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13 מס'
תשפ"א שבט חודש

תערובות הלכות יו"ד
קג - קב סימנים

מ"דרשו" בכתב אישור קבלת ללא וכד' לצלם להעתיק, אין רב. עמל הושקע אלו מקומות במראי לבכם: לתשומת
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á÷á÷á÷á÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

,øúéä ìù íéöéáá äáøòúðù è"åéá äãìåðù äöéá éáâì [:â óã äöéá] 'îâá øîàð óìàá óà ìèá åðéàã ïéøéúî åì ùéù øáã ïéã

õåçî äàéöåäì àáå äñéòá åáøòúðå íééåñî íå÷îá äúéáù åð÷ù ïéìáúå íéîã ,íåçúì õåç øåñéà ïéðòì [.èì óã äöéá] 'îâá ïëå

øáã ì"åäå åììçì øùôàã íåùî ìèá åðéàù ïéìåçá áøòúðù éðù øùòî ïéðòì [.âð óã î"á] 'îâá ïëå .ïéìáúäå íéîä ìù ïîåçúì

.ïéøéúî åì ùéù

,ïéìåçá éðù øùòî áøòúðù éøçàã [.âð óã î"á] 'îâá øàåáîë ,ïðáøãî àìà äøåúäî åðéà ìèá åðéà ïéøéúî åì ùéù øáãã äæ ïéã

.[àúééøåàã ä"ã] é"ùø íù øàéáù éôëå ,ïðáøãî ù"òî ÷ø ,úåòîä ìò àúééøåàã ù"òî ïéã ìåçé àì åììçì àåáé íà

[:èì óãá] ïëå ,è"åéá äãìåðù äöéá ïéðòì [:â óã äöéá] 'îâá øàåáîë ,ïðáøã øåñéàá íâ àåä ìèá åðéàã ïéøéúî åì ùéù øáã ïéã

.íåçúì õåç øåñéà ïéðòì

ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ùéùùéùùéùùéù øáãøáãøáãøáã éâåñéâåñéâåñéâåñ

:î"ìéùã éðååâ éøú ùéã à"áùøä íùá é"áä áúë

.à.øçîì úøúåîã ,è"åéá äãìåðù äöéá ïåâë ,åéìàî àåáì ãéúò øúéääù äø÷îá1

.á.åììçì åãéáù [.âð óã î"á] áøòúðù éðù øùòîá ïåâë ,øúéä àäé äæ é"òå äùòî úåùòì åãéáù äø÷îá

.[á óéòñá ïìäì äæ ïéã øàåáîå]

ìèáìèáìèáìèá åðéàåðéàåðéàåðéà ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ùéùùéùùéùùéù øáããøáããøáããøáãã àäìàäìàäìàäì íòèäíòèäíòèäíòèä

.àåðîæ øçà åìëåàì ìåëéù ïåéë ,ìåèéá é"ò øåñéàá åìëåàì àìù íéîëç åøéîçäù [åìéôà ä"ã :â óã äöéá] é"ùø áúë

.øúéäá

.áíòèäå ,ìèá åðéà åðéîá ïéîã [:çö óã ïéìåç] 'îâá äãåäé 'ø úòã åðéöî äðäã ,øçà íòè áúë [.áð óã íéøãð] ï"øä

ãáàðë åðéà åðéîá ïéî ë"àùî ,íìåòä ïî ãáàð øåñéàä åìéàë àåä éøä åðéî åðéà øúéää øùàëù àøáñ ùéã íåùî

.øåñéàä úà ÷æçî åì äåù àåäå åðéî àåäù øúéää àìà ,íìåòä ïî

,øåñéàì äîåã øúéää ïéà åðéîá ïéî íâã íåùî íîòèù ï"øä áúëå ,ìèá åðéîá ïéîù íéøáåñå íé÷ìåç é"øã ïðáø íðîà

ë èìçåî åðéà øåñéàä íâ ïéøéúî åì ùéù øåñéà éáâì êà ,øåñéà äæå øúéä äæù äæá íä íé÷åìçãåì ùé éøäù ,ë"

.ìèáúî åðéàå øúéäì éôè àåä äîåã ïëìå ,ïéøéúî2

הוא חדש שאיסור הרא"ש בתשובות כמבואר מתירין, לו שיש דבר הו"ל מ"מ מרובה, זמן אחר רק לבוא עתיד שההיתר באופן גם .1

לענין יב] ס"ק תרעז [סי' המג"א כתב וכן ההיתר, שיבוא כדי שלימה לשנה קרוב להמתין צריך שלפעמים אף מתירין, לו שיש דבר בגדר

בחנוכה. הבאה בשנה בו להשתמש שאפשר כיון דשיל"מ, דחשיב שנתערב חנוכה מנר שנותר שמן

בשאינו מין דהוי אף בטל אינו בזה בשר, ריח בה ויש הצלי עם שאפאה פת כגון בהיתר, גמור היתר תערובת יש דכאשר בר"ן ועיי"ש .2

מינו]. בשאינו מין הוי דבמציאות הא על גובר בדין הגמור דהדמיון [והיינו הוא, היתר דשניהם בדינם לגמרי הם ששוין כיון מינו,
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åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàáåðéàáåðéàáåðéàá áøòúðùáøòúðùáøòúðùáøòúðù ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ùéùùéùùéùùéù øáãøáãøáãøáã

.î"ìéùãã àøîåç åá åøéîçä àìå úåøåñà úåìëàî øàùë íéùéùá ìèá àåä éøä ,åðéî åðéàá î"ìéùã áøòúð íàã ò"åùä áúë

ìáèã àúéà [.çð óã íéøãð] 'îâáå .íòè ïúåðá åðéîá àìùå ,åðéîá àåäù ìë øñåà ìáèä [é"î äìç â"ô] äðùîá àåä ïéãä øå÷î

.[â"ñ âé÷ú 'éñ ç"åà à"øâä àéáä ïë] ïéøéúî åì ùéù øáã éåä

:íéîòè 'á åðéöî åðéî åðéàì åðéî ïéá ÷åìéçä øåàéáá

.ààøîåçä íòèù íåùî àåäã áúëù ,[úàèç úøåú øôñá] à"îøä éøáã úà åàéáä [ä ÷"ñ] ê"ùäå [ã ÷"ñ] æ"èä

åðéî åðéàá úáåøòú éáâìå ,øúéð úåéäì ãéúò ä"àìáù ïåéë ,ìåèéáä ìò êåîñì íéîëç åöø àìù íåùî àåä î"ìéùãã

ïëìå ,øåñéàä ìò ìçù øúéäë ë"ë äàøð äæ ïéà ,úáåøòúä ìù äáåø àåäù øçàä ïéîä íù ìò àø÷ð øúéääù ïåéë

.[ë"ë ÷éôñî äæ íòè ïéàã æ"èä áúëå] .äæá åøéîçä àì

.áïéàù ,åðéîá ïéî ïéòë éåäå ,øúéäá øúéäì éîãã íåùî àåä î"ìéùã ìù äøéæâä ùøåù ìëã áúë [.áð óã íéøãð] ï"øä

ìáà ,íéâåñ éðùì ï÷ìçî øåñéàä ÷øå åðéîá ïéî éåä úåàéöîä ãöî øùàë äæ ìëå ,åú÷æçî àìà åúùéìçî úáåøòúä

.íéðéî éðù íäù íåùî ,íúåàéöî íöòá íé÷åìç øúéääå øåñéàä éøäù ,íéé÷ äæ íòè ïéà åðéî åðéàùá ïéîá

ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ùéùùéùùéùùéù øáãáøáãáøáãáøáãá ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã à÷éôñà÷éôñà÷éôñà÷éôñ

äéìò ùéù äöéá ïëìå ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ äæá íéøîåà ïéàã ,ïéøéúî åì ùéù øáã ïéãá úôñåð àøîåç úàáåî [:â óã] äöéá 'îâá

.è"åéá äìëåàì ïéà ,è"åé íãå÷ äãìåðù åà äøåñàå è"åéá äãìåð íà ÷ôñ3

ïéã ìò êåîñì àìùå áåøá ìèáì àìù] ,î"ìéùã ïéãá ì"ðä úåøîåçä éúù ãçà äø÷îá úåôøèöî øùàë ä"äã ò"åùá ÷ñôðå

äáøòúðå ,[úøúåîå] ìåçá åà [ïðáøãî äøåñàå] è"åéá äãìåð íà ÷ôñ äéáâì ùéù äöéá ïåâëå ,ïðéøîçî ë"â [àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ

.úåøåñà íéöéáä ìëå ,ì"ðä úåøîåçä úà ïðéøîà äæá íâ ,øúéä ìù íéöéáá

ïðáøã à÷éôñ ìù ì"ðä íéîòèä ãáìî] óñåð íòèî øéúäì íå÷î ùé ,úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ìù äæ øåéöá äðäå

äöéáä éìåà ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ éåäã íòèî àåäå ,[ïéøéúî åì ùéù øáã ïéãî 'îâá åøéîçä íäéáâìù ,áåøá ìåèéá ìùå àìå÷ì

àéäù åà ,äðåùàøä äöéáä àéä åæ äöéá íà ÷ôúñäì ùé è"åéá äãìåðù ì"úàå ,ìåç íåéá àìà è"åéá äãìåð àì äðåùàøä

.äðåùàøä äöéáä äáøòúð ïäáù øúéää ìù íéöéáäî

ñ"ñ ïéøéúî ïéàã øáåñ é"øå ,ñ"ñ ïéãî øúéä äæá ùé ïëàù øáåñ ú"øã ,[úåøçàå ä"ã :â óã äöéá 'ñåú] ú"øå é"ø äæá å÷ìçðå

øúéä äæá ïéàã é"øë àøîåçì ÷ñô ò"åùäù øàåáî [è"ñ é÷ 'éñ] ïî÷ìå ,úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ìù äæ ïôåàá

.ñ"ñã øúéä äæá ïéàã àäì é"ø ìù åîòè ä"òá íù øàåáéå .ñ"ñã

äãìåðù äöéá ÷ôñ ìù äæ ïåãéðá ì÷äì ùé ,[áåùç øáã ïéðòìå è"åéå úáù ãåáëì ð"à] äáåøî ãñôä íå÷îáù äàøðã ç"áä áúëå

÷"ñ] ê"ùäå .ñ"ñã øúéä äæá ùéã íéøáåñä åúòéñå ú"ø ìò êåîñì íå÷î ùé ïðáøã øåñéà ïéðòìã ,ò"åùäë àìã ,áøòúðù è"åéá

איסור שזה לזה זה דומים שאינם משום אינו בטל במינו מין דקיי"ל דהא תמוה, הדבר דלכאורה ד] [ס"ק הפר"ח כתב הר"ן סברת ובעיקר

בצ"ע. הר"ן שיטת את הפר"ח והניח ניכר, ואינו טעם בו נותן שאינו משום אלא היתר, וזה

ברוב ביטול דאין דהא לעיל המובא נב.] [נדרים הר"ן, סברת את לומר מקום אין הזו החומרא דבטעם קפט] סי' [שו"ת רע"א וכתב .3

את בזה לומר צריך כרחנו ועל ספק, לענין ולא תערובת לענין רק שייכא זו דסברא בהיתר], היתר לתערובת דדמי משם הוא בדשיל"מ

דרבנן ספיקא דין ע"י [פי' באיסור שתאכלנו עד וה"נ בהיתר, למחר תאכלנו ברוב] ביטול [ע"י באסור שתאכלנו דעד הנ"ל, רש"י סברת

בהיתר. למחר תאכלנו לקולא]
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úòãë åøáñé î"ìéùã ïéðòìù øùôàã ,äæ ïåãéðá åøéîçé åúòéñå ú"ø íâù øùôà ,àáøãàã ,ì÷äì ïéàã áúåëå ç"áä ìò ÷ìåç [á

.ïéøéúî åì ùéù øáã éáâì ñ"ñá ììë ì÷äì ïéàã øáåñä [è"ñ é÷ 'éñ à"îøá àáåîä] éëãøîä4

'éñ) ö"äòùäå] .áøòúðù è"åéá äãìåðù äöéá ÷ôñ ìù ì"ðä øåéöá ãñôä íå÷îá ì÷äì ùéù áúë [ä ÷"ñ âé÷ú 'éñ] á"ðùîä

.[ì"ðä ç"áäëå ,äáåøî ãñôäá ÷ø ì÷äì áúë (èé ÷"ñ æöú5

ïéî àåäù óà äìéèá äðéà [úìåâðøú äá àìéîù ïåâë] ìéùáúä ï÷úì äøéã÷á äåðúðù åà ìëàî äöéáá åðáéì íàã à"îøä áúë

.åðéî åðéàùá6

:áåøá ìåèéá íäá ïéàù íéùãåçî íéðôåà 'á ïàë åøàáúðå

.à.ìëàî äá åðáéì

.ìèá äæ ïéàå ,åúåæçì äùòðã íåùî àåä ìåèéá äæá ïéàù íòèäù [ä ÷"ñ] ê"ùä áúë7'éñ ç"åà) ò"åùì ïééöå]

ספיקא. ספק בו מתירין אין ג. לקולא. דרבנן ספיקא ביה אמרינן לא ב. ברוב. בטל אינו א. בדשיל"מ, חומרות כמה יש זו דיעה ולפי .4

חזקה בתר אזלינן אי דמעיקרא חזקה ולענין פריש]. מרובא דפריש וכל הרוב אחר הלך דין בדשיל"מ אמרינן אי נוסף נידון להלן [וראה

בתר אזלינן אי צ"ע בדשיל"מ, רוב בתר אזלינן דלא דלהסוברים שכתב יז] ס"ק המג"א על שח סי' [או"ח רע"א גליון עיין בדשיל"מ,

חזקה.

אף הב"ח היקל לא בזה דרבה, הכנה מדין מהתורה דאסורה יו"ט שאחר בשבת או השבת שאחר ביו"ט שנולדה ביצה לגבי אמנם .5

המשנ" וכן מרובה, בזה.בהפסד היקל לא ה] ס"ק תקיג [סי' ב

.6ïåéò úôñåú

î"ìéùãá áåøä øçà êìä ïéã

הר"ן לדברי ציין יג] ס"ק המג"א על תקיג סי' [או"ח רע"א שבהגהות בזה להוסיף ויש הפוסקים. בזה שנחלקו שהביא א] [ס"ק פת"ש עיין

נתערבה שאם הבה"ג], בשם הרא"ש בתשובת ומקורו סי"ב טז סי' [יו"ד השו"ע לדברי שם רע"א ציין עוד זה. בדין שנסתפק ביצה] [פ"ג

דאזלינן ומבואר לאוכלה. שרי מהתערובת אחת בהמה פרשה ואח"כ אחרות, בבהמות בנו ואת אותו מדין היום לשוחטה שאסור בהמה

ראיה הביא א] ס"ק בפת"ש הובא י'. דף [ביצה הצל"ח גם הבהמה. את לשחוט מותר דלמחר מתירין, לו שיש דבר שזהו אף רובא בתר

בזה. שהאריך ו] ס"ק טז סי' [יו"ד בפת"ש ועיין זו,

חדש, איסור לענין שכתב ס"ג] רצג סי' [יו"ד הרמ"א מדברי בזה להקל ראיה הביא ה] ס"ק אחרון קונטרס תקיג סי' [או"ח הגר"ז גם

לו שיש דבר הוא שחדש אף רובא בתר אזלינן לעומר, קודם השרישה שהתבואה ממקום היא אליה הנכנסת התבואה שרוב דבמדינה

ג]. ס"ק מאכ"א [פ"י ובהגהמי"י א] סי' ב' [כלל הרא"ש ובשו"ת כל], סוד"ה לו: דף [קידושין בתוס' ומקורו מתירין.

ודוקא] ד"ה ג: דף פ"ק [ביצה בר"ן מבואר קמן, דליתא ברובא בדשיל"מ הרוב אחר הלך דין לענין אך קמן, דאיתא ברובא הוא הנ"ל כל

רוב בתר דאזלינן הר"ן וכתב יו"ט, בליל או יו"ט בערב נולדה אימתי ספק שיש ביצה לענין דאיירי עיי"ש הרוב, אחר הולכין שבזה

איסורא. אתחזק דלא משום רובא בתר אזלינן הכא מ"מ באלף, בטל אינו דדשיל"מ דאף הר"ן והוסיף בלילה, ולא ביום הביצה את שיולדות

ליתא המיעוט דגם קמן, דליתא ברובא משא"כ דהחמירו, י"ל ולכן קמן איתא המיעוט גם קמן, דאיתא ברובא הוא הנידון דכאשר [והיינו

ס"ג]. תקיג [סי' בשו"ע להלכה נפסק וכן בדשיל"מ], אף הר"ן מיקל בזה איסורא, איתחזק ולא קמן

.7ïåéò úôñåú

àúåæçì ãîåòä øáã

שדנו קא] דף [ב"ק הגמ' בסוגיית זאת ותלו ה], [ס"ק והפר"ח פ"ג] [ח"ג כהן המנחת האריך בטל, לא לחזותא העומד דבר אי זה בדין

בספק נפק"מ שם בגמ' הובאו וכן ידלק, ערלה בקליפי שצבעו בגד א"כ מילתא חזותא דאי מילתא, לאו חזותא או מילתא חזותא אם בה

בבגד]. שנבלע [דם מת טומאת דיני ולענין ממונות דיני לענין זה

דאורייתא. באיסור לאסור יש ה"נ בדרבנן, והקלה בספק נשארה שהגמ' דכיון והפר"ח הכהן המנחת נקטו ולהלכה

בדבר משא"כ כרכום, כמו בו לצבוע ורגילים לצביעה העומד בדבר רק הוא חזותא בענין הנידון דכל והפר"ח כהן המנחת כתבו עוד
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.[(â"ñ âé÷ú8

.á.ìéùáúä úà ï÷úì àáä øáã

åáúëù [íåùî ä"ã .èì óã äöéá] 'ñåúá àåä ,ìèá åðéàå åðéîá ïéîë áåùç äøéã÷áù ìéùáúä úà ï÷úì àáä øáãù ïéãä øå÷î

ïåéë î"î ,åðéî åðéàùá ïéî éåäã óàå ,ïéøéúî åì ùéù øáã ååäã íåùî ,ïéîåçú éðéã ïéðòì äñéòì çìîå íéî éìèá àì äæ íòèîã

.[å ÷"ñ] ê"ùáå ,é"áá íéøáãä åàáåäå ,åðéîá ïéîë äáéùç äñéòä úà ï÷úì íéàá çìîäå íéîäù9

óåøéöá ÷ø àìà ,åìáúìå ìéùáúä ï÷úì éãë äîöò äöéáá éã ïéàù ïôåàá óà øîàð äæ ïéãù [æ"ñ âé÷ú 'éñ ç"åàá] æ"øâä áúëå

äàáù ïåéë î"îã ,ìéùáúä úà ìáúîä øáãë åà íòè ïúåðë úáùçð äöéáä ïéà äæ ïôåàáù ,úìåâðøúá íéàìîîù íéìëàî øàù

.ìèá åðéàå åðéîá ïéîë éåä ìéùáúä ïå÷éúá óúúùäì1011

במראיתו. שניכר אף מששה אחד בו כשאין דבטל במים, שנתערב אדום יין כגון לכך עומד שאינו

טעם. בנותן וכמו ניכר, שהאיסור דחשיב די"ל בחזותא, להחמיר וכתב בזה האריך א] ס"ק ק סי' [מ"ז הפמ"ג גם

במאכלות אבל לכך, ועומד לצובעו שרגילים בגד לגבי רק נאמרו הנ"ל] [ב"ק הגמ' שדברי דנראה כתב ה] ס"ק עד [כלל יעקב המנחת אמנם

דאורייתא. באיסורים ואפילו בחזותא, ניכר אם אף בטל הוא הרי טעם נותן שאינו וכל קובע, הטעם רק אסורות

מאכלות לדיני אך מילתא, חזותא אי הנ"ל] [ב"ק בגמ' דנו הנאה איסור בדיני דרק וכתב כהן] [והמנחת הפר"ח על חלק ו] [ס"ק הגר"א גם

חזותא, משום לאסור שכתבו דידן) (סעיף והרמ"א ס"ג) תקיג (סי' השו"ע דברי [ולגבי ברוב. בטל וה"ז מילתא לאו דחזותא פשוט אסורות

במינו כמין חשיבא ולכן חזותא, בו וליתן המאכל לתקן באה שהביצה משום אלא חזותא, של כללי דין מצד האיסור שאין הגר"א כתב

ו)]. (ס"ק בש"ך וכדלקמן בטל שאינו דשיל"מ דין בזה ויש

באיסור אוסר דחזותא כתב אך טעם, נותן כמו כלל נחשב אינו שחזותא שנקט ג] [ס"ק ופלתי הכרתי דברי את הביא א] [ס"ק דעת והחוות

דינו ולכן בחזותא הוא ניכר והכא ניכר, אינו שהאיסור משום דהיינו הכו"פ כתב בדשיל"מ, גם ברוב ביטול יש מינו שבאינו ואף משהו,

זה. לחילוק החוו"ד והסכים במשהו, דאוסר במינו מין כמו

שחזותא משמע ה] [ס"ק מהש"ך זה, לשון בביאור הפוסקים ונחלקו ולחזותא". לטעמא דעביד בביצה "ליבנו הוא [שם] השו"ע לשון .8

עביד ב) לטעמא, עביד א) ברוב, ביטול דאין להא חלוקים טעמים שני כתב שהשו"ע צ"ל ולפי"ז ברוב. בטל יהא שלא טעם הוא לחוד

וחזותא, טעמא בעינן דתרתי השו"ע דברי פירש ז] ס"ק [שם המג"א ואילו שם. השו"ע דברי בביאור ו] [ס"ק הגר"א כתב וכן לחזותא,

ובטעם. במראה שניכר באופן מתפרשים ביצה, בה ונתנו מילוי בה שעשו תרנגולת בענין כאן] [שו"ע הרמ"א דברי דגם וכתב

לו שיש דבר לענין דרק שכתבו פח] סי' הבשר כל [פרק וביש"ש כו] אות צח [סי' פר"ח ועיין לתקן9. הבא דדבר זה יסוד נתחדש מתירין

[ערלה מהמשנה ראיה והביאו מינו. באינו בשישים בטל גווני בכל אלא זה, דין אמרינן לא משהו איסורי שאר לענין אך כמינו, חשיב

באינו ולא במינו דוקא היינו במשהו, אוסר מחמץ דבעלמא ואף בשישים, בטל ה"ז שעורים של בשאור חיטים של עיסה דהמחמץ פ"ב]

לתקן כשבא כמינו מינו אינו לראות החמירו דשיל"מ בדין שרק מוכח אלא כמינו, גם ניהוי וא"כ העיסה את לתקן בא השאור והרי מינו,

התבשיל. את

.10ïåéò úôñåú

במחלוקת ב] סעיף סוף צב [סי' לעיל שהארכנו במה עיין מתירין, לו שיש דבר תערובת מכח במשהו שנאסרה בחתיכה חנ"נ דין לענין

עליו. שתמה מהיש"ש שהביא במה ג] ס"ק [ש"ד בפמ"ג וע"ע הכסף]. [נקודות והש"ך טז] [ס"ק הט"ז

שישים, ואין ברוטב ביו"ט] שנולדה [ביצה מתירין לו שיש איסור בה שיש ביצה בישלו דאם חטאת, מהתורת [שם] הפמ"ג הביא עוד

לו שיש דבר כדין נגדו, שישים כשיש אף אוסר הוא הרי אחר ברוטב זה רוטב נתערב אם מעתה נבילה, ונעשה נאסר שהרוטב באופן

[הרוטב]. הנאסר בתר אלא [הביצה] האוסר בתר אזלינן לא במינו מין שלענין והיינו מתירין,

.11ïåéò úôñåú

øàáá åà íéá åáøòúðù åäùî éøåñéà øàùå õîç

דלא דבר בכל דקיי"ל דהא אמינא, הוי מחבריא דמסתפינא לולי וז"ל שכתב יהושע ספר משו"ת שהביא טז] [ס"ק תשובה בדרכי עיין

בשום טעם נתינת לידי לבוא שא"א בדבר אבל שיהיה, אופן באיזה טעם נתינת לידי בו לבוא שאפשר באופן רק הוא באלף, אפילו בטל
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áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
.øåèá íâ àáåäå [ç óã øö÷á à øòù ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøá àåä ïéãä øå÷î

äøåàëì êééù äæ ïåãéð ïéàã åù÷ä [àé ÷"ñ ãò ììë] á÷òé úçðîä ïëå ,[(èñ 'éñ) ÷ãö çîö ú"åùá åéøáã åàáåä] éðåùøâä úãåáòä

.äôéøè äúéä àì äìéçúî íâ ë"à ,äôéøè äðéà úìåâðøúäù øøáúé óåñáì íà éøäù ,ïéøéúî åì ùéù øáã ïéãì12â"îôä áúëå

éãë ïéúîéã é"ùø úøáñ äæá úëééù ïëìå ,÷ôñä íåùî äöéáä úìéëàî ùåøôì íãàä äååöî úòë î"îã ö"öä íùá [æ ÷"ñ æ"î]

.øåøá øúéäá äìëåàì ìëåéù13

אשר דובנא עיר כגון הנחלים על היושבים האנשים אותן שותין איך מעולם לי קשה שהיה מה נתיישב ובזה ליבטל. דלא גזרו לא אופן

ולדברי הנחל בכל האבק ומתפזר גמור, חמץ שהוא בפסח מאל"ץ וטוחנים ריחים עומדים הנחלים כל על והלא שוטף, מנחל הם מימיהם

ובספר יתבטל. שלא חז"ל בו גזרו לא טעם נתינת לידי לעולם בו לבוא שא"א שדבר כדכתבנו, לחלק ובע"כ הנחל. כל נאסר הרי הפוסקים

עכ"ל. אמיתית, סברא שהיא וכתב דבריו הביא וטריפות] שחיטה הלכות על יהודה יד ספר בסוף נדפס ס"ג, קה לסי' [השמטות יהודה יד

שאסרו דמה מהגמ' להוכיח דנראה שכתב, צריכא] לא ד"ה מז. דף [ע"ז הריטב"א מדברי אחר טעם אחד חכם בשם יהודה היד הביא עוד

הרא"ה רבו לו הורה דכן הריטב"א וסיים נאסרים, אינם מחוברים אבל בתלושין שנתערבו דוקא במשהו, במים זרה] עבודה [של מים

ישראל. של לבאר ע"ז] משום הארורים [מים המאררים מים הכומר שזרק במעשה

יכול כשהוא רק הוא משהו דאיסור נקט זצ"ל אויערבאך שהגרש"ז ו] והערה ה סעיף ד פרק פסח [הלכות שלמה הליכות בספר וע"ע

לא האדם לחושי כלל מורגש להיות יכול אינו אשר ביותר מועט האיסור אם אך האדם, של מהחושים לאחד התערובת בתוך נראה להיות

מנשה ר' הגאון בשם מקובנה לייב ר' הגאון אמר זו סברא דכעין שציינו בהערות ועיי"ש שיעור, איזה צריך משהו דגם במשהו, בו גזרו

הגר"א. תלמיד מאילייא

.12ïåéò úôñåú

א תירץ ה] אות היטב בבאר [הובא למשה תפארת ביצהובספר על קאי שנתערבה, טריפה ספק ביצת בענין שכתב דמה הרשב"א, דברי ת

ועכשיו מתירין, לו אין טריפה איסור שהרי מותרת, הביצה היתה טריפה, בודאי שהיא מהתרנגולת נולדת היתה שאילו ביו"ט, שנולדה

והוי ביו"ט שנולדה ביצה איסור רק כאן שיש נמצא טריפה, אינה שהתרנגולת שיתברר צד שלהך לדון מקום היה טריפה ספק שהתרנגולת

מתירין. לה אין א"כ טריפה, שהתרנגולת שיתברר דאפשר היתר, שיבוא ודאי זה שאין דכיון קמ"ל מתירין, לו שיש דבר

[והטעם ברוב, ובטילה מתירין לו שאין דבר חשובה טריפה מתרנגולת ביו"ט שנולדה שביצה ההנחה על מבוסס התפל"מ של הנ"ל התירוץ

ובחוות רע"א ובתשובות צדק צמח דבתשובות שהביא ד] [ס"ק פת"ש עיין אמנם טריפה]. שהיא משום לעולם אסורה הזו שהביצה משום

טעמו [ולפי ביו"ט. שנולדה ביצה איסור מהביצה ירד למחר ימתין אם דסו"ס מתירין, לו שיש דבר חשיב כה"ג דכל נקטו ח] [ס"ק דעת

אחד]. באיסור תאכלנו איסורים, בשני שתאכלנו דעד לומר מקום יש דשיל"מ בדין רש"י של

שנולדה ביצה איסור כלל חל דלא י"ל איסור, על חל איסור שאין דכיון נוסף, נידון הנ"ל בשאלה דיש שכתב ז] ס"ק [מ"ז פמ"ג ועיין

על חל איסור אין בדין אם בשאלה תלוי דזה הפמ"ג וכתב מתירין. לו אין ובודאי טריפה, איסור אלא כאן אין וא"כ טריפה, איסור על

חל השני דהאיסור אמרינן לג.] [דף יבמות בגמ' תירוץ דלחד מלקות, או חטאת חיוב אין ורק איסור דחל או כלל איסור חל לא איסור

גמורים. רשעים עם לקוברו לענין

יב] [ס"ק יהודה היד אמנם הצ"צ. של תירוצו את יישב והפמ"ג זה, תירוץ על שפקפק ד] [ס"ק ופלתי להכרתי שציין בפמ"ג ועיי"ש .13

טריפה אינה שהתרנגולת לו יוודע שמא הוא דשיל"מ דחשיב לומר דבאנו הא כל טריפה, ספק של זה בציור דהא הכו"פ, תמיהת את ביאר

מהספק עכשיו לפרוש אדם לחייב יתכן לא וא"כ בטילה, והביצה דשיל"מ זה אין טריפה שהיא יתברר אם אך מותרת, הביצה וממילא

טריפה. שאינה צד להך וכ"ש מותרת, הביצה טריפה שהתרנגולת צד להך גם שהרי הזה,

[דאפשר מתירין לו שיש דבר חשיב לא שבש"ס דתיקו שכתב תשנו] סי' [ריש האו"ז מדברי הכו"פ לסברת ראיה יהודה היד הביא עוד

סעיף להלן עיין [אמנם מתירין. לו שיש דבר בגדר זה ואין מותר הוא עכשיו כבר א"כ שיתירנו, כמה דעד משום ויטהרנו], אליהו שיבוא

לחלק שכתב עיי"ש והיתר, איסור ספר גליון על מהרמ"א זקנו שכתב מה את שהעתיק י) ס"ק הט"ז על נקה"כ דברי שבסוף (בהג"ה ד

תקופה למשך לאוסרה הוצרכנו ביצה דגבי טריפה, ספק שהיא מתרנגולת שנולדה ביצה של הציור לבין שבש"ס, תיקו של הציור בין
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ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéãì øå÷î àéáäù à"áùøá ù"ééòå ,é"áá àáåäù [.çì óã ã øòù óåñ ã úéá úéáä úøåú] à"áùøá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

ìèá åðéà åììçì úåøùôà ïéàå ïéìåçá áøòúðù ù"òîã [.âð óã î"á] 'îâäî ,î"ìéùã éø÷éî àì úåàöåä àéöåäì êéøö øùàëù äæ

íéìùåøéì äàìòääù ïåéëã çëåî àìà ,øúéäá åðìëàéå íéìùåøéì úáåøòúä ìë úà úåìòäì ìåëé éøäù äù÷ äøåàëìå ,áåøá

.î"ìéùã áéùç àì ïëì ,úåàöåäá äëåøë

:íéîòè äîëî à"áùøä ìò ïåãì åáúë íé÷ñåôäå

.àîæ øçà åéìàî àåáì ãéúò øúéääùë àìà î"ìéùã ïéã ïéàã ù"ùéä úðòè úà àéáä [ç ÷"ñ] ê"ùäïôåàá àìå ,ï

óà ,î"ìéùã éåä øãðã øàåáî [.èð íéøãð] 'îâá àäã ù"ùéä ìò äîú ê"ùäå .åøéúäì éãë äùòî úåùòì êéøöù

íäéøáã åàáåäå [ä ÷"ñ èì ììë] á÷òé úçðîäå [ä ÷"ñ] ô"åëä åáúëå ,åéìò ìàùðù é"ò àìà åéìàî øúéð åðéàù

.ïéøéúî åì ùé áéùçã ù"ùéä äãåî äæáå ,åéìò ìàùäì äåöîù éðàù øãðã [ç ÷"ñ ã"ù] â"îôá14

.áøëéð åîë äæù ïåéë äæá äæ íéìèá íéìëä ïéàã áúëù [ã øòù óåñ ã úéá úéáä ÷ãá] ä"àøä éøáãì ê"ùä ïééö ãåò

êà ,ä"àøä ìù åæ äðòèì õåøéú áúë àì ê"ùä äðäå .äìòâä é"ò åðîî øåñéàä úà èéìôäì øùôà éøäù ,øåñéàä

.á"öå ,äì ùùç àìã òîùî åéøáã êùîäî15

.âøåñéàä ïúé ,äæä éìëá ùîúùé íà éøäù ,áåøá ìèá äæ éìë àäéù ïëúé àìã äù÷äù ä"àøä íùá ê"ùä àéáä ãåò

íéòåìá øúéä éìëá áøòúðù äìéáð øùá òìáù éìë ïåâë ,åðéî åðéàùá ïéîá éøééàã åúðååë äøåàëìå] .øúéäá íòè

,[ç ÷"ñ] ç"øôä íâ äù÷ä åæ àéùå÷ ïéòë .[øùá íòè íòèé øåñéàä úà òìáù éìëá úå÷øé ìùáé øùàëã ,úå÷øéî

ìåèéá ïàë ïéà íééøùá íéìëá éáìç éìë áøòúð íàã áúëù ,ê"ùä éøáã êùîäá àáåîä áì ïá é"øäî úðòè íâ åæå

.áåøá16

בתיקו משא"כ דשיל"מ, הו"ל מקום מכל נאסרה לא שמעולם מילתא איגלאי שלבסוף אף ולכן טריפה, היא אם לנו שיתברר עד מסויימת

בזה מש"כ עוד ועיי"ש דאיגלאי. סברא אמרינן ולכן הספק מחמת קבוע איסור הוטל לא מעולם שעה, בכל לבוא יכול שאליהו שבש"ס

היתר]. שיבוא ברור זה דאין הרשב"א סברת את אמרינן לא שבש"ס תיקו לגבי למה

ולכן עליו, להשאל דמצוה משום דשיל"מ חשיב דנדר [שם] נדרים בגמ' מפורש דהא צ"ע, מנדר ראיה שהביא הש"ך דברי ולכאורה .14

מפורש וא"כ תרומה, על להשאל מצוה שאין משום עליה, להשאל שבידו אף דשיל"מ בגדר ואינה ומאה, באחד בטילה שנתערבה תרומה

חלה [הלכות זו קושיא יישב הש"ך אמנם להשאל. מצוה אא"כ דשיל"מ מחשיבו אינו מעשה ע"י האיסור את להתיר דאפשר דהא בגמ'

להתיר שאפשר כל בעלמא אך מדוחק, אלא ההקדשות על נשאלין שאין משום שאני דתרומה שכתב ב], ס"ק הט"ז על נקה"כ שכג סי'

דשיל"מ. חשיב הכלי להגעיל שיכול הכא כגון מעשה, ע"י האיסור את

דאף והש"ך הרשב"א כדברי מזה מבואר ולכאורה לחללו, שיכול משום דשיל"מ הוי שנתערב שני דמעשר נג.] דף [ב"מ בגמ' מצינו עוד

דשיל"מ. חשיב להתירו כדי מעשה לעשות לירושליםשצריך להעלותו מע"ש של שמצוותו דכיון בזה, גם יתרצו הנ"ל והמנ"י שהכו"פ וצ"ל

מתירין. לו יש וחשיב מצוה חשיב זה גם לכן לחללו, או

שנשרו עצים לגבי ד.] [דף ביצה בגמ' האיסור, שניכר במקרה גם ברוב ביטול דיני דמצינו הרא"ה טענת דחה הבית במשמרת והנה .15

האיסור, כשניכר גם ברוב ביטול דין דאין מקומות בכמה כתב עצמו דהרשב"א צ"ע, אלו דברים ולכאורה מוכנים. בעצים ונתערבו הדקל מן

ברוב, ביטול מדין אינו ההיתר אך ניכרים כשהעצים דאיירי כתב כט.] [דף ובשבת ניכר, באינו דאיירי הרשב"א כתב [שם] בביצה ואכן

יכול אינו שהרי תערובת, כלל ייחשב שלא לכך גורם אינו האיסור את להפליט שיכול דמה האחרונים העירו הרא"ה קושית ולגוף וצ"ע.

בתערובת. ניכר שהאיסור ולא היתר של אפשרות רק הוי כה"ג וכל לפולטו, רק האיסור את להכיר

בשר טעם הקפילא יטעום וכאשר בכלים, מים שיבשל והיינו האיסור, בלוע כלי באיזה קפילא ע"י לברר אפשר דהא עוד הקשה הפנ"י .16

והפמ"ג האיסור. יתברר קפילא שע"י ברור זה שאין נמצא טעם, יוצא בישול בכל שלא דכיון הכו"פ ע"ז וכתב האסור. הכלי שזהו יתברר
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.äæì ùùç àìã òîùî åéøáã êùîäî êà äáåùú ê"ùä áéùä àì åæ äðòè éáâì íâ

ïéàùë] ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá ìåèéá ïéã ùéã åðéöî ð"äã ,äðòè åæ ïéàã áúë [úéáä úøîùî] à"áùøäå

â"îôä ïàë áúë ïëå ,[è÷ 'éñ] ê"ùäå øåèä åè÷ð ïëå ,åðîòèé øåñéàá òâôé øùàëù óà [äàøîá úåøëéð úåëéúçä

.[ç ÷"ñ ã"ù]

.øåñéàä øëåä äúòîã ,èåìôì êéøö ,øùá íòè íéìéùáúä ãçàá íòèé ïëà íàã â"îôä óéñåä íðîà

.ãèòåî øáã ïä äìòâää êøåöì àéöåäì êéøöù úåàöåääã áúëù [ãñ÷ 'éñ ú"åù] ì"éøäîä éøáã úà ê"ùä àéáä ãåò

äàöåäù øàåáîù [øãäéìå ä"ã] íù 'ñåúå [.âð óã î"á] 'îâä éøáãî ì"éøäîä úàæ ãîìå ,î"éìùã éø÷éî éúëà ïëìå

áùøäë ê"ùä è÷ð äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øå ,î"ìéùã íù úåìèáî íðéà úèòåî äçøéèå.à"

.äøáãë éåä ïëì éìëä úà ìéòâäì øùôàù ïåéëã øîåì ïãù ,à"áùøä éøáã ø÷éò ìò [æë 'éñ ú"åù] à"òø äù÷ä ãåò

,äìòâää éîá ìèáå éìëäî èìôð øåñéàäù ,áåøá ìåèéá ìò ññåáî íéìë úìòâä ìù øúéä íâ éøäù ,ïéøéúî åì ùéù

çëî éåä äìòâä é"ò íâã ,äìòâä é"ò øúéäá åðìëàú [áåøá ìåèéá é"ò] øåñéàá åðìëàúù ãòã øîåì êééù àì ë"àå

úèéùìã ,áåøá ìåèéá ïéãì åðà íéëéøö ïééãò éìëä úà ìéòâéù ãò úòì úòî ïéúîé íà íâã à"òø óéñåäå .áåøá ìåèéá

ìñôðù øåñéàë áùçð åðéàå] ,áåøá ìåèéá êéøö íâôì íòè ïúåð øãâá àåäù øåñéà íâ [â÷ 'éñ] ïìäì úàáåîä à"áùøä

.[øôòë éåäã äìéëàá

ìåèéáä éìåì íâ î"î ,áåøá ìåèéá ïéãì ïðéòá äìòâäá íâù óàã õøúì áúë [ãåã ùã÷îä ìòáì] ãåã çîö øôñáå

øåñéàä úö÷î ÷øù àöîð éìëá íéòìáðå íéøæåç íä øùàëå ,äìòâää éîá áøòúî èìôðä øåñéàä éøäù ,éôè ìé÷ æ"ä

.òìáðå øæç17

ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã øåñéàìøåñéàìøåñéàìøåñéàì êôäéêôäéêôäéêôäé ïîæïîæïîæïîæ øçàùøçàùøçàùøçàù äøåúäøåúäøåúäøåú øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

î"î ,úåàöåäá äëåøë àéäù íåùî î"ìéùãë úàæ äáéùçî äðéà äìòâää úåøùôàã ì"ñã à"áùøäì óàã [ç ÷"ñ] ê"ùä áúë

éà] äøåúä ïî òåìáä øåñà úòë éøäù ,î"ìéùã áéùç ë"â äæã ,òåìáä íâôéù éãë øåñéàä úòéìá úòùî úòì úòî ïéúîäì ùé

.ïðáøã øåñéà àìà àäé àì ò"ìòî éøçàå ,[úáåøòúä åàì

íâ øàåáî ïëã [ä ÷"ñåñ] ô"åëä áúëå .î"ìéùã áéùç î"î ,ïðáøãî øåñéà òåìáä àäé øçîì íâù óàã ê"ùä éøáãî øàåáîå

íéçñôá ï"øä íðîà] .ïðáøãî õîçä øåñà çñôä øçà íâù óà ,î"ìéùã éåä çñôá õîçã íéøáåñä åúòéñå í"áîøä úèéùî

.[ïðáøãî øåñà àåä çñôä øçà íâù íåùî ,î"ìéùã áéùç àì çñôá õîçã è÷ð (éðàå ä"ã ó"éøä éôãî :æ óã)18

:ò"ìòî ïéúîäì ê"ùä ìù åæ äàøåä ãâðë úåðòè éúù áúëù [å ÷"ñ] ù"úô ïééòå

.àãòã åá øîåì ïéà ë"àå ,áåøá ìåèéá íòèî àåä ô"ìèð ìù øúéää ò"ìòî éøçà íâ àäã [æë 'éñ] à"òø úéùå÷

עליו. סמכינן לא נ"ד לענין גם לכן אחר], טעם בה שאין ולהעיד תערובת [לטעום אקפילא סמכינן לא שהאידנא דכיון כתב

.17ïåéò úôñåú

טעם אלא אינו כשהאיסור דשיל"מ דין אין ד] סעיף [להלן הרמ"א דלפי לה], [סי' יעקב משכנות ובשו"ת אברהם יד בהגהת הקשה עוד

בעלמא. טעם אלא אינו בכלי הבלוע האיסור וה"נ בעלמא,

הרשב"א של בדין נפק"מ ומ"מ כלים, בתערובת דשיל"מ דין יהא שלא נוספת סיבה יש הנ"ל הרמ"א דלפי דאה"נ, אברהם יד בספר וכתב

דשיל"מ. חשיב דלא להתיר, כדי הוצאות להוציא שצריך מקרים לשאר

קנס, מטעם הוא הפסח אחר שהאיסור משום ה"ז דשיל"מ, הוי בפסח דחמץ להסוברים דאף והוסיף פשוטה, כסברא זאת נקט הר"ן .18

ברוב. ויתבטל דשיל"מ ייחשב שלא קולא תצא הקנס שמכח מסתבר ולא
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â àäã ,øúéäá øçîì åðìëàú [áåøá ìåèéá é"ò] øåñéàá äúò åðìëàúù.áåøá ìåèéá ïðéòá øçîì í

.áúçà íòô íúåà íéìëåàù ïéìëåàá ÷øã áúë ç"ìöäã ,î"ìéùã ïéã ïàë ïéà [.ã óã íéçñô] ç"ìöä éôìã áúë ãåò

åæ ïéà ,øçî íâå íåéä íâ ïäá ùîúùäì ïééðåòî íãàù íéìëá êà ,øúéäá ïìëåàìå ãçà íåé ïéúîäì íãàì íéøîåà

çëåî ì"ðä ê"ùäîã áúë ãñç úøåú øôñá ïëàå] .øçîì ùîúùäì ìåëéù íåùî íåéä ùîúùäì àì åì øîåì àøáñ

.[ç"ìöä úøáñë àìã19

ïéúîäì êéøöä àìù òîùîå ,ê"ùá àáåäù ì"éøäîä úèéùì ùåçì éãë ò"ìòî ïéúîäì éåàøã áúëù [ç ÷"ñåñ] ç"øô ïééòå

.î"ìéùã éåäã ê"ùä úðòè úîçî ò"ìòî

ãçéãçéãçéãçé íéìëäíéìëäíéìëäíéìëä ìëáìëáìëáìëá ùîúùäìùîúùäìùîúùäìùîúùäì

ìù åæ úáåøòúá ð"ä ,ãçé ïìëåàì øåñà î"îå áåøá äìéèá ùáéá ùáé úáåøòúã [è÷ 'éñ] øàåáîù íùëã [ç ÷"ñ] æ"èä áúë

ïîæ íéìëä úà úåäùäì ïéàù æ"èä áúë ïëìå ,øåñéàä úà íòåèù àöîðã ,íéìëä ìëá åìùáúðù íéìéùáú áøòì øåñà íéìëä

øôñáå ,÷ôñî íéìëä ìë úà ìéòâäì æ"èä êéøöä ïëìå] .íéìëä ìëá íéìéùáú áøòìå ìùëäì ìåìòù íåùî ,äìòâä àìì äáåøî

.[ãçà éìë ìéòâäì éãã áúë (ç ÷"ñ ã"ù) â"îôá àáåä á÷òé úçðî

.ãçé íéìëä ìëá åìùáúðù íéìéùáúä áøòì øñà ë"â ,ïîåé éðá íðéà íéìëäù øçàì óàã æ"èä éøáãî øàåáîå

ïééòå .äæá åîò íéëñäù òîùîå ,ãçé íéìëä ìëá ùîúùäì øùôà ò"ìòî éøçàã ïéîéðá úàùîä íùá àéáä [ç ÷"ñ] ê"ùä

óà ãçé ìëä ìùáì ïéà ,åðéîá ïéî éøúá ãç ìèáã ùáéá ùáé úáåøòúáã [è÷ 'éñ] ïðéè÷ð àäã äîúù [ç ÷"ñ ã"ù] â"îôá

÷ø úøñàð äîåé úá äðéàù äøéã÷ù ïåéë éìåàã" â"îôä íééñå .åîåé ïá åèà åîåé ïá åðéà ïðéøæâã àëä ð"ä ë"àå ,ïðáøã øåñéàá

,ãçéá ïìåëá ùîúùé àîù ïìåë ìéòâäì ÷ñô æ"èä íðîà ,ê"ùä úøáñ êë ,"åøæâ àì úáåøòú é"ò ïëì äîåé úá åèà äøéæâ íåùî

.[â"îôä éøáã óøåú ïàë ãò]20

נתעברה אם ספק ויש שנתעברה, פנויה באשה עפי"ז שהיקל לח] סי' אה"ע [תניינא נוב"י בשו"ת עיין הצל"ח, של זו סברא בעיקר .19

שאם כיון דשיל"מ, בגדר זה דאין הנוב"י כתב זה, איסור בה ואין מנכרי שנתעברה או חבירו, מינקת של דרבנן איסור בה ונוהג מישראל

ל יוכל עכשיו חודש.ישאנה כד אחר וגם עכשיו גם עליה בוא

ז' ספרה אם מסופקת והיא ושמשה, וטבלה וספרה כתם שראתה אשה לגבי הנ"ל הצל"ח כסברת לומר דן קנו] סי' [יו"ד חת"ס ובשו"ת

ש"ז]. פולטת חשש משום ספירתה, שתמשיך קודם עונות ו' להמתין צריכה [וא"כ נקיים, ו' רק וספרה שטעתה או נקיים

כמה לשמש שרוצה דאף והוסיף ימים. כמה להמתין שבידה דשיל"מ, דהוי משום דרבנן מספיקא בזה להקל דאין לדון החת"ס וכתב

מסברת בו חזר שלא אפשר אך הנ"ל, בציור להקל שאין נקט למעשה אמנם הנ"ל], הצל"ח [סברת דשיל"מ בגדר אינו אולי וא"כ פעמים

שטעתה. לה שהעידה שכינה היתה השאלה של שבציור משום החמיר אלא הנ"ל, הצל"ח

.20ïåéò úôñåú

בשימוש מותרים חודש יב אחר חמץ שכלי שפסק עה] [סימן צבי החכם לפי לו שהקשה אחד חכם קושית הביא כו] סי' [ח"א רע"א בשו"ת

מותר יהא ואז חודש יב להמתין שיכול משום דשיל"מ תיחשב כלים תערובת א"כ כעפר, ונעשתה נתייבשה שהבליעה משום לכתחילה

בזה [ויישב איסורין, בשאר ולא נסך ויין בחמץ אלא התיר דלא מבואר [שם] חכ"צ שבתשובת רע"א לו והשיב לכתחילה. בשימוש הכלי

איסורין דבשאר משום והטעם מאיסור]. בלועים כלים לגבי חודש יב של זה היתר פוסק בשום הוזכר לא למה לתמוה שיש מה החכ"צ

בדיעבד] היתר [שיש חודש יב תוך בין גדול כ"כ היכר אין ולכן יומו, בן שאינו בכלי השתמש אם חודש יב תוך גם בדיעבד היתר יש

בכלי היתר שאין נסך וביין בחמץ ורק חודש, יב אחר אף לכתחילה להשתמש אסרו זה ומשום לכתחילה], יתירו [אם חודש יב אחר לבין

לכתחילה. החכ"צ התיר שבזה חודש י"ב אחר לבין בדיעבד] אף [דאסור חודש יב תוך בין ברור היכר יש לכן ב"י, שאינו
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ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
åáúë ïëå ,[âò÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîä íùá é"áá àåä î"ìéùã ïéã øîàð àì øúéää ïîæ òéâéù ãò ì÷ì÷úîä ìëàîáù ïéãä øå÷î

.[:ã óã äöéá] ï"øäå à"áùøä

ìëàîäù ìëã áúëå æ"ò ÷ìç ù"ùéäå ,éøîâì ì÷ì÷úî ìëàîä ïéàù ïôåàá óà äæ ïéã øîàð ò"åùä úòãìù áúëù ç"á ïééòå

ùåçì ùé äëìäìã ç"áä áúëå .[ù"ùéä éøáãì ïééö à"òø íâ] .÷çãä é"ò ÷ø ìëàð íà óà î"ìéùã øãâá æ"ä äìéëàì éåàø øàùð

.ì÷äì óñåð óåøéö ùéùë åà éøîâì ì÷ì÷úî ìëàîäù ïôåàá àìà ì÷äì ïéàå ,ù"ùéä éøáãì21

î"ìéùãáî"ìéùãáî"ìéùãáî"ìéùãá íâíâíâíâ ìèáìèáìèáìèá àîìòáàîìòáàîìòáàîìòá àîòèãàîòèãàîòèãàîòèã à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

ç"åà] øåèä àéáä ïëå ,ú"ø íùá àæééìôî ù"øä íùá úàæ áúëù ù"ééò ,[âò÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîá àåä à"îøä éøáã øå÷î

ú"ø ìù åøå÷îù áúë [âé ÷"ñ] à"øâä øåàéááå .äæ ïéãì ú"ø ìù åøå÷î øåèáå éëãøîá øàáúð àìå ,ú"ø íùá [â"ñ âé÷ú 'éñ

æ"èäå .î"ìéùãá åøæâ àì äéðéòá àøåñéàì àúéìã éëéä ìëã íúä àúéàã ,ì÷ãä ïî åìôðù íéöò éáâ [:ã óã] äöéá 'îâá àåä

,åðéîá àåäù ïåéë ùâøð åðéà íòèäå ,íòèä ÷ø øåñéà ìù åùîî áøòúð àì øùàëã íåùî àåä ú"ø ìù åîòèã áúë [é ÷"ñ]

.â"äëá øåñàì øåñéàì çë ïéàå ,ììë íùì øåñéàä ìôð àì åìéàë äæ éøä

:íéðåù íéðôåà ïéá äæá ÷ìçì åáúë íé÷ñåôäå ,à"îøä ìù äæ ÷ñô ìò ÷åìçì êéøàäù [è ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

.à,äúèéìô àìà äøàùð àìå äëéúçä úà àéöåäå [åðéîá ïéî áùçðä] ìéùáúì äìôðù ïéøéúî äì ùéù øåñéà ìù äëéúç

íâã ç"áäå ê"ùä úòãå .î"ìéùãá äæá åøéîçä àìå ,äìéèáã [ì"ðë éëãøîäå ú"ø éøáãá äøå÷î øùà] à"îøä úòã

äæá íâã øîåì ùé ñ"åñã ïë úðúåð àøáñä íâã áúëå ,íçåøé åðéáøá íâ øàåáî ïëã ê"ùä àéáäå ,î"ìéùã ììëá äæ

.'åëå øåñéàá åðìëàúù ãò

.áàì â"äëáù øùôàã øîåì ê"ùä ïã ,ìéùáúì øåñéàä çåîéð íà ïëå ,ïééá ïéé ïåâë øåñéàä ìù åùîî úáåøòúá ùéùë

.î"ìéùãã àøîåç ïéà äæ ïôåàá óàã òîùî úàèç úøåúä ïåùìîã äçã êà ,à"îøä øéúä

åðéà çåîéðå ,äìéèá äèéìôã ,àðéãì äæ ÷åìéç è÷ð [è ÷"ñ ã"ù â"îôá àáåä ,ç ÷"ñ ãò ììë] á÷òé úçðîä íðîà

.î"ìéùãã àøîåç äæá ùéå åùîî éåä ìéùáú êåúì çåîéð ð"à ,ïééá ïéé úáåøòúã [ã ÷"ñ] úòã úååçä ë"ëå ,ìèá

.âçä áúë ,ùåâ øáãá òìáðå çåîéðù øåñéà.à"îøä éôì ìèá æ"äå ,åùîî àìå åîòè áéùç äæã [íù] úòã úåå

.ãú"ø íùá àéáäù [â"ñ âé÷ú 'éñ ç"åà] øåèá ïééò ,ìéùáú êåúì äðúéðù [î"ìéùã øãâá àéäå è"åéá äãìåðù] äöéá

,éëãøîäî àéáä [à ÷"ñ íù] äùî éëøãäå .î"ìéùã éåäã â"òà ìèá äæ éøä ïëìå ,àùîî àìå àîòè áéùç äæã

äæ ïéà úøëéð úåæçäå ,äàøîá ìéùáúä ï÷úì éãë äðúéð äöéáä íàã [è"ëñ æ"ò ä"ô] éøùà úåäâäîå é"àøäîîå

.21ïåéò úôñåú

דעד משום הוא בדשיל"מ ביטול שאין דהטעם הסובר רש"י לשיטת טפי א"ש דשיל"מ, הוי לא המתקלקל שבמאכל זה דין לכאורה

כמין זה הרי מתירין לו שיש דכיון משום הוא דהטעם שכתב להר"ן אך זו. סברא שייכא לא דבמתקלקל בהיתר, תאכלנו באיסור שתאכלנו

שהר"ן דצ"ל השולחן הערוך וכתב ד:]. דף [ביצה זה היתר כתב עצמו דהר"ן וצ"ע זו, סברא שייכת במתקלקל אף לכאורה א"כ במינו,

גור הדבר אם המאכל יתבטל שלא חכמים בזה החמירו דלא שייפסד.סובר לו ם

שנאסר מאכל לגבי שדן והיתר] איסור לספר [בהגהותיו הרמ"א דברי את שהביא י] ס"ק הט"ז [על הכסף נקודות דברי שבסוף בהג"ה עיין

עלול שהמאכל אמרינן דלא הרמ"א והוסיף המאכל. את ויתיר אליהו שיבוא דאפשר דשיל"מ חשיב אי תיקו, בו ואמרו הספק מחמת בגמ'

שעה. בכל לבוא עשוי אליהו דהא אליהו, שיבוא עד להתקלקל
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.úàèç úøåúä íùá [è ÷"ñ ùéø] ê"ùä áúë ïëå .ìèá åðéà î"ìéùãã àðéã äæá ïðéøîàå ,ùîî àìà íòè áùçð22

.ä,î"ìéùãã àøîåç ïðéøîà àîìòá àîòèá íâù çéëåäì áúë [è ÷"ñ] ê"ùä ,íéìë øàùá áøòúðù øåñéà òìáù éìë

.íéìë úáåøòúá î"ìéùã ïéã ùé íà [â"ñ] ìéòì íé÷ñåôä åðãù äîî

éåäå ,åðéîá ììë ùâøð åðéàù íåùî àåä î"ìéùãá óà ìèá àîìòá àîòèã àäã [é ÷"ñ] æ"èä ë"ùî éôì íðîà

,ò"ôá ãîåò øåñéàä íòèî òåìáä éìëäù â"äëá àìå áøòúðù íòèá àìà êééù äæ ïéà ,øåñéà ììë ìôð àì åìéàë

ù"úôá àáåä] äéøà éðô ú"åùá áúë ïëå ,íìåòä ïî íòèä ãáàð àì ë"àå ,åðéî åðéàá åá åìùáé íà íòè ïúéù ïëúéå

.ì"ðä íòèäî à"îøä éøáã åøîàð àì íéìë úáåøòú ïåãéðáù [æ ÷"ñ

äçìîðäçìîðäçìîðäçìîð àìùàìùàìùàìù äëéúçáäëéúçáäëéúçáäëéúçá à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

áúë àìã åéøáã ìò åäîú [é ÷"ñ] ê"ùäå [é ÷"ñ] æ"èäå ,[á ÷"ñ î"ãá øàåáîë åò÷ 'éñ] ã"äúä éøáãî åéøáã ãîì à"îøä

,ì"øäç éø÷éî àì äîöò úîçî äøåñéà ïéàå ìéàåäù ,ãáëúäì äéåàøä äëéúç ïéã åæ äëéúçá ïéàù ïéðòì àìà åéøáã ã"äúä

.[ç ÷"ñ äáåùú éçúôäîå à"øâäî àáåéù äî êùîäá äàøå] .î"ìéùã ïéã ïéðòì àìå

úåøçàúåøçàúåøçàúåøçà úåëéúçáúåëéúçáúåëéúçáúåëéúçá äáøòúðåäáøòúðåäáøòúðåäáøòúðå øåñéàäøåñéàäøåñéàäøåñéàä ïéîîïéîîïéîîïéîî äðéàùäðéàùäðéàùäðéàù äëéúçáäëéúçáäëéúçáäëéúçá òìáðùòìáðùòìáðùòìáðù øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

äëéúçá òìáðù øåñéàäù äø÷îì ,äçìîð àìù äëéúç ïéãá ì"ðä à"îøä úðååëã áúëù [éðùä èå÷éìá ãé ÷"ñ] à"øâä øåàéáá ïééò

øåñéà äòìáù äëéúç ìù äæ ïåãéðá åðéîá ïéî ïéðòìã ì"ñã íåùî åîòèå ,íéùéùá ìåèéá ùé â"äëáã ,úåëéúçä øàù ïéîî åðéà

åðéà äëéúçá òåìáä íãä î"î ,äðéî ïäù úåøçà úåëéúçá äëéúçä äáøòúðù óà ïëìå ,øñàðä øúá àìå øñåàä øúá ïðéìæà

ïéîîïðéøîà ð"ðç ïéã ïéðòì àîìòá íà íéðåùàøä å÷ìçðù [éàîà ä"ã :ç÷ óã ïéìåç] 'ñåú éøáãì à"øâä ïééöå .úåëéúçä øàù

øúá ïðéìæàã à"îøä è÷ðå ,åæ ú÷åìçî úøîàð î"ìéùã ïéðòì íâã à"øâá øàåáîå .øñåàä øùàî øúåé øåñàì ìåëé øñàðä ïéàã

.[è"ñ] ä÷ 'éñá íâ øàåáîëå ,øñåàä

äðéî åðéàù äëéúçá òìáð øåñéàäùë àìà øéúäì à"îøä ïéåëúð àìã ,äéøà éðô úáåùú íùá [ç ÷"ñ] ù"úôä íâ àéáä æ"éòëå

.ì"ðä äéøà éðôä úáåùúá äæá áúëù íéðéãä éèøô úà àéáäì ù"úôä êéøàäå ,úåøçà úåëéúçá äáøòúð àéäå

,[.ãî óã ùéø] øùáä ìë ÷øô ï"øä éøáãì [â ÷"ñåñ ã"ù â"îôá ò"òå ,åè ÷"ñ äò ììë á÷òé úçðîä] íé÷ñåôä åðééö øáëå

דדשיל"מ משום היא בטילה, היא אין בביצה התבשיל את ליבנו שאם שהסיבה משמע בש"ך] [שהובא מהרא"י בשם התו"ח מלשון .22

בזה היתה לא בעלמא כטעמא נחשב היה שאם משום הוא במראה, דניכר משום איסור של כממשו דחשיב לומר דהוצרך והא בטל, אינו

חומרא כאן יש ולמה בטל, דשיל"מ גם ובזה מינו, בשאינו מין הוי בתבשיל הביצה דהא זה ביאור על לשאול [ויש דדשיל"מ. חומרא

בש"ך כמובא במינו מין נחשב התבשיל לתקן שבא דמה לט.] דף [ביצה מתוס' מהרא"י שהביא מה על נסמך זה דדין וי"ל דדשיל"מ.

א)]. סוס"ק תקיג סי' או"ח בד"מ הובא ע"ז, (פ"ה בהג"א הוא וכן ו), ס"ק (לעיל

שאם אלא דדשיל"מ, חומרא בזה וא"צ מינו, אינו חשיבא בתבשיל דהביצה דאה"נ אחר, ביאור ללמוד יש ה] [ס"ק הש"ך מלשון אמנם

כונת גם וזו בטילה. אינה חזותא כן ניכר, האיסור כאילו והוי בטל אינו שטעם דכשם בטילה, לא דחזותא אמרינן במראה ניכרת הביצה

משא"כ בטל, ה"ז ניכר ממשו דכשאין אמר וע"ז מינו, בשאינו מין על דקאי כהתו"ח ודלא האו"ה, בדברי שביאר במה ט] [ס"ק הש"ך

בניכר.

דבמקום כא] סעיף נג [כלל אדם החכמת כתב ולהלכה להחמיר, והגר"א הפר"ח הש"ך, הב"ח, דעת הנ"ל, הרמ"א שיטת שבעיקר ונמצא

משכנות בשו"ת וכן בפת"ש] [הובא אריה פני ובשו"ת מתירין, לו שיש דבר של חומרא אין בעלמא דבטעמא כהרמ"א, להקל יש גדול צורך

התבשיל, מגוף נימוח אם משא"כ בטילה, בעלמא דפליטה יעקב, כהמנחת כתב ג] אות קו"א תקיג [סי' או"ח והגר"ז כהרמ"א. הקלו יעקב

יב]. [ס"ק דעת החוות נקט וכעי"ז
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ùéù øáã éðéãì î"÷ôð äá ùé [é"ø] øñåàä øúá åà [ï"øå í"áùø] øñàðä øúá ïðéìæà éà ð"ðç ïéãá íéðåùàøä ú÷åìçîã áúëù

.äæ ïåãéðá ð"ä øñåàä øúá ïðéìæàã é"øë àðéãì ïðéè÷ðã éàîì æ"ôìå ,ïéøéúî åì

øúá ïðéìæàã øàåáî [àøåã éøòù úåäâäá] ì"ùøäîäå [ò÷ 'éñ] ã"äúä éøáãîã áúëù [é ÷"ñ æ"èä ìò] óñëä úåãå÷ðá ïééòå

øùôàù ïåéë î"ìéùã éåäå ,äðéî ïäù ïåéë úåëéúçä øàùá ìèáúú àì äçìîð àìù äëéúçäù øîåì ïã ã"äúä éøäù ,øñàðä

ïéîî åðéàù äëéúçáù íãä úîçî àåä øåñéàäù óà ,[î"ìéùã éø÷éî àì â"äëáã ã"äúä òéøëä äùòîìù ÷ø] ,éìö äìëåàì

.úåëéúçä øàù23

àìã ,åðéî åðéàùá ïéîë ïåãéð â"äëáã ä"åàä úòãã (ç ÷"ñ) ê"ùä øàéá ,íéøçà íéìëá áøòúðù øåñéà òåìá éìë éáâì íðîà]

éáâì åæ àøáñ áúë ä"åàä ÷ø íðîà .î"ìéùã ïéã åá ïéàå íéùéùá ìèá ïëìå ,ïäá òåìáä øåñéàä øúá àìà íéìëä øúá ïðéìæà

.[åðéîá ïéî úáåøòúë íéìëä úáåøòú úà åðãù øàåáî íé÷ñåôáå íéðåùàøä øàùáå ,íéìë úáåøòú

äæäæäæäæ ìëîìëîìëîìëî äìåòääìåòääìåòääìåòä,øñàðä øúá àìå øñåàä øúá ïðéìæàã ð"ðç ïéã ïéðòì àîìòá íéøáåñäìã øàåáî [øùáä ìë ÷øô] ï"øä éøáãîù

.[ç ÷"ñ ù"úôá àáåä] äéøà éðô ú"åùá áúë ïëå ,à"îøä úòãá à"øâä áúë ïëå ,øñåàä øúá ïðéìæà î"ìéùã éðéãì íâ

.øñàðä øúá ïðéìæàã òîùî ì"ùøä éøáãîå ã"äúä éøáãîù àéáä ë"ä÷ðá ê"ùäå

î"ìéùãî"ìéùãî"ìéùãî"ìéùã éåäéåäéåäéåä íàäíàäíàäíàä øçàøçàøçàøçà ïôåàáïôåàáïôåàáïôåàá åìëåàìåìëåàìåìëåàìåìëåàì øåñàåøåñàåøåñàåøåñàå ãçàãçàãçàãçà ïôåàáïôåàáïôåàáïôåàá åìëåàìåìëåàìåìëåàìåìëåàì øúåîùøúåîùøúåîùøúåîù øáãøáãøáãøáã

øä áúë (àäìëåàì ïéà [àúìéî åàì àçéø ì"éé÷ ïðàå ,øùá çéø äá ùéù åðééäå] éìöä íò äàôàù úô [:áì óã ïéìåç æ"ô] ó"é

àçéøë óìàá ãçà àåäù øáã ìëå" ,ìèá àì óìàá åìéôàå ïéøéúî åì ùéù øáãë æ"ä áìç éìá äìëåàì øúåîù ïåéëã ,áìçá

ó"éøä éøáãî øàåáîå .áìçá äìëåàì ïéà øùá çéø äá ùéå ìéàåä åæ úô ïëå ,"ïéøéúî åì ùéå ìéàåä ìèá àì ä"ôàå àåä àîìòá

.åúåà øéúéù äùòî é"ò åà ïîæ øçà øúéä åì ùéå åéùëò øåñà àåäù øáã ÷ø àìå ,î"ìéùã áéùç â"äëã

,íìåòì øñàð øñàðù ïéðòìù íåùî ,î"ìéùã áéùç àì â"äëáã áúëå ó"éøä ìò ÷ìç ä"éáàøäù àéáä [äñøú 'éñ] éëãøîä (á

.äìéçúî íâ øúåä øúåäù äîìå

.íù íé÷ñåôä äæì åîéëñäå [ã"éñ èñ 'éñ] ò"åùä ÷ñô ïëå ,ä"éáàøäë ÷ñô [ò÷ 'éñ] ïùãä úîåøúáå

ï"øáå é"ùøáå í"áîøá íâù áúëå ,ó"éøäë àìã åì÷äù íéðåøçàä ìò äîú äáäàî äáåùú ú"åùáã àéáäù [ç ÷"ñ] ù"úôá ïééòå

'éñ) ò"åùá ÷ñôðù (ì"ðä ò÷ 'éñ) ã"äúä ìù øåéöä éáâì íðîà] .äæá øéîçä [ã"ä à"ëàî å"èô] êìîä øòùä íâå ,ïë åè÷ð

.[ä"éáàøä ìò äæá êåîñì ùé ïëì íéðåàâä úøîåçî ÷ø àåä ïåãéðäù ïåéë ,ì÷äì äáäàî äáåùúä áúë (ãé 'òñ èñ

úáåøòúáúáåøòúáúáåøòúáúáåøòúá ãìåðùãìåðùãìåðùãìåðù øåñéàáøåñéàáøåñéàáøåñéàá î"ìéùî"ìéùî"ìéùî"ìéù øáãøáãøáãøáã

ìù àøîåç åá ïéàå ,íéøåñéà øàùë ìèá àåä éøä úáåøòúá ãìåð øåñéàä íàù åáúëù éëãøîäå â"îñä éøáã úà àéáä à"îøä

äéä äæ ïéé íàù ,úáùá ïéé íäî áæ øùà úéâéâá íéçðåîä íéáðò éáâì úàæ áúëù äîåøúä øôñá àåä íéøáãä øå÷î .î"ìéùã

ïéãë óìàá óà ìèá äéä àì ïééá ë"çà áøòúî äéä íàå ,äö÷åî ïéãîå úáùá åáæù ïé÷ùî ïéãî øåñà äéä åîöò éðôá øëéð

øëéð äéä àìù íåùî íòèäå ,íéøåñéà øàùë íéùéùá ìèá àåä éøä úáù áøòî øáë áæù ïéé êåúì ïééä áæ íà êà ,î"ìéùã

.[á"ñ ëù 'éñ ç"åà] êåøò ïçìåùá íâ ú"äñ ìù äæ ÷ñô àáåäå .åîöò éðôá

בתר ולא שמא בתר ואזלינן משהו, איסורי נשאר דשיל"מ דין שלענין דכיון לומר דן פי] על אף ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר .23

עיי"ש. בשר, שם רק דם שם עליו אין נמלחה שלא בשר חתיכת בתוך הנמצא דדם י"ל טעמא,
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áåøá éìèá øúéä éöòá åáøòúðå øåðúä êåúì è"åéá ì÷ãä ïî åøùðù íéöòã ,[:á óã] äöéá 'îâäî åéøáãì øå÷î ú"äñá áúëå

ä"äã ú"äñä áúëå .àøåñéà éì÷ àì÷éîã íåùî àåä ,ìèá åðéà î"ìéùãã äæá ïðéøîà àìã àäã 'îâá åøîàå ,íäá ÷éñäì øúåîå

åèéá ùéù ïðéøîà äæá íâã ,åîöò éðôá íìåòî øëéð äéä àì øåñéàäù íéáðòä ïî úáùá àöåéä ïéé ìù äæ ïåãéðáéåäã óà áåøá ì

.î"ìéùã24

åùåãéçë ì"ñ àìã äàøð [úéòéáùä ä"ã .çð íéøãð] ï"øäå [è÷ìðä ìë ä"ã .èñ óã ÷"á] 'ñåú éøáãîù ïééöù à"òø ïåéìâá ïééòå

øçàì äøåñàä úéòéáù ,éòáø òèð] ïéøéúî ïäì ùé øùà øåñéà ìù ïéìåãéâ åéìò åôñåðù øúéä ìù éøôã åáúëù ù"ééò ,ú"äñ ìù

.ïîöò éðôá íéøëéð íðéàå úáåøòúá íéãìåð íäù óà ,íéìèá íðéà [øåòéá éðôì úòë úøúåîå øåòéáä

äéä øùà äðëñ åá ùéù äìåç øåáò úáùá úåøéô åôè÷ð íàù íééç úåçøà øôñî àéáäù [á"ñ çéù 'éñ ç"åà] à"îøá ò"òå

äøåàëìå .úáùä úñéðë ïîæá ììë íìåòá äéä àìù ,äö÷åî éåä úáùá óñåúéðù äî î"î ,åøåáò éøôä ïëåäå íåé ãåòáî äìåç

.î"ìéùã íåùî â"äëá áåøá ìåèéá ïéàù ïðéæçå ,áåøá ìèáéé àìå øñàé äîì á"ö25

è"åéá øùá äá óñåúéðù íåùî ,è"åéá äîäá ìåëàìå èåçùì øñàé ë"àã ì"ðä à"îøä éøáã ìò øéòä [ç ÷"ñ çéù 'éñ] à"âîäå

íåùî íòèäù øùôàå .[(øåñéàì ä"ã :æì óã) äöéá 'ñåúá àéãäì øàåáîëå] ,äö÷åî øåñéàì â"äëá åùùç àìù ë"ò àìà ,åîöò

.úáùá ìãâå óéñåäù éøôì ùåçì ïéà ð"ä ë"àå ,äö÷åî åðéà øçà íòèîã åà ,áåøá ìèáã26

מקור הביא טז] [ס"ק בביאורו הגר"א דף24. [ב"ק מהגמ' דשיל"מ, דהוי אף ברוב בטל הוא הרי ניכר היה שלא דאיסור זו לסברא אחר

לגדול הפרי ימשיך הפירות את שילקטו דעד הנלקט] כל [ד"ה תוס' והקשו מחובר, בהיותו רבעי הנטע את מחללים היו שהצנועים סט.]

בטל, מדאורייתא דמ"מ ותירצו בטל, ואינו דשיל"מ הוי דהא והקשו וחזרו ברוב. בטלים דהגידולים ותירצו רבעי, נטע הוא שנשאר ומה

מקור דמכאן הגר"א וכתב במעשיהם]. הצנועים הועילו לא אכתי א"כ ביטול אין שמדרבנן דכיון שתמה, ס"ב) שכ סי' (או"ח בגר"א [ועיין

דשיל"מ דין כאן דאין תוס' קושית על תירץ שם בשטמ"ק ישעיה רבינו ואכן ברוב, בטל בתערובת שנולד שדשיל"מ סה"ת של חידושו

בתערובת. נולד והאיסור הואיל

הסה"ת יודה הפסק, ללא והולכים נוספים הם אשר גידולין של שבציור דאפשר לומר דן א] אות סג ס"ק סט [סי' יהודה יד ובספר .25

מתוס' ראיה אין ולפי"ז בגידולין, בטיל קמא קמא דין יאמר לא שמחמתה ק:] דף [ב"ק בתוס' זו סברא וכדמצינו דשיל"מ, דין שנאמר

ה"כ]. יו"ט [פ"ה השעה"מ זו סברא כתב וכבר סה"ת, כסברת ס"ל דלא חיים ומהארחות ומהר"ן סט.], דף [ב"ק

.26ïåéò úôñåú

עצים לגבי ד:] דף [ביצה מהגמ' הוא דשיל"מ בדין הנ"ל חידושו לעיקר הסה"ת של שמקורו דכיון כתב ה"כ] יו"ט [פ"ה המלך השער

מוכנים עצים עליהן [דמרבה הנ"ל, בעצים לכתחילה איסור ביטול דין הותר שלא בגמ' שם שמבואר דכשם י"ל א"כ הדקל, מן שנשרו

איסורא], קלי דמיקלי עצים של הנ"ל ובציור בדרבנן אלא לכתחילה איסור ביטול הותר לא הרא"ש [ולפי דרבנן, באיסור אלא ומסיקם]

דף [ב"ק תוס' של בנידון הנ"ל סה"ת סברת שייכת לא ולפי"ז בדרבנן. אלא ההיתר נאמר לא דשיל"מ דין בזה שאין החידוש לגבי כך

קכח], סי' [או"ח יעקב משכנות בשו"ת גם כתב זו וכסברא שביעית. לגבי נח.] דף [נדרים הר"ן של בנידון וכן רבעי, נטע לגבי סט.]

א]. אות סג ס"ק סט [סי' יהודה היד זו סברא לחזק והאריך

עיי"ש בדאורייתא, אף נאמר הנ"ל הסה"ת של דחידושו יב] ס"ק טז סי' יו"ד לשו"ע רע"א בגליון והובא קלג [סי' נקט יאיר החוות אמנם

היום], לשוחטה שלא שנתערבה הבהמה על בנו ואת אותו איסור [וחל אמה את שחט ואח"כ אחרות, בבהמות שנתערבה דבהמה שכתב

דכשהאיסורמותר הנ"ל סה"ת דברי משום והטעם למחר, מתירין לו יש בנו ואת אותו שאיסור אף המעורבות, הבהמות כל את לשחוט

סברת את נאמר בזה גם מ"מ בטילי, ולא חשיבי דבע"ח הבהמה, תיבטל שלא נוספת סיבה שיש ואף דשיל"מ. דין אין בתערובת נולד

לה]. ס"ק מ"ז סט [סי' בפמ"ג והובא ג], דין ז [כלל והיתר איסור בספר כמבואר ביטול בו אין בתערובת האיסור נולד שאם הסה"ת,

האיסור דבנולד סה"ת, דברי את הרמ"א הביא דשיל"מ לענין דרק ולומר החו"י דברי על לדון כתב הנ"ל] סי"ב טז [סי' רע"א ובהגהת

מהגמ' לזה ראיה רע"א והביא להתכבד, הראויה חתיכה או בע"ח כגון חשובים דברים לענין ולא וכו' שתאכלנו עד אמרינן לא בתערובת

שכיון בזה אמרו ולא מהעשרה, אחד על כלב מחיר דין דחל וכלב, טלאים תשעה כנגד טלאים עשרה שחלקו שותפין גבי ל.] דף [תמורה
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äòåáùäòåáùäòåáùäòåáù çëîçëîçëîçëî øñàðùøñàðùøñàðùøñàðù øáãøáãøáãøáã

åçîöå äîãàá åìàä úåøéôä úà ìúùå íéîééåñî úåøéô ìëàé àìù òáùð åà øãð íàã áúëù [åè-ã"éä íéøãð ä"ô] í"áîø ïééò

ø÷éòä ìèáéé àì äîìå" í"áîøä íééñîå .øåñà æ"ä íéîåù åà íéìöá ïåâë äìë åòøæ ïéàù øáãî åìà úåøéô åéä íà ,íéìåãéâ íäî

."áåøá ìèá åðéàù ïéøéúî åì ùéù øáã àåä éøäù ,åéìò åáøù ïéìåãéâá øåñàä

øàåáîä ô"ò åúðååëå .ïéøéúî åì ùéù øáã áùçéé äîìå ,äòåáù ìò ìàùéäì äåöî ïéà àäã [åéúåäâäá] íéøôà äðçîä äù÷äå

.î"ìéùã áùçéé äîì ,äåöî ïéàù äòåáùá ë"àå ,ìàùéäì äåöîã íåùî î"ìéùã áåùç øãðã [.çð óã íéøãð] 'îâá27

ïé÷÷æð ïéàå ,äæ øáãá øäæäì éåàø î"î äòåáùä ìò ìàùéäì øúåîù óàã áúë [á"éä úåòåáù á"éô] í"áîøä àäã äù÷ ãåò

ì ë"àå ,ìåãâ êøåö åà äåöî øáã éðôî àìà äæ øúéäì.ïéøéúî åì ùéù øáã äòåáù áùçéú äî

.î"ìéùã øãâá äðéà äòåáù ïëàã åè÷ðù íéðåøçà äîë àéáäù [é ÷"ñ] ù"úô ïééòå28

äöåø íà î"î ,åøãð ìò ìàùéäì äåöî ïéà äøö úòá øãåðáù óàã ìàéúå÷é úøåú øôñ íùá àéáä [é ÷"ñåñ] ù"úôä

î"ìéùã äéì ïðéáùç äæáã ,àîúñá åðééä ,ìàùéäì äåöîã íåùî ÷ø î"ìéùã éåä øãðã äøîàù 'îâäå ,î"ìéùã éåäã ì"é ìàùéäì

,[à óéòñ] ò"åùäå øåèä å÷éúòäù à"áùøäë øáåñã øùôàå .ì"éùã áéùçã ì"é ìàùéäì àáá ìáà ,ìàùéäì äåöîã íåùî ÷ø

éåä ìàùäì àá ïëà íà êà ,åéìò ìàùéäì ãîåò äøö úòá øãð ïéà àîúñáù àìà ,î"ìéùã æ"ä øúéää úà úåùòì åãéáù ìëã

.úåùòì åãéáù øáã øàùë úåéäì øæåç

íéøçàíéøçàíéøçàíéøçà ìòìòìòìò íðå÷áíðå÷áíðå÷áíðå÷á åéúåøéôåéúåøéôåéúåøéôåéúåøéô øñåàäøñåàäøñåàäøñåàä ïéðòáïéðòáïéðòáïéðòá

:íéðéã é÷åìéç íäî íéøàáúîù [é ÷"ñ] ù"úôáå à"òø ïåéìâá ïééò

.àïåéë ,î"ìéùã áùçð äæ ïéàã [ä é"ñåñ à"ç] äáåùúá è"éøäî áúë ,íäá øúåî åîöò àåäå øçà ìò åéúåøéô øñåàä

ñ"úçäå à"òø åîéëñä äæìå .ììë øñàð àì äéãéãìå ,ìàùéäì ìåëé øãåðä ÷øå ,åøãð ìò ìàùéäì ìåëé åðéà øñàðäù

הנ"ל. האו"ה לדברי רע"א ציין ולא זה, כלל נאמר לא דחשיבי חיים דבבעלי וחזינן ברוב. ייבטל בתערובת האיסור שחל

תשובה הדרכי ביבש. יבש תערובת לגבי גם הנ"ל סה"ת של חידושו את שנקטו מתבאר רע"א מדברי וכן הנ"ל יאיר חוות שו"ת מדברי

הנ"ל סה"ת של חידוש נאמר דלא אחרונים, ועוד מלכו הישועות בעל מקוטנא הגאון דברי ואת שי ערך הספר דברי את הביא נז] [ס"ק

ביבש. יבש בתערובת ולא איסורא, קלי דמיקלא הנשרפים דקל לעצי לדמותה שאפשר בלח, לח בתערובת אלא

ניכר לא דאם הנ"ל, סה"ת דברי את שהביא המרדכי בדברי סתירה שהקשו יא] ס"ק [מ"ז ובפמ"ג ה"כ] יו"ט [פ"ה המלך בשער עיין

דם שרקקה דיבמה קה.] דף [יבמות הגמ' את הביא תשלז] [סי' המרדכי ואילו דשיל"מ, של חומרא בזה ואין בטל הוא הרי בפ"ע האיסור

וכתב רוק. כאן אין כאילו והוי בדם הרוק שייבטל אמרינן לא ואמאי רוק, צחצוחי בלי שא"א משום כשירה רקיקה זו הרי החליצה בזמן

שנולד דכיון הפוכה, סברא בזה מתבארת וא"כ כלל, ברוב ביטול דין בו אין תערובת של בצורה לעולם שבא שדבר משום דהוא המרדכי

דאין אמרינן דבזה בתערובת נולדו ההיתר וגם האיסור שגם באופן רק איירי דהמרדכי ותירצו התורה. מן כלל ביטול דין בו אין בתערובת

משאר טפי בזה הקילו ואף ברוב ביטול דין יש דבזה בתערובת, לתוכו נולד והאיסור בעולם, בפ"ע היה ההיתר אם משא"כ כלל, ביטול

דשיל"מ. דין בו שאין תערובות

בגמ'27. לומר שהוצרכו מה ב] ס"ק הט"ז על שכג סי' חלה [הלכות בנקה"כ הש"ך מדברי [14 הע' ג [סעיף שהבאנו מה לפי אמנם

אלא ההקדשות על נשאלין דאין בתרומה דוקא היינו דשיל"מ, אינה ולכן עליה להשאל מצוה שאין תרומה לאפוקי להשאל, מצוה דבנדר

א]. [סעיף והשו"ע הרשב"א בלשון כמבואר דשיל"מ, בגדר הוי להשאל מצוה כשאין גם הקדשות, שאינן דברים בשאר משא"כ מדוחק,

קשה. אכתי שבועות] הל' פי"ב [סוף מהרמב"ם בסמוך שנביא האחרת הקושיא אמנם

בהערה28. וכדלעיל להישאל בידו שסו"ס כיון דשיל"מ, דהוי הרמב"ם סובר לכן השבועה על להישאל איסור שאין דכיון י"ל ולכאורה

הקודמת.
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.[âëø 'éñ ã"åé].[è"éøäîë àìã ããéö ùàî ìöåî úáåùúáù øéòä à"ùøäî ïåéìâáå]29

.áàì ìàùéäì íéìåëé íðéàù íéøçàä éáâìå î"ìéùã éåä åéáâìù øîåì ïã à"òø ,íéøçà ìòå åîöò ìò åéúåøéô øñåàä

íâ î"ìéùãë äéì ïðéáùç ãçà éáâì î"ìéùãë áùçð øáãäù ìë [çéù 'éñ ùéø] à"âîä éôìù óéñåä êà ,î"ìéùã éåä

ïåéëã áúë [é ÷"ñ ù"úôä åì ïééöå ,ì"ðä] ñ"úç ú"åùáå .[äæ ïåãéðá ã"ååçä úòã ïìäì äàøå] .ìèá åðéàå íéøçàì

éøáãë àìã ì"úà óà äæå] íìåëì î"ìéùã øãâá æ"ä ,íéøçàä ìò øãðä íâ ìèáúé ìàùé íàå ,î"ìéùã éåä åéáâìù

.[ì"ðä à"âîä

çñôáçñôáçñôáçñôá õîçõîçõîçõîç

:íéðåùàøä äæá å÷ìçðù íéàéáî à"îøäå é"áä

åñéàìא. øæåç àåäù íåùî î"ìéùã áùçð åðéà õîçäù ,íééç åðéáø íùá àéáä [âò÷ú 'éñ] éëãøîä,äàáä äðùá åø

.íìåò øúéä çñôä øçà øúéð úåéäì ãéúò àåäù åøéúéä ïéà ë"àå

.á.î"ìéùã éåä õîçã áúë [è"ä à"ëàî å"èô] í"áîøä30

óà øåñàì ùé î"ìéùãë ïåãéð õîçä íàã ,äìòîìå úåòù ùùî ô"øòá áøòúðù õîç ïéðòì àéä åæ ú÷åìçîá î"÷ôðä äøåàëìå

íåùî àåä åäùîá õîçá åøéîçäã àäå ,ïéøéúî åì ùéù øåñéà äæ ïéàã íéøáåñäì êà ,ïéøéúî åì ùéù øåñéà éåä ñ"åñã ,äæá

.åàìá ÷ø úøëá åðéàù çñôä íãå÷ àìå åîöò çñôá à÷åã äæã ì"é ,õîçã àøîåç

óã] æ"ò 'ñåúáå .ìèá åðéà ô"òá áøòúðá íâ î"ìéùã éåäã íéøáåñäìã ,ë"ëù éî ùéã àéáäù [ä"ä äöîå õîç à"ô] î"î ïééòå

â"îñäå ú"äñä úòã ïëå ,[ä 'éñ íéçñô ÷"ô] ù"àøä áúë ïëå ,ô"òá àìå åøéîçä åîöò çñôá ÷øã åáúë [àáø ä"ãåñ :åñ

.î"ìéùã øãâá åðéà õîçã íéøáåñ íäù çëåî äæîå ,[á"ñ æîú 'éñ ç"åà é"áá åàáåä] ,÷"îñäå31

:äëìäì:äëìäì:äëìäì:äëìäìàéáä í"áîøä úòã úàå ,àîúñá åúòã ÷éúòä éøäù î"ìéùã éåä àìã éëãøîäë ì÷éäù [ïàë] à"îøä éøáãî òîùî

.[âé ÷"ñ æ"èá àáåä] úàèç úøåú øôñá àåä ïëå .íé÷ìåç ùéë

מוזהר29. אחרים, על בקונם פירותיו האוסר הי"ב] נדרים הל' [פ"י הרמב"ם דלדעת הקשה, ונתערב] ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר

המודר], על הוא שהלאו הלכה) ד"ה טו דף (בנדרים כהר"ן [דלא יחל בבל עובר נתן ואם מהם, ליהנות למודר פירותיו ליתן שלא המדיר

עיי"ש. דשיל"מ, חשיב דלא בפשיטות האחרונים נקטו ולמה לגביו, דשיל"מ הוי אחרים במדיר גם א"כ

החמץ,30. אסור הפסח לאחר שגם דאף והוסיף מתירין, לו שיש דבר הוי דחמץ נקט הרי"ף] מדפי ז: דף [פסחים במלחמות הרמב"ן גם

וסובר הרמב"ן על נחלק ואני] ד"ה [שם והר"ן תערובת. לענין קולא בזה ויגרמו עליו יקנסו שחכמים מסתבר ולא קנס, אלא זה אין מ"מ

ייחשב שלא המרדכי סברת את כלל נקטו דלא והר"ן מהרמב"ן ומבואר דשיל"מ. מיקרי לא לכן הפסח, אחר אסור החמץ שסו"ס דכיון

הבאה. בשנה לאיסורו שחוזר משום דשיל"מ

סברת ולפי דשיל"מ, הוו הדקל מן שנשרו שעצים מבואר ד:] דף [ביצה דבגמרא שהקשה שיש] ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר ועיין

לומר וצריך מוקצה. העצים הוו דבשבת הבאה, בשבת להיאסר עתידין אלו עצים הרי דשיל"מ, בגדר אינו ונאסר החוזר שדבר המרדכי

דשיל"מ. הוי לכן להסקה ולא אחר לשימוש לייחדן שבידו דכיון

דחמץ31. סובר הרמב"ם שהרי וצ"ע הפסח, קודם ולא במשהו החמץ אוסר בפסח דדוקא משמע ה"ה] מחמץ [פ"א ברמב"ם גם אמנם

שעות משש גם אוסרו הוא הרי במינו נתערב אם הרמב"ם דלפי דאה"נ שכתב ה"ה] חמץ [פ"א בכ"מ ועיין מתירין. לו שיש דבר הוי

הפסח. על קאי תאכלו לא מחמצת כל והפסוק הואיל הפסח בתוך אלא החמירו דלא י"ל מינו באינו נתערב אם אך דשיל"מ, כדין ולמעלה

הפסח. בתוך אלא במשהו אוסר אינו במינו בנתערב שגם משמע דברמב"ם צ"ע אמנם

אינו דחמץ סובר שהר"ן אף ולמעלה, שעות משש גם במשהו אוסר שחמץ אמר] ד"ה הרי"ף מדפי ז: דף [פסחים הר"ן דעת גיסא ומאידך

דשיל"מ. בגד
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.[ãé ÷"ñ] ê"ùá òîùî ïëå ,î"ìéùã áéùç çñôá õîçã í"áîøäë åøéîçä åîöòá æ"èäå [æ"èá àáåä] ì"ùøäîä íðîà

åéøáã úîéúñî òîùîã ø"àä áúëå ,åäùîá øñåà åðéà äìòîå úåòù ùùî áøòúðù õîçã ÷ñô [á"ñ æîú 'éñ ç"åà] ò"åùä

.î"ìéùã éåä àì õîçã ÷ñô ò"åùäù äæî ãîìå ,åäùîá øñåà åðéà åðéîá óàã32äàøð ò"åùäîã áúë [î ÷"ñ íù] à"âîä íâ

çëåî [ì"ðä æîú 'éñ ç"åà] ò"åùäîã áúë [ë ÷"ñ ïàë] à"øâä íâ .ïéâäåð ïëã à"âîä áúëå ,î"ìéùã áéùç àì õîçã øáåñã

.äùòîì è÷ð êëã òîùîå ,î"ìéùã éåä àì õîçã ÷ñôã

[ãé[ãé[ãé[ãé ÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ] ê"ùäê"ùäê"ùäê"ùä éøáãéøáãéøáãéøáã øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá

éåä àä õîçä ìèá éàîàã ,éøúá ãç ìèá çñôá õîçù à"é úòã àéáäù [è"ñ æîú 'éñ ç"åà] ò"åùä éøáãá äù÷úð ê"ùä

íåùî éàå ,î"ìéùãã àøîåç ïéà äæáù ,åðéî åðéàùá ïéî úåáåøòúá ãéîòäì ùéã áúëå .í"áîøä úòãì î"ìéùã,çñôã àøîåç

ìåèéá êééù àì ë"à åðéî åðéàá áøòúðá éøééî éàã ê"ùä äù÷äå .ùáéá àìå çìá àìà íéîëç åøéîçä àìù úøáåñ ì"ðä äòãä

úåëéúçä éúùá íéùéù ùéùë ê"ùä ãéîòäå ,ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá íéùéù ïðéòá ïéøåñéà øàùá íâ àäã ,éøúá ãç

ìù úéùéìù äëéúçå ,íéøåòù ìù íéúéæë íéùåìù ïäî úçà ìëáù úåëéúç 'á ùéù øàéáù â"îôá ïééòå .õîçä ãâðë øúéää ìù

äëéúçá áåøá äìéèá àéä éøä ,õîç àéä íéøåòù ìù äëéúçä íà íâ äøåúä ïîã ,àéä åæéà çëùå õîç ïäî úçàå ïéèéç úéæë

úáåøòúá ïðáøãîù íåùî éàå .íéúéæë ãçàå íéùåìù ãçéá ïäá ùéù ,íéèéçä ìù úéæëáå [õîç äðéàù] íéøåòùä ìù äéðùä

úåëéúçä éúùá åãâð íéùéù ùé éøäå ,õîçä àåä íéèéç úéæëäù øîåìå äæ ïðáøã ÷ôñá ì÷äì ùé ,íéùéù ïðéòá åðéî åðéàùá ïéî

.äæá óéñåäù äî à"òø éøáãá ïééòå ,úåôñåðä

øçàìøçàìøçàìøçàì ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ïéàåïéàåïéàåïéàå ãçàìãçàìãçàìãçàì ïéøéúîïéøéúîïéøéúîïéøéúî åìåìåìåì ùéùùéùùéùùéù øáãøáãøáãøáã

,åì øåñà àåäù éîì ïéøéúî åì ïéàå ,äæì øúåîå äæì øåñà àåäù ïéøéúî åì ùéù øáã ä"îøä íùá íçåøé åðéáø íùá é"áä áúë

øåñàä øáãã øàáúð íùã ,[:áô óã úåîáé] ìøòä ÷øôî äæ ïéã å÷ã÷ãå ,ìèáå àåä î"ìéùã åàì ,á"åéëå úáùá ìùáîä ïåâë

äæá ùéå .íìåòì øúåî àåä øúåî àåäù éîìå íìåòì øåñà àåä øåñà àåäù éîìã ïåéë ,î"ìéùã éø÷éî àì íéðäëì øúåîå íéøæì

:íéðåù íéðôåà

.àæ"ä ,úáù éàöåîá áøòúðå ,[úáù éàöåîì øúåî æ"ä íéøçàìå íìåòì øåñà æ"ä ìùáîìã] ,úáùá ãéæîá ìùéá íà

.ìèá æ"äå î"ìéùã äæ ïéà ò"åëìå ,ì"ðä úåîáé 'îâì ùîî äîåã

.á:úáùá áøòúð íà

,íìåòì äìéëàá øåñàù äæì î"ìéùã øãâá äæ ïéàù à"îøä è÷ðå ,äæ ïôåàá íâ éøééàã úö÷ òîùî à"îøä ïåùìá (à)

ììë î"ìéùã áùçð äæ ïéàã ,íéøúåî íéøçàä íâ äæ íòèî íà [à"îøá] ùøôúð àìå .ìèá æ"ä øúéäá áøòúð íàå

.ìåèéá ïéà íéøçàä éáâìã åà ,ïéøéúî åì ïéà ìùáîä éáâìù ïåéë

'éñ] á"ðùîä àéáä ïëå ,ìèá åðéàå î"ìéùã éåä íéøçàä éáâìù [ç ÷"ñ] úòã úååçä úòã ,íéðåøçàä äæá å÷ìçðå

àéä [áé ÷"ñ ù"úôá àáåä âëø 'éñ ú"åù] ñ"úçäå [á ÷"ñ çéù ïîéñ] úáù úôñåúä úòã åìéàå ,[ä ÷"ñ çéù

éøáãì ñ"úçä ïééöå] .úáùá áøòúð íà åìëåàì íä íéøúåîå ,î"ìéùã ïéã äæì ïéà íéøçàä éáâì íâ à"îøä éôìù

ïéà íéøæ éáâìù ïåéë ,äàîå ãçàá íéìèá íä éøä ïéìåçá íéøåëéá åáøòúð íàù òîùîã (á"î íéøåëéá á"ô) ù"øä

éåä íéðäëä éáâìù ïðéøîà àìå ,íéìùåøéì õåç úáåøòúä úà ìåëàì åìëåé íéðäëä óà äúòîã òîùîå ,î"ìéùã ïàë

.[íéìùåøéá åìëåàì ïéìåëéù ïåéë ,î"ìéùãë

מינו.32. באינו בנתערב דוקא השו"ע את ולהעמיד לדחוק שדן יג] [ס"ק כהש"ך דלא וזה
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íäì øúåî àäé úáù éàöåîìù ïåéë î"ìéùãë æ"ä íéøçà éáâìù êåúîã ,àøîåçì è÷ð [á ÷"ñ çéù 'éñ] à"âîä (á)

.ìåèéá ïéà ë"â íìåòì åìëåàì øåñà øùà åîöò ìùáîì íâ ïëì ,åìëåàì33íéøåëéáá äðùîäî à"âîä úàæ ãîìå

íéðäëäã ïéøéúî ïäì ùéù íåùî ììë íéìèá íä ïéà ïéìåçá íéøåëéá åáøòúð íàù òîùîã ,í"áîøä ùåøéô éôì ì"ðä

.ìåèéá ïéà íéøæì íâ äæ çëîå ,íéìùåøéá ìåëàì íéìåëé34

íéøäæåî íéøæ íâ éøäù ,î"ìéùã éåä íéøæ éáâì íâ ë"à íéìùåøéì õåç íéøåëéáä åáøòúð íàã åæ äéàø äçã ã"ååçäå]

úåøæ øåñéàù éäðå ,íéìùåøéì íéøåëéáä úà åìòé íà ïéøéúî åì ùé äæ øåñéàå ,íéìùåøéì õåç íéøåëéá ìåëàì àìù

éðù åá ùéù øáã ïéãá åðáúëù äî à óéòñ ìéòì ïééòå] .ïéøéúî åì ùé íéìùåøéì õåç øåñéà î"î ,ïéøéúî åì ïéà

.[ïéøéúî ùé íäî ãçàì øùà ïéøåñéà

â÷â÷â÷â÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ
àøôò .çñ óã ãò 'åëå íìåë éøáãî àðäë áø øîà :æñ óã .íåøéúäå íéîëç éðôì äùòî àáå 'îâá ãò :äñ óã æ"ò äðùî

.àåä àîìòá

ìë ,äìëàå äððúú êéøòùá øùà éåâì äìéáð ìë åìëàú àì øîàðù [:æñ óã æ"ò] 'îâá àåä íâôì íòè ïúåðã øúéäì øå÷îä

.äìéáð äéåø÷ äðéà øâì äéåàø ïéàù ,äìéáð äéåø÷ øâì äéåàøä

åìéàå ,ììë äìéëàì íééåàø íðéà øùàë à÷åã àåä íéøåñà íðéà äìéëàî åìñôðù úåøåñà úåìëàî øàùå äìéáðù äæ ïéã äðäå

,á óéòñ ïìäì øàåáîëå] ,úö÷ íâåô ÷ø àìà äìéëàî éøîâì ìëàîä úà ìñåô åðéàùë óà àåä úáåøòúá íâôì íòè ïúåð ïéã

éðù äæì åðéöîå .øâì äéåàø äðéàù äìéáð ïéãî ô"ìèð ïéã ãîìð êéà íéðåùàøä åù÷úðå ,[(äðéàù ìë ä"ã .æñ óã) é"ùøá åøå÷îå

:íéøåàéá

.àìù øåñéàä ãåñéá äøãâä àåä ,øúåî ô"ìèðã ïéã ø÷éòã è÷ð [.èé óã à øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä

ìèá àìéîîå ,íòè øãâá åðéà íåâô íòè êà ,çáùåîå áøò íòèá àåä áåøá ìèá åðéà íòè ïúåðã àäã ,íòè ïúåð

.áåøá àåä35øåñéàä øëéðù ïôåà ìëá àìã à"áùøä øáåñ ,íåâôä åîòè é"ò úáåøòúá øëéð øåñéàä ïééãòù óàå]

,àúåæçá ïåâë ,øçà ïôåàá øëéð åìéàë éåä íåâô íòè êà ,çáùåî íòèá åðééäå ,åîòè øëéðá à÷åã àìà ìèá àåä ïéà

.[áåøá ìåèéá äæá ùéù

.áäìéáðù íùëã ,øâì äéåàø äðéàù äìéáð ïéãî øéùé ïôåàá ãîìð ô"ìèð ïéãã ùøôî [:áì óã æ"ò ó"éøä ìò] ï"øä

ïéàù ,øúéäá íâôì íòè ïúåðù øåñéàá ïéãä ïë ,äðîî ììë äðäð ìëåàä ïéàù íåùî úøúåî äìéëàî éøîâì äìñôðù

דשיל"מ,33. של שם בו שחל כיון לעולם, לדעתו אסור ה"ז בשבת נתערב שאם מהמג"א דמשמע שכתב טו] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין

יתבטל. לא ואמאי מתירין לו אין שבת במוצאי דסו"ס תמה והפמ"ג

כהרמב"ם.34. להחמיר יש מ"מ איפכא, משמע הנ"ל במשנה שמהר"ש דאף המג"א וכתב

עקיף, באופן ילפותא בזה דיש היא דהכוונה לפרש ויש לגר. ראויה שאינה מנבילה זה יסוד ילפינן איך להדיא הרשב"א כתב ולא .35

כשאמרה דה"נ מסתבר וא"כ האיסור, מהגדרת חלק הוא המאכל של הערב הטעם שענין חזינן הותרה, אדם מאכילת שנפסלה שנבילה דמזה

מזה מוכח היה קיימא, באיסורה מאכילה שנפסלה שנבילה הדין היה אילו [אך ערב. לטעם נתכוונה ברוב, בטל אינו טעם דנותן תורה

בטעם אף הכרתו, זו דטעימתו אומרים היינו בתערובת טעמו ניכר שיהיה כל ה"ה וא"כ טעם, ללא אף נאסר המאכל של החפצא דעצם

פגום].
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.éøîâì åîâåô åðéàù óà ,åîâåô àåä éøäù åéìò øòèöî àìà øåñéàä ïî ììë äðäð åìëåàä36áåø÷ã ï"øä óéñåäå]

äæ ïéã øàåáéå ,åúãéî ìãåâá úáåøòúä úà çéáùîù äîî íòèä ìå÷ì÷á øúåé íâåô øåñéàäùë åðééäã ,øîåì øáãä

.[á óéòñ ïìäì ä"òá

ìèá àìéîî íòè ïúåð øãâá åðéàù øçàîã ,áåøá ìåèéá ïéãî àåä ô"ìèð ìù øúéää ùøåù à"áùøä éôìù àöîðå

øåñéàä úìéëàî ììë äðäð íãàä ïéàù íåùî àìà ,áåøá ìåèéá ïéãî äæ ïéà ï"øä éôìå .øúéää áåøá ìëàîä óåâ

.ìëåà øãâá åðéà ììë äàðä åðîî ïéàù ìëåàå ,øúéäá áøåòî àåäù äæ áöîá37

åäùîåäùîåäùîåäùî éøåñéàáåéøåñéàáåéøåñéàáåéøåñéàáå çñôáçñôáçñôáçñôá õîçáõîçáõîçáõîçá ô"ìèðô"ìèðô"ìèðô"ìèð

:õîçá ô"ìèð ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.à,áåøá ìåèéá ïðéòá î"î ,íòè ïúåð åðéàã éäðã ,ô"ìèðá óà çñôá øñåà õîçã [èöú 'éñ à"ç ú"åù] à"áùøä úòã

[æîú 'éñ ç"åà] øåèá ïééòå ,áåøá ìåèéá ïéà [åäùî éøåñéà øàùá ïëå] õîçáåô"ìèð øåñàì à"áùøä úòã íâù

.çñôá õîçá

.áåøåñéà ò÷ô íåâô àåäù ïåéëã íòèä áúëå ,çñôá øúåî íâôì íòè ïúåðä õîçã [å 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøä úòã

.øâì äéåàø äðéàù äìéáðî ïðéôìéãë38.é"øå ú"ø ,é"ùø úòã ïëã øåèä àéáäå

.åìà úåðéãîá ïéâäåð ïëå íéøéîçî ùéã àéáä à"îøäå ,çñôá øúåî ô"ìèðã [é"ñ æîú 'éñ] ò"åùä ÷ñôå39

íãàíãàíãàíãà ìëàîîìëàîîìëàîîìëàîî äìñôðùäìñôðùäìñôðùäìñôðù äìéáðäìéáðäìéáðäìéáð ïéãáïéãáïéãáïéãá

.äøåñà äðéà íãà ìëàîî äìñôðù äìéáðã ,àø÷î ïðéôìé [:æñ óã æ"ò] 'îâá

éøä ãöéë 'åëå äàðä êøã ïúåà ìëàéù ãò ïäéìò áééç åðéà íéøåñàä ïéìëåàä ìë ì"æå áúë [àé-é äëìä à"ëàî ã"éô] í"áîøäå

äøéã÷ åà êñð ïéé êåúì äðòìå ùàø ïåâë íéøî íéøáã áøéòù åà ,'åëå åðîî åðåøâ äåëðù ãò íç àåäùë åòîâå áìçä úà äçîäùÅÆ

.ì"ëò ,øåèô äæ éøä íãà ìëåàî ìèáå ùéàáäå çéøñäù øçà øåñàä ìëåà ìëàù åà ,ïéøî ïäùë ïìëàå äìéáð ìù

ìáà øåèô åðééäå ,øåèôã áúë éøäù ,ìñôðù ìëåàá ïðáøã øåñéà ùéù í"áîøäî øàåáîã [è"ô à"ç] ïäë úçðî øôñá áúë

äéåàø äðéàù äìéáð ïéã ìëã äæî ãîìå ,äîåé úá äðéàù äøéã÷ ì"æç åøñàù àäá äæ øåñéàì øå÷î àöî í"áîøäù áúëå] .øåñà

,åøæâ àì úáåøòúáã ,øúåî àåä éøä íâôðù äæ øåñéà áøòúð íàã ïäë úçðîä óéñåä íðîà .[ïðáøãî øåñàå åæ äøéæâ ììëá øâì

.åãâð øúéä áåø ïéà åìéôàå

àìù ïôåàá óà äæù ù"ééò] äìéëàî ìñôðù íðéé íúñ ìåëàì ïðáøãî øåñéà ùéã úåèéùôá è÷ð [èë÷ 'éñ] ïùãä úîåøúä íâ

.[äìéëàì äéáùçà

קצת. פגום שהוא אף מהמאכל נהנה האוכלה שהרי הנבילה הותרה לא מאכילה לגמרי נפסלה לא ואם .36

שהוא בכך מה וא"כ בפ"ע, כניכר הוא הרי א"כ מרובה האיסור דאם מרובה, ההיתר שיהא בעינן להר"ן דגם כתב ז] [ס"ק יהודה היד .37

עצמו. הוא ניתר יהא במה מ"מ ההיתר את פוגם

שהגדר כהרשב"א [ודלא איסורו, פקע דנטל"פ שמעינן מנבילה הילפותא דמכח לעיל, שהובא הר"ן דברי כעין ברא"ש מבואר לכאורה .38

ברוב]. בטל וממילא טעם נותן בגדר שאינו רק הוא

בטל אינו חמץ והרי בחמץ להקל פסק למה א"כ היתר, רוב בעי דנטל"פ כהרשב"א פסק ס"ב] [כאן שהשו"ע דכיון צ"ע ולכאורה .39

בשישים, ובטל איסורין כשאר חמץ תערובת שדין דסובר השאילתות שיטת בצירוף כן פסק שהשו"ע ח] דרוש [חולין רע"א וכתב ברוב.

בפסחים]. המרדכי בשם טו) ס"ק תמז סי' (או"ח הד"מ הביא [וכעי"ז
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úåøåëá) 'îâá øàåáîäî úàæ çéëåäå] .ïðáøãî íéøåñà íãà úìéëàî åìñôðù íéìëàîã çéëåäì êéøàä [à ÷"ñ] øàåú éøôä íâ

÷"ñ áé 'éñ ã"åé) à"åæçäå .äìéëàá íéìåñô íä éøäå ,(àô 'éñ) ò"åùá äëìäì ÷ñôð ïëå ,íéøåñà äàîè äîäá ìù ø"îã (:æ óã

àì ÷çãä é"ò åìéôà ìëàð åîòè íà ìáà ,íãà éðáì àøæ åîòè íà àìà íãà úìéëàî ìñôð éø÷éî àìã áúëå åæ äééàø äçã (å

.[ì"ëò ñåàî íå÷îî àáù éðôî õ÷ íãà ìù åùôðù ô"òà ,ìñôð éø÷î

ìåëàì øåñàã íåùî àåä øåèô ïåùì í"áîøä áúëù äîå ,äìéëàî ìñôðù ìëàîá ïðáøã øåñéà ïéàù áúë [à ÷"ñ] ùãç éøôä

.åö÷ùú ìá íåùî ñåàî ìëàî

äìéëàáã øîåì íéöåøù ùé ,åúàðäá øúåîã [áìë úìéëàî ìñôðå] åðîæ íãå÷ åëøçù õîç ïéðòìã áúë [à 'éñ íéçñô á"ô] ù"àøä

åäéàù ïåéë î"î íãà ìë ìöà ìëåàä úòã äìèáù ô"òàã ,øáúñî åðéàã ì"æå ù"àøä áúëå .àåä àîìòá àøôòã àéøù éîð

åîòèã [ç ÷"ñ íù] æ"èäå [èë÷ 'éñ] ïùãä úîåøúä áúëå .[è"ñ áîú 'éñ] äëìäì ò"åùä ÷ñô ïëå ,ì"ëò ,øåñà äéì ìéëà÷

àìà åðéà øåñéàäù äàøðã æ"èä óéñåä ãåò .[âî ÷"ñ íù] á"ðùîä åàéáäå ,ìëåàì äéáùçà åäéàã íåùî àåä ù"àøä ìù

.[íù] á"ðùîá åàáåä åìà íéøáã íâå ,øåèô äéåàø äðéàù äìéëà ìëà íàù åðéöîãëå ,ïðáøãî

úåìëàî øàù éáâì êà ,äéáùçàã íåùî ÷ø àåä øåñéàäù ù"àøä áúë çñôá õîç éáâì ÷øù åéøáãî øàåáîù [íù] ã"äúá ïééòå

,åøåñéà ïîæ íãå÷ ìñôðù éøééî çñôá õîçáã íåùî àåä ÷åìéçä íòèå ,åäðéáùçà àìã ïôåàá óà ïðáøãî íéøåñàã ì"é úåøåñà

ì"ñ äæá ,äìéëàî åìñôð ë"çàå íéøåñà åéä øáëù úåìëàî øàùá ë"àùî ,äéáùçàã íåùî ÷ø ììë øåñéà åéìò ìç àì äæáå

.åäðéáùçà àìá óà ïðáøã øåñéà ùéã

,úéáä ÷ãá] ä"àøá åðéöî êãéàîå .çøñðù õøùá ïðáøã øåñéà ùéù [.âì óã æ"ò] æ"àéøä íùá ãåò åðéöî ì"ðä ù"àøä ãáìî

ìëáã ä"éáàøä íùá àéáäù [äî÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîá ò"òå .[âú äåöî] êåðéçä øôñá àåä ïëå ,øéúäù [èé óã ,à øòù ã úéá

'éñ] äëìäì ê"ùä åàéáäå ,øáãá øäæé àéøá àåäù íãàã íééñù àìà ,çøñðù ìëåàá ÷ø àìå øåîâ øúéä ùé êøãë àìù äìéëà

.ïðáøã øåñéà ùéã åè÷ðù íéðåùàøä øàùå í"áîøä éøáãî ê"ùä ìò äîú [áò 'éñ] à"âàùäå .[ãé ÷"ñ äð÷

.[àì 'éñ â"çå àé 'éñ á"ç] øæòéçàáå ,[åë 'éñ ã"åé] é"áåðá ïééò ,íéðåøçà äáøä äæ ìëá åëéøàä ãåò

ì"ðäì"ðäì"ðäì"ðä ìëîìëîìëîìëî äìåòääìåòääìåòääìåòäìëá ïðáøãî åøñàù ùé ,äìéëàî åìñôðù úåøåñà úåìëàîá ïðáøã øåñéà ùé íà å÷ìçð íéðåøçàäå íéðåùàøä :

äéøà úâàù] åäðéáùçàãá ÷ø ïðáøãî åøñàù ùéå ,[ã ÷"ñ ã"ù â"îô ,øàåú éøô ,ïäë úçðî ,ã"äú] åäðéáùçà àìãá óà éðååâ

î óà åøéúäù ùéå ,[äéáùçà éîð éåä äàåôøì ìëåàäù è÷ðù ù"ééòå ,äò 'éñ.åö÷ùú ìá íåùî ÷ø åøñàå ,[à ÷"ñ ç"øô] ïðáøã40

.40ïåéò úôñåú

áìçá øùáá ô"ìèð ïéã

צה.] דף [פסחים בגמ' מבואר שהרי דנטל"פ, היתר מהני לא בחלב בשר איסור דלענין ובזה] ד"ה טו ס"ק פז [סי' ופלתי הכרתי כתב

על לחלוק האריך א] ס"ק קג [כאן והחוו"ד ה"י]. מאכ"א [פי"ב הרמב"ם פסק וכן אכילתו, כדרך שלא אף בחלב בשר אכילת על דלוקין

בגמ' כמבואר אכילתו, כדרך שלא גם לוקין הכרם שבכלאי אף דנטל"פ, היתר יש הכרם דבכלאי סח] דף [ע"ז מהגמ' והביא הכו"פ,

שנכווה עד רותח מאכל גמע [כגון אכילה, כדרך שלא א) הן: חלוקים דינים דשני החוו"ד כתב אלא [שם]. וברמב"ם כד:] דף [פסחים

זה היתר נטל"פ, דין זה ובכלל מאכילה, נפסל ב) הכרם. ובכלאי בחלב בבשר לוקה אכן ובזה יאכל, לא מהפסוק נלמד זה היתר גרונו],

הנאתן, כדרך שלא בדין רק איירי שהרמב"ם החוו"ד וכתב ובכלאים. בחלב בבשר גם נאמר זה ודין לגר, ראויה שאינה נבילה מדין נלמד

אוכל של ציור גם שם כתב שהרמב"ם [וצ"ע נפסל. לא עצמו והוא המאכל את לתקן שאפשר באופן היינו מרים דברים שעירב מש"כ ואף

שנסרח].
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åáøòúðåáøòúðåáøòúðåáøòúð ë"çàåë"çàåë"çàåë"çàå åîâôðùåîâôðùåîâôðùåîâôðù ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçåäëéúçåäëéúçåäëéúçå äéøáäéøáäéøáäéøá

åîâôðù é"òù íåùî íòèäå ,úáåøòúä úà íéøñåà íðéà åáøòúð ë"çàå åîâôðù ì"øäç åà äéøáã åéøáãî øàåáîù à"îøá ïééò

.íúåáéùç äìèá

:íé÷ñåôä äæá å÷ìçðå

íúìéëà ìò ä÷åì ïééãòå éøîâì åçøñð àìù ïôåàá óàã ,[á ÷"ñ] æ"èäå úàèç úøåúä ïåùìî ÷ééã [á ÷"ñ æ"î] â"îôä

.[â ÷"ñ] úòã úååçä áúë ïëå ,ïéøåñéà øàùë áåøá éøîâì éìéèáå íúåáéùç äìèá î"î

.áíéáåùç ïééãò ,ïéòá ïäùë ïúìéëà ìò ïé÷åì ïééãòå éøîâì åçøñð àìù ïîæ ìëã åè÷ð [á ÷"ñ] à"øâäå [à ÷"ñ] ç"øôä

.úáåøòúá íéìèá íðéàå íä

.ò"öá äæ ïéã [åè ÷"ñ à÷ 'éñ ã"ù] â"îôä çéðä àðéãìå

úéîöòä äúåñéàî éìåì íâù ïôåàá] äçøñðùë íàä ,äøåú äúøñà ä"ôàå äúåîöòá äñåàî àéäù äéøá ïéãá íé÷ñåôä å÷ìçð ãåò

ïåéëã åà ,äéøá ïéãî úáåøòúá øåñàú àì íâ àìéîîå ,äéìò ïé÷åì ïéàå äðéã ì÷åä [äçøñðù úîçî äìéëàì äéåàø äúéä àì

:äçøñðù äæá àìå÷ ïéà ,äìò é÷ì ä"ôàå àéä äñåàî éëä åàìáù

.à.äçåøñ äúéä ä"àìáù ïåéë ,äìéèá äðéàå äéìò äéøá úåáéùç ïééãò äæ ïôåàáã åè÷ð [á ÷"ñ] à"øâäå [à ÷"ñ] ç"øôä

éåàø åúåîöòáù àîè óåò ïåâëá éøééà ,úáåøòúá íéøñåà íðéà åîâôðù ì"øäç åà äéøáù à"îøä ë"ùî íäéøáã éôìå

åðéàù ãò éøîâì äçøñðá à÷åã éøééà à"øâäå ç"øôäìå] .åúáåøòú øñåà åðéà åúå åúåáéùç äìèá çøñð íàã ,àåä

.[ìéòìãëå ò"ôá åìëà åìéôà åéìò ä÷åì

.áäéìò ä÷åì ïéàù óà] ,áåøá äìéèáå äúåáéùç äìèá äçøñð íà äìîð íâã áúë [å ïéã áì ììë] øúéäå øåñéà øôñá

.[çøñåî åðéàì çøñåî õøù ïéá äøåú ä÷ìéç àìù ,ò"ôá äìëà íà41

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
äéàø åàéáä ï"øäå à"áùøäù é"áä áúëå ,[äðéàù ìë ä"ã .æñ óã æ"ò] é"ùøá àåä åúáåøòú øñåà åðéà úö÷ íâôã ïéãä øå÷î

.ìëàîä úà éøîâì úîâåô äðéàù óà íâôì íòè úðúåðë äì ïðéáùçã ,äîåé úá äðéàù äøéã÷ ïéãî äæì

ìéòì äàøå ,[.èé óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøá åøå÷î ,áåø àåä øúéää øùàë ÷ø øúåî úö÷ íâåôã ò"åùä áúëù äî

.áåøá øåñéàä ìèá àìéîî íòè úðéúð ïàë ïéàù øçàîã àåä ô"ìèð øúéäã ,àéä à"áùøä úèéùã [à óéòñ]42

åøå÷î ,úö÷ íâåô íà øúåî èòåî øúéäå äáåøî øåñéà åìéôà ,åîòè úèéìô ÷ø øåñéàä ìù åùîî íù ïéà íàã ò"åùä ë"ùîå

ì úòî éøçàå ,äøéã÷á äìéáð éúéæ éúù ìùéá íà äæ íòèîå ,[íù] à"áùøáæ"ä ,øúéä úéæë äá ìùéá òåìáä íòèä íâôðù úò

èåùô äæã ,äðååëä [ä ÷"ñ] úòã úååçä øàéáå .[êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä íùá ê"ùä áúëù äî ïééò øúéää íòèáå .øúåî

äëéúçä ìë äúéäù éôë íéòèäì äìåìò íòè ìù åæ úèòåî úåîë î"î êà ,ãåàî úèòåî àéä äëéúçäî úàöåéä íòèä úåùîîù

דלא המ"מ וכתב עכ"ל. לוקה, כולה ואכלה הואיל צורתה ונשתנית הבריה סרחה ואפילו וז"ל: הכ"א] מאכ"א [פ"ב הרמב"ם כתב .41

בעצמותה מאוסה בבריה הרמב"ם דברי העמידו והאו"ה והפר"ח עליה. לוקה אינו דא"כ לאכילה ראויה שאינה עד לגמרי שסרחה מיירי

בתערובת, אסרי דגם בפר"ח] משמע [וכן הגר"א סובר ומעתה עליהן, לוקה לגמרי נסרחו אם דאף הרמב"ם נקט שבזה ונמלים, כזבובים

חשיבותו. בטלה תערובת דלענין לוקה דאינו סובר והאו"ה

האיסור. על ההיתר שירבה בעינן להר"ן שגם ד] [ס"ק יהודה היד דברי שהבאנו [3 [בהערה ועיי"ש .42
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óà ,úéæë åîë íéòèî äæ íòè àîù ïðéùééç íòè äèìô øåñéà úéæë ìù äëéúç íà äúòîå .øúéäá äçåîéð äúéä íà äîéòèî

àåä íòèäùë äæ ìëå .íéúéæ íéùéù åá ïéà íà øñàð øúéääå ,ø÷éòë íòèã äæá ïðéøîàå ,øúåéá úèòåî àéä íòèä úåùîîù

úåùîîä äìéèá àìéîîå ,ô"ìèð ìù äæ ïéã à"áùøä øàéáù éôëå ,ø÷éòë íòè ïéã åá øîàð àì íâôì àåä íòèäùë êà ,çáùì

.áåøá íòèä ìù úèòåîä43

äîî åúãî ìãåâá åìëåàùë øúåé çéáùî àåäù ãò øúéä ìù åúãî øåñéàä ìéãâä íàù øîåì êëåçù éî ùéã ò"åùä áúëù äî

.[à óéòñ] ìéòì äøàáúðå ,[ó"éøä éôãá :áì óã æ"ò] ï"øá åøå÷î ,åîòè ãñôäá íâåô àåäù

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.ï"øäë øéîçäì ùéù òîùîå äæá úåòéãä éúù úà ÷éúòäù [å"ñå â"ñ ãð ììë] íãà úîëç ïééò :44

íâôìíâôìíâôìíâôì àìåàìåàìåàìå çáùìçáùìçáùìçáùì íòèíòèíòèíòè ïúåðïúåðïúåðïúåð åðéàùåðéàùåðéàùåðéàù øáãøáãøáãøáã

òåéñ ùéã ê"ùä áúëå .[è 'éñ æ"ò ä"ô] à"âäá åøå÷îå ,øåñà íâôì àìå çáùì àì íòè ïúåð åðéàù øáãã [á ÷"ñ] ê"ùä áúë

çåîéðä ãéâä ïéàù óàã ïðéæçå ,åãâð íéùéù ïðéòá ãéâä çåîéð íà ä"ôàå íòè ïúåðá ïéãéâá ïéàù ì"éé÷ã ,äùðä ãéâî äæ ïéãì

.äæ ïéã ùøåôî ïëà [ã"ä úåîåøú é"ô] éîìùåøéáã ê"ùä áúë ãåò .åãâð íéùéù ïðéòá î"î úáåøòúá ììë íòè ïúåð

áúë éîìùåøéáå ,ì"ðä éîìùåøéäî åøå÷î úà æ"åàä àéáä øáëå ,[èðø-.çðø 'éñ æ"ò 'îâä ìò] æ"åàá àåä à"âä ìù åøå÷î äðäå

íéúéæ éîá íùáëù ïéìåç éúéæ ìù øåéö éîìùåøéá àáåä ïëå] ,ïéìåçä éúéæ íéøåñàã äîåøú éúéæ íò íùáëù ïéìåç éúéæ ìò úàæ

çáùì àì àáéùç íéúéæá íéúéæã æ"åàä áúëå ,[åðéîá ïéîë úàæ øéãâäå åàéáä ç"øôäå .äæ ïåùì àéáä àì æ"åàä êà ,äîåøú ìù

.íâåô åðéàå çéáùî åðéà åðéîá ïéî ìëã ,íâôì àìå

àìà ,ììë íòè åá ïéàù øáãá ê"ùä åøàéáù éôë åðéà íâôì àìå çáùì àì ïéðòã äæî ãîìå éîìùåøéä úà àéáäù ç"øôá ïééòå

à÷åã ïðéòá àìã ,ø÷éòë íòè ïéðòá éììë ïéã ì"î÷å ,åîâåô åðéàå åçéáùî åðéà äæ íòèå ,øúéää êåúì íòè èìåôä øåñéàá éøééî

.íâôì íòè ïúåð àäé àìù ø÷éòä àìà ,çáùì íòè ïúåð àäéù

àù ãò ùáééúðù ïåéëã ,åãâð íéùéù ö"à ììë íòè åá ïéàù øåñéà øééåöé íàã ç"øôä áúë êà.ììë øåñéà äæ ïéà íòè åá ïé

åá ïéàù óà äøåú åúøñàù ãéâ éðàùã ç"øôä áúë ,íòè åá ïéàù óà íéùéù ïðéòáã çåîéðù ãéâî äéàø ê"ùä àéáäù äîå

.åøúåä íîòè âôù ãò åùáééúð íà íòè íäá ùéù íéøåñéà øàù ìáà ,íòè45

זה. דין בביאור טו:] [דף הקצר הבית בתורת הרשב"א לשון עוד וראה .43

.44ïåéò úôñåú

של החזותא את השביח בטעמו הפוגם האיסור אם ה"ה הנ"ל הר"ן דלפי לחדש, כתב מהרש"א] בגליון הובא פ, [סימן צדק צמח בשו"ת

כלל. ראוי שאינו כאוכל לגביו נחשב ואינו בהיתר המעורב באיסור ושמח מרוצה אדם דסו"ס אוסר, ה"ז ההיתר

שלא כאוכל שייחשב לכך גורם האכילה לעצם הנוגע שבח דרק לומר מקום דיש ב] ס"ק צז סי' יהודה היד טען [וכן מחודשים, והדברים

סי"ג] קלד [סי' הרמ"א מדברי הצ"צ על שהקשה כב] [ס"ק יהודה ביד ועיין המאכל. לעצם ענין אינו חזותא כגון צדדי שבח אבל נפסל,

יי" נתנו החזותאדאם את להשביח כדי באיסור מעוניין האדם הרי הצ"צ ולפי נטל"פ, מדין בטלים הם הרי ללבנו, ע"מ מלח בתוך דם או נ

הגדיל]. ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר בזה שכתב מה ועיין הנ"ל. הצ"צ לדברי לחוש שאין יהודה היד נקט ולכן המלח, של

.45ïåéò úôñåú

לפגם: ולא לשבח לא טעם נותן שאינו דבר של חלוקים אופנים כמה שיש נמצא

אסור. לפגם ולא לשבח שאינו דטעם למדו שממנו הציור הוא הנ"ל תרומות בירושלמי במינו, מין א)

øúåéá íéøñåàä íéøåñéà äæ ììëáå) åäùî øåñéàáù íé÷ñåôä úèéù ìò éîìùåøéäî äù÷ä (à"ùøäî ïåéìâá àáåä õîçî ä"ô) êìîä øòù øôñáå]
íéðúåð åéä äîåøúä éúéæù øééåöé åì íâã ò"ö ë"àå ,ììë íòè ïúåð åðéàùë óà àåä øåñéàäù ïåéë ô"ìèðá àìå÷ ïéà (äìøòå äîåøú ïåâë íéùéùî
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íâôíâôíâôíâô óåñáìåóåñáìåóåñáìåóåñáìå çéáùäçéáùäçéáùäçéáùä

,ïéçúåø ïéñéøâá íâåôå ïéððåö ïéñéøâá çéáùî àåä øùà õîåç éáâì [.æñ óã] æ"ò 'îâá àåä øåñà íâô óåñáìå çéáùäù ïéãä øå÷î

.øåñàå íâô óåñáìå çéáùäë æ"ä ïçéúøä ë"çàå ïéððåö ïéñéøâì ìôð íàå

.íâåô àåä úòëù ïåéë úáåøòúá àåä ìèá äøåúä ïîã ,ïðáøãî àåä äæ øåñéàù [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.øúåî æ"ä äìéëàì ììë éåàø ïéàù ãò íâô óåñáìå çéáùä íàã [:èé óã úéáä ÷ãá] ä"àøá ïééò46

çéáùäçéáùäçéáùäçéáùä óåñáìåóåñáìåóåñáìåóåñáìå íâôíâôíâôíâô

äìéçúá íâô íà ìáà ,óåñ ãòå äìéçúî íâåô äéäéù àåäå ì"æå ,[ç"ëä å"èô] í"áîøá àåä çéáùä óåñáìå íâôá øåñéàä øå÷î

æ"ä ,çéáùî õîåçä åéùëòå åððèöðå ,ïîâåô àåäå ïéçúåø ïéñéøâá áøòúðù õîåç ïåâë åðééäå .ì"ëò øåñà æ"ä 'åëå çéáùäì åôåñå

.øåñà

.[íâô ïàë ïéàù íåùî ÷ø øñà éîìùåøéáå ,øåñà äæ äéä ë"â ïéìåçä éúéæá íâôì íòè
שזהו הפר"ח כתב פוגמו, אינו וגם ההיתר את משביח זה טעם אין אך היתר, של אחר במאכל טעם הנותן גמור טעם בו שיש איסור ב)

תורה. איסור הוא ולכאורה איסור, בזה שיש וקמ"ל האו"ז, בשם הג"א של דינו עיקר

אין דהא מדרבנן, אלא אינו זה שאיסור ב] [ס"ק הפמ"ג וכתב טעם, בנותן בגידים שאין אף שישים הפוסקים בזה הצריכו שנימוח, גיד ג)

נאמר בגיד שרק כתב והפר"ח נגדו, שישים בעינן נימוח אם מ"מ כלל, טעם נותן שאינו מאכל כל דה"ה מזה למד והש"ך נרגש. טעמו

טעם. בו שאין אע"פ תורה דאסרתו זה, חידוש

,åðéî åðéàá óà íòè ïúåð ãéâä ïéà íìåòìù ïåéë áåøá éâñå íéùéù ö"à éìåà ÷ôúñð úéáä úøåúá à"áùøäù àéáäù [ä ÷"ñ ÷ 'éñ] æ"èá ïééòå
àìéô÷ íòèé íàù íéòãåé åðàù ïåéëã äù÷ä [æ ÷"ñ ÷ 'éñ] ã"ååçäå .ïðáøãî åðééäã â"îôä áúëå ,íéùéù ïðéòáã úåèéùôá å÷éúòä íé÷ñåôä êà
,íéøçà íéìëàî íéòèäìå íòè èåìôì ìåëé åðéàù àìà ,íòè ãéâì ùéã ë"òã áúë ïëìå ,åøñåàì øùôà êéà ,ãéâä íòè úà ùéâøé àì úáåøòúä úà

.ãéâä ìù åîòè úà úáåøòúá íéùéâøî çåîéð àåä íà êà
ס"ק קלד [סי' הש"ך מדברי גם כן והביא לגר, שא"ר נבילה כדין פטור שהאוכלו הפר"ח נקט כלל, טעם בו שאין עד שנתייבש איסור ד)

אוסר]. הוא היה טעם בו יש נימוח כאשר דאם כתב [והפמ"ג נגדו. שישים א"צ בתערובת זה איסור נימוח שאם כתב ולכן כא].

טעם בהם אין גם אך לשבח טעם בהם שאין דנהי איסור, של מביצה שנפלטו דביעי מיא לאסור בתחילה דן הנ"ל] ע"ז [מס' האו"ז ה)

אין דביעי מיא משא"כ נרגש, שאינו אלא הוא חשוב הנפלט הטעם דהתם בזיתים, שנכבשו מזיתים כלל זאת ללמוד דאין בו וחזר לפגם,

בעלמא. כמים והם כלל טעם בהן

úåéøëåñ â"ò ïúéðä ÷éøáî øîåç ïéã

סוכריות ע"ג למריחה משמש הוא זמן ואחרי שללאק, הנקרא מתולעים היוצא חומר בדין העוסק כד] סי' ח"ב [יו"ד אג"מ בשו"ת ◌ַ◌ֶעיין

כלל טעם בו שאין שכיון לומר דן [וגם כלל, אסור החומר שאין אפשר טעמים דמכמה לדון והאריך כלל. טעם בו ואין ברק להם ליתן

אוכל]. תורת ממנו דפקע אפשר כעץ ונתייבש

ס"ק [כאן הש"ך שכתב ואף כלל. טעם בו שאין כיון האלכוהול ברוב בטל מ"מ אסור, עצמו שהחומר את"ל דאף דמסתבר כתב ואח"כ

שהרי מינו, באינו זאת לאסור יתכן דלא האג"מ כתב מגיד, כן ולמד לבטלו שישים בעי לפגם ולא לשבח לא טעם נותן שאינו שדבר ב]

אלא והחוו"ד. הפר"ח כן הקשה וכבר טעם, בו שאין יודע הוא שהרי קפילא הוא אדם כל והכא להתיר, קפילא טעימת מהניא מינו באינו

מקום יש אשר בשר אלא גיד שאינו לטעות יבואו שמא מדרבנן, שישים להצריך מקום יש מינו [דלענין במינו, אלא הש"ך אסר דלא פשוט

להש"ך. אף מותר ה"ז מינו אינו שהוא באלכוהול מתערב כשהוא מ"מ אסור, הנ"ל שהחומר את"ל אף ולכן מינו], אינו אטו בו לגזור

.46ïåéò úôñåú

ברשותו, נפגם וגם נכרי, של הוא כשהמאכל היתה הראשונה ההשבחה דאם נד] [סי' הרמ"א משו"ת שהביא יד] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

רבנן. בזה גזרו דלא מותר ה"ז לישראל, מכרו ואח"כ
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.äøåúäî ïéøåñà ïéñéøâä úà çéáùî õîåçäù äòùáã øáúñîå47

ìùáúð ë"çàå ,äøéã÷á ìùáúðå ,øúéäá íâôì íòè ïúð øåñéà íàù [äæ óéòñ] à"îøä ìù åðéãù áúëù [ç ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.çéáùä óåñáìå íâåôë éåäã íåùî øåñà æ"ä ,çéáùî øåñéàä åáù øçà øúéä äøéã÷á

åúìéëàåúìéëàåúìéëàåúìéëà øúéäøúéäøúéäøúéä

,øåñà æ"ä óåñáì çéáùä øùàë ÷øå ,åìëåàì øúåî øúéää úà íâåô øåñéàäù äòùáã åáúëù [æ ÷"ñ] ê"ùáå [ä ÷"ñ] æ"èá ïééò

.øúéäå øåñéà øôñá íøå÷îå

äúòîã òîùîå ,øåñà æ"ä çéáùäì åôåñå íâåô íàã áúëù ìéòì åðàáäù [ç"ëä è"ô] í"áîøä ïåùìî æ"ò äîú [å ÷"ñ] ç"øôäå

çéáùäì åôåñå íâôáù øáúñî ïë ,íåâô àåäùë íâ ïðéøñà íâô óåñáìå çéáùäáù íùëã ç"øôä óéñåäå] .åôåñ íù ìò ïåãéð

.[íåâô åãåòá óà øåñà æ"ä

ïéà íà ìáà ,ïðèöäì ïôåñù ïéçúåø ïéñéøâì ìôðù õîåçá ïåâë ,åéìàî çéáùäì åôåñùë ÷ø àåä äæ øåñéàù ç"øôä áúë íðîà

.åéùëò åìëåàì éøùã ç"øôä äãåî äæá ,á"öåéëå çìî úáåøòúá óéñåé íà ÷ø åéìàî çéáùäì åôåñ

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.ä"åàä úòãë äæá ì÷äì ããöì äàøé ,ïðáøãî àìà øåñéà ïéà ç"øôä éôì íâù ïåéëã [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :

åîâåôäåîâåôäåîâåôäåîâåôä øåñéàáøåñéàáøåñéàáøåñéàá áøåòîáøåòîáøåòîáøåòî øúéäøúéäøúéäøúéä äáäáäáäá ìùáúðùìùáúðùìùáúðùìùáúðù äøéã÷ääøéã÷ääøéã÷ääøéã÷ä ïéãïéãïéãïéã

:åîâåôä øåñéà åá áøòúðù øúéä ìù ìëàî äá ìùáúðù äøéã÷ì ñçéá íéðéã éðù à"îøä áúë

.à.äøåñà äøéã÷ä

.áåá ïúåð øåñéàä øùà øúéä ìëåà ë"çà åæë äøéã÷á ìùáúð íàù óéñåä ãåò.äæä ìëåàä øñàð ,çáùì íòè

øñàð àìå ,ïéé íéúéæ éðùá äìéáð øùá úéæë ìùáúð íà .äøéã÷ é"ò àìù ïéìëåà úáåøòúá åäøééöðå éðùä ïéãä úà äìéçú øàáðå

øùáä íòè ùâøåî úå÷øéáå ,úå÷øé éúéæ äøùò äá ùéù äøéã÷ì äæä ïééä ìôð ë"çàå ,íâôì íòè åá ïúåð øùáäù íåùî ïééä

.íçéáùî àåä éøä úå÷øéä êåúá àåäù úòë ,íâôì äéäù íåùî ïééá ìèá äéä øùáä íòèù óàù ,úå÷øéä íéøåñà ,çáùì íòèë

.çéáùä ë"çàå íâôì àîâåã àåä åäæ ïéãù [è ÷"ñ] à"øâäå [ç ÷"ñ] ê"ùä åáúëå

øùá íòèù íåùî ,øùáä øñàð øúéä ìù øùá ìù äøéã÷ êåúá ïééä åéùëò ìôð íà íâù áúëù (ç ÷"ñ ã"ù) â"îôá ïééòå]

.[çáùì íòè ïúåð åîë øåñà åðéîá ïéîã ,íâôì íòè ïúåð åðéà øùáá åéùëò áøòúîä äìéáðä48

íà äúòîã ,äøéã÷á ìùáúð àìà øúéä ìù ìëàîì ìôð àì äìéáðä øùá íòè åá áøòúðù ïééäù ïôåàá íâ íéøîàð åìà íéðéã

÷øå] ,úå÷øéä úà äøéã÷äî àöåéä øùáä íòè øåñàé ,çáùì íòè íäá ïúåð øùáä øùà øúéä ìù úå÷øé åæ äøéã÷á åìùáúé

.à"îøä ìù éðùä åðéã åäæå ,[íäá øùáä íòè ìèá øùáä úéæë ãâðë íéùéù úå÷øéá ùé íà49

אם אף מותר הוא והרי כעפר, ונעשה איסורו פקע לאכילה, כלל ראוי שאינו כדי עד שנסרח דאיסור שכתב א] [ס"ק דעת בחוות עיין .47

ד החוו"ד והוסיף המתבלין. בדברים שתיבלו ע"י לאכילה ראוי ועשאו תיקנו לאאח"כ דהתם דאסור, השביחו ולבסוף לפגם דומה זה אין

[ומשמע אסור. ה"ז ונשבח כשחוזר הכי ומשום בתערובת, זה בטעם ניח"ל שלא כיון לתערובת, ביחס רק אלא מאיסורו לגמרי האיסור יצא

וכנ"ל]. לגמרי, לנסרח דומה אינו דמ"מ לגר, שא"ר נבילה מדין הוא נטל"פ שהיתר הר"ן לפי אף דכוונתו

לשבח. ואינו לפגם שאינו טעם בדין ב] [ס"ק הש"ך על שהבאנו מה לעיל עיין .48

דין בו אמרינן לא לפגם, טעם בו נתן שהרי אותו אסר לא ביין שנבלע שהבשר דכיון בקדירה, הבלוע היין כנגד שישים צריך ואין .49

שביין. הבשר טעם כנגד לשער די ולכן חנ"נ,

הבלועות בירקות לשבח טעם נתן שהבשר נמצא היום, בה שנתבשלו היתר של מירקות בלועה הקדירה שאם הוסיף אברהם יד ובהגהת
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øùá úéæë íòè åá òìáðù] ïééä ìùáúðù éøçàã ,[áì ììë ä"åà øôñá åøå÷î øùà] à"îøä ìù ïåùàøä ïéãä íâ øàáúé äúòîå

øùáä éáâìù ,óñåð ïéé åéùëò äá ìùáì äöøé íà óàå ,ùåîéùá äìéçúëì åæ äøéã÷ äøåñà ,äá òìáðå äøéã÷á [åîâôù äìéáð

.úå÷øé ïåâë ,åá çéáùî øùáäù ìëàî äøéã÷á ìùáéù äø÷î åèà ïðéøæâ î"î ,íâôì íòè ïúåð òåìáä50

óëá åñéâäå äîåé úá úéøùá äøéã÷á ïéé ìùéáù íãà ïåãéðá [àì 'éñ ã"åé] é"áåð úáåùú àéáäù [â ÷"ñ] äáåùú éçúôá ïééò

,â"äëá ïðéøñà [â"ñ äö 'éñ] à"îøä éôìù óàå ,øúåî ïééäù é"áåðä áúëã ,[óëä ãâðë íéùéù ïéàù ïôåàá] äîåé úá úéáìç

,íéîá íéìèá íä ïéàå ,áìçä íòè ãâðë àìå øùáä íòè ãâðë íéùéù ïéàù íúä à÷åã åðééä ,[àé÷ óã ïéìåç] 'ñåú úèéùëå

íòè àìéîîå ,åá ìèá àåä éøä ïééá íâôáì íòè ïúåð äøéã÷äî èìôðä øùáä íòå ìéàåä ,äøéã÷á ïéé ìùáîù àëä ë"àùî

,åøñåàä áìçá øùá íòè ùéù øîåì êééù àì ïééì ñçéáù íåùî ,ïééä úà øñåà åðéà øùáä íòèá òâåôå óëäî èìôðä áìçä

.íâôì íòè åá ïúåð øùáä éøäù

:[äæá øöé÷ ù"úôäå] íéîòè éðùî äøñåàì ùéã é"áåðä áúë äøéã÷ä éáâì íðîà

.àéøùáä éìëä ìà éáìçä éìëäî øéùé ïôåàá øáåò íòèäù ïðéùééçã [.áé÷-:àé÷ óã] 'ñåú åáúëù ïåùàøä íòèä éôì

ð"ä ,íéîá è"ð øá è"ð äùòð åðéàåïôåãáù øùáä ìà óëáù áìçä íòè èìôéé äøéã÷á óëä òâú íàù êëì ùåçì ùé

.åðøñàéå äøéã÷ä

,éðùä øåàéáäë àìà 'ñåú ìù ì"ðä ïåùàøä øåàéáäë ì"éé÷ àìù áúëå äæá é"áåðä ìò ÷ìç [ç ÷"ñ] úòã úååçäå

íòè ì"åäå ,íéîá è"ð øá è"ð íéùòðå íéùì÷ð íðéà ïëìå íéîä úåòöîàá àìù íéîá íéùâôð øùáäå áìçä íòèù]

åðééä åìéàå ,íéøñàð íéîä ïéà â"äëáù íåùîå ,íéîá íéùéù ùéùë [ä"ñ ãö 'éñ] ïéøéúîù äæî äéàøå ,[àøåñéàá éðù

.åìèáì íéùéù éðäî äéä àì äøéã÷ä ïôåãá øéùé ïôåàá áìçä íòè òìáð àîù íéùùåç51

.áúà íâåô àåä øùà] øåñéà øùá íòè ïééá äéä íàù à"îøä áúëù íùëã ,äøéã÷ä øåñéàì é"áåðä áúë éðù íòè

ïééä úåòöîàá àìù ïééá úåùâôðä øùáäå áìçä úèéìô ð"ä ,çáùåî øùá íòè úòìåá äîöò äøéã÷ä î"î ,[ïééä

.úøñàð àéä äøéã÷á úåòìáð ïäùëå ,[úåìéèá ïä ñçéáù óà] ïîöò éðôá øåñéà úåáùçð

בה. הבלוע הטעם כל כנגד שישים בעינן אלא בקדירה, שנבלע הבשר כזית כנגד שישים יועילו לא ומעתה נבילה, ונעשה בקדירה

הוא בשימוש לכתחילה אסורה יומה בת שאינה דקדירה דהא שכתבו עו.] דף [ע"ז מתוס' להקשות דאין ו] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב .50

הקדירה דאין נימא פוגם בהיותו נבלע שהאיסור בנ"ד וא"כ נפגם, מעל"ע שעבר אחרי ורק מושבח, בהיותו בה נבלע שהאיסור משום

יכול ועדיין פוגם, הוא ליין ביחס ורק פגום, אינו הנבילה שטעם הכא משא"כ נפגם, עצמו האיסור תוס' של דבציור אינו, דזה אסורה.

יין. כגון בהם, פוגם שהבשר נוספים מאכלים לבשל ירצה אם אף בשימוש הקדירה את אסרינן בזה אחרים, מאכלים להשביח הוא

בקדירה להשתמש שרי דבזה חטאת, מהתורת [שם] הפמ"ג הביא בעצמותו, פגום טעם הוא אשר זבוב, טעם בלעה שהקדירה במקרה אמנם

לשבח, הטעם יהיה שבו אחר מאכל יבשל שמא לגזור מקום אין בקדירה, שיתבשל מאכל כל פוגם הזבוב שטעם דכיון לכתחילה, אף

הפגום הטעם למרות נאסר עצמו שהזבוב [אף בשימוש, אסורה אינה פגום טעם מעיקרה שבלעה זו דקדירה הנ"ל דתוס' דינא הדר וממילא

פגום]. שטעמו כיון לחוש אין ובזבוב אחרים, מאכלים יאסור שהטעם לחוש יש אם תלוי העיקר בקדירה השימוש לענין מ"מ שלו,

טעם ליתן עתיד אם קצת, שנפגם באופן אף אלא לאדם, כלל ראוי שאינו עד לגמרי פגום אינו כשהאיסור דאף דנראה [שם] הפמ"ג וכתב

בקדירה. להשתמש מותר התבשילים בכל גמור

שייך ולא שבקדירה היין עם מקושר הבלוע שהבשר משום הקדירה, את לאסור אין הנ"ל הראשון להביאור דאף החוו"ד הוסיף עוד .51

מ"מ ליין, מקושר שהבשר בכך דמה סברא, זו דאין וכתב החוו"ד על חלק ס"ב] קא [לסי' אפרים יד ובהגהת לשבח. טעם בו יתן שהחלב

טעם בה נותן שהחלב אומרים היינו היין בתוך בשר חתיכת היתה שאם וכמו מהחלב, לשבח טעם מקבל הוא הקדירה בדופן בהיותו

פוגמים. החלב וגם הבשר גם היין שלגבי את"ל אף לשבח,
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,[áåøá ìèáå ïééä úà íâåô øùáä ìù íòèäù íåùî] ïééä úà úåøñåà ïðéà áìçäå øùáä úèéìôù ïåéëã áúë [íù] ã"ååçäå

éøä ïééä êåúá úåèéìôäù ïîæ ìëã íåùî íòèäå ,äæá ïðéøñà àìù øùáä ãâðë äøéã÷áù ìéùáúá íéùéù ùé åìéàë æ"ä àìéîî

.àøéúéäã è"ð øá è"ð øãâá æ"ä ë"àå ,úåøúåî ïä

åîâåôäåîâåôäåîâåôäåîâåôä øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà åáåáåáåá ùéùùéùùéùùéù ìéùáúáìéùáúáìéùáúáìéùáúá äáçúùäáçúùäáçúùäáçúù óëáóëáóëáóëá à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

,äìéáð øùá íåéá åá äòìáù äøéã÷á ïéé åìùéáù ïåâë ,åîâåôä øåñéà åá òåìáù äøéã÷á ìëàî åìùéá íàù à"îøä áúë .à

äøñàð àì ,íâôì íòè óëá òåìáä øùáä ïúåð äá íâ øùà ïéé äá ìùáîù úøçà äøéã÷á óëä åáçú ë"çàå ,óëá åá åñéâäå

àåä øåàéáäã [é ÷"ñ] ê"ùä áúëå .àøéúéäã è"ð øá è"ð øãâá àåä äëåúá òìáðä äìéáðä øùá íòèù íåùî ,äéðùä äøéã÷ä

ïééä êåúì èìôð àåäùëå ,åá ìèáå ïééá íâåô àåäå ïéé êåúá äëåúá òìáð àåä éøäù ,øúéä àåä óëá òìáðä äìéáðä íòèã

ïàë íâù ,àøéúéäã éùéìù íòè éåä äéðùä äøéã÷á òìáðå øæåçùëå ,àøéúéäã éðù è"ð æ"ä åúåà íâ íâåôå äéðùä äøéã÷áù

íòè ïäá ïúåð äìáðä íòèù øîàð àì äéðùä äøéã÷á úå÷øé ìùáé äúò íà óà ïëìå ,äîâåôä äìéáð øùá íòè íò ïééä òìáð

.øñàðå øæåç åðéàå øúåéá ùì÷ð øáë äæ íòèã ,çáùì52

äìéáð øùá ìù øåîâ íòè êëá òìáð íà óà éøäå ,íåâô íòè äòìá óëäù êëì êøöåä äîì ,à"îøä ìò äîú [å ÷"ñ] æ"èä .á

,àøéúéäã è"ð øá è"ð äùòðå ùì÷ðù àìà ,øåñà äøéã÷ä ìà ïééäî øáåòä øùáä íòè ïéà ,ïéé äá ìùáúðù äøéã÷á äá ñéâäå

âåô ïééä êåúáù øùáä íòè éøäùøåñàé àì åúå ,äøéã÷á òìáðù äòùá áåù ùì÷ð äæ íòèå ,øúåî àåä éøäå åëåúá ìèáå åúåà í

.çáùì íòè øåñéàä ïúåð íäáù á"öåéëå úå÷øé äøéã÷á åìùáé íà óà53

à"îøäã àåä íéøáãä øåàéáå .è"ð 'â ïðéòáã [â"ñ äö 'éñ] à"îøä ë"ùî ô"ò à"îøä úòã øàáì áúë [óñëä úåãå÷ð] ê"ùäå

ïåùàøä íòèä íâù à"îøä êéøöä ïëìå .øúåî äæ éøä è"ð 'â ùéùë êà ,åìùáúðá è"ð øá è"ð ïéã ïéàù ï"áéøä úèéùì ùùç

.è"ð 'â äæ éøäå ,äøéã÷ì éðùä ïééäîå éðùä ïééì óëäîå ,íåâô àäé óëá òìáðä54

ïåâë] íâåô øåñéàä åáù ìéùáú úøéã÷ì äáçúðå çáùåî øåñéàî äòåìá óëä àäú íàã ,æ"èä úéùå÷ áùééì áúë á÷òé úçðîäå

÷"ñ æ"î] â"îôä æ"ò áúëå .ììë àøéúéäã è"ð ïàë ïéà àìéîîå ,ïééä êøã àìù äøéã÷ä ïôåãá óëä òâúù ùåçì ùé ,[ïééå øùá

íâ çéëåäù éôëå ,ç ÷"ñ äö 'éñ] æ"èä áúëù éôëå ,äøéã÷á øéùé ïôåàá óëä òâú àîù ïéùùåç ïéàã ããöì ùé äëìäìã [á

.[ç ÷"ñ ã"ååçä

,øáã ìë äøéã÷á ìùáì øúåî ,äøéã÷ì íòèä øáò ïééä ïîå ,ïééì äáçúðù äìéáð øùáî äòåìá äîåé úá óë æ"èä úèéùìã àöîðå

,øúåä äøéã÷á íòèä òìáðùë ÷øù (è ÷"ñ æ"î åö 'éñ) ùøåôîá ìéòì áúë ïëå ,â"îôá òîùî íðîà] .äëìäì â"îôä ããöî ïëå

שכבר טעם לחזק מועיל אינו חריף דדבר יאסר, לא בכ"ז הנ"ל השניה בקדירה חריף דבר מעתה יבשל אם דאף הוסיף מגדים והפרי .52

החריף התבשיל אל בכלי הבלוע כל את לפלוט דהיינו נ"ט, בר נ"ט שנעשה קודם הוא חריף דבר של כוחו וכל נ"ט, בר נ"ט ונעשה נקלש

לאוסרו. חריף דבר מהני לא תו שנקלש לאחר אך נ"ט, בר דנ"ט היתר בו יחול לא וממילא בכלי, בליעתו מחמת כלל נקלש שלא באופן

השני והטעם בכלי נבלע הראשון כשהטעם אלא נ"ט בר נ"ט דין אין דהא צ"ב, הט"ז דברי דלכאורה שכתב ו] ס"ק [מ"ז בפמ"ג עיין .53

בקדירה, הוא השני והטעם ביין הוא להיתר הראשון הטעם וא"כ אסור, עדיין בכף הבלוע הראשון הטעם הט"ז, שצייר ובציור באוכל,

וממילא בכף, הטעם נקלש שכבר נמצא הכף, מתוך דהיינו כלי מתוך היין אל בא שהטעם כיון דמ"מ ותירץ נ"ט. בר נ"ט היתר אין ובכה"ג

שנקלש הקלישות בו יש אלא כלל, קלוש שאינו לאוכל מאוכל היוצא טעם כמו זה אין דהיתירא ראשון נ"ט ונעשה היין אל יצא כאשר

באוכל. הוא הראשון שהטעם בכך חסרון אין ולכן בכף,

הוי בודאי להגעילה שא"א חרס בקדירת וא"כ בדיעבד, ולא לכתחילה רק הריב"ן לשיטת חשש הרמ"א דהא שהעיר בפמ"ג ועיין .54

להגעילה. דאפשר משום כדיעבד שאינו דאפשר הפמ"ג כתב מתכת קדירת ולגבי נ"ט, ג' כשאין אף לאוסרה ואין דיעבד
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ìù øúéää úà ïéáùçî ïééá íòèä òìáðù äòùî ÷ø ïëìå ,àøéúéäá åéäé è"ðä éðùù ïðéòáã øáåñù íåùî àåä äæì íòèäå

.[è"ð øá è"ð

è"ð øá è"ð øúéä ìç î"î ,åîåé ïá çáùåî øåñéàî äòåìá óëä íà íâù [ã ÷"ñ åö 'éñ] ã"ååçäå [â"îôì úåäâä] à"òø úòã .â

íòè ïúåð øåñéàä åáù ìëàîá ïééä úà ïúé íàù î"÷ôðå] ,íòèä ùì÷ð øáë åîöò ïééä êåúá àìà ,äøéã÷á íòèä òìáðù íãå÷

êåúá úéðù ùì÷åä åéùëòå ,ùì÷åä óëá òìáð øåñéàä øùàëù ïåéëã íîòèå .[íòèä ùì÷ð øáëã ,øåñéà äæá àäé àì çáùì

.àøéúéäá åéäé íòèä ìù úåùì÷ää éúùù ïðéòá àìã ,àøéúéäã è"ð øá è"ð ììëá äæ íâ ,øúéä åá ìç íâå ïééä55

íéøåáãäíéøåáãäíéøåáãäíéøåáãä óåâîóåâîóåâîóåâî íé÷ìçíé÷ìçíé÷ìçíé÷ìç åáåáåáåá ùéùùéùùéùùéù ùáãùáãùáãùáã

.ììë íòè ïäá ïéàù íåùî ,ùáãä úà äá íéëéúîù äøåéä úà úåøñåà ïðéà ,ùáãá úåàöîðä íéøåáãä éìâøù à"îøä áúë

íéøåáãä éôåâá íðîàã ,ïäî ùáãä úà åððñé íà øúåî æ"ä øáãá ïéáøåòî íéøåáãä éôåâ øùàë óàã øàáúð [ä"ñ àô 'éñ] ò"åùáå

ïéàå íâôì íòè äæ êà íòè ùééåàø åðéàù íòè äòìáù íåùî úøúåî äøéã÷ä íâù [àé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .øñàð ùáãä

.äæá åøæâ àìå ììë íãàì56

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.äîâô àä àäéî àúùä ãò 'åëå ùé÷ì ùéø øîà .æñ óã æ"ò 'îâ

äéä àì ìéùáúá àöîðä çìîä óãåò éìåìù àìà ,ìéùáúä úà íâåôä àåä øåñéàäùë à÷åã àåä øúéääù øàåáî ò"åùä ïåùìî

çìîä óãåò ÷øå åá íâåô åðéà øåñéàäù ìéùáúá ìáà .ô"ìèðã øúéä äæá ùé íâåô øåñéàä òâøëù ïåéë î"îã ,íâåô øåñéàä

íàå] .äîéâôá òééñî øåñéàäù áúëù [.èé óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä ïåùìî øàåáî ïëå ,ììë øúéä äæá ïéà åîâåô

.[ìñôðù ìëàî éðéã à óéòñ ìéòì ïééò ,åá ñðëåäù øçà øáã åà çìîä úîçî íãà úìéëàî éøîâì ìëàîä ìñôð57

.55ïåéò úôñåú

ומהקדירה לקדירה מהבשר שלבים, בשני כשנעשה אלא נ"ט בר נ"ט היתר נאמר דלא שכתבו והחוו"ד רע"א דברי הובאו צה בסי' והנה

כיון נ"ט בר נ"ט של היתר כאן אין לתבשיל, ממנה ונכנס בה ונבלע מבחוץ הקדירה ע"ג בשר נפל הבישול בשעת אם אך הדגים, אל

בינתיים. הבליעה נחה ולא אחת התפשטות נעשה שהכל

בגדר זה אין לקדירה, וממנו היין אל הטעם ונפלט ביין, ותחבה מושבח איסור בכף היה אכן דאם הט"ז, טענת מיושבת זו סברא ולפי

אחת. בהתפשטות נעשה שהכל כיון כלל נ"ט שני

בהתפשטות הולך כשהטעם דגם דס"ל אחרים], באופנים קושייתו שתירצו יעקב והמנחת הנקה"כ מדברי [וכן הט"ז מדברי מתבאר ולפי"ז

נ"ט. בר דנ"ט היתר בזה יש אחת

טעם שיתן באופן פגום איסור אותו אם מ"מ לגמרי, פגום שאינו איסור בלעה שהקדירה במקרה דאף מהפמ"ג הבאנו זה בסעיף ולעיל .56

אסורה. הקדירה אין אליו, שיפלט מאכל בכל לפגם

.57ïåéò úôñåú

את ויאסור לשבח טעם האיסור יתן מלח יוסיפו וכאשר מלח, במאכל שחסר משום המאכל את הפוגם באיסור שדן רע"א בדברי עיין

טעם נותן שהוא אף האיסור יאסור לא דמעתה מלח, בו ליתן ואח"כ שישים עד להוסיף המלח בו שחסר זו בשעה מותר האם המאכל,

בדי בספר ועיין בצ"ע. רע"א והניח בזה, נסתפק ו] ס"ק [ש"ד שהפמ"ג מצא ואח"כ להתיר, רע"א וסבר שישים. בו שיש משום לשבח

ראויה שאינה כנבילה דהוי משום אלא ברוב ביטול מדין אינו נטל"פ דהיתר הסובר הר"ן שלפי דפשוט שכתב כגון] ד"ה [ביאורים השולחן

מלח ויתן שישים עד יוסיף וכאשר ברוב ביטול מדין אינו ההיתר כעת שהרי לכתחילה, איסור ביטול בכלל וה"ז להוסיף היתר אין לגר,

שגם דס"ל מוכח זאת כתב לא שרע"א מזה ולכאורה ברוב. ביטול הוא גורם ההוספה שע"י נמצא וא"כ ברוב, ביטול מדין ההיתר יהא
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ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
à÷éìù àçùéî éàä úùù áø øîà :çì óã íù 'îâ .ïîùä åøéúä åðéã úéáå éáø ãò 'åëå íéøáã åìàå :äì óã æ"ò äðùî

ïúåð ãò äì ùåçéð éàîì ùáã 'îâáå .ùáãäå 'åëå äìéëàá ïéøúåî åìàå :èì óã íù äðùî .øúåîå íâôì íòè ïúåð ãò 'åëå

.øúåîå àåä íâôì íòè

ïîùáïîùáïîùáïîùá øùáøùáøùáøùá íòèíòèíòèíòè

úòãå ,ïîùä úà íâåô øùáäù [á"ëä à"ëàî æ"éô] í"áîøä úòã ,íâôì åà çáùì íòè ïîùá ïúåð øùá íà å÷ìçð íéðåùàøä

.ïîùä úà çéáùî øùáäù [äì 'éñ æ"ò á"ô] ù"àøäå ,[øîúéà ä"ã .á óã ïéìåç] ï"øäå ,[íù] à"áùøäå ,[:ç óã ïéìåç] 'ñåú

í"áîøä ,íâôì íòè ïúåð éåäã íåùî 'îâá åøîàå ,ïîùä úà åøéúä åðéã úéáå éáøã äðùîá øàåáîã àäá àéä ú÷åìçîä ùøåù

ùåçì ïéàù ÷ø åøîà 'îâáå ,ïîùä úà çéáùî ïéòá øùáã íéùøôî íéðåùàøä øàùå ,ïîùä úà íâåô ïéòá øùá åìéôàù ùøôî

.ô"ìèð ì"åäå ïîåé éðá íðéà í"åëò éìë íúñù íåùî ïîùä úà åìùéá äá äøåéäî èìôðä íòèì

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì(âð 'éñ) à"îøä úáåùúáå] .äæá ÷ìçð àì à"îøäå ,íâôì íòè ïúåð ïîùá øùáäã í"áîøä úòã úà ÷ø àéáä ò"åùä :

.[çáùì íòè øùáä ïúåð äæáù ÷åìù åðéàù ïîù ïéáå ,íâôì íòè ïúåð øùáä äæáù ÷åìù ïîù ïéá ÷ìéç

.[âé úåà íéùåãéç] úòã úååçä ë"ëå ,ê"ùä éøáãëå øåñàì úåèéùôá áúë [åè óéòñ ãð ììë] íãà úîëçäå58

ùáãáùáãáùáãáùáãá øùáøùáøùáøùá

æ"òáå [áñ÷ú 'éñ] íéçñôá úëñîá ,äøéúñ äøåàëì äæá åðéöî éëãøîáå ,ùáã íâåô øùáù [â"ëä à"ëàî æ"éô] í"áîøä úòã

ä÷ùî ïéáì ùîî ùáã ïéá ÷ìçì ì"éøäîä áúëå .íâåô åðéàù áúë [ãòøú 'éñ] äöéáá åìéàå ,ùáã íâåô øùáäù áúë [åìúú 'éñ]

.åðîî äùòðä ä÷ùîá ÷ø íâåô åðéà ùáãáã ,ùáãî äùòðä ã"òî

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìåô øùáù í"áîøä éøáã úà ÷éúòä ò"åùä :íå÷îá êà ,ùáã íâåô åðéà øùáù ì"éøäîä éøáãë áúë à"îøäå ,ùáã íâ

.ì÷äì áúë äáåøî ãñôä

.à"îøäë áúë [æ"èñ ãð ììë] à"îëçä êà ,äáåøî ãñôäá óà ì÷éä àìå à"îøä ìò ÷ìçð [æ ÷"ñ] æ"èäå59

áúë [ô 'éñ ú"åù] ÷ãö çîöä .áìçì åà áìçì åúðååë íà íé÷ñåôä å÷ìçð ,íâôì éåä ïééá áìç åà øùáã à"îøä ë"ùî ïéðòìåÅÈÈ

íðîà ,çáùì éåäã [à"ñ àë÷ 'éñ] à"îøäî äàøð áìç ïéðòìã â"îôä óéñåäå .[à ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë ïëå ,áìçì äðååëäãÈÈÅ

כלל, ממנו נהנה ואינו בו רוצה האדם שאין דליתיה, כמאן שהאיסור בכך הוא ההיתר יסוד הר"ן לפי גם שהרי זאת, להתיר יש להר"ן

כגון בהיתר היתר לבטל הפוסקים שאסרו למה דומה זה [ואין ברוב, בטל להיות כזה לאיסור לגרום איסור שאין לרע"א מסתבר וא"כ

דמי]. שאינו וכמי כלל לו חשוב האיסור שאין הכא משא"כ חשוב, מאכל הוא החלב דהתם בשר, עם לבשלו ע"מ במים חלב לבטל

[אות החיים בכף ועיין זית. שמן הוי [ע"ז] בגמ' שהובא שמן דסתם ליה דפשיטא והיינו זית, בשמן דאיירי שכתב בחכמ"א ועיי"ש .58

לאיסור. יודו והשו"ע הרמב"ם גם שמנים שבשאר דאפשר שכתב לג]

.59ïåéò úôñåú

כמה בזה ונאמרו משובח. טעם והוא בדבש בשר שמבשלים רואות עינינו והרי דבש פוגם שבשר הרמב"ם נקט למה שתמה בב"י עיין

הב"ח את הביא טז] [ס"ק הגר"א ב) משביח. הוא אז נוספים תיבול מיני כשיש ורק דבש, פוגם בשר דבעלמא כתב הב"י א) תירוצים:

הרי בשר, טעם בו שנבלע אלא הדבש הוא העיקר ואם משובח, טעם בו נותן הדבש דבש, בו ונותן בשר הוא התבשיל עיקר דאם שכתב

דבשר את"ל דאף די"ל [בליקוט] הגר"א הוסיף עוד ג) יט]. [ס"ק יהודה והיד טו] [ס"ק הפר"ח גם נקט זה וכתירוץ בדבש. פוגם הבשר

פוגם. אלא משביח אינו מקדירה הנפלט בשר טעם מ"מ דבש, משביח
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åáúë [æé 'ñ ãð ììë] à"îëçäå [ç ÷"ñ] ã"ååçä ,é"åáðä åìéàå ,ô"ìèð éåäã ì"é ïééá áìçã â"îôä áúë [à ÷"ñ æ"î] ãñ 'éñáÅ

.çáùì éåä ïééé áìç êà áìçì à"îøä úðååëù6061 ÅÈÈ

ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
.äîâô íâôî éîð äîåé úá äøéã÷ êãéàå .åò óã ãò 'åëå ìéáèé àìù ãò ïäá ùîúùðù ïìåëå :äò óã æ"ò 'îâ

äîåéäîåéäîåéäîåé úáúáúáúá äðéàùäðéàùäðéàùäðéàù äøéã÷äøéã÷äøéã÷äøéã÷ ìùìùìùìù íâôäíâôäíâôäíâôä úâøãúâøãúâøãúâøã

ïéàã [ïðéøîàãå ä"ã .áì óã æ"ò] ï"øäå [èé óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä åáúë ,äîåé úá äðéàù äøéã÷ã íâôä ïéðòá

äòéìáäã áúëù [íù úéáä ÷ãá] ä"àøäë àìã äæå ,úö÷ íâåôã àìà äìéëàì ììë éåàø åðéàù ãò éøîâì íâôð øåñéàäù äðååëä

.øôòë úéùòð

äøéæâääøéæâääøéæâääøéæâä íòèíòèíòèíòè

é"á äðéàù äøéã÷á ùîúùé íàù åøæâã ,'îâá øàåáîë àéä é"á äðéàù äøéã÷á ùåîéùä øåñéàã [åì 'éñ æ"ò ä"ô] à"âäá áúë

.äîåé úáá íâ ìùáìå úåòèì àåáé62äøñà åæ äøéæâ éøäù ,äìéçúëì ô"ìèð åøñà ì"æçù íåùî àåä íòèäù øîåì ïéàã óéñåäå

.äøéáù íéðåòè íäå ñøç éìë íâ63

äîåéäîåéäîåéäîåé úáúáúáúá äðéàùäðéàùäðéàùäðéàù äøéã÷áäøéã÷áäøéã÷áäøéã÷á ãéæîáãéæîáãéæîáãéæîá ìùéáåìùéáåìùéáåìùéáå øáòøáòøáòøáò

ìèáî ïéãëå ,ìéùáúä øåñà äîåé úá äðéàù äøéã÷á ãéæîá ìùéá íàù [.èì-:çì óã ä øòù ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøä áúë

åëàì øåñà éøëðä ìù íéìëá ìëàî åì ìùáì éøëðì øîà åìéôàå .äìéçúëì øåñéàåîöò ìàøùéä åìéàë äæ éøäù ,ìëàîä úà ì

.[éì äàøé ä"ã æ ÷"ñ èö 'éñ ã"ù] â"îôä äëìäì áúë ïëå .íéãéá øåñéàä úà ìèéá

נטל"ש. ספק נטל"פ ספק הוי חלב ובין חלב דבין סיים ולכן חלב, על הרמ"א דברי שפירש הצ"צ לדברי החכמ"א ציין דבריו ובסוף .60ָ◌ָ◌ָ◌ָ◌ֵ◌

.61ïåéò úôñåú

ולא ומתוק מושבח טעם בו ויש מלח עם חלב מבישול המופק גליצרין מ"מ ביין, פוגם שחלב דאף שכתב ע] [ס"ק תשובה בדרכי ◌ֵ◌ֵעיין

סופר שמעון ר' הגאון כתב שכן וציין גליצרין. בהם שעירבו יינות לאסור יש ולכן לשבח, טעם בו נותן חלב, של ריח כלל בו ◌ֵמורגש

אלו. יינות לאסור קורא בקול מקראקא

מסויים מאכל אם להחליט כהיום בקיאין אנו שאין די"א לה] [סי' האשכול מספר שהביא ויש] ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר עיין

משמ לא פוסקים דבשאר ע"ז כתב פתים מנחת ובספר אחר. במאכל לפגם או לשבח טעם [או"חנותן שלמה בית בתשובת אמנם הכי. ע

ואין מסברא זה בדבר לדון לנו דאין וכתב נטל"פ, או נטל"ש הוי אי בשר לתבשיל ונפל הפסח עליו שעבר יי"ש בענין נשאל צו] סי' ח"ב

בראשונים. נתפרש שלא מה להקל

נמצא והרי יומה, בת שאינה בקדירה לבשל התורה מן שמותר יתכן איך שהקשה יט] דף א שער ד בית הבית [תורת רשב"א עיין .62

באיסור אלא זה אין התורה מן דאסור להסוברים דאף ועוד מדרבנן, אלא אסור אינו לכתחילה איסור דביטול ותירץ לכתחילה. איסור מבטל

שאינה [קדירה נפגם ואם תערובת, ע"י אלא בפ"ע כלל לאוכלו א"א בקדירה הבלוע איסור אבל תערובת, ע"י שלא בפ"ע לאוכלו ששייך

לכתחילה. לבטלו שאסור איסור זה אין כה"ג וכל לפגם, טעם דנותן משום בה בטל שהוא תערובת ע"י אלא לאוכלו א"א יומה] בת

אסור דנטל"פ משום הוא יומו בן שאינו בכלי השימוש שאיסור מבואר רב] אמר ד"ה הרי"ף מדפי ז:-ח. דף פסחים [פ"ב בר"ן אמנם .63

מה ועיין שרו. חשובים חרס כלי אבל וקדירה, כפינכא פשוטים חרס בכלי דאיירי משום הוא חרס בכלי שבירה שהצריכו ומה לכתחילה,

זה. בסעיף עיון בתוספת בזה שהבאנו



30

åîåéåîåéåîåéåîåé ïáïáïáïá åðéàùåðéàùåðéàùåðéàù ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà äòåìáäòåìáäòåìáäòåìá äøéã÷äøéã÷äøéã÷äøéã÷

æ"èäë àìã] äîåé úá äðéàùë óà äá ùîúùäì øåñà ïðáøã øåñéà äá òåìáù äøéã÷ íâã [à úåà æé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë

.[áé ïéã åñ ììë] íãà úîëçä øáåñ ïëå .[äøéæâì äøéæâ éåäã íåùî äæá øéúäù (å ÷"ñ æì÷ 'éñ)

åðéà çìîðù íã íé÷ñåô äáøä úòãìù óà ,øùá äá çìîðù àëðéô øáú éîà 'øã [:àé÷ óã] 'îâäî äæì äéàø åàéáä íéðåøçàäå

.ïðáøãî àìà øåñà64

.64ïåéò úôñåú

åîåé ïá åðéàù éìëá ùåîéùä íäá øúåîù íéø÷î

בתערובת, אף ואסור התורה מן הפסח אחר אסור דחמץ יהודה כר' דס"ל [ופירש"י ישברו. בפסח קדירות רב אמר ל.] [דף פסחים בגמ'

בהם למיעבד אתי דילמא דגזרו [ותירצו במינן. שלא בהו וליעבד הפסח אחר דלשהינהו בגמ' והקשו אסור], ונטל"פ במינו מין סובר וגם

במינם].

תירוצים. ב' וכתבו לכתחילה. איסור מבטל משום הפסח לאחר לכתחילה לבשל יאסר דמ"מ ולישהינהו] [ד"ה תוס' והקשו

והיינו גזרו. לא בכה"ג בנטל"פ, מיירי וגם נגדו, שישים יש ולעולם משהו, נחשב בקדירה הבלוע החמץ שטעם דכיון כתב יוסף הר"ר א)

לכתחילה. בקדירה להשתמש מותר מעל"ע, עליו ועבר בקדירה שנבלע מאוד מועט דאיסור דס"ל

משהו, הוא וכשהבלוע יומו בן כשאינו בהן להשתמש להקל דיש הגמ' נקטה לכן להגעילן, שא"א חרס בכלי דמיירי דכיון מפרש ר"י ב)

איסור]. של גדולה כמות שבלע חרס כלי [משא"כ הכלי, להפסיד יצטרך שלא כדיעבד, הוי דזה

לכתחילה בו להשתמש מותר בשפע שתשמישו שכלי הסובר לו.] דף ד' שער ב בית [תוה"א הרשב"א דלפי כתב יז] ס"ק צט [סי' הגר"א ג)

בשפע. תשמישו בגדר הוי לכן מועט הוא בכלי הנבלע שהחמץ דכיון בפשטות הגמ' מתבארת האיסור, נגד שישים יש שלעולם כיון

היה פסח] [לפני בו נשתמש שכאשר כיון הקלו, בחמץ דרק בגמ' לפרש דיש כתב ופרכינן] ד"ה הרי"ף מדפי ח. דף [פסחים הר"ן ד)

לכתחילה. לבטלו הקלו בעין ואינו בלוע האיסור ועכשיו בהיתר,

חלב טיפת שניתזה [כגון משהו, איסור עליו שנפל הגעלה] להן שאין בהן שמחמירין כלים שאר [או חרס כלי יהא אם הנ"ל לפי ונמצא

ומשהו, נטל"פ הוי שהרי הנ"ל, השיטות רוב לפי מעל"ע אחר בו להשתמש מותר יהא פרווה], כלי על או יומו בן שאינו בשרי כלי על

בשפע. ותשמישו ומשהו, חרס וכלי

äáåøî ãñôä íå÷îá åîåé ïá åðéàù ñøç éìëá ùåîéù

משום יומו בן שאינו חרס בכלי להשתמש מותר מרובה הפסד שבמקום שכתב מהגדולים אחד דעת הביא סד] ס"ק פה [כלל יעקב המנחת

וז"ל שכתב רב] אמר סוד"ה ז: דף פסחים [פ"ב הר"ן דברי על דבריו שסמך קכא] [סי' מהרלב"ח לשו"ת גם וציין כדיעבד, חשוב דזה

זה דאין הר"ן נקט חשובים שאינם בכלים דדוקא מדבריו ומדוייק עכ"ל. דמי כדיעבד לאו לשוברן דצריך אע"ג וקדירה דפינכא אע"כ

חרס בכלי אלא מרובה הפסד במקום התיר דלא הר"ן מדברי להוכיח שכתב [שם] בגר"א עוד ועיין חשוב. חרס בכלי משא"כ כדיעבד,

מרובה. כהפסד נידון זה אין מרובה הפסד נחשב יחד כולם הפסד אשר זולים חרס כלי הרבה יש אם אבל מרובה, שווי בו שיש

מרובה. הפסד במקום זו שיטה לצרף שדן עיי"ש מג] [סי' רע"א בשו"ת הדברים והובאו

בכל חרס כלי שאסר הסעיף] בתחילת הובא סל"ו ע"ז [פ"ה הג"א דברי מכח מהלכה ודחאה זו שיטה הביא א] ס"ק קכב [סי' הפת"ש

גווני.

מעל"ע. אחר עד נודע ולא טריפה ספק שבלע חשוב חרס בכלי להקל לצדד שיש דאפשר דן יז] סוס"ק [ש"ד והפמ"ג

ùãåç áé íäéìò åøáòù íéìëá éáö íëçä úèéù

וס עה [סי' החכ"צ בשיטת האריך ב] אות יז ס"ק [ש"ד כןהפמ"ג ולמד חודש, יב אחר כעפרא נעשה בכלים דהבלוע די"ל שכתב פ] י'

ויין בפסח חמץ לענין אלא זאת התיר לא שהחכ"צ קב] [סי' לעיל הבאנו כבר אמנם סט"ז]. קלה סי' ושו"ע לד. דף [ע"ז יין כלי מדיני

חודש יב לאחר חודש יב תוך בין שיטעו לחוש יש ולכן נטל"פ, בדיעבד שרינן איסורין שבשאר משום והטעם איסורין, בשאר ולא נסך

בדיעבד. אלא לכתחילה התיר לא שהחכ"צ להוסיף יש עוד עיי"ש.

בחמין, שבלעו כלים להתיר אין אך בצונן, דהתם מיי"נ, ללמוד דאין החכ"צ, על חלק פג] סי' [ח"א מאירות פנים שבשו"ת הפמ"ג והביא

שהאריך. עוד ועיי"ש

יב אחר התירו נסך ביין דרק שכתב תקעה] סי' [תשובה הרשב"א דברי מכח החכ"צ דברי על לפקפק עוד כתב מג] [סי' רע"א ובשו"ת
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òåìáäòåìáäòåìáäòåìáä íâôðùíâôðùíâôðùíâôðù ïîæäïîæäïîæäïîæä øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

:äøéã÷á òåìáä íâôð åáù ïîæä åäî å÷ìçð íéðåùàøä

.àúòã ïëå ,ú"ø íùá [úá ä"ã .åò óã íù] 'ñåú åáúë ïëå ,äîâåô äìéì úðéìã áúë [åàì ä"ã :åñ óã æ"ò] é"ùø

.[àì ä"ã .î óã æ"ò] ï"øäå í"áùøä

.áå÷éúòä ïëå ,úòì úòî ïðéòáã ÷åñôì øúåé äèåðù åéøáã óåñá òîùîå ,äæá êéøàä [åì 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøä íðîà

.úåèéùôá ò"åùäå øåèä

.àìå÷ì ú"øå é"ùø úèéù úà íéôøöî íäáù íéðôåà à"îøäå ò"åùä éøáãá íéøàåáîù [æ óéòñ] ïìäì ïééòå

úòã úà ïéôøöî ,äáåøî ãñôä ùé íà ÷ôñ ìëáã áúëù á÷òé úçðîäî àéáäù [æ"ñ ïìäì ò"åùä ïåéìâ] à"òø éøáãá ò"òå

.ñ"ñ íòèî ïéøéúîå ì"ðä ú"øå é"ùø

,øåñéàä ìù äòéìáä úòùî úòì úòî øáò íà ÷ôåñî øùàë äáåøî ãñôä íå÷îá øéúäì áúë [ä"ñ äð ììë] íãà úîëçä

.äìéì úðéìá äòéìáä äîâôð àîù øáò àì ì"úàå ,ò"ìòî øáò ÷ôñ ñ"ñ íåùî ,íìù äìéì øáòù éàãåá òãåé êà

÷ôñ óøöîù øåéöá ì÷éä àìù (áé úåà á øãñ øúéäå øåñéà úâäðä) â"îôä éøáãî àéáä (æ óéòñ) ïìäì ïçìåùä éãá øôñáå]

,ìéùáúä êôùðå íéùéù åá äéä íà òãåé åðéàå ìéùáúì äáçúå ,äìéì úðéì äéìò øáòå øåñéà äòìáù óëá éøééàã ù"ééò .óñåð

,(æ"ñ) à"îøäå ò"åùä åì÷äù äîì äîåã äæ ïéàù óéñåäå ,úòì úòî ïðéòáã àéä äëìää ø÷éòù íåùî ì÷äì ïéàù â"îôä áúëå

.[ïðáøãî àåäù ð"ðç ïéã íåùî ø÷éòá àåä ùùçä íúäã íåùî65

úåìò ãò áúë (èé ÷"ñ ã"ù) â"îôäå] .íåéä øéàäù ãò äòé÷ùä úìéçúî àéä äìéì úðéìã [ã"ñ äð ììë] íãà úîëçä áúë

.[øçùä

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
åðééäã [á"ñ äö 'éñ] à"îøá ïééò ,çáùì åúåùòìå äîåé úá äðéàù äøéã÷á òåìáä ìù åîâô úà ÷úîì óéøç øáã ìù åçåë ïéðòá

.úåôéøç èòîá àìå óéøç øáã àéä äøéã÷ä áåø øùàë

óéøç øáã àåäù ,çáùì àéåùî úéúìç ÷øù øîåì åðãù íéðåùàø ãåòå âøåáðèåøî í"øäî úòã àéáäù [â"ñ åö 'éñ] é"áá ïééòå

,[å"ñ] â÷ 'éñá àåä ïëå øåñéàì ÷éúòä íùù [à"ñ] åö 'éñ ïéá ò"åùä é÷ñôá äøéúñ äæá ùéå ,íéôéøç íéøáã øàù àìå ,øúåéá

.[â"ñ] åö 'éñá äæá åðáúëù äî ïééòå .[åîåé ïá åðéàá óà øñà à"îøäå] ,åîåé ïáá àìà ò"åùä øñà àì [â"ñ] åö 'éñá åìéàå

איסורין. שאר מהכשר משונה נסך יין של דהכשירו שכתב [חולין] הר"ן דברי מכח וכן איסורין, בשאר ולא כלה, שלחלוחיתו משום חודש

הפסד במקום אף החכ"צ על שם בתשובה רע"א סמך לא ולכך במפורש, חולק דליכא במקום ובפרט להקל, ראש ירים ומי רע"א וסיים

מרובה.

צריך המחמירה היא ור"ת רש"י ששיטת בדברים אבל לעת, מעת הפוסקים הצריכו לחומרא שרק קה] סי' [ריש ופלתי הכרתי וכתב .65

אמצע כשיגיע לעת, מעת היא הפגימה דשיעור הפוסקים שלדעת הלילה, באמצע איסור בלע שכלי באופן זאת וצייר לשיטתם. גם לחוש

נוסף אופן צייר השולחן בדי [ובספר לילות. חצאי שני מצרפין ואין שלם, אחד לילה בעינן ור"ת לפירש"י אך הבלוע. יפגם הבא הלילה

אין ור"ת רש"י דלפי הלילה, בתוך מאיסור הבלוע בכלי אחר תבשיל או מים שבישל באופן והוא לחומרא, היא ור"ת רש"י שיטת שבו

ואילו הלילה, חלקי שני את מצרפין ואין מסוים, זמן בחוץ ושהתה הבליעה יצאה הנ"ל ובציור ורצוף, שלם לילה דבעינן לילה לינת כאן

אינו הבישול של זמן (אמנם מעל"ע. אחר ומתירין הבישול שלאחר לזמן המים בישול שלפני הזמן את מצרפין מעל"ע, דבעינן להשיטות

כז)]. ס"ק צד (סי' יהודה היד כתב כך בכלי, זו בשעה בלועה אינה שהבליעה כיון למעל"ע, מצטרף
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äøéã÷ääøéã÷ääøéã÷ääøéã÷ä ïéãïéãïéãïéã

íåâôä øåñéàä íòè íâã ,øñàð äøéã÷áù ìéùáúä íâù åúðååë äøåàëìå .øåñà ìëä äøéã÷á ïéìôìô åéä íàù àåä ò"åùä ïåùì

.åá íéòìáðä ïéðéìáúä é"ò çáùì äùòðå ÷úîåä åá òìáù

àåä äúòî ,çáùì äùòðå ÷úîåä ìåùéáä ïîæá ìéùáúä ìà èìôðù øåñéàä íòèù ïåéëã ,äøñàð äøéã÷ä íâ äúòî äøåàëìå

áë÷ 'éñ] ê"ùä éøáãì åøå÷î ïééöå [ç"éñ çî ììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,åæ äòùî úòì úòî øåáòéù ãò øñåàå òìáðå øæåç

ìëàîäå ïéìáúä êåúá ÷øù åðééäå ,øåñà åðéà äøéã÷á òåìáäù çéëåäì êéøàä [èò ÷"ñ èñ 'éñ] äãåäé ãéä íðîà .[á ÷"ñ

.íâåôå àåä øæåç ,óéøç øáã øåúá åðéàå äøéã÷á òìáðå øæåç àåäù äòùá êà ,çáùåî øåñéàä äùòð íéôéøçä

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
,íéî åá åìùéáù [áìçá øùá ïåâë] øåñéà òåìá åîåé ïá éìëá àåä ïåãéðäå ,[äò 'éñ] äîåøúä øôñ íùá øåèá àåä ïéãä øå÷î

ìéùáúä øñàð íéðôåà åìàá íé÷ñåôä åðãå ,éðù ìéùáú éìëá åìùéá ë"çàå ,éìëá òìáðå øæçå íéîä ìà èìôð òåìáä øåñéàäå

.åøéúäì ùé íéðôåà åìàáå éðùä

óéòñá íéøàåáîä íéðåãéðä úà óéñåðå ,øåöé÷á íäéìò øåæçðå ,[å"ñ åö 'éñ] äìòîì íäá åðëøàäå ,íéðåãéð äîëá äéåìú åæ äìàù

:äæ

.àíéîäíéîäíéîäíéîä ïéãïéãïéãïéã

úáøåòîù àìà] øåñéà íéáùçð íðéà íîöò íéîä ïëìå ,ïðéøîà àì ò"åùä úòãì ,ïéøåñéà øàùá ð"ðç ïðéøîà íà å÷ìçð íé÷ñåôä

ð"ðç ïéã ïéàù à"îøä ì÷éî äáåøî ãñôä íå÷îá ÷øå] øåñéàë íéáùçð íîöò íéîäå ð"ðç ïéã ùé à"îøä úòãìå ,[øåñéàä íäá

.[çìá çìá

.áíéîíéîíéîíéî äáäáäáäá åîçåäùåîçåäùåîçåäùåîçåäù äøéã÷áäøéã÷áäøéã÷áäøéã÷á úòìúòìúòìúòì úòîúòîúòîúòî ïîæïîæïîæïîæ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

.úòì úòîä íéðåî éúîéàî ,íéî äá åîçåä [úòì úòî êåúá] ë"çàå øåñéà äá òìáðù äøéã÷á å÷ìçð íé÷ñåôä

.àóàã ,íéîä åòìáðù äòùî úòì úòî ïéðåî ïëì ,äìéáð åùòð íéîäù ïåéëã íéøáåñ øåèäå [äò 'éñ] äîåøúä øôñ

äòùî ïéðåîå ,øåñéà íéáùçð íéîä íâ ð"ðç ïéã úîçî î"î ,úòì úòî åøáò øáë äìéçúî øåñéàä òìáðù äòùîù

.íéîä åòìáðù

.áéäðã íîòèå .äøéã÷á øåñéàä úòéìá úòùî úòì úòî úåðîì ïéìé÷î äáøäã áúë [é"áá àáåä ,âéø 'éñ] ÷"îñä

,øñåàäî øåîç øñàðä ïéàã äæá ïðéøîà ,íâôð øáë åîöò øåñéàäù ïåéë î"î ,åîâôð àì ïééãò ð"ðç åùòðù íéîäù

.íéøñåà íðéà íéîä íâ íåâô øñåàäù ïåéëå66

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì:íéðôåà éðù ïéá à"îøäå ò"åùä äæá å÷ìçð :

.àùåçì ùé ,íéøñàð íéîäå ð"ðç ïðéøîà ò"åëìã [à"îøäå] ò"åùä åè÷ð äæá ,áìçá øùá øåñéà äá òìáðù äøéã÷

úèéù úà àìå÷ì ïéôøöîå ,äìéì úðéì äúéäù íéðôåàì èøô íéîä úòéìáî úòì úòî øåòéù êéøöäìå ú"äñä úòãì

ארכה המים בישול שאם והיינו הקדירה, לדפנות מחוץ היה שהאיסור הזמן את מחשבין שאין כתב כז] ס"ק צד [סי' יהודה היד אמנם .66

כד בעינן ואנן הקדירה, בדפני בלוע האיסור היה לא הזה הזמן שבמשך שאפשר לעת, מעת שיעור על זה שיעור להוסיף יש שעה, כחצי

בליעה. של שעות
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.äæá íéðéãä éèøô åøàåáé ïìäìå ,úîâåô äìéì úðéìã ì"ñã ú"øå é"ùø67

.áúòì úòî øåòéù øçà ì÷äì ùé úö÷ ãñôä íå÷îáã à"îøä áúë ,áìçá øùá åðéàù øçà øåñéà äá òìáðù äøéã÷

ïéã ïéàã íéøáåñä úèéùì øåñéàä úòéìá ïîæî ïéøòùîã øáåñä ÷"îñä úèéù úà ïéôøöîã ,øåñéàä úòéìá ïîæî

.ïéøåñéà øàùá ð"ðç

ì÷äì àìå íéîä úòéìá ïîæî úåðîì ùé äæ úîçîù ,úøçà àøáñ áúë [çé ÷"ñá ïàë íâ åéøáãì æîøå ,áë ÷"ñ áö 'éñ] ê"ùäå

àöé íà êà ,úåôéöøá úòì úòî øåòéù äëåúá ääù íà àìà äøéã÷ä éðôã êåúá íâôð ìëàî ïéàã ì"ñã ,øåñéàä úòéìá ïîæî

ì"ñ àìã ïàîì íâ íéîä úòéìá úòùî ò"ìòî úåðîì ùéã ê"ùä áúë æ"ôìå .ùãçî úòì úòî åì úåðîì êéøö íéîä ìà òöîàá

.ð"ðç ïéã úåøáåñ ïðéàù úåèéùä úà àìå÷ì óøöì íå÷î ïéà àìéîîå .ð"ðç ïéã68

øåñéà åòìáù íéìéùáú øàù åà íéîá íâ ð"ðç ïéã íéøîåà ïéà ,ïéøåñéà øàùá ð"ðç ïéã ïðéøîà àìã íéøáåñäìã ê"ùä è÷ð ãåò

úøöåé íäéðù úáëøä ÷øå øúéä íä ãåçì øùáäå ãåçì áìçäù ïåéë ,ð"ðç ïéã ïðéøîà àôåâ áìçá øùá øåñéàá ÷øã ,áìçá øùá

íéîá ð"ðç ïðéøîà ò"åëìã áúëù é"áä ìò äæá ê"ùä ÷ìçðå ,áìçá øùá øåñéà åòìáù íéîá úëééù åæ àøáñ ïéàå ,øåñéàä úà

÷ø àúééøåàãî ð"ðç ïéã äæá ïéà é"áäì óàã äàøðã [é ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå .áìçá øùá øåñéà åòìáù íéìéùáú øàù åà

.[äøåúäî ð"ðç ïéã øîàð ùîî áìçá øùáá ÷øå] ,ïðáøãî

:à"îøáå ò"åùá åøàáúðù íéðéãä úà øàáì àåáð äúòîå

íâ áìçá øùá éðéã ïéðòìù íåùî] äìéáð íéîä åùòð ,äòéìáäî ò"ìòî êåúá íéî äá åìùúáðù áìçá øùáî äòåìá äøéã÷ .à

øáò øùàëù óàã] .íéîä ìåùéáî ò"ìòî éøçà àìà íâôð äøéã÷á òåìáä ïéà äúòîå ,[ìéòì øàåáîëå ,ð"ðç ïéã øáåñ ò"åùä

,øñàðä ïéà úøáñ úîçî ì÷éäù ÷"îñäë àìãå ,ú"äñä úòãë íéøñåà íéîä î"î ,ç"ááä íâôð ç"ááä úòéìáî ò"ìòî ïîæ

.[ìéòì åðëøàäù éôëå69

מהאוסר] חמור הנאסר דאין בזה [דאמרינן הסמ"ק סברת על לסמוך היקל לא דהכא ברמ"א, סתירה שהקשה ו] סוס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין .67

להשו"ע הרמ"א הסכים וחלב מבשר בלועה בקדירה [ולכן חנ"נ, דין סוברים שאינם הפוסקים שיטות ובצירוף קצת, הפסד במקום אלא

נקט [סי"ב] קלד בסי' ואילו חנ"נ], אמרינן דלכו"ע ס"ל בחלב בשר שלענין כיון הסמ"ק, כסברת ולא המים מבליעת מעל"ע להצריך

ה"ז משביחו והתבלין פוגמו שהיין לתבשיל ונפלו נסך מיין בלועים תבלין היו ואם הנאסר, אין סברת בזה דאמרינן כהשיטות הרמ"א

קצת. הפסד במקום רק קלב בסי' הרמ"א היקל בזה גם דאולי הפמ"ג וסיים מותר,

את לאסור יכול אינו [היין] שהאיסור באופן איירי קלד דבסי' הרמ"א, של הנידונים שני בין לחלק כתב ו] ס"ק צד [סי' דעת והחוות

האיסור וכשנבלע יומו, בן שאינו מחמת הוא שהנטל"פ הכא ורק הנאסר, אין לסברת מסכימים כו"ע ובזה פוגמו, שהוא כיון כלל התבשיל

קצת. הפסד במקום אלא הרמ"א היקל ולא סה"ת, לפי חנ"נ דין המים על חל בזה יומו, בן היה עדיין במים

לפי אלא הקדירה דפני בכל לשער צורך אין הש"ך של הזו הסברא דמצד כב] ס"ק הש"ך על צד סי' [תנינא מרבבה הדגול כתב .68

איסור, כזית בה נבלע איסור בה בישל וכאשר כזית הקדירה דפני עובי אם כגון המים, עם ונבלע וחזר במים התערב האיסור שהרי חשבון,

מעשרים אחד אלא איסור כזית בה בלוע אין בקדירה המים כשנבלעים מעתה בהם, האיסור ונתערב מים של זיתים ב' בה חימם ועכשיו

הקדירה. עובי כל כנגד לשער יש חנ"נ דס"ל למאן ורק כזית, של ואחד

הוא הקדירה מדופן שיצא דמה אמרינן אלא חשבון, לפי משערין דאין הפרישה בשם כתב ראיתי] שוב ד"ה כב ס"ק [ש"ד הפמ"ג והנה

צ"ב. לכאורה זו סברא אמנם עיי"ש, והש"ך הב"י דעת גם שזו הפמ"ג וכתב ונבלע, שחזר

לה מונין אי חלב בישל ואח"כ בשר בקדירה שבישל במקרה דמונין69. הרמ"א] [גליון רע"א כתב מהבשר, או מהחלב מעל"ע שיעור סמ"ק

נעשה כבר עצמו שהחלב משום נפגם, שהבשר אף הנאסר דאין סברא שייכת אין שנאסרה בחלב בשר של זו הרכבה דלענין מהחלב,

ס"ק [שם והש"ך יג] ס"ק קה [סי' הט"ז במחלוקת זאת לתלות בתחילה ודן ב], ס"ק ש"ד צד [סי' הפמ"ג גם בזה והאריך נבילה.
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.äæá ÷ìåç åðéà à"îøä íâå ,ò"ìòî øåòéù ãò ì÷äì ïéà íéîä úòéìá éøçà äìéì úðéì øåáòú íà íâ äæ ïéãáù ò"åùá øàåáîå

åîîçúðù íãå÷ äìéì úðéì äúéä [íéî äá åîîçúðå ç"áá øåñéàî äòåìáä] åæ äøéã÷á íàù ,ò"åùäî ÷ééåãî ïëå ,à"îøä áúë .á

úòùî úòì úòî øáò íà åðééäå] ,íéîä íåîéç úòùî ò"ìòî øáò àìù óà øúåî àåä ,éðù ìéùáú äá åìùéá ë"çàå ,íéîä

.[àãéøâ äìéì úðéì êîñ ìò ì÷äì ïéà ë"ìàã ,øåñéàä úòéìá70

úòéìá úòùî ò"ìòî ïéðåîù] ÷"îñäë ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ íåùî àåäã [çé ÷"ñ ã"ù] â"îôäå éúìôå éúøëä åáúë øúéää íòèá

.[úîâåô äìéì úðéìù] ú"øå é"ùøë ÷ôñ ,[øñàðä ïéà úøáñ úîçî ,øåñéàä

ïðáøãî àåä ð"ðç ïéãù ïåéëå ,ð"ðç ïéã íäéìò ìç íà ÷ôñ ùé íéîä ìåùéá úòùá äæ ïôåàáù áúë [çé ÷"ñ ò"åùä ïåéìâ] à"òøå

úòì úòî øáò àì ïééãòù ïåéë íéîä úà úåúùì øåñà î"îå ,äìéì úðéì ìò êåîñì ïéìé÷î äæ ïéðòìå ,àìå÷ì ïðáøã ÷ôñ ïðéøîà

.åá ïéìé÷î ïéàå àúééøåàã ÷ôñ éåä åîöò øåñéàä éáâìå ,øåñéàä úòéìá ïîæî

ìéùáú ë"çàå ,íéî äá åìùéá ë"çàå ,[øùáä ìåùéáî ò"ìòî êåú] áìç äá åìùéá äìéì úðéì éøçàå øùá äá åìùéáù äøéã÷ .â

.[áìçä úòéìáî ò"ìòî éøçà äéä éðùä ìéùáúä ìåùéá íà åðééäå] äìéì úðéì ìò êåîñìå ì÷äì ùé äæá íâù à"îøä áúë ,éðù

úøáñ íåùîå íéîä ìåùéá úòùî àìå øåñéàä úòéìá ïîæî ò"ìòî ïéðåîã] ÷"îñäë ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ ùé äæá íâù íåùî íòèäå

.úîâåô äìéì úðéìù ú"øå é"ùøë ÷ôñ ,[øñàðä ïéà

,àúééøåàãá ïåãéðä äéä áìçä ìåùéá ïîæáù ïåéëã øàáì à"òø áúëå .íòèä ùøéô àìå ,çøëåî äæ ïéã ïéàã áúë [çé ÷"ñ] ê"ùäå

øùàë] ïðáøãì ïåãéðä êôäð ïë éøçà øùàë íâ ïëì ,äæá ïðéøîçîå äøåúäî äøéã÷ä äøñàð äìéì úðéìá éâñ àìù íéøáåñäìã

.øåñéàì äøéã÷ä ïéã òøëåä øáëù úîçî ì÷äì ïéà ,[ð"ðç ïéã ìç íà ïåãéðäå íéî åìùéá

úåðîìå úö÷ ãñôä íå÷îá ì÷äì ùé ,íéî äá åìùáúðå [áìçá øùáî àìå] ïéøåñéà øàùî äòåìáä äøéã÷ã à"îøä áúë ãåò .ã

íé÷ñåôä úèéùì [øñàðä ïéà úøáñ úîçî øåñéàä úòéìá ïîæî ïéðåîù] ÷"îñä úèéù ïðéôøöîã ,øåñéàä úòéìá úòùî ò"ìòî

.äæ ïéã ÷éúòä íãà úîëçäå .ð"ðç ïéã ïéàù íéøáåñä

כאן אין כאילו הוי הבשר כשנפגם וה"נ אסר, והש"ך התיר שהט"ז מהחלב, הבשר את לגמרי הפריד ואח"כ שנאסרו בחלב בשר בדין יז]

בשר איסור נשאר לכו"ע ובזה החלב, בתוך בשר משהו כאן יש כאילו והוי בשר של מציאות כאן יש דמ"מ לאסור הפמ"ג מסיק אך בשר,

החוו"ד. גם כתב זו וכסברא בחלב.

.70ïåéò úôñåú

יח] ס"ק [ש"ד והפמ"ג ב] [ס"ק הד"מ וכ"כ המים, בישול אחרי לילה לינת שהיתה באופן גם התיר יח] ס"ק בש"ך [הובא חטאת התורת

לשיטת פוגמת, לילה דלינת ור"ת רש"י שיטת את לצרף להלן מיקל שהרמ"א דכיון כן, נותנת הסברא שגם הפמ"ג וכתב הרמ"א. בדעת

מש"כ ועיין כס"ס. הוי המים בליעת אחרי לילה לינת כשהיתה גם א"כ ספיקא, כספק דהוי ומשום האיסור מבליעת דמשערינן הסמ"ק

זאת. ליישב הכו"פ בשם הפמ"ג

המים שנאסרו דכיון מקילין, אין המים בישול אחרי הלילה לינת שעברה דבאופן הוא, החילוק שטעם כתב יח] ס"ק הש"ך [גליון ורע"א

שבזה המים, בישול קודם היתה הלילה שלינת באופן ורק לילה. לינת של הסברא סמך על מעתה להקל סומכין אין שנתבשלו בזמן בודאי

שלא להקל נקטינן בזה כלל], אוסרים המים אין פוגמת לילה שלינת ור"ת רש"י לשיטת [דהא נאסרו, המים אם ספק יש בישולה מתחילת

האיסור. מבליעת אלא המים מבליעת למנות



 שאלות לחזרה 
 פ"אתש על החומר הנלמד בחודש שבט

  קג -יו"ד הלכות תערובות סימן קב 
 מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------        
 סימן קב סעיף א

 ומה הטעם?  האם בטל, מן התורה או מדרבן,דבר שיש לו מתירין שתערב במיו, ) 1  .א

  ) דבר שיש לו מתירין שתערב באיו מיו, האם בטל, ומה הטעם? 2
) דבר שיש לו מתירין שתערב במיו או באיו מיו, האם אזלין בתר שמא או בתר 3

  טעמא? 

) ספק דבר שיש לו מתירין שתערב באחרים, האם יש לו דין דבר שיש לו מתירין או 1  .ב
 הטעם?מספיקא מקילין, ומה ש

 תערובות? ) ומה הדין בשי2

 ;, האם בטלה, ומה הטעםביצה שולדה ביו"ט שראויה למחר  .ג

  מאכל? ) אם לבו בו 1
  ) אם תו בקדירה לתקן הקדירה?2

ורה בטל חד בתרי, כל מידי דעביד לתקן הקדירה, האם מיקרי מין במיו לגבי שמן הת  .ד
 ומדוע?

  
 סעיף ב

 ביצה של ספק טריפה שתערבה באחרות;  .ה

  מה הטעם? ר שיש לו מתירין,באם מיקרי ד) ה1
 בביצה להלכה זו?) איך הוכיח הש"ך מהגמ' 2

 מי שדר שלא לאכול בשר בילה זו, ותערבה חתיכת בשר זו באחרות;  .ו

  ) האם חל עליו איסור דר?1
) אם אמרין שחל איסור דר, האם משום איסור דר שהוא דבר שיש לו מתירין, אסר 2

 הטעם? כל התערובת, ומה 

  
 סעיף ג

כלי שאסר בבליעת איסור שתערב באחרים ואיו יכר, בטל ברוב ואין כתב הרשב"א   .ז
 .דין אותו כדבר שיש לו מתירין

 רשב"א, מהרש"ל, רא"ה, ט"ז, פ"ת]?[ה אלו טעמים למדו לדבריו

 ) מהיכן הוכיח הט"ז דבדבר שיש לו מתירין אין או סומכין על שום סברא להקל?1  .ח

טעם למה שכתב הט"ז שאע"פ שמותר להשתמש בכל הכלים שתערבו, מ"מ אין ) מה ה2
  להשהותם זמן מרובה, אא"כ יכשיר כולם מספק?

מהבית יעקב ) מה הקשה הש"ך על תירוצו של המהרש"ל, ומה הביא הפתחי תשובה 3
 ?להצדיק את המהרש"ל

מהי מסקת ) האם המהרי"ל מסכים עם דברי הרשב"א וטעמו, ומין ההוכחה שלו, ו4
 הש"ך על דבריו?

) מה שהתיר השו"ע להשתמש עם הכלים, האם אפי' בי יומן או דוקא אחר בי יומן, 1  .ט
 כשרוצה להשתמש בכולם יחד, או בפי עצמו, ומה הטעם?

 דברי הש"ך אלו? ) ומה הקשה רעק"א (בתשובותיו) על2

 קערה של חלב שתערבה בקערות של בשר;  .י

  ) האם בטל ברוב?1
  חמיר הב"ח בדבר זה?) מה ה2
  ) ומהי דעת הש"ך בזה?3

   
 סעיף ד

 יש לו מתירין?שהמאכל מתקלקל, האם שייך בזה דין דבר ש במקום  .יא

כתב הרמ"א שהא דדבר שיש לו מתירין איו בטל, הייו דוקא אם האיסור הוא בעין או   .יב
 ת האיסור בתערובת, אבל טעמו בטל.שיש עדיין ממשו

  הביצה איו בטל?  אם לבו המאכל עם) מאי שא ממה שכתוב בס"א ש1



) באיזה אופן רצה הש"ך ליישב דברי הרמ"א שלא יקשה עליו מכל הראיות שהביא 2
  דאפילו טעמו איו בטל?

 הוציאו אותו?) איך קטו הב"ח והש"ך להלכה, האם טעמו בטל, כששאר שם או כש3

 מחמת עצמה רק שבלוע בה דבר איסור; החתיכה שאיה אסור  .יג

  מיקרי דבר שיש לו מתירין? ) האם1
  יסור הבלוע בה אוסרתה מדין חר"ל?) אם החתיכה ראויה להתכבד, האם הא2
  ירין לבין חר"ל?ומאי איכא בין דבר שיש לו מת) 3
  ) איך פסקו הט"ז והש"ך לגבי דבר זה, האם יש לה היתר? 4
  הט"ז?רים, סכם הוכחותיו של ) הט"ז כתב להוכיח כדבריו מסברא וממתי' דביכו5

  א שהבליעה באיו מיו של התערובת.לפי הפי אריה המובא בפ"ת מיירי הרמ"א דוק  .יד

בו, כשאחד לח  שתערב האיסור הבלוע יהא מיו של ההיתר מה יהיה הדין לדעתו אם
טעם, כשמכירה או  , בותן טעם ובלא ותןואחד יבש, בשיהם לחים ובשיהם יבשים

  ?איה מכירה

 ך שלשה ימים;חתיכה שלא מלחה תו  .טו

  תירין? ) האם מיקרי דבר שיש לו מ1
  הרמ"א שהיא בטלה? כמה טעמים מציו למה שפסק )2
) כל דבר שיש לו מתירין אבל ההיתר איה תיקון למה שהיה אסור, האם מיקרי דבר 3

  שיש לו מתירין?
 חה שלשה ימים שתערבה?) ואיך פסק להלכה בחתיכה שלא מל4

דם שתערב, כגון עבים שיוצא מהן יין בשבת לתוך יין שכבר איסור שלא היה יכר קו  .טז
היה מערב שבת, האם מותר ליקח מן היין בשבת או יש לו דין של דבר שיש לו מתירין 

 בטל ובמילא אסור ליקח ממו בשבת?שאיו 

) הודר מדבר אחד, ודבר זה תערב אח"כ, האם מיקרי דבר שיש לו מתירין, לו 1  .יז
 ? ולאחרים, ומה הטעם

   הטעם? ) ומה הדין אם לא אסר הדבר לעצמו רק לאחר, ומה 2

) אם שבע שלא לאכול מאכל פלוי ותערב אח"כ, בשבע סתם או שבע בשם, האם זה 1  .יח
  מיקרי דבר שיש לו מתירין?

  ) ומה הדין כשדר מדבר אחד ושבע שלא יתיר דרו, ותערב אח"כ בדבר אחר?2
  ומה הדין בדר בעת צרה? )3

כשדר על דבר אחד מתערובת, האם דרו אוסרת התערובת מחמת שיש לו מתירין, או   .יט
 כיון שהוא מעורב ואיו יכר, לא קרא עליו שם איסור מעולם?

 ;דבר שיש לו היתר וחוזר ואסר, כגון חמץ בפסח  .כ

 שיש לו מתירין? ) האם מיקרי דבר1

 בזה? ) איך פסקו המהרש"ל והתורת חטאת 2

 ו, האם הוא בטל? מץ בפסח יבש ביבש, במיו או באיו מי) אם תערב ח3

מהו טעמם של אלו הסוברים דחמץ בפסח יבש ביבש חד בתרי בטיל, האם משום דס"ל   .כא
 בר אחר?דחמץ בפסח איו דבר שיש לו מתירין, או דאפשר לאוקמי בד

דבר  המבשל בשבת במזיד, דאסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת, האם מיקרי  .כב
 בייהם? או אחר השבת, ומה טעם הפק"מ  שיש לו מתירין, בתערב בשבת

  
 סימן קג סעיף א

 ן טעם לפגם מותר?) מהיכן ילפין שות1  .כג

  צמו אך פוגם תערובתו?) מה הדין בדבר שאיו פגום בע2
 ) ומהיכן ילפין לה? 3

בטלים, ) בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר שיש לו מתירין הפגומים בעצמם, האם 1  .כד
 ומה הטעם?

) בריה, חתיכה הראויה להתכבד ודבר שיש לו מתירין שאים פגומים בעצמם ופוגמים 2
 בטלים, ומה הטעם?התבשיל, האם 

  
 סעיף ב

היכן ) כמה צריך שיפגום המאכל, האם צריך שיהא קץ לאכלו או בפוגם קצת סגי? ומ1  .כה
 ילפין לה?

  פגם? ומין הראיה לזה?שבח ולא ל) ומה הדין בדבר איסור שאיו ותן טעם לא ל2
) מה הדין בזה כשתערב איסור מועט עם היתר מרובה, איסור מרובה עם היתר מועט, 3

  ן מחה לא מחה?מחצה על מחצה? והאם יש פק"מ בי
 



 הטעם?) מה הדין כשאין שם ממשו של איסור רק טעמו, ומה 1  .כו

  האם דיו כאיסור או כטעם? -) כשתערב ציר בעין 2
ומה הדין כשהגדיל האיסור מדתו של היתר עד שהוא משביח יותר כשאוכלו בגודל ) 3

  מדתו ממה שהוא פוגם בהפסד טעמו?
 שו"ע, ומה טעמו?שבוהאם שיטה זו חולקת על היש מי שאומר ) 4

מה הדין כשאיו פוגם מתחילתו ועד סופו, רק השביח ולבסוף פוגם או פוגם ולבסוף   .כז
 הטעם?ר שהשביח, ומה קודם שהשביח או אח -השביח 

 ) כשהאיסור ותן טעם לפגם והמאכל מותר, מה דין הקדירה?1  .כח

) ומה הדין אם בישלו אח"כ בקדירה זו תוך מעת לעת תבשיל שהאיסור ותן בו טעם 2
  עם?טלשבח, ומה ה

ם גד כל או צריך ששי -חשבון  כולו או לפי -) האם מהי ששים גד האיסור הראשון 3
  הטעם? מה הבלוע בקדירה, ו

ן היין ומה דין ) כשבישל יין בכלי בשר בן יומו והגיס בכף חלבית בת יומה, מה די4
 הכלים? 

) אם תערב איסור טל"פ בתבשיל ויערו את התבשיל בכף, ואח"כ תחבו את הכף 1  .כט
 ירה, ומה הטעם?לתבשיל שי שהוא ג"כ פוגם, האם אסרה הקד

יל שהאיסור ותן בה טעם לשבח, ואח"כ הדין אם בישלו בקדירת איסור תבש ) ומה2
 שון ותן בה טעם לפגם?בישלו בה תבשיל שהאיסור הרא

 
  סעיף ג

) באופן שאין כח באיסור לבדו לפגום רק ע"י סיוע מדבר אחר, האם בכה"ג אוסר 1  .ל
 טעם?האיסור, ומה ה

האם מותר להוסיף עד ששים וליתן  -) כשהאיסור פוגם מפי שאין שם מלח ותבלין 2
 טול איסור לכתחילה? "כ מלח או תבלין שישביח או שיש בזה משום ביאח

 
  סעיף ד

ד כשתבשלו לב -) האם בשר או שמוית פוגם בשמן או בדבש או במשקה העשה מדבש 1  .לא
 או עם תבליים?

  תרים או אסורים, ומה הטעם?) ולפי זה שמן ודבש של גוים שתבשלו, האם מו2
 י לשבח או לפגם? האם הו ) בשר, ָחָלב או ֵחֶלב ביין,3

 
  סעיף ה

 קדירה שאיה בת יומה חשיב טעמה לפגם.  .לב

  וה או אחרי מעת לעת?) ממתי קראת איה בת יומה, אחרי ע1
  ירה שאיה בת יומה?) האם מותר לכתחילה לבשל בקד2

  אם גם הוא פגם או לא?ה -) שומן ששאר בעין על הקדירה אחרי מעת לעת 1  .לג
  בדבר זה?ה ) איך קיי"ל להלכ2
  על פיה, האם התבשיל מותר?) ולפי זה אם בישל בקדירה שאיה בת יומה שהיה שומן 3
  ק הרמ"א למעשה? ) ומה הדין אם יש ששים גד הממשות הדבוק בכלי, ואיך פס4
 בזה דין של איסור דבוק?) ואמאי אין 5

 
  סעיף ו

ו רגש, עם או איאם שמו פלפלין בקדירה של איסור בבישול, מעט או רוב, ורגש הט  .לד
 האם אוסר הכל, ומה הטעם?

 
  סעיף ז

) קדירה שבלועה מאיסור, שחיממו בה מים תוך מעת לעת, ממתי אפשר להחשיבה 1  .לה
 כאיה בת יומה, ומה הטעם?

) קדירה הבלועה מבשר בחלב שתבשלו ביחד או בזה אחר זה, ואח"כ תוך מעת לעת 2
  יומה, ומה הטעם?הוחמו בה מים, ממתי אפשר להחשיבה כאיה בת 

  ) והאם יש להקל אם עברה לילה?3
  ) ומה הדין אם עברה לילה בין בישול בשר לחלב?4
 ) ואיך פסק הרמ"א למעשה במקום הפסד קצת או הפסד גדול, ומה הטעם?5

 



 ו"שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש תמוז תשע

  קג-ד הלכות תערובות סימן קב "יו

---- ------ ------ ------ ---------- ------ --  
  

 .תפוח אחד שאינו מעושר, נתערב לו בתוך המגירה של התפוחים  .א

 . מה דין כל התפוחים .1

 .בשבת  מה הדין אם נתערבו .2

 .מה הדין במי שמסתפק על ירקות האם הם  מעושרים או לא מעושרים .3

 .לקנות כדי  שיוכל לעשר עליו וצריך, אם אין לו עוד ירקות של טבל מאותו מין שמסתפק עליו .4

  ].ה"ג סק"ב סימן תקי"מ, ד"א סק"ביאור הגר, ג"א ס"רמ, ד שם"שפ, ח"וסק, ב"ך סק"ש, ה"ז סק"ט, ב-א"ס [

   

אלא גם , ולא רק בתערובת מאחר ויש לו מתירין נחשב כמינו -, ע לא בטיל"טבל מאחר שצריך לעשר לכו .א

דהוה , תערבו באחרים הכל נאסרואפילו נ -. אסור, כל ספיקות מטעם דעד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתר

מ במקום "ב כתב שבספק איסור דרבנן שנתערב וישל"ספק אחד בגופו ואחד בתערובת ולא בטיל אבל במ

 .הפסד יש לסמוך על המקילין

מ "ולחתוך כל ירק מהתערובת זה טירחא גדולה מ, לקנות עוד ירקות וצריך, מ אם אין לו ממה לעשר עליו"ומ 

 ]. ד"כמבואר בשפ[ כך איסור בטבל לא בטיל כהתירו

  

כשנכנסה  .הגז שבסיר שעל א לתוך התבשיל"והוסיף בשר ותפו, לפני שבת הגיעו אורחים  .ב

' וכדו לא היה מונח על פח והסיר, הנוספים א"שבת עדיין לא היה מבושלים דיים הבשר ותפו

 .בצורה של גרוף וקטום

 .תבשילושאר הדברים שב, המרק, תפוחי האדמה, מה דין כל הבשר .1

 .מה הדין אם רק מסתפק אם התבשל כשיעור הדרוש לפני שבת .2

 .א והבשר"מה דין שאר התפו, והוציאם, או הבשר שהוסיף אם מכיר את תפוחי האדמה .3

 .עוד מאכלים לשבת או שאין לו האם יש הבדל אם יש לו חוץ מתבשיל זה .4

 .כנגדה' כנגד החתיכה שהוסיף או לא היה ס' האם יש הבדל אם בכל המרק היה ס .5

, א"ג ס"ח סימן רנ"או, א"ז סק"בית מאיר סימן תצ, ה"ת סק"פר, ד שם"שפ, ט"ך סק"ש, ט"וסק, ד"ז סק"ט, א"ד רמ"ס, א"ס  [

 ]. ה"א קמא ס"רע,  צ שם"שעה, ח"ג סק"ב סימן תקי"מ, ז"ת סק"פ, א"ג כ"א כלל נ"חכמ, ח"חידושים סק, ד"ד ביאורים סק"חו

המינו , ואם מכיר את החתיכת שהוסיף והוציאו .ושהיה בשוגג נאסר, מ" דשילגם באיסור דרבנן נאמר דין .ב

אינו אוסר , ז טעם בעלמא שמעורב במאכל שהוא מינו ללא כל בעין"א והט"לדעת הרמ, אבל האינו מינו, ניתר

א  "ברע, ואין לו מאכל אחר לשבת, והכל מעורב, ואם לא ניכר מה הוסיף. ך אוסר"אבל לדעת הש, מ"בדשיל

ובבית מאיר כתב , מ"מ נחשב לדשיל"מ, מבואר שגם מי שבגלל זה אין לו מאכל חם אחר אלא מאכל קר

כ נחשב שלמאכל שנאסר "ג, אלא את המאכל שנתערב, ט"אם אין לו מה לאכול ביו' שבראשונים מבואר שאפי

 . לו מתיריןוהמאכל מצד עצמו יש, דהגדרת יש לו מתירים הוא על המאכל ולא על האדם, יש לו מתירים

 



 .הוסיפו בשבת בטעות לטשולנט או למרק מים קרים  .ג

 .מה דין כל המרק .1

, שיש בו הרבה מים, וראה חילוני שהוסיף מים לתוך הדוד של שבת, וכן מי שנמצא בבית חולים .2

 .האם יכול להשתמש במים

לתוך הטשולנט סמוך ממש לשבת שאין אפשרות ' וכן מי שהוסיף קצת גריסים ושעועית וכדו .3

 .מה דין כל הגריסים והשעועית שבסיר, שיספיקו להתבשל כשיעור עד שבת

' האם יש חילוק בין אם הפשיר בתוך צלחת וכדו, מהפריזר בשבת' וכן מי שהוציא קרח וכדו .4

 .מים והופשר לתוכם לבין הכניסו מיד לתוכו, כ עירבו את זה במים אחרים"ואח

והוסיף בטעות , האש מאכלי השבת שעל גביתבלינים ב קצת או הרבה וכן מי שהרגיש שחסרים .5

 .מה דין כל המאכל, בשבת

, ג"ב סקע"מ, ה ואם"ח ד"ביאור הלכה סימן שי, ד"א סק"ג קונ"ז סימן תקי"ע הגר"שו, ב"ך סקי"ש, ט"וסק, ד"ז סק"ט, ד"א ס"רמ[

  ].ט"כ ס"וסימן ש, ז"ושם סט

  

ה שכשהתחיל "כ ה"וא, מ בטיל"שישל' אפי, א שכל איסור שלא היה ניכר לפני שנתערב"מבואר ברמ. ג

 . îøá øàåáî äøã÷ä ï÷úìù ìëå "åðéî éåäù à–. להתבשל ורק אז חל האיסור כבר לא היה ניכר

 

 והתערב הכסא, ובשבת הורידו בטעות את החנוכיה, הניחו חנוכיה על כסא, חנוכה ערב שבת  .ד

 .עם כסאות אחרות

 .מה דין כל הכסאות  .1

מה , גוגואים ממשמשים שנאכלו בו ביום ונתערב להם ביום טוב, םוכן ילדים שמשחקים בגוגואי .2

 .דין הכל

 .ממינם או שלא ממינם, ונפלו והתערבו עם פירות אחרים, וכן מי שהניח פירות לקישוטי סוכה .3

אחרי שנכנס , ושכח להוציאו לפני שבת, לתוך הניאגרה וכן מי שנכנס לו צינור המים של המזגן .4

 . לו להוריד את המיםהאם מותר, קצת מים נזכר

לבין אם רק , האם יש חילוק בין התערבו הכסא או הגוגואים או הפירות או המים באחרים .5

או , איזה גוגואים נפרדו מהמאכל בשבת או, מסתפק עליהם האם זה הכסא שהונח עליו המוקצה

 .ט"או אם המים כבר יצאו בערב יו, ט"ט או כבר בעיו"פרי הקישוט נפל ביו אם

או רק ביומו  חג הסוכות במהלך אם נפלו י הפירות של קישוטי הסוכה דלעיל יש חילוקהאם לגב .6

 .האחרון

ז "משב, ב"ג פ"ג לעיל פתיחה ח"פרמ, ג"ז סקי"משב, ה"א סק"רע, ה"ת סק"פר, ב"כריתי סקי, כ"נקוה, ו"ת סק"פ, ח"ך סק"ש[

 ].ב"ז סק"א סימן תרע"מג, ב"ט סקי"בסימן צ

וכן מים שיצאו מהצינור , ט נחשב לנולד"וכן גוגואים שפירקו אותם ביו,  למוקצהמאחר והיה בסיס ונהיה .ד

, ט"ולאיסור מוקצה יש מתירין במוצאי שבת ויו, מאחר והכל מינו, של המזגן שהם נולד גמור ונתערבו

  .נאסרו כולם ולא בטיל,  כשנתערב

 ובשבת הבאה יחזרו, מ ובטיל"ישלשכל דבר שיחזור לאיסורו לא חשיב ] ד"ס[א "לדעות שהביא הרמ' ואפי

 אלא -, א נאמר רק באופן שהדבר עצמו שאנו דנים עליו יחזור לאיסורו"דינו של הרמ, איסורי ודיני מוקצה



ח "לדעת הצל, שמאחר וכל הביטול הוא כאן רק לגבי טלטול והנאה ולא לגבי אכילה או כל שימוש של כילוי

ם היום יוכל להשתמש בכלי וגם למחר ולא דמי לאכילה שאם מאחר וג, ועוד אחרונים] ו"ת סק"המובא פ[

כי השימוש של מחר , לכן השימוש של היום אינו נחשב שיש לו מתירין למחר, יאכלנו היום לא יאכלנו למחר

א "ורק באכילה וכילוי שא, הוא שימוש אחר מהשימוש של היום והשימוש של היום אין לו מתירין למחר

ח "ך בסק"וכן נראה דעת הש, ח"ורק לדעת החולקים על הצל, מ" נחשב לדשיללקיים את שתי השימושים

 .לדבריהם יחשב שאין לו מתירים] ל"ת הנ"כמבואר בפ[לחלוק עליו 

שבזה כל הסיבה שכשיש , ך חלוק אופן שיש ספק עליו בעצמו האם הוא איסור או היתר"אמנם גם לסברת הש

ולכן כשהשימוש של היום אינו סותר , איסור תאכלנו בהיתרלו מתירים ספיקו לחומרא הוא דעד שתאכלנו ב

מלבד סיבה זו יש עוד טעם שלא , מ שנתערב"אבל דבר שישל, מ"את השימוש של מחר אינו נחשב שישל

וגם כל האיסור שלו הוא איסור כזה שעתיד , דמאחר והאיסור הוא מינו של ההיתר שבמהותו אינו מנגדו, בטיל

מ שתנערב אפילו אם זה דבר שיש לו "כ להיתר ממילא כל דשיל"ר מנגד וסותר כאינו נחשב שהאיסו, לירד

שימוש גם היום וגם למחר לא יועיל מה שהשימוש של היום אינו סותר את השימוש של למחר דיש לו עוד 

 ]. ב"ד ע"ביצה דף כ[ח "וכן מבואר להדיא בצל. חיסרון עצמי שאינו יכול להתבטל

מ שלא בטיל נאמר רק בדברים של אכילה "ג דן האם דשיל"בפמ, ח" זו של הצלאלא שגם להחולקים על סברא

מ כמבואר "ואפילו יצטרך לחכות לשנה הבאה נחשב שישל. או גם בדברים שאסורים רק בטלטול והנאה

 . א"במג

 

 .ונתערב הסיר בכמה סירים בשריים, או ירקות של שביעית, סיר שבישלו בו בשר לא כשר  .ה

 . כאשר אפשר או אי אפשר להגעילםמה דין כל הסירים  .1

או , או שעירבו אותו עם מצקת חלבית, חלבי וכן סיר בשרי שבישלו בו בטעות תוך מעת לעת .2

 הסיר או המצקת או המזלג בכלים דומים ונתערבו, שהכניסו אותו לתוך סיר בשרי מזלג חלבי

 .לאחר זמן  בהםהאם יכול להשתמש, ואם לא .מיד האם יכול להשתמש בכל הכלים -, בצורתם

 ונתערבה, והכניס בה בשר לחמם במיקרוגל, חלבית מפלסטיק או מזכוכית וכן מי שלקח צלחת .3

 .מה דין כל הצלחות ,כ עם צלחות דומות"לו אח

ידוע איזה  ואין ,היה חלבית מהמחבתות ונודע שאחת ,וכן אם טיגנו שניצלים בכמה מחבתות .4

 .שניצל טיגנו בה

וכן האם צריך ', סיר אחד מהסירים או המחבתות וכדו אם יזרקו האם בכל זה יועיל להתיר .5

 .לעשות כן

 .ואין לו סירים אחרים לבשל לשבת, מזמן שנאסרו הסירים מה הדין אם עדיין לא עבר מעת לעת .6

חידושים , ג"ד ביאורים סק"חו, ח"ז סק"משב, כ"נקוה, א"הגהות רע, ד שם"שפ, ח"ך סק"ש, ט"וסק, ח"ז סק"ט, ג"ס[

ג "א כלל נ"חכמ, א"צ סקקנ"שעה, ג"ז סקצ"ח סימן תמ"ב אוו"מ, ה"א קמא סימן ס"רע, ח"ח סק"פר, ז"ת סק"פ, ז"סק

 ].ב"ז סוף סימן תנ"משב, ב"ז סכ"ז סימן תמ"גר, ד-ג"א סק"רע, ד"א סקי"ביאור הגר, י"ד סק"שפ, ו"ת סק"פ, כג

עם לפי שצריך להוציא עליו א כתב הט"וברמ, מ"לדעת המחבר כלי שצריך הגעלה אינו נחשב שישל .ה

אלא שמאחר , מ לא צריך להגעיל את כולם"א שמעיקר הדין מצד דין דשיל"ז מסכים עם הרמ"ובט, הוצאות

דינו ככל תערובת של יבש , ואם ישאר כך זמן רב חיישינן שיבשלו בכולם ביחד ויערב את המאכלים ביחד



מ "ך כתב שכשאין הפס"אבל הש, וי להגעילםולכן רא, ביבש שאפילו שנתבטל אין לאכול כולם בבת אחת

 .ע ודאי צריך"מ להמתין עד שלא יהיה מעל"ומ, ראוי להגעיל את כולם

ג "לדעת הפמ, מ לא בטיל"א שכשהאיסור הוא רק טעם הבלוע לא אמרינן שדשיל"א שי"לדעת הרמ' ואפי

ש הוא רק שמא יבשל בכל מאחר וכל החש, ז"ולדעת הט. ת הביא חולקים"בליעת כלים אינו נחשב כטעם ובפ

כנגד הסיר ' או שבכל הכלים יהיה ס, ד שמהני גם שיוציא אחד מהכלים"מבואר בשפ, הסירים ויערבם ביחד

כנגד הכלי צריך להוציא אחד מהכלים כדי ' כשאין ס, א להגעיל את כל הכלים" מאידך גם באופן שא-, שנאסר

 מאידך שבכמות גדולה לא יחשב -, א אחד מהכליםך לא מהני שיוצי"שלא יבוא לאכלם כאחד אבל לדעת הש

 .י"י לאינו ב"מ יצטרך להמתין עד למחרת כדי שיהפך מב"אלא שמ,  מ"שישל

כ לענין מינו ואינו מינו הדבר נמדד לפי הבליעות שבכלי ולא לפי הכלי בעצמו "אלא שלדעות שהביא הנקוה

המינו מוגדר לפי הכלי ולא לפי מה , כ"קוהאבל דעת הנ, א"א ודעתו שזה גם דעת הרמ"וכן נראה דעת הגר

  . שבלוע בתוכו

לפני פסח לא ' ב שכלי חמץ שנתערבו אפי"כ במ"וכ, ד שכלי שאפשר להגעילו לא בטיל"ולהלכה דעת החו

 . י הגעלה"מ ע"בטלי דישל

 

 .ונתערבה בעוגות אחרות דומות, עוגה שאפו אותה עם יין  .ו

 . בתשעת הימים האם מותר לאכול את העוגות .1

 .ל לגבי מי שנדר מיין"וכן מה הדין בהנ .2

 .או קרוב לתשעה באב, האם יש חילוק בזה בין אירע הדבר בתחלת תשעת הימים .3

 .'וכדו מה הדין בזה אם אפו את כל העוגות לצורך שמחת בר מצוה .4

ב "מ, א"ג כ"א נ" חכמ,ח"חידושים סק, ד"ד ביאורים סק"חו, ט"ד סק"שפ, ד"א סקי"ביאור הגר, כ"נקוה, ט"ז סק"ט, א"ד רמ"ס [

 ].ה"א סק"רע, י"יד יהודה קצר סק, ד"צ סקי"שעה, ח"ג סק"סימן תקי

א אם מה שנבלע "ולדעת הגר, מ לא בטיל"א טעם שנתערב ונבלע בחתיכה לא אמרינן בו שדשיל"לדעת הרמ .ו

נו מינו של אבל אם הטעם האסור שנבלע הוא אי, גם טעם לא בטיל, בחתיכות הוא מינו של כל החתיכות עצמם

 .החתיכות בטיל

אבל אם הוציאו את הבעין , לא בטיל, כ אם גם הבעין נבלע בתוך החתיכה"ך ובנקוה"ולכמה דעות שהובא בש

אם ' יתירא מכך אפי, גם טעמא לא בטיל,  ך"אבל לדעת הש. מ בטיל"עצמו ונשאר רק טעם בזה גם דשיל

 . מ"מ למב"ז לענין דשיל"נחשב עיי, עצמן הן מינםכל שהחתיכות , הטעם הבלוע הוא אינו מינו של החתיכות

ט או צורך גדול במקום שנשאר רק הטעם "שלפחות במקום שמחת יו, ועוד א"ב כתב להלכה כדעת החכמ"ובמ

  .לבד ולא הממש אפשר להקל

  

 .או סיר של חמץ בתוך סירים של פסח, ם של חמץ בתוך של פסח"נתערב לו סכו. ז

 .והאם יכול להשתמש בהם בתוך הפסח, ם לפני פסחהאם יכול להשתמש בסירי. 1

  .ובפסח לא מגעילים כלים, האם שונה הדין כשאלו כל הסירים שיש לו לפסח. 2

  .ומה הדין במי שנתערב לו לפני פסח מיעוט קמח של חמץ ברוב קמח שכשר לפסח. 3



 . שכשרות לפסחבתוך כאלו, לו תרופות הומופאטיות שאינן כשרות לפסח מה הדין במי שנתערבו. 4

ב "מ, מ"ז סק"א בסימן תמ"מג, ב"ג פ"ולעיל בפתיחה ח, ד שם"שפ, ד"ח וסקי"ך סק"ש, ז שם"משב, ג"ז סקי"ט, ג"ס, ד"א ס"רמ[

 ]ג"ז וסכ"ז שם סי"גר, ד"א סק"רע, ג"סקצ

מ "והנפק. ויש חולקים בזה, מ"אינו נחשב שיל, א שכל דבר שחוזר לאיסורו בזמן אחר"א מבואר שי"ברמ .ז

מ דאם זה "מ נפק"מ, ל להלכה שבין ביבש ובין בלח אוסר במשהו"שקיי' שאפי, בזה הוא לענין חמץ בפסח

' ומצרפים דעת הסוברים שגם חמץ בפסח בס, ב שבספיקות שלו מקילין"מבואר במ, מחמת חומרו של חמץ

 .במינו גם בספיקות יאסור בכל שהוא, מ לאחר הפסח"אבל אם הוא מפני שחשיב שיל, בטיל

דמאחר וכדי שיהיה לו מתירין צריך להשהותו עד , מ"ז כתב שהטעם שחמץ אינו נחשב שישל"אבל במשב

כתב שלהתיר ז "ובמשב, מ"לכן אינו נחשב שישל, וחמץ בפסח גם בתערובת אסור להשהותו, לאחר הפסח

ובפתיחה להלכות פסח כתב שמאחר ומדרבנן צריך לשרפו אינו נחשב , ולאוסרו באכילה אינו נראה, להשהותו

 .מ"שישל

 

  . לו כמה טיפות חלב לתוך כוס שמן מי שנשפכו. ח

 .האם מותר לו לבשל בשר עם אותו שמן .1

 .מה דינו, וכן כהן שהתערב לו שמן של תרומה טמאה בשמן אחר .2

 .אם התערב לישראל שמן של תרומה טמאה בשמן אחרומה הדין  .3

, או שהיה שמן העומד לאכילה, האם יש הבדל אם השמן של תרומה היה מסוג שראוי רק להדלקה .4

 .האם עומד רק להדלקה או גם לאכילה, וכן השמן שהתערב לתוכו

 . טובביום לבין התערב, לישראל ביום רגיל ל בין התערב השמן לכהן או"האם יש חילוק בהנ .5

 .או ביום טוב, האם התערובת מותרת לכהן ביום חול .6

ז "משב, ז"א קמא סימן ר"רע, ה"ג כ"א נ"חכמ, י"ד חידושים סק"חו, ח"ת סק"פ, ו"ד שם וסקט"א שפ"ך סקי"ש, א"ד רמ"ס [

 ]א שם"רע, ג"צ סקי"שעה, ה"ב סק"ח משנ"ח סימן שי"או, ו"א סקט"ביאור הגר, ב"ט סקי"סימן צ

נחשב שיש , ובצורה אחרת אין לו מתירין, א שיש אומרים שאם יש לו מתירין רק בצורה אחת"מבואר ברמ .ח

 . אינו נחשב שיש לו מתירין, ך שכל שבאופן וצורה אחת אין לו מתירין"אמנם להלכה מבואר בש, לו מתירין

ש זה יש לו ולצורך שימו, שדבר שעיקר תשמישו הוא לדבר מסוים] ב"ט סקי"בסימן צ[ז "מ מבואר במשב"ומ

 .מ"ונחשב שישל, אזלינן אחרי עיקר יעודו, אם לצורך שימושים אחרים אין לו מתירין' אפי, מתירין

, א שדבר שאצלו אסור לעולם"מבואר ברמ, אבל אם נתערב אצל ישראל, אמנם כל זה אם נתערב אצל הכהן

 .מ"ביחס למי שאסור לעולם אינו נחשב שישל, מ"ולאחרים ישל

 

 .והוציאו את הענבים, יחד עם כמות גדולה של ענבים ובישל אותו,  קטנה של ענבים למיץסחטו כמות. ט

 .מה דין מיץ הענבים, כ ספק על הענבים שנתבשלו אם הם של ערלה"נתעורר אח .1

 .מה הדין אם הענבים היו ספק טבל .2

  ].ד שם"ט שפ"ך סק"ש, ז שם"משב, י"ז סק"ט[



אם ' אפי, אם הוציאו את האיסור עצמו ונשאר רק טעמו, במינוז איסור שנתערב עם היתר מין "לדעת הט .ט

א שגם "ובזה דעתו כהרמ, ואין צריך בזה כלל לדין ביטול, מדאורייתא הוא מותר, הוא רוב כנגד ההיתר

 .מ בטיל"דשיל

גם באיסור דאורייתא יחשב , ז שאם יהיה ספק אם נתערב רוב טעם איסור במיעוט היתר"ז כתב במשב"ולפי

אבל , מ בטל"בטבל שהוא דשיל' ג אפי"ז בכה"וכן לדעת הט - .ע רב"ז וצ"אמנם סיים ע, רבנן ולקולאלספק ד

יחשב לספק ' ולכן בספק ערלה וכדו, ת לדין ביטול"ך גם בתערובת של טעם מין במינו צריך מה"לדעת הש

 . דצריך לדין ביטול בזה, ג לא בטיל"מ בכה"וגם בדשיל, דאורייתא

 

  . האם צריך לחשוש שזה בכור, על חמור ורוצה לרכוב, ילמי שהולך לטי. י

  ].א"ת סק"פ, ד"א סק"ב ביאור הגר"ך סק"ש[

ובזמן הזה אין צריך לתתו ] ה עולא"ב ד"ח ע"ק ס"ב' כמבואר בתוס[, מאחר וכל אחד יכול לפדות פטר חמור. י

הביאם [דפריש מרובא פריש מ אמרינן כל "ונחלקו האחרונים האם בדשיל, כ אין כל הפסד בפדייתו"א, לכהן

ואפילו שיש כמה ספיקות דאפשר , ואם גם כל דפריש לא אמרינן לכאורה צריך לפדותו לעצמו] א"ת סק"הפ

] ך שם"ז וש"ח ובט"י ס"א בסימן ק"כמובאר ברמ[מ "ס נחלקו האם אמרינן בדשיל"גם בס,  ם"שהוא של עכו

ך "כמבואר בש. [מ"תא ודאי לא אמרינן בדשילובפרט שכאן זה ספק אחד בגופו ואחד בתערובת דבדאוריי

 [. ד"א סק"ובביאור הגר, ב"סק

 

 ג"סימן ק

ונתנו , והיו קצת חמוצים, התפוחים היו של ערלה .בישלו  רסק מתפוחים ועוד כמה מיני פירות  .א

 .קצת טעם חמוץ בהכל

 .מה דין כל רסק הפירות .1

 . או רוב הרסק,או חלק ניכר, האם יש הבדל אם היתה כמות קטנה של תפוחים .2

 .'שמחה וכדו, לאורחים האם יש הבדל אם עשה את רסק הפירות .3

התפוחים  ונודע שהיו, אם בישלו כמות גדולה של תפוחים חמוצים בתוך קצת מיץ פירות .4

 .של ערלה והוציאו אותם

 .ז קיבל הרסק טעם טוב"ועי ,כ סוכר"מה הדין אם הוסיפו אח .5

 . רק לא ניכר טעם החמיצותהאם שונה הדין כאשר מחמת מתיקות הסוכר .6

 .להוציא קצת ולאכול, האם מותר בזמן שהסוכר מתבשל עד שמטעים את הרסק .7

יד , ב"פליתי סק, ה"ד ביאורים סק"חו, ג"וסק, א"ז סק"משב, ז"וסק, ג"א סק"ביאור הגר, ה-ג"ך סק"ש, ה-ג"ז סק"ט, ב"ס, א"ס [

 ].ו"קצר סקט, א"יהודה ארוך סקי

אלא כל שאינו נהנה מטעמו אינו ,  את המאכל לא צריך שממש יפגום את המאכלפ לא יאסור"כדי שנטל .א

א שאם היה כמות של איסור כזו שביחס לטעם שהוא פוגם הוא "ע שי"אוסר את המאכל אלא שמבואר בשו

  . פ אוסר"שהוא נטל' אפי, מעדיף את תערובתו

ם שאינו אוסר את התערובות הוא רק וכל הטע, ומאחר והאיסור בעצם מצד עצמו בדרגה ומצב הראוי לאכילה

 לכן רק במקום שהאוסר מצד עצמו צריך להתבטל ברוב ורק. פ אין לטעמו חשיבות ובטיל"מפני שכשהוא נטל



אבל אם האיסור הוא , במקום שטעמו פוגם לא אמרינן טעם כעיקר והכל בטיל, מחמת שניכר טעמו לא בטיל

כל שהוא בדרגה ומצב שעדיין ראוי לאכילה אוסר ,  בטילמחצה על מחצה שגם מחמת עצמו לא' ואפי, הרוב

ז שלעולם ודאי "מבואר במשב,  וכאשר התערב פליטת מאכל איסור בתוך בעין של היתר - .את כל המאכל

וכל הטעם והדין שכאשר , שבמציאות בפועל הבעין נמצא בתערובת בכמות מרובה יותר מאשר פליטת המאכל

אבל בפליתי ,  שאינו בעין זה רק בגלל הנתינת טעם שלו ולא בגלל הבעין שלוהאיסור הוא מרובה אוסר אפילו

 . כתב שזה תלוי במחלוקת הראשונים

ולא רק אם . אסור, שכל שפוגם ולבסוף השביח ע"מבואר בשו, ז קיבל טעם טוב"כ הוסיפו סוכר ועי"ואם אח

כגון , י פעולה חיצונית"שבחה נעשתה עאם הה' אלא אפי, כגון חומץ לתוך גריסים ונצטנן, כ השביח"מאליו אח

 . אבלרק אם השביחו ולא שרק אינו ניכר, כ חוזר לאסור"ג, שהוסיפו סוכר

 

 .שמן שטיגנו בו בשר  .ב

והקדרה  האם תפוחי האדמה, בו תפוחי אדמה כ את השמן לקדרה אחרת וטיגנו"העבירו אח .1

 .נהיו בשריים

, טיגנו במחבת הזו מאכל חלבי לעתונודע שבאותו מעת , וכן אם טיגנו שמן במחבת בשרי .2

', א וכדו"באותו שמן בקדרה אחרת תפו כ טיגן"ואח, ויש בה בליעות של בשר בחלב בן יומו

 .א והקדרה"מה דין התפו

, ו"ז סק"משב, ז"ז סי"א נ"חכמ, ח"ד ביאורים סק"חו, ו"א סקט"ביאור הגר, ו"ת סק"פ, ד שם"שפ, ד-ג"ך סקי"ש, ד"ס]

 [.א שם" ובהגהות רעט"ו סק"ז סימן צ"וכן משב, ג"א סק"רע

כ עם אותו שמן "מ אם טיגן אח"ומ, ע שהבשר נותן בשמן טעם פגום"מבואר בשו, בשר שהתבשל עם שמן. ב

ט מבואר "בר נ ט"ולענין נ, אלא רק נותן טעם פגום בשמן, מאחר והבשר הבלוע בשמן אינו פגום', א וכדו"תפו

א "נמצא שבתפו,  ללא אמצעות כלי אינו יורד בדרגת נתינת טעםג  שכל בליעה שעוברת ממאכל למאכל"בפמ

א  "כ הרמ"וכמש, א הבשר כן נותן טעם מושבח"ובתפו, מעורב עכשיו בליעות של בשר בדרגת טעם ראשון

 . לענין הקדרה

לדעת , א"ג והרע"נחלקו הפמ, כ כשעוברים למאכל הם בליעת היתר"ובאופן שבכלי יש בליעת איסור ואח

 לכן כאשר בלוע איסור בכלי גם אם, חר ובאיסור אין כלל מעלה כאשר יורד בדרגת נתינת טעםג מא"הפמ

ט מחשיבין אותו רק משעה שעבר "מ לענין דרגת הנ"מ, כאשר עבר מהכלי למאכל הוא נחשב לבליעת היתר

 ירד אבל במציאות, ט שלו"א למרות שבעודו איסור אין משמעות לדרגת ירידת הנ"אבל לדעת הרע, למאכל

, ט"שבו כן מחשיבים ירידת דרגת נ, כ עבר למאכל אחר ובאותו מאכל הוא היתר"ולכן כאשר אח, דרגתו

ך סובר ששמן "א אבל הש"אמנם כל זה רק לדעת המחבר והרמ, מחשבים גם את הבליעות שהיו בעודם איסור

 .א"וכן נראה דעת הגר, אינו פוגם בבשר

 

 .ס כמות מרובה של תבליניםובתחלת הבישול הכני, בישל מאכל בקדרה  .ג

מה דין המאכל שכבר , נודע לו שהתבלינים ללא הכשר, עוד מאכלים לקדרה לפני שהוסיף .1

 .בקדרה



מה , כ מחמת הבישול התבלינים יתפשטו ויבלעו בכל המאכל ויקבל טעם משובח"אם אח .2

 .לפני שהתפשטו ואחרי, דינם

 .תובל כראויכ עוד מאכלים בקדרה ורק מחמת זה כבר מ"אם הוסיפו אח .3

כדי , האם יכול להכניס עוד כמות של תבלינים כשרים, לפני שמוסיף עוד מאכלים לקדרה .4

 .כ עוד מאכלים לא תורגש פעולת התבלינים האסורים"שכשיוסיף אח

וכן האם מותר להוסיף עוד כמות מרובה של מאכל שלא יורגשו כלל התבלינים הלא  .5

 כשרים בסוף הבישול

ומחמת החום כששהתה שם , כנגדה'  קדרה עם מרק בשרי ואין סוכן גבינה שנפלה לתוך .6

 .מה דין המרק, טעם חמוץ במרק ונתנה כמה רגעים החמיצה

כבר היתה  או שבשעה שנפלה, טעם חמוץ הגבינה ונתנה אם ברגע הראשון כבר החמיצה .7

 .החמיצות והוסיף למרק דברים הממתקים כדי שלא תורגש, חמוצה

האם כבר  ,אבל יש לו כבר קצת ריח חמוץ ,טעם חמוץ במרק האם הגבינה עדיין לא נתנ .8

 .נאסר

אך מי שמגיש אותו כגון , ל אם החמיצות במרק אינה מפריעה לאוכל אותו"מה הדין בהנ .9

 . åì òéøôî äæ ïëìåדואג ששמו ייפגע' בעל אולם שמחות וכדו

ג פתיחה "פמ, ב"קצר סק, ד"א וסקי"ארוך סקייד יהודה , ו"ד סק"שפ, ד"א סק"רע, א"ז סק"משב,  ז"ך סק"ש, ב"ס, א"ס [

 ]ח"ח סק"פר, ה מיהו"ב ד"ג אות כ"ט סוף סקס"יד יהודה סימן ס, ה שוב"ד ד"ג פ"לתערובת ח

אבל , ך אינו אוסר"פוגם ולבסוף השביח כשחזר והשביח ודאי אוסר אבל כל עוד שלא השביח לדעת הש.ג

 , גם בשעה שעדיין פוגם אוסר, צמוח פוגם כזה שלבסוף עתיד להשביח מחמת ע"לדעת הפר

א כתב שאינו נחשב לביטול איסור כי בשעה שהוא "ברע, ולהוסיף לכתחילה כמות כזו שלא יורגש טעמו

  , ד מוכח שאסור להוסיף בידים כדי שלא יורגש טעמו"אבל מהשפ, פוגם הוא עדיין היתר

 

כ הכניסו לתוך "ואח, גדוכנ' ולא היה ס, או יין של ערלה, מרק שהתבשל עם שמן של שביעית  .ד

 .כנגד האיסור' המרק בשר ועכשיו יש ס

 .והמרק, מה דין הבשר .1

 .'האם שונה הדין כשצריך את המרק לצורך שמחה וכדו .2

יד , ו"ד ביאורים סק"וסימן צ, י"ד ביאורים סק"חו, ב"א סק"רע, ו"ד סק"שפ, ו"א סקכ"ביאור הגר, כ"ך סק"ש, א"ז רמ"ס [

 ].א"ראש יוסף חולין דף קי, ח"ב סקל"נהגות הנשאל סדה, ו"יהודה שם ארוך סקכ

אלא שהמרק נאסר , וממילא לשמן אין כח לאסור את הבשר, פ"ע שהוא נטל"שמן בבשר מבואר בשו. ד

א כתב שלא במקום הפסד לא אמרינן אין הנאסר יכול לאסור במקום "וברמ, נ והוא יכול לאסור"ונהיה חנ

כמבואר [נ של לח בלח בשאר איסורים "מ בין כך מותר ככל חנ"סובמקום הפ, שאין בכח האוסר לאסור

, ד  שגם אם בישלו איסור בתוך היתר שנותן בו טעם מושבח"ז כתב השפ"ולפי]. א"ך ובביאור הגר"בש

פ אבל מה שנאסר "כ נתערב המאכל שנאסר במאכל אחר שבו האיסור נטל"ואח, נ"וההיתר נעשה לחנ

שכל , ד והיד יהודה כתבו לחלק"אבל החו, הפסד נאסר המאכל השניבמקום שאין , נותן בו טעם לשבח

נ היה גם "שההיתר נהיה חנ זה רק במקום שבשעה, פ לא אמרינן אין הנאסר"א שלענין נטל"כ הרמ"מש



כ אינו יכול "כגון  איסור מושבח שנבלע בקדרה אלא שאח, בכח האיסור עצמו לאסור את ההיתר השני

אבל דבר , בזה קיבל ההיתר הראשון את כוחו של האיסור ואוסר כמוהו, ע"ללאסור כי כבר עבר עליו מע

ז  "ולפי, כח יותר ממנו ואינו אוסר כלל אין לנאסר מחמתו, שבמהותו אינו יכול לאסור את המאכל השני

אפילו שהיין , כ הכניסו לתוך המרק גם בשר"ואח, אם בישלו מרק עם יין או שמן של שביעית או ערלה

ג המרק שנאסר מחמת השמן האסור הוא מצד עצמו אוסר את "מ לדעת הפמ"מ, מים בבשרוהשמן פוג

 .ד הבשר לא יאסר"הבשר אבל לדעת החו

נ ואוסר "אינו מפני שהמים נהיה חנ, א לאסור שלא במקום הפסד"כ הרמ"שכל מש א כתב"אבל ברע

 שכשהבליעות של איסור ד"ך בסימן צ"אלא מפני שמחמיר כדעת הש, אפילו שלאוסר כבר אין כח לאסור

וממילא אין , ע מאותו שעה"מונים שוב מעל, י בישול"שבדופני הקדרה יצא פעם אחת לאויר העולם ע

ובהגהות הנשאל נראה שלהלכה דעתו של . פ לא אמרינן אין הנאסר"ראיה כלל לדין זה שלענין נטל

 . כ להתיר לפחות באופן שהאיסור הראשון פוגם במהותו"ג ג"הפמ

 

מרק  ולמחרת בבוקר בישלו בה, בטעות מאכל חלבי כ בישלו בה"ואח, בשר שהתבשל בהקדרה   .ה

 .ירקות פרווה

 .מה דין מרק הירקות .1

מבישול  את מרק הירקות כבר עבר מעת לעת אם בשעה שבישלו בקדרה האם יש הבדל בין .2

 .לא עבר מעת לעת גם מבישול הבשר לבין, אך לא מהבישול החלבי, הבשר

, מבישול הבשר אחרי מעת לעת ,ולמחרת, את מרק הירקות בישלו באותו היוםמה הדין אם גם  .3

 .בישלו בו מאכלים אחרים, מבישול החלבי ומבישול מרק הירקות אך תוך מעת לעת

 . גם מהבישול החלבי בישלו בו מאכלים אחרים מה הדין אם רק אחרי שכבר עבר מעת לעת .4

', ק בכמות מרובה לצורך שמחה או לשבת וכדוהאם יש חילוק בין בישל מר, ל"בכל האופנים הנ .5

 .או שאין כל קושי להכין שוב מרק אחר', לבין יש קצת הפסד של סעודה וכדו

יד יהודה קצר , ח"ד סקי"שפ, א"י-י"ז סק"משב, י"וסק, ח"א סק"רע, דגול מרבבה, כ"וסק, ח"ך סקי"ש, י"ז סק"ט, ה"ס [

  ].ג"ד חידושים סק"סימן צד "חו, ד שם"ושפ, ב"ד סקכ"ך סימן צ"ש, ח"סקל

 

ומדינא אפילו אם כבר , ח"נ של בב"ח דינו כחנ"נ הבא מכח בב"לדעת המחבר חנ, ך"ז והש"לדעת הט1.ה
ע משעה שבישלו בה את "מ כל שעדיין לא עבר מעל"מ, ע מהאוסר כלומר מהבשר והחלב"עבר מעל

ח ואוסר דמונין משעת "בי של ב"נחשב שיש בקדרה בליעות של איסור ב, ח"המרק שנאסר מחמת בב
שהבליעות של בשר וחלב , אלא שאם עבר לילה בין בישול הבשר וחלב לבישול המרק, הבישול השני

כי יש בו בליעות של , ת"אפילו שהמרק עצמו אסור מה,  נבלעו בו רק אחרי שכבר עבר עליהם לינת לילה
נ אינו אלא ספק "אם חל עליו דין חנאבל ביחס לדין שלו עצמו ה, ח שספיקו בלינת לילה הוא לחומרא"בב

וממילא כבר נבלע במים טעם פגום , כי מצרפים את דעת הסוברים שלינת לילה פוגמת, דרבנן ומותר
, ח לא עבר לילה"אבל אם אחרי שחל עליהם איסור בב.  ח בעצמו"ע משעה שנאסר הבב"ומונים רק מעל

 מחמת לינת לילה חל על הבליעות כשהיה מאחר והספק, אפילו אם עבר לילה בין הבשר והחלב בעצמם
ובין  ,וכבר הוכרע עליו מספק שלינת לילה אינה פוגמת ונאסר, ח בעצמו"עדיין ספק דאורייתא של בב

כ לא התחדש שום סיבה וצד לקולא מלבד "הזמן שהם נאסרו מספק לבליעות שעברו למרק שנתבשל אח
וכן , ח בעצמו"ע ולא משעה שנאסר הבב"נו מעלומונים ממ, לכן גם המרק נאסר,  נ דרבנן"שנהפך לחנ

, ח ולינת לילה משעת בישול המרק"ע מבישול הבב"כ עבר מעל"ואח, אם בישלו גם את המרק באותו יום

                                                 
 .ג את כל פרטי הדינים העולים מסעיף זה להלכה"שם סידר הפמ, ב"ד סק"ד סימן צ"עיין בשפ 1



, נ"מאחר ובאותו שעה שבישלו את המרק באותה קדרה עדיין לא היה לינת לילה ונקבע שכבר נעשה חנ
 . א"כן ביאר הרע, ע ממנו"צריך מעל

, דעת הסוברים שלינת לילה פוגמת, ס" כתב שטעמו של המחבר להתיר בעבר לילה הוא מדין סז"ובמשב
ע רק משעה שהאיסור עצמו נבלע ולא משעה שבישלו בו את "נ מונים מעל"ודעת הסוברים שבכל חנ

כ  גם באופן שבישלו את המרק לפני לינת לילה יהיה "ולכן הקשה דא, נ מכוחו"המאכל השני שנהיה חנ
  .ס"ס

א כל שעבר לילה אפילו בין הבשר לחלב שכאשר דנים על החלב עצמו צריך להכריע "אבל לדעת הרמ
, נ דרבנן"כ שהוא רק חנ"מ ביחס למרק שנתבשל אח"מ, עליו מספק דאורייתא שלינת לילה אינה כלום

ול ע רק מביש"ע מבישול הבשר והחלב עצמם אלא עבר מעל"אבל אם לא עבר מעל. ספיקו לקולא ומותר
ואפילו לדעת הסוברים שבשר וחלב שנפרדו זה מזה , א אוסר"גם לדעת הרמ, הבשר ולא מבישול החלב

והחלב אוסר , וממילא נחשב שעדיין מעורב בשר בתוך החלב, משהו פ נחשב שיש"נטל, אין אוסרים כלל
 . ד"ד היד יהודה והחו"כ השפ"כ, ח"מדינא ממש של בב

אבל גם בשאר איסורים , נ של שאר איסורים"ח דינו רק כחנ"בבנ הבא מכח "ך מחד חנ"אבל לדעת הש
, להחמיר ולאסור מדינא צריך, נ"ע משעת הבישול השני של המרק שנהיה חנ"כל שעדיין לא עבר מעל

אלא שכל שפעם אחת יצאו הבליעות מדופני הקדרה , נ וממשיך לאסור"ולא בגלל שמה שנתבשל נהיה חנ
נמצא שהאוסר הוא לא . ע משעה שנבלעו פעם שניה" למנות את המעלצריך, לאויר העולם ונבלעו שוב

ך אפילו במקום "כ לדעת הש"וא ,פ"ח עצמו כי עדיין לא נעשה נטל"ח אלא הבב"נ מהבב"המרק שנהיה חנ
ע מבליעת האיסור עצמו "נ אלא מפני שעדיין לא עבר מעל"כי אינו מטעם חנ, הפסד מרובה אין להקל

א "ך שרק במקום הפסד קצת בהכרח שזה רק לדעת הרמ"כ הש"ומש, מרבבהכ הדגול "כ, בפעם השניה
 .עצמו

 

, או התבלינים ללא הכשר, כ שהירקות היו של שביעית"ונודע אח, בישלו מרק ירקות בקדרה  .ו

 .מהבישול הקודם בישלו שוב מרק ירקות בקדרה ולמחרת בבוקר תוך מעת לעת

 .מה דין מרק הירקות השני .1

מבישול האיסור של  אך אחרי שכבר עבר מעת לעת,  מרק ירקות באותה קדרהבאותו יום בישלו שוב .2

 .מה דין המרק, אתמול

מבישול הירקות הראשונים של  כשכבר עבר מעת לעת ,מה הדין אם לא באותו יום אלא ביום שאחריו .3

 .מבישול הירקות השני בישלו בו שוב תוך מעת לעת, שביעית

ולמחרת בבוקר תוך מעת , תו יום שבישלו את המרק של שביעיתאם בישלו את מרק הירקות הראשון באו .4

 .מה דינו, לעת מבישול הירקות של שביעית בישלו בו שוב מרק

 לבין בישלום, האם יש הבדל בין בישלו את מרקי הירקות לצורך שבת או שמחה, ל"בכל האופנים הנ .5

 . או שבישלו כמות מועטת של מרק ,לצורך סעודה סתם

, ח"יד יהודה קצר סקל, ח"ד סקי"שפ, א"י-י"ז סק"משב, י"וסק, ח"א סק"דגול מרבבה רע, כ"וסק, ח"ך סקי"ש, י"ז סק"ט, ה"ס[

 ]. ו"כ-ד"א סקכ"ביאור הגר, ג"ד חידושים סק"ד סימן צ"חו, ד שם"ושפ, ב"ד סקכ"ך סימן צ"ש

 אלא שהוא עדיין ע"אבל אחרי שמהאוסר כבר עבר מעל, ע להלכה עדיין אוסר"כשעבר רק לינת לילה לכו. ו
, נ"א שבשאר איסורים לא אמרינן כלל חנ"א מאחר וי"לדעת הרמ, ע משעה שהמאכל נאסר מחמתו"תוך מעל

ואת דעת הסוברים שלינת לילה , ע רק משעת בישול האיסור"מצרפים את דעת הסוברים שלעולם מונים מעל
למרות , ע מבישול האיסור"עלולכן המרק הראשון שהתבשל תוך מ, והמאכל השני לא נאסר, כבר פוגמת

אבל המרק השני שהתבשל רק , ואפילו במקום הפסד מרובה, שהתבשל רק אחרי לינת לילה מהאיסור נאסר
אבל גם שלא , נ של שאר איסורים"כי זה חנ, מ בכל האופנים מותר"במקום הפס, ע מבישול המרק"תוך מעל

נ מחמת " לילה מבישול המרק שנהיה חנע מבישול האיסור וגם עבר"אם כבר עבר מעל, מ"במקום הפס
כנגד האיסור שנבלע בתחלה ' ואפילו אם בבישול של המאכל השני אין ס, הבישול השני לא נאסר, האיסור

יתירא מכך אפילו אם בין כל בישול . נ אין מה שיאסור"ולולא חנ, ע"מ כבר עבר מהאיסור מעל"בקדרה מ
, ובאמצע הלילה בישלו בו את המרק, ת האסורים בתחלת היוםכגון שבישלו את הירקו, לחבירו לא עבר לילה

אבל עדיין לא עבר לילה מבישול המרק כי , ע מהבישול של האיסור"ובבוקר שלמחרת אחרי שכבר עבר מעל
ע "מ מאחר וכבר עבר מעל"מ, שאין כאן צירוף של לינת לילה, בישלו בו שוב מרק, זה היה באמצע הלילה



מצרפים להיתר את דעת הסוברים , נ של שאר איסורים"ל האוסר הוא רק חנוכ, מבישול האיסור עצמו
ד בסימן "ובשפ, ה"ד כ"א סקכ"כמבואר בביאור הגר[, ע רק משעת בישול האיסור בעצמו"שלעולם מונים מעל

האיסור הרי יצא שוב , ך שבשעה שבישלו את המרק הראשון"ד נראה שגם לדעת הש"ובשפ]. ב"ד סק"צ
אבל אם גם את . אפילו ללא כל הפסד כ מקילין בזה"ג} ט שהוא איסור"ט בר נ"ם לא שייך נוג{לאויר העולם 

נ של שאר "מ בין כך מותר בגלל חנ"דבהפס, המרק הראשון בישלו לפני לילה מותר רק במקום הפסד קצת
א יש כאן נ אלא מפני שיצא לאויר העולם וממיל"דאינו אוסר מצד חנ, ך אסור מדינא"ובזה לדעת הש, איסורים

כנגד האיסור בעצמו שלכאורה גם לדעת ' מלבד באופן שבבישול השני יהיה ס{רק היתר של לינת לילה לבד 
 .}ע"ך אפשר להקל וצ"הש

 

 ונתעורר לו חשש שאולי טיגן, ְּבמחבת ולמחרת בבוקר טיגן מאכל חלבי, בה בשר מחבת שטיגן  .ז

 .במחבת הבשרי של אתמול

 .מה דין המחבת .1

ומסתפק אולי עירב את המרק במצקת , בלילה בשר בוקר מרק פרווה בקדרה שבישלו בהוכן מי שבישל ב .2

 .מה דין המרק, חלבית

, חלבי שטיגן בה מאז אבל מסתפק האם כבר עבר מעת לעת, וכן מי שטיגן בטעות שניצלים במחבת חלבית .3

 .מה דין המחבת והשניצלים

או כשמסתפק האם היתה , ירי החמאהקצת משי מה הדין אם המחבת החלבית היתה עדיין מלוכלכת .4

 .מלוכלכת

הנהגות , ה"ה ס"א נ"חכמ, ד"ה סקי"ז סימן צ"משב, ט"א סק"רע, א"ז סקי"משב, ה-ד"כ, כ"א סק"ביאור הגר, ז"ך סקט"ש, ז"ס[

 ].ב"ב סי"הנשאל סד

ת ודע, ע מבישול האיסור אינו אוסר"לדעת המחבר במקום שיש צירוף דעת הסוברים שאם כבר עבר מעל. ז
ג ביאר שזהו "ובפמ, א"כמבואר בביאור הגר. ח"נ הבא מבב"מצרפים להתיר גם בחנ, הסוברים שלילה פוגם

וממילא כל הספיקות המוזכרים כאן מאחר . ח עצמו לא מצרפים"נ של בב"אבל בחנ, א"כ טעמו של הרמ"ג
י "א הביא מהמנח"רעאבל ב, ספיקו אסור, וביותר שזה ספק בדאורייתא, ח"נ הבא מכח בב"שאינו קשור לחנ

א "כ לפחות במחבת שא"וא, מ"ת שלילה פוגם ומתירים בזה בהפס"ס את דעת ר"שבכל ספק מצרפים לס
, בכל ספק שיארע האם נאסר או לא' וכן לענין המאכל במקום שמיועד לשמחה או צורך שבת וכדו, להגעילו

ה צידד להתיר בזה "ז בסימן צ"ובמשבא "כ בחכמ"וכ. ספיקו מותר, אבל ודאי שכבר עבר עליו לפני כן לילה
 .  אבל בהנהגת הנשאל חילק בזה בין מקום שספיקו דאורייתא כהכא או ספיקו דרבנן, מ"בכלי חרס בהפס

אבל אם ידוע לו , בסתמא אמרינן שהכלים נקיים, ואם מסתפק האם נשאר גם בעין של החמאה על המחבת
ג דפנות "דעות במחבר האם גם בעין שהוא רק טוח ע' ב,  וכנגד' שהיה מרוח חמאה על דופני המחבת אם אין ס

אבל אם היה ] א"כמבואר בביאור הגר[, ולהלכה סתם לקמן כדעה ראשונה שהבעין כן אוסר, פ"הקדרה נטל
אבל , י אינו אוסר"ך מאחר והמחבת אינו ב"א והש"לדעת הרמ, כנגדו' מרוח רק מעט שבכל הטיגון ודאי היה ס

 .כנגד כל המחבת' בעין גם הבלוע לא נפגם וצריך סל כשיש "לדעת המהרש
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