי טומאה כלי דיני  לדמות יש במאכל נוגע שהכלי  שכל 
יצחק מנחת בשו"ת א)וכ"פ אות לב סי ' טהרה(ח"ה בגידולי  המבואר יז)עפ"י כלים(סי ' טבילת ה"ז)ובספר אלו (פ"א שכלים

מטבילה: פיינשטיין(p`)פטורים הגר"מ  י)כ"כ  הערה פ"א כלים טבילת בספר ברמב"ם(הובא המבואר מכלים)עפ"י  שכתב (רפ"ב
ששייך אף משמע ע"כ, מועט זמן אלא שיעמדו אפשר שאי  לפי טהורים יבשים ודלעת ואתרוג מלפת כלים שהעושה

יעקב בחלקת כתב בזה וכיוצא וכו'. טהורים - כלי  כדרך  מתקיימים אין אבל פעמים איזה בהם הגליוןלהשתמש בשולי (שם

י) הערה פ"א כלים בטבילת דעת(ap):הובא יחוה בשו"ת מד)והובא סי ' הלכות(ח"ד משנה בשו"ת קז)וכ"כ  סי ' ובחלקת (ח"ד
נז)יעקב סי ' אוירבך(ח"ב הגרש"ז דעת וכן עיי "ש הקופסאות את לקנות דעתו אין ודאי משליכן השימוש שאחר שכיון

טבילה צריך  יד)שאין הערה פ"ד כלים טבילת בספר  הכלי :(הובא בזה השימוש אף מותר זה טעם ולפי .(bp) בשו"ת גם וכ"כ 
משה קל"ז)אגרות וסוס' מ סי' ח"ב אוירבך(cp):(יו "ד  הגרש"ז דעת טז)כן הערה פ"ד כלים בטבילת המאכל(הובא הוציא שאם

אומר  מהיביע מוכח  וכן טבילה. צריך  שאז בכלי  להשתמש כך  אחר להמשיך  שדעתו לא אם להחזירו יכול  הכלי מתוך 
בפנים: שהבאנו הנ"ל  דיסקין מהמהרי "ל 

ושאין  טבילה הטעון מינים, מתערובת הוא יצורם
המאירי כתב טבילה, הורו)טעון ד "ה עה: הורו (ע "ז וז"ל:

הצריך  מדבר מעורב שהוא כלי שכל הצרפתים חכמי
עיקרו. אחר הולכין טבילה צריך שאין ומדבר טבילה
ממשנה  עליו נתקשה שם המאירי על ובהגהות

)במכשירין מ"ד פי "א כלים  ומס' מ"ג שנעשה (פ"ב  שכלי 
הרוב אחר הולכין טהור בברזל שבללו טמא מברזל

י'(מט)עיי"ש  בסעיף  בהירה בהלכה עוד ועיין (ד"ה .

כלי צריך ) דיני  לדמות יש במאכל נוגע שהכלי  שכל
שבכל  מהר"ם דעת שהרי  ועוד עכו"ם, לכלי  טומאה

עכו"ם: לכלי טומאה דיני לדמות יש oipraeגווני 

הגר"ע הנה טבילה. צריכים אם פעמיים חד כלים
עובדיה בחזון הט"ז)יוסף  קידוש הל' ח"ב  העלה (שבת

קרטון  או מנייר בכלים היום קידוש לקדש להתיר
כיון  לזרקם, שבדעתו אף פעמי  חד לשימוש העומדים

שם כתב  ועפ "ז גמור. כלי הוא תשמישו (סוף שבשעת

יז) פעמי הערה חד לשימוש שעשוים אלומניום שכלי 
כיון  הגוי מן נקחים כשהם ברכה בלא טבילה צריכים
ואין  מיקרו, סעודה וכלי  כלי , תורת עליהם שיש
עכ"ד  כלים טבילת לדיני וטהרה טומאה דיני מדמים
טבילה  צריכים שאינם הפוסקים רוב דעת אבל עיי"ש.
בדיני  שמצינו וכמו חשוב , כלי  שאינו כיון כלל,

ברמב "ם כמבואר וטהרה ה"ז)טומאה פ"ה דקרן (כלים
טומאה, מקבלת אינה ומשליכה בה משתמש שהוא

מטבילה  פטור כן בזה (נ)ואם משתמש אם ואפילו .
טבילה  בלא מותרים פעמים שלש או פעמיים הכלי
צריכים  אינם כן ועל טומאה, מקבלים שאינם כיון

לענין (נא)טבילה  ללמוד כן גם יש הנ"ל ומטעם .

חרושת  מבתי שקונים כלים ושאר קפה של צנצנות
שאינם  הכלי , את זורקים השימוש ולאחר עכו"ם של

פעמי חד לשימוש שנועדו כיון טבילה [ובזה צריכים

בספרו בפירוש  שכתב וכמו אחר, מטעם אך מודה הגרע"י אף

אומר ג)יביע אות  סוף ט סי' חיו "ד  קופסאות (ח"ז והקונה  וז"ל:

חייב  אינו  מעכו"ם, ובירה יי"ש  בקבוקי  או  כשרים שימורים

תעשה, ואל שב דהוי  ולהטבילם, מיד המשקה או המאכל לערות

דיסקין מהרי "ל כ"כ טבילה. בלא לכתחילה לשימוש  נחשב ואינו

ודע ) בד "ה קלו  אות פרי(קו "א בשו "ת שכתב כמו לומר יש  ועוד .

קט)השדה סי ' אין(ח"ב  שכר או  סודה מי  עם צלוחית שהקונה

כדי הצלוחית, לקנות דעתו אין  שמסתמא משום טבילה צריך

אלא  ואינו הוטבל שלא בכלי  השימוש איסור על יעבור שלא

דאיסורא  משום טבילה צריך אין ולכן הצלוחית, שוכר או  כשואל

למקני ליה ניחא עד ](נב)לא זמן נמשך אם ואפילו
לציון באור כ"כ שבהם, הקפה כד)שמסיים סוס' (או"ח 

בקבע להשתמש בדעתו אם שאפילו שם הוסיף  ועוד
נראה  גם בתוכנה, להשתמש שיסיים לאחר בצנצנת
נחשב אינו הייצור שבשעת דכיון טבילה, צריך שאין
להשתמש  הקונהו הישראל שחושב  בשעה ורק לכלי,
הוא  והרי כלי  שם עליו חל אז רק  כלי , ולעשותו בו
ובפרט כלי . נוצר וברשותו כבר, הישראל ברשות

עכ"ל  מדרבנן הוא טבילתן שחיוב  זכוכית .(נג )בכלי 
שסוברים  בו (נד)ויש ולהשתמש לחזור רוצה שאם

טבילה צריך הראשון]בקבע  בשימוש  כבר אפילו .[והיינו 
oiprae אם חשמליים וכלים לקרקע  המחוברים כלים

הספר שבסוף  בקונטרס  עיין טבילה ח )צריכים (סי '

בזה: מ "ש
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.føáåçî óñë ìù ñåë*(æë).äìéáè êéøö* ,õò éìëá:äâä(çë)êåúáù ,ïéìôìô ìù íééçø ïëå

äìéáè êéøö åá ïéðçåèù òåá÷ ìæøá ùé õòä(מרדכי)ïëå .(èë)ìæøá ìù úåæøáä åà ìæøá ìù úåëôùîä(ì)
äìéáè íéëéøö ïìåë ,úåëúî øàùå(ארוך)õò ìù àåä éìëä ø÷éò íà ìáà ,úëúî ìù àåä éìëä ø÷éòù à÷ååãå .

úåãúéá ï÷åúîä éìë ìáà .äìéáè êéøö ïéà* ,ìæøáä àìá åá ùîúùäì øùôàå ìéàåä* ,åá òåá÷ ìæøá èòîù ÷ø

äëìää øåà
:f sirq(fk).ur ilkaהכוס של המעמיד הוא והעץ

וכמ "ש  בברכה, טבילה צריך כן פי על ואף כסף. של
בהירה צריך )בהלכה jixv(gk):(ד "ה 'eke miigx oke

.dliah בו המחובר המתכות ידי  על תשמישו דעיקר
סמ"ק א )[הגהות קצט הפוסקים ](סי ' וכתבו שדוקא (נה).

עצמם השחיקה]הרחיים אבל [מוט טבילה, טעונים
השחוק את המקבל ששוחקים התחתון קיבול הכלי [היינו

התבלין] את עץ :בתוכו שכולו לפי טבילה, צריך oicאין
ה': בסעיף  ההלכה באור נתבאר קפה של (hk)רחיים
.dliah mikixv 'eke lfxa ly zektynd קמ "ל

האוכל  להכשר אלא ואינו ממנו שותים שאין דאע "פ
טבילה  ברזל,(נו)צריכים של במשפכות דוקא וזהו .

אין  ברזל, של שפופרת בו ויש עץ  של משפך אבל
מפני  הברזל דרך בו שמשתמש אע"פ  טבילה צריך

המשפך  אצל ובטל מעמיד בכלל (נז)שאינו זה והרי  .
בו  קבוע  ברזל שמעט עץ  דכלי  דבסמוך הרמ "א דברי 
טבילה  צריך אין המתכת בלא בו להשתמש ואפשר

בד"מ וכמבואר ז)[חכ"א. אות zekzn.(l):](ארוך  x`ye
אוכלים  שלא אף  עצמו, במאכל שנוגעים ודוקא

:(נח)מהם 

äøéäá äëìä
.'eke sqk ly qek* :f sirq לו שיש עץ של כלי  כעין זהו

אותו שמעמידין ברזל של  בס"ו)חשוקים זה (כנ "ל  כוס וכך  ,
ידי  על  ההם החתיכות ועומדות כסף מחתיכות עשוי

הב"י  עכ "ל סביב, עץ אותם לפירוששמקיפין שהסכים [ועיי"ש

נראה  חיצון שהוא והעץ עץ כלי  בתוך כסף כלי גבי ט ס"ק בט"ז ועיין זה

בינינו] מצוי שאינו ואכמ"ל  מבפנים, הב"י גם מלשון תטעה ואל .
לעמוד יכול שאין אלא אחד , גוש הוא כסף של הכוס שאם
גוש  שהכסף כיון מעמיד נחשב העץ אין א"כ  העץ, לולי
מוכח וכן כמעמיד , דינו העץ בזה גם אלא אחד,

והלכתא)מהתוספות ד "ה עה: לה)והרא"ש(ע"ז סי ' פ"ה (ע"ז 

באבר המחופים וכיוצ"ב חרס שכלי [עופרת]שהבינו

בס"א)מבפנים המעמיד,(כנ"ל הוא שודאי שהחרס ואע"פ
אחד: גוש הוא dliah.האבר jixv* הש"ך יג)וז"ל (ס"ק

דבב"י  ואע"ג ברכה, וצריך  ויש)משמע ומ"ש ד "ה פסק (ס"ז 
ברכה, בלא להטבילו דיש עץ של  ומעמידו כסף של  בכוס
כלל מתוקן הכוס היה לא העץ לאו אי דהתם לומר יש

מעמידו הוא  הנ"לוהעץ מהר"ם לסברת וחשש כ"ו)[ר "ל ס"ק (ס"ו

המעמיד בתר יברך]שאזלינן  לא שהכוס ולכן  מיירי  הכא אבל  ,
עץ בכלי  מחובר שהוא רק כהלכתו העץ הוא אין שאז  [היינו 

שיברך] מודה מהר"ם גם ובזה שכתבתי מעמידו מה ולפי  עכ "ל. ,
ההלכה כ"ו)באור ו'(ס"ק בסעיף שבשו"ע הפוסקים בשם

חששו  שלא והרא"ש התוספות כדעת ופסק בו חזר
שהצריך מה בשו"ע שכאן כרחך על  כן אם כלל, למעמיד 
לא  העץ שאלולי אפילו היינו בברכה, גם ומשמע טבילה
וגם  מעמידו. הוא והעץ כלל מתוקן כסף של  הכוס היה
ממה  מוכח  והכי  מעמידו. שהעץ בהדיא כתב הטור
בכלי  דמיירי הסמ "ק בדעת השני  לפירושו בב"י  שהסכים
הוא  והעץ כלל מתוקן כסף של  הכוס היה לא העץ שאלולי

חדש בפרי מצאתי ושוב בברכה. גם ומשמע להטבילו בשו"ע כאן פסק ואעפ"כ  טז)מעמידו, על(ס"ק והשיג כן שכתב
lfxad.הש"ך : `la ea ynzydl xyt`e li`ed*מדעתו הרמ "א הוסיף זה האו "הלשון דפ"ז)[ולשון נח שאין(כלל  דמאחר כך :

המשפך] אצל  הוא בטל  מעמיד הברזל,הברזל בלא במשפך בדוחק להשתמש יכול היה אם אפילו אלא דוקא, דלאו לי  ונראה
מלשון  משמע וכן בברזל, התשמיש עיקר שאין משום אלא מיפטר ולא טבילה, צריך  היה בברזל היה התשמיש עיקר אם

ההלכה באור שהבאתי  כח)הפוסקים רחיים:(ס"ק dliah.גבי  jixv oi`* בסעיף השו"ע שהרי מעמיד , שהעץ מטעם אינו
כלל עיקר ואינו מעט  הוא שהברזל  שכיון משום טעמו אלא עליו, חלק לא והרמ"א המעמיד , אחר הולכים שאין פסק ו'
ששם  טבילה, טעונים מבפנים באבר המצופים שכלים א' בסעיף השו"ע שכתב למה דומה ואינו טבילה, צריך אינו -

ועיין  הציפוי, הוא ותוארו כלי  של  יט)גר"אעיקרו וצ"ע:(ס"ק

ïåéö éøòù
(dp) יד)ש"ך סמ "ק(ס"ק בהגהת הזה כלשון וכ"כ  או"ה, א)בשם אות קצט פר"ח (סי' יח)וכ"פ האו"ה (ep)וש"פ:(אות כלשון

פז) דין נח טו)ש"ך (fp):(כלל חדש(ס"ק יט)ופרי  או"ה(ס"ק דפ"ז)בשם נח באו"ה(gp):(כלל  פו)כמבואר דין נח וכנ"ל(כלל ,
ההלכה ט"ז)באור ס"ק :(ס"ד 
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äìéáè êéøö ,íéðôáî íäå ,åá ùîúùäì øùôà äéä àì úåãúéä àìáå ,ìæøá ìùמיימוני הגהות בשם מב"י  משמע (כך

g,íéáëåë..פי "ז) ãáåòäî éìë øëåù åà ìàåùä(àì)ìàøùé íà ìáà .äìéáè ïåòè åðéà
íéáëåë ãáåòäî åàð÷(áì).ïåùàøä ãéá áééçúð øáëù ,äìéáè ïåòè ,åøéáçì åìéàùäå

(âì)àìà ,äãåòñ êøåöì ïåùàøä åç÷ì àì íàù øîåàù éî ùéå(ãì)íéôì÷ êåúçì
,åá àöåéëå(äì).åìéáèäì êéøö ïéàøåñà ïåùàøä ìáà :äâä

äëìää øåà
:g sirq(`l).dliah oerh epi` שיהיו שצריך

הכלי  שיצא במדין שהיה וכמעשה לקוחים הכלים
לכנעני  שחוזרין שאולין אבל לגמרי, הכנעני מיד

טבילה  צריכים exiagl.(al):(נט)אינם eli`yde
פטור סעודה לצרכי שלא אבל סעודה, (עייןלצרכי

ס"א ) ס"ק ציון  xne`y.(bl):שערי in yieחולק אינו
ה  דין חידוש אלא הראשון, הדין (cl):(ס)וא על

.mitlw jezgl עיקרו שהסכין ואע"פ  סופרים. של
נקנה]נתקן עליו [וגם שנמלך כיון סעודה, לצורך

צריך  אין גוונא, וכהאי  קלפים בו לחתוך הישראל
כלי (סא)טבילה  הגוי מן ישראל כשלקח  הדין וכן .

כיון  להטבילם, צריך אין סחורה לצורך סעודה
סעודה  לצורך בהם משתמש `oi(dl):(סב)שאין

.eliahdl jixv השני הישראל אפילו לומר רוצה
צריך  אינו הראשון הישראל מן סעודה לצורך שאל

'והשאילו ']להטבילו שכתב אדלעיל שהישראל [דקאי  כיון ,
הכלים את קנה נמלך]הראשון קלפים [או לחתוך

פטור, השני  הישראל גם בזה וכיוצא למסחר או
עליו. בעליו ושם לבעליו לחזור הכלי  שעתיד כיון

הגר"א פסקו כב)וכן חדש(ס"ק כב)והפרי  (ס"ק

השלחן מה)וערוך מד , השואל (אות זה שלפי וכתבו
להשתמש  יכול סעודה, לצורך חנווני  מישראל כלים

האו"ה אבל טבילה. בלא פט)בהם דין  נח  כתב(כלל
כגון  ממש בטבילתם הראשון נתחייב  לא אם שאפילו
שואל  והשני  סעודה, לצורך שלא הגוי  מן שלקחו

להטבילם, חייב סעודה, לצורך הראשון הישראל מן
להשתמש  רוצה היה הראשון הישראל שאילו משום
להטבילם, צריך היה עראי אפילו סעודה לצורך בהם

הט"ז וכתבו קצת. לשון בביאור והש"ך (סק"י)עכ"ל
טז) ברכה,(ס"ק בלא ולהטבילם לאו"ה לחוש שיש

הכלי, את ימכור כשהחנווני  כך שאחר הט"ז וכתב 
בברכה, שנית הכלי  את יטביל שלא לקונה יודיע 
מהחנווני  ששאל האדם ידי על הוטבלו שכבר כיון

לכן. pic`קודם oiprleתשובה בפתחי  (סק"ט)עיין

אדם הבינת דברי  סה)שהביא סי' או"ה שהכריע(שער
או  שבת לצורך והוא החנווני  מן כלים שאל שאם
אם  שישברו לחוש שיש גדולה סעודה או אורחים
כלי  הם אם פנאי, שאין או הפסד, ויהיה יטבילם
השו"ע על לסמוך יש זכוכית כלי או מצופים חרס
לכולי  אלו כלים דטבילת טבילה, בלא ולהשתמש
פוסקים  שלהרבה מתכות בכלי אבל מדרבנן. עלמא
בלא  ולהטבילם לאו"ה לחוש יש דאורייתא, הטבילה

mewnברכה. lkne כדעת להקל יש ספרד לבני 
כלים  בהם שיש מלון או מסעדה ולכן ערוך. השלחן

שכתבו  יש הוטבלו, שלא הגוי מן להתיר (סג )הנקחים
שעיקר  מפני  בכליהם ולשתות ולאכול שם להתארח 
כדי  ולא מסחר, לצורך למלון או למסעדה קנייתם
עכ"ד. ביתו בני  או המסעדה בעל לצרכי להשתמש
לסחורה  כלים שקנה אדם דומה דאינו לומר דיש ול"נ
נידון  לבין למכירה, אלא בהם להשתמש דעתו ואין

ïåéö éøòù
(hp)האו"ה פט)לשון דין  נח שבגמרא(כלל ואף עה:), כמבואר (ע"ז  לשאולין שוה ששכורים משמע שאולין, לגבי  כן מבואר

במאירי  מפורש וכן רשב"א, בשם כבר )בב"י  ד"ה עה: אדם(q):(שם)ובאו"ה(ע"ז סה)חכמת אות אדם בבינת ח, סי' ע"ג (כלל

אומר א)ויביע אות ט סי' יו "ד  פג)או"ה(q`):(ח"ז  דין  נח יז)ש"ך(כלל כג)פר"ח(ס"ק בו (אות להשתמש דעתו ואפילו וש"פ.
צרכי  לשימוש אלא טבילה חייב דאין פטור, - קלפים לחיתוך  עראי  בו להשתמש שרוצה אלא סעודה לצרכי  בקביעות

בלבד : ט"ז(aq)סעודה יוסף, כא)פר"ח(סק"י)בית הפוסקים:(סק"ט)פ"ת(אות כל וכ"כ  אדם, הבינת דרכי (bq)בשם
עולם(סק"ע)תשובה ס"א)הליכות מטות פ' כליהם (ח"ז להטביל  המלונות ולבעלי  לסוחרים לצוות יש לכתחילה מקום ומכל  .

מדרבנן שטבילתם זכוכית כלי הם עולםאפילו ז)[הליכות הערה סוף מטות פ' אומר (ח"ז  יביע ג)ובספרו אות ט סי ' חיו "ד  דלא (ח"ז 

תשובה בזה](סק"ע)כהדרכי  :שמיקל 
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åá ùîúùäì(åì),äãåòñ éëøöì(æì)íéôì÷ êøåöì åç÷ìù éô ìò óà ,äìéáè àìá ,éàøò êøã åìéôà ד"ע)

äãåòñ,ואו"ה) êøåöì ïåùàøä ïî éðùä ìàøùé åàð÷ íà ïëå .(çì)éðùä éáâ äìéáè êéøö(יוסף h..(בית
äöåøù íéáëåë ãáåòä úòãá äàøð íà ,ìàøùéì éìë íéáëåë ãáåò ïëùî(èì)åò÷ùì

äëìää øåà
להשתמש  כדי גופא הוא שעושה הסחורה שענין דידן
לומר  סברא בודאי יש ובזה סעודה, לצורך ללקוחותיו

טבילה  חייב  פסק(סד)דלכו"ע האו"ה כן ומלבד ,
יקל  לא שמים ירא ולכן להטבילם, צריך ענין שבכל

dcerq.(el)בדבר: ikxvl שאפילו הוא פשוט  ודבר
בו  ולהשתמש לטבלו שדעתו כגון טבילה הטעון כלי
סעודה  לצרכי  שלא בו להשתמש מותר סעודה, לצרכי 
שתיה  כוסות או  קלפים לחיתוך בו להשתמש  מטבח סכין [כגון

וכו '] שבת או  חנוכה נרות להדלקת בהם להשתמש  שרוצה

ענין  ובשום טבלו, שלא זמן כל קבע תשמיש אפילו
סעודה  לצרכי אלא אלו כלים תשמיש נאסר לא

גוי (סה)בלבד  עבור סעודה לצרכי בו שמשתמש וכלי .
טבילה  טעון אינו בהמתו (סו)- עבור כמשתמש והוי ,

לא סעודה:דודאי  צרכי  jxc(fl)חשיב  elit`
.i`xr או קלפים לצורך שנלקחו סעודה כלי רק ולא

סעודה  לצורך עראי  בו להשתמש רוצה אם סחורה
סופרים  של קטן סכין אפילו אלא להטבילו, צריך

קלפים בהם סעודה]שחותכין לצורך יוצר לא ,[שודאי
טבלן לא אם עראי בהן לאכול האו"האסור (כלל [לשון 

פה) דין חדש]נח והפרי יט). וכתב :(ס "ק דבריו על השיג
אף מאכל, בו להשתמש מיוחד שאינו כלי כל
צריך  אין מאכל בו להשתמש רגילים שלפעמים

האחרונים  הסכמת וכן עכ"ד. ואפילו (סז)טבילה .

שלא  שקנאו סעודה כלי לגבי  הרמ"א של דינו בעיקר
סעודה לסחורה]לצורך עראי [כגון  ממנו לאכול ורוצה

חדש הפרי כג)חולק טבילה (ס"ק צריך שאין וסובר
האחרונים  בזה אבל עראי . תשמיש שהוא כיון
הרוצה  שסוחר וכתבו הרמ "א לדברי  הסכימו
- סעודה לצרכי  לסחורה העומדים בכלים להשתמש

יברך  לא אך הכלים, כך (סח)שיטביל אחר וכשימכרנו .
ידי  לצאת כדי  הכלים שיטביל לו יודיע אחר לישראל

הטבילה  על יברך שלא רק חדש, הפרי .(סט)חובת
לצרכי  אותו ומייחד קלפים לצורך שנעשה וכלי
טבילה, שצריך לאו"ה יודה הפר"ח  דגם נראה סעודה

מלשונו יט)כדמשמע  שרוב(ס"ק ואע"פ  יעוי"ש.
לא  - סעודה לצורך זה בכלי  משתמשים לא העולם

דעתו: שבטלה בזה mb(gl)אמרינן dliah jixv
.ipyd לחתוך או לסחורה לקחו שהראשון פי על אף

קלפים  השני (ע)בו ביד החיוב בא שהרי  ,[פר"ח],
בבית  משמע  וכן זו, טבילה על יברך שגם ומשמע 
מורו  הורה ושכן טבילה, של גמור חיוב שהוא יוסף 
שאנו  יום בכל מעשים וכן זצ "ל. רב  בי  מהר"י הגדול
ואנו  יהודים מסוחרים או מחנות גוים כלי  קונים

בברכה: אלו כלים h:מטבילים sirq(hl)erwyl
.ecia מיד עוד לפדותו שלא העכו"ם שדעת פירוש,

:(עא)הישראל 

ïåéö éøòù
(cq)"ולהוראה "לתורה במאסף דהובא ראיתי  מכן 20)ולאחר עמ' וגם (ח"ב זה. חילוק זצ"ל  פיינשטיין הגר"מ  בשם כתוב

מרדכי לבושי בשו"ת וגם סחורה. ככלי  להחשיבם נראה דלא זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז בשם פג)ראיתי סי' שלא (חיו "ד  כתב
טוטו"ד  בשו"ת וגם פטורים. יהיו לקוחותיהם בשביל מגוים כלים שקונים אכסניה שבעלי  לומר כג)יתכן סי ' ח"ג (תליתאה

טבילה: להצריכם להחמיר ויש ישראל, בשביל  סעודה לצרכי שקנאם נמצא יהודים שרובם דבמקום בספר (dq)כתב וכ "פ
אליהו הפרי  דברי שדחה ו בהערה שם ועיין ה"ג . ד' בפרק כלים כה)טבילת סי ' דעת (ח"ג שכן עיי "ש ועוד בזה. שהחמיר
ברמב"ם מדוקדק לי נראה וכן וש"פ. ברנשטיין והגר"י  קנייבסקי  ה"ג)הגר"ח  פי"ז ואחר (מאכ "א מקוה במי 'מטבילן שכתב:

סעודה: של שאינו בתשמיש איסור אין טבילה דקודם אלמא ולשתות' בהן לאכול מותרין יהיו דיסקין (eq)כך מהרי "ל 
קלו) אות ה סי' טוטו"ד(קו "א כב)שו"ת סי' ח"ב ד'(fq):(מהדו "ג בסע' דבריהם ט"ז)הבאתי  אפרים (ס"ק היד וכ"פ הגליון). (על

השלחן(סק"ו)פת"ש גבוה(ס"מ)ערוך ט)שלחן אות ח"ב תנא סי ' צדק(gq):(או"ח נב)זבחי חי(ס"ק איש מטות בן פ' (ש "ב

אומרסט"ז) ביביע א)וכ "פ אות סוף ט סי ' יו"ד שהוא (ח"ז  כיון וסיעתו, הפר"ח על לסמוך ראוי  הדחק שבשעת שסיים אלא ,
שלנו: דאתרא אומר(hq)מרא ב)יביע אות יח)ש"ך(r):(שם כד)פר"ח(ס"ק לשקועיה)רש"י (r`)וש"פ:(ס"ק ד"ה עה: :(ע"ז 
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,åãéá(î).äìéáè ïåòè(àî),åàì íàå(áî)øçà éìë äð÷é åà äëøá àìá åðìéáèé(âî)
.åîò åðìéáèéåøåæçé ,åãéá ò÷úùð óåñáì íàå)(ãî)(äëøá àìá åðìéáèéå ואגור אשכנזית תשובה בשם יוסף (בית

נ "ט). סימן  מהרי"ל בתשובת iìàøùé(äî)åðîî.והוא åì úåùòì íéáëåë ãáåò ïîåàì óñë ïúðù

äëìää øåà
(n).dliah oerh כמכירה לשקועיה, דדעתיה דכיון

דמיא עה:)[רשב"אמפורשת טבילה ](ע "ז על ויברך .
e`l.(n`):(עב)זו  m`e דעת אם יודע שאינו כלומר,

בבירור  יודע  אם אבל לאו, או לשקעו כוכבים העובד
צריך  דאין פשיטא לשקעו כוכבים העובד דעת שאין

הש"ך  עכ"ל הפוסקים (עג )טבילה, רוב  אבל (עד).

העכו"ם  דעת שאין בבירור יודע אם שאפילו הסכימו,
עיקר: וכן ברכה, בלא יטבילנו כן פי על אף לשקעו,

eazk דעת (עה)הפוסקים שאין באופן שאפילו ,
מותר  מקום מכל הישראל, ביד לשקעו העכו"ם
משום  בזה ואין רשותו, בלא זה בכלי  להשתמש

העכו"ם: דעת dkxa.(an)גניבת `la epliahi
שהגמרא עה:)משום כזביני (ע "ז משכנתא אם מסתפקת

ביד [כמכר] קנוי זה כלי  שכאילו טבילה טעון זה וכלי 
פטור  זה וכלי כזביני משכנתא אין שמא או הישראל,
כלים  שטבילת שכיון הפוסקים פסקו ולכן מטבילה.

ברכה  בלא יטבילנו - התורה וכתבו (עו)מן .
בטבילה (עז)האחרונים  חייבין שלא זכוכית דבכלי 

רואה  שאינו וכל לקולא, דרבנן ספק  הוה מדרבנן אלא
טבילה. טעונים אינם - לשקען שרוצה העכו"ם בדעת

חכמים  אותו חייבו לא לתקן בידו שיש ואף 
enr.(bn):(עח)לתקן  epliahie האחר הכלי על ויברך

הכלי  את בברכה ויפטור ודאי , טבילה שטעון
אינה epliahie.(cn)הממושכן: משכנתא שאם

היה  לשקעו העכו"ם בדעת היה שלא זמן כל כזביני
לחומרא  שהטבילו ראשונה וטבילה מטבילה, פטור
זו  טבילה מועילה ואין הגוי, ברשות שהיה בזמן זהו
ביד  לשקעו העכו"ם בדעת היה וכשלבסוף כלל,
יברך, לא אבל בטבילה. הכלי נתחייב  מיד הישראל
היה  שלא בזמן כן אם כזביני  משכנתא שאם משום
ומה  בטבילה, חייב היה כן גם לשקעו בדעתו

מהספק לצאת זה עכשיו i::(עט)שמטביל sirq
(dn).sqk ozpyכסף חתיכת לו שנתן פירוש,

כלי  לו נותן אם שכן וכל  חדש, כלי ממנה לעשות
לתקנו ותקנושבור רביעית מחזיק הכלי היה לא אם [אפילו

רביעית] זו שמחזיק לדעה טבילה צריך ודוקא (פ)שאין .
טבילה, צריך אין ישראל של היא הכסף שחתיכת
צריך  עכו"ם האומן של הייתה הכסף חתיכת אם אבל

בהגה: כדבסמוך טבילה,

ïåéö éøòù
(ar)המג "א על השקל  מחצית סק"ו)עיין תמ"א והאו"ה(br):(סי ' הטור דעת מוכח  וכן יט, צא)ס"ק דין נח כן (cr):(כלל 

בגמרא עה:)משמע דעת (עז וכן לשקעה. בעלים של  דעתם אין משכנתא וסתם דמיא, כזביני  משכנתא אי  לן דמספקא
קצט)הסמ"ק הט"ז(סי' הב"ח פסקו וכך  עכ"ל . ברכה, בלא מספק מטבילו לשקעו דעתו ואין יא)וז"ל: (ס"ק והפר"ח(ס"ק

הלקטכה) משבולי  מוכח  וכן רז). מפאריש(סוס"י  יחיאל רבינו בפסקי משמע וכן פו), עיי"ש:(סימן ,(dr)יא)ט"ז ש"ך(ס"ק
יט) כה)ופר"ח (ס"ק כמהרי "ל (ס"ק דלא טו), אות הגעלה ו)והרמב"ם(er):(הל' יז דאזיל(מאכ"א משום בזה להקל שפסק

הר"ן כתב כן מדרבנן. כלים דטבילת בב"י)לשיטתיה חדש(fr):(הובא כו)פרי  אומר(ס"ק ביביע לזה והסכים סי'. יו "ד  (ח"ח

ה) אות אשיח רב חידש שלא דשיל"מ , הוי  ולא ד .). ביצה (ביצה כגון במציאות בספק רק אלא מתירין לו שיש דבר דין
דפלוגתא בספקא אבל  דדינא]שנתערבה, בספקא הפר"ח [או וכ "פ דשיל"מ . הוי  והשתא)לא ד "ה ס"ג תצ"ז  רעק"א (סי' ושו"ת

סה) יו "ט)והפרמ"ג(סי ' להלכות חמד (פתיחה השדה כמ"ש האחרונים רוב הסכימו ובספק)וכן ד"ה לט כלל ד ראיה (מע' וגם ,
הרמב"ם ו)מדברי  יז  אלא (מאכ "א החמיר לא שהחמיר השו"ע ואף דשיל"מ . הוי ולא טבילה, צריך  שאין שפסק הנ"ל 

דאורייתא ספק אומר משום ו)[יביע אות ט סי' יו "ד  מהרמב"ם(gr):](ח"ב ו)כדמוכח  יז מדברי (מאכ "א עוד מוכח  וכן הנ"ל .
ברכות בהלכות הט"ו)הרמב"ם ק"ס)והשו"ע(פ"ו  סי ' עיי"ש(או"ח שם]בסתם ח"ח אומר  במהרי "ל (hr):[יביע סי'הכל (שו "ת

חדש(t):נט) ופרי יוסף כט)בית :(ס"ק



êåøò ïçìùë÷ ïîéñíéìë úìéáè ôø

,éìë(åî).äìéáè êéøö åðéà(ממרדכי משמע äâä:(כן .(æî)ïé÷ìåç ùéå(ריצב"א בשם åìáåèì(טור ùéå .(çî)
.äëøá àìá(èî)ù óñëä úö÷î íàå,íéáëåë ãáåò ìù éìëä åðîî äùòð(ð)äìéáè êéøö*(ממרדכי .(משמע

äëìää øåà
(en).dliah jixv epi` אומן' דאמר למאן ואפילו

נקרא  שאין כיון טבילה, צריך אין כלי ' בשבח קונה
הכלי  בעל שם על אלא עליו הגוי החומר שם בעל [היינו

בגלם] שהיה למעשה דומה ואינו הכלים , שהיו מדין
למדין בב"י].שייכים הובאו  והרא"ש הכי [תוס' ובלאו
פוסק ס "ג)המחבר ש"ו סי ' בשבח(חו"מ קונה אומן ש'אין

oiwleg.(fn)כלי ': yie שחתיכת שאפילו וסוברים
את  עושה כוכבים שהעובד כיון ישראל, של הכסף
עושה  כוכבים שהעובד בין טבילה, צריך הכלי עיקר
מחזיק היה ולא נקוב שהיה או לגמרי  חדש כלי
צריך  מעמידו כוכבים שהעובד כיון רביעית

"אומן (פא)טבילה  דאמר כמאן לפסוק  יש זו שלדעה ,
כלי " בשבח כא )[ש"ךקונה כה)והגר"א(ס "ק ואין ](ס"ק ,

ממש: מדין דכלי  דומיא שיהיה la`(gn)צריך
.dkxaהש"ך פסק וכך השו"ע, לפסק לחוש (ס"ק כדי

אין כא ) ערוך השלחן כדעת שנוהגים ספרד  לבני  אבל .
כלל  טבילה eke'(hn):(פב)צריך sqkd zvwn m`e

.m"ekr ly צריך שאין הסובר המחבר לדעת ואפילו
של  הכסף כשחתיכת היינו גוי, אומן כשעשאו טבילה

הכסף חתיכת מקצת אם אבל כל ישראל, אם שכן  [וכל

הכסף] –חתיכת כוכבים עובד של הכלי  ממנו שנעשה
טבילה: צריך לדעתו dliah.(p)גם jixv כן וברכה,

הש"ך כב)כתבו חדש(ס"ק לא )ופרי  בהלכה (ס "ק ועיין .
ברכה: בלא שיטביל שכתבנו בהירה

äøéäá äëìä
.dliah jixv* :i sirq מאיר כר' לן דקיימא משום והטעם
ט"ס] הוא נחמיה ר ' טומאה]דאמר[ומ"ש  דשבת [גבי קמא בפרק

המרדכי(טו:) עכ"ל  המעמיד , אחר הולך  סי'הכל  (ע"ז 

מעמידתתנ "ט) ליה הוה גוי של  היא המתכת שמקצת וכיון .
לעיל הש"ע דעת שהרי להקשות ואין טבילה. וצריך  גוי  של 

ו) משום (סעי' המעמיד  אחר עכו"ם בכלי  הולכים שאין
לא  שם הרמ "א וגם עכו"ם, לכלי  טומאה כלי לדמות שאין
באופן  דוקא שזה לומר צריך כרחך  דעל  השו"ע! על חלק
'כלי  ליה חשבינן דלא כלל במשקה נוגע מהמתכת שאין
את  עכו"ם האומן שתיקן באופן איירי  כאן אבל  סעודה',
כגון  במשקין, שנוגעת מתכת בו שהוסיף ידי  על הכלי
משקין  מחזיק הכלי היה ולא מרביעית למטה הכלי  שניקב
יש  ובזה מתכת, חתיכת עכו"ם אומן עליו ונתן הנקב, מפני 
וכן  עכו"ם. כלי  לגבי גם המעמיד אחר הולך  שהכל לומר

מהמרדכי לעיל (שם)מוכח  הפר"ח  מדנפשיה כתב וכן (ס"ק ,

כליםטז) במשנה ששנינו ודע מ"ג). ועשאו (פ"ל שניקב כוס
בבעץ ר "ש]בין בבעץ [אבר. אומר יוסי רבי טהור, בזפת בין

אומר  יוסי 'רבי הרע"ב שם ופי' ע"כ . טהור ובזפת טמא
המעמיד, אחר הולך  שהכל שסובר משום - טמא' בבעץ
פסק  וכן עכ "ל. יוסי כר' הלכה ואין מתכות, ככלי  וחשוב

ז"ל הי "ג)הרמב"ם פי"ב הלכה (כלים שפסקו הרי  קמא, כתנא
מאיר דר' חכמים טו:)כדברי  הולכים (שבת שאין שסוברים

מטבילה  פטור יהא זה כלי בעניננו זה ולפי  המעמיד. אחר
כלי , בשבח קונה אומן שאין שסובר ערוך השלחן  לדעת
לא  אבל זה כלי ולהטביל הרמ"א לדעת לחוש יש ולדינא
וכן  והרמב"ם, רע"ב לדעת בזה לחוש יש שודאי יברך,

הט"ז יב)(ס"פסק פנים ק כל  על יברך . שלא אחר מטעם
נוגע  המשקה או שהמאכל שכל  למדנו הפוסקים מדברי
טבילת  לדיני וטהרה טומאה דיני אנו מדמין אז עצמו בכלי

אחרונים בהרבה מבואר וכן יעקבכלים. שב לא)[תשובת (סי '

ובפת"ש  השו"ע, שבגליון אפרים ביד  הד"ט(סק"ו)מובא יח ועיקרי  (סי '

ט) בתנור ](סק"ה)ודרכ"תאות הקבועות קדירות לענין שכתבו
לקרקע, שמחוברות כיון טבילה טעונות שאינן החורף בית

מרשות  הכלי  שיצא זו טומאה לענין וכ "ש טומאה, מקבלים ואינם במחובר אלא בהם להשתמש לכתחילה נעשו ולא
לדיני  וטהרה טומאה דיני  לדמות שיש פוסקים הרבה בעוד  מבואר וכן עיי"ש. טבילה צריך אין ישראל לרשות עכו"ם

במאירי  מבואר וכן כלים, עה:)טבילת הספר:(ע"ז בסוף במ"ש ועיין ,

ïåéö éøòù
(`t) וד"מ יוסף כא)והש"ך (סק"ט)בית חדש(ס"ק נתן (סק"ל)ופרי דאם שס"ל כב"ח  ודלא כאן. הרמ "א דעת מוכח  וכן ,

לכו"ע לגוי  הכסף את טבילה]הישראל  שצריך זו דעה בעל שהוא הריצב"א טבילה:[היינו צריך עולם(at)אינו פ'הליכות (ח"ז

יג) סע' חדשמטות הפרי פסק וכן :(סק"ל),
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íéáëåë ãáåòì éìë äùòù ìàøùé ïîåà ïëå(àð),åðîî åàð÷å(áð)äëøá àìá ïë íâ åðìéáèé(âð)ãáåòä íà

úåëúîä ìë ïúð íéáëåë(ארוך)íà ìáà ;(ãð)åîöòì åàùò(äð),íéáëåë ãáåòä ïî úåëúîä äð÷ù ÷ø(åð)
äìéáè êéøö ïéà ,åìùî úåëúî úö÷î ïúðù åà(אשיר"י הגהות בשם iãáåòì`..(ב"י éìë øëîù ìàøùé

,åðîî åç÷ìå øæçå íéáëåë(æð),åðîî åàãôå øæçå åãéá åðëùî íà ìáà .äìéáè êéøö

äëìää øåà
(`p).epnn e`pwe ישראל האומן שקנה פירוש,

ואף הגוי , לידי הגיע  שהכלי  קודם הכלי  את מהעכו"ם
טבילה צריך כן פי  עז]על דין נח כלל ודוקא [או"ה .

לקבל  ראוי היה שכבר לאחר הכלי את ממנו שקנה
כיון  לכן, קודם הכלי את ממנו קנה אם אבל רביעית,
המתכת  שקנה כמו הוי כלי, שם עליו היה לא שעדין
שאינו  לעצמו הכלי  את יצר כך ואחר העכו"ם מן

בהגה: וכדבסמוך טבילה ok(ap)טעון mb epliahi
.dkxa `la הלכה אם מסופקים שאנו משום והטעם

שהאומן  וכיון כלי " בשבח  קונה "אומן כהאומרים
הלכה  שמא או טבילה. טעון אינו זה כלי ישראל,
וכיון  כלי " בשבח קונה אומן "אין כהאומרים

גוי  של היא בהגה]שהמתכת טבילה,[כדבסמוך צריך
כתבו  כן ברכה. בלא שיטבילנו הרמ"א אומר ולכן

חדש לב)הפרי כח )והגר"א(ס "ק הקשו (ס"ק הם אך .
שקונה  למימרא לאו כלי  בשבח קונה שאומן מה דהא
קונה  שהוא אלא שמשביחו, מה בשביל הכלי גוף את
בבבא  רש"י וכדפירש שהשביחו החלק את רק 

שותפים (פג )מציעא  והגוי הישראל ליה הוה כן ואם .
בברכה. טבילה צריך הגוי  מן הישראל וכשקונה בו,
כלי. בשבח קונה אומן אין המחבר לדעת הכי  ובלאו

בברכה: להטביל שיש העיקר caerd(bp)ולכן m`

.zekznd lk ozp miakek את נתן הישראל אם אבל
גם  שהרי  נפשך, ממה טבילה צריך אין המתכות

ישראל של הם המתכות וגם ישראל, הוא [ואם האומן

ס"ק  ההלכה באור בסמוך עיין המתכות מקצת נתן ישראל האומן

ישראל:e`yr.(cp):נ "ו] dpwy(dp)האומן wx
.miakek caerd on zekznd,מטבילה שפטור והטעם

היה  לא עדין העכו"ם מן המתכת את שכשקנה משום
במדין  שהיה למעשה דומה ואינו `e(ep):(פד)כלי ,

.elyn zekzn zvwn ozpy ורוצה אדלעיל, קאי 
העכו"ם, עבור ישראל האומן עשאו אם שאפילו לומר
רוב נתן אלא המתכות, כל את העכו"ם נתן שלא אלא

ישראל והאומן ואחר המתכות המתכות, מן מקצת נתן
העכו"ם  מן הכלי את ישראל האומן קנה כלי  שנעשה

טבילה  צריך אין חדש(פה)- והפרי לג). על (ס "ק השיג
בשבח קונה אומן 'אין דאולי  משום הרמ "א, סברת
בכלי  שותפים והגוי הישראל ליה הוה כן ואם כלי'
הישראל  וכשקונה המתכות, מן נתנו ששניהם משום
בלא  טבילה לפחות להצריכו לרמ"א היה הכלי את

i`::(פו)ברכה  sirq(fp).dliah jixv שנקרא כיון
הכלי  על כוכבים העובד לגוי (פז)שם כשמכר ואפילו .

הגוי  שהאמינהו כגון מעולם, לידיו הגיע  ולא כלי
בברכה, להטבילו צריך - אחר ישראל בבית או בביתו

ïåéö éøòù
(bt)הדשן ובתרומת אומן. ד"ה שט)קיב. סי' ברא"ש(שו"ת גם משמע שכן יד)הוסיף סי ' פ"ט החושן (ב"ק בקצות עיין ועוד .

סק"ד) ש "ו  הנתיבות (סי ' דעת וכן משכון. כקנין אלא גמור קנין אינו שקנינו והר"ן והריטב"א הרמב"ן מדברי שמשמע ,
סק"ד)משפט  זרוע(ct):(שם מאור רצ"ב)משמע סי ' ע"ז  פסקי הש"ך (dt):(ח"ד פירש כד)כן בפירושו (ס"ק הרמ"א דברי 

הרמ"א בלשון הפירוש מוכח וכן עיקר. שהוא וכתב לג]השני ס"ק הש"ך[פר "ח שפירש הראשון הפירוש ולפי כעין. [הוא

יצא  דלא כיון  טבילה יועיל  לא ולכן בכלי שותפות לשניהם שיש אלא הכלי, את הגוי  מן  קנה שהישראל  מיירי שלא אלא בפנים, שכתבנו  הפירוש 

הגוי] מרשות פירוש לגמרי אין כאמור אך טבילה. להצריכו יש הגוי מן הכלי את הישראל  שקנה שבגוונא יודה הרמ"א גם
הרמ"א: בלשון דוחק והוא עיקר, הט "ז(et)זה הקשה זה יג)וכעין לומר (ס"ק דחק וגם ברכה. בלא להטבילו דיש ומסיק .

בשבח קונה שאומן דמה לעיל  והגר"א הפר"ח שכתבו מה דלפי  ודע זה. לדין מודה הוא וגם ברמ"א סופר טעות דיש
והגוי  הישראל  עדיין כלי בשבח קונה דאומן נאמר אם דגם כאן הדין הוא כן אם שמשביחו, החלק את רק היינו כלי ,
לדינא  שהעיקר בודאי  ועכ "פ וצ"ע. בברכה. טבילה להצריך יש נפשך  וממה שניהם, של  שהמתכת כיון בכלי  שותפים

מיהא: טבילה אי)תוספות(ft)דצריך ד"ה עה: לה)ורא"ש(ע"ז  סי' פ"ה :(ע"ז
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(çð).äìéáè êéøö åðéà,úåôúåùá éìë åð÷ù íéáëåë ãáåòå ìàøùé :äâä(èð)ìàøùé .äìéáè êéøö ïéà

äëìää øåà
אחת פעם עליו הגוי שם שהיה סוף [או"הכיון נח  (כלל

צא ) חמץ]דין  של כלים בדבר השאלה אודות והנה .
האם  פסח בערב  שבהם החמץ  עם לגוי שנמכרים
לך  האלף  בשו"ת הפסח , לאחר טבילה יצטרכו

משום (פח)שלמה  טבילה צריכים שאינם כתב
לענין  ומ"מ  בעלמא, הערמה אלא אינה שהמכירה
סגי  בעלמא בביטול שמדאורייתא משום מהני החמץ 
להוציא  מדרבנן י"ח לצאת רק  היא והמכירה ליה.
אבל  הערמה. מהני שפיר ובדרבנן מרשותו, החמץ 
הערמה  דהוי כיון מכירה הוי  לא מבטלן שאינו בכלים
וביביע טבילה. וא"צ דאורייתא בתר ואזלינן בעלמא

דאין (פט)אומר  טבילה שצריכים וכתב דבריו דחה
תועיל  חמץ  מכירת שלגבי  ראשין בשני  החבל לתפוס
המכירה. תועיל לא כלים טבילת לגבי ואילו המכירה,

חיים המקור דכתב  תמה)ועוד הויה (סי' חמץ  דמכירת
יברך  שלא אומר ביביע  והסיק מהתורה. גמורה מכירה
ימכור  שלא בראשו עיניו חכם כן ועל זו. טבילה על

אדם החכמת כמ "ש כלל בפסח חובה הכלים אין [שהרי

חת"סלמכרם] בשו"ת כמ"ש שיעשה או שבשטר (צ).
החמץ אלא מוכר שאינו כתוב  יהיה החמץ  מכירת

עצמם: הכלים לא אבל הכלים, בדופני  (gp)הנדבק
.dliah jixv epi`שהגמרא עה:)ואף  מסתפקת (ע "ז

כזביני  משכנתא כשמשכן [כמכר]אם דוקא היינו ,

הכלי  שמא להסתפק  יש אז ישראל, ביד כלי  עכו"ם
ביד  כלי שמשכן ישראל אבל הישראל, ביד קנוי 

העכו"ם  ביד קנוי  הכלי שאין פשוט  הדבר .(צא)עכו"ם
האו"ה צא )וכתבו דין משה(נח יא )והדרכי  שאפילו (ס"ק

כך  ואחר העכו"ם אצל לשקעו הישראל דעת היה אם
ומשמע טבילה. צריך אין כן גם לפדותו- נמלך
להטבילו, צריך אין מתחילה כן דעתו היה שאפילו

חדש הפרי פסק  לד)וכן השלחן(ס "ק ויש (סנ"ב)וערוך .
הישראל (צב)חולקים  השכין מתחילה שאם וכתבו

ופדה  נמלך ושוב לפדותו שלא דעת על העכו"ם אצל
הדחק . בשעת להקל יש ולדינא טבילה. צריך - אותו
מנת  על הגוי אצל כלי הישראל משכן אם אבל
והיה  מלפדותו כך אחר נתייאש אם אפילו לפדותו,
אותו- ופדה נמלך ולבסוף  הגוי, אצל לשקעו בדעתו

טבילה צריך אין הכל שם]לדברי  ט"ז  רש "ל, :[פרישה
(hp).dliah jixv oi` את יטביל אם שגם משום

שעדיין  זו, בטבילה טומאה שם מידי  יוצא אינו הכלי,
עליו  כוכבים העובד שותפות ואפילו (צג )שם חלקו ,

בכלי  הגוי של מחלקו יותר גדול בכלי  הישראל של
טבילה  צריך וקנה (צד)אינו חזר דאם משמע זה ולפי .

צריך  כוכבים העובד של חלקו את הישראל
בברכה (צה)טבילה  בתי (צו), שיש למה נלמד ומכאן .

ו  כלים חרושת שמייצרים בחו"ל גוים של מפעלים
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(gt)השלחן ובערוך קצ"ג. סי' נב)יו"ד  מטעם(סעי' מטבילה כלל :פטר נהירא ולא עיי"ש יא)ח"ו(ht)אחר סי' (יו "ד 

אדם החכמת בפשיטות ג)וכ"פ סי' עג בפת"ש(כלל יג)והובא רב(ס"ק מעשה בתוספת וכ"כ  טבילה. אות שצריך  פסח (הל'

הגר"א:מז) דעת אמנם)או"ח(v)שכן ד"ה קט סופר(סי ' שבט בשו"ת סה)וכ"כ  סי ' שם:(או "ח אומר ביביע (v`)הובאו
אי)תוספות ד"ה עה: לה)ורא"ש(ע"ז  סי' פ"ה מיד(ע"ז לגוי  קנין שיש ממה הגוי, מיד  לישראל קנין יש שיותר משום והטעם ,

פסחים מוכח  וכן יד)ישראל, ס"ק בט"ז וכמבואר ופרישה(av):(לא: כא)רש"ל וט "ז(אות יד)והב"ח דעת (ס"ק נראה וכן ,
כה)הש"ך צא)או"ה(bv):(ס"ק דין  נח שהואיל(כלל  טבילה, צריך  שאין להם דמנין והרמ"א האו"ה על תמה מאיר והבית .

פוסקים  שאר אבל עיי"ש. טבילה בלא בו להשתמש אסור תועיל  לא שהטבילה ומכיון להטבילו צריך בכלי חלק לגוי  ויש
הש"ך הלבוש, הם הלא להרמ "א כד)הסכימו לא)הגר"א(ס"ק צדק(ס"ק עח)וזבחי  אוירבך(ס"ק הגרש"ז פסק וכן וש"פ.

שלמה מנחת בספר א)זצ"ל  אות סח טהרת (סי ' בספרו פרזיס משה הרב הגאון וכ "פ השותפין. של בכלי  להשתמש שמותר
ה"ה)כלים כד)ש"ך (cv):(פ"א לג)פר"ח (ס"ק וס"ק לב כח)הגר"א(ס"ק הכלי (ס"ק מקצת ואם י ' בסעיף הרמ "א דברי וכפשט 

לעמים ישראל  בין בספר וכ "כ הכ "ט)וכו' פי "א תואר(טהרני  כהפרי  ודלא יב). רוב (ס"ק שאם הרוב בתר שאזלינן שסובר
הישראל וקנה ישראל של הכלי רוב ואם בברכה, טבילה צריך הישראל ממנו קנה ואם הנכרי, כשל  דינו לנכרי  שייך  הכלי 

עיי "ש: לגמרי מטבילה פטור הגוי, של  חלקו כו)ש"ך(dv)את וס"ק כד  חדש(ס"ק לה)פרי  כא)כנה"ג (ס"ק (ev):(הגה"ט
בחידוש  חת"סוכ "פ סק"ט)י  קכ צדק(סי' עט)וזבחי  תשובה(ס"ק צג)והדרכי יהודה(ס"ק לחם ובית מיעקב. שרש (ס"ק בשם

לעמיםכד) ישראל בין :(שם)ובספר
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מניות  וקונים כספיהם את שמשקיעים יהודים ויש
להטבילם  צריך אלו ממפעלים כלים והקונה בחברה,
לבעלי  גם שייך שהמפעל נדון אם אפילו כי בברכה,
שותפים  וישראל מגוי  כלי  כקונה הוי זה - המניות

בברכה  טבילה זה (צז)שצריך בנידון שראיתי  וכיון .
ולמעשה  להלכה מצוי וגם בפוסקים, מבוכה שיש
חברה  הנה לי: וירוח אשיחה אמרתי  ענינים בהרבה
בחברה. משקיעים ואנשים בבורסה, מניות שמנפיקה

האחרונים  לבעליהן (צח)כתבו מקנות אלו מניות שאם
החרושת  בית ואם כשותפות נחשב  הצבעה זכות
בבורסה  הנסחרת חברה והיא יהודית בבעלות נמצאת
ובאם  טבילה, צריך הכלי אזי  שמשקיעים, גוים ויש
כשותפות  דינו אין הצבעה, זכות המניות לבעלי אין
חמץ לגבי  הדין וכן טבילה. חיוב  לגבי וישראל נכרי

שבת שמירת יהודים בפסח , המעסיקה חברה היא שאם [נ "מ

להשקיע] יהיה מותר אם בשבת, עובדים ואיסור ופועליה
כך: בידי  עלה זה בכל מקיף  בירור ואחר ע "כ. ריבית
נסחרות  שאינן פרטיות חברות שהן חברות ישנן
ואם  בבורסה מניות שמנפיקות חברות וישנן בבורסה.
ובענין  ציבורית. חברות אלא פרטיות, חברות אינן כן
חברות  ישנן כך: נחלק זה ציבוריות בחברות השליטה
מחמשים  ביותר מחזיק  שהוא אחד אדם בהם שיש
'בעל  בשם מכונה זה אדם החברה, ממניות אחוז
המשקיעים. בין מחולקות המניות ושאר שליטה'.
'בעל  של החברה כל את לדון יש כזה באופן
המוחלטת  השליטה בעל שהוא כיון השליטה',
המשקיע גם כן ועל דבר, ישק פיו ועל בחברה
שבת  ריבית איסור לו אין הדין מעיקר זה במפעל

זה  אלא שליטה, בעל להן שאין חברות וישנן וכו'.
מהם  אחד שכל מאוד גדולים משקיעים לכמה מחולק 
באופן  החברה, ממניות אחוז ששה או כחמשה לו יש
שהם  וודאי  בחברה גדול השפעה כח להם יש כזה

החברה  כשותפי  העם נחשבים המון את יש ובנוסף .
ואין  הקטנות, המניות ובעלי הקטנים המשקיעים שהם
כיון  החברה, פעילות בהטווית שליטה להם
מומחים  אינם והם מומחים, עפ "י  פועלות שהחברות
יש  החברות שברוב  אלא החברה. דרך את להטוות
מי  הצבעה זכות ביותר הקטנים אפילו המניות לבעלי
החברה'. 'דירקטוריון שנקרא מה בחברה נציג יהיה
בעניני  מסוימת השפעה להם יש הדירקטוריון חברי
גם  כן ועל השותפים, כדין לדונם ויש החברה כספי
להם  שיש כיון החברה כשותפי לדונם יש העם המון
הפוסקים  מדברי לעיל האמור עפ "י  הצבעה זכות
בהצבעה, שמשתתפים הם הגדולים המשקיעים שבפועל [ואע"פ

להם  שיש כיון מ"מ משתתפים, לא כלל בדרך העם המון  אבל

כשותפים] נחשבים להשתתף חברות אפשרות וישנן ,
שנקרא  מה הצבעה זכות בהן אין שמנפיקות שבמניות
לדונם  יש אלו במניות והמשקיעים בכורה'. 'מנית
האמור  עפ "י  החברה שותפי שאינם הדין מעיקר

שהוא dyrnleלעיל. ישראל שבארץ חרושת בית
המפעל  במניות גוים משקיעים ויש יהודית, בבעלות
דהוי  הכלים, להטביל יש הצבעה, אפשרות להם ויש
טבילה  על יברך לא ומ "מ השותפין, מן כלי  כקונה
הרוב אחרי שהולכין הסוברים לדעת לחוש יש כי זו,

הם  ישראל טיבו (צט)ורוב מה יודע  אינו הקונה ואם .
מטבילה, לגמרי  פטור ישראל בארץ אז המפעל של
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(fv)כלים טבילת בספר אלו.(פ"ב)כ "כ מדינים עוד ועיי"ש דוד. הרב הגדול  הגאון מורנו של בהסכמתו עוד בזה ועיין

זה  לחיבורנו שליט"א ג)יפתח מוריה(gv):(באות בקובץ ואזנר הלוי שמואל טבילת הרב הל ' צ' דף תשנ"א. אייר יב יא (גליון

ה"ג) לוי כלים בית תשס)ובקובץ ניסן  אדר  ואזנר . הגר "ש של מדרשו המצות(מבית חג  בספר הט"ו)והובא פ"ח ליברמן  הרב ובספר (של  .
טהרה הכ "ב)שערי  כלים טבילת החרושת (דיני  בבית בעלות שום לו אין במניות המשקיע שאם אלישיב הגרי "ש שהורה כתב

נחשב  הוא אז בחברה, הצבעה זכות לו יש שאם ומשמע עיי"ש. בחברה חלק לו אין במפעל , דעה לחוות יכול  ואינו
מסתבר: וכך  משה (hv)כשותף. אגרות בשו"ת לט)עיין סי ' ח"ב יהודים (יו"ד יש אם גם נכרים, של  למדינה השייכים שכלים

ואינם  לציבור שייכים שהכלים ואע"פ הכלים, להטביל  צריך  מהם הקונה נכרים הם המדינה שכלל כיון המדינה אזרחי
והנהגות  תשובות בספר שטרנבוך והגר"מ מטבילה. זה מחמת נפטר הכלי אין אעפ"כ פרטית ת"ד)בבעלות סי' יו"ד (ח"ב

כאן שבממשלה מסתברא 'מיהו והשיב טבילה, צריך אם הממשלה מרכוש קנה אם אפריקה)נשאל הממשלה (דרום דחברי 
טבילה וצריך נכרי  כשל דדינו מסתברא למעשה, חרושת הבית על השולטים והם עלה, עכו"ם ושם עכו"ם ,[בברכה]הם
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ספיקות  כמה בזה יש (ק)שיש מחו"ל שבאים ובכלים ,

בברכה  אלו dpewd.(קא)להטבילם וכלים מחנות כלים
שמייצר  החרושת בית אם ספק  ויש חוץ מתוצרת הם
כלים  יטביל כן פי על אף גוי, של הוא הכלים את
שרוב וכיון פריש, מרובא דפריש שכל בברכה אלו
ללכת  יש גוים של הם לארץ  שבחוץ  החרושת בתי 

הרוב אחר מתוצרת (קב)בזה קונה שאם להיפך וכן .
בתי  שרוב כיון כלל, טבילה טעון אינו - ישראל
בתי  למיעוט  לחוש ואין ישראל, של החרושת

גוים  שביד תוצרת (קג )החרושת הכלי  אם מסופק ואם .
מאוד  שהרבה כיון יטבילנו, - חו"ל או הארץ 
על  יברך לא אבל חוץ , תוצרת זה בשוק מהנמצא
אם  יברר מיהודי  כלי  שקונה ולכתחילה הטבילה.

הארץ תוצרת או חוץ  תוצרת eapby(q):(קד)הכלים
.elfb e`:כוכבים dliah.(q`)עובדי  jixv oi`ואף

מאחר  לגמרי , החפץ  מן הישראל שנתייאש פי  על

לא  בפרסום, החפץ  את להחזיק רשאי  אין וגזלן שגנב 
עליו  הגוי  שם lyen.(aq):(קה)נקרא e` xy עובד

miakek.(bq)כוכבים: caerd cia erwzyp ולכן
מהם  נתייאש לא אם אבל מהכלים, הישראל מתייאש

טבילה  צריך אין ai::(קו)- sirq(cq)ici liahdl
.ilkd הכלי וידי הכלי  ויטביל עצמו. ככלי הכלי שידי 

ר"א  בסימן וכדלקמן אחת בבת במים כולו שיהיה
אם (ס"א ) עולה הטבילה אין אבל נדה, טבילת גבי 

השני, חציו כך ואחר האחד חציו תחילה מטביל
אחת  בפעם להכניסו אפשר שאי  גדול כלי הוא אפילו

חלקים `oi.(קז)למים  או הכלי ידי את לפרק צריך
הטעון  ממין אינם ואפילו לכלי המחוברים אחרים

לכלי  מחוברים כשהם מטביל אלא ודינם (קח)טבילה, .
חציצה: בלא נקי  להיות שצריך הכלי  גוף  ilkכדין

להטבילו  הנכון שמן אף פרקים, פרקים העשוי 
לו  עלתה - פרקים פרקים הטבילו אם מ"מ  בשלמותו,
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ועכו"ם  יהודים משותפים כקנה שדינו לומר יש נכרים כולל התושבים כל בו שותפים ציבור של שבדבר ישראל בארץ אבל
יהודים  שם נקרא בכללותו אבל קטן חלק רק הוא ישראל בארץ העכו"ם דחלק לציין יש מאידך  בברכה, לטבול שחייב
חשש  ברכה דלגבי  והיינו עכ "ל. ברכה בלא לטבול  לצדד  יש לכן רוב ע"י  נעשה והממשלה השולטים, הם ולמעשה עלה,

הנ"ל  תואר הפרי  צד)לסברת אב(אות בנין בספר גם הרוב. אחרי  הולכין כלים טבילת ג)שלגבי אות נ  סי ' יו"ד להרב (ח"ד
והנהגות: התשובות דברי הביא דורון בעל(w)בקשי  בחברה יש שמא מניות, שיש ואת"ל  מניות, לחברה אין דשמא

בלא  מניות עם החברה שמא כזה, שליטה בעל שאין את"ל ואפילו הבלעדי , השולט  הוא ואז ממחצית יותר של  שליטה
הנ"ל  תואר הפרי  דעת לצרף יש הצבעה, אפשרות בהם שיש את"ל  ואפילו הצבעה, צד)אפשרות הולכין (אות שבשותפין

לגמרי : מטבילה פטור ישראל  שהרוב וכיון הרוב, משקיעים (w`)אחרי שיש נאמר אם דאפילו לברך צריך  נפשך דממה
רוב  ישראל בארץ כיום ובמציאות השותפים. מן הקונה כדין בברכה טבילה צריך הכי  דבלאו גוים הם הרוב מ "מ יהודים

חרו  בתי תוצרת הם מניות הכלים אין אלו לכלים חרושת בבתי  כלל  ובדרך  שבסין, אומר(aw):שת יביע חיו "דשו"ת (ח"ו 

קבוע) הוי  לא מדוע ד באות ועיי "ש  יב עולםסי ' הליכות ומעתה)ובספרו ד"ה ו ' הערה מטות פ' דהעלו (ח"ז  להא דמי דלא ועיי"ש .
להטות" רבים "אחרי  תורה שאמרה ואע"פ לברך, שאין פסקו כשמיעוט אפילו ברכות לספק דחיישינן אחרונים הרבה
לא  אם משא"כ  בדעתם, נשארו זאת ובכל  ונימוקו, וטעמו המיעוט  סברת שמעו והרוב פנים אל פנים כשנחלקו רק זהו
בגדר  נשאר הדבר ולכן למיעוט  מודים הרוב היו פנים אל  פנים ונותנים נושאים היו שאילו אפשר פנים, כנגד  פנים נחלקו

פשוט גט בספר חביב בן מהר"ם שכתב וכמו א)ספק, כלל  הספר שבסוף רוב (כללים הוי  במציאות רוב דהוי דידן ובנידון .
במהר"ם כמבואר מהתורה, יא)גמור ס"ס נשים סדר מיימוני  אומר(bw)עיי"ש:(בתשובות ביביע ה)עיין אות כ"כ(cw):(שם

השלחן החרושת:(סנ "ח)בערוך בית בעל הוא מי  או"ה(dw)שיברר צב)גליון דין  נח יא)וד "מ(כלל  טו)וט"ז(ס"ק וש"ך(ס"ק
כז) כז)ש"ך(ew)וש"פ:(ס"ק חדש(ס"ק לז)ופרי אדם(fw)וש"פ:(ס"ק סק"ג)חכמת בפת"ש הובא טו . אות עג חי (כלל איש ובן

עולם ס"ב)והליכות מטות פ' ישראל(ח"ז כהתפארת ודלא ד), אות בועז פכ"ה קטן(gw):(כלים שס"ג)(סיתשב"ץ מהר"ם ' ושו"ת
קצד)מרוט' סי' ידות (ח"ג דכל  הוא פשוט דבר בטבילה, חוצץ הוא אם שבמחבת עץ של יד בית על  וששאלתם דכתבו:

טבילת  בספר וכ"פ עכ"ל . חיבור דהויא נשמטת שאינה בזמן מוכני  כמו חייצי לא ולהסירן לקוצצן עתידים שאין הכלים
ה"ה)כלים תשובה(פ"ה בדרכי וכ"כ  פשוט וכו' ודינם ומ "ש צו). שם:(ס"ק כלים טבילת ובספר הדע"ק. מבעל
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.biêéøö*(äñ),øéáòä àì íàå ;äìéáè íãå÷ äãåìçä øéáòäì(åñ),åéìò ãéô÷î íà
íàå .õöåç(æñ)óùôù(çñ)øåáòì ìåëé àìù äãåìç ìù èòî ïééãò øàùðå íéìçâá ïúðå

äëìää øåà
הרמב "ם שכתב וכמו הי"ד)טבילה, פכ"ו  לגבי (כלים 

איברים  הטבילה אם כולה, שנטמאת מטה טומאה:
טהורה  כלי(קט)איברים כדין  טמאים בכלים חציצה [שדיני 

בסמוך] שאכתוב כמו להיות עכו "ם שעשוי  בכלי ודוקא .
תדיר  ולסגור לפתוח שעשוי  כיון קדירה, של כיסוי  אבל תדיר. אותו לפרק דרך שאין טרמוס  כגון כך עומד
תדיר  המתפרקים חלקים בתוכו שיש בכלי  הדין דהוא לי  ומשמע חציצה. הוי שאל"כ עצמו בפני  לטבלו יש

מחוברים: כשהם ולא בנפרד יטבילם כן שגם נקיון כשהוא ilkבשביל הכלי מטביל אם פרקים, פרקים העשוי 
טבילה  הטעון מחומר העשויים החלקים את אלא להטביל צריך אין בשלמותו,(קי)מפורק  הכלי וכשמטביל .

כן  ועל תשמישו, דרך הוא שכך כיון טבילה, טעון שאינו ממין הוא הפרקים מן שחלק אפילו להטבילו יכול
להתפרק שיכולים אף  חציצה חיבורם מקום חוצצין zeci:(קיא)אין קבועים להיות עומדים שאינן הכלים

ר"ב בסימן ג)וכמבואר וחציצתן.(סע' הכלים טבילת דין יתבאר ושם ר"ב בסימן הכלים ידות דין יתבאר ועוד .
הכלים טבילת דין יתבאר ר"א דיני [ב"י]ובסימן עם להם אחד דין מ"מ  טמאים, כלים בדיני  מיירי ששם ואף  .

אלו  דינים השו"ע  העתיק כן ועל עכו"ם כלי bi::(קיב)טבילת sirq(dq).dcelgd xiardl.חציצה משום
מועילה  שלו הטבילה אין בהם, ומשתמשים אותם פותחים השימוש ובעת אולר בתוך המקופלים סכינים וכן

חציצה  והוי כראוי בכולו יכנסו המים שאין לחוש יש כי  סגור, שהוא uveg.(eq):(קיג )כמות ,eilr citwn m`
בדיעבד אף  טבילה עלתה בב"י]ולא הובא אשרי, דוקא [הגהות והיינו חוצצת. אינה החלודה, על מקפיד אינו ואם .

חוצצת, - עליה מקפיד אינו אם אפילו כלי של ברובו נמצאת אם אבל כלי, של במיעוטו נמצאת שהחלודה
ר"ב  בסימן ב)וכדלקמן מקומו:(סעי' שם כי חציצה מדיני עוד עליה dwacnועיי "ש שרשום לכלי הדבוקה

שלמה במנחת הגרש"ז הכלי , של יט)מחירו אות  סו  סי ' מקפיד (ח "ב שאינו מיעוטו בכלל דהוי  חוצצת שאינה צידד
עולם בהליכות אבל סי"ד)עליו. מטות  פ' עיקר (ח "ז נ"ל וכן עיי"ש, הטבילה לפני  המדבקה להסיר שצריך כתב

עליה. ומקפידים מזדהמת המדבקה הכלי  שכששוטפים כיון חוצצת, - הכלי  בתחתית נמצאת המדבקה שאפילו
הנדה  טבילת לענין קצ"ח  ר"ס  כמבואר העולם רוב  בתר שאזלינן חוצץ, - זה על מקפיד שאינו אדם ואפילו

עיי"ש.[אחרונים] הפרטים lhqixwושארי  ilk oiprae כיון חוצצת, אינה 'קריסטל' עליה ורשום תוית עליו שיש
לכלי  חשיבות מוסיף זה ואדרבא להוציאה, עליה מקפידין מסתמא (קיד)שאין להתלכלך שעשויה מדבקה זו ואם .

הענין: לפי  והכל עליה. שעליו:syty.(fq)מקפידין מהחלודה הכלי  milgba.(gq)את ozpe שבגחלים שהאש
אדם  אבל מקפיד. היה זה ובלא כן, לעשות בזמניהם רגילים שהיו ההווה דבר ונקט החלודה. את שורפת

חוצץ : אינו לדידיה - מקפיד ואינו בגחלים לתת בלי בלבד החלודה את שמשפשף 

äøéäá äëìä
,eilr citwn m` ,xiard `l m`e 'eke jixv* :bi sirq

.uvegבדיעבד רק מקפיד, אינו אם שאפילו לטעות אין
בסמ"ג  כי  לכתחילה. כך יטביל  לא אבל טבילה, לו עלתה

ïåéö éøòù
(hw)יצחק מנחת עז)שו"ת סוס' עולם(ח"ג ב)והליכות הערה מטות פ' עדין (ח"ז המטה פירוק אחר שגם משום הדבר וטעם .

בסוכה כדאיתא כלשהו לשימוש שתעלה (טז .)ראויה הוא בדין כלשהו, לשימוש ראוי  עדין הכלי אם בנ"ד ה"ה כן ואם
טבילה טעוןלו אינו הישראל  אח"כ  מחברו  ואם הטבילה, מן דנפטר ה"ה טומאתו ממנו שפוקעת כמו אז  כלל , לשימוש ראוי  הוא אין אם [אבל

אדם חכמת עיין ישראל . שבנה כלי וכדין י "ג)טבילה, דין  ע"ג וחלק ](כלל  חלק כל שיפרק להזהר צריך  אברים, אברים וכשמטבילה .
צבי  הר בשו"ת כתב כן יחד . מחוברים כשהם חלקים שני להטביל  ולא עצמו, בפני נפרד  קח)שיהיה ראיותיו (סי ' עיי "ש

וטהרה: טומאה כלים(iw)מדיני  טבילת ה"ז)ספר כלים(iw`)ופשוט :(פ"י שם)טבילת יט ובהערה ה"ז הגרש"ז (פ"י  בשם
זצ"ל: צבי(aiw)אוירבך  הר בשו"ת קח)וכ"כ  סי ' השלחן(biw):(יו "ד  עולם(סי "ח)ערוך  סי"ד)והליכות מטות פ' (ciw):(ח"ז

הלוי  חיים ה)שו"ת אות נז  סי' עולם (ח"א בהליכות והובא להחמיר. שטוב שם וסיים יצחק. המנחת בעל וייס הגר"י  בשם
יד ). הערה סוף מטות פ' הענין:(ח"ז  לפי  הכל  ומ "מ
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õöåç åðéàå ,åéìò ãéô÷î åðéàù åèåòéî éåä ,êë éãé ìò(äöéöç ïéãî á"ø ïîéñ ïî÷ì ïééòå)..ci
(èñ).íéìë úìéáè ìò ïè÷ íéðéîàî ïéàíà ìáà)(ò),ìåãâ éðôì åìáè(àò)(äìéáè éåäסימן (ת"ה

ehíà(áò),íéáëåë..רנ "ז) ãáåò éãé ìò íéìë ìéáèä(âò).äìéáè íäì äúìòìáà)

äëìää øåà
:ci sirq(hq).milk zliah lr ohw mipin`n oi`

דאורייתא  כלים שטבילת מזה (קטו)לפי  ומשמע ,
נאמן  - מדרבנן שטבילתם  זכוכית כלי טבילת שלגבי 

באו"ח azk.(קטז)הקטן  סק"ו)הפרמ "ג מש"ז תנא (סי'

לי"ג  שהגיע כל - התורה מן שחיובם מתכות דכלי
ב ' שהביא גדול שהוא לידע צריך אחד ויום שנה

אומר  ביביע  והגרע"י ספיקא,(קיז)שערות. ספק מטעם שערות ב ' שהביא ידוע  שאין אף בזה להקל שיש העלה
כלים  שטבילת שס "ל השו"ע  לדעת ואפילו מדרבנן. כלים טבילת חיוב שעיקר שסובר כהרמב"ם הלכה שמא

שערות: ב' הביא שמא לחינוך elah.(r)מהתורה, הגיע אם ולברך, להטביל לקטן ליתן לכתחילה אף ויכול
הברכה, את יפסיד שלא כדי  להטביל לכתחילה לו ליתן אין לברך יודע שאינו קטן הוא אם אבל לברך. ויודע 

גוי  לגבי  כן הפוסקים שכתבו הבא:(קיח)וכמו בסעיף ויתבאר ,(`r).dliah ied את מלמד אינו שהגדול ואף 
כוונה  צריכה אינה כלים שטבילת טבילה, הוי  הכי אפילו הכלי את לטהר שיכוין באור וכדלקמן(קיט)הקטן (סט"ו

ע"ג) ס"ק eh::ההלכה sirq(ar).liahd משום לכתחילה גוי ידי  על להטביל שאין משום דיעבד לשון נקט
פי  על ואף  כלום?! עושה אינו והישראל כוכבים העובד שיטביל מה על יברך שאיך הברכה, את שיפסיד

לרמב "ן המיוחסות הרשב"א יז)שבשו"ת ס"ק בט"ז לשונו  הובא קנא  ידי (סי' על להטבילו יוכל לכתחילה שאף מוכח
לו  מסייע כוכבים שהעובד אלא שעה באותה כלי איזה כן גם מטביל שהישראל באופן דאיירי  לומר יש גוי ?

מטביל  שהישראל מה על חלה שהברכה נמצא כלים, שאר שיטביל (קכ)להטביל בזה יש תקנה דמה וקשה .
היה  אז מועיל היה שאילו הגוי , שמטביל הכלים אותם על הברכה תחול לא עדיין שהרי  אחר כלי הישראל
ברכה, חיוב אין הגוי , אלא מטביל אינו עצמו שכשהוא וי"ל בלבד. הגוי במטביל אפילו לברך לכתחילה יכול

הגוי  שמטביל מה על גם חלה היא ברכה חיוב  דיש כן גם מטביל כשהוא dliah.(br):(קכא)אבל mdl dzlr
קצ"ח בסימן וכדלקמן כוונה צריכה לא חולין טבילת מקום מכל טבילה, לשם מכוין הגוי שאין פי על ואף

ואפילו dcp:(סמ"ח ) לבעלה. מותרת זו הרי  להקר, שירדה או המים לתוך שנפלה כגון כוונה, בלא שטבלה
בהגה הרב  אלא (שם )לדעת לטהרה מטומאה שאינה כיון כלים בטבילת בטבילה, כוונה הנדה את שמצריך

äøéäá äëìä
בב"י) הובא קמח, דבספרי (לאוין מורי כתב וז"ל: (זוטא כתב

כב) פס' לא חלודה'פרק להעביר צריך סכין 'המטביל  תניא
עליה, ובמקפיד  חציצה משום יצחק רבנו אומר וטעמא
להטביל ויוכל  חוצץ אינו מקפיד אינו שאם ומשמע עכ "ל.
ועיין  דוקא. לאו הוא השו"ע שלשון ונראה לכתחילה. כך

בהגה: א' סעיף קצ"ח בסי' עוד

ïåéö éøòù
(ehw)הדשן רנז)תרומת ט "ז(סי' וכ"כ  בב"י . וכמובא הדין מקור טז)שהוא חדש(ס"ק לח)ופרי  לו)והגר"א(ס"ק ועוד(ס"ק .

עולם בהליכות א)עיין הערה מטות פ' הרמב"ם (ח"ז  ודעת מהתורה כלים טבילת אם בראשונים גדולה מחלוקת שהביא
ו) יז יביע (מאכ "א בספרו עיין ביאור וביתר מהתורה, שטבילתם שסובר מוכח  שמהשו"ע שם וסיים מדרבנן, שהטבילה

י)אומר ט, ז , ג, אותיות ט סי ' חיו"ד רעק"א(fhw):(ח"ב דקדק תל"ז)כן סוס' עולם(או"ח בהליכות ובהערה וכ"כ  ס"ח מטות פ' (ח"ז

ואעיקרא) ד "ה הגר"אשם הוכיח כן לתקן, שבידו כיון הקטן נאמן איסורא שאיתחזק ואף רבים. פוסקים וסי'בשם לו, (ס"ק

לב) ס"ק אומרקכ "ז  יביע בשו"ת כתב וכן ח), אות ט סי' חיו"ד הפרמ"ג(ח"ב דברי ו)ודחה ס"ק מש "ז  תנא סי' שקטן (או"ח שכתב
פ"ת ועיין איסור, חזקת להם שיש כיון זכוכית בכלי אף נאמן יד)אינו קג)וד "ת(ס"ק בזה:(ס"ק (יו "דח "ז(fiw)שהאריך

ד) אות ט בפת"שסי' וכ "פ יד). עיי "ש:(ס"ק אחר עולם(giw)מטעם מטות הליכות פ' ח)(ח"ז הערה טז)ט "ז(hiw):סוף (ס"ק

חדש לט)ופרי  לז)והגר"א(ס"ק טז)ט"ז(kw):(ס"ק תשובה(ס"ק בדרכי  הובא לב, חקרי ושו"ת מאיר קו)ובית וכ"כ(ס"ק ,
עולם עכו "ם)בהליכות ע"י כשבונה מעקה על ברכה לגבי קע"ז  עמ' פנחס בפ' עיי "ש  אריכות וביותר  ס"ח מטות פ' חדש (ח"ז  כפרי  ודלא .

ברורה(סק"מ) במשנה עוד ועיין הישראל . ויברך עכו"ם ע"י  להטביל  יכול לכתחילה שאף כא)שכתב ס"ק רס"ג (kw`):(סי'
כלים טבילת בספר תירץ ו*)כן הערה סוף :(פ"ח
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(ãò)(äìéáèä ìò ïîàð åðéà.(ד"ע).fhíåé áøòî åà úáù áøòî éìë ìéáèä àìå çëù íà
,áåè(äò)åðîî åðìàùé êë øçàå äðúîá íéáëåë ãáåòì åððúé*(åò)ùîúùäì øúåîå

äëìää øåà
צריך  אין הכל דלדברי י"ל היא, הכתוב מגזרת

להם (קכב)כוונה  עלתה למים כלים נפלו אם זה ולפי  .
וש"א]טבילה ופר"ח אדם[ש"ך הטביל אם וכן [אפילו.

דטבילת גוי] טבילה, לו עלתה בעלים מדעת שלא כלי 
שליחות צריכה לא בב"י]כלים הובא ועיין [רשב"א, .

כלים טבילת ה"ד)בספר על (פ "ח  לברך המטביל יכול הכלי, מטבילת מרוצה יהיה הכלי שבעל יודע  שאם
עיי"ש להטביל שלחו שלא אף ו *)הטבילה, on`p.(cr)טעמו:(הערה epi` וכנ"ל נאמן שאינו מקטן עדיף  דלא

טבילה להם עלתה העכו"ם שהטבילם ראה הישראל אם ורק הקודם. יב)בסעיף ס"ק fh::(ד"מ sirq(dr)eppzi
.dpzna m"ekrlשכ"ג סי ' חיים להטביל (ס "ז)ובאורח  האוסרים חובת ידי  לצאת כדי שמים לירא זו עצה כתב 

עצה  עוד יש ברמ "א ושם בשבת. גם כלים להטביל שיכול המחבר שם פסק הדין מעיקר אבל בשבת, כלי 
בשבת: יעשה מה כמו zrcאחרת דהוי בטבילה, חייב  ישראל בו וזכה כלי  הפקיר גוי שאם האחרונים רוב

ח ' בסעיף כמבואר בטבילה שחייב הסוחר מזה אדם קנה ושוב  דפטור סחורה לצורך הגוי מן ישראל .(קכג )שקנה
נתחייב שכבר כיון הכל לדברי טבילה טעון - אחר יהודי  בו וזכה והפקירו, הטבילו ולא מגוי כלי  שקנה ויהודי

מטבילה  פטור הכל לדברי בו לזכות נתכוון לא אם אבל ישראל. שהיה ,(קכד)ביד וכמעשה לקוחין דבעינן
לא )במדין  ס"ק בשבת(עיין להפקיר המתירים שרבו אף  להפקיר עצה נתנו לא שבת שלענין ומה צורך . דהוי  [ועוד

לד] בס"ק שם במשנ "ב כמ"ש לגוי . מתנה לתת התירו  זה דמטעם כחוזר שבת, נראה הוא ההשתמשות ידי  שעל מפני  היינו
שלא  ומכוין להפקיר הביעור בזמן ספק  כשיש תקנתא אהך סמכינן שפיר בשביעית ביעור לענין ומיהו וזוכה.
שאין  בשעה הרבים לרשות לזרוק  ההפקר באופן שם הקילו גם אחרת, בתקנה אפשר דאי  משום היינו לזכות,

ולכוין להפקיר בשבת גם יכולים הדחק דבשעת ואפשר וזוכה, וחוזר בשל איש השבת בכל שמשתמש
אפשרות (קכה)הפקר  לו וכשתזדמן להטבילו. פנאי  לו ואין גוי ע "י  אפשרות כשאין בחול גם מהני זו ועצה .

יתכוון  שיגמור להטבילו, הכלי  כשקונה לכתחילה אף  יוכל חשמליים שבכלים ונראה בברכה. ויטבילו בו לזכות
עיין  מטבילה, פטורים אלו כלים הדין שמעיקר כיון שיפקירו, או לקנותו, מתכוון שאינו התשלום בעת בדעתו

הספר שבסוף  בקונטרס ח )בזה ea.(er):(סי' ynzydl xzene וכנ"ל מטבילה פטורים הגוי  מן שאולים שכלים
הנזכר בסימן במשנ"ב עוד ועיין ח. לה)בסעיף  בזה:(ס"ק שכתב  מה

äøéäá äëìä
.dpzna miakek caerl eppzi* :fh sirqהט"ז יח)כתב (ס"ק

שעה  לפי אלא אינו תיקונא דהאי  לומר נראה לשונו: וזה
אבל מקוה, לו שאין זמן כל בחול או שבת לאותו דהיינו
עולמית  שישתקע כיון מקוה, לו שיזדמן או השבת לאחר
עובד ממשכן עדיף ולא בידו, כלקוח הוי  ודאי ישראל , ביד

ïåéö éøòù
(akw)תה"ד מצדד רנז)כן בב"י (סי' הט"ז(סי"ד)הובא הלבוש יז)וכ "כ כח)והש"ך(ס"ק חדש(ס"ק מ "ש (סק"מ)והפרי ודחו

בסימן  שפסק להרמ"א אבל  לחולין, כוונה צריך  דאין כרב שפסק לשיטתיה אזיל גוי  ע"י  להתיר שפסק דהרשב"א הב"ח
יוחנן  כר' פסק בעצמו דהרשב"א אינו דזה גוי . יועיל דלא כאן הדין הוא נדה, בטבילת כוונה שמצריך  יוחנן כר' קצ"ח

גוי : ע"י  להטביל  להתיר פסק עצמו הרשב"א וכאן קצ"ח , סו"ס ב"י ומביאו כוונה, צריכה טבילת (bkw)שנדה בספר עיין
ה"ז)כלים לצורך(פ"ג הכלי  בזה להשתמש הסוחר הישראל רצה שאילו שכיון אפשר כי אצלי, ברור זה דין אין ואעפ"כ  .

בטבילה  חייב אינו ישראל  בו  וכשזכה לגמרי הגוי  מרשות יצא שכבר הפקר של  בכלי  משא"כ טבילה. טעון היה אז סעודה
במשנהכיו  כיוצ"ב שמצינו וכמו גמור, מפטור שבא ס"ט)ן רכ"א סי ' ובשו"ע מג. חברו (נדרים והפקיר מחברו הנאה שהמודר

ואע"פ  נר"ו. עבאדי  מרדכי הרב הגאון מו"ר דעת וכן מדין. לכלי דמי  לא ההפקר מן שזכה דכיון ועוד  בהנאה. דמותר
התורה  חייבה הישראל  לרשות והגיע הגוי  מרשות שיצא שכל  שאפשר כיון לאיסור הדברים סתמתי עיקר, נראה שכן

באמצע: פטור שהיה אף כלים(ckw)טבילה טבילת בספר ה"ז)עיין בספר (dkw):(פ"ג כמובא אוירבך. הגרש"ז עכ "ד
כלים טו)טבילת הערה שם(פ"ג שכתב ומה טז). דיסקין(בהערה המהרי"ל קלו)בשם אות ה סי'' אין (קו"א בהפקר, אפשר דאי

ועיין  כלל, מוסכם אינו זה לבדו. כשהוא אף סגי  ברה"ר שמפקיר זה שבאופן הגרש"ז מדברי שמשמע ומה לזה. טעם
אמונה יז)בדרך ס"ק פ"ז  ויובל  שמיטה רמ"ו(הלכות סימן ברורה טו)ובמשנה :(ס"ק



êåøò ïçìùë÷ ïîéñíéìë úìéáè çôø

.åáäå÷î åì ïéàù íå÷îá ,ìåçá åìéôà äùòé ïëå :äâä(ב"י),äìéáè àìá éìëá ùîúùäå øáò íàå .(æò)àì

.ãåò åðìáèéå ,åá ùîúùðù äî øñàð.(והפוסקים (טור

äëìää øåà
(fr).xq`p `l באיסור הבלוע בכלי  בנשתמש דדוקא

ארבעים  טבילת אבל התבשיל. לאסור יש טעם שנותן
הוא  שבקדושה דבר שאין (קכו)סאה הפוסקים וכתבו .

מחשש  טבילה הטעון כלי בביתו להשהות איסור
ישתמש  אם שגם כיון טבילה. בלא בו ישתמש שמא
השימוש  לעצם וגם המאכל. נאסר לא טבילה בלא בו
הפוסקים  לדעת שאפילו כיון לחוש, אין בכלי 
שימוש  התורה מן נאסר לא התורה, מן כלים שטבילת

שגזרו  הם חכמים ורק  טבילה, קודם ונ"ל (קכז)בכלי .
תשמיש  אבל דרבנן, איסור הוא עראי  תשמיש דרק 
ענין  לאיזה שאל"כ התורה, מן שאסור ודאי קבע 

הכלי  להטביל התורה נשאלתי (קכח)צוותה והנה .
תורה  שומרי שאינם אנשים בבית שנתארח  באדם
בשר  לו והגישו כליהם, הטבילו לא שודאי ומצוות
לאכול  מותר היה אם שתיה, וכן בצלחת פירות או
אותו  דרך אם תשובתי: וזו אלו. בכלים ולשתות
כגון  מזלג או בכף הצלחת מתוך שנאכל המאכל
צורת  כי ממנו לאכול אסור וכדו' סלט אורז, בשר,
יוריק אלא בכלי . שימוש לו מייחסת כזו אכילה
בכלים  וכ"ש טבילה. טעון שאינו אחר לכלי המאכל
ואצ "ל  שאסור, לח  מרק  כגון המאכל את המחזיקים
שימוש  דהוי שאסור הכלי מתוך ששותה בשתיה
אותו  שמחזיקים המאכל אותו דרך אם אבל בכלי .
להעבירם  צריך אין אז פירות כגון ממנו ואוכלים ביד

אינה זו אכילה צורת כי  בכלי לכלי שימוש לו הרמ "א:(קכט)מייחסת כמ "ש נאסר לא הפרי  וגוף .

äøéäá äëìä
טבילה דצריך  לשקעו ודעתו ישראל ביד  בסע'כוכבים [וכנ "ל 

שיטבילט] ליזהר יש בפוסקים מפורש זה שאין כיון אבל ,
בפרי  ועיין עכ"ל . ברכה, ספק חשש משום עמו אחר כלי

מב)חדש זו,(ס"ק טבילה על שיברך וכתב הט "ז על  שחלק
ביד להשתקע עשוי  זה שכלי שכיון לתמוה, ויש שם. עיין
עובד במשכן וכמו בטבילה, נתחייב מיד כן אם הישראל
מה  כן ואם בידו, לשקעו ודעתו לישראל, כלי  כוכבים
ממנו? וישאיל  ויחזור לגוי  במתנה שיתן זה תיקון מועיל 
לשקעו  דעתו בין חילוק אין הגוי מן שבשואל  כרחך ועל 
לחדש  לנו ומנין בזה, חילק לא ח ' בסע' השו"ע וגם לא או
ביד עכו"ם ממשכן עדיף דלא הט"ז שכתב ומה כזה. דין
ראיה  משם ידעתי לא טבילה, דצריך  לשקוע ודעתו ישראל
כשאין  כזביני  משכנתא אם נסתפקה הגמרא שהרי  כלל 

לשקעו יטבילנו]בדעתו ד "ה ההלכה באור  בס"ט אבל[וכנ"ל ,
שבזה  משום והיינו טבילה הגמרא הצריכה לשקעו בדעתו

שכתב מהרשב"א וכדמשמע כזביני משכנתא עה:)ודאי (ע"ז 

דמיא'. מפורשת דכמכירה טבילה, צריך לשקועיה 'דדעתיה
ביד לשקע דעתו ואפילו כזביני , אינה ודאי שאלה אבל 
שהובא  זאבי  ישראל  ר' הגאון בדברי מבואר וכן הישראל.

יח)בכנה"ג אות אפשר (הגב"י שאי גדול כלי לגבי  שכתב
לעכו"ם  לתתם הערמה ידי על  אם כי תקנה דאין להטבילו
רעק"א  בחידושי והובא עיי "ש, ממנו ולהשאילם במתנה

בס"א) הגליון  בדרכ"ת(על  קיב)וכ "כ גבוה (ס"ק השלחן בשם
ז) אות ח"ב תנא סי' חי (או"ח איש והבן יא), אות מטות פ' (ש"ב

יצחק מנחת ב)ושו"ת אות קכו  סי' כלים (ח"ה טבילת ובספר
כו) הערה זו (פ"ד בעצה שנהג  יוסף מהגר"ע שמע שכן

עולם  בהליכות זו עצה וכ"כ  לשמחות. אולמות של  בכלים
ט) סע' מטות פ' במים (ח"ז יתנוהו שאם חשמלי  קומקום לגבי 

עיי "ש: יתקלקל  להטבילו המקוה של

ïåéö éøòù
(ekw)עה:)רמב"ן עה:)רשב"א(ע"ז  ראשונים:(ע"ז  ושארי  ,(fkw)שכ"ג בסי' הלכה הביאור כתב מותר )כן ד"ה והסכים (ס"ז

עולם בהליכות יב)לזה הערה מטות פ' אומר(ח"ז  יביע א)ובספרו אות ט סי ' חיו"ד הפוסקים:(ח"ז באור (gkw)בשם עוד ועיין
רצ"ג)זרוע סי' ע"ז  תשמיש (פסקי אפילו מדבריו ומשמע ע"כ. טבילה בלי בהם להשתמש רחמנא דאסר הכתוב גזירת שכתב:

ועיין  פשוט. נ"ל כן התורה. מן שטבילה להפוסקים התורה מן אסור בודאי  קבע תשמיש ועכ"פ מהתורה. אסור עראי 
יפתח דוד  הרב הגאון בהסכמת עוד  ז)בזה לשם:(אות ובהערתנו זה ויינברג (hkw)לחיבורנו יעקב יחיאל  הרב מדברי הנה

כל טבילת בספר הובא טו)יםזצ"ל  הערה והאוכל(פ"ד  האוכל, את מסיר בכך  שהרי  בכלי  להשתמש מותר ענין שבכל משמע
נאסר לא הכלי]עצמו לתוך המשקה או המאכל לכתחילה ליתן רק נאסר  בכלי [ולא להשתמש אסור שהרי  לדבריו מקום ואין עיי "ש.

והוראה' ל'תורה במאסף פיינשטיין הגר"מ  וכ"כ  בפנים. כמ "ש העיקר אלא טבילה, הערה קודם פ"ג כלים טבילת בס' (הובא

לעצם כד) צריכות שאינן כיון בשר חתיכות זה שאם שם שכתב אלא אסור. וכו' מרק כגון לכלי  צריך  שהמאכל  שבמקום
בפנים: כמ"ש אלא נהירא, לא וזה עיי"ש. ומותר בכלי  כמשתמש הוי לא הכלי
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øåñéà íù åéìò ìåçì éåàø ïéàù ãò ùì÷ðå øùáä òìá çë äá èòîúð øáëù ,äðéáâ

áìçá øùá(à)ìáà ,úèòåî ïúòéìáù óèù éìë øàùå úëúî éìëá íéøåîà íéøáã äîá .

úåøå÷î
.` הרשב "א(`) כתב  צ "ג: בסימן הטור (תוה"ק ז"ל

לז:) ש"ד שמותר ב"ד בשר של בקדרה ירקות בישל שאם
בלע כח  בה נתמעט שכבר גבינה, כך אחר בה לבשל
איסור  שם עליו לחול ראוי שאין עד ונקלש הבשר
כמו  היתר כשבלע אמורים, דברים במה בחלב. בשר
באיסורו  הוא לעולם אסור, דבר בלע  אבל שאמרנו
ע "כ. ללבן הראוי וילבן להגעיל הראוי  שיגעיל עד
הארוך. הבית בתורת הרשב"א לשון את הביא ובב"י

בע "ז דשנינו מהא דינו שלמד בדבריו :(עה:)ומבואר
בגמ ' עלה ואמרינן באור, מלבנן והאסכלא השפוד

מגעילן,(עו.) והאסכלא השפוד קדשים גבי והתניא :
גיעול  עושה יום דכל טעמא היינו קדשים רבא: אמר
ליבעי, לא נמי  הגעלה הכי אי  ואקשינן, לחבירו.
לאחר  בו, שבישל דכל מהא ושמעינן בקושיא. וסלקא
התירא  דקדשים לגמרי  ונכשר האיסור ממנו נפלט מכן
נותר  איסור לידי שיבוא קודם בו שבישל וכיון בלע,
ונחלש  נקלש כבר נותר, שם חל להיות זמנו לכשיגיע 
נשאר  שלא עד השני זה בישול ידי  על כך כל האיסור
על  נותר שם עליו לחול ראוי  ואין מועט בלע  אלא בו

שאמרו וכענין כזה, מועט  בלוע  קיא :)דבר דגים (חולין 
משום  בכותח , לאכלם מותר בשר של בקערה שעלו

נקלש  הקערה מן הדגים שקלטו הבשר שטעם שכיון
בחלב . בשר איסור לידי  שיבוא קודם כך כל ונחלש

.aדנקט ירקות בה דבישל ומשמע הב "י : כתב
אלא  מים בה הרתיח  הדין דהוא דוקא לאו הרשב "א
לא  אם מים להרתיח דרך שאין נקט  דמילתא אורחא

התוספות מדברי ומיהו דבר. שום בהם ד"ה לבשל (קיא :

כט)והרא"שהלכתא ) סי' הא (פכ"ה להו דלית משמע 
שכתבו שעלו (קיב.)דהרשב"א דדגים בשמעתא

גיעול  נעשה יום דכל ע "ז, דסוף דההיא בקערה
ברוב בטל במינו דמין משום טעמא לחבירו

אדאורייתא  אוקמוה מקדש ובכלי  וכן (א)מדאורייתא ,
התרומה ספר ג"כ מט)כתבו וקמא וסמ "ג(סי ' קמ (לאוין

בשם נג:) צ "ד בסימן הטור שכתב ממה עוד נראה וכן .
מעת  ובתוך בקדירה בשר בישל שאם התרומה ספר
לבישול  לעת מעת ששהתה ואחר מים בה הוחמו לעת
שהוא  פי על אף  מותר החלב – חלב בה בישלו הבשר
ליה  דלית משמע המים. לחימום לעת מעת בתוך
ליה  הוה מינה דעדיפא כן דאם דהרשב "א,
אחר  לכתחילה חלב בה לבשל דמותר לאשמועינן
הב"י  שלהבנת נמצא הב "י . עכ"ל המים. בה שהורתחו

דחויים. הרשב "א דברי 

úåøòä
מהגמרא (`) בבישול  נ"ט בר נ"ט אמרינן שלא שסובר ריב"ן על הקשו והרא"ש התוספות דהא אלו, בדברים רב עיון צריך 

בע"ז שרינן דהא קשה דלא ותירצו בבישול? נ"ט  בר נ"ט דשרינן כרחך  ועל לחברו, גיעול  נעשה יום דכל  (עו .)הנ"ל

דינו  על  שחולקים כלל ראיה ואין עיי "ש. ברוב שבטל  משום ההיתר שטעם כרחך ועל  וכו' שלמים והדר חטאת לבשל 
ס"ל הרשב"א גם והא ברוב, דבטל  לטעמא הוצרכו ולכך ועבדים נשים לגבי איסורא הוא חטאת דהא הרשב"א של
ערוך, השלחן פסק שבאמת וכמו בבישול  נ"ט  בר נ"ט דשרינן נסבור אם ואדרבא נ"ט. בר נ"ט אמרינן לא שבאיסורא
מתחילה  הקשו שבאמת וכמו נ"ט  בר נ"ט נעשה שבאמת אחר הרשב"א לדברי  והרא"ש התוספות יודו כרחך  על  כן אם

חיים אורח ערוך בשלחן פשוט  הוא ובאמת ריב"ן. תנב)על קודם (ר "ס להגעילה יכול יומא בת אפילו חמץ של  שקדירה
ברא"ש מבואר והטעם הכלי . כנגד ההגעלה במי  ששים אין אפילו חמישית ז)שעה סי' פ"ב שעלו (פסחים דגים כמו דהוי 

לא נתבשלו אין עלו המפרשים לדברי ואפילו בכותח. לאוכלן דמותר בדגים [ריב"ן]בקערה הנבלע הבשר דהתם שרי . הכא
אם  בכותח לאוכלן אסור הלכך לשבח  טעם בהם נותן והבשר לאכילה ראויין שדגים באוכל אוכל  נבלע כי טעם חשוב
ויפלוט כשיחזור טעם חשוב אינו הכלי  בדופני  ונבלע וחוזר למים הכלי  מן הנפלט החמץ טעם הכא אבל  בקדירה נתבשלו

עכ "ל: התבשיל  לתוך בפסח 
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úåøå÷î
.bמהרש"ל (סק"ב)הט "ז כתב הב "י , דברי  שלאור כתב 

פסק שהטור הבין הט"ז כהרשב"א. לן קיימא דלא
מההיא  הב"י קושיית את יישב  כן ועל כהרשב "א
שבישל  מיירי  הרשב "א הט"ז לדברי  התרומה. דספר
בשר, בו שבישלו כשיעור ממש בקדירה הירקות
יום  כל חטאות גבי  ממ"ש הרשב"א שלמד וראיה
מבשלין  היו יום בכל דמסתמא לחבירו, גיעול נעשה
וכן  ממש, כהגעלה הוה הכי  ומשום בשוה חטאות

בשם הביא צ"ד בסימן דורא )בב "י  [סמ"ק](שערי 

וספר  הגעלה. במקום הבישול יהא לא למה דמקשה
נתכוין  ולא מים שבישל מעשה שאירע מיירי התרומה
עדיף לא וזה בשר, שבישל בשיעור ממש שיהיה
דספר  הט "ז שכוונת ביאר זהב  ובמשבצות כהגעלה.
כמו  כך כך המים בבישול שהה שלא מיירי  התרומה
קיי"ל  דהא לו הוקשה אך הבשר, בבישול ששהה
אף ויש במים, הכלי  את להשהות צריך אין דבהגעלה
הט "ז  דכוונת פשוט נראה ולי  להשהות. אוסרים
בקדירה  השני  הבישול גובה שיעור שיהא שצריך
הגעלה, שיהא כדי  הראשון התבשיל גובה כשיעור
אינו  ולכן בזה דקדק לא התרומה ספר של ובנידון

יהודה היד וכ"כ הגעלה, סק"א )נחשב בכוונת (הארוך 
בזה. דק לא זהב ושהמשבצות פשוט  דבר שזהו הט "ז
להרשב "א  סייעתא הט "ז שהביא ממה מוכח  וכן
מקום  ומכל בפנים. יעוי "ש סמ"ק  בשם יוסף מבית
אפילו  להתיר ביקש שהרשב "א שהבין נראה בב"י
כי  הראשון הבישול משיעור פחות הוא השני שבישול
את  מקליש הכלי  בכל המתפשט הקדירה הבל
שלא  ממה מוכח  זה דבר הוא. באשר הראשון הבישול
ספר  עם הרשב"א דברי ליישב  כט"ז הב"י חילק 

בא התרומה כתוב ראיתי הדברים][כן  ונראים הספרים, וכן חד
שהנה  הרשב "א, בדברי חדש הפרי  שהבין מוכח
קכ"א  ובסימן דחויין, הרשב"א שדברי כתב בסק "ד

טז) בהכשר (ס"ק סגי  הכלי  במקצת נשתמש שאם כתב 
דכאן  שהבין כרחך על השו"ע , דעת ושכן מקצתו
הראשון. בישול כגובה השני  בבישול שאין מיירי 

בהמשך. הדברים ונרחיב

.c בהבנה לדון יצא הכסף בנקודות הש"ך הנה
עם  מסכימים הכל ולטענתו ברשב"א, מחודשת
גמורה  בהגעלה מיירי הרשב "א להבנתו הרשב "א.
עניינו  ועיקר הקדירה, בכל מים שהוחמו והיינו כדינו
בכלי  אף  בלע , שהיתרא מקום שבכל לחדש

האור ידי על ביבש]שתשמישו שבלע צריך [והיינו והיה
בהגעלה. ליה סגי  בלע שהיתרא כיון מ "מ ליבון
הרשב "א  דבלשון קשים דבריו אכן בקיצור. עכת"ד
ואדרבה  גמורה בהגעלה שמיירי  לזה רמז נמצא לא
בישול  של בהגעלה שמדבר פשוט לשונו מרהיטת
בב"י  שהובא לפיסקא בהקדמתו וז"ל בישול אחר

בב"י] הובא לא זו  מתכות [והקדמה כלי  נבאר ועתה :
בו  שבישל ככלי  קצתו ממנו ונפלט  האיסור מן שבלע
בהן  וכיוצא דגים או ירקות בו בישל כך ואחר בשר
שימלא  ודגים ירקות לבשל דרך שאין ובודאי  ע "כ.

איש והחזון הקדירה. כל אמנם )את ד "ה א אות  כא  כתב(סי '
תמוה  הרשב"א: בדברי  הכסף נקודות של חידושו על
הגעלה  אין שהרי הגעלה, בליכא מיירי  הרשב "א דהרי
שהרי  ודיינא דינא לית הגעלה היתה ואילו בירקות.
דאיקלש  ומשום הגעלה בלא להתיר בא הרשב "א

עכ"ד. היתר בעודו בבישל ודוקא טעמו,
.dחשיב בישול אחר שבישול הרשב"א בהיתר הנה

דעת החוות כתב ששים (סק"ב)כהגעלה, שיש דדוקא
הטעם, דנקלש אמרינן אז הבלוע  כנגד השני  בבישול
לא  בודאי מששים בפחות בתוכו כשבישל אבל

רעק"א והגאון גמור. טעם נשאר ועדיין (אותהוקלש

יום א ) כל אמרינן היאך כדבריו דאם עליו הקשה
אין  כלי  בסתם הרוב  פי על הא לחבירו גיעול נעשה
הראשונים  בכל מוסכם וכן עכ"ל. הבלוע נגד ששים
הכלי  כל כנגד ששים שבתוכו מה אין כלי דסתם

בש  על (סק"א )"ךכמובא מיוסד הרשב "א דהיתר אלא .
בתשובה דז"ל דהיתרא, נ"ט  בר נ"ט  דזהו (ח"א ההבנה

תקטז) טעם סי' בנותן שאמרו זה דבר של טעמו ועיקר :
היתר  בלע שכל לפי  היינו בחלב  בבשר טעם נותן בר
נותן  בר טעם נותן אלא בו שאין עד ונקלש שנחלש
בזה  לך ואין איסור. שם עליו לחול ראוי  אינו טעם
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úåøå÷î
כדאמרו  וקדשים, בחלב  בשר והם בלבד ב ' אלא

ע "ז ויום (עו.)בשלהי  יום דכל והאסכלא השפוד גבי 
שכתבתי  במה עיין ועוד עכ"ל לחבירו גיעול נעשה

א ')לעיל לזה.(הערה ברורה ראיה
.e שדברי הגם הלכה ולענין תואר: הפרי  וז"ל

פליגי  רבוותא שכמה כיון ונכוחים, נכונים הרשב "א
פגום  שהבלוע בהיכא זולת להתיר לסמוך אין עליה
ושהתה  מבשר בלועה מתכת של קדירה הדרך: זה על
בה  ובישל הוא, פגום שבה הבשר שבליעת לעת מעת
שום  בלי חלב  בה לבשל יכול מים או ירקות כך אחר

צדק  ובזבחי ע"כ. פגום להיותו כב)תיקון כתב(ס"ק
בשעת  לא אם פגום, שהכלי  בזה גם להחמיר דיש
בה  לבשל אחרת קדירה לו ואין שבת ובערב  הדחק
בה. לבשל ולהתיר תואר הפרי  על בזה לסמוך יש

החיים בכף  לא )והוב "ד שיעור (אות  דאם נראה ולי  .
הבישול  גובה כשיעור בקדירה השני  הבישול גובה
על  לכתחילה לסמוך רשאי  הט "ז, וכמ "ש הראשון
מי  מצינו דלא יומו, בן כשהוא אפילו הכלי הכשר
ו' סעיף קכ"א בסימן הרמ"א כתב  דהנה בזה שחולק
מקצתו, בהכשר סגי הכלי במקצת נשתמש דאם
כהרשב "א  דלא וזהו באיסור. בכלי נשתמש ואפילו
שם  הש"ך וכמ "ש בהיתר כשנשתמש דוקא שמתיר

טז) שם(ס "ק והט "ז שאם (סק"ז). השו"ע שדעת כתב
שם  חדש והפרי כולו. להכשיר צריך באיסור, נשתמש

טז) הרמ "א (ס"ק כדעת המחבר שדעת וכתב חולק 
סגי  באיסור, הכלי במקצת נשתמש אם שאפילו

תנ"א  סימן שבאו"ח ואף עיקר. ושכן מקצתו, בהכשר
ידותי  להגעיל צריך הכלים דכל המחבר זהו פסק הם,

החמץ טעם הידות גם בלעו שלא אפשר שאי משום
לנקותם, כשמדיחם ראשון כלי ידי  על השנה בכל
שאם  כולם מדברי  יוצא ועכ"פ עכ"ד. הב "ח וכמ "ש
שבישל  דידן בנידון כמו בהיתר בכלי נשתמש
באותו  שני  בבישול להכשירו מספיק  בשר, בתחילה
שיהא  להחמיר וראוי  הראשון. בישול גובה שיעור
הראוי  הדבר שזהו מים, ידי  על השני הבישול

תנ"ב סימן חיים באורח ועיין בהגה.(ס"א )להגעלה.
(a) וכל הב "י  וכ"כ בהדיא הרשב "א כתב  כן

הפוסקים.
(b)תנ"ב סימן באור"ח ערוך הגמרא (ס"ו)השלחן ע"פ 

בטיט(עו.)בע "ז הכלי לפי  סביב שפה לעשות הצריך
כדי  הרתיחה, מי  שם שיגיעו כדי  מים ולמלאותו
דחיישינן  בשפתו, המים ויגיעו היטב שיתמלא
הצריך  שלא והרשב"א הכלי, לשפת שהגיעו לניצוצות
חשש  לא מדוע עיון שצריך באמת הכלי , למלאות
כרחך  ועל מבפנים, הכלי דופני על שניתזו לניצוצות
על  ניתזו ניצוצות כמה יפה באומד שמשער דעתו
בו  להשתמש כלי אותו של ושדרכו הכלי, דופני 
להגיע יוכל שלא ודאי  שיודע באופן היתר, בשפע 
בסימן  וכדאיתא הניצוצות מחמת טעם נתינת לכדי
ההלכה  באור שם ועיין הרשב "א. בשם ז' סעיף צ "ט
שלנו  קדירות לגבי  שכתבנו מה הסימן בסוף 

הן: שצפופות
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ב. å"ö]סימן ïîéñì êééù]

:sixg xaca h"p xa h"p oica
בגמרא`. קיא :)איתא אביי (חולין משום חזקיה אמר

צנון  בכותח, לאכלם מותר בקערה שעלו דגים הלכתא
בכותח . לאכלו אסור בשר בה שחתך בסכין שחתכו

רש"י  קישות)ופירש ד"ה מותר (קיב . בקערה שעלו דגים
אלא  הממש מן הבא טעם נותן דאין בכותח, לאכלן
מקנחין  קערה דסתם טעם, מנותן הבא טעם נותן
סכין  אבל מיאוס, משום עליה הקרוש משומן אותה
וכשחותך  ניכר, ואינו עליו קרוש שהשמנונית פעמים
דמשום  ועוד הממש, מן הבא טעם נותן הוי  הצנון
דוחקא  ואגב  הרותחים מדגים טפי  בלע  חורפיה
השו"ע ומרן ע "כ. צנון ובלע סכינא פליט  דסכינא
של  בסכין שחתכם סילקא או צנון פסק : א' בסעי '
בחלב לאכלם אסור מקונח, שאינו או יומו, בן בשר
שהוא  מקום, נטילת כדי החתך ממקום שיטול עד
בשר, טעם בו יהא ולא שיטעמנו או אצבע , כעובי
בן  לאינו הדין דהוא אומרים ויש  בהדחה. מותר שאז

הש"ך וביאר מקונח. והוא בן (סק"ב)יומו בשר של :
חורפיה  דאגב בודאי  ונקי  מקונח  שהוא אע"פ  - יומו
הטעם  גוף  סכין פלט דסכינא ודוחקא וסילקא דצנון
נ"ט לשאר דמי לא הלכך בעין איסור כמו והוי  שבו
השני  כלשון וזהו ע"כ. דמותר צ"ה סי' דלעיל נ"ט בר

רש"י. של
.aחדש הפרי המחבר (סק"ב)אמנם פסק  דלפי  כתב 

מותר  שנתבשלו דגים דאפילו א' סעיף  צ "ה בסי'
טעם, אלא מפליט  אינו שהבישול כיון בכותח לאכלן
שכן  כל דהתירא, טעם נותן בר טעם נותן שפיר ומקרי
טעם  נותן בר טעם נותן דחשיב דצנון חורפא

התוס' בדברי מפורש וכן הלכתא )דהיתרא, ד "ה (קי"א :

כט)והרא"ש סי' דצנון.(פ "ח  מחורפא גרע לא שבישול
שאסרה  דמה ברש"י הראשון כפירוש העיקר ולכן
ולכן  הסכין. גבי  שעל שמנונית משום היינו בזה הגמ '
בכותח הצנון לאכול מותר יפה מקונח  הסכין אם
רוב דעת וזה דהיתרא, נ"ט  בר נ"ט דהוי משום

הגר"א ובביאור עכת"ד. הרגיש (סק"ב)הפוסקים

והוא  - כו' או יומו בן וכתב: שו"ע שבפסקי בקושי
ואע "ג  קישות. ד "ה שם רש"י של הטעמים כשני
אפשר  ואי צ"ה ר"ס הש"ע  לדעת מותר דנתבשלו
הלכתא, ד"ה תוס ' כמ "ש שברש"י  השני כטעם לומר
עכ"ל. ש"ך עיין הטעם, גוף  פלט  דחורפיה ליה סבירא
מפליט דצנון דחורפא הסכימו אחרונים הרבה וכן
בר  נ"ט  בהו אמרינן ולא שבו, הטעם גוף  מהסכין

הכרתי והם תואר(סק"א )נ"ט . והפרמ "ג (סק"א )והפרי
סק"ב) וכן (שפ "ד השו"ע, מדברי לזוז דחלילה וכתב 

דעת החוות סק"א )פסקו אדם(חי' ס"א )והחכמת מט (כלל

צדק  חריףועוד (סק"א )זבחי טעם ולדעתם אחרונים.
הבנת  נגד זהו שכאמור אף  מבישול, יותר מפליט

והרא"ש. התוספות
.b הראשונים של ובנין מנין לרוב  מצינו אולם

אלא  אסור דאינו רש"י  של ראשון כלשון להו דסבירא
הרמב"ם והם הסכין, פני  שעל השמנונית (המ"א משום

שם ) כרדב"ז דלא הרמ"ך , ובהגהות  משנה בכסף עיי "ש  הכ "ד, פ"ט

ריג)הסמ"ק  בד"ה הרמב "ן(סי ' הריטב "א בשמו  וכ"כ (בחידושיו,

ד.)הרשב"אדגים ) דף ש "א ב "ד  ג:הרא"ה(תה"א  ש"א  (ב "ד 

עוד) איתמר )הר"ןד"ה ד "ה מתוך )המאירי (ב . ד"ה קיא : (חולין

חלאווה ל.)מהר"ם קערה)הכלבו(פסחים ד"ה קו (סי '

חיים ס)ארחות סי ' מאכלות  תלמידי (איסורי  כתבו וכן ,
במשנה יונה לה:)רבינו משום (ע "ז החלתית שאיסור

הרע"ב פירש וכן שם, רש"י  וכדפירש הסכין שמנונית
מ"ו) פ "ב רוכל(ע"ז אבקת בשו"ת הב"י וכן רטו). נקט(סי'

צנון  גבי הבשר כל בפרק וכדאמרינן שכתב בפשטות,
הסכים  וכן הסכין, שע"פ  שמנונית בלע חורפיה דאגב 

טו)הגר"א אם (ס "ק הנ"ל, הראשונים של ולדבריהם .
משום  או בכותח, הצנון לאכול מותר נקי  הסכין
הבלוע את כלל מפליטה אינה צנון של דחריפות

גוים של צנון בו לחתוך אף ומותר דעת בסכין [כן

הנ"ל] והמאירי ולא הרא"ה נ"ט , בר נ"ט  דהוי  משום או ,
והרשב "א  הר"ן דעת כן בשרי . בסכין אלא הותר

ד.) דף ריש ש"א  ב "ד  ובתוהב "א תצז סימן ח"א אלא (בתשובה .
עצמו  הוא כתב דהלא הרשב"א בדברי  עיון שצריך
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הקצר הבית לה.)בתורת ש "ד  הלכה (ב "ד  לפסק והובא ,
קכ"א בסימן ישן(ס "ז)בשו"ע בוסכין שנתשמש [פי'

בהם] נשתמש  שלא חדשים לאפוקי  ידי העכו "ם על נכרי  של
כמו  חריף כך אחר יחתוך אם אפילו בקרקע נעיצה
וכו' מלבנה חמין בה לחתוך רוצה ואם בהכי סגי צנון
הצנון  חריפות שאין דס"ל משמע ומשם עיי"ש.
דהלא  הנ"ל, הרא"ה וכדעת כלום מהסכין מפליטה
הסכין  פני  שעל לשמנונית אלא מועילה אינה נעיצה
דחותך  כתב איך כן ואם הבלוע, להפליט  לא אבל
באיסורא. מהני  לא דכידוע נ"ט בר נ"ט  הוי  בסכין
י  בסימן הפרישה כי קושיא, כאן אין באמת אבל

מועילה (סק"ה) שהנעיצה הרשב"א בדעת כתב 
מאוד  דקה היא שהקליפה בסכין, הבלוע להפליט 
שפיר  אתי והשתא ו'. בס"ק  שם הש"ך וכ"כ עיי"ש.
ובכדי  קליפה, כדי  רק  הסכין מן מפליט  שהחריף 
וכ"כ  בנעיצה. סגי הסכין מן הקליפה את להסיר

פ "ט בסי ' כתב כב)הש"ך שנעצו (ס"ק בשר של שסכין
בחלב  לאכלו מותר צנון בו חתך ואח "כ [אבל בקרקע 

שם  הב"ח כי  מוסכמים הרשב"א בדעת הפרישה דברי  אין

וכתבו הפרישה דברי על השיגו  שור והתבואות אחרון בקונטרס

הטיחה  רק מהסכין  כלום מעברת הנעיצה שאין מעיד דהחוש

לבד. פניו ד"ה שעל ח: חולין  התוספות  דברי פשטות  כך (ובאמת

עכו "ם  של בסכין נעיצה שצריך  שכתבו  י סי ' פ"א שם והרא"ש  והלכתא 

נעיצה). בלא יוצא ואין שמנונית  בו  ונדבק תמיד איסור בו שחותכין  כיון

הגוי). מן  תשמיש  כלי הלוקח הלכות (תחילת האשכול בספר מפורש וכן 

והש "ך  הפרישה שכתבו  כמו  שסובר מוכיחים הרשב"א דברי  אבל

ד' בבית הבית במשמרת מצאתי שוב ד.)בדעתו . דף שפליג (ש"א 

וע"י שבו , בלע משום אסור גוים שסכין וכתב הנ"ל הרא"ה על

וכ"כ  הסכין. מגוף מפליטה שנעיצה הרי  עיי "ש. שרי  נעיצה

ג ' בבית הבית במשמרת ע "א )בהדיא ריש  עז דף בצונן(ש "ג דהדחה

ואפילו מהניא בקרקע נעיצה שהרי הבלוע, מן קצת להפליט מהני

אתרוג  ביה לחתוך וכו' אש ע"י אפילו  הבולעין  נכרים של בסכין

החריפין] וצנון 

.d הראשונים כל בפני  לעמוד יוכל מי דדינא מסקנה
היטב שהודח  נקי  בשרי  בסכין שחתכו שצנון הנ"ל
ריש  שבשו"ע והגם נ"ט. בר נ"ט  ליה דהוי  במים,
יש  נ"ט , בר נ"ט  הוי לא מקונח שבסכין משמע  הסימן

דוקא במקונח  דמיירי דבריו בנקודות ליישב  כתב [וכבר

בשמנונית] מסופק מקונח שסכין  פ"ט בסימן אבל הכסף ,
שרי  במים היטב עו:(א)כשהודח  ש "ג  (ב"ג  רשב"א [עיין 

בה  להשתמש ורוצה בה ששחט שסכין שכתב שם) ובמשמה"ב

הדחה  ע"י  אבל דוחקא, דאיכא כיון יפה בקינוח סגי לא צונן 

כן שרי] בזה מחמירים אחרונים שהרבה כיון אכן .
להתיר  יש ספק עוד בהצטרף  מקום ומכל לנהוג, ראוי

הפלתי שכתב ובצלים (סק"א )וכמו בשומים ולכן .
שאין  שסוברים הראשונים מן דיש להקל, יש וכדומה
וסילקא  צנון חלתית בש"ס  הנזכר אלא חריף נקרא

בב "י  בו (ס"ב)כמבואר שחותך מודח  הסכין אם וכן .
הוי  בצנון דאף הדין עיקר בתר אזלינן יומו בן אינו

נ"ט בר מנתנ"ט  על צנון  בשרי  בסכין לחתוך  לכתחילה מותר [ואז

שרי נ"ט בר דנ"ט צ"ה סי ' ריש  בהירה בהלכה כמ"ש  בחלב לאכלו 

ספרד לבני הסכין ].(ב)לכתחילה את פעמים עשר נעץ ואם
קשה  דהויבקרקע הפוגמים  חומרים  ע"י  היטב בשפשוף [וה"ה

מ"א] ס "ק פ "ט בסי ' כמ"ש  לחתוך כנעיצה לכתחילה שרי  דודאי
אף מהני  דזה כלום, הצנון פולט לא דבזה צנון בו
ס "ז, קכ"א סי' בשו"ע שכתב כמו איסור של בסכין

המ וכ"כ נ"ט. בר מנ"ט יעקב ועדיף סקט"ו)נחת סא (כלל

ואינו)ורעק"א ד "ה הסי' :(ריש 

úåøòä
עצמו (`) הוא דהלא יומו, בן שאינו בסכין חתכו אם הצנון את שהתיר הסימן בריש השו"ע על יקשה זה שלפי אלא

ק"ג  בסימן הוי (ס"ה)כתב דאל"כ  פניה, על שומן יהא שלא מודחת הקדרה שתהא ובלבד  נטל "פ, הוא יומו בן שאינו
השמנונית [השומן] ניכר שלא היטב קינחה אם אבל פניה. על שומן שרואים בדוקא ליישב ויש עיי"ש. נפגמה שלא כחתיכה

לעת. מעת אחר נפגמת היא הרי  כלל
(a)מהשו"ע זה לדין ראיה להביא הסי ')ואין  ומשמע (ריש  בחלב' לאכלו אסור יומו בן בשר של  בסכין שחתכו 'צנון שכתב

בחלב: לאכלו מנת על בו לחתוך לכתחילה שהיקל מצינו לא אבל  בחלב. לאכלו לכתחילה מותר יומו בן שכשאינו בהדיא
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ג . è"ö]סימן  ïîéñì êééù]

.dklda oih`l'bd zexyk
מיוצר  והוא ומקריש. מייצב  כחומר משמש ג'לאטין
נבלות  בהמות של סחוס  או רכים מעצמות או מעורות
כמה  אותם שמייבשים טמאות מבהמות או וטריפות,
אותם  שורים שנתייבשו ואחר השמש, בחום חודשים
ולאחר  בסיד, כך ואחר מלח בחומצת ארוכה שרייה
מתקבל  לאבקה וטחינה ייבוש בישול שטיפה

הג'לטין.
יש `. אופן ובאיזה איסור יש אם לבאר עלינו ראשית

הרמב "ם  הנה אלו. טמאות בהמות של (מאכ"א לעצמות

הי"ח ) מבהמה פ"ד  או וטריפה מנבלה האוכל וז"ל: כתב 
ומן  הגידים ומן העצמות ומן העור מן הטמאים וחיה
פטור  זה הרי  אסור שהוא אע"פ  הטלפים ומן הקרנים
עם  מצטרפין ואין לאכילה ראויין אינן שאלו מפני
טמאות  דעצמות בדבריו מבואר עכ"ל. לכזית הבשר
ולעומת  איסור. בהם יש לאכילה ראויות שאינן אע "ג

בחולין איתא דהנה חולקים יש זרוע(צח :)זאת גבי 
לכהןבשלה וניתן  אותו ומניפין  ממנו  המורם הוא נזיר איל [של

רש "י] הוא. שלמים דהא לבעליו  נאכל כולו והאיל לזרים, ואסור

מתבטלת  שיעור באיזה ונחלקו האיל, בשאר שבטלה
בשר  סבר בששים, דאמר 'מאן הגמ': ז"ל הזרוע .
ליה  והוה משערינן, ועצמות בשר בהדי ועצמות
בשר  בהדי  בשר סבר במאה, דאמר מאן בששים.
דאמר  כמאן וקיי"ל ע "כ. במאה'. ליה והוה משערינן,
מצטרפות  האיסור שעצמות עולה זו ומגמ' בששים.

להיתר. מצטרפות ההיתר ועצמות לאיסור
.a בירושלמי ה"ו)אכן פ "י הונא (תרומות  רב 'אמר איתא

שאף והיינו ההיתר' את מעלין איסור קליפי  אמר
מה  לבטל מסייעת האסורה ביצה של הקליפה

והר"ןשבת  לה.)וכה, אפשר (חולין דילן גמ' דלפי כתב 
מצטרפי  דלא טעמא היינו בששים דלמ"ד לומר
מפני  אוסרין עצמן שהן לפי  להיתר שבזרוע עצמות
אבל  לחות, מהן שיצא רכותן ומחמת שבהם מוח
אותן  שאף  אפשר אוסרין שאינן וקליפין יבשין עצמות
הרמב "ן  דעת אין אבל ההיתר את מעלין איסור של

ומדקיי "ל) ד "ה צט: כן(חולין  על ז"ל חולק דהבבלי ס"ל [אלא

לאסור] מצטרפין  האיסור ועצמות והר"שהירושלמי  (תרומה .

יש פ"ה) דשמא לקליפין עצמות בין לחלק  דצריך כתב

ביצים, מקליפי יותר בעצמות טעם של לחלוחית
למ "ד  הנשה גיד דהא כן, לומר מסתבר לא  ואעפ"כ
ומי  מותר הירך עם נתבשל אם טעם בנותן בגידים אין
לקמן  דתנן ואע "ג מגיד, יותר לאיסור עצמות עדיפי 

דתרומות בתרא קדשים(מ"ה)בפרק  [שראויות עצמות

מכנסןלאכילה] שהוא לאכלן]בזמן מכנסן  אסורים [שהכהן 
בירושלמי [לזרים] אמרינן הא בשם (ה"ד), אבהו ר' עלה

מתניתין, היא והסחוסין כנפים בראשי יוחנן ר'
צולין כיצד בפרק  שריפה דטעונים נמי (פג.)ועצמות

דיליף דהא נראה לכך התם, כדאיתא מוח  בהן כשיש
בעלמא  סימנא הזרוע  בעצמות ומשער בשלה מזרוע
ברובה  דמדאורייתא התם כדאיתא הוא ואסמכתא
מין  ומדאורייתא הוא במינו מין באיל דזרוע  בטיל

והרא"ש הר"ש. עכ"ד ברוב . פ"ז)במינו הביא (חולין
הבית בתורת הרשב "א וגם הר"ש. ש "א דברי ב "ד  (הארוך 

ו.) בהדי דף ועצם בשר דמשערין דאמר דבבלי  כתב
לשיעור  הוא בעלמא אסמכתא אלא אינו ועצם בשר
איסור  של וקליפין עצמות והילכך דעלמא. ששים
לומר  צריך ואין הונא כרב ההיתר עם מצטרפין
ההיתר. עם שמצטרפין היתר של ועצמות קליפין
שבעצמות  המוח מוח  בהן שיש עצמות מקום ומכל
וגם  האיסור. עם ומצטרף  הוא אוסר איסור של
דעלמא  לשעורין אלו שיעורין כי הבית במשמרת
עצמות  כן, תאמר לא דאם אסמכתא, וכעין לקחום
שצריכין  אפשר היאך איסור של וקליפין איסור של
אנו  ומה איסור בהן אין הן והלא להתירן שיעור
איסור  שאין בדבריו מבואר הרי  עי"ש. לבטלן צריכין

בע "ז בתוספות מבואר וכן ההוא )בעצמות. ד"ה (סט.

דבש  אוכלים אנו היאך עכשיו לתמוה יש דכתבו
על  ואף  בדבש מעורבים הדבורים רגלי והלא דבורים
לכולי  מיתסר דאיפגם עצמו השרץ  מ "מ פגם דהוי  גב 
הדבורים  רגלי  דודאי  תם לרבינו נראה לכן עלמא,
העצמות  דהא מותרים נינהו בעלמא דעצמות כיון

ידים במס' דתנן מ"ו)טהורים החמור (פ"ד  עצמות
שם  וכ"כ החמור. כעצמות הדבורים ורגלי  טהורים,

ההוא )הר"ן ד"ה יא )והרא"ש(לב: סי ' (סי 'והמרדכי (פ"ה

חדשתתנה) הפרי  וכ"כ כן. גם תם רבינו פא בשם (סי '

כז) מדיני ס"ק אכילה דיני דלמדו בדבריהם מבואר הרי  .



ñøèðå÷â ïîéñúåëìääöø

ראוין  שאינן טמאה בהמה של ועצמות  טומאה,
אחיעזר  ובשו"ת כהרמב"ם. ודלא איסור, אין לאכילה

לג) סי ' כו'(ח"ג והגידין דהעצמות הרמב"ם דמ "ש כתב
מוח , בהם שיש או הרכין בעצמות היינו אסור, שהוא

דבריו  בסוף  כתב הרמב "ם דהרי נראה, אינו שהם זה
לאכילה. ראוים בהם אינם שיש בעצמות מיירי  ואי 

וכל  השו"ע וגם לאכילה, ראוים בודאי הרי מוח
מצטרפים  מוח בהם שיש דעצמות כתבו הפוסקים

לאכילה. ראוים שהם מחמת והיינו לאיסור,
.bערוך צט)והשולחן שיש (ר "ס נבלה חתיכת פסק :

עצמות  היתר, לקדירת שנפלה ועצמות בשר בה
ואצ "ל  האיסור, לבטל ההיתר עם מצטרפים האיסור
המוח אבל ההיתר, עם מצטרפין ההיתר שעצמות
הקדירה  וגוף  האיסור. עם מצטרף איסור שבעצמות
ע "כ. ההיתר. עם ולא האיסור עם לא מצטרפת, אינה
לבטל  מצטרפים האיסור שעצמות הדבר ובטעם

ההלכה באור מ "ש עיין האחרונים, סק"א )נחלקו צט .(סי'
הפלתי  מדברי דהעצמות (סק"א )והעולה אחרונים ועוד

הט"ז אך אסורים. הדבר (סק"א )עצמם בטעם ביאר
בר  שאינם לפי לבטל מצטרפים האיסור שעצמות
הם  בולעים מקום ומכל האיסור, בכלל אינם אכילה
כי  האיסור, את לבטל מצטרפין לכן הבישול, ידי על
לחלוחית  כן גם בהם ויש לתוכן גם מתפשט האיסור
וכדבריו  האסור. הבשר מן שבולעים האיסור לבלבל

דעת החוות סק"א )העתיק  שאין (חי ' מדבריהם ומשמע  .
מספיק זה אין עדיין מקום ומכל בעצמות. איסור כלל
ואפשר  מסחוס  שנעשים שיש כיון הג'לאטין להתיר
כו"ע ובזה שלהם, המוח עם מעצמות שנעשים אפילו
בירושלמי  בהדיא וכדאיתא אסורים, שאלו מודים
ראוים  והסחוסין כנפים שראשי  הר"ש שהביא הנ"ל

לאכילה.
.c.לאכילה שנפגם מצד הג'לאטין להתיר שיש אלא

ביהודה הנודע  כו)דהנה סי ' חיו"ד אודות (קמא נשאל
הרבה  אותה שמייבשים טמא דג של שלפוחית
של  משקה לתוך או יין של חבית לתוך אותה ונותנים
למטה, היין של השמרים את להשקיע כדי  דבש מי 
הדור  מגדולי  כמה ונתעוררו המשקה, את להצליל וכן
הוא  הרי דכבוש משום לאסור יש לכאורה כי  ע "ז,

אין  הרי  במשקה, ששים יש אם ואפילו כמבושל,
להתיר  שרצו מהם ויש לכתחלה. איסור  מבטלין
בו  שאין בעלמא כעץ ונעשית נתייבשה שכבר מטעם

הרמ "א ממ "ש ראיה ומביאים כלל, פז)טעם להתיר (סי'
שנתייבש  משום חלב, בו שנותנים הקיבה בעור כיו"ב
שמלבד  אני  אומר אולם וכתב, בעלמא. כעץ  ונעשה

לג)שהש"ך ס "ק כן,(שם  לעשות אין דלכתחילה כתב 
דשאני  לאסור, יש בדיעבד אפילו דבנ"ד נראה עוד
עליו  יחול ואימתי  הוא היתר הקיבה שעור התם
שנתייבש  וכיון החלב , עם בהצטרפו רק הוא האיסור,
החלב לאסור טעם בו נשאר לא כעץ, ונעשה מקודם
השלפוחית  אבל כלל, בחלב בשר שם עליו חל ולא
עליה  חל כבר התורה, מן ואסורה טמא דג של שהיא
לאחר  גם האיסור ממנה נפקע  ולא איסור שם
גם  שנפסלה עד לגמרי נתיבשה אא"כ שנתייבשה,

בע"ז שהרי  כלב, ורבי (סח .)לאכילת מאיר רבי  נחלקו
נקראת  שאינה לגר ראויה שאינה נבלה בדין שמעון
מעיקרא  בסרוחה דוקא היינו מאיר רבי  שלדעת נבלה,
נבלה  לידי שבאה מקודם ואיפגמא דהואיל מחיים שחין [מוכת

פקע  לא תו  מעיקרא דאיתסר היכא אבל עליה, נבלה שם חל לא

רש "י] פגם. משום דסרוחה איסור ס "ל שמעון ורבי  ,
הוא, בעלמא דעפרא למעוטי קרא צריך לא מעיקרא
היינו  לגר ראויה שאינה נבלה למעוטי  קרא אתא וכי
ור"ש  דר"מ ובפלוגתא נבלה. שנעשית אחר בנסרחה

בעירובין כי מי , כדברי הלכה הכרע  לנו איתא (מו:)אין
על  ותמה בתיקו. וקאי מאי , ור"ש ר"מ להו איבעיא
ר"מ שכתב  שלו, התלמוד במבוא הנגיד שמואל רבינו
ואכן  דעירובין. הסוגיא נגד והוא כר"ש, הלכה ור"ש
כדברי  הלכה ור"ש ר"מ  כתב , עולם הליכות בספר
ראוי  סרוחה דנבלה זו בפלוגתא ולפ "ז המחמיר,
אולם  עכת"ד. המחמיר. שהוא כר"מ  לפסוק 

שביעית ה"ז)בירושלמי הלכה (פ "ח  ור"ש ר"מ  איתא,
משנה הכסף ומרן הט"ו)כר"ש. תרומות מהל' כתב(פ"ח

ואיפשיטא  דידן, בתלמוד איפשיטא דלא דבעיא
וגם  דהירושלמי. כפשיטותא נקטינן בירושלמי 

מהר"ם תלמיד יח )התשב"ץ  לד)והרא"ש(סי' סי ' פ"ב  (ע"ז

עולה  וכן שמעון". כרבי הלכה ור"ש "ר"מ כתבו
הר"ן סח .)מדברי  משנה(ע "ז הלחם וכ"כ מהל'. (פי"ב
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ה"ו) דהלכה שחיטה הכלל על לסמוך להרמב"ם דס"ל
מלאכי היד וכ"כ ר"מ . לגבי תקפ )כר"ש דקי"ל (כלל

יעיר  בספר החיד"א וכן כר"ש. דהלכה כהירושלמי
יא )אזן אות  ר מכל (מע ' ותמה הנ"ל, מהפוסקים הביא

עיי"ש. זה. כל ממנו שנעלם ביהודה, הנודע  על זה 
.d הדבר על לעמוד יש לאכילה שנפגם זה ובענין

אסורות  מאכלות בהלכות הרמב"ם דהנה אופן. באיזה
הי"א ) שהסריח(פי "ד  אחר האסור אוכל אכל דאם כתב 

ומלשון  פטור. זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש
אב שאסור. משמע  השו"עפטור מפסק ס"ב)ל קג (סי'

וז"ל: באכילה, מותר אדם מאכילת שנפגם שכל עולה
לאכלו, קץ שיהא עד לגמרי  שיפגום צריך אין זה פגם
מי  ויש תערובתו. אוסר אינו קצת פוגם אפילו אלא
היתר  עם מועט איסור כשנתערב דוקא דהיינו שאומר
ואפילו  מועט, היתר לתוך מרובה איסור אבל מרובה,
מותר, לפגם טעם נותן אומרים אין מחצה, על מחצה
ע "כ, אדם. למאכל ראוי שאינו לגמרי שיפגום עד

הרשב "א מדברי יט.)והוא ש "א ב"ד הארוך והר"ן (תוה"ב 
לב:) צריך (ע"ז איסור שרובו דכל אלו בדברים מבואר .

וכדביאר  ככולו. ורובו אדם, מאכילת נפסל שיהא
לה (סק"א )הט "ז דילפינן מותר לפגם טעם נותן וז"ל:

בשעריך  אשר לגר נבלה כל תאכלו "לא דכתיב מגר
ושאינה  נבילה קרויה לגר הראויה נבילה תתננה",
בתערובות  שהאיסור כל הכי משום לא, לגר ראויה
ואין  עצמו בפני הוא כאילו הוה מועט , וההיתר הרוב ,
ראויה  שאינה כנבילה לגמרי  נפגם שיהא עד היתר לו
הן  איסור, תערובות מחמת שנאסר כל אבל לאכילה,
באיסור  הן היתר, ברוב  ובטל ממש בו שיש באיסור
די  היתר, רוב  שאין אף טעם נותן אלא ממש שאינו
נהנה  לא דהא התערובות אותו קצת נפגם יהיה אם לו
דכל  שכתב  הרי עכ"ל. טעם. שום מהתערובות
עצמו. בפני  הוא כאילו האיסור הוה מועט  שההיתר

מגדים הפרי על לתמוה סק"א )ויש היינו (מש"ז שכתב:
שיש  כל כלל לאדם ראוי  אינו סוף דסוף כיון טעמא
דאם  בדבריו ומשמע  עכ"ל. גזרו. לא תו היתר מעט 
מדרבנן. אסור היה עצמו בפני אז כלל היתר היה לא
מה  מועט היתר ועוד להיפך, משמע  דמהט "ז אינו וזה
מוכח וכן התורה. בכל ככולו רובו דהא לי  יועיל

יעקב  חלקת בשו"ת ג)שהבין אות  סב סי' מדהביא (יו"ד
אחר  האסור אוכל 'אכל שכתב  הרמב"ם דברי 
פטור', זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח 
פסק אחר נגרר פעמים ברוב  דהמחבר דכיון וכתב 

המחבר דדעת כרחך על דאיסור הרמב "ם, שכתב [הנ "ל

מותר] אדם מאכילת שנפסל מועט היתר לתוך בדברי מרובה
עיי"ש. אכילה, לענין הוא ומותר פטור דהאי הרמב"ם
ומותר  שפטור הרמב "ם בדעת דס "ל שכתב מה אכן
לסתום  ולא לפרש יש דלפוסקים גדול, דוחק זהו

באו"ח  הב "י  רי)וכמ"ש הרמב "ם (סי' דעת הוא וברור ,
כתב וכן אדם. מאכילת שנפגם אפילו מדרבנן שאוסר

חדש סק"א )הפרי  קג מדרבנן (סי ' אוסר דהרמב"ם
דלא  מחודש באופן דבריו וביאר אדם, מאוכל כשבטל
תשקצו", "בל מצד אלא נבלה, איסור משום אוסר
אדם  לאכילת מאוס שאינו באופן נתערב  אם ולכן
אינם  דבריו מקום מכל בדבריו. עי "ש לכתחילה מותר
הג'לאטין  בענין פנים כל על בפוסקים. מוסכמים
באכילה  מותר הוא אדם מאכילת רק  נפגם אם אפילו
כיון  מותר מגדים להפרי  ואפילו השו"ע, לדעת

היתר עם מועט]שמעורב  חדש [ואפילו  להפרי וגם .
בשאר  מעורב  שהוא כיון מותר, הוא הרמב "ם בדעת
להחולקים  ואפילו תשקצו". "בל משום בו ואין מאכל
כל  אותו שמייבשים כיון מותר, חדש הפרי הנחת על
גם  ונפסל כימיים, בחומרים אותו ומערבים כך,
שנעשה  כיון איסור אין לכו"ע  ובזה כלב, מאכילת
אבות  שאר בהלכות הרמב"ם דכתב  בעלמא, כעפר

הי "ג)הטומאה ונפסל (פ "א  והבאיש שנפסד נבילה 'בשר
חמירא  טומאה והרי ע "כ. טהור' הכלב  מלאכול

בבכורות כדמוכח  שם(כג:)מאיסורא, (ד"ה ובתוס '

הרבואידך ) כתב  וכן מותר. שבאכילה בודאי כן ואם .
ברכה בשיורי  והובא כהונה א )בתי  אות  קג עיי"ש.(סי'
יוסף  דברי  בשו"ת מבואר ו)וכן דפסק(סי ' הא על
מת טומאת בהלכות ה"י)הרמב "ם המת (פ "ג 'דבשר

מותר  גם דהוא וכתב טהור', כקמח ונעשה שנפרך
באכילה.

.eכתב הנה זה. בענין המדברים הפוסקים נביא ועתה
רט"ז סי' באו"ח ואתא (ס"ב)הטור הואיל מור וז"ל:

והנכון  חיה, זיעת שהוא י "א מילתא, ביה נימא לידן
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חטוטרות  כמין לה ויש היא ידועה שחיה בעיני 
כך  ואחר דם כמין תחלה שם ומתקבץ בצוארה
אוסר  היה והרמ"ה המור. ממנו ונעשה מתייבש

משום  ליתן לאכלו שאפשר כתב  יונה וה"ר דם, חשש
דתחילתו  אע "ג הוא בעלמא דפירשא להתירו טעם בו
אם  הדבש שהרי תדע אזלינן, השתא דבתר דם היה
בתוכו  נמוח  שהאיסור אע"פ  איסור, חתיכת בו נפל
דבש, לתוכו הנופל הדבר להחזיר הדבש שדרך כיון
היה  שתחילתו אע"פ  נמי  הכא דבש, כמו ליה דיינינן
על  כתב ז"ל הרא"ש וא"א אזלינן. השתא בתר דם
עכ"ל. ראייה. צריכה ראייתו דאפילו ונ"ל דבריו

ולענ"ד (סק"ב)והט "ז וז"ל: וכתב  הטור דברי  הביא
הרא"ש  ממ"ש להיתר ברורה ראיה יש דהא תמוה

כ"ה) דאם (בס "פ ר"ת דכתב  כשירה במעי טריפה בחלב 
בעלמא כפירשא הוי קרוש והרמב"ם הוא הרי "ף [ולדעת

פ"ז סי' השו"ע וכ"פ פירשא, הוי  נקרש  שלא הערת (ס "ט)אף .

הבהמה המחבר] על שנקרש כיון נמי  הכא כן אם ,
גבי  על או הבהמה תוך לי  דמה פירשא, נעשה
וכתב עכ"ל הוא. בעלמא פירשא ואידי  אידי הבהמה

ברורה w"qendוז"ל:(סק"ז)המשנה enk[הנ"ל [המור

בורא  עליה מברך לפיכך החיה, מן בא זה ובשמים -
שרצו ויש בשמים. והרא"ש]מיני כל [הרמ"ה על לאסרו

דדם  התבשיל את בריחו להטעים בקדירה לתת פנים
פוסקים והרבה באכילה. חדש אסור ופרי  מים [ט"ז (שו"ת

י) סי' רבהחיים  באליה הובא אחרונים הציון](סק"ד)ועוד שער .

השתא, בתר דאזלינן בקדירה לתת אפילו מתירים
ריח שנותן בעלמא עפרא אלא הוא דם לאו והשתא
ובפמ "ג  כדבריהם. להורות שמצדד בא"ר ועיין טוב.
להקל  דבריהם על לסמוך דיש כן גם מצדד במשב "ז
ודע עכ"ל. בתבשיל. כנגדו ששים ביש לכתחילה אף 

בתשובה עצמו ו)שהרא"ש סי' כד  סברת (כלל הביא
נבלה  בשר בו נותנין שאפילו דדבש הנ"ל יונה רבינו
השתא  דבתר מותר, לדבש ונתהפך דנימוח  כיון
באורח יוסף  בבית הובאה הרא"ש ותשובת אזלינן.

ס"ח )חיים תסז הר"ן(סי ' וכן לט:). דע"ז בהא (פ"ב  העיר
משום  אי לה ניחוש למאי דבש התם, דאמרינן
לערב שדרך שאף כלומר וכתב סרי , מסרא איערובי 
להיות  וחוזרים בתוכו ונימוחים אחרים דברים בדבש

שהמתערב לפי  למידי , למיחש ליכא מקום מכל דבש,
הוי, בעלמא דעפרא ומותר, מסריח  נימוח שלא עד בו

בתמורה מותר,(לא .)וכדאמרינן טריפה ביצת אפרוח
עפרא  שעתא ההיא מסרח , לכי  גדיל קא דאימת

הרדב"ז בשו"ת גם ע"כ. הוא. תעא )בעלמא סי' (ח "ג

ובמרקחות, בתבשיל המוסק לתת סמכו מה על נשאל
שהרמ "ה  שאע"פ  והשיב  טמאה, חיה דם הוא והרי
רבים  פוסקים מקום מכל באכילה, אוסרו היה
מהדבש  להתירו ראיה הביא יונה ורבינו התירוהו,
הרבה  שנפסד אסור אוכל דכל דמילתא כללא וכו'.
שהביא  ועי "ש באכילה. מותר עפר להיות שחזר עד
שנעשה  כשרה בהמה במעי  טריפה מחלב  ראיה עוד

לב חקרי בשו"ת וכן הט"ז. וכמ"ש סי 'פירשא יו"ד (ח"א

סע"ג) דק"ד הרדב "זעב  בדעת תקמח )כתב סי ' שהובא (ח "ג
ורדים גנת ה)בשו"ת סי' א כלל המומיא (חיו"ד היתר בדין

החנוטים] בשר משום [שהוא טעמא דהאי  באכילה,
המוסק , שהוא המור בדין יונה כרבינו ליה דסבירא
מדרבנן. ואפי' לגמרי  מותר האיסור שנשתנה שכל

לועז מעם בספר ועוד ותולעתע "ש. בפסוק תרומה (פרשת

קטנים שני) פירות בהם שגדלים אילנות יש כתב
המלאים  קטנים תולעים כמאה יש פרי ובכל כעדשים,
הפירות  ומייבשים זה, גב על זה מאד ולחוצים דם,
אותם  שורים כך ואחר ואב תמוז בימי  בשמש הללו
האלה  התולעים מן כדם אדומים נעשים והמים במים,
במרקחות  הקירמיז ונותנים קירמיז, שקוראים וזהו
כיון  בזה איסור ואין נאה, צבע שיקבלו כדי
בעלמא, כעפר ונעשים בשמש מתייבשים שהתולעים
הגאון  זקנו מר העלה ושכן בששים. הם בטלים  וגם
ומרן  ע"כ. יד. כתיבת בתשובה חביב בן מהר"ם

עין טוב  בס' פד)החיד"א סי' ביו "ד  צה, אות  יח גם (סי ' כתב 
הרב הורה המרקחות, בתוך הקירמיז שנותנים מה כן
וטעמי  להתיר, כת"י  בתשובה חביב  בן מהר"ם הגדול
בספר  כולי מהר"י בתו בן הרב בדברי  הובאו ההיתר
שלם  מהר"ש המובהק  הרב  מפי  ושמעתי לועז. מעם
גדולה  תשובה כתב  שהוא אמשטרדם, בעיר בהיותי
אליהו  כמהר"ר הרה"ג עמו והסכים להתיר, בזה
בספר  פלאג'י הגר"ח הסכים וכן עכ"ד. ז"ל. ישראל

חיים סע "א )גנזי דקמ"ו י, אות ת מלאכול (מע ' ושהנזהרים ,
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ע "ש. חסידות. ממדת אלא אינו אלה מרקחות
.f,לכתחילה איסור מבטלין שאין לדין בנוגע  והנה

כזה  שבאופן שסוברים הנ"ל הפוסקים בדברי מבואר
מפני  איסור, מבטלים אין של הדין כלל שייך לא
בדרך  קיים איסור מבטל אם רק  הוא שהאיסור
מתבטל  בעצמו שהאיסור באופן לא אבל תערובות,
ידי  על נעשה שהביטול שכן ומכל ממנו. ועובר
הפוסקים  רוב  בעיני חשוב  מהעכו"ם והקניה עכו"ם

יוסף דברי  בשו"ת וכ"כ העולה (שם )כדיעבד. כן ועל .
העלה  וכן כלל. בג'לאטין איסור כל שאין האמור מכל

אומר יביע  בשו"ת יא )הגרע"י סי ' חיו "ד  עוד (ח "ח  ויש .
כאן, להאריך עוד מקום והיה בפוסקים, רבה אריכות
כאן  הבאתי  כן פי  על ואף  מהכיל, היריעה קצרה אך
תמצא  אלו דברים בתוך וגם הדברים, עיקרי  את
כתבתי  לא אך בפוסקים, שהועלו לקושיות תשובות

בפירוש: השאלות
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ד. è"ö]סימן ïîéñì êééù]

.xeripe xfeg oica
בגמ '`. עג.)איתא יוחנן:(ע "ז א"ר דימי רב אתא כי 

כולו  היום כל אפילו לבור מחבית נסך יין המערה
יצחק דרב  מימרא שם איתא ועוד בטל. ראשון ראשון
הראשונים  ונחלקו יוחנן, דר' אליבא דרבין ומימרא
ואין  יוחנן. ר' בדעת אמוראי  הני  פלוגתת בביאור
אלא  זו, בסוגיא השונים בפירושים להאריך רצוני 
ע"פ להלכה העולים הדברים מסקנת את אביא
כתב צ "ט: בסימן הב"י וז"ל והאחרונים. הראשונים

לו.)הר"ן הפוסקים (ע "ז ופסקו וכו' דימי רב דאמר אהא
דלית  דאע"ג הראב "ד ודעת כוותיה. הלכתא דלית
ומים  במים יין גבי  מיהו ביין יין לענין כוותיה הלכתא
וכיוצא  ודם חלב  כגון שנימוח איסור לכל וכן ֵביין
היתר  לתוך האיסור יפול שאם כוותיה, הלכתא בהם
על  אף  נפילה בשעת טעם נותן בו שאין מעט מעט 
דראשון  מותר, כולו היום כל איסור בו שנפל פי 
ולא  גמור היתר הוא הרי שנתבטל וכיון בטל, ראשון
להיתר  אף  אלא לאיסור עוד מצטרף  שאינו לו די
אבל  מכאן. לאחר בו הנופל איסור לבטל מצטרף

כתב  והא )הרמב"ן ד "ה עג. האיסורין (ע"ז בשאר דאפילו
בהיתר  נפל אם אלא בטל, ראשון ראשון אמרינן לא
אם  מיעוטו מחמת שנתבטל פי  על אף  מועט  איסור
כדי  בו יש ראשון של שבצירופו איסור שם ונפל חזר
דלא  דימי  לדרב  דחינן דהא זה, היתר נאסר טעם נותן
אידחיא  לגמרי לה דאידחיא וכיון יוחנן רבי אמרה
בטיל, לא דטעמא משום דמלתא וטעמא כלל, וליתה
כיון  אטעמא למיקם דליכא במינו במין ואפילו
במינו  שלא כנגדו טעם ליתן כדי  בו שיש שהשיעור
אפילו  אלא המקלח  באיסור לומר צריך ואין אסור,
הסברות  שתי  וראיות וניעור. דחוזר אסור דמיקטף 
כדעת  ז"ל ודעתו בארוכה הר"ן שם כתב  וטענותיהם

שם כתבו שהתוספות מפני אתא )הרמב "ן כי  (ד"ה

וניעור, חוזר טעם נתינת לכלל שבא דכל בפשיטות
הבית בתורת ג"כ ע"ג)והרשב"א כז ש"ב ב"ד הביא (ארוך 

עכ"ל  עיקר ז"ל הרמב"ן שכדברי  והעלה זה מחלוקת
פסק  הרמב "ם והנה ה"ל)הב "י . פט"ז מים (מאכ"א

מין  שהן מפני טעם בנותן במים יין או ביין שנתערבו
המשקה  בשנפל אמורים דברים במה מינו, בשאינו
המשקה  נפל אם אבל האסור, המשקה לתוך המותר

בטל, ראשון ראשון המותר המשקה לתוך האסור
מעט ויורד מריק  שהיה קטן מצלצול שיורק והוא

הראב "ד כסברת וזהו ע"כ. ד]מעט  אות לקמן  עוד .[ועיין 
הרשב "א  כהר"ן פסק  ו' סעיף  צ "ט בסימן והרמ "א
דבריו  וכתבנו בזה לו אחרת שיטה ולהש"ך והרמב"ן.
לדחות  האחרונים כל כתבו כבר ומ "מ ההלכה, באור

דבריו.
.aחדש הפרי  כא )והנה דברי (ס "ק לסתור הרבה האריך

וכתב  זה, בדין נמצינו)הראשונים דברי (ד"ה לדחות
דאורייתא, כעיקר דטעם דס"ל עצמו מדבריו הראב "ד
טעם  בהיתר שנרגש שאע"פ  לומר סברא מה וא"כ
הותר, הרי ונתבטל מעט  מעט שנפל כיון האיסור,
הכרתו  היא זו טעימתו הטעם שנרגש כיון והלא
שיטת  ואת הניכר. לאיסור ביטול שאין ידוע והדבר

בתרומות מדתנן לדחות כתב  וסייעתו (פ "ה הרמב "ן

ונפלה מ"ז) הגביהה למאה , שנפלה תרומה של סאה
שתרבה  עד מותר זה הרי אחרת ונפלה הגביהה אחרת
האיסורים  דבכל ולדעתם ע "כ. החולין על תרומה
בהיתר  ששים שאין עד כשנתרבה וניעור חוזר אמרינן
דבר  דכל העלה ולכן זו. ממשנה קשה האיסור נגד
ולכן  וניעור חוזר אמרינן לא מדרבנן אלא נאסר שאינו
ביבש  יבש מינו בשאינו מין או בלח לח במינו מין
אינו  ששים, הצריכו שרבנן אף  ברוב , מהתורה שבטל
שאין  עד כך כל האיסור נתרבה אם זולת וניעור חוזר
האיסור  נפילת בנודע ודוקא האיסור, נגד מההיתר רוב 
בשאינו  במין אבל השני . נפילת שנודע  קודם הראשון
חוזר  האיסור אז ששים צריך דמהתורה לח מינו
וכן  הראשון. האיסור נפילת בנודע  אפילו וניעור

הגר"א טו)בביאור זו (ס "ק כסברא והעלה בזה האריך
בירושלמי  מפורש ושכן הנ"ל. מהמשנה ראיה והביא

ה"ב)דתרומות זאת (פ "ה יוסי ר' אמר הנ"ל אמשנה
מינו  את מעורר תורה דבר בטל שהוא דבר אומרת

האשכול בספר והנה לד)לאסור. אות  איסור תערובת  (הל'

שנתבטל  במינו דמין שמעינן וז"ל: כדבריהם. מפורש
ידיעה  לו היה אם איסורא כשהתוסף  וניעור חוזר אין
ועד  ממינו. אחר איסור לבטל מסייע והאיסור בנתיים,
זמן  כל במינו במין מסתבר וניעור, חוזר אינו כמה
שנפל  האיסור כל על מתרבה שבתערובת שההיתר
שנפלה  תרומה של סאה דתנן דתרומה דומיא לתוכו
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אחרת  ונפלה הגביהה אחרת ונפלה הגביהה למאה,
עכ"ל. החולין על תרומה שתרבה עד מותר זה הרי

אשכול בנחל ה)וכ"כ אות  כדעת (שם דעתו חדש דהפרי 
האשכול. רבינו

.bתואר הפרי  והשיגו)אכן ד "ה יב  יב)והפלתי(ס "ק (ס "ק

כיון  התם דשאני מהמשנה הראיה לדחות כתבו
שהגביה  כמו עשאוהו להגביהה חכמים שהצריכו
והעמידו  אמרו והם אמרו דהם עצמה. התרומה
מקום. בכל התורה כשיעור דהוא רוב על השיעור
והרשב "א  הרמב "ן הרא"ש דקיימי כיון דמעתה וכתבו
דבריהם  על לחלוק להקל ח "ו שיטה בחד והר"ן
דכבר  מוכרחים דבריהם ואין עי"ש. אופן בשום
צריך  בתרומה דדוקא ברורות בראיות הגר"א הוכיח
שאיתא  וכמו בידיעה, סגי איסורין ובשאר הגבהה

דתרומות ח-ט)בתוספתא הל' שנפלה (פ "ו  ערלה סאה
מותרת  זו הרי אחרת נפלה כך ואחר בה ידע למאתים,

אמרינן גוונא וכהאי  המותר. על אסור שירבה (שם עד

הי"ב) ידעפ"ח העיסה, לתוך שנפל שביעית של שאור
גם  ראיותיו. ליתר ועי"ש מותר. נתחמץ כך ואחר בה
זה  גם וסייעתו, הרמב"ן נגד להקל דאין שכתבו מה
סברת  לצרף יש האשכול דעת דמלבד מוכרח , אינו

בדאורייתא אף  שמתירים והראב "ד [ומה הרמב"ם

הוי טעם ונתן האיסור שנתרבה דכיון  סברתם על הפר"ח שהקשה

האיסור  שנפל דכיון דס"ל בפשיטות ליישב יש  האיסור, כהוכר

אינו טעם ויתן  איסור עוד לכשיתוסף ואף להיתר, נהפך ונתבטל

ושו "ר  בכה"ג. גזרו  לא וחז"ל דהיתרא, טעמא דחשיב כיון  אוסר

הפלתי איברא )שכ"כ קושייתו](ד "ה קי"ל לדחות שלא ואף  ,
איש  החזון מצדד וכן להקל. יש בדרבנן מ "מ כן,

יח )בערלה אות  ד והגר"א.(סי' הפר"ח כדעת
.c.זה בדין השו"ע מרן דעת לברר לנו נותר ועתה

הרמב "ם לשון העתיק קל"ד סימן בריש (פט"ז דהנה

של הכ "ח ) הבור לתוך קטן מצרצור נסך יין עירה דאם
בטל. ראשון ראשון כולו היום כל עירה אפילו יין
כנגדו  בהיתר ששים ואין היין שנתרבה אפילו ומשמע 
הש"ך  וכ"כ הרמב "ם. בדעת וש"פ  הרדב"ז וכמ "ש

השו"ע ,(סק"ד) כתב  ג' בסעיף מאידך השו"ע . לדעת
מפני  טעם, בנותן במים יין או ביין שנתערבו מים
בשנפל  אמורים דברים במה מינו. בשאינו מין שהם
נפל  אם אבל האסור, המשקה לתוך המותר המשקה
ראשון  ראשון המותר המשקה לתוך האסור המשקה

מ שהיה קטן מצרצור שיורק  והוא ויורד בטל, ריק 
בו  שיש עד האסור המשקה נתרבה ואם מעט. מעט 
מועתק זה סעיף לשון וכל עכ"ל. אוסר טעם ליתן כדי

הרמב"ם מדברי  במילה שהוסיף(ה"ל)מילה אלא ,
ליתן  בו שיש עד האסור המשקה נתרבה דאם השו"ע 
לדבריו  אלו דבריו סתרו דלכאורה ותמוה אוסר. טעם
הרמב "ם, לדעת דעתו הסכימה דשם א', שסעיף
טעם  ליתן בכחו שיש עד המשקה נתרבה דאפילו
הכי  אפילו בהיתר ששים כשאין והיינו מינו באינו

ובש"ך יז)מותר. נפלה (ס "ק דטעות דנראה כתב 
האסור  המשקה נתרבה אם אומרים ויש וצ "ל בספרים
הרמב "ם  כדעת בסתם השו"ע  דהכריע  והיינו וכו'.
ולא  אומרים. יש בשם שניה דעה הביא כך ואחר
הראב "ד  סברת הביא צ"ט  סו"ס דבב"י כיון נהירא,
מדברי  דבריו לדחות וכתב הרמב"ם. כסברת שהיא
בדברי  המחוור והביאור וכנ"ל. הראשונים שאר

צ "ט בסימן יהודה ביד שכתב כמו הוא (הארוך השו"ע

הטור ) והנה ד"ה כה שם ס"ק בב "י  דעתו כפי  נראה דהעיקר
אך  וניעור, חוזר דאין כהרמב "ם פסק במינו דבמין
דחוזר  הפוסקים כדעת דהעיקר ס"ל מינו ושאינו במין

שם בב"י להדיא מפורש וכן מין (ס"א )וניעור. דגבי  ,
דרבין  מסכימים והרא"ש שהרמב"ם דכיון כתב  במינו
וגדולים  דרבים אע"ג יצחק, ורב  דימי אדרב  פליג לא
נקטינן  הוא דרבנן דבמידי  כיון עלייהו, פליגי

מינו בשאינו מין גבי ואילו שהביא (ס "ג)כוותיהו. אחר
והרשב "א  דהרמב"ן כתב והראב "ד, הרמב"ם דברי 
הם  וכך והרא"ש, התוס ' דעת הוא ושכן עליהם נחלקו
מעט המים לתוך היין נפל ואם שכתב הטור דברי 
עד  כשמתרבה טעם, ליתן כדי בו שאין אע "פ מעט 
עכ"ד. נקטינן והכי  אוסר. טעם ליתן כדי  בו שיהיה

.d.והגר"א חדש הפרי  כסברת ממש שזהו רואה והנך
כדעת  ספרד לבני  להורות הלכתא לה קם והשתא
לאחר  כתב  גופיה יהודה שהיד פי  על ואף השו"ע .
וגדולים, רבים הסכימו שכן ההגה כדברי  דהעיקר מכן
מקום. בכל הרמ"א לדעת נמשך דהוא משום היינו

צדק בזבחי  מח )ומ"ש החיים(ס "ק ע )וכף  לדחות (אות
ונראה  בדקדוק. שלא הוא ממהלכה חדש הפרי  דברי 
במקום  עכ"פ  להקל לסמוך רשאים אשכנז בני  דגם

זו: כסברא הפסד
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ה. ÷"á]סימן ïîéñì êééù]

.eaxrzpy milk
חלב`. בכלי בשר כלי  שנתערבו מצוי שהדבר לפי 

ובפרט שהוטבלו, בכלים הוטבלו שלא כלים או וכדו'
ההלכה  ללבן ראיתי  מרובה, שהטורח  עסק בבתי
מדברי  זה דין מקור הנה ידי . השגת כפי בשרשה

יוסף הבית והביאו ס "ג)הרשב "א קב 'כתבבזה"ל(סי'
הבית בתורת לח .)הרשב"א ש "ד  סוף ב "ד  כלי (הקצר 

ניכר  ואינו באחרים שנתערב איסור בבליעות שנאסר
ולהחזירו  להגעילו שאפשר פי  על ואף  ברוב, בטל
לו  שיש כדבר אותו דנין אין כן, ידי  על להכשירו
הוא  הרי  אלא שיגעילם עד כולם לאסור מתירין
שאין  שכל ברוב , ובטל ביבש שנתערב  יבש כאיסור
מעותיו  לפזר וצריך מאליהן, באין שלו מתירין
מתירין' לו שיש בכלל אינו במתירין הוצאות ולהוציא
דבתחילה  הרשב "א, דברי  להבין ויש הב"י. עכ"ל

מאליהן באין שלו מתירין שאין שכל נחשב כתב [אינו 

ומותר] מתירין לו  שיש שיבוא דבר דצריך שכוונתו משמע ,
טוב ביום שנולדה כביצה הזמן מכח ממילא המתיר
לעשות  צריך אם אבל גרים. קא דהזמן שנתערבה
אך  מתירין. לו שיש דבר הוי  לא להתירו מעשה
עליו  להוציא שצריך דכיון הרשב "א כתב  בהמשך

מתירין,[להגעילו]הוצאות לו שיש דבר בכלל אינו
מעשה, לעשות שצריך אף הוצאות לו דכשאין משמע 
וקשיא  מתירין. לו שיש דבר מטעם אסור חשיב  עדיין
להדיא  הרשב "א כתב  קג. בדף אמנם אהדדי . דיוקא
וכגון  בידו תלוי והמעשה במעשה תלוי כשהמתיר
שיש  דבר קרויין אלו שכל והקדש שני ומעשר טבל
שאינו  הטעם כאן לומר הוצרך ולכן ע"כ. מתירין לו
נקט בהגה וכן הוצאות. מטעם מתירין לו יש חשיב 
אמנם  להגעילו. הוצאות עליו להוציא שצריך הטעם

פו)הרש"ל סו"ס הטעם (פכ "ה לזה צריך היה דלא כתב
בא  דלא כיון נמי  הכי  בלאו כי מעותיו, פיזור של
לו  שיש דבר חשיב לא זמן מכח  ממילא ההיתר

הש"ך אבל עכ"ל. וז"ל (סק"ח )מתירין דבריו על כתב
בלא  ההיתר בא אפילו דהא דעתו, לסוף  ירדתי 'ולא
וכהאי  נדרים כגון מתירין לו שיש דבר חשיב זמן

להשיג  בלא לרש"ל ציין רעק "א אמנם עכ"ל. גוונא'
יעקב  המנחת וגם סק"ח )עליו. לט בשפ "ד (כלל והובא

ונדרים (סק"ח ) ופשוטים, נכונים מהרש"ל דדברי  כתב 
יעקב במנחת ועיין עליה. לאיתשלוי  דמצוה כיון שאני

בנדרים הגמ' דברי על בר"ן הרש"ל דברי (נט.)שתלה

תרומה  וכו' עליהן לאיתשולי  מצוה קונמות 'בשלמא
' כך על הר"ן וכתב  עלה'. לאיתשולי  מצוה כיון מאי

לא  הכי, למעבד מצוה וליכא מעצמו בא ההיתר שאין
לעיל  מני  דקא והקדש מתירין. לו שיש דבר מיקרי 
דעל  עסקינן הבית בדק בהקדש מתירין, לו שיש בדבר
הר"ן  מדברי להדיא הרי עכ"ל. קאי' לפדייה כרחין
מעצמו  יבוא שההיתר או משתים אחת להיות דצריך

בהיתרו  מצוה שיהא מהרש"ל או דדברי  נמצא .
דברי  מיושב ובזה כהוגן. אלו הר"ן דברי  על מיוסדים
לה  נתנו בחולין, שנתערבה דתרומה הנ"ל הגמ '
שיש  דבר מקרי ולא במאה, אחד ביטול שיעור חכמים
להשאל  מצוה שאין כיון שאלה, ידי על מתירין לו
שכ"ג  סימן ביו"ד הט "ז לתירוץ  צריך ואין עלה.

בדיני (סק"ב) להדיא דכתב  לשיטתו אזיל והרשב "א .
קג.)תערובות ש "א במעשה (ב"ד תלי  דכשההיתר

כן  על מתירין, לו שיש דבר מקרי בידו והמעשה
עכת"ד  להגעילו. הוצאות דצריך זה לטעם הוצרך

דנדרים בגמ' איתא ביאור, וביתר 'כל (נח .)המנח"י.
טבל כגון מתירין לו שיש ידידבר על להתירו  [שניתן

אחר] ממקום ומעשרות תרומה והקדש הפרשת שני ומעשר
לו  שאין דבר וכל שיעור. חכמים בהם נתנו לא וחדש
וערלה  וחלה מעשר ותרומת תרומה כגון מתירין
נט ובדף  ע"כ. שיעור' חכמים בהם נתנו הכרם וכלאי

קונמות אבא ר' אמר א פירות]עמ' מאכילת הוי [שנדר
שנא  מאי הגמ ' והקשתה מתירין. לו שיש דבר
במאה, ובטל מתירין לו שאין דבר דהוי מתרומה

להשאל מצוה דקונמות משום הגמ ' עליהם ומסיקה
בנה  כאילו הנודר כל נתן רבי  דאמר נתן, דרבי משום
כן  שאין מה עליה, מקטיר כאילו והמקיימו במה,
לה  קבעו לכן עליה להשאל מצוה שאין תרומה

הט"ז והקשה ביטול. שיעור הוא (שם )חכמים כן דאם
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שיש  דבר הוי  לא להשאל מצוה שאין מקום שבכל
ק"ב  בסימן מבואר הרי  מתירין, בהגה)לו דאף(ס "ג

הפסד  בלי  כן לעשות יכול אם להתירו מצוה שאין
תירוצו  ועי"ש בטל. ואינו מתירין לו שיש כדבר דינו

שם ובש"ך מבואר (סק"ז)באריכות. הכסף  ובנקודות
לו  שיש דבר מצד לאסור יש מצוה שאין במקום שגם
איסור  קצת בזה שיש משום תרומה ושאני מתירין,

היא הלכה שכן ס "ג)להשאל ר "ג סי' נשאלין (שו "ע שאין
הקדש נדרי  מצוה]על דברי  שהם תרומה הדין אלא [והוא

יאיר בחוות כתב זה וכעין קל)מדוחק. סי ' שכוונת (שו"ת
אלא  להשאל, מצוה שאין רק לא שבתרומה הגמ '
התרומה  הפרשת מצות הפסד לו יש עליה נשאל שאם
ולכן  לבטלה ברכתו שתהיה גורם וגם כבר, שהפריש
ממה  וחומר קל מתירין, לו שיש דבר נקרא אינו
ידי  על רק היתר לו שיש שדבר הפוסקים שכתבו
עכ"ד. מתירין לו שיש דבר נחשב  אינו ממון הפסד
שבאמת  כיון קשיא לא מעיקרא יעקב המנחת ולדעת
שיש  דבר מקרי  הוצאות שכשאין סברא האי  על חולק
בא  ולא מעשה לעשות שצריך דכל וס "ל מתירין, לו
לו  שיש דבר מקרי לא זמן, מכח ממילא המתיר
ובאמת  עליהן. להשאל שמצוה קונמות מלבד מתירין
לעיל  שהבאנו דבגמ ' זו, סברא על טובא להקשות יש
לו  שיש דבר נחשבים והקדש שני  שמעשר אמרו
יש  זו קושיא ומחמת לפדותם. מצוה אין והרי מתירין,
בשער  כתב  הנה זה. בדין הראשונים סברות לברר

ה"י)המלך פט"ו  התוס '(מאכ "א  מעשר )שלדעת ד "ה נח . (נדרים

כל)והרא"ש ד "ה שני (שם שמעשר הטעם שכתבו
נחשב מפני והקדש הוא מתירין לו שיש דבר ים

שיהיה  נט בדף  בגמ' שהצריכו ומה לפדותם, שאפשר
אין  מתירין, לו שיש דבר שיחשב  כדי להישאל מצוה
שלשה  לקבץ טירחא בו שיש שאלה לענין אלא זה

לו:)אנשים בבכורות  אינו (כמבואר  אם ולכן פתח , ולמצוא
לו  שאין חשיב ולכן לזה שעומד נחשב  לא מצוה
טירחא  בלא להתירו שאפשר דבר אבל מתירין,
אנשים  לכך צריך שאינו והקדש, שני  מעשר כפדיית
לו  שיש דבר נחשב מצוה שאינו פי  על אף אחרים,

והרע "ב המשנה בפירוש והרמב"ם פ"במתירין. (ביכורים 

מתירין מ"ב) לו שיש דבר נחשב  שני שמעשר פירשו
כל  את לאכול שיכול כיון ירושלים בתוך כשהוא רק 
שני  מעשר התערב אם אבל במקומה, כולה התערובת
לו  שיש דבר נחשב לא לירושלים מחוץ  בחולין
לירושלים. להעלותו בדבר שטורח  מפני  מתירין,
מקום  בכל לפדותו שיכול דמה לדבריהם לומר וצריך
בכך  שאין כיון מתירין לו שיש דבר מחשיבו אינו

ומשמע מצוה. טורח, מצד לירושלים מחוץ לפטור שכתבו  [ומה

שאין אף לירושלים להעלותו חייב היה טורח היה לא שאם

חשיב  לירושלים ההעלאה דגם משום זהו  ממילא, בא המתיר

השלחן ערוך עיין סי "ז)מצוה. ק"ב צריך ](סימן  ולדבריהם .
בהקדש  שמדובר הר"ן שפירש כמו הקדש לענין לומר
הר"ן  דברי אך לפדייה. עומד כרחו שבעל הבית בדק
חשיב מצוה בדבר שרק  שכתב דלפי  ביאור, צריך

לעיל והרי מתירין, לו שיש שמעשר (נח .)כדבר פירש
לירושלים  מחוץ  אף מתירין לו שיש דבר נחשב  שני
לפדותו. מצוה אין דהרי וקשה לפדותו, שיכול כיון
שיש  שני שמעשר סובר שהר"ן המלך בשער ותירץ
נחשב כן על לפדיון עומד סתמו בעלייתו טורח  לו

מתירין לו שיש מצוה לדבר במקום שכשאינו  הר"ן  [ומ"ש

גורמת  שהמצוה משום לא הוא מתירין, לו  שיש כדבר חשיב אינו 

להשאל  מצוה שיש  שכיון  משום אלא מתירין , לו כיש להחשיבו 

שם וכמ"ש  עליו להישאל עומד הוא אז נדרו אלא )על ד "ה (נט.

לפדייה  שעומד שני מעשר הדין  והוא  דמי , עלייהו אתשיל דכאילו

מצוה] שאינו אף מתירין לו  יש דבריו נחשב עיי "ש .
תליא  מחלוקת שהאי  העולה כלל והנה באריכות.
שאפילו  והרא"ש התוס ' דדעת ראשונים. במחלוקת
לו  שיש דבר חשיב  עדיין מצוה במקום כשאינו

לא אם הרמב "ם מתירין וכן הר"ן ודעת טורח . במקום
המלך]והרע"ב  שער מצוה [עפ"י  שאין שכל לשיטתם

מתירין לו שיש כדבר נחשב אינו כןבדבר אם [אלא

הזמן שאז ונתערבה טוב ביום שנולדה כביצה גרים קא הזמן

מתירין לו  שיש דבר הוי  ירושלים בתוך שני שמעשר ומה מתיר.

שהזמן נחשב זה דגם נראה לאכלו , מעשה לעשות שצריך אף

הרגע] באותו  לאכלו  שיכול כיון הרש"ל גורם כדברי וזהו .
מציעא  בבא דבגמ' עיון צריך ועדיין יעקב. והמנחת

שיש (נג) כדבר חשיב  מצוה בדבר שאין שאף משמע
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שם  המלך בשער זו בקושיא עמד ובאמת מתירין. לו
נמצאנו) הרמב "ם (ד"ה דמדברי  להקשות הוסיף  וגם ,

רבעי ונטע שני  מעשר בהלכות הט"ז)עצמו משמע(פ "ו
ולמעשה  לייישב. שנדחק  מה שם ועיין כן, ס"ל שלא
כיון  להקל, זו סברא על לסמוך שאין בודאי  נראה
המתיר  שאין דכל סברא האי  ס "ל לא והרא"ש דהתוס '
ודעת  מתירין. לו שיש כדבר חשיב  לא ממילא בא
להחמיר. יש ולכן בזה, ברורה אינה והרע "ב הרמב"ם

.aהש"ך כתב בתשובה(סק"ח )עוד מהרי "ל קסד): (סי '

הפסד  להגעילו דההוצאה אהרשב"א כן גם חולק
הזהב  בפרק  וכדחשבינן הוא נג.)מועט ובפ "ז (ב "מ

העלאה (נח .)דנדרים ידי  על מתירין לו יש שני מעשר
דהזהב בתוס' מוכח  וכן ליהדר )לירושלים. ד"ה (שם

ויש  עי"ש. וכו' חשיב לא מועט  והפסד דלטירחא
מרובה  הפסד שאין במקום לדבריו עכ"ל.לחוש

שם  דבגמ ' קצת. הדברים להרחיב יש ביאור וליתר
לירושלים  שנכנס  דמה בברייתא דמבואר אהא מקשינן
שיש  דבר הוי והרי  מתירין, לו שאין דבר מקרי ויצא
והוקשה  לירושלים. להחזירו שיכול כיון מתירין לו

לעיל לת  לאקשויי  הגמ ' מצי  הוה גוונא האי דכי  וס '
הוי  מפרוטה פחות שני  דמעשר בברייתא דקתני אהא
יכול  הא ואמאי  להקשות ויכל מתירין, לו שאין דבר
גבי  דלעיל ומיישבים ולאוכלו. לירושלים להעלותו
לומר  דיש משום הכי פריך לא פרוטה שוה בו אין

בהכי  ומקרי  הרבה, מירושלים ברחוק  [שצריך דאיירי 

ירושלים] עד הרבה הכא לטרוח אבל מתירין, לו אין
לא  דאפילו משמע  ויצא' לירושלים 'משנכנס  דקתני 

אחת, פסיעה אלא יקשה]יצא שפיר זה [הויואמאי[ועל

מתירין] לו  שאין  המהרי"ל דבר ולמד וכו'. 'ולעייליה'
בכדי  יותר הוצאות עליו להוציא שצריך שכל מהתוס'
לדעת  בפנים. בדבריו עיין מתירין, לו אין חשיב שויו
טורחו  הרבה, ורחוק  פרוטה משוה בפחות מהרי "ל

יש  מקרי לא וודאי  מעשר של משויו טפי הוי  ויציאתו
שנכנס במי אבל לירושלים, העלאה ידי על מתירין לו
מתירין  לו שיש דבר הוי  אחת, פסיעה ויצא לירושלים
מלאה  בעגלה גם דמיירי  משמע הגמרא מסתמות כי
טורח דאיכא ושמן, יין של גדולה חבית או פירות
שיהא  אפשר אי אחת בפסיעה ולכך להכניסם והפסד
אכן  איכא. מיהא קצת הפסד אבל משויו, יותר הפסדו

מציעא לבבא בחידושיו ושנכנס)הרשב"א ד "ה הביא (שם 
תם רבינו שם על התוס' דברי  אינואת בתוס' [ולפנינו

ויבואר  ר"ת, של תירוצו שזהו הזכירו  בע"ז  אך ר"ת, מוזכר

לו והוסיף :לקמיה] שיש דבר מקרי  דלא שמעינן ומהא
הוצאה, בהפסד אלא מתירין לו שאין כל מתירין
שנתערבה  בלע מחמת שנאסרה לקערה מינה ונפקא
אף מתירין לו שיש דבר לה קרינן דלא הקערות בין

בהגעלה  היתר שיש פי  מדבריו על ומשמע עכ"ל.
חיישינן  לא מועטת לטירחא ולכאורה (א)שאפילו .

של  לדיוקו לחוש שלא הרשב "א ראה מה קשה
שכתב בקובץ  אחד לחכם וראיתי  בתוס'. המהרי "ל
רבינו  בדברי  נעוצה המחלוקת ששורש כן על שנראה

זרהתם. עבודה במסכת הכלל (עג:)דהנה 'זה איתא
וכו', טעם. בנותן - במינו שלא במשהו, - במינו מין
שבתורה, איסורין כל תרוייהו דאמרי ור"ל יוחנן ר'

חוץ טעם, בנותן - במינן שלא בין במינן מטבל בין
טעם  בנותן - במינן ושלא במשהו, - במינן נסך, ויין
משום  נסך, יין בשלמא וכו' טבל. לאתויי - הכלל וזה
טעמא? מאי טבל אלא כוכבים, דעבודת חומרא
פוטרת  אחת חטה שמואל: דאמר איסורו, כך כהיתירו

הכרי'. שםאת מאי)ובתוס' טבל '(ד"ה תימה הקשו
כך  דכהתירו במשהו דטבל דטעמא משמע  דהכא

ובירושלמי  נח .)איסורו, נדרים דידן בגמ' וכן  הגליון : בצד (הוגה

דבר  וכל מתירין לו יש דטבל משום דטעמא קאמר
טבל  כגון בטיל לא באלף אפילו מתירין לו שיש

úåøòä
מועטת (`) בטירחא אפילו כן ואם מירושלים. רחוק שהוא מטירחא כן ולמד גזרו, לא מועט  הפסד  שהיא בהגעלה דהלא

טורח שאין כיון בתערובתו' 'ליעייליה אקשינן לירושלם חוץ אחת פסיעה שכתב: שם מלשונו משמע וכן גזרו. לא
כלל: טורח דאין משמע עכ "ל. בהעלאתו
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במינן  שלא אבל במינן כשהן והקדש ומעשר ושביעית
לומר  ויש לי. למה טעמי תרי  והשתא טעם, בנותן
לו  דיש טעמא חד אלא ליכא דאי  תרוייהו, דצריכי
יש  דאז בעיר דהבעלים היכא דוקא אמינא הוי  מתירין
ליכא  אי  אבל להפריש, יכולים שהבעלים מתירין לו
שם, שהבעלים במקום לילך דיכול גב על אף  בעיר
לו  כשאין הוי והוצאה טורח  לו שיש כיון מקום מכל

הזהב  בפרק  תם רבינו שפירש כמו נג.)מתירין (ב "מ

ויציאה  טורח בלא אלא מתירין לו יש מיקרי דלא
טורח חשיב  אחרת לעיר שהליכה מבואר עכ"ל.
דברי  עם הדבר ועולה לא, מכן פחות אבל והוצאה,
חיישינן. לא מועטת טירחא או דלהוצאה מהרי "ל
בתורת  לשונו שזה לו, יש אחרת דרך הרשב"א אבל

לח :)הבית דף ש"ד ב "ד  דההיא (הארוך ז"ל תם רבנו ותירץ :
להתירו אחר טבל לו בשאין יוחנן צריך דרבי  [ולכך

איסורו '] כך 'כהיתרו  של שיש לטעם דבר 'טבל אמרו ולא ,
עליו  להפריש אחרת פרנסה לו בשיש אלא מתירין' לו
אין  פעמים אחר ממקום לקנות מזקיקו אתה שאילו
שיש  דבר אמרו ולא להתירו, כדי  נפסד הוא והרי לו

להתירו יכול בשהוא אלא מתירין הפסד לו שום בלא
מציעא ממון  בבבא מדאמרינן לך ותדע אחר. ממקום

שלא  אלא וכו' שני מעשר חזקיה אמר הזהב  פרק
להתירו  בשיכול אלא מתירין לו שיש דבר אמרו
שלדעת  מבואר עכ"ל. וכו' אחר הפסד בלא כדרכו

מתיר ר"ת איסורו]הרשב "א, כך דכהיתרו  טעם בכל [לולי
דאפשר  גב  על אף  אחר, ממקום לקנות כשצריך טבל
והרי  לו אין שפעמים לפי מועטת תהייה שההוצאה
לו  שיש דבר אמרו ולא רבנן, פלוג ולא נפסד, הוא
הפסד  שום בלא להתירו יכול בשהוא אלא מתירין
שבבבא  הרשב "א מפרש זה לפי אחר. ממקום ממון

אחת בפסיעה דדוקא התוס' אמרו יותר מציעא קצת [או 

טורחמזה] שאין כיון לא, ותו מתירין לו יש חשיב
שם]בהעלאתו בב"מ או [כלשונו  עמוסה בעגלה ולאו

ולמעשה  טירחא. לו בשאין אלא מיירי, גדולה בחבית
הרשב "א  כדברי  פסקו והרמ"א שהשו"ע  כיון
למעשה. העיקר כן מחוורת, בצורה שיטתו ונתבארה
חוץ שהוא שכל והרע"ב  הרמב"ם שדעת ובפרט 

טורח לו שיש כיון מתירין לו אין מקרי  לירושלים
מקרי  מועט והפסד בטורח  דאפילו ומשמע להעלותו,
בתוס ' המהרי"ל שיטת לפי  וגם מתירין. לו אין בהכי 

כמ "ש ליישב  השלחןיש סי "ז)בערוך קב דברי (סי ' על
וז"ל  להוצאה,'המהרי"ל ניתן שיעור איזה ידעתי ולא

להעלותה  יש מצוה דהתם ראיה אין שני וממעשר
לטעם  גם ומה ט "ו, שבסעיף כנדרים והוי לירושלים
שני  ממעשר ראיה דאין ודאי  שם שכתבנו טורח
לדינא  העיקר ולכן זה, טורח  עליו הטילה שהתורה
להוציא  שצריך דמה השו"ע  בעלי  רבותינו כפסק 
ומטעם  מתירין. לו שיש דבר בכלל זה אין הוצאות
כשיש  שנמלח בבשר שנתערב  נמלח  שלא בשר זה
שביכולתו  מתירין לו שיש כדבר הוה ולא מותר, רוב 

מלח  על הוצאות להוציא שצריך כיון [ט"זלמלחן

אלו סק"ח] יתקלקלו כולן, למולחן שצריך כיון ועוד .
וכל  כידוע , מדאי יותר מלח  בהן שיבלע  נמלחו שכבר
מתירין  לו שיש דבר שייך לא המאכל קלקול שיש

עכ"ל.
.b הוטבל שלא  כלי  בדין לדון נבוא הבוא ועתה

כולם. להטביל צריך האם שהוטבלו, בכלים שנתערב
חיים ברוח פלאג'י  המהר"ח  בזה דן סק"א )הנה קכב (סי '

לו  שיש לדבר נחשב הפסד בזה דאין דכיון וכתב 
אומר  יביע  בשו"ת אולם ברור. וזה וסיים (ח"במתירין,

ד) אות ט סי' הצל"חחיו"ד מדברי דבריו על להעיר כתב
כא ) ס "ק הציון  בשערי לו (הזכרתיו שיש דבר דקיי"ל דהא

אכילה  איסור לענין דוקא היינו בטל, לא מתירין
ביטול  ידי  על באיסור שתאכלנו דעד טעמא בה דשייך

רש"י וכדפירש בהיתר ג:)תאכלנו אי (ביצה שהרי  ,
היום  יאכלנו שאם ומחר, היום אותו לאכול לו אפשר
גם  לטלטל שיוכל בטלטול אבל למחר. עוד לו אין
כל  שעל מתירין, לו שיש דבר שייך לא ומחר, היום
לענין  אף כן ואם היום. של הטלטול את מפסיד פנים
הטעון  כלי  של תערובת בהם שיש בכלים להשתמש
שכן  והביא האמור. מהטעם להתיר אפשר טבילה

מרדכי  לבושי  בשו"ת פב)פסק  סי' חיו"ד ע"פ(ח"א להקל
דברי  על אומר ביביע שם העיר אכן הנ"ל. הצל"ח

והרמ"א הרשב"א מדברי  א )הצל"ח  באות בדין (הנ"ל
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דכתבו  באחרים, שנתערב איסור בבליעת שנאסר כלי
שצריך  משום מתירין לו שיש דבר חשיב  דלא טעמא
טעמא  האי דבלאו משמע  להגעילם, הוצאות להוציא
תיפוק הצל"ח  ולפי מתירין, לו שיש כדבר חשיב היה
לו  שיש דבר הוי לא והנאה תשמיש דלענין ליה

הש"ך מדברי  וגם שכתבו (סק"ח )מתירין. ודעימיה
כוותיה, דלא מוכח לעת מעת הכלים להשהות שיש
חסד  תורת בשו"ת הצל"ח  דברי  על כן שהעיר וכמו

ג)מלובלין אות  לח שלא (סי ' דבכלי נראה ולענ"ד עי"ש.
יודה  הצל"ח גם שהוטבלו בכלים שנתערב הוטבל
להטבילם  שיכול דכיון מתירין, לו שיש דבר דהוי
לטלטול  דמי ולא להטבילם, חייב שהייה בלי עכשיו
אמרינן  ולכן לטלטלו יכול שאינו גרים קא שהזמן
וזהו  היום, של הטלטול את שמפסיד מחמת שבטל
שלא  הרשב "א דברי ניחא ובזה לחלק, נכונה סברא
הוצאות. מצד אלא שנתערבו הכלים להגעיל פטר

חדשים מגדים בספר בהדיא שכ"כ ד)ושו"ר (אות 

מועטת  שהייה אלא צריך דאין דהיכא מודה דהצל"ח
אכן  מתירין. לו שיש כדבר הש"ך חשיב  מדברי באמת

על  דפליג מוכח לעת מעת הכלים להשהות שכתב 
לקיים  אומר ביביע הרב מסקנת אף ולדינא זו. סברא
בדברי  מפקפקים אחרונים כמה שכן חיים הרוח דברי 

כלל הצל"ח  ד מע' חמד ובשדה נח ס"ס ציון בנין בשו "ת [עיין 

אך פו] לטבלו, צריך בודאי  איסורא שאיתחזק ומכיון
ברכה  צבי .(ב)בלי  הר בשו "ת צג)[וכ"כ סי' יברך,(יו "ד  שלא

מברכין שאין לדמאי ודמי ברוב, בטל שמהתורה כיון וטעמו

וסב"ל. בספק הדבר עדיין בדבריו , לדון מקום שיש ואף עליו.

כלים טבילת בספר כמ"ש ה"י)ודלא אינו שיברך](פ"ט ולדידי .
שיש  דאפשר לטבלם, שצריך זה דבר כך כל ברור
בא  שלא שכל והרש"ל יעקב  המנחת דעת לצרף
טוב ביום שנולדה כביצה הזמן מחמת מעצמו המתיר
דבר  חשיב אינו טוב, יום במוצאי שמותרת ונתערבה
על  והרע "ב הרמב"ם דעת הוא וכן מתירין. לו שיש

דטבילת  לומר ואין א, באות וכנ"ל המלך שער פי 
שיש  דבר גוונא בכהאי חשיב  ולכו"ע מצוה היא כלים
מצוה  שיש וכדו' בקונמות אלא אמרו דלא מתירין, לו
אינו  כאן כן שאין מה לכך, ועומד עליו להשאל
בהם  להשתמש כשרוצה אלא כלים, להטביל מצווה
שעומד  נחשב ולא להטביל עליו ומצוה חובה אז
מחיר  שקבוע  בזמנינו ידוע  הדבר ועוד ופשוט. לכך,
להוציא  וצריך כלים להטבלת המקוואות ברוב
השו"ע ובעלי  הרשב"א ודעת כך, על הוצאות
ובטל, מתירין לו שאין דבר חשיב גוונא שבכהאי 
גם  הוצאות דכשיש ומסתברא עיקר. שכן נתבאר וכבר
צריך  שאינו יודו אומר והיביע פלאג'י  המהר"ח
נמצא  אם מקום ומכל מדבריהם. מדוייק וכן לטובלם,
כגון  לטבילה הוצאות להוציא צריך שאין במקום
להטביל  להחמיר יש וכדו' מעיין יש מקום שבקרבת

טירחא בזה לו שאין כיון הרשב"א הכלים שאף [ומסתברא

ג) באות  טירחא](הנ "ל חשיב לא שזה במקום יודה לא אם ,
ויש  כלים, בהרבה נתערב  שהכלי כגון טירחא לו שיש
וכמשנ"ת. להקל יש שאז כולם את לסחוב טירחא לו

.cשנתערב איסור בכלי  הראשון לדין נחזור ועתה
ברוב בטל והשו"ע  הרשב "א דלדעת היתר של בכלים

הש"ך הנה כולם. להגעילם צריך כתב(סק"ח )ואין
הבית בבדק  ואומר (קכח :)והרא"ה הרשב"א על משיג

לבד  ביטול, לו דאין איכא אחרינא טעמא דהכא
דניכר  היכא דכל מתירין, לו שיש דבר מטעמא
האיסור  להוציא דאפשר וכיון ביטול, לו אין האיסור
סגיא  לא ותו האיסור כניכר הוי הגעלה ידי  על מתוכו
ע "ש  בהיתר, טעם האיסור יתן שלא אלו בכלים

במה שהאריך. הבית במשמרת וראה הש"ך. עכ"ל
שאין  בדבריו ומבואר הרא"ה, טענות על שהשיב
בירור, צריכים והדברים הניכר. איסור להסיר צריך

' כתב: ס"ד צח  בסימן הרמ"א איסור דהנה וכל
אף משם להסירו צריך מכירו אם בששים, שמבטלים

úåøòä
(a)עולם בהליכות פסק שבזה מדרבנן שטבילתן זכוכית בכלי לא רעו)אם עמ' אם (ח"ז כלל  להטבילן ולא להקל  שיש

נתערבו:
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חלב נפל אם ולכן בששים. טעמו נתבטל דכבר גב על
שם  ליתן צריך בששים, טעמו ונתבטל התבשיל לתוך
על  למעלה ולצוף להקפיא החלב  וטבע  צוננים מים
הוי  להסירו דאפשר דמאחר משם, ויסירנו המים

משם להסירו וצריך מכירו בחוליןכאילו מרדכי  (הגהות

כג) כלל דין ובארוך  את הרמ "א קיבל היאך וקשה עכ"ל. '
שמחייב אחר איסור של כלי ביטול גבי  הרשב "א
יש  גופא הרשב "א על וגם הניכר. איסור להסיר

צח  בסימן הגר"א שהרי  יח )להקשות מקורות (ס"ק ציין
והב "ח זה. לאיסור ט)מהתלמוד אות  דזהו (שם כתב

איסור  להסיר שהחיוב כתב  מהרש"א ובגליון פשיטא.
כתב זה מחמת ובאמת עי "ש. מהתורה הוא הניכר

צח בסימן ידי (סק"ו)הפלתי על מתקלקל המאכל דאם
מים  ליתן צריך שאינו להקל לצדד יש מים ההוספת
דפסקינן  מהא כן ולמד החלב, שיצוף כדי  בתבשיל
דנוכל  אף בתרי  דבטל איסור שבלוע  בכלי  קב  בסימן
שצריך  משום והטעם בהגעלה, האיסור להסיר
שהמאכל  במקום שכן ומכל הוצאות, להוציא
כלל, דומה אינו לענ"ד אמנם עי"ש. מתקלקל.
בין  כלל האיסור ניכר אינו קב בסימן כאן דבאמת
להפליט שיכול ומה הגעלה, לאחר ובין הגעלה לפני 
שלא  מחמת מחוייב, אינו זה הגעלה ידי על האיסור

וכ  הוצאות מחמת מתירין לו שיש  דבר מה מקרי  נ"ל,
ובאמת  להוציאו, חייב האיסור שניכר בחלב כן שאין
ואף מתקלקל. שהמאכל במה מתחשבים שלא אפשר
מתקלקל, שהמאכל במה מתחשבים שכן נאמר אם
מדין  הרשב"א על לק"מ  מקום מכל מסתבר, דכן
חייב שאינו דס"ל הא על חלב  לתוכו שנפל המאכל
וכן  וכמשנ"ת. ניכר שאינו מחמת הכלים, כל להגעיל

זהב  המשבצות כוונת של (סק"ז)נראה בדינו שכתב
דהוי  משום דהוא החלב, להוציא שחייב  הרמ "א

ל  מצאתי  וכן האיסור. השולחןכמכיר סנ "ז)ערוך צח (סי'

' דהתםוז"ל לזה, זה ענין מה יודע קב]ואיני [בסימן 

דבר  מטעם ורק ניכר האיסור שאין בלוע  באיסור הוא
שצריך  דכיון קיי "ל ולזה אסור, מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר בכלל זה אין הוצאות להוציא
מתקלקל  אם לי ומה בעין לאיסור מדמינן כאן אבל

ולכן  בעין איסור נתיר המאכל מקלקול דאטו המאכל
להסיר  מחוייב ענין דבכל לי  החילוקנראה הרי עכ"ל.

יתקלקל  אם דגם הדבר שהחליט  במה אמנם ברור,
במזמור  ועיין ברור. אינו זה להסיר, חייב  המאכל

תשובה בשערי שהובא .(סק"ע )לדוד
.dסק"ח )הש"ך קב פסקהוסיף(סי' לב  בן ובתשובת

לא  בשר של בקערות שנתערבה חלב של דקערה
וכבר  אסורין וכולן במינו שלא דהוי כיון ברוב , בטיל

לב בן מהר"י  בשו"ת עכ"ל. הב "ח. עליו סי 'תפס (ח"א

זה קיא ) דבר ז"ל הרשב "א כתב שלא דבריו: ביאר
בכלים  שנתערב נבלה איסור של בכלי  דוקא אלא
שכתב וכמו במינו, מין דהוי שחוטה בשר של אחרים
כי  מיהו לשונו: וזה הנשה גיד פרק  בסוף  ז"ל הר"ן
הני  מדרבנן אפילו בתרי  חד בטיל ביבש דיבש אמרינן
בלח לח אפילו דמדאורייתא דכיון במינו מין מילי
אפשר  אי  דהא ביבש רבנן אחמור לא בטיל ברובא
מינו  בשאינו במין אבל דאורייתא איסורא לידי  למיתי
דאפילו  טעמא בתר אזלינן מדאורייתא אפילו בלח  לח 

מבטל דאי  היכי כי  ששים בעינן נמי  מבשל]ביבש [צ"ל

איסורא  דהוי טעמא לידי ליתי  לא כהדדי  להו
עכ"ל שנ [הר"ן]דאורייתא דאפילו לי  ויראה תערב.

אם  בטלה שאינה בשר של בששים חולבת הקערה
איסורא  לידי דאתי  דאפשר משום יומא בת היא
בהיותם  הכלים באותם ישתמשו דדילמא דאורייתא,
דאורייתא. איסורא דהוי  טעמא לידי ואתי  יומן בני 
יומן  בני יהיו שלא עד הכלים אותם דנשהה נאמר ואם
אפילו  כן אם דאורייתא, לאיסורא ליתי  דלא היכי כי
תהיה  בשר של בתרתי חולבת הקערה שנתערב
איסורא  לידי למייתי אפשר דלא כיון מותרת
איסור  של כלי  ותני דייק קא ז"ל והרשב "א דאורייתא,
כלי  ולא איסור של דדוקא דנראה באחרים שנתערב
לן  דאית ודאי אלא בשר. בכלי  שנתערב  חלב  של
בני  בהיותם הכלים באותן ישתמש דדילמא למיחש
בהיותם  היתר להם שאין להו דנימא סגי ולא יומן,
דאפילו  מינו בשאינו דבמין דאמר היכי  כי יומן בני 
לא  כהדדי  להו מבשל דאי  היכי  כי ששים בעינן ביבש
סגי  ולא דאורייתא איסורא דהוי  טעמא לידי ליתי 
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הכא  כהדדי, להו לבשל היתר להם דאין להו דנימא
בני  בהיותם היתר להם דאין להו דנימא סגי  לא נמי 
שכתב מהריב"ל דברי  על לי  יפלא ומאד עכ"ל. יומן.
בשר  של בששים חולבת הקערה שנתערב  דאפילו
איסורא  לידי  לבוא שיכול משום בטלה שאינה
גופא  בחתיכות והרי טעם, נתינת ידי על דאורייתא
ובששים  מדאורייתא ברוב בטל מינו בשאינו מין
דבריו  את הב"ח  שדחה ראיתי זה וכעין מדרבנן.
מבחתיכה, יותר בכלי  להחמיר שבא תימה גם וז"ל:
בטלה  מדאורייתא ביבש שנתערבה גופא דחתיכה
בזה  זה טעם ויתן בקדרה כך אחר יבשלם ואם ברוב
היתר  נעשה והאיסור התירתו דהתורה בה, לן לית
כדכתב לאיסורו חוזר אינו ושוב ברוב בביטולו

לז)הרא"ש סי' פ "ז ששים (חולין דבעינן הוא מדרבנן אלא
התרומה  בספר כדכתב ביחד, יבשלם אם בסופו כמו

נ) אפילו (סי ' אסור היה לא יחד מבשלם היה לא ואם .
כן  אם היא, דהיתרא תלינן וחדא חדא דאכל מדרבנן,
ביחד  ישתמש לא דאם היא פשיטא שנתערב  בכלי 
חדא  דאכל מדרבנן, אפילו איסור כאן אין הכלים בכל
ואין  ברוב, הוא בטל והלכך הוא דהיתר תלינן וחדא
וכו' בכשר איסור כלי ובין בחלב בשר כלי בין חילוק 
שנתערבו  בשר בכלי  שגם מדבריו עולה הרי עכ"ל.
בשאינו  מין שחתיכות כדרך ברוב  בטלים חלב עם
לתמוה  יש מקום ומכל מדרבנן. אפילו ברוב בטל מינו
שנתערבה  שחתיכה שאמרו מה דהלא דבריו, על

ויתן  בקדרה כך אחר יבשלם ואם ברוב בטלה ביבש
כנגד  ששים אין אם מדרבנן רק אסור בזה זה טעם
ברא"ש, כמבואר במינו במין אלא אינו זה האיסור,
מהתורה  אסור יבשלם אם מינו בשאינו במין אבל
אף והובא מהריב"ל, שהביא הר"ן מדברי  וכעולה
וכבר  ביבש. אף אסור ומדרבנן ק "ט, ר"ס  יוסף בבית

מגדים הפרי כן סק"ח )הקשה למעשה (שפ "ד אמנם .
וכלי  בשר בכלי להקל לסמוך מקום יש דעדיין נראה
הטעם  שייך לא דבכלים ברוב , שבטל שנתערבו חלב

מינו בשאינו מין בחתיכות מדרבנן ששים]שאסור [עד

בשני  לבשל לו שאפשר ואף יחד, יבשלם שמא
שכיח דלא לומר יש זה יחד, התבשילין ולערב  הכלים
כתב דבר של שבסופו ואף מגדים. הפרי שם וכמ "ש
פנים  כל על חלב  כלי  בין שנתערבו בשר שכלי  שם
אין  בודאי  בזה יחד, ידיחם שמא בעינן ששים
צ "ה  בסימן השו"ע  לדעת ידיחם אם דגם לחשוש,

עדיף(ס "ג) מקום ומכל טעם. נותן בר טעם נותן הוי
בשם  בשפ"ד שם וכדכתב לעת מעת הכלים להשהות
מעת  אותם דהשהה כיון לענ"ד נ"ב רעק"א: הגהות
ליכא  יבשלם אם דהא ברוב , דסגי  לומר יש לעת,
עכ"ל. ק "ט סי' הש"ך כמ "ש דאורייתא איסור

חדש שהפרי  אף עם (סק"ח )ולמעשה לדינא הסכים
דחו  כבר מקום מכל אחר, מטעם אך מהריב "ל
ס"ק ההלכה באור שכתבנו וכמו דבריו את האחרונים

יעוי"ש: שם, ציון ובשערי יד
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.ipy ilk ipicae y`dn exiardy oey`x ilk ipica
אדם`. החיי ס"ד)כתב  כ  נכוית (כלל היד אם שני  שכלי 

צדק  שערי בספרו דבריו וביאר מבשל, הוא (פרק בו

מעשרב) בהלכות הרמב"ם שכתב  מה פי  הט"ו)על (פ "ג

מן  נוטל שירד פי על אף  לעוקה, משירד השמן וז"ל:
קטנה  לקערה ונותן הפסין ומבין הממל ומן העקל
שאינו  מפני  חם שהוא אע"פ  התבשיל לתוך ולתמחוי
שיכוה  כדי ביותר חם היה "ואם שני , בכלי מתבשל
עכ"ל. מתבשל". שהוא מפני  לתוכו יתן לא היד את
שיכוה  עד ביותר חם הוא אם שני  כלי  שאף ומבואר

או"ח בטור וכ"כ מבשל. הוא הרי  היד, שי"ח )את (סי'

צונן  בתוכו לתת אסור שני  כלי  שהוא דאמבטי בהדיא
ברורה  והמשנה עי "ש. מבשל הרבה חם שהוא שכיון

מח ) ס"ק הרמב "ם (שם  דברי ומקור הלכה. לפסק  הביאו
מעשרות מירושלמי  שהוא משנה הכסף  ה"ד)כתב  (פ "א 

רבי  אמר שני , כלי בין מה ראשון כלי  בין מה וז"ל:
שולטת היד כאן בון רבי  בי  סולדת]יוסי  אינה [כלומר

שולטת היד אין סולדת]וכאן כאן [היינו  יונה רבי  אמר
ראשון  לכלי הרחק  עשו אלא שולטת, היד אין וכאן
משנה  בכסף שם וביאר שני. לכלי  הרחק עשו ולא
שאינה  ובין סולדת יד בין שמחלק יוסי כר' שפסק 
אפילו  מבשל הוא סולדת, היד דאם והיינו סולדת,
דוכתא  בכל קי "ל דהא הקשה הרדב"ז אכן שני. בכלי 
הרמב "ם  איירי דלא ותירץ  מבשל? אינו שני שכלי
מבשל. הוא אז רותח  שהעבירו ראשון בכלי  אלא
שני  כלי בישול דבעלמא גב  על אף לתרץ כתב  ועוד
לענין  אבל דברים, לשאר היינו בישול, חשיב  לא
ידי  שעל כיון במעשר  וחייב  הוקבע מעשר קביעת
מלאכתו. נגמרה לאכילה מכשירו הוא זה בישול
כר' ושפסק  הנ"ל מהירושלמי לזה מקור ג"כ והביא

יוסי.
.aורדים גינת בשו"ת ב)והנה סי' ג כלל ולפי (או "ח כתב :

לענין  קי "ל לפרשו. אמרתי  סתום הירושלמי  שלשון
ראשון  דכלי קי"ל ועוד למעשר קובעת שהאש מעשר
לידע הירושלמי  שאל לכן שני , כלי ולא למעשר קובע 
חומו  שזה והשיב שני מכלי  והבדלו ראשון כלי איזהו
דהוי  למעשר קובע זה ולכן קטן חומו וזה גדול

קובע אינו וזה קבע אכילת אכילתו והויא כמבושל
שוין  דשניהם ואומר חולק יונה ורבי מבשל. דלא לפי 
עשו  ולא ראשון לכלי הרחקה שעשו אלא בחום
שדברי  הירושלמי מלשון ומוכח שני. לכלי  הרחקה
אחר  לבסוף מדסידרן להלכה מוסכמים הם יונה רבי 
קובעת  שהאש הדין שעיקר ולפי  יוסי . ר' דברי 
למעשר  נקבע  אינו התורה שמן מדבריהם הוא למעשר
בכלי  אמנם ראשון, כלי  על גזרו הם לבית, שיכנס עד
לא  שהאש תורה דין על והעמידוהו גזרו לא שני
מכלי  הרבה מועט שחומו מפני  לא למעשר, תקבע 
דכלי  דבשביל אולי אחרות, סיבות מפני אלא ראשון
שני  דכלי  בישול אבל עליו, גזרו טובא דשכיח  ראשון
דבמידי  אנו נלמד ומינה עליו. גזרו לא שכיח  דלא
שני  לכלי ראשון כלי  בין לחלק  ראוי  אין דאורייתא
בכך, שמחלקים לרבנן דמצינו היכא אלא מדעתינו
מילי  בשאר אבל ודכותייהו, דתבלין דומיא דוקא
להקל  לנו אין ראשון בכלי חומרא בהו דאשכחן
השואל  חשב  כאשר ולא שני . בכלי  ולהתיר מדעתינו
שחומו  לסיבת שהיתה שני בכלי  קולא שכשמצא
יש  מרובה שחומו שאע "פ היא שהסיבה אלא מועט 
שני. כלי  בהיותו בהן להקל חכמים שראו דברים

עכת"ד.
.b אין דאורייתא דבמידי  שכתב דבריו על להעיר ויש

לדעת  דהא שני, לכלי  ראשון כלי  בין חילוק 
בכלי  ואפילו מדאורייתא כלל בישול אין הירושלמי
דברי  בהמשך וכמבואר מהאש, שסילקו כל ראשון
כל  ברור, חלוט  זהו אי  זעירא רבי אמר הירושלמי:
שהאור  כל ברור תבשיל זהו ואי  תחתיו. מהלך שהאור
לכלי  הרחקה עשו אמר יונה ר' ולכן תחתיו. מהלך
מבשל  דאינו וטעמו מדרבנן, שהוא משמע  ראשון,
מפורש  שכן ומצאתי  באור. אלא בישול שאין משום

לע "ז הרמב"ן גופנא (עד:)בחידושי  בר יצחק  ר' וז"ל:
מבשל  משום חייב  בשבת כן עשה מונא ר' קומי  בעי
ליה  אמר מבשל? משום חייב בחלב  בבשר כן עשה
שהאור  כל ברור חלוט זהו אי  זעירא דאמר כההיא
מהלך  שהאור כל ברור תבשיל ואיזהו תחתיו, מהלך
בכלי  בעי גופנא בר יצחק  שר' ברור ופירושו תחתיו.
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מרותחין  שהעבירן וקדירה באלפס דהיינו ראשון
מבשל  משום הוא חייב כן ועשה עבר אם דמתניתין,
שאין  אסור, אבל פטור שהוא ליה ופשט  לא? או
שם  אמרו וכך תחתיו. מהלך באור אלא ברור בישול
יוסי  ר' אמר שני, לכלי  ראשון כלי בין מה בירושלמי 
יונה  א"ר בו. שולטת היד אין כאן בו שולטת היד כאן
לכלי  הרחק  עשו אלא בו שולטת היד אין וכאן כאן
הרחקה  ש"מ  שני, לכלי הרחק  עשו ולא ראשון
גמור  בישול שאין הכל לדברי  למדנו הוא. מדבריהם
בדידן  איתמר דהא תדע  תחתיו, המהלך באור אלא

מב:) שבת לא (בבלי נמי ראשון ובכלי כתבלין אינה מלח 
מילחא  צריכא עלה כדאיתמר לבשר, וה"ה בשלה,
אלא  ברור בישול אין אלמא דתורא, כבשרא בשולא
הקשים  ולדברים לתבלין, ואפילו תחתיו מהלך באור
כלל, הוא בישול דלאו מותר לכתחילה אפילו בבישול
שהוא  כמות הנאכל בדבר אלא הוזכרו שלא ונראה
שאין  דבר אבל בהן, וכיוצא ומלח תבלין כגון חי 
אלא  בישול משום כלל בו אין חי  שהוא כמות נאכל
לדינא  כן שפסק ומשמע עכ"ל. תחתיו. מהלך באור
יש  ומ "מ האש. תחת אלא דאורייתא בישול שאין

דידן בגמרא מבואר דהא לט.)לעיין דגזרינן (שבת
ברמב"ם וכ"ה האור. תולדות אטו חמה (פ "ט תולדות

מוכחה"ב) וכן דאורייתא. האור דתולדות משמע ,
דאורייתא האור דתולדות בפסחים דאיתא (מא .)להדיא

- בשבת טבריא בחמי המבשל חסדא רב אמר שם:
שנא  מאי חייב . - טבריא בחמי  שבשלו פסח  פטור.

דלא וזה [חייב]בשבת וליכא. בעינן אש דתולדות -
בע "ז הר"ן ובאמת ירושלמי. כהתלמוד (לח :)דלא

לא  אלמא וז"ל: הבבלי על חולק  שהירושלמי  סובר
מבשל  ראשון דכלי  דעירוי  מערבא לבני  להו סבירא
להו  לית דלדידהו דילן, מגמרא טפי מקילי  אדרבה
ראשון  כלי  ולדידן תחתיו מהלך בשהאור אלא בשול
מבשל  האור גבי  מעל שהעבירוהו לאחר דהיינו
יישב ק"ה סי' הגר"א ובביאור עי "ש. הדברים במקצת
תחתיו  מהלך שהאור וכתב הירושלמי עם הבבלי

בכלי  לומר וכן רוצה ע "כ. תחתיו מהלך האור שהיה
במאירי מפורש תלמוד)מצאתי  ד"ה לג: כן (ע "ז שכתב 

תחתיו  מהלך שהאור  כל הוא ראשון וכלי  וז"ל:
כל  ראשון כלי מ"מ  נקרא האור מעל סלקו ואפילו
ורדים  הגינת סברת זהו ואולי עכ"ל. רותח שהוא עוד
דבמידי  כתב ולכן הירושלמי  בדעת כן שהבין הנ"ל
לחקור  האחרונים הרבו ועוד להחמיר. יש דאורייתא

שי "ח  סימן או"ח  בשו"ע ומ"מ  זה, פסק(ס "ט)בענין
האש  מעל שהעבירוהו לאחר אפילו ראשון דכלי
הפרמ "ג  מסיק  וכן בו. סולדת שהיד זמן כל מבשל

ס "ח סימן הנה)ביו"ד ד "ה סק"ט מבשל (מש "ז שהוא
סברת  לצרף  דיש נראה אכן השו"ע. וכפסק  מהתורה,
ראות  לפי  לגופו מקרה כל ספקות, בעניני  הרמב"ן

המורה. עיני
.cחילוק שאין יוסי  כר' הרמב "ם שפסק  מה ובענין

בו  נכוית שהיד כל אלא שני לכלי ראשון כלי  בין
דמשמע יונה כר' פסק לא למה לתמוה יש נאסר,
ומ"מ ורדים. הגינת שכתב  וכמו כדבריו שהלכה

שבת ה"ו)בהלכות כב צק(פרק אם וז"ל: הרמב "ם פסק
בקערה  רותח" שהוא "אע"פ  לקערה מקדרה התבשיל
אינו  שני שכלי  תבלין, הקערה לתוך ליתן לו מותר -
אינו  בו נכוית היד שאע "פ משמע  עכ"ל. מבשל
אברהם  בחיי בזה העיר וכבר אדם. כחיי  ודלא מבשל

החכ"א] בחולין[על משמע  וכך צונן (קד:). סוף  "סוף 
באילפס יעלה שמא גזירה אביי: אמר הוא! בצונן

שני]רותח  אינו [כלי שני  וכלי  הוא שני  כלי  סוף  סוף .
וכן  מבשל. אינו רותח הוא שאפילו ומוכח  מבשל".
רתיחות  מעלה אפילו שני כלי כתב ק"ה סימן בב"י
גדול  דכלל כלל, מבשל אינו ראשון בכלי  שהיה כעין
ומה  עכ"ל. פנים בכל מבשל אינו שני דכלי בידינו
שהוא  דאמבטי  הטור ממ "ש ראיה אדם החיי  שהביא
הרבה  חם שהוא שכיון צונן בתוכו לתת אסור שני כלי
אמבטי  דשאני  הב "י  שם כמ"ש לומר יש מבשל,
חומו, משמר הכלי גם רב , המים שחום ממה דמלבד

שבתוס ' ובאמת ראשון. לכלי מב.)ודמי  כתבו (שבת 
שמחממן  משום צוננין, באמבטי  לתת שאסור הטעם

וי  ומוכחהרבה ראשון. כלי  שהוא שיחשבו לגזור ש
וגם  מבשלים. אינם הרבה שמחממן שאף להדיא
יד  בין חילוק שאין מוכח  ק "ה בסימן הטור מלשון



ñøèðå÷å ïîéñúåëìä éù

ביד  מדפתח  אחד, שיעור ושניהם נכוית ליד סולדת
בחולין פרש"י  וכן סולדת. ביד וסיים וז"ל (קה:)נכוית

השבת שביתת ובספר ע"כ. נכוית – סולדת (בפתיחה יד

י) אות מבשל לו להל' מצאנו שלא אדם, החיי  ע "ד כתב
אומר יביע בשו"ת העלה וכן הפוסקים. בכל (ח "ז חבר

א ) אות  מ סי' ביד או"ח  אפילו מבשל אינו שני  שכלי 
לציון אור בשו"ת הגרב"צ  וכ"פ רלה)נכוית. עמ' (ח "ב

אהבה מנוחת בספר לוי  הכ "א )והגר"מ פ "י .(ח"ב 
.d ביד אפילו כלל מבשל שני כלי שאין העולה כלל

מבשל  אינו ראשון בכלי דאפילו שסוברים ויש נכוית,
לדינא  ומ "מ האש, גבי מעל שהעבירו כל מהתורה
דברים  דיש מצינו מקום ומכל מהתורה. שמבשל קי "ל
שני  בכלי אף שמתבשלים שידוע  הבישול קלי  רכים
ודק רך דג והוא האספנין וקולייס  ישן מלוח דג כגון

הרמב"םביותר ה"ב)[לשון דשבת במשנה (פ "ט זה דין  ומקור ,

ס"ד].(קמה:) שי"ח סי' השו "ע וכ"פ דברים , בשאר וכן
הלכה בביאור שכתב  וכמו ביותר, ורכים (או "ח הדקים

קולייס) ד "ה ס "ד  שי "ח ואפילו סי ' הנ"ל. הרמב "ם מדברי
גמר  זוהי  שהדחתן אסור, שני  מכלי  עליהם לערות
אך  הפוסקים. כמ "ש הבישול מקלי ביצה וכן בישולן.
בכלי  ליתנם שמותר בתלמוד המפורשים דברים יש

משקים ומיני  תבלין כגון סי "ג ]שני  שם ובספר [שו "ע .
רעד)יראים בכלי (סי' לא תלוי  בישול ואין וז"ל: כתב 

פעמים  המתבשל, דבר לפי  אך שני, בכלי ולא ראשון
קשה  דבר ויש שני. בכלי  אף  ומתבשל רך דבר שהוא
דבר  ויש ראשון, בכלי אפילו מתבשל שאינו
וכו', שני בכלי מתבשל ואינו ראשון בכלי שמתבשל
בכלי  דבר שום בשבת יכניס שלא אדם יזהר הלכך
שאין  בו, סולדת שהיד במקום שלישי בכלי ואף שני
עכ"ל  הרכים או הקשים הדברים הם מה בקיאים אנו
שמא  כיון שני  בכלי  פת לתת שהחמיר עוד ועיי"ש
והובאו  אפיה. אחר בישול ויש הרכים, מהדברים הוא

בסמ בקיצור סה)"גדבריו רפב)ובסמ"ק (לאוין  (סי '

הט "ז  והם אשכנז גאוני דעת נוטה ולזה ובש"פ.
שי "ח  סי ' סי"ב)והגר"ז(סק"ח )באו"ח  השלחן (שם וערוך

סכ"ה) ברורה(שם טל)והמשנה הרמ "א (ס "ק צבאם ועל
שני. בכלי פת ליתן שלא שהזהיר ה' בסעיף שם בהגה

אחר  בישול שיש גם חומרות. שתי מדבריהם ועולה
אם  ידועים שאינם הדברים לכל שחוששין וגם אפיה
ומ"מ הבישול. מקלי הם שמא הבישול, מקלי הם
אחר  בישול שאין להקל ספרד מבני  הרבה מנהג
שאומר  מי  יש שכתב שם השו"ע ע"פ  וזאת אפיה,
במשקה  כך אחר בישלו אם נצלה, או שנאפה דדבר
שני  בכלי  אפילו פת ליתן ואסור בישול משום בו יש
כיש  דהלכה וקי "ל מתירין. ויש בו, סולדת שהיד
מוכח וכן אפיה, אחר בישול דאין בתרא אומרים
יחוה  בשו"ת העלה וכן האוסרים. ראיות  שדחה בב"י

ה"ג)דעת  מבשל הל' ד' שבת  בחזו "ע עוד  וכ "פ  ב . אות  מד  סי' (ח"ב 

וכתבו  עי"ש. הפת ליתן מותר ראשון בכלי שאפילו
ספרד פוסקי  וחזוןגדולי  הי"ט) פ"י (ח"ב אהבה [מנוחת

ה"כ)] מבשל הל' ד (שבת לכל עובדיה לחוש מנהגנו שאין
בדברים  זולתי הבישול מקלי  הם שמא הדברים
בכלי  ועכ"פ הבישול. מקלי  שהם בתלמוד המפורשים

בפרמ "ג כמבואר להקל הפוסקים דעת א"א שלישי  (שם 

לה) לחלקס"ק שאין שכתב הב "ח דברי שהביא שאחר
המגן  שמדברי  עליו כתב ורביעי , לשלישי  שני כלי  בין

סק"ט)אברהם תמז הוי (סי' שני מכלי דעירוי  משמע 
ולענין  הפרמ"ג וסיים כלל, אוסר ואינו שלישי  ככלי
שני, כלי לתוך פת לתת שאוסר הרא"ם לדעת שבת
משמע ע "כ. להקל יש וכדומה בתה שלישי  בכלי הא

ברורה ובמשנה להקל. מז)שתפס דבכלי (ס "ק כתב
שבספר  ואע"פ  עכ"ד. להקל הפרמ"ג מצדד שלישי 
נראה  שלישי, בכלי אף לאסור להדיא מבואר יראים
בכתב בזמנם שהיה דבריו, ראו לא הנ"ל דהאחרונים

איש בחזון ועיין נדפס. ולא יט)יד אות  סוף נב  שכתב(סי '
הדבר  ואין שלישי כלי  בין לחלק מקור מצאנו שלא
אסור. בו סולדת שיד שכל המים, בחום רק  תלוי
נהגו  שנהגו מה חומרא, אלא שאינו כיון שמ "מ וסיים

הקילו. לכן שלישי  בכלי  סולדת יד אין הרוב ועל
.e שמא הדברים לכל שחששו דהפוסקים מסתפקנא

החמורה  שבת לענין רק זהו אם הבישול, מקלי הם
והיינו  בדיעבד, לאסור יש והיתר איסור לגבי  גם או
ק "ה  סימן ביו"ד השו"ע כדעת לעיקר נתפוס אם אף 

שם(ס"ב) אינו (ס "ג)והרמ "א שני כלי דיעבד שלענין
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אפשר  מ"מ  סגי , בעלמא ובהדחה ומפליט  מבליע
בדברים  זולת הבישול לקלי  דברים בשאר דנחשוש

ו  הבישול. מקלי שאינם בתלמוד נראה המפורשים
בב"י דהנה הספק, ס "ה)לפשוט שי "ח דזהו (סי' מבואר

כן  גם כתובים וסמ"ג רא"ם ודברי שכתב  חומרא, רק 
מיימוניות פ"ט)בהגהות ריש קושטנטינא  מבואר (דפוס  ושם

הדין  מן שני כלי לתוך פת ליתן רא"ם אסר שלא
יש  בדיעבד איסורים שאר לענין כן ואם בב "י . עי "ש
שם  שסיים איפכא מבואר עצמו ביראים אמנם להקל.
שני  בכלי  אפילו אפויה פת יתן שלא אדם יזהר וז"ל:
לו  וחוששני  השבת את חילל כן עשה ואם וכו'
הפוסקים  מסתימת אכן עכ"ל. ומסקילה מחטאת
ונראה  הבישול. קלי לענין חששו דלא נראה ביו"ד

כן  משמע  וגם החמורה, בשבת רק לאסור דתפסו
גם  ומה סקילה. חשש משום להזהר שיש ביראים
דיעבד, לענין בא הנידון כל והיתר איסור שלעניני
המפורשים  בדברים לא אם להקל לסמוך יש ושפיר

הבישול מקלי שהם דיןבתלמוד שאין להקל שכתבו  [ויש 

לנו הידועים בדברים ואפילו והיתר איסור בדיני כלל הבישול קלי 

הידועים  בדברים להחמיר ויש זה, על לסמוך ואין  הבישול. כקלי 

דאורייתא  באיסורי עכ"פ הבישול, כקלי  מ "ש ](א)לנו  אכן .
מבליע , ואינו מפליט אינו שני כלי  דבדיעבד השו"ע 
רואים  שאנו בדבר אבל בסתמא, בדבר דוקא היינו
שעלי  יום כל רואים שאנו מעשים וכמו טעם שנותן
ודאי  בזה שני , בכלי  אף טעם נותנים וכיוצ "ב נענע

בהירה בהלכה וכמ"ש בדיעבד אף אינו)אסור ד"ה :(ס "ב 

úåøòä
נוב"י(`) ס)בשו"ת סוס' יו"ד תניינא מ(מהדורא הבישול קלי  ענין שכל לאכילה כתב וניתקן שהיות בשבת, בבישול  רק צינו

ראשון  בכלי  רק שייך וזה לעבר, מעבר הבישול  ידי  על  ויפליט  שיבליע צריך  והיתר איסור לגבי אבל  לבישול, נחשב זו
ולא  ראשון בכלי  רק שייך  וזה לעבר, מעבר הבישול  ידי על ויפליט  שיבליע צריך והיתר איסור ולגבי  שני . בכלי ולא

יהודה ביד  גם עיי "ש. שני בכלי יאסר לא האיספנין קולייס גם והיתר איסור ולגבי שני , יב)בכלי  ס"ק ק"ה סי ' סובר (ארוך 
מחמירין שבשבת הגם כי  וכתב והיתר. איסור לגבי  הבישול קלי  שייך בהגה)שלא וס"ה ס"ד שי"ח דברים (סי ' שני בכלי  ליתן

נכשר  דרכיך וכיון אכילה בהכשר הדבר דתלי  בשבת דוקא וזהו כן, גם שני בכלי מתבשלין רכין שהם שכיון הרכים,
בדברים  גם ומבליע מפליט  אינו דברים, שאר לבשל כח אין שני שכלי כיון ופליטה בליעה לענין אבל כן, גם שני  בכלי 

שמצינו ואף בה)הרכים, שבשל  בד"ה צ"ג סימן  ריש בהירה בהלכה מ"ש  בכלי (עיין להיפך  הדין הוא בישול, בלא הבלעה שיש
מהרי"ל מדברי לזה ראיה הביא גם ומפליט . מבליע אינו לבשל שיכול  דברים אף קנ"ז)שני בסי' גם ונדפס פ"ה סי' (שו"ת

אגב  ואי  וכו' מפליט  ואינו מבליע אינו שני  דכלי  כר"י לן דקיימא כיון לך  תבעי מה ידענא לא שני בכלי וזבוב שכתב:
טעם  לענין לא אבל  הרא"ם לדברי  לחוש וכן שבת איסור לענין מילי דהני  לומר נראה כו ' למלתא ליה קמדמת רוככיה
יהודה  ביד  ומשמע עכ "ל. כטבעו והאי  כטבעו האי מילי , ושאר חרס בכלי  איפכא דאשכחנא אע"ג  ופליטה, בבליעה דתלי 

אריה תפארת בספר וכ "כ להקל . יש והיתר איסור לגבי הבישול , קלי  שהם לנו שידועים בדברים שאף תמ)שם עמ' (סוף

ספר ה)ובמגילת אות ג שלמה(סי ' אדני  בספרו מגנוז שלמה ר' הרה"ג ורבנו למורנו וראיתי רפ"ז). דין שי"ח דברי (סי ' שדחה
בתוספות  שהובא שמואל רבנו שהרי  בזה להעיר יש וז"ל: אבל)הנוב"י  ד"ה מב: שבת (שבת לגבי שני ככלי הוי  דעירוי  למד

דשבת  דבישול ביהודה נודע הגאון כסברת דלא לקולא, מעלמא שבת ילפינן אלמא גבר. תתאה בעלמא לן דקיימא מהא
הרשב"א והנה חן. חכם פי ודברי  עכ"ד  טפי  א:)חמיר דף ש"א ב"ד  גבי (תה"א קליפה כדי ומפליט מבליע שני שכלי  סובר

בשו"ע מרן והנה שני. כלי  בדין גם משבת חמורים והיתר איסור שדיני  שסובר הרי  והיתר. ס"ב)איסור ק"ה דיש (סי ' כתב
שם בב"י עיין בזה והסברא קליפה. בלא מותר דיעבד אבל  לכתחילה בדבר ס"ב)ליזהר מבשל(ריש  אינו שני  דכלי שכתב

איסורים  לשאר והיתר איסור בין לחלק דדוחק שני, בכלי אף מבשל והיתר דאיסור לומר ואין בשבת, כמו והיתר איסור גבי
חמיר  והיתר שאיסור יותר הצדדים ואדרבא שבת. מדיני  יותר קלים לא בודאי  והיתר איסור שדיני  מדבריו ועולה עכ"ד .

בב"י]טפי המעיין על  וסומך שמקצר, ערוך  בשלחן דרכו  ידוע כי  הבישול. בקלי  אף דמיקל  כלל ראיה אין שני , בכלי להקל בשו "ע שסתם וגם [ומה .
הבישול קלי  הם אם יודעים אנו שאין בדברים אלא היקל  שלא לחלוק דין לבעל  מקום יש הנ"ל מהרי"ל מדברי  בראיה
מצאנו  לא הבישול , מקלי  שהם הידועים בדברים אבל להחמיר, אין והיתר איסור לגבי  אז שבת, גבי בהם החמיר שהרא"ם

המרדכי  דברי  גם הביא בזבוב שהיקל  שם שבמהרי "ל  ובפרט בפירוש, בזה תתנ "ה)שהיקל סי' השוכר  פ' הרוקח(ע"ז בשם
דעה קנות בספר גם טעם. נותן שאינו משום שרי  ראשון בכלי  אפילו יט)שזבוב אות רווחת דעה ק"ה בפשיטות (סי' הבין

הרב  דעת וכן עיי"ש. הבישול  כקלי שנודעו בדברים אלא להחמיר ושאין והיתר, איסור לגבי גם הבישול  קלי  דין שיש
תשמורו חוקותי  בספר שרים הי "א)עזרא שיש (פ"ט למעשה עיקר וכן והיתר. איסור לגבי אף הבישול בקלי  להחמיר דיש

דאורייתא: באיסורי  עכ "פ הבישול, כקלי  לנו הידועים בדברים והיתר איסור לגבי  גם הבישול קלי  בדין להחמיר
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ז . ÷"ç]סימן  ïîéñì êééù]

.`åùòð áìç ìùéá íà ïëå .úåéøùá øåðúä úåðôã åùòð áèåø íò øùá åá åìùéáù øåðú
ïäá äòéìáîå øåðúä úåðôãì äìåò äòéæäù .úåéáìç øåðúä úåðôã(à)íéøáã äîá .

íåîéçä óåâù øåðúá ìáà ,õåçáî å÷ñéä éåäå ,éåìâ åðéà åìù íåîéçä óåâù øåðúá íéøåîà
ììë úåðôãá úòìáð äðéàå úôøùð äòéæä ,éåìâ åìù(á):

.aäòéæ äæá êééù íà íé÷ñåôä å÷ìçð áèåø àìì íéùáé íéìëàî åá åìùéáù øåðú
:(â) äòéæ äæá êééù ïéàù íéøáãä ïéàøðå .øåðúä úåðôãá úòìáðå

úåøå÷î
ס "ח(`) צ "ב בסימן השו"ע הרא "ש)ז"ל תשובת :(ע"פ

בשר, של קדרה תחת בכירה שנתנו חלב  של מחבת
כן  ואם ע "כ. ואוסרתה בקדרה ונבלע  עולה הזיעה
ואין  בדפנותיו. מבליעה שהזיעה לתנור הדין הוא
אוסרתו, אינה הזיעה אז רחב  שחללו דבתנור לחלק
ואעפ "כ  תנור כמו רחב הוא הכירה חלל גם דהרי

שמעליה: מה אוסרת הכירה שבתוך המחבת
(a)לציון והנה)באור ד"ה קט"ו  עמ' פ "י בפשיטות (ח "ג כתב

דשמא  זה אחר לבדוק  שצריך שסיים אלא שנשרף ,
הכל  אין גלויה האש שאין שלנו חשמלים בתנורים

משה באגרות אבל נ "ט)נשרף. סוס' ח "א  כתב(יו "ד 
אין  שבאפיה ומסתבר לשונו: שזה להתיר בפשיטות
נראה  וגם מגולה. קדרה לבשול אלא לזיעה לחוש
בקדרות  אף  לזיעה לחוש אין למעלה דכשהאש
להתנור  הזיע שתגיע קודם עוד נשרף  שהוא מגולות

עכ"ל:
(b)משה הדרכי מיימוני (סק"ג)הנה תשובת בשם כתב 

מאכ "א ) הלכות סוף ה עליו (סי ' וכפו פשטידא כירה על אפו
ליבון  בלא פלאדי"ן תחתיו אפו ושוב  ברזל של כלי
פיטום  מצינו לא כי  להתיר ר"י  השיב להיפך, או
וכ"פ ע "כ. לאוכל ויפטם שיחזור בכלי  מילתא וריחא
המחבת  הזיע שאם שהוסיף אלא א', לסעיף  בהגהתו
של  ככיסוי דהוי זה אחר בזה אפילו אסור משניהם

והנה  חטאתקדרה. ד"ו)בתורת לה שהביא (כלל שאחר
שנא  דמאי  וצ"ע  וז"ל: כתב הנ"ל מיימוני  תשובת
דהואיל  לומר ואפשר שאוסר, קדרה שעל מכיסוי 
קדרה, כמו זיעה מעלה אינו יבש הוא תחתיו והנאפה
עכ"ל. ממש בו שאין בעלמא ריחא רק  קיבל לא ולכן

רק זהו לזיעה שחשש לשו"ע  בהגהתו שגם ואפשר
שהתיר  מיימוני בתשובת וכדמשמע לח. בדבר
פלדין  אחר פשטידה לאפות השנה במשך לכתחילה

מזיעה. כלל הזכיר ולא כדבסמוך,
xehd dpde תנ"א )או"ח כ (סי' פסח  וז"ל:בהלכות תב 

על  שנאפית חררה על אותו שמשימין ברזל של כיסוי
ועוד  בו, נוגעת פעמים ברוב כי  ליבון, צריך הכירה,
מרן  פסק  וכן שתחתיו. החררה מהבל מזיע  שהוא

סט"ו)בש"ע של (שם  הטעמים ב ' הביא אברהם והמגן .
בה  שייך יבש דבר שהחררה פי על שאף הרי הטור.

יעקב והמנחת זיעה. כא )דין ס "ק לה על (כלל הקשה
בדבר  שאף  הטור מדברי הנ"ל חטאת התורת תירוץ
כיון  התם דשאני אפשר וז"ל: ותירץ זיעה. שייך יבש
בלא  אף  קצת לזיעה חיישינן השנה כל בו שנשתמש
פעם  רק  בו נשתמש דלא הכא כן שאין מה רוטב,
והגעלה  ליבון לענין דהתם לומר יש ועוד אחת.
בדיעבד. כן שאין מה להחמיר דיש קאמר לכתחילה
כיסוי  כמו כך כל מזיע  דאינו דאף  לומר יש ועוד
במשהו  בפסח וחמץ קצת מזיע  מקום מכל קדרה

אומר יביע ובשו"ת ה)עכ"ל. אות ז סי ' חיו"ד על (ח"ה כתב 
אסור  יעקב המנחת תירוצי  שלפי נמצא וז"ל: זה
בשר  צליית אחר גבינה מאכלי  לאפות דידן בנידון
יש  הראשון ולתירוץ הזיעה, מחמת תנור באותו

עכ"ל בדיעבד אף  דידן בנידון דבריולהחמיר [ובמסקנת

באוכלין] זיעה שיש  להחמיר מצדד ה) מדויק ,(אות ואינו
מאכלי  לאפות לכתחילה אף  מותר ג' לתירוץ דבאמת
שאיסורו  בפסח  דדוקא בשר, צליית אחר גבינה
שכן  זה כתירוץ  שהעיקר ובאמת ליבון. צריך במשהו
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.bî"î ,øàáúðù åîëå øáã åúåàî úåòìåá åéúåðôãù ô"òà çì øáã åá íéìùáîù øåðú
éôù ô"òàå ,úéðîæ åá äîöò éðôá äøã÷á áìçå äîöò éðôá äøã÷á øùá ìùáì øúåî

äìåâî úåøã÷ä[äâäá â"ö 'éñá øàåáîë øñåàù äøã÷ éåñéëì äîåã åðéà äîì åøîàð íéáø íéîòèå]øåðúáå ,
äæá ìáà ,ãçé íìùáì ì÷äì ïéà ,úøôùð äðéà äòéæä æàã ,éåìâ åðéà åìù íåîéçä óåâù
ãáòéãáå .äòéæä ïî øåðúä úåðôã úå÷ðì êéøö ô"ëòå ,÷ñéä àìá åìéôà øúåî äæ øçà
äøã÷á øùá øåðúá ìùáì àìù íìåòä âäðî íå÷î ìëîå .(ã) ä÷éð àì íà óà øúåî

úåøå÷î
שכתב : בפנים להמעיין שם מיימוני  בתשובות מוכח
היה  לא שבעלה ואמרה ר"י  דודי לאלמנת ושאלתי
פשטיד"א  אחת מחבת תחת אופין והיו בידם מוחה
ובבית  זקני, מאיר רבינו בבית נוהגין וכן פלדו"ן. אחר
מחמירות  ויש שלמה. רבינו של בתו בת מרים מרת

שנים וסיים [מחבתות]לתקן וכו' חרס של דוקא והיינו
הדור  גדולי בנות עדות ועל אסברותינו סמכינן דאנן
כל  כן עושין היו לכתחילה שאף מבואר הרי עיי"ש.
בעל  לפני היה לא התשובה שגוף  ונראה השנה.

מאיר הבית והנה יעקב. תסא )המנחת סי' הביא (או"ח 
כיסוי  מדין חטאת התורת על יעקב  המנחת קושית
סמוך  שהוא חררה כיסוי שאני ולפע "ד וכתב  החררה,
הוא  ובזה בו, נוגעת פעמים שברוב עד לחררה ממש
בתנור  אבל קצת, זיעה יש באפייה שאף לומר שיש
שייך  שיהיה מסתבר לא הפת מן רחוק העליון שהצד
הגר"ז  בשו"ע הלא זה ומלבד עכ"ד. זיעה. יבש בדבר

סמ"ב) תנ"א  אדם(סי' ט)והחיי  דין  קכ"ה והמשנה (כלל
סק"ל)ברורה תנ"א  בלבד (סימן הראשון תירוץ  העתיקו

כתב שם הטור על מהרש"ל בהגהות גם הטור. של
עיין  ועוד עיי "ש. להלכה עיקר הוא הראשון שתירוץ

ל"ז)בפרמ"ג סי ' שני  סדר  או "ה בהנהגת  דהא (או"ח  שכתב
לן צ"ב)דקיימא סוס ' המשקין (יו "ד  שזיעת כהרא"ש

באוכלין, לא אבל במשקין דוקא לומר נראה כמשקין,
הרמב"ם שכתב ה"ד)וכמו אוכלין מטומאת דדוקא (פ"ז

חלב כגון אוכלין זיעת אבל כמותן, המשקין זיעת
דהלא  דבריו ונראין עיי "ש. כמוהו זיעתו אין מהותך
וכמו  טומאה. לדיני  והיתר איסור דיני דימה הרא"ש

מלאכי  ביד מ"ח )שכתב משה (כלל משאת שו"ת בשם
ב) סי' האגרות (יו"ד דעת וכן אהדדי. הדינים לדמות דיש

ב '. אות בסוף  בשמו שכתבנו וכמו משה

(c): כתב א' סעיף ק "ח בסימן בשר השו"ע צולין אין
בתנור  טמאה בהמה של או נבלה בשר עם כשרה
הרי  צלאן ואם בזה. זה נוגעים שאין פי  על ואף  אחד,
הרבה  שמינה האסורה היתה ואפילו מותר. זה

רזה. הוסיף:והמותרת ב ' דברים ובסעיף  במה
לעצמו  זה בקדרה לבשלם בא אם אבל בצלי . אמורים,
ואף מותר, סתום ופיו קטן בתנור אפילו לעצמו, וזה

מגולה  הקדרות שפי פי שהתנור על ודוקא הגה: .
כדרך  הצדדים מכל סתום הוא אם אבל קצת, פתוח
בדיעבד  ואפילו אסור. שבת, לצורך החמין שמטמינים
מגולה. וההיתר האיסור אם ואוסרין, מחמירין יש

עכ"ל. להקל יש מרובה הפסד לדעת ובמקום וזהו
בתנור  אפילו לכתחילה מותר למחבר אך הרמ "א,

חדש הפרי  שכתב כמו לגמרי  טו)סתום ומ"מ(ס"ק .
קדרות  שתי לבשל מותר השו"ע  שלדעת מבואר
של  הזיעה הבל שודאי אע"ג סתום ופיו קטן בתנור
ברוטב הוא בישול סתם דהלא מתערב , הקדרות שתי
כ"ב. ס"ק ק"ח בסי ' דבריו הבאתי צ"ז  סי ' בב"י  בהדיא [וכמבואר

של  מריחא יותר חמור צלי  של שריחא מדבריו  משמע ואדרבא

ה"ג)] ס"ב (כלל אדם בחכמת וכ"כ בירור בישול. וצריך .
הגאון  והנה האיסור. לזיעת השו"ע חשש לא מדוע

תליתאה ודעת טעם טוב  בשו"ת קעו)מהרש"ק סי ' ,(ח"א
בשר  של קדרה לבשל העולם מנהג אודות נשאל
מרתיחים  יום באותו ואח "כ החורף , בית תנור בתוך
זו  אין שלמעלה הזיעה שמשום וכתב , חלב. שם
וטיט , אבנים רק מתכת אין למעלה כי  כלל, שאלה
כי  חשש, אין נמי  ובלא"ה לפגם. הזיעה את ועושים

והרמ "א ס"ח )הרא"ש צ"ב  רק(סי' היינו לזיעה, שחששו
אם  אבל עצמו, מהמאכל הבלוע  מכלי  כשהזיעה
זיעה, מחמת זיעה להיות זיעה, מכח רק  נבלע בתחלה
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úåøå÷î
כשהזיעה  הוי הרא"ש ראית וגם ממש, בו אין ודאי  זה
מרבבה  להדגול ואף מהכלי . ולא עצמו מהמאכל

כח )והפמ "ג ס "ק צ"ב סי' המחבת (מש "ז גם שם שאוסרים
היינו  ואוסרת, וחוזרת נאסרת שהזיעה משום החולבת
זיעה  ולא עצמו מבשר בלועה הקדרה שעכ"פ משום
כלל. חשש בזה שאין בודאי  ולכן זיעה, מחמת

אומר יביע ובשו"ת ג)עכת"ד. אות  ז סי ' חיו "ד  כתב(ח"ה
ז"ל  הגאון על תמיהני  מאד ומה דבריו שדחה על

דין  בו שידובר ביום יענה ומה ידים, בשתי זה חשש
בלבד, זיעה אלא בו שאין בשר, של הקדרה כיסוי
חולבת  קדרה על לעת מעת בתוך נתנוהו אם ואפ "ה

בב"י וכמבואר הכיסוי נגד ששים צריך (סוס 'והזיע,

צ "ג צ"ב) בסימן הרמ "א ופסקו דורא השערי  בשם
עכ"ד. זיעה מחמת זיעה הוי שם והלא א', סעיף
זה  בקדרה לבשל שהתיר השו"ע שמדברי ובאמת
וכדברי  דמהני  זה אחר בזה שכן וכל לעצמו
יש  המהרש"ק  דברי על שהקשה ומה המהרש"ק.

באו"ה דהלא הכלל)ליישב , סוף עד  עיי"ש י"ח  דין  ל"א (כלל

דורא סק"ב)ובשערי  צ"ג סי ' בד"מ לשונו שאם (הובא מבואר
רתיחת  עלתה שמא מחשש הקדרה לאסור יש הזיע
שאין  ובאמת היטב. עיי"ש בכיסוי  ונגעה התבשיל
היד  כי מוסכמים. הנ"ל מרבבה ודגול הפרמ"ג דברי 

נ "ג)יהודה ס"ק יעקב (ארוך בית נ "ז)ובשו"ת ובספר (סי '
הארץ י"ד)פרי  סי ' יו"ד השלחן(ח "ב בערך צ"בוחובא (סי '

י"ד) היוצראות בית כ )ובשו"ת סי' מפשטות (יו"ד הבינו
הרא"ש ס"ח )דברי צ"ב  סי' הבשרית (והשו"ע  הקדרה שרק

הסכים  ולזה החולבת, המחבת ולא נאסרה העליונה
החיים צ"ג)בכף ס "ק אות צ"ב דהרי (סי' דבריהם ונראין .

לבלוע חושש ולא השו"ע, מתיר בתנור קדרות שתי
להבל  אין דשם קדרה לכיסוי  דמי ולא התנור. בדפנות
לזיעה  מקום שיש בכירה משא"כ לברוח  לאן
כתב וכן בתנור. השו"ע  מתיר זה ומטעם להתפשט,

עבדי ישכיל ד)בשו"ת סוס' חיו "ד  כן (ח"ז גם שנשאל
אף להתיר וכתב  וחלב  לבשר הגאז תנורי בדין
כיסוי  בדין צ "ג בסימן שמבואר שאע "פ לכתחילה
כל  סותם שהכיסוי התם שאני לזיעה דחיישינן קדרה
דידן  בנידון משא"כ בו, נדבקת והזיעה הקדרה
החלל  בכל מתפשט וההבל מהקדרה רחוק שהכיסוי

יוצא  ומיד תיכף התנור דלת וכשפותחים התנור, של
המקצת  מן מקצת ההבל מן נשאר ואם החוצה ההבל
של  ממשות שום ואין התנור חלל בכל מתפשט  הוא
עיי"ש. אחריו הבא לתבשיל שיפול כדי למעלה זיעה

הב"ח  שכתב  כמו לחלק יש כ "ד)ועוד סי ' החדשות (שו"ת

אוסרת  הנבלה שאין שלנו בתנורים לן דקיימא דהא
זה  בתנור כשנצלו דוקא היינו ריחא, משום השחוטה
והנבלה  למעלה תלויה השחוטה אם אבל זה, אצל
השחוטה  אל עולה הנבלה זיעת חום הרי  למטה,
הרא"ש  בתשובת שכתב  וכמו כשהיס"ב , אותה ואוסר
וכו'. בשר קדרת תחת שנתנוה חולבת במחבת
הנ"ל  וסיעתו יהודה היד כדברי כן גם שסובר ומבואר
בין  לחלק אפשר ועוד נאסרת. החולבת המחבת שאין
וכן  הזיעה. מייבש התנור דחום קדרה, לכיסוי  תנור

מהרש"ם בשו"ת ר "ח )ראיתי  סי ' מנהג (ח"ג על שנשאל
ברזל, בתנורי חלב  מאכלי  ולבשל לאפות העולם
לעת  מעת בתוך כך ואחר למעלה, עולה והזיעה
אין  שאמנם וכתב , בשר. תבשילי  בתוכם מבשלים
לצדד  יש בדיעבד מקום מכל לכתחילה, בזה להקל
יעב"ץ שאילת בשו"ת שכתב וכמו להקל. צדדים כמה
שבנידון  ואף ההיסק , ידי על כרגע מתלבן שהתנור
וכבר  מעט . רק  נשאר מקום מכל מבחוץ , היסקו דידן

באו"ה י"ח )כתב דין  ל"א  שיש (כלל תולין דמספיקא
בנידון  שכן מכל כן אם וכו' האיסור טיפות נגד ששים
על  החום ידי  על הזיעה בליעת בשעת שנגעל דידן
השו"ע מדברי ועכ"פ  עכ"ד. עכ"פ  מבחוץ היסק ידי 
שכן  מכל קדרות, שתי לכתחילה לבשל שהתיר
ראיתי  ושוב  לכתחילה. אף זה אחר בזה לבשל שמותר

יקרה אבן י"ח )בשו"ת סי' תליתאה גבי (מהדורא  שכתב 
בשר  לבשל לכתחילה שמותר ממתכת דפנות עם תנור
כיון  מבחוץ , שהיסקו בתנור אפילו ולהיפך חלב אחר
ראיתי  וכן עיי "ש הזיעה את מייבש התנור שחום
חושב מעשה שו"ת בספרו הלפרין יצחק  לוי להרה"ג

ד') אות סוף י"ג סי ' הזיעה (ח"ה רב  שחומו שתנור שכתב
התנור  בדפנות פוגעת שהיא קודם וכלה נשרפת

הרמ"אעיי "ש. שהחמיר הזיעה דיני  זהו (ס"א )ובכל
אסור  סתום דבתנור כהאו"ה שתפס  לשיטתו רק 

מרובה]בדיעבד הפסד במקום לא בתורת [אם כמבואר
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íåîéç óåâ íò øåðúá åìéôàå ìùáì àìù åâäð äæ øçà äæá åìéôàå ,åéãçé äøã÷á áìçå
éðäî æàå ,äòù ùéìùë øúåéá äåáâä íåçá ÷ñéäå ,áèéä øåðúä éå÷éð éãé ìò àìà ,éåìâ

:(ä) éåìâ åðéàù íåîéç óåâ íò øåðúáå úòì úòî êåúáå çì ìéùáúá åìéôà

úåøå÷î
ד "ה)חטאת לה הגר"א(כלל טו )ובביאור והבאנו (ס "ק

בהירה בהלכה לאכלו)הדברים אסור  ד "ה ס"א  ק"ח ואף(סי' .
ששם  דידהו לתנורים דידן תנורים בין לחלק נבוא אם
דידן  תנורים משא"כ הזיעה, את ומכלה בעין האש
מהשמנונית  התנור יקנח אם מקום מכל כן, שאינם
מקום  יש אשכנז לבני  וגם ופשוט . החשש סר שבעין

תמ"ז סימן באו"ח  אברהם המגן דהנה (סק"ד)להקל,

של  אחת קדרות שתי  להכניס לכתחילה שמותר כתב 
למשך  לגמרי סתום לתנור היתר של ואחת איסור
אסור  ואינו לריחא, לחשוש בלא שעתיים או שעה

הטמנה בכעין כדרך אלא מרובה זמן  בתנור שעומד [היינו 

השקל] במחצית שם שביאר וכמו שם המטמינים, ודקדק  .
בהגהתו  שכתב במה לזה נתכוין הרמ "א שאף שאפשר
שמטמינים  כדרך הצדדים מכל סתום הוא שאם לס "ב
הובאו  המג"א ודברי  אסור. שבת לצורך החמין

בפרמ"ג ד)להלכה אות  יח ס "ק אדם(שפ"ד  סבוחכמת (כלל

ק"חס "ג) לסימן דינים בקיצור דעת בחוות פסק  וכן .
ה) בקדרה (אות אחד שכל קדר צלי  או בישול וז"ל:

מותר  לגמרי וסתום קטן תנור אפילו עצמו בפני
אם  זו שלשיטה ואפשר עכ"ל. שעה לצורך כשהטמין
בזה  שמותר התנור, שתוך בקדרה זה אחר בזה מבשל
בתנור  אפילו המטמינין, כדרך עושה אם אף זה אחר

ח"א יעב"ץ  שאילת בשו"ת יעויין ועוד צג)סתום. (סי '

בהם  לחמם מותר אם כפולים תנורים אודות שנשאל
יש  כי זה, אחר בזה חלב ומאכלי בשר מאכלי 
ואע"פ בתנור, מרק  מעט  נשפך פן להחמיר שחוככים
רושם, נשאר ומייבשו, שורפו שבתנור האש שחום
שאין  והשיב , השני . הכלי בשולי שיבלע לחוש ויש
רושם  רק  בעין איסור כאן שאין כיון כלל, לזה לחוש

הט "ז בזה בכיוצא התיר וכבר כט בעלמא, ס"ק צב  (סי'

סק"ג) צז של וסי ' קדרה שהושיבו לידו שבא במעשה ,
ופסק גבינה, של פלאדין בו שאפו המקום על בשר
של  בעין מהשומן הרבה התנור שבלע  אע "פ להתיר,

ס"ק הפלאדין. ס"ח צ"ב בסי' וכמ"ש האחרונים הסכימו [וכן 

זיעה.פ"ג ] מדיני  כלל הזכיר שלא ועי"ש .
דלכתחילה  אומר יביע  בשו"ת העלה דדינא ומסקנא
מגולה  בקדירה לבשל שלא להחמיר שיש ודאי  נראה
כגון  באוכלין ורק לעת, מעת אחר אפילו לח  תבשיל
דעת  לצרף  יש בשר, צליית לאחר גבינה עוגות אפיית

באוכלין זיעה דין שאין יש [יבשים]הסוברים ולכן ,
ובמגש  הבשר, מצליית לעת מעת לאחר להתיר
לפני  התנור את שיסיקו ובתנאי חלב , למאכלי המיוחד
כליל  יסלק  התנור שחום באופן שעה כשליש האפיה
והנוהגים  בתנור. שישנה במדה המועטת הזיעה את
למחות  אין לעת מעת בתוך גם באוכלים בזה להקל
לתמוה  ויש עכ"ד. שיסמוכו. מה על להם שיש בידם,
חשש  שלא הנזכר השו"ע  מרן מדברי התעלם מדוע
קדרות  בשתי לבשל רשאי  ולדבריו בתנור זיעה לדין
כשרוצה  היותר לכל ועכ"פ  זה, אחר בזה וכ"ש יחדיו
הרבה  האריך והרב  בעלמא. בקינוח  סגי להחמיר
רק כאמור שזהו זיעה בדין שונים בצירופים לעסוק 

ה  אפשר לשיטת עצמו הרמ"א שאף  גם ומה רמ"א.
כמדומה  אמנם כמשנ"ת. זה אחר בזה בתנור שמיקל
התנור  להסיק  אומר היביע  כמסקנת העולם שמנהג
שמה  אלא הזיעה. שארית את לסלק כדי האפיה לפני 
דהלא  תמוה זה לעת מעת להמתין לכתחילה שהצריך

לן ס "ה)קיימא תק"ט סי ' באו "ח ושו"ע  בלע(ב "י  דבהיתרא
ביובש  בלע אפילו קל ליבון מהני חלב או כבשר

עצמו במאכל לקמיה]ונוגע בפנים יתבארו  הדינים .[ופרטי
נוגעים  התנור דופני שאין דידן בנידון שכן ומכל
אלא  נאסר שלא דידן בנידון שכן וכל עצמו. במאכל

לח דבר דהוי מזיעה גם רק להקל דמי  שפיר ולכן ,
יחוה  בספרו עצמו והגר"ע  היסק . ידי על לח בדבר
תנור  להכשיר נכונים בטעמים התיר וחזו"ע  דעת

לקמן שיתבאר וכמו יג)לפסח השנה (אות שכל אף  .
חלב או בשר גבי שכן ומכל לח , בחמץ גם משתמשים

בלע ' 'היתרא :דהוי
(d) בראיות שהבאנו שם ובמקורות ז בסעיף  עיין
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.cíéøáåçîù óà áìçì ãçàå øùáì ãçà íãçéù åðéîéá íééåöîä íéàú éðù éìòá íéøåðú
,éðùä ïéîä éðùä øåðúá úåôàì øúåî íå÷î ìëî íîçúî éðùä íâ ãçàá äôåàù äòùáå

àú ïéá äòéæ ìù øáòî íåù ïéàù:(å) àúì
.déë ,øúåé ì÷ åðéã óàå .(æ) íé÷ñåô äîë é"ôò øåðúë åðéã ìâåø÷éîåðìù íéìâåø÷éîá

(ç) ø÷éòå ììë äòéæ ùùç ïéà éàãå äæáå á"ñé ìù íåçì úåðôãä åòéâéù ììë éåöî ïéà
]ë ìòåïéà áìç íò äøã÷ êë øçà ïúåðùë .éàãåá øñàðå ìâåø÷éîä úåðôã ìò øùá úøéã÷î æúéð íà åìéôà ï

ùìâ íà óàå .äèéìô ïàë ïéà ïë íàå ,á"ñé ìù íåçì ìâåø÷éîä úåðôã úà äàéáî áìçä úòéæ ïéàù ïåéë ,ùùç
éìëî øéáòî òåìá ïéàù ïåéë ,ùùç ïéà úéáìç àñôå÷ åéìò ãéîòî êë øçàå ,åä÷éðå éøùá ìæåð ìâåø÷éîä úéúçúì

[úéúçúì áìçä ïî ùåìâé àìù øäæé ÷ø .ç"ñ á"ö 'éñ äâäá øàåáîë áèåø àìá éìëìì÷äì ùé ïë ìòå .

úåøå÷î
כליבון  להחשיבו מתכת לתנור מבחוץ  היסק  שמהני 
שנאסר  בתנור אפילו ועכ"פ חלב . או בבשר דסגי  קל,
תנור  או בלע , איסורא ליה והוה בחלב מבשר כבר

איסור בו הבלוע שבישלו להפליט חמור ליבון [וצריכים

והיסק .בדפנות] היטב ניקוי ע"י בהם להשתמש מותר ,
לבש  התיר בשו"ע  לכתחילה דהלא היתר ל עם איסור

ופיו  קטן בתנור אפילו לעצמו, וזה לעצמו זה בקדרה
וכנ"ל ד')סתום אות זה.(תחילת אחר בזה שכן ומכל .

הגאון לנו כתב  כבר דהלא צ"ט)ועוד סי ' יצחק(סוף ר'
במקום  בולעות, שאינן שלנו במתכות דהאידנא יוסף 
או  בהגעלה סגי חמור, ליבון לעשות אפשר שאי

קל  :ליבון
(e)צ')ילקו"י הל' פ"ז מי (סי ' שיש שם שכתב ואף  .

עיקר  ודבריהם למקילין. הסכים שם בהערה שאוסר,
מעיקר  מהני  אחד בתנור שאפילו לעיל ביררנו שהלא

הדין:
(f)הנ"ל עבדי בישכיל שכתב ד)שהטעם לחלק(אות 

אלא  במיקרוגל. גם שייך קדירה לכיסוי  תנור בין
אף מהני  במיקרוגל משא"כ להסיקו, נהגו שבתנור

היסק : בלא
(g)הדשן בתרומת ק"ג)כדמוכח  סי' וכתבים .(פסקים 

בזיעה  סולדת היד שאם שכתבו פוסקים כמה וראיתי 
לאסור, יש ליס"ב  מגיעות לא הדפנות אם אף  אסור

הרמ"א ס"ח )ולשון צ"ב בתרומת (סי ' המעיין כי  הטעתם.
הכוונה  יראה הרמ"א לדברי מקור שהוא בפנים הדשן

שכתבנו כמו ו-פ "א )האמיתית ע"ט ס "ק צ"ב בסי ' דבריו (והבאנו 

הב"ח  בשו"ת להלכה כ "ד)והובא סי ' שוב(החדשות  .

יוסף בילקוט  כ"ג)ראיתי  הלכה פ"ז להכשיר (סי ' שהצריך
ומוכח יס "ב. של לחום מגיעות הדפנות אם מיקרוגל
הכשר, צריך אין ליס"ב  מגיעות הדפנות אין שאם

הזיעה בחום מודדין שישואין מבואר שם שבהערה [אלא

למעלה  שכתב כמו העיקר ולמעשה הזיעה. בחום שמודדין צד

ליס"ב ,בהלכותיו] הדפנות יגיעו פעם באיזה אם ואף
ושרי  יגיעו לא ודאי טעם נתינת שלידי יעיד החוש

גוונ  צ"טכהאי סוס ' עיין מהר"ם א, בשו"ת כתב [וכיוצ"ב

חמץ  של כלים על תם רבינו השיב וז "ל קפ"ג ) סי' (ד"פ

טעמינן דהא וכו' לחוש  שאין  תותים, מי הגוים בהם שמבשלים

עכ"ל] חמץ טעם בהו וליכא שתא כוליה ראיתי ליה הלום .
יצחק לוי הרה"ג להלכה, הטכנולוגי  המכון לראש

חושב  מעשה שו"ת בספרו ז')הלפרין אות י"ג סי ' (ח "ה

ואין  במיקרוגל, בשר אחר חלב  חימום היתר שכתב 
מתמקדים  המיקרוגל שקרני  משום לזיעה לחוש
סביב חום מקור שום אין כן ואם בדפנות ולא במאכל
לדופן  מגיעה שהזיעה עד כן ואם שמתחמם, המאכל
בשעה  היס"ב  ואין מתקררת כבר היא המיקרוגל
בליעה  כאן ואין המיקרוגל, בדפנות שפוגעים
באופן  לכסות שיזהרו שם כתב  למעשה אבל ופליטה.
אחד  הרמטי שאינו בכיסוי אפילו חימום בעת קבוע 

משתמשים מהתבשילים לרוב כי חלב, המאכלי את [רצוי

לבשר] בזיעה במיקרוגל סולדת היד אין ודאי  דאז
לתחתית  יגלוש שלא ליזהר צריך רק לדפנות. כשמגיע 
הדפנות  הגיעו שלא שכל נתבאר שכבר ואף  עיי"ש.
פשט כבר מ "מ נאסרות, אינן סולדת יד של לחום

המינים  מן אחד לכסות :המנהג
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úçìöä êåúá éåìâ ìëàîá åà ä÷ùîá åìéôàå äñëî àìá óà äæ øçà äæá íîîçìèøôáå]
éðéã ìëù íéðåøçàä úòã óøöì ùé íâå .ììë íéòìåá íðéà åðìù íéìëù è"ö 'éñ óåñá åðáúëù äî óøöì ùéã

ïðáøãî íéøåñà äòéæ(è)àøîåç ÷ø àåäù íéøáåñä ùéå ,[.úåðôãä úà úå÷ðì äìéçúëì êéøö ÷ø ,
íéùîúùî áåøìù ïåéë éáìçä úà úåñëì éåöøå íéðéîä ïî ãçà øéãú úåñëì åâäðù àìà
éðôá àñôå÷á øùá íîçì ìáà .(é) éøîâì íúåñù éåñéë ìò ãéô÷äì êéøö ïéàå ,øùáá
åìéôà ,äæá ïéìé÷îù íå÷î íåùá åðéàø àì ,úéðîæ åá äîöò éðôá àñôå÷á áìçå äîöò

:úåøåâñ úåàñôå÷ä
תנור  הכשר מדיני 

.eéìëïåáéì êéøö ïéà éðùä ïéîä íò åá ùîúùäì äöåøå áìç åà øùáî òìáù úëúî
úëúîä àäúù àåäå ,ì÷ ïåáéì êéøö àìà ,òìá øúéäù ïåéë ,ùáéá òìá åìéôà øåîç

äéøáò éðùî äá úãìåñ ãéäù íåçá äîçò"åùå é"áá äëìäì àáåäå ,(ñúú 'éñ æ"ò óåñ) éëãøî]

[ä"ñ è"÷ú 'éñ ç"åàéìëàîì íéãøôð íéøåðú éðù ïéëéøöî åðà ïéà äðùä êùîá øåðúá ïë ìòå .
àìù ãò úéìèîá ââä úà ø÷éòáå øåðúä úåðôã úà áèéä úå÷ðì éãå ,áìç éìëàîå øùá
úà ÷éñî íàå ,á"ñé ìù íåçá øåðúä úà ÷éñäì ïëî øçàìå ,ïéòá êåìëìå ïîåù øàùé

äòùä úéöçî êùîá ñåéæìö úåìòî íéùéîçå äàî ìù íåçá øåðúäïééò ,äòùä ùéìù åà]

[à úåàãçåéî ùâîå øùáì ãçåéî ùâî àäéù íéùâîä úà óéìçéù ãáìáå ,êëá éãù éàãå
úåðôãá úòìáð äòéæä ïéàù øàáúð øáë ,éåìâ øåðúä ìù íåîéçä óåâ íàå .(àé) áìçì

.øåðúä ÷éñäì åâäð äæá íâù àìà ,áèéä éå÷éðá éâñå øåðúä

úåøå÷î
(h)יהושוע לקידושין)הפני אחרון  שאין (קונטרס העלה

משנה  לחם הרב  דעת ושכן מדרבנן אלא זיעה איסור
המשניות כ']על סי' צבי כהחכם לב[דלא חקרי  ובשו"ת .

נ"ד) סוס ' מיו "ד  בשו"ת (ח "א  ועיין לסניף. זאת צירף
ה')מהרש"ג אות  נ"ו סי ' הרא"ש (ח"ב  שכתב מה שהביא

ס"ח ) צ"ב סי' בשו"ע  דמכשירין (והוא ממשנה להוכיח 
התם  שאני לומר דיש והקשה כמותן, המשקים שזיעת
גם  שהזיעה רואים ואנו בטעמא, מילתא תליא שלא
שזיעת  לן מנא אכילה איסורי לגבי אבל היא, מים כן
הטעם  בחוש רואים אנו והרי כמותם, דם או חלב
ופשוט וסיים כלל. חלב טעם החלב  בזיעת שאין
הוה  הרא"ש דברי  ולולי מדרבנן. אלא אינה שזיעה
שבטלה  אלא ליכא, דרבנן איסור שאפילו אמינא
והובא  עכת"ד. הנ"ל והשו"ע  הרא"ש דברי  נגד דעתי 

אומר ביביע זה ו)כל אות ז סי' שבשו"ת (ח"ה ובפרט  .

כ "ד)הב"ח  סי' רק(החדשות  הם זיעה דיני שכל כתב 
מהרש"ם  בשו"ת והובא להקל. יש ספק ובכל חומרא

פ"ה) סי ' :(ח"ד 
(i)יצחק לוי הרה"ג בשם ח' באות שכתבתי  מה עיין

הלפרין:
(`i)לציון ואף)אור ד "ה קטו  עמ' פ"י  בשו"ת (ח "ג וכ"כ .

למשה ו)תפילה אות ט סי ' לפסח(ח "ב שאפילו ועיי "ש
שקיימא  אף עוגות, בו שאפו בתנור קל ליבון מהני 
דבר  הוי  שהזיעה כיון בלע , איסורא שחמץ להלכה לן

ועיי "ש קל. ליבון בו שמועיל ב)לח  לדעת (אות שאף 
חשובה  היא אין מ"מ  אוסרת אוכלין שזיעת הפוסקים
הזיעה  כי  לאיסורא חמור ליבון להצריך יבש כדבר
על  פרנקל הגר"ב  בהגהות וכמבואר לחה. תמיד היא

סק"ג)המג"א תנ"א  מרדכי (סי ' כא )ובמאמר ס "ק תנ "א .(סי '
הבושם ערוגת בשו"ת קיט)וכ"כ סי ' בפירוש.(חאו"ח 
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f.õåçáî úéùòð ùàä øùàë ,ì÷ ïåáéì àäéù á"ñé ìù íåç ìéòåî íà íé÷ñåôä å÷ìçð
[éìëä ìù åùéîùú ìù éðùä åãéöá 'éô](áé) éìëä ìù åùéîùú íå÷îì éðùä åãéöì íåçä øáåòå

úåøå÷î
שאין  סוברים פוסקים הרבה דהלא מסתברא והכי
ודאי  ומ "מ בפנים, שכתבנו כמו כלל לאוכלין זיעה

משקין. מזיעת חמור יהא לא
(ai)גוף עם חלקם סוגים כמה יש שלנו בתנורים הנה

לאותם  ואף פנימי, חימום גוף  עם וחלקם גלוי  חימום
אף התנור, חימום מהני פנימי חימום גוף  להם שיש
פסח הלכות בשו"ע דהנה השני . מצדו בולע שהוא

ס"ב) תנ"א  ואין (סי ' מבחוץ  שהיסקו שכיון בוכיא גבי
בו  הבלוע החמץ מפליט  אינו מבפנים האש נותנין
כראוי, נעשה לא שההיסק  משום זה כל מ "מ עי ּי"ש,

המאירי  שכתב  ל:)וכמו דף ריש  וז"ל:(פסחים  בוכיא גבי 
ואם  הראוי, ליבון בכדי  בה ואין מבחוץ  היסקה שהרי
נעשה  הרי  כראוי שנתלבנה עד למעלה גחלים מילאה
עכ"ל. מצה בה לאפות ומותר כתנור, מבפנים היסקה

זרה בעבודה עוד חרס)וכ"כ כלי  ד "ה היסקו (עו : ומ "מ
בהיסקו  דוקא וי"א הוכשר, שלא משם יראה מבחוץ
עד  הסיקו אם אבל בו, שרגיל הדרך על מבחוץ
הוא  הרי  נושרות קליפות בו וראה מבפנים שנתלבן

עכ"ל. מבפנים המאיריכהיסקו דברי נקבל לא אם [ואפילו

בבוכיא  אפשר שאי  חז "ל שידעו  משום זה מבחוץ היסק דמהני

באופן אבל בסמוך. שאביא יהודה יד עיין  כדבעי , ליבון  שיהא

מהא  להוכיח יש  וכן מבחוץ. היסק מהני  כדבעי , בליבון שאפשר

בגמרא סידאיתא יו "ד  ושו"ע  לג: סי"ד)(ע "ז קל"ה שניתן' חרס כלי 

כך  כל מבחוץ אותם שחימם כיון לכבשן, והחזירן  נסך יין  בהם

זפתן שנשרה ונשרה עד מהחום נמסה בתוכם  המצויה הזפת (שכבר

כדבעי]מהכלי) היה אילו  מהני  מבחוץ היסק שגם הרי .מותרין.
ליבון  צריך שאין וחלב בשר גבי דידן בנידון כן ואם

במרדכי  כדאיתא קליפה דנשירת תת"ס)גדול סי ' ע "ז (סוף

עד)ובב "י  והליבון  ד "ה ס"ד תנ "א סי ' סגי (או "ח צריך אלא .
שיעור  שהוא גביו על נשרף  קש שיהא קל, בליבון
אף פנימי  חימום שהגוף  בתנור אפילו מהני  יס"ב ,
שנעשה  כיון תשמישו, למקום חוץ  נעשה שההיסק 

למשה תפלה בשו"ת וכ"כ השני. מצידו גם (שם יס "ב

י) יס"באות חום מהני  דבתנור הנ"ל לציון מהאור וכן .
אם  אף  דמהני משמע התנורים, סוגי  בין חילק ולא

פנימי. חימום גוף  לו יש
להפרמ"ג ראיתי  כי  אכחד סק"ד)ולא מש "ז תנ"א  סי' (או "ח

וכו' בפנים גחלים מילא דוקא מתכות וכלי  שכתב :
מבחוץ היסק  על לסמוך אין ולדבריו עיי"ש.
נעשה  שהיסקם מתכות בכלי  אפילו כליבון ולהחשיבו

יהודה ביד אבל צ"ז)כראוי. הפרמ "ג (סוס' דברי הביא
לא  מבחוץ דהיסקו הגמרא דברי  דכל עליו והשיג
שמסיק דכל חז"ל דידעו חרס  בכלי רק  מיירי  מהני ,
בצד  כך כל נתלבן שיהא אפשר איא מבחוץ  אותו
זה  לפי  וכו', ממנו ניזתין ניצוצות שיהא עד השני
ההיסק ידי  דעל רואין ואנו דק דהוא מתכות של מטס 
אש  שכולו עד השני בצד גם יפה מתלבן הוא בחוץ 
דהא  במחוץ היסק  מהני דלא לומר סברא שום אין
אפשר  ואי חלקיו בכל האש דעבר רואין אנו מ "מ

האלף במגן גם וכ"כ הבלוע . נשרף יהא תנ "א שלא (סי '

קל,סק"ג) בליבון דסגי דידן בנידון כן ואם עיי "ש.
המאירי  כתב  כבר הכי  ובלאו מבחוץ . היסק  מהני ודאי
כדבעי. היה אילו מבחוץ  היסק  מהני  בבוכיא שאפילו

העיטור בספר כתבו ע "ד)והנה דקכ"ב  חמץ ביעור ואהל (הל'
א )מועד נתיב  ג בהסקה (דרך  מותרים מתכת של שקדרות

חוץ היסק להו מהני דלא ומשמע עיי "ש. מבפנים
שסוברים  משום אלא זה אין ומ "מ הפרמ "ג. וכדברי 
אבל  מתכת, בכלי  מבחוץ  חמור בליבון אפשר שאי
וכנ"ל  מהני  ודאי  זה מבחוץ, בהיסק שאפשר באופן

הרא"ש שכתבו ממה מוכח  וכן ע "ב. לג (פסחים מע"ז

ז) סי ' תנ"א )והטוש"ע פ "ב סי ' של (ריש קדרות נתן שאם
ומתלבין בכבשונות עיי"ש.חרס בכך הוכשרו שם

בתוך  אלא הקדרות בתוך ההיסק אין כן גם ובכשונות
בתורת  מפורש וכן הקדרות. לדפנות מחוץ  הכבשונות

להרשב"א לז:)הבית דף ש "ג יש (ב "ד  חרס  וכלי וז"ל:
עד  מרובה שהיסקו לפי כבשונות בהחזרת הכשר
אותו  שמסיק למי הדין והוא ממנו, נתזים שניצוצות
שמא  דחוששין כן לעשות שאסור אלא היטב , מבפנים
שלא  מבחוץ  היסקו אם וכן ישבר. שמא עליו חס
עכ"ל. דופנו מידי יוצא אינו כבשונות בהחזרת
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í÷ñéä éåäå éîéðô íåîéç óåâ íäì ùéù íúåà óà åðìù íéøåðúá î"îå .ì÷éîä éøáã ïéàøðå
.(âé) åèìåô êë åòìåáëù ,ìéòåî éàãå äæ ,õåçáî

úåøå÷î
האשכול בספר כתב  נד)וכיוצ "ב סי ' .(ח "ג

שלמה בית בשו"ת קסד)והנה סי' תנור (יו"ד לענין כתב
בדבר  איסור יש חלב : אחר בשר בו שמבשלים מתכת
ליבון  ידי על הוכשר ולא וכו' למעלה הזיעה שעולה
לא  מבחוץ  והיסק וכו' היא מבחוץ  דהסיקו משום קל,
בזה  להקל טעם בטוב ביארנו כבר והנה עיי"ש. מהני 
ששורף  חמור בליבון אלא הקילו שלא לומר מקום שהיה [ואף

וכמו פליטה מטעם רק שהוא קל ליבון  משא"כ הבלוע, את

עדבהגעלה ד "ה ס "ב  צ"ז בסימן בהירה בהלכה שכתבנו  (כמו

לא שילתבן) מ"מ האחד. מצידה כשעשו מהני  לא הגעלה והלא .

קל  ליבון  משא"כ מפליטים המים בהגעלה כי כן  לומר מסתבר

במרדכי משמע וכן  שמפליט. הוא תת"ס)החום סי ' השוכר  (פ'

משני יס"ב שתהא קל בליבון  סגי בלע שבהיתרא בהדיא שכתב

לשונו ומסתימת עיי "ש מהגעלה יותר מפליט זה וליבון  עבריה,

כתבנו כבר הכי  דבלאו  ועוד מהני. מבחוץ היסק שאפילו  משמע

לרווחא] רק הוא שהליבון  :בפנים
(bi) לא מבחוץ שהיסק לדינא נתפוס  אם אף  הנה

בהיסק בלע אם דוקא שזה פשוט  נראה מ"מ  מועיל,
כך  כן אם מבחוץ  היסק  ע "י  בלע אם אבל מבפנים,

פולטו כך שכבולעו יועיל. מבחוץ  כהבית היסק  [ודלא

הנ"ל] ונשאלשלמה שואל בשו"ת עיין פ "ב). סי' (ח"ג

דכבולעו  הוא ברור דבר התנורים ולענין וז"ל: שכתב 
מאזוז  משה רבינו הרה"ג הסכים שכן וכמו פולטו, כך
מחברי  שלשה עמו והסכימו משה, ויען בספר ז"ל
ע "ה  סילט"א. הכהן משה כלפון החתום על הדין. בית
עכ"ל. ס"ט  הכהן חנינא בלא"א חויתה חי רחמים

דעת יחוה בשו"ת יוסף  הגר"ע וכ"פ והנה ס"ג סי ' (ח"ב

קלב) עמ' פסח חזו"ע  התנורים בספרו בהכשר לדון יצא
הבושם בערוגת הנה דבריו: תורף וזה סי 'לפסח  (או"ח 

סע"א) צט דף מתכ קיט כלי  גבי להם כתב  דמהני בפסח  ות
א  אם אף  הליבון ליבון שהרי מהם, ניתזים ניצוצות ין

בליעת  בשעת מלובן שהיה כדרך יהיה הכשרו בשעת
אינו  פולטו כך כבולעו רווחת שהלכה וכיון האיסור,
בכלי  משא"כ הכשרו, בשעת יותר גמור ליבון צריך
דופיו  מידי  יוצא שאינו עליו העידה שהתורה חרס

והוא  עכ"ד. פולטו כך כבולעו בו לומר אין לעולם
אמרינן  מתכות כלי של הוא שהתנור כאן הדין

פולטו. כך כבולעו
מגדים להפרי  מצאנו סק"ל)ואמנם א "א  תנ "א שכתב ,(סי'

משקה  בלי האש ידי על בכלי נשתמש שאם ודע 
שיהיו  באופן ליבון צריך איסורים, בשאר וכן בחמץ
בחום  בכלי  נשתמש אפילו ממנו, ניתזים ניצוצות
רווחת  שהלכה פי  על ואף ממנו, ניתזים ניצוצת שאין
גיעול  מטעם אינו בכאן מ"מ  פולטו, כך כבולעו

הכלי  מכשירים את היוצא מפליט שהוא קל בליבון [כמו 

ס"ב. תנ"ב בסי' ד' אות במש "ז כמ"ש שורפו  ואינו  הבלוע

כמ"ש הבלוע. שורף אלא מפליט שאינו חמור בליבון משא"כ

הפוסקים] בשם שיתלבן ) עד ד"ה (ס"ב צ"ז  בסי ' בהירה ,בהלכה
החמץ נשרף שיהיה מקפידין שאנו משום אלא
אינו  ממנו ניתזים ניצוצות שאין וכל לגמרי, והאיסור
שמותר  ס"ה תק "ט סי ' בשו"ע  שכתב ומה נשרף .
יצלה  הליבון שאחר כדי ביו"ט  גבינה של שפוד ללבן
עכ"ד. קל בליבון סגי בלע  דהיתר התם שאני  בשר, בו
יש  בלע, היתרא שחמץ האומרים לסברת דבריו ולפי 
תשמישו, כדרך והכשרו קל, בליבון התנור להתיר
ונודע הנ"ל. ונשאל השואל וכמ"ש פולטו כך כבולעו
היתרא  נחשב  שחמץ הסוברים הפוסקים רבו שבאמת

השו"ע  שמרן ואף  ס"ד)בלע. תנ "א כהרי "ף(סי' פסק 
ליבון  צריכים והאסכלאות שהשפודים והרא"ש
בלע , איסורא וכאילו עליו, שמו שחמץ משום לפסח ,
שניצוצות  ליבון אפשר שאי  שבמקום נראה מ "מ
על  לסמוך מקום יש שלנו, בנידון כמו ממנו, ניתזים
הגבוהה  החום במדת בהיסק להקל הנ"ל הראשונים
מעת  התנור שישהה לאחר לפסח , להכשירו ביותר
משה  שאול ר' הגאון כתב  וכן החמץ. אפית מעת לעת

בתשובותיו כז)זילברמן התנור (סי ' הכשר בדין שנשאל
הפרמ "ג  דברי  ע "פ היסק ידי על  להקל והעלה לפסח 
כבולעו  לומר יש בלע  היתרא שנחשב שבמקום הנ"ל
יש  כאן וכן לפסח, הכשרו כך וכתשמישו פולטו, כך
בלע היתרא חמץ האומרים הפוסקים על לסמוך
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úåøå÷î
דעת. ביחוה יוסף הגר"ע  עכת"ד

כך  שכבולעו הנ"ל הבשם בערוגת שכתב מה והנה
בסימן  שכתב השו"ע . דעת כן אין פסח, גבי  פולטו

כגון (ס"ד)תנ"א האור ידי על בהם שמשתמשים כלים
ניצוצות  שיהיו עד ליבון צריכים ואסכלאות, שיפודים
שבכל  משמע  הלשון ומסתימת עכ"ל. מהם ניזתזין
שהיו  בלא שנשתמש ואפילו חמור, ליבון צריך ענין

בכלבו עיין ועוד ניתזים. ראשון)ניצוצות כלי ד "ה מח (סי'

בתנור  הפת בו שמכניסין פל"א שקורין והרחת שכתב 
חדשה, לקנות או לפסח  להגעילה נהגו השנה, כל

בתוך  ויחממנה יפה הרבה ימרקנה שאם לומר ואפשר
עכ"ל. פולטו כך שכבולעו בזה שדי הרבה התנור

תנ"א בסימן בב"י סובר (סי "ט)והובא הכלבו והנה .
ובשו"ע הגעלה, מועילה כן ועל בלע היתרא שחמץ 
לרחת, הגעלה מועילה שלא ופסק עליו חלק  שם
שחמץ ד' בסעיף  שם שפסק לטעמיה אזיל שהשו"ע 
יסוד  הכלבו מדברי  למדנו עכ"פ אבל בלע . איסורא
שבהיתרא  הנ"ל הפוסקים שכתבו כמו והוא גדול,

פולטו: כך כבולעו אמרינן בלע
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ח. ÷"ë].סימן ïîéñì êééù]

.`íðéàù ïåéë äìéáèî íéøåèô ïéãä ø÷éòî ,øöåà ìù íéìë øàùå ïéé ìù úåìåãâä úåéáç
øöåà éìë àìà äãåòñ éìë.(à)áùçð åðéàå äìéáè êéøö øëåñ åá íéðñëàîù éìëä î"îå

øéãú åá ùîúùäì éåùò àåä íâ àìà ,øëåñä øîùì ÷ø éåùò åðéà éøäù ,øöåà éìë,(á)
,äôàî éðéî ,íçì ïåâë íéìëàî åà úåà÷ùî íäá íé÷éæçîù úåàñôå÷ åà íé÷åá÷á ïëå

:äìéáè íéëéøö ,úåøéô
.aíéî åá íéçéúøîù íçéî[éìîùç åðéàå],øöåà éìë áùçð åðéàù ,äëøáá äìéáèá áééç

íéî íù ïñëàì éåùò åðéàå ,øéãú ïôåàá íéçúåø íéî åðîî ÷ôúñäì éåùòù ïåéë(â):

úåøå÷î
הגדולה(`) הכנסת יח )כתב  אות הגב "י  קכ  ויש (סי ' וז"ל:

באבר  המצופות חרס  של דידן חביות הני  לחקור
לא  דודאי יטבילם מקוה באיזה יין בהם שמשימין
החביות  של גדלותם מתוך המקוה מי  אותם יכילו
סעודה  כלי דדוקא טבילה, צריכים שאינם נראה וכו',
ידי  על להשתמש דרכם אין חביות ואלו טבילה בעו
אבל  המנהג. וכן לקיום, יין בהן להכניס  אם כי האור

פח )באו"ה דין נח  הכלים (כלל וכן וז"ל: שכתב מצאתי 
שצריכין  יין בהן ששומרין מתכות מיני  של הגדולים

עכ"ל כלל מהן שותין שאין פי על אף  (האו "ה)טבילה

דלכולי  מתכות בכלי אלא האו"ה חייב לא ואולי
המצופים  חרס כלי כן שאין מה טבילה, חייבים עלמא
עכ"ל  טבילה, צריכים שאינם אומרים שיש באבר

הגדולה) רעק"א(הכנסת הגאון והעתיקו א ). סע' ק"כ .(בסי'
השלחן בערוך לט)אבל מתכת.(סע ' בכלי  אפילו היקל

יהודה בית בשו"ת פסק  נב)וכן סי ' סוף ועיין (חיו"ד .
עולם ה')בהליכות סעיף מטות  פ' הרבה (ח"ז שהביא

להטבילן  שראוי ופסק בזה, להקל שהסכימו אחרונים
מה  על לו יש כלל להטבילן שלא והמיקל ברכה, בלא

ע "כ: שיסמוך
(a)כלים טבילת בספר פסק  וכן ח )פשוט . סעי' :(פ"א
(b) ראינו דלא ודע וז"ל: שם השלחן בערוך כתב  הנה

נחושת  של או ברזל של היורות שיטבילו מעולם
ואין  חמין, הרבה בהם שמחממין בהתנורים הקבועים

מחובר  והתנור לתנור דהמחוברים מטעם לומר
לן  קיימא שהרי ככלי ולא כקרקע ודינם לקרקע 

כתלוש  הוה חיברו ולבסוף מקום (א)דתלוש מכל וכו'
לא  סעודה דכלי  סעודה, כלי בכלל דאינם לומר יש
עוד  למקום, ממקום אותם כשמטלטלין אלא מקרי
והיא  מדאי יותר גדולה שהיא כלי דכל לומר אפשר
אינה  כן גם קטנים לכלים ישפכו שממנה עשויה
סעודה, כלי ולא אוצר כלי  והיא סעודה כלי נקראת
של  גדולות חביות שיטבילו מעולם ראינו לא ולכן
דכיון  משקין שארי  או מים בהם האצורים מתכות
סעודה  כלי נקראת אינה מדאי  יותר גדולה שהיא
שהיה  למעשה דומה זה דאין לומר ורוצה עכ"ל.
ממקום  המטלטלים כלים רק  הביאו שבמדין במדין
שאינם  אף  שלנו, שמיחמים יוצא דבריו ולפי  למקום.
אינם  - לנחת שעשוי  כיון מקום מכל בקרקע , קבועים
ומהיכן  זה דין לו מנין יודע איני  אבל טבילה. צריכים
שמחממין  גדולות יורות היו לא במדין וכי  הוציאו,

מים לנחת בהם שעשוי  שכיון מקרר גבי לקמן  שנכתוב [ומה

שמיחם  מסתברא סעודה, כלי חשיב שאינו  משום מטבילה פטור

שעשוי אף סעודה כלי חשיב שפיר המים לבישול שעשוי כיון 

ואינו לנחת] נראה, אינו אוצר כלי  שהוא שכתב ומה .
שעשוים  התם דשאני יין בהם שאוצרים לחביות דומה
אוצר, כלי  נקראים ולכן היין את לאכסן כדי החביות
אלא  מים, שם לאכסן עשוים אינם אלו מיחמים אבל

úåøòä
בפנים(`) בסמוך זה בענין שאכתוב במה ה)עיין ד , :(אותיות
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.bïéãä ø÷éòîù óàå ,äìéáèî íéøåèô íä íà íéðåøçà ú÷åìçî äæá ùé íééìîùç íéìë
åäðúé ìå÷ì÷ì ùùåç íàå ,äëøá àìá íìéáèäì àéä äàøåää ,ø÷éò íéìé÷îä úòã

åðîî åðìàùéå øåæçéå ,éåâì äðúîá,(ã)äëìää øåàá ïééò äæì äöò ãåòå.(ä"ò ïè÷ óéòñ)

äìéáèî íéøåèôå ììë øéîçäì ïéà åëåúáù íéôãîäå úåøâîä ìëå éìîùç øø÷îá î"îå
éøîâì,[äöéöç àìá íäéìò íéìëàîå úåøéô íéçéðîù åìéôà åðééäå]íé÷ñåôä åáúë ãåò ì"ðä ãáìîù

úåøå÷î
אינם  ולכן תדיר באופן רותחים מים מהם להסתפק 
קודם  שכתבתי ממה לזה וראיה אוצר. כלי  נקראים
המעין  מן מים בו לדלות שעשוי  שכלי  הרשב "א בשם
שעשוי  משום אוצר כלי  הוי  ולא עיי"ש. טבילה צריך
עשויה  'והיא שכתב ומה תדיר. ממנו להסתפק 
זה  שמטעם כוונתו אין קטנים', לכלים ישפכו שממנה
ז' בסעיף הרמ"א כתב שהרי  סעודה, כלי נקראת אינה
אף טבילה' צריכים ברזל של הברזות או ש'המשפכות
עשוי  שאינו כלי לתוך לשפוך עשוי שמשפך
כן  גם בישול שקדרות ועוד לאכילה. בו להשתמש

טבילה בהגה)טעונות ס "ה :(עיין
(c)שכתבנו זה כל ג)והנה שאינו (אות מיחם לגבי הוא

וכן  חשמלי  קומקום או חשמלי מיחם אבל חשמלי,

והנה  האחרונים. בו נחלקו חשמליים כלים שאר
עולם ט')בהליכות הערה מטות פ ' שכתב(ח "ז מה הביא

יעקב חלקת מא )בשו"ת סי' מחובר (יו "ד  שהכלי שכיון
טומאה  מקבלים אינם כלים (ב)לקרקע  אינם ולכן .

כלי  תשמיש ועיקר שהועיל מטבילה, כן גם ופטורים
הקרקע , עם תקע ידי על שמחובר בשעה הוא חשמלי
אינו  וממילא טומאה מקבל ואינו לקרקע מחובר מקרי

טבילה  שם](ג )צריך יעקב הגרש"ז [חלקת כתב וכן .
שלמה מנחת בשו"ת ד)אוירבך אות  סו  סי' ובשו"ת (ח"ב  .

אליהו י)מחזה אות קיב ומצריכו (סימן זה על חולק
לאחר  גם למים משמש הקומקום שהרי  טבילה,
כלי  הוא החשמל כלי שאם ומתבאר מהקיר. ניתוקו

טוסטר צנימים]כגון הלחם את שעושה כלי כיון [שהוא

úåøòä
(a)מהגמרא נח:)וראייתו כלי (שבת ואינו לקרקע חבור שהוא הוא לבית מחובר דלת שם וברש"י  טהורה דלת של זוג 

לקרקע  כך אחר קבעו אם אפילו גמור בכלי דהנה הכלים. בכל היא פסיקתא מילתא שלאו ובאמת עכ "ל. טומאה, לקבל 
מקוואות ברמב"ם כמבואר כשהיה, טומאה מקבל הוא ה"ג)הרי חיברו (פ"א אפילו שבירה, אלא טהרה לו אין חרס כלי

קבעו  אם מהני לא כן גם קיבול כלי אינו ואפילו ע"כ . שישבר עד  שהיה כמו הוא הרי וכו' במסמר קבעו ואפילו בקרקע
כלים ברמב"ם כמבואר הכ"ד)בקרקע, עיקרו (פי"א שאין בזה ודוקא טמא'. בכותל שקבעו מתכת של נחתומין של 'דף

ברמב"ם וכמבואר יטהר, כשקבעו - המחובר את לשמש נעשה כשקבעו אם אבל המחובר את כעין (שם)לשמש מינקית
ע"כ  תטהר בקרקע אותה משיקבע שנטמאה ברע"בשפופרת מבואר מ"ד)[וכן פ"כ  לקרקע (כלים מחובר  היה אם גמור  כלי  שאפילו 

טומאה] מקבל אינו הקרקע את לשמש  שנעשה או במחובר,מתחילתו רק להשתמש עשייתו עיקר שאין בזה וכיוצא במינקת ודוקא .
לקרקע קביעתו לפני אפילו טומאה מקבל אינו לקרקע, מחובר שיהיה עשייתו שעיקר כלי עיקר אבל  אין  נחתומין  של  [ודף

בית  לו  שיש גמור כלי הוא ואפילו  טומאה, יקבל שאינו  אה"נ  הקרקע עם לשמש רק שעשוי  מיוחד דף זה באמת אם אבל מחובר, שיהיה עשייתו 

כליםקיבול] במשנה דהנה מ"ב). והפותח(פי "א והמנעול  והנגר הדלת מן חוץ טמא עצמו בפני  שם לו שיש מתכות כלי  כל 
לקרקע שנעשו והצינור והקורה והציר הציר הרא"ש שתחת הוכיח זו יב)[וממשנה סי' מקואות הלכות נדה, לתוכו(סוף שהוליכו  שמקוה

השו"ע  פסק וכן  טומאה, מקבלין ואין  הקרקע עם תשמישן  תמיד, שם מונחין להיות הסילונות שנעשו כיון כשר, הוא אם מתכות מיני של  בסילונות מים

ר"א מח)בסימן אינן ](סע' ולכן בקרקע, מחוברין שיהו עשייתן ועיקר הואיל  אלו וכל  וז"ל: המשנה בפירוש הרמב"ם וכתב .
מקבל אינו בארץ לקובעו דעת על  נעשה שמתחילתו שכלי זה מכל למדנו עכ "ל. קביעתן לפני ואפילו טומאה מקבלין

טומאה:
(b) כדברי פסק ו' בסעיף ערוך  שבשלחן אף הנה עכו"ם, לכלי טומאה המקבלים כלים דימה יעקב שהחלקת במה והנה

מעמיד לעניין עכו"ם לכלי  טומאה כלי לדמות שאין והרא"ש כ"ו]התוספות ס"ק ההלכה באור שם שם [וכמבואר  דוקא היינו ,
לכלי  טומאה כלי דיני לדמות יש במשקין נוגע שהמתכת כל  אבל כלל , במשקין נוגע המתכת ואין עץ הוא מתוכו שהכלי 

י ' בסעיף שביארתי  וכמו צריך)עכו"ם, ד"ה בהירה לכלי (בהלכה טומאה דיני  לדמות יש גווני שבכל מהר"ם דעת שהרי ועוד ,
כ"ו)עכו"ם ס"ק ההלכה באור  ו בסע' דבריו  :(הבאתי 
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éìë áùçð åðéà íå÷îì íå÷îî ììë åúåà íéìèìèî ïéàå ,úçðì ãîåòä éìë àåäù ïåéëã
äãåòñ(ä):äìéáè íéëéøö íðéàù øàáúðù íåé÷å øåîéù éìëë éåäù ãåòå ,
.c,ò÷ø÷ì íéøáåçî åéäéù ìéáùá åùòð íúééùò úìéçúîù ,ò÷ø÷ì íéøáåçîä íéìë

íéìë íéáùçð íðéàù ïåéë ,äìéáèá íéáééç íðéà àìéîîå ,äàîåè íéìá÷î íðéà(å):

úåøå÷î
לקרקע מחובר כשהוא אלא זה בכלי משתמשים שאין
הוא  הקומקום אם וכן מטבילה, פטור יהיה בלבד
מטבילה. פטור – מתכת חימום שהגוף אף  מפלסטיק
צריכים  בתלוש, גם בהם שמשתמשים בכלים ורק 
מחלק וכן טבילה, הטעון מחומר הם אם טבילה

שם יעקב כתבובחלקת כבר כי  כן , לחלק לי נראה [ואין

וכמו הכלי. של תשמישו  ורוב עיקר אחר הולכים שבכלי  הפוסקים

ט"ו] קטן  בסעיף ההלכה באור יש שכתבתי אבל .
החשמלים (ד)מהפוסקים  הכלים בכל להחמיר שכתבו

טבילה. סברת picle`שצריכים הדין מעיקר
נראין  חשמליים הכלי כל מטבילה לפטור המקילים
פטורין וכיוצ"ב מיקסר של סכין כגון שלו  החלקים אף [וממילא

שמתפרקים] הפוסקים אע"פ גדולי  כתבו כבר אבל ,
בזה  פוסקים (ה)להחמיר כמה וכתבו שהנסיון (ו).

לא  במים שהוטבלו חשמליים שכלים הוכיח
כליםazkeהתקלקלו. טבילת סט"ז)בספר בשם (פ"ד 

משה ק)הבאר סי ' ח "ד שכלי (שטרן לזה עצה עוד שיש
אם  הטבילה, למי להכניסו רוצה שאינו חשמלי
יכולה  והרכבתו כלי מלהיות מתבטל בפירוקו
הדיוט , ידי  על ולא דוקא אומן ידי  על להעשות
ואחר  כלי מתורת ויבטלו שיפרקו לחשמלאי  ימסרהו
זה  ידי  על וייחשב  מחדש יהודי חשמלאי  ירכיבו כך
מטבילה  שפטור יהודי  אומן ידי על שנעשה ככלי

לתמוה  שיש עבאדי  מרדכי  הרב  הגאון והעירני עכ"ד.
שכתבו  אחר בזה אומן שייך דמה זו, סברא על
צריך  והתם וטהרה, טומאה דיני לדמות הפוסקים
כלי  כל טומאתו ממנו שיפקע כדי  כלי מתורת שיבטל

שיעורו ו')כפי  פרק כלים רמב"ם  מעשה (עיין  צריך ואין ,
הכלי  שיהא צריך דידן בנידון הדין והוא דוקא. אומן
לגבי  גם מהני  וממילא וטהרה טומאה מדיני  בטל

דוקא: אומן מעשה צריך ואין כלים, טבילת
(d)שלמה במנחת ח )הגרש"ז אות סו  סי' ומה (ח "ב .

עולם בהליכות כ"כ וכו' ועוד הערה שכתבתי מטות  (פ'

עשוי ט) מהמקרר שגם ואף  עיי"ש הגרש"ז פסק  לסייע
סוכר, בו שמאכסנים לכלי דמי  לא תדיר, להשתמש
שלא  המאכלים לשמירת מטרתו עיקר שמקרר כיון
סוכר  כלי  משא"כ אוצר. לכלי דמי שפיר יתקלקלו
לשמירת  וגם ממנו להסתפק  גם מטרתו שעיקר

הסוכר:
(e) חרושת בבתי  הנמצאים הגדולים מתכת בכלי  והנה

ומחוברים  בזה וכיוצא וגבינות יין בהם שמייצרים
אדם בחכמת הנה י "ג)לקרקע . דין ע"ג בפתחי (כלל הובא

שמבשלין (סק"א )תשובה הגדולות היורות וז"ל: כתב 
פי  על ואף  טבילה, שצריכים לומר נראה שכר בו
ככלי  דינו מקום מכל לקרקע ומחברין אותם שקובעין
נקב בהם ינקוב  או שיטבילם אלא תקנה להם ואין

úåøòä
(c) הלוי שבט  ג)שו"ת אות נז  סי' יצחק(ח"ב מנחת שו"ת עב), סי ' חכמה(ח"ב בצל שו"ת ב), אות ה' סי ' :(ח"ה
(d)עולם ט)בהליכות סע' מטות פ' יתנהו (ח"ז  יתקלקל, להטבילו המקוה של במים יתנוהו שאם חשמלי קומקום וז"ל: כתב

ממנו וישאלנו ויחזור לגוי , ט"ז]במתנה בסעיף והרמ"א השו "ע זו  עצה שהביא שם[וכמו ובהערה ט). אות מעיקר (סוף שאינו משמע
ברם  חשמלי, קומקום להטביל דאפשר היכא להחמיר וטוב וז"ל : כתב להקל הגרש"ז דעת שהביא שאחר עיי "ש הדין,

לכן להתקלקל , עלול הוא במים יכניסנו שאם עקא ומ"מטוב דא עכ"ל . ממנו וישאלנו ויחזור לגוי במתנה אותו שיתן
ולהתכוין  הכלי להפקיר יוכל לו, מצוי  גוי שאין הדחק ההלכהבשעת באור כמ"ש בו לזכות ע"ה)שלא :(ס"ק

(e)תורה קנין צ)שו"ת משה(סי ' באר שו"ת נז), סי ' להתייבש (ח"ז ולהניחו טוסטר להטביל שאפשר ממומחים וששמע ,
ימים: שני 
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.däàîåè íéìá÷î íä éøäù äìéáèá íéáééç äàñ 'î íäá ùé åìéôà íéìåãâ íéìë(æ).
ïî íéøåèôå ,øöåà éìë íäù åà ,øçñî êøåöì íéãòåéî åìà íéìë ììë êøãáù àìà

äìéáèä(íù äëìää øåàáå ç óéòñá ïééò):

úåøå÷î
אומן  יתקן כך ואחר כלי מתורת שיתבטל גדול
בו  שמבשלים שהשכר ששמעתי  מה לפי אך ישראל,
דומה  כן ואם אותו שמסננין עד כלל לשתיה ראוי אינו

ט שחיטה)לסימן של סכין  גבי  ה' בסעיף הוא ואפשר (בשו"ע  ,
עכ"ל. אותם, טובלים שאין העולם סומכין זה שעל
לקרקע המחוברים שכלים ד' באות שנתבאר מה ולפי 

לקרקע מחוברים שיהיו עשייתם בהערה)ועיקר (עיי "ש 

נחשבים  אינם כן גם כן ואם טומאה מקבלים אינם
כלים  שאותם כיון כן אם כלים, הטבלת לעניין כלים
פטורים  יהיו לקרקע מחוברים הם הגדולים

הגדולים (ז)מטבילה  שהכלים בזה להתיר צד יש ועוד ,
כלי  נחשבים אינם כן אם מסחר, לצרכי נקנו הללו

ל"ד]סעודה בס"ק ההלכה באור ח בסע' ופטורים [וכמבואר
משום  מטבילה, לפטרו צד יש ועוד מטבילה.
רק אלא לאכילה ראוי המאכל אין מפעלים שבהרבה
מחוסר  שהוא כיון כן ואם בזה, וכיוצא סינון לאחר

והוא  סעודה כלי נחשב אינו הבישול, לאחר תיקון
שפטורים  הפשט של וסכין שחיטה של לסכין דומה
ס"ק שם ההלכה ובאור ה בסעיף וכמבואר מטבילה,

:(ח)כ"א 
(f)ברמב"ם ה"ט)כמבואר פ "א  תיבה (כלים אפילו וז"ל:

ארבעים  מקבלין שהן מתכת של בהן וכיוצא מגדל או
דבר  "כל שנאמר טומאה מקבלין יתר או בלח סאה

יעקב החלקת הוכיח וכן באש". יבא עה אשר סי ' (ח"ב 

ג) אדםאות  בבינת סו)וכ"כ סי ' או"ה מטעם (שער
צדק בזבחי  וכ"כ טומאה. איש (סק"ג)דמקבלים ובן

יא )חי  אות מטות פ' טעונים (ש "ב  גדולים כלים שאפילו
הנ"ל באו"ה מבואר וכן א )טבילה. דלא (אות  זה וכל .

טוטו"ד בשו"ת כב)כמ "ש סי' ח"ב  המחזיק(מהדו"ג שכלי 
עוד  ועיין מטבילה. ופטור כלי  נחשב  דלא סאה מ '

כלים טבילת יז)בספר הערה :(פ "א 

úåøòä
(f)שהחמרנו ג]ואף קבוע,[באות באופן הוא לקרקע החיבור שאין בזה דווקא היינו טבילה, חשמל  הכלי  את להצריך 

מטבילה: פטור שהוא ספק אין קבוע הוא שהחיבור בזה אבל 
(g) בסוף שנתבאר וכמו אדם, החכמת שכתב הנ"ל העצה את לעשות יוכל  עצמו על להחמיר שרוצה מי  גם מקום ומכל 

ג : אות

mler `xea l`l gay mlype mz
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