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מס' 4
חודש שבט תש"פ
יו"ד הלכות בשר בחלב
סימן קה סעיפים ג  -סוף הסימן

לתשומת לבכם :במראי מקומות אלו הושקע עמל רב .אין להעתיק ,לצלם וכד' ללא קבלת אישור בכתב מ"דרשו"
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ä÷ ïîéñ êùîä
â óéòñ
.çéãî ïðåö êåúì ïðåö óìå÷ ïðåö êåúì íç àîéà àìà .åò óã ãò 'åëå øåðú ìù åñøçá òâð äðùîäî :äò óã íéçñô 'îâ
:íéèøô úôñåúá ïàë íäéìò øåæçðå ,ù"ééò [ã"ñ] àö 'éñá åøàáúð øáâ äàúú éðéãî ÷ìç
úððåö øúéä úëéúç äìôð íà ïëìå ,øáâ äàúú øîàã ìàåîùë ì"éé÷å ,øáâ äàìéò åà øáâ äàúú íà ìàåîùå áø å÷ìçð 'îâá
øåñéà ìò íç øúéä úëéúç äìôð íàå 2 .øúéää úåëéúç ìëá øåñéà íòè øåñéàä úëéúç äòéìáî 1 ,äîç øåñéà úëéúç ìò
.äôéì÷ éãë òìá äéì ø÷éîãàã äôéì÷ éãë øúéää øñàð î"îå ,åîîçì ìëåé àìù åððöîå íçä ìò øáåâ ïðåöäù ïðéøîà ,ïðåö
ë"ëå ,äìòîì úåìòì íåçä òáèù íåùî àåäù [éðùä íòèá èë ììë ùéø] øúéäå øåñéà øôñá áúë øáâ äàúúã àä íòèá
äìòî ùéù øàåáî [âë ÷"ñ ê"ùá íâ àáåäå :â óã à øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøáå .úàèç úøåú øôñá à"îøä
áéùçã çúåëì äìôðù àìæåâ øá éáâ à"áùøä áúë ïëìå] .åéìà àá àåäù äàìéòá ë"àùî ,åîå÷îá ãîåò àåäù íåùî íâ äàúúì
3 .[åéìà àá ìæåâäå åîå÷îá ãîåò çúåëä î"îã ,çúåëä êåúá äèîì ò÷ùù óà äàìéò àìæåâ øáä
äàúúä é"ò äàìéòä íåîéç
çñôä ïáø÷î íç áèåø ìôð íàù åøîà ïëìå ,äàúúä úà çéúøî ïëà äàìéòä øáâ äàìéò ã"îìù øàåáî [.åò óã íéçñô] 'îâá
,äæä áèåøä úà ìùáîå øæåç ñøçäå ,íéøçà ìùáì çë ñøçá ùéù éãë ãò ñøçä úà çéúøî áèåøäù ïðéøîà ,ïðåö ñøç â"ò
ïôåàá óàã åè÷ð íé÷ñåôä íðîà .øçà øáã úîçî éìö éåäã íåùî ïáø÷ä úà ìñåô æ"ä çñôä øùá ìà äæä áèåøä øæçùë ïëìå
ìò øáåâ äàúúäù ïðéøîà ,çúåø éìë â"ò ïðåö áìç äáøä ìôðù ïåâë äàúúäî ùîî íîçúð àì äàìéòäù úåàåø åðéðéòù
øùáä úëéúç ìë ãâðë íéùéù ïéà íàå ,øñàð ïåéìòä ìë ïëå ,åìåë øñàðå åðîî òìåá åìåëù ïéðòì íç øáã ïéã åì ïúåðå äàìéòä
ïéã áìçì ïúåðå øáâ äàúúã ïðéøîà ,úððåö øùá ìù äðè÷ äëéúç â"ò çúåø áìç äáøä ìôð íà ,àëôéà ïëå .áìçä ìë øñàð
4 .íç øàùð åîöò áìçäù óà ,äôéì÷ éãë àìà øñàð øùáä ïéàù ïéðòì ïðåö
 ולכן לפי השו"ע, כמו כן מיירי בחום שבכוחו להבליע או להפליט. דבפחות מחום זה אינו מבליע ומפליט, והיינו אם היד סולדת בו.1
 א"נ, ולפי הסוברים שגם כלי שני מבליע ומפליט,והרמ"א ]לעיל סעיף ב[ מיירי דוקא באופן שהחתיכה החמה היא בחום של כלי ראשון
 אם הניח חתיכה, וכתב הפמ"ג ]מ"ז סי' צא ס"ק ה[ דלהשו"ע והרמ"א. מיירי גם בכלי שני,להסוברים שדבר גוש בכלי שני דינו ככ"ר
. דכלי שני דינו כצונן, דינו כנותן חם לתוך צונן,חמה מהכלי ראשון ע"ג חתיכה חמה שכבר הונחה בכלי שני
 אך איסור כחוש אינו מפעפע לכל החתיכה אלא אם יש רוטב חם עמהם, דדבר שמן מפעפע בכל החתיכה, והיינו כאשר האיסור שמן.2
 וראה להלן ]סעיף ה[ שהרמ"א כתב דאנו מחמירים בכל דבר כשמן משום שאיננו בקיאין להבחין בין.שיוליך את הטעם בכל החתיכה
.כחוש לשמן
 תוספת עיון.3
 דרק ביחס שבין התחתון לעליון אמרינן דהתחתון החם גובר על,עיין חוות דעת ]סי' צא ס"ק ה[ שכתב דענין תתאה גבר הוא ענין יחסי
 לפעמים העליון נשאר צונן ואם החתיכה שניתנה עליו היא, אבל ביחס למאכל אחר שינתן על העליון,העליון להבליע בו ולבלוע ממנו
.צוננת לא יבלעו זה מזה כלל
 שדעת, ועיין סי' צא ]ס"ד[ במחלוקת הפוסקים בדין כדי קליפה בדבר נוזל כמו חלב ורוטב, גם החלב בולע רק כדי קליפה מהבשר.4
. והש"ך ]נקוה"כ[ הסיקו שאין להקל בזה,השו"ע שהחלב כולו מותר ולא התנה שיהא בו שישים כנגד כ"ק מהבשר והט"ז
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øáâ äàìéò åà äàúú íà àìéô÷ úîéòè é"ò øåøéá
÷"ñåñ àö 'éñ æ"î] â"îôä åáúëå .éøëð àìéô÷ åðîòèé ,øáâ äàìéò åà øáâ äàúú éà àøîâá éâéìô éàîáã äù÷ä éúìôå éúøëä
éøééîã àìà ,[çö 'éñ ùéøá øàåáîëå] øîàéù éôë âåäðì ìëåð åîéòèäì ìëåðù éøëð ùéù äø÷îá ð"äàã ,õøúì [çë 'éñ] é"áåðäå [æ
íòè ïúåðå øáåâ äàìéòä áåøìã øáåñ áøã å÷ìçð äæáå ,[(íù é"áåð) åîòåèì êééù àìã åðéîá ïéîá ð"à] ,åðéðôì éøëð ïéàù ïôåàá
äàìéò åà äàúú éà òãð äæîå øúéä ìù íéøáãá äðéçáä ìò åãéîòðå ïåéñð äùòðã ìåàùì ïéàå .øáåâ äàúúäã øáåñ ìàåîùå
íòèîã é"áåðä óéñåäå .åìåë òìáé àìå áìç ìù äøåéì øùá úéæë ìåôéù íéîòôå ,òåá÷ øáã äèéìôäå äòéìáä ïéðò ïéàù ïåéëã ,øáâ
àìã íåùî ,äãâð íéùéù ãò ïäî úçà ìëá úøñåà úøçà äøéã÷ì äìôðå äøæçå äøéã÷ì äìôðù äìéáð øùá úëéúçã ïðéøîà äæ
.íòè úðúåð éúî ïðéòãé
.çúåøë àåä íà çéìîáå ìùåáîë ùåáë éà 'îâáù úå÷åìçîä íâ åøàåáé äæáù [íù] é"áåðä áúëå
ùàä ìöà úãîåòä øùá úëéúç
ïéá äàìéò àåä íà ïéá ,éðååâ ìëá øáåâ àåä éøä ùàä ìöà çúåø øùá ùé íàù [ïðéñøâ ä"ã ó"éøä éôãá :àî óã] ï"øä áúë
.[ä ÷"ñ æ"î] â"îôáå [á ïéã âë ììë] úàèç úøåú øôñá íéøáãä åàáåäå ,ïðèöäì åçéðî åðéà ùàä íåç íåùî íòèäå ,äàúú àåä íà
äîöò ùàäî íîçúðù ï÷éø éìë
øçà åìéôà äàìéòå äàúú éðéã åá ïéà øåàá ïáìúðå íîçúðå ìéùáú åá ïéàùë ùàä â"ò ãîòù éìëã [è ÷"ñ] úòã úååçä áúë
éøä ìëàî â"ò äæ éìë åçéðä íà ïëå] øáâ äàìéò ì"ñã áøì åìéôà åéáâ ìò çðåäù ìëàî øáã ìùáî àåä éøäå ,ùàäî øñåäù
æ"ò ãéòé ùåçäã óéñåäå .áééç øåàä úãìåúá äöéá ìâìâ íàã [:çì óã úáù] 'îâäî äéàøå ,[øáâ äàúú ã"îì óà åìùáî àåä
.åéìò çðåäù ìëàîä ïéôøåù úðáåìî ïáà åà ïáåìî éìëã
åøîàð äæá íâù áúëå ã"ååçä ìò ÷åìçì áúë [(åò) çð úåà] íãà úðéáäå ,ù"ééò ,äæá ÷ôúñä [â ÷"ñåñ ãö 'éñ ã"ù] â"îôäå
.ã"ååçä úåéàø úà äçãù ù"ééòå ,äàìéòå äàúú ìù íéðéãä ìë
ìëá ìùáî äðîî øñåäå ùàä ìöà äìöðù ìëàî øáã åìéôàù åúòãù ,(çì 'éñ) íéøôà úéá ú"åùì ïééö ïçìåùä éãá øôñáå]
ùàá äìöðä çñô øùáá íâù øàåáî (.åò óã íéçñô) àéâåñáã åéìò äîú êà ,äàìéò àåä íà ïéáå äàúú àåä íà ïéá éðååâ
.[äàìéòå äàúú ïðéøîà
øö äàúúå áçø äàìéò
øåñéà úëéúç â"ò äçðåäå ,äáçø àéä úððåöä øúéää úëéúçù ïôåàá åìéôàã ÷"îñä íùá [à ïéã èë ììë] øúéäå øåñéàä áúë
ìàéúå÷é úøåú ú"åùáù äáåùú éëøãä áúëå .[æñ ÷"ñ] äáåùú éëøãá åàéáäå ,äëéúçä ìë äøñàð î"î ,ë"ë äáçø äðéàù äîç
øéëæä àìå [åò óã] íéçñô 'îâäî äæì äéàø àéáä [âë 'éñ ã"åé] éáö õøà ú"åùáù áúëù ù"ééòå ,àðéãì ä"åàä éøáã úà àéáä
.ì"öæ øâåì÷ ù"øäî ïåàâä áúëù åîë àìã äæù ù"ééòå ,ä"åàä éøáã úà
äæ ãöá äæ åçðåäù øúéäå øåñéà
:íéðåù íéøåéö ïéá ÷åìéç ùéù à"îøä àéáä äæ ãöá äæ øúéäå øåñéà åçðåäù äø÷îá
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5 .åìåëá äòéìáä úà êéìåî äæ éøä ïéîç íäéðù íà

[ò 'éñ ïéìåç ç"ô] ì"ùøäîä (á .äôéì÷ éãë øúéää øñàðã áúë à"îøä (à :íé÷ñåôä å÷ìçð ïðåö ãçàå íç ãçàá
åìåëá äòéìáä êéìåî àåä éøä çéìî àîèä íàù ,ìôúå çéìîì åúåîãì ùé éðùä ìò øáåâ ãçà ïéàù äæ ïôåàáã áúë
åãéöá ãîåòä øúéää ïéàù ïåéë øúéää ìëá äòéìáä úà êéìåé íç øåñéàä íà ð"äå ,[åì ãâðúî ìôúä ïéàù ïåéë]
.åì ãâðúî

.à
.á

äàøå .[à"éñ ñ ììë] íãà úîëçä ÷éúòä ïëå ,äáåøî ãñôä íå÷îá àì íà ì"ùøë øéîçäì ùéã [ä ÷"ñ] æ"èä áúë :äëìäì
6 .è ÷"ñ ê"ùä éøáã øåàéá äøòäá
éìëá øáâ äàúú
ììë] øúéäå øåñéà øôñá åøå÷îå ,øåñéà éìëá øúéä åà øúéä éìëá çðåäù øåñéàá íâ øîàð äàìéòå äàúú ïéãù à"îøä áúë
åéøáã ìò äîúå ,åôåâî äèéìô åì ïéàù íåùî øáâ äàúú ïéã ïéà éìëáù ì"ùøäîä úòã úà àéáä [é ÷"ñ] ê"ùä .[ä ïéã âì
.[äàìéòä éìëä úà çéúøé äàúú ìëåà ïãéãì ð"ä ë"àå ,øáâ äàìéò ì"ñã áøì] ñøçä úà çéúøî áèåøäã [åò íéçñô] 'îâäî
,íéìëá íâ øáâ äàúú ïéã ùéã ê"ùä è÷ð ïëì .åôåâî äèéìô éìëì ïéàù êëá äîã ,ì"ùøäîä úøáñ ø÷éò ìò ê"ùä äîú íâ
,[äøò÷ä ìë úøñàð ì"ùøäîä éôì åìéàå] äôéì÷ éãë äøò÷ä úøñàð úððåö äøò÷ ìò çúåø øåñéà ïúð íàã [æ ÷"ñ] áúë æ"ôòå
.[äøò÷ä ìë ãâðë íéùéù ïðéòá ì"ùøäîä éôìå] äøò÷ä úôéì÷ ãâðë íéùéùá éã úððåö øåñéà úøò÷ ìò çúåø øúéä ïúð íà ä"äå
.íéìëá íâ øáâ äàúú ïéã ùéù [æð ììë ùéø] íãà úîëçäå [é ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :äëìäì
ïðåö ÷éø éìë â"ò çðåäù çúåø øåñéà ïéðòì ÷ø øîàð äæ ïéãù [è ÷"ñ] úòã úååçäå [à"îøä ìò åéúåäâäá] à"òø åáúë íðîà
â"ò ïðåö éìë çéðä íà ìáà ,éìëä ìù äôéì÷ä ãâðë íéùéùá éâñ øåñéà éìë â"ò çðåäù çúåø øúéä ä"äå ,÷"ë ÷ø éìëä øñàðù
óëä ìë ïéàã íç ìéùáúì óë áçú íàã [ãö 'éñ] øàåáî éøäù ,éìëä éáåò ìë øñàééù øáâ äàúú äæá íéøîåà ïéà çúåø ìëåà
áçú íà ë"àùî] ,õåçáù äîî àìå åëåúáù óëä ÷ìçî àìà ìéùáúä øñàð àì ïëå ,åá áçúðù ÷ìçä ÷ø ìéùáúäî úòìåá
ùéøá àáåäù ãë ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîä éôì íðîà .[äëéúçä ìëî ìéùáúä òìåá ìéùáúä êåúì äúö÷îá úððåö øåñéà úëéúç
 כגון באיסור שמן ]א"נ לפי מש"כ הרמ"א )סעיף ה( דהאידנא אין אנו בקיאין בין, והיינו כאשר מדיני הפעפוע הולכת הבליעה בכולו.5
. דהרוטב מוליך את הבליעה בכולה, או כשיש רוטב חם באופן שנידון כבישול ולא כצלי,[כחוש לשמן
 ותמה הש"ך על הרש"ל שסמך את דבריו על. הש"ך ]ס"ק ט[ חלק על הרש"ל ונקט כהרמ"א דגם כשהאיסור חם אין הוא אוסר בכולו.6
 וכתב המנחת יעקב ]כלל כג. דאף בשניהם חמים סובר הסמ"ק דאין אוסר אלא כדי קליפה, דאדרבה הסמ"ק היקל טפי מהרמ"א,הסמ"ק
אות ב הובא בפמ"ג ש"ד ס"ק ט וכתב עליו דנכון הוא[ שהמהרש"ל לא כתב דבריו ע"פ שיטת הסמ"ק בהלכה זו רק ע"פ הטעם שכתב
 שבמליח אין התגברות של אחד על השני דאין המליח עושה את התפל למליח ולא התפל,לבאר למה חלוק דין טמא מליח מטמא חם
 ומזה למד המהרש"ל דה"נ בנידון של חתיכת איסור. ולכן נשאר המליח בכל כוחו להוליך את הפליטה בכולו,מבטל את כוחו של המליח
 מתוך שאין כאן התגברות של אחד על השני כיון שאין כאן תתאה ועילאה לכן יוליך הטמא החם,חמה העומדת בצד חתיכת היתר צוננת
 כתב החכמ"א )כלל ס סי"א( דמליחה שאני שיש שם לחלוחית, ]ובדעת הרמ"א שנקט דהאיסור החם אוסר רק כדי קליפה.את פליטתו בכולו
 אלא שבזה בצד, ובאופן אחר י"ל דבחם וקר טבע החם לקרר את הקר וטבע הקר לקרר את החם.וציר המפעפעים משא"כ בחתיכה חמה
.[ אך אדמיקר ליה בלע כ"ק,זה אין התתאה מתגבר לשלוט בעילאה אלא כל אחד מתגבר ושומר על מצבו
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7 .ù"ééò ,ìéùáúäî óëä ìë úòìåá ìéùáúá óë áçåúùë ð"ä [ãö ïîéñ

éðù éìëá çðåîä ùåâ øáã
úåðôã ïàë ïéàù óàã ,ïåùàø éìëá àåä åìéàë èéìôîå òéìáî éðù éìëá çðåäù ùåâ øáãã áúë [æ ïéã åì ììë] øúéäå øåñéà øôñá
úàæ äîéãå] .åúåà åððöéù éðù éìë ìù úåðôã ïàë ïéàå ìéàåä èéìôîå òéìáî î"î ,ìùáî åðéà ïëìå åúåà åîîçéù ïåùàø éìë ìù
8 .[ìùáî åðéàù óà ÷"ë èéìôîå òéìáîã ,éåøéòá à"áèéøä úèéùì ä"åàä
éðù éìëî ïðèöî ìåìö øáã à÷åãã ,åæ àøîåçì øçà íòè áúëå ,ùåâ øáãá øéîçäì áúë [ãî 'éñ ïéìåç æ ÷øô] ì"ùøäîä íâ
,íéððèöî íéøçàä íéîä íâå ,íéøçàä íéîä íò íéáøòúî åððèöðå éìëá úåðôãá åòâðù íéîä 'éô] ãéî ááøòúî àåäù íåùî
.[åîåç ìò øîåù ùåâä ìù åëåúå ùåâä øàùá úáøòúî äðéà î"î ,úððèöî úéðåöéçä äáëùä íà óàù ùåâ øáãá ë"àùî
ãö 'éñá] ïëìå .ùåâ øáã øùàî øúåé åîåç ìò øîåù çúåø áèåøù íééðéòì äàøðã áúëå ì"ùøäîä ìò ÷ìç [á ÷"ñåñ] î"ãäå
.éðù éìëë àåä éðù éìëî ùåâ øáãù úåèéùôá à"îøä è÷ð [æ"ñ
ùåâä úà ïéëñá êúç íàù áúë ÷ø ,íäéðéá òéøëä àìå à"îøä éøáã úàå ì"ùøäîä éøáã úà àéáä [ãé ÷"ñ ãö 'éñ] æ"èäå
äæá ùéå ,ìùáî íâ ùåâå à÷çåãã æ"èá òîùîã óéñåä â"îôäå] .øåñàì àðéëñã à÷çåã ïàë óøèöîã ,åìåëá òéìáî àåä éøä

 .7תוספת עיון
והנה כתב הש"ך ]סימן צב ס"ק לב[ שאם נשפך חלב על הכירה במקום שהאש שולטת ,והעמידו עליו קדירת בשר צוננת נאסרה הקדירה
וכל שבתוכה .והקשה החוות דעת ]ביאורים ס"ק כא[ דאם החלב נמצא רק תחת הקדירה ולא מקיף אותה מצדדיה א"כ לא תיאסר כל
הקדירה ,דניהוי ככף שהוכנסה לתבשיל שלא נאסרה כולה .והבינת אדם ]אות )נט( מב[ כתב דלפי המג"א ]סי' תנא הנ"ל[ א"ש ,דמה
שנבלע עכשיו מפעפע בכל גובה הכף וה"נ בקדירה .אמנם החוו"ד הביא שהש"ך עצמו ]סי' קכא ס"ק יז[ לא כתב כהמג"א אלא כתב
דהבליעה מפעפעת רק למה שנתחב בתבשיל .ובהגהת אמרי ברוך כתב שהש"ך ]ס"ק לב[ רמז תירוץ לזה בכותבו שציור זה עדיף מכלי
ראשון ,והיינו דכיון שהאש שולטת במקום זה הוי כבולע ע"י האור ,ובזה כתב הש"ך ]סימן קכא הנ"ל[ דיש פעפוע לכל הכף ,וה"נ יש
פעפוע לקדירה ולתבשיל.
והיד יהודה ]סי' צב ס"ק נה[ כתב דדוקא אם החלב אכן חימם את הקדירה אז נבלע הוא בתבשיל שבתוכה ,אך אם לא חיממה נהי
דהקדירה בולעת כדין תת"ג ,מ"מ היא עצמה נשארה צוננת ואין המאכל שבתוכה בולע ממנה.
חלב צונן הנזחל אל קדירה רותחת
עיין רמ"א ]לעיל סי' צב ס"ז[ שכתב דאם קילוח חלב צונן נזחל אל קדירה רותחת של בשר הכל אסור ,משום שהקדירה היא תתאה והוי
כצונן לתוך חם .והקשה הש"ך ]שם ס"ק לו[ דציור זה אינו בגדר תתאה ועילאה אלא החלב והקדירה הוו זה בצד זה ובכה"ג סגי בקליפה.
וכתב הש"ך ג' תירוצים :א( כיון שהחלב בא בקילוח מלמעלה לכן הוי כמו עילאה] .עיין פמ"ג )שם( שפירש בכה"ג שהקילוח בא מלמעלה
חשיב כעילאה אף שהוא פוגע בצד הקדירה[ .ב( כיון שהקדירה עומדת במקומה חשיבה כמו תתאה] .וציין לדרישה )סי' צא סק"ב([ שכתב
דמה שנמצא במקומו יש לו כח ,ולכאורה זו סברת הרשב"א שהובאה לעיל בריש סעיף זה[ .ועיין חוות דעת ]שם ס"ק כד[ שכתב לפרש
דבכל מקרה שיש סומך ונסמך כגון הכא שהקדירה עומדת במקומה והחלב נסמך עליה ,חשיב הסומך תתאה והנסמך עילאה אף אם הן
זה בצד זה .ועיי"ש בחוו"ד שמבואר דה"ה אם יסוך בשר רותח בשמן מלמטה ייחשב הבשר תתאה והשמן עילאה כיון שהשמן נסמך על
הבשר ותלוי בו ,ולמד כן החוו"ד מהגמ' ]פסחים דף עו [.גבי פסח שסכו בשמן של תרומה .ג( עוד תירץ די"ל דמיירי שהקילוח נופל על
גג הקדירה דבזה פשוט שהקדירה הוי תתאה.
והט"ז ]שם ס"ק כז[ הביא דברי המהרש"ל שהחלב הזב אל הקדירה מן הצד נידון כזה בצד זה ,והסכים הט"ז לזה ,וגם המנחת יעקב
]כלל נב אות כג[ כתב דהוי כזה בצד זה ואוסר רק כ"ק.
 .8והנה בתחילת הדברים כתב האו"ה דדבר גוש בכלי שני מבשל ,אך בסוף הדברים כתב כמו שהעתקנו למעלה דאינו מבשל.
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9 .[áìçá øùá ïéðòì äàðä øåñéà

ììë óåñ] íãà úîëçä ïëå .øéîçäì ùé úåððöî úåðôã ïàë ïéàù ïåéë î"îå ,òéøëäì åãéá ïéàù æ"ò áúë [ç ÷"ñ ïàë] ê"ùä
.ùåâá øéîçä [ñ
øùôàå ùîî ùåâ åðéàù ïåéë ,éðù éìëë úàæ ïåãìå ì÷äì ùé éðù éìëì åëôùðå íéìåìö ïçåãå æøåà äøéò íàù ê"ùä áúë íðîà
.äøò÷ì åúåøòì
ïéðòì æ"éôìå ,èéìôîå òéìáî éîð éðù éìëã ì"ùøäîä íììëîå íé÷ñåô äáøä úòã [á óéòñ ìéòì] øàáúð äðäã äæá óéñåäì ùéå
øáëå ,èéìôîå òéìáî àåä éøä éðù éìëë àåä íà óà àäã ,ïåùàø éìëë áåùç ùåâ øáãã äæ ùåãéçì êéøö ïéà äèìôäå äòìáä
ïééòå .äìåôë äìåòô äùåò åðéà éðù éìëã ,ãçàë äèìôäå äòìáä ïéðòì î"÷ôðã áúëå [ãé ÷"ñ ãö 'éñ æ"î] â"îôä äæá ãîò
éøäù ùåâ øáã ìù åæ àøîåç ïåãéðá î"÷ôð ë"ë åðì ïéà ïëàã áúëù [äö 'éñ] ñ"úç úáåùú úà àéáäù [æ ÷"ñ ãö 'éñ] ù"úô
øçàì] èéìôîå òéìáî åðéà éðù éìëã íéìé÷î íäáù äáåøî ãñôä ìù íéø÷î ïéðòì íðîà .éùéìùå éðù éìëá ïðéøîçî ä"àìá
.ì"öæ øìãà ïúð 'ø ïåàâä åáøî íâ ïë ìáé÷ã ñ"úçä áúëå ,ùåâ øáãá íâ ïéìé÷î [øùëä ìù é÷ãöè ìë ïéùåòù
ùåâ øáãá äèìôäå äòìáä éðéã
íâ ùåâ øáãã ì"ñã øàåáîå ,ïåùàø éìëë åðéã ùåâ øáãã [ã"åé ò"åùá] íé÷ñåôä íùá àéáä [äî ÷"ñ çéù ïîéñ] íäøáà ïâîä
[æ ïéã åì ììë] ä"åàä ïåùìî à"âîä úàæ ãîì äàøðëå .äèìôäå äòìáä éðéãá î"÷ôð ïéà úáù úëàìî éðéã ïéðòì éøäù ,ìùáî
.ìùáî ùåâ øáãù äìéçúá áúëù
úåðôã ïàë ïéàù óàã áúëù åéøáã óåñá øàåáîëå ,ìùáî åðéà ùåâ øáã ä"åàä éôì óàã áúë [äî ïéã àñ ììë] á÷òé úçðîäå
óã] 'îâäî ,ìùáî åðéà ùåâ øáãù çéëåäì é"çðîä áúëå .äæá ùé äèìôäå äòìáä î"î ïåùàø éìëì ùîî äîåã åðéàå úåîîçîä
'îâá åöøéúå] .ìùáî åðéà éðù éìë éøäå ,ãçé åìùáúé àîù ãçà ïçìåù ìò äðéáâå øùá ìåëàì àìù åøæâ äîì äù÷äù [:ã÷
ì"çëùî ë"à éðù éìëá íâ ìùáî ùåâ øáãã øîàð íàå .[ø"ë àåäù ,çúåø ñôìéàá ãçé äðéáâå øùá äìòé àîù àéä äøéæâäù
.åìàä é"çðîä éøáã àéáä [åè ÷"ñ ãö 'éñ] úòã úååçä íâ .ìùáî åðéàù çëåîå ,ùåâ øáãá áìçá øùá ìåùéá øåñéà
éðù éìëì áèåø íò øáòåäù ùåâ øáã
úà åøéò íàã áúëù [úàèç úøåú øôñ ìò] íùàä úøåú åøôñá è"éåúä ìòá éøáã úà àéáäù [æ ÷"ñ ãö 'éñ] ù"úô ïééò
.åéããö ìëî åôé÷îå ù"ëä úåðôãî ïðèöðù áèåøä é"ò ùåâä øø÷úî éæà ,éðùä éìëì áìçä íò ø"ëäî ùåâ øáãä
éðù éìëå ïåùàø éìë úøãâäá íéôñåð íéììë
éðù éìëá çðåäù éìö
øçà éìë â"ò çðåä åìéôàå ,åîöò ø"ëë åðéã [äøéã÷ ÷ñôä éìá] äîöò ùàäî åîåç ìáé÷ù éìöù [ä ÷"ñ] éúìôå éúøëä áúë
úéáä íðîà .ùà éìöá ïéãä ïë ïåùàø éìëë åðéã øàùð úøçà äøéã÷ â"ò åäåçéðäå ùàäî ø"ë åøéñä íàù åîëå ,ø"ëë åðéã øàùð
åùéîùú áåøù íéìë úìòâä éðéãá áúëù [äòù ìë ÷øô] ï"øä éøáãî åúçëåäå ,éðù éìëë åðéãã øáåñå ÷ìåç [æ"ñ ãö 'éñ] øéàî
éìö íâù çëåîå ,äøò÷á çðåäù éìö øùá êåúçì ïéëñá ùîúùéù àåä éåöî ë"à ø"ëë åðéã éìöã ì"úàå ,éðù éìëá àåä ïéëñ ìù
 שהרי סתם סכינים חותכים בשר בכלי שני, אמנם מדברי הר"ן ]פ"ב פסחים[ שכתב דסתם סכינים בליעתן בכלי שני משמע דלא כהט"ז.9
.ויש גוש עם דוחקא דסכינא ואפ"ה נקט הר"ן דהוי כלי שני
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10 .éðù éìëë ïåãéð

.ì"ðä øéàî úéáä úòãëå ,éðù éìë éåäã [ãé ÷"ñ ïàë] äãåäé ãéä úòãå
ïåùàø éìë úãìåú
äðåéìòä äëéúçä äîîçúðå ïåùàø éìëá äîç øùá úëéúç â"ò úððåö øùá úëéúç åçéðä íàã [ä ÷"ñ àö ïîéñ] úòã úååçä áúë
óèð íàã [.åò óã íéçñô] 'îâäî úàæ ãîìå .ìùáì çë äì ùéå ïåùàø éìëë ë"â åæä äëéúçä ïéã ,åá úãìåñ ãéäù íåçì ãò
øæåç ñøçäå ñøçä úà çéúøî áèåøä øáâ äàìéòã áø éôìã 'îâä äøàéáå ,íå÷î úìéèð êéøö çñôä ìà øæçå ñøçä ìò åáèåøî
11 .ìùáì çúåëáù íåç ñøçä ìá÷î øáâ äàìéò ïéã çëîã øàåáîå ,øçà øáã úîçî äìöð çñôäù àöîðå ,áèåøä úà çéúøîå
åëåúì åá åøéæçäå åøæçå ìéùáúä úà åðîî å÷éøäù ïåùàø éìë
ìéùáúä ïéã [ùàä â"ò åðéàù] ïåùàøä éìëì åøéæçäå éðù éìëì ø"ëî ìéùáúä úà å÷éøä íàã áúë [ãé ÷"ñ æðø 'éñ] à"âîä
.ïåùàøä éìëá úãìåñ ãéä ïééãòù ïôåàá óà äæù òîùîã [áé ÷"ñ] äãåäé ãéä áúëå .éðùä éìëá ïðèöð øáëù ,éðù éìëë
íéî èòî íä íà êà ,ø"ë ïéã íäì ïúéìå íîîçì ø"ëä çëá ïéàù íéî äáøä ùéùë à÷åã äæù øáúñîã äãåäé ãéä óéñåäå
12 .ø"ëë íðéã àäé íîîçì ø"ëä çëáù
áìçÅ øðì ïîåù úåøòì àìù à"îøä éøáãá
äðùîäî úàæ ãîì éëãøîä .[åèùú 'éñ ïéìåç] éëãøîá åøå÷î áìçÅ åá ùéù øðì ïîåù äìéçúëì úåøòì ïéàù à"îøä áúëù äî
ïåéìòä éìëáù äî àîèð íçì ïðåöî äøòî íà ,àîè ä÷ùî åá ùéù éìëì øåäè ä÷ùî äøòîäã íù àúéàã [é"î ä"ô ïéøéùëî]
ùé ïë ,ïåéìòä éìëáù ä÷ùîä úà ïéàîèî äàîåè ïéðòìù íùëã éëãøîä áúëå .[ïðåöì íçî åà íçì íçî äøòî íà ë"àùî]
.øåñéà ìù íç ä÷ùî êåúì úåøòì øåñàì
:íéðåùàøá íé÷åìç úåðåùì åðéöî ïåéìòä àîèð íçì ïðåöî äøòîäã àä íòèáå
,íçä éìëá òâåð åúö÷ù íåùî íîçúî [÷åöéðä] ä÷ùîä ãåîòù íåùî àåäã áúë [íù úåéðùîä 'éô] í"áîøä .à
íçä ìáääù íåùî ïåéìòä àîèð ïëìå ,ïåéìòä éìëáù ä÷ùîä úà íîçîå íçä éìëä êåúî ÷åöéðä íò ìáää äìåòå
÷åöéðä òåéñ úîçî ÷øå ,ïåéìòä àîèìå úåìòì çë åá ïéà ò"ðôá ìáääù [é ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå .íäéðéá øáéç
 והקשו,[ שאמרו דאסור להעלות בשר וחלב על השולחן שמא יערבם ביחד ויתבשלו: ולכאורה יש להוסיף דכן משמע בגמ' ]דף קד.10
 ולמה לא העמידו בבשר צלי ]להשיטות שבשר,דהא כלי שני אינו מבשל והוצרכו לדחוק דחיישינן שמא יעלה באילפס ]כלי ראשון[ רותח
.[( )עיין ריש סי' פז דכן דעת הפר"ח והכו"פ,בחלב אסורים מהתורה בבישול אף בלי רוטב
[ בדין מצקת שהוכנסה לכלי: ובספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה נפל וכו' עוד נלע"ד[ תמה דא"כ למה נסתפקו תוס' ]ע"ז דף לג.11
. והרי אם נתחממה המצקת מהמים של הכ"ר הרי היא כ"ר ויש לה כח לבשל בעצמה,ראשון והוציאוה אם דינה ככ"ר
 תוספת עיון.12
נטילה בידו
 או דכיון שיש ליד,בספר מנחת פתים ]הובא בבדי השולחן ביאורים ד"ה אבל[ נסתפק אם נטילה בידו מצננת את המאכל כמו כלי שני
 אך אם אוחזו רק בשתי, ]ומסתבר דמיירי שאחז את המאכל בכמה אצבעות או בכף ידו.חמימות בטבע אין היא מצננת את החום שבידו
 כשם שמסתבר שנטילה במזלג מכלי ראשון אינה מחשיבה את הבשר ככלי שני מחמת מגע,אצבעות מסתבר שאין די בזה לשויי כלי שני
.[ כיון שאין זו אלא נגיעה מועטת,המזלג

8

13 .ïåúçúì ïåéìòä ïéá øåáéç øåöéìå úåìòì åçåëá ùé íîçúðù
14 .ïåéìòì àîèîå ïåúçúä ïî äìåò ìáääù íåùî íòèä åáúë á"òøäå ù"øä

.á
éøáãë áúë [àé ÷"ñ] ê"ùäå .í"áîøä ïåùìë äæå ,÷åöéðä é"ò åøáçîå øáâ äàúúù ä"åàä ïåùìë ÷éúòä [å ÷"ñ] æ"èä
éðéã úååùäì ïéàù áúë [â÷ 'éñ] é"àøäî é÷ñôáå 15 .÷åöéðä úà ê"ùä øéëæä àìå ,äìòîì øðäî äìåò ìáääù á"òøäå ù"øä
øåáéç ÷åöéðäù åè÷ð íééåñî øåéöáù øîåì êééù ïëìå ,äòéâðä àåä ø÷éòä äøäèå äàîåèáù ,øúéäå øåñéà éðéãì äøäèå äàîåè
]øîåì êééù àì äæ ïéðòìå ,øúéäá òìáéå áøòúé øåñéàäù ïðéòá àìà äòéâðá éã ïéà øúéäå øåñéà ïéðòì êà ,[êñð ïéé ïéðòì ïëå
.øåáéç ÷åöéðã
16 .à"îøä ÷ñô ïëå ,éëãøîä ïåùìî ïë ÷ééãå ãáòéãá øåñàì ïéàù [å ïéã óåñ èë ììë] øúéäå øåñéàä áúë :äëìäì

íçì íçî äøòîä
ïàë ùéù óà ïåúçúäî äìåòä ïéîçä ïéðòì ïðéùééç àìå ,àîè ïåéìòä ïéà íçì íçî äøòîäã àúéà [é"î ä"ô ïéøéùëî] äðùîá
17 .ïåéìòá úøëéð ïåúçúä úìåòô ïéàù íåùî àåäù ù"îäéôá í"áîøä áúëå ,÷åöéð íâ
:íé÷ñåôä å÷ìçð [áìç ìù øðì íç ïîåù åá ùéù éìëî úåøòì ïåâë] äìéçúëì íçì íçî úåøòì éøù éà ïéðòìå
'éô] äãåäé ãéäå .[äøòäá øàåáîë] ò"öá çéðä â"îôäå ,[å"ñ èð ììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,øéúä [â ÷"ñ] ììä úéá øôñá
18 .äìéçúëì øéúäì ïéðî î"î øåñàì ïéà ãáòéãáã éäðã ,äìéçúëì øåñàì áúë [à ÷"ñ øö÷ä
 .13ומשמע ברמב"ם שאין הטעם משום שהבל המשקה עצמו עולה ומטמא ,אלא משום דנוצר חיבור בין העליון לתחתון .וכן הוא ברמב"ם
בחיבורו ]פ"ז טו"א ה"א-ה"ב[ שכתב דאף שבעלמא ניצוק אינו חיבור ,הכא הוי חיבור משום שענן החמין עולה כתימרות עשן ומתערב
בניצוק.
 .14ומה שכתב הר"ש בהמשך הדברים שענן החמין עולה כתימרות עשן ומתערב בניצוק ,כבר כתב התוי"ט דפשוט שאין זה מדברי הר"ש
רק גליון מאיזה תלמיד שהעתיק שם את לשון הרמב"ם בחיבורו ,דאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,ואכן הרע"ב העתיק רק את
לשון הר"ש בתחילת דבריו.
 .15וכבר עמד במנחת יעקב ]כלל כג דין יב[ על חילוקי הלשונות בין הט"ז לש"ך ,אמנם הפמ"ג כתב לפרש דאין מחלוקת בין הט"ז
והש"ך ושניהם מסכימים שמכח הניצוק יש כח בהבל לעלות ולטמא .ועיין בהערה הקודמת מש"כ בשם התוי"ט.
 .16והא דלא אסרינן אף דיעבד מחמת ההבל העולה ויאסר אף בלי ניצוק ,כתב היד יהודה ]ס"ק יט[ דמה שנקטינן שההבל נחשב כמשקה
הוא רק כשאנו רואים שהעליון מזיע ומתלחלח מההבל ,וכלשון המשנה ]מכשירין פ"ה מי"א[ אם הזיעו ידיה נטמאה ,אבל עצם נגיעת
ההבל בעליון בלי שנראית זיעה ולחות אינה אוסרת .ורק לענין טומאה חששו כשיש ניצוק ועולה הבל דחשיב כנגיעה ,אך לענין או"ה
אין לאסור כיון שאין כאן תערובת.
 .17עיין פמ"ג ]מ"ז ס"ק ו[ שתמה על דין זה ,דמה בכך שאין הפעולה ניכרת מ"מ ההבל עולה למעלה .ולפי דברי היד יהודה שהובאו
בהערה הקודמת י"ל דעצם ההבל אינו אוסר עד שיראו שהוא פועל פעולה בעליון כגון שמלחלח אותו או מחמם אותו ,אך בסתמא אין
ההבל אוסר .אמנם עיין לעיל ]סי' צב ס"ז[ שהב"י ורע"א והפמ"ג ]מ"ז ס"ק כט[ הביאו את דברי התה"ד שנקט שאם הכלי העליון חם
נבלעת בו הזיעה ,ולכאורה צ"ע דא"כ גם במערה מחם לחם ,אם העליון כ"ר יבלע מהזיעה העולה מהתחתון אף בלי ניצוק .החכמת אדם
]כלל מה ס"י[ לא העתיק את הדין הזה של התה"ד] .ועיי"ש שהכנה"ג תמה על מהרא"י הנ"ל שהקדירה חמה נאסרת ,מדברי הרא"ש
]תשובה כלל כ סי' כו[ שכתב דשמא חום הרתיחה מעכב מלקבל הזיעה ,ואולי זה טעמו של החכמ"א שלא העתיק את דינו של התה"ד[.
 .18עיין בספר מאור השבת ]ח"ב[ במכתב הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ]כה ,ד[ שסמך על דברי החכמ"א והיקל לערות מחם לחם] ,עיי"ש
שאיירי באופן שאין היד סולדת בזיעה במקום של הקדירה העליונה[.
ולערות מחם לצונן לא מצינו ]גם ביד יהודה[ לאוסרה גם לכתחילה ,ולכאורה אין לאסור זאת כיון שאין כאן הבל שיעלה מן התחתון.
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ã óéòñ
ùåçë éìöá äèìôäå äòìáä éðéã
øñåà éìöäù øåòéùä ïéðòìå .øñåà éìöã çúåøã òîùîå ,éìöã çúåøë çéìîã [:æö óã] 'îâá àåä øñåàå òéìáî éìöù äæì øå÷îä
:íéðåùàøä å÷ìçð
19 .äìéèð éãë àåäã åè÷ð [áë 'éñ æ"ô] ù"àøäå [ãò ä"ã :åö óã] 'ñåú .à
éãëá øéîçäì à"áùøä áúë äùòî ïéðòì íðîà ,äôéì÷ éãë àåäù è÷ð [.â óã à øòù ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøä .á
.äìéèð
ìåëàì øåñàù åáìçá åàìöù éãâ éáâ [:åö óã] 'îâá øàåáîë äëéúçä ìëá òôòôî ïîù øåñéà ìáà ,ùåçë éìöá àåä ì"ðä ìë
.[ä óéòñ] ïìäì ïîù øåñéà ïéã øàåáéå .òôòôî áìçã
Å 'îâá åøîàå ,åðæà ùàøî åìéôà
äìéèð éãë øåòéù
à"áùøä ïåùìå ,èòî äôéì÷î øúåé àåä äìéèð øåòéùù áúë ï"øä .òáöàë àåäù äìéèð éãë øåòéùù áúë [ãë 'éñ] ù"àøä
ù"àøä ìò âéìôã íéúô úçðîä äæî ãîìå ,øúåéá äáò äôéì÷ àåä äìéèð éãëã àéä [é"áá àáåî :æé ã à øòù ã úéá úéáä úøåú]
.òáöà øåòéù êéøöî åðéàå
ìù ìãåâà åðééä òáöà øåòéùã áúëù [é ÷"ñ àñú 'éñ] ì÷ùä úéöçî ïééòå .òáöàë àåä øåòéùäã åè÷ð ò"åùäå øåèä :äëìäì
.ïë áúë [ãë ÷"ñ] íù á"ðùîä íâå ,úéöéö úåëìäì ïééöå ,øöä íå÷îá àìå åìù áçåøä íå÷îá éðåðéá íãà
ìåùéáå ùà éìö ìù äøãâää
.åéáâ ìò úéçåìçì èòî ùé éìö ìëá éøäù ìåùéá øãâá äðéà úéçåìçì úö÷ ,ìåùéáì éìö ïéá ìåáâä éáâì
äî ïéðòìå .åìåëá äòéìáä úà êéìåî áèåøäù ìùåáîë ïåãéð áèåøä êåúáù äî ,áèåøì õåç äúö÷îå áèåøá äëéúçä úö÷î íàå
:íéðåùàøä å÷ìçð áèåøì õåçù
íâã øáåñ é"øå ,[øåñéà åá òâð íà äìéèð éãë øñàðå] éìö ì"åäå äøéã÷á àöîðë åðéà áèåøì õåçù äîù øáåñ [è÷-ç÷ óã] é"ùø
,אמנם עיין בפמ"ג ]או"ח סי' תמד א"א ס"ק ה והובא בשעה"צ שם ס"ק ד[ שכתב שאין לערות מכלי ראשון של פסח על הכלי חמץ
 וסיים, וכוונתו שלפי הטעם שניצוק חיבור יש לאסור לכתחילה עירוי מכ"ר של פסח על כלי חמץ,[וציין לדברי הרמ"א דידן ולט"ז ]ס"ק ו
 ונפק"מ. וצ"ע, וכלשון האו"ה דתתאה גבר, וצ"ע דהא לא אסרו משום ניצוק גרידא אלא כשהתחתון מחמם לעליון.שבדיעבד אין איסור
. אמנם לפי החכמ"א שהתיר אף מחם לחם כ"ש שמותר מחם לצונן,מצויה בזה אי שרי לערות ממיחם רותח ע"ג חלב שבכלי
. ולא סגי בקליפה,[ נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו: תוס' הביאו מקור לשיעור כדי נטילה מהמשנה ]פסחים דף עה.19
, אלא שיש שישים כנגדו,ועיין בפמ"ג ]מ"ז ס"ק ז[ שכתב דהרשב"א הסובר דדי בקליפה יבאר דמיירי ברוטב שמן דמפעפע בכל הבשר
 וכשיטת הרשב"א באיסור שמן שבעינן שישים וגם, משום שבמקום בו נגע האיסור מתרכזת יותר הבליעה,ומ"מ בעינן גם נטילת מקום
 ]עוד הוסיפו תוס' דלא. ומבואר דאפ"ה בעי נטילה, איירי גם בכחוש, ולדעת תוס' כיון שהמשנה נקטה בסתמא.[ וכדלהלן ]סעיף ה,נטילה
.[מצינו בשום מקום שסגי לצלי בקליפה
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.äìéèð éãë àì óà ììë øåñéà ïéà íéùéù ùé íàå ,íéùéùá øñåàå äøéã÷áù ìéùáúäî ÷ìçë áùçð äæ
íå÷îá é"ùøë øéîçäì áúë êà ,ìéùáúäî ÷ìçë éåäã é"øë íéøáåñ íéðåùàøä áåøã áúë [à ïéã ãî ììë] íãà úîëçä :äëìäì
.äáåøî ãñôä ïéàù
øñåàù äìéèð éãë øåòéùä ïéãá
:åö óã] 'ñåúä åáúë ,åì êåîñä äìéèð éãë øåñàéå ð"ðç ïéã äæ øùáá øîàé äìéèð éãë øåòéù øñàðù éøçàã ïðéøîà àìã àä
øúåé òôòôî åðéà äìéèð éãë ìù äæ øåòéùá òìáðä øåñéàäù ïåéëå ,åøñåàäî øúåé øåîç øñàðä ïéàã íåùî àåäã [åìéôà ä"ã
.íù øñåà ð"ðç ïéãî øñàðù øúéää ïéà ,äæî
éìöá àðéëñã à÷çåã
ïëå ,ùåçë øåñéàá íâ åìåëá éìöá òéìáî àåä éøä àðéëñã à÷çåã ùé íàù ïåùàøä õåøéúá áúëù [æë ÷"ñ ãö 'éñ] ê"ù ïééò
.àðéãì â"îôä íù è÷ð
åãéâá åàìöù êøé
å÷ìçð íðîà ,ãéâì òéâîù ãò ìåëàìå óåì÷ì éàùøå ,úøñàð äðéà úø÷åðî äðéàù êøé äìö íà ìàåîù øîà [:åö óã] 'îâá àúéà
:åì êåîñä øùáä úà øñåà ãéâä íà íéðåùàøä
[ïðáøãî øåñàä] ãéâ ìù åðîù íåùî åðééäå ,ãéâä áéáñ äìéèð éãë íéøñåà [ãë 'éñ íù] ù"àøäå [ãò ä"ã íù] 'ñåúä .à
.ììë øñåà åðéàå íòè ïúåðá åá ïéà åîöò ãéâã
.[äìéèð éãëá øéîçäì áúë äùòîì êà] äôéì÷á éã ïéãä ø÷éòîù è÷ð à"áùøä .á
íâ åúáéáñ øñåà åðéà åîöò ãéâäù êåúîã ,äôéì÷ óà ö"àå ììë øåñéà ïàë ïéàù òîùî [á"ìä å"èô] í"áîøäî .â
.øñåà åðéà åðîù
.àðéãì ê"ùä ÷ôúñðå ,äôéì÷ éãë áúëù úàèç úøåúäî àéáä [áé ÷"ñ] ê"ùäå .äìéèð éãë øéñäì êéøöã ò"åùä áúë :äëìäì
íéùéù êéøöäì ùé ,úö÷ åìéôà ãñôä ïéàù íå÷îáã [ë"ñ ãñ 'éñ] à"îøä áúë âäðîä ãöî êà ,àðéã ïéðòì äæ ìëã àéáä íðîà
.éìöá ù"ëå äçéìîá

ä óéòñ
ïîù øåñéàá äèéìôå äòéìá éðéã
.òôòôî áìçù
Å íåùî íòèä 'îâá åøàéáå ,åðæà ùàøî åìéôà ìåëàì øåñà åáìçá åàìöù éãâ àðåä áø øîà àúéà [:åö óã] 'îâá
áåø åè÷ð êëå ,äøåñà äëéúçä ïéàå ìèá àåä éøä øåñéàä ãâðë íéùéù äëéúçä ìëá ùé íàã [àåää ä"ã íù] 'ñåúá øàåáîå
20 .íéðåùàøä
, ודלא כהרא"ה בבדק הבית ]ב"ד ש"א דף כא[ שכתב שחיישינן שמא אין הפעפוע הולך בשוה לכל החתיכה ולכן נקט דכולה אסורה.20
.דבכל מקום יש לחוש שמא נתרכז בו פעפוע האיסור
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äëéúçá íéùéù ùéùë
úëéúçá øåñéàä òâð åáù íå÷îá äìéèð éãë ïðéøñà éúëà äëéúçá íéùéù ùéå ïîù øåñéàá íà å÷ìçð íé÷ñåôäå íéðåùàøä
:øúéää
òâð åá íå÷îáù íåùî íòèä é"áä áúëå ,äìéèð éãë øéñäì ïðéòá î"î äëéúçá íéùéù ùéùë óàã øáåñ à"áùøä .à
.àúååáø äîë íùá [ãôøú 'éñ] éëãøîä àéáä êëå 21 ,äëéúçä ìëá òôòôî àåäù óà ,åðîî íùåø øúåé øàùð øåñéàä
àåä àìà ,äìéèð ö"à ïîù øåñéàáã íéè÷åð äîåøúä øôñå [ãì ÷"ñ à"øâä ë"ë éðàù ä"ã .æö óã] 'ñåú ,í"áîøä .á
.øúåî ìëä íéùéù ùé íàå ,äåùá åìåëá òôòôî
ì"ùøäîå [àøåã éøòù úåäâäá] é"àøäî úòãã àéáä [åè ÷"ñ] ê"ùäå ,äìéèð éòáã à"áùøä éøáã úà ÷éúòä ò"åùä :äëìäì
]íééñå ,äìéèð éòáã è÷ð [áì ììëå æè ììë] úàèç úøåúá êà ,äìéèð ö"àã [à"îøä úáåùú] äååãô í"øäîå [ë"ñ å"ô ù"ùé
.íéîñøåôîä íéðåîã÷ä íé÷ñåôä áåø úòã ïëã ê"ùä
äìéèð ,äìéèð éãë ÷ø øñåàù ùåçë øåñéàá ë"àùî] àøîåçì àéä äìéèðä ïîù øåñéàáã ç"øôäå [ã"ô á"ç] ïäë úçðîä åáúëå
22 .[ïéãä ø÷éòî àéä åæ
äòéâðä íå÷î òåãé ïéàå øúéä íò äìöðù øåñéà
.ïîù øåñéàì ùåçë øåñéà ïéá äæá ïéçáäì ùé ,äòéâðä íå÷î òåãé ïéàå øúéä íò äìöðù øåñéà
[á"ô á"ç] ïäë úçðîä åáúë êë ,÷ôåñîä íå÷îä ìëî äìéèð éãë ìåèéì êéøö àðéãî àéä äìéèðäù ùåçë øåñéàá .à
.[ë ÷"ñ] ç"øôäå
úåøçàä úåìéèð áåøá øåñàä äìéèðä íå÷î ìèá ,ãçà íå÷îá àìà òâð àìù òåãé íàã áúë [ò"åùä ïåéìâ] à"òø
23 .éøúá ãç ìåèéáá äæá éâñã åðééäå ,úåøúåîä
 .21הרשב"א הביא מקור לדין זה מהמשנה ]פסחים עה [:דאם נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ,ופירש דאיירי ברוטב
שמן המפעפע בכולו ואפ"ה בעי נטילה .כתב הפמ"ג ]מ"ז ס"ק ז[ שהרשב"א אזיל לשיטתו שצלי כחוש סגי לו בקליפה ,א"כ אין לפרש
את המשנה ברוטב כחוש ,דלזה סגי בקליפה ]להרשב"א דס"ל דמעיקר הדין צלי כחוש אוסר רק כדי קליפה[ וע"כ מיירי ברוטב שמן,
ואינו אוסר את כל הבשר כיון שיש שישים נגדו ,ומ"מ בעי נטילה.
 .22ובספר איסור והיתר ]כלל יד דין ג[ כתב דבאיסור שמן הנטילה היא מספק ,ונפק"מ שאין אומרים בזה חנ"נ על שיעור הנ"ל של
הכד"נ ,והיינו שאם דרך משל שיעור האיסור השמן הוא כזית ,והוא נבלע בכדי נטילה ששיעורו שני זיתים ,אם בישל מעתה את החתיכה
סגי בזה שיש בחתיכה שישים זיתים ,ולא אמרינן שיהא דין חנ"נ על שיעור כדי נטילה דניבעי קכ זיתים ,והטעם כיון ששיעור כדי נטילה
בשמן הוא מספק ויש להקל בספק ,ולפי המנחת כהן והפר"ח שנקטו שנטילה זו היא רק לחומרא ,כל שכן שיש להקל בספיקו.
ובספר בדי השולחן הביא מהפמ"ג ]בסדר הנהגת הנשאל פרק ב סכ"ה[ שכתב דאם נפל כדי נטילה לקדירה ונשפך חלק מהתבשיל באופן
שא"א לדעת אם היה שישים כנגד האיסור ,יש להקל בספקו כיון שאינו אלא חומרא] .אך משמע שאם ידוע שאין שישים כנגד הכד"נ,
לא היה הפמ"ג מתיר אף אם יש שישים כנגד האיסור ,וזה לכאורה דלא כאו"ה הנ"ל[.
 .23ואף שבעלמא בתערובת מין בשאינו מינו יבש ביבש בעינן שישים גזירה שמא יבשלם ויתנו טעם זה בזה ,כתב רע"א דהכא אין צריך
שישים ]אף במין בשאינו מינו[ ,כיון שאם יבשל הכל ביחד יתפזר האיסור בכל החתיכה ,והוא באופן שיש בחתיכה שישים כנגדו .ואף
שעובי החתיכה אינה בכלל הספק ,מ"מ צ"ל שרע"א נקט דכיון שכרגע הכל מחובר ,לכן לא גזרינן שמא יבשלם אחר שיחתוך את הכד"נ
מהחתיכה אלא שמא יבשל במצב זה כשהכל מחובר ,ויש בחתיכה עצמה שישים כנגד האיסור.
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äæ ïéà äîéòè é"ò áøòúðù øåñéàä úà øéëäì øùôà íàã úåîå÷î äîëá áúëù ,åúèéùì ìéæàã ì"é ç"øôä úòãáå
.øåñéàä òåìá åáù äìéèð éãëä úà äîéòè é"ò øéëäì øùôà ð"äå ,øëéð øåñéàäù ïåéë úáåøòú øãâá
.äòéâðä íå÷î òåãé ïéàù äø÷îá ì÷äì ùéã ì"ðä ç"øôäå ïäë úçðîä åáúë àøîåçì ÷ø àéä äìéèðäù ïîù øåñéàá
äòéâðä íå÷î òåãé íà ,øåñéàä ãâðë íéùéù ùéù ïîù øåñéàáã åáúëù ò"åùäå à"áùøä ïåùìî úàæ ÷ééãì åáúëå
24 .øåñàì ïéà äòéâðä íå÷î òåãé ïéà íàã òîùîå ,äìéèð éãë ìåèéì êéøö

.á

äùòîì âäðîä ,øúéä íò äìöðù ùåçë øåñéà
íà] øúéää ìë úà øåñàì àåä âäðîä êà ,àðéãî àåä äìéèð éãë ÷ø øúéää úà øñåà ùåçë øåñéàù äæ óéòñá øàåáîä ìë
êøñ åá ùéù øåñéàá éøäù] .õîç åà íã ïåâë úéðåðîù êøñ åá ïéàù éøîâì ùåçë øåñéàá óà åðééäå ,[øåñéàä ãâð íéùéù åá ïéà
à"îøá äæ âäðî àáåäå .[ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéàù ïåéë ,ïîù àåä åìéàë ïðéøîçîã äæ óéòñá à"îøä áúë úéðåðîù
æ"åàä íùá] ì"ùøä éøáã úà àéáä àåä íâù [åë ÷"ñ ïìäì] æ"èá ò"òå ,éìö ïéðòì [æè ÷"ñ] ê"ùáå ,äçéìî ïéðòì [è óéòñ]
ììëå æè ììë úàèç úøåúäî ì"ðä ê"ùä íâ àéáä ïëå] .ùåçëá óà åìåëá øåñàì äçéìîå äééôàå äééìöá âäðîäù [é"àøäîå
.[çì
óåñ ïìäì] à"òø éøáãá ò"òå .äìéèð éãë àìà ìëä øåñàì åâäð àì [éøîâì ùåçë àåä øùà] ïðáøã øåñéàáù ê"ùä áúë íðîà
.úö÷ ãñôä íå÷îá äæá ïéìé÷î äøåú øåñéàá óàã áúëù [è óéòñ
÷"ñ àðú 'éñå ,ãë ÷"ñ] àñú 'éñáù ,äæá äøåøá äðùîä é÷ñôá äøéúñ äù÷ä [øñåà åðéà ä"ã íéøåàéá] ïçìåùä éãá øôñáå
óéñåä äìéèð éãëá éâñã à"òø áúëù äòå÷á äèéç éáâì [àé óéòñ] æñú 'éñá åìéàå ,øåîâ õîçá óà äìéèð éãëá øéúä [àé÷
.øåñà æ"ä íéùéù ïéà íàù òîùîå ,íéùéùá ìèá øàùäã [ð ÷"ñ] á"ðùîä
ùåçë øåñéà íèôîä ïîù øúéä
øåñéàä åìéàë åøñåàå øúéää ìëá òôòôî àåäå øåñéàä úà íèôî øúéää ,ïîù øúéä íò äìöð ùåçë øåñéà íàù ò"åùä áúë
øîà íúä àúéàã [:åò óã íéçñô] 'îâäî äæ ïéã ãîì øåèä .åì åîã÷ù íéðåùàøá àöîð àìå ,øåèá àåä ïéãä øå÷î .ïîù åîöò
äæ íéãåôéù éðù øåðúá åìöðù éøééîã é"ùøéôå .éããäî éîèôî è"î ,øåñà ùåçë äìéáð øùá íò åàìöù ïîù äèåçù øùá áø
.[àúìéî àçéø ïðéøîàã øáåñ áøå] àåä íâ çéø àéöåîå äæ øæåçå ,åîèôîå ùåçëì ñðëð ïîùä ïî çéøäã áø øáåñå ,äæî ÷åçø
äëéúçì äëéúçî àöåé òåìáä ïéà ùåçë øåñéà äòìáù øúéä úëéúçã úéáä úøåúá à"áùøäî àéáä [æ óéòñ] ïìäì øåèä äðäå
.òôòôì åòáèá ïéàù øåñéàä úà åîò êéìåî ïîùä ïéàã äðéîù àéä øúéää úëéúçù ïôåàá óà äæã à"áùøä áúëå ,áèåø éìá
äæá åøîàðå 25 .àéùå÷ä ìò õøéú àìå ,åëåúá òåìáä øåñéàä úà íèôî ïîùä øúéääù àîéð àì éàîàã é"áä äù÷äå
[: דהא לפי הרשב"א חיוב הנטילה באיסור שמן נלמד מהמשנה ]פסחים דף עה, דיוק זה של המנח"כ והפר"ח מהרשב"א לכאורה צ"ע.24
 ואולי. וא"כ למה היקל הרשב"א כשאין ידוע מקום הנגיעה, וא"כ לשיטתו אין זו חומרא אלא מדינא דגמרא,גבי נטף מרוטבו על החרס
 וכן לשון, לכן הך נטילה אף שהיא מדינא דגמ' אינה אלא מספק ולכן הקלו בתערובת,כיון שיש שישים בחתיכה והאיסור השמן מפעפע
.המנח"כ דאין צריך לאסור התערובת כיון דבטל בשישים
 וכתב הש"ך ]ס"ק. מ"מ אין האיסור הכחוש מפעפע, ולהלן ]סעיף ז[ השמיט השו"ע מש"כ הטור דאף באופן שחתיכת ההיתר שמינה.25
.[ וכ"כ הגר"א ]ס"ק נה, ולכן לא כתב בזה לא איסור ולא היתר,יט[ שהשו"ע השמיט זאת משום הקושיא הנ"ל של הב"י
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:íéöåøéú äîë
íåùî íòèäå ,åîèôî ïîùä øúéää î"î ùåçë àåäù óàã ,áìçá
Å ÷ø øîàð íåèéô ïéãù áúë [èé ÷"ñ] äùî éëøãä .à
øåèä êà .òôòôîã ïîù áìçë åúåùòì íåèéô éðäî äæìå ,òôòôî åðéà ùåçë àåä íàù àìà ,òôòôì åòáè áìçù
Å
]åðéà øùáå ,ùåçë øåñéà øùá ìù íòè äá òìáðù äëéúçá àìà ,ùåçë áìçÅ äòåìá äëéúçá éøééà àì [æ"ñ ïìäì
.íèôúî
øùà ùåçë øùá úëéúçá ÷ø øîàð íåèéô ïéãã áúë [é ÷"ñ æ"èä ìò ë"ä÷ðáå èé ÷"ñ ê"ùá àáåä è úåà] ç"áä .á
,[äìéèð éãë òìáäì äçåëá øùà] øåñéà áèåø úèìåô åæ äëéúçã ,äá òåìáä øåñéà íåùî àìå äîöò ãöî äøåñà àéä
óàã ,äëéúçá òåìáä ùåçë øåñéàá ë"àùî ,åìåëá åëéìåîå äæä áèåøä úà ÷æçî àåä éøä ïîù øúéää íà ïëìå
26 .åîèôì äçëá ïéà î"î äðéîù àéä äëéúçäù
äçéìîá íåèéô
íåèéô ïéã àäéù ïðéøîà àìå ,çåìî àåäå ïîåùå íã åá ùé øéöäã ,øéöä êåúá äúö÷îù ïôåàá äçìîðù äëéúçî æ"èä äù÷ä ãåò
.÷éøù ÷øùéî íãã ïéøåñéà øàùî äðåù åòáèù éðàù íãã æ"ò é"áä áúëå .øéöì õåçîù äîá óà äëéúçä ìëá íãä êéìåäì
øåèäì óàã ì"ùøäîä íùá [åë ÷"ñ ïìäì] æ"èä àéáä ïëå ,íåèéô äá êééù àìù äçéìîá øåèä äãåîã áúë [ë"ä÷ð] ê"ùäå
,äçéìîá íåèéô ïéàã ì"ùøäîë åè÷ð ê"ùäå æ"èä êà ,[è óéòñ ïìäì] äçéìîá íâ íåèéô ïéã áúë ò"åùäå ,äçéìîá íåèéô ïéà
.äëìä ïëã [é ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

 .26הט"ז ]ס"ק י[ תמה על הסברא הזו ,דאדרבה ,איסור כחוש הבלוע בחתיכת היתר שמינה יש יותר סברא שהשמן יפטמו ויוליכנו למקום
שאיסור שמן יכול לילך .ועיין ביד יהודה ]ס"ק כד[ שכתב דקשה להבין את סברת הש"ך.
)א( מדברי המג"א ]סי' תמז ס"ק ב[ נראה שנקט שאיסור בלוע אינו מתפטם ,דפיטום חל רק על גוף חתיכת האיסור ולא על בלוע .ומהפמ"ג
]ש"ד ס"ק יד[ נראה שנקט דלא רק בלוע אינו מתפטם ,אלא כל איסור מועט כגון רוטב נבילה כחוש או מעט שמנו של גיד שנמחה ונפל
על היתר שמן אינו נבלע אלא כ"ק ,כיון שלא היה מפוטם מעיקרא ,והיינו דס"ל דפיטום חל רק על חתיכה שלימה של איסור ,דהיא נעשית
כשמינה בעצמה ,ומעתה בכוחה להבליע בכולה.
)ב( החזו"א ]סי' כב ס"ק ח[ פירש דברי הש"ך באופן אחר ,דכל כח הפיטום הוא טרם שנבלע האיסור ,דכח השמן נכנס בכחוש ואינו
מניחו להבלע במקום מוגבל ]כדי נטילה[ אלא מוליכו בכולו ,אבל איסור שכבר נבלע במקום מסוים וקנה מקומו ,ואין כח בצלי לעוקרו
ממקומו ולהוליכו ,גם היתר שמן אינו יכול לעשות זאת.
ולהלכה כתב הפמ"ג להקל במקום הפסד ,והחוו"ד לא היקל אלא בהפסד מרובה.
תוספת עיון
איסור כחוש שנתפטם ונצלה אח"כ עם היתר כחוש
כתב החוו"ד ]ס"ק יא[ שאם נצלו איסור כחוש והיתר שמן יחד באופן שהאיסור נתפטם ואסר את כל ההיתר ,מ"מ אין אנו אומרים שמעתה
נחשב האיסור כשמן ואם יצלה עמו היתר כחוש יאסרנו כולו ,אלא אינו אוסר אלא כדי נטילה .והטעם משום שהחוו"ד נקט דהפיטום אינו
נותן לחתיכת האיסור דין שמן ,אלא רק מה שנפלט מהאיסור ונבלע בהיתר מתחזק ומתפטם ע"י ההיתר ,ולא גוף האיסור עצמו .ועיין
בחוו"ד שלמד כן מדברי הש"ך ]ס"ק יט[.
ולפי המג"א ]סי' תמז ס"ק ב[ והפמ"ג ]ש"ד ס"ק יד[ לכאורה הפיטום פועל על גוף החתיכה הכחושה] .אמנם אין זה מוכרע שנהפכת
להיות שמינה בעצמה אף לענין צלייה אחרת ,די"ל דרק ביחס בין שתי החתיכות אמרינן שההיתר מפטם את הכחוש לענין שיוכל להבליע
בו ,אך לא לענין חתיכה אחרת[ .ולפי החזו"א הנ"ל פשוט שאין החתיכה הכחושה נהפכת להיות ככחושה בעצמה.
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íåèéô ïéã ø÷éòá äëìä ÷ñô
:íåèéô ïéã åùãéçù ò"åùäå øåèäë ïðéè÷ð äëìäì íà å÷ìçð íé÷ñåôä
øåñéà úëéúç íà ïëìå ,íåèéôì ììë ïðéùééç àì äëìäìã íéè÷åð [äð ÷"ñ] à"øâäå [èé ÷"ñ] ç"øôä ,[é ÷"ñ] æ"èä .à
.äìéèð éãë àìà úøñåà äðéà äðîù øúéä úëéúçá äòâð äùåçë
÷"ñ àñú 'éñ] á"ðùîä ,[â ïéã ä ììë] íãà úîëçä ,[é ÷"ñ æ"î] â"îôä ,[á ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîä ,[èé ÷"ñ] ê"ùä .á
.íåèéô ïéã íéøáåñ [ë÷ 'éñ ç"åà] à"åæçäå [ì
ïåãì ïéøéîçî éøäù ,äæ ïéãá î"÷ôð ë"ë ïéà ïëì ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéàã à"îøä áúëù ïåéë íðîà
ïëà äæáù ì"úà ,äáåøî ãñôä ìù äø÷îá î"÷ôð ùé íðîà .íåèéô éìá óà åìåëá øñåà àåä éøäå ïîùë øåñéàä úà
íà î"îã (à"îøäî à"òø ÷ééãù éôë àìãå ,é"ðîä íùá è"ñ ïìäì) à"òø àéáäù åîë] ùåçëë øåñéàäì ïðéðééã
.[íåèéô ïéã íéøáåñäì åîèôî àìë éåä ïîù øúéää
[è óéòñ] à"îøä áúë î"î ,ïéàé÷á åðà ïéàã øîåì ïéøéîçî ïéàã úéðåðîù êøñ åá ïéàù éøîâì ùåçë øåñéàá óàå
,íåèéô ïéãá î"÷ôð ïéà éøîâì ùåçëá íâù àöîðå ,ùåçëá óà éìöá ìëä øåñàì âäðîäã [æè ÷"ñ] ê"ùä åàéáäå
ë"àå [ãñôä úö÷ íå÷îá äøåú øåñéàá óà úàæ øéîçäì åâäð àì ïëå] ,úàæ øéîçäì åâäð àì ïðáøã øåñéàá íðîà
27 .éøîâì ùåçëá íåèéô ïéãá î"÷ôð ùé
ïéàé÷á åðà ïéà àðãéàäã à"îøä éøáãá
[ïîù àäéù íéîòôì êééùù åðééäå] úéðåðîù êøñ åá ùéù úîéà ìë ïëìå ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéà àðãéàäã à"îøä áúë
28 .[ùåçëë éåäã ïéìé÷î äáåøî ãñôä íå÷îá íà íé÷ñåôä å÷ìçðã àéáäù (è óéòñ ïìäì) à"òø éøáãá ïééòå] .ïîùë åúåà íéðã
äéá àëééù íãá áøåòî äçéìî ïîæá àöåéä øéö êà] ,úéðåðîù äéá àëééù àìù éøîâì ùåçë øåñéà áùçð íãù íé÷ñåôä åáúë

 .27תוספת עיון
דין פיטום כשאין שתי החתיכות חמות
כתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק יד[ דיש להסתפק אם דין פיטום נאמר רק כאשר שתי החתיכות חמות ,או דגם היתר צונן שמן יכול לפטם איסור
חם כחוש ,א"נ איפכא.
במקרה שההיתר הצונן השמן מונח ע"ג האיסור החם הכחוש כתב הפר"ח ]ס"ק לה[ דיש פיטום ,דכיון שתתאה גבר הרי הוא מחמם את
העליון והוי כשניהם חמין ויש בזה פיטום ונאסר כל ההיתר .והבדי השולחן דייק מדברי הדגמ"ר ]סי' ע ס"ד[ דס"ל דדין תתאה גבר אינו
מספיק לעשות פיטום ,אלא בעינן ששתי החתיכות תהיינה חמות] .הדגמ"ר איירי לענין מליחה ,ומבואר בדבריו דאף אי ננקוט דין תתאה
גבר במליחה ,מ"מ לא יהא דין פיטום כשהאיסור הכחוש המליח )שדינו כרותח( למטה ,ועליו נמצא היתר שמן תפל )שדינו כצונן( ,ולא
אמרינן שהתחתון מחמם את העליון ,ומעתה הוי כשניהם חמין ויתפטם האיסור ויאסר ההיתר העליון כולו ,ורק אם גם ההיתר השמן מליח
אז הוי כשניהם רותחין ,ואז יפטם ההיתר השמן המליח את האיסור הכחוש שגם הוא מליח[.
ומדברי הב"י ]ד"ה כתב הרשב"א[ הביא בספר בדי השולחן ראיה דס"ל דגם היתר שמן צונן מפטם איסור כחוש חם ,עיי"ש שאיירי לענין
מליחה דהיתר שמן תפל מפטם איסור כחוש מליח.
 .28וכתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק יח והובא גם בגליון רע"א להלן סעיף ט[ שיש להסתפק אי אמרינן חומרא זו דאין אנו בקיאין לגבי דין
פיטום ,וכגון שהאיסור כחוש לגמרי שאין בו סרך שמנונית ובדרבנן ,דמקילין לדון אותו למעשה ככחוש ,אך ההיתר אינו כחוש לגמרי,
האם דיינינן לההיתר כשמן מחמת שאין אנו בקיאין ויפטם את האיסור ויאסור את כל ההיתר ,או דכיון שכל עיקר דין פיטום שנוי במחלוקת
לא מחמירינן בו כ"כ.
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íàù (á ÷"ñ æîú 'éñ) à"âîá øàáúð î"îå] úéðåðîù êøñ åá ïéàù øåñéà áùçð õîç ïëå .[ïîåù åá áøåòî íéîòôìã ,úéðåðîù
.[ïîù øåñéàë äæ éøä ,äìôëúðù ïåâë õåîéç ùùç äá ãìåðå ïîåù íò äöîä äùåìéð

å óéòñ
åà] ïîù øåñéàä àäéù (à :íéàðú éðù ïðéòá åìåëá éìö øåñàéù éãëã åðééäå ,[â óéòñ] ìéòì øàáúð äæ óéòñáù ïéãä ø÷éò
úà íâ íéðãù ãò ïðåö äàìéò ìò øáåâä íç äàúú àäéù åà ,úåîç úåëéúçä éúù åéäéù (á .[ä"ñ ì"ðëå øúéää é"ò íèôúéù
.íçë ïåéìòä
.äôéì÷ éãëî øúåé øñåà åðéà çúåø éìö ïåéìò åìéôàù íøåâ äæ éøä ïðåö äàúúä íà ïëìå

æ óéòñ
áèåø ïéàùë éìëáå äëéúçá òåìáä øåñéà ìù òåôòô éðéã
.[á"ò ç óã à øòù 'ã úéá úéáä úøåú] à"áùøá àåä áèåø éìá úøçà äëéúçì äðîî àöåé åðéà äëéúçá òåìáäù ïéãä øå÷î
,úåøñàð ïðéà úåëéúçä øàù êà ,åæä äëéúçä úøñàð áèåøì õåçîù äëéúç ìò áìç úôéè äìôð íàã [.ç÷ óã] 'îâá åøå÷îå
29 .òôòôî åðéà ïëìå ùåçë áùçð áìçäù
È È à"áùøä è÷ðå .úøçà äëéúçì òôòôî áìçä ïéàù äæî øàåáîå
ïîù øåñéà
äëéúçá òåìáä ïîù øåñéàá å÷ìçð íéðåùàøä
30 .àøáñî úàæ áúëù òîùîå ,äëéúçì äëéúçî òôòôî àåäù äàøðã áúë [:è óã íù] à"áùøä .à
.òôòôî åðéà ïîù øåñéà íâù è÷ð [âôøú 'éñ éëãøî] âøåáðèåøî í"øäîä .á
,÷ìåç éìá ïë å÷ñô à"îøäå ò"åùäù ïåéëã [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå ,à"áùøä úèéù úà ÷ø åàéáä ò"åùäå øåèä :äëìäì
31 .à÷éôñ ÷ôñì óøèöäì åà ,ïðáøã à÷éôñá ì÷äì ÷ôñ åæ ú÷åìçîî ïðéãáò àì
[ עיין ש"ך ]סי' צב ס"ק ג, והא דהחלב אוסר את כל החתיכה ול"א דכיון דכחוש הוא ניהוי כשאר צלי שאינו אוסר אלא כדי נטילה.29
 ב( עוד הביא את. ועיי"ש בדגמ"ר, ועיין בסוף דבריו שכתב דלא משמע כן ברשב"א, א( החלב נחשב איסור שמן:שכתב בזה ג' דרכים
 והוסיף הש"ך שזה רק בחלב שהוא, ההבל מוליך את החלב בכל החתיכה,דברי הר"ן שכתב דכיון שהחתיכות בתוך קדירה ויש בה הבל
 ולפי"ז מתבאר, ג( עוד דן הש"ך להעמיד שחתיכת הבשר היתה שמינה והיא מפטמת את החלב ומוליכתו בכולה.צלול ולא בדבר גוש
. אך אין החלב נעשה שמן לפעפע לחתיכה אחרת,דהפיטום מהני רק לחתיכה זו
.דחלב הוי איסור שמן
ָ◌  ואולי סבירא ליה, המהר"ם למד זאת מסוגיא דטיפת חלב שנפלה על החתיכה.30
 והט"ז ]ס"ק, אין מצרפין כל החתיכות לשישים, ועיין לקמן ]סעיף ט[ שהשו"ע כתב דאם נמלחו כמה חתיכות בשר עם חתיכת◌ֵחלב.31
 וכתב בנקודות הכסף ]על הט"ז ס"ק כב[ שהשו"ע חשש לחומרא. שכתב בסעיף ז דאיסור שמן מפעפע,כב[ תמה שהשו"ע סותר דברי עצמו
.שהאיסור אינו מתפשט בשוה בכל החתיכות ואינו כבישול שמפשט את האיסור בשוה בכל הקדירה
תוספת עיון
בלוע אינו יוצא כלל אפילו משהו
 דכן מוכח במקור,כתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק יח[ דכשאמרו שאין הבלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלי רוטב היינו דאפילו משהו אינו יוצא
, אינה אוסרת חתיכות אחרות אף לר' יהודה דס"ל דמין במינו במשהו,[ שחתיכה של בשר שנאסרה משום שבלעה חלב.הדין בגמ' ]דף קח
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úåëéúçä ìëá äòéìáä êéìåäì åçåëá øùà áèåø
øàùá åðëéìåéå äëéúçá òåìáä úà èåìôéù ïéðòì áèåøë áùçð åðéà éìöä ïî àöåéä ìäåî úö÷ã [ë ÷"ñ áö éñ] úòã úååçä áúë
àöåé òåìá ïéàã ïðéøîà ä"ôàå ,ìäåî ùé éìö ìëá éøä ïë øîàð àì íàã ,áèåø ìù äìåãâ úåîë ïðéòáã ì"ñã åðééäå ,úåëéúçä
.áèåø àìá
øåñéà åá òåìáù çúåø øúéä ìò êôùðù ïðåö áèåø
éìá äëéúçäî àöåé òåìáä ïéà ,øåñéà äá òåìáù úçúåø øúéä úëéúç ìò ïðåö áèåø êôùð íàù [ä ÷"ñ àö 'éñ] æ"èä áúë
áèåøä êåúáù äëéúçë éåäå ,çúåøë áèåøä éåä øáâ äàúúù ïåéëã øáúñîã áúë [ìëä ä"ã ä ÷"ñ æ"î àö 'éñ] â"îôäå .áèåø
32 .[øáëå ä"ã ç ÷"ñ áë 'éñ] à"åæçä ïëå ,äæ íòèî æ"èä ìò äîú à"òø íâ .äëéúçá òåìáä èìôðã
øåñéàî òåìáä ïðåö øúéä ìò êôùðù çúåø áèåø
ø÷éîãàã ïðéøîà î"î ,åððöîå øáåâ äàúúù óà ,øåñéàî òåìáä ïðåö øúéä ìò êôùð çúåø áèåø íàù [ò"åùä ïåéìâ] à"òø áúë
úà èéìôäì ìåùéáë éåäå çúåø áèåøë áéùç ïðèöð àì ïééãòù äæ øö÷ ïîæìù åðééäå ,øúéää ìù äôéì÷ éãëá òåìáä ïî èìô äéì
33 .[äôéì÷ éãëá àìà èéìôî àåä ïéà ãéî ïðèöî àåäù ïåéë íðîà] ,òåìáä
áèåø éìá àöåé åðéàù òåìá øåñéà
áçú åà ,áìç íäá òìáðù íéâã åà æøåà ïåâë ìéùáúã áúëù [äî 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"ùéä éøáã úà àéáäù [áë ÷"ñ] ê"ù ïéò
úäâäá ïééòå .óëä øñàðå áìç åà øùá åìåë åìéàë ìëàîä áéùçå ìëàîä úà òåìáä øñåà øéôù ,åîåé ïá øùá ìù óë íäá
î"áä áúëå .óëä äøñàð äîì ë"à áèåø éìá àöåé ìëåàá òåìáä ïéàù ïåéëã æ"ò äîúù [ãé ÷"ñ ãö 'éñ æ"èä ìò] øéàî úéá
åðéà ìåìá øáãã ïéòá àåä åìéàë éåä àìà ,æøåàá òåìáë ÷ø åúåà íéðã åðà ïéà æøåàä êåúì ùîî áìç êôùð íàù øáúñîã
.[ïéàã àä ä"ã æ ÷"ñ áë 'éñ à"åæçä åîò íéëñäå] ,òåìáë
äçìîð àìù øùá úëéúçá àöîðä íã
ïéãë äçãåäå äëéúçä äçìîð øáë íà à÷åã åðééä ,áèåø éìá äðîî àöåé äëéúçá òåìáä íã ïéàã àäã [çé ÷"ñ] ê"ùä áúë
 והוסיף דכן מבואר גם ברמ"א ]או"ח סי' תסז סי"ד[ דמצה שנבלע בה חמץ ונגעה במצה אחרת אין המצה.ומוכח שאפילו משהו אינו יוצא
. אף דחמץ בפסח אוסר במשהו,האחרת נאסרת
בלוע אינו יוצא אף להיתר צלול
כתב הפמ"ג ]מ"ז ס"ק יד[ דבלוע של איסור אינו יוצא מהחתיכה אף אם ההיתר שמבחוץ הוא צלול ]כל זמן שהוא בכמות מועטת שאינו
.[ דרוטב דינו כבישול,בגדר רוטב
 ותמה על, וכדין בישול, ועיי"ש בחזו"א שנקט דע"י תתאה גבר חשיב הרוטב כרותח לענין שיבליע בכל החתיכה ולא רק כדי נטילה.32
.הש"ך ]סי' צב ס"ק ג[ שלא כתב כן
 ובספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה אין[ כתב דיש לדון דלפי הש"ך ]ס"ק כא[ שדייק מהרשב"א דאין בלוע שמן יוצא באופן זה.33
 דרק מהתתאה עצמו נפלט ולא, דלא אמרינן דבשיהוי זמן הקצר עד שהתתאה גובר ומצנן לעילאה ייפלט הבלוע מהתתאה,שהתחתון צונן
 אמנם בגוף דינו של הש"ך הנ"ל הביא הפמ"ג. ה"נ לא נאמר כרע"א דבשיהוי זמן זה ייחשב רוטב רותח לפלוט בלוע כחוש,מהבלוע בו
 כן יפלוט את הבלוע,דהאו"ה והפר"ח והפרי תואר חולקים וסוברים דכשם שעילאה רותח הניתן בכלי צונן פולט את הבלוע בקליפת הכלי
. וכתב הפמ"ג דאין להקל כהש"ך אלא במקום הפסד.באוכל
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.äééìöáå äçéìîá úøñåàù íé÷ñåôä ìëá èåùô ,äîöò ìù íã äá ùéå äçìîð àìù äëéúç ìáà ,íã äòìá ë"çàå
:ê"ùä éøáã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå
òáè éøäù ,òåìáë àìå ïéòá íã åîë éåäã ê"ùä è÷ð äééìöå äçéìîá à÷åãã áúë [ä ÷"ñ çë ììë] á÷òé úçðîä .à
äëåúáù íãä ïéà ìåùéá úîçî äîç äëéúçá äçìîð àìù åæ äëéúç úòâåðùë ë"àùî ,íã êåùîì äééìöäå äçéìîä
÷"ñ æ"î] â"îôä ë"ëå ,äééìöå äçéìîá áåúëì ê"ùä ÷ã÷ã ïëìå .áèåø éìá àöåé åðéàå ,òåìáë ÷ø ïéòá íãë áùçð
34 .[æè
øáãë ììë úáùçð äðéà øùáä êåúá íãä ìù åúåàéöî íöòã è÷ð ê"ùäù áúë [åðééäå ä"ã æ ÷"ñ áë 'éñ] à"åæçä .á
áùçð áìçä ïéà áìç íò ìåìá æøåàù [ãé ÷"ñ ãö 'éñ æ"èä ìò åéúåäâäá] øéàî úéáä áúëù äîì úàæ äîéãå ,òåìá
.òåìá
íãä úà èìåô åðéà [íç åãåòá] éìëá òâðù ãáëã áúëù ù"ééò ,òåìáë áéùç äëéúçáù íã íâù ì"ñã øàåáî [æè ÷"ñ] æ"èáå
ì"ðä ê"ùá â"îôäå á÷òé úçðîä øåàéá éôìå] .åìàä æ"èä éøáãì ïééö [çé ÷"ñ ê"ùä ìò] ø"îâãäå .òåìáë éåäã íåùî åëåúáù
.[äæá ê"ùä ìò àåä ÷ìåçù äéàø æ"èä éøáãî ïéà
ä÷ùîá òåìáä øåñéà
äæ íâã ,åîò òìáð øåñéàä ïéà øúéä úëéúçá òìáð ä÷ùîäå 35 ,øåñéà åá òåìáù ä÷ùî ùé íàã [âé ÷"ñ] úòã úååçä áúë
åîöò ä÷ùîäù ïåéëã ,ã"ååçä éøáã ìò ÷åìçì áúë [åð ÷"ñ áö 'éñ] äãåäé ãéäå .áèåø éìá ä÷ùîäî àöåé òåìá ïéàã àä ììëá
.åá òìáð øåñéàä íâ òìáð
úøçàá äòâðå áìç äòìáù øùá úëéúç
,äá úòâåð àéäù úåøçà úåëéúç úøñåà äðéà î"î ,äìåë äøñàð áìç
È È äòìáù øùáä úëéúçù óàã øàåáî [.ç÷ óã] 'îâá
.äëéúçì äëéúçî òôòôî åðéà áìçäù
È È íåùî íòèäå
:[æé ÷"ñ] ê"ùäå [âé ÷"ñ] æ"èä äæá å÷ìçð ïëå ,íéðåùàøä äæá å÷ìçðå
øùá íòè ÷øã íåùî íòèäå ,úøñàð úøçàä äëéúçä ïéàã äùòîì ïéãä ïëã åè÷ð æ"èäå [úéáä úøåú] à"áùøä .à
íéáøåòî íäùë ÷øå ,øåñà àåä ïéà áìçäî øùáä ãéøôð øùàëã æ"èä øáåñå ,áìç íòè àìå äøåñàä äëéúçäî èìôð
.äìéáð äùòðã ïðéøîà
ïëì ,øåñà åèçåñì øùôàå äìéáð úéùòð äëéúç ïðéøîà [.è÷ óã] àéâåñä úð÷ñîìã åè÷ð [æé ÷"ñ] ê"ùäå øåèä .á
àéäù úøçà äëéúç úøñåà äøåñàä øùáä úëéúç àìéîîå ,øåñà àåä éøä áìçäî øùáä úà åãéøôé íà íâ äúòî
.[.âî óã] øùáä ìë ÷øôá ï"øä áúë êëã ê"ùä áúëå .øñåà ãåçì øùáä íòèã ,äá úòâåð
.[ã ÷"ñ æè 'éñ] à"åæçä è÷ð êëå æ"èäë è÷ð [î ÷"ñ] à"øâä
 ה"ז נחשב כדם עצמו, מסתבר דאם נגעה חתיכה זו שלא נמלחה בחתיכה חמה, והחוות דעת ]ס"ק יג[ כתב דאף לפי ביאור זה בש"ך.34
 וכשם שטבע האש למשוך את הדם עצמו שהרי צלייה, והטעם משום דתולדת האש כאש עצמה,ולא כאיסור בלוע שאינו יוצא בלא רוטב
. כן הוא בחתיכה שהיא בגדר תולדת האש,מפלטת את הדם לחוץ
. באופן שאין הרבה משקה שייחשב מחמתו כבישול.35

18

ïéàé÷á åðà ïéàã øîåì ïðéøîçî àìå ,äìéèð éãë ÷ø úåøçàä úåëéúçä úåøñàð ,úåùåçë ïä øùáä úåëéúç íàã ê"ùä áúë íðîà
.äá òìáðù áìçä úîçî ÷ø äîöò úîçî äëéúçä ìù äøåñéà ïéà ñ"åñã ,ïîùì ùåçë ïéá
òåìá øåñéà éáâì ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéà ìù àøîåçä
åá ùéù øåñéà ìë ïëìå ,ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéà àðãéàäã áúë [ä óéòñ] à"îøäù óàã [çé ÷"ñ] ê"ùä áúë
øúá ïðéìæà àìà ,ïë ïéøéîçî åðà ïéà äëéúçá òåìáä øåñéà éáâì ,äëéúçä ìëá òôòôîå ïîù àåäù åá ïðéùééç úéðåðîù êøñ
.äëéúçì äëéúçî òôòôîù ïðéùééç àì ùåçë àåäù åðì äàøð íàù ,åðì äàøðä
øåñéà íâù øáåñä âøåáðèåøî í"øäî úèéù úà ïéôøöîã íåùî àåä åæ àìå÷ì íòèäã [åðçðàå ä"ã æ ÷"ñ áë 'éñ] à"åæçä áúëå
.áèåø éìá äëéúçì äëéúçî òôòôî åðéà ïîù
ïåéë òôòôî åðéà áìçäù óàã ,úøçà äëéúçá òâðå øñàðå áìç åá òìáðù øùá éáâì íâ åæ àìå÷ áúë [æé ÷"ñ] ê"ùä äðäå
éãë àìà øñåà åðéà ,úåùåçë úåëéúçä íàã ê"ùä áúëå .úøçàä äëéúçä úà øñåà øùáä ïî àöåéä íòèä î"î ,òåìá àåäù
ïîùë áùçð åðéàù òåìáä ìù òåôòô éáâì ÷ø úøîàð äðéà åæ àìå÷ã åðééäå ,åìåëá òôòôéå ïéàé÷á åðà ïéàã ïðéøîà àìå ,äìéèð
àåä ïîù àîù ïðéùééç àìå ,äìéèð éãë ÷ø òôòôîã åîöò øùáä íòè ìù òåôòôä éáâì óà àìà ,äëéúçì äëéúçî òôòôì
àì íùå ,äòéìá é"ò ÷ø øñàðù øáãá åæ àøîåç ïðéøîà àìã íåùî íòèä [çé ÷"ñ] áúëå .øúéää ìù äëéúçä ìë úà øåñàéù
.ì"ðä à"åæçä ìù åîòè êééù
ìëåàì éìëî òåôòô éðéã
ìáà ,áèåø éìá àöåé åðéà ìëàîá òåìáä à÷åãã [ä"ñ åì ììë] øúéäå øåñéà øôñ íùáå àøåã éøòù úåäâä íùá à"îøä áúë
åîòèã ïðéøîà åîöòî íòè åì ùéù ìëàîá ÷øù íåùî íòèä àéáä [ãë ÷"ñ] äùî éëøãáå .áèåø éìá óà àöåé éìëá òåìáä
.åîöòî äèéìô åì ïéàù éìëá ë"àùî ,åá òåìáä àìå éðùä ìëåàì êìåä åîöò ìëàîä ìù
áèåø éìá éìëî òìåáä ìëàîá äòéìáä øåòéù
ùåçë òåìá
36 .[ä ÷"ñ] ìéòì áúëù äîì ïééöå ,äôéì÷ éãë àìà ìëàîä úà úøñåà éìëäî äèéìôä ïéàù èåùôã [ë ÷"ñ] äùî éëøãä áúë
ì"ùøäîäå 37 .äìéèð éãë àðéãî àåä øñàð úåáéèø úö÷ ìëàîá ùé íà ìáà ,ùáé àåä ìëàîä øùàë à÷åã åðééäã ê"ùä áúëå
38 .[íéùéù åá ïéà íà] ìëàîä ìë øñàð ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åððéàã ïãéãìã áúë [äî 'éñ] äùðä ãéâ ÷øôá
 אך משמע שאם, דנאסר הבשר רק כ"ק משום דתתאה גבר, וצ"ע דלעיל ]ס"ק ה[ איירי כשהניח בשר חם ע"ג קערה חולבת צוננת.36
 אמנם עיין שו"ע ]לעיל סי' צד ס"ח ובש"ך שם ס"ק לג[ שגם הם נקטו דאין כלי.היתה גם הקערה חמה היה הבשר אוסר יותר מכ"ק
.שבלוע בו איסור אוסר מאכל יבש אלא כדי קליפה
[: חילוק זה בין מאכל נגוב לגמרי למאכל שיש בו רטיבות קצת הובא גם בש"ך ]סי' צד ס"ק לג[ בשם הרשב"א בחידושיו ]דף קיא.37
.[הובא בב"י ]סי' סט
 והוסיף דזה אף, שהרי בהמשך דבריו לגבי אוכל יבש הנוגע בכלי כתב לחלק בין בלוע כחוש לבלוע שמן, דברי הש"ך לכאורה צ"ע.38
 וא"כ צ"ע שמא לגבי דבר שיש, והיינו דזה נאמר גם לגבי בלוע בכלי,לדידן שאיננו בקיאין בין כחוש לשמן דלענין בלוע לא מחמרינן
 דאם מדינא יש פליטה האוסרת, ולכאורה הש"ך רמז את הטעם לחלק בזה.לו רטיבות קצת הנוגע בכלי החמיר הש"ך לדידן דאוסר בכולו
. וצ"ע, משא"כ בפליטה מועטת כדי קליפה,כמות מרובה כדי נטילה לענין זה מחמירין האידנא שכל דבר ייחשב כשמן להבליע בכולו
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ïîù òåìá
çéðäå ,åìåë øñàé î"î éøîâì ùáé àåä éìëá òâåðä ìëåàä íà óàù øùôàã ê"ùä ÷ôúñð ,ïîù àåä éìëá òåìáäù äø÷îá
ìëàîä øñàð î"î ïîù àåä éìëá òåìáä øùàë íâù è÷ðã [ãð ÷"ñ èñ 'éñ] ç"øôä éøáã úà àéáä [âë ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .ò"öá
ùåçë òåìá ïéá ÷ìçì ïéà éìëá òåìá ïéðòìã øáñã] äìéèð éãëá éâñã ç"øôä è÷ð úö÷ úåáéèø ìëàîá ùé íàå .÷"ë ÷ø ùáéä
é"áåð ú"åùá è÷ð ïëå ,äôéì÷ éãëî øúåé øñåà åðéà ïîù òåìá íâù [æì ÷"ñ àðú 'éñ] à"âîäì ïééö äááøî ìåâãäå .[ïîù òåìáì
éìëá ïîù òåìáù ê"ùä éøáã úà ÷éúòä [çë ÷"ñ íéùåãéç áö 'éñ] ìéòìå ,[äë ÷"ñ íéùåãéç] úòã úååçä ÷ñô ïëå ,[ì 'éñ]
.åìåëá ùáé ìëåà øñåà
.[ç ÷"ñ à"à ãöú 'éñ] ç"åàá ïëå ,øñàð ÷"ë ÷øã úåèéùôá â"îôä è÷ð [ã ÷"ñåñ ã"ù] äö 'éñáå ,ò"öá â"îôä çéðä àðéãìå
.äôéì÷ éãë àìà áåâð ìëåà øñåà åðéà ïîù òåìá íâã ì"ðä à"âîäë è÷ð [â ïéã æð ììë] íãà úîëçäå
ùáé ìëàîä íà (à íéðéðò äîëá éåìú øáãäå ,íéðéã é÷åìéç äáøä íðùé øåñéà åá òåìáù éìëá çðåäù ìëàî ïéðòìù àöîðå
.ïîù åà ùåçë àåä éìëá òåìáä íà (á .úö÷ úåáéèø åá ùéù åà éøîâì
:àåä ì"ðä ìëî äìåòäå
:ùåçë øåñéà åá òåìáù éìë .à
.ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åððéàù ïãéãì óà äæå ,äôéì÷ éãë ÷ø øñàð àåä éøä éøîâì ùáé åá òâðù ìëàîä íà (à
.åìåë øñàð ïéàé÷á åððéàã ïãéãìå ,äìéèð éãë ìëàîä øñàð ïéãä ïî ê"ùä úòãì ,úö÷ úåáéèø åá ùé ìëàîä íà (á
:ïîù øåñéà åá òåìáù éìë .á
é"áåðäå à"âîäå ç"øôäå .ò"öá ïàë â"îôä çéðäå ,äôéì÷ éãë ÷ø åà åìåë øñàð íà ê"ùä ÷ôúñð ùáé ìëàîä íà (à
.äôéì÷á éâñã åè÷ð à"îëçäå
.äìéèð éãë ÷ø øñåà ç"øôäìå åìåëá øñåà ê"ùäì ,úåáéèø úö÷ ìëàîá ùé íà (á
éìëì éìëî òåôòô ïéã
úåòâåðä úåøéã÷ éúùá [ç"ñ áö 'éñ] à"îøä éøáãî ïë ãîìå ,áèåø éìá øçà éìëì àöåé éìëî òåìá ïéàã [áë ÷"ñ] ê"ùä áúë
39 .åæá åæ
úåòâåðä úåøéã÷ éúù éáâ ì"ðä à"îøä éøáã úîéúñî çëåî ïëå] ïîù àåä òåìáäùë óà äæù äàøðã [áë ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå
.[åð ÷"ñ áö 'éñ] äãåäé ãéäå [åè ÷"ñ] úòã úååçä áúë ïëå ,[åæá åæ
.éìëì éìëî òåôòô ùé àîù äìéçúëì ùùçù àøåã éøòù úåäâäá åøå÷îå ,øäæäì ùé äìéçúëìù [íù] à"îøä áúë î"îå
 ולכאורה כוונתו דבדבר שיש לו קצת רטיבות אמרינן דלדידן מתייחסים להיתר כאילו,ומדברי הפמ"ג משמע שפירש דין זה מדיני פיטום
. משא"כ ביבש לגמרי לא מחמירין להתייחס אליו כשמן,הוא שמן ומפטם את הבלוע היוצא מהכלי ומוליכנו בכולו
 כ"ש, עיין בגר"א ]סי' צב ס"ק מא[ שהביא מקור הדין מספר התרומה שכתב דכיון שכתבו תוס' דאין בלוע מפעפע מחתיכה לחתיכה.39
 ]ונראה מזה שהסה"ת. וא"כ ה"נ מכלי לכלי, ולכאורה צ"ע דהא בבלוע שמן קיי"ל דמפעפע מחתיכה לחתיכה.שאין מפעפע מכלי לכלי
 ובספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה בשתי חתיכות[ הביא משו"ת כת"ס ]סי' נד[ שכתב.[נקט שגם בלוע שמן אינו מפעפע מחתיכה לחתיכה
 ובשם היד יהודה ]סי' צב ס"ק נו[ הביא דיסוד הדין שאין פעפוע. ולכן דינו כבלוע כחוש,דכלי מחליש את כח הפעפוע של הדבר השמן
 הוא משום, והא דבלוע שמן מפעפע מחתיכה לחתיכה אף באוכל נגוב, הוא משום שבדברים יבשים לגמרי אין פעפוע כלל,מכלי לכלי
.דגם אוכל פגום יש בו קצת לחלוחית
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éìëì øåñéà åá òåìáù ìëåàî òåôòô ïéã
æ"èä àéáä ïëå ,óëä úøñàð áìç åá òåìáù ìëàîì äîåé úá úéøùá óë áçú íàù ì"ùøä éøáã àéáäù [áë ÷"ñ] ê"ù ïééò
'éñ] æ"èäå .éìëá òìáð åðéà ë"àå áèåø éìá ìëåàäî àöåé òåìáä ïéà àäã äîú [æ"èì åéúåäâäá] øéàî úéáäå .[ãé ÷"ñ ãö 'éñ]
éìëäù æ"èá òîùî ïîù øåñéà åá òåìáù ìëàî éáâìå ,ùåçë øåñéà åá òåìáù ìëàîî øñàð éìëä ïéàù èåùôã áúë [æè ÷"ñ äæ
çë åá ïéà î"î òôòôî ïîùäù óàã íåùî íòèäå ,éìëä úà øñåà åðéà ïîù òåìá óàã è÷ð [åè ÷"ñ] úòã úååçäå .øñàð
.òåìáì äù÷ àåäù éìëá òìáäìå ìëàîäî èìôäì åðééäã ,äìåôë äìåòô úåùòì
[âë ÷"ñ] ê"ùä éøáãá
àìà ïéøñåà ïéà éøîâì íéùáéã â"îôä æ"ò áúë ,ïìåëá ïéøñåàã ì"éé÷ äæá äæ íéòâåðä íéùáé íéìëàî éðùã ê"ùä áúëù äî
40 .äìéèð éãë
éøäù ò"ö äøåàëì ,åìåëá øåñàì ïéøéîçî ïãéãìù ,øåñéà òåìáä éìëá òâåðä úö÷ úåáéèø åá ùéù ìëàî éáâì ê"ùä áúëù äî
.äæá åðëøàäù ìéòì ïééòå ,ïéàé÷á åððéàã øîåì ïéøéîçî åðà ïéà éìëá òåìááù íéøáãä êùîäá áúåë åîöò ê"ùä

ç óéòñ
÷éñôî íåø÷ä î"î ,ìëä øåñàìå òôòôì åòáè øùà áìçá
Å úøáåçî àéìåëäù óàã äæá ùãçúðå .æö óã 'îâá àåä ïéãä øå÷î
.äôéì÷ éãë ÷ø øñàð ïëìå
ùåçë äæ áìçã äøåàëì ì"öå .áìçÅ åá òåìá øùà åîöò íåø÷ä íåùî àåäù [àéìåë ä"ã íù] 'ñåú åáúë ÷"ë øñàðã àä íòèá
.÷"ë ÷ø àéìåëä ìë úà øñåà åðéà ïëìå àåä
òìáð åðéàå ãåàî èòåî àåä íåø÷ä áìçù [çì ÷"ñ] äãåäé ãéä áúë ,äìéèð éãë ïðéòá àìå äôéì÷á íåø÷ä áìçì éâñã àäå
äðéàå åäùî àéä äëéñã íåùî åîå÷î úà óåì÷é äîåøú ìù ïîùá åëñã [åò óã íéçñô] 'îâá åøîàù äî ïéòëå ,÷"ëî øúåéá
.äôéì÷î øúåéá úòìáð
ìù äæ õåøéúë äëìäì ì"éé÷ àìã ì"é ,íéöåøéú äîë 'îâá åøîàðù ïåéëã] ÷"îñä éîòè úà ê"ùäå æ"èä åàéáä ,íéøñåàä íòèá
áìçù ì"ñ àìã ,åîöò íåø÷ä íåùî àåä íéøñåàä íòèã øàéá à"øâäå .[íåø÷ä òø÷ð àîù ùåçì ùéù] ã"äúå [äáìçá àéìåë
.[àîìòá åäùî àåä äæ áìçã ì"ñ àì íâå] .ùåçë àåä íåø÷ä
:[äë ÷"ñ] ê"ùä éøáãá
.äîöò ìù íã úîçî àéä äøåñà ë"à ,ïëì íãå÷ äúìöð åà äçìîðù éìá àéìåëä äìùáúð ïëà íàù ê"ùä ìò åäîú íéðåøçàä
÷ø ,äçìîðá éøééî àìà ,ììë åçìîð àìù øîåì ê"ùä ïéåëúð àìã áúëù á÷òé úçðîä úøáñ àéáäù [äë ÷"ñ ã"ù] â"îô ïééòå
 ויתכן. וממילא גם לדידן אין מחמירין ואין אוסרין אלא כדי נטילה, וכנראה הפמ"ג מפרש דיבשים לגמרי אין בהם סרך שמנונית.40
 ועיין חכמ"א ]כלל נז דין ב[ שתמה על הש"ך. ולכן לדידן אסרינן כולן,שהש"ך התייחס ליבשים לגמרי אשר שייך בהם לפעמים שמנונית
 וא"כ צ"ע מה, והיינו שלגבי בלוע בכלי אין מחמירין לאחר דאיננו בקיאין ולאוסרו כולו,שרק באיסור מחמת עצמו מחמרינן ולא בבלוע
.הקשה הש"ך מב' דברים יבשים על בלוע בכלי
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ïîæá ò"ôá àéìåëä äøñàð àì ïëìå ,áìçä ãâðë íéùéù äéä äçéìîä ïîæáù ïôåàá øùá øàù íò àìà ò"ôá äçìîð àìù
41 .äçéìîä

è óéòñ
.àéù÷ øîà÷ éìöã çúåøã ììëî ãò 'åëå àúäîèà åäðä :æö óã ïéìåç 'îâ
.àì åçìî úîçî ìëàð ìáà ãò 'åëå çéãî ïðåö êåúì ïðåö øî øîà .åò óã íéçñô 'îâ
éðéãá íé÷ñåòä ò-èñ íéðîéñá íéøàáúî äæ ïéðòá íéáø éðéã éèøô .íéçúåøë íðéãù ,åçìîðù øúéäå øåñéà ïéãá ÷ñåò äæ óéòñ
.åçìîðù äðéáâå øùá éðéãá ÷ñåòä [ä"ñ] àö 'éñáå ,äçéìî
:[ä"ñ àö 'éñá íéøáãä åáúëð øáëå] äçéìî ïéãá úåãåñé äîë íéã÷ðå
:úåìåòô éúù ìåòôì àåä çìîä òáè
íðîà] .åá íéòâåðä íéøçà ïéìëåàá òéìáîå åîòè úà èìåô àåäå ,çúåø øáã ìù äðåëú çìîðù ìëàîì ïúåð çìîä .à
.[çéìî åðéàù øçà ìëàî íòè òìáéù ïéðòì çúåøë áùçð çéìîä ïéà
ïéìëåà ìù øéö íâ çìîä êùåî ïë åîë 42 .íãä àöåé äçéìî é"ò ïëìå åáù íãä úà øùáä êåúî êåùîì çìîä òáè .á
.íéùáééúî åìàä ïéìëåàä øéöä úà áàåù çìîäù é"òå ,úå÷øé åà íéâã ïåâë íéøçà
çìîä úåîë
åîòè çéã÷äù ãò äáøä åçìîù åðééäã é"ùøéôå ,åçìî úîçî ìëàð åðéàù äæë øåòéùá çìî ïðéòáã øàåáî [.åò óã íéçñô] 'îâá
43 .äçãä éìá åìëåàì éåàø åðéàå úö÷
,ùáééúîå åðîî øéöä ìë àöåéù ãò äáøä øùáä úà íéçìåîù åðééäã ,òéðöäì øùá úçéìî ïéòë àåäù é"ùøéô [.áé÷ óã] ïéìåçáå
.ì÷ì÷úî åðéàå êåøà ïîæì øîúùî àåä êë é"òå
ìùáì î"ò åîã úà àéöåäì øùá íéçìåîù éôë çìåî íàù ,[î"ä ä"ã .áé÷ óã 'ñåú] ú"ø úèéùë íé÷ñåôä åîéëñä äëìäìå
.çúåøë éåäå åçìî úîçî ìëàð åðéà øãâá æ"ä ,äøéã÷á øùáä úà
úçéìî ìù øåòéùá [äáåøî ãñôä ïéàùë] øéîçäì áåè ,äæ øåòéùá ïéàé÷á åðà åðéàù êåúîã [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä áúë íðîà
.çìî ìù øúåé èòåî øåòéù àåäù éìö
 וא"כ גם אם נמלחה הכוליא עם שאר בשר והיה שישים נגד החלב מ"מ, ולכאורה הדברים צ"ע דהא גם במליחה אמרינן איסור דבוק.41
 ואולי נפק"מ במקום הפסד מרובה שבזה כתב הש"ך ]סימן צב ס"ק טז[ דלא אמרינן חנ"נ.הכוליא עצמה נאסרה משום איסור דבוק
.במליחה
 עיין פלתי ]סי' צא ס"ק ג[ שכתב בדעת הר"ן שבזמן מליחת הבשר להוציא את דמו אין הבשר נעשה רותח אלא אחר ששהה שיעור.42
 ומבואר ממנו שפליטת הדם ע"י המלח אינה קשורה. משום שהמלח עסוק לפלוט את הדם ולכן אינו מחמם בינתיים את הבשר,מליחה
. והערוך השולחן ]סכ"ט[ תמה ע"ז דהא גם פליטת הדם נעשית ע"י חימום הבשר.לחימומו ע"י המלח
 וכן לשון הגר"א, שהבשר עצמו ספג מלח לתוכו עד שהקדיח טעמו קצת ולא רק שאינו נאכל עם המלח שעל גביו, ומשמע מלשון רש"י.43
 אלא דלפי"ז קצ"ע למה הדחת הבשר מצננת והרי לפי הרשב"א והר"ן ענין ההדחה הוא להסיר.]סי' צא ס"ק ח[ וכן מטו משמיה דהחזו"א
. וצ"ל דרק כל זמן שהמלח ממשיך להכנס לתוך הבשר מיקרי רותח, וא"כ איך מהני לצנן את הבשר שספג מלח לתוכו,את המלח מבחוץ
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çúåø áùçééù éãë çìîá øùáä úééäù ïîæ
äçéìî ùåøéô] äøéã÷ì äçéìî ìù ïîæ øåòéù ääùùë àìà çìîä é"ò çúøð øùáä ïéàù àéä éðåìöøá é"øä íùá ï"øä úèéù
äçéìîä ïîæ øåòéùã [å"ñ èñ 'éñ] ò"åùä áúëå ,[ä"ñ àö 'éñ ò"åùä úåèùô ïëå ,äøéã÷á åìùáì åìëåéù éãë íãä úà àéöåäì
44 .íéòâø éç åðééäã íé÷ñåôä åáúëå ,ìéî êåìéä éãë àåä
åéìò ïúéðù ãéîã ,äðåùàø äòùî çúåø äùòð øùáäù ÷åñôì åëéøàä [æî ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èäå [àé ÷"ñ àö 'éñ] ê"ùä íðîà
.äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäá óà äæá ì÷äì ïéàù ê"ùä áúëå .çúåøë àåä éøä äøéã÷ì øùá úçéìîì íéàúîä øåòéùë çìî
çúåøë øùáä áùçðù ïîæä
åðçéãéù ãò äáö÷ øáãì ïéàù òîùîå ,çúåø áéùç äçéìî ìù ïîæ øåòéù øùáä ääùù øçàã øàåáî [ä"ñ àö 'éñ] ò"åùá
÷ñôå ,çúåøë áùçð åðéà áåùå çìîä çë ÷ñô äçéìî øåòéù ääùù øçàìù ù"àøäå 'ñåú úòã úà àéáä à"îøäå .çìîäî
à"îøä ìò å÷ìçð [æî ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èäå [àé ÷"ñ íù] ê"ùäå .äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá åæ äèéùë ì÷äì à"îøä
åà íéìëàî øàù åá åçìîù çìî ìáà ,åçåë ÷ñô åîã úà èìôå øùá åá åøéùëäù çìî ÷øã åè÷ðå ù"àøäå 'ñåú úèéù øåàéáá
.åçåë ÷ñô àì øùëåä øáëù øùá åá åçìîù
ì÷äì ïéà ïëì ,çìîä çë ÷ñô àì øùáä úà øéùëäì äçéìîá íâù åè÷ðù íéøçà íé÷ñåô ùéù ïåéëã [íù] ê"ùä áúë :äëìäì
çë ÷ñô àì ò"åëì íã èéìôäì äãòåð àìù äçéìîá åìéàå ,äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá àìà íãä úà øéùëäì äçéìîá
.[(àé ÷"ñ ã"ù) â"îôä áúë ïëå ,äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäá óà äæá ì÷äì ïéàã ê"ùá òîùîå] .çìîä
é"áá àáåäù à"áùøä úáåùúá åøå÷îå ,çúåø áéùç ãçà ãöî àìà øùáä çìîð àì åìéôàã áúëù [ä"ñ àö 'éñ] à"îø ïééò
45 .[íù] ò"åùáå [ã"ñ èñ 'éñ]
,éìöì äçéìî øåòéùá óà øéîçäì ùé ïëì äøéã÷ì äçéìî øåòéù åäî ïéàé÷á åðà ïéàù ïåéëã [ä"ñ àö 'éñ] à"îøä ë"ùî ïéðòá
:[ä"ñ àö 'éñ] à"òøå [åë ÷"ñ ã"ù] â"îôä å÷ìçð
úà øñåàå ,[äæ óéòñá ïìäì à"îøä ë"ùîë] ïîù øùáë ïðéøîçî éìöì äçéìî çìîðù ùåçë øùá ïéðòì óàã áúë â"îôä (à
.[íéùéù åá ïéà íà] øúéää ìë
.äôéì÷ éãë ÷ø øúéää øñàéå ,ïðéøîà àì ïéàé÷á åðà ïéà éøäã ì"éå ,íéçøëåî â"îôä éøáã ïéàù áúë à"òø (á
äçéìîá øñàðä øúéää øåòéù
:úå÷åìç äîë ùéù äæ óéòñá íéøàáúî äçéìîá øñàðä øúéää øåòéù ïéðòá
 היינו במליחה להוציא, וכתב הש"ך ]סי' צא ס"ק יא[ דאף שבשו"ע ]סי' סט סעיף יח[ נקט שהבשר רותח קודם ששהה שיעור מליחה.44
 ועיין בדגול מרבבה. משא"כ במליחה שאינה מושכת דם דעת השו"ע שאינו כרותח עד שישהה שיעור מליחה,דם שהדם והמלח רותחין
 ובתרוויהו כתב שאינו כרותח עד שישהה, מהש"ך ]סי' פז ס"ק כז[ שהביא את דברי הב"י שלא חילק בזה,שתמה על חילוק זה של הש"ך
.שיעור מיל
 אבל בנידון דידן לענין פליטת איסור, היינו לחומרא, ואף שהרמ"א שם פסק כהי"א שאין להכשיר בשר אלא ע"י מליחה משני צדדים.45
.מחמרינן דבמליחה מצד אחד הוי כרותח
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.íé÷ñåôäå íéðåùàøä åè÷ðù éôë ,ïéãä ø÷éò (à)
äøîàð åæ àøîåç .ïîù ïéãë ùåçëá íâ øéîçäì ùé ùåçëì ïîù ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åððéàù ïãéãìù à"îøá úàáåîä àøîåçä (á)
.éøîâì ùåçë øáãá àìå úéðåðîù êøñ åá ùéù øáãá ÷ø
.ïîù ïéãë ïéøéîçî éøîâì ùåçëá íâù [çì ÷"ñ] ê"ùá àáåäå úàèç úøåúä áúëù âäðîä (â)
â"îôä áúë ïëå ,ïîù øåñéàá óà äôéì÷ éãë àìà øñàð åðéà éìë ìáà ,äçéìîá íéøñàðä ïéìëåà ïéðòì íä åìàä íé÷åìéçä ìë]
.([çé ÷"ñ ã"ù àö 'éñ)
ïéãä ø÷éòî øñàðä øúéää øåòéù
46 :ïîù øåñéà ïéáì ùåçë øåñéà ïéá ïéçáäì ùé ,ïéãä ø÷éòî øñàðä øúéää øåòéù ïéðòì
,(âã ä"ã .áî óã) ï"øå ,47 (áë 'éñ ïéìåç æ"ô) ù"àø] äôéì÷ éãë øñàð øúéää íà íéðåùàøä å÷ìçð ùåçë øåñéàá .à
ùåçëù ò"åùäå øåèä åè÷ð äëìäìå .[âã ä"ã .áî óã ï"øá àáåî ,ä"àø] äìéèð éãë åà ,[à"áùøä ÷åñôì äèð ïëå
48 .äôéì÷ éãë ÷ø äçéìîá øñåà
ä"éáàøä úòãå .ò"åùäå øåèä åè÷ð ïëå ,[íéùéù åá ïéà íà] øúéää ìë øñàðù íé÷ñåôä áåø úòã ïîù øåñéàá .á
.äôéì÷ éãë ÷ø øñàðå äçéìîá åìåëá òôòôî åðéà ïîù íâã ,[åäðä ä"ã :ãì óã ï"øá àáåî] ï"áîøäå [à"îøá úàáåî]
øåñéàäù ä"éáàøä úèéù úà íâ àéáä êà ,àðéãì ïë è÷ð à"îøä íâå åìåëá øñåà çéìî ïîù øåñéàáã è÷ð ò"åùä [à] :äëìäì
(åäðä ä"ã :ãì óã íù) ï"øá àáåä (.æö óã ïéìåçá) ï"áîøä úèéù íâå] .íéîééåñî íéø÷îá åúèéù úà óøéöå ,äôéì÷ éãë ÷ø àåä
.[åéìò å÷ìçð ï"øäå à"áùøä íðîà ,òôòôî åðéà ïîù áìç åìéôà äçéìîáã
øàåáîëå ,äôéì÷ éãë ô"ëò åà äìéèð éãë øéñäì êéøö î"î ,ïîùä øåñéàä ãâðë íéùéù øúéää úëéúçá ùéùë óàã ò"åùä áúëå
íéøáãä øå÷îå] äìéèð ò"ùåèä åëéøöä î"î øåñéàä ãâðë íéùéù ùé øùàë íâã ,ïîù øåñéà íò äééìö éáâ [ä óéòñ] ìéòì
åàáåäå ,ç"øô ,ïäë úçðî] íé÷ñåôäî ùéå ,ïîù øáãá äìéèðä áåéç ìò ÷ìçð ì"ùøäîäã åðàáäù [ä óéòñ] ìéòì ïééòå .[à"áùøá
49 .àîìòá àøîåçì àéä åæ äìéèðã åè÷ðù [àé ÷"ñ æ"îá â"îôá
 או שאין דין פיטום,[ ואם ההיתר שמן נחלקו הפוסקים אם אמרינן שההיתר מפטם את האיסור ובולע ממנו כשיעור איסור שמן ]שו"ע.46
.[ או שעכ"פ במליחה אין דין פיטום ]עיין ט"ז סוס"ק כו,[ וכפי שהובא לעיל סעיף ה,כלל ]אף בצלי
. מ"מ במליחה כתב דנראה דאינו אוסר יותר מכדי קליפה, ואף שבצלי פסק הרא"ש שכחוש אוסר כדי נטילה.47
 והנה המהרש"ל ]פ"ז חולין סי' כח[ כתב דאנן קיי"ל כשיטת האו"ז ומהרא"י דיש להחמיר בצלייה ואפייה ומליחה דאוסרין בכולו.48
. אמנם הש"ך ]ס"ק לו[ כתב דקיי"ל כהרמ"א שלא חשש לשיטות הנ"ל ונקט דכחוש במליחה אוסר רק כדי קליפה,אף בכחוש לגמרי
 תוספת עיון.49
עיין פמ"ג ]מ"ז ס"ק כד[ שכתב שנחלקו הט"ז והש"ך היאך דיינינן למחלוקת הראשונים הנ"ל בענין מליחה בדבר שמן ]אי מפעפעת
 מ"מ מצרפין גם את דעת, ולכן אף שמחמירין כהשיטות שמפעפע בכולו, דהט"ז נקט דהוי כשתי דעות שקולות,[בכולו או רק כדי קליפה
 וכתב הפמ"ג שבתשובת. ודעת הראבי"ה ]והרמב"ן[ היא דעת יחידאה, והש"ך סובר שהעיקר דמפעפע בכולו,הראבי"ה במקרים מסויימים
.הרמ"א ]סי' כח[ וכן בספר תורת חטאת ]כלל לח דין ג[ משמע כהט"ז שדעת הראבי"ה אינה בגדר דעת יחידאה
עוד הביא הפמ"ג ]ש"ד ס"ק לד[ דבשו"ת מהרשד"ם ]חיו"ד סי' נב[ ובשו"ת שבות יעקב עסקו בנידון של ספק טריפה שנמלח עם בשר
 ואת"ל טריפה, ספק שמא אינה טריפה, וכתבו להתיר בהפסד מרובה ]והשבו"י הצריך גם שיהא לסעודת מצוה[ מטעם ספק ספיקא,היתר
 וכתב הפמ"ג, והכנה"ג נחלק על המהרשד"ם ונקט דאין מצרפין את דעת הראבי"ה לס"ס.ספק שמא כהראבי"ה דאינו מפעפע יותר מכ"ק
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]ïîù àåä àîù øáã ìëá ïéøéîçî ïëì ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà ïéàå ìéàåäù à"éã àéáä [ä óéòñ] ìéòì à"îøä [á
.äæ óéòñá íâ åæ äèéù à"îøä àéáä ïëå ,åìåëá òôòôîå
äçéìîä úòá áæä øéö ïëå ,ïîù àåä íéîòôìù äùåçë øùá ïåâë úéðåðîù êøñ åá ùéù øåñéàá äæ ìëã à"îøä áúë íðîà
.äôéì÷ éãë àìà øñåà åðéà ò"åëì ,ììë úéðåðîù åá ïéà øùà éøîâì ùåçë øåñéàá ìáà ,ïîåù åá áøåòî íéîòôìù
äáåøî ãñôä íå÷îá à"îøä úøîåç
ùåçë äæ øùá åðì äàøðä éôì íà êà ,ïéàé÷á åðà ïéàã øîåì ïéàù ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáù [óéòñä óåñá] à"îøä áúë
,ì"ðä ä"éáàøä úèéù íåùî àåä åæ àìå÷ì íòèäù à"îøä éøáãî òîùîå .äôéì÷á øéúäì äáåøî ãñôä íå÷îá ïðéè÷ð àåä
50 .äôéì÷ éãëî øúåé òôòôî åðéà ïîù óàù è÷ðù
ïðáøã øåñéàá
ïëìå ,ïéàé÷á åðà ïéàã øîåì àìù úö÷ ãñôä íå÷îá íâ ì÷äì ùé [ãéâ ìù åðîù ïåâë] ïðáøã øåñéàáù [çì ÷"ñ] ê"ùä áúë
.åìåëá øåñàì ïéà
óåâ éáâì àìà ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã åæ àøîåç åøéîçä àìù [çé ÷"ñ] ê"ùä éøáãî åðàáäù [æ óéòñ] ìéòì ïééòå
òôòôî åðéàù î"÷ôðå] ,ùåçëë äéì ïðéðééã ùåçë øåñéà àåäù åðì äàøð íàå ,øúéäá òìáðù øåñéà éáâì àì êà ,åîöò øåñéàä
.[ù"ééò ,áèåø éìá äëéúçì äëéúçî
[ê"ùáå] úàèç úøåú øôñá àáåîä âäðîä
]úéðåðîù êøñ åá ïéàù éøîâì ùåçë øåñéàá óàù àåä âäðîäã [çì ÷"ñ] ê"ùä åàéáäå [çì ììë óåñ] úàèç úøåú øôñá áúë [â
די"ל דהכנה"ג שהיה מבני ספרד פסק כהשו"ע ,שלא הביא כלל את דעת הראבי"ה ]והרמב"ן[ שאין שמן מפעפע בכולו ,משא"כ לבני
אשכנז י"ל דמצרפין שיטה זו לס"ס .גם הבינת אדם ]אות מ' )נז([ הביא את תשובת השבו"י הנ"ל ,ועוד הביא דהכרתי ופלתי ]סי' סט[
צירף ג"כ את שיטת הראבי"ה לס"ס.
]עיקר מה שדנו המהרשד"ם והשבו"י להתיר ספק טריפה שנמלח מדין ס"ס לכאורה צ"ע ,דאמאי לא נימא דקם דינא וכבר הוכרע ספק
הטריפה לאיסור קודם שנולד בו הספק השני .וצריך בירור בסי' קי בדיני ס"ס[.
עוד כתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק לח אות ד[ דאף שמצרפין את שיטת הראבי"ה לס"ס מ"מ לא עבדינן מינה לחוד ספיקא דרבנן לקולא ,ועיי"ש
בטעמו.
עוד יש להביא בזה מש"כ הבינת אדם ]אות מ )נז([ בתרנגולת שמינה טריפה שנמלחה עם חתיכות בשר ,וחתיכה אחת נגעה בטריפה
והשאר לא נגעו בטריפה רק בחתיכה שנגעה בטריפה ,שבמקום הפסד מרובה וסעודת מצוה יש להתיר את החתיכות שלא נגעו בטריפה,
מחמת צירוף שיטת הראבי"ה שאין מליחה אוסרת יותר מכ"ק עם שיטת המהר"ם שאין בלוע מפעפע מחתיכה לחתיכה אף אם הוא שמן.
ועיי"ש שכתב דהוי כעין ס"ס ,והביא שהציע את הדברים לפני הבית מאיר והסכים עמו] .ובספר בדי השולחן ציין לשו"ת בית שלמה
)ח"ב סי' קצא( ולספר יד יהודה )ס"ק מ( שלא הסכימו להיתר זה והצריכו שישים[.
 .50הרמ"א בסוף הסעיף הביא י"א דבמקום הפסד מרובה יש להתיר אף בשמן בקליפה ,והיא דעת מהר"ם פאדווה בתשובה שהובאה בד"מ,
והרמ"א לא סמך על תשובה זו אלא בכחוש שלא להחמיר בו כשמן .ודייק בהגהת רע"א שקולא זו היא רק במליחה שבזה ישנה שיטת
הראבי"ה הנ"ל ,אך בצלייה ]לעיל ס"ה[ שגם בה החמירו שאין אנו בקיאין אין להקל אף בהפסד מרובה .אך הביא רע"א שבמנחת יעקב
]סוף כלל לח[ משמע להדיא שגם בצלי מקילין בהפסד מרובה שלא לומר דאין אנו בקיאין ,ואין כחוש אוסר יותר מכ"ק ,וגם החזו"א
]סי' כב ס"ק ז ד"ה מנהגנו[ היקל בזה.
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øåñàé àìù éøîâì ùåçë àåä íà ì÷äì ùé ïðáøã øåñéàá êà] ,äøåú øåñéà àåä íà åìåëá øåñàì íéøéîçî [çñôá õîç ïåâë]
.[÷"ëî øúåé
åàáåäå ,ò"åù úäâäá à"òø áúë ïëå 51 ,øúéäì ããéöå [â úåà çì ÷"ñ ã"ù] â"îôä ïã ,úö÷ ãñôä íå÷îá àúééøåàã øåñéà ïéðòìå
.[øáãáå ä"ã æ ÷"ñ áë 'éñ] à"åæçá íâ íéøáãä
øúéä íò çìîðù ãéâä ïîåù
.çìîðù ãéâä ïîåù ïéãá úåðåù úåàñøâ ùé ò"åùá
äçéìîá øñåà ãéâä ïîåù æ"éôìå ,[å éìá] "íà" ïðéñøâ [áð ÷"ñ] à"øâäå [áì ÷"ñ] ç"øôäå [è úåà çì ììë] á÷òé úçðîä éôì (à)
.òôòôî åðéàå ùåçë ãéâä ïîåùù íåùî àåäù é"áä áúë ïéãä íòèá .äôéì÷ éãë ÷ø
.äìéèð éòáå úåîåø÷ë åðéã ãéâä ïîåùã ò"åùä è÷ð æ"éôìå ,['åá] "íàå" íéñøåâ [å"ô á"ç] ïäë úçðîäå [çë ÷"ñ] ê"ùä (á)
.äôéì÷á åì éâñ àì ïëìå ïîù úö÷ àåä àìà éøîâì ùåçë åðéàù íåùî íòèäå
éâñ ïðáøã àåäù ãéâ ìù åðîùá î"î ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã à"îøá øéîçäù äî éôì óàã [æë ÷"ñ] ê"ùä áúëå
ãñôä ùé ë"àà íéùéù êéøöäì [ë"ñ ãñ 'éñ] áøä áúë âäðîì ùåçì ìáà ,àðéã ø÷éò ïéðòì äæù ê"ùä óéñåä ë"çàå] .äìéèðá
.[úö÷
[äçéìîá íâ íåèéô ùéã ì"ñã] ,ãéâ ìù åðîù úà íèôî øúéääù ò"åùä øáåñ ,ïîù øúéä íò ãéâ ìù åðîù çìîðù äø÷îáå
.äôéì÷å íéùéù êéøöä ïëìå
äìéèð éãë ïéøñåà úåîåø÷ ïéãá
,ïë ò"åùä áúë àì [ë"ñ ãñ 'éñ] ìéòìã [áð ÷"ñ] à"øâäå [áì ÷"ñ] ç"øôä åù÷äå .äìéèð éãë ïéøñåà úåîåø÷ù ò"åùä áúë
.ò"öá åæ àéùå÷ à"øâäå ç"øôä åçéðäå ,äôéì÷ éãë øñàðã àéáä à"é úøåúáå ,ììë øñàð øúéää ïéàã àîúñá áúë àìà
úòãá íéîéàúî íä ïéà êà ,íéöåøéú äîë äæá áúë â"äðëäå ,í"áîøä éøáãá íâ åæ ïéòë àéùå÷ åù÷ä (é"á ïééò) íé÷ñåôä]
.[ò"åùä
[ä úåà çì ÷"ñå æì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå ,ãñôä úö÷ ùé ë"à àìà íéùéù êéøöä íùù [ë"ñ] ãñ 'éñì ïééö íâ à"îøä
íäù éôì úö÷ ãñôäá åì÷ä î"îå ,çñôá äèéç åîë éøîâì íéùåçë íðéàå úéðåðîù êøñ åá êééùù øáã øãâá ååä úåîåø÷ã
.ïðáøãî
äçéìîá íåèéô
:íéôñåð íéèøô äîë äæá àéáðå ,äçéìîá íåèéô éðéãá íéøáã äîë åðàáä [ä óéòñ] ìéòì
,øåñéàä úà øúéää íèôî ãçé åçìîð ïîù øúéäå ùåçë øåñéà íàù åðééäå] ,äçéìîá íâ øîàð íåèéô ïéãã è÷ð [è óéòñ] ò"åùä
úà åàéáä [çë ÷"ñ] ê"ùäå [åë ÷"ñ] æ"èäå .[÷"ë àìà øñåà åðéàù ,ùåçë øåñéà øàù ë"àùî] øúéää ìëá øåñéàä òìáðå
úéá] à"äåúá à"áùøá òîùî ïëã ê"ùä áúëå ,øéîçäì ïéà äçéìîá î"î éìöá íåèéôá øéîçð íà óàã áúëù ì"ùøäîä éøáã
[:è óã à øòù ã
. ולעיל בסי' קב ]שפ"ד ס"ק א[ נקט הפמ"ג דאין להקל בהפסד קצת רק בהפסד מרובה.51
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ì÷éä àì [à"éñ âî ììë] íãà úîëçäå .äçéìîá íåèéô ïéàù ì"éé÷ã áúë [á úåà çì ÷"ñ ã"ùå é ÷"ñ æ"î] â"îôä :äëìäì
52 .äáåøî ãñôäá àìà
øåñéàä íà êà ,çéìî ïîùä øúéää íâ øùàë àìà øéîçäì ïéà äçéìîá íåèéô ì"ñã ò"åùäì óàã äàøðù ê"ùä áúë ãåò
óñëä úåãå÷ðá ïééòå .[à"éñ âî ììë] íãà úîëçä àðéãì ÷éúòä ïëå ,â"äëá íèôî ïîùä ïéà ìôú ïîùä øúéääå çéìî ùåçëä
åîöò ê"ùäå ,çéìî åðéàù ïîù øúéäá óà íåèéô ùéã øàåáî [ã"ñ ò 'éñ] ò"åùá àäã ,åéáà éøáã ìò äîú ê"ùä ìù åðáã
.ì"ñ àì äéìå ò"åùä úòã úà øàéá ÷ø íù ê"ùäù á÷òé úçðîä áúëå .[àë ÷"ñ íù] úàæ àéáä
øúéääù ìë ,íåèéô ùé ùîî ÷åáã åðéàùë óàù èåùôã â"îôä áúë ,åîèôî áìçì ÷åáãä øùáäù [ë ÷"ñ] æ"èä áúëù äîå
.øåñéàá òâåð ïîùä
ò"åùäù [æð ÷"ñ] à"øâä áúë ,äôéì÷å íéùéù ô"ëò åà ,äìéèðå íéùéù êéøöå ãéâä ïîåù úà íèôîä øúéä ïéãá ò"åùä áúëù äî
íúä äôéì÷á éâñã ò"åùä òéøëä óéòñä úìéçúáù óàå ,äôéì÷ éãë åà äìéèð éãë úøñåà éà äçéìî ïéã ø÷éòá ïàë ÷ôúñî
éâñ éà äéì à÷éñô àì êëìå íèôúî øåñéàäù éøééî àëä ìáà ,ììë øñåà ãéâä ïîåù ïéàã í"áîøä úòã óøéöå ,íéùåçëá éøééî
.äìéèð éòá äìéçúëìã [ã"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãéä áúë äùòî ïéðòìå .äìéèð ïðéòáã åà äôéì÷á
çñôá õîçá äçéìîá íåèéô
à"îøäå ,íéøéîçî ùéå ,äôéì÷á éã úò÷åáî äèéç äá åàöî ë"çàå úìåâðøú äçìîð íàù àúéà [ã"éñ æñú 'éñ ç"åà] ò"åùá
.äôéì÷ é"ò úåëéúçä øàù úà øéúäìå ,äá äòâð äèéçäù äëéúçä ìë úà øåñàì ø÷éòäã áúë
úîçî] úåëéúçä ìë úà åøñàù úåòéãä ïéá äøùô ïéòë àéäù [âì ÷"ñá íù] à"âîä áúë äëéúçä ìë ìò øåñéàä íòèáå
ã"ù ïàë] â"îôä íðîà .[ãò ÷"ñ] á"ðùîä íù àéáä êëå ,äôéì÷ éãë àìà åøñà àìù úåòéãä ïéáå ,[ïéàé÷á åðà ïéàã àøîåç
â"îôä áúëå ,õîçä úà úîèôî äðéîùä úìåâðøúäù ,íåèéô ïéãî àéä åæä äëéúçä ìù øåñéàä íòèã áúë [â ïéã çì ÷"ñ
àøáñ àéáäù (æé ÷"ñ æñú 'éñ ç"åà) æ"èä éøáãì â"îôä ïééöå] .íéøåñéà øàùá àìå ,äçéìîá íåèéô ïðéè÷ð õîçã àøîåç íåùîù
.[íåèéô ìù åæ àøáñ ìò ÷åìçì [ä÷ 'éñ] ã"åéá áúëù äîì ïééö æ"èä êà ,íåèéô ìù åæ
àöåéä íã øåñéà
ïéàé÷á åðà ïéàã à"îøä úøîåçá ìåìë àåä ïëìå] úéðåðîù êøñ åá ùéù øåñéà àåä äçéìîá àöåéä íãù [åë ÷"ñ] æ"èä áúë
53 .íéùéù êéøöäì [ò 'éñ] åøéîçä ïëì ïîåùå øéö åá áøåòîù íåùî íòèäå ,[ïîùì ùåçë ïéá
úøåú øôñá àáåäù âäðîä íåùî àåä íéùéù åëéøöäù äîå ,úéðåðîù êøñ åá ïéàå éøîâì ùåçë àåä íãù áúë [æè ÷"ñ] ê"ùäå
ìáà ,áìä íã åà äæ÷ä íã ïåâë ïéòá íãá éøééî ê"ùäã áúë [æè ÷"ñ ã"ù] â"îôäå 54 .[çì ÷"ñ] ê"ùáå [çì ììë óåñ] úàèç
 כגון, רק במקום שאין מחמירין, אין לנו כ"כ נפק"מ בדין פיטום, וכתב הפמ"ג דלפי מה שכתב הרמ"א דאנו משערין כל דבר בשישים.52
.בהפסד מרובה או בדבר כחוש לגמרי בדרבנן
 דכיון שהשומן מעורב בדם בתולדה לכך לכו"ע, וכתב הפמ"ג דאף שהט"ז מסיק ]סוס"ק כו[ שאין דין פיטום במליחה מ"מ ציר שאני.53
.דיינינן ליה כשמן
[ והקשה הדגול מרבבה על הש"ך ]ס"ק לח, והנה התו"ח והש"ך ]ס"ק טז וס"ק לח[ כתבו שבאיסורין דרבנן לא נהגו את המנהג הזה.54
 ומשום דמפטם, ]ודן הדגמ"ר להעמיד זאת באופן שההיתר שמן.דהא דם שמלחו אינו אסור אלא מדרבנן וא"כ לא שייך בו המנהג הנ"ל
.[ וראה בסמוך שהבאנו מהיד יהודה די"ל שדבר שעיקרו מדאורייתא שאני.[ וכתב שהדברים אכתי צ"ע מהש"ך ]ס"ק כט,לאיסור
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.úéðåðîù åá àëééù äçéìî é"ò àöåéä íã
[äçéìî é"ò øéöä íò àöåé åðéàù] ïéòá íãá óàù [ä ÷"ñ åò 'éñ] ê"ùäîå [å óéòñ ò 'éñ] à"îøäî àéáä [çî ÷"ñ] äãåäé ãéäå
.äøåú øåñéàë äéì ïðéðééã ïëì àúééøåàã åø÷éòù ïåéëù ì"öã áúëå ,íéùéù åëéøöäù òîùîå ,øåñà
øúéä ìù úåëéúç äîë íò çìîðù ïîù øåñéà
úåøáñ äîëå íéðåù íéðôåà äîë åá ùéå ,äæ óéòñá à"îøäå ò"åùä åëéøàä øúéä ìù úåëéúç äîë íò çìîðù ïîù øåñéà ïéãá
ïéãáå ,äçéìîá ð"ðç éðéãáå ,äëéúçì äëéúçî ïéøåñéà òåôòô ïéãá ïåâëå íéðåù íéàùåð äîëá éåìú øáãäå ,øúéäìå øåñéàì úåðåù
úå÷éôñä úà òéöäìå ò"ôá äø÷î ìë àéáäì ïåëðì åðéàø ïëìå ,ñ"ñ éðéãáå ,ùáéá ùáé áåøá ìåèéá éðéãáå ,äçéìîá ÷åáã øåñéà
:åá ùéù
äçéìîä ïîæá åá åòâð øùà øúéä úåëéúç íò çìîðù øåñéà
äæá å÷ìçð ïëå íéðåùàøä äæá å÷ìçð ,äçéìîä ïîæá øåñéàá åòâð ïìåë øùà øúéä ìù úåëéúç äîë íò çìîðù ïîù øåñéà .à
:à"îøäå ò"åùä
ãâðë íéùéù ãçé ïìåëá ùé íà óà úåëéúçä úà øéúäì ïéàã áúëù í"øäî úáåùú àéáä [àôøú 'éñ] éëãøîä .à
äçéìîá î"î ,úåøúåîå íéùéùì úåôøèöî ïìåë åéä øåñéàä íò åìàä úåëéúçä úåìùáúî åéä íàù óàã ,øåñéàä
éìá äëéúçì äëéúçî àöåé òåìá ïéàù ì"ñã íåùî àåäù í"øäîä íùá éëãøîä áúë øáãä íòèá .ïë ïéãä ïéà
55 .ïîù òåìá àåä íà óà áèåø
øåñéàäù ì"ñã åðééäå ,íéùéùì ïúåà ïéôøöî úåëéúç äîëá òâð øåñéàä íàã øáåñ [àôøú 'éñ éëãøî] ìàðúð åðéáø .á
56 .úåøúåî ïä éøä íéùéù ãçé ïìåëá ùé íàå ,åá úåòâåðä úåëéúçä ìëì äåùá èùôúî
äëéúç ÷øå] .úåøåñà ïìåëå íéùéùì úåëéúçä ìë úà ïéôøöî ïéàù í"øäîë è÷ð ò"åùä ,à"îøäå ò"åùä äæá å÷ìçð :äëìäì
.[íéùéùá ìèáå äåùá øåñéàä èùôúî åæ äëéúçáã ,úøúåî øåñéàä ãâðë íéùéù äîöò äá ùéù
à"îøä áúë øúéää íòèá .øåñéàá åòâðù íå÷îá äôéì÷ êéøöä íðîà ,íéùéùì úåëéúçä ìë úà óøöìå ì÷äì è÷ð à"îøäå
,íäéðéã úååùäì ùé àìà [ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã ä"ñ ìéòì øàåáîëå] ïîù ïéáì ùåçë ïéá ÷ìçì åöø àìù íåùî àåäã
éãëî øúåé øñåà åðéà ïîù øåñéà íâ äçéìîáù [à"îøä éøáã úìéçúá àáåäù] ä"éáàøä úèéù úà ì÷äì åôøéö äæ êøåöìå
 ולכאורה טעמו זה של המהר"ם צריך. וחולק המהר"ם על הרשב"א ]שהובא לעיל ס"ז[ דבלוע שמן יוצא מחתיכה לחתיכה בלי רוטב.55
 וצ"ל דסובר המהר"ם. שהרי האיסור הוא בעין והוא נוגע בכל חתיכה בפ"ע ומבליע בה את טעמו, דהא לא עסקינן הכא בבלוע כלל,ביאור
 אלא יתכן שיש חתיכות שבלעו יותר איסור,דמצד נגיעת האיסור בחתיכות ההיתר חיישינן שמא לא נתפשט טעמו בשוה לכל החתיכות
 אלא שאם הבלוע השמן היה יוצא מחתיכה לחתיכה היה האיסור מפעפע מחתיכה לחתיכה ]ומיירי כשהן נוגעות זו בזו[ עד,מהאחרות
 אך המהר"ם סובר שאין הבלוע יוצא. ואז היה בטל בשישים אם יש בכולן יחד שישים כנגד האיסור,שהיה מתפשט בשוה לכל החתיכות
.מחתיכה לחתיכה אף שהוא שמן ולכן אוסרין את החתיכות
 מ"מ רק חלק מהן, דאף דאפשר שלא נתפשט האיסור בשוה לכל החתיכות, הש"ך ]ס"ק ל[ ביאר את דברי רבינו נתנאל באופן אחר.56
 אמנם כבר כתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק ל[ שלא משמע כך בלשון רבינו. ובטילות הן ברוב אותן חתיכות שלא בלעו הרבה מהאיסור,נאסרות
, והדבר תלוי במספר החתיכות ובגודלן, ]וגם לא בכל גווני ברור לן שרוב החתיכות לא נאסרו. שכתב דמצרפין כל החתיכות לשישים,נתנאל
.[ורבינו נתנאל התיר בכל גווני שיש שישים בצירוף כל החתיכות
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,ïìåëì äåùá èùôúðù øùôà î"î ,úåëéúçä ìëá òôòôî ïîù øåñéàù íéøáåñä íéðåùàø øàùë ì"úà óàã àä óåøéöáå] .äôéì÷
57 .[éàãå ïéãî úàæ øñà àì í"øäîä íâã
äëéúçì äëéúçî ïîù øåñéà ìù òåôòô
,áèåø éìá äëéúçì äëéúçî òôòôî òåìáä ïéàù í"øäîä éøáã ÷éúòä äæ óéòñáù ,ò"åùá äøéúñ äù÷äù [áë ÷"ñ] æ"è ïééò
òåìáã áúëù à"áùøä éøáã úà ò"åùä àéáä [æ óéòñ] ìéòì åìéàå ,[ì"ðëå ,íéùéùì úåëéúçä ïéôøöî ïéàù í"øäî è÷ð ïëìå]
.éìöã çúåøë çéìîã åøîà 'îâá éøäù ,äçéìî ïéáì éìö ïéá ÷ìçì è÷ð ò"åùäù øîåì ïéàã æ"èä óéñåäå ,áèåø éìá òôòôî ïîù
òôòôî ïîùä òåìáäù è÷ð éìöáù ,äçéìî ïéáì éìö ïéá ÷ìçì ò"åùä úòãã åáúë [æì ÷"ñ] ç"øôäå [æ"ô á"ç] ïäë úçðîäå
íåùî íòèä ïäë úçðîä áúëå .àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá òôòôî åðéàù è÷ð äçéìîáå ,àøîåçì ïéáå àìå÷ì ïéá äëéúçì äëéúçî
.äçéìîá øùàî éôè òôòôî àåä ïëìå ,áìçä çåîéð äééìöáù
êà ,äëéúçì äëéúçî òôòôî ïîùä øåñéàäù àøîåçì ùùç [æ óéòñ] ìéòìã ,ò"åùá äøéúñ ïéàã áúë [óñëä úåãå÷ð] ê"ùä
øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå .úçà äëéúçá úö÷ øàùðù úåéäì ìåëéã ,äåùá ïìåëá èùôúî øåñéàä ïéàã øéîçäì ùùç è óéòñá
:ê"ùä éøáã
à"áùøäëå äëéúçì äëéúçî òôòôî ïîùäù ò"åùäì èåùô äéäã åøàéá [æè ÷"ñ] úòã úååçäå [åè ÷"ñ æ"î] â"îôä .à
úåëéúçä óøöì ïéà ïëìå ,úåëéúçä ìëì äåùá èùôúî åðéà àîù ùåçì ÷ø àåä øéîçäù äîå ,[í"øäîë àìå]
58 .íéùéùì
òôòôî ïîù òåìá íà ÷ôñ éåä ïëàã ,ê"ùä éøáã ùøéôù øàåáî [â ÷"ñ ê"ùä ìò åéúåäâäá áö 'éñ] äááøî ìåâãá .á
.àøîåçì ïðéè÷ðå äëéúçì äëéúçî
øåñéàá åòâð úåëéúç äîë òåãé ïéàå øúéä úåëéúç íò çìîðù ïîù øåñéà
äîë äæá ïåãì ùéù íé÷ñåôä åáúë ,äçéìîä úòùá øåñéàá åòâð ïäî äîë òåãé ïéàå øúéä úåëéúç íò çìîðù ïîù øåñéà
:íéðåãéð
áåøá ìåèéá
øéúäì ùé åòâð àì áåøäå øåñéàá åòâð úåëéúçä èåòéî ÷øù òåãé íàã áúë [âôøú 'éñ] éëãøîá úàáåîä í"øäî úáåùúá .à
ïàë ïéàù è÷ð [àî ÷"ñ] ùãç éøôäå .ò"åùá íéøáãä åàáåäå ,éøúá ãç ìèá ùáéá ùáéã ,áåøá ìåèéá ïéãî úåëéúçä ìë úà
 ]א[ לאסור את כל: א"כ היו צריכים להורות בזה אחד מב' אופנים, וביאור הדבר הוא דהואיל ולא רצו לחלק בין כחוש לבין שמן.57
 ונקטו. ]ב[ להתיר את החתיכות ע"י צירופן לשישים וע"י קליפת מקום המגע.החתיכות ולא לצרפן בשישים בין בכחוש ובין בשמן
, דצריך לחוש בזה לכמה חומרות,הראשונים שלהחמיר בכחוש ולאסור כל החתיכות אף אם בכולן יחד יש שישים הוי חומרא יתירא
שמא שמן הוא ]משום שאין אנו בקיאין[ ולחוש שמפעפע בכולו ]דלא כראבי"ה[ ושאינו מתפשט בכל החתיכות בשוה ]כחששו של
 שכל החתיכות מצטרפות לשישים ומותרות ע"י, ולכן העדיפו להקל אף בשמן.המהר"ם ודלא כרבינו נתנאל[ ולא מסתבר לחוש כ"כ
 וגם לפי מהר"ם אין זה ודאי שהאיסור אינו מתפשט, שהרי לפי רבינו נתנאל כך הוא עיקר הדין שמצטרפות החתיכות לשישים,קליפה
. ובצירוף שיטת ראבי"ה ]והרמב"ן[ הסוברים שגם איסור שמן אינו מפעפע יותר מכדי קליפה,בשוה
. ואין לצרף החתיכות לשישים, וכתב הפמ"ג ]מ"ז ס"ק כב[ שלדעת הש"ך ]נקוה"כ[ גם בצלי חושש השו"ע שאין פעפוע בשוה.58
 וכ"כ הפר"ח. ומצרפין החתיכות לשישים,והפמ"ג ]ש"ד ס"ק לח ד"ה ועתה[ כתב דבצלי שמן מודה השו"ע דאף לקולא אמרינן דמפעפע
. דחום הצלייה מפעפע את האיסור בכולו,[]ס"ק לז[ והחכמת אדם ]כלל מג סי"ב
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.ä"àøä úòã ïëù à"òø áúëå ,à"òø éùåãéçá åéøáã åàáåäå ,úáåøòú øãâá äæ ïéàå ,äîéòè é"ò øëéð øåñéàäå úåéä áåøá ìåèéá
ùùç àìã øàåáî úåîå÷î äîëá ê"ùá íâã â"îôä áúëå ,åæ àøáñ ì"ñ àìã øàåáî [ì"ðä] ò"åùäîå âøåáðèåøî í"øäî éøáãîå
59 .ç"øôä úðòèì
ïäá ïéà íàã ,øåñéàä ãâðë íéùéù úåøúåîä úåëéúçá ùé íà àìà áåøá ìåèéá ïéà ì"ðä ïôåàáã áúëù [àì ÷"ñ] ê"ù ïééòå
ùáéá ùáé úáåøòúá [è÷ 'éñ] ïìäì åæ äøéæâ åðéöîãëå ,øúéää ìëá íòè ïúé øåñéàäå úáåøòúä úà ìùáé àîù ïðéøæâ íéùéù
60 .åðéî åðéàùá ïéî
äá åòâð øàùäå åá äòâð ïäî úçàå øúéä úåëéúç íò çìîðù ïîù øåñéà
äæ ïôåàá íâã áúëù [åì ÷"ñ] ê"ù ïééò ,[åæá åæ åà] äá åòâð øàùäå åá äòâð ïäî úçàå ,øúéä úåëéúç íò çìîðù ïîù øåñéà
íéùéùì øåñéàá úòâåðä äëéúçä úà íâ ïéôøöîå ,[úàèç úøåúá çëåî ïëå] íéùéùì úåëéúçä ìë úà óøöì úàèç úøåúä øéúä
÷øù àöîð ,ïîù àåä íà óà äëéúçì äëéúçî àöåé òåìáä ïéàù í"øäî úòãì àäã ,äæ ïéãá ùåãéç ùéå .åá ä÷åáã äðéàù ìë
óåøéöáå äåùá øåñéàä èùôúî àîù ,úåëéúçä ìë úà ïéôøöî ä"ôàå ììë åòìá àì øàùäå åðîî äòìá øåñéàá äòâðù äëéúçä
61 .äôéì÷ éãëî øúåé úøñåà äçéìî ïéàù ä"éáàø úèéù
 .59תוספת עיון
בגליון רע"א דן לומר טעם נוסף להתיר במקרה שאין ידוע איזו חתיכה נגעה באיסור רק ידוע שלא כולן נגעו בו ,והוא משום דעל כל
חתיכה בפ"ע יש ספק ספיקא להיתר א .ספק אולי לא נגעה באיסור ב .ואף את"ל נגעה בו ,אולי רק היא נגעה בו ]א"נ רק מיעוט נגעו
בו[ ויש ביטול ברוב .וכתב רע"א די"ל דאין דין ביטול ברוב אלא כשידוע שרוב החתיכות הן היתר ,אך כשיש ספק בזה אין בזה דין
ביטול ברוב כלל מדין ודאי ,אף להך צד שכלפי שמיא גליא שיש רוב היתר ,דבעינן שהרוב יהא ידוע לנו ,ולמד רע"א יסוד זה מתשובת
הרשב"א עיי"ש.
עוד כתב רע"א להעיר על שיטת מהר"ם מרוטנבורג דאף כשיש שישים בכל החתיכות מ"מ חיישינן שמא לא נתפשט האיסור בשוה,
דלכאורה יש להתיר לאכול כל חתיכה בפ"ע מדין ס"ס ,ספק אולי נתפשט האיסור בשוה בכולן וכולן מותרות ,ואף את"ל דלא נתפשט
בכולן בשוה ,מ"מ אולי בחתיכה זו נבלע רק מעט איסור ובטל בה.
כאשר יש ספק איזו חתיכה נגעה באיסור השמן ולא ידוע לנו שהרוב לא נגעו ,מ"מ חתיכה שיש בה עצמה שישים נגד האיסור מותרת,
דאף את"ל שנגעה באיסור מ"מ נתפשט האיסור בכולה ונתבטל ,ואף שבעלמא בעינן שישים וקליפה שמא נתרכז האיסור יותר מכדי קליפה
שנגעה בו ]ובצלייה בעינן שישים ונטילה[ ,מ"מ כשאין ידוע אם החתיכה הזו נגעה נתבאר לעיל ]סעיף ה בשם המנחת כהן והפר"ח[
דכשאין ידוע אם נגעה לא בעינן הך קליפה שאינה אלא חומרא בעלמא ,וכ"כ בבהגר"א ]אות סז על דברי הרמ"א[ .אמנם דין זה הוא רק
באיסור שמן אבל בכחוש הקליפה היא מדינא ,ולכן גם כשאין ידוע איזו חתיכה נגעה בעינן קליפה בכל החתיכות ]אם אין ביטול ברוב,
דהיינו שיתכן שנגעו באיסור רוב החתיכות[.
 .60ובהגהת דגול מרבבה כתב טעם נוסף להצריך שיהא שישים בכל החתיכות ,והוא באופן שהחתיכות נגעו זו בזו ,דלחומרא חיישינן
שהאיסור השמן מפעפע בכולן ,ולכן רק כשיש שישים שרינן.
 .61תוספת עיון
איסור כחוש שיש בו סרך שמנונית שנמלח עם חתיכות היתר ואחת מהן נגעה בו והשאר נגעו בה ,כתב הפמ"ג ]ש"ד ס"ק לח אות ב[
דלכאורה יש להתיר את החתיכות שלא נגעו באיסור ,אף כשאין בכולן שישים נגד האיסור דאף שהחתיכה הראשונה אסורה כולה משום
שאין אנו בקיאין בין כחוש לשמן דחיישינן שמא שמן הוא ,מ"מ לגבי שאר החתיכות הוי איסור בלוע ,ולגבי בלוע נתבאר לעיל בש"ך
]ס"ק יח[ דלא מחמרינן לומר שאין אנו בקיאין שמא הוא שמן .ועיי"ש שהביא כן משו"ת משאת בנימין ]סי' סט[ שהביא כן מהתורת
חטאת ]כלל כח דין א[ .ואף שהרמ"א כתב שלא חילקו בין כחוש לשמן ,כתב הפמ"ג דצ"ל דמיירי באופן שכל החתיכות נגעו באיסור
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úåëéúç øàù íò çìîðù äëéúçá ÷åáãä øåñéà
ìë ãâðë íéùéù ïìåëá ùé íà àìà äîò åçìîðù úåëéúçä øàù úà ïéøéúî ïéà ,äëéúçá ÷åáã øåñéàä íàù à"îøä áúë
øåñéàä ãâðë íéùéùá éã äæáù ,úåëéúç øàùáå äá òâåð ÷ø äëéúçá ÷åáã øåñéàä ïéà íà ë"àùî] ,äá ÷åáã øåñéàäù äëéúçä
.[øåñéàá úåòâåð ïäù óà øúéäì úåôøèöî úåëéúçä ìëå ,åîöò
íéùéù úåëéúçä øàùá ïðéòá àìéîîå ,äìéáð äúùòð åæ äëéúçã ïðéøîà äëéúçá ÷åáã øåñéàäù ïåéëã ,"÷åáã" ïéã íåùî íòèäå
.äìåë ãâð
:íéîòè éðù íé÷ñåôä åáúë ÷åáã ìù àøîåçä íòèá äðäå
äøàùðù åà áèåøì õåçî äàöéù ïåâë ,úåëéúçä øàù éìá ò"ôá úçà íòô äøàùð äá ÷åáã øåñéàäù åæ äëéúç àîù ïðéùééç (à
.øçà éìëì ìéùáúä ìù éåøéòä óåñá
.ìéùáúä øàùì èùôúäì øåñéàä ìçäù íãå÷ åæ äëéúç äøñàðå ,åá ä÷åáãä äëéúçá òìáäì éôè øäîî øåñéàä àîù ïðéùééç (á
àìà åøéîçä àì á÷òé úçðîäå úàèç úøåúäå [äö 'éñ úåáåùú] à"îøäù [äë ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë ,äçéìîá ÷åáã ïéã ïéðòìå
åçìîðù åðì øåøá íà êà ,úåëéúç øàù íò äðúéð ë"çà ÷øå ,äîöò éðôá äá ÷åáã øåñéàäù äëéúçä äçìîð àîù ùùç íåùî
÷"ñ] ê"ùä úòãá íðîà .ììë äôéì÷ éãëî øúåé úøñåà äçéìî ïéàù ä"éáàøä úèéù úà äæá óøöì ùéã ,ïðéøîçî àì ãçé ïìåë
.ãçé åçìîð åìéôà ÷åáãá øñàù òîùîã [íù ã"ù] â"îôä áúë [åì
[æè ÷"ñ áö 'éñ) ê"ùä áúë éëä åàìáå] .äáåøî ãñôä íå÷îá ãçé åçìîðá ì÷äì øáúñîã [à ïéã çì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå
.[÷åáã øåñéà ïéàù ù"ëå ,äçéìîá ð"ðç ïéã ììë íéè÷åð ïéà äáåøî ãñôä íå÷îáã
ì ÷"ñ ê"ùä éøáãá
áåøá ìåèéá ïéãî øéúä àìå ,íéùéù ùé ïìåëá íà óà úåëéúçä ìë úà øñàù âøåáðèåøî í"øäîä ìò äù÷äù [ì ÷"ñ] ê"ù ïééò
øåñéàä ïéàù ïåéëã ,áåøá ìåèéá ì"çëùî åòâð ïìåë øùàë íâã ê"ùä äù÷äå .åòâð úåëéúçäî èåòéî ÷øù òåãé øùàë àìà
,úåøúåî úåëéúçä áåøù ïì éøá éøä ,íéùéù íéîòô 'áî øúåé úåëéúçä ìë êñá ùéù ïôåàá ë"à ,åðîî íéùéùî øúåé øåñàì ìåëé
.úåøúåîä áåøá úåøåñàä åìèáééå [ïäáù íéùéùáî ãçàî øúåé åòìá úåëéúçä áåøù ïëúé àì éøäù]
úà àéä äèìô øåñéàä äá òìáðù äòùá àîù ïðéùééç äëéúç ìë éáâìù ,àéùå÷ åæ ïéà ð"ðç ïéã íéøáåñä éôìã ê"ùä áúëå
ò"öá çéðä êà] .úåøçà úåëéúç øåñàì ìåëéå õåçì äæ íòè àöåé áåùå ,äìéáð äæá òåìá äùòðå øåñéàä úëéúç êåúì äîòè
62 .[ð"ðç ïéã øáåñ åðéàù ,ò"åùä úà áùééî äæ ïéàã
 שבשמן אסרינן את, אך באופן הנ"ל שרק חתיכה אחת נגעה באיסור והשאר נגעו בה יש חילוק בין שמן לכחוש,דבזה השוו כחוש ושמן
. ובכחוש לא אסרינן כיון שהוא איסור בלוע,כל החתיכות אם אין בהן שישים
והחוות דעת ]ס"ק יח[ והחזו"א ]סי' כב ס"ק ח[ חולקין על זה וסוברים שמדברי הרמ"א משמע שאף באופן זה לא חילקו בין כחוש
 הוא משום שלגבי החתיכה הראשונה מחמרינן לומר דאין, וכתבו דהא דלא אמרינן בזה דלגבי בלוע אנו בקיאין בין כחוש לשמן,לשמן
 ורק. לכן מחמרינן גם לגבי הבלוע כיון שהוא כתרתי דסתרי, ואוסרין את כל החתיכה הזו,אנו בקיאין ומתייחסים לאיסור כאילו הוא שמן
 אז אמרינן שלגבי הבלוע אנו בקיאין בין כחוש לשמן ואין אוסרין,באופן שלאחר שהאיסור הוסר מהחתיכה הראשונה נגעו בה האחרות
.את שאר החתיכות
 דכיון שהמהר"ם סובר שבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה אף, ובהגהת רע"א כתב דאף לפי מהר"ם דס"ל דין חנ"נ אין זה מיושב.62
 ובענין מש"כ הש"ך דלהשו"ע. והדרא קושיית הש"ך לדוכתיה, א"כ הטעם של ההיתר שנבלע באיסור אינו חוזר ויוצא ממנו,אם הוא שמן
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à÷åã åðééäå ,øåñéàä ìà äîòè èéìôäì øúéää úëéúç çëá ùéù ïôåàá àìà øåñàì ïéà ð"ðç ïéã íéøáåñäì óàã ê"ùä óéñåäå
.øåñéàä ìà åîòè èìåô øúéää ïéà äçåìî øåñéàä úëéúç ÷øå äìôú øúéää úëéúç íà êà ,äçåìî àéä íâ øùàë
,[úéðåðîù êøñ ïäá ùé íà óà] íéùåçë íä íà êà ,íéðîù íä øúéää åà øåñéàä øùàë àåä ì"ðä ìëù íéðåøçàä åáúë ãåò
,ïîùì ùåçë ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðàã ïðéøîà äëéúçá òåìá ïéðòì éøäù ,àöéå øæçå øåñéàá òìáðù øúéää íòè íåùî øåñàì ïéà
63 .øúéää ìà øåñéàä úëéúçî àöåé åðéàù ùåçëã òåìáë äéì ïðéðééãå

é óéòñ
äæá äæ åòâðù çéìî øúéäå ìôú øåñéà
,à"áùøá åøå÷îå ,äçãäá øéúäì éâñã ò"åùä úòã ,äæá äæ åòâð çéìîä øúéääå ìôúä øåñéàäù äø÷îá å÷ìçð à"îøäå ò"åùä
íâ çìîð òâîä íå÷îáù ïðéøîà àìã àäå .åéìà ìôúäî íòè êåùîì àìå ìôúá òéìáäìå åîöòî èåìôì ÷ø çéìîä òáèã åîòèå
.ìôúä úà çéúøäì çìî ìù ú÷ôñî úåîë åæ ïéàù íåùî àåäù à"áùøä áúë ,øúéäá åîòè òéìáéå ìôúä øåñéàä
àåä çéìîä úà åøéúäù äîã ï"øä áúëå .øúéää úà øñåàå òâîä íå÷îá çúøð ìôúä øåñéàäù øáåñä ï"øäë øéîçä à"îøäå
øéö èìåô ìôúä ïéà êà ,ìôúä øñàð æàã ìôúì úëìåä çéìîä ìù äèéìôäå øéöä ÷ø àìà ,úåëéúçä ïéá ùîî äòéâð ïéàùë ÷ø
.øúéää úà øåñàéù
íãà úîëçä ë"ëå ,äáåøî ãñôäá àìà à"îøä ì÷éä àìù [ë ÷"ñ ò 'éñ] ê"ùä áúëå ,ì÷äì ùé ãñôä íå÷îáù à"îøä áúëå
]65 .úö÷ ãñôäá óà ì÷éîã òîùî à"îøáù ,ê"ùä ìò âéùä [ä"ñ àö 'éñ] â"äðëäù àéáä íù à"òøå 64 .[ä"ñ âî ììë
דלא ס"ל חנ"נ קושייתו הנ"ל צ"ע ,כתב רע"א דאדרבא ,י"ל דחיישינן שאחרי שנבלע האיסור באחת החתיכות ואסרה אותה ,וחזר ונפלט
ממנה אך נשאר ממנו משהו בחתיכה ,שבזה אמרינן דאפשר לסוחטו אסור ,ואף אם לא סבירא לן דין חנ"נ מ"מ חתיכה שבלעה איסור
ולא היה בה שישים נגדו ונאסרה ,ואח"כ נפלט ממנה רוב האיסור ונשאר מעט ממנו באופן שעכשיו יש שישים נגדו ,מ"מ החתיכה אסורה,
א"כ י"ל דמטעם זה כל החתיכות אסורות ,אך לדעת מהר"ם דס"ל שהבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה ,כתב רע"א דאכן צ"ע הקושיא
של הש"ך.
 .63תוספת עיון
החוות דעת ]ס"ק טז[ כתב ליישב את קושיית הש"ך דנראה דטעם האיסור שבחתיכה עצמה קיים לעולם ,וכשם שאנו אוסרים בחתיכת
איסור שנפלה לכמה קדירות בזו אחר זו אף אם בסך כל הקדירות יש יותר משישים ,שלגבי כל קדירה אמרינן דיש טעם בחתיכת האיסור,
כך בציור שנגעו כמה חתיכות בחתיכת האיסור אמרינן דיש בזה האיסור ליתן טעם בכל אחת מהן בנפרד.
ובהגהת אמרי ברוך ]לבעל הברוך טעם[ על הרא"ש כתב לחלוק על חידושו הנ"ל ,דפשוט שאין בכח חתיכת איסור ליתן טעם ביותר
משישים ,שאם לא כן למה בקדירה אחת של תבשיל שרינן בשישים ,ואמאי לא אמרינן שהאיסור חוזר ונותן בתבשיל את טעמו .אלא
מוכח דטעם הא דאסרינן באיסור שנפל לכמה קדירות בזו אחר זו הוא משום שאין אנו יודעים באיזה מהן פלט את טעמו ,והשוו חכמים
את מידותיהם ואסרו בכל קדירה שנפל בה איסור כאילו רק בה נתן האיסור את טעמו ,וחששו לאסור את כל הקדירות ]ולא אמרו שכשנפל
לכמה קדירות נימא דרובן היתר ותיבטל הקדירה דאיסור ברוב[.
 .64עיי"ש בחכמ"א שכתב דמסתבר שיש בזה ג' דרגות :א( שלא במקום הפסד כלל יש להחמיר שאוסר בכולו .ב( במקום הפסד קצת יש
לאסור כדי קליפה .ג( במקום הפסד מרובה יש להתיר בהדחה.
 .65תוספת עיון
איסור צלול תפל הנוגע בהיתר גוש מליח
עיין רמ"א ]סי' צא ס"ה[ שכתב דאם ההיתר הוא מליח והוא גוש ,והאיסור הוא תפל אך הוא צלול ]פירוש נוזל[ ,נאסר ההיתר המליח
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àé óéòñ
äçéìîá øáâ äàúú ïéã
úà èìåô çéìîä éðååâ ìëá àìà ,äàìéò ïéáì äàúú ïéá î"÷ôð ïéà çúåøë äçéìî éðéã ïéðòìù [øåäè ä"ã .âé÷ óã] 'ñåú åáúë
÷"îñ] íé÷ñåôä íùá [àî ÷"ñ] ê"ùä áúëå .çéìîä ìà åîòè ìôúä èåìôéù çúåøë úåéäì åì íøåâ åðéà êà ,ìôúä ìà åîòè
øáâéù åðééäå ,íçä úà ïðöé ïðåöäù úåøùôà ùéå ïðåöä úà íîçé íçäù úåøùôà ùé íéîç íéìëàîáã íåùî àåäã [äø 'éñ
éøäù ,çéìîì ìôúä úà íâ úåùòì çéìîá çë ïéà ìôúå çéìî ïéðòá ìáà ,äàìéòì äàúú ïéá ÷åìéç ùé äæáå åøéáç ìò ãçàä
çéìîä úà úåùòì ìôúä çëá ïéà ïëå .çìî äáøä ë"ë åá ïéà ìôúäå ,çúåøë àäé åîöò çéìîäù éãë äáåøî äçéìî ïðéòá
.çìîä çë ãøåé äçãä é"ò à÷åãã ,ìôúë
úåëéúçäî úçàù ïôåàá î"÷ôðã åáúëå ,äàúúì äàìéò ïéá ÷åìéç ùé çéìîá íâù íéøáåñ ï"øäå [à"ù ã"á úéáä úøåú] à"áùøäå
ìëá [äçéúøäî íåèéô ìáé÷ù øåñéàä ð"à] ïîùä øåñéàä òôòôîå øáâ äàúúã ïðéøîà äèîì çéìîä øåñéàä íàù ,äðéîù
.åá òéìáäì çéìîä ìëåé àìù ïéðòì øáåâ ìôúä äàúúäã ïðéøîà äìòîì àåä çéìîä øåñéàä íà ë"àùî ,äìòî ìù äëéúçä
ïéá ÷åìéç äçéìîá ïéàù 'ñåúë ÷ñô [ä"ñ] àö 'éñáå ,äçéìîá äàìéòå äàúú ùéã à"áùøäë ÷ñô [ã"ñ ò 'éñáå ïàë] ò"åùäå
äàìéòå äàúú ùéã à"áùøäë ÷ñô ò"åùäã õøéúå ,ò"åùä éøáãá åæ äøéúñ äù÷ä [áé ÷"ñ àö 'éñ] ê"ùäå .äàúúì äàìéò
òôòôî åðéà äàìéò àåä íà ë"àùî ,ïåéìòä ìëá òôòôî àåä äàúú øåñéàä íàù] ì"ðëå ïîùá ÷ø àéä î"÷ôðäù àìà ,äçéìîá
.÷"ë øñåà éðååâ ìëáã î"÷ôð ïéà íéùåçë íäéðùá êà ,[÷"ë àìà
.[ì"ðä àî ÷"ñ] ê"ùá åîòè øàáúðù éôëå ,ììë äàìéòå äàúú ïéðò äçéìîá ïéàã 'ñåúë íå÷î ìëá è÷ð à"îøäå

âé óéòñ
íéìëì äçéìî ïéà
é"ò çúåø äùòð åðéà éìëäù íåùî íòèä 'ñåú åáúëå ,[øåäè ä"ã .âé÷ óã] 'ñåúá àåä íéìëì äçéìî ïéàã àäì øå÷îä
.øñàð øåäèä ïéàù ìôú àîèå çéìî øåäèì úàæ åîéãå ,äçéìîä
,äáøä éìëä çìîðù óà éìëä êåúì ñðëð åðéàù íåùî àåä ,éìëä çéúøî çéìîä ïéàù êëì äáéñäù [áî ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå
 וכתב הפמ"ג ]ש"ד שם ס"ק טו ומקורו בספר התרומה סי' סד[ שהביאור הוא דאף דבעלמא אמרינן שכח המליח הוא להבליע.מהאיסור
 אך כאשר התפל הוא צלול, היינו משום שאין בכח המליח לגרום לחתיכה שנוגע בה לפלוט טעם,אל מה שמחוצה לו ולא לבלוע ממנו
.אין צריך לפלוט ממנו טעם אלא הוא עצמו נבלע במליח
איסור גוש תפל הנוגע בהיתר צלול מליח
 משום שהגוש של האיסור אשר הוא תפל אינו,עיין ש"ך ]סי' צא ס"ק טז[ שהביא מדברי התורת חטאת שאין לאסור את ההיתר הצלול
 ובפרט שיש לצרף לחומרא את שיטת הר"ן, והש"ך הניח זאת בצ"ע כיון שהמרדכי והסמ"ג אסרו זאת.פולט את טעמו לתוך ההיתר
, וכ"ש הכא שהמליח הוא צלול, הסובר שאם המליח והתפל נוגעים זה בזה גם התפל פולט טעמו אל המליח,המובא לעיל בסעיף זה
.וכיון שהרמ"א החמיר כהר"ן ]שלא במקום הפסד מרובה[ אין להקל
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.åé÷ìçì ñðëð çìîäù øùáá ë"àùî
î"î ,[ä"ñ àö 'éñ] à"îøä ÷ñô êëå ,éìëá øåñéàä íòè úà äçéìîä äòéìáî éìë êåúá øåñéà çìî íàã 'îâá øàåáîù óàå
.éìëá òåìáä úà äèéìôî äçéìî ïéà
äìéçúëì øåñàì íòèä
äîë åðéöî äìéçúëì øåñéàä íòèáå .[çéùú 'éñ] éëãøîá åøå÷îå ,øåñéà ìù éìëá øúéä çåìîì ïéà äìéçúëì î"îã à"îøä áúë
:íéîòè
.øåòéëä ïî ÷çøä íåùî àåäã áúë éëãøîä (à
à"øâä áúë ãåòå .øåñéà íäî èéìôäì íéìëì äçéìî ùéã øáåñä ä"éáàøä úèéùì åùùç äìéçúëìã áúë [èò ÷"ñ] à"øâä (á
óéòñ) ïî÷ìã ïåãéðä ïéðòì úàæ åáúë 'ñåú] .á"òú øéîçîäã åáúë [.âé÷ óã] 'ñåú ïëå ,ãáòéã àìà øéúä àì åîöò ù"àøäã [íù]
.[íéøáãä úà äîéã à"øâäå ,áìçá åðúéì éøùã øùá éìëá ääùù çìîá (âé
åîë äçãä éòá î"î ,øñàð àì éìëá çìîðù øúéäù óàã íåùî àåä äìéçúëì øåñàì íòèäã áúë [æñ ÷"ñ èñ 'éñ] ê"ùä (â
.çéãäì çëùé àîù äìéçúëì åøñà ïëìå ,[é óéòñ] ìéòì øàåáîë ìôú àîèå çéìî øåäèá
:íéìëì äçéìî ïéãá íéðåãéð éðù íéðåøçàäî àéáäù [ãî ÷"ñ ê"ùä ìò] à"òø éøáãá ïééò
'éñ é"áá ä"ã èñ 'éñ] äùîì úøàôú øôñáã ,ìåùéá é"ò òìáù éìëá íâ øîàð íéìëì äçéìî ïéàã àðéã êä íàä .à
úåäâäî ïçìåùä éãá øôñá àéáä ïëå] ,åúèìåô äçéìîäå éôè òìá äæ ïôåàáã øùôàã àðéãì ò"öá çéðä [ãñ óã èñ
øåñéà òìá éìëäù éðååâ ìëáù òîùî à"áùøä íùá à"îøä éøáã úîéúñî íðîà .[øúéäå øåñéà øôñîå àøåã éøòù
.íéìëì äçéìî ïéàã ïéãä øîàð
éìëù ù"àøä úòãá øîåì ïã [èñ 'éñ] äùîì úøàôú øôñá ,ñøç éìëá íâ øîàð íéìëì äçéìî ïéàù ïéãä íàä .á
úàèç úøåúäå [çéùú 'éñ] éëãøîä íðîà .[:àé÷ óã ïéìåç] òáù øàá øôñá øîåì ïã ïëå ,øåñéà èìåô çìîðù ñøç
.íéìëì äçéìî ïéàù ïéãä øîàð ñøç éìëá íâù åè÷ð [â"ñ æð ììë] íãà úîëçäå [è ïéã æé ììë]
ìôú àîèá òâðù ìåìö çéìî øúéäì éîã íàä ,øåñéà ìù éìëá ìåìö çéìî øúéä ïúéðù äø÷îá ïãù [åè ÷"ñ] äáåùú éçúô ïééò
ïééö ë"çàå .ê"ùäë íéðåøçàä åè÷ðå ,øñà ê"ùäå ,éøùã è÷ð ç"åúäã ,[æè ÷"ñ àö 'éñ] ê"ùäå [áð ììë] ç"åúä äæá å÷ìçðù
.ìåìö çéìî øåäèì äîåã äæ ïéàù øàåáîå ,øñàð åðéà øåñéà ìù éìëá ïåúðä øéö åìéôàã áúëù [çñ ÷"ñ èñ 'éñ] ê"ùä éøáãì
.øñàð åðéà ìåìö çéìî íâ ïëìå ,ììë åðîî èìåô åðéàå éìë êåúì ììë ñðëð çìîä ïéàã â"îôä ù"îë íòèä áúëå

ãé óéòñ
úéáä úøåú] à"áùøá àåä ïëå [éàîà ä"ãåñ :ç÷ óã] 'ñåúá íéøáãä åøàáúð øáëå ,[âð 'éñ] äîåøúä øôñá àåä ïéãä øå÷î
øñàðá øéîçäì ïéàù ïðéøîà øåñéà åòìáù [ïéìáú åà] çìî ìù ð"ðç ïéã ïéðòìù àåä íäéøáã ãåñéå .[ä óã à øòù ã úéá øö÷ä
åìéàë çìîä úà ïéàåø àìà ,àøåñéàã àöôç úåéäì åîöò çìîä úà êôåä àì ïðáøã ð"ðç ïéãù åðééäå ,åîöò øñåàá øùàî øúåé
øåñéàä ïéãë ,íéùéùá éìèá î"î óìàá åìéôà íòè íéðúåðå íéôéøç ïéìáúäå çìîäù óà ïëìå .íã ïéãë øñåà àåä éøäå íã åìåë
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66 .íäá òåìáä

óàã ,íù êìéì ìåëé øåñéàäù íå÷îá àìà øñåà øñàðä ïéàù [.åö óã] 'ñåúá úàáåîä "øñàðä ïéà" úøáñ àéä åæ àøáñ ïéòëå
67 .øåñéà úåéäì êôäð àì åîöò øúéää êà ,øåñéàä ìù åúåîë úà ìéãâäì àìà äæ ïéà î"î ,ð"ðç ïéã ïì àøéáñã
çìîá íãä íòè úðéúð
ã"ù] â"îôä åù÷äå .[íã èòî åá òìáðù òåãé íà óà] åãâð íéùéù ïðéòáå äìéáð äùòð íãî òåìáä çìîäù òîùî äæ óéòñá
÷"ñ] äãåäé ãéä õøéúå .ììë øåñà åðéàå ô"ìèð éåä åðáìì î"ò çìîá ïúéðù íãã áúëù [â"éñ ãì÷ 'éñ] à"îøäî à"òøå [åî ÷"ñ
,åîòè úà íâåôå ùéì÷î íãäå åúåçéìî ó÷åú ìëá àäé çìîäù íéëéøö æàã ,çìîä øåöéé ïîæá éøééà [ãì÷ 'éñá] à"îøäù [æð
ïúåð áùçð íãä æà ,øéöä çëî çìîä íòè ùì÷ð ä"àìáã úåçéìîä ó÷åú ìëì úåáéùç ë"ë ïéà øáëù äçéìîä ïîæá ë"àùî
.çáùì íòè

 .66תוספת עיון
כתבו התוס' והרשב"א שאין דין זה דומה לדין חנ"נ של בשר בחלב ,שבבשר בחלב מתוך שכל אחד בפני עצמו הוא היתר וכאשר הורכבו
יחד נעשו איסור ,בזה אמרינן שכל אחד בפני עצמו הוא חפצא דאיסורא ,ובזה אזלינן בתר הבשר לחוד ובתר החלב לחוד לענין דיני
תערובת ]כגון לענין דין מין במינו המבואר בסוגיא )דף קח ,(:שחלב שנבלע בבשר ונעשה נבילה ויצא לחוץ ונתערב בחלב אחר הוי מין
במינו ,ולמ"ד דמב"מ אינו בטל אין כאן ביטול .וכן יהא הדין לו יצוייר שתהא גבינה חריפה הנותנת טעם ביותר משישים ,שאם בלעה
בשר ונאסרה מדין בב"ח הרי היא אוסרת כל זמן שנותנת טעם] ,אף שהבשר עצמו אינו נותן טעם ביותר משישים[ ,אך חנ"נ בשאר איסורין
שאני ,וכנ"ל.
 .67וכעין זה איתא ברמ"א ]סי' קלד סי"ב[ לענין תבלין הבלועין מיין נסך שנפלו לתבשיל ,שהיין נותן בו טעם לפגם אך התבלין עצמו
נותן בו טעם לשבח ,דבטל התבלין וא"צ אפילו שישים דאזלינן בתר האוסר גם לענין דין נתינת טעם] .ועיין חוו"ד )סי' קג ס"ק י( ובהגהת
רע"א שם[ .וע"ע בספר חמודי דניאל ]הל' מליחה סי' כד[ שדן אם מותר ליתן לתוך התבשיל את המלח הזה שמעורב בו דם ,דשמא אין
זה בכלל מבטל איסור לכתחילה כיון שאין כוונתו ליהנות מהדם רק מהמלח .ובספר בדי השולחן ]ביאורים ד"ה ונתנוהו[ הקשה על דבריו
דהא המלח עצמו נעשה נבילה ,וא"כ בודאי יאסר ליתנו בתבשיל שהרי כוונתו ליהנות מהמלח .ולכאורה החמודי דניאל סובר שדין חנ"נ
אינו אוסר את המלח עצמו אלא רק מגדיל את כמות האיסור שבמלח ,ולכן הנותן מלח זה בקדירה מיקרי שאינו בא ליהנות מהאיסור.

שאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש שבט תש"פ
יו"ד הלכות תערובות סימן קה מסעיף ג עד הסוף
מיוסדות על טור וב"י ,שו"ע ט"ז וש"ך ,נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

---------------------------------------סעיף ג
א.

ב.
ג.
ד.
ה.

ו.
ז.
ח.

 (1מה הדין אם פל איסור חם או צון לתוך היתר חם ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם פל היתר חם או צון לתוך איסור חם ,ומה הטעם?
 (3האם יש פק"מ אם פל לתוך דבר של רוטב או לצלי ,שמן או כחוש?
 (4ומה הדין אם סילק אותו מיד ולא שהה אפי' קצת?
 (5אם העליון חם והתחתון צון ,כמה אסר?
 (1מה הדין אם האיסור מוח בכלי שי ,ומיח ההיתר עליו או על ידו?
 (2ומה הדין אם היח דבר איסור בקערה של היתר?
 (3ומה הדין אם היח דבר היתר בקערה של איסור?
 (1מה הדין אם היח האיסור וההיתר זה אצל זה כששיהם חמין מחום כלי ראשון?
 (2ומה הדין כשהאחד צון?
 (3בשר וגביה שגעו זה בזה ואחד מהם צון ,האם שיהם צריכים קליפה או רק הצון?
 (1מהי דעת המהרש"ל כשמוחים זה ליד זה והאיסור חם וההיתר קר או שההיתר חם
והאיסור קר?
 (2ואיך הכריעו הט"ז והש"ך והמחת יעקב בזה?
 (1דבר גוש כגון חתיכת בשר או דג ,שהערוהו מן הקדירה ועדיין היד סולדת בו ,האם דיו
ככלי ראשון או ככלי שי ,לדעת הרמ"א ]כאן ,בסי' צד ס"ז ,בסי' קז ,בתורת חטאת,
ובגליון כת"י שלו על האיסור והיתר[ ,המהרש"ל ,האיסור והיתר ,השערי דורא והכרעת
הש"ך?
 (2דבר גוש כגון אורז ודוחן ,האם דיו ככלי ראשון או ככלי שי ,בצלול ושפך כמו רוטב,
כשאיו צלול ,לדעת הרמ"א והמהרש"ל?
עירה תבשיל שיש בו זבוב לקערה ,ופל לתוכו הזבוב תחילה ,האם אסרת הקדירה,
ובכמה ,ומאיזה טעם?
 (1האם בכלי ג"כ אמרין תתאה גבר ,כגון שהיחו איסור בכלי היתר או להיפך?
 (2האם קערה בת יומא אוסרת דבר חם בלא רוטב?
 (3והאם שי דברים אלו תלויים זה בזה?
 (1האם מותר לכתחילה לערות מכלי שיש בו שומן כשר לר דולק שיש בו חלב או שומן
איסור?
 (2מה טעם האיסור?
 (3ומה הדין בדיעבד?
 (4המערה שומן איסור חם לתוך שומן היתר קר ,מה דיו ,והטעם?

סעיף ד
ט .מה הפי' בדברי הטור שכתב :אבל דרך צלי ,כגון איסור חם או אפילו קר שפל על הצלי
שאצל האש ,איו אוסר כולו אלא כדי טילה .הא יותר מסתבר להקל בקר מבחם?
י (1 .איסור  -חם או קר  -שפל על צלי שאצל האש ,האם אוסר את הצלי לגמרי או רק כדי
טילה או כדי קליפה?
 (2מאי שא בין צלי לתבשיל עם רוטב?
 (3איך קטו השערי דורא ,המהרש"ל והרמ"א בדין זה ,כהטור והמחבר או לא?
 (4ואם היח גביה חמה על בשר חם ,כמה אוסרת?
יא .ירך שצלאו בגידו או חתיכת איסור שצלאה עם חתיכת היתר ווגע זה בזה ,האם צריך
להסיר כדי קליפה או כדי טילה ,ומה הטעם?
יב .איסור שפל על חתיכה שבקדירה ,האם אוסר בכולו או רק כדי טילה;
 (1כשהחתיכה חוץ לרוטב ולא יער וכיסה?
 (2כשהחתיכה חוץ לרוטב ויער או כיסה?
 (3כשהחתיכה מקצתה ברוטב?
 (4כשהחתיכה כולה ברוטב?

סעיף ה
יג.
יד.

טו.

טז.

יז.

 (1מה הדין בגדי שמן שצלאו בחלבו ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין בגדי כחוש שצלאו בחלבו ,ומה הטעם?
חתיכת איסור כחושה שצלה עם חתיכת היתר שמה;
 (1מה דין ההיתר?
 (2ומה טעם כתב הב"י לכך?
 (3ומה הקשה הט"ז על דבריו?
בסוף הסימן הקשה הב"י ממה שכתב שם הטור דאין האסר יכול לאסור אלא במקום
שהאיסור עצמו יכול לילך ,ואפי' אם ההיתר שומן וכו' מותר.
 (1מה תירץ הדרכי משה על קושיא זו?
 (2אלו ב' קושיות הקשה עליו הט"ז?
 (3איזה תירוץ הביא הט"ז בשם ראיתי מתרצים?
 (4אלו ב' קושיות הקשה הט"ז על תירוץ זה שאלו דברים בלתי כוים כלל?
 (5מה תירץ הקודות הכסף על קושיות הט"ז?
 (6איך הגיה וביאר הט"ז דברי הטור?
דבר שיש לו פעפוע ,שפל למקום ידוע מהחתיכה בצלי ,האם בטל בששים או צריך טילה
או קליפה ,ומה הטעם;
 (1לדעת השו"ע?
 (2לדעת מהרא"י והמהרש"ל?
 (3לדעת הרמ"א גבי מליחה וגבי צלי?
 (4ואיך היא הכרעת הש"ך?
 (5מה הדין בדיעבד אם בשלוהו בלי טילת מקום ואין ששים גד הטילה?
 (6כשלא יודעים באיזה מקום פל ,האם מצריכים טילת מקום לכל החתיכה ,בשמן או
בכחוש?
 (7ומה הדין כשידוע שלא גע אלא במקום אחד ולא ידעין מקומו?
 (1מהי הכרעת הרמ"א למעשה כשאין או בקיאין איזה מיקרי איסור כחוש ואיזה מיקרי
איסור שמן?
 (2ומהי הכרעתו באיסור דלא שייך בו שמוית והוא בודאי כחוש?
 (3הכרעתו זו היא דוקא באיסור דרבן או אף בדאורייתא?
 (4ציר בילה האם מצריכים ששים או דסגי כדי טילה?
 (5דם האם שייך בו שמוית ,והאם דיו בששים או כדי טילה?

סעיף ו
יח .דבר שיש לו פעפוע בצלי ,והיה אחד חם ואחד צון;
 (1מה הדין כשפל חם על צון?
 (2ומה הדין כשפל צון על חם?
סעיף ז
יט (1 .חתיכה שאין בה איסור מחמת עצמה ,רק שבלעה ממקום אחר איסור שאיו מפעפע,
האם היא אוסרת חתיכה אחרת שוגעת בה או שצלו עמה?
 (2פל דבר לח רותח על דבר יבש שבלוע בו דבר איסור ,מה דין הרוטב ומה דין החתיכה?
 (3ומה הדין אם פל רוטב קר על גוש רותח שבלוע בו איסור?
כ .חתיכה שבלעה דבר המפעפע בטבעו ,האם אוסרת חברתה;
 (1בצלי?
 (2בגיעת זו בזו חם בחם?
 (3בתחתוה חמה ועליוה צות?
 (4בתחתוה צות?
כא (1 .באר דעת הפוסקים והכרעת ההלכה למעשה בחתיכת בשר שבלעה איסור מחלב ,האם
החלב מפעפע ואיסורה הולך בלא רוטב או לא?
 (2מה שכתבו הטור והמחבר שבשר בחלב קרא איסור מחמת עצמו ,האם כוותם
לחתיכת בשר שבלעה מחלב ,או כוותם לבשר חם שגע בגביה?
 (3לאלו שפירשו שכוותם לחתיכת בשר שבלעה מחלב .איך יישבו הא קיי"ל דאין איסור
בלוע הולך בלא רוטב אפי' בבשר בחלב?
 (4מה תירצו הב"ח והש"ך על קושיית הב"ח על הטור מהא דאמר בגמ' מיבלע בלע מיפלט
לא פליט?

כב (1 .חתיכה שמלחה והודחה כדיה ואח"כ בלעה דם ,האם אוסרת חתיכה אחרת ע"י
מליחה וצליה?
 (2ומה הדין בבשר שלא מלח עדיין ויש בו דם של עצמו ,האם אוסרת חתיכה אחרת ע"י
מליחה וצליה?
כג (1 .באר הסכמת הפוסקים בחתיכה שבלעה איסור ממקום אחר ,והוא איסור שמן והשומן
שבה מפעפע ,שצלה עם חתיכה אחרת ,האם אוסרת אותה?
 (2ומאי טעמא השמיטו המחבר?
 (3ומה יעו החולקים על המחבר על קושיא זו?
כד (1 .כלי שבלע איסור שמן או שאיו שמן ,האם אוסר את ההיתר שוגע בו?
 (2וכמה אוסר ,לגמרי או כדי קליפה
 (3ומאי שא משתי חתיכות?
 (4האם כלי אסר ממאכל שבלוע בו איסור שאיו מפעפע כגון כבד?
 (5והאם כלי אוסר כלי בלא רוטב?
 (6תבשיל של אורז או של דגים ,שבלע בהם בשר או חלב ,ותחב בהן כף של בשר או חלב
בן יומו ,האם אוסר הבלוע את המאכל?
 (7איסור שמן שבלע בכלי ,האם אוסר כולו או לא?
סעיף ח
כה (1 .כוליא שצלאו בחלבו ,האם אוסר רק כדי קליפה או יותר מכך ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין אם תבשלה כך הכוליא?
 (3ומה הדין אם תבשלה בקרום שעליה בלא החלב?
סעיף ט
כו .מליח דיו כרותח ומפליט.
 (1האם הוא אוסר הכל או רק כדי טילה או כדי קליפה?
 (2האם משערין בששים במליח ,ומה הטעם?
 (3והאם צריך גם טילת מקום אח"כ?
כז .לדעת השו"ע כמה צריך כדי לבטל המליח לעין החתיכה שהיה החלב דבוק בה או מוח
אצלה;
 (1אם הוא שומן הגיד וקוקות שבו והקרומות? והאם צריך ששים ,ומה הטעם?
 (2אם הוא חלב ממש?
 (3ומה הדין אם הבשר שמלח עמו הוא שמן ,כששיהם מלוחים או כשההיתר תפל?
כח .מה דים של שאר החתיכות שמלחו יחד;
 (1כשידוע שגע בכולן?
 (2כשאין ידוע אם גע בכולן?
 (3כשידוע שלא גע אלא באחת?
 (4ומה הטעם בכולם?
כט .כשיש ספק ואפשר שגע בכל החתיכות ,מה הטעם דלא מתירין כל חתיכה בפי עצמה
מספק ספיקא ,ספק שמא לא גע ,ואת"ל גע ,שמא לא גע רק בזה ובטל ברוב?
ל .האם חלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב?
לא (1 .מהי דעת המקילין שהביא הרמ"א לעין מליחה?
 (2מהי הכרעת הרמ"א להוג בעין זה כשיש ששים בין הכל ביחד לגבי החתיכה עצמה
שהחלב דבוק בה?
 (3והאם צריך ששים גד כל החתיכה או רק גד החלב?
 (4ומה הדין בהפסד מרובה?
 (5ומהי הכרעת הרמ"א בעין זה כשיש ששים בין הכל ביחד לגבי כל החתיכות?
 (6ומה הדין אם איו יודע באיזה חתיכה גע ,ומה הטעם?
 (7ומה הדין כשאין ששים בין הכל?
לב (1 .איזה קולות ישם לפי המהג שכתב הרמ"א?
 (2ומה טעם כתב הרמ"א להוג כן?
לג .מה הדין באיסור שאין בו שמוית כלל כמו חמץ בפסח ,כמה אסרת על ידי מליחה?
לד (1 .מליחה צליה ואפיה האם דומים לבישול או לא ,לגמרי או רק לחומרא או לקולא?
 (2מצה שכפלה קצתה בתור קודם פסח ,האם צריך ששים באותה מצה גד האיסור?

לה .סכם בקצרה לפי הכרעת הרמ"א בסוף הסעיף ,האם בעין ששים ,טילה או קליפה;
 (1באיסור שמן בצלי?
 (2באיסור שמן במליחה?
 (3בדבר שיש בו סרך שמוית  -באיסור דאורייתא?
 (4בדבר שיש בו סרך שמוית  -באיסור דרבן?
 (5בכחוש לגמרי בדרבן?
 (6בכחוש לגמרי בדאורייתא?
 (7ומה הדין כשהאיסור כחוש לגמרי וההיתר איו כחוש לגמרי?
לו .בהאי עובדא שבאה לפי החתם סופר ,שמלחו יחד ששה אווזות ומצא מכה המטרפת
במעי של אחד מהן;
 (1מהן הצדדים שצידד להקל בדבר?
 (2ואיך פסק להלכה למעשה?
סעיף י
לז .מה הדין כשהאיסור וההיתר אין שיהם מלוחים ,רק ההיתר מליח והאיסור תפל?
סעיף יא
לח .מה הדין כשהאיסור מליח וההיתר תפל ,והאיסור המליח למטה וההיתר התפל למעלה,
ומה הטעם?
לט (1 .מה הדין כשההיתר התפל למטה והאיסור המליח למעלה?
 (2מה טעם כתב הסמ"ק לשיטתו שהובאה ברמ"א?
 (3מה הבין הטור מדברי הרשב"א?
 (4ומה הקשה הב"י על הטור?
מ .לדברי הט"ז בביאור דברי הטור;
 (1מה הן ב' הטעמים שבאיסור שמן אסור כולו?
 (2ומה הפק"מ לדיא בין ב' הטעמים?
סעיף יב
מא .גביות שעשו בדפוסי הגוים ומלחו בתוכן;
 (1האם מותרים לכתחילה או רק בדיעבד או אסורים?
 (2מהי דעת הראבי"ה בידון זה ,ואיך הכריע הב"י?
מב (1 .מה הדין אם מלח היתר בשאר כלי איסור ,האם אמרין מליח כרותח להפליט מן הכלי
מה שבלוע בתוכו ,ומה הטעם?
 (2והאם יש פק"מ בין כלי מוקב או שאיו מוקב?
 (3והאם הראבי"ה חולק על כך או מודה בזה?
מג .מה הם ד' הטעמים שהביא הב"י בשם תשו' הרשב"א שמותר למלוח בשר בכלי שמכיסין
בו הגוים יין לקיום?
סעיף יג
מד (1 .מלח או תבלין התון בקערה של בשר ,האם מותר ליתם בחלב ,ומה הטעם?
 (2ולמה איו מותר מטעם "ט בר "ט?
מה (1 .האם מותר לכתחילה להיח מלח או תבלין ,שהם יבשים ,בכלי של איסור ,ובאיזה
תאים ,ומה הטעם?
 (2ומה הדין להיח לכתחילה או בדיעבד דבר לח או צלול בכלי של איסור ,ומה הטעם?
 (3ומה הדין בבלע ע"י בישול ,האם בכה"ג יוצא במליחה?
 (4והאם בכלי חרס ג"כ אמרין דאין מליחה להפליט?
סעיף יד
מו .מלח הבלוע מדם שתוהו בקדירה;
 (1באיזה אופן מותר להשתמש בקדירה?
 (2האם צריך ששים גד הדם הבלוע או גד כל המלח ,ומה הטעם?
 (3והאם מהי ששים גם כשהמלח עדיין ותן טעם ,ומה הטעם?

שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש שבט תש "פ
יו "ד הלכות תערובות סימן קה מסעיף ג עד הסוף
---------------------------------------א .גז שמלוכלך מגלישות של בשר וחלב ,ורוצה לנקותו.

 .1האם מותר לנקותו ע "י שישפוך עליו מים רותחים מהכד החשמלי ,האם יש חילוק כשיש ממשות של לכלוך
וכשאין ממשות.
 .2וכן כשמכשירים את השיש לפסח על ידי עירוי רותחים מכד חשמלי ,באיזה כד ישתמש ,של חמץ ,של פסח ,או
בכד מיוחד לכך.
 .3האם מותר להוסיף מכד חשמלי מים רותחים ישירות לבקבוק תינוק עם מטרנה חלבית ,או לכוס קפה עם חלב.
 .4וכן מי שרוצה להוסיף מים חמים לקדרה של הטשולנט הבשרי ,האם יכול לערות לתוכו מהדוד של שבת
שמשתמש בו גם להכנת קפה או מטרנה חלביים.
 .5האם מותר בפסח לערות מים רותחים מכד חשמלי או דוד ,לתוך בקבוק תינוק שאוכל בו דייסת קטניות.
 .6וכן מי שיש לו עובד זר בבית ,האם מותר לו לערות מהמרק שבקדרה שלו לתוך הקדרה או הצלחת של העובד
הזר.
 .7בכל האופנים דלעיל ,מה הדין בדיעבד.
],á"ì÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,íäøáà ãé ,ç"÷ñ éúéìô ,'ä è"ð à"îëç ,à"ë÷ñ à"øâä øåàéá ,à"é÷ñ ê"ù ,íù æ"áùî ,å"÷ñ æ"è ,à"îø â"ñ
[î"÷ñ à"ðú ïîéñ äáø åäéìà ,ä"ð÷ñ à"ðú ïîéñ á÷òé ÷ç ,ã"÷ñ ã"îú ïîéñ ö"äòù
תשובה א :ברמ"א כתב שלכתחילה אסור לערות מכלי שיש בו שומן לתוך נר דולק ובדיעבד אין לחוש.לדעת הט"ז לכתחילה
אסור כי תתאה דבר ומחברו ,ובש "ך כתב שהבל הנר עולה ומחברו ,ולכאורה לדעת שתיהם מיירי שהתתאה חם ,וכמבואר
בפמ"ג ,וכן ע "כ שאין היס "ב בהבל דאם סולדת מבואר בסימן צ"ב שזיעה אוסרת גם בדיעבד ,אבל להיפך כאשר התתאה קר
והעליון חם לא שייך דין זה וכן מבואר בט "ז סוף סימן תנ "ב אבל בחק יעקב חולק על הט "ז וכמותו מבואר במ "ב סימן תמ"ד
סק"ד .וכששתיהם חמים במשב"ז מסתפק בזה ,וביד יהודה כתב שראוי להחמיר ,והחכמ"א מיקל .אבל האליהו רבא מחלק
שגם לכתחילה ניצוק חיבור רק באיסור ולא בהיתר .ואפילו חמץ לפני זמנו נחשב לענין זה כהיתר.

ב .תחב כף חלבית לתוך צלחת מרק בשרי רותח.

 .1מה דין המרק ,הבשר ,הכף ,והצלחת.
 .2וכן כוס קפה רותח שהכניס לתוכה חלב קר או חם ,ועירבו בכף בשרית ,מה דין הקפה והכלי.
 .3האם יש הבדל בין צלחת פלסטיק ,חרסינה ,ומתכת.
 .4וכן מי שאין לו כף חלבית ,האם לכתחילה מותר לערב את הקפה החלבי עם כף בשרית.
 .5וכן צלחת עם מרק פרווה רותח ,והכניס למרק אטריות וחתיכת בשר ,ועירב עם כף חלבית ,מה דין המרק ,הבשר,
האטריות ,הצלחת ,והכף.
 .6האם יש הבדל אם המרק היה חם ,רותח ,או צונן ,וכן אם גם הבשר והאטריות היו רותחים או רק אחד מהם.
 .7וכן מה הדין אם הכניס לתוך המרק הפרווה קוגל חלבי וחתיכת בשר ,ושניהם היו רותחים ,או אחד מהם ,או
שניהם היו צוננים.
 .8בכל האופנים הנ "ל ,מה הדין אם רק מסתפק האם השתמש בכף חלבית או בשרית ,או בצלחת חלבית או בשרית.
 .9האם יש הבדל בהנ "ל אם בישלו מאכלים אלו לצורך שמחה או סעודת שבת וכדו'.

]ç"ñ ïîéñ æ"áùî ,ç"ñ ïîéñ óåñ ç"øô ,ë"÷ñ øö÷å ,à"é÷ñ êåøà äãåäé ãé ,è"÷ñ à"òø ,ë"äå÷ð ,íù æ"áùî ,á"÷ñ æ"è ,â"ñ ,á"ñ
.[íù à"òø ,'ää ïéã ,è"÷ñ
תשובה ב :לדעת המחבר והרמ"א כלי שני אינו אוסר כלל ,לדעת הט"ז שלא במקום הפסד אוסר בכולו ,לדעת הש"ך שלא
במקום הפסד אוסר אבל רק כד "ק ,אמנם לדעת הפמ "ג גם אם כלי שני אוסר ,זה רק בב' תנאים הא' כאשר אינו צריך גם
להבליע וגם להפליט אלא רק אחד מהם ,הב' כאשר הונח מאכל רותח בכלי ריק והונח עליו מאכל אחר צונן דמאחר ובכלי
לא אמרינן תתאה גבר המאכל נשאר רותח ומבליע או מפליט ממה שעל גביו ,אבל מאכל רותח וצונן שהוכנסו בכלי שיש
בו מאכל אחר צונן מדין תתאה גבר הכל נחשב לצונן ואינם מפליטים ומבליעים .ומ"מ כתב הפמ "ג שאם שתי המאכלים
שהוכנסו לתוך המאכל הצונן שבכלי שני היו רותחים אפילו שהוכנסו לתוך כלי עם מאכל צונן מפליטים ומבליעים זה מזה.
אבל לדעת הפר"ח והיד יהודה כ"ש מפליט ומבליע כאחד .ומ"מ רק המאכל או כלי חרס עצמו נאסר בכ"ש לדעת המהרש"ל
אבל כלי אחר לכו"ע אינו אסר בכ "ש ,ומ "מ לדעת המנח "י אם פאשר צריך להגעילו .ומ "מ גם לדעת הט"ז כל שאין היד הכוית
בו למרות שכ"ש אוסר זה רק מדרבנן ונפק "מ לספיקו.

ג .מרק בשרי רותח ששפכו אותו לתוך צלחת או קדרה חלבית צוננת.

 .1מה דין הקדרה ,הצלחת ,והמרק.
 .2וכן אם הכניסו בשר רותח לצלחת פרווה ,והניח בצלחת סמוך לבשר קוגל חלבי קר ,ולא נגע בבשר ,מה דין
הקוגל.
 .3וכן פיצה חלבית או גבינה צהובה שהיו מונחים על השולחן והניחו עליהם בטעות תבנית בשרית רותחת ,מה
דין המאכל שבתבנית ,התבנית ,והפיצה או הגבינה צהובה.
 .1וכן קדרה חלבית שהסירוה מהאש ,והניחו אותה על השולחן על גבי שניצל בשרי.
 .2וכן להיפך ,אם הניחו בטעות קדרה צוננת ע "ג חתיכת רותחת.
 .3האם יש הבדל בהנ "ל אם בקדרה הרותחת שהניחו אותה על חתיכה צוננת היה מאכל כשהיתה על האש ,או
שעמדה ריקה על האש.
 .4וכן קדרה בשרית רותחת שהסירו אותה מהאש והניחו אותה ע "ג השיש החלבי ,מה דינה.
]æ"áùî ,á"ë÷ñ ,é"÷ñ ê"ù ,â"é÷ñ æ"è ,à"îø â"ñ ,á"é÷ñ à"òø ,â"é÷ñ íéùåãéç ,è"÷ñ íéøåàéá ã"åç ,íù ã"ôù ,à"ë÷ñ ,é"÷ñ ê"ù
.[ç"ñ æ"ð à"îëç ,ä-ã"÷ñ
תשובה ג :לדעת המהרש "ל בכלי לא אמרינן תתאה גבר ,ולדעת הש "ך אמרינן ,ולדעת הפמ"ג דעת המהרש"ל שבמקום שלא
אמרינן תתאה גבר העילאה מבליע בכולו ,אבל הפמ "ג חולק שלעולם לעילאה אין אפשרות להבלע יותר מכד"ק .ומ"מ מבואר
בחו"ד שגם לדעת המהרש"ל כשהכלי הוא העילאה אמרינן תתאה גבר ,אלא שלדעת הש"ך אדמיקר אינו מפליט בליעות כל,
אבל בפמ "ג כתב שדברי הש"ך הם רק בבליעות שבמאכל אבל לא בבליעות שבכלי .ובדבר שנתלבן ע "י האור מבואר בחו"ד
שגם כאשר הוא עילאה אוסר בכולו.

ד .טיגן שניצל במחבת ,אחרי שנכבה בעודו רותח ,נפלו עליו כמה פרוסות גבינה צהובה ,בזה אחר זה.

 .1מה דינם .האם יש חילוק בין אם הספיק להוריד את העליונים לפני שהתחממו ,או רק אחרי.
 .2ומה הדין במי שהניח כמה שניצלים זה ע "ג זה התחתונים כבר היו צוננים ,והעליון עדיין היה רותח ,ובעודו
רותח נפל עליו פרוסת גבינה צהובה.
 .3וכן מי שהניח בטעות שניצל רותח ע "ג פיצה צוננת ,ובעוד השניצל רותח הניחו עליו פרוסת גבינה צהובה ,מה
דין הפיצה ,השניצל ,והגבינה הצהובה.
 .4וכן מי שהניח קדרה בשרית רותחת ע "ג שיש חלבי ,ונפל על הקדרה הבשרית הרותח שוקולד חלבי ,מה דין
הסירים ,המאכלים ,והשוקולד.
]ä"÷ñ æ"è á"ö ïîéñ ,â"é÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,î"÷ñ à"øâä øåàéá ,ã"é÷ñ ã"ôù ,íù ã"ôù ,æ"é÷ñ ê"ù ,ã"÷ñ æ"áùî ,â"é÷ñ æ"è ,ä"ñ

.[è"÷ñ ç"ñ ïîéñ æ"áùî ìò à"òø ,ä"÷ñ íéøåàéá à"ö ïîéñ ã"åç ,æ"÷ñ ê"ùå
תשובה ד :לדעת החו "ד תתאה חם ועילה צונן והניחו עליו צונן אחר ביחס לעליון לא אמרינן תתאה גבר לחמם את האמצעי
אלא האמצעי נחשב התתאה ביחס למה שמעליו וצונן ,אבל בפמ "ג מבוןאר שעליון נחשב ע"י התתאה לרותח ,וכן להיפך
כשניח חם ע"ג צונן ומעל החם הניח צונן שביחס למה שתחתיו נחשב לעילאה וביחס למה שמעליו נחשב לתתאה.

ה .אפו בטעות את ההפרשת חלה בתבנית ,והוציאו אותה והניחו אותה בתוך תבנית שבה חלה רותחת ,ונגעו זו בזו.

 .1מה דין החלה באופן שגם החלה וגם ההפרשת חלה היו רותחות ,ומה הדין כשרק אחת מהם היתה רותחת.
 .2מה הדין בזה אם אין לו חלות אחרות לשבת.
 .3האם יש חילוק בין הכניסו את ההפרשת חלה לתבנית שבה נאפתה החלה ,לבין העבירו את שתיהן לתבנית
אחרת.
 .4מה הדין אם הוציא שניצל רותח ממחבת והניח סמוך אליו ממש גבינה צהובה ,נגעו זה בזה.
 .5וכן אם הניח בצמוד לשניצל פשטידה חלבית צוננת ,או להיפך שהניח שניצל קר בסמוך לפשטידה חלבית רותחת,
ונגעו זה בזה.
 .6מה הדין אם הוציא בורקס חלבי רותח ושפך על ידו רוטב בשרי קר ,מה דין הבורקס והרוטב.
 .7וכן מי שהוציא בורקס רותח מהתנור ,ושפך בסמוך אליו רוטב צונן שנעשה מירקות של שביעית ,מה הדין.
]ïàë à"òø ,æ"ì÷ñ ã"ö ïîéñ ê"ù ,å"è÷ñ êåøà äãåäé ãé ,ã"é÷ñ ã"ôù ,à"éñ 'ñ à"îëç ,è"÷ñ ê"ù ,ä"÷ñ æ"è ,æ"ñå ,ã"ñ à"îø
.[â"ë÷ñ óåñ íéøåàéá á"ö ïîéñ ã"åç ,ä"÷ñ æ"áùî ,â"é÷ñ
תשובה ה :לדעת הרמ"א כשהאיסור בעין אין אנו בקיאין ואוסר בכולו ,וכשרק נוגעין זה בזה והאיסור חם תלוי במחלוקת
הרמ"א והש"ך כנגד המהרש"ל והט"ז ,אמנם כשנגעו רק בתבנית אחרת לא בזו שנאפתה בה ,הרי זה כ"ש ותלוי במחלוקת
של כ"ש ,ואם אחד בשר ואחד חלב שתיהם נחשבים כאיסור ואין חילוק מי הוא החם , ,ואם אחד רק ממולא הרי זה כבלוע
ובקיאין לחלק בו בין כחוש ושמן ואינו אוסר יותר מכד"ק ,ואם אחד הוא רוטב הוא אוסר כד "ק ,אבל אינו נאסר כי אינו
מפליט בליעות כאשר הוא רק מהצד ,אבל לדעת הש"ך דין נוגעים זה בזה שוה למליחה שכאשר אחד צלול אוסר כולו.

ו .בישלו כמות גדולה של תפו"א בתוך מרק ירקות ,כשחלק מהתפו "א נמצא מחוץ למרק ,ונודע אח "כ שהשמן שבמרק היה
של שביעית.

 .1מה דין כל התפו "א.
 .2מרק שבישלו אותו עם ירקות של שביעית ,והוציאו ממנו את כל הירקות ,ואח "כ בישלו בו תפו "א .מה דין
התפו "א.
].[ì"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,ç"÷ñ á"ë ã"øåé à"åæç ,á"é÷ñå ,ç"é÷ñ íéøåàéá ã"åç ,ç"é÷ñ ã"ôù ,à"÷ñ ç"÷ æ"áùî ,ã"ñ
תשובה ו :השמן נחשב לבעין ולכן כל מה שהיה בתוך המרק שהשמן מעורב בתוכו נאסר ,וכן כל התפו"א שבתוך השמן ודאי
נאסרים לגמרי ,אבל התפו "א שמחוץ למרק והשמן ,מאחר ושמן מוגדר לכחוש ]ããöî ïëå ,à"÷ñ ç"÷ ïîéñ æ"áùîá øàåáîë
 [æ"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæçáובבלוע אנו בקיאין לחלק שאינו יוצא לא רוטב ,לדעת השפ"ד ]ê"ùá àéãäì øàåáî ïëå ,ç"é÷ñ
 [â"÷ñ á"ö ïîéñאפי' שכל החתיכות נוגעות אחת בשניה והתחתונה כן נוגעת באיסור שבעין ולא רק בבלוע ,מ "מ ביחס
לחתיכה שאינה נוגעת באיסור עצמה נחשב האיסור כבלוע ,ואינן נפלט,

אבל לדעת החו "ד ] [ç"é÷ñ íéøåàéáוהחזו "א איסור שהוא בעין ונוגע בחתיכת היתר ,ומעליה יש עוד חתיכת היתר ,כל
שהוא בבת אחת ,גם ביחס לחתיכה שמעליה נחשב האיסור לבעין שאין אנו בקיאין ומתפשט בכולו ,ולכן גם ביחס
לתפו "א שאינה נוגעת בשמן עצמו ,נחשב השמן כבעין ולא לבלוע בתפו "א הראשון.
ולדעת החו"ד ] [á"é÷ñ íéøåàéáכמו שאיסור הבלוע בתוך דבר גוש לא נפלט ממנו בלא רוטב ,ה "ה נמי איסור הבלוע בתוך
דבר לח וצלול אינו יכול להפלט ממנו בלא רוטב אחר ,אבל ביד יהודה ] [ì"÷ñ êåøàחולק עליו שודאי איסור שבלוע

בתוך צלול כן נפלט ,ואינו צריך רוטב אחר להפליטו.[ìáà ä"ã íéøåàéá ïçìåùä éãáå ,ã"é÷ñ ã"ôù áèéä ïééòå] ,
ז .טיגנו קציצות מירקות ,חלק מהן מירקות של שביעית ,והניחו אותן בין קציצות כשרות רותחות.

 .1מה דין כל הקציצות.
 .2מה הדין אם הניח ע "ג הקציצות שניצל בשרי.
 .3האם יש חילוק אם השניצל עשוי מבשר שמן או מבשר רגיל.
 .4האם יש חילוק אם השניצל היה קר או רותח.
 .5מה הדין אם הירקות היו של היתר ורק טיגנו אותם בשמן של שביעית ,והניחו עליהם בשר שמן.
],ç"÷ñ æ"îú ïîéñå ,ì"÷ñ à"ñú ïîéñ á"î ,é"÷ñ éúéìô ,ä"ð÷ñ à"øâä øåàéá ,è"é÷ñå ,ç"é÷ñ ê"ù ,ë"äå÷ð ,é"÷ñ æ"è ,à"îø ä"ñ
.[î"÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,è"é÷ñ à"òø ,è"é-ç"é÷ñå ã"é÷ñ ã"ôù

תשובה ז :איסור דרבנן כחוש מבואר בפמ"ג שאוסר רק כד "ק ,ובאופן שהאיסור כחוש וההיתר שמן ,לדעת המחבר ][ä"ñ
והש "ך ] ,[äëìäì á"îä è÷ð ïëå ,è"é÷ñההיתר השמן מפטם את האיסור ונותן לו כח להתפשט ולאסור את ההיתר עד ס',
אבל הט "ז והביאור הגר"א ] [ä"ðחולקים על דין פיטום ,והפליתי ] [é"÷ñמחלק ,שרק באיסור כזה שלפעמים יכול להיות
שמן אמרינן שההיתר השמן בכוחו לפטמו ,אבל איסור כזה שלעולם אינו שייך שיהיה שמן לא אמרינן בו פיטום .יתירא
מכך מסתפק בפמ "ג ] [ç"é÷ñ ã"ôùהאם באיסור דרבנן שהוא כחוש ממש וההיתר שנוגע בו אינו כחוש ממש ,לגבי הפיטום
מיהת אמרינן שאנו בקיאין לומר שההיתר אינו שמן ואינו מפטם את האיסור דרבנן הכחוש ,או שגם ביחס לפיטום
אמרינן שאין אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן ,וברע"א ] [è"é÷ñכתב שמהרמ "א משמע שגם בכה "ג אמרינן פיטום והניח
בצ "ע.
ובשפ "ד ] [ã"é÷ñמסתפק אם בכדי שלהיתר יהיה כח לפטם את האיסור צריך ששניהם יהיו חמים ,או שאפי' אם הוא
צונן בכוחו לפטם ,אלא שכתב שמאחר והתתאה חם ממילא נחשב שגם העילאה חם ולכן יכול לפטמו ,וביד יהודה ]÷øö
 [î"÷ñכתב שאפי' אם הוא צונן ,מאחר והתתאה חם מועיל שיוכל להתפשט בכולו .אמנם זה רק כשאיסור הוא בעין
ונגע בהיתר ,אבל איסור כחוש שבלוע במאכל ונוגע בהיתר שמן לכו "ע לא אמרינן פיטום ,כמבואר בנקוה "כ .ובש"ך
] [è"é÷ñשפ "ד ].[ç"é÷ñå íù
ח .טיגנו קציצה של ירקות של שביעית אחר הביעור בשמן והניחו עליה שניצל רותח מבשר שמן ועל השניצל הניחו עוד
קציצה של ירקות שטוגן בשמן כשר.

 .1מה דין הבשר ,והקציצה העליונה.
 .2וכן אם טיגנו שניצל מבשר שמן ,והניחו עליו קציצה מירקות של שביעית ,ועליה קציצה העשויה מירקות של
היתר ,מה דין הקציצה העליונה.
 .3וכן אם לקחו את הקציצה העשויה מירקות של שביעית שטיגנו אותה יחד עם שניצל העשוי מבשר שמן ,וחיממו
אותה אח "כ ביחד עם קציצות העשויות מירקות של היתר ,מה דין הקציצות האחרות.
]ïîéñ á"î ,é"÷ñ éúéìô ,ä"ð÷ñ à"øâä øåàéá ,è"é÷ñå ç"é÷ñ ê"ù ,é"÷ñ æ"è ,ë"÷ñ à"ö ïîéñ ã"ôù ìéòìå ,ç"ì÷ñ ã"ôù ,à"îø ä"ñ
ã"åç ,à"÷ñ ç"÷ ïîéñå ,æ"÷ñ æ"áùî ,î"÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,è"é÷ñ à"òø ,è"é-ç"é÷ñå ã"é÷ñ ã"ôù ,ç"÷ñ æ"îú ïîéñå ,ì"÷ñ à"ñú
.[â"÷ñ á"ö ïîéñ ê"ù ,ç"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæç ,æ"è÷ñ íéùåãéçå à"é÷ñ íéøåàéá
תשובה ח :צורת הפיטום לדעת החו"ד והיד יהודה כשההיתר שמן הוא מחזק את הבליעות שנכנסו בו ומסייע להם להתפשט
בכל החתיכה כולה ,ודעת החזו"א הוא שצורת הפיטום הוא שההיתר השמן מפטם את האיסור הכחוש הנוגע בו ומסייע לו
להבלע בהיתר ולהתפשט בכולו .ובשפ"ד ] [ã"é÷ñנראה שנוקט שיש לשתי הפעולות.

ולדעת החו "ד ודעימיה לא רק אם האיסור בלוע ממש לא מועיל לו פיטום ,אלא אפי' אם האיסור בעין בחוץ לא מועיל
לו פיטום לענין שיוכל להמשיך אח"כ לעוד חתיכה אחרת .ובשפ "ד ] [ã"é÷ñכתב שאפילו אם נאמר שפעולת הפיטום לא

נעשה אחרי שהאיסור נבלע בתוך ההיתר בשיעור כדי נטילה אלא בשעה שההיתר השמן נוגע באיסור מבחוץ מפטמו
ונותן לו כח להתפשט יותר מכדנ "ט ,מ "מ אינו נהיה החתיכה הכחושה מחמת כן למפוטמת מחמת עצמה ושמינה ,אלא
רק מחזקה להתפשט לתוך כל החתיכה השמינה הנוגעת בה ,ולכן אין בה כח להמשיך גם להבלע ולאסור חתיכות אחרות.
אבל בחזו"א כתב שאפי' אם נאמר שגם אחרי שמחמת וע"י הפיטום נבלע האיסור הכחוש בחתיכה השמינה נחשבת
כבר לבלוע ואין בכוחה לצאת ,מ"מ כל זמן שהאיסור הכחוש נוגע עדיין בהיתר השמן ומחובר עמו ,ומכח ומחמת ההיתר
השמן ממשיך האיסור הכחוש להתפשט בכל החתיכה השמינה ,אין מניח ההיתר השמן לכחוש להבלע ולעצור במקומו,
אלא ממשיכו להתפשט ,וכל זה דלא כהמבואר בש "ך ] ,[â"÷ñ á"ö ïîéñשאפי' בזמן שהאיסור הכחוש נבלע בשמן ומכח
פיטומו מתפשט ,גם באותה שעה אין בכוחו להתפשט רק באותה חתיכה ,דהשמן מחזיקו וממשיכו לכל החתיכה ,אבל
ביחס לחתיכה אחרת כבר נחשב לאיסור כחוש הבלוע שאינו יוצא לאסור.
ט .הוציא בורקס חלבי רותח מהתנור ,והניח אותו בטעות ע "ג חתיכת בשר.

 .1מה דין הבורקס והבשר ,כשהבשר היה קר ,וכשהיה חם.
 .2וכן אם חיממו בתנור כמה בורקס יחד ,ואח "כ מצאו שחלק מהבורקס היו חלביים וחלק בשריים ,מה דין הכל.
 .3וכן בורקס חלבי רותח או עוגה שממולאת במקום אחד בחלבי שחתכו אותן בסכין בשרי שלא במקום המילוי,
מה דין הסכין העוגה והבורקס.
 .4אם חיממו אח "כ בתנור את העוגה או הבורקס שנחתכו בסכין הבשרי ,מה דינם.
 .5וכן כל עוגה שממולא בגבינה ,מה דין העוגה עצמה במקומות שרחוק מהגבינה.
].[ã"é÷ñ æ"è ,æ"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæç ,æ"ñ

תשובה ט :גם דבר שנאפה ביחד עם הבצק אפי' שנאפה ביחד עם הבצק אבל רק ממולא בתוכו נחשב רק לבלועøàåáîë] ,
 [ç"ô ïîéñ úåãéâî ú"åùá â"îôä ë"ëå ,æ"÷ñ íéøåàéá à"÷ ïîéñ ã"åçáובבלוע אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן וגבינה נחשב
לכחוש ] [ã"é÷ñ ïàë à"òøáå ,ç"ñ ã"ö ïîéñá øàåáîëוומילא כששתיהם רק ממולאים אינם אוסרים ואם אחד בעין בו אין
אנו בקיאין לחלק ונחשב כשמן .וגם באותה חתיכה עצמה הבליעות לא עוברים ממקום למקום ללא רוטבøàåáîë] ,
 [æ"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæçáומ "מ רק ביחס למה שצמוד אליו נחשב ככחוש כי הוא בלוע אבל ביחס לבצק שבסביבו הוא
בעין ולכן למרות שגם באותה חתיכה עצמה בלוע שהוא כחוש אינו מתפשט יותר מכדנ "ט ,וביחס להמשך כבר נחשב
לבלוע ,אבל ביחס למה שסביבו הוא בעין ומתפשט ככל בעין עד ס' ,ולכן העוגה עצמה או הבורקס שממולא בגבינה או
בשר ,נאסר עד ס' מהמרחק שהגבינה בתוכה.
י .עוגת גבינה שהבצק שלה עשוי מתערובת של חלב ,שאפו אותה בתוך תבנית שאפו בה בשר.

 .1מה דין העוגה ודין התבנית.
 .2וכן מי שהטביל פרוסת חלה בתוך ביצה ,טיגן אותה במחבת ,ונמצא שבביצה היה דם ,מה דין המחבת ,ודין
פרוסת החלה.
 .3וכן בורקס ממולא בגבינה שאפו אותה בתבנית בשרית ,מה דין התבנית והבורקס.
 .4האם יש חילוק בהנ "ל מאיזה מין בשר התבנית נהייתה בשרית.
 .5אם אפו בתבנית בורקס ממולא בירקות וחמאה ,או פשטידה ממולאת בירקות מעורבים בשומן ,ונודע שהירקות
היו של שביעית ,מה דין הבורקס או הפשטידה ,ומה דין התבנית.
 .6האם יש חילוק אם השומן או החמאה רק נילוש בבצק ,או מעורב עם הירקות עצמם.
].[å"î÷ñ à"ùøäî ïåéìâ ,ã"é÷ñ æ"è ,á"ö ïîéñ øéàî úéá ,æ"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæç ,ç"é÷ñ ê"ù
תשובה י :דבר שנבלל עמו ממש מוגדר כבעין ] ,[æ"÷ñ á"ë ïîéñ ã"øåé à"åæçá øàåáîëושונה מדבר שממולא שאינו נחשב
אלא בלוע ,אבל אם הניחו שמן על התבנית מאחר ויש רוטב גם הבליעות של התבנית הבשרית מתפשט בכל העוגה

והפיצה ,וגם הגבינה שבלוע בבצק שבתחתית העוגה והבצק נבלע בתבנית ונאסר ,ולמרות שזה בלוע רק מגבינה וגבינה
מוגדרת ככחוש ובדבר בלוע אנו בקיאים לחלק בין כחוש ושמן ,מאחר וע "י הרטיבות הבליעות נפלטים החוצה כשזה
כבר בחוץ אמרינן שאין אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן }ואפילו בגבינה כמבואר ברע "א בסימן צ"ד{ והתבנית תיאסר
לגמרי .אבל אם הבשר עצמו שמן הוא נפלט והגבינה לא נפלטת ותלוי במחלוקת הט"ז והש "ך בענין בב "ח שנפרדו האם
אוסרים.

ולדעת המג"א ]à"ùøäî ïåéìâá ë"ëå äæá ì÷éä éìëá òåìá ïéðòì ÷øù å"ì÷÷ñ ö"äòùáå à"é÷÷ñ íù á"îá äàøð ïëå ,æ"ì÷ñ à"ðú ïîéñ
 [å"î÷ñ ïàëדבר שנילוש עמו ממש אינו נחשב כבלוע לענין פיטום ובכוחו לפטם גם בבלוע ,וממילא כשמעורב ממש
ביחד גם כשהאיסור כחוש יפטמו אבל לדעת המקו "ח גם בכה"ג שמוערב הכל מוגדר רק כבלוע ואין בכוחו לפטם שיבלע
באחרים.
יא .שרפו את ההפרשת חלה בתוך תבנית בתנור ,ואח "כ אפו חלות באותה תבנית.

 .1מה דין החלות.
 .2האם יש הבדל אם היה שמן בתבנית או היתה יבש.
 .3וכן קוגל חלבי שהניחו אותו בטעות לחמם ע "ג קדרה בשרית ,שהיתה מבחוץ רטובה ,או יבישה ,מה דינו ,ודין
הקדרה ,והבשר שבתוכה.
 .4ואם בהנ "ל הניחו את הקוגל החלבי על גבי נייר כסף או בתוך תבנית ח "פ.
 .5וכן מי שהניח בשבת חלה לחממה ע "ג הקדרה של הטשולנט הבשרי ,והקדרה היתה מבחוץ יבשה ,או קצת
רטובה ,האם מותר לאכול אותו עם גבינה .ומה הדין אם היה הבדל של נייר כסף בין החלה לקדרה.
 .6וכן מי שחימם קוגל בשרי יבש ,או בשר ללא רוטב בתוך קדרה ,והקוגל נגע במכסה ,ומבחוץ ע "ג המכסה הניחו
לחמם קוגל חלבי ,מה דינם.
]ã"øåé à"åæç ,ç"ì ïéã á"ç úáåøòú ìàéðã éãåîç ,â"ò÷ ïîéñ ç"åà à"ùà ,â"é÷ñ à"òø ,ã"ë÷ñå ,íù ã"ôù ,â"ë÷ñ ê"ù ,à"îø ä"ñ
.[â"÷ñ å"ñ ïîéñ ìéòì à"òø ,á"÷ñ 'ç ïîéñ
תשובה יא :בעין לדידן דינו כשמן וגם ביבש אוסר בנגיעה בכולו ובאפיה השניה מתבנית הבליעות נפלטים מכלי רק כד"ק,
] ,[â"ë÷ñ ã"ôùá øàåáîëאבל אם הניחו שמן בין החלות לתבנית ,מבואר ] [ì"ðä ã"ôùáשגם אם יש מעט רוטב ביניהם
אין בכוחה להפליט מהכלי ולהבליע במאכל יותר מכדנ"ט ,אלא שמאחר ופליטת האיסור כבר מחוץ לכלי בשיעור ודרגת
כדנ "ט ,ורק מחמת קלישותה אין בכוחה להתפשט יותר מכדנ "ט ,אם מה שהיה בלוע בכלי הוא דבר שמן מתפשט האיסור
בכולו ,וממילא לדידן שבבעין אין אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן כל שהיה קצת שמן וכדו' על התבנית שמחמתו
כבר נפלטו הבליעות בשיעור כדנ "ט ונחשבים לבעין ,כבר אין אנו בקיאין ,ואמרינן שדינו כשמן שמתפשט לאסור עד ס',
אלא שמ "מ גם אם יהיה ס' כנגד העובי של התבנית ,צריך גם נטילה [æ"è÷ñ ã"ôùá øàåáîë] .אלא שבשפ "ד מבואר שזה
מתפשט רק מדין פיטום וא "כ תלוי במחלוקת של פיטום.

אמנם אם שתיהם בתוך כלי וכן אם הניחו על ניר כסף על הקדרה הרי זה מכלי לכלי ומותר .כמבואר בש "ך סקכ"ב,
אמנם עיין בפמ "ג ] [â"ò÷ ïîéñ ùéø à"ùàמבואר שכלי מלא עם רוטב גם הצד שבחוץ אוסר בכולו ,וכעין זה מבואר בחמודי
דניאל.
מאידך בחזו "א ] [á"÷ñ 'ç ïîéñ ã"øåéדן שלדעת הסוברים שגם מאכל שמן הבלוע בכלי דינו שוה לכחוש שאינו נפלט
מהכלי לאסור מאכל המונח עליו אלא כד"ק ,כל מה שמכלי למאכל ללא רוטב אוסר כד "ק ,זה רק אם הניחו את שתיהם
באותו צד ,אבל אם אחד היה בצד הפנימי והשני בצד החיצון ,אם האיסור שהיה בצד הפנימי היה ללא רוטב נבלע רק
בשיעור כד "ק של הכלי ,וממילא כשמניחים היתר בצד החיצון ,אין אפשרות לבליעות שבעובי הכד "ק של הכלי לעבור
לצד השני ולאסור ,ולא רק במכסה עבה אלא אפילו בכיסוי דק ממש ,הדין כך .ויסוד הדברים מבואר גם ברע "א ]ìéòì
 [â"÷ñ å"ñ ïîéñשכשנבלע בכלי גם בכלי עצמו אינו עובר יותר מכד "ק דהרי "ז כב' כלים}מלבד ע"י בישול אח"כ עם רוטב{
וכן שלעבור אח "כ למה שמחוץ לו כבר נחשב לב' כלים ואינו עובר.

יב .טיגנו לפסח בטעות שניצל בתוך מחבת של חמץ.

 .1אם היה שמן או כל רטיבות במחבת ,מה דין השניצל .ומה דינו אם טיגנוהו במחבת טפלון שהיתה יבשה לגמרי.
 .2אם עירב את השניצל אח "כ יחד עם שניצלים אחרים רותחים ,מה דין הכל.
 .3וכן אם טיגנו בפסח כמה שניצלים אחד ע "ג השני ,ותחבו בטעות מזלג של חמץ רטוב ,או יבש ,בשניצל העליון,
מה דינו ,ודין שאר השניצלים.
 .4וכן אם טיגנו בפסח כמה שניצלים וניגבו את העליון עם נייר סופג שיש בו תערובת עמילן ,מה דין העליון ומה
דין אלו שתחתיו.
 .5האם יש הבדל בהנ "ל ,כשהניח על העליון נייר סופג ,בין שניצלים וכדו' מבשר ,לבין לביבות ירקות או תפו "א.
 .6מה הדין אם טיגנו בפסח במחבת טפלון של חמץ חביתיות דקות מאוד אחד ע "ג השניה.
]íéùåãéçå à"é÷ñ íéøåàéá ã"åç ,ç"ì÷ñå ,â"ë÷ñå ,ç"é÷ñå ã"é÷ñ ã"ôù ,ç"é÷ñå æ"é÷ñ ê"ù ,â"é÷ñå ,é"÷ñ æ"è ,ë"äå÷ð ,æ"ñ à"îø
,ã"î÷÷ñ íù ö"äòù ,á"ì÷ñ æ"ñú ïîéñ à"ùà ,è"ë÷ñ à"ñú ïîéñ á"î ,æ"ë÷ñ à"òø ,á"÷ñ 'ç ïîéñå ,ç"÷ñ á"ë ã"øåé à"åæç ,æ"è÷ñ
.[â"÷ñ á"ö ïîéñ æ"áùî

תשובה יב :בלוע בכלי אינו נפלט ומתפשט רק כד "ק [â"ë÷ñ ê"ùá øàåáîë] ,וכשיש רטיבות מתפשט בכולוã"ôùá øàåáîë] ,
 ,[â"ë÷ñאבל רק בלוע בתוכו גם לשמן אין כח לפטם איסור כחוש שאינו בעין אלא רק בלוע במאכל ],ë"äå÷ðá øàåáîë
.[ã"é÷ñ ã"ôùáå
אמנם אם בשעה שאחד נאסר כולם מונחים אחד ע "ג השני לדעת החזו "א כשנוגעים זה בזה ,כל שעדיין לא נח
מהתפשטותו ,מכח הפיטום יכול להתפשט גם מחתיכה לחתיכה אחרת ,דביחס לפיטום עדיין אינו נחשב לבלוע ,אבל
לדעת החו "ד והשפ"ד ] [ç"é÷ñå ã"é÷ñגם אם נוגעים זה בזה לא מהני פיטום רק להתפשט באותה חתיכה עצמה ,אבל
אין בכוחה עי "ז להתפשט לחתיכות אחרות אפילו שנוגעות בה.
וכן אם הניח על השניצל העליון נייר סופג לנגב את שומנו ,ויש בנייר חשש תערובת עמילן של חמץ ,שאינו בלוע אלא
הוא בעין בתערובת ,אפי' שהוא כחוש גמור ,מאחר ואינו בלוע אלא בעין ,לדעת הט "ז ] [é"÷ñוהביאור הגר "א ],[ä"ð÷ñ
שלא אמרינן פיטום ,וחמץ הוא כחוש גמור ,שבמקום הפסד גם באיסור דאורייתא מקילין שאינו אוסר אלא כדנ"ט
] ,[æ"ë÷ñ à"òøáå ,ç"ì÷ñ ã"ôùá øàåáîëרק השניצל העליון שנגע בעמילן החמץ נאסר כדנ"ט .אבל לדעת הש "ך ][ç"é÷ñ
וכן פסק במ "ב ] [è"ë÷ñ à"ñú ïîéñשבצלי יבש אמרינן פיטום ,השניצל העליון שהוא ההיתר מפטם את החמץ ומפשיטו
לדעת החזו "א בכל השניצלים לאסור כולם ,ולדעת החו "ד בשניצ שסמוך אליו.
ואפי' אם הניח את הניר סופג ע "ג לביבות מטוגנות וכדו' ,שודאי שאינם שמנים ,מ "מ מאחר והחמץ הוא איסור
דאורייתא ,אפי' אם ההיתר שאצלו יש בו רק סרך שמנונית ,אמרינן שאין אנו בקיאים ,ומחשיבים אותו לשמן ביחס
שיפטם את החמץ לפשטו בכולו ].[æ"øâä íùá ã"î÷÷ñ íù ö"äòùáå ,á"ì÷ñ æ"ñú ïîéñ à"ùàá øàåáîë
ומבואר בחזו "א ] [á"÷ñ 'ç ã"øåéשכשאוסר כד "ק או כדנ"ט זה רק אם כל הכדנ "ט הוא מגוש אחד ,אבל אם הוא מב'
חתיכות ביחס לשניה אפילו שהיא בתוך השיעור כדנ"ט מ "מ כבר נחשב לבלוע בראשונה ולכן השניה לא תיאסר .אבל
במשב "ז ] [æ"÷ñ á"ö ïîéñסובר שגם החתיכה השניה נאסרת בכה "ג ועיין במשמ "ש שם שהביא הרבה שחולקים ע"ז.
יג .מי שיש לו כירת גז אחת ומשתמש בה לחלבי ,ולבשרי ,ולפעמים גולש מהם על גבי הכירה.

 .1נפלה חתיכת בשר רותח ע "ג כירת הגז כשהיתה נקיה ,מה דינה .ומה הדין אם היתה מלוכלכת.
 .2וכן מי שיש לו רק כיור אחד ,הוציא חתיכת תפו "א רותחת מהקדרה ונפלה לתוך הכיור שהיה בה שיירי מאכלים
חלביים ובשריים ,או שהיתה נקייה אבל ברור שיש בה בליעות של בשר וחלב ,חזר והחזירה לקדרה ללא הדחה,
או אחרי הדחה בלבד.
 .3וכן מי שטיגן בפסח חביתה או לביבות וכדו' ,והוציאם מהמחבת רותחים והניחם על נייר סופג ,שיש בו חשש
תערובת עמילן ,מה דינם.

 .4וכן מי שטיגן בטעות שניצל בשרי במחבת חלבית ,והניחו כשהוא רותח בתוך צלחת חרסינה יקרה ,מה דין
הצלחת.
 .5האם יש הבדל בהנ "ל אם טיגנו את השניצל בחמאה ,בגבינה או חלב.
 .6אם המחבת שטיגנו בה לא היתה בת יומה ,וטיגנו את השניצל עם מעט חמאה שודאי יש ס' כנגדה ,או שטיגנו
אותו עם מעט גבינה שודאי יש ס' כנגדה ,מה דין הצלחת שהונח בתוכה.
]æ"áùî ,â"é÷ñ à"òø ,è"ñ à"îø ,å"è÷ñ ã"åç ,íù ã"ôù ,á"ë -à"ë÷ñå ,è"é÷ñå ,æ""é÷ñ ê"ù ,ë"äå÷ð ,æ"é÷ñï æ"è÷ñ ,â"é÷ñ æ"è
.[íù ã"ôù ,å"è÷ñ ê"ù ,à"é÷ñ æ"áùî ,à"é÷ñ æ"è ,ä"ñ ,å"ì÷÷ñ à"ðú ïîéñ á"î ,ã"÷ñ á"ö ïîéñ
תשובה יג :לדעת הש"ך עילאה שאדמיקר ליה בלע כד "ק זה רק לגבי בעין אבל אין בכוחו באותו זמן להפליט מבלוע ,ובשפ"ד
כתב שזה רק לענין להפליט ממאכל אבל להפליט מכלי אמרינן אדמיקר ליה בלע ,וכן מבואר במ"ב ] .[å"ì÷÷ñ à"ðú ïîéñואחרי
שמה שנפל נאסר כד "ק אם חזר והחזירו בקדרה הדבר תלוי במש"כ המחבר והרמ "א בסימן צ "א ובמה שחילקו הש"ך
שם והמג"א האם דבר שנאסר כד "ק ולא קילפו או ללא הדחה ונתערב חוזר לאסור ,אמנם בחלק מהאופנים הנ"ל גם
כאשר נפלט כד "ק אבל אם החמץ נחשב כבלוע לא יאסור אחרים כי בבלוע לא אמרינן פיטום.

וכן בב"ח כאשר נבלעו בתוך כלי ,ובבלוע מחלקים בין כחוש ושמן וגבינה נחשבת לכחוש ,גם בבשר שמן תלוי במחלוקת
הט "ז והש "ך לענין בשר וחלב שנפרדו זה מזה האם אוסרים .ובשפ "ד ] [à"ë÷ñכתב שבמקום שאין הפסד צריך להחמיר
שבעילאה אדמיקר מפליט גם מבלוע ,אבל בהפסד כגון שא "א להגעיל להגר"א ] [î"÷ñודעימי' שסוברים כהט "ז ][â"é÷ñ
שבשר וחלב שנפרדו זה מזה אינם יכולים לאסור ,הצלחת מותרת.
ואם המחבת לא היה ב"י ,והיה ס' כנגדו ,אבל טיגנו אותה עם מעט חמאה אם ננקוט שחמאה זה שמן ,אפילו שבין שמן
ובין כחוש שנבלע ללא רוטב בין אם יש ס' בין אם אין ס' ,צריך גם להסיר כדי נטילה ],à"é÷ñ æ"è ,ä"ñ ò"åùá øàåáîë
 [íù ê"ùä àéáäù ì"ùøäîäë àìã ,å"è÷ñ ã"ôù ,íù æ"áùîמ "מ חלוק איסור שמן מאיסור כחוש ] [íù æ"áùîá øàåáîëדבאיסור
שמן מעיקר הדין מפעפע בכולו וכשיש ס' מותר ,ומה שכשיש ס' צריך גם כדי נטילה זה רק חומרא ,משא "כ באיסור
כחוש שהנטילה היא מדינא ולעיכובא ,ולכן אם הכניסו את השניצל שטוגן בחמאה בעודו רותח לתוך כלי שא "א להגעילו
והיה בשניצל ס' כנגד המעט חמאה שטוגן בו לכו "ע הצלחת תהיה מותרת ,דבמקום שהנטילה אינו אלא חומרא בדיעבד
אינו אוסר [æ"÷ñ à"ö ïîéñ æ"áùîá øàåáîë] ,אבל אם טיגנו אותו עם מעט גבינה שנחשב לכחוש ,אפילו שיש ס' כנגד
הגבינה ,הנטילה הוא מעיקר הדין ,ולכן אם נימא שגם עילאה רותח בכוחו אדמיקר להפליט בשיעור כדי נטילה ,הצלחת
תיאסר.
אמנם לדעת החו "ד ] [å"è÷ñכל הדין שאין בלוע יוצא ללא רוטב נאמר רק ממאכל למאכל ,אבל ממאכל לכלי בלוע יוצא
אפילו ללא רוטב ,ודלא כהט "ז סקט "ז -י "ז שמוכח בדבריו שגם לכלי בליעות לא יוצאים ללא רוטב ,וכ"כ להלכה בחכמ"א
כלל נ "ז ס "ו ,מאידך בחו"ד בתשובה שבסוף סימן צ"ז כתב להיפך שאפילו בלוע שמן שבתוך מאכל אינו יוצא ממאכל
לכלי ללא רוטב ].[äæá àéáäù äî â"î÷÷ñ ú"ëøãá ïééòå
יד .מחבת חלבית יבשה שטיגנו בה שניצל בשרי.

 .1מה דינה.
 .2מה הדין אם המחבת היתה קצת רטובה ,וכן אם טיגנו את השניצל בשמן מועט.
 .3האם יש הבדל בין אם המחבת היתה חלבית בגלל שטיגנו בה בחמאה ,לבין טיגנו בה רק מאכל עם גבינה.
 .4וכן מחבת שטיגנו בה מאכלים עם שמן של שביעית ,או עם שמן זית של ערלה ,ואח "כ טיגנו בה שניצל ,מה דין
השניצל
 .5האם יש הבדל אם טיגנו במחבת שניצל או חתיכת בשר שמן.
],'â æ"ð à"îëç ,ä"ð÷ñ à"øâä øåàéá ,â"÷ñ ú"ô ,ç"é÷ñå ,íù ã"ôù ,â"ë÷ñå ,á"ë÷ñå ,ç"é÷ñ ê"ù ,æ"è÷ñå ,é"÷ñ æ"è ,æ"ñ à"îø
.[ì"÷ñ à"ñú á"î ,å"ì÷ñ à"ðú ïîéñ à"âî ,à"÷ñ ç"÷ ïîéñå ,å"÷ñ æ"áùî ,é"÷ñ éúéìô

תשובה יד :בליעות של כחוש שבתוך כלי יוצא בלא רוטב ,ואוסר כד"ק ,ובבלוע שמן ,נסתפק בש"ך ] [â"ë÷ñהאם אוסר בכולו,
או רק כד "ק ,אבל בשפ"ד והחכמ"א ] ['â æ"ðכתבו שאוסר רק כד "ק .וברע "א ] [â"ð äàúéìúנשאר בצ"ע בזה ,ובחזו"א ]ïîéñ
 [á"÷ñ 'çנראה שנוטה להחמיר בזה .אבל אם יש רטיבות קצת אוסר בכולו אבל בשפ "ד כתב שהטעם שאוסר בכולו
הוא מדין פיטום וא "כ להחולקים על דין פיוטם גם ברטיבות קצת אוסר רק כדנ"ט וצ "ע ,וכן אם הבליעות יהיו רק
מאיסור דרבנן כחוש שבפמ"ד נסתפק שאפשר שלא אמרינן פיטום וצ "ע.
טו .הכשירו כמות של בשר עוף ,בקר ,שומן ,ונמצא שחתיכה אחת מהם טריפה.

 .1מה דינה של החתיכה שנמלחה עמה ממש ,ושל שאר החתיכות שרק נגעו באותה חתיכה.
 .2האם יש חילוק בין נגעו כל החתיכות בטריפה עצמה לבין נגעו רק אחת בשניה בשעת המליחה.
 .3אם נמלחו כמה חתיכות יחד ,ובצירוף כל החתיכות יחד יש ס' כנגד החתיכה האסורה ,מה הדין.
 .4האם שונה הדין בין כאשר רק בצירוף רוב החתיכות ביחד יש כבר ס' כנגד החתיכת איסור ,לבין כשאפילו בצירוף
מיעוט החתיכות יש ס' כנגד האיסור.
 .5האם יש חילוק בין אם גם חתיכות הבשר המותרות היו מלוחות ,לבין אם רק חתיכת הבשר הטריפה היתה
מלוחה.
 .6האם יש הבדל בין אם הטריפה היתה מדאורייתא או מדרבנן ,וכן אם היתה ודאי טריפה או רק ספק טריפה.
 .7וכן האם יש חילוק בין אם ברור לו שהאיסור נמלח עמם ונגע בהם או שרק מסתפק האם נמלחו ביחד.
],æ"è÷ñ íéøåàéá ã"åç ,íù äááøî ìåâã ,á"é÷ñ íù ã"åç ,æ"è÷ñ á"ö ïîéñ ê"ù ,á"÷ñ å"÷ ïîéñ æ"áùî ,íù ã"ôù ,ì"÷ñ ê"ù ,è"ñ
.[à"ë÷ñ æ"áùîå ,ã"ì÷ñ ã"ôù ,æ"é÷ñå
תשובה טו :במליחה לדעת המחבר ] [è"ñאיסור כחוש אוסר רק כד"ק בין באיסור דאורייתא ובין באיסור דרבנן ,שמן קצת
צריך כדנ"ט ,שמן ממש אוסר עד ס' .ולדעת הרמ "א ] [íùשניהם אוסרים עד ס' ,ורק כחוש ממש שאין בו סרך שמנונית
אוסר רק כד "ק.
ולדעת המחבר גם שמן שאוסר עד ס' ,ואם יש ס' הכל מותר ,זה רק אם באותה חתיכה עצמה שנמלחה עם האיסור יש
ס' כנגד האיסור ,אבל כמה חתיכות שנמלחו ביחד עם איסור ,ואין בכל חתיכה בפני עצמה ס' כנגד האיסור ,אפי' שבצירוף
כל החתיכות כולם יש ס' כנגד האיסור ,לא מצרפים את כל החתיכות ביחד לס' ,דבמליחה אינו מתפשט בשוה לכל
החתיכות ,ואפשר שבחתיכה אחת נבלע יותר ובה אין ס' כנגד האיסור ,וכל החתיכות אסורות.
ומאחר שכל הטעם שגם אם בכל החתיכות יש ס' כנגד האיסור הכל אסור ,זה רק מפני שחיישינן שלא נתפשט בשוה
בכולם אלא נבלע בחתיכה אחת יותר מבשניה ,לכן באופן שהבשר האסור נמלח ביחד עם עוד כמה חתיכות ,ואם נצרף
ב' חתיכות ביחד כבר יהיה בהם ס' כנגד האיסור ,מאחר וכל החשש הוא רק שמא נבלע בחתיכה אחת יותר מבשניה,
וכנגד כל חתיכה בעצמה יש רוב כל חתיכה בטלה ממה נפשך ברוב החתיכות שלא נאסרו ]ã"ôùáå ,ì"÷ñ ê"ùá øàåáîë
.[íù
אבל אם בצירוף של רוב חתיכות אין ס' כנגד האיסור ,ורק בצירוף כולם יש ס' ,מאחר ואפילו אם נגע ברוב החתיכות
ונתפשט בהם נאסרו ,ורק על הצד שנתפשט בכולם בשוה נתבטל בס' ,אין כאן מה שיבטלם ברוב ,ובכה "ג לדעת המחבר
הכל אסור.
אמנם כל זה רק אם הבשר הטריפה הוא היה מלוח אבל שאר החתיכות שהיו עמה לא נמלחו עמה ,אבל אם הכשירו
ביחד עם הטריפה גם את הבשר הכשר וכל החתיכות היו מלוחים ,לדידן דאמרינן חנ "נ בשאר איסורים ,אחרי שכל
חתיכה של היתר בפני עצמה שנבלע בה מהאיסור נעשתה חנ"נ ,מאחר והיא מלוחה ,בכחה מצד עצמה גם לחזור ולאסור
כל חתיכה הנוגעת בה ,ולכן אפי' אם יהיה בכל החתיכות ביחד ס' כנגד החתיכה האסורה ,ורק בכל חתיכה בפני עצמה
אין ס' כנגדה ,הכל נאסר ,אמנם זה רק שלא במקום הפסד ,אבל במקום הפסד ,קיי "ל שבמליחה לא אמרינן חנ "נ ]øàåáîë
 ,[ð"ðç ïðéøîàù øáåñ à"îøäù øáåñù íù äááøî ìåâãäë àìã ,á"é÷ñ íù ã"åç ,æ"è÷ñ á"ö ïîéñ ê"ù ,á"÷ñ å"÷ ïîéñ æ"áùîáולכן
אפי' שהחתיכות המותרות היו מלוחות ,כל שבצירוף מיעוטם יש ס' כנגד החתיכה האסורה הכל מותר.

זה רק לדעת הש "ך שסובר שלעולם אין בכח חתיכת איסור לאסור אפי' בזה אחר זה כמה חתיכות כשבצירוף כולם יש
יותר מס' כנגדה ,ולכן אפי' שבמליחה אינו מתפשט בשוה ,מ "מ אם בצירוף הכל יש ס' ,יותר מזה אינו יכול להטעים,
אבל לדעת החו"ד ] [æ"è÷ñ íéøåàéáגם ללא חנ "נ בכח האיסור עצמו להטעים בכמה פעמים יותר מס' ,ולכן גם במליחה
בכח החתיכה להטעים לכמה חתיכות אם הן נוגעות באיסור עצמו ,אפי' אם בצירוף כולם יהיה ס' כנגדה ,והכל יאסר,
].[â"ì ïîéñ ã"øåé à"åæç ïééòå
אמנם כל זה לדעת הנקוה "כ ,משב"ז ] [á"é÷ñחו "ד ] [æ"è÷ñ íéøåàéáרע "א ] ,[è"é÷ñשביארו את טעמו של המחבר שסובר
שכל החתיכות אסורות מפני שבמליחה אינו מתפשט בכל החתיכות בשוה ,אבל בדגול מרבבה ][â"÷ñ ê"ù ìò á"ö ïîéñ
ביאר שטעמו של המחבר שאוסר כולם דמספקא ליה האם במליחה האיסור מפעפע בכולם גם ללא רוטב או אינו מפעפע,
ומחומרא אוסר את כולם.
כל זה לדעת המחבר ,אבל לדעת הרמ "א דין מליחה שוה לבישול שמתפשט בכל החתיכות בשוה ,ולכן אם כשנמלחו
נגעה הטריפה בכל החתיכות ,או שכל החתיכות נגעו אחת בשניה ,ובצירוף כולם יש ס' כנגדה הכל מותרæ"èá øàåáîë] .
 [å"ì÷ñ ê"ùáå ,ä"ë÷ñאלא שמ"מ כל חתיכה שהיא עצמה נגעה בבשר האסור צריכה גם קליפה מדינא.
ולדעת הראבי "ה גם שמן גמור במליחה אוסר רק כד"ק ,ומבואר בשפ "ד ] [à"ë÷ñ æ"áùîå ,ã"ì÷ñשכן דעת הרמ "א להלכה
מעיקר הדין שאוסר רק כד"ק ,אלא שבשמן החמירו אפי' בהפס"מ שאוסר עד ס' ,ומחמת אין אנו בקיאים החמירו גם
בכחוש ,ומ"מ לא רק באיסור דאורייתא אוסרים ואפי' בהפס "מ עד ס' ,אלא אפי' איסור דרבנן שמן שנמלח עם היתר
כגון שמלחו שומן של בשר ונודע שהיתה טריפה מדרבנן ,אוסר עד ס' אפי' בהפס "מ ,ולא נחשב דעת הסוברים שכל
מליחה אוסר רק כד"ק לספק דרבנן ].[ç"ì÷ñ ã"ôùá øàåáîë
אלא שמ "מ במקום שזה רק ספק איסור ,כגון שנמלח עם בשר שהוא ספק טריפה ,ואפי' אם מלחו עם שומן ממש של
בהמה שהיתה ספק טריפה ,מאחר והעיקר להלכה כדעת הראבי"ה שאוסר רק כד "ק ,אפי' שאין ס' כנגדה מותר.
וכן אם זה רק ספק אם נמלחו יחד או לא ,הביא בחו "ד ] [å"è÷ñ íéùåãéç è"ñ ïîéñמהפליתי שמצרפים דעת הראבי"ה
שאוסר רק כד "ק לס"ס ויאסר רק כד "ק ,אבל כאן ] [æ"é÷ñ íéøåàéáכתב שבמקום שהספק הוא האם נמלח עם איסור תורה,
אין מצרפים דעת הראבי"ה לס"ס ,להתיר.[ã"é÷ñ ú"ô ïééòå] .
טז .הוציאו מהמקפיא כמה דגים קפואים דבוקים אחד בשני ,ומלחו אותם יחד ,ונמצא אח "כ שאחד מהם היה דג טמא.

 .1מה דין כל הדגים.
 .2האם יש חילוק כאשר אחד מהדגים היה דבוק ממש בדג הטמא ,ואחרים רק נגעו בדג הטמא או בדג שהיה דבוק
בדג הטמא.
 .3וכן אם מלחו כמה דגים ביחד ,ופתחו אח "כ אחד מהם ומצאו בתוכו דג טמא ,מה דין הדג עצמו והדגים שנמלחו
עמו.
 .4אם בשאר הדגים יש ס' רק כנגד הדג הטמא ,ולא כנגדו בצירוף הדג שנגע בו או בלע אותו ,מה דין כל הדגים,
ומה דין הדג הטהור הדבוק לטמא או שבלע את הטמא.
 .5בכל הנ "ל ,האם יש חילוק בין אם כל שאר הדגים הטהורים נגעו בשעת המליחה בדג הטמא בעצמו ,או שנמלחו
בערימה ,ונגעו רק כל אחד בשני אבל לא נגעו בדג הטמא בעצמו.
].[ç"÷ñ á"ë ã"øåé à"åæç ,ç"é÷ñå ,á"é÷ñ íéøåàéá á"ö ã"åç ,á"ë÷ñ à"òø ,ç"ì÷ñ ã"ôù ,è"ñ
תשובה טז:לדעת המחבר ] [è"ñכחוש אוסר רק כד "ק ,אבל לדעת הרמ "א גם בכחוש אוסר עד ס' ,ואם זה דבוק ממש
צריך ס' גם כנגד הדג הטהור שדבוק עמו ,ונמלח עמו ,וגם כשיש ס' הדג הטהור נשאר באיסורו.
אמנם זה רק שלא במקום הפס"מ ,אבל במקום הפס "מ מבואר בשפ "ד ] [ç"ì÷ñשבמליחה כל שיש ס' כנגד האיסור בעצמו,
הכל מותר ,ואפילו חתיכת היתר הדבוקה באיסור עצמו מותרת ,אבל ברע "א נשאר בצ"ע לענין החתיכה עצמה אם
נשארת אסורה ,או שגם היא מותרת ,ובחו "ד כתב שאפשר שגם החתיכה עצמה תהיה מותרת.

אלא שמאחר ובבלוע אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן ,לכן מבואר בשפ "ד ] [ç"ì÷ñשכל הדין של הרמ "א שכל החתיכות
מצטרפות ביחד לס' להתיר ,זה רק אם כולם בעצמם נגעו בדג הטמא ,אלא שחתיכת דג אחת היתה ממש דבוקה בדג
הטמא ,והשאר רק נגעו ונמלחו עם החתיכה עצמה אבל לא היו דבוקות בה ,אבל אם כל הדגים האחרים לא נגעו בדג
הטמא בעצמו אלא נגעו זה בזה ,אחרי שהפליטה מהדג הטמא מתפשט מדג אחד לשני ,ביחס לדג השני שנגע בו כבר
נחשב הטמא רק לבלוע ,ומאחר שבבלוע אנו בקיאין לחלק בין כחוש לשמן וכחוש הרי אינו יוצא בלא רוטב ,נמצא
שבכה "ג שרק דג אחד נגע בו והוא נגע באחרים ,א"א לצרף את שאר הדגים לס' להתיר ,כי כשהבלוע הוא כחוש הבליעה
אינה עוברת אליהם כלל ,ולכן רק אם כולם נגעו ונמלחו עמה בעצמה ,מאחר והדג האסור הוא בעין אמרינן שאין אנו
בקיאין לחלק בין כחוש לשמן.
אבל בחו"ד ] [ç"é÷ñ íéøåàéáובחזו "א ] [ç"÷ñ á"ë ã"øåéמבואר שכל שנוגעים זה בזה והחתיכה הראשונה היא חתיכת
האיסור ,אפי' שהיא כחושה ,כל שהיא עדיין בעין ונוגעת באחת מהם ,ובבת אחת נפלט ממנה ועובר לחתיכות אחרות,
נחשב ביחס לכולם כבעין ולא כבלוע .ולכן מש "כ הרמ "א שהכל מצטרף לס' ,זה אפי' באופן שכל הדגים נמלחו אחד ע"ג
השני ,ולא רק כשכולם נמלחו ביחד בנגיעה עם הדג האסור.
יז .הכשירו כמה חתיכות בשר בקר ושומן ביחד ,ונתברר שהשומן היה מבהמה טריפה.

 .1אם כל החתיכות נגעו בשעת המליחה אחת בשניה ,ורק בצירוף כולן יש ס' כנגד הטריפה ,מה דין כל החתיכות,
ומה דין החתיכה שנגעה באיסור בעצמו.
 .2אם בשתי החתיכות הראשונות שנגעו בחתיכת הטריפה כבר היה ס' כנגד האיסור ,מה דין שאר החתיכות שנגעו
בהן.
 .3האם יש הבדל בזה אם כל החתיכות היו מלוחות או שרק חלק מהן היו מלוחות.
 .4מה הדין אם לא ידוע באיזו חתיכה נגע האיסור עצמו.
].[â"÷ñ ê"ùä ìòå ,æ"è÷ñ á"ö ïîéñ ê"ùä ìò äááøî ìåâã ,íù ã"ôù ,ç"ì÷ñå ,ä"ì÷ñ ê"ù ,ç"ñá ë"äå÷ð ,à"îø ,ò"åù è"ñ
תשובה יז:לדעת המחבר במליחה כשהאיסור הוא שמן אין כל החתיכות מצטרפין לס' לבטלה .ולדעת הנקוה "כ הרע"א
והפמ"ג ,הטעם שאין הכל מצטרף לס' הוא מפני שאינו מתפשט בשוה ,אבל בדגול מרבבה ] [â"÷ñ á"ö ïîéñá ê"ùä ìòביאר
טעמו של המחבר דמספקא לי' האם במליחה מפעפע מחתיכה לחתיכה.

ויש לדון להנקוה "כ שטעמו של המחבר הוא מפני שאינו מתפשט בשוה ,האם שייך לומר שבחתיכה הקרובה יותר
מתפשט פחות מאשר זו שאחריה ,או שכל החשש שאינו מתפשט בשוה הוא רק שבחתיכה שיותר קרובה לאיסור נשאר
יותר טעם מאשר באחרות ,אבל ודאי שלא להיפך ,והנפק"מ הוא באופן שבב' חתיכות הראשונות יש ס' כנגדה ,האם
גם בזה שייך לומר שבהם לא נתפשט עד ס' ,ובחתיכה השלישית הנוגעת בהם נבלע יותר מאשר בהם ,או שבכה"ג
החתיכה השלישית מותרת ממ"נ ,אבל לדעת הדגול מרבבה ודאי שהאחרונה מותרת ממ "נ.
אבל לדעת הרמ "א קיי "ל ששמן מפעפע מחתיכה לחתיכה והכל מצטרף לס' והכל מותר ,ומ "מ לדעת הרמ "א אם רק
החתיכה הראשונה הסמוכה ונוגעת באיסור היתה מלוחה ,אבל שאר חתיכות ההיתר שנגעו באותה חתיכה אינם
מלוחות ,מבואר בשפ"ד ] [ç"ì÷ñשאחרי שנבלע השמן בחתיכה הראשונה ,מאחר והיא אינה מלוחה ,אין בכוחה להפליט
את האיסור שבתוכה לחתיכות אחרות ,ואינם מצטרפין לס' ,אבל ברע "א כתב שמאחר ונוגעות אחת בחברתה נחשב
הכל לחתיכה אחת גדולה ,והרי זה ככל איסור מלוח והיתר תפל שהכל מצטרף לס'.
ומ "מ בין לדעת המחבר ,בין לדעת הרמ "א ,בין כשיש ס' ובין כשאין ס' ,אותה חתיכה שנגעה באיסור עצמו צריכה קליפה,
ואם החתיכה היתה דבוקה באיסור ,גם החתיכה שנגעה באותה חתיכה צריכה קליפה ].[æ"ì÷ñ ã"ôùá ë"ë
וכשאין ידוע איזו חתיכה נגעה באיסור עצמו ויש ס' ,או לדעת המחבר כשאינו שמן ממשהחתיכה בטילה ברוב ,אמנם
זה רק כשודאי שבשעת המליחה לא הפכו כמה פעמים את הכל ,כך שודאי שהאיסור עצמו לא נגעה ברוב החתיכות,
אבל אם יש צד שהאיסור נגעה ברוב החתיכות אסור ,ואין כאן ביטול ברוב ] .[ä"ì÷ñ ê"ùá øàåáîëאבל בביאור הגר"א

] [æ"ñ÷ñנראה שכאשר אינו יודע במה נגע והוא שמן מותר גם ללא ביטול ברוב ,מפני שבכה "ג אפשר לסמוך שהרבה
חולקים שאפילו כד "ק אינו צריך.
יח .הכשירו בשר ,ומצאו אח "כ בחתיכה קטנה מתוכו שיש בה במקום מסוים דם צרור .

 .1מה דין אותה חתיכה בעצמה ,כשיש בה ס' כנגד הצרור דם .ומה הדין כשאין בה.
 .2אם מלחו כמה חתיכות בשר קטנות יחד ,ובצירוף כולן אין ס' כנגד אותו דם צרור ,מה דין שאר החתיכות.
 .3אם בצירוף כל החתיכות יש ס' רק כנגד הדם ,אבל לא כנגד חתיכת הבשר שבה היה הדם צרור ,מה דינם ודין
החתיכה עצמה שבה הדם.
 .4מה הדין בזה כשצריך את הבשר לצורך שמחה ,או במי שדחוק מאוד.
]ê"ùä ìò äááøî ìåâã ,òåìá ä"ã æ"÷ñ á"ë ã"øåé à"åæç ,íù ã"ôù ,æ"è÷ñ ê"ù ,æ"è÷ñ æ"áùî ,íù ã"ôù ,ç"ì÷ñ ê"ù ,è"ñ à"îø
.[ë"÷ñ íéøåàéá ã"åç .'ò ïîéñ ìéòì à"òø ,ç"ì÷ñ
תשובה יח :בש"ך ] [æ"è÷ñמבואר שדם נחשב לאיסור שלא שייך בו שמנונית ,שרק מצד המנהג צריך ס' כנגדו כמבואר
בש "ך ,ובמקום הפסד קצת לכו "ע סגי בקליפה ,כמבואר בשפ"ד שם.
ולדעת המשב "ז ] [æ"è÷ñגם דם של עצמו נחשב כבלוע בו ,שמחלקין בין כחוש לשמן ,אבל לדעת החזו"א כל דבר שבגופו
אינו נחשב לבלוע ,ולכן אפי' אם נחשיב דם לכחוש ,לדעת הרמ "א אוסר גם חתיכות אחרות שנמלחו עמו עד ס' ,וממילא
גם מצטרפים שאר החתיכות לקולא להתיר את אותה החתיכה עצמה.
אמנם אם לא אמרינן פיטום ,לא יאסור דם במליחה דכחוש הוא ] .['ò ïîéñ ìéòì à"òøá øàåáî ïëåאבל בשפ"ד ],ç"ì÷ñ
 [æ"è÷ñåמבואר שכל מש "כ הש "ך שדם נחשב לכחוש ממש שאין בו סרך שמנונית ,זה רק בדם שלא ע"י מליחה שאינו
מעורב עם ציר ,אבל דם שע "י מליחה מאחר ומעורב בעצמו עם ציר נחשב מצד עצמו לשמן ,גם ללא פיטוםäæ ïéòëå] .
.[ë"÷ñ íéøåàéá ã"åçä áúë
יט .מלחו כמה דגים ביחד ,ובמשך המליחה ראו שאחד מהם הוא דג טמא ,ואין ס' כנגדו.

 .1אם הספיקו למלוח רק את הדג הטמא ,מה דין כל הדגים.
 .2ומה הדין אם הספיקו למלוח רק את הדגים הטהורים.
 .3האם יש הבדל אם נגעו הדגים ממש אחד בשני או שרק הציר הנוטף מהם נגע.
 .4האם יש הבדל בזה אם הכינו את הדגים לצורך שמחה וכדו'.
 .5האם יש חילוק בזה אם בשעת המליחה הדג הטמא היה מונח מעל הטהור או תחתיו.
].[á"é÷ñ à"ö ïîéñ ã"ôù ,ç"ë÷ñ à"òø ,î"÷ñ ã"ôù ,íù à"òø ,ë"÷ñ 'ò ïîéñ ê"ù ,è"ì÷ñ ã"ôù ,å"ñ
תשובה יט :מליחה אוסרת רק אם האיסור הוא המלוח ,אבל אם האיסור תפל אפי' שההיתר מלוח ,אינו צריך אלא
הדחה כמבואר בשו "ע ] ,[å"ñאבל לדעת הרמ "א שלא במקום הפסד ,כל שנוגעים ממש זה בזה גם אם הטהור מלוח
והטמא תפל ,ע"י נגיעתו הטהור נחשב ג "כ למלוח ,אבל אם אם הציר של אחד נוגע בשני לכו "ע אם הטהור מלוח והטמא
תפל אינו אוסר ,ולדעת השפ "ד ] [è"ì÷ñובש "ך ] [ë"÷ñ 'ò ïîéñרק בהפס "מ מקילין אבל ברע "א שם חולק שלדעת הרמ"א
גם בהפסד קצת אפשר להתיר בנוגעים זה בזה.
ולדעת המחבר אין חילוק מי העליון ואוסר רק כד"ק ,אבל לדעת הרמ "א מאחר וגם בכחוש נאסר כולו ,ולדעת הרמ"א
לא אמרינן תתאה גבר במליחה ,בשניהם יאסר כולו.
אלא שלדעת המחבר שגם במליחה אמרינן תתאה גבר ,במקום שהדג הטמא הוא תתאה ומלוח ,אוסר את הדג הטהור
שנגע בו כדי קליפה מעיקר הדין ,אבל אם הדג הטמא המלוח הוא עילאה ,אפי' שאוסר ג"כ כד "ק ככל עילאה גבר שאוסר
כד "ק ,מ"מ איסורו אינו מעיקר הדין אלא מחמת חומרא ,ככל עילאה גברã"ôùá ïàë ìáà ,á"é÷ñ à"ö ïîéñ ã"ôùá øàåáîë] .
.[ò"öå ,äàúúì äàìéò ïéá ÷åìéç ìë ïéà ùåçëá øáçîä úòãìù øáåñù äàøð åéìò à"òø úåäâäáå ,î"÷ñ

כ .הכשירו עופות לפסח ,ונשפך בטעות קצת קמח ונתערב במלח המליחה ,ואין ס' כנגדו.

 .1מה דין העוף שעליו נשפך.
 .2מה דין העוף שנמלח בצמוד לעוף הנ "ל.
 .3והאם שונה הדין בזה אם הכשירו בשר בקר או שומן לפסח.
 .4מה הדין אם מלחו כמה חצילים יחד ,ונודע אח "כ שאחד מהם היה של שביעית אחרי הביעור.
 .5וכן אם הכשירו יחד כמה חתיכות שומן ונודע אח "כ שאחת מהן היתה טריפה מדרבנן ,מה דין כולם.
].[æ"ë÷ñ à"òø ,ç"ì÷ñ ã"ôù ,æ"ì÷ñ ê"ù ,à"îø è"ñ

תשובה כ :לדעת הרמ "א בכחוש ממש מדינא אוסר רק כד "ק ,ומצד המנהג באיסור דאורייתא אוסר עד ס' ]ê"ùá øàåáîë
 ,[æ"ì÷ñובאיסור דרבנן אוסר רק כדי קליפה ,וכל הנפק "מ הוא רק שלא במקום הפסד כלל ,דבהפסד קצת גם באיסור
דאורייתא בקליפה סגי ,ומ"מ בזה אפי' שמצד המנהג צריך ס' ,רק אותה חתיכה נאסרת ולא החתיכה הנוגעת בה.
אלא שבחמץ משום חומרו לכו "ע אמרינן פיטום ,וממילא יאסור הקמח עד ס' אפי' במקום הפסד ],[ç"ì÷ñ ã"ôùá øàåáîë
ואפי' שבשר בהמה אינו שמן אלא רק יש בו סרך שמנונית ,ג"כ אמרינן בזה פיטום ].[æ"ë÷ñ à"òøá øàåáîë

