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æ÷æ÷æ÷æ÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

ìùáîá íé÷ñåôä åðúðù äöò àåä íéøáãä ãåñéå ,[áì÷ 'éñ] â"îñáå [äì 'éñ] äîåøúä øôñá àåä à"îøáå ò"åùáù íéðéãä øå÷î

,àöîäì ìåìòä øåñéàä ãâðë íéùéù ùé ìåùéáä ïîæá íàã ,àîè âã åà äøåñà äöéá íäá íéàöîð íéîòôì øùà íéâã åà íéöéá

äæä øúéää úà áøòì ìåìò ë"çàå ,åðøñàéå íéùéù åá ïéàù øúéä íò øåñéàä øàùé àîù ïðèöúù ãò äøéã÷äî ÷øî àéöåé ìà

.åúåà íâ øåñàìå óñåð øúéä íò

íé÷ñåôä å÷ìçð øúéää ïéá øåñéà íù äéäù øøáúä óåñáìå ,ïðèöä ìéùáúäù éðôì äøéã÷äî àéöåä àìà ïë äùò àìù äø÷îáå

.ïéøéúî ïåùîù åðéáø ïëå [äîåøúä øôñá] êåøá åðéáøå ,ïéøñåà åúòéñå à"áéøä ,ãáòéãá íéâãä úà åà íéöéáä úà ïéøñåà íà

éîòè úàå íéøñåàä éîòè úà øåéö ìëá åøàéáå ,úáåøòúäî íéâã åà íéöéá úàöåä ìù íéðåù íéðôåà äîë åøééö íé÷ñåôäå

:ïìäì øàåáîëå íéøéúîä

êåøáêåøáêåøáêåøá åðéáøååðéáøååðéáøååðéáøå à"áéøäà"áéøäà"áéøäà"áéøä å÷ìçðå÷ìçðå÷ìçðå÷ìçð åáåáåáåá øåéöáøåéöáøåéöáøåéöá [ç"åúá][ç"åúá][ç"åúá][ç"åúá] à"îøäåà"îøäåà"îøäåà"îøäå é"áäé"áäé"áäé"áä øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá [à[à[à[à

åìùáúð äáù äøéã÷äî íéâãä úà äøéòù ïôåàá éøééà êåøá åðéáøå à"áéøäù íéøàáî [à ïéã àð ììë úàèç úøåú] à"îøäå é"áä

äøéã÷äî íéâãä ìë åøáòåä óåñáìù ãò ,åìùáúð åáù áèåøäî ÷ìç íò íéçúåøä íéâãä úà äøéò íòô ìëáå ,àòîé÷ àòîé÷

.íéøåäèä íéâãä ïéá àîè âã àöîð óåñáìå ,äøò÷ì

ïéà àîèä âãä ãâðë øúéäá íéùéù ìù úåîë äøàùð ïééãòù ïîæ ìë ,äìéçúá äøéã÷äî àîèä âãä úà äøéò íà äæ øåéöáå

ïåéë åãâð íéùéù ïéàùë] äøò÷ä êåúá äæä âãä ïúéð øùàëå ,åãâð íéùéù åéä äøéã÷á äéä àîèä âãäù äòùáù íåùî ,øåñéà

åðéà éðù éìëù íéøáåñ íúòéñå êåøá åðéáøå à"áéøäå ,éðù éìëá àåäù ïåéë øñåà àåä ïéà [úçà íòôá íéâãä ìë úà åøéò àìù

.ììë øñåà1

åéäù áèåøä ïëå íéâãä ìë åøñàðå ,åãâðë íéùéù äøéã÷á äéä àìù ïîæá óåñáì øàùð àîèä âãä àîù ùùç à"áéøä íðîà

.äøò÷äî åàéöåäå àîèä âãä úà àöîù øçàì óà ,äøò÷áù íéâãä íéøñàð äøò÷ä ìà íúåà äøéò øùàëå ,åîò

:íéðôåà äîëá ïëúé äøò÷áù íéâãä ìù äæ øåñéà

.íøéëäì à"àå íéâãä øàùá åáøòúð àîèä âãäî åòìáù íåùî åøñàðù íéâãä .à

.ïðåö ìò íçî éåøéò ïéãë ,äôéì÷ éãë íéøñåà íä éøä äøò÷áù íéâãä ìò øåñàä áèåøäî äøòî øùàë .á2

:íéîòè äîë åøîàð íéâãä úà íéøéúîä úòãá

.àïéãëå ,äøò÷áù íéâãä áåøá íéìèá åøñàðù íéâãäù íåùî íòèäå ,íéøñàð äøò÷áù íéâãä ïéàã áúë êåøá åðéáø

.ùáéá ùáé áåøá ìåèéá3íâ ïëàã ê"ùä áúë ,äôéì÷ éãë äøò÷áù íéâãä úà øåñàé éåøéòäù éðùä ùùçä éáâìå

רוטב]. עם השני בכלי שניתן זה באופן [עכ"פ ראשון ככלי דינו אין שני בכלי הניתן גוש דבדבר סוברים וגם .1

הדג את עירה אם גם ומפליט, מבליע שני כלי חום דגם הסוברים ס"ב] קה [סי' לעיל שהובאו הפוסקים ושאר הרשב"א שלפי ונמצא

נגדו. שישים בהם אין אם עמו שעירה והרוטב הדגים כל את אוסר הוא הרי הקערה אל בתחילה הטמא

אינו חם שני דכלי שנקט יעקב כהמנחת [דלא גבר, תתאה דיני לענין כצונן הוי שני כלי שחום הסוברים הפוסקים לרוב דאף והיינו .2

קליפה. כדי דאוסר צונן לתוך כחם הוי מ"מ כולו], יאסר רותח מכ"ר עליו יתן ואם גבר, תתאה דיני לענין כצונן

מחמת אסורים אינם הדגים ושאר מהתערובת, הוציא כבר הטמא הדג את שהרי להתכבד, הראויה חתיכה או בריה דהוי לומר ואין .3

וקא]. ק סי' לעיל [כמבואר חהר"ל דין ולא בריה דין אין ובכה"ג בהם, שנבלע האיסור מחמת רק עצמם
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.íéâãä úà óåì÷ì êéøöã äãåî êåøá åðéáø4

÷øå ,øçà éìëì áèåøä ìë úà äøéò àîèä âãä ãâðë äøéã÷á íéùéù åøàùð àìùë ,ïåøçàä éåøéòä éðôìù ïôåàáå

íäî àöåé ïäá òåìáä øåñéàä ïéàù íåùî ,äøò÷áù íéâãä úà íéøñåà äìàä íéâãä ïéà ,äøò÷ì äøéò íéâãä úà

.éðù éìë ìù áèåø àåä äøò÷áù áèåøäå ,ïåùàø éìë ìù íç áèåø éìá5

.äôéì÷ ö"àå ,ììë íéøåñà äèîìù íéâãä ïéà åæ àúîé÷åà éôìã êåøá åðéáø úèéù úà úàèç úøåúä øàéá êëå

óåñá íà óàå ,ãçéá äáøä ìùáì íéìéâøù ,íéâãá çéëù áåøá ìåèéá ìù äæ íòèù [é"áá åéøáã åàáåä] â"îñä áúëå

ùéù íéâã ìù äìåãâ úåîë ùé äøò÷á î"î ,åøñàðå àîèä âãä íò íéâã íéùåìù åà íéøùò äøéã÷á åøàùð éåøéòä

íéùåìù åà íéøùò øåñàð íàå ,äáøä ë"ë ìùáì çéëù àì íéöéáá ìáà ,ùáéá ùáé ìåèéá ïéãë íéâãä ìèáì éãë íäá

.[åøù íéöéá íâ ïìäì íéàáåîä øúéää éîòè øàù éôì ë"àùî] .ïìèáì øúéä ìù íéöéá éã ïéà íéöéá

.áóåñáì àîèä âãä øàùðù ììë ïðéùééç àì àø÷éòîã ,øéúäì øçà íòè áúë [â"îñá åéøáã åàáåä] ïåùîù åðéáø

àìå íéðåùàøä íéâãä íò øåñéàä àöé éàãåáã ïðéøîàå ,àúéà àáåøá àøåñéàã ïðéøîàå ìéàåä ,åãâð íéùéù ïéàùë

.ììë íéâãä åøñàð

óåñáì øàùðù äî úîåòì äøéã÷ä ïî åøéòù øúéäá áåø ùé øùàë ÷ø àëééù ù"øä úøáñã [à ÷"ñ] ê"ùä áúëå

äéä íà øñàéäì ìåìòåïåéëå ,øñàå óåñáì øàùð àìå äøéã÷ä ïî åøéòù áåøá äéä øåñéàäù ïðéøîàã ,øåñéàä åá

íéùéù ùé íà ÷ø úëééù ,àúéà àáåøá àøåñéà úøáñ ë"à ,íøñåà àîèä âãä äéä óåñáì íéâã è"ð åøàùð íàù

â"äëá ÷øå ,àîèä âãä ãâðë ë"÷ì áåø÷ ìéùáúä ììëá àäéù ïðéòáã åðééäå ,óåñá åøàùðù è"ðä ìò óñåðá íéâã

àìã ,íéöéáá àìå íéâãá ÷ø êééù ù"øä øúéäù àöîð æ"éôìù ê"ùä áúëå .àúéà àáåøá àøåñéà ïéãî øéúäì êééù

.íéöéá ìù åæë úåîë ìùáì çéëù

.âíéâãä úà øñàå óåñáì øåñéàä øàùðã øîåì "àøåñéà ïðé÷æçî àìã" íåùî àåäã íéøéúîä úòãá áúë à"îøä

áúëù [â ÷"ñ î"ãá àáåä ,àð 'éñ àøåã éøòù úåäâä] é"àøäî éøáãá àåä äæ ïåùìì øå÷îäå .äøéã÷ä óåñá åøàùðù

áåø ïéãá úàæ äìú ù"øäã ,ì"ðä ïåùîù åðéáø úøáñî ä÷åìç äøáñ åæ äøåàëìå .÷ôñî øåñàì ïéà àùùç íåùîã

ìò áúë î"ãä íðîà .áåø ïéàù ïôåàá óà äæù òîùîå ,ùåçì ïéàã àîúñá áúë é"àøäîå ,àúéà àáåøá àøåñéàã

é"àøäî úøáñã áúë [å úåà ð ììë] á÷òé úçðîäå .[ã ÷"ñ] à"øâäå [ã ÷"ñ] æ"èä áúë ïëå ,ù"øä úøáñë àåäã äæ

דבעינן ביבש יבש בשא"מ מין תערובת וכדין בזה, זה טעם ויתנו יבשלם שמא ביבש יבש ביטול דין בכה"ג יהא שלא לשאול אין [גם

דהוי ננקוט אם אף שבהם, הטמא הדג טעם ומצד במינו, מין הוי חנ"נ) דין (ויש שנאסרו המותרים הדגים מצד דהא יבשלם, שמא שישים

בקדירה]. נגדו שישים שהיה כשם בקערה, נגדו שישים יש מ"מ מינו בשאינו מין

שנשאר זה שרוטב כיון האסור, הרוטב של העירוי מחמת לאסור דאין שכתב מד] סי' חולין [פ"ז היש"ש דעת את הביא ד] [ס"ק הט"ז .4

יש מ"מ נבילה, נעשה והרוטב בלח חנ"נ דיש דס"ל דמאן דאף ביש"ש [ומבואר שבקערה. ברוטב בשישים בטל והוא מועט הוא בסוף

יהא העירוי של זה דרוטב לומר אין [וכן שבקערה. מה כל נאסר הזה הרוטב נגד בקערה שישים שאין שידוע באופן ולפי"ז נגדו]. שישים

ולהבליע]. להפליט זה בעירוי כח שאין משום שבקערה בדגים ולהבליעו בקדירה שנאסרו מהדגים טעם לפלוט ככ"ר דינו

אין דבדגים תמה והש"ך נגדו, שישים כשיש מותר ויהא שישים, עד יאסור שהעירוי שכתב חטאת מהתורת שהביא [סק"א] ש"ך ועיין

ברוטב שישים [כשאין נאסרת הקליפה דרק לצרף צריך אין וגם לשישים, הדגים כל לצרף מהני לא וא"כ קליפה, כדי אלא נבלע העירוי

הדגים]. של קליפה הכדי עם שבקערה

כשהוא ולא עצמו, מחמת אסור כשהוא היינו רוטב, כשאין אף קליפה כדי הצונן התחתון את אוסר החם שהעליון בעלמא שמצאנו ומה .5

ראשון]. כלי של חם רוטב [ובעינן רוטב בלי לחתיכה מחתיכה יוצא הבלוע שאין בו, הנבלע איסור מחמת אסור
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.ì"ðëå áåø ïéàùë î"÷ôðå ,ù"øä úøáñî ä÷åìç6

.ãêôùðù åðéîá ïéî úáåøòú [çö 'éñ] øéúäù íùëã ,[à ÷"ñ] ê"ùá àáåäå úàèç úøåúä áúë øúéäì óñåð íòè

åëéøöä ïðáøãî ÷øå äøåúä ïî øåñéàä ìèá ë"à áåø äéäù òåãéù ïåéëã ,øåñéàä ãâðë íéùéù åéä íà òåãé ïéàå äðîî

àì åà äðåøçàá øàùð àîèä âãä íà ÷ôñ ùé ð"ä ,àìå÷ìå ïðáøã ÷ôñ æ"ä íéùéù äéä íà ÷ôñ ùéùëå ,íéùéù

.÷ôñá ì÷äì ùéå ,øàùð7

êéøàäå ,åðéî åðéàá àìå ïðáøã ÷ôñ éåäã åðéîá ÷ø àìå÷ àåä êôùð ïéã àäã ,åìàä ç"åúä éøáãá ïã [à ÷"ñ] ê"ùäå

íéâã øéö î"î åðéî åðéà éåä íà óàã ïã ë"çàå ,åðéî åðéà åà øåäè âã éáâì åðéî áéùç àîè âã íà ïåãì ê"ùä

ïðáøãî àìà äøåñéà ïéà íã äá àöîð åà çåøôà äá í÷øúðù äöéá ïëå ,ïðáøãî ÷ø äøåúäî øåñà åðéà íéàîè

,äøåúä ïî øåñàå éôè øåîç ìåùéá é"ò àöåéä íéâã øéöã ïåãì ê"ùä øæç áåùå .àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ äæá øîåì êééùå

.ì"ðä êôùð ïéã ïéòëå ,ïðáøã à÷éôñ ïéãî ì"ðä ïåãéðá åøéúä àìù íé÷ñåôä úøáñ åæã áúëå

.ä'éñáù ïåãéðì íéöéá åà íéâã ìù äæ øåéö úåîãì ùéã [à ÷"ñ ê"ùá àáåä] úàèç úøåúä áúë øúéäì óñåð íòè

,ìôð ïäî äæéàì íéòãåé ïéàå ïäî úçàì øåñéà úéæë ìôðå ,øúéä éúéæ 'ì ïäî úçà ìëáù úåøéã÷ éúù ùé íàã ,àé÷

øàùð àîèä âãäù ì"úà óà ð"äå .íéùéùì óøèöî ÷ôñá ñðëðù äî ìëã ,ãçé áøòúäì úåøéã÷ä óåñ íà ïðéøùã

àîèä âãä íò åéä ïäî åìà òåãé ïéàå äøò÷á íéâãä ìë åáøòúð úòë î"î ,íéâã ìù úîééåñî úåîë øñàå óåñá

.àîèä âãä ìù äèéìôä úà ìèáì ïìåë ïéôøèöî ïëìå ,óåñáì

ìáà ,÷ôñá ñðëð ìëäù øîåì êééù æàã ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá ïéîá ÷ø êééù äæ øúéäã áúë ê"ùä íðîà

âãã åðéî áåùç àîè âã íà ïåãì ê"ùä êéøàîå ,àîòèà í÷éîì øùôàù ïåéë ÷ôñá ñðëð ìëä ïéà åðéî åðéàùá ïéîá

.íéöéá øàùã åðéî åðéà áéùçã ê"ùäì èåùô çåøôà úöéá éáâìå ,åðéî åðéà åà øåäè

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìà"îøä íâ äìéçúëì êà ,øåñàì ïéà ïðèöéù ãò ïéúîä àì íà ãáòéãáù åðééäå] ïéøéúîä úòãë ø÷éòäã à"îøä áúë :

àìà áúë àìãî ,ãáòéãá øéúäì ì"ñã ãåîìì ùé ò"åùä ïåùìî íâù áúë úàèç úøåúäå .[ïðèöéù ãò ïéúîäì éåàøã äãåî

.ãáòéãá øåñàì áúë àìå ïðèöéù ãò ïéúîäì äìéçúëì äàøåä

íà à"îøä úòãá å÷ìçð íé÷ñåôäù ìéòì åðàáäå ,àøåñéà ïðé÷æçî àìã é"àøäî ìù åîòè úà à"îøä áúë øúéää íòè ïéðòìå

àåä íàã î"÷ôðäå ,êôùðë éåäã ð"à ,àøåñéà ïðé÷æçî àìã ò"ôá àøáñ éåäã åà ,àúéà àáåøá àøåñéàã ù"øä úøáñë åø÷éò

[øåñéàä ãâðë íéøùòå äàîë àåäù ìéòì øàáúðù éôëå] øúéä ìù äìåãâ úåîë ùéùë àìà øéúäì ïéàã ê"ùä áúë ù"øä úøáñë

.íéöéáá íâ øéúäì ùé ,êôùðë éåäã úîçî åà é"àøäî úøáñ íåùî øúéää íàå ,íéöéá ìåùéáá çéëù äæ ïéàå

úöéá ð"à ,åðéîá ïéî ïåâë ïðáøã øåñéàäù äîë ãò ïëìå ,êôùðë éåäã ç"åúá úàöîðä úôñåðä àøáñä úîçî øúéäì è÷ð ê"ùä

íéùéù åéä àìù ïôåàá óåñáì øàùð àì øåñéàäù ïðéìúã íåùî äôéì÷ êéøöäì ïéà íâå ,íéùéù ïéàùë óà øéúäì ùé ,çåøôà

åú øåñéàì ùåçì ùéù íå÷îá íðîà .åãâð,íéöéáá êééù äæ ïéàå áåøá ìåèéá ìù êåøá åðéáø úøáñì áúë àìà ,ê"ùä ì÷éä àì äø

.[åãâð íéùéù ùé ë"àà] ïäá òìáð óåñáì øàùðù éåøéòäù íåùî äôéì÷ éãë øåñàì ùé íéâãá íâå

רוב. בלא אף התיר והרמ"א רוב הצריך דהר"ש מטעמיה, ולא כהר"ש פסק שהרמ"א כתב יהודה יד בספר גם .6

שנתערב טריפה לספק הט"ז זאת ודימה בנשפך, צח] [סי' שהתיר למה דמי דלא הרמ"א, של זה היתר על לחלוק כתב ד] [ס"ק הט"ז .7

ביאור, צריכים דבריו אמנם לדרבנן. נתגלגל אח"כ ורק בדאורייתא נולד שהספק כיון לקולא דרבנן ספיקא מחמת מתירין דאין במינו מין

מינו. בשאינו מין דהוי משום הקשה רק לתו"ח, מסברא הסכים והש"ך
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.áåøá íéìèá åøñàðù íéâãäù êåøá åðéáø úøáñ ãöî ÷ø ì÷éäù ù"ùéäë ÷ñô [ã ÷"ñ] æ"èä

éåøéòá óåñáì øàùðù áèåøä ãâð íéùéù àäéù êéøöäì ùé íâå ,íéöéáá éåöî åðéà êåøá åðéáø ìù äæ øúéäù ìéòì øàáúðå

.ïåøçàä

.íéâãä ìë óì÷ì êéøöä ïëìå ,êôùðë éåäã àøáñä úà ììë àéáä àìå êåøá åðéáø ìù øúéääë ÷ñô [â"ñ àñ ììë] íãà úîëçä8

ïéà åæ àøáñ éôìå ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïðéøîàå øåñéà ïðé÷æçî àìù ïåùîù åðéáøë ÷ñô à"îøäù à"îëçá óñåð øâñåîáå]

.[äôéì÷ íéëéøö íéâãä

êåøáêåøáêåøáêåøá åðéáøååðéáøååðéáøååðéáøå à"áéøäà"áéøäà"áéøäà"áéøä å÷ìçðå÷ìçðå÷ìçðå÷ìçð åáåáåáåá øåéöøåéöøåéöøåéö ãåòãåòãåòãåò [á[á[á[á

íãå÷ ,øçà éìëì íéâãáù áèåøä ìë úà äìéçúî äøéòù ïôåàá àéä êåøá åðéáøì à"áéø ïéá ú÷åìçîäù øàáî [à ÷"ñ] ê"ùä

íéùéù ïéàå ,áèåø øàùð åáù íå÷îá àîèä âãä øàùð ,áèåøä èòîúðùë éåøéòä ïîæáù à"áéø ùééçå ,äøò÷ì íéâãä úà äøéòù

íéøñåà äúòîã à"áéø øáåñå .áèåøá åîòù íéâãä ìëì àîèä âãä íòè úà êéìåî ïåùàø éìëá ïééãò àöîðä äæ áèåøå ,åãâð

ìëù ïôåàá äèîìùå äìòîìù íéâãä íéáøòúî íâ íéîòôìå ,íäá íéòâåðå áèåøì õåçî íéàöîðä íéâãä øàù úà åìàä íéâãä

.åøñàðù íéâãá íéòâåð íéâãä

.áèåø éìá íéâãäî àöåé òåìáä ïéàù ,úøñåà äðéà áèåøá íðéàù íéâã ìù åæ äòéâðù øáñ êåøá åðéáøå9åáøòúðù íåùî éàå

áèåø íù ïéà éðù éìëì íéâãä úà øéáòäùëå áåøá íéøåñàä éìèáå ùáéá ùáé úáåøòú åæ éøä ,åøñàð àìù íéâãá åøñàðù íéâã

.øñåà éðù éìë ïéàå éðù éìëá äæ éøä áèåø äéä íà íâå ,øåñàì

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìïéàùë óàå ,íéôñåð íéîòèî ê"ùä ì÷éî ïðáøã øåñéàáù à øåéö ìéòì ïééòå] .êåøá åðéáøë äæá ì÷äì åè÷ð ê"ùäå æ"èä :

.[éøù î"î øåñéàä ìèáì áåø

óëáóëáóëáóëá íéâãäíéâãäíéâãäíéâãä åàåàåàåà íéöéáäíéöéáäíéöéáäíéöéáä úàúàúàúà ìèðìèðìèðìèð

äöéáä àîù ùåçì ùéã ,øéîçäì ùé äøåñà ïäî úçà äàöîð ë"çàå óëá úçà úçà íéöéáä úà ìèð íàù [ä ÷"ñ] æ"èä áúë

ä"åàáå [à"ñ àð éñ] àøåã éøòùá äæ ïéã ùøôúð øáëå .äéøçàù íéöéáä ìë úà äøñàå óëä äøñàðå äðåùàø äàöé äøåñàä

.[è ïéã æë ììë]

íà ÷ôñ ùé øùàë àìà äæ ììë øîàð àìù è÷ð ä"åàäù ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ìù ììëä ïéðòá ä"åàä ìò æ"èä ÷ìçðù äîå

äøñàå äìéçú äàöé äøåñàä äöéáä íà àåä ÷ôñäù ã"ðá ïåâë ,øçà ãöî àåä ÷ôñäå òåãé øåñéàäù íå÷îá êà ,øåñéà ïàë ùé

áúëå .àìå÷ì ø"ãñ ïðéøîà â"äëá íâù øáåñå ÷ìåç æ"èäå ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïðéøîà àì äæá ,óåñáì äàöéù åà óëä úà

.àìå÷ì ø"ãñ ïðéøîà â"äëá íâù æ"èäë äëìää î"î ,ä"åàä éøáã úà ÷éãöä ë"ä÷ðáù óàå ,æ"èäë äëìäã â"îôá

כסברת דסובר או כנשפך, דהוי מטעם להתיר אין ולכן התורה מן ואוסר מינו בשאינו מין הוי טמא דדג בפשיטות החכמ"א נקט ואולי .8

כלל. דנשפך היתר בזה שאין ד] [ס"ק הט"ז

והטעם איסור, עצמו נעשה איסור טעם שבלע הדג כאילו ה"ז א"כ חנ"נ, דין נוקטים שאנו דכיון דס"ל הב"ח כתב הריב"א, של ובטעמו .9

של בטעמו פירש יהודה והיד לילך. יכול אינו שהאוסר במקום אוסר הנאסר דאין סובר ור"ב רוטב, בלי יוצא זה וטעם אוסר עצמו שלו

הדגים בכל נוגעת זו ולחלוחית שנאסר, רוטב מאותו לחלוחית נשארה מ"מ אחר, לכלי הרוטב כל את לבסוף שעירה דנהי דס"ל הריב"א

נטילה. כדי ואוסרתן בהן ונבלעת
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øåäèøåäèøåäèøåäè âãìâãìâãìâãì ñçéáñçéáñçéáñçéá àîèàîèàîèàîè âãâãâãâã

à"òø úäâäáå .øåäè âã íòèì äåù åîòè àäéù àåä ÷åçøã ,øåäè âã éáâì åðéî åðéà áéùç àîè âãù è÷ðù [à ÷"ñ] ê"ù ïééò

úéëìéë äàöîðùëã 'îâá åøîàù äîã 'éôù [.æö óã] ïéìåçá é"ùøî ,àîòèá åðéîá ïéî éåäã äéàø àéáä øéàî úéáä ìòáù àéáä

çëåî àìà ,éôè éåöî àåäù íéøåäè íéâã ìù ñôìéàá ùøéô àì äîìå ,øùá ìù ñôìéàá éøééà àìéô÷ åðîòèé ñôìéàá [àîè âã]

.øåäè âã ìù åðéî áéùç àîè âãã ì"ñã

ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá é"òé"òé"òé"ò àöåéäàöåéäàöåéäàöåéä íéâãíéâãíéâãíéâã øéöøéöøéöøéö

[à ÷"ñ óåñ æ÷ 'éñ] ê"ùä áúëå .ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî øñåà åðéàå ,àîìòá äòéæ éåä íéâã øéöã àúéà [:èö óã ïéìåç] 'îâá

é"àøäîä éøáãî äéàø àéáäå .äøåúäî øåñà æ"äå íòèä ø÷éò àöåé ìåùéá éãé ìò êà ,äçéìî é"ò àöåéä øéöá éøééîã äàøðã

äùéáëá éøééî àìã äàøé íù ïééòîä íðîà ,äøåúäî øåñà äùéáë é"ò àöåéä øéö ïë åîëã áúëù [ë 'éñ] àøåã éøòù úåäâäá

.øùáä úéçåìçì ø÷éò àöåé äæáù ,ùáëîá äæ íò äæ ïùáëù éøééî àìà ïé÷ùîá

åðéà ìåùéá é"ò àöåéä øéö óàù çéëåäì äìéçúá êéøàäù [åë 'éñ] é"áåðä úáåùú úà àéáä [ä ÷"ñ âô 'éñ] äáåùú éçúôáå

äæ ïéà ùåáë ïéðòì êà ,éëä ì"ñã íéðåùàøë äáøäî çëåîå ìéàåä àúééøåàãë øéîçäì ùé ìåùéá ïéðòìã ÷éñäå ,äøåúäî øåñà

.ïðáøã øåñéà àìà

øñàðøñàðøñàðøñàð åðéàåðéàåðéàåðéà éìëäùéìëäùéìëäùéìëäù à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä ìùìùìùìù åðéãáåðéãáåðéãáåðéãá

øåñàì íéùùåçäì óàã [é"áá àáåîä â"îñä éøáãá åøå÷îå] à"îøä áúë,äìòâä ïåòè åðéà éìëä î"î ,íéâãä åà íéöéáä

.øñàð àìù åú÷æç ìò åðãéîòäã10

ïðéî÷åîã éìëäî ,ä÷æçà äéì ïðéî÷åî àìå äéì ïðéøñàã ìëàîä àðù éàî ìàùð [á ÷"ñ ê"ùá àáåä - àð÷ 'éñ] ì"éøäî úåáåùúáå

íòèî ïðáøãî àìà øåñà åðéàå åîòè íâôð øáëù ò"ìòî øçà àìà éìëä úà åøéúä àìù äàøðã ì"éøäî áúëå ,ä÷æçà äéì

.úòì úòî øçàì íâ äøåú øåñéà éåä ,íòè ìëàîä òìáù ìëã ,äæ ïéðò êééù àì ìëàîáå ,åîåé ïá åèà äøéæâ

'á ïéãëå ,éøúñã éúøúë éåäã íåùî ä÷æç ìò ïìåë ãéîòäì à"àå ,ïäî ÷ìç åøñàð àìù øùôà éà íéöéá éáâã ì"éøäî áúë ãåò

.úçà úáá ìàùäì íäéðù åàáá ïéìéáù

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
íäù íåùî íúèéìôá íéøñåà íä ïéàã äëìäì à"îøìå ò"åùäì ì"ñã ,ìéùáúì åìôðù á"öåéëå íéáåáæá ÷ñåò óéòñä ìù åø÷éò

íéðåùàøä ú÷åìçî úà àéáäì åðëøàä [â"ñ ã÷ 'éñ] ìéòìå .äáåøî ãñôäá àìà ì÷éä àì [æ ÷"ñ] ê"ùäå ,ìéùáúá íéîâåô

.äæ ïéãá íé÷ñåôäå11

והאחרונים הראשונים מחלוקת שהבאנו ס"א] קה וסי' ס"א צו [סי' לעיל עיין נאסר, שלא חזקתו על הכלי שהעמיד הסמ"ג דברי בעיקר .10

לאוכלו ואסור נאסר, אינו עצמו המאכל שהרי נאסר, שלא דמעיקרא חזקה לומר שייך איסור, בו נתערב אם מאכל על ספק יש כאשר אם

כלי אוקי לומר שייך דלא מסברא דנראה שכתב ו] ס"ק א סי' יו"ד הט"ז [על רע"א בהגהות עוד ועיין בו. המעורב האיסור מחמת רק

הנ"ל הסמ"ג בדברי ולכאורה היתר, חזקת אין זו ולבליעה בהם, שנבלע מה על הוא והספק מותרים עדיין הכלי חרסי שהרי אחזקתיה,

ג']. תשובה למעשה הנוגעות והתשובות השאלות בקובץ [וע' חזקה. על להעמידו שייך בכלי דגם מבואר

משביח, הזבובים תמצית אם זה דכל סיים ולבסוף אוסרים, שהזבובים בסתמא כתב הרדב"ז הרדב"ז, לדברי ב] [ס"ק הפת"ש שציין ומה .11

סגי. בתרי חד פוגם הוא אם אבל
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ãããã ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ ê"ùäê"ùäê"ùäê"ùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

òåìáä øúéää áåøá ìèáúé éìëá äúò òìáðä øåñéàäù íéøîåà ïéàù åúðååë ,íéùéùá éìëá ïéøòùî ïéàã [ê"ùä] áúëù äî

íòè íà åðì òåãé àìù áúë ãåòå ,éìëá òåìá øúéä äîë åðì òåãé àìù íåùî íòèäù [ã ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå ,éìëá øáëî

.éìëä ìëá èùôúî äúò òìáðä øåñéàä

ääää ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ ê"ùäê"ùäê"ùäê"ùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

,äúò òìáðä øåñéàä çëî äìéáð äùòð íäá òåìáä øúéääù äðååëä ,ð"ðç åäá ïðéøîà íéðùé úåëúîå õò éìëã áúëù äî12

.ììë øñåà àåä ïéà ë"ìàù åîåé ïá àåä øúéääùë à÷åã åðééäå

.äìéáð äùòð éìëá òåìá ïéàù íé÷ñåôäë ì÷äì øùôà äáåøî ãñôä íå÷îáã äëìäì è÷ðù [àë ÷"ñ çö 'éñ ìéòì] ê"ùá ïééòå

ñøç éìëáã ä"äå] .íù à"îøäë àìãå ,ç"áäå ù"ùéä úòãëå ,ììë äìéáð äùòð åðéà ùãç ñøç éìëã äëìäì è÷ðù ãåò ù"ééòå

.[ð"ð åëåúáù òåìáä ïéà åîåé ïá åðéàù ïùé

ææææ ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ ê"ùäê"ùäê"ùäê"ùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

àéä ïëìå ,ïåùàø éìëë äðéã ìéùáúäî äúò úàöåéä óëäù àøîåçì ïðéøîàã [á ïéã æë ììë ä"åàä íùá] ê"ùä éøáãá øàåáî

.åîò äúò àöåäù ìéùáúäîå áåáæäî úòìåá

.ïåùàø éìëë óëäì ïðéáùç éà óëá äàöåä ìù äæ ïéãá êéøàäù [ì ÷"ñ áö 'éñ] ìéòì æ"èá ïééòå

ïééöå ç ÷"ñ ãö 'éñ ã"ù] â"îôä áúë ,åá úãìåñ ãé íåçì äîîçúðù íãå÷ äàéöåäå äøéã÷á óëä úà ääùä àìù äø÷îáå

î"îã ,äøéã÷äî äúò àöåäù ìéùáúá úãìåñ ãéä íà óà] ,ø"ë ïéã äáù ìéùáúì ïéàù äàøð àøáñîã [à"òø úäâäá åéøáãì

àîúñá åáúëå äæá å÷ìéç àì [ïàë] íé÷ñåôäã ò"öá çéðä êà ,åãâð íéùéù åá ïéàùë óà áåáæäî øñàð àåä ïéàå ,[úððåö óëä

.øñàð ìéùáúäù13

הזבובים אין טעמו פלט רק גופו נמחה לא אם אך רוב, ההיתר שיהא בעינן הזבובים של גופן בנמחה דרק כתב ג] ס"ק [ש"ד והפמ"ג

טעם מדין הוא הפליטה שאיסור משום דהוא טו:] דף א, שער ד, [בית הקצר הבית בתורת כתב לזה והטעם רוב. הם אם אף אוסרים

היא פליטתם מ"מ רוב, הם הזבובים כאשר דאף בתוה"ב, שם כתב נוסף וטעם כלל. טעם בגדר אינו פוגם רק משביח שאינו וטעם כעיקר,

ההיתר. ברוב בטילה והיא מועטת

ואם נבילה, נעשה שבה הבלוע הרי חדשה היא אם אף ולכן ממנו, עתה בולעת היא הרי לתבשיל הכף תחיבת דבסתם הפמ"ג וכתב .12

הטמא הדג את שנטל באופן הש"ך דברי את העמיד ולכן הכף, ונגד הטמא הדג נגד שישים בעינן לתבשיל הטמא הדג עם הכף את החזיר

בתבשיל. הכף תחב ולא מלמעלה

.13ïåéò úôñåú

התבשיל מעט נגד שישים אלא צריך אינו הכף, עם לקדירה שבכף] התבשיל [מעט הוחזר דאפילו משמע וז"ל שכתב ו] [ס"ק ש"ך עיין

הטמא, הדג כשיעור הוא התבשיל מעט שאם בינה] אמרי בהגהת [הובא לבונה עצי בספר ודייק עכ"ל, וכו' דנ"נ האיסור, מן יותר הוא אם

שישים, פעמים ב' צריך דאין ומבואר בכף. שנבלע הטמא הדג שיעור כגנד שישים צריך שבלא"ה כיון נ"נ התבשיל שמעט בזה נפק"מ אין

שנאסר. התבשיל מעט וכנגד בכף מהדג שנבלע מה כגנד

שני את מצרפין אין ובכה"ג בכף, הבלוע הטמא הדג כטעם אינו שנ"נ התבשיל מעט של שטעמו משום הוא דהטעם לבונה העצי וכתב

ורק ודם, כחלב שונים איסורים בשני איירי [צח] הנ"ל בסי' והנה ס"ז]. צח [סי' לקמן כמבואר זא"ז הם מבטלין אדרבה אלא האיסורין

אף לאיסור מצטרפין הם הרי אחד מאיסור פירות מיני שני יהיו אם אך שונים, טעמים משני הם אם מצטרפים הם שאין מפורש בזה

מחמתו ונ"נ שנאסר התבשיל מעט ואת הטמא הדג את דן לבונה דהעצי מבואר ולפי"ז שניהם. כנגד שישים ובעינן שונים, שלהם שהטעמים
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ç÷ç÷ç÷ç÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

.á"òá äðùîä ãò 'åëå áø øîà .åò óã óåñ íéçñô 'îâ

øåñéàä íòè òìáðù åîë æ"ä ìëàîá äæ çéø ñðëð íàå ,äìéëà øåñéà áùçð úåøåñà úåìëàî ìù çéø íà éåìå áø å÷ìçð 'îâá

.øåñà ìëàî ìù íòèë åà øåñà ìëàîë ììë áùçð çéøä ïéàå àúìéî åàì àçéøù åà ,ìëàîá14

:íéðåùàøä äæá å÷ìçð äëìäìå

.à,àúìéî åàì àçéøã éåìë ÷ñô [øîà ä"ã :åò óã íéçñô] é"ùøó"éøä å÷ñô ïëå ,íéðåàâä úáåùúî íâ ïë àéáäå

à"áùøäå [â"ìä à"ëàî å"èô] í"áîøäå [ó"éøä éôãî .áì óã ïéìåç].15

.á,áøë ÷ñô [äøñà ä"ã :åò íéçñô 'ñåú] ú"ø16.[ïéìåç æ"ô] ù"àøä úòãá øåèä áúë ïëå17

äìéçúëìäìéçúëìäìéçúëìäìéçúëì àúìéîàúìéîàúìéîàúìéî àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

äèåçù øùá úåìöì äìéçúëì øåñà ïëìå ,øåñà äìéçúëì î"î àúìéî åàì àçéø ì"ñã éåìì óàã [.áì óã ïéìåç] ó"éøä áúë

.ò"åùä ÷ñô ïëå ,[á"ìä à"ëàî å"èô] í"áîøä áúë ïëå .äìéáð øùá íò18

æö 'éñ] äëìäì ò"åùä ÷ñô ïëå ,áìçá äìëåàì øåñà éìöä íò äàôàù úôã [â"ëä è"ô] í"áîøä áúë äæ íòèîã é"áä áúëå

ë"ëå ,áìç éìëàî íðéàù íéìëàî íò úôä úà ìåëàì ïéìåëéù ïåéë äìéçúëìë éåä äôàð øáëù øçà óà áìçá øùá ïéðòìã [â"ñ

שוה]. אינו שלהם הטעם שגם משום מצטרפים דאינם נקט [ולכן שונים, איסור מיני כשני

נבילה שנעשה ומה שהאיסור ח] ס"ק צח [סי' דעת החוות דדעת האחרונים, בזה שנחלקו הביא אבל] ד"ה [ביאורים השולחן בדי ובספר

דהוו נקט אם] ד"ה תוס' על צו: דף [חולין ורע"א שוה, טעמם שאין אף לאיסור מצטרפים הם והרי איסור, של אחד כשם חשיבי מחמתו

שונים. איסור מיני כב'

כאוכל חשיב דלא ונהי ממנו, נהנה דסו"ס הוא מילתא דלאו את"ל אף הריח את ולאסור לדון יש בהנאה, האסורים דברים לענין .14

זה נידון ויבואר הנאה, כאן יש מ"מ לזרים] תרומה יין ריח או נבילה בשר ריח [כגון אסורות במאכלות נאסר לא ולכן הריח, את ושותה

ה]. [סעיף להלן בע"ה

אי ה] סעיף [להלן תיהא בבת ורבא אביי דפליגי סו:], דף [ע"ז מהגמ' הוא כלוי לפסוק והרי"ף והגאונים רש"י של ראייתם עיקר .15

אוסר במינו דמין לשיטתו אזיל דרב דמסתבר עוד הוסיף והרי"ף אביי. לגבי כרבא וקיי"ל מילתא, לאו דריחא סבר מילתא,דורבא ריחא

מקום אין בשישים במינו דמין קיי"ל שאנן וכיון משהו, אלא נחשב אינו דריח שחוטה, בבשר שנבלע נבילה בשר ריח אסר ולכן במשהו,

ריח. לאסור

בכותחא. למיכל דאסירא בישרא בהדי דאיטויא בביניתא [שם] מהגמ' היא ר"ת של ראייתו .16

הב"י]. בזה העיר [וכבר באחרונה דעתו את שהביא אלא כר"ת, שפסק מפורש לא ברא"ש .17

כן ולמד לכתחילה, ריח שרי לוי דלפי שכתב הרי"ף] בדפי יט. דף פסחים [מלחמות הרמב"ן כשיטת דלא וזה תרומות18. [פ"י מהירושלמי

ה"ב].



10

[ã ÷"ñ íù] ê"ùä.äæ óéòñá à"îøäå19.[éøù øçà úô åì ïéà íà êà ,øçà úô åì ùé íà åðééäã áúë à"îøäå]20

.øåñéà øùá íò øúéä øùá úåìöì äìéçúëì íâ éøù ïôåà äæéàá øàåáé ïìäìå

øùáøùáøùáøùá íòíòíòíò äôàðùäôàðùäôàðùäôàðù úôúôúôúô

úôá [:åò óã] íéçñô 'îâá àåä ïéãä øå÷îå ,øçà úô åì ùé íà áìç íò åìëåàì øåñà øùá íò úô äôà íàã à"îøä áúë

.áìç éìëàî íò åìëåàì øåñàã éìöä íò äôàðù

à"àù áìç ìëàî åì ùé øùàë åðééä ,øçà úô åì ïéàùë áìç íò åìëåàì à"îøä øéúäù äîã áúëù [å ÷"ñ] ô"åëá ïééòå

.øçà úô åì ïéàå ,úô éìá åìëåàì

ó"éøäå í"áîøä íâå áìç íò ìåëàì øåñàì åîúñ 'îâáù ïåéëã è÷ðù à"øâäá ïééòå ,à"îøä ìò å÷ìç [è ÷"ñ] à"øâäå ç"áäå

úôä úà ìåëàì ìåëéù ïåéë äìéçúëìë éåä éúëàã ,øçà úô åì ïéàùë íâ áìç íò åìëåàì ïéàã ì"ñã òîùî ,úåèéùôá ïë åè÷ð

.áìç éìá åæä21

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìíàù à"îøäë ÷éúòä [ã ïéã áñ ììë] íãà úîëçä íâå ,ãéñôä àì à"îøä ìò êîåñäù [á ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :

.áìçá åìëåàì øúåî øçà úô åì ïéà

øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà íòíòíòíò éøëðéøëðéøëðéøëð äôàùäôàùäôàùäôàù úôúôúôúô úéééð÷úéééð÷úéééð÷úéééð÷

íùá] é"áá àåä íéøáãä øå÷îå .øçà úô ìàøùéì ïéà íà àìà åðîî åúåð÷ì ïéà øåñéà íò úô äôà éøëð íàù à"îøä áúë

.[âô 'éñ úåùãçä ì"éøäî úåáåùú íùá øåâàä

àìå ,ô"ìèð ìù øúéä êîñ ìò éøëðî ùáãå ïîù äìéçúëì íéðå÷ àäã åù÷äù íéðåøçàä úééùå÷ úà àéáä [ã ÷"ñ æ"î] â"îôä

à"øâä äù÷ä ïëå ,ãáòéãë æ"ä åéìëá ìùéá øáë éøëðäù éøçàã åðééäå ,ìàøùéî íúåð÷ì àöåî ìàøùéä ïéàùë à÷åã äæù åøîà

ùé íà úåð÷ì àì åøéîçä ïëìå ,àúìéî àçéøã íéøáåñå ãáòéã óà ïéøñåà ùé äæáù ,éðàù àçéøã ïåãéðã â"îôä õøéúå .[è ÷"ñ]

[á úåà äì ììë] á÷òé úçðîä íùá â"îôä àéáä [å ÷"ñ] úòã éúôùáå .ïéøéúî íé÷ñåôä ìëù ô"ìèðá ë"àùî ,øçà úô åì

.íãàä äéçé íçìä ìòå áåùçå éø÷éò ìëàî àåäù íåùî éôè äá åøéîçäù éðàù úôã ,ãçà ÷åìéç

משום אלא לכתחילה האיסור מחמת אינו בחלב לאוכלו שלא בשר עם שנצלה בדג עו:] דף [פסחים בגמ' שאסרו דמה כתב הר"ן .19

בחלב. בשר בדין היא מיוחדת דגזירה א"נ הנבילה], את אוסר שאינו ונבילה שחוטה בבשר [משא"כ בחלב, בשר כאוכל דמיחזי

פת לו יש שאם הרמ"א כתב ריחא לגבי למה שהקשה ד] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ועיין הכו"פ. דברי בזה שנביא הסעיף בהמשך להלן ועיין .20

שנתבשל מאכל מנכרי לכתחילה וקונים הכי אמרינן לא נטל"פ לגבי ואילו איסור], בשר עם [שנאפתה מהנכרי פת לכתחילה לקנות אסור

הפמ"ג ותירץ אחרים. תבשילים לו כשיש כזה תבשיל מנכרי יקנה אל לכן לכתחילה אסור שנטל"פ דכיון אומרים ואין יומו, בן שאינו בכלי

לכתחילה. לקנות שרי לכן מתירין הפוסקים כל להלכה בנטל"פ משא"כ מילתא, דריחא וסוברים אוסרין יש שבזה שאני, דריחא דנידון

מגוי לקנות ההיתר לבין איסור, בשר עם שנאפתה פת מגוי לקנות לכתחילה האיסור בין לחלק אחר טעם הפמ"ג כתב ו] [ס"ק ובש"ד

עיקרי מאכל שהוא משום טפי החמירו דבפת ב] אות לה [כלל יעקב במנחת ומקורו נטל"פ, הוא אשר איסור של בכלים שנתבשל מאכל

וחשוב.

פת לו כשאין אף חלב עם לאכול להתיר אין דשיל"מ, כמו הוי חלב בלי לאוכלו שיכול דכיון שכתב הרי"ף של השני הטעם לפי גם .21

בחלב. בשר כאוכל דמיחזי [19 [הערה לעיל שהובא הר"ן של הטעם לפי וכן אחר,
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àúìéîàúìéîàúìéîàúìéî àçéøàçéøàçéøàçéø ìùìùìùìù øåñéàäøåñéàäøåñéàäøåñéàä

éåìë íé÷ñåôäì óà ð"à ,àçéø øñàã áø úòãì íà åðééäã] äøåúäî øåñà àúìéî àçéø íàä ÷ôúñä [å ÷"ñ] éúìôå éúøëä

øåñéà äæá ïéàù ì"ñã [:åñ óã æ"ò] 'ñåúî çéëåäì ïãå .[äøåú øåñéà éåä éà ïî÷ìãëå ,óéøç øáãá ïåâë íéøñåà íä íâù íéøáãá

.äøåúäî àåä øåñéàä óéøçáù äàøðã áúë [à ÷"ñ æ"î] â"îôäå .åúééàø úà åçãù íéðåøçàäî ùéå ,äøåú22

çéøäçéøäçéøäçéøä øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà øãâáøãâáøãâáøãâá

ìëàîá èì÷ðä çéøã òîùî æ"ôìå .åìëåàë éåä åéôá çéøä úà èìå÷ä ,àúìéî àçéø ì"ñã ïàîìã øàåáî [:åñ óã æ"ò] 'ñåúá

à"äåú] à"áùøáå [.èé óã íéçñô úåîçìî] ï"áîøä ïåùìá øàåáî êëå ,øúéäá íòè ïúåðä øåñéàë [àéä àúìéî àçéø ã"îì] éåä

.[:àì óã ïéìåç] ï"øáå [:åè óã à øòù ã úéá23

íéøåðúíéøåðúíéøåðúíéøåðú ìùìùìùìù íéðåùíéðåùíéðåùíéðåù íéâåñíéâåñíéâåñíéâåñ

øåðú øåòéù åäî øàåáé ïìäìå] ,íéìåãâ åéäù íðîæ ìù íéøåðú ïéáì íéðè÷ åéäù àøîâä ïîæ ìù íéøåðú ïéá å÷ìéç íéðåùàøä

ùåçì ïéà åðìù íéìåãâ íéøåðúá ìáà" [ééáà ä"ã :åñ óã æ"ò] 'ñåú ïåùì äæå .íåúñ øåðú ïéáì çåúô øåðú ïéá å÷ìéç ïëå [ìåãâ

åðéàå ,õåçì àöåéå íéããöì èùôúî ìáää çåúô åéô øùà ìåãâ øåðúáù íåùî íòèäå ,"íåúñ øåðúä éô àäé àìù ãáìáå àçéøì

.øúéää ìù ìëàîä êåúì ñðëð

ïéá ÷åìéç ùé ïëå ,ïîù íäî ãçàù åà íéùåçë íéìëàîä íà ïéá ÷åìéç ùéù íé÷ñåôá øàåáî øåðúä âåñá åìà íé÷åìéç ãáìî

:ïìäì äæ ìë øàåáéù éôëå ,íéôéøç íðéàì íéôéøç íéìëàî ïéá ÷åìéç ùé ïëå ,íéñåëî íðéàù íéìëàî ïéáì íéñåëî íéìëàî

:íä íéøåðúä ïéðòá íé÷ñåôá åøàáúðù íéðéãä é÷åìéç24

éøîâìéøîâìéøîâìéøîâì íåúñåíåúñåíåúñåíåúñå ïè÷ïè÷ïè÷ïè÷ øåðúøåðúøåðúøåðú

.äáåøî ãñôä íå÷îá èøô ãáòéãá íâ äæá øñà à"îøäå ,ãáòéãá øéúäå äìéçúëì øñà ò"åùä25

מדרבנן. אלא מהתורה אסור אינו מילתא שריחא הבה"ג מדברי שלמד סו:] דף [ע"ז החת"ס מחידושי הביא השולחן בדי ובספר .22

.23ïåéò úôñåú

ïðáøãá àçéø ïéã

שבדרבנן משום לריחא, בו לחוש שלא בכחל להקל דנוהגין שכתב יז] דין לט [כלל האו"ה דברי את שהביא א] ס"ק [מ"ז בפמ"ג עיין

גזרו ולא דרבנן בזה"ז דחלה הפת, שאר עם בתנור החלה את נותנין חלה הפרשת שאחרי לזה לחוש אין גם זה ומטעם ריחא. גזרו לא

כחוש]. דבר היא דפת הטעם [מלבד לריחא בה לחוש שאין גויים פת על הכנה"ג למד ומזה בריחא.

הפמ"ג ומסיק דורא. מהשערי דייק וכן מדרבנן, אלא אסור אינו שצלאו שדם אף כבד, בצליית שדן המהרא"י מדברי ע"ז הקשה והפמ"ג

לדון מקום היה לכתחילה דאסרינן פתוח תנור ולגבי בדרבנן, גם בדיעבד לאסור יש בהפ"מ] לא [אם בדיעבד דאסרינן לגמרי סתום דבתנור

חילק. לא הרמ"א מ"מ אך לכתחילה, אף בדרבנן ולהתיר

דרבנן. איסור לגבי גם ריחא דיני כל את כתב א] דין סד [כלל אדם החכמת גם

כחושים]. ששניהם משום שהוא בפמ"ג) (מובא דורא שערי בספר כתב בתנור, החלה את ליתן שנהגו מה [ולענין

הדינים. פרטי שאר יתבארו ולהלן חריף, מהם אחד ואין מכוסים, ואינם שמן מהן שאחד במאכלים הם דלהלן הדינים .24

שהיו הגמרא זמן של מתנורים יותר גרוע לגמרי וסתום קטן דתנור שכתב ו], דין לט [כלל האו"ה בדברי הוא הרמ"א של מקורו .25

לאיסור, בה מודה לוי גם אשר יי"נ של פתוחה חבית פי על המונחת חמה לפת זאת דימו שהאוסרים כתב י) (ס"ק [והגר"א פתוחים.

ד]. סעיף להלן כמבואר
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çåúôåçåúôåçåúôåçåúôå ïè÷ïè÷ïè÷ïè÷ øåðúøåðúøåðúøåðú

àåä íà óà øåñéà ïéà ãáòéãáå ,éøîâì çåúô àåä íà åìéôà ïè÷ øåðúá úåìöì ïéà äìéçúëìù à"îøäå ò"åùä åè÷ð äæ ïéãá

.ãöä ïî úö÷îá çåúôù åà ,ïùòä á÷ð ìù íå÷îá çåúôù ïåâë ,úö÷îá ÷ø çåúô

éøîâìéøîâìéøîâìéøîâì íåúñåíåúñåíåúñåíåúñå ìåãâìåãâìåãâìåãâ øåðúøåðúøåðúøåðú

øåñàù éøîâì íåúñå ïè÷ øåðúë åðéãã [á úåà çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë à"îøä úòãáå .ãáòéãá øéúäå äìéçúëì øñà ò"åùä

.äáåøî ãñôä íå÷îá õåç ,ãáòéãá óà

éøîâìéøîâìéøîâìéøîâì çåúôåçåúôåçåúôåçåúôå ìåãâìåãâìåãâìåãâ øåðúøåðúøåðúøåðú

øåñàì åâäðù à"îøä áúëù äîå] ,äìéçúëì øéúî àåä íâù [â ÷"ñ] ê"ùä áúë à"îøä úòãáå .äìéçúëì äæá øéúä ò"åùä

.éøîâì çåúôá óà äìéçúëì øñà à"îøäù áúë [æ ÷"ñ] äãåäé ãéäå .[úö÷ ÷ø çåúôá åðééä ìåãâá äìéçúëì

úö÷úö÷úö÷úö÷ çåúôåçåúôåçåúôåçåúôå ìåãâìåãâìåãâìåãâ øåðúøåðúøåðúøåðú

ç"øôáå .åîöò à"îøä úòã ïëå ,ãáòéãá øúåîå äìéçúëì øåñéà ùé äæáù ò"åùä úòãá ùøéô à"îøäù øàåáî [â ÷"ñ] ê"ùá

áúë ïë ,ãñôä íå÷îá àìù óà] ãáòéãá øéúäå äìéçúëì øñà à"îøäå ,äìéçúëì äæá éøù ò"åùäìù è÷ðù òîùî [ã ÷"ñ]

.[á ÷"ñ æ"îá â"îôä

åøåòéùåøåòéùåøåòéùåøåòéù ---- ìåãâìåãâìåãâìåãâ øåðúøåðúøåðúøåðú

.ìåãâ øåðú àåä úåöî ìù íéðåøùò áé ÷éæçîä øåðúã áúëù ÷"îñä éøáã úà àéáä [æö 'éñ] é"áä26

:úåèéù 'â äæá ùéù [ä ÷"ñ ã"ù æö 'éñ] â"îôä áúëå

.à.íéðåøùò áé àåä øåðúä ìë çôðù êëá éãã è÷ð åäéìà ãé úáåùúá

.áàðéãì ÷éúòä ïëå ,ìåãâ øåðú äæ éøä íéðåøùò áé øåòéù øåðúä éðôåã ìëá ÷éáãäì øùôà íàù è÷ð [â ÷"ñ] ô"åëä

.[à ïéã áñ ììë] à"îëçä

.â.íù â"îôä ÷ñô ïëå äæ øåòéù àäé øåðúä ò÷ø÷áù ïðéòáã åè÷ð á÷òé úçðîäå [æö 'éñ à"å÷] ç"øôä

íéùåçëíéùåçëíéùåçëíéùåçë íäéðùíäéðùíäéðùíäéðù

ã úéá] à"äåúá à"áùøä áúëå ,íéðîù øúéää åà øåñéàäù ïôåàá àúìéî àçéø ìù àéâåñä äàáåä [:åò óã] íéçñô àøîâá

áúë ïëã àéáäå ,äìéçúëì óà éøùã à"áùøäî òîùîã ê"ùä áúëå .éøù íéùåçë íäéðùáù äæî øàåáîã [:ãé óã à øòù

.é"àøäî ìù åðéã ìò ÷ìç é"áäù øçàî äìéçúëì øéîçäì áåèã ç"åúä áúë åéøáã êùîäá êà ,úàèç úøåúä ÷ñô ïëå é"àøäî

çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä äëìäì åè÷ð ïëå ,[à ÷"ñ] æ"èä è÷ð ïëå äìéçúëì éøù íéùåçë íäéðùã ÷éñäå ç"åúä ìò äîú ê"ùäå

.[å úåà ïîéñä óåñáù íéðéãä øåöé÷] ã"ååçäå [ä úåà

úôá 'îâá øàåáîä ïéãä ìò áúë ó"éøä éøäù ,äìéçúëì øåñà íéùåçë íäéðùá íâù ó"éøä ïåùìá ÷ééãì áúë øéàî úéáäå

נתן סב] [אות והבינ"א חומשים. וב' ביצים תקיח הוא עשרונים יב שיעור ולפי"ז וחומש, ביצים מג דהיינו חלה שיעור הוא עשרון .26

מעוקבים. טפחים מאות ג' הוא השיעור ולפי"ז עשרונים] שני היתה הפנים לחם של חלה [כל הפנים, לחם שיעור ע"פ נוסף שיעור
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.äìéçúëì øåñà ïéðò ìëáù òîùîå ,ïîù äéä éìöäùë éøééîã áúë àìå ,äìéçúëì àåä øåñéàäù éìöä íò äôàðù27éøáãëå

.[á ÷"ñ] äãåäé ãéä íâ áúë î"áä

,úéðåðîù ììë ïäá àëééù àìù íéøáãá àìà øéúäì ïéà ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã ïãéãìã [à ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë íðîà

,úô ïåâë28.[è óéòñ ä÷ 'éñ] ìéòì à"îøä ë"ùî ïéòëå

øùáøùáøùáøùá íòíòíòíò äúôàðùäúôàðùäúôàðùäúôàðù úôúôúôúô úìéëàúìéëàúìéëàúìéëà

íà ÷øå] ,áìç íò äðìëàé àîù äøéæâ ,äîöò éðôá óà äìéëàá äøåñà øùá ïîåù íò äùåìéðù úôã øàáúð [à"ñ] æö ïîéñá

ïéðòì óà äøîàð åæ äøéæâ íà íé÷ñåôä åðãå ,[åøæâ àì æà úéøùá àéäù øëéðù úãçåéî äøåö úôì ùéù åà úèòåî úåîë åôà

.àçéø

øåñéà éåä ò"ôá óà äìéëàá äðøñàð íàã ,úîéé÷ åæä äøéæâä ïéàù èåùô ãáòéã éøùå äìéçúëì øåñà àçéøã åè÷ðù íå÷îá äðäå

úçú ð"à äáåøî ãñôäá àìù éøîâì íåúñ øåðúá ïåâë] ãáòéãá óà çéø ïéøñåà åðàù íå÷îá àåä íé÷ñåôä å÷ìçðù äîå .ãáòéã

:[úáçîä

.à.[ä ïéã äì ììë] úàèç úøåúá íâ øàåáî êëã â"îôä àéáäå ,øåñàì áúë [àé ÷"ñ] ê"ùä

.áä äøéæâäù åáúëå ê"ùä ìò åäîú [ä úåà íù] á÷òé úçðîäå [é ÷"ñ] ç"øôä.àçéøá äøîàð àì ì"ð29

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.äæá ì÷äì è÷ð [ãé úåà] äãåäé ãéäå ,ê"ùäë åè÷ð [å ïéã áñ ììë] íãà úîëçäå [àé ÷"ñ ã"ù] â"îôä :

íéñåëîíéñåëîíéñåëîíéñåëî øúéääøúéääøúéääøúéää åàåàåàåà øåñéàäùëøåñéàäùëøåñéàäùëøåñéàäùë

íåùî íòèäå ,éìö øùá íò äúôàðù úôë åðéã ïéàå àãéèùô íò íçì úåôàì øúåîã [äøñà ä"ã :åò óã íéçñô] 'ñåúä åáúë

íéçñô) 'îâá øàåáîù ,úåøéã÷ éúùì 'ñåú úàæ åîéãå] .øåðúáù úôä ìà èùôúî åçéø ïéà ïëìå ÷öáá äñåëî àãéèùôáù øùáäù

ïè÷ øåðúá óà ,íéñåëîá úåôàì øúåî äìéçúëì óàã ò"åùä ÷ñô ïëå ,à"áùøä íâ áúë ïëå .[åæì åæî òéâî çéøä ïéàù (íù

.íåúñå

:íéðåøçàä äæ ïéãá å÷ìçðå ,äæá øéîçäì áåè äìéçúëìã áúëù [â úåà èì ììë] ä"åàä éøáã úà àéáä [é ÷"ñ] ê"ùäå

לכתחילה איסור לענין אך בדיעבד, אף רב אסר בזה שרק משום היינו שמן, מהן כשאחד דמיירי דריחא, סוגיא בתחילת בגמ' שנקטו ומה .27

אסור. גוונא דבכל י"ל

חששו ולא ביחד, המצות עם החמץ את אופין שהיו תודה מלחמי זאת ולמד ריחא אין דלפת כתב תרעו] סי' [חולין במרדכי ר"ת והנה .28

[מ"ז הפמ"ג וכתב ריח. בה אין ג"כ בשמן בלולה הפת כאשר שאף יא] אות לה [כלל יעקב המנחת מזה ולמד במצה, ריח יתן שהחמץ

כח דמיקרי בשמן דוקא דזה דנראה א] ריחא.ס"ק לה ויש כשמן דינה בשומן משוחה בפת אך וש,

דתוס' די"ל זו, ראיה דחה יא] ס"ק [ש"ד והפמ"ג בריחא, זו גזירה גזרו דלא שכתבו ואפילו] ד"ה ל. דף [פסחים תוס' הביא המנ"י .29

בחלב לאוכלה רק נאסרה למה הצלי עם שנאפתה בפת עו:] [דף מהגמ' להם הוקשה ולכן מילתא, ריחא דלהלכה כרב שפסקו לשיטתם

אין לכתחילה רק אסור דריחא הפוסק להרי"ף אך בריחא. נאמרה לא הנ"ל שהגזירה לתרץ הוכרחו ולכן בפ"ע, אף לאכלה נאסר ולא

הוי לגמרי יאסרו ואם לכתחילה, אלא ריחא אסרו לא דהתם משום הוא עצמה בפני אף הפת את לאכול בגמ' אסרו שלא דמה קושיא,

וכהש"ך. עצמה, בפני אפילו הפת את לאכול אסור יהא בדיעבד אף ריחא שאסרו דבמקום י"ל ומעתה דיעבד,
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.ä"åà øôñá øàåáî ïëã ,ìëàî ìëá äìéçúëì ïë øéîçäì ùéù áúë î"åâãä [à]

.úàèç úøåúäî òîùî ïëã ,ïë åøéîçä óéøç øáãá ÷øã åáúë à"òøå [ã"ù] â"îôä [á]

,øéîçäì áåèã ä"åàä áúë ÷öá éåñéë éáâì ÷øù à"òøå â"îôä åáúë ãåò30.äìéçúëì øéúî àåä íâ éìë éåñéëá êà.32 31

óéøçóéøçóéøçóéøç øáãáøáãáøáãáøáãá àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

óéøç øáã àåä øúéääù äø÷îáù [åñøú 'éñ æ"ò] éëãøîä áúë33øñàðå äáåøî úåîëá øåñéàä çéø úà åéìà áàåù àåä éøä

úôáã [:åñ óã æ"ò] 'îâá åøîàù äîî éëãøîä úàæ ãîìå .àáåè áàåùã øñàð øåñéà øáã íò åàìöù ìöá ïëìå 34,ãáòéãá óà

àáéìà íâ éúà äîç úô ìù äæ ïéãù éëãøîä øáåñå] øåñéàä çéø úà äéìà úáàåù äîçä úôäù ,øåñà äçåúô úéáçå äîç

øåñéàäå øúéääùë åðééäå] ,àúìéî àçéø ïðéøîà óéøç àåä øúéää øùàëã à"îøä áúë äæ éô ìòå ,[àúìéî åàì àçéø ì"ñã àáøã

.[äñåëî ïäî ãçàùëù àìå íéìåâî

óéøçóéøçóéøçóéøç øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

àçéø ïðéøîà óéøç åðéà øúéääå óéøç øáã àåä øåñéàä øùàë íâã [íù æ"ò] éëãøîä íùá àéáä [ë ïéã èì ììë] ä"åà øôñá

.à"îøä àéáä ïëå ,ãáòéã íâ øñàðå àúìéî

.óéøç øúéäì àìà ãåîìì ïéà äîç úôá 'îâäîå ,éëãøîá ïë àöîð àìù äæ ïéã ìò ÷ô÷ôì áúë [àé úåà äì ììë] á÷òé úçðîäå

סדקים. בבצק להווצר שעלולים משום הטעם יהודה היד וכתב .30

.31ïåéò úôñåú

הנבילה של זו פליטה תאסור וא"כ שמן הוא אם ממנו בולע כולו שהבצק נמצא בבצק, מכוסה שהאיסור דבציור הקשה א] [ס"ק יהודה היד

רק בעין שאינו אף ריחא, מדין יאסור בכבד הבלוע שהדם מהרא"י שדן מה [וכעין מכוסה, אינה היא שהרי ההיתר, את בבצק הבלועה

אחר בגוש הבלועה גוש דבר פליטת אין דשמא לומר דן מ] עמ' כשירה, בשר [ד"ה השולחן בדי ובספר שכתב. מה ועיי"ש בכבד], בלוע

פליטתו. רק ולא בכבד, בלועה הדם שממשות משום הוא בכבד, הבלוע בדם מהרא"י שדן ומה ריח, מעלה

האיסור שריח נמצא מכוסה אינו והאיסור בבצק מכוסה שההיתר דבמקרה מד] עמוד ואם, ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר העיר עוד

טעם נותן ואינו קלוש הוא באוכל הנבלע שריח מזה ולמד ההיתר. אל הבצק מן האיסור ריח ילך בהיתר נוגע שהבצק וכיון בבצק, נכנס

הרמ"א על בהגהתו רע"א העיר כבר בבצק, מכוסה והוא רוטב ההיתר של בכלי שיש [ובמקרה שמן. איסור של ריח שהוא אף אחר במאכל

ההיתר]. אל בבצק הבלוע הריח את יוליך בבצק הנבלע שהרוטב

לכסותו. יש נקב בו יש ואם נקב, שום המכסה בכלי יהא שלא דבעינן הפוסקים וכתבו .32

ולמד כחריף, דינו חריף רובו דאם ברוב, תלוי שהדבר ו] ס"ק תמז [סי' בשעה"צ כתב חריף אינו וחלק חריף ממנו שחלק מאכל לגבי .33

על תמה טעם] הברוך [לבעל ברוך אמרי בהגהת אמנם נ"ט. בר נ"ט לענין חריף בדין זו הגדרה שכתב ס"ד] צה [סי' הרמ"א מדברי זאת

כתב יט] ס"ק צה [סי' יהודה היד גם ט]. ס"ק קג [סי' הט"ז וכלשון בתבשיל, מורגשת חריפות כמה עד אלא ברוב תלוי לא דלכאורה זה,

הענין. לפי דהכל

הביא ה) (ס"ק [והט"ז מרובה. בהפסד ואף לגמרי ופתוח גדול בתנור גם איסור יש זה שבדין ג-ד] אות יח ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב .34

מרובה]. הפסד במקום כהרש"ל להקל פסק ה) דין סב (כלל והחכמ"א חריף, בדבר אף איסור אין לגמרי ופתוח שבגדול הרש"ל דעת את

רק אוסר בכחוש דחריף דריחא כתב מיימוני [ובתשובת כחושים. שניהם כאשר גם נאמר לגמרי חריף דבר שדין [שם] הפמ"ג כתב עוד

בפמ"ג]. הדברים הובאו ולא ליה, כדאית מ"ד לכל קליפה, כדי או נטילה כדי דהיינו כחוש, צלי בנגיעת כמו

איסור, בזה שאין משמע ד] ס"ק תמז [סי' שבמג"א ג] אות יח ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתב חומץ, כמו חריף בדבר שנתבשל חריף שאינו איסור

בחומץ. שנתבשל בחמץ בפשיטות אמר לא ולמה שהחמיצו] מסובין [העשוי בבארשט רק בחמץ חריף איסור של דוגמא למצוא מדטרח

בזה. לאסור דנראה כתב עצמו הפמ"ג אך
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.[ä ÷"ñ æ"î] â"îôá àáåäå ,àðéãì ì÷éä [ç ÷"ñ] ç"øôäå

[øúéäì] ããöîäã íééñå ,ò"ö ìåãâ êøåöå äáåøî ãñôä íå÷îáã áúë êà ,øñåà óéøç øåñéà íâã à"îøäë è÷ð â"îôä àðéãìå

.íåúñå ïåè÷ øåðúá óà äáåøî ãñôä íå÷îá äæá ì÷éä [ä ïéã áñ ììë] à"îëçäå .åá ïéøòåâ ïéà

äøéã÷áäøéã÷áäøéã÷áäøéã÷á ìùáúðùìùáúðùìùáúðùìùáúðù óéøçóéøçóéøçóéøç øáãøáãøáãøáã

óéøçä øåñéàä íàã [ç úåà íù] á÷òé úçðîä äæî ÷ééãå ."äìöðù" óéøç øåñéàá óéøç ïéã àéáä [á ïéã äì ììë] úàèç úøåúä

.ïéøåñéàä úåôéøç äìéèá ìåùéá é"òã ãåò óéñåäå ,øñåà àåä ïéà "ìùáúð"

éðùä íòèä íéé÷ àì ,óéøç øáã åîöò àåäù ,õîåçá àìà íéîá óéøçä øáãä ìùáúð àìù äø÷îáù [ä ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

ê"ùá øàåáîëå ú÷ñôî äøéã÷ä ïôåã éìåà ,äøéã÷á øåñéàäù ïåéëù øùôàã ò"ìé éúëà êà ,[íéîá úåôéøçä äìéèáù] é"ðîä ìù

.áåùç øáãå äáåøî ãñôäá ì÷äìå ããöì ùéã â"îôä áúëå ,[æè ÷"ñ]

úáçîäúáçîäúáçîäúáçîä úçúúçúúçúúçú ãçéãçéãçéãçé åôàðùåôàðùåôàðùåôàðù øúéäåøúéäåøúéäåøúéäå øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

,ãáòéã øñåà æ"ä [úàöì çéøì íå÷î ïéàù åðééäå] ,úáçîä úçú øúéäå øåñéà åôàð íàù [øúéäå øåñéàä íùá] à"îøä áúë

.äáåøî ãñôäá óà ì÷éä àìù òîùîå

äéä ,î"ôä íå÷îá éøîâì íåúñá øéúä à"îøäù ïåéëå ,éøîâì íåúñ øåðúî òøâ àì úáçîä úçúã øéòä [åè ÷"ñ] à"øâä íðîà

êéøö.כאן גם להקל 35íòèäùלכאורה [à ÷"ñåñ äì 'éñ] à"åæçá áúëå ,à"îøä ìò à"øâä ÷ìçð àì äùòî ïéðòìù òîùî íðîà

.àúìéî øãâéî íåùî àåä

äæäæäæäæ øçàøçàøçàøçà äæáäæáäæáäæá úáçîäúáçîäúáçîäúáçîä úçúúçúúçúúçú åôàðùåôàðùåôàðùåôàðù øúéäåøúéäåøúéäåøúéäå øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

íåèéôå àçéø àöîð àì éë" äáåùúä ïåùì úà ÷éúòä [áé ÷"ñ] ê"ùäå ,äæá øéúäù [ä 'éñ] úåéðåîééî úåáåùúä úà àéáä à"îøä

.ì"ëò "ùîî òâé àìù ÷ø ,ìëåàì èåìôéå øåæçéù éìëì

åá åìùáé íàå ,øñàðå çéø òìåá åîöò éìëäù åæ ïåùìî ÷ééãù òîùî äãåäé úéá êåðéç úáåùúáù áúëù [á ÷"ñ] ù"úôá ïééòå

.ìëàîä øñàé ,åá òâéù ìëàî åéúçú åôàé åà36òîùî àì à"îøä éøáã óåñáã äù÷ä à"òø êà ,åéúåäâäá à"òø íâ ÷ééã êëå

äëéìåî àéäå áèåøë éåä äòéæã ,éðùä ìëàîäî òéæäá éâñ àì äîìå ,øñåà æ"ä íéìëàîä éðùî òéæä úáçîä íàã áúëù ,ïë

37.ò"öá à"òø çéðäå ,çéøäî ììë òìåá åðéà éìëäù ïðéæç àìà ,éìëá òåìáä çéøä úà ìëåàì

ùéã åîòè éìåàå ,øáãì íòè áúë àìå ,úáçîä úçú æ"çàæá øúéäå øåñéà úåôàì ïéà äìéçúëìù [áé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå

.åøñàéå úáçîá åòâéù ùåçì

תחת גם גווני בכל אסר לכן פתוחה, וחבית חמה לפת זאת ודימה בדיעבד, אף סתום בתנור שאסר לשיטתו שהאו"ה הגר"א וכתב .35

דרב. אליבא אלא איסור כתבו לא המחבת תחת אפייה של הדין מקור שהם רבא] ד"ה סו: דף [ע"ז ותוס' המחבת.

מהרש"א. בגליון והובא נאסרת, המאכל שבה הקדירה גם ריח, מחמת מסויים באוכל אוסרים שאנו דבאופן יהודה בית חינוך בשו"ת עיין .36

לא ולמה נאסר, הוא אין בבצק מכוסה ההיתר דאם בסמוך לעיל הרמ"א ממש"כ כהחב"י, דלא הוכיח טו] [אות יהודה יד בספר אמנם

ד חזינן אלא מהמאכל, בולע שהכלי החב"י שכתב כמו ממנו, בולע והמאכל הריח מחמת נאסר שהבצק אוסרנימא אינו ריח שבלע מאכל

אחר. כלי או מאכל

השני. המאכל בנגיעת סגי ולא איסור, יש במחבת נגעו שניהם אם דרק לדינא נקט פתים והמנחת .37
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úáçîäúáçîäúáçîäúáçîä òéæäåòéæäåòéæäåòéæäå äæäæäæäæ øçàøçàøçàøçà äæáäæáäæáäæá úáçîäúáçîäúáçîäúáçîä úçúúçúúçúúçú äôàäôàäôàäôà

úòéæî úáçîä äòìá äìéçúîù åðééäå ,óåñáì äôàðù øúéää ìëàî øñàð íéìëàîä éðùî òéæä úáçîä íàù à"îøä áúë

.øúéää úòéæ é"ò øúéää ìà øåñéàä èìôð ë"çàå øåñéàä

úçúî äøéëá äãéîòäù áìç äëåúáù úáçî éáâì [áö 'éñá íéàáåîä] ù"àøä éøáãî äòéæ ìù äæ ïéã ãîìù [â ÷"ñ] î"ã ïééòå

.äòéæä íåùî øñåà äøéã÷ä éåñéëù øàåáîù âö 'éñî ïëå ,øåñéà äæá ùéã ,úéøùá äøéã÷ì

.äøéã÷ì äîåã åðéàå ,ïéãàìôáå àãéèùôá äòéæå úéçåìçì ïéà ììë êøãáù î"ãä áúë íðîà38

íéùéùìíéùéùìíéùéùìíéùéùì óøèöîóøèöîóøèöîóøèöî ÷ôñá÷ôñá÷ôñá÷ôñá ñðëðùñðëðùñðëðùñðëðù äîäîäîäî ìëùìëùìëùìëù à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

ìôðå ,íéúéæ íéùåìù úçà ìëáù úåøéã÷ 'á ùé íàù à"áùøä úòã úà øåèä àéáä íùù ,àé÷ ïîéñá àåä äæ ïéã ìù åø÷éò

óøèöî ÷ôñá ñðëðä ìëù íåùî ,íéùéùá ìèáã íéøîåàå íéìé÷î åðà éøä ,ìôð ïäî äæéàì òåãé ïéàå ïäî úçàì øåñéà úéæë

.äæ ïéãá íéâééñ äîëå äîë åáúëå åìà íéðéãá íù åëéøàä íé÷ñåôäå .íéùéùì

ùéã ,íéùéùá ìåèéá ìù éììëä ïéãä úà ïàë ïéà ,íéùéù ùé ïìåë ïéá øùà øúéä úåëéúç äîë íò øåðúá øåñéà äôàð øùàëå

'éñã àéääì éîã î"îå ,äåùá äòéìáä úà êéìåéù áèåø ïàë ïéàå ,äúøáçá øùàî éôè úçà äëéúçá òìáð çéøä àîù ùåçì

.íéùéùì úåôøèöî ÷ôñá úåñðëðä úåëéúçä ìëã ,àé÷

áì÷ 'éñ äáåùúáå ç"åúáå î"ãá] à"îøä éøáãî ÷ééã [âé ÷"ñ] ê"ùä íðîàå ,àçéø ïéãá úãçåéî àìå÷ åæù [å ÷"ñ] æ"èä áúëå

àìà ïàë ì÷éä àì ïë äáåøî ãñôä íå÷îá àìà íù à"îøä ì÷éä àìù íùëå ,ïéøåñéà øàùì àçéø ïéã ïéá ÷ìéç àìù [â"éñ

.äáåøî ãñôäá39

øåñéà ïéìèáî ïéàã ,ìåèéáä ìò êîúñäìå øúéä íò øåñéà úåôàì ïéà äìéçúëìã ,ãáòéã ïéðòì àìà äæ ïéãì íå÷î ïéàã èåùôå

.äìéçúëì

äééôàá åà óéøç øáãá ïåâë ,äáåøî ãñôäá óà ãáòéãá íéøñåàä íéøáãá åæ àìå÷ äøîàð åðçøë ìòã [âé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.38ïåéò úôñåú

תנא] [סי' דבטור כא] [אות יעקב המנחת והקשה זיעה. מעלה אינו המחבת תחת הנאפה יבש דמאכל ו] דין לה [כלל חטאת התורת כתב

מהבל מזיע שהכיסוי ועוד בו, נוגעת פעמים שברוב משום ליבון, צריך הכירה על שנאפית חררה על שמניחין ברזל של דכיסוי איתא

חיישינן לכן השנה כל חמץ בו שהשתמש כיון שאני הטור שבנידון אפשר [א] המנ"י: ותירץ זיעה. יש יבש במאכל שגם ומבואר החררה,

דאפשר לומר דן ועוד [ג] דיעבד. לאסור דנים ואין והגעלה, ליבון בעי אם לכתחילה הוא הנידון דהתם ועוד [ב] רוטב. בלי אף זיעה לקצת

זיעה. קצת יש שמא חיישינן במשהו האוסר בפסח חמץ לענין

äéôà øåðúá äòéæ ùùç

שרגילים שבזמננו וכתב בסמוך. לעיל שהובאו יעקב המנחת תירוצי ג' את והביא בזה שהאריך כ] סי' [ח"ה יצחק מנחת בשו"ת עיין

שאינו דלמי וסיים בזה. האחרונים מדברי שהביא במה ועיי"ש בתנורים, זיעה חשש יש רוטב, בהם שיש למאכלים גם בתנורים להשתמש

את כשינקה והיינו קל, ליבון ע"י לאפייה אפייה בין התנור את להכשיר הדחק מחמת להקל יש ולחלב לבשר נפרדים תנורים לקנות יכול

שהתנורים בימינו לעיין [ויש ולחלב, לבשר נפרדת תהא בתנור הקדירות את מניחים שעליה הרשת וגם בעין, בשר בו יהא שלא התנור

להכשירם]. וא"א כחרס שדינם לחוש שיש אמייל מצופים

יבשים, במאכלים רק נאמרו הרמ"א דברי [אמנם לזיעה, לחוש אין דסתמא מהרמ"א לדייק שכתב מ] סי' ח"א [יו"ד אג"מ בתשובת וע"ע

מגולות. קדירות בתנור לבשל שלא כתב מעשה לענין אך רוטב], בהם שיש במאכלים ולא

דריחא. קולא משום היקל ריחא לגבי אך קיא], [שבסי' הרשב"א על נחלק והיתר איסור בספר אמנם .39
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.ì÷äì ùé úåëéúçä ìë óåøéöá íéùéù ùé íàã ïðéøîà ïäáã ,úáçîä úçú

,åðéî åðéàá àìå ,ùâøð íòèä ïéàù åðéîá ïéîá àìà ÷ôñá ñðëðä ìë úà óøöì åì÷ä àì àé÷ ïîéñáù óàã â"îôä íù áúë ãåò

.åðéî åðéàá óà óøöì ããöì ùé àçéø ïéðòì àëä40

çñôáçñôáçñôáçñôá õîçõîçõîçõîç éáâìéáâìéáâìéáâì àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

:àëéà åäéî åäùîã ïðéøîà àúìéî åàì àçéø ì"ñã éåìì íà å÷ìçð íé÷ñåôä

.àïåéëå ,åäùîá øñåà åðéîá ïéîã åúèéùì ìéæà àçéø øñàù áøã ,éåìë äëìäã áúë [ó"éøä éôãá .áì óã ïéìåç] ó"éøä

.åäùî éåä àçéø ò"åëìã ì"ñã øàåáîå .éøù àçéø ð"ä íéùéùá î"áîã ì"éé÷ã41

åäùî àúìéî åàì àçéø ã"îì óàã ,[àáø ä"ãåñ :åñ óã æ"ò] 'ñåúî [ãé ÷"ñ ê"ù ,à ÷"ñ î"ã] íé÷ñåôä åàéáä ïëå

.úåøåñà ïìåë úåöîä úçàá õîçå äèéç äàöîðå øåðúá úåöî çñôá åôà íàå ,àëéà àäéî42

.á.çñôá õîçá íâ éøùå ,åäùî åìéôà ïéà àúìéî åàì àçéø ã"îìã áúë [åô÷ 'éñ] ì"éøäî úáåùúá43

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìãñôä íå÷îá åðééäã [å úåà çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå ,ãñôä íå÷îá ì÷äì ùéã áúëå úåòéãä éúù úà àéáä à"îøä :

.40ïåéò úôñåú

בריחא. דידן נידון לענין גם נאמרות אלו הגבלות אם לעיין ויש מצטרף, בספק הנכנס דכל קולא בהך נוספות הגבלות נאמרו קיא בסי'

גם נאמר זה דין אם לעיין ויש להתערב, שעומדות אחד, לאדם שייכות כשהן אלא הקדירות את מצרפין דאין [שם] הרמ"א כתב א)

ריחא. בענין

יחד. לערבן לו נוח שלא מאכלים אלו אם מצרפין, אין אחד אדם של בקדירות דגם היש"ש בשם כתב יח] ס"ק [שם הש"ך ב)

בתערובת, שבקדירות המאכלים ב' את אוכל שאכן באופן אלא לשישים הקדירות את לצרף למעשה להקל דאין כתב [שם] הרמ"א ג)

השולחן בדי בספר וכתב בשישים. ובטל התבשיל בכל מתפזר אכן האיסור של והטעם רוטב, שיש באופן שמערבן דהיינו בכנה"ג ופירש

[שם] כתב הגר"א אמנם ואוכלן. רוטב עם יחד החתיכות כל את שמערב באופן אלא התירו דלא ברמ"א כלל משמע לא ריחא שבנידון

הדין. מעיקר ואינו חומרא אלא זו שאין

נכנסת אינה דהיא שישים, בה שיש הקדירה את מצרפין אין שלושים האחרת ובקדירה שישים יש אחת בקדירה שאם כתב [שם] הש"ך ד)

שיש חתיכות יצרפו לא ריחא בנידון לכאורה וה"נ לבטלו, שישים בה שיש מותרת היא הרי בה נפל שהאיסור את"ל אף שהרי בספק,

האיסור. נגד שישים עצמן בהן

äñåëî äðéà úçàå äñåëî úçà äëéúç

שהריח כיון לשישים מצטרפת היא אין בבצק, או בכלי מכוסה חתיכה יש ההיתר של החתיכות בין דאם ה] דין סב [כלל אדם החכמת כתב

בה. נכנס לא

äôéøç äðéà úçàå äôéøç úçà äëéúç

חריפות שאינן את מצרפין אין חריפות, שאינן וחתיכות חריפות חתיכות יש ההיתר חתיכות בין דאם ח] [ס"ק והחוו"ד הפמ"ג כתבו

שהרי שואבות אינן חריפות ושאינן האיסור, ריח את עצמן אל שואבות החריפות החתיכות שמא חוששים שאנו משום והטעם לשישים,

לגמרי. סתום בתנור אף חריפות שאינן החתיכות את בדיעבד מתירין אנו מרובה הפסד במקום

שאפשר מתירין, לו שיש כדבר דהוי משום הוא בחלב לאוכלה בשר עם שנאפתה בפת שאסרו דמה לב:] [דף ברי"ף עוד עיי"ש .41

חלב, בלא בטל.לאוכלה ולא מאלף כאחד הוי ריחא גם באלף אף בטל לא שדשיל"מ וכיון

משהו פיטום בו ואין שמן שאינו בדבר דאף אמרינן מילתא, דריחא דס"ל דלרב אלא בתוס' נתבאר דלא תמה כ] [ס"ק יהודה יד בספר .42

משהו. מיקרי מילתא לאו ריחא דלמ"ד מפורש לא אך איכא,

ראיה. המרדכי מדברי שאין כתב טו] [ס"ק הש"ך אמנם תקע], סי' [פסחים במרדכי גם מבואר דכן הביא א] [ס"ק הד"מ .43
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.úö÷ çåúôå ïè÷ øåðúá éøééîã óéñåäå ,äáåøî

:äöåîç äèéç åà õîç åá àöîðù øåðúá åôàðù úåöî ìù äæ ïéãá íéðéã é÷åìéç äîë íé÷ñåôá åøàáúðå

.à:íé÷ñåôä åá å÷ìçð ,éøîâì íåúñå ïè÷ øåðú

ïéà ïéøåñéà øàùá óàã ïåéëã .äáåøî ãñôä íå÷îá óà úåöîä ìë úà øåñàì ùéã áúë [ã ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä .à

.[çé ÷"ñ ã"ùá ïàë] â"îôä àéáä ïëå ,éøîâì øåñàå éôè ïðéøîçî õîçá ïëì ,î"ôä íå÷îá àìà äæá ïéøéúî

åà äáåøî ãñôä íå÷îáã [à"ééçå æ"øâ ,äùî ãîç ,íééç øå÷î ,ç÷ 'éñ ô"åë ,íù á÷òé ÷ç] íéðåøçàä áåø úòã .á

.ì÷äì ùé ïëã á"ðùîá òîùîå ,ì÷äì ùé è"åé úçîù êøåöì ïåâë ÷çãä úòùá

.áàáåä ,à"âî] íéðåøçàä åäåãéîòäå ,äáåøî ãñôä íå÷îá çñôá õîçá ì÷äì ùéã à"îøä áúë úö÷ çåúôå ïè÷ øåðú

.úö÷ çåúôá [â"îôáå ø"îâãá44

.âúåòéã ùéù íåùî íòèäå .î"ôä íå÷îá øéúäì ùéã [ì"ðä] à"âîá òîùîã â"îôä áúë éøîâì íåúñå ìåãâ øåðú

.î"ôä íå÷îá õîçá íâ ïðéìé÷î ïëìå ,éøîâì íåúñ àåäùë óà ìåãâ øåðú ïðéøù ïéøåñéà øàùáù íé÷ñåôá

.ã.äìéçúëì óà ïéøéúî ùé ïéøåñéà øàùáù ïåéë ,ãñôä íå÷îá àìù óà ãáòéãá øúåî úö÷ çåúôå ìåãâ øåðú

.äïéøåñéà øàùá øúåîù äî ìëã ,õîçá óà äìéçúëì øúåî æ"äã [ãé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë éøîâì çåúôå ìåãâ øåðú

.õîçá íâ øúåî æ"ä äìéçúëì

ìåùéááìåùéááìåùéááìåùéáá õîçáõîçáõîçáõîçá àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

úà øåñàì ïéà éøîâì íåúñå ïè÷ øåðúá óàù åðééäå ,ãáòéã ô"ëò ,õîçá óà øéúäì ùé ìåùéááã [ã ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä áúë

.äøéã÷ êåúá ìéùáúá çðåîä õîçä45.àðéãì ïë è÷ðù òîùîã [ä ÷"ñ] ö"äòùáå [è ÷"ñ æîú 'éñ] á"ðùîá ïééòå

óéøçóéøçóéøçóéøç õîçáõîçáõîçáõîçá àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

[:é ÷"ñ æîú 'éñ] á"ðùîä áúë

.à.çåúôå ìåãâ øåðúäùë óà øñàð æ"ä óéøç øúéää íà

.áíééç øå÷îäå á÷òé ÷çäå ,åøñà æ"øâäå ø"àä ,à"îøä ,íé÷ñåôä ú÷åìçî [æ ÷"ñ] ö"äòùá àéáä óéøç øåñéàä íà

.åøéúä46

äñåëîäñåëîäñåëîäñåëî ìëàîäùëìëàîäùëìëàîäùëìëàîäùë õîçáõîçáõîçáõîçá àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

.çñôá õîç éáâì óà àçéøì íéùùåç ïéà íéñåëî øúéää åà øåñéàä íàù øàåáî à"îøá

יש דאם עשרונים, יב בו שאין אף גבוה, תנור לגבי כתב ד] ס"ק תמז [סי' והמג"א לגמרי. ופתוח קטן בתנור הדין מה התפרש ולא .44

שיש דאפשר בדבריו הגיה הדגמ"ר המג"א, דברי בביאור האחרונים ונחלקו הפסד. במקום להקל שיש אפשר הפתח מלבד מהצד נקב לו

מרובה. הפסד שאינו אף קצת הפסד במקום להקל יש שבכה"ג פירש אלא הגיה לא והמחה"ש מרובה, הפסד במקום שלא אף להקל

כהטמנה מרובה זמן בתנור הטמונים חמין על רק דקאי המג"א כתב בהפ"מ, אלא התיר ולא בבישול מחלוקת הביא [ס"ב] שהרמ"א אף .45

ב]. סעיף להלן [עיין כצלי, והוי רב שריחם בשבת,

הפ"מ. במקום לא אם לאסור כתב סב] [כלל שהחכמ"א ועיי"ש לעיל, זו מחלוקת הובאה וכבר .46
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íéùåçëíéùåçëíéùåçëíéùåçë íéìëàîäùëíéìëàîäùëíéìëàîäùëíéìëàîäùë çñôáçñôáçñôáçñôá àúìéîàúìéîàúìéîàúìéî àçéøàçéøàçéøàçéø ïéãïéãïéãïéã

øåñéàä íâù óàã øàåáîå .úåöîä úà íéøñåà ,úåöî åôàð åá øåðúá åàöîðù õîçå äèéçã åè÷ð [àáø ä"ãåñ :åñ óã æ"ò] 'ñåúá

äæ íòèî å÷ìç 'ñåú ìò å÷ìçù íéðåùàø ãåòå éëãøîäã áúëù [åè ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .øåñàù 'ñåú åè÷ð î"î íéùåçë øúéääå

.íéùåçë íäéðùã

.íéùåçëá óà åðééäå ,'ñåúäë øéîçäù òîùî [î"ôä íå÷îá àì íà] õîçá çéø ïéãá äëìäì à"îøä øéîçäù äîáå

,íéùåçëá ììë øñà àìã òîùîå ,íéðîù øúéää åà øåñéàäù ïôåàá ÷ø àúìéî àçéø ïéã ÷éúòä [è ÷"ñ æîú 'éñ] á"ðùîä íðîà

.ò"öå

íé÷ñåôä äæá åáúë ,éåâ ìù äøéã÷ì êåîñá åìù äøéã÷ ìàøùé ìùáé àìù øäæäì ùéù [àé óéòñ çé÷ 'éñ ïìäì] à"îøä ïééöù äîå

:íéîòè éðù

.àøå÷îå .éåâä úøéã÷î ç÷éå äòèéå úåøéã÷ä åì åôìçúé àîù àåä ùùçäù éëãøîä íùá àéáä [áé ÷"ñ íù] æ"èä

ïéà åìù äøéã÷á ïîéñ ìàøùéä äùåò øùàëå ,ãçàë íéçñô éðù íéìåö ïéàù [:åò óã íéçñô] 'îâá àåä ùùçä

.íéé÷ äæ ùùç

.áïéà äñåëî äøéã÷ä íàå ,ìàøùéä úåøéã÷ì éøëðä úåøéã÷î úåöåöéð åæúðé àîù àåä ùùçäù áúë [åì ÷"ñ] ê"ùä

.éøëðä úøéã÷á áèåø ïéà íà ïëå ,íéé÷ äæ ùùç

.íéîòèä éðù úà àéáä [äì ÷"ñ íù] à"øâäå47

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
úåëéúç íà î"î ,àúìéî àçéø ì"ñã áøì åìéôàã øàåáîù [:åò óã íéçñô] 'îâá àåä äøéã÷á ìåùéáá àçéø ïéàù ïéãä øå÷î

íà î"î ,ãåôéùá úåìöð àìà úåøéã÷á úåçðåî øùáä úåëéúç ïéàùë óàã 'îâá øàåáî ãåò .øúåî æ"ä úåøéã÷ éúùá ïä øùáä

ôéùä éðù ïéá øôà ìù åà íéìçâ ìù ìåãâ ìú ùéù éøééîã é"ùøéôå ,øúåî æ"ä úåøéã÷ 'áá úåçðåîë úåáùçð ïääæ ìúå ,íéãå

àìù íøåâä àåä äøéã÷ä éðôã ìù åà íéìçâä ìù ÷ñôää íöò 'îâä úåèùô éôìã àöîðå .äæì äæî çéø êìé àìù íøåâå ÷éñôî

.[äìòîìî úåñåëî úåøéã÷ä ïéàùë óà] øåñàéå çéøä êìé

ìåãâ íéìùáúîä çéø ïéàù" íåùî àåä úåøéã÷ éúùá øúéääã áúë [àé óã à øòù ä úéá øö÷ä úéáä úøåú] à"áùøä íðîà

'éñ] é"áäå .ìåùéáä ìù áèåøä íåùî ,äáåøî çéø ïéà ìåùéááù íåùî àåä øúéää íòèù òîùî äæîå .åðåùì øåèä àéáäå "ë"ë

.47ïåéò úôñåú

äðëñ ùùçî íéøåñàä íéøáãá àçéø ïéã

לצרעת. דקשה משום בשר עם שנצלה דג לאכול דאסור איתא עו:] [דף פסחים בגמ'

נקטינן דיעבד דלענין משום וטעמו שרי, בדיעבד אך בשר עם דג לצלות אין דלכתחילה האו"ה בשם הביא ס"ב] קטז סי' [יו"ד והרמ"א

הפוסקים: בזה שנחלקו הביא א] ס"ק [שם והש"ך מילתא. לאו דריחא

נקט וכך בריחא, סכנה דאין דס"ל לכתחילה, אף בשר עם דגים לצלות שהתיר הרמב"ם דברי את הביא סט"ו] חולין [פ"ז היש"ש [א]

בזה]. זה שנגעו באופן הבשר עם הדג את שצלה איירי (פסחים) שבגמ' היש"ש [ופירש להלכה. הרש"ל

הפר"ח שם נקטו שבע הבאר וכדברי מאיסורא. סכנתא דחמירא הגמ' וכפשטות בדיעבד, אף דאסור וסובר עליו נחלק שבע הבאר [ב]

ה"ז דהמחמיר והוסיף כחושים, בשניהם ולא לריחא לחוש יש שמן מהם אחד אם שרק תואר הפרי [וכתב [סק"ג]. תואר והפרי ד] [ס"ק

לחוש. אין אין מכוסה מהם שאחד או גדול שבתנור אדם החכמת כתב אמנם א], דין סח [כלל אדם החכמת וכ"כ משובח].

[הנ"ל]. אדם החכמת והעתיקו ריחא, אלא בה שאין דגים, עם לאוכלו מותר בשר עם פת אפה שאם קטז] [סי' הט"ז וכתב
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.äøéã÷ä ïôåã ÷ñôäá éåìú ø÷éòäù òîùî 'îâáã à"áùøä ìò äîú [æö

ïéà áèåøä íåùî ÷ø øúéää íàå ,øã÷ éìöá íâ ìéòåî æ"ä äøéã÷ä ïôåã ÷ñôä íåùî àåä øúéää íàù ,øã÷ éìöá äðéî à÷ôðå

.øã÷ éìöá ì÷äì

:íé÷ñåôä äæá å÷ìçðå

.àøã÷ éìö íâå ,ú÷ñôî äøéã÷ä ïôåãù íåùî àåä øúéääù é"áä éøáãëå 'îâä úåèùôë ø÷éòäù áúë [æè ÷"ñ] ê"ùä

.øúåî

.áøàùë éåä øã÷ éìö æ"éôìå ,áèåøä íåùî àåä ìåùéáá àìå÷äù à"áùøä éøáãë ø÷éòäù è÷ð [ã ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä

.[÷çãðù à"âîá ù"ééò íéçñôá 'îâä èùô ïéðòìå] .éìö

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìúåòéãä éúù úà àéáä [á ïéã áñ ììë] íãà úîëçäå .éøù øã÷ éìö íâã ,ê"ùäë [ã úåà çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :

.äáåøî ãñôäá ÷ø øã÷ éìöá ì÷äì áúëå48

íäéðù åéäéù ö"àå ,äøéã÷á øúéääù åà äøéã÷á øåñéàäù äæá éã äøåàëì ,ú÷ñôî ïôåãäù íåùî øúéääù ê"ùä éôì äðäå

.äøéã÷á49óà øúéää øñàð áèåø éìá éìö àåä íàù ,øåñéàá éåìú ìëä ,÷æç çéø ïéà ìùáúîìù íåùî øúéääù à"âîä éôìå

äøéã÷ éìá äìöð àåä íà óà øúéää øñàð àì áèåø íò äøéã÷á àåä íàå ,áèåø íò äøéã÷á àåä íà.50

íåúñíåúñíåúñíåúñ øåðúáøåðúáøåðúáøåðúá ìåùéááìåùéááìåùéááìåùéáá à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

àðéãì à"îøä è÷ð ïëå ,éøîâì íåúñ øåðúä íà øåñàì ùé úáù êøåöì íéðéîèîù êøãë äøéã÷á ìåùéáá óàã à"éã àéáä à"îøä

:à"îøä éøáã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå ,äáåøî ãñôäá àì íà

.à÷"ñ] äùî éëøãá òîùî ïëå ,éøîâì íåúñå ïè÷ øåðúá à"îøä øñà ïéðò ìëáù òîùî ê"ùäå æ"èä éøáã úîéúñî

.[á51

.áåðéðéòã ,øåðúá áø ïîæ úåãîåòä úáùì úåðîèåîä úåøéã÷á àìà à"îøä øñà àìã è÷ð [ã ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä

.øéîçä àì øö÷ ïîæì ìåùéáá êà ,÷æç çéø íäì ùéù úåàåø52øåöé÷] úòã úååçáå [çé ,æé ÷"ñ ã"ù] â"îôá åúèéù äàáåäå

.[â ïéã áñ ììë] íãà úîëçáå ,[ä úåà óåñá íéðéãä

אדם החכמת במש"כ נפק"מ מאי וא"כ וסתום, קטן בתנור ואפילו ממש צלי אפילו שרינן מרובה הפסד במקום דהא צ"ע ולכאורה .48

דין [להלן אדם דבחכמת בדיעבד, אף אסור בצלי שבזה חריף, בדבר דמיירי לומר ואין קדר. צלי להתיר הש"ך על סמכינן הפ"מ דבמקום

בדיעבד אף דאסרינן [בס"א] ברמ"א שנתבאר המחבת, תחת קדר צלי לענין דנפק"מ וצ"ל בקדירה. בבישול אף אסור שבחריף משמע ה]

הפ"מ. במקום החכמ"א היקל קדר דצלי בבישול והכא בהפ"מ, ואף

סט]. [ס"ק בדרכ"ת מובא יונה, כנפי בספר כ"כ .49

[שם]. יונה כנפי בספר זה גם .50

ועיי"ש לגמרי, בפתוח אוסר צלי דגם די"א [ס"א] הרמ"א למש"כ לגמרי, פתוח בתנור בקדירה בישול של זה דין שדימה בגר"א ועיין .51

לגמרי. סתום בתנור וה"נ טובא, דשואבת פתוחה, וחבית חמה לפת דדמי משום הוא האיסור שטעם י] [ס"ק

הלילה. כל שהוא שכתב ה] אות יח ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין רב זמן שיעור לגבי .52
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äøéã÷áäøéã÷áäøéã÷áäøéã÷á ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá ïéáåïéáåïéáåïéáå éìöéìöéìöéìö ïéáïéáïéáïéá î"÷ôðäî"÷ôðäî"÷ôðäî"÷ôðä

,úö÷ çåúô øåðúäùë àéä î"÷ôðäù [æé ÷"ñ] ê"ùä áúë ,äøéã÷á ìåùéáá óà éøîâì íåúñå ïè÷ øåðúá à"îøä øñàù äî éôì

.[ãë ÷"ñ] à"øâä ë"ëå ,äìéçúëì øúåî æ"ä ìåùéááå [ãáòéãá øúåîå] äìéçúëì øåñà æ"ä éìöáù

àìå øö÷ ïîæì àåä ìåùéáä øùàë ,éøîâì íåúñå ïè÷ øåðúá óà úôñåð î"÷ôð ùé ì"ðä à"âîä éôìã [æé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

àéäù úáùã äðîèäë åðéàù ïåéë ,ãáòéãá ô"ëò øúåî æ"ä ìåùéááå ,î"ôäá àì íà ãáòéã óà øåñà æ"ä éìöáù ,úáùã äðîèäë

.êåøà ïîæ ìù äðîèä

íéùåçëáíéùåçëáíéùåçëáíéùåçëá íåúñåíåúñåíåúñåíåúñå ïè÷ïè÷ïè÷ïè÷ øåðúáøåðúáøåðúáøåðúá ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá ïéãïéãïéãïéã

øåðúá óà øåñéà ïéà íéùåçë íäéðù íàã åáúëù [å úåà ïîéñä óåñá íéðéãä øåöé÷] ã"ååçáå [ä úåà çé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééò

.î"ôä éìá óàå éøîâì íåúñå ïè÷

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
øúéä ìëàî äéìò ïúéì øåñà ïëìå äãøîä â"ò øåñéàä úéðåðîùã åáúëù ù"ééò ,àáø ä"ã :åñ óã æ"ò 'ñåúá àåä ïéãä øå÷î

.íåéä ìë

úîâôð àéä ïéà ïéòá úéðåðîù åéáâ ìò ùéå çð÷úð àì íà êà ,äãøîä çð÷úðù éøééîã [ãì ÷"ñ øö÷ä ùåøéô] äãåäé ãéä áúëå

.íåéä øáòùë óà53

ùãçúîä ïéãä ø÷éò,íåéä øáòù øçàì øåñéàî òåìá àåäù óà éøëðä ìù äãøîá ùîúùäì äìéçúëì øúåîã àåä äæ óéòñá

ìëá ùãç äãøî úåùòì åðì òîùé àì éåâäù ïåéë ãáòéãë éåä àëä ,äìéçúëì ÷ø àåä åá ùåîéùä øåñéàå åîåé ïá åðéàù ïåéëù

.[øåñéà ìù äãøîá àìà úåøùôà åì ïéàå øåðúá ùîúùäì êéøö ìàøùéäù ïåéëã åðééäå] .íåé

ææææ ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

úåùîî äçð÷úð äáù ,äøåñà äðåùàøä úôä ÷ø ,øåñéà ìù àãéèùô íò úåâåò åàéöåä íééåâä íàã ä"åà øôñî àéáä æ"èä

ô"ëò øñàéúå ,äãøîá òåìáä çëî øñàéú úôä øàù íâã äîú [æ ÷"ñ æ"î] â"îôäå .úøúåî úôä øàùå ,äãøîä â"òù øåñéàä

ì"ñå ,ä"åàä úðáäá æ"èä ìò ÷åìçì áúë [àðééðú] ø"îâã úåäâäáå .ïë áúëù [æì ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîì â"îôä ïééöå ,äôéì÷ éãë

.ìëä øñåàå éìëî àöåé ïîù òåìáå ,ïîù òåìáá øáåãîù ïåéë äôéì÷ éãëá éã ïéàå úåøåñà úåâåòä ìëù54

úôá åìåë çð÷úî äãøîä éáâ ìò àöîðä ïéòá øåñéàäù è÷ðã ,úåâåòä øàù ïéáì äðåùàøä äâåòä ïéá ä"åàä ÷ìéçù äî ø÷éòáå

ïì ÷éñô ú"ëéäî äæ ìò äîúù [ãë ÷"ñ] äãåäé ãéá ïééòå ,[î"âäá áåúë ä"ã æì ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîá íâ øàåáî ïë ,äðåùàøä

.[íù] íåìù øäð øôñä íùá [çì÷ ÷"ñ àðú 'éñ] ö"äòùá íâ àéáä êëå ,çð÷úð øåñéàä ìëù úåèéùôá

[äôéì÷ àëééù åá ÷øå] õò ìù äãøîá éøééî ,éìëá äôéì÷ åà äìòâä äì àéðäî àì äîåé úá àéäù ïîæ ìëáã à"îøä áúëù äîå

בזה שהעיר ביש"ש ועיין מקונח, באינו דאיירי ומשמע היום". כל עליה היתר ליתן אסור המרדה על האיסור שמנונית "אם תוס' לשון .53

הרי" בדפי מ דף ע"ז מסכת [סוף הר"ן וכשיטת לילה, בלינת נפקע הכלי ע"פ טוח דאיסור בתוס' דמשמע שבתוס'וכתב היש"ש ציין אך ף],

יומו. בן כשאינו גם נפגם אינו הסכין על הטוח דשמנונית מפורש סא] דף ריש [להלן

נטילה, כדי או קליפה כדי רק או בכלי, הנוגע האוכל כל אוסר בכלי הנבלע שמן בלוע אם שדן כג] ס"ק קה [סי' לעיל בש"ך ועיין .54

נטילה. כדי או קליפה כדי האוכל את אוסר אי בכלי כחוש בלוע לגבי עוד ועיי"ש
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éøééî øùëä äãøîì ïéàã àîúñá áúëù (àðú 'éñ ç"åà) ò"åùä íâ] .åèìåô êë åòìåáëã ,ïåáéìá øúéð úëúî ìù äãøî êà

.[é÷ ÷"ñ á"ðùîá íù øàåáîë ,õò ìù äãøîá55

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
:åò óã íéçñôá ïëå .äçåúô úéáçå äîç úôë éîð éãéã àäå .æñ óã ãò éàðúë éøî áø øîà :åñ óã æ"ò 'îâ

:úéáç éáâ ìò úô ìù äæ ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.àíâ øåñéà ïéà àúìéî åàì àçéø ì"éé÷ã äëìäìã åè÷ð [â"éä úåîåøú úåëìä å"èô] í"áîøäå [.áì óã ïéìåç] ó"éøä

.[äðùîá éñåé 'ø è÷ðù åîëå ,øåñà íéøåòù úôá ÷øå] äçåúô úéáçå íéèéç ìù äîç úôá

.áùé î"î àúìéî åàì àçéø ì"éé÷ã äëìäì íâã åè÷ð [ç 'éñ àøúá ÷øô íù] ù"àøäå [àáø ä"ã :åñ óã æ"ò] 'ñåú

.øåñà æ"ä äçåúô úéáç â"ò äîç úô ïëìå ,÷æç çéø ìù íéø÷î56

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.àúìéî åàì àçéøã [à óéòñ] ìéòì ÷ñôù óà äçåúô úéáçáå äîç úôá øñà ïëìå ù"àøäëå 'ñåúë ïàë è÷ð ò"åùä :

ò"åùä éøáã àìà åðì ïéà åðàã áúë [àë ÷"ñ ã"ù] â"îôä êà ,äæ ïéãá ì÷äì í"áîøäå ó"éøäë è÷ð [çé ÷"ñ] ùãç éøôäå

.à"îøäå

.äáåøî ãñôä åðéàù óàå ,ãñôä íå÷îá ì÷äì ùé íðéé íúñ ïéðòìù áúë [è ïéã áñ ììë] íãà úîëçä

óã íéçñôå :åñ óã æ"òã ì"ðä úåéâåñá úàáåîä úåîåøúã äðùîá] éñåé 'ø éøáãá øàåáî íéøåòùá øåñàì ò"åùä áúëù äîå

.[â"éä å"èô úåîåøú 'ìä] ïë ÷ñô í"áîøä íâå ,[:åò

úà ïä úåáàåùã áúë [ãé ÷"ñ] à"øâäå .çéøä úà ïä úåáàåùã [:åò óã íéçñô] é"ùø áúë ,úåáàåù íéøåòùäã àä øåàéááå

.ç"øôä íâ áúë ïëå ,àåä àçéø åàìå ,ïééä íöò

ë"â äçåúô úéáçå úððåö úôáã ä"äã [âë ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,úôâåî úéáçå äîç úôá óà úåøåñà íéøåòùäã àúéà ò"åùá äðäå

.äîç úôá àìà øåñéà ïéà íéøåòùá íâã è÷ð ç"øôäå .[éøù äôåâî úéáçå úððåö úôã òîùîå] ,øåñà

ע"י בשר שבלע דכלי ח] ס"ק קכא [סי' הש"ך מש"כ כעין וזה הגעלה, מהניא לא לחלב דמבשר דה"ה כ] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתב .55

שבלע בדבר גם בהגעלה וסגי בלע בהיתירא היתר, הוא שבשר דכיון די"ל כתב הש"ך] על [הגהתו רע"א אולם הגעלה. לו מהניא לא האור

להחמיר רוה"פ ודעת בלע, איסורא או בלע היתירא מיקרי אי הפוסקים דנו האור ע"י בכלי הפסח קודם שנבלע חמץ לענין גם האור. ע"י

כח]. ס"ק שם ובמשנ"ב ס"ד תנא סי' שו"ע [עיין בזה,

בזה שיש משום טעמא מרובה, בהפסד לא אם א] סעיף [לעיל הרמ"א נקט וכך לגמרי, סתום בתנור מהראשונים חלק שאסרו מה גם .56

לרוח מקום ואין הפתח כל שסותמת ג"כ אמר חמה דבפת שנקט ל) (ס"ק בגר"א [ועיין פתוחה. וחבית חמה לפת זאת ודימו חזק, ריח

לצאת].
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ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
.éîã äçåúô úéáçå äîç úôë .æñ óã ãò 'åëå àäéú úá éàä :åñ óã æ"ò 'îâ

àçéøã äëìäì ì"éé÷ã çøëåî äæî íà íéðåùàøä å÷ìçðå .àúìéî åàì àçéøã ïðéøîàã ,àéøù àäéú úáã àáøë å÷ñô íéðåùàøä

.[:åò óã íéçñô] éåìå áø ú÷åìçîá íâ àúìéî åàì

.à.áøë àìå éåìë ì"éé÷ àìéîî àúìéî åàì àçéøã àáøë äëìäù ïåéëã ,àéìú àäá àäã è÷ð [.áì óã ïéìåç] ó"éøä

.áàäéú úá ïåãéðá àìà ì÷éä àìå ,äìéáð øùá íò øùá úééìö ïéðòì áøë èå÷ðì ìåëé àáø íâã åè÷ð [:åñ óã æ"ò] 'ñåú

.àúìéî åàì àçéøã ïðéøîà äæá ïëìå ,åôåâá ñðëðù éôì åì ÷éæî çéøäù1

äçøäääçøäääçøäääçøää ïôåàïôåàïôåàïôåà

.à.[àìà ä"ã :áé óã æ"ò 'ñåú ë"ëå] åîèåçá çéøîù éøééî àîúñáå ,ïééä úà çéøîã àîúñá åáúë [æ"ò] 'ñåúå é"ùø

.á.êåøòä íùá é"áä àéáä êëå ,åéôá çéøîù ùøéô [ó"éøä éôãá .áì óã íù] ï"øä

'éôàã è÷ðù ç"øä íùá ï"øä ùåøéôëå] ,éøù åéôá à÷åãã øáåñ ò"åùäã [àì ÷"ñ] à"øâä ë"ëå ,åéôá çéøäì øúåîã áúë ò"åùäå

àäéú úá åçéøäì øéúäì ùéã áúë [àë ÷"ñ] ç"øôäå .[åøéúä åéôá çéøîùë ÷øå ,çéøäî äðäðã íåùî øåñà æ"ä åîèåçá çéøî

óàã ,ìëåàë éåäã ïðéøîà àìã éøù åéôá åìéôàã àúåáøì àåä åéôá çéøäì è÷ðù äîå ,ïë ò"åùä úòã íâã áúëå ,íèåçá íâ

.àúìéî åàì àçéø äæ ïôåàá2

חלוקות דרגות דיש כתב אלא לו מזיק שהריח הנ"ל הסברא את כתב לא ר"ת ובדעת הדיעות, שתי את הביא ח] סי' ע"ז [פ"ה הרא"ש .1

איסור. בשר מריח יותר קלה דרגה הוי תיהא ובת ריח, של

.2ïåéò úôñåú

נסך ויין נהנה, מ"מ כאכילה, להיחשב הוא מילתא דלאו דנהי מילתא, לאו ריחא למ"ד אף תיהא, בבת להריח דיאסר הקשו הראשונים

תירוצים: כמה בזה ונאמרו בהנאה. אסור דגמרא] מדינא יינם סתם [וכן

ומזיקו. ובפניו בחוטמו נכנס שהריח לפי הנאה כאן דאין כתבו השני] בתירוץ אלא ד"ה יב: ודף אביי ד"ה סו: דף [ע"ז תוס' וכעיןא]

סו:]. [דף הרמב"ן כתב להנאהזה עומד אינו שהיין משום הוא נהנה מיקרי דלא להא שהטעם הראשון במהלך כתבו יב:] דף [ע"ז בתוס'

כתיבא שלא כיון כדרך שלא הנאה גם נאסרה ע"ז דבאיסורי די"ל זה, בתירוץ לפקפק כתבו אך ושרי. כדרך שלא הנאה הוי וממילא זו,

אכילה. בהו

חשובה הנאה זה אין ולכן זו, להנאה מיועד אינו שהיין משום הוא הנאה איסור בזה שאין דהטעם כתב הרי"ף] בדפי לב. דף [שם הר"ן ב]

כלל.

היא מילתא לאו בפיו רק בחוטמו מריחו שאינו דריח א"ש, שלפי"ז וכתב בפיו, הריח את ששואף הר"ח פירוש את הביא [שם] הר"ן ג]

נהנה. חשיב ולא

שאינו דדבר בזה ואמרינן עסקינן], ברשיעי [דלאו מהריח ליהנות מתכוין שאינו באופן דמיירי כתב הרי"ף] בדפי לב. דף [חולין הר"ן ד]

בפ"ר. גם מתירין הנאה באיסורי שיהנה, פ"ר שהוא ואף מותר. מתכוין

äëìäìבת שהתירו ומה כדרך, שלא הנאה להתיר אין ע"ז דבאיסורי יב:] דף [ע"ז התוס' כמסקנת שכתב כז] ס"ק [להלן בש"ך עיין א. :

וסי' תקמז סי' פסחים (מרדכי הראבי"ה דברי את הביא הנאה איסורי שאר [ולגבי ומזיקו. בחוטמו נכנס הריח שחוזק משום הוא תיהא

כדרך]. שלא הנאה אסר ב] סי' פסחים [פ"ב הרא"ש ואילו כדרך, שלא הנאה להתיר דיש תקמה)

רפואה. לצורך אלא כדרך שלא הנאה להתיר שאין הרא"ש דעת את העתיק קנה] סי' [יו"ד הש"ך ב]
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øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

úáã àéâåñäî àéä ù"áéøä ìù åúééàøå ,åúåà òìåá åðéàù ïôåàá óà øåñéà øáã íåòèì øñàù ù"áéøä éøáã úà àéáä à"îøä

íòåèáù òîùîå ,àúìéî åàì àçéøã íåùî àåä øúéääå ,êåøòäå ç"øä åùøéôù åîë ïééä çéø úà ïéîòåè åéä íù íâù àäéú

.øåñà æ"ä øåñéàä óåâ úà

.øåòéù éöç øåñéà ìò øåáòéå èòî òåìáì àåáé àîù äøéæâ íåùî àåä íòèäù øùôàã ù"áéøä áúëå

:äîéòè ìù íéðôåà 'â åðàáäù [à"ñ çö 'éñ] ìéòì ïééòå

.äøåúäî øåñàã ù"áéøá òîùîã ,èòî òìåáå åéôá ñòåì .à

.ïðáøãî åøåñéàù ù"áéøä áúë ,èìåôå åéôá ñòåì .á

:íé÷ñåôä äæá å÷ìçð ,åðåùìá øåñéàä úà êçåì .â

.à.[åè ÷"ñ æ"î äö 'éñ] â"îôá åéøáã åàáåäå ,øéúä [ä ÷"ñ áî 'éñ] ç"øôä

.áâ"îôäå [à úåà çô ììë] á÷òé úçðîä ë"ëå ,[á ÷"ñ áî 'éñ] ê"ùá òîùî ïëå øñà [íù â"îôá àáåä] ì"ùøäîä

.[ãë ÷"ñ ã"ù]

ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

àìà åá ïéà äìéëàî ìñôðã ïåéëã áúëå ,úéøåáä úîéòè ïéãá ÷ñòù [æî ÷"ñ] ÷ãö çîö ú"åù úà àéáä [è ÷"ñ æ"î] â"îôä

íðîà .[à ÷"ñ çö 'éñ] ù"úôäå [áë ÷"ñ] ç"øôä åéøáãá å÷ééã êëå ,ïðáøã éøåñéà ìëá øéúäù òîùîå .éøù àìéîîå ïðáøã øåñéà

.íåâô øåñéàá àìà ïðáøã íéøåñéà ìëá ö"öä øéúä àìù áúë [áð 'éñ ã"åé àðéðú] é"áåðä

.øåñà ïðáøã éøåñéà øàùá ìáà øéúäì ùé úéøåá úîéòèá ÷øù [åè ÷"ñ æ"î] äö 'éñá ë"ùîì ïééö â"îôäå3

øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà ÷ôñ÷ôñ÷ôñ÷ôñ åáåáåáåá ùéùùéùùéùùéù ìëàîìëàîìëàîìëàî úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

åà ,çìîð íà ÷ôñ ùé øùà øùá úîéòè ïåâë ,àì åà øåñà àåä íà åá íé÷ôåñîù ìëàî íåòèì øúåî íà å÷ìçð íé÷ñåôä

:äøî íòè åá ùé íà òãéì ãáë úîéòè

.àäîéòèù íåùî åîòèã [íù] â"îôä áúëå .çìîð íà òãéì åðåùìá øùáä êåçìì øúåîã áúë [à ÷"ñ çö 'éñ] æ"èä

åîòåèå åéôì ìëàîä úà ñéðëî íà óà äæ íòèîã â"îôä áúëå .àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ ì"åäå ,ïðáøãî ÷ø äøåñà

.éøù èìåôå

.áãáë úîéòè øéúäù [â ÷"ñ áî 'éñ] ê"ùá òîùî ïëå ,çìîð íà òãéì øùá íåòèì øñà [à ÷"ñ çö 'éñ] äùéøãä

.äøî íòè åá ùé íéîòôä áåøáù íåùî ÷ø

ð"äåñéà íðéàù úåøåñà úåìëàî úçøä

דאין [שם] הבה"ל מזה ולמד בשמים, מיני בורא עליו מברכין חיה] מדם שנוצר בושם [שהוא דהמוס"ק הובא ס"ב] רטז סי' [או"ח בשו"ע

הבה"ט וכ"כ להריח. עשוי שעיקרו בדבר אף וזה באכילה], המוס"ק את שאסרו ראשונים יש [שהרי באכילה, האסור בדבר להריח איסור

איסור בו שיש אף מריחו, וליהנות יינם סתם לזלף שהתיר זה בסעיף הרמ"א בדברי מבואר וכן שמואל, אמונת תשובות בשם י] ס"ק [שם

מחשש בו להריח לכתחילה להתיר שאין מסתבר טעמו, טיב מחמת טוב ריח בו ויש לאכילה שעיקרו שבדבר הבה"ל הוסיף אמנם אכילה.

לאוכלו. יבוא שמא

שפירות אף מר] הוא אם [לידע טבל שהוא פרי לטעום דאסור דמבואר פט.] [דף יבמות לתוס' ציין שהפמ"ג י] ס"ק [ש"ד צו בסי' וע"ע .3

מהתורה. טבל דין בהם ואין ויצהר, תירוש דגן בכלל אינם
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÷áèá÷áèá÷áèá÷áèá íðééíðééíðééíðéé íúñíúñíúñíúñ úðéúðúðéúðúðéúðúðéúð

çéøäì øúåî ,äàðäá øåñà ïðéé íúñã íéøáåñäì óàã áúëù [â"ä à"ëàî à"éô] î"äòùä éøáã úà àéáäù [â ÷"ñ] ù"úôá ïééò

.àäéú úáì éîãã íåùî ïðéé íúñ åá ïúéðù ÷áèá4

î åàì àçéø éàãåá â"äë ìëå ,ïééä ãâðë ÷áèá íéùéù ùé àîù ÷ôñ úîçî øéúä ãåòå.àéä àúìé

ïééïééïééïéé óåìéæóåìéæóåìéæóåìéæ

.äàðäá øåñàä êñð ïéé óìæì øåñàã à"îøä áúë5øàåáîë ,äàðäá øåñà åðéàù ïðéè÷ð åððîæáå ìéàåä íðéé íúñ óìæì øúåîå

.[âë÷ ïîéñ ùéø] à"îøá

ìëù íåùî åðééäå ,óåìéæá êééù åðéà [äàðää úîçî åøñåàì àìå] àäéú úáá çéøäì øîàðù øúéääù à"îøä éøáãá øàåáîå

,çéøäî úåðäéì ïéåëúîå ,åéôá àìå åîèåçá çéøîå ,å÷éæîå åîèåçá ñðëðù ÷æç çéø ïàë ïéàã ,àëä éëééù àì íù åøîàðù íéîòèä

ïéôìæîå òìñá âåìî ïéúåù [:ë óã] íéçñô 'îâì [âì ÷"ñ] à"øâä ïééöù éôëå ,óåìéæì ãîåò ïééäù ïåéë êøãë àìù äàðä åæ ïéà íâå

.íéúùá âåìî

äìéçúëì øåñàìå øéîçäì áåèã áúë [âë÷ ïîéñ ùéø] à"îøäã äîúù [äë ÷"ñ] ê"ùá ïééò ,ïðéé íúñ óìæì à"îøä øéúäã àäáå

.[ë ÷"ñ äð÷ 'éñ] à"øâä äù÷ä ïëå ,äàðäá6

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéàù íåùî àåä íéîùáá çéøäì øúåîù à"áùøä ìù åîòè .é"áá úàáåîä [ãìø 'éñ â"ç] à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

.íéîùáä çéøì àìà ïééä ìù çéøì ïéåëî åðéà ïäá çéøîù äæ íâå ,çéø ïäá ïúåð ïééä

åðéà ïééäù à"áùøä úðååëù à"øâä áúëå .ïééäî äðäéù àåä ø"ô éøäå ïéåëî åðéàù êëá äîã äù÷äù [ë ÷"ñ] à"øâäá ïééòå

ïéà â"äëáù åðééäå ,[:î óã à øòù óåñ 'ä úéá úéáä úøåúá øàåáîëå] àäéú úáá íâ øúéää íòè äæù ì"ñå ,åá çéøäì ãîåò

.äàðä øåñéà íâ7

ומזיקו, בחוטמו נכנס שהריח משום תיהא בבת ההיתר שטעם תוס' דלפי תיהא, לבת דומה זה אין מהראשונים כמה דלפי להעיר ויש .4

אמנם בחוטמו. שמריח הכא שייך אינו בפיו] הריח את ששואף משום [שההיתר הר"ח בדעת הר"ן שכתב הטעם וכן הכא. שייך זה אין

הטעם ולגבי טבק. בתוך להנתן מיועד יין ואין לזילוף, דומה זה שאין הכא, שייך זו] למטרה מיועד אינו [שהיין עצמו הר"ן שכתב הטעם

לריח כוונתו שעיקר ונהי ריח, למטרת ניתן היין שהרי שייך זה אין לכאורה הכא לריח, מתכוין שאינו משום שהוא [בחולין] הר"ן של

בכה"ג. נאמרים הר"ן דברי אין ולכאורה היין, לריח גם מכוין מ"מ הטבק

האש, ע"ג הוא שהזילוף כתב ח] סי' ע"ז [פ"ה אשר"י ובהגהות מהריח. ליהנות כדי הבית באויר יין של טיפות להזות הוא הזילוף ענין .5

בתוס' וגם האש, ע"ג הוא שהזילוף נזכר לא או"ה ובספר שבמרדכי שכתב רע"א בהגהת ועיי"ש ס"ג]. קנה סי' [יו"ד הרמ"א כתב וכן

האש. ע"ג היה לא שהזילוף משמע ראוי] ד"ה כ: [פסחים

ולהרויח, למכור ע"מ לכתחילה לקנות אלא קכג] סימן [ריש אסר לא שהרמ"א לתרץ כתב השולחן בדי ובספר סתם6. בידו יש אם אך

לזלפו. מותר נמי זה דבענין י"ל וא"כ כדיעבד, דהוי למוכרו מותר בחובו] שגבאו [כגון יינם

איסור אין הנאה שבאיסור ה] [סעיף לעיל שהובאה לב.] [דף בחולין הר"ן כסברת כאן סובר דהרשב"א כתב ג] ס"ק לה [סי' והחזו"א .7

בפ"ר. אף מתכוין כשאינו
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äìãáäáäìãáäáäìãáäáäìãáäá åìàåìàåìàåìà íéîùáíéîùáíéîùáíéîùá ìòìòìòìò äëøáäëøáäëøáäëøá

áúëå .êúçôì àð åäáéø÷ä íåùî íòèä áúë à"áùøáå ,äìãáäá åìà íéîùá ìò êøáì ïéàã [íù à"áùøá åøå÷îå] ò"åùá ÷ñôð

.äæ íòè íéé÷ øúéä ìù ïéé äéä íà íâå ,ïééá íéëìëåìî íéîùáäù íåùî äæá äðååëäù [å ÷"ñ æ"î æöø 'éñ ç"åà] â"îôä8

íéîùáä úà çéøä ñ"åñã ,êøáìå øåæçì ö"à ,êñð ïéé ïäá òìáðù åìàë íéîùá ìò êøéá íà ãáòéãáù [íù] â"îôä áúë ãåò

.úáùä úàéöéî úáàåëä äîùðä øòö áùééúðå øúéäá

ïéìôìôïéìôìôïéìôìôïéìôìô ìòìòìòìò íéîùáíéîùáíéîùáíéîùá éðéîéðéîéðéîéðéî àøåáàøåáàøåáàøåá úëøáúëøáúëøáúëøá

àîéð íà óàã áúë [æöø ïîéñ ùéø] à"âîäå .á"îá íäéìò êøáì íéîùá ììëá íä ïéìôìô íà å÷ìçðù [ë"ä÷ð] ê"ùáå æ"èá ïééò

çéø ïúåðä úëøá äéìò êøáîù äîç úôî òøâ àìã ,úåøéôá áåè çéø ïúåðä úëøá íäéìò êøáì ìåëé î"î ,íéîùá ììëá íðéàã

.úôá áåè

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì,íéîùá ììëá àåäù éìâðà ìôìô ìò á"îá êøáì øúåîã áúëù íãà ééçä éøáã úà àéáä [à ÷"ñ æöø 'éñ] á"ðùîä :

.ìéáâðæ ïéðòì ïëå ,äëøá ÷ôñ éåä ïéìôìô øàù ïéðòì êà

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
çéøäì øåñà ïëìå ,íäá çéøäì íéãòåéî åìà íéîùáù íåùî øåñéàä íòèå [ãìø 'éñ â"ç] à"áùøä úáåùúá åøå÷î äæ óéòñ íâ

êñð ïéé çéøîá äàðä øåñéà ùé íéðôåà åìéàá íéðåùàøä úòã äàáåäù [ä óéòñ] ìéòì ïééòå .äàðäá øåñàä øáãî äðäðã íåùî

.äàðäá íéøåñàä íéîùá øàù åà

è÷è÷è÷è÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

åìèáéù äìéáð ìù äëéúç éáâå äùðä ãéâ éáâ åù÷äù ,.÷ óãå :èö óã ïéìåç 'îâá àåä ùáéá ùáé áåøá ìåèéá ìù ïéãä øå÷î

.ùáéá ùáéî óà áåøá ìåèéá ùé àîìòáã òîùîå ,[ãáëúäì äéåàø äëéúçäå äéøá àåä ãéâäù åöøéúå] ,áåøá

äøåúäîäøåúäîäøåúäîäøåúäî ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú ïéãïéãïéãïéã

.ìèá éøúá ãç éðååâ ìëáå ,åðéî åðéàùá ïéî åà åðéîá ïéî áøòúð íà ïéá ùáéá ùáé úáåøòúá ÷åìéç ïéà äøåúä ïî

ïðáøãîïðáøãîïðáøãîïðáøãî ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú ïéãïéãïéãïéã

:åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúì åðéîá ïéî úáåøòú ïéá ÷åìéç ùé ïðáøãî

.à.íéîëç åá åøéîçä àìå ,éøúá ãç ìèá åðéîá ïéî9

בהן, המעורב האסור היין בגלל לגבוה דמאיסי נוסף מטעם בהבדלה אלו בשמים על לברך לאסור מקום דהיה שכתב ברשב"א עיי"ש .8

לן, איפשיטא לא זו דבעיא הרשב"א סיים אמנם למצוה. לולב ממנו ליטול שרי אי לדקל במשתחוה מז.] דף [ע"ז בגמ' שנסתפקו וכמו

לפחתך. נא דהקריבהו הראשון הטעם מחמת להזהר טוב מ"מ זה, דין הביא לא הרי"ף שהרי זו בבעיה להיתר קיי"ל שלהלכה ואפשר

והמג"א י]. סוס"ק [מ"ז הביאו הפמ"ג וכן השני, הטעם את גם הביא לז] [ס"ק והגר"א הזה, הטעם את רק הביא כו] [ס"ק הש"ך ואכן

זה. טעם רק הביא ד] ס"ק [שם הגר"א וכן לגבוה, דמאיס הטעם את רק כתב א] ס"ק רצז [סי'

ה"ו] [פט"ו וברמב"ם לו.]. [דף והר"ן יז.] דף א שער ד בית [תוה"א הרשב"א לז], סי' [פ"ז הרא"ש בריה], ד"ה ק. [דף תוס' כתבו כן .9

הראב"ד. בשם גרסינן] ד"ה לו. [דף הר"ן הביא וכן שישים, בעינן במינו במין שגם מבואר
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.áàåäù [äéì øîà ä"ã :æö óã] à"áùøä áúë ,íéùéù åëéøöäù íòèäå ,íéùéùá àìà ìèá åðéà åðéî åðéàùá ïéî

àðååâ ìëá åëéøöä ïëìå ,ø÷éòë íòè ïéãî øåñàã ,øúéäá íòè ïúé øåñéàäå úáåøòúä úà ìùáé àîù äøéæâ íåùî

.íéùéù11 10

רבנן ואמור ברובא רבנן אמור רבא אמר עט.] דף [זבחים בגמ' מינו, בשאינו למין במינו מין בין זה לחילוק מקור הרשב"א וכתב .10

וא"צ ברוב בטל במינו דמין ומבואר ביבש, יבש בתערובת דמיירי הרשב"א ופירש בשישים, מינו בשאינו מין ברובא במינו מין בשישים,

בו, ניכר האיסור של טעמו הרי יחד לבשלו בא שאם משום שישים דבעינן דהטעם הרשב"א והוסיף מינו. בשאינו מין משא"כ שישים

טעם. נתינת אין שאז בשישים שיערו ולכן טעם, ויתן יבשל שמא דגזרינן והיינו בטל. אינו ביבש אף ולפיכך

להכיר קצת שיכול תקנה לו שיש כדבר הוי דזה שישים, הצריכו מינו בשאינו דבמין להא אחר טעם כתב ח] דין כג [כלל או"ה ובספר

תקנה. לו שאין דבר שפיר נקרא מוצאו, ואינו מועט כ"כ שהוא מאחר בשישים בטל ומ"מ ולהסירו, האיסור את

.11ïåéò úôñåú

ùáéá ùáé ìåèéá øãâá

ואחת קטנות חתיכות ב' יש שבה במינו מין חתיכות ג' תערובת בדין שעסק יהודה בית חינוך מתשובת שהביא א] [ס"ק בפת"ש עיין

מהחתיכה גדולות יחד הקטנות שתי אם אלא ברוב ביטול דין שאין החב"י בעל שדעת איזו, ידוע ואין טריפה מהן שאחת וידוע גדולה,

הנ"ל בתשובה השואל החכם ודעת ברוב. ביטול כאן אין האיסור היא שהגדולה צד להך שהרי ברוב, ביטול כאן אין כן לא דאם הגדולה,

ברוב. ביטול דין יש גווני שבכל

בטל מהאיסור קטנים שהם תרי בהנך אלא רוב ליכא ואפילו וז"ל שכתב ו] [ס"ק הש"ך לשון בביאור השואל החכם עם החב"י ונחלקו

צריך שאין [וקמ"ל הגדולה מהחתיכה מרובות הן שביחד הקטנות החתיכות שתי מצירוף נוצר שהרוב הש"ך דכונת פירש שהחב"י עכ"ל,

האיסור על רבה שההיתר בזה סגי אלא מהאיסור, כפול ההיתר דבכה"ג האחרת, לחתיכה בגודלה שוה תהיה הקטנות מהחתיכות אחת שכל

משום ברוב ביטול יש ומ"מ הגדולה, החתיכה לגבי רוב אין הקטנות שתי בצירוף דגם הש"ך דברי ביאר השואל והחכם במקצת]. אפילו

הבשר. בשיעור רוב שאין אף מנין ברוב דסגי

בעל כדעת נקטו צח] [סי' לב והחקרי ו] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכן והכנה"ג הנ"ל, השואל החכם של זו כשיטה כ] ס"ק לז [סי' החזו"א ודעת

ברוב דסגי לב החקרי ודעת הבשר, שיעור ורוב מנין רוב תרתי, דבעינן הכנה"ג [דעת הבשר. שיעור רוב ובעינן מנין ברוב סגי דלא החב"י

הבשר]. שיעור

הרוב, מן שהיא מכריעים אנו עצמה בפני חתיכה כל שעל מזה נובע ביבש יבש ברוב ביטול דדין דס"ל שיטתו, את לבאר החזו"א וכתב

מאורעות ג' כאן דיש לבאר כ] ס"ק לז [סי' החזו"א הוסיף עוד טור]. ד"ה ב ס"ק לו [סי' החזו"א וכלשון פריש, מרובא דפריש כל ומדין

זו שחתיכה לנו המכריע רוב דין זהו איסור של אחד ומאורע היתר של הם מהמאורעות שנים ואם לכאן, החתיכות ג' את הביאו אשר

החזו"א דסובר והיינו מותרות, כולן ממילא מותרת בפ"ע חתיכה שכל ומאחר קטנה, או גדולה בחתיכה אירע המאורע אם נ"מ ואין מותרת,

שנ כללי דין ואינו עצמה, בפני החתיכה על שנאמר הרוב, אחר הלך דין כעין הוא ביבש יבש ברוב ביטול כלשדין על מתחילה אמר

התערובת.

הוא ברוב ביטול שדין לומדים ההיתר, את הגורם הוא הבשר של שהשיעור הסוברים לב והחקרי הפמ"ג, יהודה, בית חינוך הספר ובעל

מיעוט הוא האיסור שאם הדין את קובע והרוב התערובת, לכל אחד דין נותנים אנו הרי והיתר איסור של דבתערובת תורה שאמרה גזה"כ

הבשר. בשיעור רק החתיכות במספר נ"מ אין זו הגדרה ולפי מותרת, התערובת שכל אומרים אנו הרי

קטנה והאחת גדולה שהאחת חתיכות שתי של בתערובת דן הרשב"א שהרי כהחזו"א, דלא לכאורה מבואר ערב] [סי' הרשב"א ומתשובת

היא הרי אסורה היא ואם מותרת, היא הרי היתר היא שאם ממ"נ, מותרת תהא הקטנה שהחתיכה לענין ברוב ביטול דין בה אמרינן אם

בסמוך להלן וראה ביטול], כאן אין איסור שהגדולה דאפשר [דכיון ברוב, ביטול דין בזה אין למה טעם הרשב"א וכתב ברוב, בטילה

מאורעות, ב' ע"י לכאן שבאו חתיכות ב' אלא כאן אין דהא ברוב, ביטול על כלל לדון מקום אין הנ"ל החזו"א ולפי הרשב"א. דברי ביאור

בזה. ונדחק ובתשובת] ד"ה [שם החזו"א כן העיר וכבר כלל, רוב דין בכה"ג ואין

להתייחס מקום ואין והיתר איסור מעורב משהו בכל שהרי כהחזו"א, הביטול דין את לבאר שייך לא לכאורה בלח לח תערובת ולענין

כולה שם שנקבע התערובת, כל על כללי דין הוא הביטול דין להחזו"א גם שבזה לומר כרחנו ועל מותר, שהוא ולומר בפ"ע משהו לכל
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ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúáúáåøòúáúáåøòúáúáåøòúá íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù êéøöäìêéøöäìêéøöäìêéøöäì äøéæâääøéæâääøéæâääøéæâä ïéðòáïéðòáïéðòáïéðòá

ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá åëéøöäù äîã ,ï"øäå à"áùøä ,äîåøúä øôñ åáúëù äî ø÷éòáäøéæâ íåùî àåä íéùéù

íòè ïúéù êëá äîå øåñéàä ìèáúð øáë àäã [á ÷"ñ] æ"èä äù÷ä ,àúééøåàã øåñéà éãéì àåáéå íòè ïúé øåñéàäå íìùáé àîù

.øåñéàä øëéð åìéàë éåäã åðééäã â"îôä áúëå ,øëéð øåñéàä íòèù íåùî àåäù æ"èä áúëå .øúéäá

íâ åéøáã øîà ù"àøä íà íé÷ñåôä å÷ìçðù ïìäì øàáúéå ,øåòéðå øæåç åðéà øåñéàä ìèáúðù øçàìã è÷ð [æì 'éñ æ"ô] ù"àøäå

åðéàù ù"àøä áúë ìùáúðù åðéî åðéàùá ïéîá íâ [á÷ 'éñá] ç"áäìå .åðéîá ïéî úáåøòúá ÷ø åà åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá

ïåéë øñàé àì íìùáé íà íâ éøä ãçé íìùáé àîù åøæâ äîì ç"áä úòãì ìåàùì ùéå .[ïë åè÷ð àì à"åæçäå â"îôäå] ,øñàð

äòãåðùë ïëìå ,ùáéá øåñéàä ìèáúð àì ïééãò äæ ïôåàáã ,úáåøòúä åì äòãåðù íãå÷ ìùáé àîù ïðéøæâã ì"öå ,øúåä øáëù

.[åðéîá ïéî úáåøòú ïéðòì íù åîöò ù"àøä áúë äæ ïéòëå] .øåñà æ"äå ø÷éòë íòè ïéã äæá ùé úáåøòúä

ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî áøòúðùáøòúðùáøòúðùáøòúðù ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà

,íéùéù íéîëç åá åëéøöä àìå áåøá ìèá àåä éøä ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî ïðáøã øåñéà áøòúð íàù [è ÷"ñ] ê"ùä áúë [à

óéñåä (áë úåà ñ"ñ éììë é÷ 'éñ) ïìäì íðîà] .àúééøåàã øåñéà éãéì àåáé àì úåëéúçä ìë úà ìùáé íà íâù íåùî íòèäå

÷ñô ïëå ,[íâå ä"ã ì 'éñ] é"áåðäå [æ ÷"ñ] ç"øôä íâ àðéãì åè÷ð ê"ùä éøáãëå .[øéîçäì ùé éàä éìåë àãéñô ïéà íàù ê"ùä

.[à"éñ àð ììë] íãà úîëçä12

,íéùéù åëéøöä ïðáøãá íâù øáåñù òîùî ,àúééøåàã øåñéàì ïðáøã øåñéà ïéá äæ ìëá ÷åìéç ïéàã áúëù à"îøä ïåùìîå [á

ïééòå ,[åøéúä äáåøî ãñôäá ÷øå] íéùéù åëéøöä á÷òé úçðî øôñáå ïäë úçðî øôñá íâù àéáä â"îôäå .[åéøáãá ÷çãð ê"ùäå]

äðéàá äáøòúðù äìç éáâ] íéùéù ïðéòáã åáúëù [áëù 'éñ äìç úåëìä] øåèäå äîåøúä øôñ éøáãî àéáäù [ç ÷"ñ] à"øâäá

.[äðéî

הרוב. שם על

את להתיר שאין הרשב"א כתב קטנה] ואחת גדולה אחת חתיכות שתי תערובת של בציור הנ"ל ערב [סי' הרשב"א תשובת דברי ובעיקר

דבריו: בביאור האחרונים ונחלקו האסורה. היא הגדולה שמא לחוש דיש משום ברוב ביטול מדין החתיכות שתי

איסור, להיות הקטנה החתיכה גם נהפכה האסורה היא שהגדולה צד דלהך הרשב"א דכוונת ביאר הנה] ד"ה פ"א ח"א [פתיחה הפמ"ג א]

מותר]. הכל מותרת שהגדולה צד [להך תלוי אשם חייב אכלה אם ולכן

אך רוב, שיש בבירור לנו ידוע כאשר רק נאמר ברוב ביטול שדין סובר דהרשב"א כתב ס"ט] השו"ע על קה סי' [לעיל רע"א בהגהת ב]

ביטול. דין כלל נאמר לא רוב יש אם בספק

והנותר דהפיגול עב], [דף זבחים מהגמ' רע"א של זה יסוד על הקשה פב] [סי' רע"א תשובת על דוד] המקדש [לבעל דוד צמח ובהגהת

את וביטל נתרבה שהפיגול דאפשר והיינו ויבטלנו, חבירו על אחד מין ירבה שלא אפשר דאי לוקה אינו ואכלן בזה זה שבללן והטמא

ולא ביבש, יבש בתערובת רק דבריו את אמר רע"א [ואולי ברוב. ביטול דיש אמרינן רוב יש אם בספק שגם ומבואר איפכא, א"נ הטמא,

כהרוב]. להיות נתהפך דהמיעוט ס"ל שבזה בלח לח בתערובת

דלענין דרבנן, באיסור שישים] בעי [דמבשא"מ גזירתם את חז"ל גזרו כמה עד ביבש, יבש בתערובת עוסקים לעיל האמורים הדברים .12

שער ד בית [תוה"א הרשב"א וכתב שישים. הצריכו וחז"ל ברוב, סגי התורה דמן דרבנן, גזירה ג"כ מצינו במינו במין בלח לח תערובת

פ"א [ח"ב בפתיחה הפמ"ג לדברי שציין רע"א בדברי עיין דרבנן באיסור זו תערובת ולענין מינו, אינו אטו גזירה משום דהוא יז.] דף א

ס"ג] עב [סי' ברמ"א כמבואר דרבנן, באיסור גם שישים בעינן בלח במינו מין תערובת שלענין כג] ס"ק [ש"ד צח בסי' וכן ואמנם] ד"ה

ממה שנא דמאי לשאול יש גזירה, מחמת שישים שהצריכו הרשב"א מש"כ דלפי שהקשה בפמ"ג ועיין נוספים. במקומות וכן לב, גבי

בדרבנן. ביבש ביבש הש"ך שהתיר
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øúéääøúéääøúéääøúéää úàúàúàúà åîòèáåîòèáåîòèáåîòèá íâåôíâåôíâåôíâåô øåñéàäøåñéàäøåñéàäøåñéàä øùàøùàøùàøùà åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

,áåøá éâñå íéùéù ïðéòá àì øúéää úà íâåô øåñéàä íòè íàã òîùî [â ÷"ñ ã÷ 'éñ] ê"ùä éøáãîã [è ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë

íòè ïúåð æ"ä ãçéá íìùáé íà éøäùäæá íâ êéøöä ïäë úçðî øôñáù â"îôä ïééöå ,æ ÷"ñ] ç"øôä áúë ïëå .øñåà åðéàå íâôì

.[íéùéù

íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéùùéùùéùùéù ïôåàáïôåàáïôåàáïôåàá íúåàíúåàíúåàíúåà íéìùáîíéìùáîíéìùáîíéìùáî ãéîúãéîúãéîúãéîú øùàøùàøùàøùà åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

ùéù ,ùáé øùá éèåç íäá íéáøòî íééåâäù íåëøë ìù íéìòá ÷ñåòä [àë ÷"ñ ãé÷ 'éñ] ê"ùä éøáãì ïééö äááøî ìåâã úäâäá

íò åðéî åðéàùá ïéî íä åìà íéèåç àäã [óñëä úåãå÷ð] ê"ùä ìù åðá äù÷äå .áåøá íéìèá åìà øùá éèåçù íåùî äæá ì÷äì

ïúéå íìùáé àîù äøéæâ íåùî àåä íéùéù ïðéòáã àäì íòèäù ïåéëã î"âãä áúëå .íéùéù ïðéòá àìà áåøá éâñ àìå ,íéìòä

ïðéî÷åîå ,äøåú øåñéà éãéì àåáé àì íìåòì ïëìå ,øùáä éèåç ãâð íéùéù ùéù ïôåàá àìà åìà íéìò ìùáì êøã ïéà àëä ,íòè

.áåøá éâñã àúééøåàãà äì

íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéùéùéùé áèåøäáèåøäáèåøäáèåøä óåøéöáùóåøéöáùóåøéöáùóåøéöáù ïôåàáïôåàáïôåàáïôåàá áèåøááèåøááèåøááèåøá íìùéáåíìùéáåíìùéáåíìùéáå ,íéùéù,íéùéù,íéùéù,íéùéù ïéàåïéàåïéàåïéàå ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî áøòúðáøòúðáøòúðáøòúð

ùé áèåøä íòå áèåøá úåëéúçä úà ìùéá øùàë íâ äæ ïéã ì"çëùî ,éøúá ãç ìèá åðéîá ïéîù åøîàùëã [ã ÷"ñ] ê"ùä áúë

êñá àäã ,úåëéúçá äòìáðù øåñéà úèéìôì íâ ùåçì ö"à äæ íòèîå] íéùéùá ìèáù ïåéë øåñéà ïéà áèåøä éáâìù ,íéùéù

ìéòåî äæ ïéà úáåøòúä ìëá íéùéù ùéù óàã ,éøúá ãç ìåèéá ïéãì ïðéòá úåëéúçä úà ìåëàì àá íà êà ,[íéùéù ùé ìëä

ùáé úáåøòúë éåä ïééãò ïîöò úåëéúçä ïéðòìã ,éøúá ãç ìåèéá ïðéòá äëéúçä øéúäì ÷øå øñàé àì øåñéàä íòèù êëì àìà

.ùáéá

íéùéù ïéà øùàë ïéãä äî ,[íìùáé àîù äøéæâ íåùî íéùéù ïäá åëéøöäù] ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá íé÷ñåôä åðãå

:íéùéù ùé áèåøä íòù ïôåàá áèåøá ïìùéá êà ,øúéä ìù úåëéúç

.àùáéá ùáé úáåøòúë éåä úåëéúçä éáâìù ïåéë ,úåøåñà úåëéúçä î"î øúåî áèåøäù óàã [á"ç] ïäë úçðîä úòã

.[â ÷"ñ] ç"øôä áúë ïëå ,úåëéúç íéùéù åðééäã ìåèéá øåòéù ïðéòáå î"àùáî

.áíò ãçé íéùéù ùé ìëä êñáù ïåéë àìà ,ïë äàøð àì íé÷ñåôä úåòîùîîã áúë [ã úåà èì ììë] á÷òé úçðîä

ìèáì íéùéù ùé ìëä êñáù ïåéë øúéä ìù íéùéù úåëéúç ïéàù óà ,éøúá ãç øåñéàä úëéúç äìéèá àìéîî ,áèåøä

.[á ÷"ñ] úòã úååçä ë"ëå ,øåñéàä úèéìô úà13

ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú ìùìùìùìù íéðôåàäíéðôåàäíéðôåàäíéðôåàä

:ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòú ìù íéðôåà äùìù áúëù [ç ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.à.øúéää ïî øåñéàä øëéð àì ïëìå úå÷ã úåëéúçì øúéääå øåñéàä åëøôð

.á,øåñà íäî ãçà øùà íé÷åìç íéðéî 'â ïàë ùéã ,ïâåäë àìù äúéä úçà äèéçùù òãåð ë"çàå íéðåù íéðéî 'â èçù

הצריכו גווני ובכל פלוג לא משום א"נ רוטב, בלי עתה יבשלם שמא דגזר י"ל היתר, של חתיכות שישים שהצריך הפר"ח של בטעמו .13

חתיכות. שישים
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.íéùéù ïðéòá ïðáøãîå ,äøåúä ïî ìåèéá ïéã äæá ùéå úáåøòú àø÷ð äæã ê"ùä øáåñ14

.âøåéöá ê"ùä ìò ÷ìç ç"øôäå .úáåøòúä äøöåð äàøîá éåðéùä úîçîå ,íòèá íéðåùå äàøîá íéåùä øúéäå øåñéà

øàåáî êë] éøëð úîéòè é"ò äøåñàä àéä äëéúç äæéà øøáì øùôàù ïåéë ,ììë áåøá ìåèéá ïéã äæá ïéàã áúëå äæ

åðùéâøéå åðîòèé øåñéàä úà ìëàé ìàøùéä øùàëù íåùî ,ìåèéá ïàë ïéàã ç"øôä óéñåä ãåò .[ç ÷"ñ á÷ 'éñ ç"øôá

.åéôá

,øúéäì àìå øåñéàì àì éøëð àìéô÷ ìò ïðéëîñ àì ïðà éøëð àìéô÷ úîéòèá øùôàù íåùî éàã ,ç"øôä ìò ÷åìçì áúë â"îôäå

øåñéàä úà ìàøùéä íòèé ë"çà íàå ,áåøá ìåèéá ùé òâøë ,êëá äî ,åðøéëé øåñéàä úà ìàøùéä íòèé øùàëù íåùî éàå

äæéà íåòèì øùôàù óà çìîðù øùáá ìèá çìîð àìù øùáã [ã"éñ èñ 'éñ] ò"åùäî â"îôä àéáäå .åéôî åúåà èåìôé åðøéëéå

.çåìî åðéà øùá

øåñéàäøåñéàäøåñéàäøåñéàä ìàìàìàìà øúéääøúéääøúéääøúéää ìùìùìùìù ñçéäñçéäñçéäñçéä

'îâä ïåùìëå] øåñéàäî íéðù éô øúéäá àäéù ïðéòá íà [íéùéù ö"àå] áåøá åäá éâñã ïéøåñéàä ìåèéá éðéãá å÷ìçð íé÷ñåôä

.øåñéàä ìò ìôë åá ïéàù óà áåøá éâñã åà ,[ìéèá éøúá ãç

.àïî øúåî æ"ä øåñéàäî íéðù éô øúéäá äéä íà ,úåéìëä áìçá áøòúðù äéìàä áìç áúë [ã"ä å"èô] í"áîøä

.íéðù éô øúéäá àäéù ïðéòá äøåúä ïîù òîùîå ,äøåúä

.áùä áúë ïëå ,[íù] ò"åùä ïåùì ïëå ,øåñéàä ìò ìôë øúéäá ïéàù óà ,áåøá éâñã øàåáî [ã"ñ àé÷ 'éñ] øåèáê"

[ã ÷"ñ] ç"øôä ,[å ÷"ñ ïàë]15.[ã ÷"ñ] à"øâäå16

øéòùä íãî äáåøî øôä íãù òåãé øáãä 'îâá åøîàù ù"ééò ,ìôë ö"àã [.áë óã úåçðî] 'îâäî äéàø àéáä éúìôå éúøëäå

óàã ì"ðä í"áîøä úåòîùîë àìã àåäå] ,åäã ìë áåøá éâñ àúééøåàãî ô"ëòã çëåîå ,øéòùä íãî ìåôë øôä íã ïéà éøäå ,'åëå

.[ìôë ïðéòá àúééøåàãî

áé ãâðë ïéëæî âé ìù áåøá åäá éâñã ïéøãäðñî äéàø [èö 'éñ ã"åé ú"åù ñ"úçäå ,à"ô à"ç äçéúô â"îô] íéðåøçàä åàéáä ãåò

.14ïåéò úôñåú

האסורה החתיכה ונתערבה דומות, שהחתיכות זה מכח היא התערובת כלל שבדרך תערובת, של ציורים משאר שונה הש"ך שצייר זה ציור

שנודע אלא להכירה, וא"א שנתערבה החתיכה מכח נולד לא והספק לזו, זו כלל דומות החתיכות אין זה בציור אך להכירה, אפשר ואי

את שהביא יד] סוס"ק קי [סי' הש"ך לדברי שציין דגמ"ר בהגהת ועיין אסורה. בצורתן] מזו זו שונות הן [אשר החתיכות מג' שאחת לנו

קבוע. דהוי משום ברוב ביטול אין הש"ך של זה שבציור נראה הב"ח דברי שלפי הדגמ"ר וכתב הטור, דברי בביאור הב"ח דברי

ביטול בזה ואין מזו, זו שונות שהחתיכות כיון כלל תערובת נקרא אינו הש"ך של דהציור כתב יח] [סי' הגר"ז שו"ע שבסוף ובתשובה

התורה. מן ברוב

מזבח איסורי פ"ד האזל [אבן זצ"ל מלצר הגרא"ז כתב זה היאוכעין איזו להכיר וא"א החתיכות כשנתערבו אלא תערובת שם דאין ◌ֵהי"ז]

הגרא"ז וציין ביטול. דין בזה אין טריפה היא שמא מהן אחת על הספק נולד ורק וידועות ניכרות כשהחתיכות אבל האסורה, החתיכה

שנתערבו. פסחים בענין שכתב במה והיה] ד"ה ה ס"ק קא [סי' דעת החוות לדברי

מוכח שכן וכתב ברוב, ביטול יש זה באופן דגם לו ופשוט הנ"ל הסברא על שנחלק החזו"א של מכתבו הובא ציון אבן הזכרון ובספר

[כאן]. בש"ך

די"ל כתב [פתיחה] והפמ"ג סגי, דהו כל ברוב הא מהני, לא בהמשכה ומחצה שאובין במחצה דדוקא מקואות מדיני הביא הפר"ח .15

דהו. כל ברוב דסגי מודים שבדרבנן

כפל. דא"צ ומשמע ברובא סגי דבמעשר נג.] [דף ב"מ לגמ' שציין בגר"א עיין .16
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.ìôë ïðéòá àìã øàåáîå ,ïéáééçî17

.øëðéîã àáåø ïðéòáã ìôë ïðéòá ïðáøãî êà ,[ì"ðä àé÷ 'éñ] øåèä ïåùìëå áåøá éâñ äøåúä ïîã áúë [å ÷"ñ æ ììë] á÷òé úçðîäå

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.ùáéá ùáé úáåøòúì çìá çì úáåøòú ïéá ïðé÷ìçî àì íâå ,ïðáøãî óà åäã ìë áåøá éâñã åè÷ð à"øâäå ç"øôä ,â"îôä :

éøúáéøúáéøúáéøúá ãçãçãçãç åðéîáåðéîáåðéîáåðéîá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú úìéëàúìéëàúìéëàúìéëà

:ãçé úåëéúçä ìë úà ìåëàì ãçà íãàì øúåî íà ,ïðáøãî óà éøúá ìèáã åðéîá ïéîá éøúá ãç úáåøòúá íà å÷ìçð íéðåùàøä

.ààåäù ïôåàá ìëàé àìù åøéîçä ïðáøãîã ,ãçé ïìåë úà ìåëàì ïéàù áúë [:áé óã à øòù ã úéá ÷"äî] à"áùøä

.øåñéàá éàãåá òâåô18

.áïìëåàì øåñàì äáéñ ïéà øúéäì êôäð øåñéàäå ìéàåäã ,ãçé úåëéúçä ìë úà ìåëàì øúåîã áúë [æì 'éñ æ"ô] ù"àøä

.ãçé19

.â.úàèç áééç ,äæ øçà äæá åìéôà ,úåëéúçä ùìù úà ìëàé ãçà íãà íàã áúë [:àì óã á"á] ã"éø 'ñåúá

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.ãçé ãçà íãà ïìëàé àìù à"áùøäë ÷ñô ò"åùä :20

ãçàãçàãçàãçà íãàìíãàìíãàìíãàì åæåæåæåæ øçàøçàøçàøçà åæáåæáåæáåæá úåëéúçäúåëéúçäúåëéúçäúåëéúçä ìëìëìëìë úìéëàúìéëàúìéëàúìéëà

.÷ óã ïéìåç] 'ñåúá ïééò[á ÷"ñ] î"ãäå .ïðáøãî éåäã íé÷ñåôä åè÷ðå ,"øåñà äéä àøáâ ãçì àîù åäéîå" åáúëù [äéøá ä"ã

.äìéçúëì ïë âåäðì ùéå áúë à"îøäå ,ò"åùä ÷ñô ïëå ,ïë øéîçäì ùéã øúéäå øåñéàäî àéáä21

,[ïë ïéøéîçî ùéã à"îøä àéáäù éôë] ãçà êéìùäå øéîçä íàù [æî 'éñ àðéðú] é"áåð ú"åù íùá àéáäù [á ÷"ñ] ú"ôá ïééòå

.àúéà àáåøá øåñéà øîåì ïðéøîçî àìå ,íéøàùðä ìë úà ìåëàì ãçà íãà ìåëé

[ומשמע כפל, בעינן בלח דבלח ביבש, יבש לתערובת בלח לח תערובת בין לחלק שיש הרמב"ם בדעת נקט שם] בפמ"ג [הובא הרלב"ח .17

בסנהדרין. כדמצינו ברוב סגי וביבש התורה], מן שזה

[זבחים בגמ' וכמבואר שישים, דבעינן בלח לח כתערובת נעשה זה הרי יחד החתיכות כל את לועס שאם כתב ה] [ס"ק דעת החוות .18

לאוכלן שהאיסור נקט אך בלח, לח כתערובת ה"ז לעיסה דע"י כתב ב] ס"ק לו [סי' החזו"א גם בזה. זה שבללן וטמא נותר בפיגול עח] דף

באיסור. בודאי פוגע כאשר החמירו דמ"מ לועס, ולא החתיכות את שבולע באופן אף הוא יחד

שנתבטל דאחר סובר דהרא"ש בלח, לח כתערובת נעשה הלעיסה שע"י הקודמת בהערה המובא החוו"ד של מהטעם לאסור אין וגם .19

ב]. [סעיף להלן וכמבואר במינו], מין בתערובת [עכ"פ בלח, לח כתערובת שנעשה אף לבשלו גם מותר האיסור

.20ïåéò úôñåú

ה"ז בבגד ונתערב הסיט מלא חוט דהצובע בערלה מהמשנה יחד, כולן את לאכול הרשב"א דאסר הא על הקשה לו] סי' [סוף החזו"א

אם גם הרשב"א דלפי דס"ל בחזו"א ומשמע במאתיים, חד לי ומה בתרי חד לי ומה יחד הבגד כל את לובש והרי ומאתיים, באחד בטל

דלא זו קושיא מכח נראה [ולכאורה מותר. בלח בלח שבכה"ג אף יחד, הכל לאכול אסור היתר חתיכות בשישים איסור חתיכת נתערבה

שרי בערלה וכן ביבש, ביבש ה"ה בשישים הקלו בלח שבלח וכיון בלח, לח תערובת מאכילת יחד הכל ביבש יבש תערובת אכילת חמירא

בהיתר]. שישים יש אם יחד הכל לאכול מותר יהא ביבש יבש מינו בשאינו מין בתערובת וגם ומאתיים, באחד

חטאת. חייב כן עשה ואם בזאח"ז, ואפילו החתיכות כל לאכול גמור איסור ה"ז לעיל] הובא לא: דף [ב"ב רי"ד התוס' ולפי .21
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úåëéúçäîúåëéúçäîúåëéúçäîúåëéúçäî úçàúçàúçàúçà êéìùäìêéìùäìêéìùäìêéìùäì êøåöäêøåöäêøåöäêøåöä

ö"àã áúë [ð 'éñ] äîåøúä øôñá íðîà .úçà äëéúç êéìùäì ùéã áúëù [éúøú ä"ã .ãò óã æ"ò] é"ùø úèéù úà àéáä øåèä

äìøòá åìéàå ,éîìùåøéá øàåáîëå ,èáùä ìæâ éðôî íéøäì åëéøöä äàîå ãçàá äìèáù äîåøúá ÷øù äæî äéàøå ,êéìùäì

.íéøäì ö"à [íééúàîå ãçàá äìéèáä]

äæ ïéàå ,úáùá óà ïë úåùòì øúåî úçà äëéúç êéìùäì øéîçîäã áúëù [æ ÷"ñ è"äáá àáåäå ãé ÷"ñ áëù 'éñ] à"âîá ïééò

.àîìòá àøîåç àìà äðéà äëìùääã ,úáùá íéøäì øåñàã äàîå 'àá äìèáù äîåøúáã àäì äîåã

íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéùéùéùé íàíàíàíà ÷ôñå÷ôñå÷ôñå÷ôñå ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

ïäî úçàå ,åðéî åðéàùá ïéî úåëéúç 'â åáøòúð íàù [ãé ÷"ñ á÷ 'éñ] â"îôä éøáã úà àéáä [á úåà] à"îøä ìò à"òø úåäâäá

ïîã ,úøúåî úáåøòúäù â"îôä áúëã äøåñàä äëéúçä àéä åæéà òåãé ïéàå ,úçà ìë íéúéæ 'ì ïøåòéù íééúùäå úéæë äøåòéù

ïðáøãîù óàå ,øúéä ìù íéúéæ ãçàå íéùåìù ùé àäã ,äøåñàä àéä úåìåãâä úåëéúçäî úçàã ì"úà óà ìåèéá ïàë ùé äøåúä

,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ ïðéøîà î"î ,äãâðë íéùéù ïàë ïéà äøåñàä àéä úåìåãâä úåëéúçäî úçàù ãö êäìå íéùéù åëéøöä

.íù ê"ùä éøáã úà äæá øàáì áúëù â"îôá ù"ééòå .äøåñàä àéä äðè÷ä äëéúçä àîù ïðéìúå

ú÷æç ïàë ùé î"î ,ïðáøã ÷ôñ éåäã éäðã åîòèå .äæ ïéòë øåéöá øåñàì ïãù [ãô 'éñ] à"òø úáåùú úà àéáä [â ÷"ñ] ù"úôäå

.[àøåñéà ÷æçúàãá ïðáøã ÷ôñá øéîçäì ê"ùä øáåñ é÷ 'éñ ïìäìå] .äìèáúð àì øåñéàä úëéúçù úòøëîä øåñéà

ïôåàá úáåøòúäî ÷ìç êôùðå] íéùéù ùé íà ÷ôñå áåø ùéå ,çìá åðéîá ïéî úáåøòúá ì÷äì [çö ïîéñ] íé÷ñåôä åáúëù óàå

÷ìçì ùéã à"òø áúë ,ìèáúð àì øåñéàäù ä÷æç íòèî åøéîçä àìå ,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ íòèî [íéùéù ùé íà òãéì à"àù

øåñéà äùòðå êôäúð øúéää ë"à ìèáúð àì øåñéàäù ì"úà çìá çì úáåøòúáã22àìù øúéää ìò ä÷æç íâ åðì ùé ë"àå

ïéà î"î ,ìèá øåñéàä ïéàå íéùéù ïéàù ãö êäì óà ùáéá ùáé úáåøòúá ìáà ,ïðáøãá ïéìé÷îå ä÷æç ãâð ä÷æç ì"åäå ,øñàð

ìò ä÷æç ÷ø ,øúéää ìò ä÷æç äæá àëééù àì ë"àå ,øåñéàá òâåô àîù úáåøòúäî ìåëàì øåñàù àìà ,øåñéàì êôäð øúéää

.øåñéàä

.åéøáãá ì"ðä â"îôä øåàéá éôì åðééäå ,ïë òîùî àì [íéøáãä úìéçúá ìéòì àáåäù ãé ÷"ñ á÷ 'éñ] ê"ùáù à"òø íééñ íðîà

ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéëùáéëùáéëùáéë åàåàåàåà çìáçìáçìáçìá çìëçìëçìëçìë éåäéåäéåäéåä íàäíàäíàäíàä ,çî÷á,çî÷á,çî÷á,çî÷á çî÷çî÷çî÷çî÷ úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

éâñå ùáéá ùáé úáåøòúë éåäã åà ,åðéîá ïéîá óà íéùéù ïðéòáå çìá çì úáåøòúë áéùç çî÷á áøòúðù çî÷ íà åðã íé÷ñåôä

:áåøá

.àåáúë [éáø ä"ã .âò íéçáæ] 'ñåúä íâã áúë [â ÷"ñ] ê"ùäå ,íéùéù éòáå çìë éåäã áúë [âôø 'éñ äáåùú] à"áùøä

.ç"áá áúë ïëå [ãé÷ 'éñ] ã"äúá íâ áúë ïëã àéáäå ,çìë éåäã

חתיכה לגבי היא דהמחלוקת חנ"נ, אמרינן אי הפוסקים במחלוקת תלוי זה דאין לאיסור, נהפך שההיתר שכתב מה לבאר רע"א והוסיף .22

החתיכה טעם שאין פוסקים הרבה סוברים שבזה הבלוע, האיסור כנגד ביטול שיעור שיש באופן לתבשיל שנפלה איסור מטעם בלועה

וציין איסור. להיות נהפך ההיתר שגם מודו כו"ע איסור, טעם בה שיש עצמה לחתיכה ביחס אבל בטל, האיסור שטעם כיון אוסר עצמה

כרחנו ועל מהתורה, חנ"נ דין שיש סובר הוא אין שמסתמא אף מהחתיכה כזית אכילת על דלוקה הסובר כהן חיים רבינו לשיטת רע"א

איסור. נעשה שבה ההיתר שגם מודו כו"ע עצמה החתיכה שלגבי לומר
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.áàåäã 'ñåú åáúë ùáéë áéùçã ãö êäìå] ,ùáéë åà çìë éåä íà úåòéã éúù àúéà [éáø ä"ã .áô óã úåîáé] 'ñåúá

ìëì çìë éåä çúåø çî÷ä íàã 'ñåú åáúë ïëìå ,äæ ãöá äæ íéàöîð íéøåøéôä àìà ,íòè úðéúð ïàë ïéàù íåùî

.[äæá äæ íòè ïúåð íâå áèéä ììáðù ïåéë úåòãä23

éàîèî ã"éä à"ô] î"ìîäì ïééö íâå ,ùáéá ùáéë éåä çî÷á çî÷ã áúëù [ã"ä úåîåøú â"éô] í"áîøäì ïééö à"òø úäâäáå

.ùáéá ùáé úáåøòúë éåä øôàá áøòúðù øôàã ì"ðä í"áîøä çëî áúëù [î"åî24

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìâ"îôäå .áåøá éâñã ì÷äì áúë áøòúðù ïðáøã øåñéà éáâì íðîà ,íéùéù êéøöäìå ,çìë éåäã øéîçäì éúìôå éúøëä áúë :

.íéùéù êéøöäìå øéîçäì òéøëä ê"ùäù øáãá ì÷äì äù÷ã áúë [â ÷"ñ ã"ù]25

,ãáì øúéääî ìëåàù ïëúéù åá øîåì êééù àìå áèéä áøòúî çî÷äå úåéä íéùéù ë"â êéøöä [åðéáø ä"ã à ÷"ñ] äãåäé ãéäå

ïéðòì] áúë [æé ÷"ñ âðú 'éñ] á"ðùîä .ãçé úåëéúçä ìë ìåëàì àìù à"áùøä øéîçä øáëå ,åîöò øåñéàäî ìëåà éðååâ ìëáå

.ùåçé ùôð ìòáå ,øåòéðå øæåç åðéàå çì áéùçã íéðåøçà äáøä úîëñäã [çñôá øåòéðå øæåç éðéã

äöîáäöîáäöîáäöîá çî÷çî÷çî÷çî÷ úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

íéøåøéôäù ïåéë ùáéá ùáéë äðéãå ,àãéøâ çî÷ úáåøòúî àøéîç äöî çî÷ úáåøòúù [çé ÷"ñ æ"î æîú 'éñ ç"åà] â"îôä áúë

.[äöî çî÷á íâ â"îôä øéîçé íà íéùéù ïðéòá éà è÷ 'éñã ïåãéðä ïéðòì ïåãì ùéå] .çñôá øåòéðå øæåçå ,øúåé íéñâ

çî÷áçî÷áçî÷áçî÷á ïåçèïåçèïåçèïåçè äô÷äô÷äô÷äô÷ úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

.çñôá øåòéðå øæåçå ,ùáéá ùáéë éåä íðçèå äô÷ éìåôá äèéç éðéòøâ åáøòúð íàã [çé ÷"ñ æ"î æñú 'éñ ç"åà] â"îôä áúë

øôàáøôàáøôàáøôàá øôàøôàøôàøôà úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

,òåîéã ïéðòì ùáéá ùáéë éåäã í"áîøä áúë çî÷á óà éøäù ùáéá ùáé úáåøòúë éåäã áúë [ã"éä î"åî éàîèî à"ô] î"ìîä

.íéùéù éòáå çìá çìë éåäã áúë [â ÷"ñ ã"ù â"îôá àáåä ,âë ÷"ñ çöú 'éñ] à"âîäå

הדיעות. לכל כלח הוי שברותח האלו תוס' לדברי שציין ג] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין .23

שישים. ובעי בלח כלח הוי באפר שאפר כתב כח] ס"ק תצח [סי' והמג"א .24

לשני]: אחד מנידון ולמדו העניינים השוו [והפוסקים להלן וכמבואר חלוקות נפק"מ כמה יש כיבש או כלח חשיב אם בנידון והנה .25

שישים. בעינן לח משא"כ בתרי חד בטל במינו מין ביבש יבש א]

ולא מקום בכל נמצא שהאיסור בלח, לח בתערובת רק הוא בטל אינו במינו דמין יהודה ר' שאמר דמה עג.] דף זבחים [תוס' ר"ת דעת ב]

ביבש. ביבש

שישים שיש באופן הפסח קודם שנתערב חמץ הכריעג] תמז] [סי' והרמ"א במשהו, ואוסר בפסח וניעור חוזר אם הראשונים בו נחלקו נגדו

בלח. לח לבין במשהו, ואוסר בפסח וניעור דחוזר ביבש יבש בין לחלק דיש

וביה מיניה לעשר א"א ביבש יבש בחולין טבל נתערב שאם והיינו ושמן, מיין חוץ בילה אין לכל שמואל אמר יג:] דף [ר"ה בגמ' ד]

בילה. יש בלח ורק מהטבל, מספקת כמות לוקח אינו שמא

תרומה הרוב ואם רובא, בתר אזלינן שבלח ליבש, לח בין חילוק דיש הרמב"ם כתב אחר למקום מהמדומע נפל אם דימוע, דיני לענין ה]

חשבון. לפי מדמע וביבש כולו, לפי מדמע

דוקא הוי במשא, מטמא התערובת כל את ונשא שנתערבה דבטומאה בגמ' שאמרו דמה לחשוש דן מו"מ] מטמאי הי"ד [פ"א המל"מ ו]

בלח. בלח ולא ביבש יבש בתערובת
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ïéîùîåùáïéîùîåùáïéîùîåùáïéîùîåùá ìãøçìãøçìãøçìãøç úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

.áåøá éâñå ùáéë àìà çìë íðéã ïéà ïéîùîåù åà ìãøç éðéòøâ åáøòúð íàã ïäë úçðîä íùá [â ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë26

ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé çñôáçñôáçñôáçñôá õîçõîçõîçõîç úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

õîç ïéãã øáåñä [æîú 'éñ ùéø ç"åà øåèá àáåä] úåúìéàùäë àìãå ,íé÷ñåôä áåø úòãë åäùîá øñåà çñôá õîçã ïì àîéé÷

.íéùéùá ìèáå ïéøåñéà øàù ïéãë çñôá

:íéðåùàøä å÷ìçð ,õîçá ùáéá ùáé úáåøòú ïéðòìå

.àíéøåñéàá àåä ùáéì çì ïéá ÷åìéçäã ,åäùîá øñåà ùáéá ùáé íâã áúë [æé óã à øòù ã úéá à"äåú] à"áùøä

.ùáéá ë"àùî ,åðéîá ïéîá íâ íéùéù åëéøöä ïëìå øúéää íò ãçé øåñéàä úà ìëåà çìáã ,íòè úðéúðá íééåìúä

ïéãä ïëã áúëå] ùáéá ä"ä ,åäùîá çìá åøñà î"îå ,åîòåè äéä àì î"àùá ïéî äéä íà óàù ,åäùî éøåñéàá êà

.[íééúàî åà äàî åëéøöä ùáéá íâù äìøòå äîåøú úáåøòú éáâì

.áåùùç äðùä ìë äéðéî éùðéà éìéãá àìã êåúîã ,åäùîá øåñàì åøéîçä çìá ÷øã áúë [ì 'éñ æ"ò ä"ô] ù"àøä

àì øëéð øåñéàä íòè ïéàù ùáéá ìáà ,øëéð øåñéàä íòè àäéå íéùéù ïéàùë íâ ì÷äì àåáé àîù ,åäùîá øåñàì

.éøúá ãç ìèá åðéîá ïéîù ïéøåñéà øàùë äåäå ,ììë åøéîçä

.âíâ æ"éôìå ,ïéøéúî åì ùéù øáã éåä õîç [ó"éøä éôãî :æ óã úåîçìî] ï"áîøäå [à"ä à"ëàî å"èô] í"áîøä éôì

.[î"ìéùãë áéùç õîç éà äæ ïåãéðá åðëøàäù ã"ñ á÷ 'éñ ìéòì ïééò] .åäùîá øñàð ùáéá ùáé27

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìíéôñåð íéããö ùéù íå÷îá íðîà .åøéúä àì äáåøî ãñôä íå÷îá óàå ,åäùîá øñåà õîçã à"áùøäë åè÷ð íé÷ñåôä :

.ì÷äì ì"ðä úåúìéàùä úà íé÷ñåôä åôøéöù íéîòô øúéäì

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
äìùáúðùäìùáúðùäìùáúðùäìùáúðù ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

:ãçé äúò ïìùéá íà ïéãä äî [øåñéàä ìèáúðã] éøúá ãç ùáéá ùáé úáåøòúá å÷ìçð íéðåùàøä

.àçì ïéãë éåäã ,úáåøòúä äøñàð äúòîã åáúë [ïðéñøâ ä"ã .åì óã] ï"øäå [:æé óã à øòù ã úéá à"äåú] à"áùøä

יתערב שלא אפשר אי יחד, ולאוכלן בחופניים מהשומשמין ליטול שרגילין דכיון ותמה המנח"כ, דברי את הביא א] [ס"ק יהודה והיד .26

טעם לפי והנה באיסור. בודאי שפוגע כיון יחד החתיכות כל לאכול שאין שכתב הרשב"א לפי שישים להצריך יש ולכן עמה, האיסור מן

משום שישים מצריכים מ"מ שלצידו, בפירור טעם נותן זה פירור אין שהרי כלח, ממש דאינו ביבש כיבש שדינו את"ל דאף נמצא זה

לכתחילה, איסור כמבטל הוי ולא איסור כרגע שאין כיון שישים, עד להוסיף אפשר זה טעם שלפי מסתבר אמנם ביחד, הכל שאוכל

ב]. סעיף להלן זה כעין [וכמבואר

דרכים: שתי יד] ס"ק קב סי' [לעיל הש"ך כתב דשיל"מ, מטעם אסר ולא בטל ביבש דיבש הרא"ש דהיקל הא לענין .27

במין דהא צ"ע דלכאורה הש"ך וכתב היקל. מינו באינו ורק דשיל"מ, דהוי משום במשהו דאוסר הרא"ש יודה במינו דבמין אה"נ אולי א]

חיטים פת וחתיכת זיתים, ל' מהן אחת שבכל שעורים פת חתיכות שתי שיש דמיירי לפרש וכתב שישים, בעינן איסורין בשאר גם בשא"מ

יבשל ואם נגדו, שישים שיש כיון בטל ה"ז האיסור הוא הכזית אם דבכה"ג היא, איזו ידוע ואין חמץ מהן שאחת וידוע כזית, בה שיש

שהחתיכה אפשר הרי להאיסור, מבטלינן אמאי דמ"מ שהקשה יב] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיי"ש בשעורים. נרגש חיטים טעם יהא לא ביחד הכל

האסורות. הן הגדולות מהחתיכות אחת אם גם ברוב ביטול יש התורה שמן ולקולא, דרבנן ספיקא דהוי ותירץ חמץ, היא הגדולה

מתירין. לו שיש דבר נחשב אינו שחמץ כהמרדכי סובר דהרא"ש די"ל הש"ך כתב עוד ב]
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úáåøòúá óàå ,øúéäá íòè ïúðå ìùáúðù äòùî øåòéðå øæåç øåñéàäù ì"ñã åðééäå .íéùéù àëéì íà øåñàã çìá

.ïë ïðéøîà åðéîá ïéî28

.áøùàë äúòî áåøá øåñéàä ìèáúðù ïåéëã ,úåøåñà ïðéà ãçé úåëéúçä åìùáúðù óàã áúë [æì 'éñ æ"ô] ù"àøä

.øúéäá íòè ïúðù øúéäë éåä åìùéá29

.åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá óà åà åðéîá ïéî úáåøòúá ÷ø åéøáã øîà ù"àøä íà íé÷ñåôä å÷ìçðå

.øåñéàä øúåä øáëã ù"àøä øéúä åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá óàã áúë [úáåùúáå ä"ã á÷ éñ] ç"áä [à

éåäå ùâøð øåñéàä íòèù ïåéë äøåúä ïî úøñàðå øæåç íìùéáù î"àùáî úáåøòúáã áúë [ç ÷"ñ ã"ù áë÷ 'éñ] â"îôä [á

åìéàë.[åäéî ä"ã á ÷"ñ åì 'éñ] à"åæçáå [àë 'éñ] éáö íëç ú"åùá áúë ïëå .øåñéàä øëåä30

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.øéúäìå ïéøéúîä ìò êåîñì ùé ãñôä íå÷îáù à"îøä áúë :31

íå÷îá óà ùáéá ùáé ìù åæ úáåøòú ìùáì äìéçúëì øéúî åðéàù òîùî à"îøä ïåùìîã áúëù [[æì] áë úåà] íãà úðéá ïééòå

êìî éðãòî øôñáù àéáä à"ðéáä íðîà .[æ úåà èì ììë] úàèç úøåú øôñá àéãäì àåä ïëå ,øéúä ãáòéã ÷øå ,äáåøî ãñôä

øéúä ïëì ,[àé ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîäå [è"ñ âë ììë] ä"åàä áúë ïëå ,äìéçúëì íâ éøùã ùøåôî ù"àøá àäã à"îëçä ìò äîú

.äìéçúëì ìùáì øéúä àì ù"àøä íâù áúë [åäéîå ä"ã á ÷"ñ åì 'éñ] à"åæçäå .äìéçúëì úåëéúçä ìùáì î"ôä íå÷îá à"ðéáä

úåøéã÷úåøéã÷úåøéã÷úåøéã÷ éúùáéúùáéúùáéúùá úåëéúçäúåëéúçäúåëéúçäúåëéúçä 'â'â'â'â úàúàúàúà ìùéááìùéááìùéááìùéáá [áé[áé[áé[áé ÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ] ê"ùäê"ùäê"ùäê"ùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

ê"ùäå .åøñàð àì úåøéã÷ éúùá ÷ø úçà äøéã÷á úåëéúçä 'â úà ìùéá àì íàã [æé óã à øòù ã úéá à"äåú] à"áùøä áúë

:åéøáã øàáì êéøàä [áé ÷"ñ]

בליקוט]. ט ס"ק הגר"א בביאור והובא תכה [סי הרשב"א בשו"ת מפורש וניעור, דחוזר משום אוסר שהרשב"א שכתבנו זה טעם .28

החתיכה היא זו לא אומר שאני משום הוא ובק' בתרי חד של ההיתר יסוד שכל נקט שהרשב"א דמתוך נוסף, טעם כתב שם והגר"א

יחד. מכולן כאוכל ה"ז יחד בישלן כאשר א"כ יחד, כולן לאכול הרשב"א אסר ולכן האסורה,

בישל ורק איסור, נתוסף שלא התערובת בעצם שינוי חל שלא דמתוך דס"ל צ"ל וניעור חוזר מטעם אסר שלא הרא"ש של בטעמו .29

שכתב הנוסף הטעם [ומצד היתר. של טעם נתינת אלא כאן דאין האיסור, את לעורר סיבה זו אין בזו זו טעם ונתנו יחד החתיכות את

לעיל כמבואר יחד, כולן לאכול דמותר הרא"ש דעת הא יחד, אוכלן שנמצא משום הבישול אחר לאוכלן שיאסר הרשב"א, בדעת הגר"א

א]. סעיף

.30ïåéò úôñåú

"הכל שכתב הרמ"א בלשון משמע וכן מותר, הרוטב גם יחד, החתיכות כל את בישל כאשר המתיר הרא"ש דלפי מבואר הטור בלשון

בתערובת ולא במינו, מין בתערובת אלא החתיכות את כשבישל הרא"ש התיר שלא הסוברים והחזו"א הפמ"ג לדעת צ"ע, ולכאורה שרי".

וכתב האיסור. כהוכר ויהוי טעם בו נותן והאיסור מינו, בשאינו מין הוי הרוטב לגבי א"כ האיסור, הוכר כמו הוי דזה מינו בשאינו מין

והאחת היתר מהן שתיים אשר חתיכות לרוטב נפלו אם דאף והייינו ומבטלו, עליו רבה ומינו מינו שאינו את סלק בזה דאמרינן שם החזו"א

ח) ס"ק צח (סי' לעיל [ועיין ניכרות. ואינן מעורבות שהחתיכות בנ"ד וכ"ש מותר, הרוטב ג"כ ניכר, האיסור אלא מעורבות ואינן איסור

לדברי הסכים ה) (ס"ק והט"ז ומבטלו, עליו רבה ומינו מינו שאינו את סלק אמרינן דלא וסובר הרשב"א בשם הטור על נחלק שהש"ך

והרשב"א]. הטור

ת [הלכות דניאל חמודי ובספר מרובה, בהפסד התיר דהרמ"א מהלבוש שהביא י] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין דנראה31. כתב יט] אות ערובות

לכתחילה. התירו משה והדרכי חטאת התורת שהרי הרמ"א, התיר קצת הפסד במקום שאף
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.àéòáã çìá çì úáåøòú øàùë éåä äúòîã íåùî àåä ,úçà äøéã÷á úåëéúçä ìë úà ìùéáá à"áùøä øñàù íòèä

ìëåàù äëéúç ìëá ïééãòã ,åììáð ïúö÷î ÷ø øùàë àìå ,ïàë úåìåìá úåëéúçä ìë øùàë äæ ìëå ,ïðáøãî íéùéù

.íãå÷ä ìåèéáä ìèáúð àì ïëìå ,ïàë øåñéàä ïéàù úåìúì ìåëé

.áïéà ïðáøãî ë"à úåëéúç 'á åìùáúð äá äøéã÷á øåñéàäù ãö ìò àäã ùåøéô] ,à÷ôð àì à÷éôñ éãéîã ì"úà åìéôàå

äøåñàä äëéúçäù ãö êäì àäã ,àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ ì"åä î"î ,[øåòéðå øæåçã äæá íâ àîéðå øúéäì áåø ïàë

.øúéäì áåø åðì øàùð äîöò éðôá äìùáúð

úáåøòúä úìéçúù ïôåàá ÷ø äøîàð íéùéùá çìá åðéîá ïéîã ì"æç åøæâù äøéæâä ø÷éòù øùôàã ê"ùä óéñåä ãåò

ïéîã ììë åøæâ àìã ì"é ,ãçé úåëéúçä ìë åìùáúð àì åéùëò íâå ,ùáéá äúéä úáåøòúä úìéçúùë êà ,çìá äúéä

.ìèá éøúá ãçã äøåú ïéã àìà åðì ïéàå íéùéùá åðéîá

úáåøòúäúáåøòúäúáåøòúäúáåøòúä äòãåðùäòãåðùäòãåðùäòãåðù íãå÷íãå÷íãå÷íãå÷ úåøéã÷úåøéã÷úåøéã÷úåøéã÷ éúùáéúùáéúùáéúùá úåëéúçäúåëéúçäúåëéúçäúåëéúçä úàúàúàúà ìùéáìùéáìùéáìùéá

úà ìùéá íà óà øîàð ,øúåî æ"ä úåøéã÷ éúùá úåëéúçä 'â úà ìùéá íàù ì"ðä à"áùøä ìù åðéãù [ïîéñä óåñ] ç"áä áúë

.úáåøòúä äòãåðù íãå÷ úåëéúçä

÷ôñ æ"ä úáåøòúä äòãåðùë ë"à ,úçà äøéã÷á úåëéúç 'á ìùéáù ãò úáåøòúä äòãåð àì íàã ,÷ìåç [áé ÷"ñ] ê"ùäå

áåø ïàë ïéà äúòîã ê"ùä úðååëù [æ ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä áúëå .ì÷äì ïéàå ,åæá åà åæ äøéã÷á øåñéàä íà àúééøåàã

.äøåúä ïî úåøåñà ïäéúù ë"à úåëéúçä 'á åìùáúð äáù äøéã÷á úàöîð äøåñàä äëéúçäù ãöä ìòã ,øúéäì32

.[çì 'éñ àð ììë] íãà úîëçäå [é ÷"ñ] ç"øôä íâ åáúë ê"ùä éøáãëå

äöåø íà .áåøá ìèáã åðéîá ïéî éøúá ãçà ùáéá ùáé øúéäá øåñéà áøòúð íàã [ä"àøä íùá .åì óã] ï"øá åøå÷îå ò"åùä áúë

àì ãçé úåëéúçä ìë úà ìùáé øùàë óà äúòîå ,øåñéàä ãâðë íéùéù àäéù ãò øúéä úåáøäì éàùø ãçé úåëéúçä úà ìùáì

.øåñéàä ãâðë íéùéù ùé àäã ,åøñàé

àäé ãçé ìëä úà ìùáé íàù àìà ,ìèá øåñéàä éçëåðä áöîá éøäù ,øåñéà ïàë ïéàù ïåéë äìéçúëì øåñéà ìèáîë äæ ïéàå

.äìéçúëì øåñéà ìèáî øãâá äæ ïéàå ,úàæ òðåî úáåøòúä é"òå øåòéðå øæåç øåñéàä33

חתיכת דאם התורה, מן ההיתר חתיכת את גם אוסר הבישול ולכן שוות החתיכות ששתי באופן דמיירי שכתב מאיר בית בהגהת עיין .32

[ש"ד והפמ"ג שישים. בעינן מדרבנן ורק להיתר, רוב ויש במינו מין זה שהרי מהתורה אסורה היא אין האסורה מהחתיכה גדולה ההיתר

התערובת, שנודעה קודם איסור טעם קיבל והוא מינו אינו שהוא הרוטב לגבי הוא תורה איסור כאן שיש הש"ך דמש"כ כתב י"ד] ס"ק

וכ"כ בחתיכות, בלוע והוא באיסורו נשאר הרוטב מ"מ בחד, חד ביבש יבש ביטול כדין הותרה והחתיכה התערובת שנודעה אחרי אף ולכן

בינה. אמרי בהגהת

.33ïåéò úôñåú

היתר אין פירש, לא עדיין שבתוכו שהדם כיון ולאוכלו לכוססו שרי וכעת נמלח, שלא בשר יש דאם נא] סוס"ק ש"ד סט [סי' הפמ"ג כתב

רגילות שאין מתוך דהתם ולבשל, שישים עד לערב השו"ע שהתיר למה דומה זה ואין יחד, ולבשלן חתיכות בשישים זו חתיכה לערב

האיסור את לבטל הוא עירובו עיקר שכל נמצא הדם. כשיפרוש תיאסר שהרי ראויה אינה בפ"ע החתיכה את ולבשל חי בשר לאכול כלל

מהאיסור מונע רק איסור לבטל גורם עירובו ואין בפ"ע, חתיכה כל לבשל שמותר הכא משא"כ נמלח, שלא הבשר כשיתבשל לחול העתיד

ע"מ ולבטלו בשישים לערבו אסור איסורו זמן קודם שאף חמץ בדיני הפוסקים שכתבו הדין את הפמ"ג הביא עוד וניעור. חוזר להיות

איסורו]. מבטל מיקרי ולכן בפסח מותר שיהא כדי ומבטלו מערבו והאדם הפסח, לכשיבוא אסור החמץ נמי דהתם [והיינו בפסח, לאוכלו
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øåñéàäøåñéàäøåñéàäøåñéàä òãåðùòãåðùòãåðùòãåðù íãå÷íãå÷íãå÷íãå÷ áåøááåøááåøááåøá ìåèéáìåèéáìåèéáìåèéá

äòãåðù äòùî ÷øã åà ,úáåøòúä äòãåðù íãå÷ óà øúéäá øåñéàä áøòúðù äòùî ãéî ìç áåøá ìåèéá ïéã íà å÷ìçð íéðåùàøä

.[àë ÷"ñ èö 'éñ ê"ùá íäéøáã åàáåä] ìåèéáä ìç úáåøòúä

.àäòùî ÷ø ìç áåøá ìåèéáã åáúë ï"áàøäå í"áùøä íùá [ë÷-èé÷ 'éñ ÷"á] éëãøîäå [æì 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"àøä

.úáåøòúä äòãåðù34

.á.äòéãéä éðôì íâ áåøá ìåèéá ïéã ùéã è÷ð [æ"ò óåñ ï"øáå âò óã æ"ò ï"áîøá àáåä] ã"áàøä

à"éã ,øåòéðå øæåç ïéã ïéðòì àéä î"÷ôðäå ,áåøá ìåèéá ïéà äòéãéä íãå÷ã ù"àøäë è÷ð [ã"ñ è÷ 'éñáå å"ñ èö 'éñ] à"îøäå

.øåòéðå øæåç ïéàå ìéèá àî÷ àî÷ã ïðéøîà úáåøòúä äòãåðù ìëãúòãù ,äìùéáù ùáéá ùáé úáåøòú ïéðòì î"÷ôð ùé ïëå

ìùáî øùàëå ìåèéáä ìç æàã ìùéáù íãå÷ úáåøòúä äòãåð íà ÷ø äæ ìëã ,øåòéðå øåñéàä øæåçã ïðéøîà àìå éøùã ù"àøä

ïðéòáã çìá çì úáåøòúë äðéãù ù"àøä äãåî ìùéáù éøçà ãò úáåøòúä äòãåð àì íà ë"àùî ,øúéä íò øúéä ìùáîë éåä

.øåñéàä úà ìèáì éãë íéùéù

úáåøòúäúáåøòúäúáåøòúäúáåøòúä úòéãéúòéãéúòéãéúòéãé

:ïðáøãî ÷ø åà äøåúä ïî ìåèéáä úåìç úà úáëòî úáåøòúä úòéãé íà å÷ìçð íé÷ñåôä

.à.[áé ÷"ñ ã"ù] â"îôä ë"ëå ,äøåúä ïî úáëòî äòéãéäã åáúë [é ÷"ñ] ç"øôäå [áé ÷"ñ] ê"ùä

.áúáëòî äðéà øåñéàä úòéãéã åáúë [àúùäå ä"ã â ÷"ñ çö 'éñ] úòã úååçäå [çé úåà óåñ èë ììë] á÷òé úçðîä

óåñ] äáåùúá æ"øâä éøáãá íâ é"ðîä éøáã åàáåäå ,ì"ðä ù"àøä éøáãî é"ðîä ïë ãîìå ,ïðáøãî àìà ìåèéáä úà

.ïðáøãî àìà åðéà äæ ïéãù ùøåôî ù"àøá ïëàù áúë êåøá éøîà úäâäáå .[çé 'éñ øôñä35

áåøááåøááåøááåøá ìåèéáìåèéáìåèéáìåèéá ïéðòìïéðòìïéðòìïéðòì äòéãéääòéãéääòéãéääòéãéä

.àåà úòáå÷ íéìòáä úòéãé ÷ø íà ÷ôúñä [à"ä óåñ äìøò á"ô] éîìùåøéäù àéáäù [å"ñ èö éñ] à"òø úäâäá ïééò

.øçà íãà úòéãé íâ

.áïéà äéðùáå íééúàî ùé úçàá ,úåôå÷ 'á åéðôì åéä íà ïåâëå ,äòéãé àáéùç ÷ôñ úòéãé íà ÷ôåñî [íù] éîìùåøéä

למאה תרומה סאה נפלה דאם תרומות], [פ"ה מהמשנה ביטול אין התערובת שנודעה דקודם זה לדין ראיה הביאו והמרדכי הרא"ש .34

דמדר"ש הרא"ש וכתב מקדשתה". "ידיעתה דשריא אמר ור"ש הרמה, בעינן שבתרומה כיון אסור ה"ז לרבנן אחרת, סאה נפלה ואח"כ

בידיעה. תלוי הכל הרמה בעינן דלא איסורין דבשאר לרבנן נשמע

אחת סאה נפלה ואח"כ התערובת, נודעה ולא בתרי חד במינו מין ביבש יבש נתערב שאם שכתב ה] אות הקבוע [שער אדם בינת עיין .35

לאכול ואסור ביטול שיעור לפנינו אין שעכשיו נמצא התורה מן הביטול את מעכבת שידיעה להסוברים התערובת, נודעה ואח"כ למים

הדינים פרטי [ולפי נפל, דאיסורא ואמרינן לקולא תלינן מדרבנן אלא מעכבת אינה שידיעה להסוברים אך הנותרות, החתיכות שאר את

קי]. בסי' בזה המובאים

ערב] [סי' הרשב"א שו"ת מדברי התורה, מן מעכבת אינה התערובת שידיעת להוכיח שכתב קכב] סי' [חיו"ד שי"ק מהר"ם שו"ת עיין

לא שאכל שבשעה דכיון הרשב"א תירץ ולא ברוב. בטלה דהקטנה נימא חתיכות, מב' אחת חתיכה באוכל תלוי אשם יש למה שנשאל

יעקב. המנחת וכדעת התערובת, נודעה כשלא גם ביטול יש התורה שמן מזה ומוכח כלל, ברוב ביטול אין לכן מהתערובת כלל ידע

בביטול]. מעכבת התערובת שידיעת כהרא"ש כלל סובר אינו דהרשב"א אפשר [ולכאורה
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äìôðå åéðôì äôå÷ äúéä íà ä"äå ,÷ôñ úòéãé áåùç äæ ,åæéàì òåãé ïéàå ïäî úçàì äìøò äàñ äìôðå ,íééúàî

úìéôð ïîæáù àöîå ããîå úôñåð äàñ äìôð ë"çà íàù î"÷ôðå] .íééúàî äá ùé íà òåãé àìå äìøò äàñ äëåúì

.[íéàñä 'á ìèáì øåòéù ïéà êà ,äìèáì íééúàî øåòéù äéä äðåùàøä äàñä

.âùéå ÷ôñ úòéãé åæ ïéàå ,ìèá æ"äå éàãå úòéãé áéùç äæ ,äøåñà àéä íà ÷ôñ äéìò ùé øùà äëéúç äìôðù äø÷îá

.[áîø 'éñ â"ç úòãå íòè áåè ú"åùá ë"ë] áåøá ìåèéá äæá36

.36ïåéò úôñåú

מ"ז בפמ"ג הובא כא [סימן צבי חכם בשו"ת כתב האסורה, החתיכה הוכרה ואח"כ החתיכות ונתבשלו בתרי חד שנתבטל ביבש יבש

להלכה הורה וכן שרי הרא"ש דלפי האיסור, כנגד שישים ואין יחד החתיכות ונתבשלו בחד חד ביבש האיסור נתבטל דאם ב] סוס"ק

מעורב האיסור שהיה זמן שכל דנהי כנגדו, שישים ואין עמו שנתבשל מה כל אוסרים אנו הרי האיסור הוכר כעת אם מ"מ הפ"מ. במקום

לאסור. אם צ"ע הפ"מ דבמקום כתב והפמ"ג אסורה. פליטתו גם האיסור שהוכר כעת מ"מ הותרה, פליטתם וגם ברוב נתבטל

האחרות. החתיכות את אוסר ה"ז עכשיו פולט היה האיסור שאם מסכים הפמ"ג גם אמנם



 ו"ע תשאלולשאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש 

 ט ק–ד הלכות תערובות סימן קז "יו

 א ופתחי תשובה"כ רעק"נקוה, ך"ז וש"ע ט"שו, י"מיוסדות על טור וב

---- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
 סימן קז סעיף אסימן קז סעיף אסימן קז סעיף אסימן קז סעיף א

ם עד מה הטעם שלא יוציא, או הרבה דגים קטנים, המבשל הרבה ביצים בקליפתן  .א
  ?שיצטננו

 ;אם עירה אותם לקערה לפני שנצטננו ונמצא ביצה אחת טריפה או דג טמא  .ב
  ?אלו דעות הובאו בטור בזה) 1
  ?מהי דעת המחבר) 2
  ? א"דעות הביא הרמ' אלו ב) 3
  ?מה הטעם של כל שיטה) 4

 ?מה הדין אם עירה כל הקדירה בבת אחת) 1  .ג
 ?ומה הדין אם יש ספק אם עירה הכל בבת אחת) 2

מה , באר שיטות הפוסקים באופן שהשאיר הביצים או הדגים בקדירה ועירה רק הרותחין  .ד
 ?הדין ומה הטעם

, ך באופן שעירה הדגים מעט מעט עם הרוטב"י ובש"ומהן שיטות הפוסקים שהובאו בב  .ה
 ?האם נאסר וכמה נאסר

 ?מהן הטעמים של הרב בתורת חטאת שהקל לדינא) 1  .ו
  ?ומנין ההוכחה לכך, ינו מינוהאם הרב מיירי במינו או בשא) 2
  ?א"ז באר דברי הטור שכאן עומד בשיטת רבינו ברוך ובסימן קיא פסק כהרשב"ולפי) 3

ולא , בעודם רותחים' אלו טעמים מצינו לדעת המתירין להוציא הדגים מהקדירה אפי) 1  .ז
 ? חיישינן שיאסרו כשלא יהיה ששים

  ?האם טעמים אלו שייכים גם בביצים) 2
  ?מ בדגים עצמן בין שני הטעמים"קומה הנפ) 3

  ?א"כאיזה טעם נקטו הטור והרמ) 1  .ח
ועירה , באר לפי זה מה הדין בביצים ובדגים כשנשאר מעט מים או רוטב עמהם לבסוף) 2

  ?אותן לקערה

דלא גרע מאילו נסתפק לן , א הקל דלא מחזקינן איסור לומר שהיה איסור בסוף"הרמ  .ט
 .בנשפך הרוטב

  ? בין הך דהכא להא דספק בנשפך הרוטבז לחלק"מה כתב הט) 1
 ?ז על הא דאמר דלא מחזקינן איסורא"מה הקשה הט) 2
  ?ז להלכה"ואיך נוקט הט) 3

, והוציא כל אחת בכף אחת, בישל הרבה ביצים בקדירה והיתה ביניהם אחת אסורה) 1  .י
 ?מה דין כל הביצים ומה הטעם

  ?אלמה לא אמרינן דם ביצים דרבנן וספיקא דרבנן לקול) 2

לפני מעת , האם גם הכלים שנתבשלו בהם הדגים או הביצים נאסרים, לדעת האוסרים  .יא
  ?ומה הטעם, לעת או אחר כך

        
 סעיף בסעיף בסעיף בסעיף ב
האם ,  שנמצא בקדירה והוציאוהו בכף-  שהם דברים מאוסים ופגומים -זבוב או נמלה ) 1  .יב

 ?ומה הטעם, צריך ליזהר שלא לשוב ולתחוב הכף בקדירה
  ?שהוציאו את הזבוב או הנמלהמה דין התבשיל אחרי ) 2

האם צריך ששים נגד הכף או נגד הזבוב או שסגי ברוב , אם חזר ותחב את הכף בקדירה  .יג
 ?היתר

מה הטעם שאסור , אם הוציא עם הכף מן הקדירה דג טמא או דבר אחר שאינו פוגם) 1  .יד
 ? להחזיר הכף לקדירה אף כשיש בכף ששים נגד האיסור

,  בכלי עץ-שים בקדירה נגד כל הכף או רק נגד האיסור האם צריך ש, אם החזיר הכף) 2
 ? ומה הטעם- מתכת או חרס 

 לבדו או עם -והחזיר את התבשיל לקדירה , אם היה בכף עם האיסור גם קצת מהתבשיל  .טו
 ?ומה הטעם,  האם צריך ששים נגד התבשיל או נגד הכף או נגד שניהם ביחד-הכף 

 ?זבוב האם אוסר בטעמו) 1  .טז



  ?מקום הפסד מרובה או שעת הדחקומה הדין ב) 2
  ?ומה הדין בחלא ושיכרא) 3

        
 סימן קח סעיף אסימן קח סעיף אסימן קח סעיף אסימן קח סעיף א

 ;ומה הטעם,  בשר כשרה עם בשר נבילה בתנור אחדלכתחילהמה הדין לצלות   .יז
  ?כששניהם שמנים) 1
 ?כששניהם כחושים) 2
 ?כשהאיסור כחוש והכשרה שמנה) 3
 ?כשהאיסור שמן והכשרה כחושה) 4

 ? ומה הטעם,  בתנור אחד כבד עם תבשיללכתחילהדין לצלות מה ה, ד ריחא מילתא"למ) 1  .יח
 ?ומה הטעם,  בתנור אחד בשר שנאסר מחמת דם עם תבשיללכתחילהומה הדין לצלות ) 2

 ?ב עשרונים" היתר עם איסור בתנור גדול שמחזיק ילכתחילהמה הדין לצלות ) 1  .יט
כתחילה או אף ל,  בבשר בחלב ובשאר איסורים- והאם צריך גם שיהיה פיו פתוח ) 2

  ?בדיעבד
 ?ומה הדין כשהוא פתוח רק מעט) 3

ומה , מה הדין בדיעבד אם צלאן בתנור אחד, באופנים שאסרו לכתחילה, ל"בכל הנ) 1  .כ
 ?הטעם

 ?ומה הטעם, האם מותר לאכלו בכותח, פת שאפה עם בשר) 2
 ?א להחמיר או להקל בתנור גדול ובתנור קטן"מהי המנהג שהביא הרמ) 1 .כא

  ?האם מיקרי לכתחילה או בדיעבד, ויש לו פת אחר, בתנור אחד פת עם בשראם אפה ) 2
האם , כשיש לו פת אחר או כשאין לו, לקנות מגוי פת שנאפה עם בשר בתנור אחד) 3

  ?מיקרי לכתחילה או בדיעבד
 ?והטעם, ומה הדין לקנות מגויים דברים המבושלים בכליהם) 4

, האם בדיעבד מותר או אסור,  שנעשה לריחאם האיסור או ההיתר הוא דבר חריף או דבר  .כב
 ;ומה הטעם

  ?כששניהם מגולים) 1
 ?כשאחד מכוסה בכלי) 2
 ?כשאחד מכוסה בבצק) 3

 ?מה הדין אם אפו או צלו איסור והיתר תחת מחבת אחת מגולין) 1  .כג
 עם - מועט או מרובה עם היכר או מרובה בלי היכר - ג פת "ומה הדין אם אפו בכה) 2

  ? בבת אחת, בשר
  ?ה הטעםומ, והזיע המחבת משניהם או לא הזיע, ומה הדין אם אפו אותם זה אחר זה) 3
כ אפו "ואח, ומה הדין אם אפו קודם האיסור תחת המחבת ולא הזיע המחבת ממנו) 4

 ?ההיתר והזיע המחבת
, האם מועיל כשיש ששים מן ההיתר לבטל האיסור, במקום דאמרינן ריחא מילתא) 1  .כד

 ? מקום הפסדבמקום הפסד ושלא ב
 ?ומאי שנא מצליה? הבלוע' והאם מצרפים לששים כל מה שבתנור אפי) 2

 ;שנאפה בתנור אחד עם מצה או תבשיל, כגון חמץ בפסח, איסור האוסר במשהו .כה
  ?ומה הטעם, מה הדין בדיעבד בתנורים גדולים) 1
 ?ומה הטעם, בתנורים קטנים סתומיםמה הדין בדיעבד ) 2
 ?זהא ב"ואיך הכריע הרמ) 3

        
 סעיף בסעיף בסעיף בסעיף ב
ג מותר לאפותם "האם בכה, ופי הקדירות מגולה, אם כל דבר מונח בקדירה נפרדת) 1  .כו

 ?בתנור אחד או אסור
  ?ע"ומאי טעמא השמיטו המחבר בשו, א לדבר זה"איזה טעם נתן הרשב) 2
  ?האם צריך שיהיה התנור פתוח קצת) 3
לכתחילה , ורך שבתומה הדין אם הוא סתום מכל הצדדים כמו שמטמינים החמין לצ) 4

  ?ובמקום הפסד מרובה, ובדיעבד
 ?מ בין בישול לצלי"והאם יש נפק) 3

        
 סעיף גסעיף גסעיף גסעיף ג
  ;אסור להשתמש אתה בו ביום להיתר, אם יש שמנונית של איסור על המרדה  .כז

 ?האם כולם אסורות או רק הראשונה, אם הוציא אתה כמה דברים של היתר) 1
  ?ומה הדין אם אינו מכירו) 2
 ?מה טעם התירו להשתמש בה ולא גזרו אטו בת יומה, יומהכשאינה בת ) 3



 ?ומה הטעם, האם מהני בה הגעלה או קליפה או הגעלה אחר קליפה, כשהיא בת יומה .כח
        

 סעיף דסעיף דסעיף דסעיף ד
 ;ומה הטעם, האם מותר לאכלה, פת שמונחת על גבי חבית של יין נסך .כט

  ?בפת חמה על גבי חבית פתוחה נגד המגופה) 1
  ? פתוחהבפת צוננת על גבי חבית) 2
 ?בפת חמה על גבי חבית סתומה) 3

 ;ומה הטעם, האם מותר לאכלה, ומה הדין בפת שעורים  .ל
  ?בפת חמה וחבית סתומה) 1
 ?בפת צוננת וחבית פתוחה) 2

        
 סעיף הסעיף הסעיף הסעיף ה
 ?האם מותר לשאוף בפיו ריח יין נסך דרך נקב שבחבית לידע אם הוא טוב) 1 .לא

  ?ומה הטעם, והאם מותר לטעום ממנו בלי לבלוע) 2

 ?סתם יינם האם מותר בהנאה) 1  .לב
 ?ומה הדין לזלף יין נסך או סתם יינם) 2

ם באופן שמזלפים אותו בסתם יינם לריחא "האם מותר לשאוף טאבאק הניקח מן העכו  .לג
 ?ומה הטעם, או לחיזוק הטאבאק

        
 סעיף וסעיף וסעיף וסעיף ו
 ? ומה הטעם, האם מותר להריח פלפלין וזנגביל שמשימין בקנקני יין נסך) 1  .לד

  ?ומה הטעם, ריח בהם לבשמים להבדלהוהאם מותר לה) 2
 ?ומנין ההוכחות, האם מותרים להבדלה, סתם פלפלין) 3

        
 סעיף זסעיף זסעיף זסעיף ז
 ?ומה הטעם, האם מותר להריח בהם, בשמים של עבודה זרה וכלאי הכרם וערלה .לה
 ?האם ריחא מילתא בדבר שעיקרו עומד להריח ובדבר שאין עיקרו עומד להריח) 1  .לו

  ?דסוכה דהדס ואתרוג' כיח מהגמלאיזה צד בשאלה זו אפשר להו) 2

 ?האם מותר להריח בהם, ועיקרם להריח, שאר איסורים שאינם איסורי הנאה  .לז
        

 סימן קט סעיף אסימן קט סעיף אסימן קט סעיף אסימן קט סעיף א
האם בטלה חד , חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות מין במינו יבש ביבש) 1 .לח

 ?בתרי או בעינן ששים
  ?ן כדבריהם"א והר"מנין הוכיחו הרשב) 2
האם השאר , ל אחד מהם ליםבאופן שאין ששים ונפ, ם דבעינן ששיםלאלו הסוברי) 3

 ?מותרים
 ?מהו ההגדרה של יבש ביבש) 1 .לט

  ?קמח בקמח האם מיקרי יבש ביבש או לח בלח) 2
  ?האם מיקרי יבש, איסור בעצם שנתערב עם אחרים ואינו מכירו ונתבשל) 3
 ?כשנתבשל האם צריך ששים נגד האיסור או סגי ברוב) 4

דעות הראשונים לאכול אדם אחד כל חתיכה בפני עצמה או שנים ואחד או שלשתן מהן ) 1  .מ
 ?ומה הטעם, כאחת

 ?א לנהוג לכתחילה"ומה כתב הרמ, ע בזה"איך פסק השו) 2
 ?ומה הדין טפי ממחצה, והאם בעינן כפל, האם תרי דוקא, הא דאמרינן חד בתרי בטיל .מא
אכילה או רק בהנאה או אסור האם בטל ברוב ומותר ב, חמץ בפסח שנתערב עם מצות .מב

 ?לגמרי
האם בטל , חתיכה שאינה ראויה להתכבד שנתערבה באחרות שאינן מינה ואינו מכירה) 1  .מג

 ?ברוב או צריך ששים
 ?מ בין מין במינו לבשאינו מינו"ומה הנפק, מה הטעם בזה) 2

רוב האם סגי חד בחד או דבעינן , דבר שאינו אסור אלא מדרבנן שנתערב בשאינו מינו) 1 .מד
 ?או צריך ששים

ואין חילוק בכל זה אם האיסור הוא מדרבנן או : א שכתב"בדברי הרמ' מה הפי) 2
 ?מדאורייתא

 ?איך משכחת לה איסור שנתערב יבש ביבש לא במינו ואינו ניכר .מה



 ?האם הוא מדאורייתא או מדרבנן, הא דבעינן ששים באינו מינו  .מו
האם , ולא ידעינן אם היה בו ששיםכשנתערב מין בשאינו מינו יבש ביבש ונאבד קצתו   .מז

 ?או שיש סברא לחלק ביניהם ומהו, אפשר להקל כמו במין במינו ונשפך
        

 סעיף בסעיף בסעיף בסעיף ב
מה דין , ש באופן שבישל החתיכה אחר שנתבטל ברוב"א ודעת הרא"באר דעת הרשב) 1 .מח

כשנודע , האם מותר לאכלן בפני עצמן או צריך ששים נגד האיסור, החתיכה והרוטב
 ?י שנתבשל או שלא נודעתערובתו לפנ

 ?א בנידון זה"ע והרמ"איך פסקו השו) 2
 שיעור ששים או האם מותר להרבות עליהם עד, אם רוצה לבשלם יחד ואין שם ששים .מט

 ? ומה הטעם,שנקרא מבטל איסור
 ? מה הדין לבשל מקצתן לצד זה ומקצתן לצד אחר) 1  .נ

  ? ומה הדין לבשלן בשתי קדירות) 2
  
  

 ו"ע תשאלולחומר הנלמד בחודש  בשאלות הנוגעות למעשה

 ט ק–ד הלכות תערובות סימן קז "יו

---- ------ ------ ------ ------ ------ ------  
  

 זזזז""""סימן קסימן קסימן קסימן ק
ושפכו חלק מהפירות ללא , אחרי הבישול סיננו את כל המים לכיור. בישלו קומפוט מכמות גדולה של כמה מיני פירות. א

כ שהצימוקים שבקומפוט היו של "ונודע אח, ל"שפכו שוב את השאר לכלים הנכ "ואח, המים שלהם בשתי שלבים לכמה כלים
 .ערלה

 . מה דין כל הפירות שבכל הכלים.1
 .האם שונה הדין כאשר ברור שאת הצימוקים עצמם לא העבירו לשום כלי. 2
ל פירות או רק עם כמות גדולה של מין אחד ש,  האם יש הבדל אם בישלו את הצימוקים עם כמה מיני פירות.3

 .'כגון תפוחים או אגסים וכדו
 .כנגד הפירות שהכניסו לתוכו בפעם השניה' האם יש חילוק בזה אם ברור שבכל כלי אין ס. 4
 . האם יש חילוק בזה אם ידוע לנו בבירור מה כמות הפירות שנשארו בקדרה בין השפיכה הראשונה לשניה. 5
 .כ  נודע שהתירס היה של שביעית"ואח, כמה מיניםל אם בישלו מרק ירקות מ" מה הדין בציורים הנ.6
] ñ"à ,è"÷ñ æ"ã ,ù"÷ñ ê"à ,øâä øåàéá"÷ñ à"â[  

אלא  ,ולא מהמים כלל גם אם בכלים האחרים שלתוכם שפכו את הקומפוט לא נכנסו בכלל מהצימוקים האסורים. א
אם יש חשש שאחרי , חראבל שפכו וחילקו את הקומפוט בכמה שלבים בכל שפיכה לכלי א, רק משאר הפירות

כנגד הצימוקים ' וכבר לא היה בכל הפירות ס, כמה שפיכות כבר נתמעטו הפירות בקדרה הראשונה שבה התבשלו
גם אם הכמות , כ את הפירות שנאסרו לשאר הכלים"וכששופך אח, נאסרו כל הפירות שנשארו בקדרה,  האסורים

כנגדם והאם לא ממין הפירות שכבר ' היו בכלי אבל אין סששפכו והוסיפו בפעם השניה הוא פחות מהפירות שכבר 
כ מאלו "כנגד הפירות שהוסיף אח' מ מאחר ואין בשאר הפירות שבכל כלי ס"מ, שהם בכלי שני' אפי, בכלי

 .הכל אסור, שנשארו בקדרה ונאסרו מספק
ומזה חילקו , פירותולא עם כמה מיני , אבל אם נתבשלו הצימוקים רק עם כמות מרובה של מין אחד של פירות

ויש חשש שאחרי שכבר הוציא חלק מהפירות מהקדרה נשארו הצימוקים האסורים ביחד עם מעט , לכמה כלים
מ אם אפשר לתלות שאחרי שחילקו את הפירות שנשארו לתוך "מ, כנגד הצימוקים' פירות שכבר לא היה בהם ס

,  את כל הפירות בכמה שלבים לסיר אחד גדולאו ששפכו, כמה כלים יש בפירות שכבר היו בכל כלי רוב כנגדם
מאחר ואינם , נ"אפילו שאותם פירות שנשארו לבסוף נעשו חנ, יש רוב כנגדם, וכשהכל חזר ונתערב בכלי השני

, ד"ז סק"כמבואר בט. בטלים ברוב, יכולי לאסור את הפירות שכבר היו בכלי וגם אפשר לתלות שיש רוב כנגדם
או שמעורב בהם גם הפירות האסורים בעצמם יבואר ,  אותם ביחד עם המרק שלהםאבל אם שפכו{. א"ך סק"ובש

  . '}בשאלה ב
מאחר ועל הצד שבשלב ', אם הצימוקים יהיו אסורים באיסור דאורייתא של ערלה וכדו] א"סק[ך "אבל לדעת הש

כ "כשאח, ת" מהנאסרו אותם פירות, כנגד הצימוקים האסורים' מסויים כבר לא היה בפירות שנשארו בקדרה ס
העבירו אותם לכלים שהיה בהם פירות היתר מאותו מין למרות שבפירות המותרים יש רוב כנגד הפירות שהאסורים 

מאחר ואותם פירות שנאסרו בלוע בהם מהצימוקים האסורים שזה אינו מינו של , והם מינו, כ"שניתווספו אח
ליעות של הצימוקים שבתוך הפירות כל אפשרות להפלט אפילו שאין לב, והוא אסור מדאורייתא, הפירות המותרים

, ך מאחר והבליעות הם אינו מינו ואיסור דאורייתא"מ לדעת הש"מ, כי הם מונחים בכלי שני וגם ללא רוטב כלל
 .ולא סגי במה שיש רוב כנגד הפירות עצמם שהם מינו של שאר הפירות, כנגדו' צריך ס

, כנגדם' י שהיה שעה אחת שהצימוקים היו בכמות כזאת שלא היה סא כל שלא ידוע לנו בודא"אבל לדעת הרמ
דאפילו באיסור דאורייתא לא מחזקינן , ולא אסרו כלל', תלינן לעולם שהם היו תמיד מעורבים עם יותר מס

 .איסורא



, וחילקו את המרק לכמה כלים, היה של שביעית, או האפונה, כ שהתירס"ונודע אח, וכן אם בישלו מרק ירקות
ונאסרו כל , כנגד התירס' חיישינן שאחר כמה שפיכות כבר לא היה בסיר הראשון ס, התירס האסור לא נכנס שםו

מאחר ואפשר שאין רוב כנגד אותם , כ עירב את הירקות שנשארו עם שאר הירקות ונתערבו ביחד"וכשאח, הירקות
 .אוסרים את כל שאר הירקות, ירקות שנאסרו

אינם בטלים ואוסרים , מ מאחר שאין רוב כנגדם"מ, בירקות שנאסרו אינו יוצא מתוכושהתירס האסור הבלוע ' ואפי
כגון שבישלו כמות , ורק באופן שמאותו מין שנשאר בסוף עם האיסור וחוששים שנאסר יש כמות מרובה, הכל

 הכלים תלינן שיש בשאר, אפילו שהיא אסרה חלק מהאפונה, מרובה של אפונה עם קצת אפונה תירס של  שביעית
 .ובטל, בכל אחד בפני עצמו רוב כנגד האפונה שנאסר

מ באופן שאיסורו הוא רק "מ, שהתירס האסור שבלוע בתוך האפונה המותר הוא אינו מינו של כל האפונה' ואפי
ך הוא בטל ברוב של מינו כדין מין "גם לדעת הש, אם אפשר לתלות שיש רוב כנגד האפונה שנאסר, דרבנן
 .כנגד האינו מינו שבלוע בו'  סולא צריך, במינו

 
 .כ שהצימוקים היו של ערלה"ונודע אח, חילקו את כל הקומפוט בפעם אחת לכמה כלים. בישלו קומפוט מכמה מיני פירות.  ב
 .מה דין כל מה שבכלים. 1
 .או ששפכו את המים תחילה לכיור, האם יש הבדל אם העבירו את הפירות לכלים עם מי הבישול. 2
 .ש הבדל באיזו צורה העבירו את הפירות לכלים הקטניםהאם י. 3
 . האם יש הבדל אם הפירות האחרים מלבד הצימוקים היו מרובים או מעטים. 4
 .האם יש הבדל אם התערבו גם מהצימוקים האסורים בתוך הכלים או לא. 5
האם משתנה הדין בכל , תאו שבישלו מרק ירקות והתירס היה של שביעי, באופן שהצימוקים היו בחשש שביעית. 6

 .פרטי מקרים אלה
 ] ז"קצר סק, ג"יד יהודה ארוך סק, ג"ד סק"שפ, א"ך סק"ש, א"ס[
וכן יש אומרים שכאשר הוא תתאה יבש ושפכו עליו רוטב צונן נחשב , ר"גוש נחלקו האם גם בכלי שני דינו ככ. ב

אבל הרוטב , שב מחמת כן שיש עמו רוטבש שגם אינו נח"וי, הגוש כמאכל עם רוטב שבכוחו גם להפליט ולהבליע
י עירוי אבל כשנופל על הגוש הרותח נבלע ומתפשט בכולו ולא רק "עצמו אם הוא רותח למרות שהוא רק מגיע ע

ז אם חילקו את הקומפוט "לפי, ר"אבל בשעת נפילתו נחשב ככ, ר"ש אינו כבכ"וכן גם אם גוש בכ, ק שלו"בכד
ויש לחוש , אם באותם כלים יש גם צימוקים או שזיפים,  בכמה כלים קטניםאו את המרק אחרי הבישול לאיכסון

והם אסורים מחמת עצמם לא מצד , מאחר והאיסור הוא גוש', שמעורב בהם גם מאותם שאסורים מחמת ערלה וכדו
ים יאסרו פירות אלו את הפירות הסמוכים לו ממש ונוגע, ש"להסוברים שגוש בכוחו לאסור גם בכ, הבליעות שבהם

 . למרות שלרוטב אין כח לאסור כי הוא כלי שני, בו
וממילא לא רק הפירות הנמצאים סמוך לפירות , שגם לרוטב שבכלי יש כח לאסור, ש אוסר"ש להסוברים שכ"וכ

מאחר ויש גם כמות , שכלי שני אינו מפליט ומבליע' ואפי,  האסורים יאסרו אלא גם אלו שלא נגעו בהם ממש
 . ת המותרים ונאסריםחוזר הרוטב ונבלע בתוך הפירו, וטב נאסרוהר, קטנה של רוטב

י "ולדעת המנח]. א"ך סק"כמבואר בש[, ק"י עירוי שנאסר הכל בשיעור כד"ש אם העבירו את הפירות ע" וכ
מ עירוי על כלי שני חם "מ, שאין בכוחו להפליט ולהבליע' אפי, מאחר והכלי שני הוא חם] ג"ד סק"הביאו השפ[

 .י עירוי יאסר כולו"כ כשהעבירו ע"וא, סור בכולובכוחו לא
אם , ב גם אין העירוי נבלע בכולו"ש עדיין בדרגה שהיס"ג שהתתאה שבכ"ג והחולקים שגם בכה"וגם לדעת הפמ

כשמערים עליו רוטב נחשב מחמת התתאה שגם הרוטב שנשפך עליו רותח , גוש רותח תתאה נחשב ככלי ראשון
 ].ה"ה סק"ז ק"משב, ט"א סק"א סימן צ"כמבואר ברע[, ליעות להפלט ולהבלע בכולולענין זה שמחמתו יוכלו הב

ואפילו להחולקים וסוברים שתתאה רותח שנפל עליו רוטב צונן אינו נחשב מחמת כן התתאה כדבר שיש עמו רוטב 
ארוך  [מ מבואר ביד יהודה"מ, לענין שמחמת כן יהיה בכוחו להפליט את הבלוע שבו לתוך חתיכה הסמוכה לה

כשנשפך עליו המים האסורים אפילו שהמים , שלהסוברים שלגוש רותח יש מעלה ודין כלי ראשון] ז"קצר סק, ג"סק
וממילא כל אותם פירות יאסרו לגמרי , ר"מ נבלעים בתוך הגוש הרותח שנחשבים לכ"מ, י עירוי"הגיעו רק ע
 . ק"ולא רק כד, מחמת המים

אם הוציאו וחילקו את הפירות בכמה ,  באותם כלים כלל מהשזיפים האסוריםיתירא מכך אפילו באופן שודאי שאין
ימוקים במצב שכבר היה בהם מאחר ויתכן שיש שם פירות של היתר שנאסרו מחמת שהיו ביחד עם הצ, שלבים

אלא שאין בכח אותם הפירות , נ"ונבלע בהם מהצימוקים האסורים ונהיו לחנ, כנגד הצימוקים האסורים' פחות מס
הרוטב והמרק שנשפך , אפילו שהם כבר בכלי שני, מאחר והם גוש רותח, שנאסרו להפליט את הבלוע בהם ולאסור

 .והכל יאסר, עמם ועליהם יוכל להחשב לרוטב כזה שבכוחו להפליט ולהבליע מהם
הם אבל מאחר ושפכו את הפירות האסורים ש, ש"ש זה רק אחרי שכבר נח בכ"למאן דאינו אוסר גוש בכ' ואפי
כמבואר בביאור [ע גוש אוסר "לכו, בשעה שהם נופלים לתוך הכלי כל שעדיין לא נחו בתוך הכלי שני , גוש
 ]ג"א סק"הגר

שודאי שעל הצד שהם היו בקדרה זמן מה עם הצימוקים , אמנם כל זה רק אם הפירות של היתר הם גדולים
אבל אם , תר שלהם בעצמם כנגדם כדי לבטלםאין רוב מהמין ההי, כנגדם' האחרים באופן וצורה שלא היה אז ס

', בזה תלוי אם האיסור שלהם הוא דאורייתא מחמת ערלה וכדו, יש צד שיש במין שלהם עצמם רוב כנגדם לבטלם
, כנגד האינו מינו האיסור שבלוע בהם לבטלם' לא יועיל שנתלה שיש רוב מהמין שלהם כנגדם דצריך שיהיה גם ס

, מספיק שנתלה שיש רוב כנגדם במינם לבטלם, שאיסורם רק דרבנן'  שביעית וכדואבל אם הם אסורים רק מחמת
 ].א"ך סק"כמבואר בש[, כנגד הבלוע בהם לבטלם' ולא צריך שיהיה גם ס

כל שלא ידוע בודאי שהיה זמן ומצב , בכל אופן בין באיסור דאורייתא ובין באיסור דרבנן, א"אבל לדעת הרמ
, לא חיישינן שאירע כן, כנגדו' ת שהאיסור היה עם מינים המותרים ולא היה סבכלי בשעה שרוקנו אותו חלקי

 .באיסור דאורייתא' והכל מותר ואפי
  



 .ובאמצע הבישול נתמעטו הרבה מהמים, ואחד מהם היה של ערלה, בישלו כמה מיני פירות. ג
 .מה דין כל הפירות. 1
 .האם יש חילוק בזה אם העבירו חלק מהפירות לכלי אחר. 2
כ על הקופסא של התירס שהוא של היתר "וראה אח, האם שונה הדין כאשר בישלו מרק מכמה מיני ירקות. 3

 .ובאמצע הבישול נגמר חלק מהמים, מכירה
 .ל אם באמצע הבישול כבר העבירו חלק מהירקות לכלי אחר או לא"האם יש הבדל בהנ. 4
 ].כ"נקוה, ד"ז סק"ט, א"ס [
אלא שיש ספק שמאחר ובאמצע הבישול ', וכנגדו היה ס,  ואחד מהם היה של ערלהכשבישלו כמה מיני פירות. ג

וכנגד כל , שמא רק חלק מהפירות נשארו עם המים ונאסרו, נגמר חלק מהמים או שהוציאו חלק ממנו למקום אחר
 .ע הכל אסור"ך מאחר והוא חשש דאורייתא לכו"ז והש"לדעת הט', אותם פירות שנאסרו אין ס

בזה הוה ] ד"סק[ז "לדעת הט, ונגמר חלק מהמים, שלו ירקות מכמה מינים והתירס היה של היתר מכירהאבל אם בי
אלא שיש חשש שמא יש חלק , כנגד התירס האסור' דמאחר ובכל הסיר יש ס, ספיקא דרבנן יש יותר צד להתיר

יר וממילא בצירוף הכל כי לא היה מספיק מים שיכול להתפשט לעוד מקומות בס, שנאסר מחמת שהיה סמוך אליו
בזה מאחר והוא ספק דרבנן יש יותר , והחשש הוא שמא אחרי שנאסר חלק נתערב באחרים, כנגדו' ביחד יהיה ס
 .מקום להתיר

ואפשר שמעולם הוא לא היה במקום שנשאר , ובפרט באופן שלא ידוע בכלל באיזה מקום בסיר היה התירס האסור
 .יותר להתיר' שודאי יש ס, כלל שום ירקוממילא יש צד שלא אסר , רק מעט מים

' שבאופן זה אפי, והתירס נמצא רק בסיר הראשון, ש אם העבירו חלק מהירקות כבר באמצע הבישול לסיר אחר"וכ
אבל לא ידוע אם אותם ירקות ', אם ודאי שהתירס האסור היה חלק מהזמן עם קצת מים סביבו ואסר עד פחות מס

מאחר ויש כאן ספק ,  אחר היו בכלל בתוך אותם הירקות שהיו סמוך לתירס ונאסרושהוציאו מהסיר והעבירו לסיר
 .הם מותרים, אם בכלל היו עם האיסור

כל ובנוגע לכל מה שיש בסיר השני יש צד שאולי , רק אם הוציאו חלק מהירקות לסיר אחר, כ"אבל לדעת הנקוה
ואין , י התירס האסור" בתוך המעט מים שהיה עכי יתכן שממה שבסיר השני לא היה בכלל, מותרמה שאותו סיר 

אבל לגבי הירקות . הרי זה ספק איסור דרבנן שמותר, של התירס' בהם מאותם הירקות שהיו בתוך פחות מס
כנגד ' באופן שודאי שסביבות התירס האסור שנשאר עם קצת מים היו קצת ירקות ולא היה בהם ס, שבסיר הראשון
אלא שכל השאלה והצד להתיר , כ מאחר ויש כאן בתערובת ודאי איסור"לדעת הנקוהבזה , ונאסרו, התירס האסור

אפילו שזה הכל ספיקות של איסור , ע האם הוא מאלו שנאסרו"אינו בכללות על כולם אלא רק על כל אחד בפנ
 .חמיר טפי דלא אמרינן בזה שדינו ככל ספק נשפך באיסור דרבנן שמותר, דרבנן

בין בדאורייתא ובין בדרבנן לעולם לא חוששים שבדיוק באזור האיסור נשאר קצת מים א נראה ש"אבל לדעת הרמ
 . דלא מחזיקינן לומר שנהיה כאן איסור, כנגדו' בשיעור כזה שלא יהיה בכל מה שנמצא סביבו ס

 
 .בישל כמה ביצים ביחד .ד
 .האם יכול להוציא חלק מהן מהסיר כשעדיין רותחות. 1
 .כ נמצא דם באחת מהן"ואח, ה ביצים אחת אחת עם כףמה הדין אם הוציא כמ. 2
 מה דין כולן, כ מצא דם באחת הביצים"ואח, שפך את המים לכיור, אם בשעה שהכל היה עדיין רותח. 3
 .האם יש הבדל בזה בכמה פעמים שפך את המים. 4
ñ"à ,è" æ[=.ביצים דםכ מצאו בחלק מה"ואח, ל אם במשך בישול הביצים נגמר חלק גדול מהמים"מה הדין בהנ. 5

÷ñ"á ,÷ñ"ä ,ù"÷ñ ê"à ,ñ ïîéñ"ñ å"èá ã"ùå æ"ê ,øâä øåàéá"÷ñ à"â ,÷ñ øö÷ äãåäé ãé"â.[ 
ז "ד בט"ו ס"ובארוכה בסימן ס, א"ך סק"ש, ה"ז סק"כמבואר בט[, ל שביצה שיש בה דם במינה בטלה ברוב"קיי. ד
שעכשיו , שמא יש דם באחד מהם או בכמה ביצים, לכן כל זמן שהביצים לא נתצטננו לא יוציא מהם] ש"ך עיי"וש

ותאסור הביצה עם הדם את , לא ישאר רוב כנגד הביצה שיש בה דם, ואם יוציא חלק בעודם רותחים, בטלים ברוב
 .השאר

מאחר ואותה , כ שאחד הביצים שהוציא היה עם דם"ומצאו אח, ואם הוציא עם כף כמה ביצים כל אחד בפני עצמו
וכל הספק הוא רק , ובשעה שהוציא אותה עם הכף נאסר הכף שהוא אינו מינו של הביצה, ורהביצה נמצאת ואס

כ כשהוציא עוד ביצה רותחת עם מעט מים גם אותה "ואח, אם הוציא את הביצה האסורה בהתחלה ונאסר הכף
בזה לדעת , כנגדה הכל נאסר' וכן שמא כשתחב את הכף שוב לתוך הסיר וכבר לא היה ס, ביצה נאסרה וכן הלאה

 .  כבר הוה ספק דאורייתא ולא שייך בזה לא מחזקינן איסורא] ה"סק[ז "הט
או שהוציאה בלי מים , אבל אם הוציא את הביצה עם מזלג, אמנם כל זה אם הוציא את הביצה בכף עם קצת מים

הביצה מ "מ, ר"אפילו לדעת הסוברים שגם מצקת ללא מים נחשבת עדיין לכ, אפילו שהביצה רותחת, כלל
 .כ הכף לא נאסר"וא, ע אינו אוסר בלא רוטב"שנמצאת בתוך קליפתה נחשבת לבלוע שלכו

גם בזה צריך לחשוש שבשעה ששופך את , א האוסרים"לדעה קמייתא ברמ, ואם ישפוך את המים תחילה לכיור
, אחת את השניהובאחת מהם יהיה דם ותאסור , ביצים' יהיה זמן מה שהמים יהיה רק במקום שיש ב, המים לכיור

 .ולכן כל שאין שש ביצים אסור לעשות כן
דחיישינן , גם יאסור, לדעה זו כל שאינו ודאי שלא שפכו את כל המים בבת אחת, ואפילו אם יהיה שש ביצים

ונמצא שיש עכשיו כמה ביצים , שמא כל פעם ששפכו היתה ביצה אחת אחרת לבדה עם הביצה האסורה ונאסרה
גם בדיעבד אם אירע שמצאו , א"ולדעה הראשונה ברמ]. ג-ב"ז סק"כמבואר בט[, דם להתיראסורות ואין רוב כנג

 .כ דם באחת הביצים ושפכו בכמה פעמים את המים הכל אסור"אח
והיה רק רוב , כ דם באחת מהביצים"ומצאו אח, וכן באופן שבישלו ביצים ובמשך הבישול נגמר חלק מהמים

כ נתערבו שתי הביצים עם "ואח, רה למטה לבדה עם עוד ביצה אחת ונאסרהחיישינן שהביצה האסורה נשא, כנגדה
 .והכל אסור, האחרות ואין רוב כנגדם



ולדעת , ולא נאסרו, א לעולם לא מחזיקין איסורא ותלינן שהאיסור היה במקום שהיה רוב כנגדו"אבל לדעת הרמ
ל "דלהלכה קיי] ד"סק[א "בואר בביאור הגרוכן מ, ביצים הכל אסור' ז לא אמרינן הכי וכל שאין רוב כנגד ב"הט

 .א לתלות שהביצה האסורה היתה עם הרוב ולא נאסרה"וממילא א, דלא אמרינן שאיסורא ברובא איתא
 
כ שחלק מהתפוחים היו "ונודע אח, חלק מהקומפוט בכף לקדרה אחרת העבירו. בישלו בקדרה קומפוט מכמה מיני פירות.  ה

 .ולא ידוע איזה מהם, של ערלה
  .מה דין הקומפוט שבקדרה השניה. 1
  .מה דין הקומפוט שנשאר בקדרה הראשונה. 2
  .ובכמה שלבים העבירו אותם, האם יש חילוק בזה איזה כמות פירות העבירו לקדרה השניה. 3
 .ל איזה כמות פירות נשאר עדיין בקדרה אחרי שכבר העבירו חלק מהפירות" והאם משנה בהנ.4
]è"÷ñ æ"ä ,áùî"÷ñ æ"ä ,åç"÷ñ íéøåàéá ã"ã ,îëç"ñ à"ñ à"ä ,÷ñ  øö÷ äãåäé ãé"ã.[  

כ נודע שאחד מהפירות היה של "ואח, אם הוציאו בכף את הקומפוט מהסיר והעבירו אותו לתוך הסיר השני. ו
הכל ודאי , ז אם אין בכל הסיר כמות של מאה עשרים כנגד הפירות האסורים"לדעת הט', וכדו, ערלה, שביעית

וכשחזר והוציא , וכשהיו עמו בכף נאסר הכף, ישינן שבתחילה הוציא גם חלק מהפירות האסורים עם הכףדחי. אסור
. דכל פעם שמוציא עם הכף ודינו של הכף ככלי ראשון אוסר מה שבתוכו, עוד קצת פירות חזרו גם הם ונאסרו

,  שהוציא נאסר הכףדמאחר וחיישינן שבכל פעם, ולא רק מה שהוציא נאסר אלא גם כל מה שבקדרה נאסר
 .כנגד הכף נאסר כל מה שבקדרה' כשתוחבו שוב לתוך הקדרה אם אין ס

כנגד ' מ באופן שאחרי שמוציאים חצי כבר אין ס"מ, כנגד האיסור' שבכל מה שבתוך הקדרה יש והיה ס' ואפי
 .שוב נאסר הכל, כנגדם' נמצא שעל הצד שהפירות האסורים עדיין בסיר הראשון אין ס, האיסור

באופן  שאחרי ' אפי] ה"א ס"א ס"ובחכמ, ד"ד ביאורים סק"ובחו, ה"ז סק"כפי המבואר בדבריו במשב[ז "ולדעת הט
מ אם כבר הוציא יותר מחצי מכל הכמות "מ, כנגד האיסור' כנגד האיסור ישאר עדיין בסיר ס' שיוציא יותר מס

, נאסר הכף בהוצאתו, י הכף" כבר יצא עוממילא אם האיסור, תלינן שכבר הוציאו גם את האיסור, שהיה בסיר
 .א לא אמרינן איסורא ברובא איכא"ג גם לדעת הרמ"דבכה, וממילא כל מה שכבר הוציא נאסר מספק

וממילא כל מה שהוציאו בתחלה עם , נימא איסורא ברובא איכא, ש אסור"ע אמאי לר"ז נשאר בצ"אמנם במשב
, ד האחרון וממילא הכף לא נאסר וגם לא הפירות שבכלי השניהכף מדין כל דפריש נימא שהוא מהרובא דהתירא ע

 ].ה"א ס"כלל ס[א "ע החכמ"וכן נשאר בצ
מפני שכשהוציא רוב לקדרה השניה אמרינן , כתב שלא אמרינן איסורא ברובא איכא] ד"ביאורים סק[ד "ובחו

והכף אסר את כל מה , ובשעה שהעבירו את האיסור לקדרה השניה אסרה את הכף, שאיסורא איכא בקדרה השניה
שבאמת יש לאסור רק באופן שכשהוציא בכף מחצה אין , כתב] א"קצר סקי[וביד יהודה , שנשאר בקדרה הראשונה

תלינן ', אבל אם יש עדיין בקדרה הראשונה ס, נ אסור"שבאופן כזה ממ, כנגד האיסור' במה שנשאר בסיר ס
 .שהאיסור נשאר בו ונתבטל

וגם כאן אפשר לתלות , ר שכל שיש לתלות שנעשה באופן המותר לא אסרינןא עצמו מבוא"אמנם דעת הרמ
, וממילא אסר רק את מה שנשאר בקדרה, שהאיסור לא יצא בהתחלה כלל רק אחרי שכבר העבירו את רוב המאכל

וכמו שביאר בביאורים , שלהלכה יש להקל] ב"חידושים סק[ד כתב "ובחו. ואותו מיעוט שנאסר חוזר ומתבטל ברוב
 .ש בארוכה"ש גם בהוציא בכף הכל מותר עיי"שלר] א"סק[
 
מצאו שחלק , או לתוך מסננת, אותם עם המים שלהם לתוך סיר אחר אחרי ששפכו. בישלו כמות גדולה של ארבעס .ז

  .מהארבעס היו מתולעים
  .מה דין כל הארבעס. 1
 .האם יש הבדל אם שפך את הארבעס עם המים לתוך כלי שכבר היו בו מים. 2
ñ"à ,ù"÷ñ ê"à[  

אם יבררו ' אפי, אם שפך בכמה שלבים בזה אחר זה את הארבעס בעודם רותחים ביחד עם המים לתוך מסננת. ז
מ מאחר ואפשר שבאחד משלבי השפיכה נשאר כמות מהמתולעים "מ, כ ויוציאו את כל אלו שהם מתולעים"אח

ובשעה , נאסרו עוד ארבעס ומים,  כנגדם'בקדרה ביחד עם עוד ארבעס ומים במצב שביחד עם המים לא היה ס
שהארבעס עצמם מאחר וכל האיסור ' אפי, שהוא מערה את הארבעס שנאסרו ביחד עם המים שלהם לתוך המסננת

מ המים עצמם שנאסרו "מ, ואינם יכולים לאסור, אין בלוע יוצא בלא רוטב, שלהם הוא רק מחמת הבלוע שבהם
 ].א"ך סק"כמבואר בש. [מדין עירוי, ים לפחות הכל כדי קליפהכשמערה אותם אוסר, כ מחמת התולעים"ג
, אם יש עליו לחלוחית ורטיבות עדיין יש לו מעלת דבר גוש' ואפי, ש מבשל"ש להסוברים שדבר גוש גם בכ"וכ

ולכן לא רק המים נבלעים בכולו , ולא עוד אלא שמחמת הגוש הרותח יכולים גם המים שעליו להחשיבו כעם רוטב
 . אלא שהמים בכוחם להפליט את הבלוע ולהבליעות באחרים ולאסרם, וש הרותחמחמת הג

אלא שאין בכוחם לאסור מחמת , נ"נאסרו ונהיו חנ' ומאחר וכל הארבעס שהיו ביחד עם המתולעים בפחות מס
אפילו שכנגד , אבל אם המים יכולים להפליט מהתולעים המוגדרים לבלוע, דאין הנאסר חמור מהאוסר, עצמם

 .כנגד כולו ' נ צריך עכשיו ס"מ מדין חנ"מ', לוע יש סהב
, י עירוי בשפיכה"בזה אפילו אם העבירו אותם ע, אבל אם העבירו את הארבעס לתוך סיר שהיה בו מים קרים

כי בכח המים שלמטה בכלי לצנן את המים העליונים שלא יוכלו לאסור , ק לא נאסרים"כד' ל אפי"לדעת המהרש
 .ק"אפילו כד

מאחר והמים המותרים הם , ג שיש מים בכלי למטה"מ בכה"מ, להסוברים שגם כלי שני בכוחו לאסור' תר שאפיוביו
כי , לא יוכלו לאסור, מבטלים את המים האסורים שלמרות שהיו ביחד עם הארבעס האסורים ונאסרו, מרובים

ש אין בכוחו להפליט "ל שכ"קייבזה , ומצד זה שיפליטו מהאיסור הבלוע בארבעס החמים, יתבטלו במים המותרים
 .ולכן הכל מותר, ולהבליע כאחד

 



 חחחח""""סימן קסימן קסימן קסימן ק
 .דגים ובשר  .א

 .או לחמם אותם יחד במיקרוגל, האם מותר לכתחילה לאפות אותם יחד בתנור .1
 . או כשאין לו אפשרות אחרת, ומה הדין בערב שבת .2
 .כשכבר אפו או חיממו אותם יחד, מה הדין בדיעבד .3
 .ת הבשר והדגים זה על יד זה או שתבנית אחת היתה על גבי השניההאם יש הבדל אם חיממו א .4
 .האם יועיל בחימום יחד לכסות את הבשר או את הדגים .5

] ñ"à ,è"÷ñ æ"á ,ù"÷ñ ê"â ,øâä øåàéá"÷ñ à"å ,ùà"îú ïîéñ à"ã æ"úåîå÷îá ä ,î"îú ïîéñ á"é÷ñ æ"â ,ôù"é÷ñ ã"ç ,îëç"ñ à"ñ ç"à , ãé
÷ñ êåøà äãåäé"æ[ 

א לדעת "ולדעת הרמ. זה רק אם התנור גדול וגם פתוח קצת,  המחבר בכדי להתיר ריחא גם לכתחלהלדעת1. א
וכן לענין להתיר , בין לענין לצלות איסור והיתר ביחד, ז כדי להתיר לכתחלה צריך שיהיה גם גדול וגם פתוח"הט

וסובר שצריך שיהיה פתוח א חולק על המחבר לענין לכתחלה "ך מבואר שהרמ"אבל בש. לצלות בשר וחלב ביחד
, ל בזה להיתר כדעת המחבר"א גם פתוח לגמרי אסור אלא דאנו קיי"א כתב שלדעת הרמ"וכן בביאור הגר, לגמרי
ב כתב "ובמ, א גם בפתוח לגמרי אסור"ולדעת הרמ, כתב שלדעת המחבר בפתוח קצת סגי] א"ב ס"ס[א "ובחכמ

 .חמץשבגדול ופתוח לגמרי מותר אפילו לכתחלה ואפילו ב
ורק אם הוא קטן וסתום לגמרי , א מותר"כל שאינו קטן וסתום לגמרי גם לדעת הרמ, אבל בדיעבד אם כבר אפו

 .מ מותר"א רק בהפס"לדעת הרמ, כגון שחיממו אותם ביחד במיקרוגל
א שאם תבנית "מבואר באש, לא במרחק, אם הניח תבנית אחת ממש מעל גבי השניה, אלא שגם אם התנור גדול

 .מ בדיעבד מותר"כ אם הוא סתום לגמרי רק בהפס"וא, נחשב לתנור קטן, ג השניה"חוקה עאחת ד
' מותר אפי', כיסה רק אחד מהם בניר כסף וכדו' או אפי, אבל אם שניהם מכוסים ממש, וכל זה אם שניהם מגולים

ם בסכנה יש ך ג"אבל לדעת הש, א אין בסכנה משום ריחא" אלא שמבואר ברמ-. לכתחלה לאפות אותם ביחד
 .א אוסר בנצלו ביחד בתנור קטן אפילו בדיעבד"ובחכמ. משום ריחא

 
  .הפרשת חלה  .ב

, לכתחילה, או בשעה שאופה בו בשר, או בשעה שאופה בו חלות, האם מותר לשורפה בתנור ריק .1
 .ובדיעבד

 .ובדיעבד, לכתחילה, האם מותר לשרוף את הפרשת החלה באותה תבנית שאופה בה את החלות .2
 .ן אם הפרשת החלה נגעה בחלה בשעת האפיהמה הדי .3
לבין שרפו , ל בין שרפו את הפרשת החלה בשעה שאפו חלות בלולות בשמן"האם יש חילוק בהנ .4

 .אותה כשאפו עוגיות משוחות בשומן
האם יכול לאפות את הלחם שלו בתנור , צ"או שאינם שומרי תומ, וכן מי שנמצא במקום של נכרים .5

או בשעה שאופים , או בשעה שאופים עוגיות משוחים בשמן או שומן, בשעה שאופים שם פת שלהם
 .שם את הבשר שלהם

]  ñ"à ,è"÷ñ æ"à ,áùî"íù æ ,ù"÷ñ ê"à ,÷ñ éúéìô"å ,î"ñú ïîéñ á"ë÷ñ à"á ,äòù"íù ö[ 

א שכל שלא הזיע ואפילו במחבת אין בכח הריחא להפליט דברים "בריחא לאפות בזה אחר זה מבואר ברמ. ב
ע מאחר והוא כחוש "ובפת מיהת לכו, ך בשני דברים כחושים"ז והש"ולדעת הט. ש בתנור"וכ,   ומותרהבלועים

מ גם בזה "ומ, לכתחלה לאפות אותם ביחד באותו תנור' בין באיסור דאורייתא ובין באיסור דרבנן מותר אפי, גמור
 .ב"ד שהמחמיר תע"כתב בשפ

רק במקום שנאפה ההפרשת חלה עצמה בתבנית עצמה , בזהכל שאינם נוגעים זה , באותה תבנית עצמה' ואפי
 ]ב"א סקכ"ב בסימן תס"כמבואר במ. [אבל אינו מתפשט בכל התבנית כולו ללא רוטב, נבלע בה מהחלה ויאסר

ולכן גם , ג אין לפת מעלה ושוני משאר מאכלים לענין דיני ריחא"לדעת הפמ, אבל אם לשו את הבצק עם שומן
. מ מותר"ובקטן וסתום גם בדיעבד רק בהפס, א לכתחלה אסור לאפותם ביחד" לדעת הרמבתנור גדול ופתוח קצת

,  בפתאלא הוא דין מיוחד, אינו מפני שהוא כחוש, ב  מבואר שהטעם שפת מותר לכתחלה ואינו אוסר"אבל במ
חוזר להיות דינו ככל ריחא ,  אבל עם בשר שהוא ברך שמן-. בדבר יבש אין ריחא, שמאחר והוא דבר יבש

ז "כמבואר בט. [מ"מותר רק בהפס, קטן וסתום, רק לדעת המחבר, פתוח קצת, ע"שבגדול ופתוח לגמרי מותר לכו
 ].א"ך סק"א ובש"סק
 

  .אפו לשבת חלות יחד עם בשר בתנור  .ג
  .תרות באכילההאם החלות מו .1
  .האם מותר לאכול אותן בסעודה שלישית עם חלבי .2
 .האם שונה הדין כאשר כל הסעודה שלישית היא ממוצרים חלבים .3
 . האם שונה הדין כאשר יש לו סלטים חלביים שכל הרגילות הוא לאוכלם עם פת .4
האם , תואפו אותו בטעות יחד עם עוגה חלבי, וכן קוגל פרווה שנאפה בערב שבת לאכלו עם בשר .5

 מותר לאוכלו עם בשר
]ñ"à ,ù"é÷ñ ê"à ,ôù"÷ñ ã"á ,øâä øåàéá"÷ñ à"è[ 

                                                 
 ג"ב וסימן צ"בדינים של סימן זה משתנה הרבה מהפרטים במקרים שיש זיעה כמבואר בסימן צ 1



לכן גם לאחר האפיה נחשב , מאחר ואפשר שלא לאכלו בחלב, ואפילו בתנור גדול, פת שנאפה עם בשר. ג
אפילו , ך שאם נאפה פת מרובה ביחד עם בשר"ומבואר בש] א"כמבואר ברמ. [לכתחלה ואסור לאוכלו עם חלב

 . נאסר לגמרי באכילה, מ דינו כפת שנילוש עם בשר"מ,  איסורו הוא רק משום ריחא ולכתחלהשכל
כ "אמנם אפשר שכל מש. אין לו דין נילוש עמו] ד"ארוך סקי[והיד יהודה , ]י"סק[ח "הפר, י"אבל לדעת המנח

, וא מדין בדיעבדך שנאסר לאכול גם לבדו ומקבל דין פת מרובה זה רק כשנאפו תחת מחבת שאז איסורו ה"הש
כל איסורו הוא רק מפני , ש בגדול אפילו שפת שנאפה בו עם בשר אסור לאכלו עם חלב"אבל בתנור קטן וכ
אבל , א"וכן מבואר להדיא בחכמ. ז אין ראיה שמקבל גם דין של פת שנילוש עמו"אבל ע, שנחשב כלכתחלה

 .ג מוכח שאינו מחלק בזה"ק על הפמ"בהגהות מהרש
א שבאופן שאין לו אופן אחר "ד הגביל את מה שכתב הרמ"אמנם בשפ, א כשאין לו אחר מותר"אבל לדעת הרמ

א נשאר על "אבל בביאור הגר. רק אם יש לו מאכלים חלביים כאלו שכל הרגילות הוא לאוכלם רק עם פת, מותר
 .ע"א שמחלק בין יש לו פת אחר או אין לו פת אחר בצ"עיקר דינו של הרמ

  
 

והכניסו באותו , לחמם בתוך סיר או צלחת עמוקה' הכניס למיקרוגל עוף יבש וכדו ו',ולים וכדומי שנמצא בבית ח  .ד
  .זמן למיקרוגל גם מאכל לא כשר

  . מה דין המאכל שהכניס .1
  .ולהשאיר את מכסה הטוסטר פתוח מעט, האם יכול לכתחילה להכניס באופן כזה לתוך טוסטר קטן .2
 .מהדינם, ה לחמם ביחד עם פשטידא או קוגל חלביואם הכניס עוף גריל יבש בתוך צלחת עמוק .3
ביחד , והאם מותר לכתחילה להכניס לתוך מיקרוגל או טוסטר לחמם תבנית מלאה עם קוגל בשרי .4

 .ומה הדין בדיעבד, עם תבנית מלאה בקוגל חלבי
וכל שכן , האם ישנה עצה שיוכל לחמם מאכלים שלו במיקרוגל לכתחלה עם מאכלים של אחרים ....5555

 .אחריהם
] ñ"á ,ù"è÷ñ ê"æ ,ôù"íù ã ,åç"é÷ñ ã"ã ,äðåé éôðë ,øô"ú ,âî"îú ïîéñ à"÷ñ æ"ã[ 

ומותר לכתחלה , עשכל הדין של ריחא אינו אלא בצלי אבל בבישול אין כלל לכל הנידון של ריחא"מבואר בשו. ה
 החילוק ובביאור, א מותר לכתחלה אם פתוח קצת מהצד"ולדעת הרמ, מאכלים הפכים ביחד בתנור' לבשל ב

או מפני , ]ד"ז סק"א סימן תמ"כמבואר במג[או מפני שבבישול יש ריח פחות מבצלי , טעמים' שביניהם נאמרו ב
 ]. ו"ך סקט"כמבואר בש. [וכשיש קדרה המפסקת אין את המעלה של ריחא, שבישול הוא בתוך קדרה

כ אפילו צלי "שמפסיק את הריח אשאם הכלי הוא זה , טעמים הוא בצלי יבש הנמצא בתוך כלי' מ בין הב"והנפק
אבל אם , ואפילו אם רק אחד מהמאכלים יהיה בתוך כלי מותר לכתחלה, כ אין לו ריחא"הנמצא בתוך כלי ג

 .כ אסור"כ צלי אפילו בכלי ג"המעלה הוא הבישול א
 אם, אבל הם בתוך סיר ושתיהם מלאים עד למעלה ממש, המאכלים הם מאכלים המתבשלים' וכן להיפך אם ב

ג שהכל מלא גם "בכה, מעלת בישול הוא ההפסק כלי ולא מחמת שכאשר המאכל שבתוכו מתבשל יש בו פחות ריח
 ]ובכנפי יונה, כמבואר בפרי תואר. [בישול אסור

לכתחלה בקטן וסתום אינו מפני שבישול קל מצלי ' נקט להלכה שעיקר הטעם שבבישול מותר אפי] ז"סקט[ך "ובש
 .כשיש קדירות מפסיקות אין ריחא מזה לזה אלא ש, שיש בו פחות ריח

 
  .אולם שמחות שיש לו כמה סירים עם מאכלים שצריך לשמרם חמים לשבת  .ה

יחד עם סיר של מרק עוף , יכול להכניס לתוך התנור קוגל חלבי לסעודה שלישית, וכיצד, האם .1
 .לליל שבת  סיר של טשולנט בשרי לשבת בבוקר

וחלק מהמשפחות אינו אוכל מההכשר של , ה משפחותמה יעשה אם יש באולם שמחות של כמ .2
 .האחרות

 .ל בדיעבד אם הטמינם יחד באותו תנור"ומה הדין בכל הנ .3
כ שנשארה מלפני שבת בתנור חתיכת "ומצא אח, וכן אם הטמין בתנור קוגל חלבי לסעודה שלישית .4

 .או חתיכת בשר של הפועל הזר, בשר
ק עם גריסים לליל שבת או קוגל אטריות לשבת וכן בשבת שחל בערב פסח ורוצים להטמין מר .5

 .ומה הדין בדיעבד, כיצד אפשר להתיר לכתחילה, יחד עם טשולנט לפסח, בבוקר
 .האם שונה הדין כאשר מטמין טשולנט עם גריסים לשבת בבוקר יחד עם המרק של ליל הסדר .6
רעינים שקלו כ מצאו שם ג"ואח, ואם הטמינו קוגל בתנור של אולם שמחות לצורך שבת בבוקר .7

 . àîèאו שהטמינו בתנור דגים ונודע שאחד מהם דג, והיו של שביעית, העובדים שם לפני שבת
] ñ"á ,ù"é÷ñ ê"ç ,ôù"é÷ñ ã"ã ,é÷ñå"ç  ,îú ïîéñ äëìä øåàéá"ã æ"êéùù ä ,î"é÷ñ íù á"â [ 

 
לא ,  ושניהם היו מגולים,מיני מאכלים בתנור והתנור היה סתום מכל צד' שאם הטמינו ב] ב"ס[א "מבואר ברמ. ה

, מינים בתנור אחד' רק באפיה אלא אפילו בבישול שבסתם לא חוששים לריחא ומותר אפילו לכתחלה לבשל ב
. מ"בהפס' הביא חולקים לאסור אפי] ח"סקי[ך "ובש, מ אפשר להקל"ובהפס, מ"בהפס' בהטמנה יש אוסרים אפי

ולכן מותר גם , שהטמנה לשעה או שתים אינו נחשב להטמנה] ז"סימן תמ[א "מבואר כהמג] ח"ד וסקי"סקי[ד "ובשפ
הביא בזה מחלוקת אחרונים אם אפשר להקל בשעת הדחק ] ג"שם סקי[ב "במ, ולענין חמץ. מ"שלא במקום הפס
 .לכתחלה' שמותר אפי] ד"סקי[ד "אבל אם הוא פתוח קצת מבואר בשפ. ט"לצורך שמחת יו

 
 ה העליונה מבצק לא חלביוהשכב, עוגה שהשכבה התחתונה שלו חלבית  .ו
 .האם מותר לאפות אותה עם פשטידה שהשכבה האמצעית שלה היא בשר .1



 .והאם מותר לאפות אותה עם חתיכת בשר בעין .2
או שנילושו ללא תערובת של , או עם בשר, האם יש הבדל אם השכבה העליונה של הבצק נלוש עם חלב .3

 .בשר או חלב
או עם , יחד עם פשטידה שהשכבה העליונה מבצק, ם ובצלוכן אם אפו חצילים עם כמות גדולה של שו .4

מה דין , כ שהשום והבצל היו של שביעית"ונודע אח, עוגה ממולאת שרק השכבה העליונה מבצק
 .הפשטידה או העוגה

] ñ"à ,ù"÷ñ ê"é ,ôù"íù ã ,òø"à ,÷ñ êåøà äãåäé ãé"à ,é÷ñå"â ,äááøî ìåâã ,ã ïéã ïîéñä óåñ äãåäé ãé ,'îëç"ñ à"äñ "á[ 

,  ]א"כמבואר ברמ[בתנור קטן ' לכתחלה לאפות איסור והיתר ביחד ואפי' כשאחד מהמאכלים מכוסה מותר אפי. ו
ויש , ונחלקו בזה הפוסקים, ומדבר שנילוש עמו נראה מדבריו שיש ריחא, ג שמבלוע אין ריחא"ומבואר בפמ

מ מבואר "ומ,  בבלול עם שמן אין ריחאויש אומרים שגם, מחלקים בין אם נבלל עם דבר שמן או עם דבר כחוש
ביד יהודה שזה רק ביחס לבצק עצמו אבל ביחס למה שתחתיו נחשב כמכוסה וממילא רק השכבה של הבצק יאסר 

א "והחכמ, א"והכריתי סקי, ט"ח סק"כ הפר"וכ[ה מבואר "אבל באו, דכלפיהם נחשב ככיסוי, אבל מה שתחתם מותר
אבל אם הבצק .  ולכן שתיהם יאסרו לגמרי, מן אין לו מעלת כיסוישכשהבצק נילוש עם דבר ש] ה"ב ס"ס

 . מלמעלה משוח בשומן ודאי שנחשב לבעין
 
  

 .נהנה מריח של מוצרים שנאפים  .ז
  .ולהנות מהריח, כגון בעיר העתיקה, האם מותר בפסח לעבור ליד מקומות שאופים שם חמץ .1
האם מותר לו להריח מפירות , ל ערלהוכן מי שבטיול עובר על יד עצי פרי וחושש או יודע שהם ש .2

  .אותם עצים
 .האם יש חילוק בזה בין מיני פירות .3
 .האם מותר לו להריחם בסוכות, וכן מי שתולה בסוכה לקישוט מיני עשבים .4
 .האם תלוי בזה איזה מיני עשבים תולה .5

] ñ"ä ,ñ"æ ,ù"ë÷ñ ê"æ ,øâä øåàéá"ì÷ñ à"æ ,ôù"ë÷ñ ã"ë÷ñå ã"å ,îú ïîéñ äëìä øåàéá"ã â"åìéôà ä.[ 

  
נחלקו הראשונים ] ה"ע ס"כמבואר בשו[,  בטעם שמותר לשאוף דרך פיו ריח של יין נסך למרות שאסור בהנאה.ז

אין חשיבות , באופן שמריח ונהנה מריחו' אפי, וכל שאינו עומד להריח, האם טעמו הוא מפני שאינו עומד להריח
אבל ללא זה גם דבר שאינו עומד להריח , בחוזק ומזיקואו שהטעם שמותר הוא מפני שנכנס לפיו , לריח שלו

 .נחשב ריחו להנאה
נ מחמיר "ך רק ביי"ולהלכה לדעת הש, אם צריך שיהיה עומד להריח בו או לא, כתב שנחלקו בזה] ז"סקכ[ך "ובש

ד "ובשפ] ז"סקל[א "אבל בביאור הגר, אבל לא בשאר איסורי הנאה, שאינו עומד להריח אסור להריח בו' שאפי
כגון חמץ , שאינם עומדים להריח' אפי, מבואר שלהלכה בכל הדברים האסורים בהנאה] ש היטב"ו עי"ד וסקכ"סקכ[

 .כ נחשב ריח שלהם להנאה"ג, או מיני פירות שאינם עומדים להריח
 ורק יין חזק, מ אסור להריח בהם"מ, שאין לוקין בערלה על שלא כדרך הנאתו, בפירות ערלה' ולא עוד אלא אפי

 .דרך פיו מותר מפני שמזיקו
דמאחר ואינו עומד להריח , ם"דן אם מותר להריח בפסח מפת של עכו] ה אפילו"ג ד"סימן תמ[אבל בביאור הלכה 

ל שהעיקר "ומבואר בדבריו דס, כ להריח"אלא שמסתפק דאפשר שפת נחשב שעומד ג, לא חשיב הריח שלו להנאה
 .להלכה שאסור רק אם עומד להריח

 
  .' מריח של מנגל או צלי בשר וכדומי שנהנה  .ח

  .מבשר שאינו כשר' האם מותר לו להריח במקומות שצולים בשר וכדו 1
להתעכב שם , וכן האם מותר להכנס למאפיה או מסעדה שאופים ומבשלים שם מאכלות אסורות 2

  .ולהנות מהריח
] ñ"ä ,øâä øåàéá"ì÷ñ à"â ,ì÷ñå"æ ,ô"÷ñ ú"ä ,øô"ë÷ñ ç"ä ,ì ììë á÷òé úçðî"äì÷ñ "ä ,èø ïîéñ äëìä øåàéá"ã æ"÷ñåîä ä.[ 

ובטעם ההיתר נאמרו כמה , בהנאה' נ אסור אפי"שיי' ואפי, שלשאוף בפיו ריח יין נסך מותר] ה"בס[ מבואר .יא
א "כמבואר בביאור הגר, ולדעת חלק מהראשונים הטעם הוא רק מפני שנכנס בחוזק לתוך פיו ומזיקו, שיטות

 ].ז"וסקל, ג"סקל[
דכל האיסור להריח הוא , האם אסור רק בדברים שאסורים בהנאה, ן באופנים שאין נכנס בחוזק ומזיקוויש לדו

דברים האסורים רק באכילה אסור להריח ' ולכן אפי, או שכל ריח שנכנס לתוך פיו נחשב לאכילה, משום הנאה
 ].ה"ת סק"וכן מבואר בשלטי גיבורים מביאו הפ. [בהם

וכל הנידון הוא רק לענין דברים , חולק שודאי לא חשיב אכילה] ה"סקכ[ח " וכן בפר,ת שם הביא חולקים"אבל בפ
ובביאור . הביא מחלוקת בדבר שאסור רק באכילה האם מותר להריח] ה"ה סקל"כלל ל[י "ובמנח, האסורים בהנאה

ז "א עיזולת באופנים מסוימים שיש לחשוש שמא יבו, מבואר כדעת המתירין] ה המוסק"ז ד"סימן רט[הלכה 
 .לאוכלו

אסור לו לעמוד סמוך למקומות שצולים בשר או עושים ' ולדברי השלטי גיבורים מי שנהנה מריח של מנגלים וכדו
 .ולהחולקים מותר, ואפילו שאסור רק באכילה, מנגל מבשר שאינו כשר

 
  .מאכלים שמעורב בהם דברים העשויים לתת ריח טוב במאכל  .ט

  .האם מותר באכילה, או מיין ללא הכשר, רלהאם מרכיב הריח עשוי מפירות של ע .1
  .מה הדין אם מרכיב הריח עשוי מעשבים או תבלינים האסורים מחמת שביעית .2



 .האם מותר באכילה, ונשאר הריח הטוב, אם כבר הוציאו את התבלינים או הירקות .3
 .האם יש חילוק בזה במקום הפסד מרובה .4

] ñ"å ,è"÷ñ æ"é ,ù"ë÷ñ ê"å ,ë÷ñ"à ,øâä øåàéá"÷ñ à"ì.[ 

 
והטעם מפני שלא נותנים אותם בחבית כדי , ]ו"כמבואר בס[נ מותרים " פלפלין וזנגביל שהכניסו לתוך חביות יי.יב

 ].ו"ך סקכ"ובש, י"ז סק"כמבואר בט[, אלא להיפך שהבשמים יתנו ריח ביין, שהיין יתן בהם טעם
מ "מ, ]א"כמבואר בס[ג "מ מתירין בכה" בהפסשלענין ריחא אם אפו בתנור קטן וסתום' אפי] א"סקכ[ך "ולדעת הש

נראה שפת חמה וחבית פתוחה דמי ] ל"סק[א "אבל בדעת הגר. ואסור לגמרי, פת חמה וחבית פתוחה חמיר טפי
 .ג"מ אפשר להתיר בכה"ז בהפס"ולפי, ממש לתנור קטן וסתום

 
 

 טטטט""""סימן קסימן קסימן קסימן ק
 ילד בחנות שיש בה פירות ערלה ונודע שאחד המינים שבסלט קנה, הכין סלט פירות מכמה מיני פירות  .א

 .ואין ידוע איזה מהמינים, ושביעית אחר הביעור
 .האם מותר לאכול את סלט הפירות, כנגד אותו המין' אם ברור שיש בשאר הפירות רוב או ס .1
יכול להפריד כל מין ולאכלו בפני , ואין ידוע איזה הוא המין האסור, האם אחרי שכבר הכל מעורב .2

 .עצמו
אלא שכבר חתכו את כל , נקנו בחנות שאין בה השגחה, כגון האגסים, חד מהפירותאם יודע שא .3

כנגדם לא ' או שגם ס, או מספיק רוב, כנגד האגסים' האם צריך ס, הפירות לחתיכות קטנות מאוד
 .מהני

 .האם מותר לו בציור זה לאכול את כל הסלט יחד .4
 . האם צריך להפסיק לאכול, אגסובשעה שאוכל מרגיש את הטעם של ה, כנגד האגסים' כשיש ס .5
' וספק אם נשאר ס, אבל כבר הוציא חלק, ל אם ידוע איזה מין הוא של ערלה"מה הדין בשאלות הנ .6

אבל ספק , ויש רוב כנגד הכל, וכן בציור של האגסים רק חלקם אסורים וחלקם של היתר, כנגדו
 .כנגד הפירות האסורים' אם יש ס

או מי שעשה סלט ירקות ונודע שאחד , חשש איסור שביעיתואם על הפירות ללא הכשר יש רק  .7
 .כנגדו' ואין ס, ולא ידוע איזה מהירקות, מהירקות הוא של שביעית

] ñ"îø à"à ,ù"÷ñ ê"ç  ,÷ñå"é ,ôù"÷ñ ã"è ,÷ñå"é ,ôù"ö ïîéñ ã"÷ñ ç"å ,ç äçéúôáå"ô â"â ,åç"÷ñ íéøåàéá ã"ä ,ô"÷ñ ú"â ,øâä øåàéá" à
÷ñ"ç ,îëç"ð à"éñ à"à ,òø"÷ñ à"ã ,é÷ñ øö÷ äãåäé ãé"ã.[ 

, בין מין במינו ובין באינו מינו, תערובת של יבש ביבש ויש רוב בהיתר] ב"א ס"כמבואר ברמ[ש " לדעת הרא.א
אלא שבאינו . וכן לבשלם ביחד ולאכלם כאחת, ולכן מדינא מותר לאכול הכל ביחד, האיסור נהפך להיות היתר

חוזר האיסור וניעור ואסור , כשמבשלם ביחד וניכר טעם האיסור, ך להיות היתרשהאיסור נתבטל ונהפ' מינו אפי
 אבל לדעת -. ואסור מדאורייתא, הרי הוא חוזר וניעור, וכן כשאוכלם ביחד אם ניכר טעם האיסור. מדאורייתא

ו יכירנו מאחר וכשיטעמנ, ח בכל מקום ואופן שיודע מי הוא האיסור אלא שמחמת התערובת אינו נראה וניכר"הפר
 .ורק כשאינו יודע מי הוא האיסור בטיל, מעיקרא לא בטיל, וידע שזהו האיסור

אלא , כדי שיחשב שניכר האיסור אינו דוקא כשיודע איזה מין הוא האיסור אלא שאינו ניכר] ח"סק[ך "ולדעת הש
ואם כאשר ,  שבטלגם כאשר הכל ניכר אלא שאינו יודע איזה מין הוא האיסור נחשב לתערובת יבש שאינו ניכר

מ "מ, יאכלנו יהיה ניכר כל מין בפני עצמו למרות שגם אז לא יהיה ניכר מהו האיסור כי אינו יודע מיהו האיסור
אבל בדגול מרבבה כתב שכל שהחתיכות ניכרות אלא שאין , במהותו נחשב לניכר שחוזר וניעור ויאסר מדאורייתא

רים שגם כל תערובת של חנויות שכל אחת ניכרת בפני עצמה ח ודעימיה שסוב"לדעת הב, ידוע מי הוא האיסור
ה חתיכות שכל אחת ניכרת אלא שאין ידוע מי "ה, במקומה אלא שאין ידוע איזה מהם מוכרת איסור נחשב קבוע

ג שניכר "ך שבכה"לחלוק על הש] ח"בסוף הספר תשובה י[ז "ע הגר"כ בשו"וכ, נחשב לקבוע ואסור, הוא האיסור
 . אינו נחשב לתערובת אלא לקבוע ולא בטיל,  אלא שאינו ידוע מה הואכל אחד מי הוא

הוא מפני שכשיבשלנו יתן טעם ', שהטעם שבאינו מינו יבש ביבש צריך ס, ך ודעימיה"אמנם זה רק לדעת הש
' שהטעם שיבש ביבש אינו מינו צריך ס] ו"ח סק"ך כאן ובסימן צ"הביאו הש[ה "אבל לדעת האו, ויאסר מדאורייתא

א "אם לא ידוע מי האיסור ורק ידוע שמעורב כאן איסור אפילו אינו מינו א, ה מפני שנחשב קצת לניכר האיסורז
כמבואר . [ברוב כנגדו סגי, ולדעת הסוברים שגם זה מוגדר לתערובת ולא לקבוע, להגדיר כניכר קצת האיסור

א ובארוכה "ז כ"ד סימן ל"א יור" בחזוכ על הדגול מרבבה"ועיין מש, ג"ג פ"ובפתיחה ח, ו"ח סק"ד סימו צ"בשפ
ד "ד פי"י ש"ובשער, א בספר אבן ציון"ז ובהשמטות ובחילופי מכתבים עם החזו"ד מאיסורי מזבח פי"באבן האזל פ

 .  ד"ה ולענ"ד
, ונודע לו שהאגסים הם של ערלה, שחתכם לחתיכות קטנות מאד, ולכן מי שעשה סלט פירות מכמה מיני פירות

אבל כשיאכלם יכיר וידע ,  אינו יכול להבחין ולחלק בינו לבין התפוחים או שאר מיני הפירותאלא שמחמת גדלם
ואם נתערבו כמה מיני .  ח לא בטיל"לדעת הפר', ך ודעימיה צריך ומהני ס"שזה האיסור ויהיה ניכר לדעת הש

, שביעית,  של ערלהומוכרים באותה חנות פירות, כ שאחד מהם נקנה בחנות ללא השגחה"ונודע לו אח, פירות
אבל לאכול כל , אבל כל עוד שמעורב בטל' ך צריך ס"לדעת הש, אבל אינו יודע איזה מין פרי זה היה', וכדו

 .ז אין כאן ביטול כלל"ולדעת הגר, ה ברוב סגי"לדעת האו, פרי לבד נחשב לניכר האיסור
וגם יש רוב כנגד , רבים זה בזהשלא בישלם ביחד אלא רק מעו' ד בתערובת של אינו מינו אפי"ולדעת החו

אסור , כנגד האיסור מאחר ומעורב בו טעם בדרגה הניכרת וכשיאכלם יהיה ניכר טעמו' מ כשאין ס"מ, האיסור
 ].ה"ד ביאורים סק"כמבואר בחו[, מדאורייתא  לאכול כולו כאחד

ורק ספק אם היה ,  ערלהוודאי שעדיין יש רוב כנגד התפוחים של, ואם כבר הוציא חלק מהפירות מתוך התערובת
ע "ומדאורייתא לכו, זה רק מדרבנן', אינו מינו יבש שצריך ס] ש"י דלא כהחולקים עיי"סק[ך "לדעת הש, כנגדו' ס



מסתפק שבכל ] ג"ת סק"הביאו הפ[א "אבל הרע, ]י"ד סק"כמבואר בשפ[, מותר' ולכן בספק אם היה ס, ברוב סגי
גם ספק , ת"מאחר וכשיבשלנו ויהיה ניכר טעמו איסורו הוא מה, יבש ביבש שיש חשש שמא כשיבשלנו יתן טעם

ג נחשב לספק "ג שבכה"הביא מהפמ] ג"כאן סק[א "אבל ברע, בחשש של שמא יבשלנו נחשב לספק דאורייתא ואסור
 .ובטל, דרבנן
בל ולא ידוע כמה אגסים אסורים א, ז אם נתערבו כמה מיני פירות חלק מהאגסים הם של ערלה וחלק לא"ולפי

או שכבר הוציא חלק מהפירות מתוך , כנגד האגסים האסורים' והספק רק אם יש ס, רוב ודאי שיש כנגד האיסור
ך הוה ספק "לדעת הש, כנגדו' ורק ספק אם היה ס, וודאי שעדיין יש רוב כנגד התפוחים של ערלה, התערובת

 .ת הוה ספק דאורייתא ואסור"דרבנן ומותר ופ
ך "לדעת הש, אבל אם הפירות שנתערבו היו של שביעית שאיסורו רק מדרבנן,  ערלהכל זה אם הפירות היו של

רק באיסור , זה רק שמא יבשלנו ויתן טעם ויאסר מדאורייתא' מאחר וכל הטעם שביבש אינו מינו צריך ס, ]ט"סק[
שנתערבו עם , כגון פירות או ירקות של שביעית, אבל באיסור דרבנן יבש ביבש אינו מינו, דאורייתא גזרינן

 ] א"א סי"א נ"וכן מבואר בחכמ[, ברוב כנגדו סגי, שנתערבו באינו מינו' אפי, היתר
כגון ירקות של שביעית שנתערבו במינים , איסור דרבנן' אפי, שבאינו מינו יבש, חולק] ח"סק[א "אבל בביאור הגר

ך "הביא שגם לדעת הש] ד"סק[א "עובר, ]ד"יד יהודה קצר סקי, ט"ד סק"וכן מבואר בשפ[כנגדם ' צריך ס, אחרים
 .'יש להחמיר גם באיסור דרבנן אינו מינו להצריך ס, כשאין הפסד

 .כנגדו' מ צריך ס"מ, בבישול
 

  .ונודע שיש בה תפוחים של איסור שביעית, ואחת מהן ללא השגחה, קנו תפוחים בשלש חנויות  .ב
  .מה דין הכל, נתערבו שלשה תפוחים אחד גדול ושנים קטנים .1
או פחות , ש חילוק בזה אם שני התפוחים הקטנים יחד גודלם מעט יותר מהתפוח הגדולהאם י .2

  .ממנו
וכבר הסירו , וידוע שלאחד מהם לא היה סימני טהרה, שנים קטנים ואחד גדול, וכן שלשה דגים .3

 .מה דינם, מכולם את העור
היו לו שלשה או ש, מה הדין בזה אם חתכו את התפוח הגדול או את הדג הגדול לכמה חתיכות .4

 .דגים או תפוחים שוים וחתך אחד או שנים מהם לכמה חתיכות קטנות
ונודע שכמות אחת מהם , בכמה חנויות' וכן מי שקנו לו לצורך שמחה שקדים או גרעינים וכדו .5

 .מה דין הכל, ולא ידוע איזו, נקנתה בחנות ללא השגחה
מה ,  מהם של שביעית ולא ידוע איזהואחד, אחד גדול ואחד קטן, וכן אם נתערבו רק שני תפוחים .6

מה דין , ולא ידוע אם הגדול או הקטן, אחד מהם אסור, וכן אם נתערבו שני דגים, דין הקטן
 .הקטן

]ù"÷ñ ê"å ,ùøäî ïåéìâ"à ,åæç"øåé à"ì ïîéñ ã"÷ñ â"ë ,ô"÷ñ ú"à ,øâä øåàéá"÷ñ à"ã ,ôù"÷ñ ã"å ,÷ñ êåøàå øö÷ äãåäé ãé"å[ 

אם הרוב הוא ' ואפי, כלומר ברוב] ו"סק[ך כתב "ובש, ע כתב שכשיש חד בתרי בטל"ט בשובהגדרת רוב ומיעו. ג
מ "מ, אם בגודלם שניהם קטנים מהחתיכה הגדולה' שאפי, ופשטות דבריו הוא. י שנים שהם קטנים מהאיסור"ע

ים אחר מנין שלעולם הולכ] כ"ג סק"סימן ל[א "ובחזו, א"וכן מבואר בגליון מהרש. אזלינן בתר רוב החתיכות
אם שני הקטנים ביחד ' אפי, ולכן תערובת של תפוח אחד גדול ושנים קטנים, ואין הולכים אחר גודלם, החתיכות

', שביעית וכדו, וידוע שתפוח אחד שנתערב כאן הוא מחנות שמוכרת ערלה, לא מגיעים לגודל של התפוח הגדול
ויודע שאחד מהם נקנה '  פיצוחים קטנים עם אגוזים וכדואו מיני', וכן אם נתערבו צימוקים עם אגסים וכדו. בטל

 .מ לספיקו"ונפק, מדאורייתא הכל מותר, בחנות ללא הכשר
מ לא מספיק שיהיה במנין "מ, ולא צריך כפל ממש, אם רוב נמדד במשהו יותר' מבואר שאפי] ו"סק[ד "אבל בשפ

כ בתשובת חינוך בית יהודה הביאו "וכ[ותר אלא צריך שיהיה ברוב שבמנין גם משהו י, רוב כנגד כל אחד ואחד
וכן אם שני הדגים הקטנים , כלומר שאם שני התפוחים הקטנים ביחד הם קטנים מהתפוח הגדול, ]א"ת סק"הפ

 .מ הכל אסור"אפילו אם דג טמא וטהור הם מב, ולא ידוע מי האיסור, ביחד הם קטנים מהדג הגדול
התפוחים הם גדולים משהו יותר ' וכן ב, ר גדולים מהדג הגדולאמנם גם אם שתי הדגים ביחד הם במשהו יות

] א"ת סק"מובא בפ[ח "אבל לדעת הפר, לא בטל דצריך שיהיה כפל ממש' י ודעימי"לדעת המנח, מהתפוח הגדול
, ע"נשאר בצ] ו"סק[ד "ובשפ. במשהו יותר סגי ולא צריך כפל ממש] ג"חידושים סק[ד "החו] ד"סק[א "הביאור הגר

ובאיסור דאורייתא המיקל במשהו יותר , כתב שבאיסור דרבנן ודאי שבמשהו יותר סגי] ג"א פ"ח[ לעיל ובפתיחה
 .אין לגעור בו

, ע אם בכל שתי תפוחים יש משהו יותר סגי"לכו', ולדבריו אם התפוח האחד שנתערב אסור באיסור שביעית וכדו
 .לעולם במשהו יותר סגי' ך ודעימי"ולדעת הש, רק המיקל אין לגעור בו', ואם הוא אסור באיסור ערלה וכדו

תפוחים ' כלומר שאם ב, שגם להסוברים שמועיל מה שהם רוב במנין] א"א פ"לעיל בפתיחה ח[ג "מ מבואר בפמ"ומ
אבל אם לקחו תפוח אחד , זה רק אם הם שלמים והם שנים מצד עצמם, קטנים הם רוב כנגד התפוח הגדול מהני

אלא , אינו נחשב לרוב כנגד התפוח השלם או כנגד הדג הטמא, חתיכות'  אותו לבגדול או דג אחד שלם וחתכו
, דנים אותו כשתים, שאם נחתך לחתיכות ואין ידוע וניכר מי ומה נחתך, ל כתב"א הנ"אבל בחזו. נחשב לחד בחד

 . הכל מותר, ומאחר ועכשיו יש רוב של חתיכות כנגד חתיכה אחת של איסור
, וידוע שאחד מהם נקנה בחנות כשירה והשניה בחנות לא כשירה,  אחד גדול ואחד קטןובאופן שנתערב רק תפוח

מסתפק בזה ] ו"סק[ד "בשפ, ולא ידוע מי, וידוע שאחד לא היתה כשירה, או שנתערבו דג גדול וקטן יותר
היתר כתב שתלוי אם כשהרוב איסור אמרינן שה] ג"וסוף פ, א"א פ"ח[ולעיל בפתיחה , נ"האםהקטנה מותרת ממ

ל "א הנ"כ דברי הרשב"ז הביא ג"ה סקט"לעיל ק[א "וברע, נ"א להתיר את הקטנה ממ"ולכן א, נהפך לגמרי לאיסור
ג "י ש"ועיין בשער{. לא שייך בזה ביטול ברוב, וכתב דכל שאינו ודאי שיש כאן רוב היתר] וביארו מטעם אחר

כ במקום "משא, עכב את הרוב מלהיות מותרב שביאר טעמו דלא אמרינן ביטול ברוב רק במקום שהמיעוט מ"פי



כתב שכל שאחד גדול ואחד ] ו"וארוך סק, ו"קצר סק[וביד יהודה }, לא אמרינן ביטול ברוב, נ"שהרוב אסור ממ
 .נחשב כשקולין לפנינו שלא שייך בזה רוב, קטן ולא ידעינן מי האיסור

  
 נפרדות נודע שהסחורה של אחת החנויות היא של ובעודם בשקיות, קנו פירות או ירקות או פיצוחים בכמה חנויות  .ג

  .ואין ידוע איזו שקית היא מאותה חנות, שביעית
  .מה דין כל הירקות והפירות שבשקיות .1
ואחרי שהגיעו והניחו הכל יחד , וכן כמה אנשים שמתארחים בדירה וכל אחד קנה כמה עגבניות .2

ולא ', נות שמוכרת של שמיטה וכדונודע שאחד מהם קנה את העגבניות בח, בדירה כל אחד במקומו
  .מה דין הכל, ידוע מי

 .ל אם נמצאים באותה דירה או שמתארחים בדירות נפרדות"האם יש חילוק בהנ .3
, ורוצים לבשל לכולם יחד באותה קדרה ולחלק אחרי הבישול לכולם, אם אין להם מספיק כלים .4

 .האם יכולים
האם , ונשארו רק שנים,  זרקו אחד מהפירותולקחו או, אם התערב פרי אחד בשנים אחרים דומים .5

 .והאם מותר לאכלם בבת אחת, הם מותרים
אם יש חילוק בזה בין נודע שחלק מהפירות נקנו מחנות ללא הכשר לפני שלקחו או זרקו חלק  .6

 . לבין נודע רק אחרי שכבר זרקו, מהם
]ù"÷ñ ê"å ,÷ñå"æ ,é÷ñå"á ,ùøäî ïåéìâ"à ,åæç"ì ïîéñ à"÷ñ â"ë ,ôù"ã÷ñ "å ,ô"÷ñ ú"à ,îô"ç äçéúôá ìéòì â"ô à"à ,çå"ô â"â ,òø"÷ñ à"ã ,

÷ ïîéñ ìéòìå"è÷ñ ä"æ ,÷ñ øö÷ äãåäé ãé"÷ñ êåøàå å"å.[ 

אלא גם , אינו רק אם מעורבים ביחד, ד"ג והחו"לדעת הפמ, הגדרת מה נכלל בתוך התערובת של יבש ביבש.. ד
ובבינת אדם האריך לחלוק , יחס לזה לחלק מהתערובתאחד בבית ואחד בעליה כל שהוא בכלל הספק נחשב ב

 .א מצטרף לספק"ג גם של כמה בנ"ולדעת הפמ. עליהם שאינו נחשב לתערובת אחת
אם ' אלא אפי, לא צריך דוקא שיקח מיעוט מהתערובת, ך כדי להתיר לאכול ביחד או לבשל ביחד"ולדעת הש

כלומר בין אם נתערב עגבניה , עור האיסור הכל מותרכל שבמיעוט ישאר כשי, יפריד את רוב התערובת מהמיעוט
יכול , בין אם נתערבו חמשה עגבניות של שביעית בתוך עשר עגבניות של היתר, של היתר' אחת של שביעית בב

, דכל שיכול לתלות ששיעור האיסור נמצא בנפרד, קדירות' לחלקם חמש לצד אחד ועשר לצד אחר ולבשלם בב
ולא אמרינן שתולין שהאיסור נמצא במקום שיש רוב . מותר,  אותו כאחת עם ההיתרואפשר לתלות שאינו אוכל

 . שחולק] ג"סק[ת "דלא כהפר, ]ד שם"ז ושפ"ך סק"כמבואר בש[, ונמצא שאוכלם כאחת
אפילו אם נאבד אחד מהם או נזרק אחד , היתר ואחד איסור' כתב שכאשר היו ב] ג"ג פ"לעיל בפתיחה ח[ג "ובפמ

ז מאחר וכבר חל היתר וגם נאבד אחד "ולפי, מ נשאר ההיתר של ביטול ומותר"מ, ארו חד בחדמהם ועכשיו נש
 .ולא אוכל את כל התערובת ביחד מותר גם לאכלם כאחת

אבל אם נודע רק אחרי שלקחו חתיכה , חתיכות' אמנם כל זה רק אם כבר נודע תחלה התערובת כשעדיין היו ג
ך "ולדעת הש, בשעת חלות ההיתר אין כאן רוב, ידיעה גורמת הביטולמאחר וה, חתיכות' ונשארו רק ב, אחת

 . יאסר מדאורייתא] ג"סקי[
 

  .בקמח של אחרי פסח, נתערב לו קמח מחומץ שעבר עליו הפסח  .ד
 .כמה צריך שיהיה בקמח המותר כנגד האסור כדי להתירו .1
ר עוגה או חלות וכן בין אפו כב, האם יש הבדל בין חיממו את הקמח המעורב לבין לא חיממוהו .2

 .לבין אין לו חלות ועוגות אחרות לשבת, מהקמח המעורב ויש לו חלות אחרות לשבת
ונתערב עם , חלקם ללא הכשר ויש חשש שמוטבלים ביין נסך, ל"וכן מי שיש לו פולי קפה מחו .3

 .מה דין הכל, פולי קפה כשרים
 .האם שונה הדין בזה כאשר כבר טחנו את כל פולי הקפה יחד .4
לשתות קפה , ל לשתי חבילות כדי לאפות בהם עוגה"ול לכתחילה לחלק את פולי הקפה הנהאם יכ .5

 .'וכדו
האם , ונודע לו שחלק מהקמח הוא ממצות כפולות או נפוחות, וכן מי שקנה חבילת קמח מצה לפסח .6

או , והאם יכול כמו לעיל לחלקו לשני חלקים ולאפות, יכול לאפות מזה עוגה לפסח לפני פסח
 .עליו ולאפותלהוסיף 

מה . 'וחלקם היו מחנות שמוכרת שביעית וכדו, או גרעיני אפונה, וכן מי שנתערבו לו גרעינים .7
 .דינו

האם יכול לחלק אותם , וחנות אחת ללא הכשר, חנויות ונתערבו' וכן מי שקנה שומשמין לחלות בב .8
 .לכמה חלות

 .םהאם שונה הדין כאשר כבר הניחו אותם באפיה על חלה אחת או שתי .9
]ñ"îø à"à ,ù"÷ñ ê"â ,ôù"÷ñ ã"â ,øô"÷ñ ç"â ,îëç"ð à"ë à"à-ë"á ,î"ðú á"é÷ñ â"æ ,÷ñ øö÷ äãåäé ãé"â.[ 

, א דהינו כל שאין נבלל והאיסור עומד בעצמו"כתב הרמ, לענין מין במינו שברוב סגי, לח ויבש,  בגדר לח ולח.ו
מ מחמת קטנותו ודקותו אין כל אפשרות להפריד "ז גם באופן שאם היה ניכר מ"ולפי, אלא שנתערב ואינו ניכר

לא נחשב ללח , אלא הם רק נמצאים ביחד, מ כל שאין מתערב ונבלל ממש כל משהו עם השני"מ, אחד מהשני
 ].ב"כ-א"א כ"א נ"חכמ, ג"ח סק"כמבואר בפר[

מ "מ, השניכלומר שלא צריך שבכל משהו יהיה טעם של , שגם לח בלח צונן נחשב לתערובת של לח בלח' ואפי
 .בלח ממש נחשב שבכל משהו מעורב משני המינים ביחד, ל שיש בילה"מאחר ובלח ממש קי

] ג"סק[ד "ובשפ, ז שנחשב ליבש ביבש"חולק ע] א"סק[א "וברע, כתב שקמח בקמח נחשב כלח בלח] ג"סק[ך "ובש
כ שיתערב "נו מספיק ככלומר דדרגת דקותו אי, חילק שקמח רותח שנחשב ללח אבל קמח צונן קשה להחשיבו ללח

 .ורק כשהוא רותח מתערב יותר, מצד עצמו ממש לגמרי אחד עם השני



, ג"א והפמ"אם נתערב הקמח כשהוא צונן לדעת הרע, וחלק מהקמח היה מלפני פסח' ולכן מי שאפה עוגה וכדו
ד "זה לדעת השפב, אבל אם הרתיחו קודם את הקמח, ]ז"ג סקי"ב תנ"וכן מבואר במ[נחשב ליבש ביבש ובטל ברוב 

 .ך שנחשב ללח"ש לדעת הש"וכ} זולת הסוברים שחמץ שעבר עליו הפסח בטל ברוב{כנגדו ' נחשב ללח וצריך ס
וקפה , ה אורז ודוחן"כתב שה] שזהו מקורו[כ "ובמנח, נחשבים ליבש, שומשמין, כתב שחרדל] ג"סק[ד "ובשפ
 . שנטחן

כגון מי שנתערבו לו גרעיני אפונה קטנים שחלקם , חייםמ בזה זה רק בדברים שרגילים לאכלם "אמנם כל הנפק
וכן קמח מצה שחלקם ממצות , אבל אם נתערב קמח', או גרעינים שחלקם היו של שביעית וכדו, היו של שביעית

, אם כבר טחנו אותו' ואפי, נ"ל ומוטבלים ביי"וכן פולי קפה שחלקם מובאים מחו, ונתערבו, נפוחות, כפולות
, שנחשב עדיין ליבש] ג"ד כאן סק"ובשפ, ח"ז סקי"ז סימן תס"משב[ג "כ דק מבואר בפמ"ינו כלמרות שמאחר וא

, בעוגה' ואפי, ונמצא שלעולם אוכלים אותם כאחת', וכדו', אפי, י בישול"מ מאחר ודרך כל אלו לאכלם רק ע"מ
א "ואר במחבר והרמכמב. [ואחרי שנתבשלו כבר לא סגי ברוב, מ מבשלם כאחת"מ, שאינו אוכלם כאחת', וכדו

 ]ב-א"ס
, מהקפה' או שעשה עוגה וכדו, מ שלדידן אם נתבשלו כבר ואין לו חלות אחרות"מ לענין הפס"מ יש נפק"אלא שמ

 .מ מותר"וזה הפס, או מהקמח מצה ואין לו אחר
ודאי מאחר שאינו , ע מותר לאוכלו כאחת"ג לכו"שבכה] ב"סקי[ך "שמבואר בש, מ אם חילקו אותם לשנים"וכן נפק

, ]ע"ל וצ"ך הנ"ועיין היטב בש[קדירות ולבשלם ' לכתחילה מותר לחלקם לב' ח מבואר שאפי"ובב, שאוכל האיסור
וכן קמח מצה שמעורב בו מכפולות , ש פולי קפה שיש בו תערובת של כאלו שאסורים"ז בקפה שחור טחון וכ"ולפי
מאחר ובעצם נחשב ליבש וכבר נתבטל אם , לי בישו"אפילו שכל צורת השימוש שלהם הוא ע, לפני הפסח' וכדו
 .ש לשתות בזה"וכ, מותר לכתחילה לאפות ממנו כמה עוגות' כ יחלקנו לב"אח

מותר גם לכתחילה לפני שאופה את העוגה מהקמח שמעורב בו גם קמח , מ שמאחר ונחשב ליבש ביבש"וכן נפק
', כדי שיהיה ס, א"או עוד קפה ממקו, יתרלערב ולהוסיף בו עוד קמח של ה, או קמח שעבר עליו הפסח, של חדש

' וכל מיני קטניות דקים שמעורב בהם קצת של שביעית שיכול להרבות עליו עד ס, ש מי שרוצה לבשל אפונה"וכ
 .כדי שיוכל לבשלם
כלומר , נחשב ליבש, אפילו שקשה לקבל, ע"כתב שכל שאפשר לקבל כל קורט בפנ] ג"קצר סק[אבל ביד יהודה 
] שם[מ מבואר ביד יהודה "ומ. וכן קמח כתב שנחשב ללח בין לקולא ובין לחומרא, ר נחשב לחשפחות מזה כב

אפילו ', דברים הקטנים מאוד כגון קפה שנטחן וכדו', כ המחבר שאסור לאכלם כאחד ויכול לחלקם לב"שלענין מש
מחלק לשנים שאינו א לסמוך על מה ש"מ א"מ, שאינם נבללים לגמרי להחשיב שבכל משהו מעורב גם טעם השני

ולכן , מ גדרו הוא יבש ולא לח"אלא שמ, כי בודאי לענין זה מחשיבים שהאיסור מעורב בכל משהו, אוכל האיסור
 .כי באמת הוא כבר התבטל', מ מותר להוסיף עוד קפה עד ס"מ, אפילו שלא יועיל לחלקו

  
ונודע לו , ונתערבו, רת גם של שביעיתוחלק קטן מהעגבניות היו מחנות שמוכ, קנו כמות עגבניות בכמה חנויות  .ה

 .'וכבר התחיל לבשלן עם מרק וכדו, הדבר רק אחרי שחילק אותן לשתי קדרות
 .מה דין כל המרק .1
 .האם יש חילוק אם בכל קדרה יש ודאי רוב כנגד העגבניות האסורות .2
 .קדרות כדי לבשלו' האם לכתחילה יכול לחלקן לב, אם נודע לו לפני שבישל .3
 .כ לערב את המרק משתי הקדרות ביחד"האם יכול אח .4
 .האם יכול לרחוץ את שתי הקדרות יחד במים רותחים .5
האם , כנגד העגבניות האסורות' אבל יחד עם המרק יש ס, אלא בישלן בקדרה אחת, קדרות' אם לא חילקן לב .6

 .יכול כשהכל עדיין רותח להוציא חלק מהעגבניות
 . תחמה הדין אם הוציא חלק מהעגבניות כשהכל רו .7

]ñ"á ,ù"é÷ñ ê"á ,ì ììë á÷òé úçðî"é÷ñ è"æ ,ð íãà úîëç"é à"ç ,ç úáåøòú úåëìä ìàéðã éãåîç"à úåà à ,'øô"÷ñ ç"é ,ôù"÷ñ ã"é ,òø" à
÷ñ"ä ,é÷ñ êåøà äãåäé ãé"á.[ 

דירות ק' ח שאם נתבשלו בב"ך הביא מהב"ובש. קדירות מותר' ע שתערובת של יבש ביבש שנחלק  ונתבשל בב"מבואר בשו. ז
לכן אם נתבשל , מאחר ולפני שנודע מדאורייתא לא היה כאן כלל ביטול] ב"סקי[ך "אבל לדעת הש, אפילו לפני שנודע שרי

ך "ובמנחת יעקב האריך לחלוק על הש. הרי זה ככל ספק איסור דאורייתא והכל אסור, קדירות' לפני שנודע אפילו שנתבשל בב
 .ך שמדאורייתא לא בטיל"יקר כהשא כתב שהע"ובחכמ, שרק מדרבנן לא בטיל

ך אפילו אם ודאי שבכל קדרה יש רוב כנגד האיסור כגון שנתערבו שלשה עגבניות של שביעית "ובחמודי דניאל כתב שלדעת הש
מ כל שנודע רק אחרי הבישול "מ, שודאי שבכל אחד יש רוב כנגד האיסור, בכמות גדולה של היתר וחילקו אותם לכמה קדרות

 . הכל אסור
, כלומר שאפשר לכתחילה לחלק את הירקות לשני קדרות ולבשלם, קדירות' ח נראה שאפילו לכתחילה מותר לבשלם בב"ובב

ג שאין כאן "קדירות מותר או מפני שזה ספק דרבנן או שבכה' טעמים שאם נתבשלו בב' ך יש לעיין בזה כי כתב ב"ובדעת הש
  .ודאי איסור לא גזרו רבנן כלל

וכן , כתב שאסור גם לערב ביחד את המרק ירקות שההתבשלו בשתי הקדרות] ן מבואר במנחת כהן ריש חלק בוכ, י"סק[ח "ובפר
אבל ביד יהודה . ע ממתי שבישלו את הירקות בשתי הקדרות אסור להדיח אותם ביחד בכלי ראשון במים חמים"כל תוך מעל

  .כתב שזה חומרא יתירה] ו"קצר סקט[
' אבל בישלם עם מרק וכדו,  היה בעגבניות המותרות רוב כנגד האסורות ונודע לפני הבישולקדירות אבל' ואם לא חילקם לב

 .כנגד העגבניות המותרות הכל מותר' והיה ס
נסתפק ] י"סק[ד "בשפ, כנגד האיסור' מ אם כשהקרה היתה עדיין רותחת הוציא חלק מהעגבניות ועכשיו אינו ודאי שיש ס"ומ
ואפשר שגם האיסור , כך שאינו ודאי שהכל כאן, דמאחר ויש רוב וחסר מהתערובת, ודאי שמותרכתב ש] ה"סק[א "אבל ברע, בזה

 .כנגד הכל' קדירות שלא צריך בכלל ס' הרי זה כנתבשל בב, לא נמצא כאן כולו
ך ואפילו שממשי, כתב שאפילו לכתחילה מותר להוציא חלק מהירקות בעוד שהקדרה עדיין רותחת] ב"ארוך סקי[וביד יהודה 

 . כנגד' קדירות שלא צריך ס' הרי כנתבשל בב, עדיין להתבשל
 

  


	מלל1: שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש אייר תשפ"א
	מלל2: שאלות הנוגעות למעשה על החומר הנלמד בחודש אייר תשפ"א
	מלל3: שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש אייר תשפ"א
	מלל5: חודש אייר עד שבועות תשפ"א
	מלל6: 


