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אחדים äדברים

אחדים אחדיםדברים דברים

,äèîì ùé äìòîì ùéù äî ìë åäáà 'ø øîà
äðåî (ã ,æî÷ íéìäú) øîàðù íéáëåë äìòîì
êøã øîàðù íéáëåë äèîìå ,íéáëåëì øôñî

'åëå á÷òéî áëåë(æ ,åë úåîù äãâà ùøãî)

התורה בעיר ובפרט התורה בעולם ה'מלמדים ו'יגילו ה'לומדים י'שמחו

עד ברורה הלכה ללימוד חבורה כשנה לפני בה נתיסד אשר יצ"ו ליקוואוד

ילכו הדרך שואלים יבקשו אשר ושו"ע הש"ס בסוגיות למעשה שימוש כדי

תורה; של אהלה בתוך השוכנת הזאת החבורה יעשון. אשר והמעשה בה

שותפות פרי היא אהרן", "בית בביהמ"ד גבוה מדרש בית הקדושה הישיבה

"סטאר-קי" עולמית והלכה הכשרות וארגון הישיבה הנהלת בין מיוחדת

גברי שני הני הנהלת תחת עומדת סטאר-קי מערילאנד. בבאלטימאר היושבת

בדורינו הפוסקים מגדולי שליט"א היינעמאן משה ר' הרה"ג הם הלא רברבי

ר' התורה שר הגדול הגאון הישיבה ראש בזמן ליקוואוד ישיבת מתלמידי

הכשרות עולם שערי בכל הנודע נ"י פאלאק אברהם והרב זצ"ל, קוטלר אהרן

מיד ידו זז לא עסקו ובכל לחכמתו קודמת שיראתו אמת כאיש והעסקנות

ה"סטאר-קי חזון הכשרות. עבודת והשקפת הפסק עניני בכל שליט"א הרב

קוטלר מלכיאל ר' הרה"ג הישיבה ראש של מיוחדת בהדרכה הוא כולל"

משה ר' הגאון עם יחד שליט"א קוטלר אהרן הר"ר הישיבה ומנהל שליט"א

ידה מתחת להוציא ושואפת הסטאר-קי רבני וצוות שליט"א היינעמאן

המצויים. ההלכה תחומי בכל למעשה שימוש להם שיש מצוינים אבריכים

החבורה ראש של מיוחדת עבודה בזה להכיר חובתינו ובראשונה בראש

ונפש לב במסירות זה מפעל בראש העומד שליט"א היינעמאן יעקב ר' הג"ר

איתו ויחד בפרט. ואברך אברך ולכל בכלל הכולל ומטרת הלימוד להחזקת

בני כל נהנים שממנו בחבורה נו"נ שליט"א געווירצמאן יעקב ר' הג"ר
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והלכה הלימוד בסוגיות הנרחבות וידיעות הברוכים מכשרונותיו החבורה

משה ר' הרה"ג בראשם הסטאר-קי רבני דמיטב מילי בכל נברך גם למעשה.

מושעל אברהם הג"ר שליט"א, העבער הלוי דוד והג"ר שליט"א היינעמאן

ונסעו היקר מזמנם הקדישו אשר שליט"א, פרנקל מרדכי והג"ר שליט"א

לבד תלמידים מאות אשר במציאות ה"למעשה" עד בהלכה שיעורים למסור

ניכרת כאלו לשיעורים וצמאון הטהור מלקחם לשמוע נדחפו החבורה בני

פעם. אחר פעם עצמו על החוזר הזה ביקוש מתוך

המון השקיע אשר שליט"א שולמאן יעקב להג"ר מיוחדת טיבותא הכרת

מאז מידינו ידו מש ולא בכלל הישיבה מצד והצלחתה החבורה ביסוד כוחות

קרנה. והרמת הלימוד חיזוק למען הלום עד החבורה נתיסד

של האברכים לחזק מיועדת כוכב" "דרך יקבנו שמו אשר הנוכחי הקובץ

בחטיבה תורתם וברירות מתיקות ולפרסם לימודם על השוקדים החבורה

ולהעומד התורה באר למכון טובה בזה נכיר ולהאדירה. תורה להגדיל אחת

וכן מהספר, גדול חלק ערך אשר על שליט"א אפטר אליעזר הר"ר בראשה

הטוב פעלם השם ישלם מצוה לדבר המסייעים לשאר תודה שלמי נביע

ה'. מאת שלמה משכורתם ותהי

ברכת תורה, זו נועם עלינו ה' נועם ויהי הלב מן הבוקעת בתפילה ונסיים

העולם מאירים שהם חז"ל כמאמר מטה של הכוכבים הכולל; לאברכי התורה

הכולל במסגרת חכמים תלמידי לשמש וגם וללמד ללמוד שיזכו בתורתם

משנה התורה קרן בהרמת לראות נזכה ועי"ז כידוע מלימודה יותר גדול שהוא

בב"א. צדק גואל בביאת אחד במדור ברורה והלכה ברורה

ולומדיה התורה לכבוד הכו"ח

הולנד הלוי יהודה צבי
"סטאר-קי" הנהלת בשם
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‰"ÚÏ Á"·· ÔÈ�Ú·

‡·ÂÓמבעלי זקני� דעת בפירוש

על וירא פרשת ריש התוס'

חמאה ויקח יח,ח) (בראשית הפסוק

וחלב, בשר שהאכיל� "מלמד וחלב,

לישראל תורה לית� הקב"ה וכשרצה

הוד� תנה ח,ב) (תהלי� המלאכי� אמרו

בתורה כתוב לה� אמר השמי�, על

אמו בחלב גדי תבשל לא כג,יט) (שמות

בשר אכלת� למטה כשירדת� ואת�

מיד וחלב, חמאה ויקח שנאמר בחלב

הדברי� ומקור וכו'. להקב"ה" הודו

ובמדרש כה) (פיסקא רבתי בפסיקתא

ח). (מזמור תהלי�

˘Ï˘.זה במדרש עיו� צריכות שאלות

אסור בחלב שבשר כיו� חדא,

האכיל אי� קשה התורה מ� בהנאה

וחלב בשר אורחיו את אבינו אברה�

ובפשטות בחלב, מבשר עי"ז נהנה והרי

יחד, וחלב הבשר כשבישל ג"כ איירי

טענה איזה יחד מבושלי� היו לא שא�

בתורה שכתוב ממה המלאכי� על היה

בלי והרי אמו בחלב גדי תבשל לא

כדאיתא התורה מ� מותר יחד בישול

ומצינו פז). סי' ריש (יו"ד בשו"ע

דאסור ו) סעי' תמח סי' (או"ח בשו"ע

לבהמת אפילו בפסח חמצו להאכיל

בביאור הובא בירושלמי ומקורו הפקר,

מחמ� שנהנה משו� והוא (ש�), הגר"א

להשביע רצונו שממלא במה בפסח

כח), ס"ק (ש� המ"ב כמש"כ לבהמה

שהאכיל במה נהנה שאברה� כא� וכ"ש

בשער ועי' לאורחי�, בחלב הבשר

שהוא שמשמע עה) ס"ק (ש� הציו�

הנאה איסורי בשאר וג� מדאורייתא

אסור.

‰Ï‡˘‰בשביל וכי היא, שצ"ע השנית

פע� איסור המלאכי� שאכלו

התורה, לקבלת ראוי� אינ� שוב אחת

שאכלו אלו מלאכי� שלושה בשביל וכי

רבבות רבבי שאר יפסידו בחלב בשר

נענשו ומדוע התורה, את השרת מלאכי

אחד חטא בשביל כול� המלאכי� כל

ושלישית אחת. פע� מלאכי� ג' שעשו

על להקב"ה היתה טענה איזה צ"ע,

על לסמו� יכול� היו לא וכי המלאכי�,

הלא בסדר. שהכל אבינו אברה�

פח (ד� רבה האשה פ' ריש ביבמות

ספק יש דא� הגמרא קאמרה ע"א)

שומ� של או חלב של היא א� בחתיכה

הוא שומ� של ואמר אחד עד ואתא

ואמר) (ד"ה ש� רש"י וכתב נאמ�,

עליה... דסמכינ� ל� פשיטא ודאי "והא
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משל אוכל אד� ל� אי� הכי לאו דאי

בני על סומ� אד� ל� ואי� חבירו

מסברא דפשיטא משמע עכ"ל, ביתו",

התורה יאסור שלא מפסוק לימוד בלי

אברה� על וא� חבירו, אצל מלאכול

מי על לסמו� לה� היה לא אבינו

יסמכו.

סנהדרי�‰�¯‡‰ דבריש בזה, לענ"ד

הגמרא, קאמרה ע"א) ד (ד�

למקרא, א� יש ליה דלית איכא "מי

בחלב יכול אמו, בחלב והתניא

וקרינ� למקרא", א� יש אמרת (בצירה),

הגמ' דחי ולבסו� פתח). (בחט� בחלב

למקרא א� שיש ראיה דאי� ע"ב) (ש�

תורה. אסרה בישול דדר� אמו, מחלב

דבר "כלומר, ש�, חננאל ר' ופי'

חלב לאפוקי האיסור, לו גר� שהבישול

וכ� אסור". בישול בלא דאפילו (בצירה)

זה פירוש דר�) (ד"ה ש� התוס' הביאו

פירש רש"י אבל מפרשי�. יש בש�

צלול (בקמ�) "חלב וכתב, אחר, באופ�

(בצירה) חלב אבל בישול, ואיכא כמי�

הר"ח ולפ"ז, טיגו�". אלא בישול אינו

בישול'. 'דר� של בפשט חולקי� ורש"י

א� רק אסור בחלב דבשר ס"ל רש"י

מבשלי�, אד� שבני כדר� יחד בשל�

סי' (יו"ד חדש [והפרי טיגו�. ע"י ולא

בחלב בשר שטיגו� כתב ב) ס"ק פז

יעקב המנחת אבל התורה, מ� אסור

להקל, צידד למנחה) בסולת פ"ה (כלל

כתב א) ס"ק פז סי' (משב"ז והפמ"ג

שטיגו� הללו הרש"י מדברי משמע שכ�

התורה.] מ� אסור אינו בחלב בשר

פירושו בישול' ש'דר� מפרש והר"ח

בכורות ובגמ' נאסרי�. הבישול שע"י

חלב הגמ' קאמרה נמי ע"ב) ו (ד�

דמותר, מנל� טהורה מבהמה (בקמ�)

מדאסר זה דבר לפשוט הגמ' ורצה

לחודיה שחלב ע"כ בחלב בשר רחמנא

נאסר הבישול ע"י שרק נמי והיינו שרי,

הר"ח. שפי' וכמו מותר, הכי בלאו אבל

‰‡¯È'מהל (פ"ט דהרמב"� לפענ"ד,

כתב ו) הל' אסורות מאכלות

(בצירה) חלב או מתה בשר "המבשל

על לוקה (בקמ�) בחלב בה� וכיוצא

משו� אכילתו על לוקה ואינו בישולו

חל בחלב בשר איסור שאי� בחלב, בשר

חלב איסור או נבילה איסור על

ולא כולל איסור לא כא� שאי� (בצירה),

אחת", בת איסור ולא מוסי� איסור

ברמב"� מבואר הנאה, ולגבי עכ"ל.

מוסי�, איסור כא� שאי� שכתב במה

הרמב"� וכ"כ בהנאה. אסור שאינו

(פ"ג בכריתות המשנה בפי' להדיא

אחת אכילה אוכל "יש המשנה על מ"ד)

אחד", ואש� חטאות ארבע עליה וחייב

סי' יו"ד (שו"ע מרבבה הדגול וכמש"כ

הו ולפ"ז, ד). סעי' בישלפז א� הדי� א

דאי� כ�, הדי� נמי בחלב טריפה בשר

בחלב בשר אכילת משו� עליה לוקי�

חל איסור דאי� בחלב, מבשר הנאה או

ג� לוקי� אי� הר"ח ולדברי איסור. על

ע"י נאסר דאינו משו� אחר, מטע�

מקוד�. אסור היה שכבר כיו� הבישול
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על שלוקי� הרמב"� כתב ומ"מ

ע"א) קיד (ד� בחולי� הוא וכ� הבישול,

נוהג שהרמב"� אימא האיבעית לפי

יודה הר"ח שג� ויתכ� כוותיה, לפסוק

היה שכבר שאע"פ משו� והוא לזה,

היה לא מ"מ לכ� קוד� באכילה אסור

עד לחודיה אחד כל בבישול אסור

בחלב. בשר שנעשה

ÌÈÚÂ„Èמט (ד� בפסחי� הגמ' דברי

ע� אומר רבי "תניא, ע"ב),

(ויקרא שנאמר בשר לאכול אסור האר�

כל והעו�, הבהמה תורת זאת יא,מו)

בהמה בשר לאכול מותר בתורה העוסק

אסור בתורה עוסק שאינו וכל ועו�

פשוטו ולפי ועו�". בהמה בשר לאכול

להלכה הובא וכ� גמורה, דרשה היא

מ� זו דרשה י) סי' (פ"ג ש� ברא"ש

והעו�' הבהמה תורת 'זאת הפסוק

וכ� בשר. לאכול האר� לע� שאסור

וס"ק ה ס"ק סא (סי' תואר הפרי פסק

(סי' למעשה הרדב"ז פסק וכ� ח),

סי' אחר נדפס שלנו ובדפוסי� תשצ"ו,

ומינה, הרב). עוד וכתב ד"ה תתמ"ב

כיו� עליו חל בחלב בשר איסור דאי�

איסור וג� איסור, על חל איסור שאי�

הנ"ל, הרמב"� כמש"כ כא� אי� הנאה

נאסר דכבר הנ"ל ר"ח לפי' וכ"ש

בחלב. בשר איסור עליו חל לא מקוד�

אכילה איסור אי� הרמב"� לפי והנה,

אסור ומ"מ בחלב נבילה בבשר והנאה

מזה יותר חזינ� אבל יחד, לבשל�

דרק ע"א), קיג ד� (חולי� במשנה

חלב ע� טהורה בהמה בשר בישול

בהמה בשר אבל אסורה, טהורה בהמה

בבישול, אפילו מותר חלב ע� טמאה

ג) סעי' פז סי' (יו"ד בשו"ע וכ"כ

מותר בחלב טמאה בהמה שבשר

בשר בי� והחילוק ובהנאה. בבישול

שבשר הוא, טמאה בהמה לבשר נבילה

לבשלו אסור ולכ� כשר מי� הוא נבילה

טמאה בהמה בשר משא"כ בחלב,

בחלב. לבשלו מותר כשר מי� שאינו

‡ˆÓדלע�� לומר שאפשר לפי"ז,

דינו בחלב ועו� בהמה האר�

שאסורי� בחלב טמאי� בהמות כמו

ולא ובהנאה, בבישול ומותרי� באכילה

מי� שהוא בבישול שאסורה לנבילה דמי

ואפילו שנתנבלה אלא נאמרכשר א�

לה� אפשר שהרי כשר מי� מקרי שזה

ובהנאה, באכילה מותר מ"מ ללמוד,

על חל בחלב בשר איסור אי� מדי�

שאע"פ לומר ואי� לע"ה. בשר איסור

נבילה, על חל בחלב בשר איסור שאי�

חפצא, איסורי ששניה� מפני היינו

שהוא האר� לע� בשר באיסור משא"כ

בשר דאיסור י"ל בזה אולי גברא איסור

האר�. לע� בשר איסור על חל בחלב

ע"ב) כד (ד� בשבועות שהרי אינו, דזה

וחייב אחת אכילה אוכל "יש איתא

ה� ואלו אחד ואש� חטאות ארבע עליה

מ� נותר והוא (בצירה) חלב שאכל טמא

רש"י ופי' הכפורי�", ביו� המוקדשי�

חלב משו� "חייב טמא) (ד"ה ש�

טמא ומשו� יוה"כ ומשו� נותר ומשו�
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חטאות, ארבע הרי הקודש את שאכל

כולהו והנהו ... מעילה אחד ואש�

כולל ע"י או נינהו איסור על חל איסור

הבהמה משנולדה שהרי מוסי�, ע"י או

איסור דחל מיגו אקדשה חלבה, נאסר

אחלב, נמי חל ועור אבשר מוקדשי�

דאיתוס� מיגו נותר ליה הוה כולל, הרי

זו חתיכה על מזבח לגבי איסורא בה

גברא לגבי נמי איתוס� נותר משו�

גברא איטמא מוסי�, הרי נותר, משו�

בקדשי� גברא האי דאיתסר מיגו

נמי איתסר טומאה משו� הנאכלי�

כולל, הרי טומאה, משו� חלב בהאי

משו� בחולי� א� דאיתסר מיגו יוה"כ

יוה"כ", משו� בהאי נמי איתסר יוה"כ

הל' שגגות מהל' (פ"ו הרמב"� פסק וכ�

איסורי הוי ונותר חלב ולכאורה, ד).

גברא איסור הוא טומאה אבל חפצא,

'אי� של עני� ומאי הכפורי�, יו� וכ�

איסור בחלות איסור' על חל איסור

דלא מוכח אלא חפצא, איסור על גברא

איסור על גברא איסור בחלות וג� שנא

על חל איסור שאי� אמרינ� חפצא

בחלב בשר איסור ה"ה כ�, וא� איסור.

האר�, לע� בהמה איסור על חל לא

איסור. על חל איסור דאי�

„ÂÚע� באיזה דינא, בהאי לעיי� יש

ש� בפסחי� דהא מדובר. האר�

"ת"ר ברייתא, הובא ע"ב) מט (ד�

אי� האר�, בעמי נאמרו דברי� ששה

ממנו מקבלי� ואי� עדות לה� מוסרי�

ממני� ואי� סוד לה� מגלי� ואי� עדות

ואי� היתומי� על אפוטרופוס אות�

של קופה על אפוטרופוס אות� ממני�

וכו', בדר�" עמה� מתלוי� ואי� צדקה

ופי' בשר. באכילת דאסור קאמר ולא

בחשוד מיירי ברייתא דההוא ש� הרי"�

ועל דמי� שפיכת ועל הגניבה על

פ"ג סו� ברי"� עיי"ש העריות,

דאסור האר� ע� האי אבל דפסחי�.

רבי דברי מתו� מבואר בשר, לאכול

בשר לאכול מותר בתורה העוסק "כל

בתורה עוסק שאינו וכל ועו� בהמה

שאיסור ועו�", בהמה בשר לאכול אסור

וכמו בתורה, העסק מיעוט על תלוי זה

לע� האר� ע� בי� ש� הרי"� שחילק

עיי"ש. האר�,

ÁÎÂÓאצל שהיו שהמלאכי� מזה,

לא שבודאי אבינו, אברה�

עושה מלא� שאי� כיו� בתורה עסקו

בכלל היה לא וזה שליחותו אלא

מותר היתה בתורה, לעסוק שליחות�

איסור מצד בחלב בשר לאכול לה�

איסור שאי� משו� בחלב, בשר אכילת

כבר אסור היה ולגביה� איסור, על חל

טענה היה ולא האר�, לע� בשר מדי�

וג� בחלב. בשר שאכלו במה עליה�

בשביל� לבשל לאברה� מותר היה

הבשר הקנה אברה� ואולי טעמא, מהאי

לו מותר היה ועי"ז הבישול קוד� לה�

אי� שלגביה� כיו� בחלב הבשר לבשל

לה� שבישל י"ל או בחלב. בשר איסור

יח,ז) (בראשית כמש"כ ישמעאל, ע"י

דיני עליו החמיר ולא הנער, אל וית�
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ד"ה יח,ז (בראשית רש"י ומש"כ תורה.

ישמעאל לחנ� כדי היה שזה הנער) אל

נח, בני מצות בז' לחנכו היינו במצות,

בחלב. בשר לבשל לו מותר והיה

ישראל די� לו היה לא באמת ואברה�

ד"ה ע"א נח ד� (ב"ב התוס' כמש"כ

לקיי� מחמיר היה לחומרא ורק מציי�),

ישמעאל את חינ� ואברה� ישראל. דיני

שעשיית משו� לאורחי�, חסד לעשות

הגמ' כמש"כ לעכו"� ג� זכות הוא חסד

יד,לד) (משלי עה"פ ע"ב) י (ד� בב"ב

וחסד צדקה כל חטאת, לאומי� וחסד

לה� הוא חטא עושי� עכו"� שאומות

משמע בו, להגדל אלא עושי� שאינ�

לה�, הוא זכות שמי� לש� עושי� שא�

נתנו שלא סדו� על מהטענות היה וזה

נאסר דלא והא חסד. לעשות רשות

משו� ישמעאל של בישולו ע"י הבישול

הוא שהאיסור דכיו� י"ל עכו"�, בישול

שיי� היה לא וזה בנותיה�, משו� גזירה

לה� אפשר היה לא שא"כ הזמ� באותו

וכ� נוהג. היה לא לכ� כלל, לינשא

יח,ח) (בראשית יונת� בתרגו� משמע

היה לא ולכ� הבשר, בישל שישמעאל

בזה אבל בחלב. בישול מצד איסור כא�

עוסקי� שאינ� הודו אכלו, שהמלאכי�

בשר איסור עליה� חל ולא בתורה

שאינו יודע תינוק כל משא"כ בחלב,

שהוא מפני בחלב בשר לאכול יכול

עליו חל ולכ� דרגתו, לפי בתורה עוסק

לה� שאמר וזהו בחלב, בשר איסור

חלק לכ� שאי� הודית� שכבר הקב"ה

לכל אמת וזהו התורה, בלימוד

הג' היטב מתור� ובזה המלאכי�.

לעיל. שהקשינו קושיות

ÌÏÂ‡דאכלו דנהי קשה, עדיי�

היו ולא ונהנו המלאכי�

אי� מ"מ בחלב, בשר לאיסור חוששי�

בשר הא הבשר, לאכול יכולי� היו

בהקד� וי"ל, האר�. לע� אסור בהמה

ע"א) יז (ד� דחולי� בפ"ק הגמ'

שהכניסו נחירה בשר "אברי ששואלת

רש"י ופי' מהו", לאר� עמה� ישראל

עקיבא דר' אליבא הוא שהאיבעיא

לה� הותר במדבר ישראל בני דבהיות

כמש"כ כמותו (והלכה נחירה בשר

י"ז), הל' שחיטה מהל' פ"ד הרמב"�

ופי' מהו, ישראל לאר� שנכנסו ועכשיו

"הואיל שהכניסו) ד"ה (ש� רש"י

לא תו היתה היתר נחירת� ובשעת

והנה, שנא". לא דלמא או מתסרי,

היה למלאכי� הסעודה עשיית בשעת

(בראשית כמש"כ עליה� עומד אברה�

עליה� עמד והוא לפניה� וית� יח,ח)

עושה היה ומה ויאכלו, הע� תחת

המילי� על יונת� התרגו� פי' עמה�,

כאורח קדמיהו� "סדר לפניה�', 'וית�

לה� שנת� ור"ל עלמא", בריית הילכת

העול�, מבריאת היתר� סדר כפי המזו�

וחלב החמאה לה� נת� שמתחלה

נת� ואח"כ העול�, בריאת מזמ� שהותרו

רק אכילתו שהותר כיו� הבשר לה�

(בראשית רש"י כמש"כ המבול אחר

תחלה שהותרו המאכלי� והקדי� ט,ג),
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ואע"ג אח"כ. שהותרו אלו ואחריה�

חז"ל, כמש"כ החלב ע� הבשר שבישל

וחלב החמאה אכילת הקדי� מ"מ

טעמא. מהאי הבשר לאכילת

,‡ˆÓאת� אברה� לה� שביאר שיתכ�

הבשר, שאכלו קוד� זאת כל

אחר אלא הותר לא שבשר אות� ולימדו

עסקו כבר שאכלו קוד� וא"כ המבול,

מותר היה שוב ועי"ז בתורה, המלאכי�

איסור לגבי אמנ� הבשר. לאכול לה�

לא הבישול שבשעת כיו� בחלב, בשר

מותר, היה בתורה עדיי� המלאכי� עסקו

נחירה בשר כמו עומד, במקומו וההיתר

לאחר א� בהתירו ונשאר במדבר שהותר

לפי שא� ונלע"ד, ישראל. לאר� הכניסה

לאחר אסור נחירה שבשר בגמ' הצד

משו� היינו ישראל, לאר� הכניסה

והוא שחיטה חסר הבהמה שבעצ�

בחלב בשר אבל נחירה, בשר עכשיו

אסורה התערובות ורק מותרי� ששניה�

בזמ� איסור אי� א� יחד, כשנתבשלו

בהיתר�, בחלב הבשר נשארי� הבישול

ביחד. לבשל� האיסור על עברו דלא

לשאול˙·�‡ יש דעדיי� די�, לניד�

בשר אברה� לה� בישל למה

ולא כמש"כ, היתר יש א� אפילו בחלב

וי"ל, כרגיל. במי� הבשר לה� בישול

חולי� לאכול מחמיר היה דאברה�

ע"א), פז (ד� בב"מ כדאיתא בטהרה

ולכ� יח,ח), (בראשית ברש"י הובא וכ�

דא"כ במי� הבשר לבשל רצה לא

חשב ואברה� טומאה, לקבל הוכשר

זרהשהאורחי� עבודה עובדי גוי� ה�

וחז"ל יח,ד), (בראשית רש"י כמש"כ

כדאיתא טמאי� שיהיו העכו"� על גזרו

האורחי� יגעו וא� ע"א), לד (ד� בנדה

הבשר בישל לכ� אותו, יטמאו בבשר

נמי דחלב להקשות, שיש אלא בחלב.

טומאה לקבל המכישרי� משקי� מז'

ד), משנה דמכשירי� בפ"ו (כדאיתא

לבשל לאברה� לו היה רווח ואיזה

יכשיר חלב ג� דהא בחלב, הבשר

טומאה. לקבל הבשר

·˘ÈÏהטע� דהנה נלענ"ד, זאת קושיא

ומי מכשירי� אלו משקי� שז'

(כדאיתא מכשירי� אינ� פירות

שז' מפני הוא ב) משנה פי"א בתרומות

וכמש"כ לווי, ש� לה� אי� אלו משקי�

לו שיש וכל (ש�), במכשירי� הרע"ב

יש פירות ומי מכשיר, אינו לווי ש�

בתורת דרשה והוא לווי. ש� לה�

מהל' (פ"א משנה הכס� כמש"כ כהני�,

יש והנה ד). הל' סו� אוכלי� טומאת

ש� לו אי� וחלב חלב, מי ויש חלב

יש לכאורה חלב מי אבל ומכשיר, לווי

חלב, מי ומהו מכשיר. ואינו לווי ש� לו

יב) ס"ק פא סי' (יו"ד הש"� פירש

מ� הנשאר והיינו דחלבא, נסיובי שהוא

הגבינה, ממנו שלקחו לאחר החלב

ולא למעלה צ� והאוכל החלב ומבשלי�

וכ"כ בעלמא, מי� אלא בו נשאר

סי' פ"ח (חולי� הבשר כל בפרק הרא"ש

רבינו מש� הרא"ש כתב ואח"כ נ"א).
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מי אי� בחלב בשר לעני� דדוקא שמחה,

אמו בחלב קאמר דקרא כחלב חלב

מעורב הא� מ� שיוצא כמו חלב והיינו

בכלל מילי שאר לכל אבל האוכל, ע�

(פ"ו מכשירי� במס' דתנ� הוא, חלב

כמו דלא וזהו כחלב. חלב דמי מ"ה)

לווי ש� לה� יש חלב דמי שכתבנו

במשנה מפורש דהא מכשיר, ואינו

דמכשיר.

Ó"Óשמוציא שאחר לענ"ד, נראה

שנשאר מה החלב מ� החמאה

וכמש"כ הא�, מ� שיוצא כמו חלב אינו

שלכ� שמחה ר' בש� הנ"ל הרא"ש

איסור מצד ופטור חלב מי נקרא הנשאר

של לווי ש� לו שיש וכיו� בחלב, בשר

מי באמת מדוע להבי� צרי� חלב' 'מי

לקבל הכשר די� לגבי כחלב חלב

ש� שיש דכיו� י'"ל, ולענ"ד טומאה.

הרי ממנו חלק כל א"כ חלב, על משקה

הוא שחלב וכיו� החלב, מ� חלק הוא

ש� לו יש ממנו חלק כל א"כ משקה

כשמוציא ממנו פקע לא זה וש� משקה,

אפשר הסברא ומ� החלב. מ� החמאה

אז העיקר הוא החלב א� דכ"ז לומר,

אבל להעיקר, טפל ממנו חלק כל

אינו באכילה אסור שהחלב במקו�

לו. טפל אינו חלב והמי עיקר,

לע� אסורה בהמה של חלב ובפשטות,

דכל משו� עצמו, הבשר כדי� האר�

בשו"ע כמש"כ טמא הטמא מ� היוצא

(ס"ק ש� ובט"ז א) סעי' פא סי' (יו"ד

ו (ד� בכורות במשנה וכדאיתא א)

עיקר, אינו אסור שהחלב וכיו� ע"ב),

בפני חשיבות לו יש חלב המי ולכ�

הכי ומשו� להחלב, טפל ואינו עצמו

לווי. ש� לו שיש כיו� מכשיר אינו

„ÂÒÈ,ברכה לגבי מצינו בזה כיוצא

מי� ע� פירות מבשלי� שא�

המשקה על מברכי� שניה� ואוכלי�

אחר בזה אוכל� אפילו הפירות כברכת

הפירות לאכול דעתו אי� א� אבל זה,

כמש"כ שהכל המשקי� על מברכי� אז

בש� ו) ס"ק רה סי' (או"ח המג"א

י). ס"ק (ש� המ"ב פסק וכ� הרא"ש,

בתורה המלאכי� שעסקו קוד� ולכ�,

חלב מי ע� הבשר את אברה� בישל

יוכשר שלא כדי לווי ש� לו שיש

דזהו נ"ל ובאמת טומאה. לקבל הבשר

על שפי' יונת�, התרגו� משמעות

(בראשית וחלב חמאה ויקח הפסוק

וצ"ע וחלב", שמי� לואי "ונסיב יח,ח)

כמו ודאי אלא 'לואי'. של פשט מהו

ש� לו שיש חלב רק שלקח שכתבנו,

ואינו החמאה, ממנו שלקח ע"י לווי

הא� מ� שיצא כמו אמו כחלב עוד

שמחה, רבינו בש� הרא"ש כמש"כ

משקה שהוא ממש חלב רצה שלא

טומאה. לקבל המכשיר

הבקר„¯˘ 'אל הוא, זה לפי הפסוקי�

כדי ר�, ומדוע אברה�', ר�

החלב מי ע� לאכילה כשר הבשר שיהא

אנשיו שילמדו קוד� האר� עמי בעוד�

נעשה היה דאז תורה, המלאכי� את

ובהנאה. באכילה שאסור בחלב בשר



ãé| áëåë êøãשליט"א היינעמאן משה ר' הרה"ג

צרי� היה מדוע להקשות, יש ועדיי�

יכול היה הרי בחלב, הבשר את לבשל

שו� בלי האש ע"ג הבשר לצלות

מבישול עדי� צלי ואדרבה, משקה.

צלי ע"י להתבשל ממהר שהבשר מפני

סי' (או"ח המחבר כמש"כ מבישול יותר

מהני לא בצלי הכי שמשו� א) סעי' רנד

איסור לסלק חיה חתיכה נתינת ביה

בבישול. דמהני כמו בשבת שהייה

למהר אברה� שרצה כיו� זה, ומלבד

שהרי הבשר, לצלות עדי� להאכיל�

הדחה הבשר צרי� בישול קוד�

בצלי. משא"כ ומליחה,

‰‡¯Èדאברה� מעשה דההיא לפענ"ד,

כמש"כ פסח בערב היה

האנשי� מש� ויקומו יח,טז) (בראשית

יט,א) (ש� וגו' סדו� פני על וישקיפו

המלאכ שני ולוטויבאו בערב סדומה י�

לה� ויעש וגו' סדו� בשער יושב

רש"י ופי' ויאכלו, אפה ומצות משתה

כתב יט,א) (ש� ועוד היה". "פסח ש�

המלאכי� שהו כ� כל "וכי רש"י

הגיעו בערב שרק לסדו�" מחברו�

היו רחמי� "מלאכי רש"י ותיר� שמה,

ללמד אברה� יוכל שמא וממתיני�

שהיו� מזה ומשמע סניגוריא", עליה�

היה האוהל פתח יושב היה שאברה�

(ש� לעיל שכתוב מה ועל פסח. ערב

והנה חיה כעת אלי� אשוב שוב יח,י)

היה "פסח רש"י וכתב אשת�, לשרה ב�

לפרש נראה יצחק", נולד הבא ולפסח

ערב שהוא הפסח שחיטת בזמ� דהיינו

רבי� מי� בספר וע"ע חצות, אחר פסח

(ד� פרנקל מרדכי ר' הרה"ג לידידי

אול�). ד"ה קט"ו

Â�È�˘(ע"א נג ד� (פסחי� במשנה

צלי לאכול שלא שנהגו מקו�

המשנה וכתב אוכלי�, אי� פסחי� בלילי

שבאלו א) ס"ק תעו (סי' ברורה

בשני צלי לאכול נוהגי� אי� הארצות

(סי' ובאו"ח קדר. צלי ואפילו הלילות

"אסור המחבר כתב א) סעי' ריש תעא

כדי ולמעלה עשירית משעה פת לאכול

אפילו והיינו לתיאבו�", מצה שיאכל

וכתב א). ס"ק ש� (מ"ב עשירה מצה

שלא נוהגי� "ויש ב) סעי' (ש� הרמ"א

לאכול כדי פסח בערב חזרת לאכול

ברורה המשנה וכתב לתיאבו�", מרור

טע�, זה למנהג דאי� טו) ס"ק (ש�

מרור לאכול עני� דאי� משו� והיינו

של המרירות לזכור שעיקרו לתיאבו�

צלי בשר לאכול שלא אבל מצרי�,

לתיאבו� הפסח שיאכל כדי פסח בערב

אנו דאי� והא טוב. מנהג הוא ודאי

שאי� משו� הוא פסח בערב כ� נוהגי�

אבל הזה, בזמ� פסח קרב� אוכלי� אנו

נהוג. זה דבר היה בודאי הבית בזמ�

צלי בשר לאכל אברה� רצה לא ולכ�

לאכול נוהגי� היו דהא פסח, בערב

תולדות בפרשת רש"י כמש"כ הפסח

ש� חכמי� שפתי ועי' כז,ט (בראשית

כדי לצלותו שהוצר� וכיו� צ'). אות

רב, זמ� להמתי� האורחי� להטריח שלא

לכ� פסח, בערב צלי לאכול רצה ולא
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תעו (סי' המג"א כמש"כ אח"כ, בשלו

א) (סוס"ק ש� במ"ב הובא וכ� א) ס"ק

לאכול מותר צלי אחר מבשלו שא�

וכ"ש הזה, בזמ� בלילה אפילו הצלי

ביו�.

˘Èאברה� הוצר� למה אכתי לשאול,

לא ומדוע חלב, למי אבינו

ורמו תותי� של פירות במי ני�השתמש

לטומאה. מכשירי� אינ� דג"כ וכדומה

נגמרו לא עדיי� הפסח שבזמ� וי"ל

שזה האילנות, על הפירות ונתבשלו

היה ולא שבועות, אחר רק קורה

מימיה� מה� להוציא פירות לאברה�

מי לקח ברירה באי� ולכ� ההוא, בזמ�

מהשבעה אחד הוא דד� ואע"ג חלב.

הוכשר הרי שחיטה ובכל משקי�,

חלב במי הבישול מועיל ומאי בדמו,

הרי ד� יצא ולא דבשחט י"ל, אח"כ.

מותרת והבשר כשירה שחיטה זה

ע"א), לג (ד� בחולי� במשנה כדאיתא

זה בד� הוכשר הרי ד� יצא וא�

זה כל אבל ג"כ, משנה בהאי כדמבואר

משקי� דהז' יצא, שהד� רוצה א� הוא

האוכל על באו אא"כ מכשירי� אינ�

מכשירי�, ריש במשנה כדאיתיא לרצו�

מכשירי�. אינ� לרצו� שלא באו וא�

להתיר ד� הוצאת שא"צ כא� וא"כ,

יכשיר שהד� רצה לא וג� השחיטה

א� אפילו ממילא טומאה, לקבל הבשר

מכשיר. ואינו לרצו� שלא הוא ד� יצא

'ÒÂ˙·,הקשו ונאכלי�) ד"ה (ש� חולי�

בשחיטה ד� יצא שלא בכ� מה

הבשר הדחת בשעת הא הוכשר, ולא

לצלי דמיירי ותירצו המי�. ע"י הוכשר

והודח לקדירה א� או הדחה, בעי דלא

התוס' הקשו שלא והטע� פירות. במי

בשעת או צלי ע"י הד� יצא אח"כ שהרי

דרק משו� הוא הבשר, ויכשיר מליחה

שהוא מכשיר שחיטה בשעת היוצא ד�

היוצא ד� שאר אבל כמי�, הנשפ� ד�

הרמב"� כמש"כ מכשיר, אינו אח"כ

שד� ג) הל' אוכלי� טומאת מהל' (פ"י

הוא הרי אלא מכשיר אינו הבשר תמצית

פירות. מי שאר כמו

‰ÂÓ˙היה אברה� דא� זה, לפי קצת

שרה מסתמא מטומאה, נזהר

לא אמאי וא"כ בכ�, זהירה היתה נמי

שהרי שרה, שאפתה הלח� הביאה

הלח� הביא שלא ח) (פסוק ש� פרש"י

לה שחזר נדה פירסה ששרה משו�

ונטמאת היו� אותו כנשי� אורח

נזהרת היתה שרה ג� ומסתמא העיסה,

ומה טומאה לקבל העיסה יכשר שלא

לא העיסה הא נדה שפירסה בכ�

שהובא פירש הרשב"� ובאמת נטמאת.

זה, את להזכיר צרי� היה ולא הפת ג�

משו� חושש שהיה פירש בחיי ורבינו

משו� ולאו הביא לא ולכ� חמ�

ואי� קשה. לרש"י עכ"פ אבל טומאה,

במי העיסה לשתה לא ששרה לומר

בחלב עיסה לשי� דאי� משו� חלב

דא� צז), סי' ריש (יו"ד המחבר כמש"כ

כ"ש עצמו בחלב בבשר מותרי� היו

במי או בחלב שנילוש בפת שמותרי�
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צורת לשנות יכולה היתה וג� חלב,

כדי קטני� לחמי� לעשות או הפת

ש�. במחבר כדמבואר אחת פע� אכילת

ÈÏÂÏדבלא"ה אומר הייתי דמסתפינא

במי העיסה לשה ששרה צ"ל

חצות, אחר היה פסח ערב דהא פירות,

'כחו� יח,א) (בראשית בפרשה כמש"כ

ב' שמואל (עי' חצות אחר דהיינו היו�'

ית� מה ואז ש�), ובמצודות ד,ה

באכילה אסור חמ� שהרי להאורחי�,

כמש"כ התורה מ� חצות אחר ובהנאה

ומ"ב א) סעי' תמג סי' (או"ח המחבר

בערב הזמ� באותו וג� א), ס"ק (ש�

כמש"כ מדרבנ� מצה לאכול אסור פסח

יב) הל' ומצה חמ� מהל' (פ"ו הרמב"�

סעי' תעא סי' (או"ח הרמ"א פסק וכ�

וא"כ, יד). וס"ק יא ס"ק (ש� ומ"ב ב)

מצה, ולא חמ� לא להאורחי�, ית� מה

מצה לה� לית� א� כי ברירה ואי�

בו יוצא אינו וג� חמ� שאינו עשירה,

וכמש"כ עוני, לח� דאינו מצה מצות

עשירה דמצה ב) סעי' (ש� המחבר

עשירית. שעה עד מותרת

˘È.והרמ"א המחבר בי� מחלוקת

א) סעי' תסב סי' (או"ח המחבר

ואי� מחמיצי� אינ� פירות דמי פסק

והרמ"א מצה, מצות ידי בה� יוצאי�

במדינות נוהגי� דאי� כתב ד) סעי' (ש�

בשעת לא א� פירות במי ללוש אלו

הצרי� זק� או חולה לצורכי כגו� הדחק

שעת מחשב אורחי� לכבוד ואולי לכ�,

סט סי' (יו"ד מהרמ"א כדמשמע הדחק

כט). ס"ק צב סי' (ש� והש"� ו) סעי'

ש� (או"ח המ"ב כתב פירות, מי ומהו

וחלב. ודבש ושמ� יי� כגו� א) ס"ק

לכתחלה להחמיר דנוהגי� הרמ"א וטע�

טו) ס"ק (ש� המ"ב כתב פירות, במי

פוסקי� להני חוששי� אנו שלכתחלה

ממהרי� וג� מחמיצי� פירות שמי

במי נתערב שמא חוששי� וג� להחמי�,

מי� ע� פירות ומי מי�. מעט הפירות

(ש� המחבר כמש"כ מחמי�, לכו"ע

ממהרי� מי� ע� פירות דמי ב) סעי'

ז) ס"ק (ש� המ"ב ופי' להחמי�,

מיל, משיעור בפחות להחמי� שממהרי�

מיד. יאפה אלא כלל ישהה לא לכ�

דהסכימו ח) ס"ק (ש� המ"ב ופסק

מותר. מיד אפה דא� האחרוני�

Ï˜אברה� שאמר מה עכשיו להבי�

מהרי יח,ו) (בראשית לשרה אבינו

ועשי לושי סולת קמח סאי� שלושת

לח� לא נאפות להיות שצריכי� עוגות,

הנלשות עשירה מצה רק מצה ולא רגיל

היינו 'מהרי', אמר וג� פירות. מי ע�

בהלישה כלל לשהות לא שצריכי�

שלא צרי� וג� האפיה, עד והעסק

כדי סאי� מג' יותר גדולה עיסה תעשה

העיסה כל על לשלוט יכולה שתהא

אז מדאי גדולה היא שא� אחת, בבת

העיסה חצי בלישת עוסקת היא כאשר

עסק. בו אי� העיסה שאר

ÍÎÂ'סעי תנו סי' (או"ח המחבר כתב

גדולה עיסה בפסח לשי� "אי� א),

וחומש ביצי� מ"ג שהיא חלה משיעור
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שבזה א) ס"ק (ש� המ"ב וכתב ביצה",

כל על לשלוט שיכולי� חכמי� שיערו

המחבר כתב ומ"מ אחת. בבת העיסה

זה משיעור יותר לש שא� ב) סעי' (ש�

אות (ש� הציו� ובשער בדיעבד, מותר

יותר לש דא� יעקב החק בש� כתב י)

אסור, בדיעבד דאפילו אפשר קבי� מג'

ד). הל' פ"ג (פסחי� מירושלמי ומקורו

לאפות לשרה אברה� אמר אי� כ�, וא�

סאה והרי סולת, קמח סאי� שלושת

מג' כפלי� שהוא קבי� ו' היא אחת

של הסאה א� להקשות, יש ועוד קבי�.

היתה א"כ שלנו כסאה היתה אברה�

מצור� יותר הרבה מאוד גדולה העיסה

אינו דכא� 'סאה' ואולי אורחי�. ג'

מצינו שלפעמי� שלנו, הסאה מידת

כמש"כ גדולה' 'מדה פירושו שסאה

מזבי� פ"ד המשניות, (פי' הרמב"�

ואולי ש�). המשנה (פי' והרא"ש מ"ב)

גדולה מדה לאיזה היה אברה� כוונת

לשרה. ידועה שהיתה

ÈÊÁ�Â'ד והקב ביצי� ו' היא הלוג אנ�,

נמצא קבי�, ו' והסאה לוגי�

סאי� וג' ביצי�, קמ"ד הוא סאה שכל

פעמי� עשר שהוא ביצי�, תל"ב ה�

והותר די הוא כזה ושיעור חלה. שיעור

הקפיד ואמאי אנשי�, לשלושי� אפילו

שהיה ובפרט כזב, רב סכו� על אברה�

לצור� במהירות הכל לעשות הצור� מ�

של החשש מלבד הממתיני�, אורחי�

היה אבהר� של הסאה א� אבל חמ�.

ע"ב ה� קבי� ג' אז שלנו, קב כמו

פעמי� שלישי ושני אחד שהוא ביצי�,

גדול שיעור ג"כ שזהו וא� חלה. שיעור

חשב אולי אנשי�, לכמה ומספיק

מ� שני� פי ויאכלו רעבי� שה� אברה�

צידה לו לית� יש אחד לכל וג� הרגיל,

מזו� והוא בסלו, פת לו שיהא לדר�

(ד� בב"ב התוס' כמש"כ אחת סעודה

ט' צריכי� וא"כ אי�), ד"ה ע"א ט

שיעור נחלק וא� לשלשת�. סעודות

שלכל נמצא סעודות, לט' ביצי� ע"ב

שזהו ביצי�, שמונה של פת יש סעודה

רש"י כמש"כ לח�, ככר של שיעור

חציה) וחצי ד"ה ע"ב סד ד� (כתובות

ביצי�. ח' שהככר

,Ì�Ó‡עירובי�) תנ� עירובי� ד�לגבי

סעודות שתי דמזו� ע"ב) פב

סי' (או"ח המחבר וכ"כ ככר, חצי ה�

הרבה שרה הכינה וא"כ ג), סעי' שסח

דלגבי כיו� ואפשר, צרכ�. מכפי יותר

כדמבואר להקל מכווני� היו עירובי�

ראיה כ"כ שאי� י"ל א"כ ש�, במשנה

(פ"א הרמב"� דעת ובאמת, לכא�. מש�

הדעה שהוא ט), הל' עירובי� מהל'

ככר שחצי הוא ש�) בשו"ע הראשונה

ששה והיינו ביצי�, ששה שיעורו זה

יא), ס"ק ש� (מ"ב בקליפת� ביצי�

כמש"כ ביצה שליש הוא והקליפה

שיעור וא"כ תפו), (סי' הגר"א בביאור

ביצי� ארבע שיעור הוא הסעודות שתי

הוא אחת סעודה ושיעור קליפת�, בלי

ד� (עירובי� רש"י ולדעת ביצי�. שתי

ד' הוא ככר חצי ע"ב) פב וד� ע"א ד
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לכל ביצי� ב' ג"כ והיינו ביצי�,

בחוש נראה ביצי� שתי ושיעור סעודה.

שרק וע"כ לסעודה, מעט לח� שהוא

לומר אפשר ועוד מקילי�. עירוב לגבי

פחותי� היו אבינו אברה� של דהסאי�

שלנו, לוג כמו היו ה� וא� שלנו, מקב

י"ח שה� לוגי� ג' אפתה שרה א"כ

ביצי� שב' הנ"ל החשבו� ולפי ביצי�.

ושרה ואברה� אחת, סעודה שיעור הוא

אנשי� לג' סעודות ג' מזו� לאפות רצו

היו א"כ הכל, בס� סעודות ט' שה�

ביצי� י"ח של קמח שיעור צריכי�

החזקוני מש"כ ועי' צ"ע. ועדיי� בדיוק.

זה. בעני� יח,ו) (בראשית

Ó"ÓÂשרה היתה שבלא"ה כיו� קשה,

פירות במי העיסה לעשות צריכה

היה ולא טומאה, ומשו� חמ� משו�

האסו� היה מה טומאה, לקבל מוכשר

הכשר בלי הא נדה, פירסה שרה א�

כמש"כ טומאה מקבל אוכל שו� אי�

אוכלי�. טומאת הל' בריש הרמב"�

דבש יי� ה� משקי� שהז' לענ"ד, ונראה

ומי� מי�, ד� טל חלב שמ� (דבורי�)

משו� או בו להשתמש יכולי� היו לא

אסור, וד� כנ"ל, מצה משו� או חמ�

ח�, יו� באמצע נמצא היה לא וטל

או משמ� עוגות לעשות יכולי� ואי�

אינ� ששלשת� משו� יי� או דבש

משו� ודבש שמ� לעיסה, טובי�

העיסה כח מונע ויי� הסמיכות

הוציאה וא� חלב. רק ונשאר להתפשט,

כנ"ל, חלב מי שיהא החלב מ� החמאה

לטמאותו נדה יכולה חלב בהיותו אז

פירות מי שרק פירות, מי אינו דעדיי�

טומאה מקבלי� ואינ� מכשירי� אינ�

אוכלי� מטומאת (פ"א הרמב"� כמש"כ

נדה פרסה ששרה י"ל וא"כ ד). הל'

החלב מ� החמאה שהוציאה קוד�

לומר קשה אבל עצמו. החלב וטימאה

העיסה לישת בשעת שרק שמשמע כ�,

החמאה הפרשת בשעת וא"כ נדה, פרסה

טהורה. עדיי� היתה

È¯·„שלבית נדה, מסכת ריש המשנה

זקנות אפילו הנשי� כל הלל

אפילו למפרע לפקידה מפקידה מטמאות

לעת מעת אומרי� וחכמי� הרבה, לימי�

לקולא, מה� איזה לפקידה מפקידה או

למפרע. שמטמאות מודי� שניה� אבל

כמש"כ זקינה היתה ששרה וכיו�

אורח לשרה להיות חדל יח,) (בראשית

עת בכל לבדוק חששה לא לכ� כנשי�,

קוד� בדקה א� ואפילו שעה, ובכל

טמאה מ"מ החמאה לעשות שהתחילה

י"ל ולכ� הבדיקה. שעת עד למפריע

ואע"פ הזמ�, מאותו החלב שנטמאה

בשעת אח"כ אלא נדה פרסה שלא

וכיו� למפרע. לחוש צריכה מ"מ אפיה

כשנפרדה אח"כ נטמאת, שהחלב

נשארה החלב מ� הגבינה או החמאה

שפני� אמרינ� ולא בטומאתו, חלב המי

העיסה נטמאה ולכ� לכא�, באו חדשות

ואע"ג טמאי�. משקי� של מתערובות

אליעזר רבי קאמר ע"א) ז (ד� דבנדה
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מ"מ שעתה, דיה שזקינה ש� במשנה

של ימיו שכל איתא ע"ב) (ש� בגמ'

יהושע כרבי עושי� היו אליעזר רבי

ר' של מיתתו שלאחר ואע"ג להחמיר.

כדאיתא כמותו ההלכה הוקבע אליעזר

שלא חשוב זמ� שהיה כיו� מ"מ ש�,

ושרה אברה� החמירו לכ� כמותו נהגו

כדברי שה� יהושע ר' לדברי וחששו

וחכמי�. ב"ה

ıÂÁבמי שנילושה שעיסה י"ל, מזה,

כמש"כ בחלה חייבת פירות

ועוד ט), סעי' שכט סי' (יו"ד המחבר

לעשות שאי� י) סעי' (ש� המחבר כתב

הזה בזמ� לכתחלה פירות מי ע� עיסה

ובאותו טהורה. חלה שורפי� שאי� כיו�

החלה לית� לאברה� א"א היה זמ�

בעול� אחד כה� אלא היה שלא לכה�,

צדק ומלכי יד,יח) (בראשית כמש"כ

עליו�, לא�ל כה� והוא וגו' של� מל�

שהוא אגדה ממדרש הביא (ש�) ורש"י

ש�, יונת� בתרגו� הוא וכ� נח ב� ש�

התרגו� כמכש"כ בירושלי� דר והיה

מלכא צדק "ומלכי (ש�) אונקלוס

מחברו� רחוק היה וירושלי� דירושל�",

מאכילה. יפסול לש� שיגיע שעד

בניו, ולא כה� היה הוא רק ומסמתא

לב (ד� נדרי� בגמ' להדיא הוא וכ�

ש� של בניו מבני אברה� שהרי ע"ב),

למלכי לית� צרי� היה אמאי וא"כ היה

יד,כ) (בראשית כמש"כ מעשרותיו צדק

מלכי שרק וע"כ מכל, מעשר לו וית�

בניו. ולא כה� היה צדק

˙‡Êצריכה שרה היתה שבע"כ אומרת,

ואע"ג חלב, קצת בהעיסה לערב

לקבל מכשיר מ"מ בששי� דבטל

א� אחת טפה אלא בעינ� דלא טומאה,

המי שפ� שכבר אחר הטיפה הוסי�

יפה הקמח נתערב לא ועדיי� פירות

ס"ק ש� (יו"ד תושבה הפתחי כמש"כ

מחמצת אינה אחת טיפה וע"י ד).

ג), סעי' תסב סי' (או"ח המחבר כמש"כ

וכיו� הואיל). ד"ה (ש� בבה"ל ועי'

לחמי� עשתה שרה אחר, בעני� שא"א

רק אוכלי� האורחי� שיהיו כדי קטני�

יחד, בכול� יגעו ולא שלה� הלחמי�

חולי� אכילת על מצווה אינו וגוי

אוכלי� היו ושרה ואברה� בטהרה,

שהתחילו מהלחמי� אכלו ולא הנשאר

היה שלא מפני וכ"ז לאכול. האורחי�

היו הבשר משא"כ אחר, באופ� אפשר

מה הנלע"ד זהו יטמאו. שלא מקפידי�

זקני� הדעת דברי לפרש לומר שיכולי�

התוס'. מבעלי

˙ÂÈ˘Â˜.זה מהל� על ישנ� אחדות

לפי דרכו יורה שהאמת

השמיטו והרי"� שהרמב"� ההלכה,

האר� שע� בפסחי� רב של המימרא

הר"� שפי' וכמו בשר, לאכול אכול

שהע� במקו� דיבר שרב ש� ומאירי

והדיח בעצמו וניקר בעצמו שחט האר�

מפני הוא והטע� בעצמו, צלה או ומלח

שהביא וזה המצות, דקדוק יודע שאינו

רמז רק הוא הפסוק מ� דרשה רב

זה, די� הרמב"� שהשמיט וזהו בעלמא.
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וביאר כדי� לשחוט שצרי� כתב שכבר

כדי� לנקר ושצרי� שחיטה, דיני כל

וצליה, מליחה וכ� ניקור, דיני כל וביאר

בכל לחומרא הולכי� ספק יש וא�

הרי"� השמיטו וכמ"כ דאורייתא. איסור

שהרא"ש ואע"ג בשו"ע, המחבר וכ�

לפסוק המחבר של דרכו מ"מ הביאו

הרי"� שה� שלו הב"ד של כרובא

בהקדמת כמש"כ והרא"ש והרמב"�

הסכמתי ולכ� (ד"ה לאו"ח הב"י

האר� ע� ג� להלכה ולפ"ז בדעתי).

היודע יהודי הכינו א� בבשר מותר

וכו', ולניקור לשחיטה הנחוצות ההלכות

ע"י בעצמו האר� הע� עשאו א� וכ�

של המציאות דאי� ת"ח, של פיקוח

הבשר וא� הבשר, אוסר ע"ה היותו

שלו בב"ח ג� אז מספק אסור ששחט

מספק. אסור

„·ÏÂהיסוד על לפקפק יכולי� מזה,

לשאלת זה דבר לדמות שכתבתי

שהכניסו נחירה בשר שאברי הגמ'

כל דאולי מהו. לאר� עמה� ישראל

שהיו מפני היתה הגמ' של השאלה

וכיו� לאר�, ביאת� מקוד� מותרי�

אבל אח"כ. אסורי� יהיו אי� שהתורו

גברא איסור שהוא האר� ע� של בשר

מקוד� שלו בחלב הבשר הותר לא

התערובות אלא חכ�, תלמיד שנעשה

איסור דאי� נאסר לא בחלב בשר של

כשהסיר אח"כ אבל איסור, על חל

חל השני האיסור אז הראשו� האיסור

לב (ד� ביבמות איתא וכ� במקומו.

שנשאו ושמעו� ראוב� אחי� בשני ע"א)

בני�, בלי ראוב� ומת אחיות שתי

משו� שמעו� על אסורה ראוב� שאשת

שמעו� דלר' הגמ' וקאמרה אשתו, אחות

והיתה שמעו� קוד� ראוב� נשא א�

קוד� איש אשת מדי� שמעו� על אסורה

אחות איסור חל לא וא"כ אחותה שנשא

על חל איסור שאי� שמעו� על אשתו

שפקע ראוב� מות אחר א"כ איסור

הגמ', ותיר� תתיב�, איש אשת איסור

מתלא אשתו אחות איסור אשי רב אמר

אח אשת איסור פקע אי וקאי תלוי

אשה אחות איסור אתי יבו� משו�

וחייל.

Ì‡,יתכ� בענינו שג� להבי� יכולי� כ�

לע� בשר איסור שנסתלק שכיו�

בשר של האיסור חוזר ממילא האר�

מקוד� שהותר מה מועיל ואינו בחלב,

של חפצא שהוא כיו� האר� ע� כשהיה

לחלק, יש ועוד במציאות. בחלב בשר

יתהפ� אי� שהותר נחירה בשר גבי

אע"פ גברא איסור אבל לאיסור, אח"כ

אסור, יהיה עכשיו מ"מ לו מותר שהיה

היה שלא האד� על איסורי� שיש כמו

ביוהכ"פ אכילה איסור כמו מקוד�

אינו אתמול מותר זה פת שהיה אע"פ

לומר סברא ואי� ביוהכ"פ שמותר סברא

מאכלי� אלא ביוהכ"פ אסור שאינו

לומר אפשר ולכ� היו�, באותו שנוצרו

אתמול מותר בחלב בשר שהיה שאע"פ

בשר איסור של ההיתר שפקע כיו� מ"מ
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וממילא גברא איסור שהוא האר� לע�

היו�. נאסר

‰Óשכתב שמה תואר הפרי שכתב

ז) סעי' סא סי' (יו"ד המחבר

הזרוע האר� ע� לכה� לית� שאי�

האר� שע� משו� הוא והקיבה והלחיי�

יש שהרי טובא, דחוק בבשר אסור

קל ד� (חולי� ע"ז בהגמ' אחר לימוד

סי' (יו"ד המחבר כתב הא ועוד ע"ב),

ית� חבר כה� ש� אי� דא� ז) סעי' סא

שנותני� אומרי� ואי� האר�, ע� לכה�

לפני על ועוברי� לאכול שאסור דבר לו

ה) ס"ק (ש� תואר הפרי ומש"כ עור.

האר� שהע� מפני עור לפני ש� שאי�

ע"ד לפי חבר, לכה� ליתנו יכול

ו ד� (ע"ז הגמ' דהא צ"ע, הקלושה

כוס אד� יושיט שלא מני� קאמר ע"ב)

ת"ל נח לב� החי מ� ואבר לנזיר יי�

תת� לא עור ולפני יט,יד) (ויקרא

אומרי� דאי� אלמא יתנומכשול, שהוא

לכ� לבהמה, יתנו או נזיר שאינו למי

מוחלט. איסור שאינו המחבר משמעות

לתר� תשצ"ו) (סי' הרדב"ז שכתב ומה

שרבינו נ"ל ז"ל, שמשו� רבינו דברי

שהביא הרא"ש בשיטת עומד שמשו�

לשיטת אבל להלכה, האר� דע� הדי�

שפסקו הפוסקי� אחרוני ושאר המחבר

לזה, חיישינ� לא והרי"� כהרמב"�

הזה בזמ� לנו שאי� ש� כמש"כ ובפרט

כלל. בתורה עוסק שאינו האר� ע�

ÍÈ¯ˆשהביא האחר שהמדרש לומר

הדעת שכתב ש�, זקני� הדעת

שהאכיל� המדרש על חולק שהוא זקני�

קיי� אבינו שאברה� משו� בחלב, בשר

תבשילי�, עירובי אפילו התורה כל

וג� בחלב, בשר מערב היה שלא פירוש

חלב אלא חלב כ� ואחר בשר אכל לא

חמאה ויקח כמש"כ בשר כ� ואחר

שה� עיי"ש, עשה אשר הבקר וב� וחלב

הרמב"� ע� הרא"ש במחלוקת חולקי�

הכל דבר סו� שכתבתי. וכמו והרי"�

בחלב בבשר אסור האר� שע� נשמע

מישראל. אחד כל כמו

¨
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רמב פ"א הל"� ובגר"א שכר לה יש תורה שלמד אשה דל"ג וצ"א מנכרי שהו"ג להביא"ע ל

בזמ נשי� די� שמדמי� בראשוני� מבואר וכ� שכר, מקבל שסומא יוס� סומא"מדר' לדי� ג

ברכה לעני�

ברמב עיי� פ"ב הל"� מציצית והראב"ג נשי� לעני� עצמו"ט סותר ולכאו' כלאי�, בלא שדוקא ד

וע"שבתו בכלאי�, שאפי' כתב כחו,"כ בכל היא דנשי� סמיכה הדי� א� במחלוקת תולה ש

י"וא במ"כ ברכה די� איכא א� תלוי בההשגה ג� שהזמ"ל וצ"ע ב"ג

בכ שהר"ג וצ"מ כלאי� ע� שאפי' להדיא מבואר ובתוס' כלאי� בלא שדוקא מודה בהמח'"מ ב

ור עירובי� בגמ' מצ"ד די� תולה שהזמ"ה בדי�"ע בעשיית� איסור חשש שיש במקו� רשות ג

ע לא או מצוה הוי א� והיינו רשות סומכות ש"דנשי�

ברא ר"ה פ"ש והראבי"ה העיטור בעל מחלוקת מביא ז' סימ� אשה"ד מוציא א� שיצא באיש ה

השאג"והראבי וקו' איסור שיש במקו� רשות מצות דעושה מהא מוציא שיצא מוכיח על"ה א

הראי'ה

דאינ� או רשות לעני� הציווי בכלל הוויי� א� רשות סומכות נשי� דדי� ראשוני� מח' מבאר ו

המצוה מעשה הוי שהמעשה רק הציווי בכלל

שהראבי מברר מצ"ז די� תלוי דבזה וראיתו נשי� לעני� מוציא דיצא דינא בזה תולה ע"ה

איסור"שהזמ שיש במקו� ג

שלהר שא� מבאר מ"ח הציווי בכלל לאו מצוה"� מעשה שהוא כל ברכה שיי� מ

שהראב מבאר הנ"ט צדדי� בב' בציצית כלאי� די� תולה וא"ד י"ל ברכה"כ די� ג� שתולה ל

שהזמ עשה מצות בזה"על ג

הרמב שבשיטת מביא בכלל"י דאינ� הוא א� מיימונית וההגהת המחבר פליגי מברכות דאי� �

רשות לעני� הציווי בכלל דהוי או הציווי

שלפ מבאר הנ"יא שס"ד להרמב"ל דל"ל א"� הציווי בכלל לכ�"ה מסומא לשכר ראי'ה אי� כ

הרמב מנכרי"הוצר� לראי'ה �

ברמ השאג"יב וקו' תפילי� המניחה אשה ביד דמוחי� לח סימ� הגר"א ודברי ע"א ליישב פ"א

ע וקו' והירושלמי הרמב"הפסיקתא שמחלק ממה סמיכה"ז לדי� לרגל ועליה תפילי� די� בי� �

ש"ותק

בכ� מצוות� הוי א� והשאלה כח�, בכל זה א� רשות סומכות בנשי� הראשוני� מח' מבאר יג

בתק השאלה שג� מבאר בזה"יד ומבאר בכ� מצותו של בגדר הוי ש
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עפ מבאר והירושלמי"טו דהבבלי המח' ובביאור רשות סמיכה בדי� האיסורי� כל שתולה הגמ' ז

בזה

במש דר� עוד מבאר הגר"טז דל"כ שכר יש דאשה ת"א מצות דשאני מנכרי פטורי�"ג משאר ת

ע ומקשה מהגר"דנשי� גרמא"ז שהזמ� עשה מצות לשאר שמדמה מז' בסימ� א

בת נשי� של שההפקעה מבאר ולהגר"יז להציווי שייכי� מהיות� הוא מעשה"ת שהוי כל א

הברכה שייכא מצוה

.àÌ"·Ó¯שלמדה אשה הלי"ג פ"א

אבל שכר לה יש תורה

וכל נצטוה שלא מפני האיש כשכר אינו

אי� עליו מצוה שאינו דבר העושה

פחות אלא שעשה המצווה כשכר שכרו

בד"ה בגר"א ועיי� עכ"ל וכו' ממנו

כמש"כ מנכרי דל"ג וז"ל שלמדה אשה

כשכר אינו ]ובד"ה וש"מ, א' לח' בב"ק

והיינו עכ"ל א', כא' סוטה האיש[

במצותד שנשי� מפורש ש� סוטה בגמ'

ובהא ועושה מצווה אינה הוו ת"ת

הרי שכר מקבל ועושה מצווה דאינה

)שהי'ה יוס� א"ר פז' ב"ק בגמ' עיי�

הלכה דאמר מא� הו"א מריש סומא(

קא המצות מ� פטור סומא דאמר כר"י

דלא מ"ט לרבנ� טבא יומא עבידנא

השתא מצות עבידנא וקא מפקידנא

חנינא דא"ר חנינא דא"ר להא דשמעית

מצווה שאינו ממי ועושה המצוה גדול

כר"י הלכה דאי� לי דאמר מא� ועושה

דכי מ"ט לרבנ� טובא יומא עבידנא

בגמ' ע"כ טפי אגרא לי אית מפקדנא

ועושה מצווה לאינו שכר שיש ומפורש

טפי, שכר מקבל ועושה שבמצווה רק

להביא הגר"א שהצרי� תמוה וא"כ

וגמ' מנכרי שכר שיש לחמו ממרחק

מצווה באינו שכר שיש בסומא מפורש

הגוי של השכר שלכאו' וביותר ועושה

איזה שמקבל רק המצוה שכר ממש אינו

של שכר הרי"ז האשה ושכר שכר

יותר להביא לו הי'ה וא"כ המצוה

אותו לכאו' שה"ה יוס� מרב הראי'ה

וצע"ג. שכר של הגדר

‰�‰Âעשה במצוות דנשי� בדינא

הראשוני� פליגי גרמא שהזמ�

הל' ברמב"� עיי� לא, או מברכת א�

ועבדי� נשי� בא"ד ט' הל' פ"ג ציצית

מה"ת הציצית מ� פטורי� וקטני�

חייב להתעט� היודע קט� שכל ומד"ס

ונשי� במצות לחנכו כדי בציצית

בציצית להתעט� שרצו ועבדי�

מצ"ע שאר וכ� ברכה בלא מתעטפי�

לעשות רצו א� מה� פטורות שהנשי�

וכו' ביד� ממחי� אי� ברכה בלא אות�

ר"ת בש� מקומות בכמה ובתוס' עכ"ל

הא ד"ה לג' ד� ר"ה עיי� שמברכות

דילמא ד"ה ע"א צו' ד� ובעירובי� וכו'

עיי� ובראשוני� באור� ע"ש וכו'

פ"ג והראב"ד ז' סימ� פ"ד ר"ה ברא"ש

והשאלה ועוד ר"ה ובר"� ע"ש דציצית

במצוה דוצונו ברכה לומר שיי� א�

כ� הוכיחו בתוס' ועיי� מחוייבת, שאינה
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דמא� יוס� רב אמר דבתחילה מהא

טבא יומא עבידנא כר"י דהלכה דאמר

אינו ועושה מצוה שבאינו נימא וא�

וע"כ הברכות כל מפסיד הרי לבר� יכול

זו ראי'ה דחה בתוס' ועיי� שמבר�

ומש"ה מרבנ� מיהת חייב שבסומא

ביאר יז' בסימ� בגר"א ועיי� מבר�

והראשוני� הרמב"� המח' שזהו

שחייב סומא דשאני ס"ל והרמב"�

אותו שה"ה מפורש ולכאו' מדרבנ�

המצות ודי� דאשה המצות די� הגדר

אינו של הגדר אותה וה"ה דסומא

עושה הי'ה יוס� רב וא� ועושה מצווה

מבואר כ� מברכות נשי� ג� א"כ ברכות

גופי'ה שזה נראה ואמנ� בהראשוני�,

לסומא נשי� דומה א� שנוי'ה במח'

בס"ד. וכדלהל�

.á‰�‰Âשנשי� הנ"ל הרמב"� בדי�

להתעט� שרצו ועבדי�

כתב ברכה בלא מתעטפי� בציצית

דוקא ז"ל הראב"ד כתב וז"ל הראב"ד

שחולק ויש כלאי�, בה שאי� בציצית

הברכה שג� ואומר בברכה א� ואומר

מפ"ק לדברו סעד ומביא רשות

הו"א מריש דאמר יוס� מדרב דקידושי�

מ� פטור דסומא כר"י הלכה דא"ל מא�

דלא לרבנ� טבא יומא עבידנא המצות

דלא דמא� איתא וא� ועבידנא מפקידנא

קא איסורא א"כ לברוכי חזי לא מיחייב

דאי להו עביד קא בברכה דאיהו עביד

עכ"ל איכא טבא יומא מאי ברכה בלא

שבת"כ עצמו סותר הראב"ד לכאו' והנה

דנשי� ור"ש דר"י הנ"ל הברייתא על

דמותרות להדיא כתב רשות סומכות

ב' כתב וע"ש בציצית בכלאי� אפי'

הוא אי בסמיכה נשי� בדי� לשונות

ור"ש ר"י ומש"א כחו בכל בסמיכה

נשי� לעזרת הקרב� שהכניס עובדא

שא"כ ובגמ' לנשי� רוח נחת לעשות

אקפי רק כחה בכל סמיכה הי'ה לא

דידהו קרב� שלאו באופ� איירי ידייהו,

ור"ש ר"י שאמר דמה מ"ד ואיכא

באופ� דוקא היינו רשות סומכות שנשי�

בכל גמורה בסמיכה ולא ידייהו דאקפי

דידהו(, בקרב� אפילו )דהיינו כחו

נדחי� אינ� שאיסורי� ש� כתב ולפ"ז

ג� שא"כ מדבריו ומשמע הסמיכה עבור

מאד יתכ� א"כ אסורה, בציצית כלאי�

הלשו� לפי הוא הראב"ד כא� שמש"כ

ויש דאורייתא איסור נדחה דלא שס"ל

כ� הראב"ד דמש"כ עוד בזה להוסי�

מברכי� דאי� דס"ל הרמב"� לפי הוא

ויש הראב"ד ומש"כ שהזמ"ג מצ"ע על

דג� ס"ל ע"ז ג� יחלוק לפ"ז שחילק

דצרי� ורק מותרת, יהי'ה בציצית כלאי�

של השאלה לכאו' הרי התלי'ה להבי�

לומר יכול א� צדדית שאלה היא ברכה

ומחוייב. מצווה שיהא בלא וצונו

.âÌ‚Âמברכי� שאי� שס"ל בהרמב"�

שג� שכתב בכ"מ באמת עיי�

ומ"ש בא"ד וז"ל כ� ס"ל ברמב"�

שאי� בציצית דדוקא בתחילה )הראב"ד(

רבינו הוצר� ולא הוא פשוט כלאי� בה

פשוט אינו שלכאו' ואכ� עכ"ל לכותבו
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שכתבו ראשוני� כמה שמצאנו כ"כ

בציצית כלאי� ללבוש שמותרת להדיא

חולי� בתוס' ועיי� הנ"ל, הראב"ד וה"ה

ע מ' מנחות ובתוס' ע"ב מפורשקי' "ב

ס"ל א� וא"כ בכלאי�, ג� שמותרת

יש הרי כלאי� בלא שדוקא להרמב"�

ה"ה הכ"מ שכוונת ואולי לכותבו, צור�

שאינ� להרמב"� דס"ל מה לפי רק

בציצית שכלאי� פשוט אז מברכות

ס"ל דהרי בזה קצת צ"ע )ואמנ� אסורה

תקפט סימ� בהמחבר דהיינו להכ"מ

בתק"ש מוציא יצא של די� שאיכא

בראשוני� שמבואר להל� ועיי� לנשי�

ע"ז ויש גמורה מצוה הו"ל שא"כ בזה

הדברי� לביאור נבוא ועוד ערבות

כ� ס"ל א� מחלוקת איכא וברמב"�

משמע שופר הלכות מיימונית דבהגהות

בתק"ש, מוציא יצא אמר דלא שס"ל

הו"ל א"כ לכאו' להר"מ לפ"ז ועכ"פ

היתר ע"ז יהי'ה וא"כ גמורה מצוה

לזה נחזור ועוד בזה לעיי� ויש דכלאי�

הרי התלי'ה לבאר צרי� ועכ"פ בס"ד(

זה הרי הברכה של הנידו� כל הפשטות

מצווה שיהא בלא וצונו לומר אפשר א�

וצ"ע. ועושה

.ã‰�‰Â'דבגמ ור"ה עירובי� בגמ' עיי�

זמ� לילה אי לעני� עירובי�

הוא תנא האי אלא ש� איתא תפילי�

מנחת היתה כושי בת מיכל דתניא

של ואשתו חכמי� בה מיחו ולא תפלי�

בה מיחו ולא לרגל עולה היתה יונה

דלמא חכמי� בה מיחו מדלא חכמי�

הוא, גרמא הזמ� שלא מצ"ע קסבר

נשי� דאמר יוסי כרבי ס"ל ודילמא

יונה של אשתו דאלת"ה רשות, סומכות

חכמי� בה מיחו ולא לרגל עולה היתה

שהזמ"ג מצ"ע לאו רגל למ"ד איכא מי

וכו' רשות ה"נ רשות קסבר אלא הוא

בה� שמיחו למה פי' בתוס' וע"ש ע"כ

היא, מצוה לאו א� אפי' חכמי�

ונשי� נקי גו� שצריכי� משו� בתפילי�

משו� לרגל ועלי'ה ליזהר זריזות אי�

משו� או לעזרה חולי� כמביאות דמיחזי

ותקיעת לצור� שלא בעזרה פני� ראיית

היא דרבנ� מלאכה דתקיעה משו� שופר

כעבודה מחזי יד בהקפת אפי' וסמיכה

ור"ש יוסי ר' דלפי וכוונת� בקדשי�

הוי וא"כ רשות סומכות דנשי� דס"ל

אלו, לאיסורי� חיישינ� לא א"כ מצוה

ולר' מצוה, קיו� הוי א� בזה ותלוי

א"כ סומכות נשי� דאי� דס"ל יהודה

לכל חיישינ� א"כ מצוה בזה אי�

בה�. ומוחי� הנ"ל החששות

ÔÈÈÚÂ'לב ש� המשנה על ר"ה בגמ' ג�

התינוקות את מעכבי� אי� ע"ב

שילמדו עד עמה� ומתעסקינ� מלתקוע

מעכב� נשי� הא לג' ובגמ' ע"כ וכו',

ולא הנשי� את לא מעכבי� אי� והתניא

אביי אמר ביו"ט, מלתקוע התינוקות את

ור"ש יוסי ר' הא יהודה ר' הא ל"ק

ישראל בני ישראל בני אל דבר דתניא

דברי סומכות ישראל בנות ואי� סומכי�

סומכות נשי� אומרי� ור"ש ר"י ר"י

ורוב תוס' לפי כנ"ל והוא ע"כ רשות,
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מלאכה איסור שאיכא משו� ראשוני�

כ� ועל ביו"ט שופר בתקיעת דרבנ�

במח' ותלוי לא או מצוה הוי א� תלוי

רשות. סומכות נשי� א�

.äÔÈÈÚÂ'ז סימ� פ"ד ר"ה ש� ברא"ש

כר' שהלכה בתח"ד העמיד

יהודה כר' משנה שסת� א� ור"ש יוסי

עמו, נימוקו יוסי דר' משו� ראשית

דברי והביא ע"ש רב מעשה משו� ועוד

שהזמ"ג מצ"ע על לבר� דיכולות ר"ת

וז"ל העיטור בעל שיטת הביא ואח"כ

אחר דאי� מסתברא כתב העיטור ובעל

ונהגו בעצמ�, ה� אלא לה� תוקע

קוד� יולדות לנשי� לתקוע באשכנז

התוקע שיוציא כדי בבהכנ"ס שתקעו

דנשי� כיו� כתב וראבי"ה עצמו, את

בהקפת סמיכה ועבדי רשות סומכות

לעבודה קצת דדמי אע"ג ידייהו

חכמה שהיא בתק"ש ה"ה בקדשי�

אי ואפי' לה לתקוע מותר מלאכה ואינה

את להוציא נמי ומותר כבר שיצא מי

וכ� לה� לתקוע כדי לבהכנ"ס השופר

עכ"ל וכו' מקט� אשה גרע דלא נ"ל

ראית על הק' קד' סימ� בשאג"א ועיי�

ושיצא להוציא יכול אחר שג� הראבי"ה

לסמו� מותורות דנשי� מהא מוציא

והק' איסור ודחינ� איסור דאיכא אפי'

ס"ל העיטור הבעל ג� הרי הראי'ה מהו

שכל שס"ל ורק בעצמה לתקוע דמותרת

שמחוייב למי רק שיי� מוציא יצא הדי�

של הדי� דאיכא הוא ושע"ז בהמצוה

שאינו למי משא"כ מוציא שיצא ערבות

לתקוע שיכולות א� אשה כגו� מחוייב

שראה מהו וא"כ מוציא יצא די� אי�

המצוה לקיי� שיכולה בזה הראבי"ה

כ� שמחמת להאיסור לחשוש ול"ש

וצ"ע מוציא יצא של די� שאיכא הוכיח

בדבריו.

.å‰‡¯�Âשל הנידו� שאי� מזה מוכח

מוציא יצא בדיני הראבי"ה

מחוייבת שתהא צרי� א� ערבות ובדי�

איכא שמחמתה ערבות די� שיהא כדי

בדי� הנידו� רק מוציא יצא של די�

בה שיי� א� גרמא שהזמ� האשה מצות

בהנידו�, וצ"ב מוציא דיצא ערבות די�

מחלוקת לכאו' שנראה מה ע"פ ונראה

לקיי� שיכולה מה של הדברי� בגדר

דנשי� ובדינא בה� שפטורות מצוות

כמה בזה ונקדי� רשות, סומכות

הכהני� במצות ישראל ולמשל חלוקי�,

דכהני� מצות ה"ה המצוות עצ� הרי

יקיימ� א� ואפי' דישראל, מצות ולא

בזה מצוה שו� יקיי� לא הרי הישראל

ובצד דכהני�, מצות במהות� וה"ה

יהודה לר' דס"ל דסומא בדינא השני

פטור שה"ה ופשוט המצוות מ� שפטור

דפקח מצות שה"ה הגדר )ואי� בעלמא

הכהני�( במצות ישראל לעני� כמו

לכל זו מצוה ניתנה תורה וכשניתנה

חילוק ואי� לסומא ג� וניתנה ישראל

פטור לסומא שיש רק המצוה בגו�

יש ועפ"ז המצוה, מקיו� הפוטרו צדדית

לעני� שהזמ"ג במצ"ע הדי� מהו לדו�

המצוות כלל נתנה שלא הגדר א� נשי�
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הזכרי� לישראל רק ונאמרה לה� הנ"ל

שבגו� או לנשי� ניתנה לא זו ומצוה

לנשי� ג� וניתנה חילוק אי� הרי המצוה

שפוטרת� פוטר כא� שיש רק

את שמיקיימת ובאופ� מליקיימ�,

מצוה שמיקיימת הוא הגדר א� המצוה

או פטור לה שיש רק לה שנאמרה

רק לאנשי� שנאמרו מצות שמיקיימת

אפי' ועדיי� מצוה קיו� לה� ג� שיש

לא עדיי� לזכרי� שניתנה זה צד לפי

המצוה שעצ� דכהני� למצות דמי

משא"כ דכהני� מצות ה"ה כשלעצמה

רק כלל דאנשי� מצות אינ� אלו מצות

היות� מפאת ולא לאנשי� רק שנאמרו

ס"ל ובזה לנשי� נאמרו שלא רק אנשי�

זה הרי המצוה מקיימות שא� לר"ש

ההיא המצוה של קיו� וה"ה מצוה

ש� ע"ז יש ע"ז וג� לישראל, הנאמרה

שכר. לה� ויש המצוה מעשה של

‰‡¯�Â,בזה ראשוני� מחלוקת דהרי"ז

הנ"ל בתו"כ בראב"ד דהנה

סומכות נשי� אומרי� ור"ש ור"י כתב

אפילו ור"ש ר"י מ"ד איכא רשות

ניתנה שכ� בנשי� מותרת גמורה סמיכה

רשות ולנשי� חובה לאנשי� תורה

מצ"ע כל וכ� דאנשי� דומיא והנשי�

תורה איסור בה שיש אע"פ שהזמ"ג

עכ"ל וכו' לנשי� תכלת של ציצית כגו�

וזה לה� ניתנה אלו מצות שג� ומשמע

לה� במיוחד שניתנה כוונתו שאי� ודאי

לכל כללית שניתנה רק רשות לעני�

ורק לנשי� וג� לאנשי� ג� ישראל

עשה במצות פטור לנשי� שיש מחמת

הרי לה� שניתנה מה לכ� גרמא שהזמ�

בכלל וה"ה רשות לעני� רק נוגע זה

הנ"ל כצד והוא פטור ע� המצוה

של הצווי מצד להמצוה ששייכי�

המצוה.

‰‡¯�Âעיי� אחר באופ� מבואר שבר"�

ע"א י' )ד� דסוכה רפ"ב בר"�

וז"ל הלכה ולעני� ד"ה הרי"�( בדפי

סומכות נשי� כמ"ד ק"ל הלכה ולעני�

איסור צד בה שיש במצ"ע אפילו רשות

שאע"פ לעשות� מצוה במקו� שלא

שכר עליו נוטלות בדבר חייבות שאי�

אשר אמרי ומצו לבר� רשאות ולפיכ�

דישראל כיו� וצונו, במצותיו קדשנו

וכבר שכר נוטלות נמי ואינהו נצטוו

וע"ש עכ"ל דר"ה בפ"ב זה כתבתי

הרי"�( בדפי ע"ב ט' ד� דר"ה בפ"ד

ר"ת שהורה שכיו� כתב ומ"מ בד"ה

נוטלות דהא כוותיה נקטינ� שמברכי�

גדול בר"ח ר"י מדאמר שכר עליה�

מצווה שאינו ממי ועושה המצווה

שאינו למי אלמא גדול מדקאמר ועושה

הלכ� שכר לו יש נמי ועושה מצווה

נימא ולא ומברכות ה� מצוה בכלל

וכו' וצונו יאמר אי� נצטוו ולא הואיל

ה� וא� נצטוו שנשי� דכיו� דל"ק

עכ"ל וצונו יאמרו שפיר שכר נוטלות

ודלא הציווי בכלל אינ� דבעצ� ומשמע

בכלל שהאנשי� שהיות רק כהראב"ד

שהוי ר"ל שכר יש לה� וג� הצווי

מצוה אינו אבל אצל� מצוה מעשה
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בכלל שה� רק הצווי בכלל היות� מצד

)ואינו הצווי יש ולאנשי� ישראל הכלל

בעצ� דשייכא דאנשי� מצות של גדר

דכהני�, במצות כמו אנשי� שה� למה

נאמרה שלא רק כללית מצוה דה"ה רק

המצוה שעושי� באופ� ומש"ה לנשי�

לבר� שיכולי� כדי ועד מצוה לה� יש

חזינ� שכר לה� שיש ובזה המצוה( על

הנאמרת הנ"ל המצוה לעשות שיכול

לאנשי�.

.æ‡ˆÂÈÂסומכות דנשי� במה מח'

שה"ה הגדר א� רשות

או לרשות בנוגע הצווי עצ� בכלל

עשתה שא� רק הציווי בכלל דאינה

י"ל ועפ"ז המצוה, מעשה ה"ה המצותה

השאלה תלוי שבזה להראבי"ה שס"ל

וא� לנשי� בנוגע לערבות איתא א�

בכלל ה"ה בעצ� שא� מוציא יצא

א� ואמנ� ערבות זה על יש א"כ הציווי

עושה הוא שא� רק הציווי בכלל אינה

אי� א"כ המצוה מעשה זה הרי המצוה

שזהו י"ל וא"כ בכלל ערבות ע"ז

איסור דחיית שג� הראבי"ה שהוכיח

הצווי בכלל ה"ה שא� בזה תלוי

בעשיית איש כמו ה"ה א"כ להרשות

שאינה כאילו הוא )וברשות המצוה

ה"ה א"כ בהפטור( להשתמש רוצה

ושלזה דאיש מצוה כמו גמורה מצוה

מקו� ואי� חששות לשו� חיישינ� לא

עשה מדי� דחייה יש וג� להאיסור

א� משא"כ בציצית דכלאי� ל"ת דוחה

נחשב שעשייתה ורק המצוה בכלל אינה

בכלל ה"ה הדי� בעיקר הרי בזה למצוה

ניתר האיסור ואי� והאיסורי� החשש

וזהו מצוה, לעשות לבה נדבת מחמת

שלה שהרשות שבזה הראבי"ה שהוכיח

בע"כ א"כ והחששות האיסורי� מתיר

הרשות לעני� הציווי בכלל שה"ה

מוציא יצא דא� די� איכא כ� ומחמת

כנ"ל.

˜¯Âהבעל לפי לדו� יש שעכשיו

שאפי' וס"ל חולק א� העיטור

ל"ח ג"כ בעלמא מצוה למעשה

מזה ראי'ה ואי� ולהאיסורי� להחששות

בכלל� אינה ובאמת הציווי בכלל שה"ה

לכ� הנ"ל מהר"� שמשמע וכמו הציווי

שג� שס"ל או מוציא אינו שיצא ס"ל

שאינה כל הציווי בכלל ה"ה א�

)ויהי'ה ערבות, כא� אי� ממש מחוייבת

לעיי�(. ויש לסומא ערבות לגבי נפ"מ

.ç‰�‰Âשאשה ס"ל עצמו הר"�

עשה מצות על מברכת

הביא השנה ראש ובר"� גרמא שהזמ�

מצווה דאינו יוס� דרב מההו"א ראי'ה

מפסיד שאינו ובע"כ טפי עדי� ועושה

אי� בהר"� הרי לפ"ד ולכאו' הברכות

שהרי סומא ומדי� יוס� מרב ראי'ה

ובאמת הציווי, בכלל שה"ה סומא שאני

מפורש שבר"� זו תלונה עלי שלא

זה ולכאו' הציווי, בכלל אינה שאשה

ה"ה ובסומא כ� אינו שבסומא ברור

וצ"ל פטור, לו שיש רק הציווי בכלל

הברכה של הנידו� דכל להר"� דס"ל

א� דהיינו דוצונו הנוסח מצד רק הוא
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אי� וא� הוצונו על מחוייב להיות צרי�

שהוא שכל פשוט אז חיוב של די�

ס"ל ומש"ה לבר� יכולה מצוה מעשה

ואפי' מסומא, להוכיח יש דשפיר

התוס' כמש"כ דחה ש� הראי'ה בדחיית

דחייב סומא דשאני משו� והראשוני�

מדרבנ�.

.èÔÎ‡Âכהנ"ל נימא א� לפ"ז

תולה בתו"כ שהראב"ד

הלשונות בב' בציצית כלאי� די�

דעבודה איסור דחינ� א� בהתוס'

איסור וכ� דידה סמיכה בשביל בקדשי�

דידה מצוה בשביל נדחה א� כלאי�

הראב"ד של צדדי� הב' דהיינו נראה

נכלל וא"כ הציווי של מצוה הוי א�

בציצית כלאי� של התורה בהיתר

דה"ה או בקדשי� עבודה של וההיתר

מצוה הוי מצוה לעשות רוצה שא� רק

כנ"ל, האיסורי� דחיית דאי� ס"ל ולכ�

הראב"ד דברי ב' נתאי� א� ולפ"ז

והראב"ד בההשגה הראב"ד דהיינו

וא"כ הראב"ד( אותו היא )וא� בתו"כ

ללבוש יכולה דאינה במש"כ צ"ל בע"כ

לפ"ד רק זה הרי כלאי� בה שיש ציצית

לפ"ד אמנ� מברכת דאינה הרמב"�

שאשה בההשגה ש� שהביא החולקי�

אז שהזמ"ג עשה מצות על מברכת

התלי'ה בהסבר וצ"ב בכלאי� ג� מותרת

הראב"ד שיסבור מאד מוב� ולהנ"ל

א� תלוי ברכה שהדי� בזה זה שתלוי

בכלל אינה וא� הציווי, בכלל ה"ה

הוי א� ורק וצונו ברכת ל"ש אז הציווי

יכולה ה"ה אז רשות לגבי הציווי בכלל

יש אז הציווי בכלל ה"ה וא� לבר�,

די� ויש בציצית דכלאי� היתר ג� כא�

כנ"ל שלה המצוה על ל"ת דוחה עשה

שמברכת להחולקי� הראב"ד ומש"כ

להיות דעדי� יוס� דר' מההוא שראיית�

שלא שכונתו נראה סומא( )מדי� פטור

וה"ה גמורה מצוה ה"ה א� דאפי' תימא

לבר� יכולה אינה דילמא הציווי בכלל

בלא וצוונו לשו� ול"ש חיוב שאי� כל

כ"ז ואמנ� מהר"י הביא ע"ז ממש חיוב

ואמנ� הציווי בכלל דה"ה הצד על

שבודאי ס"ל הציווי בכלל דאינה להצד

וג� כנ"ל יוס� לדר' ול"ד מברכת אינה

כנ"ל איסורי� שו� דחיית אי� א"כ

שיש שס"ל לחדש הר"� שמש"כ ויוצא

שכר נוטלות ה� וא� לאנשי� ציווי

שלא הראב"ד חולק בזה לברכה מספיק

וזהו שכר שנוטלת בזה לברכה סגי

האשה שאי� שלפ"ד בהרמב"� שלמד

אינה א"כ שהזמ"ג מצ"ע על מברכת

כנ"ל. כלאי� לובשת

.éÎ"ÚÂדלא בהרמב"� נימא א�

לובשת דאשה וס"ל כהכ"מ

לסבור יכול הרמב"� ג� א"כ כלאי�

מברכת דאינה והא הציווי בכלל שהוא

ממש חיוב צרי� שלברכה משו� היא

הציווי בכלל דה"ה ס"ל הרמב"� וג�

ונראה ברכה, כא� אי� דאפ"ה שס"ל רק

בעוד תלוי בהרמב"� הנ"ל הדרכי� שב'

שנבאר כמו הרמב"� בשיטת מחלוקת

בס"ד.



ì| áëåë êøãשליט"א קוטלר מלכיאל ארי'ה ר' הרה"ג

סימ�‰�‰ ר"ה הלכות במחבר עיי�

פטורות שנשי� אע"פ ס"ו תקפט

יכול כבר שיצא אחר וכ� לתקוע יכולות

ולא מברכות אי� אבל להוציא� לתקוע

שהנשי� ומנהג ובהג"ה לה�, יברכו

כא� ג� ע"כ שהזמ"ג מצות על מברכות

יברכו לא אחרי� אבל לעצמ� מברכות

רק תוקעי� ואינ� יצאו כבר א� לה�

המחויב לאיש תוקעי� א� אבל לנשי�

כמשנ"ת יצא שכבר אע"פ לו מברכי�

עכ"ל א' בהג"ה ס"ב תקפ"ה בסימ�

העיטורוהיינ כבעל סבר שהמחבר ו

דאיש ופסק בהרא"ש המובא הנ"ל

הול� המחבר והנה אשה, מוציא שיצא

מצות על מברכות אינ� דנשי� בשיטתו

יז' בסימ� מפו' כמש"כ שהזמ"ג עשה

מפורש שכתב וכמו ציצית בהלכות

ס"ל ואפ"ה שופר לעני� תקפ"ט בסימ�

שאיש כהראבי"ה ס"ל להרמב"� דג�

בהגהת ואמנ� לה�, מוציא יצא שכבר

א' אות הל"א פ"ב שופר הל' מיימונית

וא� וז"ל העיטור כהבעל להדיא כתב

ביד� מוחי� אי� לתקוע הנשי� רוצות

כאשר שהזמ"ג מצ"ע אשאר דהוי מידי

ע"ש, ציצית מהל' בפ"ג ביארנו

את מעכבי� אי� קאמר דהכא ובמתניתי�

דאמר כר"י ואוקימנא מלתקוע הנשי�

קצת דמיחזי ואע"ג רשות סומכות נשי�

שרינ� רוח נחת משו� בקדשי� כעבודה

דורשי� אי� בפרק כדאיתא ידייהו באקפ�

ר"ת פסק הרי וכוותיה ע"ב( טז' )חגיגה

עמו נימוקו שר"י חבריו רבותינו ככל

וכו' שאול בת ממיכל רב מעשה ועוד

דסמיכה דומיא בעינ� לתקוע והלא

קצת דנראה דאע"פ ידייהו דאקפ�

רוח, נחת משו� שרינ� בקדשי� כעבודה

כיו� י"ט כחילול קצת דנראה אע"פ ה"נ

דאורייתא מלאכה ואינה חכמה שהיא

אחר אבל רוח נחת משו� לה שרינ�

אומרי� דאי� ל� יתקע לא תקע שכבר

כיו� דנשי� נח"ר בשביל חטא לאד�

בדבר חייבת אינה והיא יד"ח יצא דכבר

לא ר"י ואפי' יו"ט מחלל להו והתוקע

וכ� וכו' כדפרישית לדידהו אלא שרי

מצאתי וכ� ריט( )ס"ס רא"� כתב

וכ� ברוקח אשר הגאוני� בתשובת

)ר"ס כראבי"ה ודלא וכו' מהר"� הורה

צרי� ואי� הדבר שהתיר תקל"ב(

ופשטות עכ"ל וכו' בדבריו כא� להארי�

ס"ל לדבריו הרי הרמב"� בשיטת קאי

ודלא העיטור כהבעל להרמב"�

שלפ"ד בהנ"ל דתלוי ונראה כהראבי"ה

להרמב"� ס"ל הרי מיימונית ההגהות

דל"ש הוא ומש"ה הציווי בכלל דאינה

העיטור כבעל ס"ל ולכ� הברכה בה

מוציא דיצא די� בהו שייכא שלא

דה"ה בהרמב"� הבי� המחבר ומשא"כ

לא שאפ"ה ורק שפיר הציווי בכלל

בהרמב"� העמיד הכ"מ והנה מברכי�,

וא"כ בכלאי� דאסורה דפשוט דס"ל

יוצא עכשיו שלפ"ד סתירה קצת יוצא

בהרמב"� למד המחבר שהיינו שהכ"מ

וא"כ הציווי בכלל ושה"ה מוציא דיצא

וצ"ל בכלאי� מותרת תהא לכאו'

דוחה עשה של עני� דל"ש ס"ל דהכ"מ

א� ואפילו ממש חיוב בלא בכלל ל"ת
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ואכ� רשות לעני� הציווי בכלל ה�

שה"ה ברירות הוכחנו בתו"כ בהראב"ד

דעשה כלל דינא ולא הנשי� בדי� נידו�

כנ"ל. ל"ת דוחה

.àéÊ"ÙÏÂ�"הרמב למש"כ הדרינ�

יש תורה שלמדה באשה

וכתב ועושה מצווה אינה מדי� שכר לה

דל"ג משו� הרמב"� שמקור הגר"א

בפ"ק יוס� מדר' שיביא והקשינו מנכרי

המצוות מ� פטור סומא שא� דמפו'

המצווה כשכר לא אבל שכר מקבל

וע"פ מנכרי להביא הוצר� ולמה ועושה

הנשי� די� שא� שתלוי נראה הנ"ל

ממש דומה א"כ הציווי בכלל שה"ה

ויש המצות מ� דפטור דסומא לדינא

שכר מקבלת האשה שג� מסומא ללמוד

אי� א"כ הציווי בכלל אינה א� ואמנ�

לו יש שסומא יתכ� שהרי מסומא ראי'ה

הוצר� וע"כ המצוה בכלל שה"ה שכר

מנכרי של"ג מנכרי להוכיח הגר"א

שיש מה ואמנ� שכר, כל ומקבלת

ר"ה בהלכות המחבר שהרי בזה להעיר

הגר"א ביאור ש� ועיי� כהראבי"ה פסק

לכאו' וא"כ כהראבי"ה בהמחבר כתב

וג� בסומא יוס� לדרבי דמיא א"כ

והרי מסומא, שפיר ללמוד יש להרמב"�

כתב הרי מנכרי גרע דלא שכתב הגר"א

לשו� שהעתיק רמו' סימ� בהמחבר כ�

לה יש תורה שלמדה דאשה הרמב"�

להא ל"צ עצמו המחבר דברי ולפי שכר

דלמד כנ"ל י"ל מ"מ מנכרי גרע דלא

וג� מיימונית כהגהת עצמו בהרמב"�

שכר לה שיש להוכיח הגר"א רצה לפ"ז

דל"ג שכר לה יש דלכו"ע כתב ומש"ה

כנ"ל. מנכרי

.áé‰�‰תקכט בסימ� הנ"ל ברמ"א

המנהג המחבר על הוסי�

שהזמ"ג מצ"ע על מברכות שנשי�

ציצית, לעני� יז' בסימ� לשיטתיה והיינו

סתירה הק' קד' סימ� שאג"א ועיי�

המחבר כתב ס"ג לח' שבסימ� בהרמ"א

מ� פטורי� וקטני� ועבדי� נשי�

שהזמ"ג מצ"ע שהיא מפני התפילי�

על להחמיר רוצי� הנשי� וא� ובהג"ה

במג"א ועיי� בו, כל ביד� מוחי� עצמ�

אינ� ונשי� נקי גו� שצריכי� מפני וז"ל

לא חייבי� היו א� אבל להזהר זריזות

אנפשי'ה רמי דהוי מה"ט פטורי� היו

תמיד( )עולת כע"ת דלא כנ"ל ומזדהרי

השאג"א והק' בקיצור, הט"ז וכ"כ עכ"ל

דנשי� דההלכה ס"ל בע"כ דהרמ"א הרי

שיברכו ל"ש דבלא"ה רשות, סומכות

בת דמיכל מפורש דעירובי� ובסוגיא

מיחו ולא תפילי� הניחה )שאול( כושי

לרגל, עלתה יונה של אשתו וכ� ביד�

שאינו בגו� מזדהרי שלא דל"ח ומפורש

הק' כ� מצוה קיו� לה יש א� נקי

ועיי� דבריהשאג"א הביא יוס� בבית

כהפסיקתא דקאי וכתב הנ"ל בו הכל

והירושלמי עירובי� בתוס' המובא

כחכמי�, בה מיחה שאול בת שמיכל

והפסיקתא שהירושלמי הפשטות והנה

סומכי� דבנ"י יהודה ר' לפי קאי הנ"ל

רשות אפי' סומכות ישראל בנות ואי�
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כעבודה דנראה משו� תוס' וכמש"כ

הרמ"א על הקו' עדיי� וא"כ בקדשי�

על דמברכות שפסק עומדת במקומה

דנשי� כמ"ד דקאי וע"כ שהזמ"ג מצ"ע

הרמ"א פסק האי� וא"כ רשות, סומכות

בביאור ועיי� הנ"ל בו כהכל עצמו

שאינ� וז"ל וכו' הנשי� וא� ד"ה הגר"א

תוס' ועי' ש�, נקי בגו� לשמור זריזות

בפסיקתא מיכל ד"ה ע"א צו' עירובי�

אמרו דבגמ' אע"ג כו' לפרש ונראה כו'

סומכות כמ"ד וק"ל כו' מיחו דלא

)כמש"כ יז' סימ� כמש"ל רשות

ציצית לובשת שרוצית דנשי� הרמב"�

ע"ש( ביד� מוחי� אי� מצות בשאר וכ�

הוא וכ� ב"י, הפסיקתא לדברי לה חש

תנינ� תמ� דברכות בפ"ב בירושלמי

והרי כו' פטורי� וקטני� ועבדי� נשי�

ר' בש� חזקיה ר' וכו' כושי בת מיכל

אשתו חכמי� בה מיחו ב"ש מיכל אבהו

ס"ל הגמ' דג� וי"ל הושבה, יונה של

מ"ד אלא להביא הוצרכו לא אלא כ�

כמ"ד דס"ל ליה ודחו חייבות דנשי�

אע"ג ס"ל אבהו ר' אבל ומותרות רשות

כנ"ל אסורות אפ"ה רשות דסומכות

הרי"ז עירובי� בגמ' שמש"א ור"ל עכ"ל

הרי חכמי� בה מיחו דלא המ"ד שלפי

מדי� וג� שמחוייבות ראיה מזה אי�

בה� מיחו לא רשות סומכות נשי�

דמא� בהגמ' ראי'ה אי� אבל חכמי�

ס"ל לא חכמי� בה� דמיחו דס"ל

חשיב דלא והטע� רשות סומכות דנשי�

כנ"ל. נקי שאינו גו�

Ì�Ó‡Âדקאי הנ"ל דהפסיקתא תמוה

שאשתו לרגל עליה לעני� ג�

בה ומיחו )והוחזרה( הושבה יונה של

ועיי� לרגל לעלות לה הניחו ולא חכמי�

דנראית משו� בה שמיחו הטע� בתוס'

ראי'ה )בהעולת לעזרה חולי� כמביאה

אבל עולה סת� ה"ה שבאמת אע"פ

כמו דנראה א"נ ראיה(, כעולת נראי�

רק שלא לנו הרי לצור� שלא ראי'ה

שאי� וע"כ נקי שאינו גו� חשש משו�

רק חשש יש בלבד תפילי� שלעני� הגדר

בה מיחו בדבר איסור צד שיש דכל

שזהו העמידו בתוס' וע"ש חכמי�

ג"כ רשות סומכות דנשי� בהדי� התלי'ה

שנראית משו� בדבר איסור צד שיש א�

וכ� בזה, זה תלוי ולכ� בקדשי� כעובדת

של הר"� ג� תלה לג' ד� ר" בגמ'

ש� עדיי� איכא ש� שג� שופר תקיעות

מלאכה דהוי משו� בדבר איסור צד של

תקיעת של הדי� הגמ' תלה ולכ� דרבנ�

רשות סומכות דנשי� בדי� לנשי� שופר

וכ� בדבר איסור צד יש שבשניה�

ע"ש, ע"א פה ד� חולי� בתוס' פירשו

חריפא סכינא ע� הרמ"א בא האי� וא"כ

ואיסור לרגל דעלי'ה איסור בי� וחילק

ותקיעת דסמיכה מאיסור נקי שאינו גו�

זב"ז תלוי שהכל מבואר ובגמ' שופר

ראי'ה אי� והירושלמי ומהפסיקתא

רשות, סומכות דנשי� אבהו לרב שס"ל

חריפא, סכינא כא� הרמ"א שהביא ומהו

שלכא' להקשות יש וביותר וצע"ג,

בעזרה חולי� כמביא דנראית האיסור
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דנראית האיסור של הגדר אותו ה"ה

לחלק ומה"ת בקדשי� עבודה כעושה

אלו. ב' בי� חריפא סכינא ע�

.âé‰‡¯�‰Âונקדי� החיוב לבאר בזה

הנשי� בדי� קוד�

ב' בתו"כ הראב"ד הבאנו הנה בסמיכה

היא בנשי� הסמיכה די� א� דרכי�

או גמורה וסמיכה כח� בכל בסמיכה

חגיגה דבגמ' והוא ידייהו דאקפי דאיירי

בתו"כ הנ"ל הברייתא דברי הביא טז'

נשי� א� ור"ש יוסי ור' יהודה, דר' מח'

יוסי, ר' דברי ש� ומסיי� רשות סומכות

היה פ"ה אלעזר אבא לי סח יוסי א"ר

והבאנוהו שלמי� זבחי של עגל לנו

מפני לא נשי� עליו וסמכו נשי� לעזרת

נחת לעשות כדי אלא בנשי� שסמיכה

ס"ד ואי ממשי� ש� ובגמ' לנשי�, רוח

נח"ר משו� בעינ� כחו בכל סמיכה

לאו אלא בקדשי� עבורה עבדינ� דנשי�

לעול� )ודחי'( כח, בכל בעינ� לא ש"מ

אקפי דא"ל כחו בכל בעינ� ל� אימא

בנשי� שהסמיכה מפני לא א"ה ידייכו,

חדא אמי א"ר כלל לסמיכה דאינה ת"ל

כלל לסמיכה דליתא חדא קאמר ועוד

ע"כ לנשי�, נח"ר לעשות כדי ועוד

וכגו� וז"ל וכו' ד"ה ש� בתוס' וע"ש

דומה דהשתא שלה� בהמה שהיתה

דקידושי� בפ"ב בבעלי�, להיות לסמיכה

באות א� דיד� דנשי� פר"י דר"ה ובפ"ד

ולבר� גרמא שהזמ� מצ"ע לעשות

דפטורות אע"ג ביד� ממחי� אי� עליה�

משמע וכ� לבטלה ברכה מקרי ולא

והארכתי ]בר"ה[ הת� פירש ועוד מהכא

דנשי� ר"י שמש"א שלמד הרי עכ"ל

רק באמת סמיכה זה אי� רשות סומכות

וכ"כ נח"ר לעשות וכדי דומה מעשה

צו' עירובי� ובתוס' פה' חולי� בתוס'

התוס' כתבו ואפ"ה מקומות ועוד ע"ש

מצ"ע על דמברכות הכא שמשמע

מבואר לא שא"כ ותמוה גרמא, שהזמ�

דמצוה מעשה כא� שיש ור"ש בר"י

ש� דעותובראב"ד ב' בזה הביא בת"כ

איירי והמעשה גמורה בסמיכה איירי א�

מהו כנ"ל וצ"ע שלה�, שאינה בקר�

דיש דאילולי וצ"ל מצוה דהוי הראי'ה

)והמעכב בעצ� סמיכה מצות לנשי�

בקדשי�( עבודה של האיסור רק הוא

של"ש לעני� לנשי� נח"ר עושי� היו לא

שיי� האי� תמוה ואמנ� בעצ� לה�

לה� יש א� בקדשי� דעבודה האיסור

הרי באנשי� סמיכה ובכל דמצוה סמיכה

איסור דחיית של לדי� כלל ל"צ לכאו'

בכ� מצותו ואדרבה בקדשי� עבודה

יש א� וא"כ כח� בכל סמיכה לעשות

שיי� שיהא למה סמיכה מצות לנשי�

בכלל. סמיכה האיסור

‰‡¯�Âמצות לה� שיש שמה בע"כ

זה אי� עדיי� כשלעצמה סמיכה

מה וע"פ בכ� מצותו של בגדר נחשב

ז' סימ� קדשי� ערב שיח בספר דאיתא

די� יש בסמיכה דיני� ב' שיש שהעמיד

עוד ויש סמיכה טעו� שהקרב� סמיכה

פר ובקרב� להוידוי, השייכת סמיכה די�

סמיכות ב' איכא ווידוי� ב' שיש יה"כ
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רק סמיכות ב' טעו� הקרב� שאי� אע"פ

י"ל וא"כ סמיכה, מצות כא� יש שעדיי�

סמיכה בחיוב אינ� א� הרי שבנשי�

סמיכה שטעו� הקרב� די� זה אי� א"כ

י"ל א"כ סמיכה מצות בהו ששייכא רק

ומש"ה בכ� מצותו של גדר בזה של"ש

אפי' וידחה מצוות לנשי� שיש א�

סמיכה לה� אי� בסמיכה אמנ� איסורי�

באמת.

‰ËÈ˘‰Âסמיכה לה� שיש בהראב"ד

שחולק בע"כ הרי כחו בכל

סמיכה מצות כא� שיש דכל וצ"ל ע"ז

עוד די"ל או בכ�, מצותו באמת ה"ה

לעני� הציווי בכלל דהוו דע"י דס"ל

דנשי� לקרב� סמיכה די� יש א"כ רשות

וא"כ להסמיכה חובה דאי� וא� גופיה

ממה וחו� ג"כ הקרב� לדי� חובה אי�

הרי מעכבת אינה ג"כ דאנשי� שסמיכה

סמיכה די� יש דנשי� הקרב� די� ג�

ג"כ בה דשיי� וס"ל למצוה, בהקרב�

בכ�. דמצותו די�

.ãé‰�‰Âדרבנ� מלאכה האיסור בדי�

מה הרי שופר דתקיעת

זה אי� הרי מותרת שופר תקיעת שמצות

בהאיסור כלל נכלל שלא רק דחי'ה די�

ממש הוי וג"כ מצוה, תקיעת אסרו ולא

שלמד י"ל עכ"פ וא"כ בכ�, מצותו כמו

רשות סומכות דנשי� מה די� בו הכל

כדעת כחו בכל סמיכה באמת הרי"ז

מצותו דהוי ס"ל וע"כ הנ"ל הראב"ד

בקדשי� עבודה של ש� ע"ז ול"ש בכ�

והרמ"א בו להכל ס"ל וע"כ כלל,

במקו� ביד� ממחי� בנשי� א� דאפילו

גו� של לאיסור בנוגע זה הרי איסור

של איסור וכ� צדדי איסור שה"ה נקי

איסור ג"כ שה"ה בעזרה כחולי� נראית

איסור אבל ביד� ממחי� בזה צדדי

מצות שהוי ס"ל בודאי בכ� שמצותה

איכפת לא המצוה מצד ומש"ה האשה

דבגמ' עדיי� שתמוה ורק בזה, ל�

ואיסור תק"ש איסור לדמות מפורש

צדדי איסור לדמות וג� אהדדי סמיכה

ג� מדמי� רשות סומכות נשי� שא�

נקי דגו� לחששות לחשוש שלא

חולי� כמביא נראית דאיסור ולחששות

דסומכי� מהא הראי'ה ומהו לעזרה.

בכ� דמצות במקו� איסור ואי� רשות

צדדי לאיסור לחשוש שלא מזה ללמוד

נקי. דגו�

.åè„"ÙÚÂהא א� בהנ"ל דתלוי נראה

ודינא רשות סומכות דנשי�

דהויי� הוא גרמא שהזמ� במצ"ע דנשי�

דמצותו סברא איכא אז הציווי בכלל

רק הצווי בכלל אינ� א� משא"כ בכ�

המצוה מעשה יש לעשות רוצות דא�

דמצוות סברא שו� ע"ז ל"ש א"כ ביד�

לתלות שבא הבבלי וא"כ בכלל, בכ�

להפקיע שבא זה הרי יחד האיסורי� כל

דודאי הציווי בכלל דאינ� תימא שלא

סברא יש ומש"ה הציווי בכלל הוי

ג� בכ� המצוותו על היתר כמו ללמוד

שג� אחרי� איסורי� חשש יהא לא

בא הגמ' וא"כ חיישינ�, לא החששות

יותר ולא הציווי בכלל שהוי להוכיח



ובת"ת שהזמ"ג במצ"ע נשים äìבענין

צדדי איסור מקו� שיש כלל סברא ולא

רק בא וא"כ הציווי בכלל הוי רק א�

משא"כ הציווי בכלל שהוויי� להוכיח

שהוויי� אחרי דאפי' ס"ל הירושלמי

באיסורי� לאסור מקו� יש הציווי בכלל

אי� שופר ותקיעת בסמיכה ורק אחרי�

כנ"ל. בכ� מצות� דהו"ל חשש

.æè‰�‰Âדל"ג הגר"א לעני� במש"כ

באופ� נראה הי'ה מנכרי

מאמרי� במשנר"א אאזמו"ר ועפ"ד אחר

ת"ת די� בי� לחלק ש� מבאר ד' חלק

ש� ומתבטא דנשי� ת"ת ודי� דהקט�

הדי� בכלל אינה הנשי� של דהתורה

חוקות ולילה יומ� בריתי לא דא�

בדבריו וביאור שמתי, לא ואר� שמי�

האד� שלומד במה זה הרי ת"ת שבדי�

בו ושיחול התורה ולקנות להתלמד

שלמד, בהתורה ת"ח נהי'ה וה"ה הת"ת

א� אפילו הרי אשה כלומשא"כ תדע

לא הרי גדול למד� ותהי'ה כולה התורה

של די� עלה דאי� ת"ח של די� לה יהא

שלה הת"ת וא"כ ת"ח, לפני קימה

יתכ� וא"כ איש, של ת"ת מהדי� מופקע

שהזמ� מצ"ע לשאר כלל דומה שאינו

כא� ואי� מופקע שהת"ת ויתכ� גרמא

שמביא הוא וע"ז כלל להמצוה הת"ת

דלא שכר לה ויש מצוה הוי דאעפ"כ

מנכרי. גרע

Ì�Ó‡Âהגר"א שהרי זה על תמוה

שנשי� כתב מז' בסימ� עצמו

הרמ"א עפ"ד התורה בברכת חייבות

גרמא שהזמ� מצ"ע על מברכות דנשי�

דעיי� עוד צ"ע ובאמת דמיו� אינו ולפ"ז

מברכות נשי� יד' סעי� מז' בסימ�

בהא וז"ל ובמג"א עכ"ל התורה ברכת

בי"ד כמ"ש שלה� דיני� ללמוד חייבות

פ' לומר דחייבות ועוד ס"ו רמו'

וא"כ בתפילה שחייבי� כמו הקרבנות

בגר"א ועיי� עכ"ל ע"ז, הברכה קאי

ודבריה� אגור בש� מג"א עיי� וז"ל

ולמדת� צווח וקרא פני� מכמה דחויי�

האי� בנותיכ�, ולא בניכ� את אות�

ע"פ העיקר אלא לנו ונת� וציונו תאמר

על מברכות דנשי� וש"פ תוספות מש"כ

לעיל וכמש"כ גרמא שהזמ� מצ"ע כל

שהשיג והרי עכ"ל וכו' ס"ב יז' סימ�

נשי� לפטור צווח דקרא מהא האגור על

כוונתו וא� השגתו, בכוונת וצ"ב מת"ת

שו� כא� אי� לכאו' הרי שפטורות רק

ת"ת ממצות פטורות וודאי שהרי השגה

בת"ת שמחוייבת האגור כתב ואפ"ה

שכוונת וע"כ אחר, מטע� דידהו דמצות

וכמש"כ שלה� בהת"ת דחסר השגתו

שע"פ ע"ז סיי� ואפ"ה אאזמו"ר, בש�

יז' בסימ� הרמ"א של והפסק התוס'

שהזמ"ג מצ"ע כל כמו מברכות עדיי�

שלכאו' וצ"ע בהמעשה יחסר כא� הרי

מצוה המעשה שלה� התורה אי� א"כ

יד על תפלי� הנחת כמו וה"ה בכלל

יקיימו שישראל הכהני� מצות כמו ימי�

דמצות לדינא לדמות שיי� אי� וא"כ

גרמא. שהזמ� עשה

.æéÎ"ÚÂשהרי לומר כוונתו שאי� נראה

מהת"ת לגמרי הפקעה זה
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הוא היכ� עד לדו� יש שלכאו' שלה�

כמו זה א� מת"ת נשי� של ההפקעה

בכלל של"ש ישראל אצל הכהני� מצות

או ימי� ביד תפילי� וכמו בהמצוה

ישראל אבל הכהני� מצות כמו דאינה

רק לאנשי� דוקא ל"ש המצוה בעצ�

שאינ� מהצווי ה"ה הפקעת� שכל

מהסברא והפקעה כלל הציווי בכלל

בכלל שה"ה בתו"כ הראב"ד של הנ"ל

שאינה דההפקעה הרשות לעני� הצווי

שא� עוד נשאר אבל הציווי בכלל

ת"ת מצות הוי עדיי� תורה לומדת

ועושה בה� ששיי� מצוה שעושה

בשביל ישראל לכלל שנצטוות המצוה

זה שג� הגר"א כתב וע"ז אנשי�,

דה"ה להא ול"צ המצוות לברכת מספיק

לעני� בר"� וכמש"כ כנ"ל הצווי בכלל

לעני� מיהת כ� להגר"א ס"ל המצות כל

או ת"ח הש� בכלל שאינה )ומה ת"ת

נאמר שזה בריתי לא דא� תורה הדי�

הציווי( מחמת תורה הלומדי� לאלו רק

דברי על השגה להיות מספיק לבד וזה

מה מצד שאפילו ל"ש שא"כ האגור

שיוכלל דידהו מצוות ילמוד שמחוייבות

ת"ת, של ובהמצוה ת"ת של בהצווי בה

המצוה מעשה דמ"מ הגר"א כתבו וע"ז

ברכת של לדי� מספיק וזה כנ"ל הוי

שלפ"ד להגר"א וס"ל כנ"ל התורה

הברכה לעני� לחלק מקו� אי� הרמ"א

כנ"ל. כלל

¨
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‚‰"ËÈÏ˘ Ï˜�¯Ù ÈÎ„¯Ó ¯"‡

iw x`hq i"ry dkldl oekn y`xe x`nihl`a i"eb`a ax obq

‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ‡"Ú È¯·„ ÏÚ ÍÓÒ˘ ÈÓ Ì‡‰
¯˜˘· „ÈÚ‰˘ ‡ˆÓ� Ì‡

ÔÈ¯ÂÒÈ‡· ÔÓ‡� „Á‡ „Ú ÔÈ�Ú· ‰¯È˜Á
˘Èטבח מ� בשר שקנה אד� לחקור,

כשר, שהוא בחזקת ואכלו ישראל

נבילה, בשר לו נמכר שבשוגג ונמצא

בליעל איש הוא שהמוכר נמצא או

הא� נבילה, בשר לו מכר שבמזיד

אכילת על תשובה לעשות צרי� הקונה

י"ל אחד, מצד לא. או נבילה הבשר

לאכול ח"ו כייו� לא שהוא שאע"פ

והוא בשוגג, אירע כ� מ"מ נבילה בשר

שעבר מי ככל תשובה לעשות חייב

המקדש ובזמ� בשוגג, דאורייתא איסור

ומצד חטאת. קרב� להביא חייב היה

סמ� שהוא כיו� אנוס שהוא י"ל שני,

ועד כשר, שהבשר שאמר הטבח על

(ויקרא שכתוב כמו באיסורי� נאמ� אחד

וגו' ימי� שבעת לה וספרה טו,כח)

לה ע"א) עב ד� (כתובות חז"ל ודרשו

שמוטל מה עשה שהקונה וכיו� לעצמה,

אחד, העד על וסמ� התורה מ� עליו

לעשות צרי� ואינו חטא שו� לו אי�

פטריה. רחמנא ואונס תשובה,

‰�‰Âנקרא שהוא הצד לפי אפילו

צרי� הא� לדו� יש אנוס,

מאכילת הבא הלב טמטו� על תשובה

סי' (יו"ד הרמ"א וכמש"כ האסור, דבר

מעכו"� יניק לא שתינוק ז) סעי' פא

שחלב מפני בישראלית אפשר א�

הא� לדו�, ויש הלב. יטמט� העכו"�

גור� אסור שבשר הוא שהמציאות נאמר

אי� אנוס שהוא ואע"פ הלב לטמטו�

שטמטו� אפשר או המציאות, משנה זה

אסור, דבר של האכילה מ� נגרר הלב

אסור הדבר היה לא אחד עד ע"פ וא�

בו אי� שוב לאכלו לו מותר והיה

האחרוני�, בזה דברו וכבר הלב. טמטו�

עמ' כ"ג (חוברת 'מסורה' בקוב� ועי'

דוד יעקב מר' זה על מקי� דיו� סג�פב)

עיקר על נעמוד וכא� שליט"א. לובא�

או כשוגג נדו� האוכלו הא� השאלה,

כאנוס.

‰Ê· ˙ÂÈ‚ÂÒ‰
‰�‰Âתנינא) ביהודה הנודע כתב כבר

יש שלכאורה צו) סי' יו"ד

דהנה, בש"ס. בסוגיות בזה סתירה

ע"א) ב ד� (הוריות הוריות ריש במשנה

אחת על לעבור די� בית "הורו תנ�,

והל� בתורה האמורות מצות מכל
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פטור ... פיה� על שוגג ועשה היחיד

מפני רש"י) – ושעירה כבשה (מלהביא

ב (ד� ש� ובגמ' די�". בבית שתלה

יהודה, ר' שיטת שזהו מבואר ע"ב)

שעשה שיחיד אומרי� החכמי� אבל

והר"ע חטאת. חייב די� בית בהוראת

פ"א (הוריות הנ"ל המשנה על ברטנורה

יהודה רבי "מתני' בזה"ל, כתב מ"א)

בית בהוראת שעשה יחיד דאמר היא

כרבנ� אלא הלכה ואינה פטור, די�

די� בית בהוראת שעשה יחיד דאמרי

על העושי� שיהו עד פטור ואינו חייב,

או ישראל אר� יושבי רוב די� בית פי

פר מביאי� די� בית ואז השבטי� רוב

פיה� על והעושי� צבור של דבר העל�

שלהלכה זה, מכל ומבואר פטורי�".

הגדול די� הבית על שסמ� יחיד אד�

חייב פיה� על ועשה הגזית בלשכת

אונס ל� אי� ולכאורה חטאת, קרב�

ואעפ"כ הסנהדרי�, על שסמ� מזה גדול

כשוגג נדו� שזה ומשמע חטאת, חייב

כאונס. ולא

˙ÂÓ·È·Âשאשה תנ�, א) משנה י (פרק

ובא הי� למדית בעלה שהל�

וניסת בעלה שמת לה ואמר אחד עד

אבל בקרב�, חייבת בעלה בא ואח"כ

שמת לה ואמרו עדי� שני באו ע�

פטורה בעלה בא ואח"כ וניסת בעלה

שעד מפני הוא לזה והטע� הקרב�. מ�

זה בצירו� רק אשה להתיר נאמ� אחד

א� ולכ� ומנסבה, דייקה עצמה שהאשה

כראוי דייקה ולא אחד עד ע"פ נישת

שני ע"פ נישת א� אבל בקרב�, חייבת

על ברטנורה הר"ע וכתב פטורה. עדי�

"לית בזה"ל, (ש�) הנ"ל המשנה

נשאת בי� אלא מתניתי� הא כי הלכתא

שני ע"פ בי� אחד בעד די� בית ע"פ

השני". ובעלה היא בקרב� חייבי� עדי�

שעשה מי שלהלכה מזה, ג� ומבואר

עדי� שני ע"פ או די� בית פי על מעשה

ולא כשוגג שנדו� ומשמע בקרב�, חייב

כאונס.

Ì"·Ó¯‰Âכתב ש� המשניות בפי'

ההלכה "זאת בזה"ל,

מכל קרב� חייבת היא אבל דחויה,

אצלינו הוא אשר שהעיקר לפי הצדדי�,

פטור שהוא די� בית בהוראת בעושה

כמו רבי� תנאי� לו יש הקרב� מ�

אלו ובהתקב� הוריות, בתחלת שיתבאר

ואלו פטור, העושה יהיה התנאי�

ולכ� אחד, ג� מה� בכא� אי� התנאי�

לפי בקרב� חייבי� השני ובעלה האשה

נקבה חטאת הקרב� וזה שוגגיי�, שה�

הרמב"� מדברי ומבואר הצא�". מ�

יהודה ר' כשיטת סובר זו שמשנה

די� בית ע"פ העושה שיחיד בהוריות

בהוריות המשנה שנדחה וכיו� פטור,

ג� נדחית ממילא זו.מהלכה משנה

Ú"ÚÂ]אמר ע"א צב ד� ביבמות בזה

ובתוס' וכו', למתני' ליתא זעירי

מ� ופטורה ד"ה ש� ב' במשנה יו"ט

למל� ובמשנה ש�, רע"א ובתוס' קרב�,

משנה ובלח� ג, הל' שגגות מהל' פי"ד

אהע"ז מחוקק ובחלקת ה, הל' פ"ה ש�
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עח] ס"ק יז סי'

Ì�Ó‡מקורות שתי מצינו גיסא, מאיד�

מעשה שהעושה מה� שמשמע

שהוא לתפוס יש התורה כללי שע"פ

בו שהיה אח"כ ונמצא היתר, דבר

דהנה, שוגג. ולא אנוס נקרא איסור,

ע"ב) לה (ד� א משנה פ"ד ביבמות

מעוברת ונמצאת יבמתו את "הכונס תנ�,

יוציא קיימא של שהולד בזמ� וילדה

שלא אח אשת (שבעל בקרב� וחייבי�

התוס' וכתבו רש"י)". – מצוה במקו�

תו� "איירי בזה"ל, ונמצאת) (ד"ה ש�

כיו� קרב�, חייב אמאי ג' לאחר דאי ג',

הואיל וזו לשלש ניכר עובר� נשי� דרוב

ליה הוה מאי עוברה הוכר ולא

התוס', מדברי ומבואר למיעבד".

כנסה אא"כ בקרב� חייב אינו שהיב�

ג' המתי� א� אבל חדשי�, ג' בתו�

שרוב הרוב על סמ� ואח"כ חדשי�

אינו חדשי�, ג' לאחר עובר� הוכר נשי�

ע"פ שעשה שמי ומשמע קרב�. חייב

שוגג. ולא אנוס נקרא התורה כללי

ÂÓÎÂ'סי סו� (יו"ד ברמ"א מצינו כ�

שמשה "א� בזה"ל, שכתב קפה)

אחר ומצאה וסתה בשעת שלא

שלו עד על נמצא אפילו ד� התשמיש

תחלה, בדקה לא אפילו אונס, מקרי

היא". ולא הוא לא כפרה וא"צ

מ� הוא שהמקור כתב ש� ובציוני�

בש� כ"ט כלל והרא"ש המרדכי

מבואר מזה וג� מרוטנברג. המהר"�

שאשה החזקה על שסמ� שמי להדיא

מסולקת בחזקת היא וסתה בשעת שלא

שוגג. ולא אנוס נקרא דמי�,

,‡ˆÓשל� התורה כלל על שהסומ�

תסור לא יז,יא) פרק (דברי�

ושמאל ימי� ל� יגידו אשר הדבר מ�

חייב די�, בית פי על מעשה ועושה וגו',

של הכלל על הסומ� וכמו"כ חטאת.

וגו' עדי� שני פי על יט,טו) (דברי�

פיה�, על מעשה ועושה דבר, יקו�

של הכלל על הסומ� אבל חטאת. חייב

ד� (חולי� בתי� מנגעי הנלמד 'חזקה'

החזקה, פי על מעשה ועושה ע"ב), י

הכלל על הסומ� וכ� חטאת. חייב אינו

דאורייתא, די� ג"כ שהוא 'רוב', של

להשוות וצ"ע חטאת. חייב אינו

הסוגיות.

ËÙ˘Ó‰ ˙Â·È˙�Â ·"Â�‰ ˙ËÈ˘
¯·ÎÂהללו המקורות שכל הזכרנו

ביהודה נודע בשו"ת נמצאו

שהביא ואחר צו). סי' יו"ד (תנינא

בזה"ל, ביהודה הנודע כתב אלו סוגיות

עדי�, ע"פ ניסת דשאני לחלק, "נלע"ד

מ"מ פיה� על להנשא שמותרת א�

באמת שהרי הוא טעות ע"פ זה אונס

הטעו והעדי� בשקר העידו העדי�

טעות הדבר מיחשב לכ� בשקר אותה

שלא שימשה משא"כ אונס, ולא ושגגה

ואי� לשמש מותרת שהיא וסתה בשעת

היא תורה די� ע"פ רק טעות כא�

נדה פירסה אפילו לשמש מותרת

שהרי אכניסה הוא אנוס הביאה באמצע
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אשה וכ� טעות, שו� כא� אי�

אפילו חדשי� ג' אחר שנתייבמה

היה די� ע"פ הרי מעוברת אח"כ נמצאת

ניכר עובר� נשי� שרוב לייבמה מותר

אחרי אמרה התורה והרי ימי� לשליש

בתר אזלינ� התורה ומ� להטות רבי�

הזה הייבו� של שהאונס נמצא רובא

ג"כ ניחא ובזה טעות. ע"פ היה לא

קרב� חייב ב"ד בהוראת שעשה שיחיד

התורה ע"פ כתיב שהרי אונס שהוא א�

בא טעות ע"פ זה אונס מ"מ יורו� אשר

מיחשב לכ� בהוראה טעו שהב"ד

על ישראל כל עשו שא� אלא שגגה,

לא הקרב� מ� פטורי� העושי� פיה�

חייבי� שהב"ד כיו� אלא אונס מטע�

משא"כ פטורי� העושי� לכ� קרב�

הב"ד אי� שאז פיה� על היחיד כשעשה

קרב�". היחיד חייב קרב� חייבי�

¯‡Â·ÓÂשיש ביהודה, הנודע מדברי

עדות על הסומ� בי� חילוק

שיחיד וחזקה. רוב על והסומ� די� ובית

חייב די� בית הוראת ע"פ העושה

אד�, בני ע"י טעות שהיה כיו� חטאת

אשה וכ� בהוראת�. טעו די� שהבית

בעלה ונמצא עדי� שני ע"פ שנשאת

שקר כא� שהיה כיו� חטאת חייבת קיי�

שקר שהעידו אד� בני ע"י וטעות

על סמ� שהיב� במקו� אבל והטעוה.

לאחר עובר� הוכרו נשי� שרוב הכלל

זו שאשה נמצא א� אפילו חדשי�, ג'

הוכרו שלא נשי� המיעוט מ� היא

מפני טעות, שו� כא� אי� עובר�,

ויציב אמת עדיי� עליו שסמ� שהכלל

ג' לאחר עובר� הוכרו נשי� שרוב

שלא ששימש בבעל וכמו"כ חדשי�.

שאשה החזקה על וסמ� וסתה בשעת

אפילו דמי�, מסולקת וסתה בשעת שלא

מחזקתה השתנה זו שאשה נמצא א�

מ"מ ד�, שעדיי�וראתה טעות, כא� אי�

וסתה בשעת שלא שאשה קיי� הכלל

אד� שו� היה ולא דמי�, מסולקת

אותו. הטעה או ששקר

‰�‰Â'סי (אהע"ז שלמה חמדת בשו"ת

באותו תשובה נמצא יא) אות כד

הנתיבות בעל מליסא יעקב מר' עני�

"כתבתי שלמה, החמדת וז"ל המשפט.

הגולה מאור הדור מופת להגאו�

ליסא דק"ק אב"ד מוהר"י המפורס�

השיב אשר וזה המשפט] נתיבות [בעל

עדי� פי על בניסת מעכ"ת תמה ... אלי

כמו הוא אנוס הא קרב� תתחייב למה

דנחשב וחזקה הרוב על עצמו בסומ�

דהא לחלק, דיש ענ"ד לפי נראה לאונס,

יחיד דקיי"ל הא על לתמוה יש כ�

אי� הא דחייב, די� בית בהוראת שעשה

להרהר לו יש דאטו מזה גדול אונס ל�

שיי� דלא באשה ובפרט די� בית אחר

פטרה דלא ודאי אלא ללמוד, לה היה

דכ� הרוב על בסומ� רק מקרב� רחמנא

להיתר הרוב פי שעל דרחמנא משפטי

פי על בעשה משא"כ נהפ�, הוא

או די� בית אחרי� שהכשילוהו הכשלה

ע"י שבא רק האיסור הותר לא עדי�

מי� פי על ובשינסת חייב, הכשלה
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פטורה באמת בעלה ובא סו� לה� שאי�

הנתיבות ששיטת ומבואר, מקרב�".

הנודע כדברי ממש הוא המשפט

על הסומ� בי� לחלק שיש ביהודה,

מכשול שו� נעשה שלא וחזקה הרוב

ובית עדי� על הסומ� ובי� אד� בני ע"י

וטעות שקר ע"י המכשול שנעשה די�

אד�. בני של

‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ‰ ˙ËÈ˘
,‰�‰Âהביא שלמה שהחמדת א�

הללו, המשפט הנתיבות לדברי

החמדת כתב אחרת בתושבה מ"מ

הנ"ל לקושיא אחר ישוב עצמו שלמה

חייב ועדי� די� בית על הסומ� מדוע

פטור. וחזקה רוב על והסומ� חטאת

א סי' (יו"ד שלמה חמדת השו"ת וז"ל

היכא ... הקשיתי כבר "הנה כה), אות

שנודע א� פטור החזקה על דסמ�

על בנשאת למה איסור, שעשה אח"כ

על סמכה הא בקרב�, חייבת עדי� פי

שנחלק לא א� מחזקה. דעדיפא העדי�

בחזקת והיתה הואיל לעיל, כמ"ש

קשה הדבר ואעפ"כ טפי, גרע איסור

לה מה העדי� על דסמכה כיו� להבי�

ליסא אבד"ק להגאו� ובתשובתי לעשות.

אה"ע, בחלק אי"ה יובא אשר יצ"ו

דחזינ� משו� דטעמא דאפ"ל וכתבתי

באריכות. יעויי"ש כראוי דייקה דלא

שהתירה דמה לומר דאפשר נ"ל ועוד

לא ע"כ חזקה או רוב ע"י התורה

דהתורה רק התורה, התירה ודאי מתורת

וכיו� חזקה, או רוב על לסמו� הקילה

ואפ"ה לאיסור ספק קצת היה דתיכ�

א� לחיובא ליכא ע"כ התורה התירה

החזקה או הרוב נגד שהיה אח"כ נודע

משא"כ הספק, זה התורה התירה דע"כ

הוא דההיתר עדי� עפ"י שנעשה מה

כלל התורה התירה לא ע"כ ודאי מתורת

להביא צרי� אסור היה וא� בזה,

קרב�".

¯‡Â·ÓÂ,שלמה החמדת מדברי

די� בית בי� שהחילוק

די� שבית הוא וחזקה רוב ובי� ועדות

המציאות של לבירור נחשבי� ועדות

הנהגה. אלא שאינ� וחזקה רוב משא"כ

בהכרח 'רוב' שיש מקו� שבכל והיינו,

אמרה התורה וכאשר 'מיעוט', ג"כ יש

זה בתו� נכלל הרוב, על לסמו� שיש

שא� כהמיעוט, נמצא א� הפטור

נמצא א� חטאת התחייבה התורה

הרוב. על לסמו� א"א שוב כהמיעוט

ג"כ יש בודאי חזקה כשיש וכמו"כ,

שמ"מ וכיו� נשתנה, שהחזקה האפשרות

החזקה על לסמו� שיש התורה אמרה

נמצא א� פטרה שהתורה בהכרח

אפשר היה לא כ� לא שא� שנשתנה,

שיש במקו� אבל החזקה. על לסמו�

לירד חייבי� הדייני� די�, בית הוראת

האמת שיבררו עד הלכה של לעומקה

התורה השירה ולא תורה, של לאמיתו

על יחיד וסמ� טעו וא� לטעות, מקו�

במקו� כ� וכמו חטאת. חייב טעות�

לחקור חייבי� די� הבית עדי�, שני

ואנו לאמיתו, האמת ולפסוק עדות�
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האמת, את ביררו די� שהבית מאמיני�

על לנהוג צוה שהתורה הנהגה זה ואי�

בירור אלא וחזקה רוב כמו כללי� פי

עדותו ע"פ וממיתי� מלקי� ואנו האמת,

פסקו די� הבית וא� עדי�, שני של

אנו א"כ מת הי� למדינת שהל� שהבעל

א� ולכ� מת, שהבעל באמת מאמיני�

חייבת הראשו� בעלה ובא האשה נשאת

חטאת.

Ó"‰˙�Â È"·Â�‰ ˙ËÈ˘ ÔÈ· Ó"˜Ù�
‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ‰ ˙ËÈ˘ ÔÈ·Â

ÈÙÏÂלחקור יש שלמה, החמדת דברי

באיסורי� אחד עד נאמנות הא�

המציאות. כבירור או כהנהגה נחשב

בזה דיבר בעצמו שלמה והחמדת

חמדת השו"ת וז"ל אחר. בתשובה

"הא ס), אות כג סי' (אהע"ז שלמה

א� איסורי� בשאר אחד עד דנאמ�

עד על לסמו� התורה רצתה דלא דחזינ�

הדבר דאי� וע"כ ובעריות, בממו� אחד

באיסורי� אפ"ה אחד, עד ע"י מבורר

וע"כ אחד, עד עפ"י התורה סמכה

התור וכמודהקילה בזה להאמינו ה

איסור, להתיר רוב או ס"ס על דסמכינ�

איסור ודאי כא� דאי� כיו� עדי� וזה

הדבר דאי� ולעול� אחד, עד על סמכינ�

גמור". בבירור ידו על ברור

,¯‡Â·ÓÂעדותו שלמה החמדת שלדעת

כהנהגה נחשב אחד עד של

העלו וכ� המצאות. כבירור ולא בעלמא

קוב� בספר שמצינו כמו אחרוני�, עוד

בזה"ל, שכתב ג) אות סג (סי' הערות

אחד עד נאמנות בי� חילוק "יש

את מבררי� דשני� שני�, לנאמנות

מהני לא וע"כ גמור, בירור המעשה

שהוא לנו דברור משו� נגד� ברי טענת

אבל העדי�, נגד ברי כשאומר משקר

אי� נאמ� שהוא במקו� אפילו אחד בעד

לסמו� שיש אלא המעשה על בירור לנו

לצד לחוש צרי� שאי� לעני� דבריו על

הדבר היה העד העיד לא דאילו הספק,

ספיקא כדי� דינו והיה בספק מוטל

ועכשיו לחומרא דאזלינ� דאורייתא

צרי� אי� שומ� שהוא מעיד שהעד

אי� מ"מ אבל חלב, הוא שמא לחוש

טענת מהני וע"כ שומ� שהוא בירור לנו

העד". נגד ברי

Û‡Âהוא אחד עד שסמכות זה לפי

מבברי� שאינ� וחזקה רוב כדיני

טעות כא� יש ודאי מ"מ המעשה, את

ואמר טעה אחד שהעד אד�, ב� ע"י

נפקא שיש י"ל ועפ"ז אמת. שאינו דבר

ונתיבות ביהודה הנודע שיטת בי� מינה

שלמה, החדמת שיטת ובי� המשפט

שאינו דבר העיד אחד שעד במקו�

כיו� ונתה"מ הנוב"י לדעת שהרי אמת.

טעה אחד שהעד טעות, כא� שהיה

ע"פ העושה א"כ שאינו, דבר ואמר

טעות שהיה כיו� חטאת חייב העד דברי

לדעת אבל אד�. ב� ע"י ומכשול

עד שסמיכת נאמר א� שלמה, החמדת
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כמו בעלמא הנהגה אלא אינו אחד

כמו א"כ וחזקה, רוב על סמיכה

המיעוט כפי ונמצא הרוב על שהסומ�

החזקה על והסומ� מחטאת, פטור

כמו"כ מחטאת, פטור החזקה ונשתנה

שטעה ונמצא אחר עד על שסמ� מי

הנוב"י בי� נ"מ יש ובזה מחטאת. פטור

שלפי שלמה, החמדת ובי� ונתה"מ

ולפי חטאת חייב ונתה"מ הנוב"י

מחטאת. פטור שלמה החמדת

‰ÓÏ˘ ˙„ÓÁ‰ ¯Â‡È·
Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„·

‰�‰Âאיתא ע"ב) עב (ד� פסחי� בגמ'

שבעל שמי אמר יוחנ� שר'

מי אבל חטאת, חייב בשוגג נדה אשתו

שטעה מפני פטור נדה יבמתו שבעל

"מאי בזה"ל, הת� ואיתא מצוה. בדבר

(מצות מצוה עביד דקא יבמתו שנא

רש"י), – קאמר ראשונה בביאה יבו�

פריה (מצות מצוה עביד קא נמי אשתו

והא מעוברת, באשתו רש"י), – ורביה

עונתה, בשעת שלא עונה, שמחת איכא

אשתו לשמח אד� חייב רבא והאמר

עונתה בשעת שלא (אפילו מצוה בדבר

סמו� רש"י), – לו שמתאוית רואה א�

לפרוש ישראל (דמוזהרי� לווסתה

– נדותיה� ווסת לזמ� סמו� מנשותיה�

(סמו� נמי יבמתו אפילו הכי אי רש"י),

רש"י), – עליה מצוה רמיא לא לווסתה

לשואלה ממנה (בוש מינה בזיז יבמתו

אשתו רש"י) – הוא לווסתה סמו� א�

מינה". בזיז לא

Â·˙ÎÂשא� סמו�) ד"ה (ש� התוס'

לווסתה סמו� שהוא ידע הבעל

שלא ידע וא� ביבמתו, אפליו חייב

באשתו אפילו פטור ווסתה שעת הגיע

מיירי אלא טהרה, חזקת לה שיש כיו�

א� לווסתה סמו� הוא א� ידע שלא

אותה לשאול לו היה שבאשתו לאו,

שבוש כיו� פטור וביבמתו חייב, ולכ�

מצוה. בדבר וטעה לשאול

Ì"·Ó¯‰Â(ח הל' שגגות מהל' (פ"ב

העושה "כל בזה"ל, כתב

נעשית עשייתה ובכלל המצות מ� מצוה

הרי בשגגה, כרת עליה שחייבי� עבירה

ברשות, שעשה מפני מחטאת פטור זה

נדה היא והרי יבמתו על הבא כיצד

מחטאת פטור זה הרי ידע לא והוא

על בא א� אבל ברשות, עשאה שהרי

מפני חטאת חייב נדה היא והרי אשתו

אבל יבעול, כ� ואחר שאלה שלא

לה". שישאל כדי בה רגיל אינו יבמתו

הרמב"� הזכיר שלא העיר משנה והכס�

משנה הכס� וז"ל לווסתה. סמו� דמיירי

דבאשתו וכתב שסת� "רבינו (ש�),

אשתו אמרינ� דכי שסובר נראה חייב,

לאוקומי צריכינ� לא תו מינה בזיז לא

כיו� חייב, גוונא בכל אלא אוקמתי כהני

ולפי לשיולה". ליה הוה מינא בזיז דלא

התוס' בי� מחלוקת כא� יש זה,

בשעת שלא תוס' שלפי והרמב"�,

שיש כיו� אשתו את לשאול א"צ ווסתה

נמצא א� וא� טהרה, חזקת לה

אבל פטור, נדה והיא החזקה שנשתנה
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על וסמ� שאלה לא א� הרמב"� לפי

חייב. נדה שהיא ונמצא החזקה

˙"Â˘·Â(א סי' (יו"ד שלמה חמדת

בשר שאכל "מי נשאל,

אי מעיי�, בבני טריפה נמצא ואח"כ

או כפרה, וצרי� שוגג בגדר הויהוי

אחר לבדוק צרי� דאי� כיו� אנוס בגדר

והחמדת ארובא". וסמכינ� הטריפות

ע"ב כה ד� (ביצה שבתוס' כתב שלמה

שלאחר מבואר ארעא) אורח ד"ה

הוי טריפה נמצאת א� וניתוח הפשט

פני� בשו"ת פסק שכ� והביא אונס,

התוס' דברי ע"פ מא) סי' (ח"ב מאירות

זה. על וכפרה תשובה שא"צ הללו

"כתב בזה"ל, שלמה החמדת כתב ושוב

שלא הרמב"� של בטעמו משנה הכס�

בסמו� דוקא דחייב באשתו כתב

ליה דסבירא הטע� וכתב לווסתה,

דהו"ל משו� דאסיק מאי לפי להרמב"�

להבי� צרי� והנה חילוק, אי� לשאלה

כל דקיי"ל כיו� כתבו התוס' דהא

א"צ לבעליה� טהרה בחזקת הנשי�

שהוא דמיירי הכריחו וע"כ לשאלה

וא"כ לווסתה, סמו� היה א� מסופק

בשעת שלא אפילו דס"ל להרמב"� צ"ל

טהרה, בחזקת דהיא אע"ג חייב ווסתה

והיה מכשול לידי דבא כיו� דמ"מ וצ"ל

כפרה". צרי� שאלה ע"י לתק� לו אפשר

מחלוקת שיש בדבריו, להדיא ומבואר

על הסומ� א� והרמב"� התוס' בי�

חייב נשתנה שהחזקה ונמצא חזקה

שאלה. ע"י הדבר לברר שאפשר במקו�

,‰�‰Âחז"ל שאמרו מה הבאנו כבר

שהכונס ע"ב) לה ד� (יבמות

יוציא וילדה מעוברת ונמצאת יבמתו את

ד"ה (ש� התוס' וכתבו בקרב�, וחייבי�

אבל חדשי�, ג' תו� דאיירי ונמצאת)

חייב אינו וכנסה חדשי� ג' שהה א�

שרוב החזקה על שסמ� כיו� חטאת

עובר�. הוכר חדשי� ג' לאחר נשי�

"הנה בזה"ל, (ש�) אורה הקר� וכתב

באשתו שגגות בהל' ז"ל הרמב"� לדעת

א� ווסתה בשעת שלא אפילו חייב נדה

ליה דהוי משו� מעיקרא נדה היתה

ולא לשאול, מחויב דאינו אע"ג לשיולי,

דמיעוטא כיו� דה"נ י"ל אנוס, מיקרי

מיקרי לא ג"כ ימיה לשליש ניכר אינו

מכלל שיצא עד להמתי� ליה והוי אנוס

הבי� אורה הקר� שג� הרי הספק".

החזקה על הסומ� הרמב"� שלדעת

מיקרי לא לברוריה שאפשר במקו�

החמדת דברי ולפי שוגג. אלא אנוס

שהרמב"� נמצא אורה וקר� שלמה

שבקו� ונתה"מ הנוב"י דברי על חולק

נקרא אד� ב� ע"י ומכשול טעות שאי�

החמדת דברי על חולק וג� שוגג,

הנהגה אלא אינו שחזקה שכיו� שלמה

וכל שנשתנה, נמצא א� פטור לכ�

אבל תוס', לשיטת אלא אינ� דבריה�

זה. כל על חולק הרמב"�

Ì�Ó‡נאמר שא� בזה, לעיי� יש

על הסומ� הרמב"� שלדעת

חייב לברר שאפשר במקו� החזקה

א"כ נשתנה, שהחזקה נמצא א� קרב�
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זה הוא ומי הרבה, חזקה של כחו הורע

במקו� החזקה על לסמו� שירצה

בקרב�. יתחייב שאעפ"כ שאפשר

Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· ¯Á‡ ¯Â‡È·
,‰‡¯�Âמודה הרמב"� שג� שי"ל

שסמ� שמי תוס' של ליסודו

אונס נקרא שנשתנה ונמצא החזקה על

הרמב"� שכתב ומה מקרב�. ופטור

להיות מוחזקת כשהיא אשתו על שהבא

שהיה כיו� בקרב� חייב דמי� מסולקת

מיוחד די� הוא אותה, לשאול אפשר

להקשות יש הכי בלאו דהנה, בווסתות.

את זה סותרי� לכאורה הרמב"� שדברי

מהל' (פ"ה הרמב"� כתב שהרי זה.

אשתו על "הבא בזה"ל, ו) הל' שגגות

בשעת ד� וראתה וסתה בשעת שלא

מקרב� פטורי� אלו הרי התשמיש,

שוגג, ולא הוא כאנוס שזה מפני חטאת,

ואילו ולדקדק לבדוק לו היה שהשוגג

היה לא בשאלות ודקדק יפה יפה בדק

בדרישה טרח שלא ולפי שגגה לידי בא

כפרה, צרי� יעשה כ� ואחר ובחקירה

טהורה הרי לעשות לו מה זה אבל

זה אי� בעל וסתה בשעת ושלא היתה

על שהבא מבואר וכא� אונס". אלא

ד� וראתה וסתה בשעת שלא אשתו

הרמב"� כמש"כ דלא וזהו אונס, נקרא

והרי אשתו על שהבא ח) הל' ש� (פ"ב

שאלה, שלא מפני חטאת חייב נדה היא

אפילו דמיירי הנ"ל משנה הכס� ופי'

וסתה. בשעת שלא

·˙ÎÂ�"הרמב שמש"כ משנה הכס�

שלא אשתו על שהבא כא�

מקרב� פטור ד� וראתה וסתה בשעת

וז"ל תשמיש. לפני כשבדקה איירי

"אפשר ו), הל' ש� (פ"ה משנה הכס�

דוקא היינו אנוס ליה דחשיב דהא

לא א� אבל תשמיש, לפני כשבדקה

ליה חשיב לא תשמיש קוד� בדקה

(איסורי סובר ז"ל שהוא דכיו� אנוס,

וסת לה אי� שא� טז) הל' פ"ד ביאה

יש ואפילו שתבדוק, עד לשמש אסורה

אפשר לבדוק, הצנועות דר� וסת לה

אנוס". אינו בדקה לא א� בזו שא�

ÛÒÎ‰Âבית בספרו בזה הארי� משנה

סו"ס יו"ד (ב"י וז"ל יוס�,

מסכת בריש המרדכי "כתב קפה),

סי' פראג (דפוס הר"מ בש� שבועות

ששימשה האשה על ששאלת תרכב),

לפי תתכפר במה וסתה בשעת שלא

הסדי�, על ד� מצאה שימושה שלמחרת

דאונס חדא ל� תיבעי מאי ידענא לא

בפרק כדמשמע פטרה ורחמנא הוא

יח ד� (שבועות הטומאה ידיעות

כא�. שיי� כפרה מאי וא"כ ע"א)...

על ב) (סי' כ"ט כלל הרא"ש ובתשובות

בלא וסתה בשעת שלא ששימשה אשה

טמאה עצמה מצאה ובשחרית בדיקה

רבינו כפרה, להצריכה נוהג אתה א�

דבר שו� עליה מטיל היה לא ז"ל מאיר

ע"א) יח (ד� דשבועות ב' בפרק כי

הוא אנוס וסתה בשעת שלא אי קאמר

מהלכות ה' בפרק כתב הרמב"� וג� ...
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שלא אשתו על הבא ו) (הל' שגגות

תשמיש בשעת ד� וראתה וסתה בשעת

מפני חטאת מקרב� פטורי� אלו הרי

ונראה שוגג, ולא הוא כאונס שזה

שני בפרק דקאמר מהא שטעמו

אנוס וסתה בשעת שלא אי דשבועות

ליה דחשיב דהא אפשר ומיהו הוא,

לפני בשבדקה היינו כאונס הרמב"�

קוד� בדקה לא א� אבל תשמיש

דכיו� כאונס, לה חשיב לא תשמיש

אסורה וסת לה אי� דא� סובר שהוא

וסת לה יש ואפילו שתבדוק, עד לשמש

שיתבאר כמו לבדוק הצנועות דר�

לאו בדקה שלא כל זה, שאחר בסימ�

הוא". אונס

È¯„Ò‰Âביאר סז) ס"ק קצ (סי' טהרה

הנ"ל משנה הכס� דברי

מהל' פ"ה משנה בכס� "כתב בזה"ל,

ומיהו וז"ל, קפ"ה, סו"ס וב"י שגגות

היינו אונס ליה דחשיב דהא אפשר

לא א� אבל תשמיש לפני בשבדקה

ליה חשיב לא תשמיש קוד� בדקה

אי� דא� סובר שהרמב"� דכיו� כאונס

שתבדוק עד לשמש אסורה וסת לה

לבדוק הצנועות דר� וסת לה יש ואפילו

עכ"ל. הוא, אונס לאו בדקה שלא כל

לאחר שנמצא בגווני דמיירי לומר וצרי�

מקוד� ראתה שהד� וידוע תשמיש

בו שבדקה בעד שנמצא כגו� תשמיש

קוד� שלבשה בחלוק או תשמיש לפני

תשמיש בשעת דלמא דאל"כ וכה"ג,

בדקה היתה אלו מועיל היה ומה ראתה

... ראתה לא שאז כיו� תשמיש קוד�

דאפילו משנה הכס� מדברי לנו היוצא

דאינה דקי"ל וסת לה שיש באשה

כיו� מ"מ תשמיש, לפני לבדוק צריכה

עצמ�, את בודקות דהצנועות דקי"ל

מקרי לא מ"מ מחויבות, שאינ� אע"ג

לשמא אדעתא לאסוקי לו דהיה אנוס,

דהצנועות אמרו חז"ל שהרי ראתה,

או ראתה שמא חשש משו� יבדקו

ה"ל עתה, ראתה תשמיש חימוד משו�

ולא לבדוק, ולצוות אדעתא לאסוקי

הכס� דברי לפי ... בהכי אנוס מקרי

דמדות אמרו דחכמי� כיו� משנה

תשמיש, קוד� שתבדוק הוא צנועות

אי מ"מ לחובה, עליה שוויה דלא אע"ג

שהיה אנוס מיקרי לא כצנועות עביד לא

אבל כצנועות, ולעשות למידק לו

צנועות מדות דאפילו דס"ל להפוסקי�

לשמא כלל חששו שלא כיו� ליכא,

צווה שלא אע"פ אנוס מקרי ראתה,

תשמיש". קוד� לבדוק

ÈÙÏÂשהבא הרמב"� שכתב מה זה,

חייב נדה היא והרי אשתו על

הכס� ופי' שאלה, שלא מפני חטאת

וסתה, בשעת שלא אפילו דמיירי משנה

תשמיש, קוד� בדקה כשלא דוקא היינו

שכ� מפני הוא לשאלה לו שהיה והטע�

את בודקות שהצנועות חז"ל אמרו

אדעתא לאסוקי לו היה ולכ� עצמ�

מיוחד די� הוא זה ודי� לבדוק. ולצותה

עצמ� את בודקות שהצנועות בוסתות,

בשאר אבל החזקה. על סומכות ואינ�
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מצינו ולא החזקה על שסומכי� מקומות

לבדוק טובה מדה שיש בחז"ל עצה

הסומ� א"כ החזקה, נשתנה שלא ולברר

נתברר א� אפילו אנוס נקרא החזקה על

בשאר זה, ולפי החזקה. נשתנה שכבר

אי� דמי� מסולקת מחזקת חו� חזקות

ולכו"ע והתוס', הרמב"� בי� מחלוקת

שכבר נמצא ואח"כ החזקה על הסומ�

ופטור אנוס נקרא החזקה נשתנה

שלמה החמדת כדברי ודלא מקרב�,

הנ"ל. אורה וקר�

Ó"‰˙�Â Ï"È¯‰Ó‰ ˙˜ÂÏÁÓ
„Á‡ „Ú Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ ÔÈ�Ú·

‰�‰Âלעיר טבח בא המהרי"ל בזמ�

שהוא בחזקת בשר ומכר אחד

גמור, חלב שהיה נמצא ואח"כ כשר

הא� המהרי"ל את שאלו העיר וחכמי

והשיב זה. על כפרה צריכי� האוכלי�

סי' החדשות מהרי"ל (שו"ת המהרי"ל

נראה "האוכלי�, בזה"ל, בקצרה פז)

צריכי� ואי� ה� גמורי� דאנוסי� בעיני

הסומ� המהרי"ל שלדעת הרי, כפרה".

העיד שהוא ונמצא אחד, עד דברי על

צרי� ואי� אנוס מיקרי שקר, עדות

כפרה.

Ì�Ó‡חולק המשפט שהנתיבות נראה

דהנה, המהרי"ל. של פסקו על

"השוחט תנ�, ו) משנה (פ"ה בבכורות

הראהו שלא ונודע ומכרו הבכור את

אכלו שאכלו מה ברטנורה), – (לחכ�

קנס (משו� הדמי� את לה� יחזיר והוא

ומה ברטנורה), – איסור בשר שהאכיל�

לה� יחזיר והוא יקבר הבשר אכלו שלא

הפרה את השוחט וכ� הדמי�. את

שאכלו מה טרפה, שהיא ונודע ומכרה

שלא ומה הדמי�, את לה� ויחזיר אכלו

והוא הבשר את לו יחיזור ה� אכלו

הדמי�. את לה� יחזיר

È"˘¯]משו� הוא הדמי� שחזרת כתב

(בבא יוס� הנימוקי אמנ� קנס,

כתב הרי"�) בדפי ע"א מו ד� בתרא

הוא הדמי� את לה� שמחזיר שזה

ועי' קנס, משו� ולא הדי� מעיקר

ט) סי' ממו� נזקי (הל' אפרי� במחנה

יוס�] והנמוקי רש"י מחלוקת בביאור

Ú"Â˘‰Â'סי (חו"מ וכתב זה, די� הביא

בזה"ל, א�ב) סעי' רלד

שלא ונודע ומכרו הבכור את "השוחט

ויחזיר אכל שאכל מה למומחה, הראהו

ביד מהבשר והנשאר הדמי�, את לו

הדמי�. את לה� ויחזיר יקבר הלקוחות

שהיא ונודע ומכרה פרה השוחט וכ�

לה� ויחזיר אכלו שאכלו מה טרפה,

הבשר לו יחזיר אכלו שלא ומה הדמי�,

המוכר אבל ... הדמי� לו יחזיר והוא

מדברי אכילתו שאיסור דבר לחבירו

מחזיר קיימי� הפירות היו א� סופרי�,

אכל אכל� וא� דמיו, ונוטל הפירות

כלו�". לו מחזיר המוכר ואי�

,‰�‰Âשל דינו שכל חידש השו"ע

להחזיר המוכר שצרי� המשנה
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האסור דבר כשמכר רק הוא הדמי�

מדרבנ� האסור בדבר אבל מדאורייתא,

החילוק מהו וצ"ע הדמי�, להחזיר א"צ

בזה"ל, ד) ס"ק (ש� הסמ"ע וכתב בזה.

דאורייתא דאיסור במכשול "דדוקא

מחשב האוכל אכילת דאי� ועוד קנסוהו,

שעבר לו הוא מצער ואדרבה הנאה לו

שהיה א� באכילת� דאורייתא איסור על

דרבנ�". איסור באכל משא"כ שוגג

איסור דבר האוכל מדוע צ"ע, ולכאורה

איסור שעבר במקו� רק מצטער בשוגג

איסור שעבר במקו� ולא דאורייתא,

דרבנ�.

·˙ÎÂג ס"ק (ש� המשפט הנתיבות

זה דבר בביאור ד) וס"ק

ב' שכתב ד ס"ק סמ"ע "עיי� בזה"ל,

להחזיר דחייב דאורייתא באיסור טעמי�

משו� ב' דקנסוהו, משו� א' הדמי�,

איסור כשאכל הנאה חשיב דלא

דבאיסורי דא� אפשר ... דאורייתא

כפרה צרי� בשוגג אוכל� אפילו תורה

באיסור מ"מ היסורי�, על להגי� ותשובה

עבר לא וכאילו כפרה שו� א"צ דרבנ�

ד� בעירובי� אמרינ� דהא תדע, דמי.

עובדא עבדינ� בדרבנ� ע"ב] [ס"ז (מ"ז)

נענש היה ואילו תיובתא, מותבינ� והדר

לעבור לו מניחי� היה היא� השוגג על

נענש דאינו ודאי אלא עונש, ולקבל

הוא והרי דרבנ� באיסור השוגג על כלל

משא"כ ... כשירה אכל כאילו להאוכל

על עונש שמקבל דאורייתא באיסור

השוגג".

¯·ÎÂ]על להקשות האחרוני� האריכו

על כפרה שא"צ הנתמ"ה דברי

במהרש"� עי' דרבנ�, באיסור השוגג

חמד ובשדה רלד סי' שלו� במשפט

[245 ד� ח"א

¯‡Â·ÓÂשמי הנתה"מ, בדבר להדיא

ואכל וקנה המוכר על שסמ�

כפרה צרי� מדאורייתא האסור בשר

דלא וזהו היסורי�. על להגי� ותשובה

על שסמכו שאלו הנ"ל המהרי"ל כדברי

צריכי� ואינ� ה� גמורי� אנוסי� הטבח

בי� המחלוקת יסוד מהו וצ"ע, כפרה.

ונתה"מ. המהרי"ל

˙˜ÂÏÁÓ‰ „ÂÒÈ ¯Â‡È·
Ó"‰˙�Â Ï"È¯‰Ó‰ ÔÈ·

¯˘‡Âשיטת ביארנו שכבר בזה, נראה

עד שסמיכת שלמה, החמדת

שהתורה בעלמא, הנהגה אלא אינו אחד

אע"פ אחד עד על לסמו� שיש אמרה

הכירה שהתורה וכיו� שמשקר, שאפשר

שיש צוה ומ"מ משקר שהעד האפשרות

אחד עד על הסומ� א"כ עליו, לסמו�

וי"ל אנוס. נקרא הטעהו שהעד ומנצא

כתב ולכ� המהרי"ל, דעת שכ"ה

וקנו הטבח על שסמכו שאלו המהרי"ל

ואינ� אנוסי� מקרי גמור חלב ואכלו

כפרה. צריכי�

Ì�Ó‡הנוב"י ששיטת כתבנו כבר

על שהסומ� הוא, ונתה"מ

הסומ� וכ� המיעוט כפי ונמצא הרוב



כפרה צריך באיסורין ע"א דברי על שסמך מי èîהאם

החזקה שנשתנה ונמצא החזקה על

טעות כא� שאי� כיו� אנוס נקרא

אחד עד על הסומ� אבל ומכשול,

כיו� שוגג נקרא והכשילו שקר שאמר

י"ל ולכ� ומכשול. טעות כא� שיש

כתב ולכ� בזה, לשיטתו הוא שהנתה"מ

כשר שהבשר אחד עד על שהסומ�

מקרי מדאורייתא אסור שהוא ונמצא

כיו� זה, על כפרה וצרי� אנוס ולא שוגג

שכתב מה זה, ולפי הכשילו. שהעד

החמדת לבעל בתשובתו הנתה"מ

הכל בספרו, שכתב מה וכ� שלמה,

ה� בספרו ודבריו אחד, בקנה עולה

בתשובתו. מש"כ ע� לשיטתו

¨
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‚‰"„�ÏÂ‰ ÈÂÏ‰ ‰„Â‰È È·ˆ ¯

Ë"� ¯· Ë"� ÔÈ„· ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙˜ÂÏÁÓ ¯Â‡È·

'Úושמואל רב דנחלקו קי"א: ד חולי�

נ"ט בר נ"ט שנקרא שני טע� בדי�

א� בשר שבלע בקערה שעלו דדגי�

שמואל אסר רב בכותח לאכל� מותר

שהלכה אביי בש� פסק וחזקיה שרי

שכתב ברש"י, ש� וע' כשמואל

לתו� שנתנ� רותח בצלי שמדובר

לדעת והשאלה בשר שבלע הקערה

לא, או עצמו כבשר הקעערה הא� רש"י

לברר וברש"י הגמ' בדברי לחקור ויש

בוריה על זה .די�

˘ÈÂושמואל רב נחלקו למה לברר

ולא דוקא בקערה דגי� של בציור

בכלל, א� ואי�, בצלי או בבישול

לברר יש עוד ובבישול. בצלי נחלקו

בדיעבד בלשו� זה די� נמסר למה

בלכתחילה הדי� מה ולמעשה ."שעלו"

'Úובב"י צ"ד ס' ריש יו"ד בטור

באיזה ראשוני� מחלוקת שהביא

נ"ט בר נ"ט די� שיי� הבישול .סוגי

˙Ú„רק התיר שמואל דלרש"י הריב"�

כלי (עירוי בקערה שעלו בציור

ולא בצלי ולא שני) לכלי ראשו�

.בבישול

˙Ú„בבישול ג� רש"י שהתיר הרא"ש

בצלי ג� .ולכאורה

˙Ú„רק רש"י שהתיר התרומה ספר

אול� בצלי ולא שעלו בדגי�

המי� שע"י משו� מותר ג� בבישול

טע� שהוא נ"ט בר נ"ט בר נ"ט נעשה

ומותר .שלישי

˙Ú„חילק שלא ור"י ר"ת בש� הג"א

ובי� בצלי בי� והתיר כלל רש"י

הרמב"� דעת וכ� .בבישול

„ÂÚהוא א� נ"ט בר נ"ט בדי� נחלקו

ש� הגמ' כלשו� בדיעבד בדוקא

לאו הגמ' ולשו� מותר לכתחילה ג� או

.דוקא

˙Ú„לכתחילה ג� דמותר .ב"י

˙Ú„מותר נ"ט בר דנ"ט ירוח� רבינו

לכתחילה אסור בדיעבד רק

השני במי� לאכלו נ"ט בר נ"ט .לעשות

Ú"Úנ"ט בר נ"ט דדי� שביאר ש� בר"�

נ"ט בר דנ"ט בציור בדוקא הוא

דאיסורא נ"ט בר נ"ט אבל דהתירא

שני טע� א� ביאור צרי� זה וג� אסור

והתירא? איסורא בי� נ"מ למאי מותר



נ"ט בר נ"ט בדין הראשונים מחלוקת àðביאור

Ì‚דברי� בכמה נחלקו .באחרוני�

Ë"� בכלי�‡. נ"ט .בר

˙Ú„בר נ"ט שדי� בפ"ת מובא פמ"ג

כ� ומשו� בכלי� רק הוא נ"ט

ב"י ראשו� כלי יעשה בשרי תפו"א

נ"ט בר נ"ט ולא .מבשר

˙Ú„נ"ט בר נ"ט שאי� יהודה יד

אחד כלי יש א� אבל באוכלי�

די� יש אוכלי� שיש א הטע� בהעברת

נ"ט בר .נ"ט

˙Ú„ג� נ"ט בר נ"ט שיש אריה פני

כלי שו� בלי אפילו .באוכלי�

Ë"� בישול·. בשעת נ"ט .בר

˙Ú„נ"ט בר נ"ט היתר שאי� חוו"ד

כ"ר .בבישול

˙Ú„נ"ט היתר שיש ופמ"ג אפרי� בית

בבישול נ"ט .בר

Ì‡ כשיש‚. שיי� נ"ט בר נ"ט היתר

התבשיל בתו� איסור .טע�

˙Ú„האיסור טע� נשאר א� המהרש"ל

נאסר התבשיל שהיא אופ� .בכל

˙Ú„האיסור טע� כשיש א הפ"ח

מותר התבשיל זאת .שבכל

‰‡¯�‰Âשהרי מחלוקת� לבאר לאמר

של מושג בעצ� לחקור יש

בר נ"ט היתר נובע ממה נ"ט בר נ"ט

טע� שנפסק אחרי לכאורה הרי נ"ט

לישאר צרי� איסור טע� בעיקר

פע�באיסורו שכל לאמר שיש אלא .

נחלש למקו� ממקו� עובר שהאיסור

מדברי מבואר נראה (וכ� טעמו

ושמואל רב ומח' בנידו�). הערוה"ש

חלש הוא כבר נ"ט בר נ"ט א� הוא

להוסי יש ואולי טע�. להתיר מספיק

בר נ"ט ד' התרומה בספר שפסק שמה

שלמד משו� הוא מותר נ"ט בר נ"ט

בעוד ולא נ"ט בר נ"ט ב שנחלקו בגמ'

מותר נ"ט בר נ"ט בר נ"ט שלכו"ע נ"ט

איסור טע� מספיק נשאר לא שכבר

שנחלקו מה מוב� כ� ג� ולפ"ז לאסור.

נ"ט בר נ"ט היתר שיי� מתי הראשוני�

רק שהוא בקערה שעלו דגי� רק א�

וכו' בבישול ג� או בצלי או בעירוי

נחלש כמה הבישול בדרכי לחלק שיש

להסביר יש ועוד ואחד. אחד בכל הטע�

אמרינ� אי הפוסקי� נחלקו במה בזה

א� או באוכלי� או בכלי� נ"ט בר נ"ט

מוב� כ"ז אבל האיסור. טע� נשאר

שמתי משו� האוסרי� הפוסקי� לדעת

א"א איסור טע� שיש להניח שיש

והג"א הרמב"� לדעת אבל להתיר.

יש נ"ט בר נ"ט מקרה בכל שהתירו

טע� אמרינ� הרי הותר למה להבי�

נ"ט שהוא נ"מ ומה הטע� ונאסר כעיקר

נ"ט? בר

Ï"ÈÂבכל נ"ט בר נ"ט המתירי� שלדעת

משו� אינו הוא הדי� יסוד עני�

סוברי� שה� משו� אלא הטע� קלישות

שכשיוצא כפשוטו הוא כעיקר שטע�

הטע� די� נשאר ד"א לתו� מדבר טע�

כשיוצא אז ממנו. שיצא הדבר כדי�

כדי� הטע� נשאר אסור ממאכל הטע�
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בר בנ"ט אבל אסור דבר שהוא העיקר

א היתר של מדבר הטע� שיוצא נ"ט

העיקר הרי כעיקר טע� נאמר א�

נ"ט מתירי� יש למה מוב� ולפ"ז מותר!

שאי� במקו� וא בבישול א נ"ט בר

נשאר א� וא בישול בשעת וא כלי�

כאית ולמר ליה כדאית למר איסור טע�

ליה.

'ÚÂנית� ד"ה בסו ש� רש"י בדברי

אבל וז"ל הא טע� נות� בר טע�

ע"י אלא כשר אינה עצמה היא זו הערה

וכדברינו עכ"ל. כבשר ואינה טע� נות�

ודו"ק. חומר כמי� עולי� הדברי�

‡˙˘‰Âאי� להבי� יש להכי דאתית

נ"ט בר שנ"ט לאמר שיי�

מדאורייתא כעיקר טע� למ"ד מותר

נ"ט בר נ"ט מדאורייתא שלכו"ע וי"ל

שעיקרו מדבר שכשיוצא משו� מותר

אסור כעיקר טע� די� שיי� לא מותר

הוא המחלוקת וכל נ"ל. מותר שהעיקר

דהיינו מדרבנ� נ"ט בר נ"ט נאסר א�

רק א� זה בדי� חז"ל אסרו כמה עד

כנ"ל וכו' ג"כ ובבישול בצלי או בעירוי

ועוד לא או בכלל אסרו א� נחלקו ובזה

אחרת. או זו בצורה רק אסרו שמא

¯˙ÂÈÂכל הר"� לדעת למה ג"כ מוב�

נ"ט בר בנ"ט הוא הנידו�

נ"ט בדי� חילוק שיהיה למה דהתירא

אלא לאיסור היתר בי� טע� וחשיבות

חז"ל מגזירת הניד� שכל משו�

בר נ"ט ב איסור אי� וודאי ומדאורייתא

נ"ט בר בנ"ט פליגי לא כו"ע נ"ט,

נבאר אלא וכל. מכל שאסרו דאיסורא
היכ� עד דהתירא נ"ט בר בנ"ט לדו�

ודו"ק. מדרבנ� נאסר

¨



שני כלי âðבענין

Ô‡ÓÚ�ÈÈ‰ ·˜ÚÈ ·¯‰

È�˘ ÈÏÎ ÔÈ�Ú·

:‰Ï‡˘כוס לתו� בשרי כ� התוחב

בו, סולדת שהיד ח� קפה

הקפה נאסר א� לדו� יש חלב בו ויש

הכ�. או הכוס

:‰·Â˘˙צדדי� כמה יש זו בשאלה

של הדי� מה א) ולברר, לדו�

או יומו ב� הכ� היה הא� ב) שני. כלי

בו סולדת יד המשקה הי' הא� ג) לא.

הכ� נעשית אי� ד) החלב. שנת� אחר

ע"פ בשרי באמת הוא הא� פי' � בשרי

מבליעת מלא הכ� משיעור וכמה די�

יש הא� מיד הכ� הסיר א� ה) בשר.

לא. או בליעות

פ'‰�‰ המחבר שיטת שני כלי בדי�

אבל מבשל כ"ש דאי� ס"ה ק"ה

ונכו� ומבליע מפליט דעכ"פ י"א מביא

ברע"א וע' לכתחילה. כמות� להחמיר

נחשב בהגעלה שאפשר דכלי ש�

א� לשיטתו ולכ� לכתחילה לעול�

אינו כ"ש דבדיעבד מותר, שהקפה

להגעילו חייב הכ� מ"מ ומבליע מפליט

דלגבי בהגעלה אפשר א� הכוס וכ�

שיטת והרי לכתחילה נחשב הגעלה

שמפליט חוששי� דלכתחילה המחבר

המחבר. שיטת כא� עד ומבליע.

˙ËÈ˘Â'וס סי"א ס"ח בסימ� הרמ"א

מבשל אינו שני דכלי ס"ג צ"ה

לשיטתו ולכ� ומבליע מפליט אינו וג�

דבר. שו� לאסור אי�

ÌÏÂ‡'ד ס"ק ק"ה סימ� הט"ז שיטת

שני דכלי המהרש"ל כדעת

החמירו וכוותיה מבליע או מפליט

יו"ד חת"ס שו"ת ה"ה פוסקי�, הרבה

ס' מאיר בית קל"ח, ס' ואו"ח צ"ה סי'

ס"ק חידושי� צ"א ס' חוו"ד ס"ב, ק"ה

ק"ה סי' יהודה יד סק"י, חי' וק"ה ח'

הפמ"ג סת� וכ� כ"ג, ס"ק הקצר פירוש

תשובה. ד"ה א' ס"ק משב"ז פ"ז ס'

ס"ק ק"ה ס' החיי� בכ� הכריע וכ�

לחוש יש מרובה הפסד דבאי� ל"ח

לפחות או כולו לאסור הפוסקי� לדברי

או שני בכלי כח שיש והיינו כ"ק.

לפעול וא"י בלחוד להבליע או להפליט

דיכול האלו הפוסקי� ולפי כא'. שניה�

נאסר לכ� טעמו מהכ� לפלוט הכ"ש

הכוס אבל מהכ�, שיצא מטע� הקפה

יכול דאינו בהתירו נשאר לכאורה

לתו� ולהכניסו הכ� של טעמו לפלוט

הכוס.

ÌÈ¯·„ÎÂמרבבה בדגול נמצאי� אלו

במהרש"ל עיי� וז"ל תנינא
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מזה והעולה ס"ד סי' הבשר כל פרק

אחת פעולה רק עושה אינו שני שכלי

שני� לא אבל להבליע או להפליט או

נות� א� כ� וא� הפליטה. שיבליע יחד,

בשר א� לקערה יומו ב� חולבת כ�

והקערה הרוטב וג� אסורה הכ� ורוטב

ע"ש. מותרי� והבשר

ÌÏÂ‡לא שכתבנו כמו הכוס להתיר

שנמצא החלב דהא כ"כ, פשוט

שני הכלי יכול בודאי בעי� עצמו בכוס

החלב יכול ובא� הכוס. לתו� להכניס

בי� ידועה למחלוקת באנו לאסור עצמו

ש� דהט"ז ק"ה בסימ� והט"ז הש"�

אמרי' וחלב בבשר דג� ס"ל י"ג ס"ק

והש"� האוסר. בלא אוסר הנאסר אי�

הבשר בלי אוסר דהחלב סובר י"ז בס"ק

עמו שיבא וא"צ עצמי איסור דנעשית

הט"ז דלשיטת להיות צרי� ולכ� הבשר.

נאסרת הש"� ולשיטת הכוס נאסר אינו

החלב שיכנס רק צרי� אי� דהא הכוס,

לעשות, שני כלי יכול וזה לבד, שנאסר

לתו� האסור החלב להבליע דהיינו

הכוס.

Â‰ÈÓכלל יעקב המנחת הכריע כבר

כ"ג ס"ק פר"ח סק"א, כ"ח

והט"ז המהרש"ל כדעת י"ד ס"ק וכו"פ

וכ"פ בב"ח ג� הנאסר אי� דאמרינ�

פירשבבי יהודה יד סק"ב הגר"א אור

ט"ז ס' יו"ד והחזו"א סקכ"ח הארו�

ד'. ס"ק

„ÂÚÂחוששי� א� דאפי' לדעת יש

י"ז ס"ק ק"ה בס' הש"� לדעת

ויכול הנאסר, אי� אמרינ� דלא הנ"ל

עצמו הש"� מ"מ לאסור, עצמו החלב

כלי דאי� סק"ה ס"ק ק"ה בסימ� ס"ל

חרס בכלי ורק כלי� בסת� אוסר שני

ובי� הט"ז לדעת שבי� נמצא מאכל. או

הנ"ל, בכוס להקל יש הש"� לדעת

שני בכלי שמחמיר הט"ז דלדעת

אי� אמרינ� מ"מ מבליע או שמפליט

וטע� אוסר עצמו החלב ואי� הנאסר

הו"ל דזה ליכנס יכול אינו הבשר

דהחלב הש"� ולדעת ומבליע. מפליט

רגיל בכלי מ"מ לאסור יכול עצמו

להחמיר אי� חרס כלי שאינו דהיינו

שרי. בכלי

„·ÏÓÂא� דאפי' להעיר יש הנ"ל כל

חומרות ב' להחמיר רוצי� אנו

לדעת להחמיר א) דהיינו הנ"ל

או מפליט דכ"ש וט"ז המהרש"ל

יכול דהנאסר הש"� לדעת ב) מבליע.

י"ל מ"מ בב"ח. האוסר בלא לאסור

דאורייתא בבב"ח רק הי' הש"� דחומרת

אמרינ� אז איסור של גופו שנעשה

דיד� באופ� אבל ליל� יכול דהנאסר

ופליטות, בליעות א"א היותר שלכל

צד איכא מבשל, אינו בודאי שני דכלי

דאי� יודה הש"ר דאפי' למימר חזק

איסור. של גופו נעשה

˘ÈÂדרבנ� דבב"ח זה לעני� ראיה קצת

איסור. של גופו נעשית אמ' לא

לגבי כתב ל' ס"ק פ"ז בסימ� דהש"�

דבב"ח בטל, שאינו מעמיד של הדי�

נחשב לא ומליחה כבוש ע"י שנאסר
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סי' בחוו"ד נמצא וכ� איסור, של גופו

דאמרינ� דהא סק"ה ביאורי� צ"ב

עצמו מחמת איסור נחשב דבב"ח

בשר דוקא היינו בנגיעה אחרי� לאסור

ע"י שנאסר בב"ח אבל בחלב שנתבשל

לא. בשול כדר� שלא ומליחה כבוש

שני בכלי שנאסר בב"ח לענינינו ולכ�

ופליטה בליעה רק בישול אי� דבודאי

כא� אי� הש"� לדעת דאפי' י"ל וכנ"ל

בלא ליל� החלב שיוכל איסור של גופו

ע"ב סי' יהודה ביד נמצא וכ� הבשר.

דרבנ� דבב"ח י"א ס"ק הארו� פירוש

הנאסר. אי� דאמרינ� מודה הש"�

ÔÎÏÂהכוס להתיר דיש מהנ"ל היוצא

ומבליע מפליט שני כלי דאי�

לאסור א"א עצמו החלב ידי ועל כא',

לא דרבנ� וע"י דרבנ�, בב"ח א"א דהא

לדעת אפי' איסור של כגופו דהוי' אמ'

לאסור יש והכ� הקפה אבל הש"�.

וכנ"ל.

‰�‰Âמ"ב סימ� א' חלק יו"ד באג"מ

החוו"ד דברי מביא ב' ענ�

דעירוי דס"ל כ"ג ס"ק צ"ב בסימ�

א� הקילוח, נפסק ולא כירה על שנזחל

ומפליט לו יש ראשו� כלי עירוי שדי�

ככ"ר ממש מבשל אינו מ"מ ומבליע

כאחת. ולהבליע להפליט יכול אינו וג�

Ê"ÚÂבסימ� מהרמ"א האג"מ הקשה

מי� בעירה שכתב ס"ג צ"ה

וחלב בשר של כלי� על פרווה

אי� ש� והא שניה� שמותרי� מלוכלכי�

להבליע אלא ולהבליע, להפליט צרי�

וכתב שני. של לתו� א' ממי� הבעי�

אינו למה דהסיבה להרמ"א דס"ל לפרש

תלוי כא' ולהבליע להפליט עירוי יכול

שא"י פעולות שתי דהוא משו� בבישול

דפנות לה� יש אא"כ לעשות חמי�

לעשות א"י דפנות בלא אבל מחממות

דלחמ� להאג"מ ס"ל ולכ� פעולות. ב'

ואח"כ א' בכלי שדבוק הלכלו�

ב' נמי נחשב שני לכלי להבליעו

שמקושר א� שני, כלי שאי� פעולות

לעשות. יכול שדבוק, ראשו� לכלי

‡ˆÓיכול� אינו שני כלי האג"מ לפי

אינו וג� כא', ולהבליע להפליט

ב' נחשב דזה נמי ולהפליט לחמ� יכול

יכול אינו דיד� בנידו� ולכ� פעולות.

להבליע ואח"כ החלב לחמ� שני הכלי

לחמ� א"י וכ� הכוס. או הכ� לתו�

טעמו להפליט זה ואחר בו, שנת� הכ�

ב' פעולה נחשב שזה החלב לתו� ממנו

כלי האג"מ ולדברי מהכ�. ההפלטה �

ח� חלב הכניס אא"כ אוסר אינו שני

בשרי כ� בו הכניס ואח"כ כ"ש לתו�

שהכ� או הכ�. לתו� חלב נכנסי� דאז

הכלי ואז מקוד� היה לתוכו שהוכנס

ממנו. טעמו מפליט שני

ÈÙÏÂרגיל בציור האג"מ של דעתו

שנכנס קר והחלב קר היה שהכ�

מותר. הכל שני בכלי חמי� מי� לתו�

וכנ"ל.

ÌÏÂ‡נסתר האג"מ של חידושו

הכריע צ"ה דבסימ� מהפמ"ג,
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כלי� על מי� עירוי לעני� ס"ק הט"ז

לאסור יש ומלוכלכי� מיני� ב' של

דכלי כיו� מותר שני כלי אבל שניה�,

ש� ובפמ"ג מבליע. ולא מפליט לא שני

מחמיר ט"ז ק"ה דבסי' מקשה

ומבליע מפליט שני דכלי כהמהרש"ל

להפליט כא� מ"מ מרובה הפסד באי�

כח שני בכלי דאי� שרי כא' ולהבליע

וסיי� כא'. והבלעה הפלטה לעשות

בלא להחמיר יש מלוכל� דא� הפמ"ג

הפסד דבאי� והיינו מרובה. הפסד

לחמ� בכ"ש כח שיש מחמיר מרובה

מי� בתו� ולהבליע בכלי� שיש כבעי�

השני.

ÔÎÂ'ד משב"ז ק"ה סימ� הפמ"ג כתב

ומבליע מפליט שני כלי דאי� דהא

כ� לגוש מצלול אבל לגוש מגוש היינו

הכלי שיכול דהיינו שני הכלי מכניס

ולהפליט לתוכו שנית� הגוש לחמ� שני

האג"מ. לדברי פעולות ב' והיינו בו

‡ˆÓהמי�� יכול הפמ"ג דעת לפי

החלב לחמ� שני שבכלי

הכ�. לתו� להפליטו וג� לתוכו שנשפ�

והקפה הכ� הפמ"ג של לדעתיה ולכ�

הכ� לחמ� יכול שני הכלי דהא אסור

הקפה. לתו� הבשרי פליטתו ולהבליע

נחשב דזה להתיר יש עדיי� הכוס אול�

להפליט דהיינו כא' ומבליע מפליט

וכבר הכוס, לתו� ולהבליע הכ� טע�

יכול שרי כלי המהרש"ל דלדעת כתבנו

שניה�. ולא להבליע או להפליט או

והכ� דהקפה לי נראה כ� למסקנה ולכ�

להתירו. יש והכוס אסורי�

˘ÈÂא� והוא הכל להתיר אחר צד עוד

קט� רגע לאיזה הוכנס רק הכ�

ס' פת"ש (ע' דניאל להחמודי דס"ל

מיד שהסיר דכל השני) ח' ס"ק ק"ה

מס' ומקורו ופליטות בליעות שו� ליכא

של קדירה הרמ"א דכתב ב' סעי� צ"ב

וניער חלב טיפת לתוכו שנפל בשר

ומיד מיד. ניער א� מותר דהכל הקדירה

מיד הוסר א� לכ� נמי שיעור בו יש

בו שהיה אא"כ אסר ולא מותר הכ�

שזה מיד הכיר א� לדינא ולכ� קצת.

לצר� יש בודאי מיד והסירו בשרי כ�

האג"מ הוראת ע� דניאל החמודי שיטת

הכל. ולהתיר

¨
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Ë˜È„Ú�Ú· „Â„ Ô¯‰‡ ·¯‰

ÛÚ˙ÒÓ‰Â ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘·Â ˙·˘· ÏÂ˘È· ¯ÂÒÈ‡ „ÂÒÈ ÔÈ�Ú·

(à·˙Îפ"ט שבת (הלכות הרמב"�

ע"ג בשר הניח וז"ל: ה"ה)

אפי' כגרוגרת בו נצלה א� גחלי�

נצלה לא חייב. מקומות ושלשה בשני�

חצי כולו נתבשל אבל כגרוגרת בו

בצד בישול חצי נתבשל חייב. בישול

חצי ויתבשל בו שיהפו� עד פטור אחד

מתבאר עכ"ל. צדדי� משני בישול

כל בישול בי� מחלק שהוא מדבריו

כל מבשלו שא� כמאב"ד, לבישול צרכו

כגרוגרת ממנו בישל אפי' מתחייב צרכו

אלא נתבשל לא א� אבל בלבד,

כל את שיבשל עד חייב אינו כמאב"ד

החתיכה.

˙Â‚˘‰·Âאברה� "אמר כתוב הראב"ד

ב� כמאכל הוא בישול חצי

שיח (סי' אברה� במג� ועי' דרוסאי".

על לחלוק בא שהראב"ד שהבי� י) ס"ק

בישול חצי דבנתבשל וסובר הרמב"�,

כשמבשל חייב וא"כ כמאב"ד, זהו

החתיכה. כל לבשל צרי� ואי� כגרוגרת

הרמב"� על הרמ"� הקשה כ� ובאמת

ידעתי לא וג� וז"ל: בכס"מ) (הובא

נתבשל כי חייב שהוא בישול בחצי מאי

שבת לגבי הוא בישול כולא כמאב"ד

חייב אמאי כמאב"ד נתבשל לא וא�

בפמ"ג ועי' עכ"ל. וצ"ע שבת לעני�

השגתו שביאר י) ס"ק שיח סי' (א"א

שבת לגבי הוא בישול כולא דמאב"ד

שנתבשל אחר בישול דאי� וי"א

כל מבושל שנא מאי וא"כ כמאב"ד,

הרמב"�, לדעת כגרוגרת שחיובו צרכו

כל לבשל שצרי� דרוסאי ב� ממאכל

הרמב"�, של בטעמו וצ"ב החתיכה.

והראב"ד. הרמב"� נחלקו ובמה

(á‰�‰Âנתבשל" ש� הרמב"� כתב

אחד בצד בישול חצי

אסור. אבל שפטור ומבואר פטור",

לח: ד� (שבת יוס� הראש ע"ז וכתב

וכו' בשבת המבשל כי וז"ל: ודע) ד"ה

בכמות ה� שיתחייב שיעור וצרי� חייב

ואיכות וכו' כגרוגרת כמות באיכות, ה�

פחות הא וכו' כמאב"ד שיתבשל הוא

חצי כדי� אסור אבל פטור ממאב"ד

ט' פרק ש� ברמב"� כמבואר שיעור

שכתב שמזה והיינו עכ"ל. ה' הלכה

הראש דייק אסור אבל פטור הרמב"�

בבישול שיעור חצי איסור שיש יוס�

נ (סי' בחזו"א [וע"ע ממאב"ד פחות

שנתחמ� שכל ג"כ שפסק ט) אות

נתבשל לא אפי' סולדת יד בשיעור

שיעור]. חצי כעי� אסור כמאב"ד

Ï·‡מהלכות כב (פרק האזל באב�

הראש על תמה ח�י) הלכה שבת

כלל דמי דלא נראה ולי וז"ל: יוס�
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דגדר התורה, שבכל שיעור לחצי

חלק שהוא הוא, שיעור חצי של האיסור

בכדי שיעור בו שאי� וא� האסור מדבר

כל הכא אבל הוה, מיהא איסורא לחייב

משו� בו אי� כמאב"ד נתבשל שלא

שיי� דלא נמצא וכו'. כלל בישול

הוא והחיוב ושיעורי� חלקי� בבישול

לשיעור הגיע שלא וכל הבישול, עצ�

שמה דבריו וביאור עכ"ל. כלו� אינו זה

בדבר רק שיי� אסור שיעור שחצי

כמו שיעור, צרי� עליו לחייב שבכדי

בכזית, ששיעורו אסור דבר אכילת

כבר וזה האכילה (בעצ�) הוא שהאיסור

אלא מכזית פחות כשאוכל ג� עשה

אז כזית שיעור צרי� לחייבו שבכדי

אינו בו שהצור� דבר אבל אסור, ח"ש

האיסור מהות מעצ� אלא שיעור מחמת

משו� אפי' אסור אינו מזה בפחות א"כ

השבת שביתת [וע"ע שיעור. חצי

ערוי בעני� נט אות מבשל מלאכת

ח"ש, משו� אסור אי קליפה כדי מבשל

ומה בבישול]. ח"ש שיי� אי סב ובאות

דחה הרמב"� מלשו� יוס� הראש שדייק

כמאב"ד בישול שבאמת האזל האב�

בבישל שפטור ומה גמור, בישול הוא

כמקלקל שהוא משו� הוא אחד צד רק

בהיותו לאכילה ראוי הבשר שאי�

אחד. מצד רק מבושל

Ì¯·(רנד (סי' הב"י מדברי באמת

בצד כמאב"ד שבבישול מבואר

באותו אפי' כמבושל חשיב לא אחד

אחד בצד שמאב"ד ש� שכתב הצד,

שבת מערב כירה ע"ג להשהותו אסור

אחד בצד צרכו כל מבושל א� אבל

שלדעתו ומבואר להשהותו, מותר

חשיב לא אחד בצד כמאב"ד במבושל

מוכח וכ� הצד. באותו אפי' כמבושל

ז) (מצוה חינו� המנחת שכתב ממה

א' בצד כמאב"ד פסח קרב� נצלה שא�

וא"כ מבושל. ואינו נא חשיב עדיי�

האזל האב� של לדחייתו ליתא לפי"ז

כהבנת הרמב"� מדברי מוכח ולכאורה

תמוהי�. הרמב"� ודברי יוס�, הראש

(â‰�‰Â(ג הלכה (ש� הרמב"� כתב

דבר האור על "המבשל

שאי� דבר או צרבו כל מבושל שהיה

ע"זצר וכתב פטור". כלל בישול י�

שלא שכל רבינו מדברי "נראה הכס"מ

למאכל שהגיע אע"פ צרכו כל נתבשל

וחיובי בישול ביה שיי� דרוסאי ב�

את שהביא משנה במגיד ועי' מחייב".

הרשב"א בחי' (הובא הרשב"א שיטת

וסובר ע"ז, שחולק לט.) וד� יח: לד�

עליו חייבי� אי� כמאב"ד בישול שאחר

נחלקו במה ויל"ע בישול. משו� שוב

שכבר אחר בישול שיי� אי הראשוני�

כמאב"ד. נתבשל

(ã‰�‰Âהאחרוני� שנחלקו מצינו

דשיי� הרמב"� בשיטת

לחייב כדי אי מאב"ד, אחר בישול

עד כולו לבשל צרי� זה בבישול

כל על דילמא או צרכו, כל שיתבשל

(סי' הט"ז שדעת חייב. בישול תוספת

א� רק אלא חייב שאינו ט) ס"ק שיח
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טל באגלי משמע וכ� כולו, נתבשל

במ"ב עי' אבל ז). הלכה אופה (מלאכת

אחרוני� הרבה שהביא (ש�) וביה"ל

על שחייב וסוברי� הט"ז על שחולקי�

גמר לא אי אפי' בישול, תוספת כל

באמת למה הט"ז שיטת וצ"ב בישולו.

ותוספת תוספת כל על חייב יהא לא

בישול. אחר בישול דיש כיו�

(ä‰‡¯�‰Âדהנה הוא, בזה לומר

שיסוד משמע בפשטות

משו� הוא בישול אחר בישול אי� די�

שיי� לא מבושל הוא שכבר שבדבר

'אי� הראשוני� וכלשו� בישול, עוד ביה

היא הרשב"א ושיטת בישול'. משו� בו

כמבושל נחשב דרוסאי ב� שמאכל

אלא אינו אח"כ שנתבשל ומה לגמרי

בשיטת יל"ע וא"כ לו. ויפה כמצטמק

מאב"ד, אחר בישול דשיי� הרמב"�

א"כ מבושל כבר חשיב מאב"ד דאי

לא הא אח"כ כשנתבשל חייב אמאי

שסובר וצ"ל בישול. עוד ביה שיי�

הוי דרוסאי ב� שמאכל הרמב"�

שהתחיל מבושל, ואינו כמבושל

אלא נגמר. לא עדיי� אבל הבישול

על חייב באמת אמאי יל"ע דא"כ

לא שהחתיכה מכיו� הראשו� הבישול

שהוא שמכיו� וצ"ל לגמרי. נתבשלה

כדי בזה די קצת מבושל חשוב

באמת אכ� בישול. משו� עליו להתחייב

אחר באופ� הרמב"� שיטת לבאר יש

וכדלהל�.

(å‰�‰„(ז (מצוה חינו� המנחת חקר

כמאב"ד בישול די� ג� אי

שאר לגבי ג� או שבת לגבי דוקא הוא

בשר בישול לגבי וכגו� התורה, דיני

שאסור פסח קרב� לעני� וכ� וחלב,

חשיב מאב"ד הא� מבושל לאוכלו

ראיה חינו� המנחת והביא בישול.

בגמ' דאיתא (קח:) בחולי� רש"י מדברי

על (דהיינו אמרו בישול "באיזה ש�

בישול משו� עליו חייבי� בישול איזה

אוכלי� שאחרי� כל וחלב) בבשר

דהיינו רש"י זה על וכתב אותו",

המנ"ח מכא� ודייק צרכו. כל בנתבשל

כשמבשלו חייב אינו וחלב בשר דלגבי

כל בישול דוקא צרי� אלא כמאב"ד

שנא מאי המנ"ח בזה ונתקשה צרכו.

כל בישול שא"צ משבת וחלב בשר

רש"י דדברי שכתב בריטב"א ועי' צרכו.

משהגיע דחייב ומסתברא דווקא לאו

הפמ"ג אבל דרוסאי. ב� למאכל

שכוונת למד וחלב בשר הלכות בתחילת

כשנתבשל אלא חייב ואינו בדוקא רש"י

שבת שנא מאי צ"ב וא"כ צרכו, כל

וחלב. מבשר

È˙È‡¯Âמנחות (סטענסיל, הגרי"ז בחי'

רש"י, דברי את שביאר נז.) ד�

מאכל שיעור דכל ואפשר וז"ל: וכתב

אחרי�, בבישולי� שיי� לא דרוסאי ב�

עשיית הוא דאיסורו שבת באיסור דרק

חשיבא כמאב"ד נתבשל א� מלאכה

דאיכא אלא בישול, של עבודה מעשה

היכא אבל החתיכה, כל דצרי� שיעורי�
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כגו� החפצא שיתבשל הוי שהאיסור

מבושל יהא שהחפצא דבעי וחלב בשר

נחשב זה אי� זה דשיעור אפשר אז

בקונטרס ראיתי וכעי"ז ע"כ. כבישול

מר' ש� שהביאו ו�ט) כג (שנה מוריה

על שכתב זצ"ל ברוידא זיסל שמחה

בבב"ח חייב שאינו בחולי� רש"י דברי

שרש"י צרכו כל מבושל א� רק אלא

מאכל שאחר סובר שהוא לשיטתו בזה

רש"י (ראה בישול עוד שיי� דרוסאי ב�

על חייב בשבת רק כ� ועל יח:), שבת

עבודה מעשה דחשיב כמאב"ד בישול

בשר לגבי אבל זה, בישול בשיעור

מבושל שהוא במה הוא שהאיסור בחלב

והריטב"א כמבושל. חשוב זה אי�

בבשר שג� וסובר רש"י על שחולק

הוא א� כמאב"ד, שיעור נאמר וחלב

בישול אי� שבשבת שסובר לשיטתו

וכשיטת כמאב"ד נתבשל שכבר אחר

דאיסור דסבר משו� והיינו הרשב"א,

שהחתיכה מה בעצ� הוי בשבת בישול

בהכרח זה ולפי למבושלת, נעשתה

כבר חשיב כמאב"ד בישול שבשיעור

אחריו בישול עוד אי� וממילא כמבושל,

וא"כ לו, ויפה כמצטמק אלא ואינו

כמאב"ד בבישול די ג"כ וחלב בבשר

כמבושל. דחשיב מאחר

Ê"ÈÙÏÂעל לעיל שהקשינו מה ניחא

עוד שיי� אמאי הרמב"�

כמאב"ד, נתבשל שכבר אחר בישול

שמאב"ד כרש"י סובר שהרמב"� די"ל

חשוב דבזה הבישול בעצ� שיעור אינו

בעבודת שיעור הוי אלא מבושל,

עוד דשיי� פשוט וממילא הבישול,

אחריו. בישול

(æ‰Ê·Âהט"ז דעת את לבאר ג� נוכל

שלפי שכתבו טל והאגלי

אחר בישול על שחייבי� הרמב"�

אלא חייב אינו כמאב"ד, נתבשל שכבר

על חיוב אי� אבל צרכו כל נתבשל א"כ

חלקו והאחרוני� בישול, תוספת כל

תוספת כל על שחייבי� וסברי עליה�

לבאר יש הנ"ל ולפי שנתבשל, ותוספת

שחיוב סוברי� שהאחרוני� מחלוקת�,

הבישול עצ� על הוא בשבת בישול

אלא מבושל, חשוב כמאב"ד ובשיעור

כל שנתבשל עד בשולו נגמר לא דמ"מ

תוספת כל על חייבי� וממילא צרכו

זה ג� דהרי כמאב"ד לאחר בישול

שסובר י"ל הט"ז אבל בישול, חשוב

שיעור זה אי� שכמאב"ד שביארנו כמו

מעשה של חשיבות אלא הבישול בעצ�

עוד שיש אע"פ וא"כ דבישול, עבודה

חייב להיות כדי מ"מ אבל אחריו בישול

חשוב שזה צרכו כל לבשלו צרי�

תוספת אבל בישול, של עבודה מעשה

של עבודה מעשה חשיבא לא בעלמא

ודו"ק. בישול

(ç‰�‰Â(ה"ה (ש� הרמב"� שיטת

אזי צרכו כל נתבשל שא�

בכגרוגרת הוא הבישול כמות שיעור

בישול חצי רק אלא נתבשל לא וא�
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כל את לבשל צרי� אז כמאב"ד דהוי

חולקי� והרמ"� והראב"ד החתיכה.

על שחייבי� שמכיו� וסוברי� עליו

גמור בישול הוי א"כ כמאב"ד בישול

יש הנ"ל ולפי בכגרוגרת. שיעורו והוי

כמאב"ד הרמב"� שלדעת שמכיו� לבאר

עבודה מעשה אלא גמור בישול הוי לא

בי� לחלק מקו� יש כ� על בישול של

בכגרוגרת שדי גמור בישול שיעור

שיבשל שצרי� כמאב"ד בישול לשיעור

זה הילו� צ"ב, (ועדיי� החתיכה כל את

והראב"ד לחלק). מקו� יש עכ"פ אבל

כבישול ממש שהוא סוברי� והרמ"�

שיעוריה�. בי� לחלק ואי� גמור

‰˙ÚÓÂ�"הרמב שיטת היטיב מיושב

דשיי� יוס�] הראש [לדעת

פחות בבישול שיעור חצי איסור

תמיהת את לעיל והבאנו מכמאב"ד,

שיעור חצי בזה שיי� אי� האזל האב�

שעצ� מאחר כלו� זה אי� והלוא

שיעור רק ולא האיסור הוא הבישול

האיסור שאי� ניחא הנ"ל ולפי באיסור.

הבישול בעבודת אלא הבישול בעצ�

עשה כבר ממאב"ד בפחות דאפי' ונמצא

בו שאי� אלא בישול של עבודה מעשה

חשיב שפיר וממילא להתחייב, שיעור

שיעור. חצי

(è‰�‰Âובביצה (יח:) בשבת בגמ'

להגיס שאסור מבואר (לד.)

מבשל. משו� בשבת הקדירה את

דמילתא, בטעמא הראשוני� ונחלקו

שהמגיס ביאר (ש�) בשבת שהרשב"א

רוב הבינו (וכ� הבישול, את מקרב

ש�, ריטב"א רמב"� עי' הראשוני�

(הל' הרמב"� אבל ש�), בביצה ורא"ש

חייב שהמגיס כתב הי"א) פ"ג שבת

וכ� הבישול". מצרכי שהוא "משו�

הגמ' סוגיית את ה"ה) (בפ"ט כשהביא

האור את נת� אחד וז"ל: כתב בביצה

את נת� ואחד העצי� את נת� ואחד

נת� ואחד המי� את נת� ואחד הקדירה

ובא התבלי� את נת� ואחד הבשר את

מבשל משו� חייבי� כול� והגיס אחר

ראשוני� כשאר דלא והוא עכ"ל.

חייב והעצי� האור את שהנות� שכתבו

הרמב"� זה שבכל ונראה מבעיר. משו�

שהרמב"� לשיטתייהו, והרשב"א

הבישול בעצ� האיסור שאי� לשיטתו

האיסור, היא הבישול מלאכת רק אלא

צרכי ושאר בהגסה לסבור יכול כ� על

מבשל משו� עליה� שחייב הבישול

הבישול, עבודת ממלאכת ג"כ שה� כיו�

הוא מבשל שחיוב הסובר הרשב"א אבל

שיי� לא ממילא הבישול עצ� מצד

ועל ממש, מבשל הוא שהמגיס לומר

משו� הוא מגיס שחיוב ביאר כ�

חייב זה ומצד הבישול, עצ� שמקרב

מבשל. משו�

‰�‰Âאחד א� צב) (מצוה המנ"ח חקר

את נת� ואחד האור את נת�

חייבי� כול� הרמב"� שלפי העצי�
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לגבי ה"ה א� בשבת, מבשל משו�

דוקא שזהו י"ל הנ"ל ולפי וחלב. בשר

המלאכה משו� הוא שהחיוב בשבת

בבב"ח משא"כ הבישול, ועבודת

י"ל א"כ הבישול בעצ� הוא שהאיסור

ועוד עביד. כלו� לאו האור את שהנות�

באתי לא ואני זה, בכל ולדו� לעיי� יש

המעייני�. לב להעיר אלא

¨
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˜ÒÙאמרו שלא ס"ד) צב (סי' המחבר

בשאר לא אבל בבב"ח אלא חנ"נ

משו� דהיינו הש"� וביאר איסורי�.

וכי שרי נפשיה באפי חד כל שבב"ח

הבשר הלכ� אסור הדדי בהדי איתנהו

בשאר משא"כ איסור נעשה עצמו

י) ס"ק (שפ"ד בפמ"ג ועי' איסורי�.

ד) ס"ק צד (סי' הש"� מש"כ שהביא

בשאר חנ"נ שא"א המחבר שלדעת

אופני� יש עצמו בב"ח ג� איסורי�

שכבר היכא כגו� חנ"נ, אמרי' שלא

ואח"כ חלב מחמת בשר חתיכת נאסרה

שעל היתר, של חלב עוד לתו� נפלה

בש"� וע"ש חנ"נ. אמרי' לא זה חלב

ש� המחבר דברי על נאמרו שדבריו

בשר של בקדירה חולבת כ� תחב שא�

שישי�. פעמי� שני צרי� פעמי�, שני

שני שצרי� שהטע� הש"� ביאר זה ועל

שמא שחוששי� משו� הוא פעמי�

מ� וכשהוציאה בכ� חלב מעט נשאר

מבב"ח נבילה הכ� כל נעשתה הקדירה

בתחיבה ששי� פעמי� שני צרי� ולכ�

כ�, המחבר מלשו� הש"� ודייק השנייה.

צרי� הראשוני� פעמי� בשני שרק

שהמחבר משו� יותר, לא אבל ששי�

אלא חנ"נ אמרי' שלא לשיטתו אזיל

והלכ� בהיתר, היתר שהוא בבב"ח

ליכא תו שניה פע� הכ� את כשתחב

שהמעט דכיו� נבילה, שנעשתה למימר

אסור כבר היה בכ� שנשאר אסור של

שאר על חנ"נ אמרי' לא בב"ח משו�

רק צרי� כ� ועל בכ�, שנשאר הבשר

שבאמת הש"� והוסי� ששי�. פעמי� ב'

בשאר חנ"נ דאמרי' סובר הסמ"ק

"ב' של זה לשו� כתב לא איסורי�

ששי�. צרי� לעול� שהרי פעמי�"

‰˘˜‰Â'בסי הנקה"כ שדברי הפמ"ג

בעצמו למש"כ סותרי� פ"ז

כתב פ"ז בסי' הטור דהנה הנ"ל, בש"�

בבשר אלא נוהג אינו בב"ח שאיסור

בשר אבל טהורה בחלב טהורה בהמה

מדרבנ� רק אסור טהורה חלב ע� טמאה

והקשה והנאה. בבישול מותר ולכ�

טמא שבשר שמכיו� הטור על הב"י

להו למה התורה מ� באכילה בשר אסור

משו� אכילה איסור עליו למגזר לרבנ�

והדרישה הב"ח ש� ותירצו בב"ח.

הטור שסובר חנ"נ לעני� שנפק"מ

בשאר חנ"נ אומרי� שאי� אפרי� כרבינו

שאז בב"ח איסור גזרו ולכ� איסורי�

וז"ל: הט"ז והקשה מדרבנ�. חנ"נ אמרי'

במקומ� כבוד� בזה רבנ� דקו ולא

דמחמיר לר"א הטע� עיקר דהא מונח

רק מותר בפ"ע שכ"א מטע� הוא בב"ח

כא� שיי� לא וזה וכו' אסורי� בתערובת
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בו יש הכי בלאו דהא טמא אחד במי�

כשאר הוי וא"כ התורה מ� איסור

עליו השיג ובנקה"כ עכ"ל. איסורי�

כל בב"ח משו� דמ"מ מידי קשה דלא

בבשר א� ולכ� שרי נפשיה באפי חד

וכוונתו נבלה. נעשה טהור וחלב טמא

הוי בב"ח איסור כלפי סו� דסו� היא

איסור שיש אע"ג ולכ� בהיתר, היתר

הפמ"ג והקשה חנ"נ. אמרי' עדיי� אחר

שא� צד בסי' הש"� למש"כ סותר שזה

חנ"נ. אמרי' לא בב"ח ג� נאסר כבר

בית אל ש� שהנקה"כ הפמ"ג ומסיק

כמש"כ העיקר אבל שב, הוא מלחמתו

צד. בסי'

‰¯Â‡ÎÏÂבהשקפה הפמ"ג דברי

אי� כי ה�, פלא ראשונה

צד בסי' כי הש"�, בדברי סתירה שו�

אי� בב"ח משו� נאסר כבר שא� כתב

בהיתר, היתר שאינו מכיו� חנ"נ אומרי�

שיש דאה"נ ה� פ"ז בסי' דבריו אבל

איסור כלפי שמ"מ אלא אחר איסור

ש�, וכמש"כ בהיתר היתר הוי בב"ח

מצאתי ושוב סתירה. שו� כא� ואי�

קלוגר שלמה (לר' ודעת טע� בטוב

כ� שהקשה קפג) סי' ח"א מהדו"ג ז"ל,

אחד. חכ� בש�

„ÂÚ'סי) בחוו"ד עי' דהנה להעיר, יש

ומה וז"ל: הש"� על שתמה צב)

נגר בר וצרי� דבריו תמוהי� מאד

שנשאר א� מדבריו דמשמע דיפרקינא,

בשר טע� והיה וכו' בהכ� גדול חלק

נאסר שכבר כיו� חנ"נ אמרי' לא בחלב

א� ואטו וכו' גדולה תמיה וזהו החלב

אח"כ הניתוס� מבשר זית חצי יאכל

בי בר אפי' ילקה לא מחלב זית וחצי

וכ� ע"ש. הכי לימא לא יומא דחד רב

זה על צעק הפר"ח שג� הביא בפמ"ג

בר� ופלתי. הכרתי הסכי� וכ� ככרוכיא,

דברי שצדקו לכאורה נראה מסברא

חנ"נ דאמרי' הטע� שכל שמכיו� הש"�,

ואי� היתר ששניה� משו� הוא בבב"ח

שיהא מוכרח וא"כ חבירו אוסר אחד

אבל איסור, של אחד גו� נעשה שהכל

זה הכרח לנו ואי� בהיתר היתר כשאינו

שא� ואה"נ איסורי�, שאר כמו הוי

שאינו ילקה לא זית וחצי זית חצי אכל

שיש בב"ח תערובת משו� אלא נאסר

בו.

Ì�Ó‡מסתבר שלא נראה העיו� אחר

זה שלכאורה כ�, לומר כלל

וסימ� ראיה רק הוא בהיתר היתר שהוא

דנעשה הוא בב"ח איסור של שהגדר

היתר שאינו באופ� אפי' וא"כ נבילה,

איסור חל סו� שסו� כיו� עכ"פ בהיתר

בודאי ההיתר הבשר או החלב על בב"ח

כוונת זוהי ולכאורה נבלה. נעשה

היתההחוו"ד שלא שמשמע ודעימיה

ולפי"ז הש"�. בדברי הבנה שו� לה�

סותר שהש"� הפמ"ג דברי יותר מובני�

בסי' מהש"� הבי� שהפמ"ג עצמו, את

היתר ואינו גמור איסור שיש דכ"ז צד

דאל"כ חנ"נ אמרי' לא ממש בהיתר

בסי' ג� וא"כ נבילה, נעשית אינו אמאי

ואי� כ�, להיות צרי� הדי� היה פז
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כלפי בהיתר היתר שהוא בזה נפק"מ

על הפמ"ג תמה ושפיר גופא, הבב"ח

הדר בפרי וראיתי הש"�. דברי סתירת

שיטת ע"פ הש"� דברי שמיישב

ורוצה נ"ט. בר דנ"ט בסוגיא הרמב"�

לבאר כדי ש� בסוגיא קצת להארי� אני

מחלוקת היטב תתבאר וג� יפה הדברי�

ודעימיה. והחוו"ד הש"�

‰�‰Âדגי� איתמר (קיא:) בגמ' איתא

אסור אמר רב בקערה שעלו

נ"ט מותר אמר ושמואל בכותח לאכל�

הוא בזה והביאור הוא. נ"ט בר

ממשות אינה עצמו בקערה שהפליטה

וכשנות� ראשו� טע� אלא ממש האיסור

בכותח וכשנות� שני, טע� הוי בדג טע�

שזה שמואל וסובר שלישי טע� הוי

שיש שבודאי נראה ובפשטות מותר.

טע� שהוא אלא נ"ט בר בנ"ט ג� טע�

טע� א� ושמואל רב נחלקו ובזה קלוש,

ד� בר"� מוכח [כ� לא או אסור כזה

סי' ובפר"ח יוס� בראש מבואר וכ� מא.

טע� שאי� משמע ביש"ש אבל צב,

נקלש אימתי לעיי� שיש אלא כלל].

בטע� או השני בטע� הא� הטע�,

ראשוני�, מחלוקת בזה ומצינו השלישי.

שרצו הלכתא) (ד"ה בתוס' עי' דהנה

בקערה הדגי� בנתבשלו שג� לדקדק

כריב"� (ודלא ומותר נ"ט בר נ"ט נחשב

בזבחי� מהגמ' כ� והוכיחו רש"י), בש�

לחבירו גיעול נעשה ויו� יו� שכל (צז.)

אמרי' ולא האידנא שלמי� לבשל ומותר

שנפלט אתמול של השלמי� שטע�

אכילתו זמ� ממעט הקדירה מדפנות

ומבואר שני. טע� כבר שהוא משו�

טע� הוי בשני שכבר התוס' מדברי

רק ולא עליו חל איסור ואי� קלוש

אינו ולכ� השלישי, לאסור יכול שאינו

הרשב"א דעת וכ� נותר, משו� נאסר

בתשובות וכ� ד, שער ג בית (תוה"ב

ה� שא� והרא"ש תקטז) סי' ח"א

שאי� וביארו משלמי�, זה ראיה הביאו

הרמב"� אבל קלוש. טע� על חל איסור

אלא גמור טע� הוא השני שהטע� כתב

שלישי בטע� לאסור יכול שאינו

נעשה שבשלישי משו� היינו (ובפשוטו

(צז.) דאמרי' מהא ראיה והביא קלוש),

בה יבשל לא בשר בה שבישל קדירה

אמאי קלוש הוי שני בטע� וא� חלב,

צז. זבחי� בתוס' [ועי' החלב. אסור

דהוי משו� נאסר דהת� ותי' כ� שהקשו

בסברת לעיי� ויש באיסור. שני טע�

שטע� אמרי' אי והרמב"� תוס' מחלוקת

לא.] או אסור באיסור שני

'ÈÚÂאת שהביא רז) (תשובה ברעק"א

שהקשה הרמב"� בש� הר"� דברי

את ואוסר לדג נכנס הכותח אי� למה

הוי שהבשר דאה"נ שבתוכו, הבשר

אבל הכותח לאסור יכול ואינו שני טע�

לאסור יכול הוא ראשו� שטע� הכותח

שיתנו צרי� בב"ח שבאיסור ותי' הבשר.

שאי� מכיו� ולכ� בזה, זה טע� שניה�

אינו בכותח איסור טע� נות� הבשר

רעק"א והמשי� בב"ח. משו� נאסר אינו

מוכרח לשיטתו הרמב"� שרק לבאר
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הבשר שטע� כיו� זה חידוש לומר

ויכול גמור טע� הוי שני טע� שהוא

שכבר ודעימיה התוס' לפי אבל לאסור,

איסור חל ואינו קלוש טע� הוי בשני

אי� למה מידי קשה לא כלל, עליו

שני, טע� הוי דהא הבשר, אוסר הכותח

הרמב"�. של לחידושו כלל צרי� ואי�

‰�‰Âלמה הרמב"� בדברי לעיי� יש

כדי בזה זה טע� שיתנו צרי�

בב"ח, של איסור ש� עליה� שיחול

של תערובת כא� יש סו� סו� והא

טע� נותני� שניה� אי� א� אפי' בב"ח

בשני. טע� נת� אחד רק אלא בזה, זה

נ"ט ג"כ הבשר דהכא הערה, קצת [ועוד

ואמאי קלוש, טע� דהוי אלא בכותח

שיהיה כדי איסור של טע� דוקא צרי�

נראה הדר ובפרי בב"ח.] איסור ש�

הדבר עיקר שאי� הרמב"� דברי שהבי�

שיהא בכדי בזה זה טע� שיתנו שצרי�

תערובת שאיסור אלא בב"ח, איסור ש�

על שחל אחד איסור ש� הוא בב"ח

הבשר אי� א� ולכ� יחד, והחלב הבשר

בב"ח, איסור כלל בזה אי� בכותח נ"ט

הבשר על לחול צרי� זה שאיסור מכיו�

חיי� ישראל ר' לי והעיר יחד. והחלב

הערות בקוב� מבואר שכ� נ"י שפיגל

ש� שד� הרמב"�. בכוונת לב) (אות

שיי� לא בב"ח שאיסור הרמב"� בדברי

איסור שאי� כיו� מחלב נבלה במבשל

שכיו� אלחנ� ר' והקשה איסור, על חל

אמרי' לא למה החלב על איסור שחל

על דחל מיגו הבשר על איסור שחל

שבב"ח הנ"ל הרמב"� ע"פ ותי' החלב.

כ� ועל חבירו, בלא נאסר אחד אי�

על חל אינו הבשר על חל שאינו מכיו�

החלב.

·Â˘(צב (תשובה חת"ס בתשו' מצאתי

חלב במבשל זה כעי� בנידו� ֵשד�

לוקי� שאי� היא שההלכה חלב עלע� ָ

על איסור חל לא למה והקשה אכילתו,

אי� החלב שעל אמנ� דא� ֵָהחלב,

יחול לא למה אבל איסור, על חל איסור

החת"ס ש� וחידש החלב. על ָאיסור

דגדי (קח:) בחולי� בגמ' דס"ד שמה

קצת נשאר עדיי� חלב ולא תורה אסרה

אבל החלב ג� דנאסר דאה"נ במסקנה,

והיכא בבשר הוא האיסור עיקר מ"מ

בחלב. איסור ליכא בבשר איסור דליכא

הש"ס על בחידושיו קצת משמע וכ�

ר' לי והעיר גבי). ד"ה בריש קח: (ד�

יצחק מנחת שבתשו' נ"י ראפ ליב חיי�

דברי את ש� הביא נח) סי' (ח"ה

הגינת מש"כ שלפי והעיר החת"ס,

שיתנו צרי� שבב"ח סה) (סי' ורדי�

של יסודו [דהיינו בזה זה טע� שניה�

החת"ס קושיית מיושבת א"כ הרמב"�]

כמש"כ והיינו החלב. על חל אינו אמאי

איסור צרי� הרמב"� שלדעת אלחנ� ר'

ביחד. שניה� על לחול בב"ח

Ê"ÙÚÂדברי את הדר הפרי מיישב

סובר שהש"� הנ"ל, הש"�

על לחול האיסור שצרי� הרמב"� כדעת

יש א� ולכ� ביחד, והחלב הבשר

ואי� בב"ח משו� נאסרה שכבר חתיכה
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איסור שאי� מכיו� איסור עוד עליה חל

היתר של החלב ג� אזי איסור, על חל

על לחול האיסור צרי� שהרי נאסר אינו

משו� ההיתר נאסר שלא ונמצא שניה�,

הבב"ח פליטת משו� רק ואסור בב"ח

איסורי�, בשאר וכמו בתוכו שמעורב

חצי אכל א� ילקה לא בודאי כ� ועל

שהכל פז בסי' משא"כ זית, וחצי זית

של גזירה מטע� דרבנ� איסור רק הוי

חל איסור אי� בזה שיי� לא א"כ בב"ח

שנעשה בנקה"כ כתב ולכ� איסור, על

סי' (קמא רעק"א הוכיח וכבר נבלה.

דלפי הרמב"�, כמו סובר שהש"� פג)

משו� נאסר כבר שא� לעיל מש"כ

כתב למה א"כ חנ"נ, אמרי' לא בב"ח

של לקדירה שנכנסה חולבת בכ� הש"�

ששי�, פעמי� ב' רק שצרי� בשר

פע� רק אלא יצטר� לא לכאורה והלוא

בה נכנס בקדירה כשהכ� דהא אחת,

אוסר שבכ� החלב שאי� ואה"נ בשר

שאר ע� הוא שמקושר כיו� הבשר את

החלב עכ"פ אבל שבקדירה הבשר

נעשתה לא הכ� כשיוציא וא"כ נאסר,

לא וא"כ החלב נאסר שכבר כיו� נבלה

כרח� על אלא ששי�, עוד נצטר�

שלא ומאחר כהרמב"� סובר שהש"�

נאסר לא החלב ג� שבכ� הבשר נאסר

אותו. שיוציא עד

˙ËÈ˘·Âשה� צ"ל ודעימיה החוו"ד

שני שטע� כהתוס' סוברי�

בפניה�) (היו ולא כבר, הוא קלוש

צרי� בב"ח שאיסור הרמב"� כדברי

הבינו לא כ� ועל יחד, שניה� על לחול

נעשה בודאי דהא הש"� דברי כלל

וא� נבילה היתר של בשר או החלב

וא"ש לוקה, זית וחצי זית חצי אכל

בס"ד. הכל

¨
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·Ú¯�ÈÂÂ ·˜ÚÈ ·¯‰

ÁÏ· ÁÏ· �"�Á ÔÈ„·

[à‡˙È‡(:עג) זרה בעבודה בגמ'

שיש לבור שנפל נס� שיי�

נפל שאפי' למ"ד איכא היתר של יי� בו

ההיתר רואי� לבסו� מי� של קיתו� ש�

המי� ושאר אינו כאילו היתר] של [יי�

שהיי� ול"א אותו, ומבטלי� עליו רבי�

להחשב איסור נעשה היתר של עצמו

ס' ונצטר� נס� יי� עצמו הוא כאילו

כמה ונאמרו לבטלו. היי� כל כנגד במי�

אמרי' לא אמאי בראשוני� פירושי�

היתר. של ביי� נבילה נעשה חתיכה

(à)˙Ú„חנ"נ דל"א אפרי� רבינו

בחלב בבשר שרק משו�

איסורי� בשאר ולא חנ"נ אמרי'

(á)Ô"¯‰ג� חנ"נ אמרי' דאמנ� תיר�

זה אי� אבל איסורי� בשאר

ועל דבב"ח לתא משו� מדרבנ� רק אלא

כמו בישול בדר� אלא נאסר לא כ�

בישול. בדר� זה אי� כא� ואילו בב"ח

(â)'ÒÂ˙‰משו� תירצו (ק:) בחולי�

של משהו רק יש דהת�

במשהו מינו את שאוסר ואע"פ נס�, יי�

אפ"ה בטל אינו במינו דמי� יהודה לרבי

משהו. באיסור נבילה נעשית חתיכה אי�

(ã)˙ËÈ˘שלא והמרדכי הראב"ד

באיסור אלא חנ"נ אמרי'

ונביא בלח. בלח ולא בחתיכה, הבלוע

בלשונ�. דבריה� את

·˙Îתורת ברשב"א (הובא הראב"ד

ראשו�, שער רביעי בית הבית

דלאובר"� וז"ל: הבשר) כל פרק סו�

אלא נבילה נעשה עצמה חתיכה אמרו

שנת� דכיו� בחתיכה בליעה באיסור

ומתערב יוצא זה איסור ממש ואי� טע�

הוא הרי בזו אלא האחרות בחתיכות

יי� כגו� בלח לח אבל עצמה. כנבילה

אע"פ בה� וכיצא במי� מי� או ביי�

כיו� מיעוטו מחמת נאסר שהראשו�

האיסור בטל ונתרבה היתר ש� שנפל

בההיתר לגמרי האיסור נתערב שהרי

בראשו�, שנתערב כמו לבסו� ש� שנפל

עכשיו מעורב האיסור שאי� ונמצא

בחתיכה משא"כ בלבד ראשו� בהיתר

ומבואר עכ"ל. מאסור שנבלעה

בלח שלח הוא ליבש לח בי� שהחילוק

נתערב שניה פע� בהיתר שנתערב אחר

ההיתר בי� חילוק ואי� בראשו� כמו

בחתיכה משא"כ השני, להיתר הראשו�

כשמערבה ממנה יוצא האיסור כל שאי�

להבי� צרי� ועדיי� אחרות. בחתיכות

בלח. בלח חנ"נ דל"א טע� זהו למה

·˙Î,צב סי' בב"י (הובא המרדכי

שהמרדכי מהב"י ומשמע
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כמה אמנ� ה�, טעמא חד והראב"ד

דוקא וז"ל: ביניה�) מחלקי� אחרוני�

החתיכה חשיבות מטע� עצמה בחתיכה

נבילה נעשה הוא ומובדל ניכר ואיסור

כגו� לח בדבר אבל וכו' לבדה ונאסרה

וכגו� דע"ז במי� ויי� בחולי� תרומה

ונבדל ניכר האיסור דאי� ברוטב רוטב

שני מתערב איסור, חשיבות כא� ואי�

למימר כלל שיי� ולא הראשו� ע�

עכ"ל. נבילה נעשה עצמה חתיכה

מכיו� חנ"נ אמרי' בחתיכה שרק ומבואר

חשיבות לה ויש ומובדלת ניכרת שהיא

הדברי� גדר לברר וצרי� בלח. משא"כ

באיסור דוקא היינו איסור חשיבות א�

בהיתר ג� או יבש בהיתר שנתערב לח

יבש. באיסור שנתערב לח

„ÂÚ]בש� מהאגור בב"י הובא טע�

וז"ל: שבא"ז איסרלא� ה"ר

איסור בה שנבלע חתיכה בי� מחלק

שיי� דלא בהיתר המעורב לח דבר ובי�

אלא בהיתר נבלע האיסור שאי� חענ"נ

דדוקא ומבואר עכ"ל. בו מעורב

תערובת הוי איסור בה שנבלע תערובת

תערובת משא"כ חנ"נ, בה ששיי�

חנ"נ. בזה אי� בה מעורב רק שהאיסור

את רק אלא זו שיטה לבאר באנו ולא

והמרדכי]. הראב"ד שיטת

[áÈ„ÎÂהטעמי� בי� החילוקי� להבי�

טע� כל להבי� צרי� האלו

עצמו. בפני וטע�

על‰�‰ הקשו (ש�) והר"� הרשב"א

(קח.) חולי� מהגמ' הראב"ד

שנפל בשר שכזית הדי� על שמקשה

אמרת ואי מותר, החלב חלב של ליורה

מותר אמאי חלב אסור לסוחטו אפשר

דבלח הראב"ד ולפי הוא. נבילה חלב

והלא קושיא, מאי א"כ חנ"נ ל"א בלח

בחלב ומתערב הוא חוזר הנסחט חלב

ג"כ הנסחט והמוהל לגמרי שביורה

בתימה. הר"� והניח בכל, הוא מתערב

לומר יש וז"ל: תי' הרשב"א אבל

מותר עצמו בפני שזה לפי שאני דבב"ח

אוסרת�, ותערובת� מותר עצמו בפני וזה

של אחד כגו� להיות חוזרו ולפיכ�

וכו' עצמו מחמת שאיסורו איסור

ומבואר עכ"ל. איסורי� שאר משא"כ

נבילה נעשה בחלב בשר של לח דדוקא

גו� שנעשה משו� לח אחר היתר ואוסר

נבילה, כמו ממש והוא עצמו איסור של

דאמרי' דאע"פ איסורי� בשאר משא"כ

כגו� ממש נעשה ההיתר אי� מ"מ חנ"נ

בהיתר אח"כ כשנתערב וע"כ איסור של

ועי' בזה. וצ"ב חנ"נ, ל"א לח אחר

וכ� טו, ס"ק משב"ז צב (סי' פמ"ג

דבשאר שמסביר יג) ס"ק בשפ"ד

חתיכה נגד ס' שצרי� הטע� איסורי�

שהיא משו� אינו איסור בה שנבלע

נעשה וההיתר ממש נבילה נעשתה

יוצא איסור שאי� שמכיו� אלא איסור,

עומדת והחתיכה לגמרי החתיכה מ�

באוכלי� הגעלה שאי� משו� באיסורה

גזרו לכ� קו), בסי' השו"ע שפסק (כמו

כדי החתיכה כל כנגד ס' שצרי� חכמי�

שהחתיכה דסתרי תרתי כא� יהא שלא

הלכ� מותר, ממנה שנפלט ומה אסורה
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זה וכל ממנה. שפלט מה על נמי גזרו

נשאר מהאיסור שחלק בחתיכה דוקא

שמעורב בלח לח משא"כ בה בלוע

נשאר ולא בראשו� כמו השני בהיתר

מ� יותר הראשונה בתערובת איסור

הגעלה אי� בזה שיי� ולא השניה

כנגד בששי� די כ� ועל באוכלי�

טעמא שיי� ולא לחודיה, האיסור

הוי. היתר דכולה מכיו� דסתרי דתרתי

לח הוא החלב שמצד אע"פ בב"ח אבל

ממש נעשה שהחלב מכיו� מ"מ בלח

כשאח"כ אפי' אוסר הוא כ� על נבילה

בלח. נתערב

ÔÎÂ(כד ס"ק (ארו� יהודה היד כתב

רק הראב"ד של טעמו לבאר

אפשר דלמ"ד הראשוני� לשיטת

נשארת חתיכה אותה מותר לסוחטו

שעומדת מכיו� כ� ועל באיסורה,

כנגדה ס' שצרי� רבנ� גזרו באיסורה

אינו באיסורו עומד שאינו לח משא"כ

הסוברי� ראשוני� שאר לדעת אבל כ�,

אותה מותר לסוחטו אפשר דלמ"ד

בי�ח לחלק אי� א"כ מותרת ג"כ תיכה

כסברת סוברי� כ� א� אלא ליבש לח

עי"ש. המרדכי

[â‰˙ÚÓÂ�"הר נשאר למה צ"ב

אי� הראב"ד על בקושיא

בלח, לח שהוא בחלב חנ"נ לומר שיי�

שהחלב בב"ח למד עצמו הר"� והלוא

וא"כ נבילה, של גו� נעשי� והבשר

חלב של לח בי� החילוק הוא פשוט

שתי' וכמו איסורי� שאר של ללח

בקושיא. הר"� הניח ולמה הרשב"א,

„ÂÚוהיד הפמ"ג לפי דהנה להבי� צרי�

בשאר לחנ"נ שהסיבה נמצא יהודה

משו� הוא הראב"ד לדעת איסורי�

שאי� מצד באיסורה נשארת שהחתיכה

הגעלה דשיי� ובלח באוכלי� הגעלה

על החולקי� וא"כ חנ"נ, בו אי� ממילא

אפי' איסורי� שבשאר שסבורי� הראב"ד

כל נגד ס' וצרי� חנ"נ אמרי' בלח לח

הסיבה שלדעת� מבואר התערובת

נשארת שהחתיכה מצד אינה לחנ"נ

שמתחילה שמכיו� משו� אלא באיסורה,

כל נעשתה מיעוטו מחמת נאסר ההיתר

נחשב ההיתר וג� לנבילה התערובת

וא"כ בתערובת, שהוא זמ� כל לאיסור

דהיכא שסובר ס"ד) צב (סי' הרמ"א

בלח חנ"נ אמרי' גדול הפסד דליכא

שפסק מבואר איסורי� בשאר אפי' בלח

הראב"ד על החולקי� כדעת בחנ"נ

בעצ� איסור נעשה שההיתר הסוברי�

וא"כ באוכלי�, הגעלה שאי� משו� ולא

הרמ"א היקל למה להבי� קשה קצת

שלא הראב"ד כדעת גדול הפסד במקו�

סברת שהרי בלח, בלח חנ"נ אמרי'

מצד לגמרי אחרת סברא היא הראב"ד

יותר כ� ועל באוכלי�. הגעלה שאי�

הראב"ד בסברת הבי� שהרמ"א נראה

חנ"נ אומרי� אי� למה אחרת בדר�

מצד ולא בלח בלח איסורי� בשאר

באוכלי�. הגעלה שאי�
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[ãÔÎÂשהבי� קו) (סי' ברעק"א מבואר

דהנה אחרת, בדר� הראב"ד את

אמרי' שלא דאע"פ ש� בשו"ע איתא

החתיכה מ"מ איסורי� בשאר חנ"נ

אינו שבה שהאיסור לפי אסורה עצמה

הנבלל בדבר משא"כ לגמרי נפלט

ואח"כ מיעוטו מחמת שאסרו ונימוח

נגד ס' דיש היתר של הרוטב נתרבה

נבלל שהכל מותר כולו האיסור

ולפי בהגה הרמ"א ע"ז וכתב ומתערב.

חנ"נ איסורי� בכל לומר שנוהגי� מה

וכו'. יבש לדבר לח דבר בי� חילוק אי�

בלח בלח דג� ג) (ס"ק הש"� וביאר

שאי� במקו� איסורי� בשאר חנ"נ אמרי'

(ס"ק הכו"פ עליו והקשה גדול. הפסד

חתיכה שאותה המחבר טע� שהרי ב)

חנ"נ של"א דאע"פ משו� הוא אסורה

לסוחטו אפשר מ"מ איסורי� בשאר

נבלל שהוא כיו� לח בדבר אבל אסור

מהרמ"א ומשמע מותר, לסוחטו אפשר

סובר אי� וא"כ לזה, מסכי� שהוא

א� הא בלח בלח חנ"נ דאמרי' הרמ"א

שיי� דלא ודאי מותר לסוחטו אפשר

חנ"נ.

‰Ó˙Âמאד ונפלאתי וז"ל: רעק"א עליו

בחידושי מבואר הא כבודו על

אסור לסוחטו דאפשר ובתה"א הרשב"א

א� כולו אסור ממנו שנפשט דמה היינו

נבילה, נעשה דחתיכה היתר טע�

דסחיטת היינו מותר לסוחטו ואפשר

חנ"נ דל"א מותר ממנו שנסחט ההיתר

והרשב"א) (למחבר ליה וסבירא וכו'.

שאסור ומה מותר, לסוחטו דאפשר

הגעלה דאי� מסברא היינו החתיכה

רשב"א בתי' להביא כמ"ש לאוכלי�

מותר בשוה שמתפשט בלח בלח מש"ה

לסוחטו אפשר וממילא חנ"נ דל"א

הרמ"א דברי עולי� וא"כ מותר.

היינו בחנ"נ דקיי"ל מה דלפי בפשוטו

בלח ג� ממילא אסור לסוחטו דאפשר

למה ליבש לח בי� חילוק דאי� אסור

ההיתר דג� אסור לסוחטו אפשר דקי"ל

שנא דמאי כ� בלח ג� איסור נעשה

הראב"ד על סמכינ� מרובה בהפסד זולת

חנ"נ למ"ד ג� ליבש לח בי� דמחלק

עכ"ל.

‰ÏÂÚ‰רעק"א שנחלקו הדברי� מ�

שכתב הדי� בביאור והכו"פ

שהכו"פ אסורה, חתיכה שאותה המחבר

אסור לסוחטו אפשר מטע� שהוא סבר

רעק"א אבל מותר, לסוחטו אפשר ובלח

חנ"נ, היינו אסור לסוחטו דאפשר סבר

למחבר אסורה חתיכה שאותה ומה

וזהו באוכלי� הגעלה שאי� משו� היינו

הרמ"א אבל בלח, ולא ביבש דוקא

אי� בזה אסור לסוחטו אפשר שסבר

ליבש. לח בי� חילוק

„ÂÚÂשמה רעק"א מדברי מבואר

בהפסד הראב"ד על שסומכי�

לסוחטו אפשר למ"ד אפי' היינו מרובה

שיש הראב"ד סבר ואפ"ה וחנ"נ אסור

באיסור ודוקא ליבש לח בי� חילוק

אי� וא"כ חנ"נ, אמרי' ביבש הבלוע

שהחתיכה מטע� שזהו לומר שיי�
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לא רעק"א לפי שהרי באיסורה נשארת

משו� היא הסיבה אלא לחנ"נ הסיבה זו

נעשה וההיתר אסור לסוחטו דאפשר

הראב סברת שלמד [והפמ"ג "דאיסור.

לבאר יכול באוכלי� הגעלה שאי� משו�

מרובה בהפסד הרמ"א שהקל שמה

כהמרדכי, היינו בלח בלח חנ"נ דל"א

אינו חנ"נ דל"א הטע� המרדכי ולפי

מסברה אלא הגעלה יש דבלח משו�

משמע וכ� לקמ�, שנבאר אחרת

הבינו שכול� והש"� ומהט"ז מהפמ"ג

כמו ולא המרדכי, כדעת הוא שהרמ"א

הראב"ד.] מסברת שהוא רעק"א שכתב

[ä¯˘Ù‡Âהראב"ד של שהטע� לומר

היינו בלח בלח חנ"נ דל"א

אי� השני בהיתר דכשנתערב משו�

ממה יותר האיסור מ� הראשו� בהיתר

בחתיכה משא"כ השני, בהיתר שיש

מהחתיכה, לגמרי נפלט האיסור שאי�

שצרי� הראב"ד סובר חנ"נ לומר וכדי

שנתרבה אחר ג� התערובת שתתקיי�

התערובת בלוע ובאיסור היתר, עוד

שג� חנ"נ עליה חל כ� ועל מתקיימת

שאי� בלח משא"כ איסור נעשה ההיתר

לא היתר כשמוסי� מתקיימת התערובת

חנ"נ. די� כזו תערובת על חל

‰�‰Âאת מבארת זו סברא אמנ�

בר� ליבש, לח בי� החילוק

בבב"ח למה גיסא, לאיד� קשה מעתה

לא ובזה בלח, בלח אפי' חנ"נ אמרי'

בחלב שבשר הרשב"א שתי' מה מהני

שנעשה מה דהא ממש, נבילה גו� הוא

על חנ"נ ש� שחל ע"י היינו נבילה גו�

לא בלח לח בתערובת ואילו התערובת,

מתקיימת התערובת אי� שהרי כ� שיי�

הבי� שכ� ואפשר היתר. עוד כשמוסי�

את הניח כ� על הראב"ד בדעת הר"�

למד עצמו שהר"� אע"פ בקושיא, דבריו

הרשב"א אבל נבילה, גו� נעשה שהחלב

הראב"ד בכוונת שהבי� מוכח כ� שתי'

לחול שיי� בלח לח תערובת שאפי'

בב"ח בי� שמחלק אלא חנ"נ, ש� עליה

חנ"נ שיי� בבב"ח שרק איסורי�, לשאר

וכ� נבילה. גו� נעשה שהוא משו�

מחלק שהוא צב) (סי' מרעק"א מבואר

שחתיכה באופ� והראב"ד המרדכי בי�

החתיכה נתרסקה ואח"כ באיסור בלועה

ההיתר ע� האיסור מעורב ומעכשיו

המרדכי שלפי הראשו�, ע� כמו השני

חנ"נ ל"א הראב"ד ולפי חנ"נ, אמרי'

וצ"ב החתיכה. כל נגד ס' להצרי�

קוד� דהא הראב"ד של בטעמו

חנ"נ עליה חל החתיכה שנתרסקה

אע"פ וא"כ התערובת, שנתקיימה מחמת

השני ההיתר ע� בשוה נתערבה שעכשיו

חנ"נ עליה חל מתחילה עדיי� מ"מ

החתיכה. כל כנגד ס' צרי� לא ולמה

[å‰‡¯�Âבסברת אחר ביאור לומר

בכל שודאי הראב"ד,

מיעוטו מחמת נאסר שההיתר תערובת

בלח, לח בתערובת אפי' חנ"נ אמרי'

החתיכה על אלא חנ"נ אמרי' דלא אלא

מיעוטה, מחמת כשנאסרה שהיתה כמות

ממה החתיכה נשתנתה אח"כ א� אבל
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בה אי� מעיקרא בזה בתחילה שהיתה

על אלא חל לא נבילה די� כי חנ"נ,

באיסור כ� ועל שהיא. כמות החתיכה

והוסי� נבילה שנעשתה בחתיכה בלוע

החתיכה עדיי� הרי היתר, עוד עליה

ובזה כשנאסרה, בתחילה שהיתה כמות

בלח לח משא"כ כולה, כנגד ס' צרי�

ונעשה מיעוטו מחמת שנאסר שאע"פ

היתר עליו כשהרבה מ"מ אבל נבילה,

מכיו� נבילה חתיכת עתה בו אי�

השני בהיתר בשוה האיסור שנתערב

ע"ז ואי� בתחילה שהיה ממה ונשתנה

מכיו� בחלב בבשר אבל חנ"נ, ש�

אע"פ כ� על כנבילה ממש הוא שהחלב

עדיי� בתחילה שהיה מכמו שנשתנה

חילק ושפיר דנבילה, חפצא הוא

איסורי�, ושאר בב"ח בי� הרשב"א

גו� נעשה ההיתר אי� איסורי� דבשאר

תערובת מחמת רק אלא בעצמו נבילה

צרי� כ� ועל נבילה נעשה האיסור

אתי וג� בתחילה. שהוא כמו להיות

נתרסקה שא� רעק"א מש"כ שפיר

שאע"פ משו� חנ"נ, בה אי� החתיכה

כשהיה נבילה נעשתה שהחתיכה

שנתרסקה אחר מ"מ בה, בלוע האיסור

בשוה ונתערבה שהיתה מכמות נשתנתה

חנ"נ. די� אי� ובזה שני בהיתר

[æÌÚËÂבלח בלח חנ"נ דל"א המרדכי

ביבש לח דדוקא משו�

בה יש ומובדלת ניכרת שהחתיכה

לח משא"כ חנ"נ, אמרי' ובזה חשיבות

עליו ליכא ונבדל ניכר שאינו בלח

חנ"נ. ול"א כלל חשיבות

‰�‰Âהרשב"א שהקשה מה כפשוטו

על ג� קשה הראב"ד על

אי� בלח בלח חנ"נ ל"א שא� המרדכי,

הוי הא הוא' נבילה 'חלב הגמ' מקשה

ע� הבשר מוהל שנתערב מצד בלח לח

וצרי� נבילה, נעשה חלב ואמאי החלב

משמע וכ� הרשב"א. כתי' לתר�

ס"ק צ"ב (סי' אחד שבמקו� מהש"�,

בלח בלח חנ"נ דל"א שהטע� כתב יד)

סברת משו� הוא איסורי� בשאר

אחר ובמקו� חשוב, שאינו המרדכי

חנ"נ אמרי' דבב"ח כתב טו) ס"ק (ש�

כמו חומרא רק זה ואי� בלח, לח אפי'

כ אלא רברבי האפי מודושסבר ו"ע

מהגמ' כדמוכח חנ"נ אמרי' דבב"ח

בתהב"א הרשב"א וכ"כ קח:) (חולי�

לפי בשא� מהש"� ומבואר ע"כ.

הרשב"א תירוצו את צ"ל המרדכי

משו� חנ"נ אמרי' בלח לח אפי' דבב"ח

דמי ולא נבילה של גו� נעשה דהחלב

איסורי�. לשאר

Ì�Ó‡רעק"א מדברי כי בזה, צ"ע

ס"ק החו"ד כתב וכ� (דלעיל,

שבכדי הוא המרדכי שטע� משמע יב)

חתיכה שתהיה צרי� חנ"נ ש� לחול

אינה וא� חשובה, שהיא ונבדלת ניכרת

עליה חל לא שנאסרה בשעה חשובה

באיסור בלועה חתיכה זה [ומטע� חנ"נ

החתיכה כל כנגד ס' צרי� שנתרסקה
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ניכרת היתה שנאסרה שבשעה משו�

שעכשיו אע"פ חשיבות לה ויש ונבדלת

קשה עדיי� וא"כ ונבדלת], ניכרת אינה

נבילה גו� החלב נעשה אי� מבב"ח

לח תערובת הוי שנאסר בשעה והא

חנ"נ. עליו לחול חשיבות בו ואי� בלח

'È˙Âאי� המרדכי שלפי ברו� האמרי

הרשב"א לקושית כלל מקו�

נבלעה שהחלב מכיו� כי והר"�,

ניכרת היא והחתיכה הבשר בחתיכת

החלב ג� אז נבילה ונעשתה ונבדלת

ע"ש. נבילה בכלל בשר של המוהל וכל

ניכרת היא שהחתיכה שמכיו� והיינו

דבר נעשה שנבלע מה ג� הרי ונבדלת,

חנ"נ. ש� עליו לחול חשוב

[ç‰�‰Âכמה שיש הדברי� מ� העולה

הראב"ד בי� לדינא נפק"מ

להמרדכי.

נבלע·˘‡¯ לח כשהיתר איסורי�

נתרבה ואח"כ איסור בחתיכת

כיו� הראב"ד שלפי לח, היתר עוד

כמו בשני לח היתר נתערב שעכשיו

שהחלב בב"ח ורק חנ"נ, ל"א בראשו�

שנתערב אע"פ נבילה של גו� נעשה

עצמו החלב עדיי� השני בהיתר אח"כ

לפי המרדכי לפי אבל נבילה, הוא

נמי איסורי� בשאר לכאורה ברו� האמרי

איסור בחתיכת שבלוע שהלח אמרי'

בתו� שהוא מפני חשוב כדבר נחשב

חל וא"כ ונבדלת ניכרת שהיא החתיכה

(שפ"ד הפמ"ג וכתב חנ"נ. די� הלח על

דוקא זה שכל יג) ס"ק צט סי'

א� אבל ההיתר, את בלע כשהאיסור

זיתי ארבעי� לתו� נבילה כזית נפל

לפי ג� חנ"נ ל"א בזה היתר רוטב

מחמת הרוטב שנאסר אע"פ כי המרדכי,

טע�, בו נותנת שהנבילה כיו� מיעוטו

ואי� בלח לח אלא נחשב זה אי� אבל

באיסור נבלע כשההיתר ורק חשיבות בו

תשובה בדרכי אבל חשיבות. מקרי יבש

גדול בש� חיי� ישועות מספר הביא

לתו� יבש איסור כזית כשנפל דג� אחד

נעשה במיעוטו ונאסר היתר של רוטב

ממה כ� ודייק גדול, בהפסד אפי' נבילה

ואילו בלח, לח שדוקא הרמ"א שכתב

בטעמו, וצ"ע ע"ש. בלח יבש הוי זה

משו� שהטע� המרדכי לפי דהא

חשיבות, בו אי� כא� הלוא חשיבות

הרי ומובדל ניכר שהאוסר שאע"פ

לפי וכ"ש ומובדל, ניכר אינו הנאסר

אח"כ שנתערב משו� שהטע� הראב"ד

חנ"נ. כא� לומר מקו� אי� שני בהיתר

[è„ÂÚהבאנו שכבר מה היא נ"מ

שחתיכת היכא רעק"א מדברי

ונתערבה ונתרסקה מאיסור בלועה היתר

כיו� המרדכי שלפי אחר, בהיתר

היתה האיסור את שבלעה שבשעה

ס' צרי� כ� על חנ"נ עליה וחל חשובה

כשנתרסקה אפי' החתיכה כל כנגד

מעלת שכל הראב"ד לפי אבל אח"כ,

האיסור שנשאר מצד היא החתיכה

ונימוחה כשנתרסקה ממילא בתוכה,
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נבלל שעכשיו מכיו� בלח לח כמו דינה

שלדעת מזה ומבואר בשוה. הכל

תלוי בלח בלח חנ"נ דל"א מה המרדכי

א� תלוי ואינו התערובת בשעת רק

להראב"ד משא"כ בשוה, נתערב אח"כ

כמו חנ"נ בו שיי� נמי בלח בלח

שנתערב מכיו� ורק בבב"ח שמצינו

חנ"נ בזה אי� בראשו� כמו השני בהיתר

יהודה והיד פמ"ג סברת משו� [או

כמו או הגעלה, יש שבלח משו�

התערובת על רק אמרי' שחנ"נ שבארנו

וא� כשנאסרה בתחילה שהיתה כמו

ועי' חנ"נ]. ל"א בזה אח"כ נשתנה

שמתחילה יג) ס"ק צט סי' (ש"ד פמ"ג

בגריסי� נבלע שכשאיסור לומר רצה

נימוחי� להיות שדרכ� וכדומה ועדשי�

לגמרי נבלל שעכשיו מכיו� בבישול,

הראב"ד. כסברת ומשמע להיתרו, חוזר

להקל חלילה שמ"מ מסיק דבריו ובסו�

בנתערב דוקא אלא גדול, בהפסד אפי'

אחר בעני� ולא לח באיסור מתחילה

סברת משו� שהוא ואפשר ע"ש,

המרדכי.

[é„ÂÚבשומ� חלב כשנתערב יש נ"מ

נו"ב שבשו"ת נקרש, ואח"כ

שנקרש שלאחר כתב נ) סי' תניינא (יו"ד

מ"מ בלח לח הוי שמתחילה אע"פ

ויש חשיבות בו ויש ונבדל ניכר השתא

ה כל כנגד ס' והיינולהצרי� תערובת.

לשיטת אבל המרדכי, לשיטת דוקא

שנתערב מכיו� שנקרש אע"פ הראב"ד

לח והוי בשוה נתערב ונימוח אח"כ

והנוב"י האיסור. כנגד רק ס' וצרי� בלח

נבלה נעשה אי� להמרדכי שאפי' מסיק

התערובת שמתחילת מכיו� כשנקרש

לא שוב נבילה נעשה ולא בלח לח היה

ע"ש שנקרש אע"פ אח"כ נבילה די� חל

כד) ס"ק צב (סי' יהודה והיד בסברתו.

נעשה לא להמרדכי שג� אחר טע� כתב

ניכר והוא שנקרש אע"פ כי נבילה,

הוא שעתיד כיו� חשיבות זו אי� ונבדל

חשובה הקרישה אי� נימוח להיות

דנבילה. חתיכה להעשות

[àé„ÂÚהפמ"ג שכתב מה היא נ"מ

יג) ס"ק צט סי' (שפ"ד

עוד ונוספו מאיסור שבלועה בחתיכה

דהשתא היתר, של ורוטב חתיכות

בתרי חד נתבטלה איסור של החתיכה

לפי ולכ� דהיתר. חתיכות בשאר

נבילה שנעשה שהטע� הראב"ד

שאי� שמכיו� משו� הוא בחתיכה

עומדת והחתיכה באוכלי� הגעלה

מה על ג"כ גזרו כ� על באיסורה

כל כנגד ס' וצרי� ממנה שנפלט

נתבטלה שהחתיכה כא� א"כ החתיכה,

ס' צרי� אי� אז להיתרה וחזרה ברוב

זמ� שכל המרדכי לדעת אבל כנגדה.

נעשית היא ונבדלת ניכרת שהחתיכה

כנגד ס' בהיתר שאי� כל א"כ נבילה,

עדיי� בתרי חד שבטל אע"פ החתיכה

לשיטת דוקא זה [וכל אסורה היא

ברוב שבטל אסורה שחתיכה הרשב"א

ולהלכה טעמה]. כנגד ס' צרי� עדיי�

כהמרדכי. הפמ"ג מסיק
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Ï·‡ס"ק צב סי' (משב"ז אחר במקו�

שאי� הפמ"ג מדברי עולה טו)

שהסביר למרדכי, הראב"ד בי� מחלוקת

תרתי משו� בחנ"נ הראב"ד בדעת

בו שיש שכל כהמרדכי וסובר דסתרי

חשוב שאינו וכל חנ"נ, בו יש חשיבות

חנ"נ. בו אי� בלח לח כמו

‰�‰Âוהיד הפמ"ג הבנת לפי כ"ז

שחנ"נ הראב"ד בדעת יהודה

ואז באוכלי� הגעלה אי� משו� היינו

ומה להיתרה, חוזרת ברוב כשנתבטלה

מה לפי אבל מותר, ג"כ ממנה שנפלט

שחתיכה הראב"ד בדעת לעיל שביארנו

זמ� כל נבילה נעשית איסור בה שנבלע

שהיתה מכמות החתיכה נשתנתה שלא

הכא ג� א"כ כשנאסרה, בתחילה

היתר חתיכות בשאר ברוב כשנתבטל

דהא החתיכה, כנגד ס' צרי� עדיי�

בתחילה. שהיתה כמות עדיי� החתיכה

¨



במשהו הנאסר בדבר חנ"נ æòבענין

ÏÚ‚ÈÙ˘ ÌÈÈÁ Ï‡¯˘È ·¯‰

Â‰˘Ó· ¯Ò‡�‰ ¯·„· �"�Á ÔÈ�Ú·

Â·˙Îאמאי ד"ה קח: (ד� התוס'

מדקדק הי' מכא� וז"ל: מותר)

בטל לא במינו מי� דלמ"ד שמואל רבנו

לבטל ברוטב ששי� ששי�, תרי צרי�

בחתיכת וששי� נבלה חתיכת טע�

הנבילה. מ� היוצא רוטב לבטל היתר

אסרה גדי דמשני לדבריו לר"י וקשה

אמרינ� בעלמא והלא חלב ולא תורה

ולא תורה אסרה דגדי אע"ג א"כ חנ"נ

כשאר נאסר עצמו החלב מדרבנ� חלב

ע"כ. איסורי� משאר דמ"ש איסורי�

רבנו שיטת ליישב אי� טובא וצ"ע

שמואל.

‰‡¯�Âמה ביאור בהקד� בזה לומר

ד"ה ק. (תוס' ר"ת שחידש

שהג� צב) סי' הטור כ� ופסק בשקד�,

בטל לא במינו מי� יהודה ר' שלפי

חנ"נ אמרינ� לא אעפ"כ במשהו, אפילו

ובטע� במשהו. ולא טע� בנות� אלא

משב"ז צב (סימ� הפמ"ג ביאר זה דבר

איסורי� בשאר דחנ"נ לשיטתו טז) ס"ק

לא ולפיכ� בב"ח, אטו גזרה הוא

אוסר דאינו מבב"ח יותר בו החמירו

ביאר קו) (סי' ורעק"א טע�. בנות� אלא

ע"פ הוא זה די� שביאור הט"ז בדעת

ובתורת [בחידושיו הרשב"א של יסודו

לחו� מתפשט משהו שאי� הבית]

הנאסר שאי� דאמרינ� מכיו� וממילא

הול� האיסור שאי� במקו� לאסור יכול

חנ"נ עושה משהו דאי� הא א"כ עמו,

אמנ� זה. בתנאי שחסר משו� הוא

מהמש� רעק"א על להקשות יש לכאורה

של יסודו שעפ"י שכתבו התוס' דברי

נס� ביי� בע"ז הגמ' מתיישבת ר"ת

של עצמו דיי� אמרינ� דלא לבור שנפל

הוא כאילו להיחשב איסור נעשה היתר

הת� דמיירי משו� דהיינו נס�, יי�

הנאסר בדבר חנ"נ אמרינ� ולא במשהו

והנה ר"ת. שחידש כמו משהו ע"י

לומר קשה בלח שנתערב בלח לכאורה

לחו�, מתפשט משהו דאי� זה יסוד

די� שיי� שעדיי� התוס' סברו ואעפ"כ

חנ"נ. עושה משהו שאי� זה

‰‡¯�Âע"פ אחרת בדר� זה די� לבאר

דינא א� האחרוני� שנחלקו מה

די� הוא איסורי� בשאר דחנ"נ

ועיי� דרבנ�. גזירה רק או דאורייתא

הצד את שביאר ט) ס"ק צב (סי' כו"פ

ה איסורי� בשאר דאורייתאדחנ"נ וא

שההיתר כעיקר בטע� ר"ת שיטת עפ"י

א� אפילו עליו ולוקה לאיסור נהפ�

תערובת, של זיתי� מנ"ט כזית רק אכל

של גופו דהוי לבב"ח לגמרי דמיא וא"כ

דחנ"נ, דינא מיני' ילפינ� ושפיר איסור

סברי דרבנ� גזירה הוא דחנ"נ והסוברי�

כזית נפל שא� כה� חיי� רבינו כשיטת
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א� פרס אכילת מכדי ביותר איסור

כזית אכל א� מ"מ התורה מ� דאסור

שאי� לפי לוקה אינו מהתערובת

דמיא ולא איסור, של כגופו התערובת

וממילא איסור של גופו דהוא לבב"ח

איסורי�. לשאר מש� למדי� אי�

Â˘˜‰Â(פב סי' (שו"ת רעק"א עליו

הובא סח, (כלל וורדי� והגינת

דמה יב) ס"ק שפ"ד צב סימ� בפמ"ג

נהפ� שההיתר ר"ת לשיטת שנתחדש

של שטעמו זמ� כל רק זהו לאיסור

אבל חתיכה, באותה עומד עדיי� איסור

בו אי� שכבר לסוחטו שאפשר באופ�

שיי� לא ודאי טע� נות� של שיעור

וממילא להיתר, האיסור שנהפ� לומר

איסורי� בשאר חנ"נ זה שמצד ודאי

מדרבנ�. אלא אינו

ÔÎ‡אלא אינו דחנ"נ דדינא אע"פ

שיי� מיש� מ"מ דרבנ� גזירה

שביאר וכמו כעיקר, טע� של לדי�

דהג� ט) אות ט (סימ� אהר� ר' במשנת

של שיעור ביה דלית שמכיו� דאמרינ�

כעיקר, טע� של הדי� בטל טע� נות�

משו� אסרוהו שרבנ� מה מ"מ אבל

נאמר שבתחילה מה מכח היינו חנ"נ

נימא אי דרק כעיקר, טע� מחמת

לומר שיי� אז הכל נאסר שבשעתו

והצריכו להיתרו יחזור שלא גזרו שרבנ�

נימא אי אבל התערובת, כל כנגד ביטול

ההיתר ג� נאסר לא כעיקר טע� דע"י

לאכלו שאסור ומה נבילה די� עליו ואי�

המורגש האיסור טע� משו� רק הוא

בהתירו עצמו ההיתר אבל בתערובת

די� בזה לגזור שיי� היה לא א"כ קאי,

דינא רק הוא דחנ"נ דהג� ונמצא חנ"נ.

מדינא תוצאה הוא עכ"פ אבל דרבנ�

כעיקר. דטע�

ÈÙÏÂשל חידושו את אהר� ר' ביאר זה

חנ"נ, עושה משהו שאי� ר"ת

טע� בדי� רק הוא חנ"נ די� שיסוד

נאסרה שהחתיכה שנתבאר כמו כעיקר

ומכח טע�, נות� בה שיש בליעה מכח

שכל לגזור לרבנ� מקו� יש זה

לאחר א� נבילה נשארת התערובת

אי� מתחילה א� אבל הטע�, שנתבטל

נות� מכח נאסר ולא משהו אלא בו

במינו שמי� הדי� מצד רק אלא טע�

די� רק זהו א"כ באל�, אפילו בטל לא

אבל מתבטל שאינו עצמו האיסור על

וממילא מעול� נאסרה לא התערובת

שלא חנ"נ, די� עליה לגזור מקו� אי�

באיסורו ההיתר שישאר לומר שיי�

ההיתר חלק נאסר לא שמעול� מכיו�

(ק.) בגמ' דמבואר [והא שבתערובת

במינו יהודה ר' לפי חנ"נ דאמרינ�

הג� טע� נות� של בשיעור במינו

טע� די� ליכא יהודה לרבי שלכאורה

רק אלא לאסור נהפ� שההיתר כעיקר

כמו צ"ל האיסור, על ביטול שאי� די�

שחז"ל הנ"ל בתשובה רעק"א שביאר

שכנגדו שיעור כאותו במינו במי� אסרו

מינו]. בשאינו במי� אסור

¯ÂÊÁ�Âשמואל רבנו שיטת ליישב עתה

שהקשה ממה קח:) ד� (בתוס'
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ולא תורה אסרה דגדי דהג� ר"י עליו

דחנ"נ דינא בו אי� אמאי מ"מ חלב

נאסר החלב ויהא מדרבנ� שהוא דעלמא

לדקדק יש ולכאורה איסורי�. כשאר

שחנ"נ לומר בקושייתו ר"י הוצר� למה

ומאי מדרבנ�, אלא אינו איסורי� בשאר

מדרבנ�, או מדאורייתא הוא א� נ"מ

רבינו על קשה כ� ובי� כ� בי� והא

חנ"נ. אמרינ� לא למה שמואל

‰‡¯�‰Âמצאתי (וכ� התוס' בכוונת

ע"פ מכת"י) בדו"ח ברעק"א

את שהביא שלאחר בר"� שמבואר מה

מה את הביא שמואל רבינו שיטת

פירושא דלהאי וז"ל: הרמב"� שכתב

חלב ולא תורה אסרה גדי דאמרינ� הא

גדי של כרוטב שהוא מפני אסרוהו ולא

נאסר שלא הת� שאני שנאסר עצמו

שבגזה"כ דהיינו עכ"ל. לעול� חלב

ג� נכלל חלב ולא תורה אסרה דגדי

טע� מחמת דנאסר די� ביה דלית

מדאורייתא שדוקא הר"� והקשה כעיקר.

עצמו מחמת נאסר החלב שאי� לומר יש

חלב אוסר אינו ולכ� הבשר מחמת אלא

למה מדרבנ� אבל במינו, מי� מש� אחר

מגופו איסורו כאילו החלב נידו� לא

הר"� מדברי וחזינ� איסורי�. בשאר כמו

היה לא דאורייתא היה חנ"נ די� שא�

אמרינ� לא אמאי שמואל רבינו על קשה

מחמת דנאסר די� דליכא דכמו חנ"נ,

דגדי במיעוט נכלל שזה כעיקר טע�

שמצד נמי ה"ה חלב ולא תרה אסרה

נאסר שאינו מכיו� נאסר אינו ג"כ חנ"נ

בדעת ר"י למד שכ� י"ל ומעתה לעול�.

אסרה גדי של שבמיעוט שמואל רבנו

מצד נאסר שאינו נכלל חלב ולא תורה

שפיר ולכ� חנ"נ, ומצד כעיקר טע�

דרבנ�. חנ"נ מצד הקשה

Â�ÈÎÊ˘ÓÂשיטת ליישב נוכל זה לכל

מה עפ"י שמואל רבינו

תוצאה הוא דחנ"נ דדינא לעיל שנתבאר

מכיו� וממילא כעיקר, דטע� מדי�

אינו שהחלב התורה במיעוט שנכלל

שיי� לא א"כ כעיקר טע� מצד נאסר

די� דהוא א� דחנ"נ מדינא לאסור

מכח מתחילה נאסר שלא כל כי דרבנ�,

בזה לגזור שיי� לא שוב כעיקר טע�

חנ"נ.

‰�‰Â(א ס"ק משב"ז ק (סי' הפמ"ג

יז) סס"ק צב (סימ� יהודה והיד

משהו שאי� זה כלל אמרינ� א� נסתפקו

לטעמא דעבידא במלתא חנ"נ עושה

עוד [ועיי� אל� עד שאוסר תבלי� כגו�

זה ונידו� מב]. ס"ק תשובה בדרכי בזה

שלפי זה. לדי� שהבאנו בביאורי� תלוי

דהא הט"ז בדעת רעק"א שביאר מה

משו� הוא במשהו חנ"נ אמרינ� דלא

א� נ"מ אי� א"כ לחו�, מתפשט שאינו

דאוסר לטעמא דעבידא מילתא הוא

דר"י. אליבא במינו במי� כמו במשהו

לשיטתו להתיר עצמו הפמ"ג כתב וכ�

הוא במשהו חנ"נ שאי� שהטע� שביאר

כל כ� ועל דבב"ח, דומיא דבעינ� משו�

דבב"ח דומיא הוי לא מששי� למעלה
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ביד [ועיי� דחנ"נ. גזירה ביה שיי� ולא

בזה שאי� עליו שהקשה (ש�) יהודה

ג� שיי� הי' א� דבשלמא כלל, סברא

התורה והיתה מששי� למעלה בב"ח

י"ל שפיר אז להדיא בזה מתירה

לא בב"ח בזה התיר שהתורה שמכיו�

מאחר אבל איסורי�, בשאר בכה"ג גזרו

מחמ� שאינו בב"ח מצאנו לא זה שדבר

ואילו טע�, בו שיהא צרי� ולכ� ומתבל

שיש זה דבר נמצא איסורי� בשאר

שפיר א"כ מששי�, ביותר טע� נתינת

הטע� לפי אבל דבב"ח]. דומיא הוי

חסרו� הוא משהו של שחסרו� שבארנו

של היסוד שהוא כעיקר טע� של בדי�

דעבידא מילתא הוא א� א"כ חנ"נ,

די� בו ויש באל� טע� שנות� לטעמא

לומר שיי� בודאי הלוא כעיקר טע�

שיי� ואינו במשהו א� בחנ"נ דינא ביה

עושה משהו שאי� ר"ת של ליסודו כלל

חנ"נ.

¨



מבחוץ הקדירה על שנפלה חלב טיפת àôבענין

Ù‡¯ ·ÈÏ ÌÈÈÁ ·¯‰

ıÂÁ·Ó ‰¯È„˜‰ ÏÚ ‰ÏÙ�˘ ·ÏÁ ˙ÙÈË ÔÈ�Ú·

·˙Îחלב טיפת ס"ה) צב (סי' השו"ע

האש שאצל הקדירה על שנפלה

אי� התבשיל כנגד נפלה א� מבחו�

הטיפה כנגד ששי� אלא צרי�

נפלה כאילו והוי לפני� שמפעפעת

והיא הריק� במקו� נפלה וא� בתבשיל

סמו� עד הקדירה בדופ� מפעפעת

הטיפה כנגד ששי� שאי� כ� כל לרוטב

וא� הקדירה מקו� אותו נאסר הרי

הקדירה מקו� דר� התבשיל יערה

תקנתו וזה התבשיל יאסר הרי שנאסר

שתצטנ� עד בה יגע ולא כ� שיניחנה

עכ"ל.

È¯·„Â,הסמ"ק מ� לקוחי� השו"ע

על שנפלה טפה בזה"ל: שכתב

חטאת ד� פרק ל� מספקא הכלי דופ�

הלכ� לא אי הכלי בכל מפעפעת אי

ששי� ברוטב ויש הרוטב כנגד כשנפלה

בכל מפעפעת אי ממ"נ מותר הטפה מ�

מפעפעת אינה וא� נתבטלה הרי הכלי

שמא הריק� נגד נפלה אבל יאסר לא אז

סמו� עד הקדירה בדופ� מפעפעת

הטפה מ� ששי� שאי� כ"כ לרוטב

וכשיערה נבילה כלי מקצת אותו ונעשה

לאותו הרוטב יל� הכלי מ� הרוטב

הניח א� לפיכ� הכל ויאסר כלי מקצת

מעת כלל הרוטב הגביה שלא להצטנ�

נגע לא אז א"כ לגמרי שנצטנ� עד נפלו

עכ"ל. מותר הלכ� באיסור כלל הרוטב

·˙ÎÂונראה וז"ל: יוס� הבית עליו

הר"מ בש� כמ"ש סובר שהוא

לנו ברור היה א� להתיר ראוי שיותר

שכתב וזהו הכלי בכל מפעפעת שהטפה

שזהו ונראה וכו' הכלי בכל מפעפעת אי

מפעפעת אינה "וא� סמ"ק מ"ש פירוש

אינה א� לומר דהיינו יאסר" לא אז

משו� יאסר לא אז הכלי בכל מפעפעת

כאילו והוי לפני� מפעפעת דמסתמא

עכ"ל. בתבשיל נפלה

‰˘˜‰Â(יג אות (ביאורי� דעת החוות

ה� שדבריו יוס�, הבית על

אינה שא� לנו דמני� הבנה, משוללי

מפעפעת ודאי אז הכלי בכל מפעפעת

ע"פ יוס� הבית דברי את וביאר לפני�.

(סי' הדש� בתרומת המבואר היסוד

הקדירה שבדופני דהבליעה קפג)

שבקדירה. המאכל ע� היא מקושרת

שבלעה הבליעות שג� עוד והוכיח

מקושרות ג"כ הבישול קוד� הקדירה

יוס� הבית כתב ולכ� המאכל. ע� ה�

דמכיו� אוסר אינו הרוטב שכנגד דמה

מפעפע שבפני�, לרוטב הוא שמקושר
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כ� ועל שברוטב, בששי� ובטל לתוכו

בדופני נבילה שנעשה אמרינ� לא

דממ"נ לסברא הוצר� ולא הקדירה.

למעלה א� שנתפשט נימא דלא אלא

זה ועל הוא, מקושר לאו וש� מהרוטב

הטיפה דא� מותר דממ"נ הסמ"ק כתב

בששי� בטלה אז הכלי בכל מפעפעת

אינה וא� הכלי, של בלחלוחית

דמה יאסר, לא אז הכלי בכל מפעפעת

לפני�.שכ מקושר הוא הרוטב נגד

ÍÈ¯ˆÂהצד שעל דעת החוות לפי לומר

בכל מפעפעת אינה שבבישול

ממקו� יותר מפעפעת אינה אז הכלי

אי� למה הכי, תימא לא דאי הרוטב,

ממקו� למעלה שמפעפעת חוששי� אנו

ששי� יהא שלא באופ� במקצתו, הרוטב

מהרוטב למעלה וכשהוא כנגדה, בכלי

לא ולמה שבפני� למה מקושר אינו

שלמעלה מקצת שבאותו אמרינ�

כרח� על אלא נבילה, נעשית מהרוטב

ממקו� יותר התפשטות שו� לה שאי�

כשנפלה דא"כ קשה, ולכאורה הבישול.

שמפעפעת חיישינ� אמאי הריק� נגד

והא לרוטב, סמו� עד הקדירה בדופ�

חו� מפעפעת שאינה הוכחנו כבר

שאינה הצד [לפי בישולו למקו�

דעת החוות ותיר� הכלי]. בכל מפעפעת

ולומר לחלק שצרי� יד) אות (ביאורי�

אינה הבישול ממקו� למעלה דדוקא

אבל השערה, כחוט אפילו מפעפעת

ועיי� יותר. מפעפעת למטה ירידה דר�

והנה ד"ה כט ס"ק (ארו�, יהודה ביד

בי� החילוק את שביאר החוו"ד) ג�

דברי� שבטבע דכיו� למטה, למעלה

יכולה הבישול ע"י לכ� למטה מתפשטי�

הבישול ממקו� חו� לפעפע הטיפה

עי"ש. ירידה דר�

‰�‰Âלחלק הוא שחידוש מה מלבד

עוד ירידה, לדר� עלייה דר� בי�

נמצא דעת החוות שלפי להעיר יש

שמא הריק� כנגד כשנפלה לאסור שהצד

הוא לרוטב, סמו� עד למטה מפעפעת

(צו:), בזבחי� בגמ' כלל נזכר שלא צד

מפעפעת בבישול א� הת� ל� דמספקא

חו� מפעפעת אינה או הכלי בכל

נסתפקה לא דש� כלל, הבישול ממקו�

אלא למעלה, מפעפע שמא אלא הגמ'

שבציור שאע"פ עצמה בפני סברא היא

משו� זהו כלל מפעפע אינו הגמ' של

הכא משא"כ עלייה בדר� איירי דש�

שיכול היא סברא ירידה, דר� שהוא

משמע הסמ"ק מדברי ולכאורה לפעפע.

נגד כשנפלה לאסור שהמקור קצת

ועוד הנ"ל. בזבחי� מהגמרא הוא הריק�

צד שו� מצינו לא שבגמ' לעיי�, יש

שמפעפע או אלא במקצתו שמפעפע

חו� כלל מפעפע שאינה או בכולה

לומר תיתי מהיכי וא"כ בישולו, ממקו�

הוא שכ� ירידה דר� מפעפע שכשהוא

ולא במקצת, רק מפעפע שהוא טבעו,

יש ג� הכלי. סו� עד למטה שמפעפע

צ"ל הרוטב כנגד שכשנפל לתמוה,
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במקצת שמפעפע לומר צד שאי�

נעשית מקצת באותו דא"כ למעלה

הוא, מקושר לאו שש� כיו� נבילה

הרוטב כנגד שכשנפל להיפ� ה"ה וא"כ

במקו� ונכנס למטה מפעפע הוא א� ג�

לאסור, יש עדיי� הרוטב כנגד שהוא

אינו מהרוטב שלמעלה חלק שאותו

מלשו� נסתר וזה נבילה. ונעשה מקושר

עד שמפעפעת שכתבו והמחבר הסמ"ק

נתפשט שא� ומשמע לרוטב, סמו�

אסורה. אינה הרוטב שכנגד במקו�

שבאופ� להדיא יט) (ס"ק הט"ז וכ"כ

הרוטב כנגד שנפל כמו דינו הזה

ברוטב. ששי� ע"י שמותר

¯˘Ù‡Âבשיטת יוס� הבית הבנת לבאר

וכדלהל�. אחר באופ� הסמ"ק

דבלאו דס"ל מבואר דעת מהחוות הנה

נכנסת שהטיפה הג� ד"מקושר", סברא

שבטלה אמרינ� לא הרוטב לתו�

שקוד� אמרינ� אלא שברוטב, בששי�

נבילה נעשית כבר לרוטב שנכנסה

שיטת שכ� היא ואמת הקדירה. בדופני

ובית בטור (הובא והמהר"� הסמ"ג

הדי� הרוטב כנגד כשנפלה שג� יוס�)

ששי� ברוטב שיש לא א� שאסור הוא

דחיישינ� הטיפה, כנגד ששי� פעמי�

עד הקדירה בדופני נתפשטה שהטיפה

וחוזרת נבילה הקדירה ונעשתה ששי�

יתכ� אבל הקדירה. שבתו� מה ואוסרת

זה בדבר פליגי והסמ"ק שהמהר"�

הדפנות דחשבינ� סובר שהמהר"� גופא,

ונעשית נפרדות כוחות כשני והרוטב

קוד� הדפנות בתו� נבילה הטיפה

סובר הסמ"ק אבל הרוטב, לתו� שבאה

חלב מטיפת גרע ולא הוא אחד שכח

ששי� שיש בשר חתיכת על שנפלה

נעשה שכבר אמרינ� דלא כנגדה, בבשר

מחמת נבלה, הבשר של העליו� החלק

אלא הטיפה, כנגד ששי� היה לא שש�

הטיפה, התפשטות סו� עד להמתי� יש

ד"ה ק. ד� (חולי� בתוס' שמבואר וכמו

דחשבינ� הכא, ה"ה וא"כ בשקד�),

אחת, כחתיכה שבתוכה ומה לדופ�

לתו� לבסו� הטיפה שנתפשט ומכיו�

ומותר בששי� בטלה שברוטב, ששי�

יז, סי' (יו"ד איש בחזו� ועיי� הרוטב.

הסמ"ק מחלוקת את כ� שביאר א�ה)

הבית בדברי שנתקשה אלא והמהר"�,

השולח� מהערו� משמע [וכ� ע"ש. יוס�

הסמ"ק, בדעת כ� שהבי� לו�לט) (סעי�

העיקר שמסברא ש� כתב ואדרבה

כהסמ"ק.]

¯Â‡È·Âשבנפלה הוא יוס� הבית דברי

ע"י מותר הרוטב כנגד הטיפה

אז הכלי בכל מפעפעת שא� ששי�

בלאו ג� אמנ� הכלי, בלחלוחית בטלה

מפעפעת אינה א� אפילו דהיינו הכי,

סברא יותר בודאי מ"מ במקצת, אלא

מלומר לפני� שמפעפעת לומר

בטלה וא"כ בדופ� רק שמפעפעת

יהודה היד כתב וכ� שברוטב, בששי�

לה כט) ס"ק על(ארו� שג� ואה"נ דיא.
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יש עדיי� הכלי בכל שמפעפעת הצד

שא� אלא לפני�, שמפעפעת סברא

סברא עוד יש הכלי בכל מפעפעת

בלחלוחית. שבטלה

‡ˆÓ�Âשאינה הצד שעל זה לפי

יתכ� הכלי בכל מפעפעת

הרוטב ממקו� למעלה שמפעפעת

סו� שסו� כיו� מותר [ואפ"ה במקצת

בששי� ובטלה לפני� מפעפעת היא

שבמקו� להיפ� ה"ה וא"כ שברוטב].

שג� מהגמ' חזינ� הריק� כנגד שנפלה

הכלי בכל מפעפעת שאינה הצד על

ממקו� חו� במקצת לפעפע יכולה עדיי�

שמא חיישינ� שפיר ולכ� נפילתה.

סמו� עד במקצת למטה מפעפעת

מה מוב� וג� נבילה. ונעשית לרוטב

כנגד שכשנפלה והמחבר הסמ"ק שכתבו

סמו� עד שמפעפעת חיישינ� הריק�

במקו� מפעפעת שא� דמשמע לרוטב,

ולדברינו אסורה, אינה הרוטב שכנגד

כנגד היא שהטיפה זמ� שכל א"ש

סו� הריק�, כנגד ג� שהיא הג� הרוטב,

בששי� ובטלה לפני� מפעפעת היא סו�

הרוטב. של

‰�‰Âכנגד שכשנפלה השו"ע פסק

[עד מקו� אותו נאסר הריק�

אלא התבשיל, יערה לא ולכ� ששי�]

וכתב שתצטנ�. עד שיניחנה תקנתו

דלא נמי ומשמע וז"ל: כא) (ס"ק הש"�

דשמא האחר בצד מיד שיערה מועיל

מדברי ומדוייק ע"כ. הקדירה ינענע

ינענע שמא של החשש שבלא הש"�

הצד דר� התבשיל לערות מותר היה

בה נפל שלא [בצד הקדירה של השני

מגדי� הפרי עליו והקשו הטיפה].

רעק"א ח), ס"ק צח סי' (משב"ז

(ארו� יהודה היד יד), מכתב (השמטות

(סי' השולח� והערו� לג) ס"ק צב סי'

חיישינ� לא דאמאי מ) סעי� צב

הקדירה בכל בעוגל הטיפה שמפעפעת

עד הריק� במקו� הקדירה עיגול וכל

מדינא ג� וא"כ נבילה. נעשית ששי�

וכ� האחר. מצד לערות אסור יהיה

בזה עמד ח) אות נה (כלל יעקב במנחת

אחר. ממקו� שיערה מהני מאי ותמה

שכתב כב) כ, (אות בפרישה ועיי�

לחוש "דיש השני בצד ג� אסור דמדינא

בכל ולא לצד מצד נמש� שהאיסור

באופ� רצועה דר� א� כי הקדירה שטח

כנגדו". ששי� דאי�

‰‡¯�Âבשני תלוי זה שנידו� לומר

דברי בביאור הנ"ל דרכי�

הבנת שלפי והיינו והמחבר. הסמ"ק

מפעפעת שאינה הצד על דעת החוות

חו� כלל מפעפעת אינה הכלי בכל

שכ� ירידה, דר� שהוא לא א� למקומו

אי� וא"כ למטה. למושכו הטבע הוא

שעל השני, בצד לערות מדינא לאסור

בטלה כבר בכולה שמפעפעת הצד

שאינה הצד ועל שבלחלוחית, בששי�

אלא לפעפע יכולה אינה אז מפעפעת
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מצד שתפעפע שיי� לא אבל ירידה דר�

למעלה לפעפע כמו שזה בעיגול לצד

לפי אבל ש�. להימש� בטבעה שאינו

שאינה הצד על ג� אז שביארנו, מה

לפעפע יכולה עדיי� הכלי בכל מפעפעת

ובי� למטה בי� למעלה בי� אופ�, בכל

שמפעפעת חיישינ� שפיר וא"כ לצדדי�,

יהיה לדינא וא"כ הקדירה, בכל בעיגול

ש� דג� השני בצד ג� לערות אסור

לעיי�. ויש הקדירה, נאסרה

¨
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[à·˙Î�סו) הבית בתורת הרשב"א

בפ' שנינו וז"ל: רביעי) בית

מלבנ� והאסכלא השפוד בע"ז, השוכר

רב ליה רמי בגמרא עלה ואמרינ� באור.

והאסכלא השפוד תנ� ששת לרב עמר�

השפוד קדשי� גבי והתניא באור מלבנ�

קדשי� רבא ופריק מגעיל�. והאסכלא

בר רבה אמר נחמ� כדרב טעמא היינו

גיעול נעשה ויו� יו� כל דאמר אבוה

לא נמי הגעלה הכי אי ואקשינ� לחבירו.

דכל מינה שמעינ� בקשיא. וסלקא ליבעי

ממנו נפלט מיכ� לאחר בו שבישל

אמאי שהקשו עד לגמרי ונכשר האיסור

נגעל שהרי מגעיל� בברייתא תני

לגמרי. ונכשר שני יו� של בבישול

בישול עדי� מי וכי טובא לי וקשיא

הגעלה וא� גמורה. מהגעלה שני דיו�

היא� עמר� לרב ליה קשיא הוה

רבא של תשובתו היתה מה מכשירת�

והלא גיעול נעשה ויו� יו� כל דאמר

במשנתנו ששנינו כמו צרי� הוא ליבו�

ניתזות ניצוצות שיהא צרי� והליבו�

וכתבנוהו בירושלמי שאמרו וכמו ממנו

בכלי ל� קיימא דהא ועוד למעלה.

הנבלע שהאיסור כולו ח� מתכות

וכדאיתא הכלי בכל והול� מתפשט

אמרו מזו וגדולה צולי�. כיצד בפרק

להו מגעיל שעה כל בפרק בפסחי�

נכשרי� אינ� אלמא ברותחי� ולקתייהו

הסכי� להב כל לבד חת� מקו� בהכשר

השפוד כ� וא� הקתא. א� שיכשיר עד

נפשט חטאת בה� שבישלו והאסכלא

בו ומבשל חוזר וכשהוא בכול� הבלע

לכולו. הכשר עלה היא� למחר במקצתו

היתירא דקדשי� קאמר דהכי לי וניחא

לידי שיבא קוד� בו שבשל וכיו� בלע

מה על חל להיות זמנו לכשיגיע נותר

נותר ש� ונחלששבלע נקלש כבר

שני זה בישול ידי על כ� כל האיסור

ואי� מועט בלע אלא בו נשאר שלא עד

בלוע דבר על נותר ש� לחול ראוי

בשר לעני� שאמר וכעני� כזה מועט

שמותר בקערה שעלו בדגי� בחלב

הבשר שטע� דכיו� משו� בחלב לאכל�

ונחלש נקלש הקערה מ� הדגי� שקלטו

בשר איסור לידי שיבא קוד� כ� כל

בחלב בשר להקרא ראוי שאינו בחלב

וכ� בחלב בשר איסור עליו ולחול

אלא אינו הכלי בכל שנתפשט הבלוע

על א� השני זה בישול וע� מועט דבר

מקו� מכל לכולו מגיע האור שאי� פי

כולו ח� מקצתו ח� ידי על הוא ג�

בכל נשאר שלא עד קצת ומתמעט

עליו לחול ראוי שיהא בלע שו� השפוד

שניה בו שבישל קוד� אבל נותר ש�

נותר ש� עליו לחול וראוי מרובה הבלע
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איסור שבלע כלי וכ� הכלי דופני בתו�

שיגעיל עד נכשר אינו לעול� גמור

ללב� הראוי וילב� להגעיל הראוי

שנפלט ועד היה גמור איסור דמתחילתו

א� ולפיכ� מיקרי איסור לגמרי וניגעל

פע� מיכ� לאחר בו שבישל פי על

עד דפנו מידי יוצא אינו ושתי�

ללב� שדרכו דבר וא� כדרכו שיגעילנו

היתר שבלע כלי כל והילכ� שילב�. עד

מתכת של קדירה או שפוד וכגו�

בו בישל כ� ואחר בשר בו שבישל

הבשר בלע נקלש הרי דגי� או ירקות

ש� עליו לחול ראוי שאינו עד שבו

אבל גבינה בו לבשל ומותר בחלב בשר

נכשר אינו גמור איסור שבלע כלי

כדינו גדול הכשר שיכשירנו עד לעול�

שדרכו ואת יגעיל להגעיל שדרכו את

עכ"ל. ילב� ללב�

È¯‰כלי שא� הרשב"א לנו חידש

היתר בלע א� בליבו�, שהכשרו

עד ההיתר טע� נקלש בו, בישל ואח"כ

ועוד איסור. ש� עליו לחול ראוי שאינו

שבלע מתכת שכלי שאע"פ חידש

כולו ח� מקצתו ח� אמרי' במקצתו

א� מ"מ כולו, את להכשיר וצרי�

מודה היתר בליעת היא הבליעה

החלק את רק להכשיר דסגי הרשב"א

הכלי שאר ובליעות בתחילה, בו שבישל

ש� עליה� לחול ראוי שאי� עד נקלשו

איסור.

¯ÂË‰Âדברי הביא ס"א) צג (סי'

וז"ל: להלכה הללו הרשב"א

בשר של בקדרה ירקות בישל שא�

שכבר גבינה, אח"כ בה לבשל שמותר

שאי� עד ונקלש הבשר בלע כח נתמעט

אמנ� עכ"ל. איסור ש� עליו לחול ראוי

הרשב"א, כדעת לפסוק הסכי� לא הב"י

שאינ� ראשוני� מכמה ראיות שהביא

והש"� הרשב"א. לשיטת מסכימי�

ודחה הב"י, על חלק הכס� בנקודות

הרשב"א של שדינו והסיק ראיותיו,

וברור. אמת

‰�‰Âוהבאתי (ד"ה דבריו בתו�

ראיה הש"� הביא בספרי)

שפסקו ראשוני� מכמה לשיטתו

כלי שהוא אע"פ בלע דבהיתירא

בהגעלה, ליה סגי האור ע"י שתשמישו

הרשב"א. כדעת שסברו ומוכיח

יש ראיה מה טובא קשה ולכאורה

הגמ' דברי המש� דהנה זו, מהלכה

דכיו� שלמי� תינח הוא: כ� הנ"ל

נותר דניהוי מקמי מיתאכלי ימי� דלשני

דליו� כיו� חטאת אלא גיעול הוי קא

האידנא בה מבשל כי מיתאכלא ולילה

בה מבשל הדר כי נותר הוי חטאת

פליט קא חטאת או שלמי� או למחר

ושלמי� בחטאת דהאידנא דחטאת נותר

בה מבשל דכי צריכא לא אמרי דלמחר

האידנא בה מבשל הדר האידנא חטאת

ושלמי� דלמחר דחטאת שלמי�

זמנייהו שלי� קא הדדי בהדי דאתמול

הכי אי דלמחר שלמי� מבשל והדר

וכל קשיא. ליבעי לא נמי הגעלה

רבא בדעת היא הזאת וטריא השקלא
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ויו� יו� דכל ה"ט דקדשי� שתיר�

אח"כ אמנ� לחבירו, גיעול נעשה

אשי, רב של תירוצו את הגמ' מביאה

מעיקרא כדאמר� לעול� הגמ': וז"ל

בלע, איסורא הכא בלע התירא הכא

פליט דקא דבעידנא ל� קשיא ודקא

לא פליט דקא בעידנא פליט קא איסורא

הגמ'. דברי ע"כ בעיניה לאיסורא איתיה

הגעלה צרי� אשי רב שלפי ונמצא

שהשפוד במתני' דתנ� וא� גמורה,

קא דהיתירא קדשי� שאני באור, מלבנו

נעשה כבר דמגעילו דבעידנא וא� בלע,

שבלוע משו� איסורו הוכר לא איסור

ראוי שהיה בשעה הכלי כדפנות הוא

בהגעלה. ליה סגי ולפיכ� נותר, לחול

‰˙ÚÓÂשהרי הש"� על לתמוה יש

על דינו את ייסד הרשב"א

נדחו, רבא שדברי וא� רבא, של תירוצו

שכל ס"ל שלא מחמת נדחו שלא י"ל

משו� אלא לחבירו, גיעול נעשה יו�

שבישלו פע� שבכל לומר מסתברא דלא

שלמי� בו לבשל הקפידו בכלי חטאת

דינו ייסד הרשב"א ועכ"פ היו�. באותו

אשי, רב דברי על ולא רבא דברי על

הנלמדת הלכה הש"� הביא אי� וא"כ

לשיטת כראיה אשי רב של מתירוצו

הרשב"א.

˙Ó‡·Âהראיה בסיו� כתב הש"�

בפירוש למדוהו וכול� וז"ל:

אלמא כהרשב"א זרה עבודה דסו� מה�

לשאר קדשי� בי� בה לחלק דאי� ס"ל

לומרדברי בא שלא ומשמע עכ"ל. �

ושטיפה מריקה דדי� נימא דלא אלא

מה יהיה לחולי�, מקור אינו בקדשי�

דתנ� ממה שאני למה הטע� שיהיה

למד (וכ� באור מלבנ� והאסכלא השפוד

הש"� בא וע"ז למסקנא), עכ"פ המאירי

הראשוני� כ� נקטו שלא ראיה להביא

דלא אלא אשי, רב של בתירוצו

כ� וכמו לחולי�, קדשי� בי� מחלקינ�

רבא. של בתירוצו י"ל

(âÏ"ÈÂהוא הרשב"א של שטעמו עוד,

להפקיע דהיינו דלהכשירו שא�

מ"מ ליבו�, בעינ� הבלוע הטע� כל

כדי הטע� להקליש סגי בלע בהיתירא

המועט הטע� על איסור ש� יחול שלא

אינו אשי ר' של בתירוצו והנה שנשאר.

המתי� א� דג� כוונתו א� מבואר

נותר, הבלוע נעשה שכבר עד מלהגעיל

ליבו� בעינ� ולא ההגעלה מהני ואעפ"כ

מהני אז הזמ� קוד� הגעיל א� דרק או

(עיי� הבלוע. יאסר שלא כדי ההגעלה

נאמר וא� מ"ה). ס' ח"ה רעק"א בכו"ח

מכח מתר� אשי ר' ג� אז השני בצד

מהני דההגעלה קלישות של הסברא

א� אבל יאסר שלא כדי הבלוע להקליש

דשני ונמצא מהני. לא ואסר כבר

של להעני� שייכי� הגמ' של התירוצי�

קלישות.

ÔÎ‡י"ל הראשו� כצד נימא א� ג�

של הסברא מכח בא אשי רב דג�
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החוו"ד*קלישות בדברי מפורש וכ�

הרשב"א מ"ש לפי והנה וז"ל: צ"ג בס'

מקליש לחלב בשר בי� מי� דבישול

איסור עליו לחול יכול ואינו הטע�

בישל א� ה"ה א"כ בב"ח, של חדש

בהחלב והיה בשר של בקדרה חלק

החלב שוב אוסר דאינו ששי�

הטע� נקלש דכבר אח"כ, שמבשלי�

הראשו�. בישול של חלב ע"י בשר

הט"ז שהביא העיטור מבעל וראיה

ג"כ חרס דבכלי שסובר הסי' בתחלת

הב"י כמ"ש הבישול ע"י הטע� הוקלש

החלב בישול דע"י שסובר הסי' בסו�

פליג לא והרשב"א הטע�, איקלש ג"כ

הצרי� מתכות בכלי אבל חרס אכלי רק

הגעלה, עיי' הטע� דנקלש מודה ליבו�

בכלי כמו נקלש החלב בישול ע"י ה"ה

ולומר לחלק ואי� העיטור. להבעל חרס

מי� ע"י דדוקא ליה סבירא דהרשב"א

יש בחלב אבל הטע� להקליש מהני

קוד� הבשר טע� שנכנס לחוש

טע� הוי שוב אח"כ הטע� שהוקלש

אינו זה לעול�, דאסור דאיסורא קלוש

דרב במסקנא ע"ז בסו� מבואר דהא

לאיסורא דליתא הת� דמשני אשי

נותר דכשנעשה משו� רש"י ופי' בעיניה

הכלי דופני שבתו� בעי� האיסור הוי לא

האיסור הוכר לא ומעול� בלוע היה

לכלי הגעלה מהני זה ומטע� ע"ש.

ולא בלע בהתירא ליבו� הצרי�

מקליש דהגעלה צ"ל וע"כ באיסורא,

באיסורא, ולא בהתירא ומותר הטע�

דמקליש להרשב"א בבישול ה"נ וא"כ

בליתא להתיר יש לאיסוראהטע�

בב"ח איסור כשנעשה וה"נ בעיניה,

אפי' ומותר בדופ� בלוע היה כבר

עכ"ל. באיסורא

‰ÏÂÚ‰נוקט שהחוו"ד הדברי� מ�

דינו כתב שהרשב"א שא�

ויש חלב בו בישל א� ה"ה בירקות,

הבלוע הטע� נקלש הבלוע, נגד ששי�

[וכ� שירצה מה אח"כ בו לבשל ומותר

הרשב"א, בדעת הב"י ג� בפשיטות נקט

צרי� ירוח� רבינו שלדעת שסיי� אלא

לומר שאי� וכתב ש�]. עיי� לחלק

אבל הרשב"א, התיר בירקות שדוקא

הבשר נאסר מ"מ ששי� שיש א� בחלב

רעק"א ביאר [וכ� הטע�, שנקלש קוד�

על החולק הטור שיטת את פג) (תשובה

של מתירוצו מוכח דהא העיטור], בעל

ג� דהא כ�, אומרי� אנו שאי� אשי רב

שכבר הבלוע דהטע� צ"ל אשי לרב

מהני ניכר, שאינו אלא נותר נעשה

שיצאה קוד� הטע� להקליש ההגעלה

כ�. י"ל לרבא א� וא"כ האיסור, בליעת

Ê"ÈÙÏÂ�"הש כוונת ג"כ שזוהי י"ל

הני מכל ראיה שהביא

קלישות* יש ההגעלה 
קוד אפ' אשי ר' דלפי דמבואר י"ג) סעי� תנ"א (סי' הגרי"ז בשו"ע ועיי�

הרשב"א. של לדינו הקלישות עני� שיי� לא ולפי"ז ההגעלה. אחרי הכלי בדופני שישאר הבלוע 
בהטע
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אקלושי שסברת אמרינ� דלא ראשוני�

נותר שנעשו שלפני בקדשי� דוקא היא

שאי� וי"ל כלל, איסור טע� בה� אי�

נאכלי�, ה� זמ� בכמה די� אפי' בה�

נותר נעשי� אכילת� זמ� שאחרי אלא

בש� הריטב"א כוונת זוהי [ואולי

לחמ�], קדשי� בי� לחלק בע"ז הרמב"�

דהיתירא דא� חלב או בבשר משא"כ

לה� יש חלב ש� או בשר ש� מ"מ ה�

במי� לערב לא הוא חלב או בשר ודי�

סוברי� היינו כ� משו� ואולי השני,

הש"� הוכיח וע"ז איקלושי, לומר שאי�

שלמדו הראשוני� דעת כ� שאי�

חולי�, לגבי הלכה אשי רב של מתירוצו

ג� אקלושי של הסברא שיי� ושפיר

בתירוצו ג� י"ל כ� כמו וא"כ בבב"ח

רבא. של

[ãÍ‡תירוצו ג� שא� להקשות יש

סברא על מיוסד אשי רב של

לא באמת למה א"כ איקלושי, של זו

רב של מתירוצו דינו את הרשב"א למד

שכתב אלא יהודה. היד הקשה וכ� אשי,

פשוט כי קשה לא עצמו הרשב"א שעל

שג� לנו לחדש בא שהרשב"א הוא

כל בעינ� ולא לאקלושי מהני בישול

שהרי קשה הש"� על אבל הגעלה, דיני

דבעינ� הרשב"א בשיטת נקט הוא

דא� שכתב אלא בהגעלה, כמו רותחי�

מהסמ"ק ראיה אי� כ� נימא לא א�

חידושו לסתור רותחי�) דבעינ� (שכתב

יהודה היד הקשה זה ועל הרשב"א, של

דלא לחדש בא בהכרח הרשב"א שהרי

לייסד הוצר� זה שמטע� רותחי�, בעינ�

תירוצו על ולא רבא של תירוצו על דינו

אשי. רב של

Ì�Ó‡בדברי הוא מפורש באמת

זה בישול דשאני הרשב"א

להגעיל בעינ� לא דהא גמורה, מהגעלה

קכ"א בסי' דשיטתו א� הכלי כל את

במקצתו ח� אמרי' לא שבהכשר היא

הכלי. כל את להכשיר וצרי� בכולו ח�

מתירוצו ללמוד א"א בודאי זה די� והנה

כ� שמשו� י"ל וממילא אשי, רב של

של תירוצו על דינו את הרשב"א יסד

הסכימו והש"� שהט"ז [וא� רבא

שיעור באותו הירקות לבשל דבעינ�

זה אי� עכ"פ מעיקרא, בו שבישלו

הבאנו וכבר כנ"ל]. גמורה הגעלה

הרשב"א שלדעת לומר נוטה שהש"�

קצת דיש שכתב אלא רותחי�, בעינ�

ההגעלה שאי� הרשב"א מדברי משמעות

גבי מדכתב גמורה, כהגעלה זה בבישול

יוצאות הבליעות שאי� איסור שבלע כלי

כתב ולא כדרכו, שיגעילנו עד מדפניו

שלישנא הש"� ודחה היתר. לגבי כ�

יכול היה ולכאורה הרשב"א. נקט דגמ'

בא שהרשב"א זה דיוק לדחות הש"�

של מתירוצו שנלמד ממה לאפוקי רק

וצ"ל בכולו. הגעלה בעינ� דלא רבא

שעצ� היא הרשב"א לשו� דמשמעות

איסור, מהגעלת שאני בהיתר ההגעלה

דבעינ� הכלי כמות בשיעור רק ולא
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ח� במקצתו ח� י"ל דבזה הגעלה,

קכ"א בסי הש"� וכמ"ש בכולה,

ח� דאמרי' הרשב"א מודה דבהיתר

הכשר, לגבי א� בכולה ח� במקצתו

דלישנא למידחי הש"� הוצר� ולכ�

נקט. דגמ'

[ä˘ÈÂדבעינ� הש"� נקט למה לעיי�

בהגעלה רותחי� זה בבישול

דברי במשמעות שאי� מה גמורה,

בשיטת וג� לזה. רמז כלל הרשב"א

כנגד ששי� בירקות דבעינ� החוו"ד

נקט למה לעיי� יש בכלי שיש הבליעות

רעק"א עליו הקשה ועוד מסברא. כ�

היה לא בודאי שבמקדש בגיעול דהא

ששי�.

‰�‰Âא� חקר השלח� בדי בספר

שיצא ע"י היא הטע� קלישות

מועט, טע� רק נשאר ולא הטע� רוב

נקלש החדש הטע� תערובות שע"י או

יש ואולי בכלי. בלוע שהיה הטע�

הראשו� כצד נימא דא� קצת לבאר

נמצא הטע�, רוב שיצא דבעינ�

וממילא הוא, הגעלה מעי� שהבישול

ולמה רותחי� בעינ� למה קצת מוב�

שנקטו מה מוב� וכ� ששי�. בעינ�

שזה הרשב"א בשיטת והחוו"ד הש"�

בכלי ולא מתכת בכלי דוקא מועיל

כ� נקט שלא בב"י יעויי� אמנ� חרס.

בי� לחלק שדוחק וכתב בפשיטות,

שהבי� משו� דהיינו וי"ל לחרס, מתבת

הטע�ש שיוצא מחמת הקלישות אי�

יוצא הטע� אי� דבחרס י"ל שפיר דאז

ע"י היא הקלישות אלא לעול�, מדפניו

הב"י כתב ובזה חדש, טע� תערובות

לחרס. מתכת בי� לחלק הוא שדוחק

[å‰�‰Âבספר וכ� השלח� בדי בספר

שדימה ממה דייקו הדר פרי

שעלו דגי� לדי� דינו את הרשב"א

התיר שלא ראיה שמכא� בקערה

אלא בישול ע"י להכשיר הרשב"א

דבמקדש דהא להקשות ואי� בדיעבד.

להקליש כדי בו לבשל לכתחילה סמכו

קדשי� דשאני די"ל רבא, לדעת הטע�

מבואר אמנ� אדאורייתא. דאוקמוה

נקטינ� דאנ� ובפוסקי� בראשוני�

פליגי ורק אשי, רב של בתירוצו להלכה

איסורא או בלע היתירא מקרי חמ� אי

ב' סעי� קכ"א ס' ברעק"א ועיי� בלע,

מבשר הבלוע כלי להגעיל דמותר שכתב

האש. ע"י לכלי דנכנס א� חלב או

מחלקינ� ולא לכתחילה, אפי' והיינו

לאקלושי סמכינ� בקדשי� דדוקא לומר

מיוסד אשי ר' דג� נימא וא� טעמא.

ההגעלה ע"י האיסור שנקלש מה על

לכתחלה אפ' כוותיה עבדינ� .*למה

אינו מהרשב"א הדיוק דעצ� וצ"ל

לפי משא"כ קלוש, כבר הבלוע הטע� אשי דלר' דמי לא הנ"ל הגר"ז השו"ע לפי דבשלמא *

החוו"ד.
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אלא בא שלא לומר שיש מוכרח,

הוא אסור שא� קלוש טע� שיש לדמות

לא אז היתר הוא וא� באיסורו עומד

שמתיר י"ל ולעול� איסור, ש� עליו חל

בישול ע"י להכשיר לכתחילה הרשב"א

כזה.

¨
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„Á‡·נייר טשולנט בקדרת שהניח

שבתוכו סבור שהיה אלומיניו�

הנייר כשפתח ובשבת קישקע, טמו�

ששי� היה [ולא דגי� בתוכו שיש מצא

נגד ששי� היה אבל הדגי�, כל כנגד

ועלתה בתבשיל], שנתערב הרוטב קצת

דבר סכנת משו� לאסור יש א� השאלה

אחר.

(à‡¯Ó‚·דגי� אתמר קיא:) (חולי�

אמר רב בקערה שעלו

מותר אמר ושמואל בכותח לאכל� אסור

בטע� שנחלקו עיי"ש בכותח. לאכל�

לאכלו מותר א� נ"ט בר נ"ט של בשר

הקדירה הוא ראשו� שטע� חלב, ע�

ה� שני וטע� הבשר, מ� טע� שקיבלה

הקדירה, מ� בשר טע� שקיבלו הדגי�

נ"ט, בר נ"ט הוא שבה� שהטע� ונמצא

קלוש טע� אי ושמואל רב פליגי ובזה

בשר איסור לעשות כח בו יש כזה

הריב"� שהביאו בתוס' ועי"ש וחלב.

לאכול שמואל דהתיר דהא רש"י בש�

(פי' בעלו דווקא היינו בכותח הדגי�

הצלי מ� בקערה שעלו "דגי� ש� רש"י

הקערה לתו� נתנ� רותחי� כשהיו

הדג בישלו א� אבל בשר"), בה שאכלו

אסור אז בשר בה שבישל בקערה

בתורת הרשב"א אבל בכותח. לאכל�

דגי� שאפי' וסובר חולק הבית

לאכל� מותר צלי] [וה"ה שנתבשלו

דברי את הביא ל) (סי' והרא"ש בכותח.

וצלי, בישול בי� שמחלק התרומה ספר

אבל שאסור, כריב"� דעתו שבצלי

שלשה בזה שיש מכיו� שרי בבישול

בקדירה החלב דהיינו טע�, נותני

ועודנו בירק והמי� במי� והקדירה

ב) א, סעיפי� צה (סי' ולהלכה מותר.

והרמ"א הרשב"א, כדעת המחבר פסק

ובדיעבד ריב"�, כדעת לכתחילה החמיר

לאכול מותר בכותח נת� כבר א�

אפי' לאסור המהרש"ל ודעת עיי"ש.

ד) (ס"ק הש"� והביאו בצלי, בדיעבד

עיי"ש. להלכה

(á'ÈÚÂואי� וז"ל: שכתב ג) (ס"ק ט"ז

דדווקא כא� דמשמע לדקדק

שרי עצמו בפני אבל הדג אסור חלב ע�

כמ"ש סכנה משו� איסור בו יש הא

נתבשל א� סכנה שיש (סי"ד) קיו סימ�

זה לדי� נחית לא דכא� בשר, ע� דג

נ"ט. בר נ"ט לעני� שנוגע במה אלא

אלא ט"ו, סימ� ג"ה בפרק רש"ל וכ"כ
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די� לט (כלל הארו� והיתר שבאיסור

משו� שהוא דבר כל וכ� וז"ל כתב כו)

לדגי� מבשר אוסרי� אי� כלי� פליטת

דהא אחר דבר סכנת משו� בדיעבד

רותחת בקערה שעלו דגי� בגמ' מתיר

כא� שזכרתי מה זה לפי וצ"ע בשר, של

שכתב מה שלפי להקשות הט"ז [כוונת

א"כ זה, לדי� נחית לא דכא� המהרש"ל

לא כא� הגמ' דהא מהגמ', הראיה מה

מה אבל כלל]. סכנה מדיני איירי

יש כו' בקערה שעלו דגי� בזה שאמרו

דג באכילת סכנה שאי� מזה ללמוד

בכלי שנתבשל במה בשר טע� בו שיש

בגמרא אמרינ� דהא בשר של יומו ב�

כו' בקערה שעלו דגי� אכלו דהרבה

דגי� שאכלו מזה להוכיח כוונתו עכ"ל.

של קלוש שטע� בשר, טע� בה� שיש

לאכלו סכנה אי� שני טע� דהיינו בשר

ג) (ביאורי� דעת בחוות ועי' דג. ע�

וז"ל: הט"ז, על להקשות שכתב מה

והיתר דאיסור דאפשר לי קשה אבל

נ"ט בבישול ג� שמתיר לשיטתו הארו�

דג� וסובר לעלו בישול דמשוה נ"ט בר

הכי משו� טע� חשיב לא בבישול

להמחמירי� אבל סכנה, לעני� ג"כ מתיר

טע� חשיב דבבישול וסברי בבישול

הדי� דהוא אפשר לומר יש איסור לעני�

לפי"ז עכ"ל, טע� חשיב סכנה לעני�

לכאו' הריב"� לסברת דחוששי� לדיד�

הוה דלטז מח' בכ� תלי הנ"ל בשאלה

סכנה משו� בו ואי� נ"ט בר נ"ט

משו�משא בו יש עי� דעת לחוות "כ

סכנה.

(âÌÏÂ‡(ביאורי�) דעת בחוות עי'

בר נ"ט אמרינ� דלא שכתב

חלב נפל א� כגו� בישול, בשעת נ"ט

מבחו� דגי� בה שמבשלי� הקדירה על

הכל בישול שבשעת הרוטב, כנגד

כחלק לקדירה וחשבינ� מקושר

בפתחי עי' ואמנ� עיי"ש. מהמאכל

בית מתשובות שהביא א) (אות תשובה

והעלה דעת החוות על שהשיג אפרי�

בר נ"ט אמרינ� הבישול בשעת דאפי'

סובר רעק"א ג� אכ� עיי"ש, נ"ט

איסור על זהב בזר [ועי' דעת. כהחוות

ד) אות זהב זר לא (כלל הארו� והיתר

יבא "ומי וכתב רעק"א, דברי שהביא

לחוות הט"ז לסברת ג� ולפי"ז אחריו"],

הטשולנט קדירת לכאורה ורע"א דעת

אסורה.

ÌÏÂ‡ס"ק שפ"ד קח (סי' בפמ"ג עי'

מזה וז"ל: שכתב ח) אות יח

ובחו� במחבת דגי� בשלו שא� למדתי

אי� המחבת על וכדומה ח� שומ� נפל

וכו' כלי בליעת דהוה לדגי� חשש

וכתב דיד� נידו� ממש והיינו עכ"ל.

סובר שהוא לומר ואפשר דמותר, עליו

בישול בשעת שאפי' אפרי� הבית כדעת

משמע כ� [ובאמת נ"ט בר נ"ט אמרינ�

שכתב ב) אות (משב"ז כא� בפמ"ג

לומר הוכרח הרשב"א והנה וז"ל:

נ"ט הוי בשר ע� א� דאל"ה דמנוקבת

כו' כלי כמו דהוי בקליפה ט"א נ"ט בר

בישול, בשעת איירי והת� עכ"ל.

כפשוטו הרשב"א את למד ואעפ"כ
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לאכול מותר היה מנוקב היה לא שא�

בחוות ועי' האחר, המי� ע� הביצי� את

הרשב"א]. בדברי שכתב מה ש� דעת

(ãÌÏÂ‡שטע� דאמרינ� הא באמת

סכנה משו� בו אי� קלוש

לפרש אפשר היה כפשוטו דהנה צ"ע,

משו� הוא שרי נ"ט בר שנ"ט שמה

א"א באמת אבל בישול, דר� הוה דלא

בנותר ג� אמרינ� נ"ט בר דנ"ט כ� לומר

אלא בישול, בדר� תלי לא והת� וחמ�

חשיב לא כזה שטע� הוא הביאור ע"כ

סברא שייכא מה וא"כ איסור, לעשות

לעני� ולכאורה דגי�, ע� בשר לסכנת זו

בר בנ"ט כמו אסור להיות צרי� סכנה

שאי� שמה מזה והנראה דאיסורא. נ"ט

טע� שכל משו� היינו סכנה משו� בו

סכנה בו אי� כלי� פליטת ידי על הבא

כלי� מפליטת הבא ראשו� טע� ואפי'

של לשונו זהו ובאמת סכנה. בו אי�

משו� שהוא דבר "כל והיתר האיסור

קשה לא ולפי"ז עיי"ש. כלי�" פליטת

שהרבה מכ� למד שהט"ז הט"ז, על

ע"כ סכנה משו� חששו ולא אכלו

סכנה, משו� בה אי� כלי� שפליטת

כלי� בפליטת אפי' סכנה היתה שא�

אי� קלוש שבטע� לומר סברא אי�

בהרבה מפורש וכ� שביארנו. וכמו סכנה

(כלל אד� וחכמת פמ"ג [עי' אחרוני�

החוו"ד על תימא ובאמת א)]. אות סח

ואפשר האו"ה. בדברי כ� למד שלא

שהקשה אלא כ�, הבי� דעת החוות שג�

וכמו מהגמ', לזה הכרח אי� סו� דסו�

שיש שסוברי� שיש באמת שמצינו

פמ"ג [עי' כלי� בפליטת אפי' סכנה

ס"ב]. קטז סי' לקמ� תשובה ופתחי כא�

על חולק שאינו אפשר לדינא אבל

הט"ז.

(äÌÏÂ‡יש הרמב"� שלדעת נראה

סכנה שאי� מהגמ' הכרח

התוס' פליגי דהנה כלי�, בפליטת

דגי� לאכול שמותר מה בטע� והרמב"�

התוס' שלדעת בכותח, נ"ט בר דנ"ט

קלוש טע� הוא שני שטע� משו� היינו

לאסור, יכול אינו קלוש וטע� בעצמו

עצמו מצד שני טע� הרמב"� ולדעת

לית� כח בו שאי� אלא גמור טע� הוא

בטע� נותר לגבי ונפ"מ לשלישי. טע�

לא התוס' שלדעת קדשי�, בשר של שני

שהוא הרמב"� ולדעת נותר די� עליו חל

נותר. די� עליו חל גמור טע�

'ÈÚÂ]את שביאר רז) (סי' רע"א בשו"ת

והטע� וז"ל: הרמב"�, שיטת

ע� שיערב עד אסור שבדגי� בשר שאי�

ש�. עיי� בזה זה טע� ויתנו החלב

דבב"ח דאיסור להרמב"� דס"ל מבואר

בזה, זה טע� יתנו ששניה� עד הוי לא

טע� נות� שבדגי� הבשר דאי� וכיו�

לבשר טע� נות� דחלב א� לחלב

עכ"ל.] בב"ח הוי לא שבדגי�

‡ÓÏ˘·עצמו שהשני התוס' לדעת

לומ אפשר א"כ נקלש,

אבל סכנה, משו� בו אי� נקלש דטע�

טע� הוא שני שטע� דסובר להרמב"�
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שיש הדגי� את אכלו אי� קשה גמור

טע� שהוא בשר של שני טע� בה�

וע"כ סכנה, משו� חששו ולא גמור

כלי� בפליטת סכנה שיי� דלא כנ"ל

הבשר. ממשות בה שאי�

„ÂÚÂקטז (סי' לקמ� מרע"א הכרח

דברי את לדינא דהביא ס"ב)

ש� המחבר שכתב מה על הנ"ל הפמ"ג

ודג בשר לאכול שלא ליזהר שצרי�

תימה וא"כ לצרעת. שקשה מפני ביחד

שכתב עצמו דברי את סותר שהוא

נ"ט, בר נ"ט אמרינ� לא בישול שבשעת

אפי' סכנה שאי� הפמ"ג את הביא ואי�

הבישול, בשעת ש� נפלה השמנונית א�

שפליטת סובר שהוא צ"ל ע"כ אלא

הוא זה ודי� סכנה, משו� בה אי� כלי�

ולפי"ז שנא. דמאי בישול בשעת אפי'

שהרי הטשולנט, את להתיר נראה היה

ורעק"א והט"ז והאו"ה הרמב"� לדעת

יש א� ואפי' כלי�, בפליטת סכנה אי�

אפי' סכנה שיש וסוברי� חולקי�

את ג� לצר� יש מ"מ כלי� בפליטת

נ"ט דאמרינ� והפמ"ג אפרי� הבית דעת

בישול. בשעת אפי' נ"ט בר

(å„ÂÚלמחמירי� אפי' להקל סברא

דברי עפ"י כלי� בפליטת

סי' לקמ� תשובה בפתחי (הובא החת"ס

דרב להרמב"� דחזינ� דמאחר ס"ב) קטז

הא שהשמיט וטבעיות ברפואות גובריה

מסתמא בישרא, בהדי דאטוי דבינתא

שנשתנו והבי� ידע חכמתו עוצ� לפי

ע"ז נסמו� שלא ונהי זה בעני� הטבעי�

מחמירת שיצאנו הרווחנו מ"מ כו'

דרבנ� קל איסור אלא וליכא כו' סכנתא

הכ� כתב הגעלה לעני� וכ� עיי"ש. כו'

מעל"ע דלאחר דנראה יג) (אות החיי�

להקל. יש

(æ‰�‰Âהרבה שלדעת שבררנו מה לפי

בפליטת סכנה אי� פוסקי�

לכתחילה שמותר לכאורה נמצא כלי�

בשר, בו שבישלו בכלי דגי� לבשל

בשרי סכי� ע� בצלי� לחתו� וה"ה

מלשו� אמנ� דגי�. ע� לבשל� בכדי

שמותר שכתב הט"ז שהביא האו"ה

אסור. שלכתחילה משמע "בדיעבד",

בה אי� כלי� פליטת א� כי �"ע וזה

ועיי' לא. לכתחילה למה סכנה משו�

(ציוני� וכתב ע"ז שעמד השלח� בבדי

הני בדיעבד דכתב דהא וז"ל: כד) אות

רחצוהו כשלא עליומילי ונשאר יפה

להחמיר יש שבזה שמנונית איזה

ובדיעבד ששי� שיש אע"ג לכתחילה

להחמיר אי� יפה ברחוצה אבל מותר

שסיי� ועיי"ש עכ"ל. לכתחילה א�

שהביא מחמירי� היש דג� דאפשר

יש כלי� שפליטת סוברי� אינ� הטור

שלפעמי� דחיישינ� אלא סכנה, בה

הבשר. מממשות ש� ישאר

¨
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‡˙È‡דגי� איתמר קיא:) (חולי� בגמ'

אסור אומר רב בקערה שעלו

מותר אומר ושמואל בכותח לאכל�

טע� נות� אסור אומר רב בכותח לאכל�

בר טע� נות� מותר אמר ושמואל הוא

דגי� וז"ל: רש"י וכתב הוא. טע� נות�

רותחי� כשהיו הצלי מ� בקערה שעלו

בשר. בה שאכלו הקערה לתו� נתנ�

‰�‰Âהוי אופ� באיזה הראשוני� נחלקו

או בעלו דווקא א� נ"ט. בר נ"ט

כתב שרש"י בקדירה. בנתבשלו אפי'

שהאיסור טע�) נות� בר טע� נות� (ד"ה

ממש, בשר ע� הדגי� נתבשלו א� הוא

בלא בקדירה נתבשלו שא� ומשמע

התוס' אבל נ"ט. בר נ"ט חשיב בשר

עלו שדווקא ריב"� שיטת את הביאו

טעמא. חד חשיב נתבשלו א� אבל

או עלו שדווקא התרומה ספר ודעת

מי� בלא בצלייה אבל במי�, נתבשלו

טע� שקיבלו לפי טעמא חד חשיב

המי� בבישול אבל הכלי, מ� ממש

ונמצא לדגי� הקדירה בי� מפסיקי�

אלא הקדירה מ� טע� הדג קיבל שלא

הקדירה, מ� טע� שקיבלו המי� מ�

נ"ט. בר נ"ט חשיב ולכ�

‰�‰Âמהי לחקור יש ריב"� בדעת

עלו בי� החילוק מהות

רק שבעלו הוא החילוק הא� לנתבשלו,

שעלו או הקדירה ולא רותחי� הדגי�

האש, על ה� ובישול האש על אינ�

טעמא. לחד אות� להחשיב האש שכח

היו ולא חמי� שניה� היו א� ונפ"מ

צה) (סי' יוס� בבית ועי' האש. על

הוי חמי� שניה� שא� כתוב שמצא

סק"ו). (ש� הש"� דעת וכ� כנתבשלו,

מא� ואיכא וז"ל: כתב הרשב"א אבל

ש� בשעלו אלא התירו דלא דאמר

כ� כל כח לה� שאי� לפי רותחי�

בקערה שנבלע הבשר רוטב להפליט

אסור בקערה ממש נתבשלו א� אבל

מפליט האש דכח משו� ברותח לאכל�

עכ"ל. בקערה הנבלע רוטב של ממשו

חשוב האש ידי שעל כתב הר"� וכ�

בבישול שרק מדבריה� ומשמע טפי.

שניה� א� אבל טעמא חד הוי ממש

כבישול. חשיב לא חמי�

‰�‰Âנ"ט בר נ"ט של ההיתר עצ� את

שדי� או אופני�, בשני לפרש יש

מדרבנ�] או [מדאורייתא כעיקר טע�

בטע� אלא נתחדש ולא הוא חידוש

הוא קלוש שני שטע� או בלבד, ראשו�

בתורת ועי' לאסור. טע� חשוב ואינו

שכתב רביעי) שער שלישי (בית הבית

וז"ל: הוא, קלוש שני שטע� לבאר

נות� בר טע� נות� מותר אמר ושמואל
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טע� נות� שהבשר כלומר הוא טע�

היתר ועדיי� בדגי� והקערה בקערה

הרבה הטע� נקלש והלכ� הוא בהיתר

עליו לחול ראוי שאינו עד ונתמעט

בחלב. בשר איסור עכשיו

‰�‰Âזה צד כמו להוכיח יש לכאורה

שמותר בקערה דגי� די� מעצ�

הכותח טע� שהרי בכותח, לאכל�

לפי ובשלמא ראשו�, טע� הוא בדגי�

שהרי א"ש הוא קלוש שני שטע� הצד

ואי� בדגי� בשר טע� אי� כאילו נחשב

הצד לפי אבל בחלב, בשר כלל כא�

כלול שאינו אלא הוא טע� שני שטע�

יש א"כ כעיקר טע� של בחידוש

טע� הוא הבשר שטע� שאע"פ לתמוה

לבשר הנכנס החלב טע� הלוא אבל שני

לא למה וא"כ ראשו� טע� הוא הרי

זה. מצד הדגי� יאסרו

˘ÈÂ�"הרמב דברי עפ"י זו ראיה לדחות

עד בחלב בשר איסור שאי� שכתב

ית� והחלב בחלב טע� ית� שהבשר

מה� שאחד במה די ואי� בבשר טע�

א"ש וממילא בחבירו, טע� נות�

טע� נות� שהחלב בבשרשאע"פ ראשו�

שאי� מכיו� הדגי� לאכול מותר מ"מ

בחלב. ראשו� טע� נות� הבשר

‰�‰Âהוא בגמ' הנזכר נ"ט בר הנ"ט

לדגי� בא הבשר שטע� בגוונא

הדי� מה לדו� ויש הקדירה. מדפנות

בזה ג� א� לאוכל מאוכל הבא בטע�

ע"י דווקא שיי� שזה או הטע� נקלש

אות צה סי' (משב"ז בפמ"ג וע' כלי.

התרומה ספר דברי שהביא א)

ויש אחד. לטע� נחשב הכל שבאוכלי�

התרומה ספר סובר למה דא"כ להקשות

מכיו� נ"ט בר נ"ט חשיב בישול שע"י

לאוכל, הקדירה בי� מפסיקי� שהמי�

וא"כ ה� אוכלי� עצמ� המי� והלוא

ויש הוא. טעמא חד שהכל הול"ל

את מקלישי� אוכלי� ג� דודאי ליישב

בה די אי� זו שקלישות אלא הטע�,

עד נ"ט בר נ"ט מדי� להתיר בכדי

ולכ� הקדירה, מחמת קלישות שתהיה

הקדירה מחמת הטע� נקלש שכבר כא�

טעמא, חד חשיב הבישול שמחמת אלא

דר� עובר שהטע� מה לצר� מהני בזה

לקלוש הטע� להחשיב בכדי המי�

בו יש ולכ� בישול בדר� שהוא אע"פ

נ"ט. בר דנ"ט היתר

‡˙È‡קדרה תנ� לא מי (קיא:) בגמ'

בה יבשל לא בשר בה שבישל

התרומה ספר לדעת ולכאורה וכו'. חלב

הטע� להחשיב להפסק נחשבי� שמי�

למה א"כ שנתבשל, אע"פ נ"ט בר כנ"ט

הוי בכה"ג והלוא חלב, בה יבשל לא

(סי' הפרישה בזה ותיר� נ"ט. בר נ"ט

אבל וכו' אע"ג וז"ל: ה) אות צה

בו שהיה א� בשר בו בתחלה כשמבשל

במי� הבשר גו� שנמחה כיו� מ"מ מי�

בקדרה נבלעי� וה� כבשר המי� הרי

הבשר שנימוח שמאחר והיינו ע"כ.

שיי� לא שוב עימ� אחד ונחשב במי�

הקדירה בי� מפסיקי� שהמי� לומר
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דורא שערי (הגהות והמהרש"ל לבשר.

היינו מפסיקי� שמי� שמה תיר� נז) סי'

אוכל לגבי ולא בליעות לגבי דוקא

בשר בה שבישל קדירה ולכ� בעי�,

ראשו� כטע� שבקדרה הטע� חשיב

אינ� המי� ובזה בעי� היה הבשר שהרי

מיירי התרומה ספר ואילו מפסיקי�,

טע� הנותני� שבקדירה הבשר בבליעות

מי�. ע"י בדגי�

‰�‰Â(א אות צה (סי' דעת החוות ג�

התרומה ספר כדעת פסק

שהכל נ"ט בר נ"ט היתר אי� שבאוכלי�

זה שלכאורה וקשה אחד. כטע� חשוב

שא� ג) (אות צה בסי' דבריו את סותר

בשר בה שבישלו בקדירה דגי� צלו

דהוי נאסר אינו חלב אח"כ בה ובישלו

שיש לכאורה ומוכח טע�, נותני ג'

ועי' באוכלי�. נ"ט בר נ"ט היתר

ומ"ש ד"ה נ סי' (ח"א מהרש"� בשו"ת

שלעני� שתיר� החוו"ד) מדברי רו"מ

שפיר לנצלו נתבשלו בי� ההבדל

בא ראשו� שטע� מה ג� מצטר�

היתר שאי� דא� והיינו למי�. מהבשר

הלוא הכא אבל באוכלי�, נ"ט בר נ"ט

בצלי ורק מפסיקי� המי� נתבשלו א�

מה זה ולעני� מי�, שאי� משו� אסור

מהני נתבשל אלא נצלה לא שהבשר

שאח"כ. הדגי� בצלי מעלה שאי� לכ�

¨
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‡˙È‡רבא אמר צז.) ד� (חולי� בגמ'

רבנ� ואמור בטעמא, רבנ� אמור

מי� הלכ� בששי�. רבנ� ואמור בקפילא,

דאיסורא בטעמא, דהיתרא מינו בשאינו

למיק� דליכא במינו ומי� בקפילא.

מינו בשאינו מי� נמי אי אטעמא

ע"כ. בששי� קפילא וליכא דאיסורא

אטעימת סמכינ� הא� הראשוני� ונחלקו

וכ� ששי�, דליכא היכא אפי' קפילא

לטעימת צרי� א� ששי� דאיכא היכא

שיטות ארבע בזה ומצינו קפילא.

בראשוני�.

(à˙ËÈ˘דאמר הא על (צח.) רש"י

שבתורה איסורי� כל ריב"ל

האיסור נגד ששי� יש א� שג� בששי�,

ואי� אותו בדקו א� וכ� טעימה, צרי�

אי ורק ששי�. צריכי� מ"מ טע� בו

משו� בששי�, סגי קמ� קפילא ליכא

בששי�, הטע� פוסק פעמי� שברוב

דכל משו� הוא קפילא שצרי� ומה

היכא לברורי בעינ� לברורי דאיכא רובא

בדבר. טירחא דליכא

Â˘˜‰Âמהא רש"י שיטת על הראשוני�

הברייתא על ש� רבא דאמר

בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה

דהשתא טע�, בנות� בישל וא� חלב

ארמאה אקפילא סמכינ� יוחנ� ר' דאמר

ארמאה. אקפילא סמכינ� נמי הכא

לקולא, משמע "סמכינ�" לשו� והלוא

רק הוא טעימה די� רש"י לדעת ואילו

ג� צרי� ששי� דאיכא דהיכא לחומרא

מהני לא ששי� ליכא אי אבל טעימה,

מש"כ ע"פ יהודה ביד ותיר� טעימה.

בקדרה מודה שרש"י הרמב"� בחידושי

אקפילא דסמכינ� בשר בה שבישל

נ ששי� שאי� הקדירהאע"פ כל גד

ורק בלע, כמה יודעי� אנו שאי� מכיו�

אקפילא. דסמכינ� רבא אמר זה באופ�

(á˙ËÈ˘מהני דששי� והר"� הרמב"�

קפילא ואילו קפילא, בלא

עצמו כשהאיסור רק מהני ששי� בלא

נתערב שלא התערובת בתו� נימוח לא

קפילא מהני אז ורוטבו צירו אלא ש�

צריכי� היינו קפילא ליכא דאי אע"ג

כל אבל האיסור, כל כנגד ששי�

לא ונימוח איסור של גופו שנתערב

חכמי� שהשוו משו� קפילא, מהני

שבתורה איסורי� כל לשער מדותיה�

טעמא. דליכא אע"ג בששי�,

‰˘˜Âבסוגיא כתב בעצמו הר"� שהרי

איסורי� שיש בשלה דזרוע

או עשר עד אלא טע� נותני� שאינ�

להוכיח אפשר אי� וא"כ פעמי�, עשרי�

שאי� ממה האיסור כנגד ששי� שיש
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מה על ג� קשה זו וקושיא טעמו. נרגש

היכא ג� מהני דקפילא הר"� שכתב

שיעור ידעינ� לא א� האיסור, שנימוח

שהר"� צ"ל ולכאורה הנימוח. האיסור

שאי� שמה לתלות אפשר שא� סובר

ששי� שיש משו� הוא הטע� מרגישי�

בכ� לתלות חכמי� הקילו האיסור, נגד

נות� שאינו איסור הוא שמא לחוש ולא

מששי�. הרבה בפחות אלא טע�

˘ÈÂהטע� מהו רש"י בשיטת לחקור

אינה בלחוד קפילא שטעימת

סובר שהוא לומר אפשר שהיה מועיל.

מידותיה� השוו שחכמי� הר"� כדעת

אסור כנגדו ששי� שאי� איסור וכל

המנחת אמנ� טע�. נות� שאינו אע"פ

אי� שא� הוא שהטע� בדעתו כתב כה�

טעימת אי� האיסור נגד בהיתר ששי�

האיסור הסת� שמ� מכיו� מועילה הגוי

נגדו, מששי� פחות כשיש טע� נות�

שאינו או משקר הגוי שמא וחיישינ�

נאמ�. אינו ולכ� בטעמי�, בקי

Ì�Ó‡דהא זה, טע� לפי צ"ב לכאורה

יש א� ידעינ� דלא היכא אפילו

שלא כגו� לא או האיסור נגד ששי�

וטעמו צירו אלא האיסור גו� נימוח

וכיו� מועילה, קפילא טעימת אי� עדיי�

סומכי� אי� למה ששי� שיש שאפשר

סט (סי' יהודה היד הקשה ועוד עליו.

מבואר (צח.) רש"י שמדברי סא) ס"ק

מ"מ טע� נות� שאינו ברור א� שא�

יהיב לא וכי רש"י: וז"ל ששי�, בעינ�

כדלקמ� לבטולי ששי� בעינ� טעמא

דאמרינ� ממה רש"י כ� ולמד ע"כ. וכו'

תרומה של שגריסי� (צט.) הת�

שאי� חולי� של עדשי� ע� שנתבשלו

הת� והא ששי�, בעינ� טע� בנות� בה�

בעינ� ואעפ"כ כה� ישראל לה טע�

טע� כתב ש� כה� המנחת והנה ששי�.

ע"ז וג� והר"�, הרמב"� בשיטת ג� זה

בדברי שברור ש� יהודה ביד הקשה

אלא כוונת�, זו שאי� והר"� הרמב"�

שאפילו מדותיה� השוו שחכמי�

ששי�. בעינ� מ"מ טע� שאי� כשברור

‰�‰Âבש� כתב ה) ס"ק צח (סי' הש"�

שאי� הרמ"א דכתב הא על הב"ח

שעל גוי, על לסמו� עכשיו נוהגי� אנו

משו� לסמו� יש ישראל טעימת

בב"ח והמעיי� משקר. אינו שישראל

בשיטת זה דבר כתב שהוא יראה ש�

היד ע"ז וכתב כנ"ל. תמוה וזה הרמב"�,

לפני היה שלא בעיניו שברור יהודה

הרמב"�. חידושי ספר הב"ח

‡ˆÂÈ‰סובר כה� שהמנחת מדברינו

לפי ישראל טעימת דמהני

באומר כגו� והר"� והרמב"� רש"י שיטת

לתבשיל. ונפל טוע� שאני בשר קונ�

הש"� דכתב הא יהודה, היד ולפי

בשיטת דוקא זהו ישראל טעימת דמהני

והרמב"� רש"י לשיטת אבל הרמ"א,

מהני. לא בודאי והר"�

˘ÈÂ,אחר באופ� רש"י שיטת לבאר

שצרי� שהטע� לרש"י דס"ל

זה שבשיעור משו� אינו לבטל ששי�
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שזהו ההלכה היא כ� אלא הטע�, בטל

ליכא א� ג� ולכ� האיסור, ביטול שיעור

כנגדו. ששי� דאיכא עד אסור טעמא

רש"י דברי עפ"י זה דבר לבאר ויש

(צח.) בגמ' דהנה בשלה, דזרוע בסוגיא

כל קפרא בר משו� אריב"ל ארחב"א

ושניה� וכו', בששי� שבתורה איסורי�

וכו', בשלה מזרוע אלא למדוה לא

למדוה) לא ושניה� (ד"ה רש"י וכתב

מיניה למיל� אתי דאי ואע"ג וז"ל:

טעמא דיהיב היכא אפילו למיל� מצית

ואמור אחמור רבנ� הכי אפילו כו'

מדבריו ומבואר עכ"ל. בטיל לא טעמא

ילפותא הוי בשלה מזרוע שהלימוד

ע"ב) (ש� התוס' כמש"כ ודלא גמורה,

מבואר וכ� בעלמא. אסמכתא רק דהוי

מדאורייתא) (ד"ה בע"ב רש"י מדברי

שיטת דהא צ"ב הדבר והנה עיי"ש.

דאורייתא, לאו כעיקר דטע� היא רש"י

שדוקא לרש"י דס"ל צ"ל כרח� ועל

טע� אז מששי� ביותר טע� כשנות�

בפחות אבל מדרבנ�, אלא אינו כעיקר

דילפינ� דאורייתא די� הוי מששי�

שאינומזרו אע"פ אסור לפיכ� בשלה, ע

טע�. נות�

‰�‰Âאבהו ר' אמר (צז.) בגמ' איתא

האיסורי� כל יוחנ� ר' אמר

בצל ה� כאילו משערי� שבתורה

משערי�) (ד"ה ש� ופרש"י וקפלוט,

הילכתא איפסיקא לא אכתי וז"ל:

ס"ל לא יוחנ� דר' והיינו ע"כ. בששי�

בששי�. שבתורה איסורי� שכל כריב"ל

ולפת דבשר כל) (ד"ה תוס' כתבו וכ�

וקפלוט בצל וא"כ ששי� שיעור היא

סובר אינו יוחנ� דרבי נמצא יותר. הוא

אלא בשלה, מזרוע השיעור שלומדי�

לית� האיסור שיכול כפי הוא השיעור

ששיערו ש� בגמ' וכדאמרי' טע�

יותר באיסורי� טע� נות� שאי� חכמי�

וקפלוט. מבצל

‰Ê·Âקושיית את אריה לב בספר תיר�

דהלשו� רש"י שיטת על הרמב"�

אי אפילו משמע אקפילא' 'סמכינ� של

דבעינ� רש"י דמש"כ ששי�, ליכא

דוקא זהו טעמא יהיב דלא אע"ג ששי�

השיעור דילפינ� קפרא בר בשיטת

שאר אבל בשלה, דזרוע מגזה"כ

אסור דאינו וס"ל ע"ז פליגי האמוראי�

אינו א� וממילא טע� נות� מדי� רק

מששי�, בפחות אפילו שרי טע� נות�

אקפילא דסמכינ� יוחנ� ר' דאמר וההיא

ששי�. בדליכא שפיר מיירי

¯ÙÒ·Âמש"כ לפי"ז ביאר כה� דעת

רש"י שלדעת (צח.) הרשב"א

היכא אז דאורייתא, לאו כעיקר דטע�

מינו בשאינו מי� בהיתר נתערב שאיסור

בה היה א� וספק התערובת ונשפכה

רוב איכא ודאי אבל לא או ששי�

משו� מותר זה הרי האיסור, נגד בהיתר

קשה ולכאורה לקולא. דרבנ� דספק

כדילפינ� מה"ת ששי� בעינ� דמ"מ

לפי גמורה ילפותא דהוי בשלה מזרוע

בר דרק ניחא הנ"ל לפי אמנ� רש"י.

אבל בשלה, מזרוע לה דילי� הוא קפרא
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ולדידהו האמוראי� כשאר קיי"ל אנ�

דרבנ�. ספק רק שפיר הוי

(â˙ËÈ˘אקפילא דסמכינ� הרא"ש

ואי ששי�, ליכא אי אפי'

וכתב כלל. קפילא א"צ ששי� איכא

לז) סי' הנשה גיד (פרק הרא"ש

להצריכו במינו במי� החמירו דמדרבנ�

גזירה טעמא יהיב דלא אע"ג ששי�

מהרא"ש ומבואר מינו. בשאינו מי� אטו

נתינת של שיעור הוא ששי� דשיעור

א"צ טע� דליכא ידעינ� ואי טע�,

הוא ששי� במינו במי� ואפילו ששי�.

שכנגדו משו� טע� נתינת של שיעור

טע�. נות� מינו בשאינו במי�

(ã˙ËÈ˘מאכלות (הל' הרמב"�

שבמי� פט"ו) אסורות

קפילא טעימת דוקא צרי� מינו בשאינו

אי אפילו מותר טע� בו שאי� אמר וא�

ששי� שיעור נאמר ולא ששי�, ליכא

אטעמא למיק� אפשר דאי היכא אלא

מינו באינו מי� או במינו מי� כגו�

קמ�. קפילא וליכא

‰�‰Âשמה הרמב"� מדברי מבואר

במינו במי� לבטל ששי� שצרי�

אטו גזירה דהוא הרא"ש כמש"כ אינו

ששי�. עד טע� שנות� מינו שאינו מי�

הכליות חלב נפל ה"ד): (ש� כתב שכ�

האליה חלב היה א� האליה לחלב

מ� מותר הכל הרי הכליות בחלב כשני�

הכל סופרי� מדברי אבל כו' התורה

מעוצ� האסור דבר שיאבד עד אסור

שעינו חשוב דבר יהיה ולא מיעוטו

ואבד האסור דבר יתערב ובכמה עומדת.

בו שנתנו כשיעור מיעוטו בעוצ�

ויש בששי� ששיעורו יש חכמי�

במאתי� ששיערו ויש במאה ששיעורו

ששי� די� שאי� כמש"כ ומבואר עכ"ל.

הוא אלא גזירה משו� במינו במי�

האיסור שצרי� ביטול, די� בעצ� שיעור

מיעוטו. מעוצ� נאבד להיות

¯˘Ù‡Âבזה אזלו והרמב"� שהרא"ש

דטע� ס"ל שהרא"ש לשיטת�,

י"ל שפיר וא"כ מדאורייתא, כעיקר

בשאינו מי� אטו במינו מי� גזרו דרבנ�

כעיקר דטע� ס"ל הרמב"� אבל מינו,

לומר מסתבר לא וא"כ דאורייתא, לאו

בשאינו מי� אטו במינו מי� דגזרינ�

מדרבנ� רק הוי גופא שהוא מאחר מינו,

לגזירה. גזירה והוי

‰�‰Â�"הרמב בדעת צ"ב לכאורה

הוא האיסור ביטול שיעור שא�

במי� א"כ מיעוטו, מעוצ� נאבד שיהא

הגוי שאמר מה מהני האי� מינו בשאינו

ששי� ניבעי מ"מ הא טע�, בו שאי�

מיעוטו. מעוצ� האיסור שיאבד כדי

גופא דזה ביאר השולח� בדי ובספר

שאי� א� האיסור טע� נרגש שאי�

כנאבד הוי ההיתר לטע� שוה טעמו

די"ל עוד ש� וכתב מיעוטו. מעוצ�

במי� להרמב"� ששי� דמהני דמה

אינו גוי, דליכא היכא מינו בשאינו

דב משו� הראשוני� שאר ששי�כמש"כ

משו� הוא אלא טע�, ליכא מסתמא
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וכמו מיעוטו מעוצ� כנאבד נחשב דאז

נכרי דאיכא היכא ורק במינו. במי�

או טע� נות� א� האיסור אבידת תליא

האחרוני� שהקשו מה מתר� ובזה לא.

דא� ל) (הלכה ש� הרמב"� מש"כ על

דתרומה מינו בשאינו מי� תערובת

וכ� נכרי בדליכא מאה בעי בחולי�

בעי הכר� וכלאי דערלה תערובת

האחרוני� והקשו נכרי. בדליכא מאתי�

של השיעור נכרי שכשיש דמכיו�

בנות� הוא הכר� וכלאי וערלה תרומה

כשיש נכרי בדליכא נתיר לא למה טע�,

דמסתמא אמרינ� דבששי� כיו� ששי�,

דכל ניחא מש"כ ולפי טע�. נות� אינו

טע� נתינת ע"י לברר יכול שאינו היכא

חכמי� שקבעו השיעור את צרי�

בתרומה מאה דהיינו האיסור, באבידת

הכר�. וכלאי בערלה ומאתי�

‰�‰Â:וז"ל ס"א) צח (סי' המחבר כתב

מי� בהיתר שנתערב איסור

בבשר שנתערב חלב כגו� מינו בשאינו

גוי ש� אי� וא� וכו' גוי יטעמנו

הוא א� וכ� בששי� משערינ� לטועמו

אטעמא למיק� דליכא כיו� במינו מי�

הש"� וכתב ע"כ. בששי� משערי�

כדעת המחבר שדעת דמשמע ד) (ס"ק

אלא שרינ� לא גוי ש� שכשיש הרמב"�

כתב ד) (ס"ק הגר"א אבל גוי. ע"י

ומש"כ כהרא"ש, סובר שהמחבר

דליכא היכא דוקא היינו גוי יטעמנו

א"צ ששי� איכא אי אבל ששי�,

(ס"ק דעת החוות ומדברי גוי. לטעימת

המחבר שדעת מחודש דבר עולה ב)

גו� שנימוח שכל הרמב"� כשיטת היא

וצרי� כלל אקפילא סמכינ� לא האיסור

בסימ� המחבר ממש"כ זה ולמד ששי�.

היתר לתו� שנימוח הנשה שגיד קס"ב

האחרוני� והקשו כנגדו. ששי� צרי�

בנות� בגידי� דאי� קי"ל דאנ� כיו� ש�

נכרי דטעמו מהיכא שנא מאי א"כ טע�,

בפחות א� שמותר טע� ביה דלית ואמר

שאינו ידעינ� ג"כ הכא הא מששי�,

למד זה קושיא ומחמת טע�. נות�

נימוח דהכא כיו� ס"ל דהמחבר החוו"ד

ולעול� טעימה, מהני לא הגיד גו�

השלח� בדי בספר אבל ששי�. צרי�

מה לפי כי ראיה, ראיתו שאי� כתב

י"ל הרמב"� בדעת לעיל שביארנו

ושאני כהרמב"�, ס"ל המחבר דלעול�

נכרי, שטעמו מהיכא הנשה בגיד הכא

טע� בו ואי� נכרי כשטעמו דבעלמא

בגיד אבל מיעוטו, מעוצ� כנאבד הו"ל

מחמת אינו טע� נות� שאינו מה הנשה

רק אלא בתערובת, שלו הכמות מיעוט

ולפיכ� כלל, טע� נות� שאינו מחמת

וצרי� מיעוטו, מעוצ� כנאבד הוי לא

ששי�.

‰�‰Âואי� וז"ל: מסיי� ש� הרמ"א

אגוי לסמו� עכשיו נוהגי�

ונראה עכ"ל. בששי� הכל ומשערי�

הש"� מש"כ לפי כוונתו בביאור

הרמב"� כדעת היא המחבר ששיטת

בי� הוא קפילא טעימת של שהדי�

ובי� ששי� דליכא היכא דהיינו לקולא
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שצרי� ששי� כשיש דהיינו לחומרא

כשהוסי� וא"כ להתיר, קפילא טעימת

לסמו� נוהגי� אי� שאנו הרמ"א

דלא לומר כוונתו לכאורה אקפילא,

להקל קפילא אטעימת הזה בזמ� סמכינ�

קפילא דצרי� בהא אבל מששי�, בפחות

לא למה ששי� בשיש ג� לחומרא

ד) ס"ק (שפ"ד בפמ"ג עיי� אבל נחמיר.

נוהגי� אנו אי� ומיהו וז"ל: שכתב

להחמיר וא� להקל עכו"� על לסמו�

להחמיר נוהגי� אנו אי� ששי� כשיש

מד) ס"ק צח (סי' תשובה ובדרכי עכ"ל.

משו� שמענו לא ומעול� וז"ל: כתב

לעכו� לית� שיורה הוראה בעל

דג� שיהיה אופ� באיזה יהיה למטעמיה

לטעו� לעכו"� נותני� אי� לחומרא

יעקב ובמנחת בזה. הטע� וצ"ב עכ"ל.

בדי� גדול כלל כתב ז) אות נט (כלל

שאי� מקו� דכל לעכו"�, נאמנות

בי� עליו סמכינ� לא לעכו"� נאמנות

שאי� שכש� לחומרא, ובי� לקולא

הוא משקר, מחשש לקולא עליו סומכי�

לחומרא עליו סומכי� שאי� הדי�

התורת לדברי וציי� משקר. מחשש

דברי את שהביא ט) די� לב (כלל חטאת

שעכו"� הלקט השבלי בש� יוס� הבית

זו מקדרה תאכל לא לישראל שאמר

לו מאמיני� אי� חלב בה שהשלכתי

צב (סי' הדר פרי ובספר הוא. ומותרת

שיטת בביאור יפה טע� כתב קצ"ו) אות

פשוט שנראה מה עפ"י והוא הפמ"ג,

דצרי� הא והמחבר הרמב"� דלשיטת

הוא ששי� כשיש אפילו קפילא טעימת

לברורי דאיכא היכא דכל הכלל מצד

קפילא דבדליכא חזינ� דהא מבררינ�

דהא י"ל ומעתה ששי�. על סמכינ�

לברורי דאיכא היכא כל דאמרינ�

שלאחר במקו� דוקא זהו מבררינ�

כא� אבל ספק, שו� ישאר לא הבירור

מכיו� ספק נשאר הבירור לאחר שג�

טעימת על הזה בזמ� סמכינ� דלא

בכלל זה אי� א"כ משקר, מחשש עכו"�

על סמכינ� שפיר ולפיכ� לברורי, אפשר

קפילא. טעימת בלא ששי�

¨
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¯·ÏÈÒ Â‰ÈÏ‡ ·¯‰

˙Á‡ ‰¯È„˜Ï ÌÈÓÚÙ È�˘ ÏÙ�˘ ¯ÂÒÈ‡ ÏÂËÈ· ÔÈ„·
˙Â¯È„˜ ‰ÓÎÏ Â‡

·˙Î('ד סעי� צ"ח (סימ� הרמ"א

בקדירה שנתבטל איסור וז"ל:

אחרת לקדירה ונפל מש� והסירוהו

כולו נגד בששי� ולבטלו לחזור צרי�

לקדירה נפל א� אבל לעול�, וכ�

ששי� רק צרי� אי� פעמי� ב' הראשונה

(ס"ב) צד סי' לעיל ועיי� כנגדו אחת

איסור נפל שא� מדבריו מבואר עכ"ל.

בכל ששי� צרי� לעול� קדירות להרבה

לאותו פע� עוד נפל א� אבל קדירה

ששי�. אחת פע� אלא צרי� אי� קדירה

ועי' בזה. הטע� להבי� צרי� ולכאורה

וז"ל: שכתב א) אות לג (סי' בחזו"א

שאוסרת באמת מ"ש ל� שקשיא אלא

קדירה אוסרת ואינה אחרת קדירה

קדירות ב' היו עצמ� הגע ראשונה,

זו לקדירה וכזית זו לקדירה כזית ונפל

וחזר הזיתי� ב' הסיר בששי� ונתבטלו

לקדירה אחד כל למקומ� והחזיר�

זו של החליפו מותרי�, שניה� ראשונה

ב' נגד ששי� צרי� בזו זו ושל בזו

להטעי� הכזית של יפה כחו ומה זיתי�

בשלו טע� להוסי� ולא אחרת קדירה

עכ"ל.

‰�‰Âביאר טז) ס"ק קה (סי' החוו"ד

של הטע� שכל אמרינ� דלא

הראשונה הקדירה לתו� הול� החתיכה

יכולה באמת שהחתיכה אלא ש�, שנפל

זה. אחר בזה קדירות כמה להטעי�

איסור כשנפל דאל"כ זה, דבר והכריח

וטעמו מעט פחות בששי� לקדירה

לקדירה נפל ואח"כ טע� בו והי' קפילא

דהא השניה הקדירה תאסר לא אחרת

בשר וכ� טעמו, כל יצא שכבר חזינ�

והרגיש וטעמו בששי� שנתבטל מבושל

לא לחלב הבשר ונפל ברוטב, טע�

טע� כל יצא שכבר מכיו� החלב יאסר

וע"כ להאמר, נית� לא ודאי וזה הבשר,

אבל לעול�. נסחט הטע� שאי� צ"ל

דא"כ זה על הקשה ברו� אמרי בהגהות

נימא האיסורי�, בכל ששי� מועיל למה

תבשיל אותו בתו� ופולט וחוזר דפולט

נפל כאילו זא"ז פעמי� הרבה ומטעי�

מציאות שאי� צ"ל וע"כ מחדש,

יהודה היד וכ� מששי�. ביותר שיטעי�

זה על חלק כ) ס"ק צח סי' (הקצר,

דדבר לומר אבל וז"ל: וכתב בתוק�

שקר הוא פעמי� כמה להטעי� יכול

שהארי� ש� הארו� בפירוש וע"ע גמור.

בזה.

˙Ó‡·Âהוא הרמ"א לדברי המקור

הת� איתא דהכי צז: מחולי�
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וכחל משרשיא דר' ברי' יצחק ר' "אמר

אחרת לקדירה נפל ואי אסור עצמו

רב בי הוינ� כי אשי רב אמר אוסר.

בדידיה משערינ� כי ל� איבעיא כהנא

מיניה דנפק במאי או משערינ�

דאי משערינ� דבדידיה פשיטא משערינ�,

אלא ידעינ�. מנא מיניה דנפק במה

כיו� יאסר לא אחרת לקדירה נפל מעתה

משרשיא דר' בריה יצחק רב דאמר

כחתיכה רבנ� שויוה אסור עצמו וכחל

משערי� שאנו שאע"פ ומבואר דנבלה".

אעפ"כ כולה כדי הראשונה בקדירה

ראשוני� ונחלקו שניה. בקדירה אוסר

הבית (תורת שהרשב"א הדבר, בביאור

שבקדירה ביאר ח.) הבית ומשמרת טז:

כיו� כולה כנגד לשער צרי� ראשונה

ולכ� מיניה, נפיק כמה ידעינ� דלא

שבו, הטע� כל פלט שמא חוששי�

לאחר לפנינו עכשיו שנראה ואע"פ

לכ� קוד� שהיה שיעור באותו הנפילה

ובלע צירו את פלט שמא חוששי� אנו

א"א ולעול� שבקדירה, ההיתר מ�

שמא וחיישינ� פלט, כמה עליו לעמוד

ועדיי� ראשונה בקדירה כולו פלט לא

ידעינ� ולא איסור טע� בתוכו נשאר

כמה ואוסר חוזר הספק מ� ולפיכ� כמה

זו. אחר בזו קדירות

Ï·‡שעל אלא) (ד"ה ש� בתוס' עי'

הכחל למה הגמ' שהקשתה מה

וא"ת וז"ל: הקשו אחרת בקדירה אוסר

משו� בכוליה דמשערינ� הא ודלמא

נפל ולכ� כוליה נפיק אי ל� דמספקא

לא דדלמא משו� אוסר אחרת לקדירה

ואי� לו פשוט דזה וי"ל כוליה. נפיק

יוצא א� לה� הי' וידוע בדבר ספק

חולקי� כ� ועל ע"כ. מקצתו או כולו

הטע� שאי� וביארו הרשב"א על התוס'

אלא ספק משו� אחרת בקדירה שאוסר

בקדירה הכל שיצא ל� דפשיטא אע"ג

לפי אח"כ, אוסר מ"מ ראשונה

החלב שיצא קוד� בישולו שבתחילת

טע� מפני שבכחל החלב נאסר לגמרי

שנגמר לאחר וא� בו, שנכנס הבשר

משתרי לא תו כולו יצא שכבר בישולו

בכל ה"ה ולפי"ז אסור. לסוחטו דאפשר

מ� שבולעת אמרינ� נמי איסור חתיכת

משו� איסור ונעשית שבקדירה הרוטב

בקדירה זה רוטב את פולטת ושוב חנ"נ

ואוסרתה. השניה

È˙ÏÙ·Âעל הקשה ז) ס"ק צח (סי'

שני נפל א� למה הרמ"א

אחד, בששי� די אחת לקדירה פעמי�

הראשונה בנפילה שבלע מכיו� והלוא

כשנפל א"כ לאיסור, ההיתר ונעשית

שני בה כנפלו הוי לקדירה שנית פע�

כל על ששי� להצרי� לנו והיה איסורי�

שכתב מה את והביא ופע�. פע�

שאי ב) די� כד (כלל והיתר באיסור

האיסור מ� שיצא המיחוי שיהיה אפשר

בששי� לו שדי עצמו האיסור מ� חמור

כוונתו וכנראה אחת. בקדירה אחד

הנאס שאי� הוא שהכלל חמורדמכיו� ר

ביותר לאסור אי� כ� על האיסור, מ�

אבל עצמו. באיסור כמו אחד מששי�
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אמרינ� דלא הפלתי ע"ז זה על הקשה

לומר האיסור של האיכות לגבי אלא כ�

במינו כמי� נחשב אינו שנאסר שמה

בתוס' (וכמש"כ במשהו לאסור כדי

כמות לגבי אבל הוא), נבילה חלב לגבי

ולכאורה כ�, לומר סברא אי� האיסור

בכזית טע� האיסור נת� א� כמו הוי

בכזית טע� נת� ושוב היתר של אחד

לקדירה, שניה� ונפלו היתר של שני

שאי� אמרינ� ולא זיתי� ק"כ שצרי�

בישועות ועי' האוסר. מ� חמור הנאסר

על חלק זו קושיא שמכח ז) (סו, יעקב

בא מעשה היה שאילו וכתב הרמ"א

לקדירה האיסור בנפל מחמיר היה לידו

פעמי� ב' להצריכו פעמי� ב' אחת

מרובה. הפסד במקו� זולת ששי�

‰�‰Â�"הרמב הקשה כבר באמת

קח:) (חולי� הגמ' על זו קושיא

בשר חתיכת שכשנפלה בה שנתבאר

לתו� שנכנס החלב חלב של יורה לתו�

אוסר ושוב נבילה נעשה החתיכה

לעול� דא"כ הרמב"� והקשה כשפולט,

שהחתיכה דמכיו� בששי� לשער א"א

אסור. הכל יהא תמיד ופולטת בולעת

לרבנ� להו דקי� דאפשר הרמב"� ותיר�

מ� מעט נפלט הבישול שבתחילת

ובסו� ההיתר מ� כנגדו ונבלע האיסור

חוזר המאכל שמצטמק בשעה הבישול

להו וקי� בתחילה, שבלע מה ופולט

טפי ליכא ביחד הפליטות שמשני לרבנ�

האיסור כשיעור ואפי' האיסור משיעור

כולה כפי לשער שהחמירו אלא ליכא

לעול� ולכ� נפק, כמה ידעינ� דמנא

של מששי� ביותר לשער להצרי� א"א

בלא דאפי' תיר� ועוד עצמו. האיסור

שנכנסו שכשהבליעות לומר יש זה

הקדירה לשאר ופולטות חוזרת לחתיכה

חוזר ואינו בטיל קמא דקמא אמרינ�

נרגש איסור של טע� שאי� כיו� וניעור

צב) (סי' הפר"ח והקשה בקדירה.

שבמקו� עצמו, סותר הרמב"� שלכאורה

חוזר דאמרינ� כתב עג.) (ע"ז אחר

החזו"א ויישב במינו. במי� אפי' וניעור

היא הרמב"� שכוונת ג) אות טז (סי'

כשצורת אלא וניעור חוזר אמרינ� דלא

שכבר כיו� הכא אבל קיימת, האיסור

ואי� הקדירה לתו� הבשר טע� נתפשט

צורת נפסדה כבר בחלב בשר טע� כא�

(סי' יהודה היד כתב זה וכעי� האיסור.

חנ"נ משו� שנאסר שכל ב) ס"ק צב

די� דכל וניעור, חוזר בו אמרינ� לא

שסיבת משו� רק הוא וניעור חוזר

בחנ"נ, משא"כ קיימת עדיי� האיסור

בזה. שמארי� עיי"ש

‰�‰Â(כ אות צח (סי' הגר"א בביאור

על הנ"ל הרמ"א של הדי� הבי�

אחת מקדירה שבלע דמכיו� התוס' דר�

צרי� לעול� אחרת קדירה לתו� ופלט

לקדירה כשנפל רק אבל כנגדו, ששי�

קדירה, לאותה ונפל כשחוזר ולא אחרת

דקאמר הגמ' מלשו� ראי' והביא

קדירה. לאותה ולא אחרת" "לקדירה

הנ"ל הפלתי כקושיית זה על והקשה
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יותר צרי� קדירה באותה אפילו דא"כ

שאר ע� הבולע שהרוטב ותי' מס'.

בטל ומדאורייתא מב"מ, הוי הקדירה

במי� ששי� חכמי� שהצריכו ומה ברוב,

מינו אינו אטו גזירה היינו במינו

זה שבאופ� ומכיו� הרא"ש, כמש"כ

אדאורייתא אוקמוה מב"מ הוי לעול�

חוזר אמרינ� לא ג"כ זה ומטע� ברובא,

וניעור.

‚"ÓÙ‰Âדימה ב) אות משב"ז צד (סי'

כא� הרמ"א של דינו את

שציי� (וכמו צד בסי' הרמ"א למ"ש

שא� צד) סי' לעיל "ועיי� עצמו הרמ"א

שני בשרית לקדירה חולבת כ� תחב

וכתב ששי�. אחת פע� רק צרי� פעמי�

כא� מ"מ וז"ל: הרמ"א שיטת לבאר

בתחב וא� טע� נתינת לידי לבוא א"א

י"ל זיתי� כמה נאסר ויותר פעמי� ג'

לא בטל ברובא התורה מ� דמב"מ

אמרינ� מחדש זית נפל ודוקא מחמרינ�

זית אפי' והא בכ� ולא וניעור חוזר

לתבשיל פעמי� ב' שנפל ממש איסור

אחת פע� א� כי ששי� צרי� אי� אחד

דלא והטע� וכו', צח בסי' שמבואר כמו

ובלע שפלט לומר האי כולי מחמרינ�

מחדש איסור זית שאי� כל פעמי� ב'

שני שנת� מדבריו ונראה עכ"ל. וכאמור

אחת פע� רק צריכי� למה טעמי�

לידי לבוא שא"א מכיו� א) ששי�.

טעמ� שאי� שמכיו� דהיינו טע�, נתינת

זא"ז, מבטלי� שהאיסורי� אמרינ� שוה

בשר טע� יש ראשונה שבנפילה

בו. הבלוע החלב פולט שניה ובנפילה

ואוסר חדש איסור כא� שאי� מכיו� ב)

שבלע לומר חיישינ� לא מדרבנ� רק

פעמי�. שני ופלט

¯ÙÒ·Âהפמ"ג על העיר הדר פרי

דא� לתמוה יש דלכאורה

לומר חיישינ� דלא השני לתירו� איתא

את צרי� למה א"כ פע� עוד שפלט

ועוד זא"ז. מבטלי� שאיסורי� הטע�

שהוא דמכיו� לומר שיי� אי� קשה

שנית, פע� שפלט חיישינ� לא מב"מ

חזינ� הוא נבילה דחלב בסוגיא והא

ע� מב"מ הוי הבלוע שהחלב שאע"פ

ותי' חיישינ�. אעפ"כ ההיתר של החלב

מתרצתא דחדא י"ל דלכאורה הדר הפרי

נבילה דחלב הסוגיא דמחמת בחברתה,

התירו� את לומר הפמ"ג הוצר� הוא

שוה טעמ� שאי� שמכיו� הראשו�

שעדיי� אלא זא"ז, מבטלי� האיסורי�

בנפילה רק שיי� שזה לפמ"ג קשה היה

הלוא פע� עוד נפל א� אבל שניה,

לתר� א"א ולכ� שוי� הטעמי�

תיר� ולכ� זא"ז, מבטלי� שאיסורי�

חדש איסור ש� נפל שלא דמכיו� עוד

וכ� ופלט. שבלע לומר חיישינ� לא

הארו� וספר ס"א) צב (סי' הפלתי כתבו

כיו� ששי� אחת פע� אלא שא"צ לש"�

זא"ז. מבטלי� שאיסורי�

‰�‰Âקושיא להקשות יש לכאורה

הנ"ל הרשב"א על גדולה

בששי� משערי� שלעול� הסובר

פלט לא שמא ספק משו� שניה בקדירה
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בנפל דא"כ ראשונה, בקדירה כולו

במינו במי� או דרבנ� איסור

רק ששי� וצרי� ברוב בטל דמדאורייתא

ספק רק הוי לכאורה הלוא מדרבנ�

דרבנ� ספק נימא לא ולמה דרבנ�

הגמ' על כ� להקשות יש ובאמת לקולא.

בקדירה בששי� שמשערי� עצמה

נפק כמה ידעינ� דלא משו� ראשונה

לא למה דרבנ� באיסור וא"כ מיניה,

כנגד ששי� יש א� ספק דהוי אמרינ�

לקולא. אזלינ� והוי לאו או הפליטה

˙"Â˘·Âלתר� כתב לה) (סי' חי' נפש

שייסד מה עפ"י זו תמיהה

ספק אמרינ� דלא ו) ס"ק צח (סי' הט"ז

בדבר ספק כשיש רק אלא לקולא דרבנ�

יש א� אבל מותר, או אסור הוא א�

שני ויש ידיעה חסרו� מחמת ספק

משערי� וא� לשער, אי� אופני�

אז ספק, מידי יוצא החמור בשיעור

ולא החמור לשיעור חוששי� ודאי

זה אכ� לקולא. דרבנ� ספק אמרינ�

בקדירה למה התמיהה את מתר�

לגבי אבל בששי�, לשער צרי� ראשונה

ליכא דהא קשה, עדיי� השניה הקדירה

היותר בשיעור לשער שצרי� לתר�

בזה משערי� אנו באמת דהא חמור,

מששי� ביותר טע� שיש א"א ואעפ"כ

לאסור שיי� אי� וא"כ אחת, מחתיכה

שהעיר חי' בנפש ועי' שניה�. את

קדירות שני יש א� כמו הוי דלכאורה

אחד לתו� דרבנ� איסור ונפל לפנינו

יש הקדירות מ� ואחת איזה, ידעינ� ולא

לקדירה שנפל להקל שתולי� ששי� בה

דרבנ� ספק משו� ששי� בה שיש

וא� ס"ה), קיא בסי' (כמבואר לקולא

כ� אמרינ� לתוכו האיסור גו� בנתמע�

יהודה וביד טע�. בפליטת הכא כ"ש

דא� להקשות הוסי� טז) ס"ק צח (סי'

הקדירות וכל נפל קדירה לאיזה ספק יש

א"א בששי� משערינ� א� דאפי' לפנינו

יותר הרבה שיש כיו� כול� את לאסור

אסורות, כול� שאי� ובהכרח מששי�,

לנו היה מותרות שרוב� מאחר וא"כ

ברוב בטלות האסורות שהקדירות לומר

מותרות. כול� וממילא

ÁÎÓÂשכ� (ואפשר חי' הנפש כתב זה

עיי"ש) יהודה היד דעת ג"כ היא

אינו נאסרת השני' שהקדירה שמה

שכתבו מה מחמת אלא ספק, משו�

מהקדירה היתר בולע שהאיסור התוס'

לאיסור היתר אותו ונהפ� ראשונה

אות לג (סי' החזו"א אבל חנ"נ. משו�

נפל ואפי' כלל, קשה דלא ביאר ב)

טע� בה� אי� ורוב� הרבה לקדירות

וכול� ברוב דבטל אמרינ� לא אעפ"כ

בודאי אסורי� מדרבנ� וז"ל: אסורות,

בששי�, לבטל חכמי� קבעו שהרי

הוא דבריו ביאור ולכאורה עכ"ל.

ששי� להצרי� התקנה שתחילת שאע"פ

לית� האיסור של האפשרות מחמת היינו

שנקבעה מכיו� אבל ששי�, עד טע�

אפי' לעול� ששי� צרי� שוב התקנה

שכ� טע�, שאי� בודאי דידעינ� במקו�

נופל שאיסור זמ� שכל חכמי� קבעו
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לשער צריכי� לעול� קדירה לתו�

והיד חיה הנפש אבל כנגדו. בששי�

התקנה שסיבת שמכיו� סוברי� יהודה

במקו� א"כ טע�, נתינת משו� היא

שייכא לא טע� נתינת שתהיה שא"א

תקנה. ה�

ÈÙÏÂהחוו"ד קושיית מתור� החזו"א

את קפילא טע� א� דאפי' הנ"ל,

אעפ"כ טע�, בה ויש הראשונה הקדירה

השניה בקדירה בששי� לשער צריכי�

מכיו� טע� בה שיהיה שא"א אע"פ

בהגהות כתב וכ� חכמי�. קבעו שכ�

וז"ל: ש�) החוו"ד (על ברו� אמרי

באיסור להצרי� מידותיה� השוו וחז"ל

קדירה בכל ששי� קדירות בכמה הנופל

באותו רק נשאר האיסור כל כאילו

קדירה.

¨
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ÌÈÂ·�Ú„�ÈÏ ÛÒÂÈ ·¯‰

˘„Á Ò¯Á ÈÏÎ· ÈÎ„¯Ó‰ ˙ËÈ˘ ÔÈ�Ú·

·˙Îשתחב מי ס"ד) צח (סי' השו"ע

היתר של בקדירה איסור של כ�

מהכ�. שתחב מה כל כנגד ששי� צרי�

כמה ידוע שא� ס"ה) (ש� עוד וכתב

שבלעה חדשה כ� כגו� האיסור הוא

הכזית לבטל ששי� אלא צרי� אי� כזית

אומרי� יש דעת הביא ורמ"א שבלעה.

להפריד אפשר דאי חרס דבכלי וז"ל:

הכלי אמרינ� הגעלה ידי על האיסור

וטוב כלי� בשאר לא אבל נבילה נעשה

הוא אומרי� והיש ע"כ. לחומרא לחוש

וכתב תרצז). אות (חולי� המרדכי דעת

כדעת להחמיר שיש ח) (ס"ק הט"ז

כולו כנגד חרס בכלי לשער הרמ"א

חדש. בכלי ואפילו

‰ËÈ˘Â�"הש וכלשו� ביאור, צריכה זו

עולה אי� ודאי וז"ל: כא) (ס"ק

נבילה יעשה החרס שגו� הדעת על

חרס שחתיכת לומר שיי� אי� כי ע"כ.

בה שיש ממה יותר נבילה תחשב

כנגד לשער צרי� ולמה איסור בליעות

כולו? דכנגד פולט אינו א� כולו

‰‡¯�Â,לשיטתו המרדכי לבאר שיש

(סי' הש"� כתב הנה ובהקד�

מבשר חו� איסורי� ששאר יב) ס"ק צב

אלא חנ"נ בה� אי� לכ"ע בחלב

לומר רבנ� שגזרו מה ובטע� מדרבנ�.

שהוא מד:) (חולי� הר"� כתב חנ"נ בה�

לשיטתו הר"� ולכ� בב"ח. אטו גזירה

דהיינו דבב"ח דומיא בציוור רק אוסר

סוברי� יש אבל נתבשלה. כשהתערובת

אמרינ� בישול ע"י שלא בתערובת שא�

בטע� הר"� על חולקי� ולכאורה חנ"נ.

כמש"כ שסברת� ואפשר הגזירה.

שמכיו� טו) ס"ק משב"ז צב (סי' הפמ"ג

כתב איסור שבלעה היתר שחתיכת

נאסרה שהחתיכה ס"א) קו (סי' השו"ע

חנ"נ נאמר לא שא� נמצא וא"כ לעול�,

שתהיה דסתרי תרתי בזה יהיה אז

מששי�, בפחות בטלה האיסור חתיכת

לשער שצרי� חנ"נ בה אמרינ� ולכ�

החתיכה. כל כנגד ששי�

‰‡¯�Â,הפמ"ג כדעת סבר שהמרדכי

דאמרינ� המרדכי דעת שהנה

וז"ל: וכתב והוסי� אסורי� בשאר חנ"נ

חשיבות מטע� עצמה בחתיכה ודוקא

הוא ומובדל ניכר ואיסור החתיכה

אי� כי לבדה ונאסרה נבילה נעשית

האיסור לבטל אליה היתר ש� יצטר�

דאמרינ� מזה ומשמע ע"כ. בה הבלוע

שנאסרה חתיכה שיש משו� חנ"נ

מס' בפחות לבטלה אפשר ואי לעול�

המרדכי סבר זה ומחמת כולה. כנגד
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חנ"נ בה אמרינ� לא בלח לח שתערובת

שכתב וכמו הנאסרת, חתיכה זו שאי�

ס"ד). צב (סי' הרמ"א בשמו

Î"‡Â,לשיטתו אזיל שהמרדכי נמצא

בכלי חנ"נ דאמרינ� סובר שהוא

גזירה הוא חנ"נ די� וא� חדש, חרס

די� להבי� קשה הר"� כדעת בב"ח אטו

בחלב וובשר כלי לגזור שיי� דאי� זה,

לסברת אבל במאכל, דווקא דשיי�

ג� שיי� דסתרי דתרתי ניחא המרדכי

נפלט האיסור שאי� שמכיו� חרס בכלי

שאי המרדכי וכלשו� לעול�, חרס מכלי

משערינ� לכ� האיסור, להפריד אפשר

כולה. כנגד

‰Ê·Â�"הש שהקשה מה ג"כ מיושב

נבילה, נעשה החרס גו� אי�

איסור שבלע היתר במאכל ג� דהנה

אמנ� נבילה, נעשה ההיתר אי� קשה

שמכיו� שכתבנו, כמו בזה הביאור

על לעול� באיסורה נשארת זו שחתיכה

שלא כדי כולה כנגד לשער צרי� כ�

ג� ממש זה ומטע� דסתרי, תרתי יהיה

כולו. כנגד לשער צרי� חרס בכלי

‰ÏÂÚ‰שדי� היא המרדכי ששיטת מזה

רק נאמר איסורי� בשאר חנ"נ

האיסור את להפריד אפשר שאי באופ�

לסוחטו שאפשר הדי� והיינו מהחתיכה,

שמצינו וכפי הראשוני� (בלשו� אסור

שאמרנו מאחר שרק ונמצא בפוסקי�),

שהחתיכה אסור, לסוחטו שאפשר

אפשר שאי מחמת לעול� נאסרה

לומר שיי� אז ממנה, האיסור להפריד

כל כנגד ששי� לשער שצרי� חנ"נ בה

דלא בלח לח בתערובת ולכ� החתיכה.

כמש"כ אסור לסוחטו אפשר אמרינ�

ג� זו לשיטה אז ס"א), קו (סי' השו"ע

בלח. בלח חנ"נ, אמרינ� לא

Ê"ÈÙÏÂדהנה עני�, עוד לבאר אפשר

ס"ד) צח (סי' הרמ"א כתב

א� בששי� שמבטלי� איסור וכל וז"ל:

גב על א� מש� להסירו צרי� מכירו

א� ולכ� בששי�. טעמו נתבטל שכבר

טעמו ונתבטל התבשיל לתו� חלב נפל

צונני� מי� ש� לית� צרי� בששי�

על למעלה ולצו� להקפיא החלב וטבע

הט"ז וכתבו ע"כ. מש� ויסירנו המי�

לומר חומרא הוא זה שדי� והש"�

להסירו צרי� מ"מ טעמו שבטל שאע"פ

דעת אבל כ�. לעשות שאפשר כיו�

והוא זה, בדי� קולא ג� שיש הב"ח

שא� המרדכי בש� או"ה הגהות ע"פ

יכול החלב כנגד ששי� שאי� במקו�

ומכשירו. צונני� מי� נתינת ע"י להסירו

טע� שאי� וכתב זה על הט"ז ותמה

של מכ� ראיה והביא זו. לקולא וריח

ואי� חלב של לקדירה שתחבה בשר

שאע"פ הכ�, לבטל כדי בחלב ששי�

שהוא כמו הכ� רואי� ואנו הכ� שהסיר

כא� וה"ה אסורה, הקדירה בתחילה

ומעתה אסור. החלב שהסיר שאע"פ

הט"ז. מתמיהת זו שיטה ליישב עלינו

¯˘Ù‡Â.לעיל דברינו ע"פ ליישב

מ לומרבהקד� שצרי� ה
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שביאר וכמו חלב, של הטבע הוא שכ�

מי� לקדרה שכשנות� ברו� האמרי

רק ולא למעלה החלב כל צ� צונני�

וצ� נפרד טעמו ג� אלא ממשותו

ואינו לגמרי, להסירו ואפשר למעלה

מקדירה שהוסרה בשרית לכ� דומה

נראה אבל בקדירה. נשאר שהטע�

בכל שהרי עוד לט"ז קשה שהיה

מחמירי� אנו בהיתר שנת� האיסורי�

האיסור, חתיכת כל נגד ששי� להצרי�

ולשו� אסור. כולו כנגד ששי� אי� וא�

נבילה, נעשית עצמה שהחתיכה הט"ז

תערובת. של הדי� שזהו כוונתו ונראה

ÈÙÏÂאזיל שהמרדכי לומר יש דברינו

נעשתה שהתערובת לשיטתו

אפשר בה שאומרי� לאחר רק נבילה

מאחר שרק דהיינו אסור, לסוחטו

לתת אפשר לעול� נאסרה זו שחתיכה

לעול� כא� אבל נבילה, של חומר עליה

נתינת ע"י החלב את להפריד אפשר

חתיכת תיחשב לא לעול� וא"כ מי�

"וכל או"ה הגהות וכלשו� נבילה,

ביה אמרינ� לא לגמרי להפרידו שאפשר

שמכיו� נבלה", נעשית עצמה חתיכה

להפרידו שא"א גמור חיבור זה שאי�

אותו שהסיר ואחר לעול�, נאסר לא

להיות התערובת חוזרת טעמו ואת

אפשר אי שלעול� בכ� משא"כ מותרת.

כ� על הבשר, טע� את ממנה להפריד

בחלב ששי� ואי� בקדרה הכ� משנת�

נבילה נעשית התערובת כל לבטלה

לעול�. באיסורה ונשארת

¨
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ÔÓ˘ÈÙ Ô˙� ·¯‰

ÚÂÏ· ¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡· �"�Á ÔÈ�Ú·

·˙Î:וז"ל ס"ה) צח סי' (יו"ד השו"ע

כגו� האיסור, הוא כמה ידוע א�

שניער יומא בת שאינה או חדשה כ�

בה ניער ואח"כ חלב כזית ובלעה בה

אלא צרי� אי� בשר של הקדרה את

[דהיינו כו' שבלעה הכזית לבטל ששי�

של ישנה או חלב שבלעה חדשה שכ�

בלעה א� יומא בת שאינה רק בשר

כזית אלא בה שאי� ידוע חלב כזית

הבליעות שאר שהרי בשר של אחד

יומא ובת ישנה כ� אבל ה�] פגומות

שבלע מה דכל הגה בכולה. משערי�

בלע כמה ידעינ� ולא איסור נעשה

בשר בבליעת שאי� שמכיו� [דהיינו

נעשית חלב הכזית לבטל ששי� שבכ�

וכו'. אסור]. והכל בב"ח הכ� בליעת כל

כ� בי� מחלקי� שאינ� ויש וכו' הגה

לשאר חרס כלי בי� רק לחדש יש�

אפשר דאי חרס דבכלי ואומרי� כלי�,

אמרינ� הגעלה ידי על האיסור להפריד

כלי� בשאר לא אבל נבילה נעשה הכלי

וכו'.

˙ÂË˘Ù·Âשלדעת היא הרמ"א כוונת

חילוק אי� אומרי� היש

חדש, לכלי יש� כלי בי� הכלי� בכל

אמרינ� לא יומו ב� יש� כלי שא�

מכיו� נבילה הבליעות כל שנעשו

הגעלה, ידי על האיסור להפריד שאפשר

להפריד שא"א חרס בכלי משא"כ

נעשה הכלי גו� שא� אמרינ� האיסור

נבילה.

‰�‰Âהמרדכי ניהו הוא אומרי� היש

הביאו תרעט, סי' ג"ה (פרק

אי� וז"ל: ד), אות צב סי' משה הדרכי

להפריד יכול כשאי� אלא חנ"נ אומרי�

ע� בכלי טעמא ומהאי מש�, האיסור

מש� האיסור להפריד שאפשר מתכת או

בו אומרי� אי� ליבו� או הגעלה ע"י

שכתב ח) (ס"ק ט"ז ועי' עכ"ל. חנ"נ

לא דהמרדכי ברור לי ונראה וז"ל:

א� ששי� צרי� א� לעני� אלא מיירי

עצמו המתכות או עצמו החרס נגד

תו� שבלעה איסור של שהבליעה דהיינו

במתכת אמרי' בזה ידוע היא מע"ל

שאפשר כיו� המתכות גו� לבטל שא"צ

צרי� ובחרס מש� האיסור להפריד

יש� בכלי אבל החרס נגד א� ששי�

ובלע מע"ל תו� היתר בלוע בו שיש

ששי� היתר בבלוע ואי� איסור כזית

בכלי א� נבילה הבלוע נעשה ודאי נגדו

יהיה לא בהגעלה א� דהא מתכות

עכ"ל. לאיסור ההיתר בליעת בי� הפרש

שלעול� דמכיו� הט"ז שביאר והיינו

בשר של הבליעות את להפריד א"א

המרדכי מודה כ� על מזה, זה וחלב

והקשה נבלה. נעשו עצמ� שהבליעות
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רמ"א דמלשו� אלא וז"ל: זה על הט"ז

בי� רק כו' מחלקי� שאי� ויש שכתב

קצת משמע כו' כלי� לשאר חרס כלי

זה לפי קולא יש כלי� בשאר דא�

נ"נ מתכות הכלי אי� יש� בכלי דאפילו

חילוק אי� סתמא מדכתיב בו הבלוע א�

שדייק והיינו עכ"ל. לחדש יש� בי�

שלדעת היא הרמ"א שמשמעות הט"ז

שבתו� בב"ח של הבליעות א� המרדכי

כיו� נבילה נעשי� אי� מתכות כלי

שכתב וזהו הכלי, מ� להפריד� שאפשר

ליש�, חדש כלי בי� חילוק שאי� רמ"א

זה ועל נ"נ. אי� שביש� הבליעות שא�

א"א עצמ� שהבליעות הט"ז הקשה

כא) (ס"ק ש"� ועי' מזו. זו להפריד�

יש� בכלי דדוקא נראה ומ"מ וז"ל:

חדש בכלי אבל הכי, (המרדכי) קאמר

על עולה אינו ודאי חרס של אפילו

וכו' נבילה יעשה החרס שגו� הדעת

הרמ"א על חולק שהש"� והיינו עכ"ל.

לומרול אלא המרדכי בא לא דעתו

גו� אבל נ"נ, שבכלי הבליעות שאי�

ונמצא נ"נ. שאי� פשוט עצמו הכלי

להיפ� ממש היא הש"� שההבנת

את יתר� היא� וצ"ע הט"ז, מהבנת

הט"ז. קושיית

‰�‰Â:וז"ל ס"ד) צב (סי' הרמ"א כתב

נתערב א� חנ"נ אמרינ� דלא י"א

נתערב ואח"כ לח בהיתר לח איסור

שישי� צריכי� ואי� אחר בהתיר הכל

על לסמו� ויש שנפל האיסור נגד רק

גדול הפסד לצור� איסורי� בשאר זה

ש� ועי' עכ"ל. וכו' בב"ח לא אבל

הטע� וז"ל: שכתב טו) (ס"ק בט"ז

בחתיכה דדוקא המרדכי בש� בב"י

איסור החתיכת כי חשיבות מטע� עצמה

יצטר� ואי� ונ"נ הוא ומובדל ניכר

הבלוע האיסור לבטל היתר שו� אליה

במי� יי� כגו� בלח לח בדבר אבל כו'

ואי� ונבדל ניכר האיסור שאי� דע"א

השני היתר מתערב איסור חשיבות כא�

לומר יש ולפ"ז עכ"ל. וכו' הראשו� ע�

שיכול דמכיו� היא כא� המרדכי שכוונת

אי� לגמרי הכלי מ� הבליעות להפריד

בלח, מלח טפי וגרע חשיבות שו� לה�

וא"ש חנ"נ, בהו לומר שיי� לא כ� ועל

הכא. הש"� דעת

Ì�Ó‡:וז"ל יא) ס"ק (ש� בש"� עי'

מיהו רברבי אפי ספר לשו�

עכ"ל בלח א� להחמיר יש בחלב בשר

דכו"ע אלא חומרא משו� אינו ולפענ"ד

פכ"ה בש"ס בהדיא כדמוכח בזה מודו

דלא הש"� דסבר והיינו עכ"ל. וכו'

אלא המרדכי של סברא האי שיי�

אינו דידהו חנ"נ דדי� איסורי� בשאר

בחלב בבשר לא אבל מדרבנ�, אלא

מדאורייתא. הוא דידיה חנ"נ דדי�

Ì�Ó‡הכא דהא תמוהי�, הש"� דברי

שהבליעות מתכות בכלי אמרינ�

מכיו� נבילה נעשות אינ� שבתוכ�

לגבי א� והיינו להפריד�, שאפשר

ש"� הסיק וכ� בחלב. בשר בליעת
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אבל וז"ל: כא) (ס"ק צח בסי' עצמו

להקל יש וכה"ג מרובה בהפסד

לא ומתכות ע� דבשל כהפוסקי�

סותר זה והרי עכ"ל. וכו' נ"נ אמרינ�

דאמרינ� מודו דכו"ע כא� שכתב מה את

דא� בחלב. בבשר בלח בלח חנ"נ

בתו� בליעות שאי� במה המרדכי סברת

כתב אי� שכתבנו כמו הוא נ"נ הכלי

בלח. בלח בב"ח חנ"נ אמרינ� דלכו"ע

Î"Á‡Âצח (סי' יהודה ביד מצאתי

כנ" ג"כ שהקשה ל,ס"ה)

שאי� מבואר עצמו דבמרדכי והוסי�

בב"ח. א� נ"נ הכלי בתו� בליעות

היא כוונתו ואפשר מצאתי. ולא ועיינתי

טיפת די� המרדכי שסמ� ממה לדייק

לדי� הקדירה דופ� על שנפלה חלב

שאינ� הקדירה דופ� שבתו� בליעות

ממה עוד לדייק ואפשר נבלה. נעשות

והיינו וז"ל: ש� המרדכי שכתב

אפשר קסבר אי כ"ה בפרק דאמרינ�

ומהאי נ"נ חתיכה אמאי מותר לסוחטו

שאפשר ומתכות ע� בכלי נמי טעמא

גיעול ע"י בה� הנבלע האיסור להפריד

וכו' נ"נ הכלי אמרינ� לא כו' וליבו�

שזו המרדכי שכתב שממה והיינו עכ"ל.

מותר לסוחטו דאפשר הגמ' סברת היא

א� נ"נ בכלי בליעות שאי� מבואר

בב"ח.

·˘ÈÈÏÂצרי� הש"� דברי סתירת

הש"� שהקל שמה לדחוק

בצירו� הוא המרדכי כשיטת צח בסי'

בסמו�) ברמ"א (הובא הרמב"� סברת

ועוד עצמ�. בבליעות חנ"נ אמרינ� דלא

שאי� להקל סברא עוד יש דבב"ח

לעשות יכול חלב או בשר של בליעות

(הובא הראב"� מדברי כדמשמע בב"ח

הנבלע חלב אבל וז"ל: ש�) במרדכי

בה הנבלע הרוטב אוסר אינו בקדירה

וסובר ע"כ. וכו' בעי� אינו דהא כו'

לסמו� אפשר זו קולא שבצירו� הש"�

היא וכ� מרובה. בהפסד המרדכי על

(כלל חטאת בתורת שכתב הרמ"א דעת

חנ"נ בכלי אומרי� אי� וז"ל: א) די� פה

נגד רק לשער צריכי� ואי� שבלוע במה

סברת והוא בה, שניער החלב כזית

במרדכי וכ� וכו', צז.) (חולי� הרמב"�

שפסק נמצא עכ"ל. וכו' ג"ה פרק

שאי� איסורי� בשאר מרובה בהפסד

הרמב"� שיטת בצירו� נ"נ בכלי בליעות

את צח) (סי' הפמ"ג פירש [כ� ומרדכי

דעתו].

¨
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¯ÚÊÈÈÏ‚ Ï‡È�„ ·¯‰

¯ÂÚÈ�Â ¯ÊÂÁ ÔÈ„·

˜ÒÙשיש קדירה ס"ט) צח (סי' השו"ע

ונפלו היתר של זיתי� נ"ט בה

חלב של וא' ד� של א' זיתי� ב' בה

היתר של הנ"ט ע� מצטר� אחד כל

היתר של זיתי� כ"ט וכ� חבירו. לבטל

אחרת ובקדירה חלב כזית בה� שנפל

של כזית לתוכו ונפל היתר שלושי� היו

מותר. כשוגג ונתערבו ד�

Í"˘‰Âשכתב מה את הביא לג) (ס"ק

דכל הוא דסברא וז"ל: הרא"ש

טע� לית� יכול כשאינו בטל איסור

ד� וטע� הריבהיתר, שוה אינו וחלב

הד� והטע� בס'. החלב טע� נתבטל

איסור המבטל איסור לי דמה בששי�,

רק איסור המבטל היתר לי ומה

עוד לו יהא ולא האיסור טע� שיתבטל

הש"� עוד וכתב כהיתר. טע� לית� כח

דוקא זה כל מיהו וז"ל: לד) ס"ק (סו�

שוה טעמ� שאי� איסורי� מיני בשני

וניעור חוזר לעול� אחד במי� אבל

עכ"ל.

‰�‰Âמצטרפי� אינ� וחלב שד� מה

הרא"ש כמ"ש היינו לאיסור

שני שיש במקו� אבל שוה, טעמ� שאי�

נבילה כגו� שוה שטעמ� איסורי�

לאיסור. מצטרפי� ודאי אז וטריפה,

א� להיפ�, הדי� מה לחקור יש ומעתה

וכגו� אחד איסור שה� טעמי� שני יש

מי שוה, טעמ� שאי� ערלה מיני שני

שאי� מפני מצטרפי� שאינ� אמרינ�

מכיו� מצטרפי� דילמא או שוה, טעמ�

לחקור יש ועוד אחד. איסור ששניה�

של חתיכה כנגד שישי� שיש במקו�

מפני בטלה הנבילה שעכשיו נבילה,

לתוכה נפלה ואח"כ טע�, בה שאי�

אמרינ� מי שחוטה, בשר של חתיכה

כנגד ששי� היה שמתחילה שמכיו�

אע"פ אזי האיסור, ובטל האיסור

עדיי� מ"מ לתוכו היתר נפל שעכשיו

או האיסור, כנגד ששי� שיש חשיב

בטעמה שוה שהשחוטה מכיו� דילמא

הבשר טע� שעכשיו ונמצא לאיסור,

שיש אע"פ ממילא בתבשיל, נרגש

שמאחר אסור, האיסור כנגד ששי�

את ג� שטוע� מוכח בשר טע� שטוע�

ששי� יש א� בשר טע� שאי� האיסור,

הרי בשר טע� שטוע� ועכשיו כנגדו,

שבשר ונמצא שניה�, את טוע� הוא

חוזר שיהא הנבילה לבשר גר� השחוטה

ואסור. וניעור

Ì„Â˜Âלהקדי� צרי� זה ספק שנברר

בחולי� בגמ' הנה הקדמה. לזה

בדבר ביטול אמרינ� שלעול� מוכח (ק.)

ואיסור, היתר שיש במקו� ברוב יבש

חתיכה או בריה הוא האיסור מא� חו�
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וביאר בטל. אינו שאז להתכבד הראויה

הוא שמותר שהטע� לז) (סי' הרא"ש

אחרי דכתיב הוא הכתוב דגזירת "משו�

בטל בתרי חד הלכ� להטות, רבי�

לאוכל� ומותר היתר להיות איסור ונהפ�

במינו מי� והלכ� כאחת". כול� אפי'

להיתר לגמרי נהפ� האיסור יבש בדבר

אבל ביחד, כול� אפילו לאכול ומותר

מדרבנ� אסור יבש בדבר מינו באינו מי�

איסור. טע� בו יש ואז יתבשלו שמא

מי� הרא"ש שלדעת למדי� נמצינו

מותר בתרי חד שבטל יבש בדבר במינו

אלא עוד ולא כאחת, כולו את לאכול

כאחת, החתיכות כל את לבשל שמותר

ודאי אז לאכלו שיכול שמאחר מכיו�

חד נתבטל א� אבל מותר. שלו הציר

אמרינ� אז איסור עליו הוסי� ואז בתרי

הרא"ש וביאר וניעור, חוזר שהאיסור

ברוב האיסור נתבשל כי דא� "משו�

הוכר אח"כ א� לאכילה והותר היתר

שאסור פשיטא ההיתר מתו� האיסור

איסור שוב בו נתערב וכאשר לאכלו.

מביטולו וניעור מינו את מי� הכיר

הוכר כאילו והוי עליו וניתוס�

הרא"ש, כוונת להבי� וצרי� האיסור".

כאחת לאכלו מותר א� שלכאורה

שהאיסור ודאי אז כולו את ולבשל

אפי' וא"כ היתר, להיות לגמרי נהפ�

לומר שיי� אי� אחר איסור מוסי� א�

להיתר. נהפ� שכבר אחר וניעור, שחוזר

שמועות (קוב� אלחנ� ר' בזה וביאר

סיבת את שיש זמ� שכל לו) חולי�

שיכול עד לגמרי הוא בטל ודאי הביטול

כשהוסי� מיד אבל כאחת, כולו לבשלו

מפני האיסור ניעור אחר איסור עליו

וצרי� היתר. רוב בו אי� כבר שעכשיו

בתחילה חל לא שהביטול זה לפי לפרש

הוא אלא לעול� מותר ממילא ואז

מוסי� וא� ורגע, רגע בכל ארו� ביטול

ושוב האיסור הוכר כאילו הוי איסור

ביטול. כא� אי�

Ï·‡וסובר הרא"ש על חולק הרשב"א

את לאכול אחד לאד� שמותר

לאכול לא אבל אחת, אחת החתיכות

וביאר כאחת. לבשל� או כאחת כול�

אחת שאוכל שכל הדבר בטע� הרשב"א

שאוכל אחד שבכל תלייה בזה יש אחת

כשאוכל אבל האיסור, אינו שזה אומר

אכילה אז כאחת מבשל� או כאחת כול�

במה לו ואי� איסור בה יש ודאי זו

לתלות.

‰�‰Âשיש זמ� כל הרא"ש שלפי נמצא

מותר הטע� אפי' אז ביטול

שנהפ� כאחת לבשל� יכול והלכ�

לדעת משא"כ היתר, להיות לגמרי

לגמרי ביטול שאי� לומר צרי� הרשב"א

ההיתר ואי� איסור, טע� כא� שיש כיו�

שהיא לתלות שיכול חתיכה בכל אלא

מדי� מותרת ואז האסורה, החתיכה אינה

רוב.

˙È·‰Âמחלוקת הביא קט) (סי' יוס�

מרוטנברג והמהר"� הסמ"ג

שאד� שא� סובר שהסמ"ג זה, בדי�

יכול כול�, את לאכול יכול אינו אחד
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אחר וישראל מאחת חו� כול� לאכול

המהר"� אבל האחרונה. את יאכל

אינו אחר ישראל שאפי' סובר מרוטנברג

אלא האחרונה החתיכה את לאכול יכול

זור או לגוי לי�.נות� ק

·˙Îאיסור" ס"ו) צט (סי' הרמ"א

ששי� שהיה כגו� שנתבטל

האיסור מ� כ� אחר בו ונתערב כנגדו

מי� ל"ש ונאסר וניעור חוזר הראשו�

יבש ל"ש מינו כשאינו מי� ל"ש במינו

לא או בינתי� נודע שנא לא לח ל"ש

שבכל מהרמ"א משמע בינתי�". נודע

במקו� ואפי' וניעור חוזר האיסור אופ�

(ס"ק הש"� וכתב טע�. כא� אי� שודאי

המהרא"י הוא הרמ"א דברי שמקור כא)

וכתב הש"� עליו והשיג ש"ד. בהגהת

שהוספת במקו� דוקא מדבר שהמהרא"י

ש� דכתב וז"ל: טע�, נותנת האיסור

דמסברת יראה ידע, אפי' אוסר וראבי"ה

היא גדולה דסברא לה קאמר אשר"י

הוא היכר הרי האיסור דנתרבה דכיו�

אבל עכ"ל. וכו' הטע� ומרגישי�

שנתבטל במינו במי� ביבש יבש באיסור

לאסור מצטר� לא תו כשנודע ברוב

חד מדרבנ� וג� דמדאורייתא דכיו�

ואדרבה נתבטל כבר א"כ בטל בתרי

להעלות מצטר� האיסור דג� נראה

עוד והוסי� הש"�. עכ"ל ההיתר

מבואר לז) (סי' שברא"ש שאע"פ

במינו במי� ביבש ביבש שג� להדיא

מ� עליו קשה מ"מ וניעור, חוזר האיסור

דתנינ� מ"ג) (פ"ב בערלה המשנה

ומפרש הערלה את מעלה שהערלה

העיקר והלכ� בנודע, דהיינו בירושלמי

אינו האיסור שא� (ש�) הר"ש כמ"ש

חוזר ואינו לגמרי בטל טע� נות�

וניעור.

Â�ÈˆÓהרמ"א� מחלוקת בביאור למדי�

כמו סובר שהרמ"א והש"�,

אי� א� ג� שיי� וניעור שחוזר הרא"ש

אי� שנוס� שהאיסור כגו� ניכר, הטע�

דעת ואילו הראשו�, לאיסור שוה טעמו

שא� בטע�, תלוי שהאיסור הש"�

חוזר ודאי אז טע� ויש איסור מוסי�

שנוס� האיסור א� אבל ונאסר, וניעור

יבש במינו מי� כגו� או בטע� שוה אינו

חוזר אינו אז טע� כלל בו שאי� ביבש

וניעור.

Â�ÈˆÓÂנחלקו והש"� שהרמ"א

נוס�, במקו� לשיטת�

ס"ב) צח (סי' הרמ"א כתב שהנה

א� שמא בתר אזלינ� במינו מי� "ולעני�

אזלינ� לא אבל במינו מי� הוי שוה הוא

לא". או שוה הוא א� טעמא בתר

מי� שהגדרת הרמ"א שסובר דהיינו

אבל בטעמא. ולא בשמא תלויה במינו

תלוי שזה המהרש"ל בש� כתב הש"�

אי� שאז ששי� צרי� שלכ� בטע�,

אזלי' א� לשיטת� ונחלקו נרגש. הטע�

לא. או הטע� בתר

‰�‰Âוא�" ס"ב) צח (סי' המחבר כתב

ונשפ� מינו ובאינו במינו נתערב

לשערו עליו לעמוד יכולי� שאי� בעני�
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את רואי� ממינו היתר רובו שהיה ונודע

מינו והשאר אינו כאילו מינו שאינו

דבריו ביאור ומבטלו". עליו רבה

נשאר ואז מינו, שאינו את סלק דאמרינ�

היתר רוב שיש ומכיו� במינו, מי� רק

שמי� מדאורייתא האיסור נתבטל ממינו

דרבנ� ספק הוי והלכ� ברוב, בטל במינו

לא, או האיסור כנגד ששי� היה א�

שיטת והיא לקולא. דרבנ� וספק

לומר יכול מינו באינו שאפי' הרשב"א

בט"ז (הובא המהרש"ל והקשה 'סלק'.

דומה הנידו� שאי� סק"ה) צח סי'

בחולי� בגמ' שאמרו מה כי לראיה,

שאינו במינו דוקא היינו 'סלק' (קח.)

על סלק אמרי' כי כא� אבל טע�, נות�

האיסור טע� יש עדיי� מינו שאינו

ספק הוי וא"כ בהיתר, מינו שאינו

הטע� ובטל ששי� היה א� דאורייתא

הרשב"א דברי את הט"ז ויישב לא. או

מבטל ומי� 'סלק' אמרי' דכי והשו"ע

מותר להיות האיסור נהפ� אז מינו את

אבל אסור. טע� כא� אי� והלכ� לגמרי,

הט"ז על חולק סק"ח) צח (סי' הש"�

לשיטתו והש"� המהרש"ל, ע� ומסכי�

שמי� אע"פ אז טע� יש שא� שסובר

טע� כא� יש עדיי� הא בטל, במינו

שאפי' הש"� כתב ולכ� מינו, משאינו

התיר לא 'סלק' דאמרינ� שסבר הרשב"א

מינו שאינו ודאי אבל מינו, את אלא

האיסור טע� בו שיש מכיו� אסור

מאחר לגמרי מותר אינו המינו [ואפי'

פת"ש]. עי' מינו, משאינו טע� בו שיש

‰�‰Âהרשב"א שלפי כתב כא� הט"ז

מינו מבטל ומי� 'סלק' אמרינ�

והקשה מינו. שאינו אפי' מותר והכל

(ס"א) קט שבסי' סק"ב) קט (סי' הט"ז

שא� הרשב"א שיטת את המחבר הביא

אחת לאכל� מותר בתרי חד נתבטל

שאז מפני כאחת לבשל� לא אבל אחת,

תלייה ואי� בכול� טע� נות� האיסור

פסק (ס"ב) צח בסי' ואילו להתיר.

שהאיסור שאחר הרשב"א עפ"י המחבר

לעול�, לגמרי מותר הכל אז ברוב בטל

עדיי� בטל בתרי שחד אע"פ כא� ולמה

דכי הט"ז ותיר� יחד. לבשל� אסור

שאינו ואפי' ברוב בטל שהאיסור אמר

בשאינו שהטע� מפני היינו מותר מינו

הטע� והלכ� ההיתר, מ� רובו הוי מינו

היתר, של טע� הוי מינו בשאינו שנרגש

קט בסימ� משא"כ מותר. הכל והלכ�

טע� יש אחד כל אז כאחת מבשל� א�

א אמנ�של לבשל�. אסור והלכ� יסור

הט"ז על שחולק צח) (סי' הש"� לפי

ששאינו מודה הרשב"א שאפי' וסובר

איסור טע� בו שיש מפני אסור מינו

זו. לקושיא כלל מקו� שאי� נמצא

‰�‰Âא� הדי� מה הראשוני� נחלקו

ששי� ואי� בעי� איסור יש

בו שאי� ואמר הקפילא וטע� כנגדו,

שאי� דמכיו� אמרינ� מי איסור, טע�

חו� הכל לאכול מותר טע� כא�

אע"פ ששי� שצרי� או בעי�, מהאיסור

המחבר ופסק האיסור. טע� כא� שאי�

טע� בו שאי� שכל הראשוני� כדעת
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שאסור, כהאו"ה פסק והרמ"א מותר.

טע� שאי� אע"פ בעי� שהאיסור שכל

א� שאפי' הרמ"א עוד והחמיר אסור.

אע"פ ששי�, צרי� בעי� האיסור אי�

איסור. טע� בו שאי� אומר שהקפילא

·Â˘�Âמש� איסורי� בשני הספק לברר

אי שוה טעמ� שאי� אלא אחד

הראשו� וחוזר מצטר� השני האיסור

(סי' דעת החוות דהנה לא. או וניעור

במחלוקת תלוי שזה כתב סק"ח) צח

המחבר שלפי הנ"ל, והרמ"א המחבר

טע� בו ואי� קפילא טע� שא� הסובר

שני דאפי' חזינ� הש"�), (כשיטת מותר

בטע� שוי� שאי� אחד מש� איסורי�

אבל וניעור. חוזר האיסור ואי� מותר

אסור טע� שאי� שאע"פ הרמ"א לפי

מצטרפי� א"כ ששי� שאי� מכיו�

שוה. טעמ� שאי� אע"פ הללו האיסורי�

על חולק הש"� שג� דעת החוות והביא

איסור טע� אי� שא� וסובר הרמ"א

באינו דוקא דהיינו [ואפשר מותר נרגש

בעי�].

‰�‰Âכא� והרמ"א המחבר מחלוקת

(ס"ב) קט בסי' לשיטת� היא

בתרי, חד שבטל ביבש יבש לגבי

מותר א� והרשב"א הרא"ש ונחלקו

ופסק יחד, החתיכות כל את לבשל

האוסר, הרשב"א כדעת ש� המחבר

בדיעבד. הרא"ש כדעת פסק והרמ"א

תלוי שהאיסור לשיטתו שהמחבר והיינו

יחד כול� מבשל א� והילכ� בטע�,

בודאי, איסור טע� כא� יש שהרי אסור

תלוי האיסור שאי� לשיטתו הרמ"א אבל

בישל אפי' בדיעבד התיר כ� על בטע�

קוד� נתבטלו שכבר מאחר יחד כול�

הבישול.

Ú"ÚÂשכתב ס"א) צח (סי' ברעק"א

בדי� והש"� הרמ"א שנחלקו

עליו סומכי� א� ישראל קפילא

האיסור טע� מרגיש שאינו כשאומר

עליו אחד שאסר או לכה� תרומה [כגו�

סומכי� אי� שלרמ"א בקונ�], המאכל

ג"כ והיינו עליו. סומכי� ולש"� עליו

ואע"פ הטע�. בתר אזלי' א� לשיטת�

את רעק"א הביא (ס"ט) ש� שלהל�

אחד מש� איסורי� ששני שור התבואת

זה אפשר מצטרפי�, שוה טעמ� שאי�

הוי לעיל ורע"א הש"�, בשיטת אינו

הש"�. כשיטת

‰�‰Âלשיטתו שהש"� מקו� עוד מצינו

קט בסי' והוא בטע�, תלוי שהכל

מינו, אינו נקרא מה ש� שמפרש (ס"ח)

ש"ד בהגהת מהרא"י דברי את והביא

שחלוקי� מיני� שני נתערבו שא�

מינו. אינו הוי במראה ושוי� בשמ�

טעות בדבריו שנפלה הש"� עליו וכתב

מינו ואינו מינו הגדרת שהרי סופר,

בטע�. תלויה

„ÂÚדשני בנידו� אחרת דר� מצינו

טעמ� שאי� אחד מש� איסורי�

(הל' הלוי חיי� ר' בחידושי הנה שוה.

את הביא ה"ו) פי"ד אסורות מאכלות

של כזית נתערבו שא� האו"ה דעת
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הרי היתר, ונ"ט חלב של וכזית בשר

וחלב הבשר נתערבו שא� תלוי, הדי�

שני צרי� אז לקדירה שנפלו קוד�

יחד, נתבשלו א� כנגד� שישי� פעמי�

שנפלו לאחר רק נתערבו א� אבל

הגר"ח עליו והקשה נאסרו. לא לקדירה

מקוד� וחלב הבשר שנתבשלו שאע"פ

פשיטא מ"מ הא איסורא, חד ונעשו

וא"כ שוה, והחלב הבשר טע� שאי�

אז היתר נ"ט בה שיש לקדירה כשנפלו

נגד וששי� הבשר טע� כנגד ששי� יש

לא בקדירה אי� וממילא החלב, טע�

צרי� ולמה חלב טע� ולא בשר טע�

טע� אי� א� והרי פעמי�, שני ששי�

מה עפ"י הגר"ח ותיר� ששי�. צרי� אי�

שחלוקי� מיני� שני שכל שחידש

טע� לה� יש לקדירה ונפלו בטעמ�

אסרה בחלב ובבשר מעורב, אחד

טע� יש שא� זו תערובת להדיא התורה

והלכ� אסור. וחלב מבשר המורכב

לבד הבשר לטעו� יכול שאינו אע"פ

לטעו� שיכול מכיו� מ"מ לבד, חלב או

תערובת זה הרי משניה� המורכב טע�

בבשר דוקא זה אמנ� אסרה. שהתורה

את אסרה להדיא שהתורה בחלב

למשל איסורי� בשאר אבל שניה�,

איסורי� שני (שהוי ערלה מיני בשני

יש אז שוה טעמ� שאי� אחד) מש�

את אסרה שהתורה לומר שיי� אי לדו�

ערלה. מיני שני תערובת של הטע�

תלוי זה שדי� הגר"ח והכריע

האוכל אד� שא� למלקות, בהצטרפות

מהמי� זית וחצי זו מערלה זית חצי

מצטרפי� אז לוקה הערלה של השני

אינו א� אבל בקדירה, טע� לנתינת

מצטרפי�. אינ� אז לוקה

‰�‰Âד� ג) פרק ריש (פתיחה הפמ"ג

ואז בששי� שבטלה בנבילה

לתו� היתר של בשר חתיכת נפלה

שהאיסור שאע"פ אמרינ� מי הקדירה,

לקדירה שנפל עתה אבל נתבטל כבר

טע� טוע� הוא הרי שחוטה בשר

האיסור והלכ� ביחד, ונבלה שחוטה

אי� דילמא או ואסור, וניעור חוזר

ההיתר, מחמת וניעור חוזר האיסור

כנגד היתר של ששי� יש שעדיי� מכיו�

שוי� וההיתר שהאיסור ואע"פ האיסור

אבל בצ"ע. הדבר הפמ"ג והניח בטע�.

(סי' יהודה והיד צב) (סי' ופליתי הכרתי

גור� ההיתר שאי� שפשוט כתבו צח)

היד והביא וניעור. חוזר שיהיה לאיסור

לדעת שהנה זה, לדי� ראיה יהודה

א� ס"ב) צח בסי' (המובא הרשב"א

אמרי' מינו ובשאינו במינו איסור נתערב

עליו רבה ומינו מינו שאינו את סלק

אחר דאפי' הט"ז והקשה ומבטלו,

יכול האיסור אי� למה 'סלק' שארנו

שמכיו� ותיר� מינו, בשאינו טע� לית�

הטע� ורוב ברוב בטל האיסור שמי�

האינו כ� על מההיתר בא מינו באינו

שהיתר אמרינ� אי ומעתה מותר. מינו

אז וניעור) שחוזר (או לאיסור מצטר�

שרוב שאע"פ מותר, מינו השאינו למה

ג� כא� יש עדיי� מ"מ מההיתר הטע�
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היתר שאי� כרח� ועל האיסור, טע�

טע� שנרגש לומר האיסור ע� מצטר�

האיסור.

¯˘Ù‡Âתלוי ג"כ זה שנידו� עוד

והרא"ש הרשב"א במחלוקת

ע� והש"� המחבר מחלוקת ג"כ [שהיא

תלוי הכל שא� לעיל], כמשנ"ת הרמ"א

מכיו� לאסור שיש אפשר האיסור בטע�

עיקר אי� א� אבל אסור, טע� שיש

פשוט לכאורה אז בטע� תלוי האיסור

האיסור. כנגד ששי� שיש מכיו� שמותר

¨



לכתחילה היתר ביטול ÷äëבענין

Ò�‡ÈÈÏ ÈÂÏ‰ „Â„ ·˜ÚÈ ·¯‰

‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙È‰ ÏÂËÈ· ÔÈ�Ú·

·˙Î:וז"ל ס"ו) צט סי' (יו"ד הרמ"א

ונתבטל למי� שנפל חלב ָָכזית

של לקדירה המי� מ� נפל ואח"כ בס'

נגד ס' בבשר שאי� אע"פ מותר בשר

והנה עכ"ל. במי� נתבטל שהרי החלב

הרמ"א שנקט למי�שנפלממה החלב

לית�ונפלו שאסור משמע לבשר, המי�

שיתבטל כדי לכתחילה ש� לבשר המי�

כ"ב ס"ק בש"� עי' [אמנ� הבשר בתו�

החלב נפל כבר שא� הת"ח בש� שכתב

לער מותר המי� בבשרלתו� בו

א� דצ"ע שכתב הפמ"ג וע' לכתחילה.

אסור שודאי אע"פ להקשות, ויש מותר].

בסימ� (כמש"כ לכתחילה איסור לבטל

לבטל אסור למה מ"מ ה'), סעי� זה

לברר יש וג� לכתחילה. בהיתר היתר

מוסכ� הרמ"א שחידש זה די� א�

בפוסקי�.

¯¯·ÏÂמה תחילה לעיי� יש זה, דבר

שאסור למה הטעמי� ה�

לכתחילה. איסור לבטל

כתב‰�‰ ס"ב) תרכו סי' (או"ח הלבוש

מבטלי� שאי� דקי"ל דהא וז"ל:

גזירה משו� היינו לכתחילה, איסור

עכ"ל. האיסור כל להתיר יבא שמא

לאכול יבוא שמא לחוש שיש דהיינו,

בעי�. האיסור את

‰¯Â‡ÎÏÂלכתחילה מותר הלבוש לדעת

ואח"כ במי� חלב לבטל

א� איסור שו� שאי� בשר, לתו� ליתנו

הוא שהרי בעי� החלב את לאכול יבוא

השמיט כ� שמחמת לומר ויש היתר.

של דינו את יו"ד על בספרו הלבוש

רבו על חולק שהוא לפי הנ"ל, הרמ"א

לבטל לכתחילה שמותר וסובר הרמ"א

היתר.

ÌÚËצט (סי' יהודה היד כתב אחר

שאסור יג) ס"ק הארו� פירוש

שיש משו� לכתחילה איסור לבטל

האיסור מ� כ"כ לית� יבוא שמא לחוש

מ� יותר לבטלו כדי בהיתר שאי� עד

ביטול לו יהיה שלא בשיעור האיסור

בהיתר.

Ê"ÈÙÏÂמעט לבטל שאסור פשוט נראה

בבשר אח"כ ולית� במי� חלב

לבשר, ואח"כ מי� לתו� חלב מעט

בבשר. ויאסר חלב יותר ית� שמא

ÌÚËיו"ד) חת"ס בשו"ת מצינו נוס�

מה"ת וז"ל: ועתה), ד"ה שיט
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נבילות למאכל טצדקי למיעבד אסור

אופ� בשו� אפשר שיהיה וטרפות

עכ"ל. האיסור בגו� ישראל שיפגע

ÌÚËÏÂמותר א� להסתפק יש זה

ושורש לכתחילה. היתר לבטל

החלב תערובת א� הוא בזה הספק

אחר נחשבת לבשר, שנפלה במי�

"היתר" הבשר לתו� התערובות נפילת

נחשבת עדיי� היא שא� "איסור"? או

ישראל פגיעת כא� אי� אז היתר,

ש� א� אבל לכתחילה, ומותר באיסור,

באיסור פגיעה כא� יש עליה איסור

לכתחילה. כ� לעשות ואסור

¯·„·Âשהלבוש האחרוני�, נחלקו זה

הביטול, שאחר כתב (ש�)

דליתא, כמא� נחשב המתבטל הדבר

שאפילו כתב (ש�) יהודה היד אבל

שהחלב באופ� לבשר חלב כשנפל

"איסור". נחשב הוא עדיי� מ"מ נתבטל

Ú"ÚÂ,קרוכמאל) צדק צמח בשו"ת

תימא) ולא ד"ה פ' תשובה

חלב לערב לכתחילה מותר א� שנשאל

בשר לתו� היי� את לערב ואח"כ ביי�

מצא ולא מרובה, והפסד הדחק בשעת

סובר שהוא משו� והיינו להתיר. מקו�

נקרא זה שדבר הנ"ל יהודה כהיד ש�

היתר. ביטול ולא איסור ביטול

·Â˘Âהיינאמא� יעקב הרב לי הראה

(סימ� רעק"א בשו"ת שליט"א

לבטל מותר א� שהנידו� שכתב רז)

נתינת א� בשאלה תלוי לכתחילה היתר

או "היתר" נקראת הבשר לתו� החלב

שכ� לאסור ש� ופסק וכמש"כ. "איסור"

היא וכ� הפוסקי�", כל "סתימת היא

נפל שכבר באופ� רק שהתיר הת"ח דעת

לכתחילה לתת אי� אבל למי�, החלב

בבשר. לבטלו כדי למי� החלב את

¨
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¯ÏËÂ˜ ¯Â‡È�˘ ÌÈÈÁ ÛÒÂÈ ·¯‰

¯ÒÂ‡‰ ÔÓ ¯ÂÓÁ ¯Ò‡�‰ ÔÈ‡ ÔÈ�Ú·

‡˙È‡שאפשר קח.) (חולי� בגמרא

בגמ' והקשו אסור, לסוחטו

יורה לתו� שנפל בשר כזית איתמר דהא

וחלב אסור בשר רב אמר חלב של

חלב אסור לסוחטו אפ' ס"ד ואי מותר,

ותירצה הוא. נבילה חלב מותר אמאי

אמו, בחלב גדי תבשל לא דכתיב הגמ'

עיי"ש. חלב ולא תורה אסרה גדי

ÔÈÈÚÂשהביאו אמאי) (ד"ה בתוס'

מכא� שהוכיח שמואל מרבינו

פעמי� ב' צרי� בטיל לא מב"מ שלמ"ד

כנגד ברוטב ששי� הנבילה, כנגד ששי�

בחתיכות ששי� ועוד עצמה הנבילה

ג� דהא מהנבילה, שיצא הרוטב כנגד

בחתיכות ששי� וצרי� נאסר הרוטב

חלב. לגבי בגמ' וכמבואר לבטלה היתר

דא"כ ר"י עליו שהקשה התוס' והביאו

ולא תורה אסרה דגדי הגמ' משני מאי

איסורי� מכל שנא מאי מ"מ חלב

ששי� וצרי� נאסר הרוטב דמדרבנ�

אפי' כא� ה"ה וא"כ לבטלה, בחתיכות

מ"מ אבל מותר החלב מדאורייתא א�

לאסור הו"ל הבשר מחמת מדרבנ�

שביורה חלב כל לאסור ושוב החלב

דמכיו� ר"י פירש כ� ועל מב"מ. משו�

המעורב הבשר מחמת רק נאסר שהחלב

בשאר ומתבטל טמא חלב די� לו אי� בו

וה"ה מב"מ, חשיב ולא שביורה חלב

הנבילה ברוטב שאי� נבילה של ברוטב

כיו� היתר של רוטב ע� מב"מ די�

והא שבו. הנבילה מחמת שנאסר

היינו הוא נבילה דחלב בגמ' דמפרש

לבדו אחד שכל בחלב בשר לגבי דוקא

הכתוב עשא� יחד וכשמבשל� היתר

יש שמכא� התוס' כתבו ולבסו� כנבילה.

ד� או מחלב הבלועי� שתבלי� להוכיח

ואע"ג בששי�, מתבטלי� לקדירה ונפלו

מותר באל� אפי' טע� נותני� שה�

הנבלע האיסור מ� יותר חמורי� שאינ�

בה�.

‰�‰Âשהרי לדו�, יש ר"י קושית בעיקר

איסורי� בשאר חנ"נ של המקור

גופיה בחלב ובבשר וחלב, מבשר הוא

שחתיכה זה יסוד מצינו לא לכאורה

נבילה נעשית אחר דבר מחמת שנאסרה

בבשר דהנה בזה לומר והנראה בעצמה.

תערובת�, מחמת הוא האיסור וחלב

הוא היתר עצמו בפני מה� אחד שכל

איסור נעשו שניה� יחד וכשנתבשלו

שהדי� ומכיו� התערובת, מצב מחמת

הבשר נתפרדו שוב א� שאפי' הוא

באיסור�, ה� נשארי� מזה זה מהחלב

סבת כל שהרי חנ"נ, משו� היינו ע"כ

ואי התערובת, מחמת היתה איסור�
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כשנתפרדו נפקע האיסור שאי� אמרינ�

ג� המקור הוא וזה חנ"נ, דאמרינ� ע"כ

איסורי�. לשאר

ÈÙÏÂרק שייכא זה דכל נראה מש"כ

החלב וג� הבשר דג� נימא אי

מחמת האיסור ע"כ וא"כ אסורי�,

נימא אי אבל וכמשנ"ת, התערובת

א"א הלוא א"כ מותר וחלב אסור דבשר

מחמת הוא האיסור שיסוד כלל לומר

נאסר לא החלב שהרי התערובת,

שבשר בגמ' הצד שלפי ונמצא מעול�.

איסור שיסוד ע"כ מותר וחלב אסור

בשר לאסור גזה"כ מצד הוא וחלב בשר

התערובת מחמת ולא בחלב, שנתבשל

שג� נימא אי דבשלמא החלב. ע�

שהתורה לומר שיי� א"כ אסור החלב

אי אבל אוסרת, התערובת שעצ� קבעה

התערובת שאי� ע"כ מותר שהחלב נימא

שמעשה היא גזה"כ אלא אוסרת

אבל הבשר, את אוסר בחלב הבישול

ממש. החלב מחמת לא

Ê"ÈÙÏÂ,לכאורה חדש דבר לנו יצא

אסרה דגדי בגמ' הצד שעל

לחנ"נ מקור לנו אי� חלב ולא תורה

בשאר חנ"נ שדי� נתבאר שהרי כלל,

והחלב שהבשר ממה נלמד איסורי�

ממצב שנפרדו לאחר ג� אסורי�

היא האיסור שסיבת אע"פ תערובת�

חנ"נ, מדי� נובע בהכרח שזה התערובת,

האיסור סיבת הוא החלב לא א� אבל

א"כ בחלב, הבישול מעשה עצ� אלא

בשאר לחנ"נ כלל מקור לנו אי�

איסורי�.

ÏÚÂשיטת ליישב יש שנתבאר מה פי

עליו שהקשה ממה שמואל רבינו

לאסור הו"ל דרבנ� חנ"נ מצד דמ"מ ר"י

לנו אי� בגמ' זה צד לפי דהא החלב,

וממילא בחלב, בבשר חנ"נ לדי� מקור

מידי קשה ולא איסורי�, בשאר לא ג�

שמואל. רבינו על

¯˜ÈÚ·Âחמור הנאסר שאי� ר"י דברי

של רוטב ומה"ט מהאוסר,

של ברוטב מב"מ חשיב לא נבילה

חלב מחמת שנאסר בתבלי� וה"ה היתר,

הקשה אל�, עד אוסר שאינו וד�

תבלי� כ� כל דמי דלא וז"ל: רעק"א

שנות� חלב הוא דתבלי� די"ל למב"מ,

הוה דלא אלא אמרינ� לא והכא טע�,

אסור, חלב דהוי למימר דנצטר� מב"מ

עכ"ל. הנאסר אי� אמרינ� שפיר בהא

האיסור שאי� שמה הוא דבריו ביאור

היינו האוסר מ� יותר חמור להיות יכול

כגו� לאוסרו באוסר כח שאי� בדבר

בתבלי� אבל מינו, בשאינו מי� שהוא

שבו חומר מחמת אינו אוסר שהוא מה

טע� נות� הוא שבמציאות מפני אלא

אל�. עד שיאסור לומר לנו היה ושפיר

˙Ó‡·Âשאי� דמשו� ר"י דברי בעיקר

לא האוסר מ� חמור הנאסר

מב"מ בשר מחמת שנאסר החלב הוי

סו� סו� דהא לכאורה צ"ב אחר, בחלב
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ולא אסור חלב במציאות כא� יש

וא"כ במינו במי� ביטול תורת נתחדש

שהוא אוסר מכח שבא ל� אכפת מה

מינו. אינו

‰�‰Âמחמת שנאסרו שתבלי� זה בדי�

באל� אוסרי� אינ� אחר דבר

ס"ק צח סי' דעת (שפתי הפמ"ג נסתפק

ע"ז של בבשמי� הדי� יהיה מה לב)

נפלו ועכשיו היתר של בשמי� שאסרו

אמרינ� מי בתבשיל, שנאסרו הבשמי�

אוסרי� היו ע"ז של שהבשמי� דמכיו�

שנאסרו הבשמי� ג� אזי אל� עד

כל דלמא או אל� עד אוסרי� מחמת�

אלא אוסר אינו אחר דבר מחמת שנאסר

בספק. הפמ"ג ונשאר ששי�, עד

דהא בזה, שיי� ספק מה צע"ג ולכאורה

עד אלא אוסר אינו שתבלי� הסברא כל

הנאסר יהא שלא משו� הוא ששי�

שג� בבשמי� וא"כ מהאוסר, חמור

פשוט אל� עד אוסר היה האוסר

וצע"ג. באל�, יאסרו שהבשמי� לכאורה

‰�‰Âשאי� הסברא בגו� לדו� יש

מהי האוסר מ� חמור הנאסר

כדמשמע הוא ובפשטות בזה, הסברא

בנאסר להחמיר שא"א הראשוני� מלשו�

דאי"ז לומר נראה אכ� מבאוסר. יותר

מהסברא, תוצאה אלא בעצמה הסברא

לו אי� שההיתר היא שהסברא והיינו

האיסור ש� אלא עצמו מצד איסור ש�

אפשר אי כ� ועל עליו, חל הנאסר של

האוסר שהרי האוסר, מ� חמור שיהיה

בו. שיש האיסור כח הוא

Ê"ÈÙÏÂהחלב שאי� התוס' מ"ש א"ש

והקשינו במינו, במי� אוסר

דהא חומר, של סברא כא� שיי� דמה

שלא ומכיו� אסור החלב סו� סו�

מה במינו במי� ביטול פרשת נתחדשה

חמור האוסר יהא לא של הסברא תועיל

שמכיו� א"ש להנ"ל אכ� הנאסר. מ�

הוא החלב איסורו של מהותו שכל

מב"מ, הוי לא באמת הבשר מחמת

היתר חלב כא� שיש כמו ליה ודיינינ�

ושפיר בתוכו מעורב איסור של ובשר

לכו"ע. בששי� הוא בטל

¯˘Ù‡Âרעק"א קושיית את ג"כ ליישב

התבלי� אי� למה שהקשה

טע� נות� סו� סו� והא באל� אוסר

שמכיו� לומר אפשר מ"ש דלפי באל�,

הוא התבלי� איסור של עצמו שכל

טע� אותו א"כ האוסרו, החלב מכח

לא בקדירה נות� התבלי� שבמציאות

וא"א החלב של לאיסור כלל שיי�

התבלי� דטע� אל�. עד הקדירה לאסור

הוא האיסור וכל היתר, הוא עצמו

אינו והוא בתבלי� שמעורב מהחלב

באל�. נרגש

Ï˘ÓÏÂויש איסור של קדירה יש א�

לא טע� שמאיזה תבלי� בה

טע� נרגש התבלי� ע"י ועכשיו נאסר,

התבשיל שאי� דבודאי אל� עד התבשיל
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היתר עצמו שהתבלי� מכיו� באל� אוסר

כהיתר נידו� התבלי� כא� וה"ה הוא,

בו. המעורב החלב אלא אסור ואי� גמור

ÔÎÂדברי את הנ"ל לפי לבאר נוכל

והיינו ע"ז, של בבשמי� הפמ"ג

אוסרי� ע"ז של הבשמי� שג� שאע"פ

מחמת� שנאסרו הבשמי� מ"מ אל� עד

לה� אי� כ� ועל בעצמות� ה� היתר

באמת צ"ע ואדרבא אל�. עד לאסור

עד יאסרו שהבשמי� לומר הצד מהו

גופא, בהא נסתפק שהפמ"ג ונראה אל�.

מ� חמור הנאסר שאי� הסברא א�

להיות הב� לכח שא"א מצד הוא האוסר

שביארנו מה מצד או האב מכח יפה

בעצמותו. היתר הוא שעדיי�

‰�‰Â(ס"ט צח (סי' בשו"ע איתא

זיתי� נ"ט בה שיש שקדירה

של אחד זיתי� שני בה ונפלו היתר של

מה� אחד כל חלב, של ואחד ֵד�

כדי היתר של זיתי� הנ"ט ע� מצטר�

מה� אחד שכל והיינו חבירו. את לבטל

בחוות ועי' חבירו. לגבי כהיתר נחשב

בפתחי ג"כ והובא סק"ח) צח (סי' דעת

בשר כזית שא� סק"י) (ש� תשובה

בשר וכזית חלב מחמת נבילה נעשה

אחד כל ג"כ ד� מחמת נבילה נעשה

אבל חבירו, טע� לבטל מצטר� מה�

שנעשו שוה טעמ� שאי� זיתי� שני

אי� שוה שטעמ� מדברי� נבילה

שניה� נגד ששי� ובעינ� זא"ז מבטלי�

שבשני שהטע� מדבריו ומבואר עיי"ש.

וד� חלב מחמת שנאסרו בשר זיתי

הוא זא"ז מבטלי� שוה שטעמ� אע"ג

האוסר. מ� חמור הנאסר שאי� משו�

ונאסרו שוה טעמ� אי� שא� להיפ� וכ�

מבטלי� אי� שוה שטעמ� דברי� מחמת

מ� חמור האוסר שאי� מחמת זא"ז

הנאסר.

È¯·„Âדבשלמא צ"ע, דעת החוות

טעמי� שני הוא כשהאוסר

את לדו� לקולא דאזלי' י"ל שפיר

אבל ביטול, לו ויש האוסר כמו הנאסר

דברי� שני הוא שהאוסר גיסא לאיד�

חומרא כא� יש הלוא שוה שטעמ�

כדי� ביטול לו יהיה שלא לנאסר

שהרי כ� לומר תיתי ומהיכי האוסר,

שאי� דיו כעי� סברא היא לכאורה

אכ� האוסר. מ� יותר בנאסר להחמיר

סברת זה שאי� א"ש שביארנו מה לפי

כוחו שכל הוא העני� אלא בעלמא דיו

שבתוכו, האיסור הוא הנאסר של

לו. שוה ממש דינו וממילא

ÔÈÈ„ÚÂשחידש הדבר בעיקר צ"ע

שוה שטעמ� שאע"פ החוו"ד

במציאות סו� סו� דהא זא"ז, מבטלי�

שבאו ל� אכפת ומה עכשיו, שוה טעמ�

מ"מ והלוא שוני� איסורי� משני

מאחר טע� נתינת כא� יש במציאות

שנתבאר מה עפ"י אמנ� שוה. שהטע�

של טעמו לא שהרי א"ש, לעיל לנו

היתר בעצמותו שהבשר אוסר הבשר

ה� בו שבלועי� והד� החלב אלא הוא

יש שוה טעמ� שאי� ומכיו� האוסרי�

שיתבאר למה אמנ� ביטול. תורת כא�
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דברי א"ש הלוי הגר"ח בדברי להל� לנו

בלא"ה. החוו"ד

‰�‰Âמבטלי� שאיסורי� הדי� בעיקר

החידוש מהו לכאורה צ"ע זא"ז

לבטל ששי� שצרי� מה דהא זה, בדי�

האיסור ששי� שעד משו� הוא איסור

טעמו אי� אז ששי� וכשיש טע� נות�

לבד והחלב לבד הד� וא"כ ובטל, נרגש

לדי� צרי� ומה נרגש, טעמ� אי� הרי

להקשות יש וכ� זא"ז. מבטלי� איסורי�

רסב) סי' (ח"א בתשובה הרשב"א על

המשנה על הראב"ד דברי את שהביא

של במאתי� כלאי� שכשנפלו בכלאי�

עולה ערלה ש� נפלה ושוב היתר

שאיסור הראב"ד מזה והוכיח במאתי�,

הרשב"א ודחה וניער, חוזר אינו כלאי�

באיסורי� דדוקא ראיה מזה שאי�

עיי"ש, הכי אמרינ� במאתי� שעולי�

כדעת ס"ל דלא מדבריה� ומבואר

זא"ז, מבטלי� שאיסורי� הסוברי�

שהערלה מחמת הוא ההיתר טע� דא"כ

שאי� משו� ולא זא"ז מבטלי� והכלאי�

אפשר אי� וצ"ע וניעור. חוזר האיסור

הוא ששי� די� סו� סו� והלוא כ� לומר

איסורי� בשני וא"כ הטע� מחמת

מותר. יהיה לא למה טע� דליכא

È˘Â„ÈÁ·Âתרומות (הל' הלוי חיי� ר'

דלר"י הקשה הי"ט) פי"ד

לבטל מהני לא מ"ט בטל לא דמב"מ

דלעני� מינו, אינו של זיתי� שני ע"י

טע� ולעני� סגי, ברובא הא ביטול

וביאור מינו. של בששי� סגי כעיקר

שני שיש הגר"ח שסובר הוא קושייתו

עצ� את שיש תערובת, באיסור דיני�

חד בביטול סגי ולזה שאוסרת התערובת

כעיקר טע� מצד האיסור את ויש בתרי,

יהודה שלרבי ומה ששי�. צרי� ולזה

התערובת די� מצד הוא בטל לא מב"מ

ביטול תורת שאי� גזה"כ איכא שבזה

שיי� הטע� מצד אבל במינו, במי�

הוא העיקר שהערי במב"מ אפי' ביטול

שטעמ� ואע"פ נרגש, הטע� יהיה שלא

האיסור של הטע� את דני� מ"מ שוה

ההיתר של בטע� הוא נרגש א�

הקשה כ� ועל נרגש. אינו הרי ובששי�

בתרי חד ע"י ביטול שיועיל הגר"ח

בששי� יבטל הטע� ומצד מינו באינו

של הדי� ג� דע"כ הגר"ח ותיר� במינו.

ולא ביטול, די� חלות הוי טע� ביטול

האיסור טע� נרגש שאי� משו� רק הוי

די� חלות יש שבששי� אלא בששי�

יהודה לרבי כ� ועל הטע�, על ביטול

כ� על במב"מ ביטול די� נתחדש שלא

הטע�. לבטל ששי� מהני לא

‰�‰Âהדי� שכל נראה היה בפשטות

עיכוב הוא כעיקר טע� של

שכל דהיינו ברוב, ביטול די� בחלות

חל, הביטול אי� נרגש האיסור שטע�

ואז הטע� לבטל ששי� צרי� כ� ועל

אבל ברוב. בטל שהאיסור הדי� חוזר

כעיקר בטע� שג� הגר"ח דברי לפי

ששני נראה א"כ ביטול די� חלות צרי�
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על ביטול די� שצרי� ה�, נפרדי� דיני�

טעמו על ביטול ודי� איסור של גופו

איסור. של

‡ˆÈÂדברי בהבנת גדול רווח מזה לנו

שמפרש צח:) (חולי� אביי

מזרוע בששי� ביטול דילפינ� דהטע�

משו� היינו הוא שחידוש אע"פ בשלה

בטיל ברובא דמדאורייתא חומרא דהוי

ודברי ששי�. שצרי� לחומרא וילפי'

אביי דעת דהרי לכאורה צע"ג אביי

מבשר ילפי' דלכו"ע קח.) (ש� עצמו

אי� וא"כ דאורייתא, כעיקר דטע� וחלב

חומרא הוי ששי� שדי� אביי קאמר

לא והרי בטיל, ברובא דמה"ת מכיו�

טע�. שיש זמ� כל ברוב ביטול שיי�

הגר"ח בדעת שביארנו מה לפי אכ�

דיני� ששני שמכיו� שפיר, מיושב

האסור ביטול די� ומצד ה�, נפרדי�

כ� על בתרי חד של ברוב די עצמו

על שהביטול מה חומרא חשיב שפיר

אביי וכוונת ששי�, צרי� הטע�

עצ� ביטול לגבי ברוב די דמדאורייתא

ביטול שצרי� מה היא וחומרא האיסור

הטע�. על בששי�

Á"¯‚‰Âעצמו על הקשה דבריו בסו�

ליה דסבירא הרא"ש מדברי

שאי� מכיו� זא"ז מבטלי� שאיסורי�

דבריו לפי והרי בששי�, נרגש טעמ�

א"כ הטע� על ביטול די� חלות שצרי�

לבטל להיתר מצטר� שד� יתכ� אי�

איסור ע"י איסור יתבטל ואי� החלב

בדי� נתחדש גופא שהא ותיר� אחר.

מ� אחד שכל זא"ז מבטלי� איסורי�

לגבי ממש כהיתר נחשב האיסורי�

חבירו.

‰�‰Âשהקשינו מה א"ש דבריו לפי

אי� והרשב"א הראב"ד על לעיל

זא"ז מבטלי� איסורי� שאי� לומר יתכ�

ולדברי טע�. כא� אי� סו� סו� והלוא

שמכיו� סוברי� שה� א"ש הגר"ח

אי� הטע� על ביטל די� חלות שצרי�

שיצטר� בשביל להיתר נחשב איסור

איסור על ביטול די� להחיל להיתר

אחר.

ÈÙÏÂדברי א"ש הנה על שנתבאר מה

דהיכא לעיל שהבאנו החו"ד

חלב מכח שנאסרו בשר זיתי שני דאיכא

הנאסר שאי� מש� זא"ז שמבטלי� וד�

דהא עליו והקשינו האוסר, מ� חמור

והרי במציאות התלוי דבר הוא הטע�

שיי� אי� וא"כ שוה, טעמ� סו� סו�

וראה זא"ז. מבטלי� איסורי� די� בהו

א"צ להנ"ל אכ� בזה, שיישבנו מה ש�

די� חלות שצרי� ביארנו דהרי זה, לכל

הנאסר הבשר כ� ועל הטע�, על ביטול

מצטר� שפיר עליו ד� שש� ד� מחמת

וכ� החלב לבטל כדי היתר זיתי לנ"ט

להיפ�.

ÔÎ‡אי� של הדי� דיסוד מש"כ בעיקר

אי"ז האוסר מ� חמור הנאסר

חמור הנאסר יהא שלא בעלמא סברא

אלא אסור הנאסר שאי� אלא האוסר מ�

על להעיר יש בו, הבלוע האוסר מחמת
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יהא שלא שכתבו הראשוני� מלשו� זה

שהוא ומשמע האב, מכח הב� כח יפה

ממה תוצאה רק ולא זה די� סיבת

האוסר. מחמת אסור שהאנאסר

„ÂÚשביארנו מה על להקשות יש

כ), אות צח (סי' הגר"א מדברי

שנפל שאיסור ש� הרמ"א כתב שהנה

לקדירה נפל ושוב ונתבטל לקדירה

השניה, בקדירה ג� ששי� שצרי� אחרת

לאותה פעמי� שני נפל א� ואילו

ששי�. אחת פע� אלא א"צ קדירה

הנבלה כשנפלה לכאורה דהא וקשה

מ� בה נבלע לקדירה ראשונה פע�

יש לכאורה וא"כ הקדירה, של הרוטב

להצרי� לנו והיה הבלוע על חנ"נ די�

וביאר השניה. בנפילה ששי� עוד

בקדירה שהיה בלוע שאותו הגר"א

שניה פע� שנפל ובכה"ג הוי, מב"מ

אדאורייתא אוקמוה קדירה לאותה

צ"ע הגר"א ודברי עי"ש. ברובא דבטיל

להלכה] כ� [ונפסק התוס' כתבו שהרי

אמרינ� חנ"נ משו� דבר דנאסר דהיכא

וש� האוסר, מ� חמור הנאסר דאי� ביה

אי� וא"כ האוסר, מחמת הוא האיסור

מב"מ, הוי בלוע דאותו הגר"א כתב

מכיו� מ"מ והא הקדירה, מ� בא שהרי

מב"מ הוי לא א"כ נבילה מחמת שנאסר

וצ"ע. הרוטב שאר ע�

‰‡¯�‰Âדדוקא הגר"א בדברי לומר

מ� חמור יהיה שהנאסר היכא

בזה בטיל לא מב"מ למ"ד כמו האוסר,

האוסר, מ� חמור הנאסר שאי� אמרינ�

לקולא מב"מ הוה דהאוסר היכא אבל

ל� אכפת לא בזה מדאורייתא, שבטל

כדי� הנאסר די� יהיה שלא לומר

סובר שהגר"א מזה ומבואר האוסר.

האוסר מ� חמור הנאסר יהא לא שסברת

כמו ולא שבאוסר, חומר מחמת הוא

כדי� הנאסר די� שלעול� שביארנו

הדרא זה לפי אכ� עליו. ששמו האוסר

לעיל שהקשינו במה לדוכתה קושיא

ומב"מ. מתבלי�

‰‡¯�‰Âמודה שבאמת הוא בזה ליישב

אי� שהנאסר לדברינו הגר"א

האוסר ש� אלא עצמי איסור ש� לו

שאנו גופא דהא סובר שהוא אלא עליו,

מחמת הוא הנאסר על האוסר שש� דני�

מכח יפה הב� כח יהא שלא זו סברא

היה אז כי זו סברא לולי אבל האב,

סובר ולכ� עצמי. איסור ש� לנאסר

שאנו דברי� לגבי רק שיי� שזה הגר"א

מ� יותר הנאסר על להחמיר באי�

להקל באי� שאנו בדברי� אבל האוסר,

איסור ש� לו יש שפיר זה כלפי עליו

עליו. האוסר שש� אמרי' ולא עצמי

שכתבו דהראשוני� לישנא א"ש ובזה

הב� כח יהא שלא הוא זו סברא שטע�

האב. מכח

‰�‰Âשבי� החוו"ד בדעת הוכחנו לעיל

שאי� אמרי' לקולא ובי� לחומרא

כתב שהרי האוסר, מ� חמור הנאסר

אחד מטע� הבאי� איסורי� ששני

למנוע מצטרפי� טעמי� שני ה� ועכשיו

שניה� כנגד ששי� שיהא עד ביטול
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עכשיו שהוכחנו כמו דלא וזה יחד.

שרק הראשוני� ומלשו� הגר"א מדברי

בנאסר להחמיר שלא כ� אמרי' לחומרא

שיהא יתכ� לקולא אבל האוסר מ� יותר

האוסר. מדי� קל הנאסר די�

Ï"ˆÂאי� סברת שבאמת החוו"ד בדעת

היא האוסר מ� חמור הנאסר

ועכשיו טעמי� משני באו לגבי רק מהני

ביטול, די� בה� שיש אחד טע� ה�

שייכא לא באמת איפכא לגבי אבל

ביטול בהו מהני דלא ומה זו, סברא

בש"� צח (סי' רעק"א מש"כ מצד היינו

דשני שור התבואת בש� לג) ס"ק

וה� טעמי� לשני שנחלקו דברי�

איסורי� בהו אמרינ� לא אחד מאיסור

שני נמי הכא וא"כ זא"ז, מבטלי�

אינ� חנ"נ מחמת שנאסרו הדברי�

ה�.מ טעמי� ששני אע"פ זא"ז בטלי�

¨




