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 סימן פד

 ב -עיפים אס

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף סו עמוד ב

אף כשהתיר בסתם לא התיר אלא , מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים, והתיר בסתםהואיל והתיר במפורש , שיכול -ל "תאכלו מכל אשר במים מה ת
היכן התיר בכלים דכתיב את זה תאכלו מכל אשר במים . ל תאכלו מכל אשר במים"ת? מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע, בכלים

 לא! בכלים אף על גב דאית ליה לא תיכול: אימא, אף על גב דלית ליה אכול -הא בכלים , ליה לא תיכול בימים ובנחלים הוא דכי אית ליה אכול דלית', וגו
אף על גב דלית ליה , הא בכלים, דלית ליה לא תיכול -בימים ובנחלים , דכתיב וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים, סלקא דעתך

ני תרי ה. חזר וכלל -במים ! לא -נעיצין וחריצין , אין -ימים ונחלים : כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, פרט -בימים ובנחלים , כלל -במים : ואימא. אכול -
הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט .[ דף סז, ]כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכין זה לזה: אמר רבינא כדאמרי במערבא! כללי דסמיכי להדדי נינהו

, בעיםמים נו -אף כל , מים נובעים -מה הפרט מפורש , כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, חזר וכלל -במים , פרט -בימים ובנחלים , כלל -במים . וכלל
ל עמים גדלין  -אף כל , מים גדלין על גבי קרקע -מה הפרט מפורש : ואימא. בורות שיחין ומערות להתירא -ומאי מיעט , חריצין ונעיצין לאיסורא -מאי רבי 
במים במים שתי : רבי ישמעאל תנא? תאכלו מאי אהני ליה, אם כן! מיעט כלים -ומאי מיעט , בורות שיחין ומערות לאיסורא' אפי -ומאי רבי , גבי קרקע
ן חריצי -מאי רבי , ריבה הכל -מיעט וריבה ריבה ו; חזר וריבה -במים , מיעט -בימים ובנחלים , ריבה -במים ; אלא ריבה ומיעט, אין זה כלל ופרט, פעמים

כ תאכלו מאי "א! מיעט כלים -בורות שיחין ומערות לאיסורא ומאי מיעט  -מאי ריבה : אימא. בורות שיחין ומערות להתירא -ומאי מיעט , ונעיצין לאיסורא
י מרבה אנ? ולהוציא חריצין ונעיצין לאיסורא, חין ומערות להתיראמאי ראית לרבות בורות שי: דתני מתתיה בר יהודה, כדתני מתתיה! ואיפוך אנא? אהני ליה

לו  יש: חד אמר, פליגי בה רב אחא ורבינא? הי סתום והי מפורש. ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין ככלים, שהן עצורים ככלים -בורות שיחין ומערות 
מאי טעמא דמאן , מיניה הוא דקא משתרו כלים: אמר לך? מאי טעמא דמאן דאמר יש לו מפורש. אין לו מפורש ויש לו סתום: וחד אמר. ואין לו סתום, מפורש

 .נמי לא תיכול -בכלים אף על גב דאית ליה : דאי מהאיך הוה אמינא, דהאי הוא דקמוכח אהאיך? דאמר אין לו מפורש

  רש"י מסכת חולין דף סו עמוד ב

לו דסיפיה דקרא נפקא לן התירא ביש לו ואיסור עשה באין לו ותאכלו קמא למאי אתא והא מאותם תאכ - ל"תאכלו מכל אשר במים מה ת

ואי קשיא תאכלו דרישא הוה ליה למישבק לגופיה ובתרא לדרשא דכל אורחא דדרשא  - 'שיכול וכו'. ליכתוב מכל אשר במים כל אשר לו וגו

שרץ  - הואיל והתיר. דדרשינן מהאי בסמוך לא משתמעא מיניהכ תו לא משכחת מידי למידרש מתאכלו דסיפא דהא דרשא "הכי הוא א

מה כשהתיר . המים בלא סימני טהרה בשני מקראות אחד סתום ואחד מפורש כדמפרש להו לקמיה והוה אמינא ילמד סתום מן המפורש

אף . מנא לן דמישתרובלא סנפיר וקשקשת אלא שקצים הגדלים במים שבכלים כגון תולעים שבהן ולקמן מפרש  - במפורש לא התיר

אבל כל שאר מימות כגון חריצין ונעיצין שהן נובעין ודומין לימים ונחלים האמורין בפרשה או בורות  -לא התיר אלא בכלים ' כשהתיר כו

לשתות שאינו נמנע  - מנין להתיר בורות שיחין ומערות. וקשקשתשיחין ומערות שאינן דומין להם שאינן נובעין לא התיר בהן בלא סנפיר 

ומתאכלו דסיפא לא מצי למדרש  - ל תאכלו מכל אשר במים"ת. עם התולעים שבהם הואיל ואין דומין לימים ונחלים שהסימנין אמורין בהן

התירא אלא איסורא דהא אותם תאכלו כתיב וקאי אסנפיר וקשקשת אבל מתאכלו קמא מצי למידרש באנפי נפשיה וסנפיר וקשקשת 

בלא סימנין וכגון בשאר מימות שאינן ימים ונחלים כל אשר לו סנפיר ' והכי קאמר תאכלו מכל אשר במים אפיאימים ונחלים דסיפא קאי 

מאיזה מקרא  - היכן התיר בכלים .בימים ובנחלים אותם תאכלו ולא בלא סנפיר וקשקשת דבימים ונחלים בעי סימנין[ במים]וקשקשת 

ואימא בכלים אף על גב דאית . מעוטי מי שאין לו הא בכלים אף על גב דלית ליה אכולדכתבתי לך אותם ל  - בימים ובנחלים הוא. אתה למד

לא . דהא גבי התירא כתיב ומשמע דמהתירא ממעט להו דהכי משמע בימים ובנחלים הוא דתאכלם אבל בכלים לא תאכלם - ליה לא תיכול

למעוטי כלים והכא על כרחך מאיסורא ממעט להו הלכך על  דהא גבי איסורא דאל תאכלו את אשר אין לו כתיב נמי ימים ונחלים - ד"ס

כרחך רישא נמי כי כתיב ימים ונחלים ולא כלים מאיסורא ממעט להו ואותם תאכלו דממעט אמי שאין לו קאי והכי קאמר ימים ונחלים הוא 

עיל שהותרו בהם כלים ולקמן בעי הי קרי אין לו אכול והיינו שני מקראות סתום ומפורש דל' דאותם תאכלו ולא מי שאין לו אבל כלים אפי

ש בורות ולמה לי תאכלו מכל אשר במים "וכ - חריצין ונעיצין לא. דכל שרץ המים בעינן סימנין - ואימא במים כלל .סתום והי קרי מפורש

 הטל פרט.[ דף סז. ]במיםתרי במים כתיבי גבי הדדי מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת  - במים חזר וכלל. לאתויי בורות להיתרא

' הסמוך להם ותנהו ביניהם ודונם בכלל ופרט וכלל ותרבי ביה כל כעין הפרט הלכך אי לאו תאכלו קמא הוה מרבינן בכעין הפרט אפי -

כל בורות דדמו לפרט בהכי שהן מים גדלין על גבי קרקע אבל השתא דכתיב תאכלו קמא דרשינן ליה הכי מה הפרט מפורש מים נובעין אף 

. דכל פרט למעוטי אתא - ומאי מיעט. בכעין הפרט דאף כל - ומאי רבי. מים נובעים ואיתרבו חריצין ונעיצין לאיסורא כאלו ולא איתרבו בורות

בלאו איהו  - כ תאכלו מאי אהני ליה"א. ג דלא דמי ליה לפרטא אלא בחד צד מרבינן דכללא בתרא דוקא"דאע - 'ואימא מה הפרט מפורש וכו

לים לא מיתסרי דהא לא דמו לפרט במידי אלא לאו תאכלו למשרי בורות אתא ולמימרא דלא תרבי בכעין הפרט אלא חריצין ונעיצין נמי כ

לא גרסינן הכא עד בסיפא  -ואימא איפכא . רחבין כגון אותן שעושין לביברי דגים -נעיצין . ארוכין וקצרים - חריצין. דדמו ליה בשני צדדין

ישמעאל אבל הכא גבי תנא דבי רב דדריש כללי ופרטי ליכא לאותביה דהא כעין הפרט בעינן ומאי כעין ' דתנא דבי רדשמעתא בתר מלתא 

הואיל ושני הכללות סמוכין כשתטיל פרט שאחריהם  - פעמים' במים במים ב. הפרט אית בהו דתרבינהו לאיסורא ותפיק חריצין ונעיצין

פרט אלא ברבוי ומיעוט דלהכי פלגינהו רחמנא לפרטא מכללא דלא תדרשיה בכלל ופרט ואיכא ביניהם מדה בתורה היא שלא תדונם בכלל ו

דבר הדומה לו אין לך להביא ' בין ריבה ומיעט לכלל ופרט דכי דרשינן כלל ופרט הוי פרט פירושו של כללא ואין בכלל אלא מה שבפרט ואפי

לפרט אבל כי דרשינן ריבה ומיעט לא פירש המיעוט את הרבוי אלא מיעט וכשכלל לך כלל שני אחר הפרט אהני לאתויי מידי דדמי ליה 

שלא תשמע ממנו הכל אלא זה והדומים לו ובלאו רבוי שני הוה מרבינן כל דדמי ליה למיעוטא ואהני רבוי שני לאתויי כל מילי ואהני מיעוטא 

גבי כל הנסקלין נתלין דרבוי ומיעוט לחודיה מייתי כל דדמי :( הסנהדרין דף מ)נגמר הדין ' למעוטי מידי דלא דמי ליה כלל והכי מפרשינן בפ

ליה בכל מילי ומשום דרבוי ומיעוט מידריש איצטריך תאכלו קמא למשרי בורות דאתי ברבוי ומיעוט וריבוי לאיסורא דאילו בכלל ופרט דרשינן 

ללא קמא דוקא דלא מרבי כללא בתרא אלא מידי דדמי ישמעאל כ' ליה לא הוו מתרבו בורות ולא איצטריך תאכלו יתירא דקסבר תנא דבי ר

ישמעאל דלא מתרבי ראשו ארוך מכלל ופרט משום דלא ' נ אמרן לעיל גבי כלל ופרט דחגבים לתנא דבי ר"לפרט בכל צד דהיינו נובעין וה

כ תאכלו מאי "במסקנא א' סמיך כדאמריאתאכלו יתירא  - ומאי מיעט מיעט בורות שיחין ומערות. דמי בכל צד ואיצטריך סלעם יתירא לרבויי

 - שהן עצורין. דכיון דלאו טעמא יהיב למילתיה כשאר כעין הפרט אימא תאכלו למישרי חריצין וריבויא לרבויי בורות - ואיפוך אנא. אהני ליה

לעיל הואיל והתיר ' דאמרי - ורשהי סתום והי מפ. שאין להם מוצא ומבוא אלא עצורין ככלים ולא דמו לאיסורא במידי דהא ימים ונחלים כתיב

בההוא קרא דמשתעי ביש לו סנפיר וקשקשת קרי מפורש להתיר כלים בלא סימני טהרה כדדריש  - יש לו מפורש. בסתום והתיר במפורש

אמיעוט  כדפרישית דקאי - מיניה הוא דקא מישתרו כלים. אין לו תאכלו' לעיל ימים ונחלים הוא דאותם תאכלו ולא אחרים הא בכלים אפי

דאותם דממעט אין לו גבי ימים ונחלים כדכתיב ובנחלים אותם תאכלו ולא שאין לו וממילא דבכלים לא אימעיט אבל קראי דמישתעי באין לו 

דאמרן לעיל נמי דמישתרו מיניה כדאמרן כל אשר אין לו בימים ובנחלים לא תאכלו הא בכלים תאכלו לא הוי מפורש להיתר כלים כולי האי 

' דאזהרת לא תאכלו לא סמיכא לפרטא אלא לכלל דכל נפש החיה אשר במים לא תאכלו ומשמע טפי דבכל מימות שבעולם אפימשום 

כללות סמוכין זה לזה אחר הפרט דכתיב בימים ובנחלים ' בכלים אזהר אלא אנן הוא דדרשינן ליה בכלל ופרט וכלל דבדידיה נמי איכא ב

בנחלים אותם  - דאי מהאיך הוה אמינא. קרא דיש לו דלמשרי כלים אתא - דהאי הוא דמוכח אהאיך'. מכל שרץ המים ומכל נפש החיה וגו

 .אותם לא תאכלו ואתא בימים ובנחלים דאין לו וגלי עליה דכי מעטינהו לכלים מאיסורא מעטינהו ולא מהיתרא' תאכלו הא בכלים אפי



  תוספות מסכת חולין דף סז עמוד א

קמא למישרי בורות שיחין ומערות " תאכלו"בקונטרס משום דברבוי ומיעוט מדריש איצטריך ' פי -ן זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט במים במים שני פעמים אי
ישמעאל כללא קמא דוקא ' דקסבר תנא דבי ר, דאילו כלל ופרט דרשינן לא הוה מתרבי בורות ולא איצטריך תאכלו יתירא, דאתו ברבוי ומיעוט ורבוי דאסור

ה איצטריך ליה לתאכלו "וצריך לומר דסוגיא דלעיל דדריש כלל ופרט וכלל ואפ, מרבינן בכלל בתרא אלא מידי דדמי ליה בכל צד לפרט דהיינו נובעיןולא 
וכי פריך , עג דלא דמו אלא בחד צד שהם מים הגדלים על גבי קרק"קסבר כללא בתרא דוקא והוו מתרבו בורות שיחין ומערות אע, להתיר בורות שיחין ומערות

עד דדמי ליה בכל ' הוה מצי לשנויי קסבר כללא קמא דוקא ובעי, אי מה הפרט מפורש מים הגדלים על גבי קרקע ורבי אפילו בורות שיחין ומערות לאיסורא
ויש . ישמעאל דהכא' י רוהשתא לפירוש זה לא פליגי מידי בהך מלתא סוגיא דלעיל ותנא דב, אלא האמת קמתרץ דמתאכלו קדריש להו לעיל בברייתא, צד

ל למימר דאיבעי "למה לי להזכיר כלל עצורין דהו, ומשני מרבה אני בורות שיחין ומערות להתירא שהם עצורין ככלים, לתמוה דכי פריך בסמוך ואיפוך אנא
דאין  ולהכי פריך כיון, הכא איירי באין נובעיןלכך נראה דהנך חריצין ונעיצין ד, ליה לרבויי חריצין ונעיצין טפי לאיסורא לפי שהם נובעים כימים וכנחלים

בל בורות א, ומשני דחריצין ונעיצין אף על גב שאין נובעין דמו טפי לימים ונחלים שאין עצורים ככלים, נובעין מה לי בורות שיחין ומערות מה לי חריצין ונעיצין
והתירא דתאכלו מוקי , מרבה חריצין ונעיצין שאין נובעין לאיסורא, בה ומיעטוהשתא למאן דדריש רי. ולהכי סברא להתירא, שיחין ומערות עצורים ככלים

 .חריצין ונעיצין שאין עצורים ככלים כיון דאינן נובעים' מרבה מתאכלו להתירא אפי, אבל למאן דדריש לעיל כללי ופרטי, לה בבורות שיחין ומערות

  ג סימן סח פרקרא"ש מסכת חולין 

לעבור עליו , ולמה שנאן, וממשמע שנאמר אל תאכל שאין לו שומע אני אכול את שיש לו, שיש לו שומע אני אל תאכל שאין לו ר ממשמע שנאמר אכול את"ת
מה כשהתיר במפורש לא התיר אלא בכלים אף , שיכול הואיל והתיר במפורש והתיר בסתום? ל"מה ת -" את זה תאכלו מכל אשר במים, "בעשה ולא תעשה

ואינו חושש , ל את זה תאכלו מכל אשר במים"ת, מנין לרבות בורות שיחים ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע, יר אלא בכליםכשהתיר בסתום לא הת
ה בכלי נמי "ל דאורחא דמילתא קתני וה"וי, יש אומרים דוקא שוחה ושותה אבל בכלי אסור דילמא פריש אדופני דמנא, שמא יזדמן לתוך פיו תולעים שבמים

והיכן , ולקמן בשמעתין משמע דכל היכא דאם פריש אסור חיישינן דילמא פריש, א חיישינן דילמא פריש אדופני דמנא כל כמה דלא חזינא דפרישול, מותר
בימים ובנחלים הוא דאית ליה אכול ", כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו, את זה תאכלו מכל אשר במים"התיר בכלים דכתיב 
ים וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימ"ד דכתיב "לא ס, אימא בכלים אף על גב דאית ליה לא תיכול, הא בכלים אף על גב דלית ליה אכול, דלית ליה לא תיכול

 ואין בכלל אלא מה, טבימים ובנחלים פר, ואימא במים כלל, ג דלית ליה אכול"הא בכלים אע, בימים ובנחלים דלית ליה לא תיכול", ובנחלים מכל שרץ המים
אמר רבינא כדאמרי במערבא כל מקום שאתה מוצא שני , הני תרי כללי דסמיכי להדדי נינהו, שבפרט ימים ונחלים אין חריצין ונעיצין לא במים חזר וכלל

עין וכלל כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כבמים כלל בימים ובנחלים פרט במים חזר , הטל פרט ביניהם ודונם כלל ופרט וכלל.[ דף סז]כללות הסמוכין זה לזה 
עאל דבי רבי ישמ, ואימעיטו להו בורות שיחין ומערות להיתירא, מאי רבי רבי חריצין ונעיצין לאיסורא, מה הפרט מפורש מים נובעין אף כל מים נובעין, הפרט

מאי רבי רבי חריצין ונעיצין , ובנחלים מיעט במים חזר וריבה במים ריבה בימים, תנא במים במים שני פעמים אין זה כלל ופרט אלא ריבה ומיעט וריבה
תני מתתיה בר יהודה מה ראית לרבות בורות שיחין ומערות להיתירא ולהוציא חריצין ונעיצין , מיעט בורות שיחין ומערות להיתירא? מאי מיעט, לאיסורא
דריש דופירשו התוספות דלתנא דבי רבי ישמעאל . י חריצין ונעיצין שאין עצורין ככליםומוציא אנ, מרבה אני בורות שיחין ומערות שהן עצורין ככלים, לאיסורא

ן דאינן ותנא דבי רב דדריש כללי ופרטי מרבה מתאכלו להיתירא אפילו חריצין ונעיצין כיו, ריבה ומיעט וריבה מרבה לאיסור אפילו חריצין ונעיצין שאין נובעין
 .והיא עיקר כנגד תנא דבי רבי ישמעאל, א דבי רב כי היתה שגורה בפי כלנובעין גם לפירוש זה נראה דהלכה כתנ

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יח

 פ"ואע, ושוחה ושותה ואינו נמנע, הואיל ואינן מים נובעין והרי הן עצורים הרי הן כמים שבכלים ומותר, שרץ המים הנברא בבורות ובשיחין ובמערות[ יח]
 .שתייה מאותן השרצים הדקיםשבולע בשעת 

  מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יח

ורות ולא הותר בלא סנפיר וקשקשת אלא ב, שחריצין ונעיצין המושכין אף על פי שאינן נובעין אסורין, נראה מדברי רבינו'. שרץ המים הנברא בבורות וכו[ יח]
 וכדתני, ל"וכן פירשו בעלי התוספות ז. ק בחריצין המושכין ואינן נובעין"ישמעאל דמשמע התם דפליג את וכתנא דבי רבי, שיחין ומערות שהן עצורין בכלים

וכן משמע בספרא דקתני לאיסורא עד , מתיא בן יהודה מרבה אני בורות שיחין ומערות שהם עצורין בכלים ומוציא אני חריצין ונעיצין שאין עצורין בכלים
 :ל"א ז"ולזה הסכים הרשב, ומשמע אף על פי שאינן נובעין, שתהא מרבה את המים שבביברין

  קהלת יעקב הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יח

ה הרב ותמ. ל נראה מדברי רבינו שחריצין ונעיצין המשוכין אף על פי שאינן נובעין אסורין"כתב הרב המגיד ז'. שרץ המים הנברא בבורות שחין ומערות וכו[ יח]
' ובתנא דר, ל לרבינו דכשאתה מוצא שני כללים יחד לא אמרינן הטל פרט ביניהם אלא דנין אותו ברבוי ומיעוט וריבוי"ל דמהכא משמע דס"בעל פרי חדש ז
ד דאם אתה מוצא שני כללי דסמיכי אהדדי הטל פרט בניהם "א דבכורים פסק דאין פודין בקרקעות ולא בעבדים ולא בשטרות וההיא אתיא כמ"י' ישמעאל ובפ

 .ש"א יעו"יש בכור דף נ' לא כתנא דרבי ישמעאל כמו שמבואר שם בסוגייא בפו

ד דכל מקום שאתה מוצא תרי כללי יחד הטל "ל כמ"ל ס"דרבינו ז, ישמעאל לרבינו לא קשיא מידי' ל כתב דפסק כתנא דר"ואני אומר דלולי דהרב המגיד ז
ואימא מה הפרט מפורש מים גדלין על גבי קרקע אף ' ל דכשאמרו בגמ"היינו משום דס, סוריןומה שנראה מדבריו דחריצין ונעיצין המושכין דא, פרט ביניהם

ומר והיינו ל, כ תאכלו מאי אהני"ומשני א, ש חריצין ונעיצין המושכין"כ כ"שחין ובורות ומערות לאיסורא ע' ומאי רבי רבי אפי, כל מים גדלין על גבי קרקע
ם ג, דמה הפרט מים הגדילין על גבי קרקע, פ שאינן נובעין מרבינן לאיסורא"אבל נעיצין וחריצין המושכין אע, מתאכלודבורות שחין ומערות מרבינן להתירא 
יך פר, ואיפוך אנא' וסבירא ליה דכשפריך בגמ, ובורות שיחין ומערות מרבינן להתירא מתאכלו, פ דאינן נובעין אסורין"חריצין ונעיצין דהם על גבי קרקע אע

משני ו, פ שאינן נובעין"ע בורות שיחין ומערות מותר וחריצין ונעיצין אסורין אע"דלכו, בין למאן דדריש משום ריבוי ומיעוט, דריש משום כלל ופרטבין למאן ד
ללי כאן דדריש תרי נמצא כפי פירוש זה בסוגיין דגם למ, ומוציא אני חריצין ונעיצין שאינן עצורין בכלים, מרבה אני בורות שחין ומערות שהן עצורין בכלים

, אף כל מים הגדילין על גבי קרקע אסורין, דמה הפרט מפורש מים גדלין על גבי קרקע, הטל פרט בניהם חריצין שאין עצורים בכלים אסורין, דסמיכי אהדדי
, י כללי דסמיכי אהדדי הטל פרט בניהםכ נמצא תרי פסקי דרבינו כמאן דדריש תר"וא, חוץ מבורות שיחין ומערות דנתרבו מתאכלו משום דהוו עצורין בכלים

 .ש"ועיין בפרי תואר מה שתירץ לזה יעו, ל שכתב שפסק כתנא דרבי ישמעאל קשה"מ ז"אך לרה

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף סז עמוד א

במנא , אי הכי. שרץ השורץ על הארץוהוי עובר משום , דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא, לא לשפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא: אמר רב הונא
 - מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע: דתניא -ומנא תימרא , התם היינו רביתיה! דלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא; נמי
 .ינו רביתיההי: נ"ה, אלא היינו רביתיה -וליחוש דלמא פריש לדפנא והדר נפיל , תאכלו מכל אשר במים: ל"ת

  רש"י מסכת חולין דף סז עמוד א

ציבי שמסננין  -בצבייתא . של תמרים הוא ומצויין בהן תולעים - שיכרא. לשון מוריק מכלי אל כלי( מ דף ס"ב)לשון השופה יין לחמרא  - לשפי

ולמחר כשיראנה יהא סבר שלא יצתה , שאם תפול תולעת על הקשים לא יראנה ומשם תפול לכלי - באורתא. אותו דרך עצים וקשים דקים

דכיון דרחשה והלכה קצת על הקשין נעשית שרץ  - וקעבר משום שרץ השורץ על הארץ. מן השכר לקשים ותולעת המים מותרת כדאמרן

 .וכמי שלא פירשה מן המים היא - היינו רביתיה. הארץ

  חידושי הרשב"א מסכת חולין דף סז עמוד א



, דלא אסרה תורה אלא בימים ובנחלים והדומה לימים ונחלים כגון חריצים ונעיצין שאינן עצורין ככלים, ה ושותה ואינו נמנעשבבורות ושיחין ומערות שוח
ם אבל אם פירשו מן הבור והשיח לחוץ או על גבי כלי או על עצים ואבני, באויר' ודוקא לשחות ולשתות קודם שפירשו לארץ או ביד או על גבי דבר אחר ואפי

ועובר משום שרץ , וכדאמר רב הונא לא לישפי אינש שכרא בצבתא באורתא דלמא פריש ממנא לצבתא והדר נפיל לכסא, משום שרץ השורץ על הארץ אסורין
 אמאי ניחוש דלמא פריש לדפנא דבירא" תאכלו מכל אשר במים"ל "ת, ואמרינן נמי מנין לרבות שיחין ומערות ששוחה ושותה ואינו נמנע. השורץ על הארץ
כדאיבעיא לן לקמן , ואי פריש לאויר נמי וקלטו קודם שהגיע לארץ אסור מספק, משום שרץ השורץ( אם)אלמא אי פריש חוץ לבירא אסור , והדר נפל לבירא

או לדפני אבל פרשה לדפני הבור והשיח . וסלקא בתיקו ולחומרא דאסורא דאורייתא הוא, פרשה לאויר העולם מהו, גבי תולעת שבתמרה פרשה מקצת מהו
ג "ואע, וכדאמרינן אי הכי גו חביתא נמי דילמא פריש לדפנא דמנא והדר נפל להתם היינו רביתיה, הכלי שנתגדל בתוכו מותר כאלו לא פירשה דהיינו רביתה

בל כשיצא מחורו שבגרעינה גרעינה וסלקא בתיקו לאו היינו רביתיה אלא בעוד שהוא מהלך בתוך החור שנתגדל שם א(ל[ )לגג]דאיבעי לן בפירשה מגרעינה 
 .ועלתה לגג הגרעינה הרי זה כיוצא מתוך הבור ושורץ חוץ לבור

 סעיף ג:

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף סז עמוד א

 ,אי הכי". שרץ השורץ על הארץ"והוי עובר משום , דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא, לא לשפי אינש שיכרא בצבייתא באורתא: אמר רב הונא
 מנין לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו: דתניא -ומנא תימרא , התם היינו רביתיה! דלמא פריש לדפנא דמנא והדר נפיל למנא; במנא נמי

תניא , חסדא לרב הונאאמר ליה רב . היינו רביתיה: נ"ה, אלא היינו רביתיה -וליחוש דלמא פריש לדפנא והדר נפיל ", תאכלו מכל אשר במים: "ל"ת -נמנע 
 .שרי -הא לא סיננן , דסיננן -טעמא ; לרבות יבחושין שסיננן -" השרץ השורץ על הארץ"כל : דמסייע לך

  רש"י מסכת חולין דף סז עמוד א

ציבי שמסננין  - בצבייתא. של תמרים הוא ומצויין בהן תולעים -שיכרא  .לשון מוריק מכלי אל כלי( מ דף ס"ב)לשון השופה יין לחמרא  -לשפי 

ולמחר כשיראנה יהא סבר שלא יצתה , שאם תפול תולעת על הקשים לא יראנה ומשם תפול לכלי - באורתא. אותו דרך עצים וקשים דקים

דכיון דרחשה והלכה קצת על הקשין נעשית שרץ  -שרץ השורץ על הארץ  וקעבר משום. מן השכר לקשים ותולעת המים מותרת כדאמרן

 .כמין יתושין דקין הנמצאות במרתפות של יין -יבחושין . וכמי שלא פירשה מן המים היא -ביתיה היינו ר. הארץ

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה כ

, המיםלוקה משום שרץ המים או משום שרץ העוף ושרץ , ואכל את היבחושים או את היתושין והתולעות שסנן, המסנן את היין או את החומץ או את השכר[ כ]
 .אבל אם לא סננן שותה ואינו נמנע כמו שפירשנו, אפילו חזרו לכלי אחר שסננן שהרי פרשו ממקום ברייתן

  מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה כ

לא לישפי איניש שכרא אמר רב הונא ( וקודם זה איתא התם)ברייתא שם כל השרץ השורץ לרבות יבחושין שסננן '. המסנן את היין או את החומץ וכו[ כ]
פירוש בשכר מצויין תולעין וקאמר דלא יסנן אותו בקסמין וקשין דקין שמשים על הכלי . דילמא פריש לעיל מצבייתא והדר נפיל לכסא, בצבייתא באורתא

מאחר , רבינו לא הוצרך לכתוב זהו. ולמחר כשיראנה יהי סבור שלא יצאת מן השכר לקשין, בלילה שאם תפול תולעת על הקשין לא יראנה ומשם תפול לכלי
ממילא שכל שסננן ויש לחוש שמא פירשו על ידי סנון , וכתב כאן שהאוכלן אחר סנון לוקה עליהן, שכתב למעלה שאם פירשו אף על פי שחזרו לכלי אסורין

 .כמו שביארנו, ו נמנעש רבינו אבל אם לא סנן שותה ואינ"וז, אבל אם לא סננן אין חוששין שמא מאליהן פירשו וחזרו, אסורים

 אות ו  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יח

 .כ"ע ,ספר התרומה והמצות ,ה אותן יבחושין שהם הזבובים קטנים הנמצאים בשכר וביין שהן מותרין"וה[ ו]

 דף קלו טור ג   תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

ל ואם פירשו לאויר יש לחוש בתבשיל ואם נמוחו בתבשי ,לתבשיל לא הוי פירשו ומותרין ץאבל מן החומ ,אם פירשו לאויר נקראו פירשו ,חומץ שיש בו תולעים
 .כך כתבו המפרשים' בטל בס

  כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן פד

 .כ"ע, פירשו ומותרים' אבל מהחומץ לתבשיל לא נק, אם פירשו לאויר נקרא פירשוכתב חומץ שיש בו תולעים , ה"י בב"והביאו רב, ז"ו אנ"ו בנט"וראיתי לרי
 ולא בא לאפוקי אלא פירשו מהכלי לתבשיל אבל פירשו לדופני הכלי תוך הכלי לא, ל דפירשו לאויר העולם כדינו לדופני הכלי שמצד החוץ"והייתי מפרשו דר

פילו אלאויר ' ו שפי"ועכשיו אני רואה שאפשר לפרש דברי רי. בדופני הכלי מבפנים היינו רביתייהו' לו פיו כתב לקמן דאפי"דהא רי, מיקרי פירשו לאויר העולם
מוכח , ה שכתב אבל אם לא פירשו אלא על הכלי מבפנים לא חשיב פירשו ומותרים"ומדברי ריב. א"וכדרך שמפרשים דברי הרשב, מבפנים ולא חזרו למקומם

 .כיון דאיסור דאורייתא הוא נקטינן להחמיר, ולענין הלכה. ירשו לחוץ מותריםדאפילו לא חזרו למים כל שלא פ

  נ(-בינת אדם שער איסור והיתר סימן לד )מט

יראה ( מיקרישקאפיע)שנתברר שאי אפשר להיותו חומץ עד שירום תולעים והמסתכל בזכוכית שקורין  ,דין החומץ שכתב חוקר אחד בספרו ספר הברית שאלה
ואין לו תקנה אלא שמתחילה יבשל החומץ ואחר זה  ,וכתב שלכך אסור לאכול חומץ שאפילו סינון לא מהני אפילו דרך בגד דק מאד ,תולעים כל החומץ מלא

  .מהני סינון בבגד דק

וכי התורה  ",בחומץוטבלת פתך "וכן כתוב ברות  ,מכלל דלאחריני שרי' מה שכתב לאסור חומץ הבל הוא שהרי התורה אמרה בנזיר חומץ יין וכו תשובה
וגם אין לומר דכוונתו שהחומץ  ,ה הלכה למשה מסיני שהחומץ צריך בישול"תסתום באיסור לאו ולמה לא תפרש חומץ מבושל או לומר בעל פה למשה רבינו ע

ולא אסרה תורה מה  ,הבל הואאלא דבר  ,כ ביצים לא נאכל שהרי כתב גם כן שבזרע אדם נראה אדם ובקשר הביצה נראה תרנגולת"בכח יש בו תולעים דא
י בבדק "אך כוונתו דיש חומץ שכשמסתכלין נגד השמש נראין בו תולעים וזה נראה דיש לו דין חומץ שיש בו תולעים שכתב הב. שבכח אלא מה שיצא לפועל

' ק ט"ח ס"וכתב הפר. ל"עכו ומותרים אבל מן החומץ לתבשיל לא הוי פירש ,חומץ שיש בו תולעים אם פירשו לאויר נקרא פירשו: ל"וז ו"יהבית בשם ר
אבל אם פירש מן המאכל לחוץ אף בדופני הכלי  ,ואף אם פירש ממקום למקום במאכל עצמו היינו רביתא ושפיר דמי ,ומסתברא דאף בתבשיל צונן מיירי
ק "והכרתי ופלתי העתיק דבריו בזה הלשון ס. לשונו ז אין לאכול תבשיל זה אלא ביום דחזי ליה אבל בלילה לא עד כאן"ולפ ,מבפנים אסור דלאו היינו רביתא

ולעניות דעתי זה אינו דממה נפשך מאי שנא המאכל עצמו . ל"עכ ,אבל אם אוכל בקדירה יש ליזהר בחומץ שיש בו תולעים כי אולי יפרשו מאוכל חוץ לאוכל' ו
והרי בפירש בדופני הכלי אמרינן בהדיא  ,מה שבקדירה כאלו הוא גוף הכליל דאנו חושבין כל "וצ ,מדופני הקדירה אם נאמר דאם פירש על האוכל הוי רביתא

ופני כלי שני היינו רביתא ואף שלא נתגדלו התולעים בתוכו אלא בכלי אחר כבר כתב הבית יוסף דאף המערה מכלי לכלי דין כלי שני כראשון ואם פירשו על ד
פירש לדופני  :ל"מהלכות מאכלות אסורות אחר שכתב דין שרץ המים שבבורות וכלים וז' ב ם בפרק"מותר ומאי שנא מים או חומץ שהרי בהדיא כתב הרמב

הרי להדיא דאין חילוק בין  ,אבל אם לא סינן שותה כמו שפירשנו' ואחר כך כתב דין מסנן יין וחומץ וכו ,החבית וחזר ונפל לתוך המים או לתוך השכר מותר
ש דבגמרא "ש הרא"פ מ"והיינו ע ,ל דאסור לשאוב בכלי מן הבור"ועוד לפי מה דקיימ ,פן הכלי מותר דהיינו רביתאכ אף אם פירשו על דו"וא ,מים לחומץ ושכר

דבודאי אף  ל"ח דר"על כרחך דכוונת הפר ונראה לי .כ גם האוכל אסור שמא פירש על דופני הקדירה"וא ,מוכח דהיכא דאם פירש אסור חיישינן שמא פירש
ודע : ל"וז' ק ו"אלא דכוונתו דאם פירש לדופן הכלי אסור לאכול התולע בפני עצמו וזה על פי דבריו שכתב בס ,אם פירש לדופני הכלי וחזר מותר לאכול האוכל

וכן תולעים שבמים שבכלים ובבורות  ,לאו למימרא שמותר ליקח התולעת בידו ולאכלו ואף ששוחה עליו ואוכלו אסור ,דהא דאמרינן בפירש לדופני הכלי מותר



 .כ"ע ,ם שכתב פירש לדופני החבית וחזר ונפל לתוך המים מותר"וכן מדוקדק לשון הרמב ,לחודייהו לא משתרי אף ששוחה לאכלם אלא דוקא כשהם במים
או הכי מאי איריא סיננן אפילו לא סיננן נמי וכמו וטעמא דחזר הא לאו הכי אסור והא דמרבינן לאיסורא יבחושין שסיננן היינו אף כשחזרו לתוך השכר דאי ל

דאם פירש מן האוכל אפילו לדופן הכלי אסור התולעת לאכלו בפני עצמו אבל ודאי  ,כ כוונתו הכי נמי"וא. [ח"הפר] ל"ת בהדיא עכ"כ בסה"ם וכ"שכתב הרמב
מ "מ ,על גבי דופני הכלים אף דדבריו דחוים עיין כרתי ופלתי והוא ברורח מתיר אפילו בקמח שפירש "ועוד שהרי הפר .ל ברור"זה נ ,עם האוכל והמשקה מותר

 .מוכח דגם הפרי חדש דעתו אף שהתולע אסור אפילו לא פירש אבל כשחזר מותר המאכל

  סעיף לח ערוך השולחן יורה דעה סימן פד

עצמו היינו רביתא ושפיר דמי אבל אם פירש מן המאכל לחוץ אף ל ומסתברא דאף בתבשיל צונן מיירי ואף אם פירש ממקום למקום במאכל "יש מי שכתב וז
נ אם "דממ ,ודברים תמוהים הם[ ט"ח סק"פר]ז אין לאכול תבשיל זה אלא ביום דחזי ליה אבל בלילה לא "ולפ ,בדופני הכלי מבפנים אסור דלאו היינו רביתא

וכן ראיתי לאחד  ,כל והמשקה כאחת מה איכפת לנו אם פירש על דופן הכלי מבפניםואם חשבינן המא ,ע אסור לגמרי שהרי פירש על האוכל"חשבינן האוכל בפ
 .[א"א בב"חכ]מהגדולים שהשיג על דברים אלו 

 סעיף ד:

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף סז עמוד ב

 .תיקו? מהו, מתמרה לתמרה? מהו, גרעינתהלגג ? מהו, לגג תמרה: בעי רב אשי. תיקו? מהו, לאויר העולם? מהו, מקצתה? מהו, פרשה ומתה: בעי רב יוסף

  רש"י מסכת חולין דף סז עמוד ב

 נןמי אמרי - מהו .המתלעת לאחר תלישתה דשריא לדברי הכל פירשה מתוך הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד בנפילתה -פירשה ומתה 

מי הויא ככולה או דלמא בעינן  -מקצתה מהו  .ומנענעשורץ היינו רוחש , כיון דלא הלכה לאו שורץ על הארץ הוא או דלמא לא בעינן שריצה

ל פירשה ומתה מותרת משום דאינה "את ,פירשה מן הפרי תלוש לאויר וקודם שהגיע לארץ קלטה בפיו לבולעה -לאויר העולם  .כולה

דלמא כשורץ על גבי דבר  היינו רביתיה או נןמי אמרי ,מתוכה פירשה לגגה -לגג תמרה מהו  .ראויה לרחוש אבל חיה דראויה לרחוש לא

מתמרה  .גג גרעינתה מהו כל תולעים מגרעיני הפרי הן גדלים ,אם תמצי לומר לגג תמרה כדבר אחר הוא -לגג גרעינתה מהו  .אחר דמי

הו בתלושין כיון דלאו היינו אמה שורץ קרינא ביה או דלמא אויר העולם בעינן וכול  נןמי אמרי ,ולא שרץ על גבה אלא מזו על זו -לתמרה מהו 

 .בעי להו

  רא"ש מסכת חולין פרק ג סימן סח

ויש שגורסין פירש מת כגון שמת . אם פירש מתוך הפרי לארץ ולא ריחשה שמתה מיד בנפילתה ,בהתליע בתלוש מיבעיא ליה .בעי רב יוסף פירשה ומתה מהו
בעי רב אשי לגג תמרה . תיקו. שקלטה בפיו מן האויר מהו. העולם מהולאויר . שהגיע מקצתה לארץ ומתה. מקצתה מהו. בתוך הפרי ולא מסתבר להסתפק בזה

 .ואזלינן לחומרא. תיקו ?מהו לגג גרעיניתה מהו מתמרה לתמרה מהו

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה טז

או שיצאו מתוך האוכל לתוך אוכל , עינה מבפניםאו שנמצאת תולעת על הגר, או שפרשו אחר שמתו, או שפרשו מקצתן לארץ, פרשו לאויר ולא נגעו לארץ[ טז]
 .כל אלו אסורין מספק ואין לוקין עליהן, אחר

  מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה טז

והיא גירסת ויש מי שהיה גורס פירשה ומתה . דלא אפשיטא והויא לה תיקו דאורייתא ולחומרא:( ז"דף ס)בעיא שם '. פרשו לאויר ולא נגעו לארץ וכו[ טז]
 ,אבל גירסת רבינו פירשה מתה מהו. ולפי גירסא זו אם פרשה מתה מותרת. ל"ופירש פירשה מתוך הפרי לארץ ולא רחשה שמתה מיד בנפילתה עכ ,ל"י ז"רש

שמא יצא וחזר לחורו שכל ל נמצא בתוך הפרי אף על פי שחורו נקוב לחוץ אין חוששין "ל וכתב הוא ז"א ז"וכן הסכים הרשב ,ל"ח ז"והיא גרסת ההלכות ור
 . ל"עכ ,היוצא מחורו אין חוששין שמא חזר בו

 פד עמוד א דף תורת הבית הארוך בית ג שער ג

וי וכן אין לחוש שמא פירשו וחזרו לחורן שאין הדבר מצ ,ואותן זבובין שבתוך הפולים שקורין קורקונש אינן גדלים במחובר וקודם שפרשו מן הפולין מותרין
דילמא פריש ממנה  ,וכדמשמע בשילהי פרק אלו טרפות דגרסינן התם אמר רב הונא לא לישפי איניש שכרא בצבתא באורתא. שיחזרו לחוריהן אחר שיצאו

 ,ופרקינן התם היינו רביתיה ,י דילמא פריש לדופנא דמנא והדר נפילואקשינן אי הכי גו חביתא נמ ,לצבתא והדר נפיל לכסא ועבר משום שרץ השורץ על הארץ
י שסופן לצאת מן "ואעפ ,אלא דלשמא פירש ממקום רביתיה והדר לגוייה לא חיישינן ,ואם איתא אכתי ניחוש דילמא פריש לדופנא מאבראי והדר לגו חביתא

 כדתניא השורץ על הארץ להוציא זיזין שבעדשים ,ואינן נאסרין משום שרץ העוף כיון שהן נוצרין מן הפרי עצמו .הפרי ולהיות פורחין כיתושין שבאכלוסין
 . דאלמא כל כיוצא באלו אינן נאסרין משום שרץ העוף אלא משום שרץ הארץ. ויתושין שבאכלוסין ואוקימנא בשלא התליע באיביה

 דף פג עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ג

 אבל אם פרשו מהפירי בין שפירשו על גב הפרי בין שפירשו לאויר ואפילו לא, בשלא פירשו לאויר? א"בד, התליעו לאחר שנתלשו הרי הן כפרי עצמו ומותרים
מחורו אין חוששין שכל שיוצא , פ שחורו נקוב לחוץ אין חוששין שמא יצא וחזר לחורו"נמצא בתוך הפרי אע. ואפילו פירשו לאחר שמתו אסורים, הגיע לארץ
 . שחזר לחורו

  דף קלו טור ג תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

 ,ף גורס פירשה מתה"ורי .י"רש' יזו ג ,בעיא ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא ,כלומר בתלוש פירשה וקודם נפילתה לארץ מתה ,ועוד בעיא בגמרא פירשה מתה
או בפולין והרתיחן עד שמתו  םבעדשי םף תולעים הנמצאי"ולגירסת רי .י עקר כי פירשה מתה ודאי מותרת"רש' יכלומר שמתה בתוך הפרי קודם שפירשה וג

 בעיא בגמרא ולאועוד . י מותרין ולזה הכריעו גדולי המורים"רש' יולג ,וכשבשלן בקדרה מצא מהתולעים בקדרה שיצאו מן הפולין אסורים ,התולעים שבתוכן
ג גרעינה שבפנים שמשם היא "ג תמרה או ע"או פירש ע ,שהשריץ בקרקע ואכלו םוקלט אותו מן האויר קוד רשמקצתו על גבי קרקע או פי רשפי ,איפשיטא

 .ורות מספקכל אלו אס ,או מתמרה לתמרה שהיו עומדות זו אצל זו ומדובקות ונקבה ויצאה מזו ונכנסה לזו בלא ראיית אויר העולם ,גדלה

 סעיף ה:

  שו"ת הרא"ש כלל כ סימן ג

  .מאן יימר דלא פרשי ושרצי על הארץ וחוזרין ,ן למה לא יהו אסורין"תולעים הנמצאים במלח ובקמח שקורין מילווי

 חולין סז עמוד ב אלו טרפות -האגודה מסכת חולין פרק ג 

 ,רובה וחטין שהתליעו רובן פסולין' סלת שהתליע רדקאמ :(ה"פ)ציבור ' כל קרבנו' מנחות פותולעים הנמצאים בקמח או בתבואה מותרין וכן משמע במסכת 
 .ואם נשארו בנפה וחזרו ונפלו לתוכה אסורין ,עוד בתוכו םמיהו יש לדחות דהתליעו ואין התולעי. מדאסר למנחות מכלל דלהדיוט שרי

 אות א הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן נב



כמו משקין שהתליעו . י ברבי מרדכי בפסקיו שקמח שהתליע בכד אפילו אם פירשו התולעים לכותלי הכד וחזרו לתוך הקמח שמותרין"מהר שמעתי שכתב[ א]
 ופ אל"כדאיתא ס, ואומר אני כי שגגה היא כי לשם יש יתור מכל אשר במים לרבות בורות שיחין ומערות ששוחה ושותה מהן ואינו נמנע. ופירשו לדופני החבית

סור כ אי"ואפילו פירשו מקצתן לאויר העולם בעיא היא ולא איפשטא ליה וע, אבל יבחושין שבכליסין וזיזין שבעדשין אפילו פירשו לגג נאסרו(, א"סז ע)טרפות 
ת פר למכור לגוי פן יאפנו י להשליכו בו ולא רצה להתי"ל עשה מעשה כן שהתליע קמח חטים וצוה להוליכו לנהר דונא"ושמעתי שרבינו אבי מורי זצ. גמור הוא

 .ז"ח א"תשובת מהר. וימכרנה לישראל

 סעיף ו:

  אתלמוד בבלי מסכת חולין דף סז עמוד 

, להוציא את הזיזין שבעדשים -על הארץ : דתני חדא, לימא מסייע ליה. אסורה משום השרץ השורץ על הארץ -באביה :[ דף סז] קישות שהתליעה: אמר שמואל
מאי . לרבות תולעת שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים -כל השרץ השורץ על הארץ : ותניא אידך; ותולעת שבתמרים ושבגרוגרות, שבכליסיםואת היתושים 

דקתני תולעת , דיקא נמי, באילנא גופא -הא , בפירא -הא : ולא קשיא, אידי ואידי באביה, לא? שלא באביה -והא , באביה -והא , אידי ואידי בפירא, לאו
  .מ"ש -שבעיקרי זיתים ושבעיקרי גפנים 

  רש"י מסכת חולין דף סז עמוד ב

דכיון דמהלכת בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע הוי כמהלכת על  ,בעודה מחוברת שרץ הארץ היא ואסורה התולעת לאכול - באביה

 .דמותרים דלאו על הארץ שורצין אלא בתוך העדשה - שבעדשיםלהוציא זיזין  .גבי קרקע אבל התליעה לאחר מכאן מותרת עד שתצא לאויר

 - בפירא .דאסירי - ותניא אידך כל לרבות .ז"ש בלע"מין קטנית צידרא - כליסין .ש וכמין יתושין הן אלא שבעדשים זיזין שמן"כוצונ - זיזין

הא דשרי נמי באביה דכל כמה דלא נפקא לאויר  ,מרכלו - אידי ואידי באביה .אסירי וסיעתא דשמואל - והא באביה .שהתליעו תמרים עצמן

 .לאו שרץ הארץ היא ולא תסייעיה

  תוספות מסכת חולין דף סז עמוד ב

א דאין הלכה כשמואל דאמר קישות שהתליעה באביה אסורה ובהלכות "ת ורבינו נתנאל וריב"מכאן מדקדק ר -דיקא נמי דקתני תולעת שבעיקרי זיתים 
מ מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליעה באביה אסורה הני "ש.( דף נח)גדולות ובשאלתות דרב אחאי פוסק כשמואל מדאמר רב פפא לעיל בפירקין 

דלא כשמואל היינו לכאורה אבל לשמואל נמי יש ליישב ולפרש דתולעת  ס עושה כאן דיוק מן הברייתא"תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שרי אף על פי שהש
אין ם כשנמצ"ז וחימצי שקורין שאווי"ש בלע"לשמואל אין לאסור אותן פולין שקורין פואי לוומיהו אפי .שבעיקרי זיתים היינו שבזיתים בעודן מחוברין בעיקרן

חרת מבחוץ וכשמסירין הקליפה נשארים היבחושין תחתיה אין לאוסרן ולא מתסרי משום השרץ בתוכן כגון יבחושין ובתחלת תולדות של יבחושין הקליפה מש
לעיל גבי קישות שהתליעה באביה אסורה כיון דמהלכת התולעת בתוך הקישות והיא מחוברת בקרקע ' וגם בקונטרס פי .השורץ על הארץ כל זמן שלא ריחשה

 .הויא כמהלכת על גבי קרקע

  רמגרמז ת סימןק אלו טרפות מרדכי מסכת חולין פר

מ "וראיתם מדאמר רב פפא לעיל בפירקין ש ,האלפסי והלכות גדולות ושאלתות דרב אחאי פסקו כשמואל .'אמר שמואל קישות שהתליע באיביה כו [דף סז]
אלא סמכינן אדיקא נמי דאיתמר  ,כשמואלת דלית הלכתא "א ור"י פסק בתשובות וכן ריב"אבל רש .'קישות שהתליע כו( לעיל)*מדרב הונא הא דאמר שמואל 

 והא דאיבעיא לן פרשה לגג גרעינתה מהו ,בתלמודא ואינו אוסר אלא תולעים שבעיקר האילן ולא תולעים שבפירות ולא זיזין שבעדשים ולא יתושין שבכליסין
ובספר התרומה פסק כשמואל ואסור אפילו  .שורץ על הארץומיהו היכא דניקב הפרי לחוץ אסור התולעת משום השרץ ה ,ל כותיה"היינו לשמואל ואנן לא קי

 .לא ניקב

כיון שסופו להקשות הוי כמו  ,ת"י ור"י דישה אסורה אף לדברי רש"ואותן תולעים שנמצאו בתוך השומר של מיני קטניות בקליפה החיצונה ארוכה הנופלת ע
ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו דכיון שסופו להקשות לאו פרי הוא ומסקינן התם פ האדמה "קורא רב יהודה אמר ב ,אילן דגרסינן בפרק כיצד מברכין

 .דהלכתא כשמואל

  ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה ריב

ואותם התולעים שנמצאים בקלח של ירקות ודחוקים מבפנים שאין חלל במקומם שיכלו לרחוש ולילך באשר הם שם אין בהם משום השרץ השורץ על ( א
 . הארץ

אלא שהתירום משום שאינם רוחשת בתוך  ,כן' ץ סובר"וגם תוספות שנ. שבאים בהם בעודם במחובר םש ואומרי"ומיהו יש גדולים שאוסרים אותם קישונו( ב
. בתוספות' פי כך ,דהתם רוחש התולע ומהלך בתוך הקישות לפי שתוכה חלול ,באיביה דאסורה הולא דמי לקשות שהתליע .לפי שהם מהודקות בתוכן ,הקטנית

וכן נראה שבאין במחובר שהרי בפולין נמצא בהם תולעים קטנים בעודם לחים . בעלמא אפילו בלא ריחוש והילוך' ומיהו רבינו יחיאל היה תופס שרץ בחיו
 .[ם"מהר] ל"עכ ,ב"ונראה דאותן תולעים גדלים ונעשים גדולים והמחמיר תע ,בתלושים סמוך ללקיטתן

  הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה טוהגהות מיימוניות 

 י"אין בהן משום השרץ השורץ על הארץ וכן פרש ,ודחוקים מבפנים שאין חלל במקומן שיוכל לרחוש ולילך כאשר הם שם ,התולעים שהם בתוך קלח של ירקות
והובא ]. ל"מ ז"כ לשון מהר"ע ,חטה והתרתי מטעם זהוכן הוריתי על מבשלי קליות חטים ואומרים שמצויין בהן תולעים בין הקליפים ל ,אלו טריפות' בפ

  [.ד איסור והיתר סימן מו"בהגש

  חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף נח עמוד ב

כגון המינין שקורין פשיט מותרין הן שלא אסר שמואל אלא תולעת  ,ובתוספות אמרו דמינין המתליעין במחובר אלא שהתולעת קטנה עומדת בחור קטן כמותה
ל שכתב קישות שהתליעה באביה אסורה דכיון דמהלכת בתוך הקישות והקישות מחוברת "י ז"והם הביאו ראיה מלשון רש, המהלכת בתוך הפרי במחובר

ץ בחורו הקטן אף על פי שלא הלך כלל שורץ על הארץ הוא ולשמואל כל שתולעת הנברא באר, ואיני יודע להיתר זה עיקר .בארץ שורץ על הארץ קרינן ביה
 .שמחובר לקרקע כקרקע הוא

 עמוד א דדף פ תורת הבית הארוך בית ג שער ג

. אמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה משום שרץ השורץ על הארץ ,גרסינן בפרק אלו טרפות .ולענין תולעים הגדלים בפירות בעודן מחוברין בקרקע
ותניא אידך כל השרץ השורץ על  ,דתני חדא על הארץ להוציא זיזין שבעדשין ויתושים שבאכלוסין ותולעת שבתמרים ובגרוגרת ,ואמרינן לימא מסייע ליה

י איד ,ודחינן לא. הא דאיתלע באיביה הא דלא אתליע באיביה ,ידי דאיתלע פירא גופיהמאי לאו אידי וא ,הארץ לרבות תולעים שבעיקרי זתים ושבעיקרי גפנים
ודקדקו . שמע מיניה - דייקא נמי דקתני לרבות תולעת שבעיקרי זתים ותולעת שבעיקרי גפנים ,והא דאיתלע אילנא והא דאיתלע פירא ,ואידי דאתליע באיביה

מדאמר רב פפא לעיל  ,אחאי פוסקין כשמואל' אבל בהלכות גדולות ובשאלתות דר ,לית הלכתא כשמואלל ד"אברהם ז' מכאן רבנו יעקב ורבינו יצחק בר
הני תמרי דכדא  ,הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה. ב חדש"בפירקין דאלו טרפות שמע מינה מדרב הונא דאמר כל שאין בו עצם אין מתקיים י

אלא דהא דקתני כל השרץ  ,לא דייקינן מינה דקישות שהתליע שריא ,והא דאמרינן הכא דדיקא נמי דקתני. א היאאלמא הלכת ,לבתר תריסר ירחא שתא שריין
ולעולם הא דקתני להוציא זיזין שבעדשים  ,ומיהו תיובתיה נמי לא הויא. לרבות תולעת שבעיקרי זתים בשהתליע אילנא מיירי ולא הוה סייעתיה דשמואל

 . ל"ן ז"וכן הרמב ,ל בהלכות"וכן פסק הרב אלפסי ז. באיביה ותולעת שבתמרים בשלא התליע



שכך כתב בההיא דקישות שהתליע באיביה  ,ל נראה דדוקא כשהחור רחב כדי שיוכל הרחש להתהלך בתוכו דהשתא קריא ליה שרץ השורץ"י ז"ומלשון רש
ועל כן . דמה שהיא מהלכת בתוך הקישות כאלו מהלכת על גבי קרקע ,דטעמיה דשמואל דכיון דמהלכת התולעת בקישות בעודה מחוברת שורץ על הארץ הוא

ר מגופו דקדקו ממנו רבותינו בעלי התוספות דאותן התולעים הנמצאים בפולים שאינן מהלכים בתוך הפרי אלא שהתולעת גדל בתוכו ואין חורו מחזיק יות
וההוא ודאי שרץ השורץ על הארץ קרינן  ,לדברי שמואל הרי הוא כגדל על הקרקע ,ואינו מחוור דכל תולע הגדל בתוך הפרי בעוד הפרי מחובר לקרקע. מותר
 . ואלו כן היה לו לפרש שלא כל שהתליע אסור ,והיינו נמי דקאמר קישות שהתליע סתם ,אלא בין כך ובין כך אסור. ביה

 דף פג עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ג

אין הפרש בדבר . באילן המחובר וגדל בארץ כשורץ בארץ .[דף פג]כל שהוא שורץ . אסורים משום שרץ השורץ רחשים הגדלים בפירות בעודם מחוברים לקרקע
וכל , שכל שגדל בפירי המחובר לארץ כגדל בארץ, בין שאין החור מחזיק אלא כדי הרחש לבדו, זה בין שהחור גדול מן הרחש ויכול הרחש לשרוץ וללכת בתוכו

 . ולפיכך זיזין שבעדשים ויתושין שבאוכלוסין ותולעת שבתמרים וכיוצא בהם אסורים. בארץ אסורשגדל בארץ אפילו לא רץ 

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף יט עמוד א

 ,התולעת באכילה דכיון שמהלכת בתוך הקישות והקישות מחוברת בקרקע שורץ על הארץ קרינא ביה. אסורה :בעודה מחוברת. קישות שהתליעה באיביה
ל דקדקו בתוספות שאותן "ומלשונו ז .ל"י ז"כך כתב רש ,אבל התליעה בתלוש לאו שרץ הוא עד דנפיק מיניה ומהלך על גבי קרקע כדאמרינן בשילהי פירקין

 שמואל אלא התולעתשלא אסר  ,אלא שהתולעת גדל בתוכו ואין חורו מחזיק יותר מגוף התולע מותרין הן ,התולעים הנמצאים בפולים שאינן הולכין בתוך הפרי
וההוא ודאי  ,דודאי תולעת הגדל בתוך הפרי בעוד שהפרי מחובר לקרקע לדברי שמואל הרי הוא כתולעת הגדל על גבי קרקע ,ולא מחוור. המהלכת בתוך הפרי

 .ה לקישות לשמואל"וה ,אפילו לא הלך שרץ השורץ על הארץ קרינא ביה

 ט: -סעיפים ח 

  עמוד אתלמוד בבלי מסכת חולין דף נח 

דף ] קישות שהתליע באיביה אסורה: הא דאמר שמואל, שמע מינה מדרב הונא, אמר רב פפא. ב חדש"אינו מתקיים י -כל בריה שאין בו עצם : אמר רב הונא
  . הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין:[ נח

  רש"י מסכת חולין דף נח עמוד ב

 - אסורה .בעודה מחוברת -קישות שהתליעה באיביה  .ונפקא מינה כדמפרש רב פפא - חדשב "כל בריה שאין לה עצם אינה מתקיימת י

אבל התליעה בתלוש לאו שורץ הוא  ,התולעת באכילה דכיון דמהלכת בתוך הקישות והקישות מחוברת בקרקע שורץ על הארץ קרינא ביה

שהתליעו ואין  - הני תמרי דכדא .מדרב הונא - שמע מינה :(.זחולין דף ס)עד דנפיק מיניה ומהלך על גבי הקרקע כדמפרש בשילהי פרקין 

 .דאי במחובר התליע לא הוי חיי עד השתא -לבתר תריסר ירחי שתא שריין  .ידוע אם במחובר אם בתלוש

  רא"ש מסכת חולין פרק ג סימן נג

. מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורהאמר רב פפא שמע . אמר רב הונא כל בריה שאין בה עצם אין מתקיים שנים עשר חדש [נג]
 . דשרץ הרוחש בתוכו שורץ על הארץ קרינא ביה כיון שהקישות מחובר

לא לישפי איניש שיכרא בציבתא בליליא [ דף סז א]והכי אמרינן לקמן בשילהי פירקין  ,תמרים דרכן להתליע .הני תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שתא שריין
אבל בתר תריסר ירחי שתא שרי דהני . וכן כל מין פירי וקטניות שדרכן להתליע צריך לבודקו אם בא לאוכלו בתוך שנתו ,ששכר תמרים דרכן להתליעלפי 

ותירץ  .ב חודש דילמא גדלו במחובר ושרץ שמת אסור"ת אמאי שרו בתר י"תולעים דמשתכחן בהו השתא איתלידו בהו ולא מהנך דאיתילידו באיביה נינהו וא
ודייק מלישנא דקאמר אינו מתקיים  ,ב חודש אין בו לחות כלל והויא כעפרא בעלמא"רוצה לומר דאחר י ,ב חודש"ל דהא דקאמר אינו מתקיים י"ד ז"הראב

 דמבעי לן ,על גב הפרי ב חודש צריך לבודקן ולהשליך התולעים הנמצאים בחוץ ביניהם או"ומיהו באותם שרגילים לגדל תולעים גם לאחר י. ולא אמר אינו חי
ואף אחר שהשליך הנמצאים מבחוץ יש לחוש שמא כשיתנם לתוך המים בקדירה יצאו לחוץ וירחשו במים או בדופני הקדירה או  ,לקמן אם פירשו לגג תמרה

לאחר שנים עשר חודש יתנם לתוך מים צוננין והמתולעים  ,ב חודש אין להם תקנה"הלכך מנהג יפה כל אלו עדשים שמוצאים בהן הכנימא בתוך י. על גב הפרי
 :ואחר כך יתנם לתוך מים רותחין בקדירה שאם נשאר בו תולע ימות מיד ולא יפרוש לחוץ ,והמנוקבים יעלו למעלה וישליכם

  חידושי הרשב"א מסכת חולין דף נח עמוד א

ל להא דשמואל הכא ובשילהי "י ז"פירש רש, תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שתא שריין ה הא דאמר שמואל קישות שהתליע באיביה אסורה הני"מ מדר"פ ש"אר
דטעמיה משום דכיון דמהלכת התולעת בתוך הקישות בעודה מחוברת שרץ הארץ היא דמה שהיא מהלכת בתוך הקישות כאלו מהלכת על גבי '( ז ב"ס)פירקין 
תר ל דאותן התולעים בפולין שאינן מהלכין בתוך הפרי אלא שהתולע גדל בתוכו ואין חורו מחזיק יו"ל דקדקו רבותינו בעל התוספות ז"י ז"ומלשון רש, הקרקע

ולא מיחוור דודאי תולעת הגדל בתוך הפרי בעוד שהפרי המחובר לקרקע לדברי , מגוף התולעת מותרין הן שלא אסר שמואל אלא התולעת המהלכת בתוך הפרי
 אלא בין כך ובין כך אסורין ומיהו אם ניחוש לבדיקתו מספק נראה, קע וההיא ודאי שרץ השורץ על הארץ קרינן ביהשמואל הרי הוא כתולעת הגדל על גבי קר

ל הני תמרי דכדא שהתליעו ואין ידוע אם במחובר ואם בתלוש לבתר תריסר "י ז"רש' ל שאין חוששין להן מספק אלא בשהתליעו ודאי שכן פי"י ז"מדברי רש
ומיהו נראה שאין הלשון מתיישב בזה יפה דהוה ליה , משמע דוקא בשידוע שהתליעו קאמר שמואל הא מן הספק אין חוששין להן ירחי שתא שריין דאלמא

ה "אלא משמע דמשו, למימר הני פירי דהתליעו לבתר תריסר ירחי שתא שריין דמאי שנא תמרי דנקט ולא נקט פירי סתמא ועוד דאמר סתמא הני תמרי דכדא
וכדאמרינן לקמן , שהתליעה מצויה בהן ולומר דכיון שהדבר מצוי אף על פי שהוא מיעוט למיעוט המצוי חששו וכענין שחששו לסירכות שבריאהנקט תמרי לפי 
ין לא לישפי איניש שכרא בלילא על גבי ציבתא מאי טעמא דילמא פריש לציבתא והדר נפיל לכסא אף על פי שאינו ידוע שיש יבחוש'( ז א"ס)בשילהי פירקין 

, כ"ל כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל עד שיבדוק הפרי שמא יש בו תולעת ע"ם ז"כ הרמב"וכ, ש"נ ל"בתוך השכר אלא דבר המצוי וה
 .מ נראה דדוקא לכתחילה אבל אם עבר ובשלן מותרין דאיכא למימר דילמא לא הוו כלל ואם תמצי לומר דאיכא דילמא נימוח ובטיל"ומ

הדבר  ורן שאיןתן זבובין שבתוך הפולין עצמן שקורין קורקונש אינן באין במחובר כלל וקודם שפירשו מן הפולין מותרין וכן אין לחוש שמא פירשו וחזרו לחואו
מו צרים מן הפרי עצמו כואף על פי שסופן לצאת מן הפרי ולהיות פורחין אין נאסרין משום שרץ העוף כיון שהן נו, מצוי ואין לחוש וכדמשמע בשילהי פירקין
ולענין לבשל אותם פולין בלא בדיקה יש מי שאומר שהוא אסור שמא יצא , אלא משום שרץ השורץ על הארץ'( ז ב"ס)זיזין שבעדשים דלא אסרינן להו לקמן 

הפולין לתוך הרותחין כדי שימותו  י המים ואחר שפירשה ודאי אסורה ולכך נהגו מקצת המדקדקים להרתיח המים תחילה יפה ואחר כך ישליכו"מן הפרי ע
 ",ופרשה ומתה מה"ל דגריס בשילהי פירקין "י ז"וזה הענין עדיין אינו מספיק כי אם לגרסת רש, מיד בתוך הפרי וכשיפרשו מן הפרי לאחר שמתו אין בכך כלום

אבל שם גורסין במקצת נוסחאות פרשה  .מתהולא אסתפקא להו אלא בשפרשה חיה ו ,דמשמע דמפשיט פשיטא להו דאם פרשה אחר שמתה שהיא מותרת
לפיכך צריך להזהר לשרותן תחלה במים צונן כדי  ,כ פרשה אסורה מספקא"פ שמתה ואח"והילכך אע ,מתה מהו כלומר אם פרשה לאחר שמתה וסלקא בתיקו

 .משליכה ואוכל את השארת או שתים בתוך הקדרה חואם נמצאת א ,שיפרש שם העתיד לפרוש ואחר כך ישים במים רותחין ודיו בכך

משמע דאין מתקיים ואפילו מת קאמר הילכך שרי אפילו בלא בדיקה דהא לא קאמר אינו חי אלא , ב חדש"ה כל שאין בו עצם אין מתקיים י"והא דאמר ר
 .אינו מתקיים וחוזר הוא לעפרו

 עמוד א דדף פ תורת הבית הארוך בית ג שער ג



דבהא דאמר רב . ל שאין חוששין להם אלא בשהתליעו ודאי"י ז"נראה מדברי רש. ן אם צריך לחוש להם מספק אם לאוולענין פירות שרגילין להתליע באיביה
ל הני תמרי דכדא שהתליעו ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש לבתר תריסר ירחי שתא שריין "פפא הני תמרי דכדא לבתר תריסר ירחי שתא שריין פירש הוא ז

כ הוה ליה למימר הני פירי דהתליעו ומאי שנא תמרי "ואינו מחוור דא. הא מן הספק אין חוששין להם ,שהתליעו ממש קאמר דאלמא משמע דדוקא שידוע
שכל  ,אלא ודאי משום דתמרי התלעה מצוית בהם אסורין לאכלן בלא בדיקה עד לבתר תריסר ירחי שתא ,ועוד דהא סתמא קאמר הני תמרי דכדא ,דנקט

ואמרינן נמי בשילהי פירקין דאלו טרפות לא לישפי . פ שהוא במיעוט דלמיעוט המצוי חששו כענין שחששו לסירכות שבריאה"עוא. לושהדבר מצוי בו חוששין 
והכא נמי . אלמא לפי שיבחושין מצויין בשכר חששו להן מן הספק .דילמא פריש לציבתא והדר נפיל לכסא ?מאי טעמא ,איניש שיכרא בליליא על גבי ציבתא

 ולפיכך הפולין. כ"ל זה לשונו כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן מחוברין לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכו שמא יש בו תולעת ע"ם ז"כ הרמב"וכ .לא שנא
 . הןיוהעדשים הרכים אסורין לאכלן בלא בדיקה מפני שתולעת מצויה בתוכו באיביהן מלבד הרחש הגדול הנקרא קורקו שגדל בפולין לאחר שנתלשו מאיב

. מ נראה דדוקא לכתחילה אבל אם עבר ובשל בשאינו יכול לבדוק מותרין כדרך שאמרו בבהמה שאם בא זאב ונטל בני מעיה שהיא עומדת בחזקת היתר"ומ
 . ל הוה ביה דילמא נימוח ובטיל"ועוד דהכא איכא תרי ספיקי חדא דילמא לא הוה ביה ואת

ולכך נהגו מקצת המדקדקים להרתיח . י מים ואחר שפירשה ודאי אסורה"יש מי שאוסר שמא יצא הרחש מן הפרי ע ,ולענין לבשל אותן פולין בלא בדיקה
זו על דרך גרסת . המים תחילה יפה ואחר כך משליכן הפולין בתוך המים הרותחין כדי שימות הרחש בתוך חורו וכשיפרש מן הפרי לאחר מיתה אין בכך כלום

דאלמא דוקא בשפירשה ומתה לאחר כן קא מיבעיא אבל בשפירשה מתה מיפשטא  ,ק אלו טרפות בעי רב יוסף פרשה ומתה מהול דגריס בשילהי פר"י ז"רש
כ פרשה "י שמתה ואח"והלכך אעפ. דיש מקצת נוסחאות שגורסין פרשה מתה וסלקא בתיקו ,אבל אותה הגרסא אין כל הנוסחאות שוות בה. ליה דשריא

ואם נמצאת אחת . כ ישים במים רותחין ודיו בכך"שצריך לשרותן תחילה במים צוננין כדי שיפרוש מחורו כל העתיד לפרוש ואחעל כן יש אומר . אסורה מספק
מ אני תמה היאך מותרין בלא בדיקה תוך שנים עשר חדש מפני הרחש המצוי בהן הגדל באיביהן וכל "ומ. או שתים בתוך הקדרה משליכן ואוכל את השאר

ב חדש חוששין "ולפיכך כל י [:דף פד]ב חדש "בעודן רכים מפני הרחש המצוי בהן לאחר יבושתן מי התירן שהרי יכול הרחש להתקיים כל ישאנו חוששין להן 
אמר רב פפא שמע מינה מדרב הונא הא דאמר שמואל קישות  ,דגרסינן בפרק אלו טרפות אמר רב הונא כל שאין בו עצם אין מתקיים שנים עשר חדש. להן

ולפיכך מסתברא לי דכל שנים עשר חדש אסורין  ,אלמא תוך תריסר ירחי שתא אסירן. הני תמרי דכדא בתר תריסא ירחי שתא שריין ,באיביה אסורה שהתליע
 .בלא בדיקה

  אדף פג עמוד  תורת הבית הקצר בית ג שער ג

לא יאכל מהם , תמרים שהרחש מצוי בהם בעודם מחוברים לקרקעולפיכך . שכל שהאסור מצוי בו צריך בדיקה, פירות שדרכן להתליע באיביהן צריך בדיקה
עברו עליהם שני עשר חדש משנתלשו אוכל והולך [ :דף פג] .ולפיכך צריכין בדיקה, וכן עדשים ופולים וזיתים הרחש מצוי בהם הרבה במחובר. בלא בדיקה

ך עבר ובישל תו. ולפיכך בידוע שאין רחש מן הרחשים הגדלים במחובר, עשר חדששכל בריה שאין בו עצם אינו חי ואינו מתקיים שנים , בלא בדיקה ואין נמנע
לבא זאב ונטל בני מעים של בהמה דמעמידים אותה בחזקת ? הא למה הדבר דומה. ואם לאו יראה לי שמותר, יכול לבדוק בודק, שנים עשר חודש בלא בדיקה

לא , י שאמרו בריה לא בטלה"ואעפ. ואם תמצא לומר היה שם שמא נימוח ונתבטל, לא היה ספק היה שם רחש ספק, ועוד שהרי יש כאן שתי ספיקות. היתר
ולפיכך כל שיש בו שתי ספיקות אפילו באסורי '(. שער א' בית ד)כמו שיתבאר בבית התערובות , אמרו אלא בבריה שלימה אבל מחויה ואפילו חתוכה בטלה

 . תורה הולכין להקל

. ואחד גדול הנוקב ויורד לפעמים עד אמצע, בהם אחד קטן הגדל במחובר והוא גדל בין קליפה לבשר או בבשר סמוך לקליפה פולין שני מיני רחשים מצוים
ולפיכך הבא לבשלו בלא בדיקה כיצד הוא עושה שורה אותן . אבל אם פירש ואפילו מת אסור כמו שבארנו, אותו הגדול הגדל לאחר מכאן מותר קודם שפירש

שיכנסו המים בחורים ויוציאו הרחש שבתוכן ויפרוש כל העתיד לפרוש ואחר כך ישים בקדירה אחר רתיחת המים כדי שימותו הנשארים  במים צוננין כדי
ויראה לי שאסור לעשות כן בכל . את תערובתו [.דף פד]שאין בהם כל כך שיאסרו בפליטתו . ואם נמצאו קצת בתוך הקדירה משליך ואוכל את השאר, בחורים
 .ולפיכך כל שנים עשר חדש צריכין בדיקה. שר חדש מפני הרחש הקטן המצוי בהן בעודן במחובר והרי אפשר לו להתקיים כל שנים עשר חדששנים ע

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעד

ונסתפק לך אם בדק קצת ולא . האוכלין עדשים ופולים וזתים הרחש מצוי בהן הרבה במחובר ולפיכך צריכין בדיקה ,עוד במה שכתבתי בשער הכשר שאלת
המינין הללו בלי ספק הרחש מצוי  :תשובה .ושוב אין צריך לבדוק או צריך לבדוק כל אחת ואחת ,מצא אם נחזיק אותן במין שאין הרחש מצוי בהן במחובר

וכל שמצוי אין סומכין על . הוי מיעוט המצויכי באמת אין הרחש מצוי ברוב ומכל מקום . י שבדק קצתן אין בדיקת הקצת מטהרת חברותיה"ולפיכך אעפ ,בהן
 .והמשל בזה בדיקת הריאה שהוא מיעוט המצוי ואין סומכין בדיקת המקצת על בדיקת המקצת ואפילו על הרוב. בדיקת הקצת ולא על בדיקת הרוב

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעה

ונכר ראשו של רחש וגופו אינו ניכר אלא מהפול בעצמו שמשונה קצת . שחורגם מה שאמרת בפולין החדשים שסמוך לגמרן מצוי בהן במקום הרחש מקום 
דף )אם נדמה אותו לעכבר שחציו בשר וחציו אדמה שהנוגע בבשר טמא ובעפר טהור כמו ששנינו בפרק העור והרוטב ? אם אסור רחש זה אם לאו. מהפול עצמו

 וכמה פעמים נסינו ונוטלין אותו ממקומו ומניחין. שחיר וכלו הוא נברא וזה קטן מאד מאדהרחש ההוא מיד נודע מקומו שמקומו מ :תשובה? אם לאו( ו ב"קכ
ואפילו למה . שבכל מקום שמשחיר בפולין נוטלין קצת בעומק וזו היא בדיקתו והכשרו /רגילים/ולפיכך אנו מורגלין . על צפורן האצבע והוא רוחש והולך

אבל כאן כל שנתרקם קצתו  ,דהתם לענין טומאה ולגבי טומאה מקילין לפי שאין מרבין בטומאה. של עכבר שאתם סבורים נראה שיש לי לאסור יותר מאותה
אלא כשהוא מתחיל להיות מין רוחש יש לאסור וכדרך שאנו אוסרין (. ז ב"דף ס)ל נראה שסובר כן בחולין "י ז"פ שרש"הרי זה אסור דלא בעיא רוחש ממש אע

ואף בעכבר טמאו את הבשר וכל שכן בענין איסור  ,משום דכל שיש דם בחלמון אמרינן שדא תכלא בכולא ,לו כבר נתרקמהביצה שנמצא דם בחלמון שלה כאי
 .אכילה

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף יט עמוד א

. ל"י ז"יה עד השתא כך כתב רשדאי במחובר התליעה לא הוה ח. לבתר תריסר ירחי שתא שריין :שהתליעו ואין ידוע אם במחובר אם בתלוש. הני תמרי דכדא
ה נקט תמרי לפי "מה שכתב תמרי דכדא שהתליעו לא נהירא דאי בשהתליעו ודאי עסקינן מאי שנא תמרי דנקט ולא נקט פירי סתמא אלא משמע דמש

י פירקין שההתלעה מצויה בהן ולומר דכיון שהדבר מצוי אף על פי שהוא מיעוט למיעוט המצוי חששו כענין שחששו לסירכות הריאה וכדאמרינן לקמן בשילה
ם לו היו שם יבחושין אינו נודע אלא לישפי איניש שכרא בליליא על גבי צבתא דילמא פריש לצבתא והא התם שאינו ידוע שהיו יבחושין בשכר ואפי[ דף סז א]

לפיכך כל מיני פירות שדרכן להתליע כשהן "א "מ' ג מהל"ל בפ"ם ז"כ הרמב"וכ. נמי לא שנא :[דף יט ]. ה כיון שהוא דבר המצוי חששו הכא"פירשו ואפ
  ".מחוברין לא יאכל עד שיבדוק

י הבישול יהו פורשין ולא בטלי "מ לאכלן אבל לבשלן כמות שהן חיישינן שמא ע"יש בעלי נפש שהחמירו ואמרו דה ,ודאמרינן דלבתר תריסר ירחי שתא שרו
פירשו לאחר ' ושוב אין לחוש שאפי ,כ מבשלן"ואח ,ולפיכך דקדקו בתקנתן להניחם בתחלה במים חמין הרבה כדי שימותו כולן במקומן ,דבריה לא בטלה
וזה הענין אינו מספיק אלא  ,כ מתה אבל פירשה משמתה מותרת"אלא בשפירשה ואח ,ה מהופירשה ומת :(סז)דעד כאן לא איבעיא לן לקמן  ,שמתו מותרין

כ "ת א"וכ ,מהו משמע דאפילו פירשה אחר שמתה מיבעיא ליה וסלקא בתיקו .אבל למאן דגריס פירשה מתה ,למאן דגריס לקמן פירשה ומתה מהו וכדכתיבנא
דאינו מתקיים  ,לאו קושיא הוא. פ שאינו מתקיים ואינו חי כי מת נמי אסור"דהא אע ,ב חדש שריין"י ב חדש לאחר"היכי פשטינא הכא דמשום שאינו מתקיים י

לפיכך  ,והילכך לא סגיא בהך תקנה דמים רותחין ,אבל לעולם כל שהוא מתקיים אפילו מת נמי אסור ,מת אינו מתקיים אלא חוזר לעפרו' קאמרינן כלומר אפי
ואם  ,ואינך שרו דמסתמא לא נשאר בהן פרי שהתליעה ,וכל הפירות שהתליעו קלין וצפין ועולין למעלה וזורקין אותן ,צונניןצריך ליזהר לשהותן תחלה במים 

ב חדש לא סגיא שאין הפירות שהן מתליעין במחובר צפין כמו אותן "מיהו הך תקנתא תוך י. מצא מהן בתבשיל בשעה שהוא אוכלן זורקן ואוכל את השאר
  .שמתליעין בתלוש



 ספק התליעו ספק לא ,דהא איכא תרי ספיקי ,ב חדש מותרין"ב חדש בין לאחר י"אבל אם עבר ובשלן בלא בדיקה בין תוך י ,וכל הני מילי בבא לבשלן לכתחלה
או ' מצאו אלא אל דדוקא שלא נ"ד ז"מיהו כתב הראב .ואפילו ימצא מהן בקדרה זורקם ואוכל את השאר ,ל התליעו שמא נימוחים הן ובטלים"התליעו את

 מאי איכא שמא נמוחו ובטלו משום חד ספיקא ,דכיון שנמצאו שם כל כך הוחזק תבשיל זה שיש שם יותר ,וארבעה הכל אסור ולא סגי ליה בזריקתן' אבל ג ,'ב
 .לא שרינן ליה והדעת מכרעת כדבריו

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן מו

מ ודאי מתולעים אבל אם נמצא פולין ועדשים שנעשו הרבה מהן מתולעים "ויראה דה. הכי נהוג. למימר פירשו וחזרודתיקו דאורייתא לחומרא ואית לן [ ה]
וכן יש . ובעינן מים רותחין כדי שלא ינקבו בקדירה ויצאו ,יש לברור יפה ולהשליך הנקובים ולתנם בתחילת בשולם במים רותחין ודי בכך, לאחר שנתלשו
ש דבלא זה י, ואין להחמיר ולחוש שמא בין הברירה והטחינה ינקבו ויצאו ,צריכין לבוררן יפה שאינן נקובים וטוחנים אותם, שהתליעו בתלושלעשות עם חטין 

 .י"מהרא. מקילין ואומרים דאין דרך התולעים כלל להיות בטחינה אלא בורחים ורוחשים כולם מנענוע ומקול הריחים ויוצאים למעלה מהאפרכסת

  רא"ש כלל כ סימן גשו"ת ה

 ל שאין לך פרי שלא יהא"שכך שיער רבינו מאיר ז, ואף בפרי יש ששים לבטל תולע שבו' כי טעם התולע בטל בס, ותולע הנמצא בפרי מבושל אני מתיר האחרים
 .כנגד התולע שבו' בו יותר מס

  תרומת הדשן סימן קעב

יש , בנותרים וגם ברוטב לבטלם כל אותם שנמצאו בהן תולעים' ונמצא תולעים במקצתם ואין סן שנתבשלו הרבה יחד "גודגדניות שקורין ווייכשלי: שאלה
ואם נתבשלו הרבה פירות ביחד ונמצא תולעים : ל"ה כתב וז"א וכן במרדכי בשם ראבי"בשערי דור. יראה דדבר זה צריך דקדוק: תשובה? להם היתר או לאו

ש שאר "וכ, אלא שקולף מעט סביב התולעת ואוכל השאר, לבטל טעם התולעת אז גם אותו פירי מותר' בו ס כ גדול שיש"אי הפרי שבו התולעת כ, באחת מהן
הרי כתב בהדיא שיש פירות שאין בהן . ל"בשאר פירות ורוטב לבטל כל הפרי שבו התולעת עכ' אז צריך ס', ואם הפרי קטן שאין בו ס. הפירות שנתבשלו עמו

ואני קבלתי מאחד . נגד התולעת שנמצא' ם שיער שאין לך שום פרי שלא יהא בו ס"ש כתב שמהר"אבל בתשובת הרא .לבטל טעם התולעת שנמצא בו' ס
אם נמצא תולעת באחד מהם , ך תפוחים הגריים"מהגדולים שקבל גם הוא מרבותיו הגדולים שאותם תפוחים הנמצאים בתחילת הקיץ וקורין אותם באושטרי

וכמדומה שכן ראיתי לחלק . ם דלעיל"דדוקא בתפוחים גסים וכן שאר פירות הגסים סמכינן אשיעורה דמהר, כנגד התולעים' אין אומרים שבודאי יש כאן ס
 כ סבר שאין לחלק בין פירות גסים ובין"ואיהו ע, ם"ואחד מהגדולים כתב שנראה לו שאפילו בגודגדניות יש לסמוך אשיעור דמהר. בספר המצות בקוצר באורך

 ואין לתמוה על הדבר ואף על פי שעינינו רואות לפעמים התולעת גדול בפירי. כנגד התולעת שבו' רי כתב שאין לך שום פירי שלא יהא בו סשה, שאינם גסים
כל זה כתב אחד מהגדולים אך אתמהה לפי זה . דרוב גופו סרוח ופגום ובאוש מעיקרא הוא, דשמא מה שהוא נותן טעם מבשר התולעת דבר מועט הוא, קטן
ש "ואף כי לשון הרא. מה שהוא נותן טעם או מה שהוא סרוח מעיקרא בתולעת, ם לשער זה אם לא היה מקובל רב מפי רב עד חכמי התלמוד"אך ידע מהרהי

 .ד כתבתי"הנראה לע, לכך נראה לנהוג כמו שקבלתי דדוקא בפירות גסין. ם מדעתו שיער"דלעיל משמע דמהר

 יא: -סעיפים י

  מן קיגשו"ת הרשב"א חלק א סי

. ויש מי שמתיר את הכל בבדיקה כיון שהשאר בטל בששים ,ואחר ששלקן מצאה עוד בהן שלושה תולעים ,באשה שבדקה ירקות ומצאה בהן תולעים שאלת
ה ניכרין ובריה איננשתנית צורתן לצורת הירקות ושמא יש ואינן  /בישול=/ ומכח השליקה. וראיתי מן הגדולים שהורו לאיסור משום דבתרי זימני הויא חזקה

 . בטלה

שאילו בדקה ומצאה תולעת אחת וחזרה  ,שאין אני רואה בזה ענין תרי זימני ,ולא מן הטעם שאמרת, רואה אני בזה לאיסור וכך אנו מורים בכל יום :תשובה
 הכל שבודקת קודם ששלק ,ם אתה אומר כןשא. לא הוחזקה זו בכך לומר שוב אין לו בדיקה יותר ממה שתבדוק ותמצא שתים בבת אחת ,ובדקה ומצאה אחרת

אלא עיקר הענין שכל שנמצאו תולעים מרובין בקדרה בין בפעם . שכבר הוחזקו ואסרת כל הירקות שבעולם ,ומצאה וחזרה ובדקה ומצאה אחרת הכל אסור
וכשהן חיין יש להן בדיקה  ,וכל שהוחזק צריך בדיקה לצאת מאותה חזקה ,שהרי הוחזקו הירקות האלו בתולעים ,אחת בין בהרבה פעמים צריכין בדיקה יפה

זה וכן כל כיוצא ב. אבל מי השלקות מותרין לפי שאפשר לסננן ,ולפיכך אסורין שצריכין הן בדיקה ואין להם ,אבל במבושלין ומבולבלין אי אפשר לבדקן ,יפה
וכן אם בשלה בהן בשר אפשר לרחוץ . והשלמה המסננת קולטתה ואינה יוצאה ,ת בטלהשלימה אבל המרוסק /שלמה/שאין בריה אוסרת אלא בזמן שהיא 

 . אותו ולבדוק

ומפורש בגמרא שכל דבר שהרחש מצוי בו אסור לאכלו ולשתותו עד . דע שזו הלכה רווחת בישראל? עוד אמרת מנין לנו מן ההלכה שצריך לבדוק הירקות
דאלמא תוך תריסר ירחי אסירי בלא בדיקה מפני שמין התמרים מוחזקין ומצויין . תריסר ירחי שתא שרווכדאמר שמואל הני תמרי דכדא בתר . שיבדוק
ואי פרשי אסורי לשפות ולשתות ואינו צריך . דאלמא אף השכר אסור מפני שרחשין מתגדלין בו. וגרסינן לא לישפי איניש שכרא בליליא בציבתא. להתליע
 .לפנים

 סעיף יב:

  סימן פ שו"ת הרשב"א חלק א

ואמרת שיראה לך שהיא מותרת ? מרקחת שנפלו לתוכה נמלים הרבה שאי אפשר לברור אותם מתוכה ועברו עליה שנים עשר חודש אם מותרת אם לאו שאלת
 . ל כל דבר שאין בו עצם אינו מתקיים שנים עשר חדש"מפני שאמרו ז

אלא שאני חוכך קצת . וזו היא שאמרו הני תמרי דכדא בחד תריסר ירחא שתא שריין ,יפה אמרת לפי שאינו מתקיים אמרו לומר לא חי ולא מת תשובה
והשניה להעמיד  ,האחת למהר למחות ולכלות הדברים הנחתכים הנופלים לתוכו ,לפי שהדבש נראה שיש לו שתי סגולות ,במרקחות שהן נעשות על ידי דבש

 .גבי הורדוס הטמינה בדבש שבע שנים( ב' דף ג)בתרא וכמו שאמרו בבבא . ולקיים הדברים השלמים הנטמנים בתוכו

 סעיף יג:

  אות מב אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות

אליעזר שנמצאו נמלים בכלי דבש ושאל מה יעשה ואמרו לו חכמים שהיו שם שיחמם הדבש עד שיהא נתך ויסננהו ' מעשה אירע בטרשקון בבית החכם ר
 ל אין כאן בטול"דוד הכהן ז' למתירין והרי נמצא שמבטלין אסור משהו לכתחלה שהרי יפלטו הנמלים בדבש והשיב לו רבו רוישארו הנמלים למעלה וענה הוא 

 שם טוב פלכו' כ וכן נמי פסק אדננו מורינו הר"וזה קרוב למה שאמר לו פעם אחרת האי גברא לתקוני קא מכוין ע. אסור שהרי כוונתנו אינה אלא לתקן הדבש
 .א"מעשה הנה במיורקא יעל הלכה ל"ז

 סעיף יד:

  תרומת הדשן סימן קעא

כ חתכו מהן הרבה חיטים לשנים שהיו שלמים מבחוץ ומצאו תולעים בהרבה "ואח; חיטים שהתליעו ושטחום לפני השמש ורחשו מהם הרבה תולעים: שאלה
 ? יש תקנה לאותו כרי של חיטים לטוחנן כדי לאכול ממנו הפת או לאו. מהן



דבהנהו , כגון שבררו את כל הכרי יפה מכל החיטים הנקובים מחמת התולעים, אבל יש תקנה לסמוך עליה בשעת הדחק, יראה דאין לנו תקנה מבוררת: תשובה
וכן  דחיישינן הכי בפירות, ה בשם רבינו יואל"ן וכן ראבי"דהכי כתב ראב, איכא למיחש שמא עדיין איכא התולעים בהן שפירשו כבר לאויר העולם וחזרו

ת "וכ. מ בשל תורה הלך אחר המחמיר"מ, ואף על גב דאיכא כמה גאונים דכתבו להתיר ולא חיישו בהכי. ש"ה בחיטים דמ"מסתמא ה, בקטניות פולין ועדשים
עים כבר פירשו מהן ועוד חשש שמא אותם התול, אבל לחוש כולי האי שמא יש מתולעים, המחמירים נמי לא כתבו דחיישינן אלא היכא דנמצאו תולעים בפנינו

כ מצאו בהן תולעים הך חששא דאין "שהרי רחשו הרבה תולעים מהן על פני השמש וגם אח, ל הואיל ואיכא ריעותא לפנינו"י? כ"נימא דלא חיישינן כ, וחזרו
דקשה , על ידי ברירה לא נתיר' דאפיואדרבה היה נראה להחמיר . ולא מיקרי חששא אלא כמו ספק הרגיל דמוציא מידי ודאי, בהן מתולעים כמאן דליתא הוא

מטעם שאין דרך כלל שיטחנו התולעים כי , ג"אלא שמעתי דמקילים בדבר ותולים ההיתר בחד מרבוותא שהתיר בכה. הדבר מאוד לברור כרי גדול בדקדוק
. דופני האפרכסת מפני קול ונדנוד הריחים כאשר שופכים החיטים בתוך האפרכסת כל תולעים שיש נקב לפניהם שיכולים לצאת רוחשים ובורחים לחוץ דרך

ל דאין דבר "ונראין דאף את. אם יפלו זבובים או יתושים על אבן הריחים אינם טוחנים כלל אלא ממנו רוחשים חיין' וכן אומרים כל הנכרים הטוחנים שאפי
, איסור לכתחילה כיון דספק הוא אם יתערב שום איסור כלל ואין זה מבטל, מ אין להחמיר שאף אם יטחנו התולעים בטלים בששים בתוך הקמח"מ, זה ברור

אפס נראה שצריך לרקד הקמח לאור היום כדי לראות . ח בהלכות פסח כדמבואר לעיל בתשובה על ברירת חיטים לפסח"ג כתב א"וכה, וגם אינו מכוין לבטל
 .יפה אם נפלו בקמח תולעים שמתו מהבל ואבק הקמח בריחים

 סעיף טו:

  קטן מצוה ריספר מצוות 

 .וכן מורי רבינו יחיאל היה אוסרם, י היה אוסרם משום שרץ העוף"ואותם עופות שגדלים מן האילנות ודבוקים באילן בחרטום שלהם ר

  ספר האגור הלכות איסור והיתר סימן אלף רלג

ים עופות הגדל. טורים. שהן אסורין משום שרץ השורץ על הארץ ז כתבו"א ורבי יחיאל מפרי"ת וריב"יש מיני עופות הגדלים באילן ותלויין באילן בחרטומיהם ר
ויש אומרים שאסורים אפילו . ספר אור זרוע. ת הצריכם שחיטה"ורבינו יהודה שמע מרבו שר. באילן יש אומרים שאין טעונים שחיטה כיון שאין פרים ורבים

 .מרדכי .בשחיטה מפני שהם כמו שרצים

  אות ג מח-תורת החטאת כלל מז

 י שהן אסורין משום שרץ השורץ על הארץ וכן כתבו התוספות וכן כתב באיסור והיתר"וכתב ר .ד יש מיני עופות הגדלים באילן בחרטומיהן"כתב הטור סימן פ
 .דמתירין[ תשלה]דכן נוהגין דלא כהגהות המרדכי [ כלל נז דין יט]הארוך 

 סעיף טז:

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף סז עמוד ב

אמר , איכא דאמרי! לישתכחו דרך בית הריעי, אי מעלמא אתו: מתקיף לה רב אשי. מעלמא אתו -מאי טעמא , קוקיאני אסירי: ששת בריה דרב אידיאמר רב 
קוקיאני : והלכתא! לישתכחו דרך בית הריעי -דאי מעלמא קא אתו , פשיטא: אמר רב אשי. מיניה גבלי -מאי טעמא , קוקיאני שרו: רב שישא בריה דרב אידי

ל "א. ולאבלע לי ואנא איכ: אמר לה רבינא לאימיה. שריין -דכוורי , אסירי -דבשרא [ ג מורנא"י]דרני . ועיילי ליה באוסייה תולעים, מינם ניים -ט "מ, אסירי
בשחיטה הוא  -בהמה ! הכי השתא: ל"א? לרבות את הדרנים שבבהמה -מאי שנא מהא דתניא ואת נבלתם תשקצו : רב משרשיא בריה דרב אחא לרבינא

 .בהיתרא קא גבלן -והני כי קא גבלן , באסיפה בעלמא מישתרי -אבל דגים ; באיסורייהו קיימן -מדלא קא מהניא להו שחיטה , והני, דמשתריא

  רש"י מסכת חולין דף סז עמוד ב

לשון גדלי מן  - מינה גבלי .על הארץשבלעתן הבהמה עם האוכלים ותחלתן שרצו  - מעלמא אתו .תולעים שבכבד ושבריאה - קוקיאני

כשהבהמה ישנה נכנסים בחוטמה ומשם לקנה ריאה וכבד  - מינם ניים ועיילי ליה באוסייה .הבהמה עצמה הן גדלין ולאו שרץ הארץ נינהו

וטעמא מפרש  - אסירי .ש"ז גרביליי"תולעים הנמצאים בין עור לבשר כשמפשיטין הבהמה ובלע - דרני .הלכך לא משתכחי דרך בית הרעי

ואלו  - בשחיטה משתריא.דכוורי בתוך הדגים תני אותם שלא אראה ואקוץ בם - אבלע לי .וטעמא כדמפרש רבינא - דכוורי שרי .לקמיה

שגדלו בתוכה עד שלא נשחטה באו מאיסור אבר מן החי ושחיטת הבהמה לא אהניא לדידהו שהרי יש להם חיות לעצמן ואף על גב דשליל 

 .אמו מכל בבהמה תאכלו נפקא לן לקמן אבל הכא באיסורייהו קיימי מותר בשחיטת

  תוספות מסכת חולין דף סז עמוד ב

לרבות  ",ואת נבלתם תשקצו"ת דלאידך לישנא דשרי תקשי ליה מברייתא דבסמוך ד"וקשיא לר .הקונטרס תולעים שבכבד ושבריאה' פי -קוקיאני אסירי 
המוכר את ' והא דאמר כי ניים עייל ליה באוסיא אשכחן בדגים כי האי גוונא בפ ,ת דבדגים איירי הכא"אלא אומר ר .ג דמינה קא גדלי"דרנים שבבהמה אע

 .דאמר רבה בר בר חנה חזינא ההוא כוורא דיתבה ועיילא ליה טינא באוסייה:( ב דף עג"ב)הספינה 

  רא"ש מסכת חולין פרק ג סימן סט

וקשה לרבינו תם לאידך לישנא דשרי תקשה להו , י תולעים שבכבד ושבריאה"פירש, ט דמעלמא אתו"מ, ני אסיריאמר רב ששת בריה דרב אידי קוקיא [סט]
( דף עג ב)ת פירש דבדגים מיירי כדאמרינן בפרק המוכר את הספינה "ור, מברייתא דלקמן ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ואף על גב דמינה קגבלי

אנא ול רבינא לאימיה אבלע לי "א, הן תולעים הגדילים בין עור לבשר, דכוורי שריא, ומורני דבשרא אסירי** גבי ההוא כוורא דעיילא ליה אכלה טינא לאוסיא 
בהמה בשחיטה  ל הכי השתא"א, מאי שנא מהא דתניא ותא נבלתם תשקצו לרבות דרנים שבבהמה[ לרבינא]אכיל אמר רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפחא 

ודוקא הני דמחיים אסירי , אבל דגים באסיפה בעלמא משתרו וכי גבלי בהיתירא קא גבלי, הוא דמשתריא והני מדלא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימי
הני מילי כשפירשו , על הארץג תמרה אסירי דמיקרי שרץ השורץ "ואף על גב דפירשו ע, אבל תולעים הגדילים בבשר אחר שחיטה או בדגים או בגבינה מותרין

דמסתמא אותם שפירשו מחיים נפלו , ולא חיישינן שמא פירשו מחיים חוץ לחתיכה, אבל תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר אין לאסור, מחיים
מים צוננים בקדירה אולי פירשו לדופני וראוי היה לחוש כששם הבשר ב, ל בספר התרומה"כ רבינו ברוך ז"כ, כשהדיחו הבשר ואלו נשארו בבשר ועתה יצאו

 .הקדירה ולאו היינו רביתייהו ונהגו להתיר

  הגהות אשרי מסכת חולין פרק ג סימן סט

גוף הילכך תולעים שנמצאו ב ,אבל תולעים בכוורי ברור הוא לנו דמינה קגבלי ולכך שרי .דלשון אוסייא שייך בדגים ,הכי משמע לישנא דעייל ליה באוסייא** 
 .הדג שרו ושנמצאו בחוטמו ובמיעייהו אסירי

ם א נמי מתיר שבדגים אפילו א"ורבינו שמואל בתרונ .ה בשם רבי יואל כתב דמותרין אפילו פירשו לגמרי"וראבי .ן דאסורים"כתב ראב ,ותולעים שבגבינה*** 
לא ולא דמיא לפירש לגג התמרה דאינה דרכו להיות א ,וכן שבגבינה דהיינו רביתייהו ,לגג החתיכהוכן בבשר המתלעת מחמת חום ואפילו פירש  ,פירשו לגג הדג

 .ז"מא. ה מתיר אפילו פירשו לגמרי"וראבי ,בגרעינים

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן מז

 .לגמריה מתיר בדגים ובגבינה ובשר המותלע אפילו פירשו "דראבי( תלז' סי)פ אלו טרפות "ז ס"כתב בא

 .ל"י ז"מהרא. ג שקופצים הנה והנה בקערה"רבים נוהגים היתר בתולעים של גבינה לאוכלן בהדיא אע



  ספר התרומה סימנים הלכות איסור והיתר סימן לו

מותרין  הואותן שבאו לאחר שחיטה מחמת סרחון מחמת הבשר או בגבינ ,דין תולעים שהם בחתיכת בשר או בחתיכת דג שבאו מחיי בהמה והדג שאסורין
אם [ד] ,יבא על הבשר בחוץ םולהא לא חיישינן דבשעה שמדיח הבשר במי ,האבל אם מחיים פירשו על הבשר אסורים לעולם כמו פירש על גג תמר .לאחר שמתו

 .היו בחוץ נופלין

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן לו

 ,דתניא את נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ,תולעים שנמצאו בכבד או בחתיכה של בשר אותן תולעים אסורין. דכבדא אסיר דכוורא שרי( ב"ע' ס)מורנא 
 ,וטעמא כדמפרש אותן של בהמה אסירי משום דבהמה בת שחיטה ,ואמר ליה רבינא לאימיה אבל עלי ואנא איכול .אבל תולעים הנמצאים בחתיכת דג שרי

מיהו אפילו של  .אבל דג לאו בר שחיטה הוא הלכך בין הדג בין התולעים משתרי באסיפה ,ושחיטה לא התירה רק הבשר אבל תולעים לאו בני שחיטה נינהו
 ,ני אסיריוהלכתא קוקא ,רב ששת קוקאני שרו מרכדפסיק תלמודא א ,ג דלא משתכחי בבית הרעי בבית המעיין אלא כי אם בגוף החתיכה"אע ,דגים אסירי

יה אוסי ,התולעים שבדגים אין עולה מגוף הדג אלא מעלמא אתו ונכנסים דרך אזנו כשהוא ישן ,פירוש ,כי ניים עייל ליה באוסייה ?ט"מ ,תולעים שבדג ,פירוש
בד נו שלמה פירש קוקאני תולעים שבכאבל רבי. כן פירש רבינו יעקב ,ועיילא טינא באוסייה ומת אההוא כוורא דיתב( ז"ע)אזנו וחברו פרק המוכר את הספינה 

מאן דאסר היינו משום דסבר דמעלמא אתו ' ואפי ,ועל זה קשה היכי שרי להו רב ששת הא תניא את נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ,או בחתיכת בשר
 .כ קרא למה לי למיסר"וא ,ולא מגוף הבשר גדלין

הכי אסורים התולעים כיון שמחיים של ' דהשתא אינן ודאי דאתיין מעלמא אפי ,אינן בבני מעיין' הלכך תולעים הנמצאים בחתיכת בשר או בחתיכת דג אפי
ג דפירש "דאע ,אז אפילו התולעים מותרין ,אבל אם לאחר שנשחטה הבהמה באו התולעים בבשר או בדגים או בגבינה מחמת סרחון הבשר .הבהמה באו שם

וגם לא חיישינן  ,אבל תולעים מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר שהוסרה אין בכך כלום ,פירש מחייםמ ש"על גג תמרה אסור דמקרי שורץ על הארץ ה
 .שפירשו בעודן חיים על החתיכה דמסתמא אותן שהיו לחוץ נפלו כשהדיחו הבשר

  מרדכי מסכת חולין פרק אלו טרפות רמז תרמו

כות הלכך תולעים הנמצאים בחתי ,[דהיינו דרצין]קוקני תולעים שבכבד או בחתיכות בשר ' י פי"שאבל ר ,ת תולעים שבמעי הדגים"האלפס ור' פי .וקוקני אסירי
אבל אם באו אחר שחיטת הבהמה  .ה אסורין כיון שהיו שם מחיי הבהמה"ג דלאו מעלמא אתו בודאי אפ"אע ,בשר או בגוף הבהמה אפילו אינה בבני מעים

מ כי פירשו מחיים אבל תולעים "ה ,ג דכי פירש על גג תמרה אסור משום שרץ השורץ"ואע .וכן בגבינה אז התולעים מותרין ,בבשר או בדגים מחמת סרחון
ולא חיישינן שמא פירשו מחוץ לחתיכה בעודן חיים דמסתמא אותן שיצאו לחוץ נפלו  ,מתים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר המוסרח אין קפידא בהן

דאין בהם [ אפילו שהתולעת חי מותרין]ל קבלתי מאבא מרי דתולעים הנמצאים בדגים ובגבינה מותרין וכן בבשר בהמה "ה כתב וז"וראבי .כשהדיחו הבשר
ואהני הוא דאיבעיא לן פירשו  ,אבל פירות שגידולן מן הקרקע איכא למיחש משום שרץ השורץ על הארץ ,משום אבר מן החי ולא משום שרץ השורץ על הארץ

א "כולא דמי לפירשה לגג תמרה לפי שאין דרכו להיות  ,ט נמי מתיר שבדגים ושבגבינה אפילו פירש לגב גבינה משום דהיינו רביתייהו"ורשב .מהו לאויר העולם
 .אבל ודאי אם פירש לגמרי נאסרו ,בגרעינים

  חידושי הרשב"א מסכת חולין דף סז עמוד ב

כ תיקשי ליה לרב משרשיא ולרב אשי "ל א"ת ז"ל תולעת שבריאה ושבכבד והקשה ר"י ז"פרש, גבליט מיניה "אמר רב משרשיא בריה דרב אידי קוקני שרו מ
 ל"ל דבדגים מיירי וכן פירשו הגאונים ז"ת ז"ואומר ר, נמי דאסר להו מדתניא לקמן בסמוך ואת נבלתם תשקצו לרבות דרנין שבבהמה ואף על גב דגבלי מיניה

 .ט מינם נאים כוורא ועאיל באוסיה דאלמא בדגים קא מיירי"והילכתא קוקני אסירי מוברוב הספרים נמי גרסי בהדיא 

קני ה שבדגים שרו דהנהו ודאי מיניה קא גבלי דלא דמי לקו"ומשו ,תולעים שנעשים לה לבהמה בין עור לבשר וכן לדגים' פי, מוראנא דנשרא אסירן דכוורא שרי
 ,וטעמא דפלגינן בין דבשרא לדכוורא כדמפרש ואזיל .כדאמרינן דמינם נאים כוורא ועאיל באוסיה ,ה אסירי"שהן הנמצאים במעי הדג דאתו ליה מעלמא ומשו

אבל דגים דבאסיפה בעלמא  ,ג דמינה גבלי כיון דלא אפשר להו בשחיטה אסירי"נ אע"הילכך ה ,א לקצת ממנה בלא שחיטה"בהמה בשחיטה משתריא וא
לא שנא שנמצאו בראש או  ,ל נראה שפין קוקאני הנמצאים מחיים בין בבהמה בין בדגים"בל הרב בעל התרומות זא .משתרו כי קא גבלי בהיתירא קא גבלי
דבשרא ' כ אפי"וא ,כ מוראנא דכוורא דמשתרו איצטרכינן לפרושי שהם הגדלים בחתיכת הדג לאחר מיתה"ל דא"וק, בבני מעים ואפילו בגוף החתיכה אסורין

אבל בשהתליע לאחר מיתה  ,דלא אסרו מוראנא דבשרא אלא בשהתליע מחיים ,לא בעיא שחיטה וכי קא גבלי בהתירא קא גבלי דההיא שעתא[ שרי]ג "נמי כה
  .ל כפרי שהתליע אחר שנתלש"דה ,ש דכוורא שרי"ש דבשרא ול"ל

ל "וכתב הרב בעל התרומות ז .ולחומרא ג החתיכה אסירי וכדאמרינן בפירשה על גב תמרה דסלקא בתיקו"ודוקא בשלא פרשו על גב החתיכה אבל פרשו ע
דמשמע דאם  ,ל שגורס למעלה פירשה ומתה מהו"י ז"ומיהו הא אתיא שפיר לגרסתו של רש, פ כן התולעים הנמצאים בקערה שנפלו מן הבשר מותרין"דאע

דכיון  ,סלקא בתיקו לא נפקא לן מינה מידיכלומר פרשה אחר שמתה ו ,ל שגורס פרשה מתה מהו"ח ז"אבל לגירסת ר ,פרשה לאחר מיתה פשיטא להו דשריא
 .ג דלא פרשה עד לאחר שמתה אסורה מספק"שפרשה אע

 דף פג עמוד א תורת הבית הארוך בית ג שער ג

מעלמא  ?מאי טעמא ,ששת בריה דרב אידי קוקני אסירי' גרסינן בפרק אלו טרפות אמר ר. ולענין מורנא דבשרא וקוקני והם התולעים הנמצאים בבהמה ובדגים
אמר . מינה קא גבלי ?מאי טעמא ,איכא דאמרי אמר רב שישא בריה דרב אידי קוקני שרו. מתקיף לה רב אשי אי מעלמא אתו לישתכחו דרך בית הרעי, אתו

י "פירש. עייל באוסיהוברוב הספרים מינם נאים כוורא ו. והלכתא קוקני אסירי מינם נאים ועייל באוסיה. רב אשי פשיטא משום דלא מישתכחן דרך בית הרעי
לרבות דרנין  "ואת נבלתם תשקצו"א דשרי להו מהא דתניא התם "כ תיקשי לרב שישא ולר"ל א"ת ז"והקשה עליו ר ,ל קוקני תולעת שבריאה ושבכבד"ז

יל מאי טעמא מינם נאים כוורא ועי"ל וכגרסת רוב הספרים דגרסי "וכן פרשו הגאונים ז ,ל פירש דבדגים מיירי"ת ז"ולפיכך ר ,ג דקא גבלי מינה"שבבהמה ואע
ירוש ופ ,כלומר מורנא דכוורא. ל רבינא לאימיה איבלא לי ואנא איכול"א. מורנא דבשרא אסירן דכוורא שריין. והילכך בין דבשרא בין דכוורי אסירי. "באוסייה

מדתניא ואת נבלתם תשקצו לרבות  ?א לרבינא מאי שנאל רב משרשיא בריה דרב אחא בר נפח"א. מורנא תולעים הגדלים בבהמה בין עור לבשר וכן בדגים
אבל דגים באסיפא בעלמא מישתרו כי  ,ופריק ליה הכי השתא בהמה בשחיטה מישתריא והני כיון דלא מהניא להו שחיטה באיסורייהו קיימי. דרנין שבבהמה

 . וכדאמרינן דמינם נאים כווארה ועייל באוסיה ,דמעלמא אתודהתם חיישינן  ,ולא דמי לקוקני שהם נמצאים במעי הדגים. קא גבלי בהיתירא קא גבלי

דלא אסרו  ,דההיא שעתא בהמה לא בעי שחיטה וכי קא גבלי בהיתירא קא גבלי ,ותולעים הגדלים בין בחתיכת דג בין בחתיכת בשר כל שלא פירשו מישרא שרו
ודוקא בשלא פרשו אבל . דהוה ליה כפרי שהתליע לאחר שנתלש ,א שריאבל כשהתליע לאחר שחיטתה אפילו דבשר ,מורנא דבישרא אלא כשהתליע מחיים

 . וכדבעי רב אשי בתולעת שבתמרה על גבי תמרה מהו וסלקא בתיקו ולחומרא ,פרשו אפילו על גבי חתיכה אסור

 דף פב עמוד ב תורת הבית הקצר בית ג שער ג

. לפי שאין דבר שבבהמה מותר אלא בשחיטה, בהמה ואפילו בין עור לבשר אסורים ולענין תולעים הנמצאים בבהמה ודגים ופירות תולעים הנמצאים במעי
ואת נבלתם "שאמר הכתוב , מפי השמועה למדו זה. והתורה רבתה אותם לאיסור, וכיון שכן אף התולעים הגדלים בבשרה בחייה אסורים לפי שאינן בני שחיטה

וכן הנמצאים במעי הדגים ". שרץ השורץ על הארץ"ואין צריך לומר הנמצאים במעיה שאותן מן החוץ הן באים ואסורן משום . לרבות דרנין של בהמה" תשקצו
, תולעים הנמצאים בדגים בין עור לבשר או בתוך הבשר מותרים. פעמים שהתולעים נכנסים דרך אזנו בשעה שהוא ישן ,פ שאינם נמצאים דרך בית הרעי"אע

 . נגדלו ולפיכך מותרים שהדגים אינן צריכין שחיטה ובאסיפה בעלמא מותריםשאלו באמת מבשרן 

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יז



שהן כפירות שהתליעו אחר , אבל דג מליח שהתליע הרי התולעת שבו מותרת, הדגים ובמוח שבראש הבהמה והנמצאת בבשר אסורה [ה]תולעת הנמצאת במעי 
וכן המים שבכלים שהשריצו הרי אותן שרצים מותר לשתותן עם המים שנאמר וכל אשר לו , שמותר לאכלן כולן כאחת בתולעת שבתוכןשנעקרו מן הארץ 

כלומר במים ובימים ובנחלים הוא שאתה אוכל את שיש לו ואין אתה אוכל את שאין לו אבל בכלים בין , סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו
אבל מה שאמרו מורנא דבשרא אסירי  .שאף בשר מליח תולעתו מותרת ,א שבוש הוא זה"א'. אבל דג מליח וכו :ד"השגת הראב. שאין לו מותר שיש לו בין

 .ל"תולעים שהיו בו מחיים קאמר ודכוורי שרי דחיי הדגים כמיתתן דמו עכ ,דכוורי שריין

  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יז

כ היאך היה רב ששת חולק על "דאין לפרש תולעים שבבשר דא ,שהם תולעים שבדג שבאו בו מחיי הדג ,הילכך קוקאני אסירי נןת הא דאמרי"וכן פר[ ה]
 והיאך היה הוא מתירה כדאיתא התם ודרנין הם תולעים הנמצאים בכבד או בחתיכת בשר שבאו ,לרבות דרנין שבבהמה "את נבלתם תשקצו"הברייתא דתניא 

ג דפרשו "אע .אז אפילו התולעים מותרים ,אבל אם לאחר מיתה באו התולעים בחתיכה מחמת סרחון הבשר או בדג או בגבינה ,שיתשם מחיי הבהמה כדפרי
וגם אין לחוש שפירשו מחיים חוץ  ,מ כשפרשו מחיים אבל התולעים שנמצאים מתים בקערה שנפלו מן הבשר שנסרח אין בכך כלום"ה ,על גג תמרה אסור

  .כ"ע ,ת והמצות"כ מסה"ע ,כבעמוד' וכן התולעים הגדילים במים וכו ,דמסתמא אותם שהיו לחוץ נפלו כשהדיחו בשר ,לחתיכה

  מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יז

 .וועייל ליה באוסייה'+( י לא גריס כוורא ופירש כשהבהמה ישנה כו"רש+ורא כו)ט מינם ניים "שם שם קוקאני אסירי מ '.תולעת הנמצאת במעי דגים וכו[ יז]
ותירצו בהמה  ,לרבות את הדרנין שבבהמה "ואת נבלתם תשקצו"והקשו מאי שנא מהא דתניא  ,עוד שם בגמרא תולעים דרני דבשרא אסירי דכוורי שריין

. דמשתרו והני כי קא גבלן בהיתרא קא גבלן( הוא)אבל דגים באסיפה בעלמא  ,בשחיטה הוא דמשתרי והני מדלא קא מהני להו שחיטה באיסורייהו קיימן
ושאמרו  ,ים לו דרך נחיריווהטעם מפני שאינן מתהוים ממנו אלא נכנס ,ונראה שרבינו סבור שכל התולעים הנמצאים בדג מחיים אסורין וזהו קוקאני דאסירי

ונתנו טעם לדבר לפי  ,משמע דאפילו לאחר מיתה אסירי ,ש דרני דבשרא ולא אמרו דבהמה"וז. דכוורי שריין הוא כשהתליעו אחר מיתה ודכותה בבשרא אסירי
אבל הדגים אינם צריכים שחיטה  ,טהאפשר לו בשחי שבשר הבהמה אינה מותרת אלא בשחיטה וכל דבר חי שיצא ממנה אפילו לאחר מיתה אסור כיון שאי

 .ל"זה נראה דעתו ז. ואף בדגים אם פירשו אסורין כמו כל פירות ,וכל דבר הגדל ממנו בהתר הוא גדל וכמו תולעת הפירות

הו איכא למימר ל והם מפרשים קוקאני אסירי והם הנמצאים במעי הדגים דבהנ"וזו היא שיטת האחרונים ז '.א זה שבוש שאף בשר המליח כו"ובהשגות א
סירי דמעלמא אתו אבל הנמצאים בדגים אפילו מחיים בין עור לבשר שרו דליכא למימר מעלמא אתו אלא ממנו הם גדלים ודכוותה בבהמה שנעשו מחיים א

אפילו על גבי החתיכה ג החתיכה אבל פירשו "ל ודוקא בשלא פירשו ע"וכתב הוא ז. ל"א ז"אבל אותן שגדלו אחר מיתה אפילו דבשרא שרו וזה דעת הרשב
 .ל"ד ז"פירשו לאחר מיתה אסירי מספק עכ' אסירי ואפי

  מעשה רקח הלכות מאכלות אסורות פרק ב הלכה יז

 ,ואם זאת כוונתו .דמדכתב במעי הדגים משמע דבבשרם שרי דלאו מעלמא אתי ,הדברים מגומגמים ויכולין לסבול כמה פירושים'. תולעת הנמצאת וכו[ יז]
ואם נאמר דכוונתו  .מדלא התיר אלא בבשר דג מליח משמע דבבשר דג חי אסור ,ותו .נמצאת בבשר דמשמע דקאי בין לדגים בין לבהמה שהזכירלמה כתב וה

מא וקשה דלמה לו לפרט בני מעים ומוח דידוע דמעל ,ל"וכן הבין הרב המגיד ז ,בכל מקום שימצאו בין בבני מעים בין במוח בין בבשר בין בדגים בין בבהמות
נאמר גבי דגים דכי ניים עייל ליה באוסייה לפי דברי ' ובגמ ,תו קשה דלמה הזכיר המוח בבהמה .אתו כיון שסופינו לאסור אף בבשר דמינה הוא דקא רבו

 .ועל הכל צריך יישוב ,ל וגירסתו"מ ז"הרה

  רות פרק ב הלכה יזמרכבת המשנה )חעלמא( הלכות מאכלות אסו

כ בדגים "משא ,דכל שנמצא בבשר בהמה אסור דחוששין שמא היה שם בחיי בהמה ולא אשתרו בשחיטה ,והנראה בכוונת רבנו. מ"עיין השגות ומ. דג מליח[ יז]
מליח חוששין שנמצא ' אבל בבשר אפי ,ש המגדל עוז"ונקיט רבנו דג מליח שהוא אורחא דמילתא כמ .תימא מחיים קגבלו באסיפה בעלמא סגי ושרי' דאפי ,שרי

 .כן גירסת הערוך ערך דרן לרבות את הדרנים שבראש הבהמה ,ש רבנו ובמוח שבראש הבהמה"ומ. דלא מהני ליה שחיטה ,בו מחיים ואסור

 סעיף יז:

 סימן לט אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות

שהם החולד והעכבר והצב והאנקה והכח והלטאה והחומט והתנשמת אחר מותם לוקה בכעדשה וכולן  ,והאוכל בשר משמונה שרצים האמורים בתורה
כגון הדלפון והצפרדע וכלב המים והתולעים  ,והאוכל כזית משרץ המים כגון הבריות שאין להם לא צורת דג טמא ולא צורת דג טהור. מצטרפין לשיעור זה

והשיב דמותר דאין כאן אלא עפרא  ,ל מהו לשרוף אחד ממיני השרצים ולאכלו משום רפואה"קלונימוס ז' לר ל"יהודה הכהן ז' ושאל ר. לוקה -והעלוקה 
 .ל כל הנשרפין אפרן מותר ואפילו באיסורי הנאה"ונראה כי הטעם כמו שאמרו ז .ל"בעלמא עכ

 

 

 סימן פז

 מקור האיסור

 בתורה נשנה איסור בישול גדי בחלב אמו ג' פעמים:

 : "לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר. ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך לא תבשל גדי בחלב אמו".י"ט שמות כ"ג, .1

 : "לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא ילין לבקר זבח חג הפסח... ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלוקיך לא תבשל גדי בחלב אמו".שמות ל"ד, כ"ו .2

 : "לא תאכלו כל נבילה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, או מכור לנכרי, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. לא תבשל גדי בחלב אמו".י"ד, כ"אדברים  .3

 ת שפסוק זה מוזכר ג' פעמים מובאים ההסברים הבאים:

 המה טמאה".)חולין משנה קי"ג ע"א(: "נאמר לא תבשל גדי בחלב אמו ג"פ, פרט לחיה ולעוף וב רבי עקיבא א.

 )קט"ו ע"ב(: "אחד לאיסורי אכילה, ואחד לאיסורי הנאה, ואחד לאיסור בישול". ב. רבי ישמעאל

 למודים נוספים בענין אסור אכילה והנאה מבשר בחלב מובאים בגמרא:

סור לא תבשלנה ותמכרנה. הרי שא -כשתמכרנה  אמרה תורה: -דבי רבי אליעזר אמרו: לא תאכלו כל נבילה וגו' או מכור לנכרי וגו' לא תבשל גדי בחלב אמו * "
 בהנאה".

 דש תהיון לי* "איסי בן יהודה אומר: מנין לבשר בחלב שאסור? נאמר כאן: כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך, לא תבשל גדי בחלב וגו' ונאמר להלן: 'ואנשי קו
. בהנאה מנין? אמרת קל וחומר: ומה ערלה, שלא נעבדה בה עבירה, אסורה ובשר בשדה טרפה לא תאכלו'. מה להלן אסור, אף כאן אסור. אין לי אלא באכילה

 בהנאה, בשר בחלב שנעברה בו עבירה בבישול, אינו דין שאסור בהנאה...".



 סעיף א:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קטו עמוד ב 

 לאיסור בשול.  -איסור הנאה, ואחד ל -לאיסור אכילה, ואחד  -דבי רבי ישמעאל תנא: לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים, אחד  

 סעיף ב

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיג עמוד א 

 -אסור לבשל ואסור בהנאה, בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה  -בחלב בהמה טהורה בשר בהמה טהורה  מתני'.
 רבי יוסי הגליליאינם מן התורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים, פרט לחיה ולעוף ובהמה טמאה.  חיה ועוף: ר"ע אומרמותר לבשל ומותר בהנאה. 

אסור לבשל בחלב, עוף שאסור משום נבלה, יכול יהא אסור  -, את שאסור משום נבלה 'לא תבשל גדי בחלב אמו', ונאמר 'לא תאכלו כל נבלה'נאמר  אומר:
 יצא עוף שאין לו חלב אם.  -ת"ל: בחלב אמו  ? לבשל בחלב

אפילו פרה ורחל במשמע; ולילף  -גדי עזים, הא כל מקום שנאמר גדי סתם  -. מנא הני מילי? א"ר אלעזר, אמר קרא: וישלח יהודה את גדי העזים כאן גמ'
פרה ורחל במשמע: ולילף מיניה! הוו להו שני אפילו  -מיניה! כתיב קרא אחרינא: ואת עורות גדיי העזים, כאן גדיי העזים, הא כל מקום שנאמר גדי סתם 

תיבי עזים כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין: הניחא למ"ד אין מלמדין, אלא למ"ד מלמדין, מאי איכא למימר? תרי מיעוטי כ
 - גדילהוציא את הדם,  - גדי, ]תינוק מרוסק[ בות את השליללר - גדי, ]=בשר נבלה[ לרבות את המתה -גדי לרבות את החלב,  -גדי  אמר שמואל:עזים. ה

ולא בחלב טמאה. הא תלתא גדי  - בחלב אמוולא בחלב שחוטה,  - בחלב אמוולא בחלב זכר,  - בחלב אמולהוציא את הטמאה;  -גדי להוציא את השליא, 
א, פירשא בעלמא הו -לאו גדי הוא, ושליא נמי  -, דם נמי מחד קרא נפקי - ואיסור חלב ומתהכתיבי, ואנן שיתא דרשינן! קסבר שמואל: איסור חל על איסור, 

 למעוטי בהמה טמאה. - וחד לרבות את השליל, -חד , פשו להו תרי

 תוספות מסכת חולין דף קיג עמוד א 

דדוקא ר"ע הוא דאמר חיה ועוף אינם מן התורה ונפקא לן מדדריש  ,הוא הדין בשר עוף לרבנן דאסור מן התורה -בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה כו' 
 לקמן את שאסור משום נבלה אסור לבשלו בחלב.

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיד עמוד ב 

 .כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל -שנאמר לא תאכל כל תועבה  ?אמר רב אשי: מנין לבשר בחלב שאסור באכילה

 דף קג עמוד ב תלמוד בבלי מסכת חולין 

חוץ מבשר דגים וחגבים.הנודר מן הבשר מותר בבשר  -חוץ מבשר דגים וחגבים. ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן  -אסור לבשל בחלב  כל הבשר .'מתני
 דגים וחגבים.

ם דלא כרבי עקיבא, דאי רבי עקיבא, האמר: חיה ועוף אינו מן התורה; אימא סיפא: הנודר מן הבשר מותר בבשר דגי -אסור מדאורייתא, כמאן  -הא עוף  גמ'.
ו לו ור"ע אוסר, אמרמותר בדלועין,  -אסור, אתאן לרבי עקיבא, דאמר כל מילי דמימליך עליה שליח בר מיניה הוא, דתניא: הנודר מן הירק  -וחגבים, הא עוף 

שדלועין בכלל  -לר"ע: והלא אומר אדם לשלוחו קח לנו ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין! אמר להן: כן הדבר, כלום אומר לא מצאתי אלא קטנית? אלא 
רב  סבר לה כרבנן. -לה כר"ע, בבשר בחלב  : רבי היא, ונסיב לה אליבא דתנאי, בנדרים סבראמר רב יוסףירק, ואין קטנית בכלל ירק, רישא רבנן וסיפא ר"ע! 

שאינם לא מדברי תורה  -אשי אמר: כולה ר"ע היא, והכי קאמר: כל הבשר אסור לבשל בחלב, מהן מדברי תורה, ומהן מדברי סופרים, חוץ מבשר דגים וחגבים 
 ולא מדברי סופרים.

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קד עמוד א 

 יוסף: שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא, דאי סלקא דעתך דרבנן, אכילה גופה גזירה, ואנן נגזר העלאה אטו אכילה! ומנא ואסור להעלות ]וכו'[. אמר רב
דתנן: חלת חוצה לארץ והיכא דליכא כהן קטן ששורפה ומפריש שניה נותנה לכהן טמא אפילו הוא זב דלא מפליג התם  -תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה 

א דמיא לחלה שניה בסמוכין לא"י דהתם לעולם צריך להפריש אבל ברחוקים אי איכא כהן קטן או גדול שטבל לקריו אין צריך להפריש חלה בשום טומאה ול
אפילו שניה כלל והיא קלה ביותר אלא שאסורה לזרים דלא אשכחן דשרי לה אלא לכהנים ונראה שאינה טובלת שהרי יש כמה מקומות דלא מפרשי לה כלל ו

 אע"פכהן קטן ועל אותן מקומות יש קצת תימה אלא לפי שאינה טובלת וצריך לשומרה מלהאכילה לזרים נמנעו מלהפריש ושמא אפילו אינה מדמעת וליכא 
בחו"ל אינה מדמעת דמשמע הא דישראל מדמעת מ"מ השניה שהיא  גוישהראשונה נראה קצת דמדמעת מדתניא בפרק רבי ישמעאל )מנחות דף סז.( תרומת 

 ביותר שמא אינה מדמעת וכמו שלא גזרו על תערובות דמאי כמו כן שמא לא גזרו בה כיון שהיא קלה כל כך. קלה

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קטז עמוד א 

עקיבא  ורייתא, ור''רבי יוסי הגלילי אומר: נאמר לא תאכלו'. מאי איכא בין רבי יוסי הגלילי לרבי עקיבא! איכא בינייהו חיה, רבי יוסי הגלילי סבר: חיה דא
רבנן גלילי סבר: עוף אפילו מדהא מדרבנן אסירי, ור' יוסי ה -: עוף איכא בינייהו, ר' עקיבא סבר: חיה ועוף אינן מן התורה איבעית אימאסבר: חיה דרבנן; 

לב. במקומו של רבי אליעזר היו כורתין עצים, לעשות פחמין לעשות ברזל. במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בח תניא נמי הכי:נמי לא אסיר; 
מיה דרבי, אמר ליה: אמאי לא תשמתינהו? אמר ליה: , אייתו לקמיה רישא דטיוסא בחלבא, ולא אמר להו ולא מידי, כי אתא לקלוי איקלע לבי יוסף רישבא

 אתריה דרבי יהודה בן בתירא הוא, ואמינא, דרש להו כרבי יוסי הגלילי דאמר יצא עוף שאין לו חלב אם. 
 -דאורייתא  רבי יוסי הגלילי סבר חיה דנפקא ליה מגדי פרט לעוף ובין רבי יוסי הגלילי דנפקא ליה מבחלב אמו. - פירש"י: מאי איכא בין ר"ע

ר"ע דפריש דאינו מן התורה משמע הא  -עוף איכא בינייהו  דכל שהוא אסור משום נבלה נוהג בו בשר בחלב חוץ מן העוף שאין לו חלב אם.

ליה  דלרבי יוסי הגלילי אפילו איסורא דרבנן לית - תניא נמי הכיאבל רבי יוסי הגלילי דלא פריש האי לישנא שרי ליה לגמרי.  ,מדרבנן יש לו

אית ליה מכשירי מצוה דוחין את השבת במצוה שדוחה את השבת ואם אין לו אזמל למולו בשבת כורתין עצים לעשות  - רבי אליעזרבעוף. 

 צייד עופות רישבא לשון אין פורסין רישבין ליונים. -רישבא פחמין ועושין אזמל. 

 תורת הבית הארוך בית ג שער ד 

ה בזה דבר תורה. שנינו בפרק כל הבשר בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה אי זה בשר ואי זה חלב אסורין ז
אמו  בחלב בהמה טמאה או בשר טמאה בחלב בהמה טהורה מותר לבשל ומותר בהנאה. ר' עקיבא אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב

)דברים יד( נאמר )שם( לא תאכלו כל נבלה ונאמר לא תבשל גדי בחלב אמו האסור משום  ר' יוסי הגלילי אומרעוף ובהמה טמאה. שלוש פעמים פרט לחיה ול
 אסור משום בשר בחלב. עוף שהוא אסור משום נבלה יכול יהא אסור משום בשר בחלב תלמוד לומר בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב אם. וחיה ועוף -נבלה 

מאי איכא בין ר' יוסי ובין ר' עקיבא איכא בינייהו  דאיתמר עלה בגמראהתורה אבל מדרבנן אסירי.  דקאמר ר' עקיבא אינן מן התורה דוקא קאמר אינן מן
אסירי.  עוף נמי איכא בינייהו, ר' עקיבא סבר חיה ועוף אינן מדאורייתא, הא מדרבנן ואי בעית אימאחיה ר' יוסי הגלילי סבר דאורייתא ור' עקיבא סבר דרבנן, 

ל , דגרסינן התם לוי איקלע לבי יוסף רישבא, איתו לקמיה רישא דטווסא בחלבא ולא אכוליתא לדר' יוסי הגלילימדרבנן לא אסור.  ור' יוסי סבר עוף אפילו
י, ואמינא דילמא דריש להו כר' יוסי הגליל ,ולא אמר להו ולא מידי, אתא לקמיה דר' אמר ליה אמאי לא תשמתינהו, אמר ליה אתריה דר' יהודה בן בתירא הוה

 אמר יצא עוף שאין לו חלב אם.ד

 תורת הבית הקצר בית ג שער ד 



הנאה, בשר בחלב אסור מן התורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. ונאמר בתורה שלשה פעמים. ומפי השמועה למדו שהאחד לאיסור אכילה, ואחד לאיסור 
אינו אסור מן התורה אלא מדברי סופרים. איזהו בשר אסור בחלב? בשר ול שלא כדרך בישואחד לאיסור בישול. ולמה הוציאו הכתוב בלשון בישול לומר לך 

שאינם  אע"פ חיה ועוףבהמה אסור מן התורה. נאמר לא תבשל גדי בחלב אמו שלשה פעמים, לומר לך, גדי ולא חיה, גדי ולא עוף, גדי ולא בהמה טמאה. 
 אסורים בחלב מן התורה אסורים הם מדברי סופרים.

 ן דף מב עמוד ב רי"ף מסכת חולי

בשר בהמה טהורה עם חלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מתני' 
 מותר לבשל ומותר בהנאה ר"ע אומר חיה ועוף אינן מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים פרט לחיה ולעוף ולבהמה טמאה:  

 ק ח סימן נא רא"ש מסכת חולין פר

בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה מתני' נא 
. ומה שהביא חיה ועוף אינם מן התורה שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, שלשה פעמים, פרט לחיה ועוף ולבהמה טמאה ר"ע אומרמותר לבשל ומותר בהנאה. 

וקא דרבנן פליגי עליה, הא קי"ל ]עירובין מו:[ הלכה כר"ע מחבירו דוואי ס"ל רב אלפס דר"ע, ולא הביא דרבי יוסי הגלילי, משום שפוסק הלכה כרבי עקיבא. 
 כן נתמעטו חיה ועוף ובהמה טמאה:ולא כנגד רבים, אלא ודאי סבירא ליה דלא פליגי, אלא ת"ק אמר שנוהג בבהמה טהורה דוקא ולא בטמאה, ור"ע מפרש מהי

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 ,כאחד לוקה כזיתוקוברין אותו ואפרו אסור כאפר כל הנקברין, ומי שיבשל משניהם  ,בשר בחלב אסור לבשלו ואסור לאכלו מן התורה ואסור בהנאה ]א[
 שלא בשל.  אע"פו ,שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, וכן האוכל כזית משניהם מהבשר והחלב שנתבשלו כאחד לוקה

כלומר ואפילו בשולו אסור ואין צריך לומר אכילתו, כמו ששתק מלאסור הבת מאחר שאסר  ,לא שתק הכתוב מלאסור האכילה אלא מפני שאסר הבשול ]ב[
 בת הבת. 

עד שיפרוט  ,שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, וגדי הוא כולל ולד השור ולד השה ולד העז ,ה אלא בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורהאין אסור מן התור [ג]
ולא נאמר גדי בחלב אמו אלא שדיבר הכתוב בהווה, אבל בשר בהמה טהורה )שבשלו( בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה )שבשלו(  .ויאמר גדי עזים
 ואין חייבין על אכילתו משום בשר בחלב.  ,הורה מותר לבשל ומותרת בהנייהבחלב בהמה ט

, ואסור באכילה מדברי סופרים כדי בהנייהומותר  לבשלולפיכך מותר  ,מן התורה אסור באכילהבין בחלב חיה בין בחלב בהמה אינו  חיה ועוףוכן בשר  [ד]
 ,כלו בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, שהרי אין משמע הכתוב אלא גדי בחלב אמו ממששלא יפשעו העם ויבואו לידי איסור בשר בחלב של תורה ויא

 לפיכך אסרו כל בשר בחלב. 

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

דאי ר' עקיבא הא אמר  ,דלא כר' עקיבא ?בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ובגמ' כמאן אסור לבשל]ד[ וכן בשר וכו'. במשנה תחלת הפרק )דף ק"ג:( כל הבשר 
חוץ מבשר דגים וחגבים שאינן לא מדברי  ,מהן מדברי תורה ומהן מדברי סופרים ,ותירץ רב אשי ה"ק כל הבשר אסור לבשל בחלב .חיה ועוף אינו מן התורה

שלא אסרו אותם  ,ועוף אפי' מדבריהםדאי בבישול בלא אכילה לא נאסרו חיה  ,ולישנא דקרא דנקט ,דהאי לבשל לאכול הוא ומפרש רבינו .תורה ולא מד"ס
אבל בבשול והנאה לא נאסרו ולא יפו כחם מבשר בהמה טהורה עם חלב טמאה שמותרין בבישול ובהנאה  ,מפני אכילת בשר בהמה המצוי ,אלא באכילה בלבד

שיש לדחות דשאני התם שיש אחד מהם כבר אסור  אע"פו ,ואין הגזירה אלא על אכילה בלבד ,אלמא לא גזרו בישול והנאה אטו בישול והנאה ,כנזכר למעלה
וכשם שגזרו  ,אבל בחיה ועוף בחלב שכל אחד בפני עצמו היתר גזרו על הבשול ועל ההנאה שמא יבא לידי איסור אכילה ,ואין לחוש שמא יאכלם ,באכילה

 סרו אלא באכילה בלבד:זהו דעת רבינו שלא נא ,וכאלה חדא גזירה היא ,באיסור העלאה על השלחן כמו שיתבאר בפ' זה

 רמב"ם הלכות ממרים פרק ב הלכה ט 

א סיף עליו ולהואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות וכן יש להן להתיר איסורי תורה לפי שעה מהו זה שהזהירה תורה לא תו
ם בדבר שהוא מן התורה בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה, כיצד הרי כתוב תגרע ממנו, שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ולקבוע הדבר לעול

אבל בשר העוף מותר בחלב מן , בשר חיהבשר בחלב, בין בשר בהמה בין  לבשל ולאכולבתורה לא תבשל גדי בחלב אמו מפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר 
ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה הרי זה מוסיף, אבל אם התורה, אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב הרי זה גורע, 

מותרת אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבא מן הדבר חובה ויאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש כך החיה 
רת חוץ מן העז, ויבא אחר לומר אף בשר העז מותר בחלב פרה או הכבשה שלא נאמר אלא אמו שהיא שהרי לא נתפרשה, ויבא אחר לומר אף בשר בהמה מות

 סייג לתורה מינו, ויבא אחר לומר אף בחלב העז שאינה אמו מותר שלא נאמר אלא אמו, לפיכך נאסור כל בשר בחלב אפילו בשר עוף, אין זה מוסיף אלא עושה
 וכן כל כיוצא בזה. 

 ממרים פרק ב הלכה ט כסף משנה הלכות 

פה מפי השמועה למדו שזה שאסר הכתוב וכו' בין בשר בהמה בין בשר חיה קשה ממ"ש בפ"ט מהל' מאכלות אסורות דבשר חיה אינה אלא  על מ"ש רבינו
בן בתירא  מד"ס וי"ל דהתם קושטא דמילתא קאמר שפסק כר"ע אבל מ"מ כיון דחזינן בגמרא )חולין קט"ז( דלוי איקלע לבי )יוסף רישבא( ואמר אתריה דר"י

ע אם אמינא דילמא דרש להו כר"י הגלילי מעתה כשיעמוד ב"ד ויאמר בשר חיה מותר מן התורה אלא שאנו נאסור אותו מפני סייג כבר אפשר שיהיה גורהוה ו
אחר ענין הדין מליהיה במקום שנוהגין כרבי יוסי הגלילי וכדי ליקח משל בדבר דשייך ביה גורע ושייך ביה מוסיף נקטה בענין זה ולא חשש שנבוא לטעות מכאן 

 שבמקומו )פסק( כר' עקיבא דחיה אינה מן התורה:

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתכח 

ו כל כמה ומכאן יש להוכיח דאם נאסר בשר בחלב ע"י מליחה או ע"י כיבוש דדוקא באכילה אסור ולא בהנאה ויש דוחין הלכך המתיר בהנאה אין מוחין ביד
 איסור.דלא אשכחן ראיה ל

 סעיף ג:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קג עמוד ב 

 חוץ מבשר דגים וחגבים. -. כל הבשר אסור לבשל בחלב מתני' 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 ]ה[ דגים וחגבים מותר לאכלן בחלב, והשוחט עוף ונמצא בו ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב.

 תורת הבית הארוך בית ג שער ד 

והם שני מינין בשר דגים ובשר חגבים דתנן כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים. ולישנא דקרא נקט דאפיק אכילה  .ויש בשר מותר בחלב 
בחלב אם. והוא בשר בהמה  -דאורייתא : שלשה מינין בבשר בחלבנמצאו בלשון בישול אבל הוא הדין לאכילה דדגים וחגבים מותר לבשל ולהעלות ולאכול. 

ים כבשר דגים וחגב -וכן בשר בהמה בחלב מתה. ומותר לגמרי  .ואפילו בחלב כחל שאינו חלב אם אלא חלב מתה ,והוא בשר חיה ועוף בחלב גמור -ואסור דרבנן 
 או קרוש לכולי עלמא.  ,אי נמי אפילו בשר בהמה בחלב זכר ובחלב קיבה אפילו צלול כדעת הגאונים ז"ל ,אפילו בחלב גמור



 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב 

 ואין הכי נמי דבשר דגים וחגבים אפילו לאכלו בחלב ,. דילמא אתי למיכלינהו בהדי הדדיואסור להעלות בשר עם הגבינה על השולחן חוץ מבשר דגים וחגבים
שר דגים ]וחגבים[ דאי לא תנא הכי לא הוה תני קושטא דשריותא שרי אלא נקט תנא לאשמעינן דשאר בשר אפילו בהעלאה נמי ]אסור[ ואיצטריך למתני חוץ מב

דאיסור בשר בחלב בלשון בישול אפקיה  ,ממילא משמע דלאכלן בחלב נמי שרי ,דאכילת בשר דגים וחגבים בחלב מרישא שמעינן לה דכיון דלבשלן בחלב שרי
 זה נראה לי: ,רחמנא

 סעיף חתורת חטאת כלל סב 

אם ניכר בו שהוא מן הדגים כגון שיש בו קשקשים [ כג] שהוא מותר אם קבצו בכלי אסור משום מראית העין ולכן אע"פ :(כא)דם דגים אמרינן בכריתות . ח
מראית  הניחו מן השקדים בקערה שניכר שחלב שקדים הוא משום עוף בחלב שעושין משקדים אא"כללמוד מכאן ואוסרין לאכול בשר  ויש רוצים[ כד] מותר
ואפילו בבשר בהמה אינו אסור אלא  ,בבשר עוף בחלב שהוא דרבנן , משא"כואין ראיה מדם שהוא בכרת ויש לחוש למראית העין .ולא ראיתי נוהגין כן ,עין

א דכתב "וראיה לדברי דהא מותר לבשל בחלב בהמה טמאה ולא חששו למראית עין. ואפילו לדברי הרשב .חששו למראית עיןולכך לא  ,דרך בישול דוקא
אבל בלא בישול רק באכילה דאינו רק דרבנן פשיטא  ,יינו דוקא בבישוללב אשה משום מראית העין יש לומר הדאסור לבשל בשר בח[ רנז' ג סי"ח]בתשובה 
}והנה הרב הסמך על לשון הרשב"א שבב"י, ושם קיצר הב"י, ובשו"ת הרשב"א  הא לא חששו גבי חלב בהמה טמאהתמוהים דא "וגם דברי הרשב ,דאין לחוש

 .   "ע וגם בטמאה{האסר להדיא בבישול וכ"ש באכילה משום מר

 מנחת יעקב על התורת חטאת כלל סב
 נישא ,הביצה מן שהוא וניכר עליו מוכיח שהביצה פ"אע עין מראית מפני דאסור שבביצה דם דטפת' ד דין לעיל דמבואר ג"ואע. הדגים מן שהוא בו ניכר אם [כג]

    .הפוסקים בשם ו"ס ס"בס י"הב כ"וכ ,טפי גזרינן דאסור העוף דם דאיכא כיון התם

 ותברור בראיות והוכיחו כאן הרב על השיגו כולם ז"פ' סי ך"והש ב"ע ב"צ דף שבע ובבאר ז"פ בסימן ח"והב ב"נ סימן ה"בפכ ל"מהרש דעת הוא. רוצים ויש [כד]
 טמאה בחלב חששו דלא בטעמים שונים דרכים בכמה הם תירצו א"הרשב על הרב דמקשה והא .עין מראית משום חששו דרבנן במידי דאף ופוסקים ס"הש מן
 לו שיש דבמקום ז"הט שם מסיק דינא ולענין' ו' ה' ד ק"ס ז"פ בסימן ז"הט כתב ג"וכה', וז ו"וי ק"ס ז"פ סימן ך"ובש שבע בבאר ש"ע, טמאה בהמה בשר או

 טמאה ובחלב דרבנן בעוף זה בשביל האכילה לאסור אין שקדים לו שאין במקום אבל ,מתקנינן לתקוני דאפשר היכא וכל לכתחלה היכר לעשות יש שקדים
 :   עיקר ל"וכנ ל"עכ כן לעשות יש בדבר סכנה שאין אף רפואה לצורך להתיר יש אשה בחלב וכן ,איפכא או טהור ובשר

 סעיף ד:

 שו"ת הרשב"א חלק ג סימן רנז 

: בשר בחלב אשה, מהו? כיון שחלב האשה אחר שפירש, מותר, א"כ אין בזה איסור כלל, וכמו שהוציאו מגדי חלב בהמה טמאה בהדי בשר בהמה עוד שאלת
שחששו  טהורה, וחלב בהמה טהורה בהדי בשר בהמה טמאה, שאין בהם שום איסור, לא מדברי תורה, ולא מדברי סופרים; או: אסור משום מראית העין, כמו

מאותה דדם דגים, ומדם שעל גבי הככר, שאמרו: גורדו. ומה  .לאכלו, כל שנכר בו כ"שמסתברא, שאסור לבשלו,  תשובה:ם דגים, בזמן שאין בו קשקשים.  בד
ברי תורה , שאין באלו חיוב כלל, לא מדאכילתו ובשולושהוציאו בשר בהמה טהורה בהדי חלב טמאה, ובשר טמאה בהדי חלב טהורה, לא דברו אלא בחיוב 

 , לא דברו. ואין זה בכלל מה ששנינו במשנתינו כלל, דדם של בין השינים, מוצצו ואפילו מצות פרוש אין בו,אבל באיסור מראית העיןולא מדברי סופרים, 
 י ברור. ואם נפל לתוך התבשיל, בטיל, ואין צריך ששים; וזה נראה ל .גורדו, והא נמי דכותיה היא, דמאי שנא ואפילו הכי שעל הככר

שאמרת וזה לשונך: אבן הבשר חיה, חשו למראית העין, ואסרוהו עם החלב מדברי סופרים; ע"כ. והלשון הזה אינו מחוור דאפילו לפי מה  עוד ראיתי בכתבך,
יש בין מה  והפרש גדול שפוסק: דחיה, כעוף, ושניהם מדברי סופרים, לא משום מראית העין אסרום, אלא משום גזרה, כלומר: גזרה אלו, אטו בשר בהמה.

מן שיש בו שאיסורו משום גזרה, בין מה שאיסורו משום מראית העין, כי מה שאיסורו משום מראית העין, כל שיש בו היכר, אינו נאסר כדם דגים שכנסו בז
עוף בחלב, ובשר חיה בחלב, ואפי' למ"ד קשקשים, מותר, וכאן אינו אוסר תערובת, וכן אם הוא במקום מכוסה, כדם שעל השנים, מוצצו ואוכלו; ואלו בשר 

נה, כול עמו גבידבשר חיה מדברי סופרים, אסור להעלותן עם הגבינה על השלחן, ואוסרין תערובתן, ובעו שיעור; ואלו היה לו בשר עוף או חיה בפיו, אסור לא
ה דעלמא: אלא בשר חיה בחלב, ואפי' למ"ד דאינו מדברי וכ"ש בשר חיה, דיש מן המפרשים דאמרו: דאינו באוכלים באפיקורין, משום דמחלף בבשר בהמ

 תורה, מדברי סופרים, אסור כשל תורה, משום גזרת בשר בהמה בחלב.

 סימן פז  -מחזיק ברכה יו"ד 

הוא שלא שלטו מאורי אור עיניהם בגוף תשובת הרשב"א שמרן ז"ל כתבה  ,והגורם לרבנן קדישי מור"ם והט"ז והש"ך והנמשכים אחריהם לכתוב מה שכתבו 
עתתא גדול בב"י בקצור. אבל אנו בעניותנו הן הראנו ה' תשובת הרשב"א במילואה והיא בח"ג הנדפס מחדש סי' נז"ר. ובהגלות נגלות אמרי קדוש מארא דשמ

 .אדונינו ורב הרשב"א זצ"ל הקולות יחדלון

 סעיף ה:

 מסכת ביצה דף ו עמוד ב תלמוד בבלי 

כלה אמר רב הונא אמר רב: ביצה עם יציאתה נגמרה. מאי עם יציאתה נגמרה? אילימא עם יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה בחלב, הא במעי אמה אסורה לא
  ...מותרות לאכלן בחלב! -בחלב? והתניא: השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות 

  רש"י מסכת ביצה דף ו עמוד ב

דהשתא הוה ביצה  - לאכלה בחלבלא חשיבא ביצה גמורה, ולקמיה מפרש ואזיל למאי הלכתא.  -כשיצאה נגמרה ברייתה, אבל מקמי הכי  - עם יציאתה נגמרה
שמעורה  לבדו גמור, ואע"פ שהחלמוןאלא ואפילו בלא קליפה לבנה,  - ביצים גמורותאינה ביצה, ואסורה לאכלה בחלב.  -ולא בשר, אבל הנמצאת במעי אמה 

 אסורות. -בגידין  שריא, כדלקמן מדפליג ר' יעקב עליה, ואמר: אם היו מעורות -עדיין בגידין 

 תוספות מסכת ביצה דף ו עמוד ב 

ן והכא היכי מותר לאכל .א( ביצת נבילה כל שכמוה נמכרת בשוק ב"ש מתירין וב"ה אוסריןוקשה דהא אמרינן בעדיות )ה, - ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב
דאמרינן בעירובין )דף סב: ושם( אפילו ביעתא בכותחא לא לשרי איניש במקום  וקשה .דטעמא משום דבשר עוף בחלב מדרבנן ואפילו ב"ה מודו וי"ל ?בחלב
א דב"ה דאסרי ביצת נבלה היינו משום דכ"ע מודו דביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב וטעמוי"ל  ,מאי קמ"ל פשיטא והאיכא בסמוך ר' יעקב דאסר ,רביה

כתובות ס: דגזרינן אטו ביצת טרפה כדאמרינן בעדיות ומודים בביצת טרפה שהיא אסורה מפני שהיא גדילה באיסור ]וע"ע תוס' עירובין סב: ד"ה אפילו וב
 ד"ה אפילו ובב"ק מז. ד"ה מ"ט ובחולין נח. ד"ה ושוין[.

 תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ז עמוד א 

 אסורות.  -מותרות לאכלן בחלב. רבי יעקב אומר: אם היו מעורות בגידין  - גמורותופא, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים ג

 תוספות מסכת ביצה דף ז עמוד א 



 ופירש הקונטרס דגמורות קאי אחלמון ?תימה כיון דגמורות כיצד היו מעורות -ומצא בה ביצים גמורות וכו' ר' יעקב אומר אם היו מעורות בגידין אסורות 
 והכי גרסינן ומצא בה ,דלא גרסי גמורות ניחא ולפי הספרים ,על כן קאי רבי יעקב וקאמר אם היו מעורות ,אבל לא נתקשה עדיין השפופרת מבחוץ רק הקרום
 ביצים מותרות לאכלן בחלב רבי יעקב אומר כו'.

 רא"ש מסכת ביצה פרק א סימן ח 

גמורות שנגמר החלמון בעורן בלא קליפה ועדיין מעורות בגידין יפה. דמדאסר ר'  ופרש"ינגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב. והשוחט את התר
 אבל ,החלמוןובלבד שיגמור  ,אלא שנגמר החלמון והיינו שלל של ביצים כשמחוברות באשכול ,ואפי' הן מעורות .אליעזר בן יעקב מעורות מכלל דת"ק שרי
 .אותם שלא נגמר החלמון שלהם אסורים

 רמב"ם על משנה מסכת עדויות פרק ה משנה א 

קשה כבצים הנמכרים בשוק מותר לאכלה ואם היתה בקלפתה  קלפתה]א[ ביצת הנבלה, אם שחט עוף ונתנבל בשחיטה ומצא בו ביצה, אם היתה גמורה שכבר 
 רכות ואפילו מעט מאד הרי זו אסורה לפי שהיא מכלל המעים. אבל ביצת עוף טרפה הרי היא אסורה מן הטעם שהזכיר. 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה 

 גמורות מותר לאכלן בחלב.  [ב]והשוחט עוף ונמצא בו ביצים 

 יימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה הגהות מ
 שיש להן קליפה ע"כ:  ]ב[

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ה 

( נזכרת כאן בהלכות השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב רבי יעקב אומר אם היו ברייתא פ"ק דיו"ט )ז. והשוחט עוף וכו'.
? כל שיש לה חלבון איזו היא ביצה גמורה וכתב הרשב"א ז"לשרי כיון שנגמרה.  מעורות בגידיםומשמע דת"ק אפי'  ,כת"ק וקי"ל .בגידים אסורותמעורות 

מליחה שכל שאין לה חלבון הרי היא טעונה  עוד כתבואסור לאכלה בחלב.  ,אין לה אלא חלמון עדיין היא בשר וכגוף העוף ,שמעורות בגידין וחלמון אע"פ
 לקדרה כדין בשר: 

 תורת הבית הארוך בית ג שער ד דף פד עמוד ב 

בפרק קמא דביצה השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים דתניא וביצים הנמצאים במעי התרנגולת שאינן גמורות הרי הן כגוף התרנגולת ואסור לאכלו בחלב. 
, למוןושאינן גמורות כל שאין לה אלא ח ,גמורות כל שיש להן חלמון וחלבון ופירושן אסורין. גמורות מותרות לאכלן בחלב ר' יעקב אומר אם היו מעורות בגידי

דא כרבנן ח וקיימא לןאע"ג דמעורות בגידין מותרות...דאלמא לרבנן  ,מדקתני ר' יעקב אומר אם היו מעורות בגידין אסורות ,מיקל הוא מדר' יעקב דודאי ת"ק
גמורות שנגמרה קליפתן ונתקשית  ויש מי שפירששר עוף בחלב דרבנן ובדרבנן הלך אחר המיקל. וכן פסקו כל הפוסקים. דיחיד ורבים הלכה כרבים. ועוד דב

 ואין השמועה מתחוורת לפירושא. וכדינם לבשר בחלב כך דינם לענין מליחה וכמו שכתבתי במליחה. 

 תורת הבית הקצר בית ג שער ד דף פד עמוד ב 

ון חלבכל שיש לה  ?בצים גמורות מותרין לאכלן בחלב, ושאינן גמורות דינן כדין גוף העוף ואסור לאוכלן בחלב. איזהו ביצה גמורההשוחט התרנגולת ומצא בה 
שאינה גמורה עד שתשלם קליפתה ותתקשה,  וי"א. אין לה אלא חלמון עדיין בשר הוא וכגוף העוף הוא ואסורה לאכלה בחלב. שמעורת בגידין, אעפ"י וחלמון
  שון נראה לי עיקר.והרא

 מרדכי מסכת ביצה פרק ביצה רמז תרנ 

אבל אם לא נתקשה הקליפה החיצונה  החיצונהשנגמר לגמרי עם קליפתו  כך פירש רשב"ם .השוחט התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב
והכי  ,אבל תרנגולת שנתנבלה בשחיטה איסורה איסור דאורייתא ,ודוקא לענין בשר בחלב שרינן ביצים גמורות .כדרך הנמכרת בשוק דין בשר עליה לכל דבר

  .וב"ה אוסרין ,תנן פ"ה דעדיות ביצת נבילה אם יש כמוה נמכרת בשוק ב"ש מתירין

 הר"ן על הרי"ף מסכת ביצה דף ג עמוד ב 

שעדיין מעורות בגידין  אע"פוהשוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותרות לאכלן בחלב. בגמרא מוכח דביצים גמורות שיש להן חלבון וחלמון 
 .נינהו אבל שאין גמורות בעו מליחה דבשר גמור ,וה"ה נמי דביצים גמורות כי האי גוונא לא בעו מליחה ,מותרות לאכלן בחלב

 לכות איסורי מאכלות אורחות חיים ה

והר' יהונתן הכהן דוקא ביצים גמורות באותה קליפה דקה ולבנה אלא שעדין היא רכה.  וי"אהשוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות מותר לאכלן בחלב. 
דאפילו מעורות  והבעל ההשלמה ז"ל כתבדאפילו בלא קליפה דקה החיצונה מותר והוא שנעקרו מן האשכול אבל אם הם עדיין תלויין באשכול אסור.  ז"ל כתב

למעוטי אותן הפילוטי"ש שהן  ,דכיון דאמר ]גמורות[ דבעינן שתהיו גמורות בצורתן שתהיינה להן אורך ויהיה ראשן אחד חד והאחר כד וי"אבגידין מותר. 
צריכין סורין לאכלן בחלב ודכל זמן שהן תלויין באשכול א ן ז"לוכן נמי דעת אדני זקני הר' דוד הכהעדיין ככדור ואפילו יש שם חלבון מבחוץ לאו גמורות הן. 

 .עכ"ל ,הפה ובלא נטילה חאבל אם אכלן בפני עצמן מותר לאכל אחריהן גבינה או חלב בלא קנו ,ודוקא מעורבין בבשר בחלב הוא דאסירי ,בשרמליחה כ

 תורת חטאת כלל ע אות א ואות ב

ודוקא שהם בקליפתן כשאר ביצים גמורות אבל בלא  ,מותר לאכלן בחלב דלא מקרי בשר ואין צריכין מליחההשוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות . א
ק דביצה "ש פ"רא]י "דהאשר אע"ג[ תרפו' פרק כה סי]והמרדכי [ ע' סי]ד "כך כתבו ש ,בשרצריכין מליחה כשאר  םוג ,קליפתן אסור לאכלן בחלב דקרי בשר

. משמע ונתן טעם לדבריהן ,ל דנוהגות הנשים למלחן אפילו אם הקליפה החיצונה קשה לגמרי"י ז"כבר כתב מהרא מ"מושאר פוסקים מקילין עוד יותר. [ ח' סי
אבל אין למלחן עם בשר דדלמא אין בהן דם ובלעי מדם הבשר  ,דודאי אין היזק להחמיר למלחן לחוד ול"נ .והוא הדין שלא לאכלן בחלב דיש להחמיר דס"ל

דנוהגין למולחן אפילו עם בשר ובכל כיוצא בדברים אלו [ ן"ה והר"פז ד' סי] כתב ב"יאבל כל שאין להם חלבון רק חלמון  ,קל וחומר מדגים שנמלחו עם עופות
דמאחר שכבר מחזיקין אותן לודאי בשר  ,אין להם חלבון ונתערבו עם חלב נאסר הכל אם לענין אכילת בשר נראה דה"ה ולפי דבריו .ל"עכ ,סומכין על המנהג

אבל כל שיש להם חלבון אע"פ שעדיין רכים הם, מ"מ שרי אע"פ שמחמירין למלחן  .נאסרו עם חלב , א"כומחזיקין בה דם כמו בשר ,כל שאין להם חלבון
 .והכי נהוג לא לית בהו משום בשר בחלב, כן נ"ש שכתבו דבכהאי גוונ"והראא "י והרשב"לכתחלה, מ"מ אם נתערבו בחלב יש לסמוך ארש

אבל אם אכלן בפני עצמן מותר לאכול אחר כך חלב או גבינה  ,מעורין עדיין באשכול אינן אסורין אלא לאכלן בחלב דאפילו בשם ארחות חיים וכתב ב"י. ב
 ל."עכבלא קינוח הפה ובלא הדחה 



 ז - ו פיםסעי

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיד עמוד א 

להוציא את  -גדי להוציא את השליא,  -גדי להוציא את הדם,  -גדי לרבות את השליל,  - גדילרבות את המתה,  - גדילרבות את החלב,  - גדי אמר שמואל: 
 . ולא בחלב טמאה - בחלב אמושחוטה, ולא בחלב  - בחלב אמוולא בחלב זכר,  - בחלב אמוהטמאה; 

  חולין דף קיד עמוד א רש"י

 שאם בשל חלב בחלב ואכלו, - לרבות את החלבתא קראי כתיבי ושמואל שיתא דריש. קרא יתירא כתיב לדרשה ודרשינן להו ולקמן פריך תל - אמר שמואל
וכאן הרי  ,דבעלמא אין איסור חל על איסור , ואע"גשאם בשל בשר נבלה בחלב ואכלו עובר משום בשר בחלב - את המתהעובר משום חלב ומשום בשר בחלב. 

ולא בחלב מאה שבשל אפילו בחלב בהמה טהורה. בשר בהמה ט - להוציא את הטמאה, אתא קרא ורבינהו. קדמו איסור חלב ואיסור נבלה לאיסור בשר בחלב
משמע שלא  - בחלב אמומע הראויה להיות אם ולא משנשחטה. דאמו מש - ולא בחלב שחוטהם כגון אם נשתנה והיו לו דדים. דישהיה לו חלב מועט מן הד - זכר

וקא ממעט חלב טמאה אפילו הבשר  ,דהא אמו כתיב -הלכך חלב כגדי  ,הא איתרבאי ביה כל בהמה טהורה ולא טמאה ,נאסר חלב אלא ממין שנאסר בשר וגדי
 טהור.

 סכת חולין דף קיד עמוד א תלמוד בבלי מ

 הפגול והנותר והטמא שבשלן בחלב .פטור – העצמות והגידים והקרנים והטלפים שבשלן בחלב .פטור – דם שבשלו בחלבפטור,  - המבשל במי חלבמיתיבי: 
 סבר איסור חל על איסור.  האי תנאחייב!  -

 רש"י מסכת חולין דף קיד עמוד א 

די נפקא לן דחייל על כל אלמא מרבויא דג ,נמי אם בשל חלב בחלב , וה"האתי איסור בשר בחלב וחייל עלייהו ,דאסירי וקיימי אלמא אע"ג - הפגול והנותר
 - הרי הן כחלבעל איסור ותנאי טובא איפליגו בה. ואינהו סברי לה כמ"ד אין איסור חל  ,נמי סבר בכל איסורין דאיסור חל על איסור -האי תנא איסורין. 

ושמן איקרי  - הרי הוא כשמןמשקה הזב מן הזיתים.  - והמוחלים ד( ותפתח את נאד החלב ותשקהו. להכשיר את הזרעים וחלב נקרא משקה דכתיב )שופט
 משקה דכתיב )ישעיהו כה( משתה שמנים.

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שבת פרק ז 

רבי יוחנן אמר מותר. אמר רב מנא אזלית לקיסרין ושמעית  ,חזקיה אמר אסורבישל בחמי טבריא מהו. הצולה והמטגן השולק והמעשן כולהן משום מבשל. 
פסח שיתבשל בחמי טבריא מהו. תרין אמורין חד אמר אסור וחרנה אמר מותר. מאן דמר אסור ]שמות יב }קורבן{ רבי זריקן בשם חזקיה לחזקיה צריכה ליה 

 ראשו על כרעיו ועל קרבו.  צלי אשים. ומאן דמר מותר ]שמות יב ט[ כי אם ט[ אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במ

 קרבן העדה מסכת שבת פרק ז 

. דאוסר בשבת ש"מ דס"ל בישול הוא, אף על גב דלאו תולדת אש הוא, מיבעיא להו לחזקיה . שכל דבר הניתוך ונגמר ע"י מים מבשל הוא:חייב משום מבשל
 מהו, מי הוי כמבושל ואפי' צלאו אח"כ אסור, או דלמא לא הוה כמבושל ואם צלאו אח"כ שרי:לענין פסח שנתבשל בחמי טבריא 

. משמע דבישול נמי דוקא כי אם צלי אשישול הבא מתולדת אש דוקא: כל שנתבשל במים ולא קפיד קרא אב מ"מ. ובשל מבושל במים. פליגי בה: תרין אמוראין
 ואח"כ צלאו מותר:הבא מאש אסור, הלכך אם בישלו בחמי טבריא 

 תלמוד ירושלמי, נדרים )פרק ו' דף ל"ט טור ג' מ"ה( 

מעושן מהו  ,מהו שיהא מותר בתבשיל שנתבשל בחמי טבריה רבנין דקיסרין שאלון ,מהו שיהא מותר במטוגן ,הנודר מן המבושל מהו שיהא מותר מן המעושן
הנודר מן המעושן מהו שיהא מותר  .מהו שיטבל למעשרות ,מהו שיהא בו משום בשר בחלב ,מהו שיהא בו משום תבשילי שבת ,שיהא בו משום בישולי גוים

 ...בתבשיל 

 מראה הפנים מסכת נדרים פרק ו 

מנדרים דהולכין אחר לשון בני העיר ואם מקצתן קורין כך ומקצתן אין  לא אפשיט ופסק הרמב"ם ז"ל בפ"טכו'. כל הני בעיות  מהו שיהא מותר מן המעושן
ולענין בישולי עכו"ם פסק הרמב"ם ז"ל בפי"ז ממ"א  .וכן לבב"חן אין הולכין אחר הרוב אלא ה"ז ספק נדרים ולהחמיר ואינו לוקה ולענין שבת פטור קורי

 שאינו כמבושל ומותר משום דבישולי עכו"ם מדרבנן הוא:

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 אינו לוקה על]ו[ המעושן והמבושל בחמי טבריא וכיוצא בהן אין לוקין עליו, וכן המבשל בשר במי חלב או בחלב מתה או בחלב זכר או שבשל דם בחלב פטור ו
איסור בשר בחלב אכילתו משום בשר בחלב, אבל המבשל בשר מתה או חלב וכיוצא בהן בחלב לוקה על בשולו ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב, שאין 

 חל על איסור נבילה או איסור חלב, שאין כאן לא איסור כולל ולא איסור מוסיף ולא איסור בת אחת. 

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ו 

 ואין לוקין עליו. והמבושל בחמי וכו'. המעושן בעיא דלא איפשיטא בירושלמי בנדרים פרק הנודר מן המבושל וידוע שספק תורה להחמיר המעושן והמבושל]ו[ 
 טבריא וכו' ג"כ נראה שם שהוא שוה למעושן ולגבי שבת שהמבשל בחמי טבריא פטור כנזכר בהל' שבת:

וכו'. בפרק כל הבשר )דף קי"ד( ברייתא המבשל במי חלב פטור דם שבשלו בחלב פטור ואמרו שם )דף קי"ג:( אמר שמואל וכו' גדי  וכן המבשל בשר במי חלב
שהוא פטור אבל אסור וכן עיקר. ויתבאר דין חלב  ובכל אלו נראה סבור רבינו ,וציא את הדם וכו' בחלב אמו ולא בחלב זכר בחלב אמו ולא בחלב שחוטלה

 שחוטה מדין הכחל:

משום בשר בחלב ואמרו שם  שפירוהמבשל חלב בחלב )ואכלו( רב אמי ורב אסי חד אמר לוקה וחד אמר אינו לוקה.  :שם איתמר אבל המבשל בשר מתה וכו'.
ו ומ"ד אינ ,כ"פ בבשול מ"ד לוקה חד איסורא הוא ,ואאכילה כ"ע לא פליגי דלא לקי ,ודחו דכ"ע אין איסור חל על איסור ,לימא באיסור חל על איסור קמיפלגי

 "ע לא פליגי דלקי כי פליגי אאכילה מ"ד אינו לוקהואב"ע אבשול כ .אבשול נמי לא לקי ,לוקה להכי אפקה רחמנא לאכילה בלשון בשול כיון דאאכילה לא לקי
ישול ומר דהא אין אחע"א ומ"ד לקי להכי אפקה רחמנא לאכילה בלשון בשול כיון דעל בישול לקי על אכילה נמי לקי ואב"א מר אמר חדא פי' מ"ד לוקה בב

כל שאינו כולל או מוסיף או בת  יסוראל על חיסור בשר בחלב דאין א כן שלוקה בבישול ולא באכילה משום ופסק רבינואמר חדא אאכילה לא לקי ולא פליגי. 
 וכבר נזכר ענינן פרק י"ז מהלכות איסורי ביאה וה"ה למתה שאין לוקה באכילה משום בשר בחלב דלא חייל אאיסור נבלה ודלא כשמואל דאמר גדי .אחת

 לרבות את החלב גדי לרבות את המתה דס"ל לפום לישנא בתרא בגמרא דבכל דוכתא אחע"א ולא קי"ל הכי:

 סעיף ח:

 וד א תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיד עמ

להכשיר את  -הרי הן כחלב, והמוחל הרי הוא כשמן; אמר ריש לקיש: לא שנו אלא  -פטור. מסייע ליה לריש לקיש, דתנן: }לת"ק{ מי חלב  – המבשל במי חלב
 . מי חלב אינו כחלב -הזרעים, אבל לענין בישול בשר בחלב 

 תוספות מסכת חולין דף קיד עמוד א 



 מיהא איכא, דהא כותח מנסיובי דחלבא עבדי ליה, כדאמר בריש אלו עוברין )פסחים דף מב.( ואמרינן לעיל )דף קיא:( דאסור איסורא - המבשל במי חלב פטור
 לאכול בשר בכותח.

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן נא 

 ואמרינן לעילגמ' ]דף קיד ע"א[ ת"ר המבשל במי חלב פטור ואיסורא מיהא איכא דהא כותח מנסיובי דחלבא ]עביד ליה[ כדאיתא בריש אלו עוברין ]דף מב א[ 
דנסיובי דחלבא אסור מדאורייתא ומי חלב דפטור היינו שהוציאו ממנו כל האוכל. דאחר  ואני אומר)סימן לג( דאסור לאכול בשר בכותח }כן כתבו התוס'{. 

)פ"ט מהלכות מאכלות אסורות( היה אוסר  והרמב"ם ז"לשעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה ולא נשאר בו אלא מים בעלמא והוא הנקרא מי חלב 
התיר חלב משום דכל מידי דאתי מחי אסור. והכא אמרינן דמי חלב אינו כחלב וליכא קרא למישרי וכיון אותו באכילה דהא בפ"ק דבכורות )ו:( מצריך פסוק ל

וה"ר דאתי מחי אסור ואל תתמה שהרי מותר עם האוכל וכשפירש מן האוכל נאסר דהכי אשכחן בדם האיברים דכשהוא מובלע בבשר מותר וכשפירש אסור. 
ין חשוב כחלב. דקרא קאמר בחלב אמו כמו שיוצא מן האם מעורב עם האוכל. אבל לכל שאר מילי הוי בכלל חלב השיב דדוקא לענין בשר בחלב א שמחה ז"ל

 דתנן )מכשירין פ"ו( מי חלב הרי הן כחלב ואמר ריש לקיש עלה לא שנו אלא להכשיר את הזרעים אבל לענין בישול מי חלב אינו כחלב:

 ספר איסור והיתר הארוך שער לא 

פכ"ה הא דתניא המבשל במי חלב פטור אבל אסור, היינו שהוציאו ממנו כל האוכל דהיינו אחר שעשו הגבינה מבשלין החלב והאוכל צף למעלה  שוכ' הרא"יב. 
 בנן,אסור מיהא מדראותו מי החלב האחרון הנשאר אחר פרידת כל האוכל אם יפול ממנו ע"ג קדרה וכ"ש ע"ג בשר  הילכךולא נשאר בו אלא מים בעלמא עכ"ל. ו

 , וכן חלב שחוטה הוי דרבנן וספיקא לקולא: ]דרבנן[ ואם אין בו ספיקא יש להחמיר בו כבחלב עצמו שנפל ע"ג הקדירה, וכ"ש לבשר הוי ספיקא דאורייתא

 דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו ולא גרע מחלב אשה אחר ,יג. אבל של זכר אי נפל לקדירה אפי' בוודאי א"צ לבטלו כלל דאין עליו תורת חלב כלל אפי' מדרבנן
 נטל"פ:  , כדאיתא לקמן בתשובהשפירש ומימי רגלים שמותר

 חידושי דינין והלכות למהר"י ווייל 

 אה: אין מערבין מים שהודחו בו קערות של בשר עם מים שהודחו בו קערות של חלב וליתן אותם מים לבהמה דהוי בשר וחלב ואסור בהנ]סימן כא[ 

[ הקדירות שהם עשויין בתוך התנורים של בית החורף ומחממין בו מים, אין להסתפק מאותם מים לא לבשר ולא לחלב, משום דלפעמים משימים סימן כד]
 קדירות עם בשר לתוך התנור, ומתיז ממנו על אותן קדירות, או צולין בו בשר ולפעמים משימים בו קדירות עם חלב ומתיז עליו:

 ר והיתר הארוך שער ל ספר איסו

 וכתב במרדכיה. וכ"ש הכבוש בחלב ואין בו ס' נגד הבשר שניהם אסורות באכילה דאף הבשר לא סגי בקליפה דהא נחשבו מעתה כאלו נתבשלו יחד כדאי' לעיל. 
הוא מותר בהנאה דעל ב(  ורו רק מדרבנןפ"ב דביצה ומ"מ שניהם מותרים בהנאה הבשר והחלב, מאחר דכבוש דבשר בחלב רק דרבנן, וכן בכל בשר וחלב שאיס

המאכל אסור ההנאה לא גזרו רבנן, אבל בבשר וחלב הנאסרה ע"י כלי ב"י הוא נקרא שפיר איסור דאורייתא כדילפינן מכלי מדין שהצריך הכתוב הגעלה ולכן 
 וכן כל בשר שנתבשל בחלב שחוטה ובחלב טמאה:כגון כחל וקיבה שנתבשלו בחלבה  ב(לשם אפי' בהנאה כדין כל בשר בחלב דאוריי' כדאי' לקמן: 

מה"ט לכתחילה ליתן לבהמה מי הדחת כלי של בשר וחלב צונן בכלי אחד }ר"ל לערבב מי הדחת בשר עם מי הדחת חלב{, ואעפ"י ששרוי יחד  יש מתיריןו. 
בשר בחלב לכתחילה, והמחמיר שלא לשופכם בכלי יחד אלא  מיהא צונןלגרום  ויש מחמיריןמע"ל מאחר שמותר בהנאה. ועוד מאחר שאין בשר וחלב ממש, 

 ובנימוקי מהרי"ו סי' כ"א כתב דהוי בשר בחלב ואסור בהנאה: א(  :א( בזא"ז. פירש כשיערה הבשר תע"ב

 אות גספר מהרי"ל )מנהגים( הלכות איסור והיתר 

ר וחלב, אין לעשותם בשום כלי כשר כי לפעמים קדרות חלב וכן קדרות ]ג[ אמר מהר"י סג"ל מיא דחפיפת הראש שעושין מאפר כירה שבשלו שם מאכלי בש
שהיה רגיל בשר נשפכין או זבין אל תוך האפר נמצא דיש בהן איסור בשר בחלב. ופעם אחת חימם השמש בבית הרב הנ"ל מיא דחפיפה באותו מרחשת ברזל לבן 

לי. וכן קדירה נחשת גדולה היתה מיוחדת לקהל לבשל בה לנישואין ושמש העיר ייחדה הרב לקרר בו יינו בימות החמה, ויחר אפו במאד והצריך להגעיל הכ
 הגעלה כשבאו להשתמש בה לנישואין.למיא דחפיפ' בבית המרחץ, והצריכה הרב 

 עם פירוש מנחת יעקב - תורת חטאת כלל פה הלכה ג

 ,כלל ל] ה"וכתב באודאסור לערב מים שהדיחו בו קערות של בשר עם מים שהדיחו בו קערות של חלב וליתנן לפני בהמתו [ כא' דינין והלכות סי] ו"וכתב מהרי
      .ל"דאין להחמיר כולי האי והמחמיר תע"ב עכ [יט][ דין ו

 מ"מ הבהנא דמותר ואף, לעת מעת כבישה י"וע בצונן צונן כגון, בהנאה אסור שאין בענין דמיירי מבואר' ו דין ד"למ כלל ה"באו' עי. האי כולי להחמיר דאין [יט]
 הדין פ"ע להחמיר דראוי פשיטא בישול דרך ודאי אבל. ב"תע והמחמיר האי כולי להחמיר דאין כתב כן על, בחלב בשר לכתחלה לגרום שלא מחמירין היש דעת
 ולביש דרך דאינו כיון בהנאה אסור אינו הכי לאו הא, רותחין שעירבן דמיירי ה"בהג הרב דברי שם' שפי ט"י ק"ס ז"פ סימן ך"כש ודלא. להמעיין פשוט זה וכל
 :   בעלמא חומרא רק הוא זה דכל ה"בהג שם סיים לכן ע"בש הרב דעת כ"ג וזה, בצונן דמיירי הדין במוצא עיין לא ובודאי. ל"עכ

 סעיף ט:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קט עמוד ב 

 זה כנוס במעיו, וזה אין כנוס במעיו.  -אסור, ומה הפרש בין זה לזה  -מותר, קבה שבשלה בחלבה  -תניא כלישנא קמא דרב: כחל שבשלו בחלבו 

 משנה מסכת עבודה זרה פרק ב 

לו מפני שמעמידין אותה בקיבה של ]ה[ אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך אמר לו מפני מה אסרו גבינות העכו"ם אמר 
חזר אמר לו מפני  ,אבל אמרו אין נהנין ולא מועלין .ולא הודו לו ,נבלה, אמר לו והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה

אחי היאך אתה קורא )שיה"ש א'( כי טובים דודיך השיאו לדבר אחר אמר לו ישמעאל  .למה לא אסרוה בהנאה אותה בקיבת עגלי ע"ז אמר לו א"כשמעמידין 
 מיין או כי טובים דודייך אמר לו כי טובים דודייך אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו מלמד עליו לריח שמניך טובים: 

 יכין מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה -תפארת ישראל  

 . ר"ל בחלב שנמצא בקיבת העגלים שינק בחייו, ונחרוהו עכו"ם:בקיבה של נבלה ה גבינה:. באכילה, דהרי חלב טמאה אינו נעשמפני מה אסרו גבינות העכו"ם
 . שאינו קץ ומואס בהחלב שבקיבה:כהן שדעתו יפה . דעולה אסורה בהנאה ומועלין בה:והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה

. להתיר בעולה לכתחילה. ולא הודו לו ולא נתבשל, אז רשאי למצוץ החלב שבה:. ר"ל כשהקיבה עדיין חי חיה . לשון שרף הנוטף, ור"ל גומעה ומוצצה:שורפה
סור . ר"ל לא נהנין מדרבנן לכתחלה, ואין מועלין בדיעבד, מיהו מדאין מועלין בה, ש"מ פירשא בעלמא היא, ורק משום חומרא דקדשים דאאין נהנין ולא מועלין

. לא רצה לומר לו טעם האמיתי, בקיבת עגלי ע"ז הו"ל למימר דגם לכתחילה מותר כשאר פרש נבילה:בהנאה גזרו לכתחילה, משא"כ בנבילה דמותרת בהנאה 
ות, גם לר"מ ורק לדחותו בעלמא אמר לו פעם כך ופעם כך, דהרי אפילו ר' מאיר לא אסר מה"ט רק גבינת אונייקי, שעכ"פ רוב עגליהן לע"ז, אבל בשאר מקומ

שלא רצה לגלות לו הטעם האמיתי,  לדבר אחר. . ר"ל נשא ומשך מחשבתו לדבר אחר, או ר"ל מלשון הנחש השיאני:שיאוה מותרים, מדהו"ל מיעוטא דמיעוטא:
היה גם זה מדלא עברו עדיין י"ב חודש משעה שגזרו סנהדרין על הגבינות, ובכל כה"ג אין לגלות הטעם עד שתתפשט הגזירה, דשמא יפקפקו בטעם האיסור, ו

 ר לו כן.סוד דאל"כ למה לא אמ



 רמב"ם על משנה מסכת עבודה זרה פרק ב משנה ה

 ים סיבת אותה]ה[ מה שחייב שלא יודיעו סיבת איסורה הוא קרבת אותה הגזירה, דילמא אתו לזלזולי בה, ולזה היה מנהגם כאשר אסרו דבר בגזירה אין מודיע
, ואז יודיעו הטעם. וסיבת איסור גבינה של גויים שמא יעמידנה בעור קיבת הגזירה במשך שנה, עד שיתפרסם איסור אותו הדבר ויתפשט אצל הנשים וההמון

נו אוסר אלא נבילה, לפי שגם הוא מעמיד, וידוע ששחיטת הנכרי נבילה. ואם העמיד בעור הקיבה, איסור זאת הגבינה אינו משום בשר בחלב, כי בשר בחלב אי
 נכרי, ולא נאמר בזה אחד מששים, מפני שהוא מעמיד, ופעולת הנבילה ניכרת, וכאילו הגבינה כולהבנותן טעם, כמו שנבאר בחולין, ואמנם נאסר בגלל שחיטת 

ואפילו היה  נבילה. לפי שהדבר האסור אם התערב עם המותר, והיתה פעולת זה הדבר האסור גלויה וניכרת ולא אבד במיעוטו ולא נעלם, הרי הוא יאסור הכל,
אז לא אחד מששים ולא אחד ממאה, על דרך מה שביארנו בשני מערלה באומרם כל המחמץ והמתבל וכו', והמעמיד  הדבר האסור מעט השיעור, ולא ייאמר

עצמה הרי היא מותרת, לפי שהיא פרשא בעלמא, רצוני לומר בבחינת  . אמנם קיבת הנבילהיותר חזק ממחמץ ומתבל, וכך אמרו, הכל הולך אחר המעמיד
ול . ולפיכך מותר לנו לקנות קיבת הגויים ולהעמיד בה הגבינה, וכן אם ראינו גוי שהעמיד החלב בקיבה עצמה מותר לנו לאכהפרשה ופסולת, ואינה מגוף הבהמה

אל רואהו, את הגבינה הזאת. ואין מועיל בזה הפרסום, ולא הכרע הסברה, אלא ראיית העין. ומה שחייב שלא תיאסר הגבינה משום חלב שחלבו גוי ואין ישר
האיסור כדי שלא יערב חלב בהמה טמאה עם אותו החלב, והעיקר אצלנו חלב בהמה טמאה אינו מעמיד, ולא נשאר איסור אלא איסור הנבילה,  לפי שטעם זה
 כמו שזכרנו.

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קטז עמוד ב 

קבתה אסורה, טרפה  -אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה. כשרה שינקה מן הטרפה   -הרי זו אסורה. המעמיד בעור של קבה כשרה  -ושל נבלה  גוי. קבת מתני'
 קבתה מותרת, מפני שכנוס במעיה.  -שינקה מן הכשרה 

: א ינק מן הטרפה; ומי חיישינן שמא ינק מן הטרפה? והתנןעסקינן, וחיישינן שמ גוילאו נבלה היא? אמר רב הונא: הכא, בלוקח גדי מן ה גוי. אטו קבת גמ'
דלא חיישינן, ומאי שנא  -, ואין חוששין לא משום נבלה ולא משום טרפה! אלא אימא: חיישינן שמא ינק מן הטמאה; ומאי שנא טרפה גויםלוקחים ביצים מן ה

הו בלא גזרו  -בי דידן ניחוש! אנן דבדלינן מינייהו, וכי חזינן להו מפרשינן להו אפילו ג -שכיחא; אי שכיחא  -לא שכיחא, טמאה  -דחיישינן? טרפה  -טמאה 
מר נבלה; ומי אמר שמואל הכי? והא גויגזרו בהו רבנן. ושמואל אמר: חדא קתני, קבת שחיטת  -רבנן, אינהו דלא בדילי מינייהו, וכי חזו להו לא מפרשי להו 

 לאחר חזרה.  -קודם חזרה, כאן  -מעמידין אותה בעור קבת נבלה, הא קבה גופה שריא! לא קשיא, כאן מפני ש - גויםשמואל: מפני מה אסרו גבינת ה

נראה כאוכל נבלות, הכא איכא שחיטה; א"ל  -הרי זו אסורה! אמר רב חסדא: רישא  -ושל נבלה  גוי]וכו'[. והא קתני רישא קבת  כשרה שינקה מן הטרפה
למיכל מינה, לא כ"ש!  -אמרת לא, טרפה שחוטה, דאי שרית אתי  -איסה, דאי שרית ליה קבתה לא אתי למיכל מינה רבא: ולאו כל דכן הוא? ומה נבלה דמ

 לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מעמידין -קודם חזרה, כאן  -אלא אמר רב יצחק אמר רבי יוחנן: לא קשיא, כאן 
לעבודת כוכבים! א"ל: ואלא  - גויכרבי אליעזר, דאמר סתם מחשבת  -; אמר לפניו רבי שמעון בר אבא: כמאן גויעמידין בקבת שחיטת בקבת נבלות, ואין מ

, שלא לחוש לדברי רבי אליעזר. והלכתא: אין מעמידין גויכמאן? כי אתא רב שמואל בר רב יצחק אמר רבי יוחנן: מעמידין בין בקבת נבלה בין בקבת שחיטת 
חלב המכונס בה,  -, וכ"ש בקבת טרפה שינקה מן הכשרה, מ"ט כשרה שינקה מן הטרפה, )ובקבת גויור קבת נבלה, אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת בע

 פירשא בעלמא הוא(. 

 רש"י מסכת חולין דף קטז עמוד א 

 ליתן טעם בחלב. -דהוא בשר. אם יש בה  -בעור הקבה חלב.  - המעמיד. לאו נבלה היא גויבגמרא פריך אטו ד -ושל נבלה זהו חלב קרוש שבתוך הקבה.  - קבה

 וחלב הנמצא קרוש בעור הקבה שמולחין אותה בעורה בין שנותנין עמו חלב אחר ובין שמולחין אותה עמה נראה בעיני איסור גמור כבשר בחלב - הרי זו אסורה
אוכלן ותר לממש לאסור הגבינה איסור גמור ואין בידי כח להתיר ויש מתירין אותו ומביאין ראיה מדגים שעלו בקערה שפסקנו )לעיל /חולין/ דף קיא:( שמ

תן טעם בכותח משום דהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם שחלב הקבה לא נאסר אלא משום נתינת טעם וכי הדר יהיב טעמא בגבינה הוה ליה נותן טעם בר נו
כותח למה אתה שבלעו את טעמה עדיין היתר גמור הן לאוכלן וכשבא לאוכלן ב י טעמא דדגים שעלו בקערה אע"פורחוקות זו מזו כרחוק מזרח ממערב מהא

בזה נעשו שניהם  אוסר עליו מפני טעם בשר שלה ההוא טעם בשר לאו טעם הוא שהרי לא בא מן הממש אלא מנ"ט אחר אבל חלב הנמלח בבשר משנתנו טעם זה
י שכולה נבלה וכשמתערב חלב וכל טעם היוצא עוד מן החלב בין טעם חלב שבו בין טעם בשר שבו הכל אסור לפ חענ"נ)לעיל /חולין/ דף קח(  איסור כדקיימ"ל

אף ואוסרת כל החתיכות כולן ולא אמרינן נותן טעם בר נותן טעם הוא מפני ש חענ"נזה עם חלב הגבינות הוה ליה מין במינו חלב נבלה בחלב היתר וכבר פסקנו 
 היתר עד הנה ובלבד ואני הייתי נוהג .ינו בכל שהואוגם פסקנו בפסחים )דף כט:( הלכה דמין במ .טעם חלב שבו שהיה מתחלה נעשה כולו נבלה וכן הלכה כרב

למא היא ולא שלא יתנו בה חלב אחר וטועה הייתי בכך שהייתי סבור כדאמרינן בע"ז )דף כט:( גבי קבת עולה כהן שדעתו יפה שורפה חיה שמע מינה פירשא בע
רה שמע מינה חלב הוא ותניא נמי קבה שבשלה בחלבה אסורה וקבת מיתסרא ולא היא חלב גמור הוא מדתנא במתניתין כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסו

י שכנוס עולה דשריא משום דלאו גופה היא אלא שינקתו מאמו והוה ליה כנוס במעיה כנתון בקערה ומותר כדתניא טרפה שינקה מן הכשרה קבתה מותרת מפנ
גלי עבודת כוכבים דאסור פירשייהו מדקתני קבת עגלי עבודת כוכבים אסירא לאו במעיה ודמייתי ראיה במסכת ע"ז מינה דאיסורי הנאה שרי פירשייהו וגבי ע

אסור  משום דקבה פירשא חשיב לה לענין עיכול דתיהוי כפירשא למפקע שם חלב מינה אלא הכי מייתי ראייה מינה מדאסר קבת עבודת כוכבים ש"מ פירשא
שהבהמה נראת שמנה ויפה לעבודה זרה וה"ה לשאר הפרש ומדשרי לה גבי עולה ש"מ לא דהא קבתה נמי לאו גופה היא ומיתסר משום דניחא ליה בנפח כ

כן מצאתי  .מיתסר אלא גופה אבל פירשא שרי כי האי גוונא דאין קדושה חלה אלא על הראוי ממנה למזבח מידי דהוי אעור של עולה שהוא מתחלק לכהנים
 .]עיין עוז והדר[ בנימוקי רבינו שלמה ברבי מאיר

 ולא משוםשמא נמצא בתרנגולת נבלה.  - לא משום נבלותחלב זה מן הטרפה.  - חיישינן שמא ינקואסורה.  גויושחטו קרי ליה קבת  - גויבלוקח גדי מן ה גמ'.
גדיים שלנו נמי תהא אסורה קבתן משום  - גבי דידןשמא מעוף טרפה היא דאמרינן באלו טרפות )לעיל /חולין/ דף נח( ומודים בביצת טרפה שאסורה.  - טרפה

קבת נבלה אסורה אלמא כגופה דמי.  - ומי אמר שמואלמשום דשל נבלה היא אסר לה. - חדא קתנידחיישינן שמא ינק חלב זה מן )הטמאה( בהמה טמאה. 
בפרק אין  -כו'  כאן קודם חזרהאמר דשריא. במסכת ע"ז מפני שמעמידין אותה בעור קבת נבלה הא קבה גופה חלב הקרוש קרי קבה וק - והאמר שמואל

אמר לו מפני שמעמידין אותה בקבת נבלה כלומר בחלב הקרוש שבה  גויםמעמידין )ע"ז דף כט:( שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע מפני מה אסורין גבינות ה
שמעמידין אותה בקבת עגלי עבודה זרה אלמא חזר בו מקבת  אמר לו והלא קבת העולה חמורה מקבת נבלה ואמרו כל כהן שדעתו יפה שורפה חיה אמר לו מפני

קודם נבלה משום דלאו גופה היא ואסורה משום עבודה זרה דאפילו פירשא דידה אסור כדמפרש התם משום דניחא ליה בנפחיה הלכך משנתינו זאת נשנית 
שחזר בו לא זזה  שנתינו זאת מכיון שנשנית אע"פה קאמר ומחזרה ומשום הכי אסר וכי אתמר דשמואל דעור קבה הוא דאסור הא קבה שריא לאחר חזר

 ממקומה ולא סילקוה ולא אמרו שלא לשנותה עוד.

ולא מאיסה כולי האי כנבלה  - איכא שחיטהוהדר קתני קבת טרפה מותרת דקתני טרפה שינקה מן הכשרה קבתה מותרת.  - והא קתני רישא קבת נבלה אסורה
קודם חזרה נשנית וכיון שנשנית  - משנה הראשונהו כדקתני מפני שכנוס במעיה נאסף הוא במעיה מן אחרים ולא משל עצמה. ואיסור אין כאן לא בזו ולא בז

הילכך אף על גב דלאו גופה הוא מיתסר כדפרישית דאפילו פירשא מיתסר משום  - לעבודת כוכבים גוימחשבת לא זזה ממקומה וחזרו ושנו אחרונה להיתר. 
 דלאו מגופה הוא אלא כנוס במעיה. -כו'  מעמידין בין בקבת נבלהכלומר לא הוצרכת לשאול.  - ואלא כמאןיה. דניחא ליה בניפח

 תוספות הר"ש )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף לד עמוד ב 

 ושוב חזר בוהיתר בקיבה שמלחוה בעורה דאין בו תורת חלב אלא פירשא בעלמא, אלא א"כ נתנו בו חלב אחר ומלח עמו.  מכאן היה רגיל רש"ישורפה חיה. 
טרפה מהא דתנן בפ' כל הבשר כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה ש"מ חלב הוא. וקיבת עולה דשריא לאו משום פירשא אלא משום דלאו מגופה, כדתנן 

מותרת דמה שכנוס במעיה ככנוס בקדרה. והא דדייקו לקמן בגמ' דאיסורי הנאה שרי פרשייהו מדשרי בקיבת עולה, לאו משום שינקה מן הכשרה קיבתה 



לפי הגירסא הכתובה  ולא יתכן כללדחשיב עיכול כפירשא, אלא הכי דייקי מדשרינן בקיבת עולה ש"מ דלא אסור אלא דבר שמגופה א"כ פירשייהו נמי שרו. 
גרשום ובכמה ספרים בס"פ כל הבשר והילכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי ובקיבת כשרה שינקה מן בספרו של רבנו 

, ומפרש ור"ת מקיימההטרפה מעמידין וכ"ש בקיבת טרפה שינקה מן הכשירה מאי טעמא דחלב הכנוס בעור הקיבה פירשא בעלמא הוא ומחקוה מן הספרים. 
 בקיבה תרי גוונא חלב צלול וקרוש, והצלול תורת חלב עליו ובה מיירי מתני' דכשרה שינקה מן הטרפה, ובריתא דקיבה שבשלה בחלבה ומתוק הואדאיכא 

וא ה דההכשאר חלב ואינו ראוי להעמיד, אבל אותו שנשתהא בקיבה ונקרשו פירשא בעלמא הוא ושרי. ומשום הכי לא איירי בהאי והילכתא אלא בהיתר העמד
שהגיה בסדר קדשים שלו והלכתא גר' ]בפר"ח[ וכן נ"ל והא דקאמר קיבה שבישלה בחלבה אסורה, דא"א שלא יהא בה חלב גמור וזה לשון ר"ת חזי להעמדה. 

ובסיפא לא תני שלא שהה כדי להעמיד, ופשיטא דכולה מתני' בשריפת חלב קיבה מדלא קתני המעמיד בקיבת נבילה אם יש בה בנותן טעם ]כדקתני גבי עור, 
[ והילכתא המעמיד בקיבת כשירה שינקה מן הטריפה אם יש בה בנ"ט[ אלא סתם קתני אסורה דא"א דליכא חלב גמור, ומש"ה לא פריך מינה תלמודא ומשני ]על

ב גמור וחלב ששהה כדי להעמיד אין מעמידין בעור קיבת נבילה שאם יש בה בנ"ט בס' הרי זו אסורה. אלא בקיבה עצמה, ובקיבת שחיטת נכרי דאע"ג דיש חל
רור ולהוציא חלב כשר בחלב כשר הוא שהוא כנוס במעיה. ובכשירה שינקה מן הטריפה בקיבתה פי' בקיבתה בחלב קרוש שראוי להעמיד בו, והחלב גמור צריך לב

מעמיד, וכ"ש בקיבת טריפה שינקה מן הכשירה מן המעמיד שהמעמיד פירשא ומותר להעמיד, והחלב גמור שעמו אסור ואוסר אם לא יברור שלא ישאר אלא ה
והלכתא אין מעמידין בעור  וכן הגירסאדכנוס הוא במעיה וא"צ לברור דחלב כשר בחלב כשר הוא. מ"ט דחלב המכונס וכו' אכשירה שינקה מן הטריפה קאי, 

יבת טריפה שינקה מן הכשירה מ"ט דחלב המכונס בעור קיבת נבילה אלא בקיבה עצמה ובקיבת שחיטת נכרי ובכשירה שינקה מן הטריפה בקיבתה וכ"ש בק
 ., עכ"ל ר"תקיבה פירשא בעלמא הוא

 תוספות הרא"ש מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב 

בחולין בסוף כל הבשר דחלב הנמצא קרוש בעור הקיבה ומלחוהו בעור הקיבה שנראה לו איסור גמור, ותחלה היה פרש"י כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה. 
ראיה ג היתר ובלבד שלא יתנו בו חלב אחר מדאמרינן כל כהן שדעתו יפה שורפה חיה אלמא אין שם חלב עליה אלא פירשא בעלמא, ועוד מדמייתי לעיל נוה

שינקה מן מדתנן בפרק כל הבשר כשרה  וחזר בומקיבת עולה דאיסורי הנאה שרו פירשייהו ומקיבת עגלי ע"ז דע"ז אסיר פירשייהו אלמא פירשא בעלמא הוא, 
להו הטרפה קיבתה אסורה אלמא חלב הוא, ותניא נמי התם קיבה שבשלה בחלבה אסורה, וקיבת עולה דשרי הכא לאו משום דהוי פירשא אלא מעלמא קאתי 

רשייהו, לאו משום לא מגופה שינקתו מאמה כדתנן טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת, והא דאייתי לעיל ראיה דאסורי הנאה שרו פירשייהו וע"ז אסיר פי
יחא ליה דקיבה פירשא חשיב לה אלא הכי מייתי ראיה מדקא אסר קיבת עגלי ע"ז ש"מ פירשה אסור דהא )פירשה( קיבה נמי לאו גופה היא ומיתסר משום דנ

כי כתוב בכל הספרים  וקשה לר"ת בנפחיה והוא הדין נמי פירשה, ומדשרי ליה גבי עולה ש"מ דלא מיתסר אלא גופה אבל פירשה שרי, עד כאן פרש"י בחולין,
נכרי ובפר"ח ובסדר קדשים כתיבת יד רבינו גרשום מאור הגולה והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אלא )נבלה עצמה( בקיבה עצמה ובקיבת שחיטת 

ומפרש            יבה פירשא בעלמא הוא.ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה ואין צריך לומר בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה עצמה מ"ט דחלב המכונס בעור הק
של שיש שני ענייני חלב בקיבה אחד קשה ויבש ואותו הוי פירשה בעלמא ויש בו עדיין חלב צלול ומתוק והוא אסור משום חלב, והא דאסרינן קבתה  ר"ת ז"ל

ר תא אין מעמידין, היינו ביבש ועב שמעמידין בו והיינו דקאמכשרה שינקה מן הטרפה זהו הצלול ומתוק, וכן ההיא דקיבה שבשלה בחלבה, והאי דשרי גבי והלכ
צלול היו חלב המכונס בעור קיבה פירשה בעלמא הוא, ומקודם חזרה נמי היו יודעין דחלב הקרוש שאינו ראוי אלא להעמדה הוי פירשא בעלמא, אבל החלב ה

שאי איפשר שלא יתערב הצלול בקרוש כששורפה  בת עולה שורפה חיה אע"פיא דקיאף על גב דמעלמא אתי לה, וחזרו בהן מהה כגוף הבהמהחושבים אותו 
א חזרו חיה, אבל ליכא למימר דמקודם חזרה לא היה חלב הקרוש פירשא בעלמא, דאם כן מנא ליה לתלמודא לפי גירסא דכל הבשר דהוי פירשא, דהא שמא ל

המה, אבל מה שחזרו להתיר גם הקרוש לומר שאין בו משום חלב כלל מנין לנו שחזרו בהם אלא ]ממה[ שמקודם חזרה היו חושבין חלב הצלול שבקיבה כגוף הב
 נבילה היינו בזה, אם לא גם מקודם חזרה היו חושבין אותו פירשא, וא"ת למה שפירשתי שיש תרי גווני חלב בקיבה אמאי לא משני הא דתנן קיבת שחיטת נכרי

מדהוצרך שמואל לומר מפני שמעמידין בעור קיבת נבלה משמע הא קיבתה גופה  וי"לינו באותו הקרוש, בחלב הצלול והא דקאמר שמואל קיבה גופא שריא הי
 מפליג בקיבה גופה בין יבש לצלול.שריא ואפילו הצלול מדלא 

 איסור והיתר לרש"י סימן פ 

הקיבה טעם הבשר ועושה החלב כלו חתיכה דאסורא ולאחר דין קיבה. על הקיבה אמר לנו רבי שהחלב שבתוכו מלוח ביותר ומלוח הרי הוא כרותח ושואב מעור 
ס במעיה זמן אמר לנו ר' דאפילו קיבה לבדה בלא חלב שנמלחה עם עורה אוסר הגבינה דאינו כפרש בעלמא דהא תניא קיבה שבשלה בחלבה אסורה מפני שנכנ

טיל דהא פסיקנא הלכתא בפסחים ]כ"ט ע"ב[ כרב אליבא דרב יהודה ועוד תנן כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה אלמא לאו פרשא היא ומבטיל נמי לא ב
 דאמר מין במינו לא בטל.

 איסור והיתר לרש"י סימן קט 

אסור גמור )ומבשר(  נראה בעיני רבידין חלב קרוש. חלב הנמצא קרוש בעור הקבה שמולחין אותה בעורה בין שנותנין עמה חלב אחר ובין שמולחין אותו עמה 
ומביאין ראיה מדגים שעלו בקערה שפסקנו שמותר לאוכלן בכותח משום  ויש מתירין אותולאסור את הגבינה אסור גמור ואין בידי כח להתיר  ]בבשר[ בחלב

 שבלעו את טעמיהם שהרי לא בא מן הממש אלא מטעם אע"פדהוה ליה נותן טעם בר נותן טעם ורחוקות זו מזו כמזרח עד מערב, מאי טעמא דגים שעלו בקערה 
וכל טעם היוצא עוד מן החלב בין טעם בשר בין טעם חלב הכל  חענ"נאחר אבל חלב משנמלח משנתנו טעם זה בזה נעשו שניהם אסור כדקיימא לן ]ק"ח ע"א[ 

כלן אסורות ולא  וכל החתיכות עצמן חענ"נ וכבר פסקנואסור לפי שכלם נבילה וכשמתערב חלב עם זה חלב וגבינה הוה ליה מין במינו חלב נבילה בחלב היתר 
הלכה בפסחים ]כ"ט ע"ב[ דמין במינו  וגם פסקנואמרינן נותן טעם בר נותן טעם הוא מפני שאף טעם חלב שבו שהיה מתחילה נעשית נבילה כלו וכן הלכה כרב 

 ט ע"ב[ גבי קבת עולה שכהן שדעתו יפהשהייתי סבור מדאמרינן ]ע"ז כ" וטועה הייתי בכךעד הנה ובלבד שלא יתנו חלב אחר  ואני הייתי נוהג היתרבכל שהו 
ה מן[ שורפה חיה שמע מינה פירשא בעלמא היא ולא מיתסרא ולא היא חלב גמור הוא מדתנן ]קט"ז ע"ב[ כשרה שינקה מן ]הטרפה קבתה אסורה טרפה שינק

  אל מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידין. ואין בידינו להורות שלא ישמעו והנח להם לישר והשומע ישמעהכשרה קיבתה מותרת מפני שכנוס במעיה. 

 תוספות מסכת חולין דף קטז עמוד ב 

נן היכא דידעי ,ובדיעבד מותר דאפילו לכתחלה שרי גויואין להקל ליקח קבת  ,אלא עכשיו נהגו העולם הדבר לאיסור ,ולפי זה שריא קבת נבלה - כאן לאחר חזרה
 משום בשר בחלב. -ומיהו היכא דנמלחה הקבה בעורה אסורה ודאי  ,אם לא שמכוער הדבר הואיל והחזיקו בו איסור ,שלא נמלחה בעורה

ובקבת כשרה שינקה מן הטרפה וכ"ש בקבת טרפה  גויאבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת  ,ברוב ספרים והלכתא אין מעמידין בעור קבת נבלההכי גרסינן 
וכן ברייתא דלעיל  ,ולכאורה לגירסא זו קשיא מתני' דתנא כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסורה -שינקה מן הכשרה מ"ט חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא 

 ,אבל הקרוש שבתוך הקבה חשוב פירשא ,דלא חשוב פירשאדהני מילי חלב צלול שבתוך הקבה  ואומר ר"ת ,בפירקין )דף קט:( קבה שבשלה בחלבה אסורה
 ואותו הקרוש לפי דבריו אפילו נמלח בתוך הקבה מותר.

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות 

נדון  וכתב ר"ת ז"ל שאין מעמידין כלל בקיבת נבלה ולא בקיבת שחיטת נכרי ולא בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה ולא בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה שלא
הוא אותה כפרשא בעלמא אם לא נשתהא החלב בתוך הקבה אחר שנכנס עד שנשתנה אבל בזולת זה עומד באיסורו אם נבלה נבלה. ומשנשתהא שם הרבה הרי 

 כמעוכל ואז הוי פרשא בעלמא ומותר ע"כ:

 רי"ף מסכת חולין דף לח עמוד ב 

ידנא הא איפסיקא הילכתא בהדיא דמעמידין בקיבת הנבלה דפירשא בעלמא הוא כדבעינן והא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוה, אבל הא
 למימר קמן: 



 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לח עמוד ב 

 . בגמ' אמרינן לקמן בסוף פרקין ]דף קטז ב[ לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה:הא דקתני קיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה הוא

. נראה מתוך דברי הרב אלפסי ז"ל שהוא מפרש מאי דאמרינן דפירשא בעלמא הוא היינו דנפיק ליה מתורת אוכל בעלמא הוא כדבעינן למימר קמןדפירשא 
ז"ל כן אלא דקיבת נבלה מותרת לפי שאינה מגופה אלא פרושה ממנה דהא מעלמא אתאי לפי זה בישלה בחלבה  ולא פירש רש"יוחשיב כפירשא בעלמא, 

 ולפנינו אאריך בזה בס"ד: אסורה

 דף מג עמוד א דף מב עמוד ב ורי"ף מסכת חולין 

ושל נבלה אסורה המעמיד בעור של קיבה נבלה אם יש בה בנותן טעם הרי זו אסורה ]דף קט"ז ע"ב[ כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה וטרפה  גויקיבת ה
 שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת מפני שכנוס במעיה:

מפני  גויםנבלה ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות ה גוילאו נבלה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת  גויאטו קיבת גמ' 
יהושע דתנן ]עבודה זרה כ"ט ע"ב[ שאל ר' ישמעאל את ר' שמעמידין אותן בעור קיבת נבלה הא קיבה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה. 

חזר ר'  ,והלא קיבת עולה חמורה מקיבת נבלה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה ,אמר לו מפני שמעמידין אותן בקיבת נבלה גויםמפני מה אסרו גבינות ה
ובקיבת כשרה  גויחיטת קיבת נבלה אבל בקיבת נבלה ובקיבת ש בעוראין מעמידין  והלכתא .יהושע וא"ל מפני שמעמידין אותה בעור קיבת עגלי עבודת כוכבים

 דחלב המכונס בעור קיבה פירשא בעלמא הוא: ?מאי טעמא ,בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה , וכ"ששינקה מן הטרפה מעמידין

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מג עמוד א 

דאפילו פירשא דבהמת עבודת כוכבים אסור כדמפרש התם דניחא  ,. דאע"ג דלאו מגופה היא אפ"ה אסורהמפני שמעמידין אותה בקיבת עגלי עבודת כוכבים
ומתני' דמתרץ לה שמואל דה"ק  .אבל קיבת נבלה דלא מגופה שריא ומש"ה איצטריך שמואל למימר שמעמידין אותה בעור קיבה הא קיבה שריא .ליה בנפחיה

דמשמע דלאו  ,פא דמתני' דקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה וכו'נמי סי ובגמ' פרכינן ,נבלה נשנית קודם חזרה ושוב לא זזה ממקומה גויקיבת 
 ומשנינן לה כה"ג דרישא קודם חזרה וסיפא לאחר חזרה דאליבא דהלכתא קיבה לאו כגופה חשיבא: ,אסורה גויכגופה דמי ארישא דמתני' דקתני דקיבת 

 ?ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה מעמידין וכ"ש בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא גויובקיבת שחיטת  .קיבת נבלה בעוראין מעמידין  ,והלכתא
  .כך הגירסא ברוב הנוסחאות וכתבה הרב אלפסי ז"ל ,דחלב המכונס בתוך הקיבה פירשא בעלמא הוא

 תירץ ר"ת ז"ל .אוקימנא לה בגמ' לאחר חזרהו ,היכי אמרינן דמעמידין בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה דהא מתני' קתני בהדיא קיבתה אסורה וקשיא טובא
והא דשרינן הכא להעמיד בקיבת כשרה שינקה מן  ,דכי קתני קיבתה אסורה היינו בצלול דכיון דמן הטרפה בא ועדיין הוא צלול לאו פירשא בעלמא הוא ואסיר

טרפה  וסיפא דקתני .שאין מעמידין אלא בקרוש ,וסתמא דמילתא הכי הוא ,הטרפה היינו דוקא בקרוש שכיון שנקרש יוצא מתורת חלב והוי פירשא בעלמא
הא דתניא לעיל קיבה שבישלה בחלבה  ולפ"ז ,וכ"ש בקרוש דשריא דפירשא בעלמא הוא ,שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת אפילו בצלול קאמר דלאו גופה הוא

  .מתוקמא אליבא דהילכתא בצלול ,אסורה

אלמא ס"ל  ,אבל למשנה אחרונה קיבה שבישלה בחלבה מותרת ,שהוא כתב עלה דההיא ברייתא דאתיא אליבא דמשנה ראשונהל ואין זה דעת הרב אלפסי ז"
אלא עיקרן של דברים שלשון זה אינו מעיקר  .ואין מה שכתב בזה מחוור כלל ,נדחק להעמיד דבריו והרמב"ן ז"ל  .ז"ל דאליבא דהלכתא שריא אפילו בצלול

הלכתא אין מעמידין בעור קיבה אלא בקיבת נבלה ובקיבת  ובמקצת נוסחאות כתוב  .ואינו מכוון בנוסחאות ,אשונים פוסקי הלכות הואגמרא אלא תוספת ר
אלא הרי הוא כמונח  ,דהיינו טעמא דחלב הכנוס בבהמה לאו כבהמה שנמצא בה דיינינן ליה ,טרפה שינקה מן הכשרה ולא בקיבת כשרה שינקה מן הטרפה

 עלה בפרק אין מעמידין )דף כט ב( דפירשא בעלמא הוא לאו למימרא שיהא כפרש ומאי דאמרינןודינו כמקום שבא משם ודין חלב גמור יש בו לכל דבר.  ,בקערה
מן  דהא אסרינן ליה בהדיא בתר חזרה דקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה אלא הכי קאמרינן שפורש מגופה ואינו כגופה ומש"ה כשרה שינקה

 הטרפה קיבתה אסורה וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת: 

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן נב 

 של קיבה אם יש בנ"ט הרי זו אסורה כשרה שינקה מן הטריפה הקיבה אסורה טריפה בעורושל )בהמה( נבילה אסורה. המעמיד  גוינב ]דף קטז ע"א[ מתני' קיבת 
 שינקה מן הכשירה קיבתה מותרת מפני שכנוס במיעיה. 

דחלב שנמלח בעור הקיבה בין חלב הנמצא בקיבה עצמה בין שנתן בה חלב דעלמא ומלחו בתוכה אסורה משום בשר בחלב. דמליח כרותח ונתן בשר  כתב רש"י
היתר מתחלה בחלב של הקיבה עצמה שנמלחה  וכתב דהיה נוהג בוה טעם בחלב ונעשה כולה חתיכה דאיסורא. ואם העמיד בה גבינות אסורות בנותן טעם. הקיב

ן דחלב גמור הוא מדתנ וליתאבה מדאמר )מסכת ע"ז דף כט.( גבי קיבה של עולה דכהן שדעתו יפה שורפה חיה, אלמא פירשא בעלמא הוא ולא מתסרא. 
ריא משום במתניתין כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה, ש"מ דחלב גמור הוא. ותניא נמי לעיל )דף קט ב( קיבה שבשלה בחלבה אסורה. וקיבת עולה דש

 דלאו גופה הוא אלא שינקתו מאמו והוי ככנוס במיעיה. 

ו"ם דאסור פרשייהו, מדקתני קיבת עגלי עבודת כוכבים אסורה. לאו משום מיניה ראיה במסכת ע"ז דאיסורי הנאה שרי פרשייהו, וגבי עגלי עכ והא דמייתי
ופה הוא דחשיב לה פירשא לענין עיכול דמפקע שם חלב מיניה. אלא מייתי ראיה מדאסר קיבת עגלי עבודת כוכבים שמע מינה פירשא אסור דהא קיבה לאו ג

ת כוכבים והוא הדין לשאר הפרש ומדשרי ליה גבי עולה ש"מ לא מיתסר אלא גופה אבל ומיתסר משום דניחא ליה בנפחיה שהבהמה נראית שמינה ויפה לעבוד
 פירשה שרי:

מפני  גויםנבילה. ומי אמר שמואל הכי והאמר שמואל מפני מה אסרו גבינות ה גויםלאו נבילה היא אמר שמואל חדא קתני קיבת שחיטת  גויםאטו קיבת  גמ'
בה גופה שריא לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה. דתנן אמר רבי ישמעאל שאלתי את רבי יהושע מפני מה שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה הא קי

וא"ל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה. אמרתי לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת נבילה ואמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה. וחזר  גויםאסרו גבינות ה
 וכשירה שינקה מן הטריפה גויםאבל מעמידין בקיבת  גויםאין מעמידין אותה בעור קיבת  והילכתאה בקיבת עגלי עבודת כוכבים. ואמר לי מפני שמעמידין אות

עתא דכחל מעמידין בקיבתה וכל שכן טריפה שינקה מן הכשירה. מ"ט חלב המכונס בעור פירשא בעלמא היא זו היא גירסת רב אלפס ז"ל. וכן פירש לעיל בשמ
לגירסתו דכשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה קודם חזרה נשנית ולא משמע כן דכשירה  וכן צ"לבה שבשלה בחלבה אסור קודם חזרה נשנית. דההיא דקי

 ח כגירסתשינקה מן הטריפה וטריפה שינקה מן הכשירה משמע שנשנו כאחת ועל שניהם מפרש הטעם מפני שכנוס במיעיה. ורש"י לא גרס ליה ואין הלשון מוכ
תניתין רב אשי אלא שהוגה אח"כ בספרים ורבינו תם היה אומר דלגירסא זו יש לחלק דהא דקאמר הכא פרשא עלמא הוי היינו חלב הקרוש הנמצא בקיבה ומ

 כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה וקיבה שבשלה בחלבה מיירי בחלב צלול הנמצא בקיבה דההוא חלב גמור הוי:

 פא בית יוסף יורה דעה סימן 

מתניתין ומ"ש ]הרא"ש[ דכשרה שינקה מן הטרפה וטרפה שינקה מן הכשרה משמע שנשנו כאחת וכו' היינו לומר שקשה על גירסא זו מדאקשינן בגמרא רישא ד
וכיון דטרפה דקתני קיבת נכרי ושל נבלה אסורה אסיפא דקתני טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת ופריקו דלא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה 
טעמא דמפני שינקה מן הכשרה וכו' אחר חזרה מיתניא ממילא כשרה שינקה מן הטרפה וכו' נמי אחר חזרה נשנית דהא תרווייהו כחדא מיתנו ואתרוייהו יהיב 

 שכנוס במעיה.

 שערי תשובה סימן יב  -תשובות הגאונים 



ותמהתם מהיכן ושרי, והא אנן מקצת טרפה אסרי' מק"ו דרבא וכו', וגם אנו תמהים  מה ששאלתם לענין קיבת נכרי ואמרתם דשמיע לכון דאית מאן דשרי,
בת כשרה עליכם, והלא בסוף הדין פירקא דמתנינן קא פסקינן בהדיא, והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה, אבל בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי ובקי

הכשרה, מ"ט דחלב המכונס בעור הקיבה פרשא בעלמא הוא, והאי ק"ו דרבא לדברי המשנה הראשונה שינקה מן הטרפה מעמידין, וכ"ש בקיבת טרפה שינקה מן 
באגרתכם  הוא דאית ליה קיבת נבלה אסורה, אבל למשנה אחרונה כולהו שריין, וליכא ק"ו והיינו דאמר לא קשיא כאן קודם חזרה וכאן לאחר חזרה ומצינו

י הוא, אלא קודם חזרה ולאחר חזרה, ומיפרשא בע"ז בענין שאל ר' ישמעאל את רבי יהושע, מפני מה אסרו וכו' טעות, כאן קודם גזרה ולאחר גזרה ולאו הכ
 אמר לו מפני שמעמידין בקיבה עגלי ע"ז וכו', זהו קודם חזרה ולאחר חזרה.

קיבתה מותרת מהא דקתני רישא קיבת נבלה ושל  ושאלתם לפרש לכם ומשנה לא זזה ממקומה, הכי פירושו כיון דאקשינן אהא דתנן טרפה שינקה מן הטהורה
והדר חזא  יבת נכרי אסורה קודם חזרה שנאה רבי,והדר פריק ר' יצחק אמר ר' יוחנן ל"ק הא דקתני רישא ק ורה ופריק רב חסדא ולא קם פירוקיה,נכרי אס

דשמעינן מינה דקיבת נבלה שריא ולא תקנה לרישא  ,ותרתותנא סיפא טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מ ,לטעמא דר' יהושע אחר חזרה דהתיר קיבת נבלה
 ומשנה לא זזה ממקומה.  אדמתני' אלא בדקיימי קיימ

 נימוקי יוסף )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב 

ה שינקה מן הטרפה מעמידין, וכל שכן ובשלהי כל הבשר גרסינן, והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אלא בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי, ובקיבת כשר
ו, הא בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא חלב המכונס בעור קיבה פרשא בעלמא הוא, כך גרסת כל הגאונים ז"ל, וכן כתובה בספרים, ולפי גרסא ז

ומיהו איכא בחולין בשמעתא דהכחל.  ף ז"לוכן כתב הריא"דתניא קיבה שבשלה בחלבה אסורה, ליתא, וקודם חזרה נשנית, אבל למשנה אחרונה מותרת, 
ורבנו תם ז"ל דקודם חזרה נשנית.  ז"ל תירץ והרמב"ן, דהא קתני סיפא דמתניתין, דאוקימנא לאחר חזרה, כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה. למידק
פה צלול ומתוק, והוא אסור משום חלב, והא דאסרינן ינקה מהטר, שיש שני עניני חלב בקיבה, אחד קשה ויבש, ואותו הוי פרשא בעלמא, ויש בו עדיין חלב פירש

 זהו הצלול.

 חידושי הרשב"א מסכת חולין דף קטז עמוד ב 

ט חלב "ש בקיבת טריפה שינקה מן הכשירה מ"והילכתא אין מעמידין בעור קיבת נבילה ובקיבת שחיטת נכרי ובקיבה כשירה שינקה מן הטריפה מעמידים וכ
ולפי גרסא זו הא דתניא קיבה שבשלה בחלבה אסורה ליתה וקודם , ל וכן כתובה בספרים"כך היא גרסת הגאונים ז, פירשא בעלמא הואהמכונס בעור קיבה 

כשירה שינקה מן הטריפה ' ומיהו איכא למידק דהא קתני סיפא במתני, ל בשמעתא דהכחל"כ הרב אלפסי ז"וכ, חזרה נשנית אבל למשנה אחרונה מותרת
דקתני קיבת נכרי ושל נבילה אסורה אסיפא דמתניתין ופריק רבי ' סיפא דמתניתין הא אוקימנא לה הכא לאחר חזרה כדמקשינן רישא דמתניקיבתה אסורה ו

ל שתירץ דרישא דקתני "ן ז"וראיתי לרמב, אלמא אף לאחר חזרה כשירה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה, י כאן קודם חזרה כאן לאחר מזרה"יצחק אמר ר
נכרי ושל נבילה אסורה ומציעתא דקתני כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה שתיהן נשנו קודם חזרה דכל חלב שבא ממקום כשר לקיבת האסורה קיבת ה

 וסיפא, וכל שבא ממקום אסור לקיבת הכשירה נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם דאי שרית ליה אתי למיכל מינה ,נותנין עליה חומרי מקום שהלך לשם
מפני שכנוס במעיה הכי קאמר פירשא בעלמא הוא דכל שבא ' והא דקא מפרש טעמא במתני, דקתני טרפה שינקה מן הכשרה הוא דמוקמינן בלאחר חזרה

הטריפה כ אמאי נקט כי האי גוונא כשירה שינקה מן "ואינו מתחוור היטב דא, ממקום אחר ונתכנס במעיה פירשא בעלמא והוא הדין לכשירה שינקה מן הטריפה
ל למימר בית דין של אחריהם אמרו "קמייתא והו' קיבתה אסורה ונקיט חזרה בטריפה שינקה מן הכשירה הא לא הוה ליה למנקט חזרה אלא בלישן מתני

א דמילתא ל כפירשא לאחר שנקרש ואורח"ל שפירש דהא דאמרינן מעמידין בחלב קרוש דהו"ת ז"ונראין דברי ר, כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה מותרת
וסיפא דקתני כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה בחלב צלול דאכתי לא חשבינן ליה כפירושא והילכך אסורה , הכי דאין מעמידין בחלב צלול אלא בקרוש

וזה שלא , בחלב צלולוהא דתניא קיבה שבשלה בחלבה , אף לאחר חזרה אבל טריפה שינקה מן הכשירה לעולם קיבתה מותרת בין צלול בין קרוש ממה נפשך
ל מחק גירסת הספרים ולא גריס הכא כשירה שינקה מן הטריפה דהתם קיבתה "י ז"ורש, ל שדחה אותה ואפקה לההיא לבר מהלכתא"כדברי רבינו אלפסי ז

, כ בפירושיו כאן"וכמש, םל כעור העולה דמתחלק לכהני"אסורה דהא דשרינן קיבת העולה לא משום דחשבינן ליה כפירשא אלא משום דאתי ליה מעלמא והו
 .ד"ובפרק אין מעמידין הארכתי בו יותר בס

 חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף קטז עמוד ב 

ומה שפירש , כ אסרוה"קשיא לן טובא שהרי סיפא דמתניתין לאחר חזרה ואעפ. הא דאמרינן והלכתא מעמידין בקיבת נבלה ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה
 וכי תנן אסרוה כשהוא לח בעינו כענין ששנינו בעולה שורפה חיה, ידין הני מילי בחלב קרוש שמעמידין בו דההוא פרשא בעלמא הואל דכי אמרינן מעמ"ת ז"ר

דלאחר חזרה מותרת שחלב המכונס '(. ט ב"ק)ל שכתב גבי קיבה שבשלה בחלבה "מפני שראיתי לרבינו הגדול ז כל זה אינו מספיק לי, שהיא כמונחת בקערה
 ויש לומר דחלב המכונס בקיבה כשנותנין לו דין מקום שבא משם חומרא בעלמא הוא ולא דיינינן ליה כפירשא, ל"וכן כתבו הגאונים זבקיבה פרשא בעלמא הוא 

שבשלה אינה אוסרת אלא קורעה לאחר בישולה והבשר וכן קיבה , ומיהו להעמיד בו מותר דלא מינכרא מילתא, להתירו בעינו משום דאיכא אינשי דאכלי ליה
סורה קיבת נכרי ושל נבלה הרי זו א פ"ה, יוחנן לא קשיא כאן קודם חזרה כאן לאחר חזרה' יצחק ור' לומר שזה שאמרו ר ומתוך הדוחק יש לי, ואינו נכון, מותר

ם בא ממקום אסור נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם ואם הוא שהחלב שבתוך הקיבה א, וכשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה שתיהן קודם חזרה
' ופי, וסיפא דקתני וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת לאחר חזרה, במקום אסור נותנין עליו חומרי מקום שבא לשם דאי שרית ליה אתי למיכל מיניה

זו , ואפשר דחד תנא תני לתרוייהו והכי קתני, הדין לכשרה שינקה מן הטרפה והוא, מפני שכנוס במעיה שאינו מגופה אלא ממקום אחר בא והוי עכול ופרשא
עכול משנה ראשונה בית דין של אחריהם אמרו טרפה שינקה מן הכשרה מותרת מפני שכנוס במעיה ואין זה מקומה אלא ממקום אחר בא ומשינקה זו נעשה 

טרפה שינקה מן ' וקא משמע לן רבותא דאפי, תרת למשנה אחרונה דהא הוי עכול ופרשאואין צריך לומר כשרה שינקה מן הטרפה שמו, במעיה ופרשא בעלמא
 .לא גזרינן, הכשרה דאיכא למגזר דכיון דאיכא אינשי דאכלי ליה אתי למיכל מן הטרפה גופה

י יש כעין ראיה דגרסינן התם ר' חייא בר אבא בשם ר' יוחנן בראשונה היו אומרים אין מעמידין לא בקיבת נבלה ולא בקיבת הגו ובירושלמי במסכת עבודה זרה
נה ראשונה חזרו לומר מעמידין בין בקיבת הנבלה בין בקיבת הגוי לישן מתניתא מסייעא לר' חייא בר בא ]נ"א: כשרה שינקה מן הטרפה[ קיבתה אסורה כמש

נקה מן הכשרה קיבתה מותרת כמשנה אחרונה. מדקאמר קיבתה אסורה דהיינו לישן רישא דסיפא דמתניתין כמשנה ראשונה וקאמר נמי טרפה טרפה שי
}ועיין פר"ח סקכ"ב דגרס אחרת בירושלמי  למשנה אחרונה כשרה שינקה מן הטרפה מותרת וזה עולה כפי פירושנו , אלמאשינקה מן הכשרה משנה אחרונה

בפ"ק  אלא שמצאתי במסכת ביצה חלק על הרמב"ן, וגירסתו מוטעה, וכ"כ בפני יהשוע על הירושלמי, דעיקר כגירסת הרמב"ן ושגירסתנו משובשת{. ומכוח זה
 יבת נבלהין בקמוחלפת וכך היא השנויה שם ר' יוסה בשם ר' יוחנן בראשונה היו אומרים אין מעמידין לא בקיבת נבלה ולא בקיבת הגוי חזרו לומר מעמידין ב

פה קיבתה בין בקיבת הגוי אמר ר' יוסי לישן מתניתא מסייעא ליה לר' חייא בר בא קיבת הנכרי וקיבת הנבלה אסורה כמשנה ראשונה כשרה שינקה מן הטרי
אם הגרסא הזאת עיקר  לי ולא נתבררעל מה שפירשנו אבל לפי הגמרא שלנו הפי' שפירשנו עיקר ונכון לפי דברי הגאונים,  וזה חולקאסורה כמשנה אחרונה, 

שאינו עיקר גמרא אלא לשון מר רב יהודאי גאון הנכתב בהם בכמה מקומות,  בדוקות ושוב מצאתי בנוסחאותבספרים או מלשון בעלי הלכות ראשונות הוא, 
 ונראין דברי רש"י ז"ל מדבריו.

 חידושי הריטב"א מסכת חולין דף קטז עמוד ב 

 ולאותה גירסא ,כך הגירסא במקצת הספרים'. כשירה שינקה מן הטריפה וכו[ ובקיבת]בילה אבל מעמידין בקיבת נבילה והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נ
דהא דתניא '( ט ב"ק) ל"ף ז"וזהו שכתב הרי, משמע דסבירא להו דהא דאמרינן לאחר חזרה דקיבה פירשא בעלמא היינו פרש ממש שאין עליו תורת חלב כלל

ואפילו הכי קתני דכשרה שינקה מן הטריפה קיבתה , ותימא דהא סיפא דמתניתין לאחר חזרה אוקימנא, בחלבה אסורה קודם חזרה נשניתקיבה שבשלה ( שם)
דאילו סיפא דרישא תשלום , דסיפא דסיפא דהיינו טריפה שינקה מן הכשירה דקתני כשירה אוקימנא לאחר חזרה ל תירץ בספר המלחמות"ן ז"והרמב, אסורה

על פסקא דסיפא ' דאם איתא להך סברא אדפרכינן בגמ, ל אמנם דלא סבירא ליה"ממשכן נפשיה אדרבינו אלפסי ז ל"ומרן ז, ניתין היא וקודם חזרהרישא דמת



למיתני זו  הוי ליה, היכי כיילינהו תנא להנהו תרתי בבי דסיפא בחדא בבא ועוד ,הוי לן למיפרך סיפא גופא ולומר הא גופא קשיא, ם"מרישא דקתני קיבת עכו
 .לא דחאוהו בתלמוד כלל לומר דקודם חזרה נשנית 'דקיבה שבישלה בחלבה:( 'קט) דההיא ועוד', חזרו לומר כך וכו, משנה ראשונה

ואינו , וההיא דקיבה שבשלה בחלבה', ובהא איירי סיפא דמתני, אבל בצלול חלב גמור הוא, דכי אמרינן דקיבה פירשא בקיבה קרושה ל פירש"ורבינו תם ז
 .שורפה חיה'( ט ב"ז כ"ע)דההיא דקודם חזרה בקיבה צלולה מפרשינן לה מדקתני  מחוור

, ואין הולכין אחר בהמה שנמצא בה אלא אחר מקום שינקה ממנה, דהא דאמרינן פירשא היא לומר שהוא כפרש הכנוס בה ממקום אחר ל"י ז"והנכון כדברי רש
והכא ולפיכך קיבה שבשלה בחלבה אסורה , ולעולם קיבה גופא חלב גמור הוא, ן הכשירה כשירה כדקתני סיפאולפיכך כשינקה מן הטריפה אסורה וכשינקה מ

 .לא גריס ליה י"ורש, וליתיה בעיקר נוסחי ולשון גאונים הוא דפתקוהו ספרי בנוסחי, דמעמידין בקיבת כשירה שינקה מן הטריפה לא גרסינן

ואם העמיד הכל אסור ואף על גב דלא יהיב , ואסור להעמיד בקיבה ההיא, ל"י ז"אסור משום בשר וחלב כדברי רש הקיבה בעורה הרי זה ואותן שנוהגין למלוח
ור ולכך אסרו גבינת גוי מפני ע, אלא משום דכיון דמוקים כמאן דאיכא איסורא בעיניה דמי, ל"י ז"ולאו משום דסבירא לן דמין במינו במשהו כדברי רש, טעמא

, בעיקר בשר וחלב שלא יהיה נדון כבשר בחלב אלא בטעמא בדרך בישול וגזרת הכתוב', עור קיבת שחוטה בנותן טעם הוא כדאיתא במתני דאילו, קיבת נבילה
 .והרי זה נכון, ואף על גב דמוקים אוקומי נמי מותר כל היכא דליכא טעמא

 תורת הבית הארוך בית ג שער ד דף פה עמוד א 

טרפה }סיפא דסיפא{  אסורה.מן הטרפה קיבתה כשרה שינקה }אמצעיתא{  . אסורהקיבת נכרי ושל נבלה }רישא{ הבשר שנינו בפרק כל  .חלב קיבה כיצד
והא קתני רישא קיבת הנכרי ושל נבלה אסור. ופריק רבי יצחק משמיה דרבי יוחנן דרישא קודם חזרה { על סיפא ומקשינן}. מותרתה מן הכשרה קיבתה שינק

 שעשאוה כפירשא בעלמא.  ,וסיפא לאחר חזרה

וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן  ,קיבת נבלה אלא בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי ובקיבת כשרה שינקה מן הטרפה בעוראין מעמידין  ואסיקנא הלכתא
הא דתניא קיבה שבשלה ולפי גרסת זו וכן היא ברוב הספרים. כך היא גירסת הגאונים ז"ל הכשרה מאי טעמא חלב המכונס בעור קיבה פירשא בעלמא הוא. 

 בהלכות בשמעתא דהכחל.  הרב אלפסי ז"ל וכ"כ ,בחלבה אסורה ליתא וקודם חזרה נשנית, אבל למשנה אחרונה מותרת

לרמב"ן  וראיתיוסיפא דמתניתין הא אוקימנא לה הכא בלאחר חזרה.  ,דהא קתני סיפא דמתניתין כשרה שינקה מן הטרפה קבתה אסורה ומיהו איכא למידק
סופא דסופא נמי הוה ליה למינקט בכעין מציעתא כלומר  דא"כ ואינו מחוורשתירץ דרישא דמתניתין ומצעיתא קודם חזרה סופא דסופא בלאחר חזרה.  ז"ל

 מרו כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה מותרת. ולימא בית דין של אחריהם א{ מותרת}בכשרה שינקה מן הטרפה 

שפירש דהא דאמרינן מעמידין דוקא בחלב קרוש שבקיבה דכל שנקרש הוה ליה כפירשא ואורחא דמילתא הכי דאין מעמידין בחלב  ונראין דברי רבנו תם ז"ל
ל טרפה צלול אלא בקרוש. וסיפא דקתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה בחלב צלול דאכתי לא חשבינן ליה כפירשא והילכך אסירא אף לאחר חזרה אב

 לעולם קיבתה מותרת בין צלול בין קרוש ממה נפשך. והא דתניא קיבה שבשלה בחלבה בחלב צלול.  שינקה מן הכשרה

ואינו נופל  ,ואלו בקרוש הוה לי למימר אוכלה חיה שאין שורפה אלא לשון גמיעה ,קצת מדקתני קיבת העולה כל כהן שדעתו יפה שורפה חיה אלא שקשה לי
 אלא בדבר הצלול. 

ולא גרסינן הכא ובקיבה כשרה שינקה מן הטרפה דהתם קיבתה אסורה דהא דשריא קיבת העולה וכדתנן כהן שדעתו יפה  הספריםורש"י ז"ל מחק גרסת 
 שורפה חיה לא משום דחשבינן ליה כפירשא אלא משום דאתו ליה מעלמא והוה ליה כעור העולה דמתחלק לכהנים. 

אבל לדעת רבנו ה אפילו צלול כפירשא בעלמא חשבינן ליה ומותר לבשלו עם בשר וכל שכן בקרוש. דחלב קיב נמצא עכשיו לדעת הגאונים ז"ל והרב אלפסי ז"ל
 בצלול אסור אבל בקרוש מותר. תם ז"ל

 תורת הבית הקצר בית ג שער ד דף פד עמוד ב 

בצלול אבל בשנקרש בקיבה מחיי הבהמה מותר, דעד שנקרש במעי  ויש מי שאוסרהמבשל בחלב שבקיבה אפילו היה צלול מותר, דאינו אלא כפרש בעלמא. 
 מסכימים להיתר.  והגאוניםבהמה אינו חשוב כפרש. 

 בדק הבית על תורת הבית בית ב שער ג דף נה עמוד א 

מעיה, ופרכינן וכו' עד עוד כתב בהא דאמר בפרק כל הבשר כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה טרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת מפני שכנוס ב
א מתורת קיבתה אסורה והא אמרת פירשא בעלמא הוא. והרבה לכתוב על זה. ואין דבריו נכונים, והוא סבר דלישנא דאמר פירשא בעלמא הוא פרש קאמר ויצ

ודכוותה הא דאמרינן בב"ק תרנגולת אוכל ולהכי קשיא ליה, וליתא אלא מאי פירשא דקאמרינן פרוש מגופא ולעולם הולכין אחר אותה בהמה שינקה ממנה, 
עי למימר שהזיקה אין גובין מביצתה מאי טעמא פרשא בעלמא הוא כלומר דבר פרוש מגופה הוא. ומיהו בע"א בפרק אין מעמידין איכא האי לישנא דפרשא דב

ן התם מינה דאיסורי הנאה שרי פרשיהו כלומר פרש דאמרינן התם עלה דההיא דאמר דקיבת עולה חמורה ואמרו חכמים כהן שדעתו יפה שורפה חיה ופשטינ
ומיהו לא מפקה ההיא דהתם ממשמעותה דהא דהכא ולעולם  .פרש שלהם ומדאמר דקיבת עגלי ע"א אסור אמרינן דפרש ע"א אסור משום דניחא ליה בנפחיה

שפיר מקבת עולה דשרו רבנן דפרש איסורי הנאה שרי לא משמע לן חלב שבקיבה דהיינו קיבה עצמה דהוי פרש אלא דבר הפרוש מגופה ואפילו הכי פשטינן 
לגמרי דאלו הוה מתסר כל דכן דאסרינן חלב שבקיבה שהוא דבר חשוב מפרש והוה אסרינן ליה אף על גב דפריש מגופא ומדאסרי קיבת ע"א דפריש מגופא 

 זו היא אמתן של דברים הללו. ה. ונקטינן מינה נמי דהוא הדין דאסרינן פרש דאי לא לא הוה אסרינן קיבתה דפרוש מגופ

 משמרת הבית על תורת הבית בית ב שער ג דף נה עמוד א 

לב על גירסת אמר הכותב: אין לו אך דבר שפתים ובכל דבר ודבר מעיד על עצמו שלא עמד על דבר מדברי הראשונים ולא על דברי הגאונים ז"ל גם אינו נותן 
ל הבשר: והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבלה אבל מעמידין בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת נכרי ובקיבת הספרים. גרסת כל הספרים שלנו שם בסוף פרק כ

 ולפי גירסא זוכשרה שינקה מן הטרפה וכל שכן בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה מאי טעמא פירשא בעלמא הוא. וזו גרסת רב אלפסי ז"ל וגרסת הגאונים ז"ל. 
ופי' הוא דמוצא מכלל חלב וחזר פירש בעלמא וכ"ש חלב הטרפה שינקה מן הכשרה. ובהלכות הרב אלפסי ז"ל כן ועל כן  על כרחנו פירשא דקאמר לשון עיכול

כן פירש וחלק בין חלב קרוש לחלב צלול שהקרוש יצא מכלל אוכל וחזר פרש בעלמא והיא היא  ורבנו תם ז"לדחה מהלכתא קיבה שבשלה בחלבה אסורה. 
 וכתב על זה וטעם זה נכון וברור. וגם בספר המאור כתוב כן בשם ר"ת ז"לדבשמעתין דכל הבשר, וקיבה שבשלה בחלבה בצלול שאינו נעשה פרש ועל כן אסורה. 

ן מה שהוקשה למחבר סיפא דמתניתין לאחר חזרה ואפילו הכי קתני כשרה שינקה מן הטרפה קיבתה אסורה. והוצרך והוקשה לו גם כ וגם הרמב"ן ז"ל כן כתב
דקתני וטרפה שינקה מן הכשרה קיבתה מותרת  וסיפאלדחוק דקיבת נכרי ושל נבלה הרי זו אסורה וכשינקה מן הטרפה קיבתה אסורה שתיהן קודם חזרה, 

במעיה שאינו מגופה אלא ממקום אחר בא והוי עכול ופרשא, והוא הדין לכשרה שינקה מן הטרפה. ע"כ לשון הרב. ועתה יראה מפני שכנוס  ופירשלאחר חזרה, 
אלא מן הרואה כי לא ראה מכל זה כלום והוא כותב כחלום שהמחבר סבור דפירשא דקאמרינן מלשון פרש וכאלו המחבר לבדו הוא שטעה וסבור כן ואין זה 

 המתמיהין:

 הלכות מאכלות אסורות פרק ד הלכה יט רמב"ם 

, אבל קיבת הנבלה וקיבת הטמאה מותרת מפני שהיא כשאר ב טנופת שבגוף, ולפיכך מותר להעמיד הגבינה בקיבת שחיטת העכו"ם ובקיבת בהמה וחיה טמאה
 קיבה הרי הוא כשאר המעים ואסור. עור ה

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ד הלכה יט



ה קיבת נבלכן פסק תלמודא הילכתא פ' כל הבשר להדיא וכן גרסי' בירושלמי דע"ז ר' מייאשא בשם ר' יוחנן אומר בראשונה היו אומרים אין מעמידין לא ב ]ב[
ירו להן קיבותיהן ולא בקיבת עכו"ם חזרו לומר בין בזה ובין בזה מותר מעשה בבני שמעי שקבעו להם זאבים יותר מג' מאות צאן ובא מעשה לפני חכמים והת

חשיב  אמרו ביצה גדילה מגופה קיבה ממקום אחר באה וקשה דהתנן כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה ואר"ת דמתני' איירי בחלב צלול שבתוכה דלא
וקיבת טריפה דנראה כאוכל  פירשא אבל ההיא דגמ' איירי בקרוש שבתוך הקיבה דחשיב פירשא אכן כתבו התוס' ובס"ה דעכשיו אין להקל וליקח קיבת נכרי

 תערבה אחת באחת ועיין בסי' י"ט: נבלות וטריפות אך בדיעבד שרי אם העמיד בה או אם נ

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ד הלכה יט

בעור קיבת נבלה אבל מעמידין  ]יט[ קיבת הנבלה וקיבת הטמאה וכו'. מסקנא דגמ' בפ' כל הבשר )דף קט"ז:( גירסת הגאונים וההלכות והלכתא אין מעמידין
טמאה בקיבת נבלה ובקיבת שחיטת עכו"ם ובקיבת כשירה שינקה מן הטריפה וכו' מ"ט חלב המכונס לה פרשא בעלמא הוא ע"כ. וכלל רבינו עם זה קיבת ה

שבה מותרת בעלמא וקיבה שבשלה בחלב  שחלב זה צלול אינו אלא פרש אע"פמפני שכל שהוא פרש מותר שאל"כ אף של נבלה היה אסור. ולדעת הגאונים ז"ל 
 כמו שיתבאר פ' תשיעי: 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ד הלכה יט

 שחלב זה צלול אינו אלא פרש בעלמא. וכ"נ מדברי רבינו בפ"ט:  אע"פ]יט[ קיבת הנבילה וכו'. כתב ה"ה ולדעת הגאונים 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טו 

 * קיבה שבשלה בחלב שבה מותרת שאינו חלב אלא הרי הוא כטנופת שהרי ישתנה במעים. 

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טו 

קיבת כשרה ]טו[ קיבה שבשלה וכו'. פרק כל הבשר )דף קט"ז ב( והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבילה אבל מעמידין בקיבת נבילה ובקיבת שחיטת נכרי וב
דעתו ה מן הטריפה וכ"ש בקיבת טריפה שינקה מן הכשרה מ"ט חלב המכונס בה פירשה בעלמא הוא וזו מסקנא דגמ'. ואמרינן נמי גבי קיבת עולה כהן ששינק

אונים אלא גיפה שורפה חיה ולפי מסקנא זו הא דתנן כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה אינה הלכה אבל ר"ת העמידה בצלול שבה ואין כן דעת רבינו וה
קומי הכל מותר. ומסתברא לי דמודו הגאונים שאם ינקה בפנינו מן הטריפה ושחטו אותה מיד שלא נשתהה החלב במעיה כלל שהוא אסור ובהכי אפשר לאו

מ מסתבר שאם מתני' והא דתניא קיבה שבשלה בחלבה אסור לא קי"ל הכי כיון דאסיקנא דפירשא היא ואותה ברייתא קודם חזרה נשנית וכן המשנה ומ"
 חשיב פירשא והבו דלא לוסיף עלה: שחטו את הבהמה סמוך ליניקה דלא 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טו

מותרת  ]טו[ קיבה שבשלה בחלב שבה מותרת וכו'. בס"פ כל הבשר )דף קט"ז( תנן כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה טריפה שינקה מן הכשירה קיבתה
נוס במעיה ובגמרא אסיקנא דכשירה שינקה מן הטריפה מעמידין בקיבתה וכ"ש טריפה שינקה מן הכשירה מ"ט חלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא. מפני שכ

וכ"כ בשמעתין דכחל דההיא דקיבה שבשלה בחלבה אסורה קודם חזרה נשנית אבל האידנא הא איפסיקא הלכתא בהדיא דמעמידין  זו היא גירסת הרי"ף
 וכן דעת רבינו. בקיבת נבילה דפירשא היא. וכן צריך לומר לגירסתו דכשירה שינקה מן הטריפה שקיבתה אסורה קודם חזרה נשנית 

 בסמוך כשרה שינקה מן הטריפה דההיא קיבתה אסורה.  אינו גורס בההיא מסקנא שכתבתי ורש"י

מקיים הגירסא אלא שמחלק בין צלול לקרוש שכל שהוא צלול עדיין שם חלב עליו והיינו ההיא דקיבה שבישל בחלבה אסור והא דאסיקנא דכשירה ור"ת 
ש שבה שכיון שנקרש יצא מתורת חלב והוי פירשא בעלמא שינקה מן הטריפה קיבתה מותרת משום דחלב המכונס בה פירשא בעלמא הוא היינו בחלב הקרו

 לול מותר דפירשא בעלמא הוא: ומנהג העולם כדעת רבינו והרי"ף דבין קרוש בין צ

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טו

קיבתה אסורה הוי קודם חזרה וסיפא דקאמר  קשה דכיון דלדידהו ההיא דכשירה שינקה מן הטרפה לגירסת הרי"ף ורבינו]טו[ קיבה שבשלה בחלב וכו'. 
קה מן טריפה שינקה מן הכשירה קיבתה מותרת איירי אחר חזרה, א"כ אמאי אמר אחר חזרה טריפה שינקה מן הכשירה לישמעינן רבותא דאפילו כשירה שינ

והרשב"א והר"י ז"ל דמשמע דהנהו תרי בבי דמתניתין ואפשר דקושיא זו היא נכללת במה שתמהו עליו הרא"ש  ,הטרפה קיבתה מותרת, דהכא הוי לאחר חזרה
טריפה משמע שנשנו כאחת והטעם משום דסמיכי להדדי ועוד דבסיפא לא קאמר אלא טריפה שינקה מן הכשירה ולא הזכירו יותר דאפילו כשירה שינקה מן ה

 מותרת: 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז 

הקיבה של שחוטה, ואם העמיד טועם את הגבינה אם יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת מפני שהמעמיד דבר המותר  בעוראסור להעמיד הגבינה ]טז[ 
קיבת נבילה וטרפה ובהמה טמאה הואיל והמעמיד דבר  בעור, אבל המעמיד יסור בשר בחלב ששעורו בנותן טעםשקיבת שחוטה היא ואין כאן אלא א ,הוא

ומפני חשש זה אסרו  /השגת הראב"דינה משום נבלה לא משום בשר בחלב, ומפני חשש זה אסרו גבינת עכו"ם כמו שביארנו. /בפני עצמו נאסרה הגב האסור
 אבל אנו אין צריכין לכך שאין הקושיא צריכה תירוץ. ,גבינת עכו"ם כמו שביארנו. א"א דברי רבינו אבן מגש ז"ל הם

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז

נה מ"מ טבע אותו בשר שרגיל להיות בו החלב מעמיד הגבי ,דבשר דעלמא אינו מעמיד הגבינה ואע"ג ,עור הקיבה בשר גמור הואוכו'.  אסור להעמיד הגבינה]טז[ 
 הוא שמעמיד: העור ותמציתוהוי מין בשאינו מינו בנותן טעם 

הטעם שבכל חלק מהתערובת ניכר האיסור ונאסרה  ונראהוכו'. הכי קיי"ל המתבל והמחמץ והמעמיד אוסרין בכל שהוא.  אבל המעמיד בעור קיבת נבילה
 הלכך אם נפל ממנה לתבשיל אחר צריך ששים כנגד מה שנפל שהרי נעשית נבלה: ,הגבינה משום נבלה

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז

בעור הקיבה של שחוטה וכו'. בס"פ כל הבשר ובפ"ב דע"ז )דף ל"ה( אהא דאמר שמואל מפני מה אסרו גבינת עכו"ם מפני שמעמידין ]טז[ אסור להעמיד הגבינה 
אמאי איצטריך שמואל למימר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה אפילו כשירה נמי תתסר משום הלוי  כתב הר"ן הקשה הר"יאותה בעור קיבת נבלה. 

וניחא ליה אי משום בשר בחלב לא הוה מיתסר אלא בנ"ט כדתנן במתניתין  ?קשיא ליה היכי מיתסר בכל דהו ליטעמיה קפילא ולהוי בנ"ט בשר בחלב ותו
אבל משום בב"ח ליכא למימר הכי דכל  .דכיון דאוקומי קא מוקים לא בטיל ,ומשום קיבת נבלה נאסרת בכל דהו ,המעמיד בעור קיבה אם יש בה בנ"ט אסורה

 וכך הם דברי רבינו: ,אלא האי באפיה קאי והאי באפיה קאי ,ת דלא יהיב טעמא לאו בב"ח הואאימ

הם וכו'. טעמו שהוא ז"ל כתב על דברי רבינו ן' מיגש  א"א דברי רבינו ן' מיגש ז"לעל מה שכתב רבינו ומפני חשש זה אסרו גבינת העכו"ם.  וכתב הראב"ד
אלא כיון דשכיח בהו טעמא אוסרין אותם  ,ואין מטעימין אותם לקפילא ,ר של עכו"ם לא הלכו בו חכמים אחר נ"טדבכל דב ,דבלא"ה לא אזלינן בה בתר נ"ט

שאע"פ שאפשר לומר כטעמו של הראב"ד מ"מ האי טעמא דהר"י ן' מיגש איתיה בגבינה אפילו ואני אומר כ"כ הר"ן בפ"ב דע"ז בשמו.  ,לעולם כדי שלא יפרוצו
 אי לא הוה ההוא טעמא דהראב"ד: 
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אפי'  והוקשה ליה לרבינוו אסורה ע"כ. ]טז[ אסור להעמיד הגבינה בעור וכו'. שם במשנה )דף קט"ז( המעמיד בעור של קיבה כשירה אם יש בו בנותן טעם הרי ז
ילה פירשו ליכא נ"ט נמי ליתסר משום דדבר המעמיד לא בטיל כדכתב הוא למעלה בפ' שלישי גבי גבינות העכו"ם דאסור משום דמעמידין אותן בעור קיבת נב



בשר והחלב וכל זמן שלא נתן טעם אין כאן איסור ובשר שם דטעמא דלא בטיל משום דהוי דבר המעמיד ותירץ דהכא גבי בשר וחלב אין האיסור אלא עירוב ה
קושיא אחרת שהקשו  ובהכי מתרצאבאנפיה קאי וחלב באנפיה קאי ולא נתערב אבל גבי גבינות העכו"ם דהאיסור הוא דהוא קיבת נבלה דבר המעמיד לא בטיל. 

נבילה אפילו כשרה נמי תיפוק ליה משום בב"ח, דלהכי לא אמר משום התוספות דלמה לא אמרו שם הטעם מפני שמעמידין אותה בעור קיבת שחוטה ולמה לי 
ובהשגות בשר בחלב דאי משום הא נטעמיה את הגבינה ואם אין בו טעם בשר כשרה ולכך אמרו הטעם משום דבר המעמיד דאפילו דאין שם טעם בשר אסורה. 

דהוא ז"ל תירץ למעלה בפרק שלישי בהשגות על וביאור דבריו ושיא תירוץ ע"כ. דברי רבינו אבן מיגש ז"ל הם אבל אנו אין צריכין לכך שאין הק כתב א"א
כדי שנרחיק  קושיא שהקשה שם רבינו דלמא לא בטיל דאין הולכין באיסורין של עכו"ם אחר הביטולים ובאיסורן של עכו"ם החמירו דלא מהניא בהו ביטול כלל

 שחוטה אבל גבינות העכו"ם אע"פל שחוטה דדין זה לא נאמר אלא בישראל המעמיד בעור קיבת אין קושיא ממעמיד בעור קיבה ש ולתירוץ זהממאכליהם. 
ום שמן הדין היה בנותן טעם ראוי להרחיק ממאכליהם ולא בטלו כלל וכ"ת א"כ אמאי לא אמרו הטעם משום שמעמידין בעור קיבת שחוטה ולא בטיל מש

דקיבת נבילה הוי איסור מן התורה ולכך אסרי מספק אבל משום בשר בחלב שאין איסור אלא מדרבנן כתירוץ התוספות  ותירץ הר"א ז"לשהם איסורי עכו"ם 
יא תירוץ דדרך בישול אסרה תורה אין לנו לאסור מספק זהו דעת הר"א ז"ל במ"ש אנו ]אין[ צריכים לכך כלומר במה שאמרנו למעלה. ואמר עוד שאין הקוש

דדבר המעמיד לא בטיל קושיא גבי מעמיד בשר בחלב אבל לדידי ליכא למיעבד קושיא מהתירוץ שתירצתי למעלה  כלומר שלדעתו עשה מהתירוץ שתירץ למעלה
שאין הקושיא צריכה תירוץ אתי שפיר טפי שר"ל שאין הקושיא שהקשה למעלה דתיבטל צריכה התירוץ  ואם הנוסחא בדברי הר"א ז"לכן נראה ליישב לשונו, 

 יל: שתירץ הוא דדבר המעמיד לא בט

 תשובות מיימוניות קדושה סימן ח 

 ולפי מה שפירש רבינו הקדוש בפסק שלו בחמאה, דחלב הצלול כשחזר ונקפה נעשה פירשא כל שכן דהכל מותר. 

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשלג 

 ולפי מה שפירש רבינו הקדוש בפסק דחמאה, )*וחלב( ]*דחלב[ הצלול כשחזר ונקפה נעשה פירשא כ"ש דהכל מותר. 

 אות ח ס"הסימן תורת חטאת 

ודוקא הצלול אבל הקרוש מותר כן [ טו] אסורטריפה שינקה מן הכשירה חלב שנמצא בקיבתה מותר וכשירה שינקה מן הטריפה חלב הנמצא בקיבתה . ח    
ה "ד. חולין מג] ן"והר[ חידושיו חולין קטז ב] א"והרשב[ נב' פרק כה סי] ש"והרא[ ה הכי גרסינן"ד: חולין קטז] כ התוספות"וכא "תב הטור יורה דעה סימן פכ

כתב דנקטינן כדבריהם [ ה טריפה"פא ד' סי]ובית יוסף . דמתירין אף הצלול[ ט"א הי"מאכ' פרק ד מהל] ם"ף והרמב"ודלא כהריוהכי נהוג לכתחלה [ והלכתא
י "מהראונראה מדברי  .ורובי ובתראי אינון ,אך במקום שאין מנהג נראה דנקטינן כדברי המחמירים ,ואינו חולק במקום שיש מנהג ,ל"וכתב שכן נהגו עכ

ועוד יתבאר לך מן זה לקמן  ,העין דנהגו לאסור לכתחלה קיבת טריפה שינקה מן הכשירה משום מראית[ פ אות א אמנם הנוסח לא מתוקן' סי] ד"ה ש"בהג
 .   ט"סימן ע

 פ-תורת החטאת כלל עט

דברי כוכתבתי שם דנוהגין  .וגם דין חלב הנמצא בקיבה של נבילה וטריפה ,גבי דיני חלב[ דין ח]ה "דין כשירה שינקה מן הטריפה בארתי לעיל כלל וסימן ס. א  
 :   ד לאסור לכתחלה ולהתיר בדיעבד"ש

א "מאכ' ט מהל"פ] ם"וכן דעת הרמבז חלב הנמצא בקיבה לדעת רב אלפס אינו חלב ומותר לבשל בו בשר אפילו בצלול שבה "סימן פ ור יורה דעהכתב בט. ב    
הוא אבל הצלול , הקרוש שבה דינה כפירשא בעלמא[ ה הכי גרסינן"שם ד] ולרבינו תם. שהוא חלב גמור אפילו הקרוש שבה כתב[ חולין קטז ב] י"ורש[. ו"הט
ואם העמיד בה גבינות אם יש בה  .וכן אם עמד בה יום אחד דכבוש כמבושל ,לפיכך אם מלח הקיבה בחלבה נאסר משום בשר בחלב דמליח כרותח[ א] .חלב

[ ב] ם"ף והרמב"הריולפי דברי  .ל"עכ[ נב' ה סי"פרק כ]ל "ש ז"א הרא"וכן הוא מסקנת א ,בצלול דוקא ולרבינו תם, י אפילו בקרוש"בנותן טעם אסורות לרש
ודלא  ,ד"ה ש"י בהג"פ מהרא"וכ, נתינת טעם הכי נהוג ע"ילהתיר  ומה שכתב. ה כמאן נקטינן להלכתא"לעיל כלל וסימן ס וכבר כתבתי. אף עם הצלול שרי

 :   דמחמיר בדבר[ דין א]ו "כלל וסימן מ ודלא כאיסור והיתר[ ד]דהוי דבר המעמיד ואפילו באלף לא בטיל [ ג]א "דכתב בשם הרשב[ תשלג] ה"פכ כמרדכי

פז ' סי] ובית יוסף[ פ' סי] ד"מ בש"וכ .ל"דחלב הצלול כשחזר ונקפה נעשה פירשא בעלמא כאלו היה קרוש מתחלה עכ[ שם]פרק כל הבשר  כתב המרדכי. ג   
דהסומך על דברי המרדכי לא הפסיד דהא  ומיהו נראה ליל "דדוקא נקרש בחיי בהמה עכ א"כ הרשב"וככתב דלא משמע כן מדברי הפוסקים [ ה חלב הנמצא"ד

[ ה] דלא קיימ"ל הכי לכתחלה מ"מ דקיימא לן הכי ואע"ג[ ה ולענין הלכה"שם ד] כתב ובית יוסף .ה דיש מתירין אפילו בצלול"כבר כתבתי לעיל כלל וסימן ס
 .   בדיעבד יש להתיר בכהאי גוונא

כיון שנתייבש העור הוי כעץ בעלמא ואין בו שום [ ו]עור קיבה שמולחין ומייבשין אותו וממלאין אותו חלב מותר  כתב בשיבולי לקט כתב בית יוסף. ד    
 :   ל"ליחלוחית עכ

שרבינו שמחה אוסר קיבה שנשתהה בתוכו החלב עד לאחר שנצטנן אפילו לא נמלח עמו לפי שחלב הקיבה  בשם אור זרוע[ דין טז, כלל יח] ה"כתב באו. ה    
ו ולי נראה דבדיעבד יש לסמוך אדברי הפוסקים דאינן אוסרין רק כשנמלחה עמ[ כו' ז פרק ב סי"ע] י"וכן הוא בהגהת אשרל "מוץ וחריף שהרי מעמידין בו עכח

 .   או ששהתה בתוכו יום שלם

 :ומותר למלחו עם שאר בשר[ ז]דלאחר שהוציאו החלב מן הקיבה יש לעור דין בשר גמור [ איסור והיתר כלל יח דין טז' עי]י טרושין "כתב מהר. ו    

 ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף קכג 

ה פסקנו בכולי ולי נראה לדברי הפוסקים פירשא בעלמא הוא, אם מלחו בעור הקיבה הרי קיבל טעם בשר ואין מעמידין ]בו. ו[אפילו הוי מין בשאינו מינו הרי
ס ל טעם בשר שאסור להגימשערינן, ואם אין בחלב שמעמידין אותו שישים בעור הקיבה אסור. ורוב פעמים )אם( ]אין[ נמצא בו ס' והוה ליה )כעץ( ]ככף[ המקב

 בו חלב. ומרוב המלח שאינו נאכל מחמת מילחו שרגילין למולחו הרבה הוה ליה כרותח. 

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשלד 

מלחו לפי  אם מלחו הקיבה בעורה הרי קבלה טעם בשר וה"ל כעין כף המקבל טעם בשר שאסור להגיס בו קדירה של חלב ומרוב המלח שאינו נאכל מחמת
 שרגילות למלוח הרבה וה"ל כרותח אבי"ה וכן פסק בספר התרומה וכתב ראב"י בשם ר"ת דהיכא דינק סמוך לשחיטתו דין חלב עליו:

 האגודה מסכת חולין פרק ח 

ת טריפ' שינקה מכשירה מאי והילכתא אין מעמידין בעו' הקיבה. אבל מעמידין בקיבת נבילה ובקיבת שחיט' נכרי. ובכשירה שינקה מטריפה וכל שכן מקיב
ואם מלחו הקיבה בעורה אסורה ואם שרו במים הקיבה ושרה יום ולילה  .דהכא איירי בקרוש שבקיבה אבל מתני' איירי בלח פירש ר"תטעמא פירשא הוא. 

 הוי כבוש כדפירש לעיל ]קי"א ע"ב[ ואסור. 

 סעיף יא:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קטז עמוד א 

קבתה אסורה, טרפה  -הרי זו אסורה. המעמיד בעור של קבה )כשרה( אם יש בנותן טעם הרי זו אסורה. כשרה שינקה מן הטרפה  -ושל נבלה  גוימתני'. קבת 
 קבתה מותרת, מפני שכנוס במעיה.  -שינקה מן הכשרה 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א 



ה, הרי זו אסורה; והוינן ב -ושל נבילה  גויקיבת נבילה. הא קיבה גופא שריא, ומי אמר שמואל הכי? והתנן: קיבת ה בעורושמואל אמר: מפני שמעמידין אותה 
 נבלה אסורה! ל"ק: כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה.  גוילאו נבלה היא? ואמר שמואל, חדא קתני: קיבת שחיטת  גויאטו ד

 טז עמוד א תוספות מסכת חולין דף ק

מפני שמעמידין אותם בעור קבת נבלה מאי איריא נבלה אפילו כשרה  גויםתימה דבגמרא מפרש טעמא דאסרו גבינות ה -המעמיד בעור של קבה אם יש בה כו' 
 ורא דרבנן דדרך בישול אסרה תורה.נמי ויש לומר דמשום בשר בחלב לא היו אסורין מספק משום דליכא אלא איס

 ודה זרה דף לה עמוד א תוספות מסכת עב

דדוקא נקט נבלה דאז איכא בה איסורא  וי"ל ,וא"ת מאי איריא נבלה אפי' שחוטה נמי אסורה משום בשר בחלב -מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה 
 ואף על גב דאוקומי קא מוקים אינו אסור אלא מדרבנן. ,אבל בשחוטה משום בשר בחלב ליכא איסורא דאורייתא דצונן בצונן הוא ,דאורייתא

 תורת הבית הארוך בית ג שער ו דף צ עמוד א וכן הוא בת עבודה זרה )דף לה.(    חידושי הרשב"א מסכ

מפני מה אסרו גבינת  גבינה של נכרים אסורה כיצד שנינו בפרק אין מעמידין במסכת ע"א אמר ר' יהודה שאל ר' ישמעאל את ר' יהושע כשהיו מהלכין בדרך
מאי שנא נבלה דנקט אפילו עור קיבת שחוטה נמי משום בשר בחלב.  והקשה הרב ר' יוסף בן מג"ש ז"להנכרים. אמר לו מפני שמעמידין אותה בקיבת נבלה. 

י זו אסורה. וניחא ליה דאי משום בשר היכי מיתסרא בכל שהוא ליבעי נתינת טעם וכדתנן בחולין )קטז ב( המעמיד בעור קיבה אם יש בה בנותן טעם הרועוד 
 תערובתן בעינן נותן טעם דדרך נותן טעם בישול אסרה ע"יבחלב לא הוה מיתסרא אלא בנתינת טעם משום דכיון דתרווייהו דהיתירא נינהו ואינן נאסרות אלא 

דלבשר בחלב לא חיישינן דאפילו ודאי דרבנן הוא  ז"ל תירץ והראב"דתורה. אבל נבלה דאיסורא כיון דאוקומי קא מוקים חשיב ליה כאלו בעיניה ולא בטיל. 
לא קשיא דכל דבר של  ,דצונן בצונן מדאורייתא שרי ורבנן הוא דגזרו והויא לה ספיקא דרבנן ולקולא. ודקא קשיא לך מאי טעמא לא אזלינן ביה בנותן טעם

שהרי למאן דאמר  ,נכרים לא הלכו בו חכמים אחר נותן טעם ואין מטעימין אותן לקפילא אלא כיון דשכיח בהו טעמא אוסרין אותם לעולם כדי שלא יפרוצו
ל של כלים אסורין )ע"ז לו א( וכן בקורט מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר אין אנו הולכין בה אחר נותן טעם וכן בשמן של נכרים למאן דאמר משום זליפתן ש

 חלתית )ע"ז לט א(. אלמא כל דבר של נכרים לא הלכו בו חכמים אחר נותן טעם.

 חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א 

כדתניא )חולין קט"ז א'( המעמיד אפילו בעור קיבת שחוטה נמי הרי הוא אסור משום בשר בחלב,  הקשה הרא"ם ז"למפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבלה. 
אבל כשהוא בעור קיבת נבלה  ,דהתם בדיהיב טעמא דאע"ג דאוקומי מוקים דרך בישול אסרה תורה ותירץבעור מהקיבה אם יש בו בנותן טעם הרי זה אסור, 

ן על הספק כיון דאפילו ודאי איסורא דרבנן הוא דאי משום חשש עור קיבת שחוטה לא היינו אוסרי והראב"ד ז"ל תירץלא בעינן טעמא כיון דאוקומי מוקים, 
דאין הכי נמי  ועוד יש לומר, וקמא עיקרלפי מה ששמענו שהמעמידו בעור הקיבות מרתיחו בתחילה ואחר כך מעמידו,  ואין זה מספיקהוא,  צונן בצונןדהא 

  אלא דקושטא דמילתא נקט דסתם עור קיבה שלהם נבלה היא וכדאמרינן בסמוך.

 רשב"א מסכת חולין דף קטז עמוד א חידושי ה

 יבת כשירה אםמתני' קיבת נכרי ושל נבילה הרי זו אסורה, ופי' שמואל בגמרא דחדא קתני קיבת הנכרי נבילה היא ואסורה, המעמיד בעור קיבה כלומר בעור ק
מאי קמ"ל פשיטא דבשר בחלב בנתינת טעם אסור, ושמא הא קמ"ל דדוקא אם יש בה בנו"ט אסור ומשום בשר בחלב  ותמיהא לייש בנותן טעם הרי זו אסורה, 

אזלינן הא אין בו בנ"ט מותר דאע"ג דמעמיד הוא בשר בחלב בטעמא תלא לי' רחמנא כדאמר רבא לעיל דרך בישול אסרה תורה משא"כ במעמיד בעור נבלה ד
 ה נותן טעם רואין אותו כאלו הנבלה קיימת בעין.בתר מעמיד ואף על גב דלית בי

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ד הלכה יט 

קיבת הנבלה וקיבת הטמאה מותרת מפני שהיא כשאר טנופת שבגוף, ולפיכך מותר להעמיד הגבינה בקיבת שחיטת העכו"ם ובקיבת בהמה וחיה טמאה, ]יט[ 
 הקיבה הרי הוא כשאר המעים ואסור.  עוראבל 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז 

אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה של שחוטה, ואם העמיד טועם את הגבינה אם יש בה טעם בשר אסורה ואם לאו מותרת מפני שהמעמיד דבר המותר ]טז[ 
קיבת נבילה וטרפה ובהמה טמאה הואיל והמעמיד דבר הוא שקיבת שחוטה היא ואין כאן אלא איסור בשר בחלב ששעורו בנותן טעם , אבל המעמיד בעור 

ומפני חשש זה אסרו  /השגת הראב"דהאסור בפני עצמו נאסרה הגבינה משום נבלה לא משום בשר בחלב, ומפני חשש זה אסרו גבינת עכו"ם כמו שביארנו./
 אין הקושיא צריכה תירוץ. גבינת עכו"ם כמו שביארנו. א"א דברי רבינו אבן מגש ז"ל הם אבל אנו אין צריכין לכך ש

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז

ני שמעמידין ]טז[ אסור להעמיד הגבינה בעור הקיבה של שחוטה וכו'. בס"פ כל הבשר ובפ"ב דע"ז )דף ל"ה( אהא דאמר שמואל מפני מה אסרו גבינת עכו"ם מפ
יצטריך שמואל למימר מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה אפילו כשירה נמי תתסר משום אמאי א כתב הר"ן הקשה הר"י הלויאותה בעור קיבת נבלה. 

יתין המעמיד בשר בחלב ותו קשיא ליה היכי מיתסר בכל דהו ליטעמיה קפילא ולהוי בנ"ט וניחא ליה אי משום בשר בחלב לא הוה מיתסר אלא בנ"ט כדתנן במתנ
ת נבלה נאסרת בכל דהו דכיון דאוקומי קא מוקים לא בטיל אבל משום בב"ח ליכא למימר הכי דכל אימת דלא בעור קיבה אם יש בה בנ"ט אסורה ומשום קיב

 :וכך הם דברי רבינויהיב טעמא לאו בב"ח הוא אלא האי באפיה קאי והאי באפיה קאי 

שהוא ז"ל כתב על דברי רבינו ן' מיגש טעמו הם וכו'.  על מה שכתב רבינו ומפני חשש זה אסרו גבינת העכו"ם. א"א דברי רבינו ן' מיגש ז"ל וכתב הראב"ד
א אוסרין דבלא"ה לא אזלינן בה בתר נותן טעם, דבכל דבר של עכו"ם לא הלכו בו חכמים אחר נ"ט ואין מטעימין אותם לקפילא, אלא כיון דשכיח בהו טעמ

לומר כטעמו של הראב"ד מ"מ האי טעמא דהר"י ן' מיגש איתיה בגבינה  שאע"פ שאפשר ואני אומראותם לעולם כדי שלא יפרוצו כ"כ הר"ן בפ"ב דע"ז בשמו. 
 אפילו אי לא הוה ההוא טעמא דהראב"ד: 

 לחם אבירים הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה טז 

בשר בחלב ומפני חשש  ]טז[ אבל המעמיד בעור קיבת נבלה וטרפה ובהמה טמאה הואיל והמעמיד דבר האסור בפני עצמו נאסרה הגבינה משום נבלה לא משום
קשו בע"ז וכן בחולין )קט"ז ע"א( ד"ה המעמיד שה ועיין תוס'זה אסרו גבינות עכו"ם כמו שביארנו. ועיין בכ"מ מה שכתב בשם הר"ן בע"ז ובחולין פ' כל הבשר 

דדוקא נקיט נבלה דאיכא בה איסורא ו תירצג"כ כמו הר"י מיגאש דמאי איריא בעור בשר נבלה אפילו בעור בשר שחוטה נמי אסורה משום בשר בחלב, ו
מתרץ בשם הר"י מיגאש דאי משום בב"ח היה בטיל  אבל רבינו הרמב"םדאורייתא אבל בשחוטה משום בב"ח ליכא איסורא דאורייתא דצונן בצונן הוא, 

סור לכן אפילו יטעום עכו"ם ויאמר שאין בו דלא כתבו תירוץ זה יש לומר דס"ל כהראב"ד שכתב דבמידי של עכו"ם אף בדליכא טעמא ג"כ אהתוס' בששים, ו
ם מ"מ טעם חלב מ"מ אסור ולכן תירצו כנ"ל וכן ס"ל להתוס' כר"ת דס"ל דדבר המעמיד בטיל בששים אפילו אם מעמיד בעור קיבת נבלה דהיה אסור מקוד

והלכתא שהקשה על זה דקאמר הש"ס והלכתא דאין  במס' חולין )קט"ז ע"ב( ד"ה ועיין במהרש"אבטיל בששים א"כ לפ"ז לא מספיק תירוץ הר"ן הנ"ל, 
תר אבל מעמידין בעור קיבת נבלה ולא קאמר אפילו בכשרה וכמו שהקשו התוס' הנ"ל, דלדברי רבינו י"ל דנפק"מ בדיעבד אם העמיד ויש ששים דבכשרה מו

והלכתא כנ"ל ולא קאמר אפילו בכשרה וכן מוכח מהגירסא בנבלה אסור ומשו"ה לא ניחא למהר"י מיגאש וכן לרבינו התירוץ של התוס' מדגרסינן בגמרא 
ם הזאת דלא כר"ת דס"ל דבדבר המעמיד בטיל אפילו במידי דהיה האיסור מקודם דאלת"ה קשה קושית המהרש"א כנ"ל. הגם דהמהרש"א תירץ דנקיט משו

 קצת מזה במטה יהונתן ליו"ד וק"ל:עיין שם, אחר כך מצאתי  סיפא "אבל מעמידין בקיבת נבלה" יעו"ש, אבל באמת תירוץ זה דוחק וכמ"ש המהרש"א בעצמו

 ספר הישר לר"ת )חלק החידושים( סימן תעד 



הטריפה.  כל הבשר. )וכוליה(. והלכתא גרסי' בפר"ח. וכן נראה לי. והא דאמרי' קיבה שבישלה בחלבה אסורה בלא שהה כדי להעמיד. וכן כשירה שינקה מן
אלא גבי עור. ופשוטה דכולה בשריפת חלב טריפה. מדלא קתני המעמיד בקיבת נבילה אם יש בה בנותן טעם. כדקתני גבי עור. דכולה מתני' לא מיירא בהעמדה 

ירי. ובסיפא לא קתני העמיד )דבקיבה( ]בקיבת[ כשירה שינקה מן הטריפה אם יש בה בנותן טעם. אלא סתמא קתני אסורה. דבשלא שהה כדי להעמיד קמי
תלמודא מיניה ומשני על והלכתא אין מעמידין בעור קיבת נבילה אבל בקיבת עצמה ובקיבת )שחטה( ]שחוטת[ נכרי וכשירה שינקה מן  ומשום הכי לא פריך

לפחות  הטריפה בקיבת]ה[ וכל שכן בקיבת טריפה שינקה מן הכשירה מאי טעמא דחלב המכונס בעור קיבה פרש הוא. ומדקתני אם יש בו בנותן טעם דהיינו
 זצ"ל. נן ביש נותן טעם. מכתיבת ר"תל דהעמדה אינה אסורה. אף על גב דצונן הוא בשר בחלב צונן הוא דרבמששים נ"

 סימן פח

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קג עמוד ב

 .חוץ מבשר דגים וחגבים -חוץ מבשר דגים וחגבים. ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן  -כל הבשר אסור לבשל בחלב  מתני'/./

 מסכת חולין דף קג עמוד ב רש"י 

 ן.דאע"ג דאמר רחמנא גדי הוא הדין לחיה ועוף ומיפלג פליגי בה לקמן /חולין/ )דף קיג( איכא למ"ד דאורייתא ואיכא למ"ד דרבנ -כל הבשר אסור לבשל בחלב 
 אחר גבינה כדאמרינן בגמרא. דילמא אתי למיכלינהו כי הדדי, דקא נגעי ובלעי מהדדי, ואף על גב שמותר לאכול בשר -ואסור להעלות 

 תוספות מסכת חולין דף קג עמוד ב 

 האי חוץ לא איצטריך דאפילו לבשל שרי אלא אגב רישא נקטיה. -ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קד עמוד א 

אכילה! ומנא ואסור להעלות ]וכו'[. אמר רב יוסף: שמע מינה בשר עוף בחלב דאורייתא, דאי סלקא דעתך דרבנן, אכילה גופה גזירה, ואנן נגזר העלאה אטו 
 אשמועינן חלת חוצה דתנן: חלת חוצה לארץ נאכלת עם הזר על השלחן, וניתנת לכל כהן שירצה. אמר ליה אביי: בשלמא אי -תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה 

אי שרית ליה  -איכא למשמע מינה, אלא חו"ל משום דליכא למיגזר הוא, אבל הכא  -לארץ בארץ, דאיכא למיגזר משום חלת הארץ דאורייתא ולא גזרינן 
לפס א! אמר אביי: גזירה שמא יעלה באילאסוקי עוף וגבינה, אתי לאסוקי בשר וגבינה, ומיכל בשר בחלב דאורייתא. מתקיף לה רב ששת: סוף סוף, צונן בצונן הו

 רותח, סוף סוף כלי שני הוא, וכלי שני אינו מבשל! אלא: גזירה שמא יעלה באילפס ראשון: 

 רש"י מסכת חולין דף קד עמוד ב 

אפילו  - לכל כהן שירצה הארץ. לכהן עם הזר ולא גזרינן דילמא שקיל זר מיניה ואכיל דהא אכילה גופה לא מיתסרא בה אלא משום גזירת אכילת חלת - נאכלת
חזיקין לעם הארץ שאין משמרה בטהרה מה שאין כן בחלת הארץ דכתיב )דה"ב לא( לתת מנת לכהנים למחזיקים בתורת ה' מחזיקים יש להם מנת ולא שאין מ

 אלמא בדרבנן לא גזרינן העלאה אטו אכילה.
דאע"ג דיש כאן חלה דאורייתא ואיכא למיגזר הא אטו הא דאי מסקת חלה חוצה לארץ שהביאה לארץ ואשמועינן  -בשלמא אי אשמועינן חלת חו"ל בארץ 

ולא אטו )לארץ( אתי לאסוקי חלת הארץ ומיכלה הזר הוה איכא למשמע מינה מתניתין נמי אי לא דאכילת עוף דאורייתא לא הוה גזר העלאתו אטו אכילתו 
אף על גב דלא איבעי לן למגזר העלאתו אטו אכילתו איכא  - אבל הכא ם איסור דאורייתא הוא.דבהמה אלא בחוצה לארץ טעמא משום דליכא למיגזר אטו שו

אפילו את"ל בשר עוף בחלב  - מתקיף לה רב ששת למיגזר העלאתו אטו העלאת ואכילת בשר בהמה דכי מסיק להו היינו אכילה דאתי למיכלינהו בהדדי.
אה דרבנן משום אכילה ואכילה גופה דרבנן דהא סוף סוף צונן וצונן הוא ואפי' אכיל להו כי הדדי ליכא דאורייתא עדיין משכחת לה גזירה לגזירה דהא העל

 בשר בהמה עם הגבינה בתוך אילפס רותח דה"ל בישול. - גזירה שמא יעלה איסור דאורייתא דדרך בישול אסרה תורה.

 מהרש"א חידושי הלכות מסכת חולין דף קד עמוד ב 

ואת"ל בשר עוף בחלב דאורייתא עדיין משכחת לה כו' עכ"ל פי' דמשכחת לה גזירה לגזירה בין בבשר עוף בין בבשר בהמה ומה שפי' בתר  בד"ה מתקיף לה כו'
 הכי גזירה שמא יעלה בשר בהמה עם כו' חדא מתרתי נקט וה"ה בשר עוף לרב יוסף ודו"ק:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קד עמוד ב 

חן דברי ב"ש, וב"ה אומרים: לא עולה ולא נאכל, א"ר יוסי: זו מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה. באיזה שול -בינה על השולחן, ואינו נאכל העוף עולה עם הג מתני'.
 נותן זה בצד זה ואינו חושש:  -בשולחן שאוכל עליו, אבל בשולחן שסודר עליו את התבשיל  -אמרו 

בית  ייהו, דקאמר ת"ק: בהעלאה קא מיפלגי, באכילה לא פליגי, ואמר ליה רבי יוסי: אכילה גופה מקולי. רבי יוסי היינו ת"ק! וכ"ת, אכילה גופה איכא בינגמ'
, דברי ב"ש -עוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל  -שמאי ומחומרי ב"ה, והתניא, רבי יוסי אומר: ששה דברים מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה, וזו אחת מהן 

רבי יוסי, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר: ותאמר אסתר למלך  -אלא, הא קמשמע לן: מאן תנא קמא  ובה"א: לא עולה ולא נאכל!
 בשם מרדכי.

 רש"י מסכת חולין דף קד עמוד ב 

 מתני'.
 דאיידי דממשמשי ביה ידא אתי לאתנוחי זה ע"ג זה. - בשולחן שאוכל עליו בגמ' פריך היינו תנא קמא. -כו'  א"ר יוסי דבר זהעם הגבינה. - ואינו נאכל

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב 

 רבן שמעון בן גמליאל אומר: שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין. 

 רש"י מסכת חולין דף קז עמוד ב 

 אין לחוש שיאכל זה משל חבירו. -מתני'.שני אכסנאין 

 ד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב תלמו

מי נאסור. תניא  -אלא שאין מכירין זה את זה, אבל מכירין זה את זה  -רשבג"א שני אכסנאין אוכלין על שולחן וכו'. אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל: לא שנו 
לחן אוכלין על ש -א מן הדרום, זה בא בחתיכתו, וזה בא בגבינתו הכי, רבן שמעון בן גמליאל אומר: ב' אכסנאים שנתארחו לפונדק אחד, זה בא מן הצפון וזה ב

יי: שני אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין, ולא אסרו אלא בתפיסה אחת; תפיסה אחת סלקא דעתך? אלא: כעין תפיסה אחת. א"ל רב יימר בר שלמיא לאב
א ריקי בייתוס מותרין; ולטעמיך, הא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן: מי שאין לו אלאחין ומקפידין זה על זה, מהו? אמר ליה: יאמרו כל הסריקין אסורין וס

 מותר לכבסו בחולו של מועד, יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס מותרין! התם, הא אמר מר בר רב אשי: איזורו מוכיח עליו. -חלוק אחד 

 תוספות מסכת חולין דף קז עמוד ב 

יש דבר מפסיק לא הוי כעין תפיסה אחת כההיא דמסכת ע"ז בפרק רבי ישמעאל )דף נ.( גבי אבני מרקוליס דאמר כאן בתפיסה אחת ואם  -כעין תפיסה אחת 
או קנקן או שאר כאן בשתי תפיסות והיכי דמי כגון דאיכא גובה ביני וביני ולפיכך נוהגין עכשיו כשזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה על שלחן אחד מניחין לחם 

ג להפסיק בינתיים או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות וי"מ דלא אסרו אלא בתפיסה אחת כלומר שהן בהוצאה אחת כגון אחים שקנו אתרו כלים
ת דהיינו אח בתפיסת הבית דיש נוחלין )ב"ב קלז:( ופריך תפיסה אחת ס"ד מה לי בהוצאה אחת ומה לי בשתי הוצאות אם מכירין זה את זה ומשני כעין תפיסה

 שמכירין זה את זה ולפי' זה לא איירי כלל שיהא מותר לאכול על שלחן אחד בשביל הפסק שבינתיים.



 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 שהעוף בחלב אסור מדברי סופרים.  אע"פזה עם זה,  שמא יאכלאסור להעלות העוף עם הגבינה על השלחן שהוא אוכל עליו גזירה ]פ[ משום הרגל עבירה [ כ]
 שני אכסנאין שאינם מכירין זה את זה אוכלין על שלחן אחד זה בשר בהמה וזה גבינה מפני שאין זה גס לבו בזה כדי שיאכל עמו.  ]כא[

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

יק ביניהם ומנהג הוא להשים לחם בין אוכלי בשר לאוכלי גבינה וכן מוכח בעבודה פ[ ולא אסרו אלא בתפיסה אחת פר"ש תפיסה אחת היינו שאין דבר מפס]
 זרה פרק ר' ישמעאל גבי אבני מרקוליס שתפיסה אחת היינו כשאין דבר גבוה מפסיק אבל דבר גבוה מפסיק חשיב ב' תפיסות ע"כ:

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כ 

דאיסור בשר עוף בחלב מדבריהם עשו חיזוק לדבריהם  , ואע"גדף ק"ד ב( פלוגתא דב"ש וב"ה וזו מקולי ב"ש ומחומרי ב"ה]כ[ אסור להעלות העוף וכו'. שם )
 דקרוב לבוא לידי איסור תורה דלא כתיב בתורה אלא גדי: ,כשל תורה, דאי לא הא לא קיימא הא

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 אי שרית ליהכ[ אסור להעלות העוף על השלחן עם הגבינה וכו' משום הרגל עבירה שמא יאכל זה עם זה וכו'. ק"ק דבפ' כל הבשר )דף ק"ד ב( אמרו אבל הכא ]
ר אבל הכא אף על גב דלא איבעי לן למיגזר העלאתו אטו אכילתו איכא למיגז ופירש"ילאסוקי עוף וגבינה אתי לאסוקי בשר וגבינה ומיכל בשר בחלב דאורייתא 

אלא אטו  ,דאין לגזור העלאה דעוף אטו אכילתומשמע דכי מסיק להו היינו אכילה דאתי למיכלינהו בהדי הדדי ע"כ,  ,העלאתו אטו העלאה ואכילת בשר בהמה
ורבינו לא חש לפרש אלא סוף הגזירה דלשון זה עם  ,ה עם זה קאי אאכילת בשר בהמה בגבינהדמ"ש רבינו שמא יאכל ז ודוחק לומרהעלאה ואכילה דבהמה, 

אטו  לת חולאלא תירוץ הגמרא הוא דלא דמי לחלה דהתם לא גזרינן ח ,אינו מפרש כפירוש רש"י ז"ל לכך נראה דרבינוזה משמע דקאי אעוף וגבינה שהזכיר. 
ן דהיינו עוף וגבינה אטו העלאה דבשר בהמה, וה"ה דהוה מצי גמרא למימר העלאה דעוף אטו אכילתו ואכילתו דהם שני מקומות אבל בחד מקום גזרינ ,בארץ

להודיענו דלאו דוקא נקט גמרא העלאה אטו העלאה דבהמה דהוא  ,אלא דחדא מנייהו נקט ולהכי רבינו נקט גזרה דשמא יאכל זה עם זה ,אטו אכילת בהמה
 עוף אטו בהמה כדכתיבנא: ו ,הדין העלאה אטו אכילה דעוף

ב' פירושים  ופירשו שם התוס'כא[ שני אכסנאים כו'. שם )דף ק"ז ב( ואמרו שם ולא אסרו אלא בתפיסה אחת תפיסה אחת ס"ד אלא אימא כעין תפיסה אחת, ]
וצאה אחת ופריך מה לי בהוצאה אחת ולפירוש קמא בהפסק מפה סגי לשני אכסנאין, ולפירוש בתרא לא הוזכר בגמרא הפסק מפה כלל דתפיסה אחת ר"ל ה

 לל. עוד אמרומה לי בשתי הוצאות כיון שהם מכירים זה את זה, ותירץ כעין תפיסה כלומר שמכירים וכו', ונראה שזה הוא דעת רבינו שלא הזכיר הפסק מפה כ
ולא הביאו משום דממילא שמעת מינה וכיון שכתב ב'  שם שני אחין ומקפידין זה על זה מהו ופשטוה לאיסורא משום דיאמרו כל הסריקין כו' ורבינו סתם

 שמקפידין אסורין:  אע"פאכסנאין שאינן מכירין משמע דהאחין שמכירין זה את זה 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

בגמרא אחד זה בשר וזה גבינה ואינם חוששין. ו כא[ שני אכסנאין וכו'. שם )דף ק"ז:( במשנה רבן שמעון בן גמליאל אומר )אף( שני אכסנאין אוכלין על שולחן] 
זה מותרים  לא שאנו אלא שאינם מכירים זה את זה אבל מכירים זה את זה אסור. וכתב הטור אורח חיים סימן קע"ג וביו"ד סימן פ"ח שאפילו מכירין זה את

 זה טעם והרי"ף ורבינו חלוקים בזה: עד שיפסיקו ביניהם בקנקן או בלחם או שיאכל כל אחד על מפה שלו לבדו ושם כתבתי מאי

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן כ 

 ן:ה ואין חוששיכ מתני' צורר אדם גבינה ובשר במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רשב"ג אומר שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינ

מכירין  וכו' אמר רב נחמן בר אמי ל"ש אלא שאין שני אכסנאיןגמ' וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא. אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. 
 הדרום זה בא בחתיכתו של בשרזה את זה, אבל מכירין זה את זה אסורין. תניא נמי הכי רשב"ג אומר: שנים שנכנסו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן 

מפסיק וזה בא בגבינתו אוכלין על שלחן אחד ואינן חוששין. ולא אסרו אלא בתפיסה אחת. תפיסה אחת סלקא דעתך? אלא כעין תפיסה אחת, ואם יש דבר 
אחת כאן בשתי תפיסות. היכי דמי שתי בינתים לא הוי כעין תפיסה אחת. כי ההוא דמסכת ע"ז פרק ר' ישמעאל )דף נ.( גבי מרקוליס דאמר כאן בתפיסה 

היכירא, מניחין לחם או קנקן לעשות מחיצה ביניהם ל*תפיסות? כגון דאיכא גובהה ביני וביני. ולכך נוהגין עכשיו שנים שאוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה 
אחים שקנו אתרוג בתפיסת הבית בפרק יש נוחלין )דף קלז ב( ופריך בתפיסה אחת שהן בהוצאה אחת כמו  וי"מאו אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות. 

לא מצינו שהן מותרין על שולחן אחד מחמת הפסק  ולפירוש זהאם מכירים זה את זה.  -תפיסה אחת סלקא דעתך? מה לי הוצאה אחת ומה לי שתי הוצאות 
 שיש ביניהם:

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן כ הגהה א 

מנהג של רבינו קלונימוס ורבינו יהודה שלא היו שותים כשאוכלים בשר וגבינה  כתוב בתשובהינם אוכלים מזה הלחם כגון שיש להם לחם אחר. * וכגון שא
 מכוס אחד ואפילו מחולקין על השולחן אבל איסורא ליכא אלא משום הרחקה היה עושה וצריך נמי שיהא מפה בפני זה ובפני זה. מא"ז: 

 הלכות בשר בחלב סימן תסב  -לק א ספר אור זרוע ח

"ז ן מקפידין זעואנן סמכינן על פי' רבינו שלמה ועל האי פירוש' בתרא ואוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואפילו מכירין זה את זה ואפי' האחין שאי
אפי' בלחם הוי הכירא וכגון שאין אוכלין מזה הלחם שיש  ועושים היכרא ביניהם בשום דבר. מיהו בלחם אין מסתברא שיהא זה הכירא כי הוא הנאכל או שמא

שהי' מנהג של רבינו קלונימוס ורבינו יהודה זצ"ל שלא היו שותים באוכלם בשר וגבינה מכוס אחד ואפי' מוחלקין על השלחן  וכ"כ בתשובותלהם לחם אחר. 
 אבל איסור ליכא אלא משום הרחקה הי' עושה ואם יאכלו שנים על שלחן א' זה בשר וזה גבינה צריך שיהא מפה לפני זה ומפה לפני זה להכירא: 

 וך שער מספר איסור והיתר האר

אסור להעלות גבינה על השלחן שאכל עליו בשר עוף כדברי ב"ה שמא יאכלנו יחד. אבל השלחן שמסדר עליו את התבשיל  וכתב הרמב"ם והסמ"ג וסמ"ק. יב
 נותן זו בצד זו עכ"ל. והיינו משום דמאחר דהוי לפי שעה לא חיישינן בהו שמא יתערבו יחד:

בני אדם המכירים זה את זה הוי כעין תפיסה אחת ואסור לאכול יחד בשלחן אחד אחד גבינה ואחד בשר אם לא שישימו  וכן פירש"י שני וכתב עוד בסמ"ק. יג
אפי'  ,פרק ט' דא"מ וכ' הרמב"םהיכר ביניהם שמא ישכחו ויאכלו. וכן מוכח בעבודה זרה פרק ר"י גבי אבני מרקוליס שתפיסה הוי כשאין דבר גבוה מפסיק. 

פני ר"פ גיה"נ וצריך נמי מפה בפני זה ומפה ב וכתב בא"זבשר חיה או עוף צריך שיהא ההיכר שביניהם דבר שאין אוכלין ממנו וקצת גבוה כגון קערה או קנקן. 
 זה: 

לו על מפה אחת אפילו חדשה בצהרי"ם )שערי דורא( ומנהג שלא יאכ דשמא יאכלו ג"כ זה עם זה. וכ"כ. וכן לא ישתו מכוס אחד אפי' כשיש היכר בפניהם יד
 אפילו אם ישבו על שתי שולחנות אם לא שידיח הכוס בין כל שתייה ושתייה משום דרוב פעמים נדבק קצת שמנונית שלונכון ליזהר ולא ישתו מכוס אחד עכ"ל. 

רין זה את זה מתיר רשב"ג לאכול יחד בשלחן אחד המאכל מכל אחד בפיו ונדבק אז בכלי ובולע כל אחד ממנו. אבל שני אכסנאים הבאים משני דרכים ואין מכי
 ומיהו לשתות בכוס אחד ודאי אסור דמתוך כך .זה בצד זה אחד בשר ואחד גבינה בלתי דבר היכר מפסיק ביניהם. לפי שאין לבו של זה גס בזה כדי שיאכל עמו

  יתחבר זה לזה ויבאו גם לאכול יחד. וכן מטעם שמנונית שדבוק בכלים כדאיתא לעיל:

 טור אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעג 

ידין זה על זה שני אכסנאין שאין מכירין זה את זה אוכלין על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין ואם היו מכירין זה את זה או ב' אחין אפילו מקפ
 בלחם או שיאכל כל אחד על מפה שלו לבדו:אסורין עד שיעשו שום היכירא ביניהם כגון להפסיק בקנקן או 



 בית יוסף אורח חיים סימן קעג 

 שני אכסנאין שאין מכירין זה את זה וכו'. משנה וגמרא בפרק כל הבשר )קז:(:

זה את זה וכן . שם בעיא דאיפשיטא ומשמע לי דאחים לאו דוקא אלא הוא הדין לאכסנאים המכירים ומ"ש או שני אחים אפילו מקפידים זה על זה אסורים
אם מקפידים נראה שהוא דעת רבינו שכתב בטור יורה דעה סימן פ"ח והא שאסור להעלותו על השלחן דוקא בשני בני אדם המכירים זה את זה ואז אסור אפילו 

 זה על זה:

)ד"ה כעין(  ופירשו התוספותת . שם ולא אסרו אלא בתפיסה אחת תפיסה אחת סלקא דעתך אלא בכעין תפיסה אחומ"ש עד שיעשו שום היכרא ביניהם
תי )סי' כ( שאם יש דבר מפסיק בנתיים לא הוי כעין תפיסה אחת כי ההיא דפרק רבי ישמעאל )ע"ז נ.( גבי מרקוליס שאמר כאן בתפיסה אחת כאן בשוהרא"ש 

עשות ן אחד זה בשר וזה גבינה שמניחין לחם או קנקן לתפיסות היכי דמי שתי תפיסות כגון דאיכא גובהה ביני וביני ולכך נוהגים עכשיו שנים שאוכלין על שולח
בתפיסה אחת שהם בהוצאה אחת כמו אחים שקנו אתרוג בתפוסת הבית  ויש מפרשיםמחיצה ביניהם להיכרא או אוכל על מפה אחרת דהוי כעין שתי תפיסות 

י שתי הוצאות אם מכירים זה את זה ומשני כעין תפיסה אחת בפרק יש נוחלין )בבא בתרא קלז:( ופריך תפיסה אחת סלקא דעתך מה לי הוצאה אחת מה ל
לא הזכיר הא דכעין תפיסה אחת ונראה  והרי"ףדהיינו שמכירים זה את זה ולפירוש זה לא מצינו שהם מותרים על שולחן אחד מחמת הפסק שיש ביניהם ע"כ: 

מב"ם )מאכ"א פ"ט הכ"א( והעולם נוהגים כדברי הפירוש הראשון לאכול שהוא היה מפרש כפירוש אחרון שכתבו התוספות והרא"ש וכן נראה שהוא דעת הר
)נט"ו אות כח קלז ע"ג( כתב דראשון נראה עיקר וכן עמא דבר.  וגם רבינו ירוחםשכל אחד אוכל במפה אחרת  ע"יהפסק שביניהם או  ע"יזה בשר וזה גבינה 

ב אלא הפירוש הא' בלבד וגם מתוך דבריו שם נראה שפירוש זה עיקר שהפירוש האחר כתבו שכתב שני הפירושים בטור יורה דעה )שם( כאן לא כת אע"פ ורבינו
)הקצר ב"ג ש"ד פה:( וז"ל שני אנשים המכירים זה את זה שאסרנו  וכן פסק הרשב"א בתורת הביתבלשון ויש אומרים משמע דסבירא ליה דלשון ראשון עיקר 

מפה ]וזה במפה[ אחרת וכיוצא בזה מותר שאין אנו חוששין אלא שמא ישכחו ויתערבו זה עם זה והיכר זה אם היו עושים היכר ביניהם כגון שהיה אוכל זה ב
 מודיען ולפיכך מותר ע"כ: 

הפסק לחם וכגון שאינם אוכלים מזה הלחם כגון שיש להם לחם אחר ע"כ.  ע"יבפרק כל הבשר )סי' כ( אהא דאוכלים זה בשר וזה גבינה  כתבו הגהות אשירי
א( אכלי ונראה דהוא הדין לקנקן שמפסיקין בו שצריך שלא ישתו ממנו ומיהו יש לחלק ולומר דדוקא בלחם שכן דרך להניחו על השלחן ליכא היכרא אי )ל

ששותין ממנו מינכרא מילתא ושפיר הוי הפסק: וכתבו עוד הגהות אשירי מנהג  אע"פפסיק מיניה אבל קנקן אם אין דרכן להניחו על השולחן והניחו עכשיו לה
אלא משום רבינו קלונימוס ורבינו יהודה שלא היו שותין ]מכוס אחד[ כשאוכלין בשר וגבינה )מכוס אחד( ואפילו מוחלקין על השולחן אבל איסורא ליכא 

בפרק כל הבשר )קה. ד"ה מים ראשונים( וא"ת מים אמצעיים כגון בין גבינה כתבו התוספות י זה עכ"ל: הרחקה היה עושה כך וצריך נמי מפה בפני זה ובפנ
)ארוך ב"ו ש"ה ע"ג.(  והרשב"א כתב בתורת הביתלבשר שהם לצורך מצוה יהיו טעונין ברכה וי"ל דאין זה כי אם הכשר אכילה כמו ניקור חלב ומליחת בשר. 

 ה שאילו ביום אוכל אפילו בלא רחיצה כשרואה שאין בידיו לכלוכי גבינה: תשלום דינים אלו יתבארו בסימן פ"ט בטור יורהטעם אחר לפי שאין זו מצוה קבוע
 דעה בעזרת השם כי שם הוא מקומם:

 

 סימן פט

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קד עמוד ב

 איקלע משרשיא דרב בריה יצחק רב. הפה קינוח ובלא ידים נטילת בלא: לה אמר והוא לה תני הוא, באפיקורן נאכלין וגבינה עוף: אבא דרבי חמוה אגרא תנא
 עוף, באפיקורן נאכלין וגבינה עוף אבא דרבי חמוה אגרא תאני והא: ליה אמרי; ידיה משא ולא, אכל בשרא ליה אייתו, אכל - גבינה ליה אייתו, אשי רב לבי

 חמקנ מאי; מדיח: אומרים הלל ובית, מקנח: אומרים שמאי בית, תניא. חזינא הא - ביממא אבל, בליליא - מילי הני: להו אמר! לא וגבינה בשר, אין - וגבינה
 כמאן, בפת אלא פה קינוח אין: זירא רבי דאמר הא אלא, מקנח בעי ולא מדיח אומרים הלל ובית, מדיח בעי ולא מקנח אומרים שמאי בית אילימא ?מדיח ומאי

 בית קולי גבי ולתנייה, הלל בית ומחומרי שמאי בית מקולי ליה הוי, מדיח אף: אומרים הלל ובית, מדיח בעי ולא מקנח: אומרים שמאי בית, אלא? ש"כב -
. פליגי ולא, חדא אמר ומר, חדא אמר מר, למקנח הדין והוא - מדיח: אומרים ה"וב, למדיח הדין והוא מקנח: אומרים שמאי בית, אלא! הלל בית וחומרי שמאי
 ניוה, שטרי משטר - בחמימא אבל, בקרירא אלא אמרן לא, נמי ודחיטי, לא - בדשערי אבל, בדחיטי - מילי והני, בפת אלא הפה קינוח אין: זירא רבי אמר, גופא
 :ל"א? לגבינה בשר בין ישהה כמה: יוחנן מרבי אסי רב מיניה בעא. וירקא תמרי מקמחא לבר, קינוח הוי מילי בכל: והלכתא. לא - באקושא אבל, ברכיכא מילי
 ראמ, גופא. כלום ולא: ל"א? לבשר גבינה בין ישהה כמה, אלא! בשר לאכול מותר - גבינה, גבינה לאכול אסור - בשר אכל: חסדא רב אמר והא, איני; כלום ולא
 עודנו הבשר: עליה קרי? מהו השינים שבין בשר: חסדא לרב יוסף בר אחא רב ליה אמר. בשר לאכול מותר - גבינה, גבינה לאכול אסור - בשר אכל: חסדא רב
, השתא עד למחר עד גבינה אכל הוה לא האידנא בשרא אכיל הוה כי - אבא דאילו, אבא לגבי חמרא בר חלא, מלתא להא, אנא: עוקבא מר אמר. שיניהם בין

 - ואחרונים, מצוה - ראשונים מים: אשיין בר יצחק רב אמר אבין בר אידי רב אמר. אכילנא - אחריתא לסעודתא, אכילנא דלא הוא סעודתא בהא - אנא ואילו
 לתבשי בין אלא שנו לא: נחמן רב אמר, רשות אמצעיים. ...לה קרי חובה - רשות לגבי מצוה! רשות - אמצעיים, חובה - ואחרונים ראשונים מים: מיתיבי. חובה

 .חובה - לגבינה תבשיל בין אבל, לתבשיל

 רש"י מסכת חולין דף קד עמוד ב 

 - הפה קינוח בלא. אפיקורן דמאי שלו מסברא פירשה והוא - לה אמר והוא.מרבו סדורה קבלה כך - תני הוא.וכדמפרש בהן נזהר שאינו הפקר דרך - באפיקורן
 ידים - חזינן קא הא. בחניכיו הראשון מן כלום נדבק יהא שלא כדלקמן קינוח בעי בהמה בבשר אבל ולקנח ידיו ליטול צריך אין זה לאכול ובקש זה אכל שאם

 . פיו - מקנח אומרים שמאי בית אילימא. כלום בהם דבוק שאין ריקניות

 עיקר והוא במים מדיח אלא בקינוח ליה סגי דלא - קינוח בעי ולא מדיח אומרים הלל ובית. הדחה כאן הוזכרה ולא ההדחה מן יפה שהקינוח במים - מדיח ולא
 - היא שמאי בית נימא. יפה היא בינתים הפת שאוכל הפת דקינוח בפת קנחו כן אם - אלא. גבינה אחר בשר לאכול להכשיר - פה קינוח אין. קינוח צריך ואין
( ה"ופ ד"פ) עדיות במסכת - וליתנייה.  הוא בפת למר ובין למר בין דקינוח זירא רבי וקאמר בעינן תרוייהו - מדיח אף. קינוח הוזכר ולא בעי הדחה הלל בית דאי
 - שטר. מקנח אינו לפיכך כשלועסו יחד נקשר ואינו הפה בתוך שמתפרר מפני - לא בדשערי. בעינן דתרווייהו - הדין והוא. שם נשנו ה"ב וחומרי ש"ב קולי שכל
. שעורים כשל הפה בתוך מתפרר הוא וגם מדאי יותר קשה - אקושא. העין על תחבושת מישטר אשטר:( פה דף מ"ב) בהשוכר ודוגמתו בחיך ונדבק רך נעשה

 ומאריך בפה נדבק והוא שומן מוציא דבשר משום - גבינה לאכול אסור. גבינה לאכול ורוצה בשר שאכל משמע - לגבינה בשר בין. הן רכין - וירקא תמרי קמחא
 זה לדבר - חמרא בר חלא מילתא להא אנא. בשר מיקרי אלמא - עודנו הבשר. שיטלנו עד עמו גבינה לאכול שלא בשר חשיב מי - השיניים שבין בשר. בטעמו
  .לעת מעת - השתא כי למחר. יין בן כחומץ מאבי גרוע אני

 . בעלמא לתבשיל תבשיל בין שנוטלין - אמצעיים

 תוספות מסכת חולין דף קד עמוד ב 

 לומר ויש בסמוך כדאמר דמי ולא אכיל בשר כ"ואח גבינה יצחק דרב גבינה אחר אבשר בשר אחר מגבינה פריך דהיכי תימה - לא וגבינה בשר אין וגבינה עוף
 בשר אי דמי והיכי הפה וקינוח נטילה בעי בשר שאר אבל הפה קינוח ובלא ידים נטילת בלי באפיקורן נאכלין וגבינה עוף משמע דאגרא דברייתא פריך דהכי
 ואגב. לא ובשר גבינה אלא, דק לא וגבינה בשר הכא דנקט והא תחלה אגבינה לאו אלא בסמוך כדאמר אחריתי סעודה עד סגי לא וקינוח בנטילה אפילו תחלה
 בשר דאכל גדולות הלכות וכן מפרש ת"ור .באפיקורן נאכל תחלה עוף דאפילו תחלה עוף נקט וברייתא תחלה בשר הכא נמי נקט תחלה עוף בברייתא דמזכיר
 סעודה עד אכיל דלא עוקבא ומר ,וקינוח נטילה בלא אף בשר לאכול מותר גבינה אכל .שרי וקינוח בנטילה אבל וקינוח נטילה בלא היינו גבינה לאכול אסור



 בשר בין חילוק אין ידים נטילת דלענין לפירושו ל"וצ ,יצחק ארב הכא פריך מאי קשה ולפירושו .היה עצמו על מחמיר נמי אי וקינוח נטילה בלא היינו אחריתי
 נאכלין וגבינה עוף אגרא דתני גב על ואף ,עוף אחר ואפילו כלל בשר אחר גבינה לאכול שלא נהגו והעולם .חילוק יש דווקא קינוח ולגבי ,תחלה לגבינה תחלה

 הא הגלילי יוסי כרבי אי כמאן דאגרא ברייתא קשה ומיהו. הכי לן קיימא ולא דאורייתא לאו בחלב עוף בשר דסבר משום דילמא תחלה עוף דמשמע באפיקורן
 בהדי חיה למיתני ליה הוה ע"כר ואי בחלב עוף בשר אוכלין היו הגלילי יוסי רבי של דבמקומו.( קטז דף) לקמן כדאמר זה עם זה ולאכול לבשל שרי לכתחלה אף
 דשכיח משום עוף ונקט ע"כר נמי אי ש"כב בתוספתא דתניא צדוק' בר אלעזר לרבי נמי אשכחן ומיהו נאכל ואינו עולה העוף דאמרי ש"כב להעמידה ודוחק עוף
 נדבק אינו דעוף משום דאגרא טעמא מפרש ת"ור, חיה נמי למינקט ליה והוה ע"כר דלא כמאן מדאורייתא אסור עוף הא לעיל קאמר נמי דהכי חיה הדין והוא

 .וחניכים ובשינים בידים

 .רבנן פלוג דלא מותר ובירך השולחן סילק אם לאלתר אפילו אלא ערבית ואחת שחרית אחת לעשות שרגילין בסעודתא לאו - אכילנא אחריתא לסעודתא

 לגבינה אבל חובה שלפניו לגבינה בשר של תבשיל בין אבל גבינה של שניהם או בשר של בשניהם דמיירי שמואל רבינו אומר - לתבשיל תבשיל בין אלא שנו לא
 משמע לגבינה תבשיל דבין ת"לר נראה ואין גבינה לאכול אסור בשר אכל לעיל כדאמר אחרת סעודה עד לאכול אסור ידים בנטילת דאפילו קאמר לא אחריו של

' כו לבשר גבינה בין ישהה כמה אלא גבינה לאכול אסור בשר אכל חסדא רב אמר והא ופריך כלום ולא לגבינה בשר בין ישהה כמה לעיל כדאמר תחלה תבשיל
 דכיון גבינה של לתבשיל דבשר תבשיל בין היינו לתבשיל תבשיל דבין ת"ר ומפרש כלל ליטול לו יש למה גבינה של או בשר של בשניהם לתבשיל תבשיל בין ועוד
 כןוית חובה בעין שהגבינה לגבינה דבשר תבשיל בין אבל רשות אלא ואינו בינתיים ידיו ליטול חובה שיהא החמירו לא טעם אלא וליכא בעין והגבינה הבשר דאין
 .וקינוח בנטילה' אפי סעודה באותה בשר אחר גבינה לאכול האוסרין לדברי אף זה פירוש

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן ה 

ב בריה דרב משרשיא איקלע לבי ר רב יצחקה תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן. הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נטילה. 
 -נה אין, בשר וגבי –אשי, אייתו ליה גבינה ואכל אייתו ליה בשרא ואכל, אמרו ליה והא תנא אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן, עוף וגבינה 

סור, אבל בשר אחר גבינה שרי כדאמרינן בסמוך, אכל בשר מאי פריך, גבינה אחר בשר הוא דא תימהלא. אמר להו הני מילי בליליא אבל ביממא הא קחזינן. 
ידיה, מ"מ אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר. ואע"ג דהא דקאמר אכל גבינה מותר לאכול בשר ע"י קינוח ונטילה קאמר, ואיהו אכל כי לא משא ל

בלא קינוח ונטילה, אבל שאר בשר בעי קינוח ונטילה. והיכי דמי? אי בשר  דברייתא דאגרא משמע דעוף וגבינה נאכלין וי"למאי קשיא ליה מברייתא דאגרא? 
ט בברייתא תחלה אפילו בקינוח ונטילה לא סגי עד סעודתא אחריתי, אלא לאו בגבינה תחלה. והאי דנקט בשר וגבינה לא דק אלא גבינה ובשר לא. ואגב דנק

דאכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בלא נטילה וקינוח, אבל בנטילה וקינוח שרי אפילו  לותור"ת פירש בשם הלכות גדועוף תחלה נקט נמי הכא בשר תחלה. 
מיר על עצמו באותה סעודה, אכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נטילה וקינוח, ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודתא אחריתי היינו בלא נטילה וקינוח, א"נ מח

ק. לפירושו דלענין נטילה אין חלוק בין בשר תחלה בין גבינה תחלה. ולענין קינוח דווקא יש חילו וצריך לומרחק. מאי מקשה הכא לרב יצ ולפירושו קשההיה. 
 ומנטילה פריך לרב יצחק. 

ועוף הא דתני אגרא אלמא ס"ל כר"ע דאמר חיה  וכיון שהביא רב אלפס ז"לשלא לאכול גבינה אחר בשר ואפילו אחר עוף ואין לשנות המנהג.  ונהגו העולם
 והא דנקט וכן פסקו הגאונים.דרבנן כדשני רב אשי לעיל כולה ר"ע היא. וגם אביי דחה דברי רב יוסף דהוה בעי למימר שמע מינה בשר עוף בחלב מדאורייתא. 

מקנח. וב"ה אומרים מדיח  משום דעוף אין נדבק בידים ובשיניים ובחניכיים. תנו רבנן ב"ש אומרים ור"ת פירשאגרא עוף ולא נקט חיה. משום דשכיח טפי. 
  .]דף קה ע"א[

וב"ה אומרים מדיח והוא הדין דמקנח ולא פליגי. ב"ש אומרים תחלה מקנח ולא הזכירו הדחה ואמרו להם  ,דב"ש אומרים מקנח והוא הדין מדיחואסיקנא 
 כמו שהוכיח רבינו שמשון ז"ל מלשון והודו להם ב"ש. ואין לפרש דב"ש אמרי דבקינוח לחודיה סגי והוא הדין בהדחה ,ב"ה אף הדחה שהיא טובה יותר מקינוח

דחה וב"ה אומרים בהדחה לחודא והוא הדין בקינוח ולא פליגי. דא"כ כיון דאמרי ב"ש תחלה דסגי בקינוח לחודא מה הוצרכו ב"ה תו למימר דסגי בה ,לחודא
ולהדחת הפה במים בין גבינה לבשר. לבר מנטילת ידים דבעי בלילה. ואסיקנא דבכל דבר הוי *וח. הילכך צריך לומר דתרווייהו בעי קנוח לחודא דעדיפא מקנ

 קנוח בר מקימחא תמרי וירקי. 

כלומר מי הוי  ,ן השינים מהוגבינה מותר לאכול בשר. אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב חסדא בשר של בי ,אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה
אלמא כל זמן שהוא בין השינים שם בשר עליו ואסור  עד זמן סעודה אחרינא וא"צ להסירו, קרא עליה הבשר עודנו בין שיניהם,כמעוכל כיון דנשתהה כל כך 
 לאכול גבינה עד שיסירו משם. 

בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואנא בהאי סעודתא לא אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא. דאילו אבא כי הוה אכיל 
 ,ופחות משיעור זה אין לאכול גבינה אחר בשר **בזמנה שרגיל אדם לסעוד דהיינו מזמן סעודת הבקר עד זמן סעודת הערבפי'  .אכילנא בסעוד' אחרינא אכילנא

 קרי נפשיה חלא בר חמרא: וקא ,דלא אשכחן מאן דשרי אף בהאי שיעורא אלא מר עוקבא

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן ה הגהה א 

 * ואם שורה פת ביין או במים ואוכל שפיר מהני לקנוח הפה או אוכל שום דבר שמקנחין בו ושותה מים או יין אח"כ וכן נהג ר"י. מא"ז: 

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן ה הגהה ב 

דצריך שישהה שש שעות והיינו דלא כהלכות גדולות ור"ת והתוספות שפירשו בסעודה אחריתי אכילנא לאו בסעודה שרגילין לעשות אחת  וכן כתב המיימוני** 
ג שלא שחרית ואחת ערבית אלא אפילו לאלתר אם סלק ובירך מותר דלא פלוג רבנן וכן נראה לראבי"ה. תשובת מהר"ם ז"ל וששאל אדוני ששמעת שאני נוה

 ר בהמה וחיה אחר גבינה ומקיל בבשר עוף בימי חורפי הייתי מתלוצץ בבני אדם העושים כן ואדרבה שרי ליה מרי היה נראה בעיני כמו טעות עדלאכול בש
סיף א כמושפעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה בין שיני גזרתי על עצמי להחמיר בבשר אחר גבינה כגבינה אחר בשר ואין בדבר זה כחולק על הגמרא ול

וגבינה  שהוא גורע דהא חזינן פרק כל הבשר אנא להא מילתא כחלא בר חמרא כו' וכל חד מצי לאחמורי אנפשיה לעשות משמרת ובעוף אני מקיל כיון דעוף
 ה. מא"ז: נאכלין באפיקורן ושלום. מאיר בר ברוך ז"ל. מרדכי: וצריך נטילה אפילו ביום לפי שנדבק יותר מגבינה עצמה שאין צריכה כי אם בליל

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן ז 

 הם של גבינה.ז אמצעיים רשות אמר רב נחמן לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל. אבל בין תבשיל לגבינה חובה. פירוש בין תבשיל לתבשיל שניהם של בשר או שני
ור"ת ז"ל היה לא קאמר דאפילו בנטילה אסור עד סעודה אחרת. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה שלפניו חובה. אבל בין תבשיל של בשר לגבינה של אחריו 

כדקאמרינן לעיל כמה ישהה בין בשר לגבינה ולא כלום. ופריך והא אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה.  ,דבין תבשיל לגבינה משמע תבשיל תחלה אומר
או של גבינה למה לו ליטול ידיו כלל. לכן פירש דבין תבשיל לתבשיל היינו בין  אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר. ועוד בין תבשיל לתבשיל ששניהם של בשר

ר לגבינה תבשיל של בשר לתבשיל של גבינה דכיון שאין הבשר ]והגבינה[ בעין וליכא אלא טעם לא החמירו שיהא חובה ליטול בינתיים. אבל בין תבשיל בש
 גבינה אחר בשר בנטילה וקנוח.וסרין אפילו לדברי הא ויתכן פירוש זה. *שהגבינה בעין חובה

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן ז הגהה א 

אכל. חן ואח"כ יביא בשר וי* ומצוה מן המובחר היכא שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך להעביר מעל השולחן הלחם וכל המאכל שעלו עם הגבינה על השול
 מא"ז: 

 ראב"ן חולין סימן רעא 



 במים אמצעייםואם אכל גבינה ובעי למיכל בשר לאלתר יקנח הפה בפת, דא"ר זירא אין קינוח הפה אלא בפת וא"צ שהיה בינתים, וצריך ליטול ידיו מדאמרינן 
ן לחומרא. אנן לא זהירי[ עבדינבין תבשיל לגבינה חובה, ואף על גב דרב יצחק אכל ביום בלא נטילה, שני רב יצחק דרב גובריה והוי זהיר, אבל )לעולם הוי זהיר( ]

ממר עוקבא ואם אכל בשר לא יאכל גבינה עד לזמן סעודה אחרת, כי הבשר שבין השיניים הוי בשר ואינו יוצא ע"י קינוח הפה עד שמתעכל ולא מצינו מיקל 
 דהוה אכיל גבינה לסעודה אחריתי וכוותיה עבדינן. 

ידיו אפילו ביום להעביר שומן תבשיל מעליהם דאמר רב בין תבשיל לגבינה חובה, והוא שלא אכל מן  ואם אכל תבשיל של בשר בלא בשר מקנח הפה בפת וגם
ים, כלי היה הבשר ואין לו בשר בין השיניים כי אין איסור בדבר אלא שמא יצא הבשר שבין השיניים ויבלענו עם הגבינה. פירוש אמאי מברכין על נטילת יד

 ים ממי כיור ומחזקת רביעית הלוג דאמרינן אתקין רב יעקב מנהר פקיד נטלא בת רביעתא, וכן פירש מר רב היי גאון. במקדש נטלא שמא וממנה נוטלין יד

 רי"ף מסכת חולין דף לז עמוד א 

בר רב משרשיא  תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורין וי"א באפקוליס הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נט"י: רב יצחק 
ליס נאכלין באפקואיקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה ואכיל ואייתו ליה בישרא ואכיל כי לא משי ידיה. אמרו ליה והא תני אגרא חמוה דרבי אבא עוף וגבינה 

 י בליליא אבל ביממא הא קא חזינא:פירוש מטלית עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא אמר להו הני מיל

 מסכת חולין דף לז עמוד א  הר"ן על הרי"ף

בינה לא ודעת הר"ם במז"ל בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות שלא התיר אגרא בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים אלא גבינה ואח"כ עוף אבל עוף ואח"כ ג
לא משא ידיה ואקשינן עליה והא תני אגרא והכי מוכח עובדא דרב יצחק בריה דרב משרשיא דאייתו ליה גבינה ברישא ואכל והדר אייתו ליה בשרא ואכל כי 

רן שרא מאי חמוה דרבי אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא ואם איתא דאגרא אפילו למיכל עוף ברישא ואח"כ גבינה באפיקו
בשר בתרה שרי אלא שמע מינה דלא התיר אגרא אלא גבינה  קושיא לימא להו דאה"נ דבשר וגבינה לא מיהו רב יצחק גבינה אכל ברישא וכה"ג אפילו למיכל

מע דאפילו ואחר כך עוף ומשום הכי דייקינן מינה דגבינה ואחר כך בשר לא והיינו נמי דאמרינן לקמן אכל בשר אסור לאכול גבינה ומדקאמר בשר סתמא מש
משמע דקאמר עוף וגבינה ואפילו הכי פרכינן לרב יצחק בריה דרב משרשיא עוף אבל הר"ם ב"ן ז"ל כתב דאגרא אפילו עוף ואחר כך גבינה שרא דלישנא הכי 

לו בבשר דאם איתא דשרי למיכל בישרא בתר גבינה אדרהיט אגרא לאשמועינן רבותא דשרי למיכל עוף ואחר כך גבינה טפי הוה ליה לאשמועינן רבותא דאפי
נה ברישא דשרי למיכל בשר בתרה ומדלא תנא אלא בעוף משמע דעוף וגבינה דלית בה בהמה דאיכא איסורא דאורייתא משכחת לה אפיקורן כגון דאכיל גבי

שר ודאמרינן איסורא דאורייתא הוא שהתירו באפיקורן בכל ענין כלומר אפילו עוף ואחר כך גבינה אבל בשר וגבינה בשום ענין לא ואפילו גבינה ואחר כך ב
 סתם בשר הכי משמע והא דתני אגרא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא הדין לחיה וגבינה כיון דקי"ללקמן אכל בשר אסור לאכול גבינה היינו בשר בהמה ד

ן קיבא הוא הדיכרבי עקיבא דאמר ]דף קיג א[ חיה ועוף אינם מן התורה והא דנקט אגרא עוף משום דמודה ביה רבי יוסי לרבי עקיבא אבל לדידן דקי"ל כרבי ע
שהוא עצמו ז"ל פסק כרבי עקיבא דחיה ועוף אינם מן התורה ואפשר שטעמו ז"ל לפי שבשר  אע"פק הנזכר דחיה כבהמה לחיה אבל הר"ם במז"ל כתב בפר

 החיה דומה לבהמה:

 רי"ף מסכת חולין דף לז עמוד ב 

קנח ומר ת"ר ב"ש אומרים מקנח וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא ]דף ק"ה ע"א[ דבית שמאי אומרים מקנח והוא הדין למדיח וב"ה אומרים מדיח והוא הדין למ
וירקא וסימנך  אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי הילכך בעי קינוח והדחה והילכתא בכל מילי הוי קינוח הפה בין בפת בין במילי אחרינא בר מתמרי וקימחא

ר עודנו תק"י: אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. גבינה מותר לאכול בשר א"ל רב אחא בר יוסף לרב חסדא בשר שבין השינים מהו קרי עליה הבש
ישרא האידנא לא הוה אכיל בין שיניהם כלומר הבשר שבין השינים בשר הוא: אמר מר עוקבא אנא בהא מילתא חלא בר חמרא אנא דאילו אבא כד הוה אכיל ב

בינה דלא גבינה עד למחר כי השתא ואילו אנא ]בהאי[ סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא ושמעינן מהא דהאי דא"ר חסדא אכל בשר אסור לאכול ג
גבינה בתר בישרא בפחות מהאי שיעורא  שרי למיכל גבינה בתר בשרא אלא עד דשהי ליה שיעור מאי דצריך לסעודתא אחריתי דלא אשכחינן מאן דשרי למיכל

 דהא מר עוקבא אף על גב דשהי ליה כי האי שיעורא קרי אנפשיה חלא בר חמרא: 

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לז עמוד ב 

שיב בשר לאסור גבינה מי ח בשר שבין השינים מהו.. משום דבשר מוציא שומן והוא נדבק בפה ומאריך בטעמו: אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה
 אלמא בשר קרי ליה: הבשר עודנו.עד שנוטלו: 

אנא לדבר זה אני גרוע מאבי כחומץ בן יין ויש שפירשו דכי אמר רב חסדא אכל גבינה מותר לאכול בשר אפילו בלא קנוח הפה  אנא להא מילתא חלא בר חמרא.
ו נטילת ידים בלילה דלא חזי צריך. ורב יצחק בריה דרב משרשיא לא עבד קנוח הפה קאמר לפי שאין הגבינה וטעמה נשארת בפה אלא נמוקת מאליה. ומיה

 ול בשר אפילוכלל. דלגבינה ואח"כ בשר לא צריך. ]והכי[ קאמר אכל בשר אסור לאכול גבינה אא"כ נטל ידיו וקנח פיו ומיהו בהכי סגי אכל גבינה מותר לאכ
דף קה ב[ לא שאנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה אלמא איכא תקנתא בין תבשיל בלא קנוח פה וראיה לדבר מדאמרינן לקמן בסמוך ]

ור"ת והר"ז ת לגבינה דלא צריך שהייה והיינו קנוח פה ונטילה ומר עוקבא דהוה שהי מסעודתא לסעודתא מדת חסידות היא שהיה נוהג בכך וזהו דעת בעל הלכו
דכי אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה היינו עד שישהה כדי שיעור סעודה אחרת וה"ק אכל בשר אסור לאכול גבינה  אבל הרי"ף ז"ל פירש הלוי ז"ל

יח בכה"ג עד שישהה כשיעור שבין סעודה לסעודה ולא סגי ליה בקנוח אכל גבינה מותר לאכול בשר בקנוח הפה ונטילת ידים וכי אמרי ב"ש וב"ה מקנח ומד
רב יצחק בריה דרב משרשיא דאייתו ליה גבינה ואכל ואייתו ליה בשרא ואכל קינוח הפה ולפ"ז בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות  ם במז"לוכן דעת הר"היא 

לאכול שאפשר שלא אסר הרי"ף ז"ל עבד ודאמרינן לקמן אבל בין תבשיל לגבינה חובה. בין תבשיל לגבינה דמעיקרא קאמר אלא שהר"א ז"ל מספק ואומר 
גבינה תוך שיעור סעודה אחרת אלא בלא קנוח הפה אבל בקנוח הפה שרי ותמיהני עליו שכיון שהרי"ף ז"ל הביא ראיה ממימרא דמר עוקבא אלמא  בשר ואח"כ

ה קרי ס"ל שלא מפני מדת החסידות בלבד היה עושה כן אלא מפני שורת הדין ואם איתא דבקנוח הפה סגי למה היה מיקל מר עוקבא יותר מאביו בכך והו
ין תבשיל נפשיה חלא בר חמרא ליעביד קנוח הפה ואבוה נמי לא הוה צריך לשהויי עד למחר ועוד שהרי בסמוך הוצרך לפרש הרי"ף ז"ל דכי אמר רב נחמן ב

ינה לא סגי סובר דלבשר ואח"כ גב ולפיכך הדבר ברור שהרי"ף ז"ללגבינה חובה בין תבשיל לגבינה דמעיקרא קאמר ואם כדבריו לוקמה כפשטה בקנוח הפה 
ומ"מ נראין הדברים שמי שאכל בשר ושהה קצת ואח"כ מצא בשר בין שיניו שאינו צריך שהייה  וכבר פשט המנהג כדברי הרי"ףקנוח הפה אלא שהייה בעינן 

 כדי סעודה מאותו זמן שנטל הבשר משם אלא מאכילה ראשונה חשבינן ליה לזמן שהייה ומיהו קנוח הפה מיהת משמע דבעינן:

 על הרי"ף מסכת חולין דף לז עמוד ב הר"ן 

אמר רב נחמן ל"ש אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין תבשיל לגבינה חובה איכא מ"ד דגמרינן מיהא דרב נחמן דשרי למיכל גבינה בתר בישרא  אמצעיים רשות
דלא  והא לאו מילתא היאולא לימא בין תבשיל לגבינה דהא בין תבשיל לגבינה קאמר ואי אסיר למיכל גבינה בתר בישרא הוה ליה למימר בין גבינה לתבשיל 

דקי"ל דהא דרב חסדא  ,אתא רב נחמן לאשמועינן אלא דמים אמצעיים חובה ]בין בשר לגבינה[ אבל אקדומי בשר לגבינה וגבינה לבשר מדרב חסדא שמעינן לה
נן מקמה ואי לאו הילכתא היא היכי דחינן למימרא דרבי יוחנן מקמה ומתרצילדרבי יוחנן  א דהא קא מקשינן מינה ]דף קה.[ לרבי יוחנן וקא מדחינןהילכתא הי

 לה אליבא דרב חסדא אלא שמעינן דהילכתא היא והא דרב נחמן לא גמרינן מינה אלא דמים אמצעיים שבין גבינה לבשר חובה ותו לא מידי. 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כו 

עסן רות שלומי שאכל גבינה או חלב תחלה מותר לאכול אחריו בשר מיד, וצריך שידיח ידיו ויקנח פיו בין הגבינה ובין הבשר, ובמה מקנח פיו בפת או בפי]כו[ 
 ובולען או פולטן, ובכל מקנחין את הפה חוץ מתמרים או קמח או ירקות שאין אלו מקנחין יפה. 

 פרק ט הלכה כו הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות



 ח הפה ונטילת]א[ ככל דברי העמוד כתוב בתוספות וס"ה שנהגו העולם שלא כה"ג ור"ת שפי' הא דאמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה פי' עד שיעשה קנו
 ידים אכל גבינה מותר לאכול בשר בלא קנוח והדחה ע"כ ע"ש:

חה וכתב מהר"ם שאין צריך לדקדק איזה מהן יקדים וכתב ספר המצות שמנהג של ריצב"א שלאחר ]ב[ וכן ר"ח ור"ת ורש"י פי' שצריכין שניהם קנוח והד
 ואוכלו ועולההדחת ידיו ופיו מכניס אצבעו לתוך פיו ובודק יפה שלא ישאר דבר בפיו ואח"כ עושה קנוח הפה בפת, אבל ר"י הזקן היה נוהג לשרות פת במים 

סי שמקנחין בו ושותה אח"כ מים או יין וכן כתב רבינו שמואל, וגרסי' בירושלמי דפסחים ר"פ אלו דברים אמר ר' יו בשביל קנוח והדחת הפה או היה אוכל דבר
 שיורא דפת שנאכל עם הגבינה ע"כ: הדא אמרה דאכל חוביץ פי' גבינה ובעא למיכל קופר פ' בשר צריך לבער פתיתין פי' צריך לבער מן השלחן 

 רק ט הלכה כורדב"ז הלכות מאכלות אסורות פ

 וב"ה אומרים ]כו[ מי שאכל גבינה או חלב וכו'. פרק כל הבשר )דף ק"ה א( והלכתא בכל מילי הוי קינוח לבד מקימחא לתמרי וירקא ותניא ב"ש אומרים מקנח
לכתא היא דמעשה מדיח ואסיקנא בה"א אף מדיח. ואיכא למידק שלא חלק רבינו בין לילה ליום ובגמ' אמרינן ה"מ בליליא אבל ביממא הא חזינא ומשמע דה

הך הדחה הוה ומעשה רב. ותו קשה שלא הזכיר רבינו הדחת הפה ובגמ' משמע דבין לב"ש ובין לב"ה תרוייהו בעינן הדחה וקינוח. ויש לתרץ שהוא סובר ד
ה אייתו ליה גבינה אכל אייתו לי מהא דר' יצחק איקלע לגבי רב אשי ויש לזה הוכחהשהוזכרה בדברי ב"ש וב"ה היינו הדחת הידים ואסיקנא דתרוייהו בעינן. 

בל ה"מ בליליא אבשרא אכל כי לא משא ידיה אמרו ליה והא תנא אגרא עוף וגבינה נאכל באפיקורן כלומר בלא נטילת ידים עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא א"ל 
דים דאיירי בה לעיל ומשמע נמי דר' יצחק לא הדיח פיו ביממא הא חזינא ומייתי עלה תניא ב"ש אומרים מקנח וב"ה מדיח ומשמע דהך הדחה היינו נטילת י

 יו שהוא נראהולא הקשו עליו אלא מנטילת ידים משמע דלא בעי הדחת הפה אלא בקינוח סגי וכיון שהדחה הנזכרת היינו נט"י כדי שלא יהא הגבינה דבוקה ביד
ת הפה דאמרינן עלה מאי מקנח ומאי מדיח אילימא ב"ש אומרים מקנח ולא אין צריך ולפיכך לא הוצרך לפרש. ואכתי קשה דהך ברייתא משמע דאיירי בהדח

 ילכך סברתבעי מדיח וב"ה אומרים מדיח ולא בעי מקנח, ואי הדחת הידים היכי הוה מצי למימר הכי מאי מהני הדחת הידים למה שהוא דבק בפה ובשינים. ה
 רבינו שלא הזכיר הדחת הפה צ"ע: 

 ות פרק ט הלכה כוכסף משנה הלכות מאכלות אסור

כל א. בר"פ כל הבשר )דף ק"ה( בעא מיניה ר' אסי מר' יוחנן כמה ישהה בין בשר לגבינה א"ל ולא כלום איני והאמר רב חסדא מי שאכל גבינה או חלב וכו']כו[ 
ח ידיו תחלה ויקנח פיו, שם )דף ק"ד ק"ה( בשר אסיר לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר אלא כמה ישהה בין גבינה לבשר א"ל ולא כלום. ומ"ש צריך שידי

א תניא ב"ש אומרים מקנח וב"ה אומרים מדיח ואסיקנא דב"ש אומר מקנח וה"ה למדיח וב"ה אומרים מדיח וה"ה למקנח מר אמר חדא ומר אמר חדא ול
יינו דמדיח דקתני ה ופירש"יוח לבר מקימחא תמרי וירקא. פליגי. ופירש"י דתרווייהו בעינן וכן כתב הרי"ף וכתבו התוס' שכן פר"ח ואסיקנא דבכל מידי הוי קנ

דמדיח דקתני היינו הדחת ידיו ויש סמך לפירוש זה מדאמרינן גבי עוף שנאכל בלא נט"י ובלא קינוח אבל רבינו מפרש הדחת פה וכ"נ מדברי התוס' והרא"ש. 
ב משרשיא איקלע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה אכל אייתו ליה בישרא אכל ולא דגרסינן בגמרא )דף ק"ד:( רב יצחק בריה דר ועודהפה ולא הזכירו הדחת פה 

ינא. ביממא הא חז משא ידיה אמרי ליה והא תני אגרא חמוה )בריה( דר' אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא א"ל ה"מ בליליא אבל
 והעולם נהגו כדברי כלם להדיח הפה וגם הידים:

א , שם תני אגרא חמוה דר' אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא תני לה והוא אמר לה בלא נט"י ובלמ"ש בד"א בבשר בהמה וכו' אבל אם אכל בשר עוף וכו'ו
ה מו פסק דחיה נמי אינשהוא עצ אע"פקינוח פה. וכתב הר"ן דמשמע ליה דה"ה לחיה וגבינה דקי"ל חיה נמי אינה מן התורה ורבינו כתב דחיה כבהמה לענין זה 

וף ואח"כ מן התורה ואפשר שטעמו לומר לפי שבשר החיה דומה לבהמה ע"כ. ודעת רבינו דהא דתני אגרא דעוף וגבינה היינו דוקא גבינה ואח"כ עוף אבל ע
ודע למה השמיט רבינו הא דאמר רב יצחק גבינה דינו כבהמה וגבינה וכן דעת הרשב"א וגם הר"ן כתב דהכי מוכח עובדא דרב יצחק בריה דרב משרשיא. ואיני י

 דיו בין גבינה אפילו לבשר בהמה: בריה דרב משרשיא דביממא אין צריך להדיח י

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כו

חלה מותר לאכול בשר אחריו בלא ]כו[ מי שאכל גבינה וכו'. התוס' כתבו בפרק כל הבשר )דף ק"ה( דר"ת והה"ג אית להו שיטה אחרת ולדידהו אכל גבינה ת
עצמו היה נטילה וקינוח אבל אכל בשר תחלה צריך נטילה וקינוח לאכול אחריו גבינה ובהא סגי ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודה אחריתי אפשר דמחמיר על 

יבא דידהו היכא דאכל בשר תחלה ואחריו גבינה, וברייתא דב"ש וב"ה דמדיח ומקנח ומפרשים בגמרא דלא פליגי אלא תרוייהו בעינן קינוח והדחה מיפרשה אל
יל אלא ולרבינו מיפרשה ההיא ברייתא באכל גבינה תחלה ואח"כ אכל בשר אבל באכל בשר תחלה לא סגי בנטילה וקינוח אלא בשש שעות כמר עוקבא דלא אכ

וקומי ברייתא דב"ש וב"ה באוכל בשר תחלה ואחריו גבינה עד עד סעודה אחריתי וס"ל לרבינו דהוי מדינא ולא מחומרא. וא"ת לדעת ר"ת מי דחקו לגמרא לא
דדי אבל שהוצרך לדחוק ולומר דב"ש וב"ה לא פליגי אהדדי נימא דברייתא איירי באכל גבינה תחלה ולהכי קאמרי חד דסגי בהדחה וחד בקינוח ופליגי אה

כל גבינה תחלה ופליגי אבל באכל בשר כ"ע מודו דבעינן הדחה וקינוח ובהא באכל בשר תחלה לכ"ע בעינן הדחה וקינוח. וכן לרבינו קשה דלוקמא ברייתא דא
 ינו גם כן לאסגי. וי"ל דלדעת ר"ת לא מסתבר ליה לגמרא לומר דבאכל גבינה תחלה צריך הדחה או קינוח דמשמע דאפילו בלא קינוח ולא הדחה סגי, ולדעת רב

ח דודאי לא סגי בהכי, וא"ת לדעת רבינו רב יצחק בריה דרב משרשיא ודאי דעבד קינוח דאי לא משמע ליה לגמרא לומר דבאוכל בשר תחלה סגי בהדחה וקינו
ו כן מה הקשו להא לדעת רבינו בעי דאכל גבינה תחלה קינוח והדחה ואף על גב דהוי יממא וסגי ליה בלא הדחה מ"מ קינוח בעי אלא ודאי דעבד קינוח וכיון ש

 ה וקינוח דמשמע הא בשר וגבינה לא נימא דהתם בעינן קינוח לחוד, וי"ל דמ"מ כיון דאמר דהכא לא בעי לא נטילה ולאמההיא דעוף נאכל באפיקורן בלא נטיל
קשה מה ראיה היא זאת לומר דפירוש כתב הרב כ"מ ועוד דגרסינן בגמ' וכו'. קינוח משמע דהתם בעי תרוייהו דאי לא בעי התם נטילה למה הזכירם כאן. 

ם פילו מ"ד דפירוש הדחה הוי הדחת פה מ"מ נט"י ג"כ בעי דקאמר עוף מאכל בלא נט"י ובלא קינוח אבל בשר וגבינה בעי קינוח ונט"י. וגהדחה הוי נט"י הא א
ג"כ נט"י  קשה לשונו מ"ש והעולם נהגו כדברי כולם להדיח הפה וגם הידים והלא לא נהגו אלא כדברי המפרשים דפירוש הדחה הוי הדחת פה ולדידהו בעינן

תיבנא אף על ומדברי הרב כ"מ משמע דאית ליה דמ"ד הדחת פה לית ליה נט"י ולכך כתב דהעולם נהגו כדברי כולם ואינו כן דמ"ד הדחת פה אית ליה נט"י כדכ
 גב דרבינו דאית ליה הדחת ידים לית ליה הדחת פה:

א קורן כלומר בלא קינוח הפה ובלא נט"י עוד שם רב יצחק בריה דרב משרשי. שם ריש פרק כל הבשר אמרו עוף וגבינה נאכלין באפימי שאכל גבינה או חלב וכו'
פיקורן עוף אילקע לבי רב אשי אייתו ליה גבינה אכל אייתו ליה בשרא אכל כי לא משא ידיה אמר ליה והא תני אגרא חמוה דר' אבא עוף וגבינה נאכלין בא

 א חזינא ע"כ. ויש לתמוה על רבינו למה כתב דעוף אחר גבינה הוי בלא קינוח הפה ובלא נטילתוגבינה אין בשר וגבינה לא א"ל ה"מ בליליא אבל ביממא לא ה
מאי דאמר ידים הא בגמרא משמע דאפילו גבינה אחר עוף שכן אמרו עוף וגבינה נאכלין באפיקורן דמשמע עוף תחלה וכדכתבו שם התוס'. וי"ל דמשמע ליה ד

אחר גבינה דאם לא תימא הכי מאי מקשה ליה לרב יצחק דאכל בשרא אחר גבינה בלא קינוח הפה ובלא נט"י בגמרא עוף וגבינה לאו דוקא אלא ר"ל עוף 
מרא דעוף מדיוקא דעוף וגבינה אין בשרא וגבינה לא הא הכא הוי בשר אחר גבינה והתם הוי בשרא ואח"כ גבינה כדהקשו התוספות אלא ודאי דמשמע ליה לג

טעם דקאמר בגמרא הכי משום דשם אמרו אמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה גבינה מותר לאכול בשר ומשמע ליה וגבינה דקאמר ר"ל גבינה קודם וה
תר לאכול לבעל הגמרא דבשר סתמא הוי בין של עוף בין של בהמה ולכך ודאי מאי דקאמר אסור לאכול אחריו גבינה בכל בשר איירי וכן מ"ש אכל גבינה מו

ירי ובשר עוף מותר בלא קינוח ובשר בהמה מותר בקינוח ונט"י. וא"ת למה לא הזכיר רבינו דביממא מותר בלא נטילה. וי"ל דחייש אחריו בשר בכל בשר אי
מרו שם לסברת ר' פרץ שכתב הטור בסימן פ"ט דאמר יש לרחוצי אף ביום לפי שפעמים שהגבינה שמנה ונדבקת בלחלוחית הידים ולאו אדעתיה. ובברייתא א

ומרים מדיח ופירשו שם דה"ה למקנח ופירשו המפרשים הדחת פה וקינוח הפה ורבינו לא כתב הדחת פה ונראה שהוא מפרש הדחת ידים דהינו נט"י בית הלל א
 וכ"נ מלשונו שכתב שידיח ידיו ויקנח פיו:

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כז 

 וף אחר שאכל הגבינה או החלב אינו צריך לא קנוח הפה ולא נטילת ידים. במה דברים אמורים בבשר בהמה או חיה, אבל אם אכל בשר ע



 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כז

אינו נדבק  ]כז[ אבל אם אכל בשר עוף וכו'. וא"ת כיון דפסק כר' עקיבא דבשר חיה מדרבנן מאי שנא עוף מחיה. וי"ל דאתני אגרא סמיך וטעמא דבשר העוף
כים ולפיכך נאכל באפיקורן בלא נט"י ובלא קינוח הפה וכן דעת ר"ת. עוד נ"ל דבשר חיה מתחלפא בבשר בהמה אבל בשר עוף מידע ידיע ולא בידים ולא בחני

 אתי לאיחלופי. ויש שיטות אחרות ואני לא באתי אלא לבאר שיטת רבינו: 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כז

 וכו'. וא"ת מאי שנא חיה מעוף דהא חיה נמי מדרבנן כדכתב רבינו למעלה. כבר תירץ הר"ן ז"ל משום דבשרה דמי לבשר בהמה:  ]כז[ בד"א בבשר בהמה או חיה

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח 

של בין מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת והוא כמו שש שעות מפני הבשר 
 השינים שאינו סר בקינוח. 

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

חרית ואחת ערבית אלא אפילו מיד אם סילק תכא ובירך מותר שלא חלקו חכמים ובס"ה כתב דבריו ]ג[ ר"י פי' שאינו מדבר בסעודה שרגילין לעשות אחת ש
' ובחדושי ודברי רבינו המחבר שבעמוד ור"ת אמר הא דאסר עד סעודה אחרת היינו אם לא קינח והדיח אבל אם קינח והדיח אפילו בהא סעודה שרי ע"ש בתוס

 מהר"ם ע"כ: 

 פרק ט הלכה כח רדב"ז הלכות מאכלות אסורות

)שם( אמר מר עוקבא אנא להא מילתא חלא בר חמרא לגבי אבא דאילו אבא כי אכיל בשרא האידנא לא הוה אכיל גבינה עד  מי שאכל בשר בתחלה וכו'.]כח[ 
ך מותר דלא פלוג רבנן. ומה אפי' לאלתר אם סילק השלחן וביר וכתבו התוס'למחר עד השתא ואנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא לסעודתא אחריתי אכילנא. 

פי מבשר אחר שכתב רבינו הוא הנכון דלפי' התוס' הוה מקיל מר עוקבא טפי מאביו ותו דמשמע דא"צ קינוח ואי אפי' לאלתר מותר א"כ גבינה אחר בשר קיל ט
 גבינה והא ודאי ליתא: 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

. שם )דף ק"ה( אמר מר עוקבא אנא בהא מלתא חלא בר חמרא )לגבי אבא( דאילו אבא כד הוה אכיל בישרא האידנא לא הוה מי שאכל בשר בתחלה וכו']כח[ 
ושמעינן מהא דהא דאמר רב חסדא אכל בשר אסור  וכתב הרי"ףאכיל גבינה עד למחר כי השתא ואנא בהא סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא. 

יכל גבינה בתר בישרא בפחות מהאי שיעורא דהא מר עוקבא אף על גב דשהי ליה כי האי שיעורא קרי אנפשיה חלא בר חמרא. ודעת לאכול גבינה דלא שרי למ
 :וכן דעת הרשב"ארבינו ששיעור זה צריך להמתין אפילו לאחר בשר עוף 

כשיעור זה מותר אפילו נשאר בשר בין השינים ואפילו לא אכל  וכו', כתב טור י"ד סימן פ"ט דלפי טעם זה לאחר ששהא ומ"ש רבינו מפני הבשר שבין השינים
הטעם אם לא אכלו אלא  מן ומושך טעם עד זמן ארוך, ולפ"זהבשר אלא שלעסו לתינוק צריך להמתין. וי"א שטעם שהיית שיעור זה מפני שהבשר מוציא שו

ני שך להסירו ובתוך הזמן אפילו אין בשר בין השינים אסור וטוב לאחוז בחומרי לעסו לתינוק אין צריך להמתין ואפי' שהה כשיעור אם יש בשר בין השינים צרי
 הטעמים עכ"ל: 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כח

סעודת ת"ח וכו'. שם )דף ק"ה( ואילו אנא בהא סעודתא הוא דלא אכילנא וכו' ומפרש רבינו שבין סעודה לסעודה ו' שעות שכן  כדי שיעור סעודה אחרת]כח[ 
 בשעה ששית ומר עוקבא ת"ח הוה וא"כ משם עד שש שעות הוי סעודה אחרת: 

 חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף קד עמוד ב 

ין אבל יש להחמיר ולפרש דוקא גבינה ואחר כך עוף, מדמקשינן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא ולא מתרצינן עוף ואחר כך גבינה א עוף וגבינה נאכלין באפיקורן.
, שעוף ואחר כך גבינה אסור כבשר בהמה וכן פי' הרמב"ם ז"לבשר ואחר כך גבינה לא אבל גבינה ואחר כך בשר מותר ודרב יצחק גבינה ואחר כך בשר הוה, 

ן בלא , שאין אדם שונה היתר בדברים האסורים, שהוא אומר עוף וגבינה נאכלין ואתה אומר אין נאכלין, אלא ודאי עוף וגבינה נאכלין בכל עניזה נכון כלל ואין
ינה שר, דאי סלקא דעתך גבקינוח הפה ובלא נטילת ידים. ודאקשינן הכי פירושא עוף וגבינה שרי בכל ענין אבל בשר וגבינה לא שרי בשום ענין ואפי' גבינה וב

דדבריהם הוא ובשר שרי ליתני נמי גבינה ובשר שהוא רבותא גדולה, אי נמי קושיא מדפריש ליה בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים, טעמא דעוף וגבינה משום 
 הא כל שהוא דבר תורה בעי נטילת ידים ואפילו גבינה ובשר דשוין הם, ופריק ביממא לא ופשוט הוא.

חיה  אבל הרב ר' משה ז"ל כתבכר' עקיבא בבשר חיה דהוא מדרבנן נלמוד מכאן דנאכלת נמי באפיקורן וכן כתב אחד מן המחברים,  שפסקו המחבריםוכלפי 
 יה ר' יוסאלא אגרא לא מעייל נפשיה בפלוגתא דתנאי ונקיט ליה עוף דמודו בי ואין הטעם נכוןכבהמה, והטעם לפי שהיא נראית כבהמה אבל העוף בשרו ניכר, 

 ור' עקיבא דהוא מדרבנן במתני'.

 חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף קה עמוד א 

גבינה בתר  ובשר בהמה מצינו לבעל הלכות ז"ל שמיקל, וכן כתב בהלכות ברכות לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל אבל בין בשר לגבינה חובה והאי דשרו רבנן
א אכל בשר אסור לאכול גבינה ודוקא בלא קינוח אבל מקנח פומיה שרי למיכל אכל גבינה מותר לאכול בשר בשר משמעתיה דרב נחמן, וכן פירש אמר רב חסד

ל עת ידים, ואף בלא קינוח עד כאן. ולפי דבריו הא דאמרינן כמה ישהה בין בשר לגבינה, אם לא קנח הפה קאמר, ואמר ליה ולא כלום, פי' ביום דלא בעי נטיל
אומרים מקנח ובית הלל אומרים מדיח ואסיקנא דתרוייהו בעינן, השתא קא סלקא דעתין דבית הלל לא בעו מקנח ולהכי לא אקשינן גב דתניא לעיל בית שמאי 

ואל תתמה  מינה, ואקשינן מדרב חסדא דאמר אכל גבינה מותר לאכול בשר כלומר ביום או בנטילת ידים בלבד, בשר אסור לאכול גבינה באפיקורן עד שיקנח,
דלא ו לדברי האוסר מותר בפ' בהמה ]המקשה[ )ע"ה א'( שאין פירושו אוסר לגמרי אלא טעון שחיטה, אף אסור זה פירושו טעון קינוח, ולא מחוור משהרי אמר

 אקשינן מברייתא דאגרא למאי דסלקא דעתין דבשר וגבינה ולא כלום.

ת מיד ולומר שלא אסרו בית הלל בלא קינוח והדחה אלא באותה סעודה בין דהא דאמר ליה ולא כלום קא סלקא דעתין שבא להתיר סעודה אחר ויש לי לפרש
בסעודה תבשיל לתבשיל אבל סילק וחוזר לאכול פעם אחרת מותר מיד, ומשום הכי אקשו מדרב חסדא דאמר אסור לאכול גבינה עד שיקנח פיו והיינו אפי' 

מסעודה לסעודה קאמר עד שיתעכל בשר שבין השינים וטעם שבחנכים, ואם תאמר  אחרת דאי באותה סעודה מאי קמ"ל היינו דבית שמאי ובית הלל, אלא
רת . פי' זה שאסולימא ליה כי אמר ר' יוחנן ולא כלום במקנח, אם כן פשיטא דהיינו דבית שמאי ובית הלל ומאי תיבעי ליה לר' אסי. בשר של בין השינים מהו

 דיין בשר בין שניו מהו ואמר ליה אסור.משום בשר שבחנכים וטעם בשר שבפיו אבל קינח פיו וע

מחמירין, שאלמלא היה אפשר בקינוח הפה לא היה מר עוקבא מיקל שלא לקנח וקורא עצמו חומץ בן יין, ועוד שאסור סתם משמע  ורבינו הגדול והגאונים ז"ל
 ו.רש עיקר דינן בכאן לא הקפיד ומצינו בתלמוד הרבה כיוצא בזשאין לו תקנה, וזה שאמר רב נחמן בין תבשיל לגבינה לאו דוקא, אלא לפי שלא בא רב נחמן לפ
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דלא ב ,איתיו ליה בשרא ואכיל ,גרסינן בפרק כל הבשר רב יצחק בר משרשיא איקלע לבי רב אשי איתיו ליה גבינה ואכיל .בהמה ולאכול גבינה ואחר כך בשר
הא  אמרו ליה והא תני אגרא אבוה דר' אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה אין בשר וגבינה לא. אמר ליה הני מילי בליליא אבל ביממא .משא ידיה
בתוך הפה  דרב יצחק קינוח הפה לא עבד דלכולי עלמא גבינה ואחר כך בשר אין צריך קנוח הפה דגבינה רכה היא ומתעכלת היא מיד יש מי שפירשקא חזינא. 



ל רב חסדא אכבלחות הפה אבל שעל הידים נדבקת היא בידים ולפיכך בלילא דלא חזי ליה צריך נטילת ידים אבל ביממא דהא חזי ליה לא צריך. והא דאמר 
לגבינה וכמו שאני עתיד  כל מקום שנזכר קנוח הפה אינו אלא ]בין[ בשר ולדבריהםבלא קנוח הפה קאמר ובלא נטילת ידים ביממא.  ,גבינה מותר לאכול בשר

וגבינה הנשארת  ,אבל בפיו דלא חזי ליה והוה ליה יממא כלילא ,כי רב יצחק בודאי קנח פיו אלא שלא נטל ידיו משום דביממא חזי ליה ויש אומרלכתוב בסמוך. 
 ם. ודבר זה יתבאר עוד בסמוך. וכדאמרינן לגבי בשרא בשר שבין השינים בשר הוא דכתיב הבשר עודנו בין שיניה ,בין השינים גבינה היא

דבשקנח פיו ונטל  יש מפרשיםאמר ליה ולא כלום.  בשר לגבינהמה ישהה בין כבעא מיניה ר' אסי מר' יוחנן  גרסינן התם ולאכול בשר בהמה ואחר כך גבינה.
והאמר רב חסדא אכל גבינה מותר לאכול בשר כלומר בקינוח הפה ובנטילת ידים. אכל בשר אסור לאכול ואקשינן  א מבעיא ליה ואמר ליה ולא כלום. ידיו ק

 ולעולם בשקנח פיו. ,וא"ל ולא כלום גבינה לבשרדהכי קא מיבעיא ליה כמה ישהה בין ופרקינן גבינה אפילו בקינוח הפה ובנטילת ידים עד שישהה מעת לעת. 
 דים. ואי בלילה בשקנח פיו ובנטילת י

התם אמר מר עוקבא אנא בהא מילתא חלא בר חמרא אנא דאלו אבא כד הוה אכיל בישרא האידנא לא אכיל גבינה עד למחר כי השתא ואלו אנא  וגרסינן תו
יא שיטת ר"ח זו ה ,דשיעור בין סעודה לסעודה שש שעות ופרשו הרמב"ם ז"ל והרב בעל העיטור ז"לבהאי סעודתא לא אכילנא בסעודתא אחריתי אכילנא. 

אלא מר עוקבא אכל בשר בסעודה אחת ובסעודה אחרת  ,לא מצינו מי שהתיר לאכול גבינה אחר בשר בפחות מעת לעת והרב אלפסי ז"ל. וזה לשון ר"ח ז"ל
מר ר"נ מים אמצעיים ואי אפשר להתיר בפחות מזה והבשר של בין השינים בשר גמור ע"כ. והא דא ,ואמר על עצמו דבהא מילתא חלא בר חמרא אנא ,גבינה

 ,אלא בין תבשיל דהשתא לגבינה דמעיקרא קאמר ,אבל בין תבשיל לגבינה חובה. לאו תבשיל ואחר כך גבינה קאמר ,רשות לא אמרן אלא בין תבשיל לתבשיל
 . שכתב הרב אלפסי ז"ל בהלכותיווכמו בשר דההוא מרב חסדא שמעינן ליה  , או גבינה ואח"כגבינה תא לאשמועינן כלל דין בשר ואח"כדרב נחמן לא א

 אבל בין תבשיל לגבינה חובה. והא דשרו רבנן גבינה ואחר כך בשר משמעתיה ,בהלכות ברכות לא שנו אלא בין תבשיל לתבשילאבל הרב בעל הלכות גדולות כתב 
 . שרי למיכל. אכל גבינה מותר לאכול בשר בלא קנוח ע"כ דדוקא בלא קינוח אבל מקנח פומיה ,דר' נחמן. וכן פירש באמר ר' חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה

יכל אבל אנן מקנחין פומין ומחוורין ידן ופומן ואכלינן. אכל גבינה שרי למ ,והני מילי בחסידי ,אכל בשר אסור בסעודה אחת למיכל גבינהוגאון אחר כן כתב 
מן דאמר וסמך לו על דברי רב נח וכן דעת רבנו יעקב ז"ל. וכן כתב הר"ז הלוי ז"לפן ע"כ. בשר בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים והני מילי דחזי לידיה דלא מיטנ

 מדאמרינן לעיל בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן כמה ,והאי לישנא דוקא דקא חזינן גמרא דמקפיד בהני לישני ונקיט להו בדוקא ,אבל בין תבשיל לגבינה חובה
אלמא הני לישני בדוקא  גבינה לבשראלא כמה ישהה בין  ,. ואקשינן והאמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינהישהה בין בשר לגבינה אמר ליה ולא כלום

הא דרב יצחק בר משרשיה בלא קינוח היה ומה שלא הזכיר כן והזכיר כדלא משא ידיה משום דחדושו שלא נטל ידיו דאלו קנוח הפה  ולפי דבריהםנקטינן להו. 
דאם כן לדבריהם רב חסדא דקא אמר אסור לאכול גבינה בלא קינוח הפה  ואין דרכם מחוור בעיניפשיטא דלא צריך דגבינה נמוחת היא בתוך הרוק שבפה. 

יה ל י כיון דלא צריך לפי דבריהם לא נזכר כלל ואם כן כי בעא מיניה רב אסי מרבי יוחנן כמה ישהה ואהדר ליה ר' יוחנן ולא כלום מאי קא מקשהקאמר דשיהו
קינוח  מדרב חסדא דהא אסור דאמר רב חסדא בלא קנוח הפה קאמר ושיהוי לא שמענו ממנו כלל ואי משום קנוח הפה הכי הוה ליה למימר בלא שיהוי ובלא

דרב אסי לא הזכיר קינוח הפה כלל אלא כל שמקנח פיו נוטל ואוכל ומדרב חסדא לשיהוי מאי  ועודהפה מי שרי והאמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה. 
דהא מותר לקנח מיד קושיא. ועוד דאם איתא דרב חסדא אסור בלא קינוח קאמר היכי מיסתם לישניה ואמר אסור לאכול גבינה דאסור לגמרי משמע ואינו 

ואם כן לא היה לו לבעל הגמרא להביא ברייתא דקינוח הפה אחר מעשה דרב יצחק בר  ,לא נזכר קינוח אלא בבשר ואחר כך גבינה ועוד דלדבריהםולאכול. 
ל בין תבשיל לגבינה חובה ליכא אלא אחר דברי רב חסדא דאמר אכל בשר אסור לאכול גבינה. ומדברי רב נחמן דאמר אב ,משרשיא דאכל גבינה ואחר כך בשר

התם דבעיקר ראיה כדאמרן לעיל דלאו דוקא תבשיל ואחר כך גבינה קאמר. ומה שהקפיד הגמרא בבעיא דרב אסי בין לשון בשר וגבינה ובין לשון גבינה ובשר 
נה קא אתי אלא בדינא דמים אמצעיים לא הקפיד בין דינא דהני מילי אורחא דגמרא לברר כי היכי דלא נטעי אבל ההיא דרב נחמן לאו בעיקר דינא דבשר וגבי
ם ראיה דרב נחמן לאו בדוקא קאמר דא ועוד נראה לילשון תבשיל לגבינה ובין לשון גבינה לתבשיל דלענין גבינה ותבשיל ממקום אחר מוכרע ומדברי רב חסדא. 

נן מן עיקר חדושו הכא לאו לאשמועינן היתר בשר ואחר כך גבינה אלא לאשמועיכן טפי הוה ליה למימר אבל בין גבינה לתבשיל חובה דהוי רבותא טפי דהא רב נח
ן יקר. וכוהילכך שיטת ר"ח ז"ל והרב אלפסי ז"ל נראין לי עדיש מים אמצעיים חובה ולענין זה ודאי הוי רבותא טפי אי אשמועינן דבין גבינה לתבשיל חובה. 

 נהגנו אנחנו ואבותינו. 
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ואיכא גרסינן התם תני אגרא חמיה דר' אבא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן הוא תני לה והוא אמר לה בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים.  ולענין עוף וגבינה
 עוף דנקט אפילו חיה נמי והוה ליה למימראגרא כמאן סבירא ליה אי כרבנן אפילו עוף נמי ליתסר דלדידהו מדאורייתא הוא ואי כרבי עקיבא מאי שנא  למידק

 נמי וכדתניא עוף או חיה וגבינה נאכלין באפיקורן ואי כר' יוסי הגלילי דאית ליה חיה דאורייתא מאי שנא עוף באפיקורן אפילו בכריכה אחת ובאלפס רותח
בחיה אסור אטו בהמה דמיחלפת בה כדאיתא בפרק השוחט בשר  ומ"מ ,דאגרא כר"ע ויש מי שתירץבמקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלין בשר עוף בחלב. 

דאם איתא אפילו עוף נמי  ואינו מחוור. וכן דעת הר"ז הלוי ז"לז"ל שעירב בשר חיה עם בשר בהמה לדיניהם בזה.  וזו היא דעתו של הרמב"םבבשר מיחלף. 
דאגרא לא מעייל נפשיה בהאי פלוגתא אלא עוף דבין לר'  תירץ והרמב"ן ז"לדכולי בשר מיחלף בבשר כדאיתא התם בשר בבשר מיחלף פירי בבשר לא מיחלף. 

 אלא לכשתמצא ,אבל חיה דבין לרבנן בין לר' יוסי הגלילי מדאורייתא אסירה לא עייל נפשיה בפלוגתא ,עקיבא בין לר' יוסי מדאורייתא מישרא שרי נקט ליה
 לומר דהלכה כר"ע אפילו חיה נאכלת באפיקורן. 

אלא דינו כדין בשר בהמה ואסור כדרב חסדא. וראיה לדבריו  ,דוקא גבינה ואחר כך עוף אבל עוף ואח"כ גבינה לא ברי אגרא פירש הר"ם במז"לולעיקר ד
ה ר וגבינאין בשמעובדא דרב יצחק בר משרשיא דאכל גבינה ואחר כך בשר כי לא משא ידיה ואקשו ליה והא תני אגרא עוף וגבינה נאכלין באפיקורן עוף וגבינה 

 אבל אי אכל בשר לא אכיל גבינה בלא קינוח הפה ונטילת ידים ושמא אפילו ,לא. ואם איתא מאי קושיא התם עוף ואחר כך גבינה אבל הכא גבינה ואחר כך בשר
ראיה מדרב חסדא דסתים  ראה ליעוד נבקינוח הפה נמי לא עד שישהה. אלא שמע מינה דעוף וגבינה דקאמר אגרא בכהאי גוונא קאמר כלומר גבינה ואח"כ עוף. 

ל אלא לימא אכ ,ואלו היה הפרש בין עוף וגבינה לבשר וגבינה לא הוה למיסתם לישניה ,לישניה ואמר אכל בשר אסור לאכול גבינה אכל גבינה מותר לאכול בשר
ואתה אומר אין נאכלין  ,א שונה עוף וגבינה נאכליןשאין אדם שונה היתר בלשון דברים האסורין שהו אבל הרמב"ן ז"ל הקשהבשר בהמה אסור לאכול גבינה. 

 ,ניןעהא בשר וגבינה אסורין בכל  ,אין זה נכון אלא בין כך ובין כך מותר. והא דאקשינן ליה לרב יצחק בר משרשיא הכי קאמרינן עוף וגבינה נאכלין בכל ענין
 עיקר וכמו שכתבתי.  והראשון נ"לדאי סלקא דעתך גבינה ובשר שרי ליתני נמי גבינה ואחר כך בשר דהוא רבותא טפי דאפילו הא דמדאורייתא בכי הא שרי. 

. אבל עוף ואחר כך והיינו אפיקורן דתני אגרא ,בלא קינוח הפה ובלא נטילת ידים דגבינה ואחר כך עוף לכולי עלמא שרינמצא פסק הלכה לדעת הרמב"ם ז"ל 
 . ואפילו קנח פיו ונטל ידיו עדכדעת ר"ח והר' אלפסי ז"ל ,וחיה כבהמה דמיחלפא בבהמה. ובשר בהמה ואחר כך גבינה אסור ,גבינה אסור כבשר בהמה וגבינה

 ך נטילת ידיםשישהה שש שעות שהוא שיעור שבין סעודה לסעודה. אכל גבינה מותר לאכול בשר מיד והוא שיקנח פיו ואם בלילה נוטל ידיו ואם ביום אינו צרי
 לפי דעתי וכמ"ש למעלה.  וזה הדר הישר שבשמעוהדהא חזי ליה. 

ובית הלל אומר מדיח ולא בעי  ,אילימא בית שמאי אומר מקנח ולא בעי מדיח ?מאי מקנח ומאי מדיח ,ת הלל אומר מדיחתנו רבנן בית שמאי אומר מקנח ובי
אלא ב"ש אומר מקנח והוא הדין למדיח וב"ה אומר מדיח וה"ה למקנח ומר אמר חדא  ,אלא הא דאמר ר' זירא אין קינוח הפה אלא בפת כמאן כב"ש ,קינוח

 מדיח והוא הדין דסגי במקנח ואחרים פרשובעינן מדיח ומקנח.  וכן כתב הרב אלפסי ז"ל הילכךוהוא הדין דבעי מדיח.  ירש רש"י ז"לפומר אמר ולא פליגי. 
ר כדאי לא לימא אגרא בלא קינוח הפה ובלא הדחה ובלא נטילת ידים. ולא אשכחן חד דאיד וזה נראה לי עיקר.ולעולם בחדא מינייהו סגי או בקינוח או במדיח. 

דלא נאמר  לתרווייהו. ועוד בית שמאי אמאי אמר מקנח ושייר מדיח ובית הלל אמאי אמר מדיח ושייר מקנח. ולשון מר אמר חדא ומר אמר חדא לא משמע הכי
 אלא במקום דכל חדא מינייהו באפי נפשה מהניא. ואסיקנא דבכל מידי הוי קינוח בר מתמרי וקימחא וירקא. 

  בעמוד  הד דף פ תורת הבית הקצר בית ג שער



צד בשר גמור הוא, שנאמר הבשר עודנו בין שיניהם. כישהבשר מתעכב הוא בין שניים, ובשר של בין השניים ]דף פו.[  ,אסור לאכול גבינה אחריואכל בשר בהמה 
ם, בת בין השנייהוא עושה ממתין כשש שעות ואוכל. אכל גבינה ורצה לאכול בשר, אם לילה הוא מקנח פיו ורוחץ ידיו ואוכל מיד שהגבינה רכה היא ואינו מתעכ

ה לעולם לאכול את הגבינ קנוח הפהשאין צריך ויש מי שהורה ינה כלום אם לאו. ואם ביום הוא אינו צריך לרחוץ ידיו שהרי הוא רואה אם נדבק בידיו מן הגב
 . ואינו מחוירתחילה, 

אסרוהו כאוכל את וגדולי המחברים שאוכל לאחריהן מיד הגבינה בלא קנוח הפה ובלא נטילת ידים, ואין דבריהם מחוורין,  יש מי שהורה, אכל עוף או חיה
 . ולזה דעתנו נוטה וכזה ראוי להורותאוכל אחריה עוף או חיה בלא קנוח הפה ובלא נטילת ידים.  גבינה תחילההבהמה. אבל אם אכל 

שצריך לקנח פיו והוא הדין שצריך  ויש אומריםקינוח זה שאמרנו שצריך בין גבינה לתבשיל של בשר, עושה אותו בכל דבר חוץ מן התמרים והקמח והירקות. 
 .ולזה הדעת נוטהשמקנח או מדיח ודי לו באחת מהם.  ויש אומריםלהדיח עוד פיו במשקין. 

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תרפז 

 .ולא קי"ל הכי]דף קד[ עוף וגבינה נאכלין באפיקורן פירשו התוס' דסבר בשר עוף בחלב לאו דאורייתא אי נמי סבירא להו כבית שמאי דאמרי העוף עולה כו' 
 אחר בשר ואפילו אחר בשר עוף:ונוהגין העולם שלא לאכול גבינה 

 אבל וכן נראה לרא"םדהיינו בלא קינוח ונטילה אבל בקינוח ונטילה שרי אפילו באותה סעודה עצמה  פי' בה"ג וכן פר"ת]דף קה[ אכל בשר אסור לאכול גבינה 
ה טילה וקינוח אי נמי מחמיר על עצמו היה ולפירושו קשאכל גבינה מותר לאכול בשר אף בלא נטילה וקינוח ומר עוקבא דלא אכיל עד סעודה אחרת היינו בלא נ

שי ידיה מאי פריך הכא לרב יצחק מאגרא דקאמר עוף וגבינה נאכלין באפיקורן משמע אבל בשר וגבינה לא הא ר' יצחק אכל גבינה ואח"כ בשר ומש"ה לא מ
י חלה ולהכי פריך ליה ולגבי קינוח הפה דוקא יש חילוק אי נמי הכא מיירבינתים וצריך לומר לפירושו דלענין נטילה אין חילוק בין בשר תחלה בין גבינה ת

בסעודתא  והתוס' פירשוצריך שישהה ו' שעות בין סעודה לסעודה והיינו דלא כפי' ה"ג ור"ת כתב המיימוני ביממא ]טעמיה מהא דגמר רב חסדא כו' וכן[ 
. וכן נראה לראבי"החת ערבית אלא אפילו לאלתר אם סילק ובירך מותר דלא פלוג רבנן אחריתי )*אבל( ]*אכל[ לא בסעודה שרגילין לעשות אחת בבקר וא

 ראיתי מורי שאסר לאכול גבינה אחר ביצים מטוגנין בשומן ]אווזא[ משום גזירה אטו בשר בחלב ע"כ:

שר עוף, בימי חורפי הייתי מתלוצץ בבני אדם , ששמע שאני נוהג שלא לאכול בשר בהמה וחיה אחר גבינה, ומקיל בבוששאל אדוני תשובת ה"ר מאיר זצ"ל
ר בבשר אחר העושים כן, ואדרבה שרי לי מרי, היה נראה בעיני כמו מינות, עד שפעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה בין השניים, גזרתי על עצמי להחמי

, דהא חזינן דפכ"ה )קה.( דאמרי אנא להא מילתא חלא בר חמרא גבינה, כמו גבינה אחר בשר, ואין בדבר זה כמו חולק על התלמוד, ולא כמוסיף שהוא גורע
לום, רן )קד:(, ושלגבי אבא, דאילו אבא כי אכיל בישרא כו', וכל חד מצי לאחמורי אנפשיה, לעשות משמרת, ובשר עוף אני מקיל, כי עוף וגבינה נאכלין באפיקו

 מאיר ב"ב זלה"ה. 

  סימן ו ים של שלמה מסכת חולין פרק ח

שהיה נראה בעיניו כעין מינות כו', א"כ משמע להדיא מי שלא בא לידו תקלה לא יכול להחמיר, והוי כמו מינות, ואין  מאחר שכתב מהר"ם בעיני, ונראה
ם תקלה שולהקשות מאחר שעיקר תלוי בתקלה שבא לידו, א"כ מה צריך לתלות בהני אמוראי, דכל אחד הוסיף על עצמו, כבר תירץ מהרא"י בת"ה סי' ק"א, דמ
מאי אמרי  שאירע בפעם אחת לא ראוי להחמיר, לולי שמצינו שהם נמי החמירו, ובוודאי כל הני אמוראים שהחמירו לאו משום סיבה שבא לידם החמירו, דא"כ

וסיף ולגזור כפי השעה, אנא חלא בר חמרא כו', אלא מעצמם החמירו, ואין להקשות איך יכולים להחמיר בלא סיבה ותקלה, משום דהאמוראים יכולין שפיר לה
צינו והנראה להם, ואינם נראים כחולקים מידי, אבל אחר שנסתם התלמוד, פשיטא שאין להחמיר נגד התלמוד, זולת סיבה ותקלה שבא לידו, בצירוף שמ

 שהראשונים נמי החמירו על עצמם, וכ"ש שנראה כמינות מי שלא רוצה לאכול בשר אפי' אחר תבשיל של גבינה.

על עצמם שלא לאכול בשר אחר גבינה בסעודה אחת )ב"י או"ח סימן קע"ג(, לפי שכתב בספר הזוהר פרשת משפטים )קכ"ה ע"א( וז"ל, כל מאן  יןויש מחמיר
ן מתקרבו דאכיל האי מיכלא דאתחבר כחדא, או בשעתא חדא, או בסעודה חדא, מ' יומין איתחזיא גדיא מקלסא בקלפוי לגבי אינון דלעילא, וסייעתא מסאבא
וכבר כתב  בהדיה, וגרים לאתערא דינין בעלמא, דינין דלא קדישין, ואי אוליד בר באינון יומין אוזפין ליה נשמתא מסטרא אחרא דלא איהי קדישא עכ"ל,

עצמו, ואין זה היה נוהג שלא לאכול בשר בהמה וחיה אחר גבינה, לפי שפעם אחת מסעודה לסעודה מצא גבינה בין שיניו גזר להחמיר על  המרדכי שמהר"ם
, לעשות כחולק על התלמוד, ולא כמוסיף שהוא גורע, דהא חזינן פרק כ"ה )ק"ה ע"א( אנא להא מילתא כחלא בר חמרא וכו', וכל חד מצי לאחמורי אנפשיה

מיר על עצמו משום מעשה שהיה, משמרת, ובעוף אני מקיל, כיון דגבינה ועוף נאכלין באפיקורן ע"כ, והא ודאי שהוא ז"ל לא ראה ספר הזוהר, ואפ"ה היה מח
ה יה רואשהיה מקיל בעוף, היינו לפי שלא ראה ספר הזוהר, אבל אנו שזכינו לראות, טוב ונכון להחמיר בבשר עוף ע"כ ]לשון הב"י[. ואיני יודע מה ה אע"פו

ר"ח[ )ק"ה ע"א( ג"כ לפי דבריו לא זכה לראות בזוהר להחמיר בבשר עוף, שהוא מדרבנן לדעת מהר"ם, גם מ"ש שמהר"ם לא ראה את הזוהר, א"כ )ר"א( ]
 ג דשרו לאכולהזוהר, שאם ראה לא היה כותב אכל גבינה מותר לאכול בשר אחריו, אלא אין ראייה מן הזוהר, דאיירי באכל בשר ואח"כ גבינה, ולפי' ר"ת וה"

הדחה, וכן משמע הלשון שאמר מתחילה, דאכלי כחדא כו', ומ"מ גבינה אחר בשר, אפ"ה לא קשיא להו מן הזוהר, דמפרשי שאוכל בשר וגבינה בלא קנוח ו
ם נקובים, נראה, אפילו נזהר בכל הפרישות, לא יכול להחמיר למנוע עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה משום פרישות, אם לא שבא מכשול לידו, או שהשיניי

ראה נשלא יביאו לו ב' תבשילין, אחד של גבינה, ואחד של בשר, בסעודה אחת, וזה לא והקרוב לודאי שלא יכול לנקרם ויבא לידי מכשול, אבל יכול לצוות לביתו 
 כמינות, מאחר שלא הביאו לו על השלחן:

הסכים  וכןס"ק טו כ' ע"ד מרן הב"י דליתא, דהזוהר לא מיירי אלא בבשר בהמה, אבל עוף אחר גבינה שפיר דמי וכדין הש"ס. וכן אני נוהג. ע"כ.  הפרי חדש
ה סי' יו"ד שם. וכן כתב הגאון יעב"ץ בס' מור וקציע וכ"ה בלחם הפניםבסק"ו, ושלא כמו שהבין הב"י מד' הזוהר להחמיר אף בעוף אחר גבינה.  תארהפרי 

 .קעג. ע"ש

דמ"ש וצ"ל , דמ"ש הזוה"ק בשעתא חדא או בסעודתא חדא, ואילו מרן הש"ע כתב שאין לאכול גבינה אחר בשר אלא לאחר שש שעות. וכ' במקדש מלך
שהם שתי סעודות, או בסעודה  אע"פבשעתא חדא או בסעודתא חדא היינו לגבי מ"ש ארבעים יום אתחזי גדיא מקלסא בקלפוי, שאין זה אלא בשעה אחת 

 )סי' פט י תאראולם הפרשהם שתי שעות, אבל בשתי סעודות ושתי שעות אין לו עונש זה. ומ"מ ס"ל להשלחן ערוך דאיסורא מיהא איכא. ע"כ.  אע"פאחת 
היינו דעודה סק"ו( פירש בסעודתא חדא כלומר בזמן סעודה אחת דהיינו שש שעות, ולא זו אף זו קתני, לא מבעיא למיכל האי מיכלא כחדא, אלא אפי' בזמן ס

, או יכלא כחדא, והיכי דמי כחדאו' שעות אסור. וסיים, ואם באנו לדייק בעומק דברי הזהר נאמר דהכי פירושו, ותנא והדר מפרש, דכל מאן דאכיל האי מ
"צ בשעתא חדא, או בסעודתא חדא, שאם הקדים הגבינה לבשר די בשעה אחת, ואם הבשר קדם בעי זמן סעודה שהוא שש שעות, ולפ"ז בין גבינה לבשר א

א לב לא תבשל גדי בחלב אמו, ולא אמר )פרשת משפטים( כ', ואמר הכתו אבל בס' צרור המורלשהות יותר משעה אחת. ע"כ. )וכ"כ הש"ך סי' פט ס"ק טז(. 
ב שנתנו חכמים שיעורים בזה, כבר כת אע"פתאכל, לרמוז לנו כפי דברי חכמי האמת כי אסור לאכול בשר ואח"כ חלב וכן אסור לאכול חלב ואח"כ בשר, ו

א שיתעכל המזון שבמעיו, שהם כמו שש שעות, שהורשב"י כי כמו שאסור חלב אחר בשר כך אסור לאכול בשר אחר חלב, ודינם שוה לענין השיעור שהוא עד 
א זמן מסעודה לסעודה. ובישול האמור כאן הוא בישול ועיכול האצטומכא, בענין שלא יתבשלו הבשר והחלב באצטומכא בזמן אחד. ולפי שיש אצטומכ

 קים במצות ואנשי מעשה. עכת"ד. קדשמאחרת העיכול, אין ליראי ה' לאכול גבינה ובשר ביום אחד וכ"ש בשר וגבינה וכן נוהגים המד

 ם האר"יכ' בש)ס"ס פט(  ובס' מזמור לדוד)האר"י( ז"ל נהג שביום שאכל גבינה לא היה אוכל בשר עד הלילה. ע"כ.  כ', מורי)פר' משפטים( וכן בשער המצות 
 א זול מר עוקבא דלא הוה אכיל עד למחר, ומיהו חומרשיש להחמיר שאם אכל בשר בתחלת הלילה לא יאכל גבינה עד שיעבור כל היום. והיינו כמנהג אביו ש

 אינה אלא בגבינה אחר בשר. ע"כ. 

 ובס' חגורת שמואל)פרק כל הבשר סי' ו( כתב לפרש דברי הזהר דוקא בגבינה אחר בשר אבל בשר אחר גבינה מותר. ע"ש.  ובאמת שמהרש"ל בים של שלמה
עז, והט"ז  -דשים ושהועמד ע"י קיבה שמושך טעמה זמן ארוך והו"ל כבשר. וכמ"ש התורת חטאת כלל עו יח( פי' דברי הזהר בגבינה קשה שעברו עליה ששה ח)



)חיו"ד סי' מא(, נשאל, אודות  ובשו"ת אהל יוסף מולכובסק"ד, שבזה הוא שיש להחמיר להמתין שש שעות, משא"כ בגבינה רכה ושהועמדה בלי קיבה. ע"ש. 
, ושם בח"א )דפ"ה ע"ד(, שדוקא לאכול בשר ספר חמדת ימיםכמו גבינה אחר בשר, והאידנא בהגלות נגלות אור הגנוז  ת"ח שנהג שלא לאכול בשר אחר גבינה

מאחר ואח"כ גבינה אוסר הזוהר, אבל להיפך אדרבה מצוה איכא, שהחלב חסד והבשר גבורה ותתאה גבר, לכן לשאול הגיע אם צריך התרה. וכתב דלכאו' 
רב המוסמך בנסתר ובנגלה, ולו נתכנו חמשים שערי בינה ושערי קבלה, והוכיח מהזהר והתיקונים דשפיר דמי לאכול גבינה ואח"כ שנתגלה לנו אור מופלא מה

והר, אף שכשל בשר, א"כ שרי ליה לאכול משופרי שופרי, דהו"ל מנהג בטעות. ומ"מ אם נהג חומרא זו לחוש לסברת מהר"ם, ועל סמך ד' הב"י שסייעו מדברי הז
)סי' פט ס"ק  וע"ע בספרו שלחן גבוה, היינו סברת הזהר לפמ"ש החמדת ימים, עם כל זה עדיין סברת מהר"ם קיימת, וכה"ג נשאל ומתירין לו. עכת"ד. העוזר

עיים, ומ"ש לאסור )חיו"ד סי' ו( כ' להוכיח מהזוה"ק פר' פינחס )דף רמו ע"א( שמותר לאכול בשר אחר גבינה ע"י נט"י אמצ גם בשו"ת פני אהרןי(. ע"ש.  -ט 
)סי' קעג(. ומי שנהג להחמיר כד' מרן הב"י, נשאל ומתירין לו, הגם שע"פ הדין אפי' ודלא כמו שהבין מרן הב"י בפר' משפטים אינו אלא בגבינה אחר בשר. 

י שאין ראיה מס' הזהר, דהתם מיירי בגבינה )סי' קעג( העיר ע"ד מרן הב" גם הרב יד אהרן א"חהתרה א"צ. ע"ש. וע"ע בעקרי הד"ט יו"ד )סי' י אות ה(. ע"ש. 
)סי' פט סק"ו( הביא  ומרן החיד"א בשיורי ברכהאחר בשר, וכדמוכח בזהר פר' פינחס ברעיא מהימנא )דף רמו ע"א( דמים אמצעיים בין גבינה לבשר. ע"ש. 

ינה עפ"ד הזהר לדעת מרן, האידנא שבקי לחסידותייהו ואכלו דברי היד אהרן, וכתב, שמכח זה רבים מיראי ה' שנהגו זה כמה שנים שלא לאכול בשר אחר גב
בל בשר אחר גבינה ששמעו שאדרבה מצוה לאכול בשר אחר גבינה. וגם חכם אחד מחכמי הדור כתב פסק שהם מותרים ושא"צ התרה דהו"ל מנהג בטעות. א

דס"ל כמרן שכל שהוא בחיבורין גבינה ובשר או בשר וגבינה בשעתא  הרי האר"י החמיר שלא לאכול בשר אחר גבינה, כמ"ש בשער המצות פר' משפטים, ומשמע
לחולין )פג( שיש למנוע המנהג לאכול בעצרת בשר אחר מאכלי חלב, עפ"ד הזהר שהובאו בב"י וכן תפס במושלם הרב תורת חיים בחי' או בסעודתא חדא אסור. 

רי בתבשיל של בשר אחר גבינה. והביא דברי ס' זהר הרקיע בכת"י שיישב ד' הזוה"ק להצריך סי' קעג. ודברי הרעיא מהימנא בפר' פינחס )דף רמו ע"א( י"ל דמיי
יא אכל להמתין שש שעות בגבינה אחר בשר. עש"ב. ובאמת שאף מרן הב"י לא הביא כלל חומרת הזהר בש"ע, ומשום שהזהר חולק על הש"ס דידן דאיתמר בהד

כה הלכה כהש"ס דידן להתיר. וכמו שהעיר לנכון הלחם חמודות )בפרק כל הבשר סי' כג(. והמנחת יעקב גבינה מותר לאכול בשר, וממילא בודאי שמצד ההל
ח"ד )סי' פ( וז"ל: ויש בידי כלל גדול שבכל דבר שנכתב בגמ' או בפוסקים אפי' שיהיה היפך ממ"ש בספרי הקבלה  וכבר כ' הרדב"ז בתשובה)כלל עז אות ט(. 

)סי' כה(  אני מורה בו ולא אחוש למ"ש בספרי הקבלה, ולעצמי אם הוא חומרא אני נוהג אותו, ואם היא קולא לא אחוש לה. ע"כ. וכן דעת מרן הב"י או"ח
"ק. וכ"כ בשו"ת מקום שמואל )סי' פ( ובשו"ת בית דינו של שלמה )חאו"ח סי' יב(. וכ"כ הגר"ח פלאג'י בשו"ת לב חיים ח"א )סי' סד( שהלכה כהגמ' נגד הזוה

 שמבואר בש"ס ופוסקים להיפך. ע"ש שמרן אינו חושש לד' הזוה"ק בזמן 

 ספר איסור והיתר הארוך שער מ 

אפי' אם ינקר שיניו שלא ישאר לו שום  וכתב בסמ"קנה פירוש עד סעודה אחרת שכך היה נוהג מר עוקבא לאכול גבי )הגה"ה(א. אמר רב חסדא אכל בשר אסור 
פ' כ"ה שנהגו העולם שלא לאכול גבינה אפי' לאחר בשר  וכתב במרדכידבר ביניהם כדפירש"י משום שהבשר מוציא שומן ומושך הטעם זמן ארוך בפיו עכ"ל. 

 : א(עוף

מ"מ  לעיל דאע"פ שאין נדבק בין השינייםא אכל בשר עצמו אלא רק תבשיל מבשר או משומן של בשר אפי' בקנוח והדחה מטעם דב. ונהגו להחמיר אפילו ל
פ' כ"ה משום מהר"ם ראיתי את מורי שאסר לאכול גבינות אחר בצים מטוגנים בשומן  וגם מטעם שכ' במרדכיטעם של שמנונית הבשר נמשך בפיו זמן ארוך 

 עכ"ל:  ולא כדברי ר"ת וה"גאטו בשר בחלב  אווז משום גזירה

שאפילו  ור"י וראבי"ה פסקושצריך להמתין ו' שעות שיעור שמסעודת שחרית לסעודה של ערבית  יש שפסקוג. ובשיעור עד סעודה אחרת נחלקו גאוני עולם 
א"ז דאף לפי' ר"י אין לו  אך אמר מהר"ק בנו של ר"י. ב(אם סילק ובירך מיד אחר אכילת הבשר מותר לאכול גבינה מיד כיון שלא חילקו חכמים ליתן שיעור

 בא מחמיר אנפשיה הוה: דווקא בלא קינוח והדחה אבל בקינוח והדחה אף באותה סעודה מותר ומפרשי' ומר עוק ולה"ג ור"תלברך ע"מ לאכול גבינה מיד. 

 אפילו אחר אכילת בשר חיה ועוף:  שעה אחת מכ"ד ליום אחר ברכת המזון ואוכל אז גבינה אפילו בלא קנוח וממתין השעה )הג"ה(להמתין  ונהגו העולםד. 

תר בין סעודה לסעודה דהבשר בין שיניו נידון אפי' בסעודה אחריתי אם יודע שיש בשר בשיניו צריך לנקרו משם ואפי' שהיה ממתין ו' שעות ויו וכתב בסמ"קה. 
 ב: . ולכן אם היה לו בשר בין שיניו היה נוגע עתה בחלב או יבלעם יחד ויאכל בשר בחלג(כבשר אחר דכתיב הבשר עודנו בין שיניהם

ב"ה דבשר בהמה חיה ועוף אסור בחלב שקיי"ל כ וכ"כ בסמ"קו. ואין לחלק כלל בין בשר בהמה חיה ועוף דקרא בבשר עוף נאמרת וכ"ש בשר בהמה וחיה 
 ועוף כבשר בהמה בכל מילי עכ"ל:  מדאורייתא וכן יש להחמיר בבשר חיה

אבל באותה סעודה אפילו לא יהא דבר בין שיניו אסור כדפרשי' לפי שהבשר מוציא שומן והלכך הלועס בשר לתינוק אפילו לא אכלו צריך ג"כ  וכתב בי"דז. 
 עכ"ל. והכי נהגינן: עודה אחריתי להמתין עד ס

לאכול מיד בשר אחריו אפי' באותה סעודה עצמה ע"י קנוח ר החלב או גבינה חדשה שלא עברו עליה ו' חדשים או כל מיני חלב מות םח. אבל אם אכל מקוד
"י רקנח ושותה אח"כ יין או מים דכך נהג והדחה לידיו ולפיו )וכ"כ בשערים דמותר ע"י קנוח והדחה(. ויכניס אצבעו בפיו כדי להדיחו יפה יפה ויאכל דבר המ

אין נפקותא איזה מהן יקדים ההדחה או הקנוח וכל דבר ראוי לקנח בו חוץ מן עשבים ותמרים וקמחים.  וכתב מהר"םהבחור )וכ"כ בשערים שכן עשה ר"י(. 
ירות ונוהגין לשרות פת ביין או במים ואוכלו. או אוכל איזה פ וסימן יצא עת"ק מפיכם. דהירקות רכיכין הן. ותמרים וקמחים נדבקים בחיך ואינם מקנחי' יפה.

 וכ"כ בשערים דכן נהג ר"י הזקן(: ושותה אח"כ והוא קנוח מובחר. )

 : א(שרואה ביום שאין דבר נדבק בידיו שמא נדבק שמנונית הגבינה בידיו ולאו אדעתיה עכ"ל אע"פואין חילוק בין שאכל בלילה או ביום  וכתב בסמ"קט. 

שאין איסור בדבר דהא אין נדבק בשיניים ואפילו אם תדבק בודאי לא  אע"פי. אבל אם אוכל גבינה ישנה שעברו עליה ששה חדשים. וכן כל גבינה )המתולעת( 
והדחה לפי שממשיך מקרי גבינה כמו הבשר שבין השיניים. מ"מ מדת חסידות ופרישות ונכון לכל בעל נפש שלא לאכול אחריו בשר באותה סעודה אפילו בקנוח 

ראה ג"כ ג"כ הטעם שלו בפה זמן ארוך יותר מביצים המטוגנין בשומן אווזות שהעולם נזהרין מלאכול אחריהם גבינה ונמצא שאוכל טעם בשר בחלב יחד ונ
בגבינה אחר בשר לפי שפעם  פרק כל הבשר דמה"ט גזר מהר"ם ז"ל בעצמו להחמיר בבשר אחר גבינה כמוועוד דהא כתב במרדכי כאלו אכל בשר וחלב יחד. 

ר ושייך לגזור בו אטו בשר אחת מצא גבינה בין שיניו מסעודה לסעודה. ומיהו איסור מיהא ליכא דדוקא טעם הבשר שבפה נקרא טעם מאחר שעיקרו מיקרי בש
 בחלב: 

 תורת חטאת סימן עו

                                                           
קנוח והדחה. הכי נהוג לפי שרוב הגאונים שרו בכה"ג לכל הפחות מסעודה לסעודה אע"פ  ע"י*( לאכול גבינה כו'. ובסמ"ק כתב דמותר לאכול גבינה אחר תבשיל ש"ב לכל הפירושים  )הגה"ה(

דפירשו ההיא דרב חסדא אבל הנהו דמפרשי ההיא דר"נ כה"ג אסר כדכתב שהן סמוכות זו לזו רק שסילק ובירך בנתיים יש לסמוך על דברי המתירים ומ"מ האי לכל הפירושים דקאמר היינו 
בין תבשיל בשר לגבינה וכן איפכא ואין זו  אשיר"י בהדיא ומ"מ דברי סמ"ק עיקר דלכאורה פי' דחוק הוא בין תבשיל לתבשיל הן של בשר או גבינה מ"מ הכי נהגו להצריך קנוח והדחה אפי'

 מכוון כל כך. סי' ע"ו הג"ה: כסתרן מהרא"י ז"ל וצ"ע כי אינו
 וכן כתב הרשב"א בתשובת סימן ש"ז וע"ש: א(
 בשערים הביא דעות שונות וש"ד ומיהו נהגו העולם כפסק הרמב"ם שצריך ו' שעות בין סעודה לסעוד' וע"ש סי' ע"ו: ב(

ר סעודת בשר וסלקו וברכו ואז אוכלין גבינה ואף על גב דלא אשכחן טעמא ורמז לשיעור . רבים נהגו להקל ועושין להם פשרה מדעתם להמתין שעה אחד אחשעה אחת מכ"ד כו'**(  )הג"ה(
 ז"ל סי' ע"ו: מהרא"י .מ"מ מי ימחה בידם הואיל והתוס' וראבי"ה מתירים אכן הצנועים מושכים ידיהם עד מסעודת שחרית לסעודת ערבית ,זה ממ"נ

 ואין חילוק בין בשר עוף לבהמה מהרא"י ז"ל ש"ס: ג(
 ופי' בהג"ה ובאשרישאם אכל תבשיל של גבינה ורוצה לאכול תבשילין של בשר צריך נטילה אפי' ביום.  כתב א"ז בשם רשב"םדביום א"צ נטילה אלא הדחה וקנוח הפה.  ובשערים כ' א(

הקל שלא להצריך נטילה זהו דווקא מגבינה עצמה שהיא יבשה וקשה ולא הטעם משום דתבשיל נדבק יותר מגבינה עצמה. כן המנהג ליטול ידיו אפי' ביום לאחר כל מאכל של חלב ואם יש ל
 בשום מאכל חלב ולא בתבשיל מהרא"י ז"ל:



כתב [ פט' סי] והטור יו"דאמר רב חסדא אכל בשר אסור לאכול גבינה אחר כך והאריכו המפרשים בפירוש הסוגיא [ חולין קה א]אמרינן בפרק כל הבשר . א   
אכל בשר לא שנא בהמה חיה ועוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה כשיעור שמזמן סעודת הבוקר עד סעודת הערב שהוא שש שעות ואפילו אם שהה  ל"וז

ולפי זה [ א]ריך להסירו ובתוך הזמן אפילו אין בשר בין השינים אסור לפי שהבשר מוציא שומן ומושך טעם עד זמן ארוך כשיעור אם יש בשר בין השינים צ
ולפי דבריו  .נתן טעם לשהייה משום בשר שבין השיניםם "והרמבהטעם אם לא אכלו אלא לעסו לתינוק אין צריך להמתין דכיון שלא אכלו אינו מוציא טעם 

סימן  וכן מסקנת הטור או"ח[ ב]ל "ר מותר אפילו נשאר בין השיניים והלועס לתינוק צריך להמתין וטוב לאחוז כחומר שתי הטעמים עכלאחר ששהה כשיעו
ה הא "ד. חולין קה] א"והרשב[ ח"ט הכ"א פ"מאכ' הל]ם "בשם הרמב[ ג"ה כתב בה"קעג ד' ח סי"או] כ בית יוסף"וכ[ ה' סי] פכ"ה ש"ג ומסקנת הרא"קע

 והמרדכי[ ה לסעודתא"ד. שם קה] והתוספותקינוח והדחה מיד לאחר בשר  ע"יהמתירין לאכול [ ה עוף"ד: חולין קד] על הלכות גדולות ור"תודלא כב[ דאמרינן
פרק ] י"אשר כ הגהות"וכדלא בעינן שש שעות אלא אפילו לאלתר אם סלקו השלחן וברכו מותר דלא פלוג רבנן וכל מסעודה לסעודה שרי  כתבו[ תרפז] ריש כ"ה
רבים נהגו להקל להמתין שעה אחת אחר סעודת בשר [ עו אות ב' סי] ד"ה ש"י בהג"ולענין המנהג כתב מהראא "מהמאכ' פרק ט והגהות מיימון[ ה' כה סי

להתיר מסעודה לסעודה  כתבוה "והתוספות וראבימי ימחה בידיהם הואיל  מ"מוסלקו וברכו ואחר כך אוכלין גבינה ואף על גב דלא מצינו רמז לשיעור זה 
נוח אפילו בלא קי[ ג]וכתב דנוהגין לאכלו לאחר שעה אחת שבירך ברכת המזון [ ו -דין ג , כלל מ] כ בארוך"וכל "אמנם הצנועים מושכין ידיהם עד שש שעות עכ

דאפילו לדברי ר חיים "מיהו כתב הרו לעס לתינוק והדחה ואם יודע שעדיין בשר בין שיניו צריך להסירו ואין חילוק בין בשר בהמה או חיה או עוף אפיל
י אין חילוק בין אם המתין שעה "ולפי טעם הקולא שכתב מהרא ה"האול "על מנת לאכול גבינה עכ[ ד]ה והתוספות לכתחלה לא יברך ברכת המזון "הראבי

ה דהמתנת השעה שנהגו בה צריכה להיות אחר ברכת "כדמשמע קצת באוקודם ברכת המזון או אחר ברכת המזון וכן נהגו ובלבד שיברך על המזון בינתים ודלא 
לענין שיעור שש שעות דחשבינן להו מזמן עיקר האכילה אף על גב שמצא אחר כך בשר בין [ ה אמר"סוף ד: חולין לז]א "ו ע"דף תשי ן"וכתב הרהמזון בנתים 

 :   והוא הדין לענין המנהג בהמתנת שעה[ ה] .ל"כהשינים אין צריך להמתין שש שעות אחר כך מיהו קינוח הפה בעינן ע

ר עושין קנוח והדחת הפה והקינוח הוא שילעוס דבר בנתיים ויקנח בו פיו יפה ובכל דב ע"יאבל גבינה מותר לאכול אחריו בשר מיד [ פט' סי] עוד כתב הטור. ב    
כלו מקנחים יפה ואחר כך ידיח פיו ביין או במים ויש נוהגין לשרות פת ביין או במים ולאחוץ מקמחא ותמרי וירקא לפי שהם נדבקין בחניכים ואין [ ו]קינוח 

קינוח לבד ויש  ע"ידיש מקילין להתיר  אע"ג[ ה' פרק כה סי]ש "נת הראוהוא עולה בשביל קינוח והדחה ויותר טוב לעשות כל אחד בפני עצמו וכן הוא מסק
י "דר[ עו' סי] ד"וכתב ש[ ש אחר"ה ומ"קעג ד' ח סי"או] כ בית יוסף"וכלהצריך קינוח והדחה [ ז]בר נהגו העולם מקילין עוד יותר להתיר אפילו בלא קינוח כ

 ל"ם ז"ר פרץ וכתב הרמב"כן כתב הרהיה משים אצבעו בפיו ומדיח יפה וצריך גם כן נטילת ידים בינתיים אפילו ביום שמא נדבק דבר מה בידיו ולאו אדעתיה 
מרדכי דכל זה דוקא בבשר בהמה או חיה שבשרה דומה לבשר בהמה אבל אם רוצה לאכול אחר גבינה בשר עוף אין צריך לא קינוח ולא הדחה ולא נטילה וב

כמו גבינה ולכן החמיר על עצמו שלא לאכול בשר אחר גבינה [ ח]ם מצא פעם אחת גבינה בין שיניו מסעודה לסעודה "כתב דמוהר[ תרפז]ריש פרק כל הבשר 
דאם אכל גבינה שאינו ישן ששה חדשים או שאר מיני חלב יש [ י ,דין ח' ]כלל מ ה כתב"והאול "אחר בשר ודוקא בשר בהמה או חיה אבל בבשר עוף היקל עכ

סידות לנהוג כחומרת קינוח והדחה ונטילה אבל אם אוכל גבינה ישנה ששה חדשים או המותלע מדת ח ע"ילנהוג כסברת הפוסקים לאכול מיד בשר אחריו 
ג "ל וכן נוהגין רבים שלא לאכול בשר אחר גבינה קשה כמו שאין אוכלין גבינה אחר בשר ובית יוסף כתב באורח חיים סימן קע"ם כי נדבק בין השינים עכ"מוהר

 :   ם דברי הזוהר לא היה מיקל בבשר עוף"מוהראלו ראה [ ט]בשם הזוהר דיש להחמיר בבשר אחר גבינה אפילו בשר עוף כמו בגבינה אחר בשר וכתב [ ה ויש"ד]

א נו אלוכל זה לא מיירי אלא כשאוכל הבשר והגבינה עצמם אבל אם אוכל תבשיל של בשר מותר לאכול אחריו תבשיל של גבינה ואפילו הנטילה ביניהם אי. ג    
ו ן בין תבשיל לתבשיל נטילה אפילו ביום דיותר נדבק בידים מגבינה עצמכתב דבעינ[ ז"ה כתב א"עז אות ג ד' סי] ד"ה ש"אמנם בהג[ פט' סי] ל טור"עכרשות 

לא [ יא] אבל אפכא[ י]בשם יש מפרשים והכי נהוג אם אכל תחלה תבשיל של חלב ואחר כך תבשיל של בשר  ש"כ התוספות והרא"וכ( ד ובאור זרוע"כ בש"וכ)
 :   והיינו כשאכלו תחלהמהני כאשר יתבאר בסמוך דנהגו בתבשיל של בשר דין בשר עצמו 

ת וכתבו הגהול "אבל אם בא לאכול הגבינה בעצמה אחר תבשיל של בשר או הבשר בעצמו אחר תבשיל של גבינה חובה הוא ליטול ידיו עכ[ פט' סי] כתב טור. ד    
ח "או] כ בית יוסף"וכדיש לו דין תבשיל של בשר [ נוה לא ש"ד: ברכות מ] ורבינו יונה כתבק דמרק של בשר יש לה דין בשר עצמו "בשם סמ[ ו"הכ]פ"ט  מיימוני

שר דנהגו רבותיו במרק דין תבשיל של בשר הואיל והוא דבר צלול אבל אם הוא עב כגון ירקות יש לו דין ב[ נתיב טו אות כח] רי"ובשם [ ה והגהות"קעג ד' סי
דאפילו בשומן עוף יש [ עו אות ב 'סי] ד"ה ש"ובהג[ תרפז] ריש פכ"ה במרדכיכ "וכז דשומן של בשר יש לו דין בשר עצמו "סימן ש א"ובתשובות הרשבל "עכ

ק שכתב דאפילו שומן בשר בהמה יש לו "להחמיר ודינו כבשר ממש וכתב שכן נהגו ודלא כיש מקילין בשומן אווז הואיל ובשר עוף דרבנן וסומכין על דברי סמ
קינוח והדחה לתבשיל של בשר וגבינה שלאחריו והוא הדין לתבשיל של חלב ובשר שלאחריו כן מסיק דבעינן [ יב]ד"ה ש"בהג י"וכתב מהראדין תבשיל של בשר 

 כ בית יוסף"וכל "כתב דנהגו להחמיר דאפילו אם אכל תבשיל של בשר שלא לאכול גבינה אחריו כאלו אכל בשר עצמו עכ[ דין ב, כלל מ] ה"ובאוי שם "מהרא
ומותר לאכול גבינה [ יג] ן לפרוץ גדר מיהו אם אין התבשיל של בשר רק שנתבשל בקדירה של בשר לא נהגו להחמירוכתב דאי[ ה והמרדכי"קעג ד' ח סי"או]

 [:   עו אות ד' סי] ד"ה ש"ם בהג"וכן הוא תשובת מוהרל "אחריו עכ

טילה שלא הצריכו נ[ יד]על שמש המשמש בסעודה אף על גב דנוגע לא אכפת לן [ חולין קז ב] "הכפ י"ל כתב רש"וז[ י"ה כתב רש"פט ד' סי]כתב בית יוסף . ה    
 :   אלא לאוכלין ולא לנוגעין

 חוץ משפשף בגופו או בכותל וצריך[ טו]דמים אמצעים דינן כמים אחרונים לכל דבר  בשם ארחות חיים[ ה כתב בספר"קעג ד' ח סי"או] וכתב בית יוסף. ו    
מנחת יעקב ' עי] א"כ הרשב"וכ[ טז]שרוצה לאכול עוד וצריכין ניגוב כמו הראשונים וצריכין מים שמנקין הידים ולא שאר משקין  שלא יסיח דעתו מהן מפני

ד ה וכתב עו"שם ד] וכתב ב"י[ ה מפני"סוף ד: לז]פכ"ה  ן"כ הר"וכדמים אמצעים אין צריכין ברכה ויש חולקים ' פרק ז וכתבו הגהות מיימוניל "עכ[ ז"ק ט"ס
 :   שנהגו שלא לברך[ שם

צריך  מאן דאכיל חוביץ ובעי למיכל קופרא צריך לנער פתיתיה פירוש מי שאכל גבינות ורוצה לאכול בשר[ ד' פסחים הל]גרסינן בירושלמי פרק אלו דברים . ז    
שצריך לנער מן השלחן כל הלחם שהיה עם הגבינות ולהביא לחם אחר  כתב[ ז' פרק כה סי] י"ובהגהת אשירלנער מן השלחן שיורי הפת שנאכלין עם הגבינות 

וחוזר ונדבק במאכל [ יז]ז דאסור לאכול גבינות על מפה שאוכלין עליה בשר דנדבק המאכל הראשון במפה "סימן ע א בתשובה"וכתב הרשבלאכלו עם בשר 
ה "ד]ט "שכתב בסימן פ דלא כבית יוסףינה משום שומן שנדבק בסכין והכי נהוג השני וכל שכן שאסור לחתוך פת בסכין שאוכלין בו בשר ולאכול הפת עם גב

 :   מיהו אם קנחו הסכין תחלה היטב ונעצו בקרקע קשה מותר לחתוך בו הפת שרוצה לאכול בו גבינה[ יח]בשם ארחות חיים דשרי [ וכתוב בתשובות

 כיכ המרד"וכלענין טבח שצריך שני סכינים [ כ[ ]ח ב]פה הוא והכי אמרינן פרק קמא דחולין מנהג י[ יט]מה שנהגו לציין כלי חלב שלא יאכל בהם בשר . ח    
פק הקדירות שהן עשויין בבית החורף בתנורים ומחממין בהן חמין אין להסת[ כא' דינים והלכות סי]ו בפסקיו "כתב מהרי[ תורת האשם כאן' עי]לענין יין נסך 

ולא ל "דלפעמים משימין קדירות של בשר לתוך התנור ומתיז מהם על אותן קדירות וכן קדירות של חלב ונאסרין עכמאותן מים לא לבשר ולא לחלב משום 
ה דאף אם נתן לצד "בזה באלו המדינות ואפשר משום דאין דרך לבשל סמוך לקדירות שהם בתוך התנור ועוד דהא נתבאר לעיל כלל וסימן נ ראיתי שנזהרין

א רחוקה להחזיק איסור בדבר שאין אנו רואים ונראה דאם הקדירה של מתכת ודאי אין לחוש דאף אם היה ניתז עליה היה חוזר האש אינו אוסר ועוד דחשש
 :   ומתלבן היטב בהיסק התנור

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן שז 

 זה כמו כן מעשה והאחד אוסר. עוד שהם חלוקין במעשה אלפס שנעשה בשומן של בשר. שמתיר האחד לאכול אחריו מיד גבינה ועושה ב אמרת

הדין עם האוסר והמקל הזה טועה בשקול הדעת. שהוא סבור שלא אסרו בשר ואחר כך גבינה אלא מפני בשר שבין השינים. וכשהוא אוכל ממשו של  תשובה
כך בשר דדי לך בקנוח הפה ונטילת ידים. ואינו  בשר יש לחשש זה מפני חוטי בשר וגידין שנאחזין בבין השינים והחנכין. אבל שומן הנתך הרי הוא כגבינה ואחר

רי המתיר לפי שלא חלקו באכילת בשר עד שנאמר האוכל בשר גס אסור והאוכל דק דק של בשר מותר. שאם אתה אומר כן נתת דבריך לשיעורין /שעורין/ ולדב
 אין קצבה. ואיני רואה בזה צד פקפוק כלל. שומר פיו שומר מצרת נפשו. 



 חלק א סימן עו שו"ת הרשב"א 

 אם מותר לאכול גבינה על גבי מפה שאכלו עליה בשר, אם לאו מפני שהמפה בלועה מבשר. והבאת לראיה קצת לאיסור. ההיא שמעתתא דפרק דם חטאתשאלת 
 )דף צ"ה ב( אשר תבושל בו, אין לי אלא שבשל בו עירה לתוכו רותח וכו'. ושאלת לפרש לך אותה שמועה. 

ה לי ברור שאסור לאכול גבינה על מפה שאכלו עליה בשר. וכן לאכול בשר על מפה שאכלו עליה גבינה. לפי שאין לך כל מפה ומפה שאין עלי: הדבר נראה תשובה
בינה חמה כמה טיפי בשר שאכלו עליה. ולא מחמת מה שנבלע בתוכה אני אומר שהבלוע אינו יוצא אלא ע"י דבר חם. ואם משום בלע היה אסור להניח עליה ג
ליה סכין אבל צוננת לא. אלא שאני אומר וכן האמת שלכלוכי בשר יש על המפה פעמים הרבה, שנופלין עליה טיפי התבשיל וזה תדיר תדיר, וכן שמקנחין ע

רר אדם שר דף צ"ז ב( צושחותכין בה הבשר. וכל שהוא בעין כשמניחין עליה גבינה בין חמה בין צוננת נוגעין זה בזה לפחות והדחה מיהא בעי. וכדתנן )פר' כל הב
ו הדחה דקליפה לא בעבשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהיו נוגעין זה בזה. ואקשינן עלה בגמרא וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן וצונן הוא. ואהדרינן נהי 

ר הוא אוכל עליה ויאכל בשר וגבינה בתפישה אחת. שזה חמור יותר. כי הרבה פעמים ידבקו לכלוכי הבשר בעצמו בגבינה עצמה או בלחם אש ועודמיהא בעו. 
. מזה הרבה שומר נפשו ירחק מהם. וכל שכן שאסור לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין שרגילין לחתוך בה בשר ועל כן אנו רגילין לשמור עצמנווזה דבר ברור. 

לפי שרוב הסכינין שומנו של בשר קרוש על פניה וכשחותך בה את הפת  ולא עוד אלא אפילו הפת שאוכלין עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכין בה בשר.
עי כדעת הוא נדבק בפת. וכדאמרינן צנון שחתכו בסכין מותר לאכלו בכותח. ואוקימנא דוקא בדטעים ליה וליכא טעם בשר כלל. ואפשר כי טעימת קפילא ב

 רש"י ז"ל ואמרינן נמי קישות ואבטיח גריר לבי פיסקי, וזה פשוט.

 ורחות חיים הלכות איסורי מאכלות א

בתשובה אסור לחתוך גבינה אפילו צוננת בסכין שרגילין לחתוך בה בשר ולא עוד אלא שהפת שאוכלין עם הגבינה אסור לחתוך בסכין  כתב הרשב"א ז"ל
ולאכול עם גבינה משום דהוי נ"ט בנ"ט אבל היה מתיר בסכין של בשר לחתוך בו לחם  ורבינו שמשון ז"לשחותכין בו בשר מפני השומן שנקרש עליה ע"כ: 

מפני  לחתוך בה גבינה ודאי אסיר אם לא נעצה בקרקע עשרה פעמים או שפשפו באבן רך או או בפחם כך כתב ב"ה ז"ל ומיהו בלא קנוח אפילו לחם אסור
ה גבינה )חמומה( ]חממוה[ על האש ואמר הרב שהסכין בשפחתו שחתכה בסכין של בשר גבינה של גוים ואות ומעשה בא לפני הר' שמשון ז"לשמנונית שעליו 

נן ומסתברא קערה וסכין דאמרי וכתב הבעל העיטור ז"לכשר ואין צריך אלא הדחה כדאמרינן צונן לתוך צונן מדיח והאי נמי ]כ[צונן דמי דאין היד סולדת בו. 
 סכין שנאסר בבליעת איסור כתבנו למעלה בהלכות טבילה: בשמעתא בבני יומן הן הא לאו בני יומן מותרין. ודין הכשר סכין של גוים או

 שיורי ברכה יורה דעה סימן פט 

שאוכלים עם  ט"ל. הנה מרן בב"י הביא מתשו' להרמב"ן סימן קע"ב, שאסור לחתוך גבינה ואפילו צוננת בסכין שרגילין לחתוך בשר, ולא עוד אלא אפילו הפת
 לפי שלפעמים הסכינין שומנו של בשר קרוש עליהם וכשחותכין הפת נדבק בו, כדאמרינן צנון וכו'. ועל זה כתב הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכין בה בשר,

( כתב דברים אלו בשם הרשב"א, ואח"כ כתב שם בשם בעל התרומה שרבינו שמשון היה מתיר בסכין של בשר 323מרן וז"ל, ובארחות חיים )הל' מא"ס עמ' 
נה, משום דהוי נ"ט בר נ"ט דהתירא, אבל לחתוך בה גבינה ודאי אסור אם לא נעצה בקרקע עשרה פעמים וכו', ומיהו בלא קנוח לחתוך בו לחם ולאכול עם גבי

דברים אלו משם הרשב"א, אינו מדוקדק דידוע דתשובות המיוחסות להרמב"ן הנז' הם  ומ"ש מרן ובא"ח כתבאפילו לחם אסור מפני שמנונית שעליו. עכ"ל. 
"ש מרן בהקדמתו, וא"כ הול"ל כתב דברי הרשב"א הללו. ומה גם תשובה זו אשר עין בעין נראה שהיא מהרשב"א, והיא לו נדפס'ה בתשובות מהרשב"א, וכמ

ר בזה, הרשב"א ח"א סימן ע"ו. וזה יש להרגיש על הרב ב"ח שכתב וזה דעת הרמב"ן והרשב"א שהביא ב"י בשמם וכו', והוא אגב שטפיה, דהרמב"ן לא דיב
 בות להרמב"ן הם מהרשב"א. וכן יש להרגיש על מהרש"ל בים של שלמה סימן ח'. ע"ש. כאשר יראה הרואה.ותשו

לדעת אם הרשב"א חולק על רבינו שמשון שהביא ארחות חיים, ובאונו שר'א לחתוך בסכין בשר לחם לאכול עם גבינה אם קנח הסכין,  ואולם נדעה נרדפה
א הסכין אסור לחתוך לחם לגבינה, ומשו"ה קתני איסורא ולא תני תקנתא שיקנח הסכין ויותר. או כלך לדרך זו, דהרשב"ונאמר דהרשב"א פליג עליה, דאף דקנח 

נשמע דבקנוח נמי רב שרי בקנוח, ולא אצטריכא ליה לפרושי שריותא, כיון דבהדיא כתב טעמא דאיסורא דזמנין דהסכין שומן בשר עליו אורך הקר'ש, וממילא 
 יפה שרי.

ב"א לאסור ומדברי מרן בש"ע דסתם וכתב בדין זה אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין וכו', משמע דסבר דהרשב"א והר"ש פליגי, ופסק כהרש
כמ"ש הרשב"א,  , דלא פירש דהטעם מפני שמנונית,ותואיסר. דאי מרן סבר דגם הרשב"א מודה להתיר, הול"ל דאם קנחו שרי, מאחר שבב"י הביא דברי הר"ש. 

שמשון דאז היה מקום לומר דסמיך אטעמא. כמו שצדדנו בסמוך. אלא מוכח דסבר דהרשב"א פליג, ופסק כהרשב"א. וק"ק דאמאי שביק בעל התרומה ורבינו 
ריש סימן ע"א שכתב  וא"ח דשרו, ופסק כהרשב"א. ואין לומר דממ"ש א"ח שרבינו שמשון היה מתיר, משמע ליה דיחידאה הוא, דהרי מדברי בעל התרומה

ך המרדכי ריש חולין, והביאו בהגהות אשרי שם, דאם רוצה לחתו ך תחילה נעיצה וכו'. ע"ש. וכ"כואם רוצה לחתוך גבינה צוננת בסכין שחתך בה בשר וכו' צרי
י חתוך לחם לאכול גבינה אין צריך נעיצה וסגגבינה צוננת בסכין של בשר צריך נעיצה וכו'. ע"ש. וכ"כ בקצור שבלי הלקט כ"י סימן כ"ח. ומוכח מדבריהם דל

תמא גם א"ח בקנוח, ודוקא לחתוך גבינה צריך נעיצה. דאי לא, הו"ל למנקט לחתוך לחם. והרי מצינו בעל התרומה והמרדכי והג"א סברי כרבינו שמשון. ומס
ם רבים. ואפשר דסבר מרן דגם הרשב"א אזיל ומודה לענין דינא וכלבו הכי סברי. ונמצאו דרבים פליגי על הרשב"א, ואמאי מרן פסק כוותיה דהרשב"א במקו

אפשר דטעם מרן ז"ל שסתם א"נ כהנך רבוואתא, אך לא רצה להתיר בקנוח שמא לא יקנחנו יפה, ומשו"ה סתם דאסור. וראה מרן ז"ל להחמיר כהרשב"א. 
 לגבינה, ולכן סתם כהרשב"א.לאסור הכא בש"ע, היינו משום דראה כל העם שנזהרים בזה, ויש להם סכין מיוחד 

פרק כל הבשר סימן ח' נראה דתפס דפליג הרשב"א על הר"ש וכדעת מרן, כמו שנבאר בס"ד. הנה הרב ז"ל שם הביא  גם מהרש"ל אכיף ימא רבה ים של שלמה
 דמשמע דנעיצה שרי לכתחילה, לא נהירא, דלאתשובה להרמב"ן הנז' ודברי ארחות חיים הנז', וכתב וז"ל, ונראה דהא דכתב דלחתוך גבינה אסור אם לא נעצה, 

שראל נעיצה אינו ראוי כי אם בהגעלה, ועל זה נהגו וכו' כל בר י ע"יהתירו נעיצה אלא אם אירע במקרה וכו', אבל להתיר לכתחילה לחתוך בסכין של בשר גבינה 
לים עין דבספר התרומה והמרדכי והגהות אשרי שרו לכתחילה, וכן הוא יש לו שני סכינים וכו' עכ"ל. ומ"ש הרב דלהתיר לכתחילה אינו ראוי, ק"ק דאיך הע

 בשבלי הלקט כמו שנאמר.

לחתוך לחם וחזיתיהו להרב כנה"ג הגהת ב"י אות י"ו שכתב וז"ל, דברי רש"ל ברור מללו שלא קרא תגר אלא ברוצים לחתוך גבינה בסכין של בשר, אבל בבא 
אלא קנוח. עכ"ל. ואיברא דלשון מהרש"ל שהבאתי מוכח כהרב כנה"ג, שהרי הביא כל דברי א"ח וחלק על מה שהתיר עם גבינה אפשר שאפילו נעיצה אינו צריך 

קנוח אודויי אודי ליה. אמנם מרמזי הדין שכתב בתחילת הסימן וז"ל, שאסור לאכול גבינה על מפה  ע"ינעיצה לחתוך גבינה, ומשמע דמה שהתיר לחתוך לחם 
הפת שאוכלין עם הגבינה אסור לחתוך בסכין של בשר. עכ"ל. מזה מוכח דאסר כהרשב"א, וסבר דפליג על הר"ש, ולא סגי בקנוח, ולא שאכלו בה בשר, ואפילו 

 הוצרך לפרש בפנים על חיתוך הלחם בסכין מקונח דאסיר, שכבר הביא תשובת הרמב"ן וגילה דעתו ברמזי הדין.

כלל ע"ו שכתב בהדיא דפליגי. וז"ל, וכתב הרשב"א בתשו' סימן ע"ז דאסור לאכול גבינות על מפה שאוכלין עליה בשר  בתו"ח וכה אוסיף להביט למור"ם ז"ל
ם קנחו הסכין וכו', וכל שכן שאסור לחתוך פת בסכין שאוכלין בו בשר ולאכול הפת עם הגבינה, משום שומן הנדבק בסכין, ודלא כב"י בשם א"ח דשרי. מיהו א

צו בקרקע קשה, מותר לחתוך בו הפת שרוצה לאכול בו גבינה. עכ"ל. הרי דקרי בחיל דהרשב"א פליג על א"ח ולא סגי בקנוח הטב לחתוך לחם בתחילה הטב ונע
 יצה כדברישיאכלנו בגבינה, אלא בעי נמי נעיצה. וראיתי להרב כנה"ג שם שכתב על דברי הרב תורת חטאת, דמשמע מדבריו דלחתוך גבינה עצמה לא מהני נע
יוקא אתי רש"ל. ולי ההדיוט אין ראיה מדברי התורת חטאת דלא מהני נעיצה לחתוך הגבינה עצמה, דהגם דהרב כתב דאם נעצו מותר לחתוך בו הפת, לאו לד
בינה. ובין כך דנעיצה לא מהני לחתוך הגבינה עצמה, אלא דהרב לא קאי התם כי אם על הלחם לבדו, והדבר פשוט דלדעת הרב תורת חטאת מהני גם לאכול הג
דברי מור"ם ובין כך הדבר מבואר בתורת חטאת דדחה דברי הא"ח, ואחר קנוח הצריך נעיצה לחתוך פת שיאכל עם הגבינה. ותימא על הרב ט"ז )ס"ק ו( שפירש 

נעיצה אבל לחתוך לחם לאכול  ע"יפילו בהגהה, שכתב אבל כבר נהגו כל ישראל להיות להם ב' סכינים וכו', דכונתו דלפי המנהג אסור לחתוך גבינה בסכין בשר א
"ח דשרי, גבינה שפיר יש לסמוך אמה שמקנחו תחילה ופשוט. עכ"ד. ונעלם ממנו דברי הרב תורת חטאת דקרי בחיל הפך דבריו, ובפה מלא כתב דלא קי"ל כא



וכתב דמור"ם בהגהה קאי אדסמיך על הפת שאוכלים עם וצריך אחר קינוח נעיצה לחתוך לחם לאכול גבינה. וכבר הרב כנה"ג שם השיב על הט"ז מדברי ת"ח, 
 הגבינה.

, מה שכתב עוד הרב כנה"ג וז"ל, ואיכא למידק על הרב המפה דלפי דעתו בספר תורת חטאת דלא קי"ל כא"ח אלא כהרשב"א אכן לפום ריהטא חזות קשה חזאי
 הט"ז דבבא לחתוך לחם אף לפי המנהג בקנוח סגי, ולא ראה ת"ח, או אפילו ראהוכו', למה לא הצריך שני )כצ"ל( סכינים לפי המנהג, ואפשר שמפני זה פירש 

דדייק  סובר שחזר בו, אלא שאם ראה ת"ח תקשי ליה על ת"ח למה לא הצריך שני סכינים. עכ"ל בקצור. ודברים ככתבן קשים לשמוע, דמוכח מדבריו דמאי
יא היא שקשה דכבר כתב מור"ם בהגהה אבל כבר נהגו ישראל להיות להם שני סכינים וכו', ומאי קשהיינו על מור"ם בהגהה, והרי הוא כמבוא'ר שכך כונתו. וזו 

 "ש בספר המפהליה דאמאי לא הצריך ב' סכינים. גם שיירי הלשון לא סליק. והנראה בעיני דכל זה הלשון מואיכא למידק, שייך למעלה קודם מ"ש ולכן צ"ל דמ
קאי אלחתוך גבינה עצמה כמה דתרגמה הרב ט"ז, ועל זה דקדק דהו"ל להרב המפה להצריך שני סכינים לחתוך לחם,  וכו'. והרב היה סבור דמור"ם בהגהה

ברי על ההגהה, ודוכתב דזה טעמו של הרב ט"ז וכו', ועל זה כתוב וצ"ל דמ"ש בספר המפה וכו', וא"כ כבר כתב על פת לחם דלפי המנהג צריך שני סכינים, ול"ק 
 שיא מדברי הת"ח. כך עלה במחשבה לתקן דברי הרב כנה"ג, דהמעתיק עוית, דהיה הכתוב בגליון, ויעת'ק משם שלא במקומו. והמעיין יבחר.הרב ט"ז סלקי בק

 

 סימן צא:

 סעיף א:

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קז עמוד ב 

וזה  צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר: שני אכסנאין אוכלין על שלחן אחד זה בשר מתני'.
 גבינה ואין חוששין. 

 '. וכי נוגע זה בזה מאי הוי? צונן בצונן הוא! אמר אביי: נהי דקליפה לא בעי, הדחה מי לא בעי!גמ

 ות אסורות פרק ט הלכה יז רמב"ם הלכות מאכל

בישול יאסרו שניהם, במה דברים אמורים שנתבשלו שניהם ביחד או שנפל חם לתוך חם או צונן  ע"י]יג[ הבשר לבדו מותר והחלב לבדו מותר ובהתערב שניהן 
 * השאר, ואם נפל צונן לתוך צונן מדיח החתיכהקולף הבשר כולו שנגע בו החלב ואוכל  נ לתוך חם, אבל אם נפל אחד משניהם והוא חם לתוך השני והוא צונן

 ואוכלה, לפיכך מותר לצרור בשר וגבינה במטפחת אחת והוא שלא יגעו זה בזה ואם נגעו מדיח הבשר ומדיח הגבינה ואוכל.

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יז

גבר וקליפה מיהא בעי דאדמיקר ליה בלע כדאיתא התם וכן הדין בבשר שחוטה צוננת  ]נ[ כשמואל דאמר תתאה גבר דתניא כותיה ודלא כרב דאמר עילאה
 למעלה ובשר נבילה חם למטה השחוטה אסורה ואם השחוטה צוננת למטה והנבלה למעלה לא בעיא אלא קליפה:

 צריך וכן יראה מדברי הרמב"ם שכתב קולף הבשר שנוגע* ]וכן בחלב כתב רבינו יב"א צריך שיהיה בו ששים כנגד הקליפה שנאסר ממנו אבל ר' יצחק כתב שאין 
 בו החלב ואוכל ואוכל השאר ולא פירש בחלב מה יעשה א"כ ר"ל שכולו מותר שאם היה בו איסור היה מפרש אותו עכ"ל הטור שם[: 

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יז

שנגעו זה בזה מותר והוא שלא יאכל שניהם יחד  אע"פהבשר שנתבשל לבדו והחלב שנתבשל לבדו ]יז[ הבשר לבדו מותר וכו'. לא ידענא מאי קמ"ל. וי"ל דה"ק 
 ואם עבר ואכלן אינו לוקה שלא אסרה תורה אלא דרך בשול:

 או צונן לתוך חם וכו'. קי"ל כשמואל. דאמר תתאה גבר דתניא כוותיה:

מי שכתב שצריך ששים כנגד הקליפה ורבינו לא הזכיר רק תקנת הבשר ומשמע שהחלב כולו קולף הבשר כולו וכו'. דאמרינן דאדמיקר לה בלע ולענין החלב יש 
יבעי ששים מותר והטעם דבדבר דשייך קליפה הצריכו קליפה אבל בחלב דלא שייך קליפה לא הצריכו. וקשיא לי על טעם זה נהי דלא שייך בחלב קליפה מ"מ ל

 מעורבת מהבשר והחלב שבלעה ועולה לכאן ולכאן שהרי יש בה בשר וחלב:כנגד הקליפה. לכך נ"ל הטעם כי אותה קליפה היא 

הו לפ כיון דאית לפיכך צורר אדם וכו'. שם )חולין ק"ז ב( במשנה צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהיו נוגעין זה בזה. ומ"ש רבינו לפיכך, ה"
 תקנתא ע"י הדחה מותר לצרור אותם יחד ולא חיישינן שמא יאכלם בלא הדחה דתקנתא קלה היא בלא טורח: 

 סורות פרק ט הלכה יזכסף משנה הלכות מאכלות א

. פשוט הוא דלא אסרה תורה בשר בחלב אלא ע"י בישול. ומ"ש בד"א שנתבשלו שניהם ביחד או שנפל חם לתוך חם וכו' בפי' כיצד הבשר לבדו מותר וכו']יז[ 
ה וך חם רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאצולין )פסחים דף ע"ה ע"ו( אתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור צונן לתוך צונן ד"ה מותר חם לתוך צונן וצונן לת

כו' ויון דחם הוא גבר וכו' תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם אסור וכן צונן שנתן לתוך חם אסור חם לתוך צונן ]וצונן לתוך צונן מדיח חם לתוך צונן מדיח כ
ש לפיכך מותר לצרור בשר וגבינה במטפחת אחת והוא שלא יגעו זה בזה אלא אימא חם לתוך צונן[ קולף )משום דאדמיקר ליה בלע( צונן לתוך צונן מדיח. ומ"

מצינו שיהא משנה פרק כל הבשר )דף ק"ז:(. וטעם תיבת לפיכך קשה בעיני דאין לומר דקאי ארישא דקתני הבשר לבדו מותר וכו' דהא אפי' איסור והיתר לא 
ומר דכיון דצונן בצונן מדיח לפיכך היכא דקשרן במטפחת אחת אם נגעו זה בזה מדיח אסור לצררן במטפחת אחת אם אינם נוגעים זה בזה. ואפשר שטעמו ל

 הבשר ומדיח הגבינה ואוכל ואינו מיושב דמאי לפיכך היא היא: 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יז

 יא כוותיה:כל זה מבואר בפ' כיצד צולין )דף ע"ה ע"ו( ופסק כשמואל דתנ הבשר לבדו מותר וכו'.]יז[ 

. קשה על רבינו דפסק כשמואל דאמר בפ' כיצד צולין )דף ע"ו( דתתאה גבר דהא אמרינן לדידיה דמתניתין דהתם דתני גבי פסח בד"א שנתבשלו שנים יחד וכו'
רי בסולת רותחת. ורבינו בפרק נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו איירי בחרס רותח וכן מ"ש שם נטף מרוטבו על הסולת יקמוץ את מקומו איי

מרא ח' מהלכות קרבן פסח כתב חרס סתם גבי דינים אלו וסולת סתם וכיון דכאן פסק כשמואל הי"ל לבאר שם דהוי חרס רותח וסולת רותח כדאוקים הג
 אליביה וצ"ע:

ם האי גוונא כיון דצונן בצונן בהדחה סגי לפיכך מותר לאדנ"ל ליישב תיבת לפיכך שהוקשה בעיני הרב כ"מ בכי  לפיכך מותר לצרור בשר וגבינה וכו' ואוכל.
ם לצרור לצרור בשר וגבינה במטפחת משום דאפילו אם יגעו בהדחה סגי להו אבל אם הוה צריך קליפה כמו ברותח כשיגע זה בזה אז ודאי לא היינו מתירי

מאי דקאמר צורר אדם בשר וגבינה דהיינו צונן בצונן כמו שאמר שם בגמרא במטפחת דחיישינן דילמא יגעו זה בזה ויבלעו זה מזה. והא נפקא ליה לרבינו מ
ן ך הדחה, והדידמשמע דדוקא צונן צורר אבל לא רותח. לפיכך מותר לצרור וכו'. כלומר דכיון דבעי הדחה צריך שיזהר בצרור שלא יגעו שאם יגעו זה בזה צרי

 מבואר במשנה פ' כל הבשר )דף ק"ט(:

 סעיף ב

 הכשר הבשר דף יג טור ד  -שער א ספר העיטור 



רית לכתחלה צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהא נוגעים זה בזה, ואם היה נוגעין זב"ז בעי הדחה, כדאיתא לקמן חם קולף צונן מדיח ואי ש 
לאו אורחיה דילמא אכיל בלא הדחה ש"מ כגון להעלות בשר היתר צונן בקערה דאיסורא צונן אסור לכתחלה דלמא אכיל בלא הדחה. ודווקא בשר מבושל ד

ספין ליה בהדחה דמתניתן דקתני בשר וגבינה בשר מבושל הוא, אבל במידי דאורחיה בהדחה כגון בשר חי וזולתן שרי לכתחלה דאלת"ה היכא מזמנין לא"י ו
"י מיניה וכיון דצב"צ חמרא בכסא דילן הא לכתחלה בעי הדחה אלא לאו ש"מ במידי דאורחיה בהכי שרי לכתחלה ומנהג היא דיהבי ביה עפרא בתר דשתי א

גבינה אלא  בעי הדחה צריך למרחק שלא יהא נוגע בשר בלחם שאם נוגע בו אסור לאכול עמו גבינה. וכן שלא יגע גבינה בלחם. ולא יאכל בשר במפה שאכל בו
 איסור ליכא הרחקה מיהו בעי. 

 חידושי הרשב"א מסכת חולין דף קז עמוד א 

כתב וצונן הוא נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי, והלכך לכתחלה לא יהו נוגעים זה את זה שמא יבוא לאכול קודם הדחה, וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן ו
ודוקא בשר מבושל דלאו אורחיה בהדחה ואתי למיכל מיניה בלא הדחה, אבל מי שאין דרכו לאכלו בלא הדחה אפי' נוגעין זא"ז צורר  הרב בעל העיטור ז"ל

שכל מידי דבר הדחה כגון לשים דגים שלא הודחו או בשר שלא נתבשל ולא הודח בכלי שנשתמש בו באיסור אפי' לכתחלה מותר  וכ"כ הראב"ד ז"לואינו נמנע, 
 באיסור שאפי' תמצא לומר שיאכל באומצא האידנא למיכל באומצא לא שכיח, וכן כל כלי שדרכו של אדם להדיחו קודם שישתמש בו אין נמנעים מלהשתמש בו

 צונן, ואח"כ ידיחנו וישתמש בו היתר ואין חוששין לפשיעה בכך, שהרי לוקחין כלים אסורין מן הנכרים ואין חוששין לפשיעת הכשר שלהן.

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף כא עמוד ב 

טפחת אחת ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה. ואמרינן וכל שאיסור והיתר נוגעין זה בזה צריך הדחה לכל הפחות דתנן בפרק כל הבשר צורר אדם בשר וגבינה במ
יח ישכח ולא יד עלה בגמרא וכי נוגעין זה בזה מאי הוי אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי. ולפיכך צריך ליזהר דלכתחילה לא יגיעם זה בזה שמא

דדוקא בבשר מבושל דלאו אורחיה בהדחה ואתי למיכל מיניה בלא הדחה אבל  וכתב הרב בעל העיטור ז"לוזהו ששנינו צורר ובלבד שלא יהו נוגעים זה בזה. 
 דכל מידי דבר הדחה כגון לשים דגים שלא הודחו או בשר וכן כתב הראב"ד ז"לבשר חי שאין דרכו לאכלה בלא הדחה אפילו נוגעין זה בזה צורר ואינו נמנע. 

ותר שאפילו תמצא לומר שיאכל באומצא האידנא למיכל באומצא לא שכיח. וכן כלי שדרכו שלא נתבשל ולא הודח בכלי שנשתמש באיסור אפילו לכתחילה מ
ין כלים של אדם להדיחו קודם שישתמש בו אין נמנעין מלהשתמש בו באיסור צונן ואחר כך ידיחנו וישתמש בו היתר ואין חוששין לפשיעה בכך שהרי לוקח

רב  וכן כל איסור צונן שנפל על גבי היתר צונן אינו צריך אלא הדחה כבר יונה דנפל לכדא דכמכא דשרייה אסורין מן הנכרים ואין חוששין לפשיעת הכשר שלהן.
שצריך שיפשוף גדול כגון דבר שמן שנתקנח בהיתר  ויש איסורחנניא בר רבא מפשרוניא כלומר בהדחה דבר יונה וכמכא צונן בצונן הוא וכבר כתבתיו למעלה. 

ולפיכך אסרו שלא יחתוך בשר בסכין שחתך בו חלבים. וכן שלא להדיח בשר בכלי שהדיח בו חלבים שמא ישכח ולא  ,בשר אח"כווחותך חלבים  ,כמנקר בשר
בי יהודה ישפשף הבשר יפה יפה אחר שיחתוך אותו בסכין שחתך בו חלבים אלא ידיחנו כדרך שהוא מדיח את הבשר החי. וכדגרסינן בפרק קמא דחולין אמר ר

יך שיהו לו שלשה סכינין אחת ששוחט בה ואחת שמחתך בה בשר ואחד שמחתך בה חלבים. ואקשינן וניתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר ואחר אמר רב הטבח צר
שינן שמא כך נחתוך חלבים. ופרקינן גזירה שמא יחתוך חלבים ואחר כך בשר. כלומר שאעפ"י שהוא עתיד להדיח את הבשר כיון שזה צריך שיפשוף גדול חיי

 ולא ישפשף. וזה מדרך הזריזות המביאה לידי נקיות. נשלם השער הראשון בעזר העוזר ית'. ישכח

 בדק הבית על תורת הבית בית ד שער א דף כא עמוד ב 

געין י נודכל מידי דאיסור והיתר נוגעין זה בזה צריך הדחה לכל הפחות, כדתנן בפרק כל הבשר צורר אדם בשר וגבינה ובלבד שלא יהו נוגעין זה בזה כ עוד כתב
וכתב ח ולא ידיח. זה בזה מאי הוי צונן בצונן הוא אמר אביי נהי דקליפה לא בעי הדחה מיהא בעי, ולפיכך צריך ליזהר לכתחילה שלא יגיע זה בזה שמא ישכ

וכבוד דדוקא מבושל דלאו אורחיה בהדחה אבל בשר חי דאורחיה בהדחה אפילו נוגעין זה בזה צורר אותן לכתחילה ואינו חושש ע"כ.  הרב בעל העיטור ז"ל
ו שמא לא ידיחנו יפה יפה וזה דבר יהא מונח במקומו שזה אינו נכון, שמעולם לא הותר בשום מקום לסמוך דבר המותר עם דבר אסור על דעת להכשיר הרב ז"ל

דינין פשוט אין דין זה אלא בכלים שאין ההיתר והאיסור בהם כאחד ובהא ודאי מותר להשתמש בהם באיסור על דעת להכשירן ולהשתמש בהם בהיתר ואין 
 אלו דומין זה לזה כלל. 

 

נדבק וצריך שפשוף גדול ולפיכך אסרוה לחתוך בו בשר שמא לא ישפשף הבשר עוד כתב שיש איסור שצריך שפשוף גדול כגון סכין שחתך בו חלבים שהוא דבר ה
בשר ואחת  אחר כך יפה יפה. והביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ק דחולין אמר רב יהודה אמר רב הטבח צריך שיהו לו ג' סכינין אחד ששוחט בה ואחת שמחתך בה

ואחר כך נחתוך חלבים ומהדרינן גזירה שמא יחתוך חלבים ואחר כך יחתוך בה בשר כלומר שמחתך בה חלבים, ושיילינן וניתקין ליה חדא ונחתוך בה בשר 
היכא דאפשר  שאע"פ שהוא עתיד להדיח הבשר כיון שהוא צריך שפשוף גדול בענין זה חיישינן שמא ישכח ולא ישפשף יפה יפה ע"כ. ומודה אני בעיקר הדין כל

איפשר שרי מידי דהוה אניקור חלבים. אבל ראייתו אינה ראיה דילמא הכי קאמר שמא יחתוך חלבים ואח"כ  ליה מיבעי ליה לכתחילה לאיזדהורי והיכא דלא
 יחתוך בשר שהודחה ושוב לא ידיח אותה.

 משמרת הבית על תורת הבית בית ד שער א דף כא עמוד ב 

ולי ישראל, לבד שאף הראב"ד סבור כמו שכתב המחבר. ועוד שהוא אמר הכותב: כמה יהיר האי מרבנן שתופס על גדעוד שם כל שאיסור והיתר נוגעין וכו'. 
ומשום דצונן  ,כולל כל המקומות שלא נאמר כן בשום מקום בעולם, ואפילו מקרא מלא דבר הכתוב ושכחו שהרי כתוב בתורה וישימו את החלבים על החזות

אמר שמותר להשתמש בכלי של היתר בדברים אסורין על דעת להכשירן מפני בצונן הוא אלמא מישרא שרי ליה קרא. וגם מה שחשב להפריש בין זה לכלים ו
כלי העשוי למלאת היתר לאוכלו הוא.  מ"משאין ההיתר והאיסור בהן כאחד, והלא הכלי של היתר ומה בין זה לשתי חתיכות אחת של היתר ואחת של איסור 

 לים ז"ל: ואינו רואה בדבריו לא טעם ולא ריח ותופס בדבר שפתים דברי הגדו

אמר הכותב: מי הזקיקו לומר כן שהרי הדבר מוכרח מן השכל שחלב נדבק בבשר הרבה והחלב אינו סר עוד שם כתב שיש איסור שצריך שפשוף גדול וכו'. 
 גו מנקרי הבשר:בהדחה מועטת וסתמא דשמעתא לאו בבשר שהודחה קאמר. וניקור בשר שאמר, כבר הצריכו לקנח את הסכין בכל פעם בסמרטוט קשה וכן נה

 אות בביאור הגר"א יורה דעה סימן צא 

מדרבנן ב[ במשמרת הבית הביא ראיה לזה ממה שנאמר וישימו החלבים על החזות, ועתוס' ח' ב' ד"ה לא כו'. ואינו ראיה דמן התורה ודאי דמותר }אבל ]
 אסור{, ועוד כהנים זריזין הן.

 דף יזתורת הבית הקצר בית ד שער א 

ר חם אעפ"י ]דף יז:[ איסור מפעפע חם שנפל על היתר צונן גם זה קולף ואוכל את השאר שהתחתון גובר כמו שבארנו. כל איסור מפעפע חם שנפל על גבי הית 
שאינו צריך אלא  שיש בה יתר מס' לבטל, צריך ליטול ממקום שנדבק שם האיסור קליפה עבה ביותר והוא ]דף יח:[ הנקרא בכל מקום נטילת מקום. יש איסור

תך גרירה בעלמא שהיא קלה מן הקליפה. כיצד קישות ואבטיח שחתכן בסכין של עכו"ם וכיוצא בהן מן הדברים הלחים שאי אפשר להדיחם גורר מקום ח
כו"ם וכן כל כיוצא בזה מן מחמת שמנינות שעל הסכין שנתקנח על גב החתך. יש דברים שאינן ]דף יט:[ צריכים כי אם הדחה. כיצד לפתות שחתכן בסכין של ע

יהא צורר בשר הדברים שאינן חריפים ולא מושכים בטבעם, וכן בשר מבושל שנגע בגבינה, מדיח מקום חתך ודיו. ואם לא הדיח אסור. ולפיכך צריך ליזהר שלא 
ים בבשר מבושל. אבל בשר חי מותר שאין דרכן עם גבינה בזמן שהם נוגעין ]דף יט:[ זה בזה שמא ישכח מלהדיח ונמצא אוכל את האיסור. במה דברים אמור

[ חי שלא הודחו בקדירה של עו"ג או בכלי .של בני אדם לאוכלו חי ובלא הדחה, ולפיכך אין חוששין שמא ישכח. ולפיכך מותר לשים בשר או דגים או בשר ]דף כ
דרכו להדיחו בשעה שהוא משתמש בו, ואין חוששין שמא יפשע שנשתמשו בו באיסור, חזקה לא יאכל בלא הדחה וכן מותר להשתמש באיסור צונן בכלי ש

צד סכין שחתך בה וישתמש עד שלא ידיח. וכן כל איסור ]דף כ:[ צונן שנגע בהיתר צונן מדיח ודיו. יש איסור שנגע בהיתר וצריך לשפשף את ההיתר יפה יפה. כי
שר ואינו עובר עד שישוף הרבה. ולפיכך אסור לחתוך בה ]דף כא.[ בשר לכתחילה חלבים ואחר כך חתך בה בשר צריך לשפשף היטב שהחלב נדבק יפה ע"ג הב



הבשר שמא ישכח ולא ישפשף כל צרכו. וכן אסור להדיח בשר במים שהדיח בהם חלבים מפני שהחלבים נדבקים ביותר על הבשר כמו שאמרנו וצריך לשפשף 
 נקיות.היטב ושמא ישכח ולא ישפשף. וזה מדרך הזהירות המביאה לידי 

 סעיף ג:

 בית יוסף יורה דעה סימן פט 

ם בשר אסור לאכלו עג )ב(, ד כתב רבינו ]הטור[ בסימן צ"א )קמג:( צריך ליזהר שלא יגע בשר לח בלחם שאם יגע בו אסור לאכלו עם גבינה וכן אם יגע בו גבינה 
השלחן שיורי פת שאכל עם  והכי איתא בירושלמי הדין דאכיל חוביץ ובעי למיכל קופר מבער פתיתין פירוש מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבער מעל

)ח"א סי' תס סז:( מצוה מן  בשם אור זרוע)פכ"ה סי' ז(  וכתוב בהגהות אשיר"יהגבינה עכ"ל והירושלמי הזה הוא בפסחים פרק אלו דברים )סוף הלכה ד( 
 וכתוב בתשובותחן ואח"כ יביא בשר ויאכל: המובחר היכא שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך להעביר מעל השלחן הלחם וכל המאכל שעלו עם הגבינה על השל

סימן קע"ב שאסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בה בשר שאי אפשר שאין עליה כמה טיפי בשר ולא מחמת ]מה[ שנבלע בתוכה אני אומר להרמב"ן )המיוחסות( 
ת לא אלא שאני אומר וכן אמת שלכלוכי בשר יש עליה שהרבה שהבלוע אינו יוצא אלא ע"י דבר חם ואי משום הא היה אסור להניח עליו גבינה חמה אבל הצוננ

 וגעים זה לזהפעמים יש שנופלים עליה טיפי התבשיל וכן שמקנחים עליה סכין שחותכין בה הבשר וכל שהוא בעין כשמניחין עליה גבינה בין חמה בין צוננת נ
נהי דקליפה לא בעי הדחה מיהא בעי ועוד שזה חמור יותר כי הרבה פעמים ידבקו לפחות והדחה מיהא בעי וכדתנן )חולין קז:( צורר אדם בשר וגבינה וכו' 

 צוננת בסכין לכלים הבשר בעצמו והגבינה בעצמה או בלחם אשר הוא אוכל ויאכל בשר וגבינה בתפיסה אחת וזה דבר ברור וכל שכן שאסור לחתוך גבינה ואפילו
עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכין בה בשר לפי שלפעמים הסכינין שומנו של בשר קרוש עליהם  שרגילין לחתוך בשר ולא עוד אלא אפילו הפת שאוכלים

ואפשר כי וכשחותכים הפת נדבק בו כדאמרינן )חולין קיא:( צנון שחתכו בסכין ]של בשר[ מותר לאכלו בכותח ואוקימנא בדטעים ליה וליכא טעם בשר כלל 
)הל' איסורי מאכלות סי' סא( כתב דברים  ובארחות חייםמי )שם קיב.( קישות ואבטיח גריר להו לבי פסקיה עכ"ל. טעימת קפילא בעי כדעת רש"י ואמרינן נ
)סי' ע, וריש סי' עא( שרבינו שמשון היה מתיר בסכין של בשר לחתוך בו לחם ולאכול  ואחר כך כתב בשם בעל התרומהאלו בשם הרשב"א )שו"ת ח"א סי' עו( 

נ"ט בר נ"ט אבל לחתוך בה גבינה ודאי אסור אם לא נעצה בקרקע עשר פעמים או שפשפה באבן רך או בפחם ומיהו בלא קינוח אפילו עם גבינה משום דהוי 
שחתכה שפחתו בסכין של בשר גבינה של גוים שהוחמה אצל האש ואמר הרב שהסכין כשר ואין  ומעשה בא לפני ה"ר שמשוןלחם אסור מפני שמנונית שעליו 

 חה כדין צונן דהאי נמי כצונן דמי כיון דאין יד סולדת בו עכ"ל: צריך אלא הד

 סעיף ד:

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עה עמוד ב 

יקמוץ את מקומו. סכו בשמן  -יטול את מקומו. נטף מרוטבו על הסולת  -יקלוף את מקומו. נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו  -נגע בחרסו של תנור  משנה.
י לא יעשנו דמים על בנ -יקלוף את החיצון. סכו בשמן של מעשר שני  -ידיחנו, ואם צלי הוא  -יאכלו, אם של ישראל, אם חי הוא  -כהנים תרומה, אם חבורת 

 חבורה, שאין פודין מעשר שני בירושלים. 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עו עמוד א 

אה דברי הכל מותר. חם לתוך צונן, וצונן לתוך חם; רב אמר: עילאה גבר, ושמואל אמר: תת -אסור. צונן לתוך צונן  -דברי הכל  -איתמר: חם לתוך חם  גמרא.
את מקומו, דאזל  משום הכי יטול -יטול את מקומו. קא סלקא דעתך בחרס צוננת. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר  -גבר. תנן: נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו 

ולא צלי מחמת  -קא מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס, ורחמנא אמר צלי אש  -רוטב מרתח ליה לחרס, והדר חרס מרתח ליה לרוטב. וכי הדר רוטב אפסח 
רמיה אמר שמואל: בסולת כדאמר רבי י -אקורי מיקר ליה לרוטב, אמאי יטול את מקומו?  -דבר אחר. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, חרס כיון דצונן הוא 
משום הכי  -יקמוץ את מקומו. קא סלקא דעתך בסולת צוננת. בשלמא לרב, דאמר עילאה גבר  -רותחת, הכא נמי: בחרס רותח. תנן: נטף מרוטבו על הסולת 

ולא  -דסולת, ורחמנא אמר צלי אש  יקמוץ את מקומו, דמרתח לה לסולת דהדר הודרניה, והדרא סולת ומרתחא ליה לדידיה, וקא מטוי רוטב מחמת חמימותא
אקורי קא מיקר ליה למה לי יקמוץ את מקומו? )תסגי ליה ביטול את מקומו!(  -צלי מחמת דבר אחר. אלא לשמואל, דאמר תתאה גבר סולת כיון דצוננת היא 

יקלוף  -ידיחנו, אם צלי הוא  -של ישראל, אם חי הוא יאכלו. אם  -אמר רבי ירמיה אמר שמואל: בסולת רותחת. תנן, סכו בשמן של תרומה, אם חבורת כהנים 
מבלע  -אמטו להכי סגי ליה בקליפה, משום דעילאה צונן הוא. אלא לשמואל, דאמר תתאה גבר כיון דחם הוא  -את החיצון. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר 
  שאני סיכה, דמשהו בעלמא הוא דעבידא. -בלע, אמאי סגי ליה בקליפה? ניתסר לגמרי! 

, מדיח. חם לתוך צונן מדיח. כיון דחם הוא -אסור. חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן  -אסור, וכן צונן שנתן לתוך חם  -תניא כוותיה דשמואל: חם לתוך חם 
לב : בשר רותח שנפל לתוך חמדיח. תניא אידך -קולף, צונן לתוך צונן  -אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא, קליפה מיהא ניבעי! אלא אימא: חם לתוך צונן 

תא, מדיח. חם לתוך צונן מדיח? כיון דחם הוא, אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פור -אסור. חם לתוך צונן, וצונן לתוך צונן  -רותח, וכן צונן שנפל לתוך חם 
 מדיח.  -קולף, צונן לתוך צונן  -קליפה מיהא ניבעי! אלא אימא: חם לתוך צונן 

אסור. דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, כבוש הרי הוא כמבושל. אמר  -צונן מדיח. אמר רב הונא: לא שנו אלא שלא מלחו, אבל מלחו  אמר מר: צונן לתוך
לא. ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא,  -לא אמרן אלא שלא נאכל מחמת מלחו, אבל נאכל מחמת מלחו  -רבא: הא דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח )וכו'( 

אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, דגברא רבה הוא. אמר לך: כי  -רייא רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא. אמר רבא: מאן חכים למישרא מילתא כי הא ש
דלית ביה פילי,  בעי קליפה. ולא אמרן אלא -חי, אבל צלי  -שאין נאכל מחמת מלחו, האי נאכל מחמת מלחו. והני מילי  -אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח 

 אסור. אמר רב: -אסור. ואי מתובל בתבלי  -אבל אית ביה פילי 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יח 

ואם נאכל כמות שהוא כמו  /השגת הראב"דכרותח. +/ )ע(כרותח, ואם נאכל כמות שהוא כמו הכותח אינו  )ס(מליח שאינו נאכל מחמת מלחו הרי הוא ]יח[ 
 אינו כרותח. א"א לא כיון יפה שלא נאמר בגמרא נאכל מחמת מלחו על הכותח אלא בר יונה שנפל לתוך הכותח ואף לא ירד לפרש אינו נאכל מחמתהכותח 

 מלחו, וכך אנו מפרשים הבשר מליח כל כך שאינו נאכל בעינו מחמת מלחו אלא עם לפתן והרי לפירושו אין כותח נאכל בעינו כדאיתא בפסחים.+

 מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יח הגהות

לב בין יש ]ס[ אבל אם שניהם מלוחים ולחים שניהם אסורין ואם אחד מלוח ואחד תפל מליח אסור ותפל מותר כדלקמן בסוף פט"ו אבל בשר צלי שנפל עליו ח
מלח כ"כ שיחשב ממנו רותח ובר יונה שהתיר רבא שנפל לרותח לא  מלח בחלב לבדו או בבשר לבדו הכל אסור עד ששים כיון שהאיסור הוא צלול ובלבד שיהא

קעים צריך היה בו מלח כ"א מעט. ואם אין מלח לא בבשר ולא בחלב אם אין שם בקעים הכל מותר בהדחה אם הבשר חי כענין הגוזל ואם צלי הוה אפי' בלא ב
ינו דוקא בצלי צונן אבל רותח לא סגי בקליפה לחוד אלא צריך להניחה כדי נטילת קליפה כבעמוד ספר התרומה והמצות, ומ"ש בעמוד ואם היה צלי קולפו הי

 מקום בעומק כדפי' לקמן פט"ו ע"כ:

יה כמו ע"י צלי ]ע[ אר"ת דכל מליחות שאנו עושין לקדירה חשובים אינן נאכלין מחמת מלחן מדפי' בה"ג דשיעור מליחה כשיעור צלייה לפי שיצא דם ע"י מליחה
 דצלי ולא כפי' ה"ר יעקב שפירש דאין חשוב אין נאכל מחמת מלחו אלא כעין עיבוד כדמשמע פ' כלל גדול וגם דלא כרש"י שפירש כגון שאין נוח דמליח כרותח

מה לו כלאכול מחמת רוב מלח שבו עד ששורין ומדיחין אותו כעין בשר מליח להצניע פ' הקומץ כדברי ר"ת וכן במסכת שחיטת חולין מביא דברי שמואל א
 והמצות:  פעמים ואין סברא לומר שבכל מקום איירי שנמלח כעין עיבוד להוליכו בדרך או להצניעו וכן כתוב גבי ההוא יונה דנפל לכדא כו' ספר התרומה

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יח



ה וטעמו לפי שאין הדברים שוים שיש דבר שיתנו בו מלח מעט ולא יהי. לא פירש רבינו כמה יהיה בו מן המלח עד שלא יהיה נאכל מליח שאינו נאכל וכו']יח[ 
א יחה לצלי נקרנאכל ויש שנותנין בו מלח הרבה ועדיין הוא נאכל ולפי שרבו הפירושים סתם רבינו והנכון היינו שהיה במלח שיעור מליחת בשר לקדרה אבל מל

תח נאכל בעינו. הנה לדעת רבינו אין הדבר תלוי אם נאכל בעינו או לא גם שהוא לא הביא שאין הכו ומה שהשיג עליו הראב"ד ז"לשפיר נאכל מחמת מלחו:  
 הכותח אלא למשל שאם אין בדבר מלח אלא כשיעור שנותנים בכותח נקרא נאכל מחמת מלחו ואינו אוסר: 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יח

 . בפרק כל הבשר )דף קי"ג( ובפ' כיצד צולין )דף ע"ו( אמרינן דכי אמר שמואל הרי הוא כרותח ה"מח וכו'מליח שאינו נאכל מחמת מלחו הרי הוא כרות]יח[ 
יה דרבא בשאינו נאכל מחמת מלחו אבל נאכל מחמת מלחו לא. ומ"ש עוף שחוט שנפל לחלב וכו', שם ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא שרייה רב חיננא בר

ישרי כי הא אי לאו רב חיננא וכו' דגברא רבה הוא אמר לך כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח )ה"מ מליח( דאינו נאכל מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למ
ור ואי מתבל מחמת מלחו )אבל( האי )הרי( הוא נאכל מחמת מלחו וה"מ חי אבל צלי בעי קליפה ולא אמרן אלא דלית ביה פילי אבל אית ביה פילי )כוליה( אס

 ה( אסור. וכתב הראב"ד ואם נאכל כמות שהוא כמו הכותח אינו כרותח א"א לא כיון יפה וכו'. וי"ל לדעת רבינו דבלשון הגמרא אין הכרח במאיבתבלין )כולי
מאחר דאמר האי הרי נאכל מחמת מלחו דקאי אבר יונה דהא אפשר דקאי אכותח. ומ"ש עוד הראב"ד ואף לא ירד לפרש אינו נאכל מחמת מלחו כו' טעמו ש

לה דעתו אצל שרבינו מפרש דכותח הוא נאכל מחמת מלחו וכותח אינו נאכל בעינו וכדאמרינן בר"פ אלו עוברין )דף מ"ד( כותח הבבלי אי אכל ליה בעיניה בט
 כל אדם, על כרחנו לומר שהוא מפרש דאינו נאכל מחמת מלחו היינו לומר דאפילו ע"י ליפתן אינו נאכל מחמת מלחו:

 ר שאינו ראויואני אומר שא"א לומר שרבינו יפרש כן דא"כ כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח איירי במליח שאינו נאכל מחמת מלחו אפי' עם ליפתן וזה דב
כל בעינו מחמת לאכילה ולא עלה על דעת ששמואל איירי בדבר שאינו נמצא אלא ודאי שרבינו מפרש דאינו נאכל מחמת מלחו דאמר שמואל היינו שאינו נא

אלא מחמת  מלחו וכותח נאכל בעינו מחמת מלחו. ומה שאמרו בר"פ אלו עוברין דכותח אי אכיל ליה בעיניה בטלה דעתו אצל כל אדם אפשר שאינו מחמת מלחו
 עיפוש הפת שבו: 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יח

שאמר הרב כ"מ ואני אומר שא"א שרבינו יפרש כן דא"כ כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח איירי  ]יח[ מליח שאינו נאכל מחמת מלחו הרי הוא כרותח. מה
עד שישרוהו במליח שאינו נאכל מחמת מלחו וכו'. אני תמיה עליו דהרי כתב הטור בסימן א' בשם רש"י דלא מיקרי הכי אלא מליחת בשר להצניע שאינו נאכל 

 ת מלחו אלא כגון עיבוד שמולחין אותו לקדרה וכו' וא"כ למה לא נאמר דרבינו יפרש כאחד מהני:במים וי"א דלא מיקרי אינו נאכל מחמ

ח הרי הוא מליח שאינו נאכל וכו'. שם )דף קי"ב( ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא וכו' קסבר כי אמר שמואל מלי
אבל האי כותחא נאכל מחמת מלחו והני מילי וכו' ע"כ. ומפרש רבינו דנאכל מחמת מלחו אכותח קאי שמחמת מלחו  כרותח ה"מ מליח דאינו נאכל מחמת מלחו

 פני שאין דרךהוא נאכל ואין בו כל כך מלח וכן מוכיח הלשון דקאמר אבל האי כותחא נאכל וכו' והר"א ז"ל בהשגות סבר דכותח אינו נאכל מחמת מלחו הוא מ
דבר אחר ומ"ש בגמרא אבל האי כותחא ר"ל האי גוזלא דנפל בכותחא נאכל מחמת מלחו הוא ולדידיה צ"ל דגירסא בגמרא הכי אבל האי לאכול בעינו אלא עם 

לחו ועיקר גוזלא נאכל מחמת מלחו הוא או דדוחק הלשון ומפרש אבל האי כותחא שר"ל אבל האי גוזלא שנפל בו כותחא הך כותחא שעליו נאכל הגוזל מחמת מ
תח שום גוזל הוא והוא הבין בדברי רבינו שמפרש אינו נאכל מחמת מלחו שר"ל איננו אוכל בשום צד לא לבדו ולא עם דבר אחר ולכך הוא מפרש דכוהדבר מ

ך אלא שאינו נאכל בעינו ר"ל לבדו מ"מ מאכל עם דבר אחר והוא ז"ל השיג עליו שאין פירוש אינו נאכל מחמת מלחו כ אע"פהוא נאכל מחמת מלחו שהכותח 
שהוא נאכל בצירוף דבר אחר ולכך הכותח כיון שאינו נאכל לבדו אינו נאכל מחמת מלחו מקרי ולא אמרו בגמרא נאכל  אע"פר"ל שאינו נאכל לבדו מחמת מלחו 

ל לבדו מחמת מלחו מ"מ אלא הגוזל כדפרישית, זהו כלל דבריו בהשגות. ואפילו נאמר שרבינו מפרש אינו נאכל מחמת מלחו כמו שמפרש הוא שר"ל אינו נאכ
שאינו נאכל בעינו היינו משום דאין דרך בני אדם לאכלו כדאמרו בפסחים )דף מ"ד( אי משטר קא שטר  אע"פאין כאן השגה דהכותח נאכל מחמת מלחו מיקרי ו

 ואכיל ליה בטלה דעתו אצל כל אדם אבל מ"מ האדם יכול לאכלו ואין המלח מונעו מלאכלו:

 תרומת הדשן סימן קפא 

י קדירה מליאה חלב רותח שפותה אצל האש על הכירה, ומחמת הרתיחה יצא החלב למעלה מאוגני הכלי והיה נזחל ונמשך בקילוח בלי הפסק דרך דופנ שאלה:
כירה יון דנזחל ע"ג ההקדירה ע"ג הכירה עד שהגיע אצל בשר שהיה ג"כ על גבי הכירה, מי חשבינן האי קילוח עדיין כעירוי מכלי ראשון ונאסר הבשר, או נימא כ

 נתקרר ולא היה רותח? 

אם היתה היד סולדת בחלב במקום שנגע בבשר, ולא אמרינן שנתקרר ע"ג הכירה. וראייה מדאמרינן פ' כירה /שבת  מכ"ריראה דחשיב כה"ג כעירוי  תשובה:
פי' רצה להפשיר פך שמן באמבטי שנאספו שם מים מחמי טבריא  מ' ע"ב/ אר"י בר רב דימי פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ כו' עד טול בכלי שני ותן,

חו בו, שהיתה בריכה עשויה בקרקע ואסר לו להניח הפך בתוך האמבטי בשבת, משום דהך אמבטי שהחמין נמשכין לה מן המעיין חשיב לה ככלי ראשון שנרת
ותחים ע"ג קרקע כמו הני חמי טבריא שהיו נמשכין דרך קרקע חשיבי שהעבירו מעל האש מבשל כל זה מפרש רש"י התם. הא קמן דאע"ג דנמשכו הר אע"פ

זה נראה עדיין ככלי ראשון. וא"ת שאני חמי טבריא שאין בטבע שלהן שקרקע מקררתן שהרי כל רתיחתן עולה ונובע מן הקרקע ולא דמי לחמי האור. מטעם 
המבשל בחמי טבריא בשבת חייב, דהא מעשה דרבי לאחר גזירה הוי, וא"ל טול בכלי דאין לחלק דהא אמרינן התם בההיא סוגיא /שבת מ' ע"ב/, אמר רב חסדא 

של. והשתא שני ותן, פי' כיון דלאחר גזירה שגזרו עלה רחיצה כחמי האור הוא א"כ ע"כ בחמי טבריא רחץ, ואפ"ה הוצרך לכלי שני דאי הוי ראשון הוי מב
דבהדיא קאמר התם ובקשתי להניח לו פך שמן  ואע"גוי קודם גזירה הוי מצי לאוקמי בחמי האור. מדמוכח משום דמעשה דרבי לאחר גזירה הוי, משמע דאי ה

האמבטי באמבטי ואמר לי טול בכלי שני ותן, וע"כ המים חמין שהן באמבטי לא נרתחו בתוך האמבטי אלא נמשכו לתוכה מן היורה ע"ג קרקע, כי כן דרך 
ו לפרש שנמשכו מים מן המעיין לתוך האמבטי, נימא דאמבטי היתה ממש על ניקבי הנביעה של חמי טבריא להיות כדמוכח מתוך פרש"י, דאל"כ מי הזקיק

דהוי בעי לאוקמי בחמי האור ונמשכין ע"ג  אע"גמתוקנים כמו בריכה. אע"כ לא מיקרי אמבטי אלא הנמשך לה מים ממקום אחר שהוחמו שם. א"כ חזינן 
ר טול בכלי שני כדפרישית. אף את"ל דהראייה קצת דחוקה, מ"מ הדעת נוטה בנ"ד אם נראה לנו שהיתה היד קרקע חשיב כרותחים דכלי ראשון, מדקאמ

ה שלפניה סולדת בחלב במקום שנגע בבשר, הואיל והיה הקילוח נוזל והולך מתוך הרתיחה העומדת אצל האש, כל טיפה וטיפה אחרונה אינה מנחת את הראשונ
אינו מחזיק חומו  דהא דיד סולדת בו בכלי שני אינו מבשל, היינו משום דאינו עומד אצל האש (ד"ה וש"מ :שבת מ) כירה להתקרר. שהרי פירשו התוספות פ'

 והולך ומתקרר, משמע דאם עוד היה כח האש שולט שם אינו מתקרר, הלעד"כ.

 אות זדרכי משה הקצר יורה דעה סימן צב 

)דין ו( וה"ה אם נפל לארץ חלב והקרקע לחה והושיב בה קדרה רותחת צריך ששים כנגד מה שאומדין שהיה חלב תחת הקדרה וה"ה אם היה  או"הכתב  ()ז
סימן נ"ה )ס"ק ה ד"ה מעשה בא( מעשה בא לפני הר"ם שנשפך רוטב חם  כתב ש"דובהגהות . תחתיו שאר איסורין וכל הקדרות דין אחד להן להקל עכ"ל

כי אמר אפילו היה אותו רוטב בכלי והושמה קדרה חולבת  ,ושוב נתיישבה קדרה של חרס חולבת לתוך אותו רוטב על הקרקע והתירו ,ר רותחתמקדרת בש
ע גם צ"ע במה שחילק בין היכא דנבלע רוב רוטב בקרק .האו"הוזה שלא כדברי בקרקע עכ"ל.  רוב רוטבבתוכו קיי"ל כלי שני אינו מבשל כי אם היכא שנבלע 

בדפוס חדש )הגהות או"ה כלל לא דין ו( שלא היה כתוב בו  באו"הואח"כ מצאתי  .ומה לי בין רב או מעט ,הואיל ומחשבו לכלי שני אינו מבשל מ"מדמה בכך 
אבל אם  ,דדוקא בכהאי גוונא מחשיב ככלי שני ועוד נ"ל .כי אם היכא כו' רק כ"ש הכא דנבלע רוב רוטב כו' והיא הגירסא הנכונה ולשון כי אם היכא הוא ט"ס

קדרה  וז"לסימן צ"א  ב"יוהביאו  סימן קפ"א בתה"דכמ"ש נשאר הקדרה ג"כ אצל האש או בלא אש רק שהיה שם בשעה שנשפך הרוטב אסור דהוי כעירוי 
ונמשך בקילוח בלי הפסק דרך דופני הקדרה על גבי  מלאה חלב רותח שפותה אצל האש על הכירה ומחמת הרתיחה יצא חלב למעלה מאוגני הכלי והיה נזחל

 .הבשר עכ"להכירה עד שהגיע אצל בשר שהיה ג"כ על גבי הכירה יראה דאם היד סולדת בחלב במקום שנגע בבשר חשיבי כהאי גוונא עירוי מכלי ראשון ונאסר 
הבשר היה צונן דאם לא כן למה הוצרך  דע"כשם ונראה  ב"יוכתב י ראשון. וכן משמע בשבת פרק כירה דף מ' ע"ב בפירוש רש"י )ד"ה בכלי שני( דכה"ג מיקרי כל



דנאסר הבשר לא לאסור כולו אלא  נ"לוכיון שכן ע"כ  ,רומשום דהוי צונן לתוך חם דתתאי גבר ואס ,לומר שחלב חשיב עירוי אפילו בלא עירוי נמי אסור הבשר
 דוקא כדי קליפה כדין חם לתוך צונן עכ"ל:

 אות בדרישה יורה דעה סימן צא 

רך ז"ל ונראה דעל כרחך הבשר היה צונן דאל"כ למה הוצ וכתב בית יוסף עליו. הב"י הביא לשון תה"ד וז"ל וכו'. במה דברים אמורים בששניהם צוננים כו']ב[ 
וכיון שכן, על כרחך צריכין לומר דנאסר הבשר דקאמר הא אפילו היה צונן גמור הוה אוסר לבשר משום דהוה צונן לתוך חם  מכ"רלומר שהחלב חשוב עירוי 

דהבשר היה חם ונאסר כולו, דהא לא קאמר התם  ול"נ. ב"יעכ"ל לא לאסור הכל קאמר אלא דוקא כדי קליפה דהא חם לתוך צונן אינו אוסר אלא כדי קליפה 
ואילו הוה החלב צונן הוה חם תוך צונן ולא הוי נאסר  ,דרה של בשרשנפל חלב לתוך בשר אלא שמכח רתיחת החלב היה נזחל ונמשך על גבי כירה עד תחת הק

לטעמיה כ"כ דכתבתי בשמו )פרישה אות ו( דכל  מיהו י"ל דהבית יוסףאבל השתא שהחלב חם מרתיחתו הוי חם לתוך חם והכל אסור ) ,הבשר אלא כדי קליפה
והיה נזחל ונמשך בקילוח בלי הפסק כו' ר"ל דאם היה מפסיק  ומ"שנן לתוך חם( שבמקומו יש לו כח ואם היה הקדרה חמה לו הכח להבליע החלב וה"ל כצו

לרבינו דצונן  ס"ל היס"בדגם בכלי שני אם  ב"יועיין בר"ס ק"ה שם כתב  לכ"ר.אבל השתא דזחלה תמיד העירוי בלי הפסק מיחשב  ,היה ככלי שני ע"ג כירה
 בתוך חם אוסר כולו:

 אות גב"ח יורה דעה סימן צא 

סימן קפ"א קדרה של חלב רותחת שיצא החלב ונזחל ע"ג הכירה עד שהגיע אצל הבשר אם היה היד סולדת בחלב במקום שנגע  כתב מהרא"י בתרומת הדשן)ג( 
של איסור אלא שהרתיחה נגעה בבשר ודינו כשתי חתיכות אחת  ,דמיירי בדאין כאן עילאי ותתאי משמע .עכ"ל בבשר חשיב כעירוי מכלי ראשון ונאסר הבשר

הבין כאן שר"ל שרתיחת החלב נפלה על הבשר המונח בקרקעית  הב"יאבל באיסור והיתר שלו סימן נ"ה.  וכך הבין מהרש"ל ז"לואחת של היתר שנגעו זה בזה 
ר כולו ולא איצטריך להך הכירה ולכן פירש דמיירי דהבשר צונן וה"ל חם לתוך צונן דאינו אוסר אלא בקליפה דאי הוה בשר רותח ה"ל צונן לתוך חם דאוס

סוף כלל נ"ו הבין דמיירי דהא דקאמר עד שהגיע אצל בשר בקדרה של בשר מיירי ושהרתיחה  ומהר"ם איסרלש בתו"חטעמא דרתיחת החלב חשיב כמו עירוי 
ולכן פסק בסתם דהיכא דהיד סולדת בחלב  ,אלא נראה דמיירי שהחלב היה זב תחת הבשר או תחת קדרה של בשר וכל זה לא נהירא לפע"ד ,נפלה על כלי בשר

כלל ל"א )דין ו( דהצריך  באו"הבמקום שנגע תחת הבשר נאסר הבשר דה"ל צונן לתוך חם ואין צריך לומר היכא דגם הבשר הוא רותח והמעשה דר"י מפאריז 
 בסימן צ"ב סעיף ז': ועיין בהגהת שלחן ערוך ,ששים כנגד הרוטב שתחת הקדרה מיירי נמי היכא דהיתה יד סולדת ברוטב

 :ז - ה פיםסעי

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עו עמוד א 

אי לאו רב חיננא בריה דרבא  -ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא, שרייא רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא. אמר רבא: מאן חכים למישרא מילתא כי הא 
בעי  -חי, אבל צלי  -שאין נאכל מחמת מלחו, האי נאכל מחמת מלחו. והני מילי  -הוא כרותח מפשרוניא, דגברא רבה הוא. אמר לך: כי אמר שמואל מליח הרי 

 .אסור -אסור. ואי מתובל בתבלי  -קליפה. ולא אמרן אלא דלית ביה פילי, אבל אית ביה פילי 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיב עמוד א 

דרבא  ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא, שרייה רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא; אמר רבא: מאן חכים למישרי כי האי גוונא, אי לאו רב חיננא בריה 
 חי, -הני מילי הרי נאכל מחמת מלחו, ו -היכא דאינו נאכל מחמת מלחו, אבל האי כותחא  -מפשרוניא! קסבר: כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, הני מילי 

 כוליה אסור. -כוליה אסור, ואי מתבל בתבלין  -בעי קליפה, ואי אית ביה פילי  -אבל צלי 

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשיד 

שבת משום בשר שהוא מליח כל כך הרבה כאלו רוצה להוליכו לארץ מרחק דכה"ג מחייב ב פי' ה"ר יעקב ישראלמליח הוא כרותח כשלא נאכל מחמת מלחו 
התיר בשר שנמלח ולא נתנקר ונמלח עם החלב וכתב דכל מאכלים נאכלים  וכן בתשובת ראב"ןמעבד ומחמת כך התיר גיגית מליאה בשר שנמלח עם נבילה, 

ימלח ליה בשר דהא אטמהתא דאמלחו בגידא דנשיא וכן בשמעתין רב מרי א ולא נראה לר"ימחמת מלחן ואפילו בשר ישן בלא שריית מים לבד מהרינגו"ש 
 אמנם ר"תמליח הרי הוא כרותח היינו כדרך שמולחים אותן בימי החורף להתקיים כל השנה  ורש"י פירששחוטה בהדי בשר נבילה וכי נמלחו לאורחא רחיקא 

ליה א"כ ס"ל דיוצא הדם מחמת שיעור מליחה כשיעור צ וראיה מדפי' בה"גפי' כל מליחה שאנו מולחין לקדירה קרויין אינן נאכלין מחמת מלחן והוי כרותח 
אכל מחמת מליחה כעין ]שיעור[ צליה א"כ מליחה שאנו עושים בכל יום לקדירה הוי כרותח ולקמן ]נמי[ מוכח בשמעתין דכל מלוח לקדירה צריך שלא יהא נ

 מלחו סה"ת. 

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן לד 

שמואל עילאה גבר ו לד גרסינן בפרק כיצד צולין )עה:( איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור. צונן לתוך צונן דברי הכל מותר חם לתוך צונן צונן לתוך חם רב אמר
לע. בחם לתוך צונן אדמיקר ליה אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם וכן צונן לתוך חם אסור. צונן לתוך צונן. וכן חם לתוך צונן מדיח. 

תוך לנן וכן צונן אלא אימא חם לתוך צונן קולף. צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך חם אסור. חם לתוך צו
למה הביא הש"ס הברייתא שנייה שהיא לגמרי  תימהן מדיח. צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן קולף צונן לתוך צונ

 דקמ"ל דבשר רותח לתוך חלב צונן שרי החלב. ואע"ג דחם לתוך צונן בעי קליפה. בדבר דלא שייך קליפה מותר. ושמעינן דבר זה מדאיירי וי"לכמו הראשונה. 
ם איתא דאיכא שום איסורא גבי חלב הוה ליה לפרושי מאי דיניה וריב"א היה ברישא בבשר בחלב וסיפא לא איירי אלא בקליפה והדחה דשייכי בדבר יבש וא

 מצריך ששים לכדי קליפה:

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן מא 

ולא ]דף קיג ע"א[ דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שהיה טהור מליח וטמא תפל דהשתא לא פליט הטמא ולענין מליח כרותח לא שייך תתאה גבר  
 ה ואפילו קליפה לא בעי. והא דאמרינן )לעיל סימן לד( גבי תתאה )גבר( ועילאה אדמיקר ליה בלע היינו דוקא בחום של צלי:עילא

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשיח 

לפי שהמלח שעל הטהור אינו מפליט את הטמא אבל טמא מלוח וטהור תפל אסור משום פליטת הטמא דהוי כרותח ונבלע בטהור  ,טהור מליח וטמא תפל מותר
אבל אם שניהם מלוחין  .דמליח הוי כרותח וכן דין גבינה ובשר שנגעו זה בזה ואחת מליח ולחים התפל אסור והמלוח כשר כי המליח אינו מפליט את התפל

ואפילו אם הבשר לא נמלח אלא קצת כעין לצלי שאינו חשוב רותח לאסור  .אלא בדם כבכ"פניהם פולטין ובולעים זה מזה ולא שייך למימר שניהם אסורין דש
 אםוכן הדין בבשר כשר ובשר נבילה שנגעו זה בזה  ,את מגעו מ"מ ציר הנוטף ממנו על הכלי אסור דהציר חשוב רותח דאינו נאכל מחמת מלחו כי אם ע"י טיבול
 השחוטה מלוחה לבדו הכל מותר ואם מלוחה הנבילה לבדה הכל אסור כדין טהור מליח וטמא תפל מותר:

ח רק שיהא שם מלח כראוי שחשוב כרות ,כיון שהאיסור צלול הוא ,בין יש מלח בחלב לבדו או בבשר לבדו הכל אסור עד ס' ודין בשר חי או צלי שנפל עליו חלב
אבל כשהבשר  ,ואם הבשר צלי ולא פילי צריך קליפה כגוזלא משום דרכיך ,אם אין פילי הכל מותר בהדחה ,ואם אין מלח לא בזה ולא בזה .מחמת אותו מלח

 אזואפילו כי החם למעלה ד ,אלא דין עילאה גבר ותתאי גבר ,אין להם דין טהור מליח וטמא תפל ,כשר או הנבילה האחד חם מחמת בישול או צלי ונגעו זה בזה
  .התחתון כשר מ"מ קליפה בעי

ואפילו אם לחין מחמת הדחה רק שאינן לחין  ,ואינן לחין מבחוץ אפילו נוגעין זה בזה אינן אוסרין זה את זה והבשר או הגבינה שנתייבשו ונמלחו מקודם
  .ואדרבה הדחה מסירה הלחלוחית והמלח ,מחמת מלח שקרוי רותח שמפליט הלחלוחית



  .ואפילו קליפה לא בעי ,רק כשהאחד חם מחמת בישול או צלי כדפרישית לעיל ,לא שייך לא עילאה גבר ולא תתאה גבר פלובטהור מליח וטמא ת

משום דמליחה אינו מפליט מה שנבלע בעץ  והטעם אר"י ,גבינותיו מותרין אפילו מלחן בהן גוישהם בני יומן ומלח בהן ה גויםואם עשה גבינות בדפוסי ה
וכן רגילות לתת מלח בקערה  .אבל בדיעבד שרי ,אך לכתחלה אסור משום הרחק מן הכיעור ,וא"כ הוי כטהור מליח וטמא תפל דשרי ,ובמתכת ובחרס ובאבן

ואומר  וראבי"ה פליג .תוספות וספר התרומה .לע בכליוהיינו טעמא דמלח אינו מפליט מה שב ,יבשה של בשר ונותנין מאותו מלח בתבשיל של חלב או איפכא
 ,וכשמכניס בו שוב גבינות כשרות מלוחים נאסרות ,והוי טמא מליח ,גויםכי הדפוס מחמת רוב המלח קיבל טעם של גבינות ה ,דאין הדפוס נקרא טמא תפל

ודמי לקערה שמלח בה בשר  ,אם הדפוס ב"י ,ע ואסור אפילו בדיעבדדדרך הציר להסרך ולהבל ,דבכי ה"ג לא מהני כלי מנוקב כדמוכח בהא דרב מרי בר רחל
שהתירה ונתן טעם לדבר שהדפוס  ראיתי לרבינו הקדושבגבינות שנמלחו בדפוס שנעשו בהם ונמלחו כבר גבינות האסורים  ומה ששאלת .דאסור לאכול בה רותח

אם קשים של עץ אפילו של מלח )מלא( חשיב כתפל וה"ל כטמא תפל )*ומלוח טהור ועומד( ]*וטהור מליח[ ]ומותר[ כתבתי לך אחי דברי כמו שעלה על לב ו
 )לדבריך( ]לך דברי[ אל תסמוך עליהם שמשון ב"ר אברהם ז"ל ה"ה:

 א  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מא עמוד

דכמכא היינו חלב והגוזל היה מלוח אלא שהוא נאכל מחמת מלחו ומש"ה שריא רב חיננא בהדחה בעלמא  יש מי שפירשההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא וכו'. 
יה צריך נטילת מקום כדין צונן לתוך צונן שאילו לא היה נאכל מחמת מלחו היה אסור מפני שבולע מן הכמך דהוה ליה חם לתוך צונן וכמ"ד עלאה גבר או ה

א הוא המליח וכמו שאפרש לפנינו בס"ד ואפילו למ"ד תתאה גבר היה אוסר מיהת כדי קליפה דאדמיקר ליה בלע כדאיתא בפ' כיצד צולין )דף עו א( א"נ שהכמכ
חא אלא דבתר הכי מערבי לה נסיובי ולא הגוזלא שכמך זה הוא כותח שאמרו עליו בפ' אלו עוברין )דף מב:( דאית ביה תלתא מיא תלתא קורטמי תלתא מל

דאינו נאכל מחמת  וכתב ר"ת ז"לדחלבא ומילי אחריני ונקרא כמך והיינו דאמרינן דהאי נאכל מחמת מלחו כלומר אחר שערבו בתוכו החלב ושאר הדברים. 
ר שאינו נאכל בעוד שמלחו בו וראיה לדבר מדאמר מלחו דאמרינן היינו בסתם מליחה שבני אדם מולחין לקדרה דכל כה"ג מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו כלומ

שחוטה שמואל ]דף קיא ב[ קדרה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח ושמואל לטעמיה דאמר מליח הרי הוא כרותח ובסמוך נמי אמרינן אימליחא ליה בשר 
נן הנהו שמלחו זה עם זה אסורין ובפרק גיד הנשה )דף צז ב( נמי אמרי בהדי בשר נבלה ואמרינן נמי אין מולחין אלא על גבי כלי מנוקב ואמרינן נמי דגים ועופות

ראיה לדבריו מדאמרינן  ועוד הביא ר"ת ז"לאטמהתא דאמלחן בגידא דנשיא וטעמא דכולהו משום דמליח הרי הוא כרותח וסתמא במליחה דקדרה משמע 
ה משום ברית מלח כשאר בשר ופרכינן טעמא דמעטיה קרא הא לא מעטיה קרא בפרק הקומץ רבה )דף כא א( דדם קדשים אי לאו דמעטיה קרא הוה בעי מליח

ה רת דם ודכוותהוה בעי מליחה והא אמר זעירי דם שמלחו אינו עובר עליו דם שבישלו אינו עובר עליו. וטעמא דדם שבישלו משום דכיון שנתבשל נפיק ליה מתו
התם  עליו וכיון שכן היכי תיסק אדעתין דבעי מליחה והא אי מלחי ליה נפק מתורת דם היינו פירכין נמי מלחו דכיון דמליח כרותח דצלי הרי נשתנה ואינו עובר

 וכן נראה מדברי בעל הלכות ז"לוהרי מליחה דקדשים כמליחה דקדרה היא כדאמרינן התם בהדיא וכן לקדרה אלמא סתם מליחה דקדרה חשבינן לה רותחת 
ושיעור צליה כדי הלוך מיל ומשמע משום דקי"ל דמליח הרי הוא כרותח דצלי הוא דיהבינן להו חד שיעורא אלמא שכתב דשיעור מליחה לקדרה כשיעור צליה 

דכל ששהה במלחו שעור שהייה לקדרה הוי רותח ומקמי הכי לא וא"ת והא אמרינן בסמוך דדגים ועופות  וכ"כ הרב הנשיא אלברגלוני ז"לבהכי חשיב רותח 
 ידנא דפלטי עופות בלעי דגים מינייהו אלמא אף על גב דלא שלימה פליטת עופות חשבינן להו רותחין י"ל דכיון דבשהייה דקדרהשמלחן זה עם זה אסורין דבע

דכל ששהה שיעור מליחה לקדרה מיקרי אינו נאכל מחמת מלחו  הילכך נקטינןמיקרי רותח בעוד שמלחו עליו לגבי דגים דרפו קרמייהו מיקרי רותח מקמי הכי, 
רותח ין ראוי לאכלו אא"כ מדיחו, וכן נמי מליח דקא בעי ליה לאורחא שאפי' אחר שהעביר מלחו מעליו אין דרך לאכלו אלא לאחר שרייה במים הוי כלפי שא

 בכלל אינו נאכל מחמת מלחו: ותרי הני גווני הוולעולם ואפילו אחר הדחה, 

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רסה 

. ואין זה מחוור בעינידמליח אין שם רותח עליו עד שימלחנו משני צדדים כמליחה דקדרה ואז הוא חשוב כרותח וצלי.  התוספותראיתי עוד מה דכתב מר בשם 
כזרת  דמה שאמרו מולחו והופכו ומולחו וכן לקדרה לאו למימרא שאינו כרותח להפליט דמו אלא בשמולחו משני צדדין. דתמה על עצמך ירך של שור עבה

המליחה נפלט כל הדם אפילו שבאמצע. וכשהיא  ע"ידין סגיא. ואפילו תחזור ותחתוך ממנה קצת אין צריך למלוח מקום חתך. שאנו רואים שבמליחת שני צד
( דאסרה רב אחא כולה כרותח דמבושל משום :חתכה דקה נאסור אלא אם מלח משני צדדין? ועוד הנהו אטמהתא דמימלחן בי ריש גלותא בגידא נשיא )דף צ"ז

דאפשר ו של גיד ורבינא לפחות כדי קליפה כרותח דכלי. והלא הגיד ושמנו לא נמלח אלא מצד אחד? אלא דההיא דוכן לקדרה היינו לכתחלה. דכל היכא שמנ
 מלחינן כל צדדין להפליט דמו יפה יפה. 

י דכתבתי בפרק כל הבשר )דף קי"ג( בהא דתניא בענין תתאה ועילאה בין חם מחמת אש לחם מחמת מלח ראיתי לכתוב קמיה דמר מאמפני שראיתי שחלקת ו
ל דלא דג טהור שמלחו עם דג טמא. הא דתניא דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר מדקתני סתמא ולא מפליג בין טהור עילאה או תתאה. פירשו המפרשים ז"

דתתאה כשר או אסור לעולם הכשר בולע ואסור. התם הוא  כשמואל דאמר צונן לתוך חם תתאה גבר. ובין דקיימ"ל ואע"גשנא עילאה או תתאה לעולם מותר. 
שהוא מותר דהוי חם מחמת אש שיש בו כח להפליט את חברו. אבל חם מחמת מלח אין בו כח להפליט את חברו אלא מבליעו. והיינו דכי טהור מליח וטמא טפל 

מי סיפא דברייתא דקתני טמא מליח וטהור טפל אסור. סתמא קתני ובין לעולם משום דטהור פולט ומבליע לטמא. אבל אין בו כח להפליט את האסור. וכן נ
תתאה  דקיימ"ל ואע"גשטהור למטה או למעלה לעולם אסור. לפי שאם הטמא מלוח למטה הרי יש בו כח להבליע את העליון ואסור ואפילו הוא למעלה אסור. 

 ,שאם היינו אומרין שדג שאני משום דרפי קרמיה ובלע טפי ואני אומרונבלעות בתוכו.  לפי שטיפות המליח הם חמות ונוטפות תמיד על הטהור ,הכא שאני ,גבר
 אבל בבשר נבלה מליח שנמלח עם בשר שחוטה טפל אינו נאסר אלא בשהטמא מליח למטה אתי שפיר. אלא דלקולא לא אמרינן. 

ן. ושמואל דאמר דמליח הוא כרותח טובא קא משמע לן וחדית לן טפי אמינא דמליח קיל טפי מרותח מחמת אש וכן הוא באמת נראה לעי ואי לאו דמסתפינא
טמא היה דלהוי כרותח דצלי. אלא הכי קאמרינן דג טהור שמלחו עם דג טמא תפל שכבר היה מונח בכלי. דלישנא דקאמרינן שמלחו עם דג טמא הכי משמע שה

דמותר בקליפה קאמר דכל שאינו טעון אלא קליפה מותר סתם קרי ליה כדאיתא  שם מתחלה. והילכך אם מליח טהור עליו מותר דתתאה גבר כשמואל. ואפשר
טהור התם. או דילמא לגמרי קאמר משום דרותח דמליח קיל מרותח דאש. טמא מליח כלומר אם אותו דג טמא שהוא מונח כבר בכלי הוא מליח אפילו היה 

דדינא דמליח  ,אסור לגמרי משום שומנו של טמא שמפעפע. והשתא לא תיקשי לן בהא מידי שנותן עליו תפל אסור דתתאה גבר. ואסור דקאמר עד כדי נטילה או
 שאינו נאכל מחמת מלחו ודינא דרותח דצלי דפליג ביה רב ושמואל דתתאה גבר ועילאה גבר חדא היא. כנ"ל. 

 הלכות בשר בחלב סימן תסט  -ספר אור זרוע חלק א 

שהכותח נמלח מימים רבים אפ"ה הוי חשוב מליחתו כרותח אי לאו דנאכל מחמת מולחו. ע"כ יש  אע"פ נןמהכא שמעי כתב מורי רבינו יהודה ב"ר יצחק
שהבשר  אע"פ ,להחמיר בבשר שיש זמן מרובה קצת שנמלח וכן גבינה מלוחה שיש לחשוב הציר והמליח שעליהם כרותח לענין דבר שיפלו עליהם או יפלו בו

מ"מ המלח והציר שעליו הוא אסור עד שיודח יפה יפה. ואותו מלח וציר שעליו חשוב  ,רה בהדחה אחר ששהתה כדי מליחת צלימותר לצלי בלא הדחה ולקדי
נראה  ,כרותח. ודוקא שהבשר והגבינה הם לחים ויש עליהם לחלוחית במלח או בציר שעליהם אבל גבינה יבישה וכן בשר יבש אחר שהוא יבש בימות החורף

וגבינים שנמלחו  .אבל אם חוזר ומלחלחו ע"י מים יש לחוש ,לעינים שאין בו לחלוחית כלל הכרותח בשנוגע בדבר יבש שנרא רי הואמליח הדלא שייך בו  לר'
 מולחן עכ"ל: תאחר עשייתם חושבן ר' דאין נאכלין מחמת מולחן אבל לאחר שנרחצו תו לא חשיבי לחוש אין נאכלין מחמ

 סימן לג הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח 

ו בהם או שיפל בשר או גבינה שיש לו זמן מרובה קצת שנמלחו ועדיין הן לחין ויש בהן לחלוחית במלח או בציר שעליהן יש לחושבם כרותח לענין דברים שיפלו
שנמלחו חושבן ר"י אין נאכלין  וגבינות .ואם חזרו ונתלחלחו ע"י מים יש לחוש ,עליהם אבל אם הם יבשים וניכר לעינים שאין בהם לחלוחית כלל אין לחוש

 מא"ז:אבל לאחר שנרחצו תו לא חשבינן אין נאכלין מחמת מלחן.  ,מחמת מליחה

 כנפי יונה סימן צא 



שאל הר"י אם האחד לח והאחד יבש ונגעו זה בזה כו', משמע אפילו שיפול '( )סוף סימן כ"ב ס"ק ז הגש"ד)קמ"ד ע"א ד"ה ואם הם יבשים( על שם  כתב הב"י
פך הי או"ז)סימן ל"ג( העתיק על שם  פכ"ה ובהגהת אשריר לח אין לחוש עכ"ל, וכן העתיק בתו"ח כלל כ"ב דין ג'. ובאמת הוציא הר"י דין זה מהאור זרוע, בדב

חות, שהרי ע"כ צ"ל בס"ק ט"ו פסק הרמ"א בסי' זה )סעיף ה(. ואין זה כדי לד הפרי חדשמזה, דאם חזר ומתלחלח ע"י המים יש לחוש, ומפני הגהה זאת דחה 
ן מרוב שהאחד ממנו הוא טעות סופר, וביותר תלינן ]הטעות[ בהגהות הרא"ש, כמו שהעיד בעל ספר מעדני מלך בהקדמותיו, שלא הי' לו אפשר להגיה אות

לחלק בין אם הוא מתייבש ממליחתו , שיש וי"ל עוד הטעיות שבהן. ובהגהות שלפנינו כתוב ואם חזרו ומתלחלחות. ואפשר שזהו יותר מלחלוח מים לבד, וצ"ע.
 מורה.עד שאפשר שהלך לו כח מלחו, אין חוזר מחמת לחלוחית מים. ובין אם הוא מלוח עודנה עליה בחוזק, אלא שנתייבש. והדבר מורגש ונראה לעין ה

 סעיף ז:

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן לג 

]רבא[ מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למישרי כה"ג אלא רב חיננא מפשרוניא דגברא רבא הוא.  לג ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא שרייה רב חיננא בר )רבה(
אינו נאכל מחמת מלחו עד ששורין ומדיחין  פרש"יוקסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח ה"מ דאינו נאכל מחמת מלחו והאי נאכל מחמת מלחו הוא. 

 דלא חשיב אינו נאכל מחמת מלחו אא"כ נמלח כעין עבוד כדאמרינן פרק כלל גדול )דף עה ב( האי אל ז"ל אומרוה"ר יעקב ישראותו כעין מליחת בשר להצניע. 
דאטו הנהו אטמהתא )לעיל דף צז:( דאימליחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא דמייתי  וקשה לר"תמאן דמלח בשרא חייב משום מעבד ומוקי לה דבעי ליה לאורחא 

)לעיל סימן כח( שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח וכן ההיא פינכא דרבי אמי )שם( וכן רב מרי )לקמן סימן מ( אימלח ליה  עלה מליח כרותח וכן קערה
וכן פירש בעל דכל מליחה שעושין לקדירה חשיב אינו נאכל מחמת מלחו.  והיה אומר ר"תשחוטה בהדי בשר נבילה אטו כל הני מליחות הוו לאורחא להצניע. 

 ור מליחה כשיעור צליה משום דיוצא הדם ע"י מליחה כמו ע"י צלי וכך חשיב מליח כרותח. וא"כ מליח שאנו עושים לקדירה כדי להפליט הדם הוידשיע הלכות
 מר רבמליח *כרותח וכן משמע פר' הקומץ רבה )דף כא א( ]דקאמר[ טעמא דמעטיה קרא דם ממליחה הא לאו הכי ליבעי מליחה הא נפקא ליה מתורת דם דא

לו. וקאמר יהודה דם שמלחו אין עובר עליו וכן דם שבשלו אי עובר עליו. אלמא מליחת קדשים קרי להו אינן נאכלים מחמת מלחו מדפטר דם שמלחו כמו שבש
צד יעשה התם במלח יכול תבוננו פירוש מעט להסיר טעם הטפל כבינה המישרת את האדם ת"ל במלח תמלח. הרבה הרבה שיהא רוב המלח מקלקל הטעם. כי
"מ חי אבל מביא האבר ומולחו וחזור והופכו ומולחו אמר רבא וכן לקדירה והיינו אין נאכל מחמת מלחו אם לא שידיחוהו יפה יפה להסיר המלח שעליו. וה

ה ע דאצלי קאי. ובספר התרומלצלי בעי קליפה. ואפילו בצונן. דע"י צליה רכיך הוא ובולע. ואי אית ביה פילי אסור כוליה ולא סגי ליה בקליפה לכאורה משמ
 כתב דאפילו חי. ואם מתבל בתבלין אסור אף על גב דלית ביה פילי:

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מא עמוד ב 

קרי דדתלמודא הכי וחי וצלי. דאמרינן חי היינו צונן וצלי היינו רותח אבל צלי צונן הרי הוא כשאר צונן דעלמא דסגי ליה בהדחה אלא צלי רותח קאמר ואורחא 
 תח קאמר שאיןלצלי רותח צלי סתמא כדתנן בפ' כיצד צולין )דף עה ב( סכו בשמן של תרומה אם חי הוא ידיחנו ואם צלי יקלוף את החיצון והתם ודאי צלי רו

ואי  לי רותח דאית ביה פילי דאגב פילי[ בלעסכין את הצלי אלא בעודו רותח כשצולין אותו על גבי האש ודאמרינן נמי ואי אית ביה פילי ]כולו אסור היינו בצ
 ומה ז"ל שכתבמתבל בתבלין והוי רותח אף על גב דלית ביה פילי כולו אסור ]לפי שהתבלים מושכים את הכמכא ומבליעים אותו בכולו וזה שלא כדברי בעל התר

 דאפילו חי דאית ביה פילי כולו אסור[ ולא נהירא דצונן ודאי בהדחה בעלמא סגי ליה:

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף ג עמוד ב 

א אלא רב גרסינן התם בפרק כל הבשר )חולין קיב א( ההוא בר יונה דנפל לכדא דכמכא שרייא רב חיננא בר רבא מפשרוניא אמר רבא מאן חכים למעבד כי ה
מת מלחו והני חיננא בר רבא מפשרוניא דגברא רבה הוה קסבר כי קאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח הני מילי דאין נאכל מחמת מלחו אבל האי הרי נאכל מח

שהבר יונה מליח היה אלא שהיה נאכל ופירש רש"י ז"ל שאין בה פילי.  אע"פמילי חי אבל צלי קליפה בעי ואי אית ביה פילי אסור ואי מיתבל בתבלי אסור 
אכיל ליה באפי נפשה בטלה  דאמרינן בפסחים פרק אלו עוברין דתלתא מלחא הוא ואמרינן נמי התם אי אע"גמחמת מלחו וכן הכמכא נאכל הוא מחמת מלחו 

דחלבא דעתו אצל כל אדם דאלמא אינו נאכל מחמת מלחו התם קודם שעירב בתוכו נסיובי דחלבא ושאר דברים שמערבין בו אבל לאחר שמערבין בו נסיובי 
הוה ליה צונן לתוך צונן ובהדחה שהכמכא נאכל הוא מחמת מלחו והילכך  גם הרמב"ם ז"ל וכ"כושאר הדברים ממתקין אותו עד שחוזר נאכל מחמת מלחו 

יקלף  יחנו ואם צליבעלמא סגי ליה והני מילי חי כלומר חי צונן אבל צלי רותח קליפה בעי. וההיא נמי דאמרינן בכיצד צולין סכו בשמן של תרומה אם חי הוא יד
הוא שסכין את הצלי כשהוא חם או כשהוא חי צונן ואחר כך את החיצון הכי נמי פירושא אם חי צונן הוא ידיחנו ואם צלי רותח הוא. ואורחא דמילתא הכי 

 . והילכך אם נפל צלי צונן לכמכא אף הוא בהדחה סגי ליה דלאחר שנצטנן הלכה רתיחתו והרי הוא כצונן גמור ואינו בולע. כ"כ הראב"ד ז"לצולהו. 

לע דאצלי קאי. כלומר ואם צלי הוא ואית ביה פילי ב נראה מדברי רש"י ז"לדלית ביה פילי.  אע"גואי מיתבל בתבלי  ,והא דאמרינן ]ואי[ אית ביה פילי אסור
 מותאבל הרב בעל התרוטפי וכוליה אסור דכיון דאית ביה תרתי לגריעותא חדא דצלי רותח הוא ועוד דאית בה פילי בלע טובא. ואי נמי צלי ומתובל בולע הרבה. 

 ואי קשיא לךנראין לי עיקר שאם אתה אומר כן נמצאת אומר אפילו צונן בצונן אי אי פילי אסור.  ז"לודברי רש"י פירש דאפילו חי אי אית ביה פילי אסור. 
. כמתבשל בתוכולדברי רש"י ז"ל כיון דצלי רותח הוא אפילו אי לית ביה פילי היאך מספיק לו בקליפה והלא הכמכא רך וחזר הבר יונה שנפל לתוכו חם להיות 

כשמואל דאמר בפרק כיצד צולין דתתאה גבר ומצנן הוא את החם העליון אלא שעד  וקיימ"להכמכא הוה ליה כחם לתוך צונן י"ל כל שנפל הבר יונה בתוך 
ינו כצונן שתחתון מקרר אותו בולע קצת וקליפה בעי כדאיתא התם בפרק כיצד צולין ואעפ"י שהבר יונה שוקע בתוך הכמכא ונמצא הכמכא צף על הבר יונה א

א במקומו הוא הגובר והילכך כיון שנפל הבר יונה בתוך הכמכא שהיא במקומו הוא הגובר ומקרר הבר יונה דנפל לגוויה בקליפה סגי ליה לתוך חם דכל שהו
 כנ"ל.

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יט 

פלחים פלחים או שהיה מתובל בתבלין ונפל לחלב או עוף שחוט שנפל לחלב או לכותח שיש בו חלב, אם חי הוא מדיחו ומותר, ואם צלי קולפו, ואם היו בו 
 לכותח הרי זה אסור.

 בית יוסף יורה דעה סימן צא אות ז ד"ה ודוקא בבשר 

 ודברי הרמב"ם בפ"ט סתומים כדברי הגמרא ואין בהם הכרע.

 סעיף ח:

 תתכח  -תתכז מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז 

]*רב חסדא אמר מפני שמעמידין אותה בחומץ רב נחמן אמר מפני שמעמידין אותה בשרף ערלה[ וכו' ופרכינן ולרב חסדא  אמר שמואל מפני שמעמידין בקיבה
ומכאן יש להוכיח דאם נאסר בשר בחלב ע"י מליחה ולרב נחמן תתסר בהנאה קשיא ולשמואל לא פריך אע"פ דהוי בשר בחלב ש"מ דאינו אסור אלא באכילה. 

 הלכך המתיר בהנאה אין מוחין בידו כל כמה דלא אשכחן ראיה לאיסור. ,ויש דוחין ,באכילה אסור ולא בהנאהאו ע"י כיבוש דדוקא 

 ספר האגור הלכות איסור והיתר סימן אלף רנד 

בידו כמה דלא אשכחן יש להוכיח דאם נאסר בשר בחלב ע"י מליחה או ע"י כבוש. דדוקא באכילה אסור ולא בהנאה. ויש דוחין. הלכך המתיר בהנאה אין מוחין 
 ראיה לאסורא. מרדכי.

 ספר אור זרוע חלק ד פסקי עבודה זרה סימן רפה 



דאם שהה יותר מיום אחד דאסור משום דהוי ככבוש. והביא ראי' מפ' אלו עוברין דמסיק התם בשר בחלב חידוש הוא  פסק ר"ת זצ"לבשר שנפל בחלב צונן. 
יותר מיום אחד אסור והיינו טעמא דחשבינן ליה כבוש. ובפרק כל הבשר אמר שמואל מלוח הרי הוא כרותח.  דאי תרו לי' כולי יומא בחלבא שרי. משמע הא

פליט ובולע כבוש הרי הוא כמבושל ומפליט ובולע. ובההיא דלעיל גבי עכברא בשיכרא דמשערי' בששים אף על גב דצונן אלא משום דכבוש הרי הוא כמבושל ומ
 י נמי משמע בפר' בצל תרומו' שהכבוש מבליע ומפליט. מיהו נראה בעיני דלא אסיר אלא מדרבנן. דכבוש הרי הוא כמבושל היינודהא שהה יותר מיום אחד. והכ

 אסר אפי' יום אחד וכן כל איסור צונן ביום אחד וריב"א זצ"ללענין פליטה ובליעה. אבל לא הוי כמבושל לענין ללקות עליו משום לא תבשל גדי בחלב אמו. 
 אסיר. מדקאמר חידוש הוא דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי. ואי לא בלע מאי חידוש' אלא ש"מ דבלע. וכיון דלבע אסור מדרבנן.בולע ו

 סימן צא

 ד -סעיף א 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף קח עמוד א 

 אסור.  -אסור; ניער את הקדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה  -טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה  .מתני'

 : חולין דף קח עמוד א רש"י

אם יש  :חתיכה בלבדבתוך הקדירה על אחת מן החתיכות ולא הגיס את הקדירה ולא נחלק טעם הטיפה אלא לאותה . טיפת חלב שנפלה על החתיכה' מתני
' באותה חתיכה כלומר שאין באותה חתיכה לבדה ששים לבטל הטיפה מיד נאסרת החתיכה ובשאר חתיכות דקדרה לא איירי תנא דמתני. בה בנותן טעם

דהשתא נתערבה הטיפה הגיס בה מיד קודם שקבלה החתיכה טעם מן הטיפה . ניער את הקדרה :ובגמרא פליגי בה אם חוזרת אותה חתיכה ואוסרתן או לאו
  :ט ליתן בכל הקדרה''כ יש בנ''כלומר אין כח בטיפה לאסור כולן אא. ט באותה קדרה''אם יש בה בנ :בכולן

 דחדוש הוא, אי חדוש הוא, אף על גב דליכא -דאורייתא, דאי סלקא דעתך דרבנן, מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן  -אמר אביי: טעמו ולא ממשו בעלמא  גמ'.
אמר ליה מר   , ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה. חענ"נ -ן טעם נמי! אמר ליה רבא: דרך בשול אסרה תורה. אמר רב: כיון שנתן טעם בחתיכה נות

רבי יהודה כל כרבי יהודה, דאמר מין במינו לא בטיל, לימא פליגא אדרבא, דאמר רבא: קסבר  -זוטרא בריה דרב מרי לרבינא: מכדי רב כמאן אמר לשמעתיה 
רוטב בדנפל  -הכי נמי, הכא במאי עסקינן  -שהוא מין ומינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו! אמר ליה: אי דנפל ברוטב רכה 

ב ורבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי: עבה; ומאי קסבר אי קסבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה אמאי נעשית נבלה? אלא קסבר אפשר לסוחטו אסור. דאיתמר, ר
מותר. וסבר רב אפשר לסוחטו אסור? והאיתמר, כזית בשר שנפל לתוך  -אסור, שמואל ורבי שמעון בר רבי וריש לקיש דאמרי: אפשר לסוחטו  -אפשר לסוחטו 

 -לב נבלה הוא! לעולם קסבר רב אפשר לסוחטו חלב אמאי מותר? ח אסור -יורה של חלב, אמר רב: בשר אסור וחלב מותר, ואי סלקא דעתך אפשר לסוחטו 
גדי אסרה תורה, ולא חלב; וסבר רב גדי אסרה תורה ולא חלב? והא איתמר, חצי זית בשר וחצי זית  -אסור, ושאני התם דאמר קרא: לא תבשל גדי בחלב אמו 

לם רה תורה ולא חלב, אאכילה אמאי לוקה? חצי שיעור הוא! אלא, לעוחלב שבשלן זה עם זה, אמר רב: לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בשולו, ואי ס"ד גדי אס
 בלע, מפלט לא פלט; סוף סוף כי נייח הדר פליט! כשקדם וסילקו.  -כגון שנפל לתוך יורה רותחת, דמבלע  -קסבר רב: חלב נמי אסור, והכא במאי עסקינן 

 פירוש רש"י: 

פ שאין אוכל ממש כגון סילק האיסור ואין כאן אלא טעמו ''ינן בכל איסורין משנתנו טעם בהיתר אעהא דאסר. אמר אביי טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא
ג דכי מסלק זה מתוך ''מלא תבשל שלשה פעמים האמורים בתורה ואע:( דף קטו)דאורייתא היא דגמרינן מבשר בחלב דאסריה רחמנא באכילה כדגמרינן לקמן 

ט ''מ :בכל שאר איסורין טעמו דרבנן היא דלא גמרינן להו מבשר בחלב. ד''דאי ס :יה גמרינן לכל איסורין במה מצינוזה לאחר בשולו אין כאן אלא הטעם ומינ
דשניהם מין היתר זה לבדו וזה לבדו וכשנתערבו נאסרו ועוד שדרך בשול נאסרו בלא אכילה הילכך לא גמרינן חומרא . לא גמרינן מיניה משום דחדוש הוא

מ ''כל דהו דהא בשר בחלב הוא אלא ש' דבעיא טעמא בלא נותן טעם נמי אסור דהא חדושא חדיש ביה רחמנא ואפי' אמאי קתני מתני. אי חדוש הוא :מינייהו
מישתרי מזרוע בשלה ד.( לעיל דף צח)לאו חדושא דאהכי קפיד רחמנא דומיא דכלאי הכרם דמתסרי נמי משום כלאי תערובת דכיון דלאו חדוש הוא גמרינן ליה 

ג דליכא טעמא ליתסר דהא ליכא למגמריה מזרוע בשלה על כרחך בגופיה גלי ''לעולם אימא לך חדוש הוא ודקאמרת אע. אמר ליה רבא :כל כמה דליכא טעמא
יתין אם יש בנותן הא דתנן במתנ. אמר רב :קרא דבעינן טעמא מדלא אסרתו תורה אלא דרך בשול שאסר הבשר להתבשל בחלב ואין לך כגון זו שלא יתן טעם

החתיכה  טעם באותה חתיכה לאסור את כל הקדרה דכיון דנאסרה החתיכה היא עצמה כולה נעשית איסור ואוסרת כל החתיכות כולן ואפילו יש בהן כדי לבטל
קסבר רבי :( לעיל דף ק)גיד הנשה ' בפ. לימא פליגא אדרבא דאמר :ורב סבר לה כרבי יהודה דאמר מין במינו לא בטיל. מפני שהן מינה :כולה נאסרות כולן

 לבטלו לאיסוריהודה כל מין ומינו ודבר אחר שעם מינו כלומר מין דאיסור שנתערב עם מינו ובשאינו מינו דהיתר סלק את מינו דהיתר כמי שאינו מועיל לא 
ו של יו ולבטלו אלא סלקהו כאילו אינו כאן וירבה שאינו מינדמין במינו לא בטיל ולא תוספת הוא נוסף עליו להיות שניהם איסור ולא יוכל מין האחר לרבות על

דק דק של בשר ושומן דכוליה מין בשר . ברוטב עבה :היתר על האיסור ויבטלנו והכא נמי יש כאן רוטב שיוכל לבטל את כל החתיכה הנאסרת ואמאי אוסרת
וחזר ובישל ההיתר הזה עם היתר אחר שאפשר האיסור הנבלע בזה ליסחט  רב באפשר לסוחטו באיסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם ואסרו. ומאי קסבר :הוא

הותר גם הראשון מפני שנפלט האיסור ממנו ולכתחלה הוא דאסור שאין מבטלין . אי קסבר :ממנו וליחלק בהיתר האחרון ואין בו כשיעור לאסור את האחרון
הא אפשר היא ליסחט ממנה וליחלק לאחרים שלא קבלו ממנה כלום ואין לנו . שת נבלהאמאי חתיכה נע :איסור לכתחלה ומיהו דיעבד שרי לאכול אף הראשון

משנאסרה . אלא קסבר :לאסור עד שיתן החלב טעם בכולן דליכא למימר אפשר ליסחט מזה וליבלע בזה שהרי כולן שוין בטעמו ואיזה תתיר ואיזה תאסור
בשר  :אף הראשון שנאסר. מותר :נעשה איסור להיות כאן שיעור גדול לאסור אחרים הרבה החתיכה שוב אין לה היתר בסחיטה ואשמועינן אף ההיתר שבה

הרי חלב מעט שנבלע בבשר נעשה נבלה שהרי נאסר וכשחזר ונפלט בשאר החלב הוה ליה מין במינו חלב אסור . חלב אמאי מותר :שנתן החלב טעם בו. אסור
ואפילו חלב מותר ואפילו היה בבשר שיעור גדול . גדי אסרה תורה ולא חלב :זה שנבלע ונסחט. חלב נבלה הוא :בחלב היתר ורב אית ליה מין במינו לא בטיל

הכי משערינן יין וחלב וכל משקה לשערו בכזית מביא כוס מלא משקין ומביא זית ונותן . חצי זית חלב :ל נמי לרב דחלב מותר''לתת טעם בשר בכל החלב ס
ואינו לוקה על  :דכזית איסור אכל. לוקה על אכילתו :חוץ וההוא דנפיק הוי כזית וכך היא שנויה בתוספתא בפרק נזיר שאכללתוכו הזית והמשקה יוצא ל

. והכא במאי עסקינן :היכא דיש בו טעם איסור או איסור מינו בלא טעם' גרסי. אלא לעולם קסבר רב חלב נמי אסור :לקמן מפרש טעמא בשמעתין. בשולו
. כשקדם וסילקו :שר אסור חלב מותר כגון שנפל אותו זית לתוך יורה רותחת דמה שבולע אינו פולט שכל זמן שאינו נח מרתיחותיו אינו פולטדאמר רב לעיל ב

 :לאותו זית קודם שתנוח

 :מסכת חולין דף קח עמוד ב

אבשול נמי לילקי! אי לא  -חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה, אמר רב: לוקה על אכילתו, ואינו לוקה על בשולו; מה נפשך, אי מצטרפין  גופא,
ך ה על אכילתו כ, ובבא מיורה גדולה. ולוי אמר: אף לוקה על בשולו, וכן תני לוי במתניתין: כשם שלוקלעולם לא מצטרפיאאכילה נמי לא לילקי!  -מצטרפין 

 אוכלין אותו מחמת בשולו.  שאחריםבבשול  -לוקה על בשולו, ובאי זה בשול אמרו 

החתיכה עצמה נעשת נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן  -תנאי היא, דתניא: טפת חלב שנפלה על החתיכה, כיון שנתנה טעם בחתיכה  -ואפשר לסוחטו עצמו 
 -בשלא ניער ושלא כסה, ודברי חכמים  -וחכ"א: עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות, אמר רבי: נראין דברי ר' יהודה דברי ר' יהודה,  -מפני שהן מינה 

בתחלה  -בתחלה אלא בסוף, ולא כסה  -כלל, מבלע בלע מפלט לא פלט! ואלא, לא ניער  -כלל, ולא כסה  -בשניער וכסה. מאי לא ניער ולא כסה? אילימא לא ניער 
אסור. אמאי, הא  -אסור, מכלל דר' יהודה סבר: כי ניער מתחלה ועד סוף וכסה מתחלה ועד סוף  -, אמאי, הא בלע והא פלט! קסבר: אפשר לסוחטו אלא בסוף

בתחלה,  יערלא בלע כלל? אימא לא ניער יפה יפה, ולא כסה יפה יפה. אמר מר: ודברי חכמים כשניער וכסה, מאי ניער ומאי כסה? אילימא ניער בסוף ולא נ
מתחלה ועד סוף, מכלל דרבנן סברי: ניער בסוף ולא  -מתחלה ועד סוף, וכסה  -וכסה בסוף ולא כסה בתחלה, האמרת נראין דברי ר' יהודה בהא? אלא, ניער 

ר לסוחטו פליגי, דלמא, מותר. א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא: ממאי דבאפש -אפשר לסוחטו  -מותר, אלמא קסברי  -ניער בתחלה, כסה בסוף ולא כסה בתחלה 



דברי הכל אסור, והכא במין במינו קא מיפלגי, ורבי יהודה לטעמיה דאמר מין במינו לא בטיל, ורבנן לטעמייהו דאמרי מין במינו בטיל! האי  -אפשר לסוחטו 
י נראין דברי רבי יהודה בהא ודברי חכמים בהא מאי? אי אמרת בשלמא דרבנן במין במינו הכא כרבי יהודה סבירא להו ובאפשר לסוחטו פליגי היינו דקאמר רב

 במין במינו קמיפלגי האי נראין דברי ר' יהודה ואין נראין מבעי ליה, ותו לא מידי. -אלא אי אמרת אפשר לסוחטו דברי הכל אסור והכא 

 : רש"י חולין דף קח עמוד ב

לוקה על אכילתו שבא מיורה גדולה ולצדדין אמר רב למילתיה אכל חצי זית בשר  כ היה בו בתחלה כשיעור וכי אמר רב''לעשות איסור אא. לעולם לא מצטרפי
דאם בשל  וחצי זית חלב הבא מיורה גדולה שנתבשל בה שיעור מזה ומזה ונאסרו לוקה על אכילתו שאכל שיעור שלם איסור של שם אחד ואין לוקה על בשולו

כלומר שנתבשל  גוים. אחרים :ן מכלל היתרן לקרות איסור עד שיהא בכל אחד ליעשות איסור לעצמוכחצי זית בשר וכחצי זית חלב זה עם זה לפי שאין מצטרפי
כלומר כיון שיש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה הכל אסור ואפילו ניער את הקדרה דאיכא למימר נחלק לכולן . כיון שנתנה טעם באותה חתיכה :כל צרכו

דכיון ' לפיכך אוסרת כולן ואפילו הן אלף שיש בהן כדי לבטל חתיכת האיסור כו. מפני שהן מינה :א מפרש לקמיהה אסור וטעמ''והרי אין בו כדי לאסור אפ
ד דאטפה קיימי עד שיהא בה כדי ליתן טעם בכולם אין ''קס. 'א עד שתתן טעם כו''וחכ :דמינו נינהו לא בטיל טעמא דבשר דנפיק מיניה שאף טעם הבשר נאסר

. ניער :מפרש לקמיה כולה מילתא דרבי. 'נראין כו :דק דק של בשר שיורד לשולי קדרה. קיפה :יכה ראשונה מפני שהוא חוזר ונסחטכאן איסור אפילו בחת
אמאי נאסרות . אילימא לא ניער כלל :הגיס בה במגיס המנער את הקדרה מתפשט הטעם בכולה וכן המכסה אותה מפני שמי השוליים עולין עד פה ויורדין

כ ''וקבלה החתיכה את הטעם ואח. לא ניער בתחלה :באחרות את טעם החלב שהחלב בגגה של חתיכה הוה. מפלט לא פליט :ההיא חתיכה. לע בלעמב :האחרות
מפני . קסבר אפשר לסוחטו אסור :מה שבלעה וחזרה להתירה והאיסור שיצא ממנה אין בו כשיעור לאסור. הא בלע והא פלט :ניער וחזרה ופלטתה באחרות

לא שכולה נעשית איסור וכל הנסחט ממנה אסור וכל הנשאר בה אסור וכיון דאף טעם בשר שבה נאסר חוזר ואוסר האחרות אפילו הן אלף דמין במינו 
אוסר אף יהודה בשלא ניער בתחלה אבל איני רואה את מה שהוא ' נמי אסירי דמדקאמר רואה אני דברי ר. 'יהודה סבר כי ניער כו' ופרכינן מכלל דר :בטיל

חתיכה ראשונה יותר מן האחרונה ובטיפה הזאת . הא לא בלעה :יהודה אלא בשלא ניער' בשניער מכלל דאיהו אף בשניער אסר מדלא קתני אמר רבי לא אמר ר
 דאפשר לסוחטו אסור ובמיןכ פלטה כשניער בסוף ובהא גזירה לא סבר לה רבי כוותיה אבל ב''ובלעה ואח. שמא לא ניער תחלה יפה :אין שיעור לאסור את כולן

 :המתירין את הכל נראין לרבי כשניער אבל בשלא ניער לא נראה לו מכלל דהם מתירין אף בשלא ניער. אמר מר ודברי חכמים :במינו לא בטיל סבר לה כוותיה
רי המתירין הואיל וניער בסוף וחזר ונסחט ג דקבלה את הטעם קאמר רבי דרואה הוא את דב''דאע. אילימא ניער בסוף ולא בתחלה :דקאמר רבי. ומאי ניער

ראה את דברי המתירין בזו דכיון דפשט מתחלה הטעם בכולה קדרה . ניער מתחלה ועד סוף :יהודה בהא' דקסבר אפשר לסוחטו מותר האמרת נראין דברי ר
מדקאמר רואה אני את דבריהם בשניער . 'מכלל דרבנן סברי כו :יהודה החושש שמא לא ניער יפה יפה' ואין בה כדי לאסור את כולה מותר ולא ראה דברי ר

וממאי  :בתחלה ואין אני רואה את דבריהם מה שהתירו בשלא ניער מתחלה והן מתירין אותו בניעור שבסוף ומשום סחיטה מכלל דקסברי אפשר לסוחטו מותר
כה דילמא חתיכה קמייתא ודאי אסירא ואסיפא דמילתיה דרבי יהודה דאסר והאי עד שתתן דקאמרי רבנן אטיפה קאי ושרי אף החתי. דבאפשר לסוחטו פליגי

 ינו נמי בטילאת השאר אפילו הן אלף מפני שהן מינה פליגי רבנן ואמרי לעולם אין חתיכה זו אוסרת את השאר עד שיהא בחתיכה כדי לתת טעם בכולן דמין במ
החתיכות בשלא ניער בתחלה וקבלה טעם האיסור ונעשת איסור אלא בסוף וחזרה ופלטה  ורבי הכי קאמר רואה אני את דברי רבי יהודה לאסור אף בשאר

ר מתירין כשניעבאחרות ומין במינו לא בטיל ואין אני רואה דבריו בשניער בתחלה דהא לא נעשת איסור ולשמא לא ניער יפה לא חיישינן ורואה אני את דברי ה
ר לא חיישינן ואין אני רואה היתר אפילו באחרות בשלא ניער בתחלה אלא בסוף דנעשת איסור מתחלה בתחלה כדפרישית דלא נעשת איסור ולשמא לא ניע

כולם מודים דלא בטיל ובחתיכה קמייתא שרו רבנן משום . האי מאי אי אמרת בשלמא במין במינו :ואוסרת בסוף את חברותיה במשהו דמין במינו לא בטיל
אלא אי אמרת אפשר  :דשייך למימר נראין דברי חכמים המתירין בשניער בתחלה דלא בלעה. היינו :פה קאידאפשר לסוחטו מותר ועד שתתן דקתני אטי

והאי דקשרו רבנן בין שניער בתחלה ובין שלא ניער בתחלה אשארא הוא דקשרו ומשום דמין במינו בטל ועד שתתן דקתני אחתיכה . לסוחטו לרבנן נמי אסור
דברי חכמים בשניער והא רבנן נמי אסרי לה לחתיכה דאית להו גזרה שמא לא ניער יפה יפה ורבי מדתלי טעמא דהיתרא קאי היכי מצי רבי למיתני נראין 

ן מיהא בשניער מכלל דשרי אף בקמייתא משום דלא בלעה ואין נראין לו בה לא דברי רבי יהודה האוסר בכולן ולא דברי חכמים המתירין באחרות ואוסרי
לא שמיענו דמין במינו לא בטיל ועוד דלא חיישינן לשמא לא ניער יפה הכי איבעי ליה למיתני נראין דברי רבי יהודה שאוסר בכולן בשבראשונה ואם בא רבי לה

לשמא לא  ניער בתחלה אלא ניער בסוף דכיון שקבלה הטעם ונאסרה אוסרת חברותיה בכל שהוא דמין במינו לא בטיל ואין נראין דבריו כשניער דאיהו חושש
 אטיפה קאיר יפה ואוסרת כולן דכיון דניער לא חיישינן להכי ואף הראשונה מותרת ומדקאמר נראין דברי חכמים מכלל דרבנן בקמייתא נמי שרו ועד שתתן ניע

לסוחטו אסור  יהודה דאפשר' אין לשנות את הסוגיא והשתא דקם ליה רבי בשיטתיה דר. ותו לא מידי :וקסברי אפשר לסוחטו מותר ולא נעשית החתיכה נבלה
ועבדינן  ל הא אמרינן שמואל באיסורי במקום רב ליתא וכן לגבי רבי יוחנן ליתא''ג דאיפליגו עלייהו שמואל ור''ורב ורבי יוחנן ורבי חנינא נמי כוותיה סברי אע

 בחתיכת בשר ויש בו ליתן טעם בה ואפילו איןכרבי יהודה בין בטיפת חלב שנפל על החתיכה ולא ניער ויש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה ובין בחלב הדבוק 
ואין מועילין שאר החתיכות לבטלה דכולן נאסרות ואפילו הן אלף דבהא נמי קיימא לן כרבי יהודה דמין  חענ"נבו כזית דהוי חצי שיעור אסור מן התורה וה

אמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו ותניא כותייהו במינו לא בטיל דהא קם ליה רבי בשיטתיה ורב ושמואל נמי בשיטתיה קיימי דרב ושמואל ד
חלא  ל התם ותניא נמי כוותייהו שמעינן לאביי ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר''ג דאיפלוג עלייהו רבי יוחנן ור''ואע:( דף עג)במסכת עבודה זרה 

פסק רבא הלכתא כרב דמין במינו במשהו דאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא  נמי.( דף ל)ובפסחים .( דף סו)במסכת עבודה זרה ' לגו חמרא כו
בדילי אינשי במינו במשהו ומפרשינן טעמא במינו במשהו רב לטעמיה דאמר כל איסורין שבתורה במינו במשהו ובשלא במינו גזר רב בחמץ אטו מינו משום דלא 

ו יהודה בין באפשר לסוחטו אסור וכולה נעשית נבלה בין במין במינו לא בטיל אבל אם יש ברוטב לבד' הלכה כר מיניה ואתו לזלזולי ביה שמע מינה בתרוייהו
רבי יהודה מודי דכל מין ומינו ודבר אחר סלק את מינו כמי ' יותר מששים בכל החתיכה שקבלה את הטעם הרוטב מבטלה ומשליכה וכולן מותרות דבהא אפי

ו כ כולהו מוד''ולא אפשר לאוקמא דא' עליו ומבטלו ואית ספרים דמתניא בהו איפכא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בשניער וכסה כושאינו ושאינו מינו רבה 
כ על כרחך לרבנן נמי קמייתא אסורה דהא בלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ''בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי פלוגתייהו נמי בשלא ניער כלל א

 :א איירי באפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסינן להול

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן כב 

ניער )אחר כך( את הקדירה אם יש בו בנותן טעם באותה *אם יש בה בנ"ט באותה חתיכה אסורה ]דף קח א[  ,]כב[ מתני' טיפת חלב שנפלה על חתיכה אחת
 קדירה אסורה:

אמרי אפשר לסוחטו אסור, שמואל ור"ש בן לקיש אמרי אפשר לסוחטו מותר. פירוש איסור שנבלע בהיתר ונתן בו טעם  איתמר: רב ור' חנניא ורבי יוחנןגמ' 
י יוחנן ואסרו וחזר ובשל היתר זה עם היתר הרבה שאפשר להסחט האיסור הנבלע בהיתר וליחלק בהיתר האחרון ליבטל בששים, קא סברי רב ור' חנינא ורב

וצריך ששים לבטל את  ,והיא נשארת באיסורה ,וב אין לה היתר בסחיטה, שאף ההיתר שבה נעשה איסור וכל היוצא ממנה אסורמכיון שנאסרה החתיכה ש
הרוטב מותר וכל החתיכות אסורות אם חתיכת האיסור ראויה  ,כולה. ואף כשיש ששים לבטל את כולה אותה חתיכה אסורה והשאר מותרות. ואם אין מכירו

כמו שאכתוב  ,אבל בשאר איסורין אף חתיכה הראויה להתכבד אין אוסרת האחרות ובטלה ברוב ,. ודוקא בשר בחלב}משמע מדבריו מין במינו בטיל[ להתכבד
( ז סימן לח)לעיל פ" ולדברי רבינו אפרים זצ"ל .אפשר לסוחטו אסור קיימ"להילכך  ,וכרבי יוחנן לגבי ריש לקיש ,סוריןיוהלכתא כרב לגבי שמואל בא .למעלה

 אבל שאר איסורים לא. ופסק דמין במינו כתבתי במסכת ע"ז )פ"ה סימן כח(: ,לא נחלקו אלא בבשר בחלב שתערובתן אוסרתן ונעשה שם אחד של איסור

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן כב הגהה א 

ומשמע איסור  ,י צריך ששים לבטל כל החתיכה הלא לא נאסרה כולה* ומהכא משמע שחלב מפעפע בכל החתיכה דאי במקצת גרידא כי נמי ניער וכיסה אמא
אבל ביבש לא אזלא הבליעה אפילו יש חתיכה אחרת נוגעת בה אינה  ,הנבלע בחתיכה אינו הולך חוץ מאותה חתיכה כי אם ע"י הרוטב שמוליך הבליעה חוצה לה

דאי  ,תיכה ראשונה למה לא יסייעו לבטל הטיפה גם החתיכות אחרות שנוגעות להדאי מתפשטת מחתיכה לחתיכה בלא רוטב כי נמי אין ס' בח ,אוסרת אותה
א"כ אפילו בלא ניער וכיסה נמי נאסרו כולן וצריך ס' לבטל כל החתיכות  ,ואפ"ה צריך ]ס'[ לבטל כל החתיכה ,משום זה שנאסרת תחלה נעשת כולה נבלה



השתא שלא נאסרה  ,כדאמרן פרק כיצד צולין חם לתוך חם דברי הכל אסור ,שאם היתה ראשונה נבלה גמורה היתה אוסרת אותה שאצלה אע"פ ,הראשונות
ולא תאסור חתיכה אחרת שאצלה כיון שהאיסור עצמו אינו הולך  ,י הרוטב שניער וכיסהע"אותה בליעה אינה הולכת חוצה לה אלא  ,אלא מחמת בליעת איסור

 אע"פוכל שכן שתי קדירות שהן אצל האש אחת של חלב ואחת של בשר שהן רותחות דאין נבלע מזו לזו  .עכ"ל ספר התרומה ,ש רבינו שמואלשם כדפיר
 ועי' שוב במרדכי: כך פסק מהר"םשנוגעות. 

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן כג 

 מותר ]דף קח ע"ב[ ומיירי שנפל לתוך יורה רותחת וקדם וסילקו קודם שנח מרתיחתובשר שנפל לתוך יורה של חלב. אמר רב בשר אסור חלב *איתמר כזית  [כג]
 בחלב ששים כנגד הבשר אפילו]אם אין[ אבל  ,שהחלב בולע שמנונית הנפלט מן הבשר ואין בו שיעור לאסור אותו ואע"פ ,דמיבלע בלע מיפלט לא פליט מה שבלע

 סלקו מיד הכל אסור:

 ח סימן כג הגהה א  הגהות אשרי מסכת חולין פרק

שיש צד היתר כדמפורש  אע"פ* וטיפת חלב שנפלה על דופן הכלי אם נפלה כנגד הרוטב ויש מן הרוטב ששים כנגד הטיפה מותר ממה נפשך אבל אם נפל בריקן 
אם נפל רוב חלב על הדופן אין להתיר באורך נהגו לאסור ודוקא שנפל לדופן שלא לצד האש אבל נפל לצד האש נהגו להתיר לפי שהאור שורפו ומייבשו מיד ו

 י ששים וה"ר יחיאל בשם ריצב"א היה מתיר אפי' גם שלא כנגד הרוטב בששים בערבי שבתות. מרדכי:וע"אפילו כנגד האור אא"כ נפל כנגד הרוטב 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ק עמוד א 

אינה אוסרת עד שתתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. אוקי רב אמורא עליה ודרש: כיון שנתן טעם  -דרש רבה בר בר חנה: חתיכה של נבלה ושל דג טמא 
י יהודה, כרב -חתיכה עצמה נעשת נבלה, ואוסרת כל החתיכות כולן, מפני שהן מינה. אמר ליה רב ספרא לאביי: מכדי, רב כמאן אמרה לשמעתיה  -בחתיכה 

}ר"ל עד שאתה אוסר משום החתיכה שקיבלה טעם מהנבלה, תאסור משום לא בטיל, מאי איריא כי נתן טעם? אפילו כי לא נתן טעם נמי!  -דאמר מין במינו 
. רבא סרת השאר{}את הנבילה ולכן רק החתיכה שקבילה טעם ממנה או בשקדם וסלקו -אמר ליה: הכא במאי עסקינן הנבילה גופה שהיא ממין החתיכות{ 

 רבה עליו ומבטלו:  -סלק את מינו כמי שאינו, ושאין מינו  -לא קדם וסלקו, הוי מין ומינו ודבר אחר, וכל מין ומינו ודבר אחר  -אפילו תימא אמר:

א חשבינן להיתר שהו, יף על איסורוומצד שני הוא אינו מוס, שהוא ממינו של האיסור אינו מבטל את האיסור]דהיינו שאר החתיכות[ כיון שמין ההיתר  פירוש]
והיו בקדרה גם רוטב , בשעה שהתערבה הנבלה בכשרה, והכא נמי ! בטל ברוב ההיתר שאינו מינו]נבלה לבדה[ והאיסור , מינו כאילו הוא מסולק מהקדרה

, שנבלע פליטתה בחתיכת ההיתר הסמוכה להאילולי , היתה צריכה חתיכת הנבלה להתבטל ברוב ההיתר של הרוטב והתבלינים, והם היו הרוב, ותבלינים
ואף שיצטרפו . ומעתה שבלעה חתיכת ההיתר מפליטת חתיכת הנבלה מצטרפת חתיכת ההיתר שנחשבת כנבלה לחתיכת הנבלה כאילו יש כאן שתי חתיכות נבלה

 שתיכי אין במים ובקיפה רוב של ששים כנגד , ת ברובמתבטלו[ והחתיכה שנעשית לנבלה, הנבלה]לקדרה עוד חתיכות היתר ועוד מים וקיפה אין שתי החתיכות 
 [!אין בכוחן לבטל את שתי החתיכות שהרי הן מין במינו, אפילו יש בהן ששים כנגד שתיהן, ואילו חתיכות ההיתר שהצטרפו. החתיכות

 רש"י מסכת חולין דף ק עמוד א 

העמיד מתורגמן לפניו  - אוקי רב אמורא עליה בפליטתה עד שיהא בה כדי ליתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. - אינה אוסרת ומכירה. - חתיכה של נבלה
אחת שהיתה בצדה תמיד או שנתבשלה תחלה עמה קודם שיתן שאר החתיכות  - כיון שנתנה טעם בחתיכה לדרוש ולהשמיע לרבים שלא ילמדו מרבה בר בר חנה.

ואוסרת כל  זו שקבלה טעם הנבלה נעשת נבלה עצמה. - חתיכה יסור ונתנה הנבלה טעם בה ואח"כ נתן שאר החתיכות בקדרה.בקדרה ולא היה בזו ששים בא
 אפילו לא דאמר מפני שהן מינה כמאן אמרה כו'. - רב .שתיהןואפילו יש בהן כדי ביטול  ,וקא ס"ד מפני שהן מינה לא בטלי - מינה שהןהחתיכות כולן מפני 

בשקדם  דהא נבלה גופה מינייהו היא ולא בטלה. ,לא בטלה נמיאפ"ה הנבלה עצמה שנפלה לחתיכות אוסרתן{  ,}ולא נאסרה בחתיכה שבצדה - נתנה טעם
במאי  -ואי לאו  ,נתנה טעם בראשונה הרי זו חוזרת ואוסרתן}כוין שהנבלה{  ,הלכך .וסלק רוטב קודם שיתן האחרות בקדרה }=לנבלה{, לאיסור – וסלקו

}משום חתיכת הנבלה{ ולא מיתסרי שאר חתיכות  - אפילו תימא בשלא קדם וסלקו ואשמועינן דחתיכה עצמה נעשת נבלה לאסור חברותיה בפליטתה. .מיתסרי
 מבטלו לאיסור ולאאינו }שאר החתיכות{ מינו דהיתר  .כגון תבלין ורוטב - ודבר אחרכגון נבלה ושחוטה.  - דכל מין ומינואלא משום חתיכת היתר קמייתא. 

נתנה }הנבלה{ טעם בראשונה  הלכךובטלה נבלה ברוטב ובקיפה.  ,, אלא סלקהו כמי שאינו בקדרה זו, ונשארו הנבלה והרוטב}להיות איסור כמהו{ מוסיפו
ואוסרת הכל  ,ה על הנבלהנתוספה חתיכה ראשונ, }א"כ נמצא ש{, ואח"כ נתן מים וקיפה וחתיכות{החתיכה }ונאסרה תחלה, בעוד שלא רבה הרוטב עליה

החתיכה }הנבילה ו והרוטב לבדו אין בו כדי לבטל שניהם }דמין במינו לא בטל{, ולא מצו חתיכות לבטלה, ואע"פ שיש בהן יותר מששים ,מפני שהן מינה
 .{שנאסרה

 תוספות מסכת חולין דף ק עמוד א 

דנהי  ואומר ר"תאת האיסור. וא"ת למה לי שחתיכה של היתר קבלה טעם מן הנבלה אפילו לא נתנה טעם נמי דהא במינה אוסרת בכל דהו  - בשקדם וסלקו
 ורבינו אפרים היה אומרדהיא גופה מיתסרא בכל שהוא מ"מ לא אמרינן שתעשה נבלה לאסור כל האחרות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהוא 

יל דאפילו כי נתנה בה טעם אין ההיתר נעשה נבלה שיצטרך ששים כנגד כל החתיכה אלא כנגד האיסור הבלוע הלכך לרב דאמר הכא דמין במינו לא בט מתוך כך
יכות חתכשחתיכת היתר קבלה טעם מן הנבלה חשיב האיסור כאילו הוא בעין ואוסרת כל החתיכות במשהו אבל כי לא נתנה הנבלה טעם בה לא היתה אוסרת ה
סר אלא מפני שהם מינה שהרי אין צריך לבטל אלא האיסור לבד וכיון שלא נתנה טעם בחתיכה הוי האיסור כמאן דליתיה דלא הוי כאילו הוא בעין ולא א

עשת נבלה וצריך חתיכה ראשונה שאין ההיתר נעשה איסור ולא אסר שאר חתיכות ודוקא גבי טפת חלב אמרינן לקמן בפרק כל הבשר )דף קח.( דחתיכה עצמה נ
סור ולוקה ששים כנגד כל החתיכה ולא סגי בביטול טיפה לחוד משום דכל חד וחד באפיה נפשיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסור הלכך הבשר עצמו נעשה אי

בלעה טעם נבלה ונאסרה וחזרה אם אכל חצי זית מבשר וחצי זית מחלב ולכך צריך ברוטב ששים לבטל כל החתיכה שנפלה עליה טיפת חלב אבל חתיכת היתר ש
לרבא דמשני אפילו תימא לא  וקשה לפירושוונתנה טעם ברוטב אין צריך אלא ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה ואין צריך שיעור ששים של אותה חתיכה. 

י לבטל חתיכה של נבלה לבדה ולא בעינן קדם וסלקו מאי מהני ליה חתיכה של היתר שנאסרה מתחלה ונעשת נבלה והלא לעולם אין צריך ס' ברוטב אלא כד
כגון שנתמעטה הנבלה הרבה מכמו שהיתה קודם שנבלע טעמו בחתיכה של היתר והשתא  וי"לששים לבטל שתי חתיכות של נבלה ושל היתר שנאסרה על ידה 

טעם אין צריך ס' אלא כנגד מה שנשאר בנבלה ויש  לפי שנתנה טעם בשל היתר צריך ס' כנגד כל מה שהיתה מתחלה ואין שיעור ברוטב לבטלה אבל לא נתנה בה
ב אורחיה שיעור ברוטב לבטלה ורב דאתא לפלוגי אדרבה בר בר חנה לא היה צריך רב לומר אלא חתיכה של נבלה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה אלא אג

 וכו'. אשמועינן דדוקא נתנה בה טעם נבלה אבל לא נתנה בה טעם נבלה לא.

 ולין פרק ז סימן לח רא"ש מסכת ח

א נתן טעם לח דרש רבה בר בר חנה חתיכה של נבילה ושל דג טמא אין אוסרין עד שיתן טעם ברוטב ובקיפה ובחתיכות. ואוקי רב אמורא עליה ודרש אפילו ל
קיבלה החתיכה של היתר טעם והא ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה והילכתא כרבה בר בר חנה ואם תאמר למה ליה למימר ש חענ"נאלא בחתיכה 

 ותירץ ר"ת ז"לבכל שהוא מתסרה במינה. ומדקאמר אפילו לא נתנה טעם אלא בחתיכה משמע שנבלע בה כל כך שאם היתה שלא במינה קבלה ממנה טעם. 
ינו אפרים היה מדקדק מכאן דלא דנהי דמיתסרא מ"מ לא הוה אמר שתעשה נבילה לאסור כל החתיכות כיון שהיא עצמה לא נאסרה אלא ע"י כל שהו. ורב

להצריך ששים לבטל כל החתיכה שנאסרה רק שיהיה בהיתר ששים לבטל האיסור שנבלע בחתיכה. הילכך לרב דאית ליה  חענ"נאמרינן בכל איסורין שבתורה 
י שהן מינה. שהרי א"צ לבטל אלא האיסור הכא מין במינו לא בטיל אי לאו דנאסרה החתיכה בנתינת טעם אלא בכל שהוא לא היתה אוסרת שאר החתיכות מפנ

קמן בפ' כל לבד וכיון דלא נתן טעם בחתיכה הרי הוא כמאן דליתיה ולא חשיב מין במינו. אבל כשקבלה טעם מן האיסור מיקריא מין במינו. והא דאמרינן ל
ילה ואוסרת ולא סגי בביטול הטיפה לחודיה בשר בחלב הבשר )דף קח א( טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר כיון שנתנה טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשה נב

טעם לא  שאני דכל חד לחודיה שרי וכי איתנהו בהדי הדדי אסרי הילכך השתא נעשו בין שניהם חתיכה דאיסורא. אבל איסור הנבלע בהיתר ואוסרו בנתינת



ינן ששים אלא לבטל האיסור הנבלע בתוכו. ועיקר מילתיה דרב נאסרה חתיכת היתר אלא מטעם האסור הנבלע בתוכו ואי אפשר להפרד ממנו הילכך לא בע
ינו בכל להשמיענו דבר זה. דרב שהעמיד אמורא עליה לאפוקי מרבה בב"ח דאמר דצריך שתתן החתיכה טעם בחתיכות ]בקיפה וברוטב[ ורצה להודיע דמין במ

ינה. דמה שהראשונה נאסרת בנתינת טעם בזה אין שום חידוש. אלא אתא שהוא לא היה צריך לומר אלא חתיכה של נבילה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מ
שהוא  לאשמועינן דאע"ג דרב סבר דמין במינו בכל שהוא דוקא בשנתנה טעם בשל איסור אז מיקריא מין במינו לאסור שאר החתיכות. אבל אם נאסרה בכל

על גב דלא קי"ל כרב בהא דסבר כר' יהודה. מ"מ בהך סברא ליכא מאן דפליג עליה. כיון שא"צ לבטל אלא איסור הראשון לא חשיב מין במינו בכל שהו. ואף 
מהא דאמרינן לעיל )דף צח א( ההיא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא ודיקולא הוא סל מלא חתיכות של בשר רותח. ולא אמר  ועוד הביא ראיה לדבריו

 ודחו ראיה זו' לבטל הזית ותחזור ותאסור שאר החתיכות אלא משערינן הזית בכל הבשר שבסל, שתיעשה נבילה אותה חתיכה שנפל עליה הזית ולא היה בה ס
ב דלפי מה שפרש"י שדיקולא היא קלחת אין ראיה. ואפילו אם נאמר שדיקולא היא סל כמו שבמשמעה בכל מקום. אין ראיה משם ממה נפשך אם אין חל

פל עליה אסורה והשאר מותרות. ואם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה מיד בשעת נפילה הוא מפעפע מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא בשול א"כ אותה חתיכה שנ
תן[ טעם בכולן ומסייעות לבטל הזית ואין החתיכה שנפל עליה נאסר יותר מן האחרות. מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר דאמר אם יש בה ]בנו

תיכה מותרת. ולא אמר מתחלה אסרה הטיפה את מקום נפילתה ונעשית חצי החתיכה נבילה קודם שנתפשטה נעשית נבילה ואם אין בה בנותן טעם אף אותה ח
דאמרינן בפרק בכולה*. ומיהו אינה ראיה כל כך דיש לחלק בין חתיכה אחת דלא אמרי' חציה נעשית נבילה ובין שתי חתיכות. )ולפיכך( ]ולפירושו[ ניחא הא 

מע מדמע אלא לפי החשבון ולא אמרינן שתחשב הכל תרומה. ומיהו יש לחלק בין דבר יבש ובין דבר הנאסר ע"י נתינת טעם קמא דתמורה )דף יב א( אין המדו
הא דאמרינן בפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף עג א( גבי יין נסך שנפל לבור דאפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף רואין את ההיתר כאילו אינו  ועוד ניחא לפירושו

רבים עליו ומבטלין אותו. ולא אמרינן שמתחלה נעשה היין של היתר עצמו נבילה ויהא צריך מים לבטל שניהם ומיהו יש לומר דהתם איירי שלא והשאר מים 
פירש ילה כדהיה ביי"נ כדי ליתן טעם ביין ]ההיתר[ ולא נאסר אלא ע"י כל שהוא האוסר במינו. ובדבר הנאסר ע"י כל שהוא לא אמרינן שיעשה הוא עצמו נב

ו אסור ר"ת. ואע"ג דהיינו דוקא לענין שלא תאסור אותה חתיכה האחרות אבל היא עצמה כיון דנאסרה אסורה לעולם למ"ד )לקמן דף קח א( איפשר לסוחט
זה דוחק. וגם  דדילמא למאן דאית ליה האי סברא במסכת ע"ז דמתיר אפילו נפל מים לבסוף ]יסבור אפשר לסוחטו מותר[ והיה מתיר גם החתיכה עצמה וכל

ו הוא יי"נ ניחא לפירושו הא דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנ"ט ואי ליכא נ"ט שרי ואמאי והרי מה שנפל ראשון ראשון נאסר ונעשה כאיל
היתר בבת אחת שנתבטל האיסור  לאסור גם )הוא עצמו( את הבא אחריו אבל אם אין נחשב כאילו הוא בעצמו איסור ניחא. ואיכא למימר דמיירי שנפל כל כך

ששים כנגד היורה בתוכו. ולישנא לא משמע הכי. וניחא נמי לפירושו מה שצותה תורה להגעיל כלי מדין בני יומן. כי היאך יכשירו יורה גדולה והלא אין במים 
נבלעין ביורה ולפירושו ניחא כי לא נעשו המים כולן נבילה והמים הנפלטין ממנה נתערבין במים שביורה ונותן בהם טעם ונעשו כולן חתיכה דאיסורא וחוזרין ו
הא דמשני רבא בשלא קדם וסלקו מאי קא  וא"ת לפירושוומעט איסור הנפלט מן היורה חוזר ונבלע בתוכו ומגעילו שנית ואותו מעט איסור בטל בששים במים. 

דמיירי כשהיתה חתיכה של  וי"לברוטב ובקיפה אלא לבטל חתיכה של נבילה. מהני לן חתיכה של היתר שנאסרה תחלה ונעשית נבילה הלא לעולם אין צריך 
ם אין איסור גדולה ונימוח מקצתה ונבלע בחתיכה של היתר ויש ברוטב ששים לבטל חתיכת איסור אחרי שנתמעטה וצריך לבטל גם חתיכה שבלעה הימנו וא

ון ידוע כגון כזית איסור נפל על חתיכת היתר ונאסרה ואח"כ נתבשלה עם האחרות אין ידוע כמה בלעה הימנו צריך ששים לבטל שתיהן אבל אם האיסור הראש
 צריך ששים אלא כנגד הכזית:

 תוספות מסכת חולין דף ק עמוד ב 

אומר רשב"ם דכמו שצריך שיהיה ברוטב כדי לבטל החתיכה דאיסור כך צריך נמי שיהיה ס' בחתיכה של היתר לבטל מן הרוטב  - הוי מין ומינו ודבר אחר כו'
פרק כל כשיעור ב' החתיכות דמכיון שנבלע הרוטב בחתיכת האיסור נעשה נבלה וכשנפלט אחרי כן ממנה אוסר שאר הרוטב מפני שהוא מינו דהכי אמרינן ב

קח.( גבי כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב אמר רב בשר אסור חלב מותר ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור אמאי חלב מותר חלב נבלה היא הבשר )לקמן דף 
 פירוש דחלב שנבלע בבשר נעשה נבלה וכשנפלט אח"כ אוסר כל החלב מפני שהוא מינו.

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף ו עמוד ב

חתיכת היתר שנאסרה כולה מחמת שקבלה טעם מן האיסור אם נעשית כולה כחתיכת נבילה לאסור תערובתה כשיעור כולה או לפי חשבון האיסור  ועתה אבאר
 רוטב או אפילו בצלי ובמליחה. ע"ישבלעה. וכיצד היא אוסרת שאר חתיכות של היתר אם דוקא 

אם יש בה בנותן טעם באותה קדירה אסורה.  -אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה אסור. ניער את הקדירה  -טיפת חלב שנפלה לחתיכה  שנינו בפרק כל הבשר
ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה. א"ל מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא מכדי רב כמאן אמרה  חענ"נוגרסינן התם בגמרא אמר רב כיון שנתן טעם בחתיכה 

שאינו  עתיה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל לימא פליגא דרבא אדרב דאמר רבא קסבר ר' יהודה כל שהוא מין במינו ודבר אחר סליק את מינו כמילשמ
 ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו. ופרקינן אי דנפל לרוטב רכה הכי נמי הכא במאי עסקינן דנפל לרוטב עבה. 

תין דרב אמתניתין דטיפת חלב שנפלה לחתיכה קאי, ומיהו לאו למאי דסבירא ליה תנא דמתני ונ"לאחד מהן עולה יפה לפי דעתי.  ואין הלכה זו רבו בה הפירושין
וסתם מתניתין נמי דפרק גיד הנשה כרבנן, מדקתני גיד הנשה  .קאמר, דתנא דמתניתין לית ליה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל אלא כרבנן דאמרו בטיל

נו עם הגידין בזמן שמכירו זורקו ואוכל את השאר אלמא מין במינו בטיל וההיא אפילו אין ברוטב כדי לבטל את הגיד קאמר מדקתני בסיפא ואם אי שנתבשל
 להו ורב כר'א מכירו כולן אסורין והרוטב בנותן טעם. אלמא עד השתא לא אייריא ברוטב אם יש בו בנותן טעם אם לאו. והכי נמי תנא דטיפת חלב כרבנן סביר

והכי קאמר טיפת חלב שנפלה על גבי חתיכה ויש בו בנותן טעם באותה  ,יהודה סבירא ליה, אלא רב לאו לתנא דמתניתין קאמר אלא דמתניתין דוגמא נקטה
 ,ערין ברוטב ובקיפה ובחתיכותאמרינן ואין משערין בטיפת החלב לבדה אלא בכולה משערינן. ומיהו לרבנן כשמשערין מש ,חענ"נחתיכה, כי הא דתנן במתניתין 

נן הכא במאי עסקי ,מדפרקינן אי דנפל לרוטב רכה הכי נמי ,ולמאי דסבירא ליה כרבי יהודה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה. ועל כרחין אית לן למימר הכי
 ,והא קתני ניער את הקדירה אם יש בה ליתן טעם באותה קדירה ,היכי מצי למימר דמתניתין דנפל לרוטב עבה ,ואי לתנא דמתניתין קאמר .דנפל לרוטב עבה

אלא ודאי הכי קאמר חתיכה שקבלה  .ואפילו באלף לא בטיל ,למה לי נותן טעם בכל הקדירה דהא מין במינו הויא ,ואי מתניתין ברוטב עבה ור' יהודה היא
 חענ"נדרב לומר ד ועיקר חידושוה כר' יהודה אוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה. ואי נפלה לרוטב עבה למאי דסבירא לי ,חענ"נטעם מן החלב כעין משנתינו 

שרואין את החתיכה כאלו היא בשר נבילה ]ותאסור את החתיכות  ועודוכשמשערין משערין בכל החתיכה ולא במה שבלעה מן החלב.  ,דאפשר לסוחטו אסור
סרה ממנה ולא תאסור אפילו לר' יהודה אלא בפחות מששים ]בשיעורה[ כעין חלב שנפל לתוך ואפילו הן אלף[ ואין רואין אותה כאלו היא חתיכת חלב שנא

 עדיין.  וזה חידוש לא שמענו ממנו ,קדירה של בשר

והטעם בבשר  .שאין רואין את ההיתר שנאסר מחמת קבלת טעם האיסור אלא כאיסור האוסרן בשאר האיסוריןמשא"כ  ,והא ענין נוהג בבשר בחלב בלבד
והילכך חתיכה זו לגבי בשר ואין כאן איסור והיתר מעורבין זה בזה אלא כל אחד ואחד אוסר את חבירו ואיסורן מחמת עצמן.  ,בחלב לפי שאיסור בא משניהם
דרב ושמואל דאמרי תרווייהו  ,זימנאהא אמר רב חדא  ,דלא אקשינן ומאי קמשמע לן רב דמין במינו לא בטיל נ"ל. ומשום הכי מין במינו ולגבי חלב מין במינו

דהא אמר רב בפרק גיד הנשה גבי חתיכה נבלה כיון שנתנה טעמה בחתיכה  ,הא אמרה חדא זימנא חענ"נואי לאשמועינן ד ,כל איסורין שבתורה מין במינו במשהו
ולא שתהיה החתיכה כחתיכת חלב שאסרה  ,משום דהכא טובא קמשמע לן דחתיכה עצמה נעשית חתיכת בשר נבלה .ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה חענ"נ

אלא  ,ויאסור כל חתיכות הבשר ואפילו הן אלף. ואקשינן ומאי קסבר רב אי סבר אפשר לסוחטו מותר חתיכה עצמה אמאי נעשית נבלה ,אלא כמין בשר אסור
בן לקיש דאמרי תרווייהו אפשר לסוחטו מותר.  ור"שב ורבי חנינא ורבי יוחנן דאמרי אפשר לסוחטו אסור. ושמואל דאתמר ר ,קסבר אפשר לסוחטו אסור

ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור חלב  ,אמר רב בשר אסור חלב מותר ,והא איתמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב ?ואקשינן וסבר רב אפשר לסוחטו אסור
אפילו החלב נמי אסור שהרי חזר החלב הנבלע בבשר ונסחט ונפלט  ,כלומר ולרב דסבירא ליה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל ?חלב נבלה היא - אמאי שרי
והכא במאי עסקינן  ,והוה ליה כחלב של נבלה ואוסר כל החלב שביורה משום דהוה ליה מין במינו. ופרקינן לעולם קסבר רב אפשר לסוחטו אסור ,מן הבשר
הא אם לא סלקו עד שיוכל לפלוט את החלב  ,וכגון דקדם וסלקו קודם שיוכל לחזור ולפלוט החלב שבלע ,וך יורה רותחת דמבלע בלע מיפלט לא פלטדנפל לת

 מה שאין כן בשאר האיסורין שאין ההיתר אלא כעין המין ,לפי שהחלב חוזר להיות כחלב נבלה ולא כמיחל הבשר שאסרו וכמ"ש ,אף החלב שביורה אסור



מה שאין כן בשאר האיסורין  ,והרי זה כבשר בחלב וחלב בבשר ואוסרין את הבשר בכל שהוא והחלב בכל שהוא לר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל ,שאסרו
ולפיכך לוקין על חצי זית בשר וחצי זית חלב דגרסינן בפרק כל  ,וכן כל כיוצא בזה ,שאין רואין חתיכת ההיתר שקבלה טעם מן הדם אלא כאלו היא דם שאסרה
ואלו בשאר האיסורין רוטב שנפלט מן הנבלה בתוך המים ואכל ממנו אינו חייב  ,הבשר חצי זית בשר וחצי זית חלב שבשלן זה עם זה רב אמר לוקין על אכילתו

הידוע  ועל כן כתבו משמו של רבנו יצחק ז"ללפי שאין היתר מצטרף לאיסור רק בקדשים.  ,עד שיאכלו ממנו כל כך שיהא בו כזית משמנונית והרוטב של איסור
כלומר שרואין אותו כבשר  .אלא רואין אותו כדבר האוסרו ,בעל התוס' דמים ורוטב שנפלט מן הנבלה אינו אוסר את הרוטב שבקדירה כעין רוטב של נבלה

ואפילו לר' יהודה שאין אומרים שיחזרו המים שנבלעו בתוך חתיכת נבלה כמים אסורין  .לה הרי הכל מותרנבלה כיון שיש בקדירה מים כדי ששים לבטל את הנב
 ואוסרין גם הרוטב והמים שבקדירה במשהו. 

תבשיל מלח הבלוע מדם כגון שמלחו בו בשר ונתנוה בקדירה אי נמי מלח שנמלח בה בשר נבלה ונתנוה בקדירה אעפ"י שטעם המלח נטעם ונרגש בולפיכך 
לפי שאין רואין את המלח כמלח  ,בכל האיסורין חענ"נואפילו למאן דאמר  ,אפילו הכי אם יש ששים בקדירה בשיעור כמות המלח הכל מותר ,וטעמא לא בטיל

 משא"כ בבשר בחלב שהכל חזר גוף אחד של איסור כמו שאמרנו.  ,אלא כדם או הנבלה שאסרוה ,של ע"א שאיסורו מחמת עצמו

 ,אפילו אין ביורה ששים כנגד הבשר וטעמו קפילא ואין טעם בשר החלב מותר ,יק לפלוט החלב שבלעפנפל בשר בתוך חלב וקדם וסלקו קודם שיס ולפיכך אם
הזה וכמו שיתבאר עוד בשער  ,סומכין על הקפילא להקל אפילו בפחות מששים ,כיון שלא נימוח שם ממשו של בשר ואין כאן אלא פליטתו ולא ידענו כמה הוא

לסוחטו  בעזרת השם. אבל אם לא הספיק לסלקו עד שיוכל לפלוט החלב שבלע אעפ"י שטעמו קפילא ואין בו טעם בשר כלל אפילו הכי אסור למאן דאמר אפשר
לט אוסר את כל ואליבא דר' יהודה משום שמעט מן החלב שנפ ,אסור ומשום חלב שפלט שהוא כחלב נבלה ולפיכך הכל אסור אעפ"י שיש בו אלף כשיעור הבשר

למאן  ,צריך שיהא ששים בחלב כשיעור החתיכה ואעפ"י שאין טעם הבשר נטעם ונרגש בחלב ,החלב שביורה מפני שהוא מינו. ולרבנן דאמרי מין במינו בטיל
 ז"ל.  וכן דעת הרמב"םדאמר אפשר לסוחטו אסור וכמו שאמרנו מפני החלב שפלט שהוא כחלב נבלה. 

דאיפליגו בה ר' יהודה ורבנן דגרסינן התם בפרק כל הבשר ואפשר לסוחטו תנאי  ואע"ג וכמאן דאמר אפשר לסוחטו אסור. חענ"נבחלב דוקיימא לן לגבי בשר 
וחכמים אומרים עד שיתן טעם  ,ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה דברי ר' יהודה חענ"נהיא דתניא טיפת חלב שנפלה על החתיכה כיון שנתן טעם בחתיכה 

דהתם קאי רבי כרבי  חדא בהא כרבי יהודה. קיימ"לאפילו הכי ור"י סבר אסור.  ,ב ובחתיכות ובקיפה. ואסיקנא באפשר לסוחטו פליגי דרבנן סברי מותרברוט
ב ושמואל יהודה. ועוד דהא איתמר רב ורב חנינא ורבי יוחנן דאמרי אפשר לסוחטו אסור ושמואל וריש לקיש דאמרי תרווייהו אפשר לסוחטו מותר וכל ר

ר' יוחנן ווכל שכן דהוו להו רב ורבי חנינא  ,וריש לקיש ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנן ,ואיסורא קיימא לן כרב וכל שכן דשמואל לגבי רבי יוחנן לית הלכתא כשמואל
 . דאפשר לסוחטו אסור חענ"נכוותייהו דבבשר בחלב  קיימ"להילכך  ,רבים לגבי שמואל וריש לקיש

אם לאו משום דאיכא למידק מדתנן במסכת תרומות )פ"ה( אין המדומע חוזר ומדמע אלא לפי חשבון  חענ"ניש לדקדק אם נאמר בהן  האיסוריןומיהו בשאר 
ור לב ( יין נסך שנפלעג.ואין המחומץ חוזר ומחמץ אלא לפי חשבון ואין מים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון. ותו דאמרינן בשילהי פרק בתרא דע"א )

 אע"ג דלא נפלונפל שם קיתון של מים רואין את ההיתר כאלו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו. וללישנא אחרינא דמתנו לה התם אמתניתין אמרינן ד
איסור ויאסור בשיעור כולו אמרינן בכל האיסורין נימא בכל הני דאמרן ההיתר עצמו נעשה חתיכת  חענ"נשם קיתון של מים תחלה אלא אפילו בסוף ואמאי אי 

רא נעשה ואמאי אינן אוסרין אלא לפי חשבון. ועוד דאמרינן התם חמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא בנותן טעם ואמאי נימא קמא קמא כי מטא למיא דאיסו
גון חתיכת נבלה שנתנה טעם בחתיכת שחוטה אלא כשנפל לח בלח שנבלל הכל ונעשה גוף אחד אי נמי לח ביבש וכ חענ"נאיסור. ובתוספות תירצו שאין אומרים 

פי חשבון קל וכגון חלב שנבלע בבשר אבל יבש ביבש כגון המדומע והמחומץ שזה בפני עצמו עומד וזה בפני עצמו עומד לא. ומים שאובין שאין פוסלין אלא ל
 לאסור אחרים חענ"ננפל שם כדי נתינת טעם לא החמירו בו לומר  הוא שהקילו בשאובה דרבנן. ויין נסך שנפל לבור כגון שלא נפל שם כדי נתינת טעם דכל שלא

מרא בשיעור כולה ואעפ"י שהיא עצמה אסורה במשהו אליבא דר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל. וחמרא דהיתירא לגו מיא דאיסורא כגון שנפל שם ח
אחת דמי. ודברים אלו  דהיתירא בשפע בבת אחת עד שבטל טעם מיא דאיסורא לגבייהו אי נמי במערה בקילוח שאינו פוסק דכל קילוח שאינו פוסק כנופל בבת

( אמר רבי דחוקין הרבה שהרי המחומץ בלול הוא ואפילו הכי אינו מחמץ אלא לפי חשבון. ועוד הקשה עליהם הרמב"ן ז"ל מדאמרינן התם בשילהי ע"א )עג ב
לא ני כוסות אחד של חולין ואחד של תרומה ויוחנן שתי כוסות שמזגן וערבן זה בזה רואין את ההיתר כאלו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו פירוש ש

 א בשני כוסותאמרינן מים שבמזוג התרומה כבר נאסרו וניבעי ששים לבטלן ואת היין. ומיהו נראה לי שזו אינה קושיא להם לפי שרבנו יצחק ז"ל פירשה לההי
"י שבשאר האיסורין בעינן ששים הכא מתבטל בששה חלקי מים לפי שווין וכגון שיש בכוס החולין לוג אחד יין ושלשת לוגין מים וכן בכוס של תרומה ואעפ

הרי זה מתפסד ונפגם  מ"משהיין נפסד ונפגם לגמרי בששה חלקי מים. והילכך כיון דמשום פגם נגעו בה מה לי אם נעשה המים שבמזוג התרומה כיין שבו ד
 . במים שבחולין ורואין אותו כיין חלש שלא עמד טעמו בו בשלשת לוגין מים

אלא באיסור בלוע בחתיכה דכיון שנתן טעם בחתיכה ואין ממש איסור זה יוצא ומתערב בחתיכות האחרות אלא בזו הרי  חענ"נדלא אמרו כתב  והראב"ד ז"ל
בטל האיסור לגמרי היא כנבלה עצמה אבל בלח כגון יין ביין אי נמי מים במים וכיוצא בהן אעפ"י שהראשון נאסר מחמת מיעוטו כיון שנפל שם היתר ונתרבה 

בחתיכה שנבלעה מאיסור וכן )הדין( יבש ביבש  משא"כ ,בהיתר שנפל שם לבסוף כמו שנתערב בראשון ונמצא שאין האיסור מעורב עכשיו בהיתר הראשון בלבד
ואי אמרת אפשר  ,פל ליורה של חלבומשום הכי אינן חוזרין ואוסרין אלא לפי חשבון. ואם תאמר אם כן אמאי אמרו בכזית בשר שנ ,כגון מדומע וכן במחומץ

ומאי קושיא והלא החלב הנסחט חוזר הוא ומתערב בחלב שביורה לגמרי והמיחל הנסחט נמי מתערב הוא בכל.  .לסוחטו אסור חלב אמאי שרי חלב נבלה היא
עד  ,ות כגוף אחד של איסור שאיסורו מחמת עצמוולפיכך חזרו להי ,י"ל דבשר בחלב שאני לפי שזה בפני עצמו מותר וזה בפני עצמו מותר ותערובתן אוסרתן

 לאיסור אלא בקדשים.  כמו שכתבנו למעלה שאין היתר מצטרף ,שאמרו שהאוכל חצי זית מזה וחצי מזה לוקה משא"כ בשאר האיסורין

ומן הטעם שאמרנו שהכל חזר כגוף  ונראה שעיקרן של דברים אלו כמו שכתב הרב רבי אפרים ז"ל שכתב שלא אמרו אפשר לסוחטו אסור אלא בב"ח בלבד
דמאיזה טעם יאסור בשיעור כולה והלא מה שהיא פולטת אינו פליטת האיסור. ועוד הביא ראיה לדבריו מהא דאמר  ,אחד של איסור אבל לאו בשאר האיסורין

ות מפני שהן מינה. ואקשינן למה לי נותן טעם כי ואוסרת כל החתיכ חענ"נרב בפרק גיד הנשה חתיכה של נבלה וחתיכה של דג טמא כיון שנתנה טעם בחתיכה 
אלמא משמע אעפ"י שהחתיכה קבלה טעם במשהו אינה אוסרה שאר החתיכות אעפ"י  .ומשני הכא במאי עסקינן שקדם וסלקו ,לא נתנה טעם בחתיכה נמי

בשיש בה נתינת טעם נבלה אז היא אוסרת שאר  אבל ,אפילו הכי אינה נעשית נבלה לאסור את שאר החתיכות ,שהחתיכה עצמה אסורה משום משהו שבה
אבל משום טעם היתר שבה אינן נאסרין שאר  ,ואעפ"י שהוא משהו ,והן מינה של נבלה ,החתיכות משום טעם נבלה הנפלט ומתפשט בשאר בשר החתיכות

ל לדיקולא דבישרא דמשערין לבטל הכזית בלבד בההיא כזיתא דתרבא דנפ בפג"הלדבריו מדאמרינן  ועוד הביא ראיההחתיכות דלמה נעשה ההיתר נבלה. 
דא"א שלא נפל תחילה על חתיכה אחת דהא לא שייך למימר ניער וכיסה גבי דיקולא שיתפשט איסור בכל הדיקולא אלא בתחילה נותן טעם בחתיכה  ואע"ג

לא בטיפת חלב ונבלה שנתנה טעם )בחתיכות( ]בחתיכה[ שבצדה ואפילו הכי לא אמרינן חענ"נ ואוסרת כל החתיכות שמע מינה דאין שייך למימר ענין זה א
שאפילו בבשר בחלב בכיוצא בזה לא היתה אוסרת כל החתיכות שלא אמרו חענ"נ  ואין ראיה זו מחוורתשחוזרת ואוסרת חתיכות שהן מינה אליבא דרבי יהודה. 

רוטב לא. וכדאמרינן נראין דברי ר' יהודה בשלא ניער ולא כיסה ואמרי מאי לא ניער ולא כיסה אילימא  ע"יואוסרת כל החתיכות אלא ע"י רוטב אבל שלא 
ששתיהן חמות ואותה שנפלה עליה טיפת חלב אסורה מחמת בליעת החלב שבה אפילו הכי  אע"פבשלא ניער ולא כיסה כלל מבלע בלע מיפלט לא פלט אלמא 

בחתיכה שנבלעת מאיסור ומכל מקום מודה הרב ז"ל שאר ראיותיו נכונות ועיקר.  מ"מכיסוי וכמו שנכתוב בסמוך. ניעור ו ע"יאינה אוסרת על השאר אלא 
ובזמן שמכירה זורקה ואוכל את השאר לפי שהיא כבר נאסרה  ,ואחר כך נפלה אותה חתיכה לקדירה שיש בה ששים לבטלה אפילו הכי היא עצמה אסורה

ואינו דומה למחומץ ומדומע שהאיסור בעצמו  }ופליג על הטור שמתיר החתיכה{, ומתערב עם הרוטב והחתיכות שבקדירהוהאיסור הנבלע בתוכה אינו יוצא 
 חוזר ומתערב עם ההיתר המרובה שנתערבבה עכשיו ויכול להצטרף. 

ילה לאסור שאר החתיכות כמין במינו פשיטא דהיא עצמה אינה נעשית נב מ"מהילכך אין להתיר חתיכה ראשונה שבלעה איסור ויש בה טעם איסור. אבל 
 ואפילו לרבי יהודה חוץ מבשר בחלב ולרבנן אלא כשיעור האיסור שבלעה ולא כשיעור כל החתיכה. 



ז"ל דחתיכת בשר שנפלה עליה טיפת חלב ויש באותה טיפה כדי ליתן טעם באותה חתיכה היא עצמה נעשית נבילה ואם נפלה  נמצא לפי שיטת הרב ר' אפרים
 ,שבה קדירה של בשר בין לקדירה של חלב אוסרת לפי שיעור כולה שכולה נעשה גוף של איסור אבל בשאר האיסורין אינה אוסרה אלא לפי חשבון האיסורבין ל
זר בזה כשחהיא עצמה אסורה ובכל האיסורין הנבללין שלא היו נאסרין אלא מחמת מיעוטן כגון יין נסך שנפל לתוך יין של היתר או מים במים וכל כיוצא  ומ"מ

תערב עם האיסור הכל מותר שכל ההיתר מ ,בין ההיתר הראשון וההיתר שנפל שם לבסוף כדי שיעור לבטל את האיסור שנפל שם תחלה היתר ונפל לתוכו עד שיש
 ויכול הכל להצטרף ולבטל את האיסור. 

 .רוטב או אפילו בצלי ובמליחה ע"יחתיכה שנאסרה בין בחלב בין בשאר האיסורין כיצד היא אוסרת חברותיה 

וחכמים  ,נה דברי ר' יהודהשנינו בברייתא בפרק כל הבשר טיפת חלב שנפלה על גבי חתיכה כיון שנתן טעם בחתיכה חענ"נ ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מי
ודברי חכמים בשניער וכיסה. ואמרינן עלה מאי לא  ,נראין דברי רבי יהודה בשלא ניער ולא כיסה :אמר רבי .אומרים עד שיתן טעם ברוטב ובחתיכות ובקיפה

שאעפ"י שהחתיכה שנפלה עליה טיפת החלב קבלה  ניער ולא כיסה אילימא לא ניער כלל ולא כיסה כלל מאי טעמא דר' יהודה מיבלע בלע מיפלט לא פלט. כלומר
ומיחל גמור של היתר  ,כל שהיא נוגעת ביבש אפילו שתיהן חמות אינה פולטת כלל מן החלב שבלעה מ"מ ,טעם החלב ונאסרה ונעשית היא עצמה כחתיכת נבלה

וזו אינה אוסרת כמו  ,שאלו חתיכת נבלה ממש שנוגעת לחתיכת שחוטה שבצדה חם בחם אוסרת ,ולא בכענין זה אמרו שנעשית כנבלה עצמה ,היא שפולטת
י רוטב שהרוטב מערב את הכל ומוציא האיסור הבלוע ומוליכו בכל הקדירה. ואוקימנא בשלא ניער בתחילה אלא בסוף לאחר שקבלה טעם מן ע"שאמרנו אלא 

פני שהן מינה דהא בלע והא פלט. ופרקינן קסבר ר' יהודה אפשר לסוחטו אסור. ואקשינן מדקאמר נראין החלב. ואקשינן אי הכי מאי קאמר אוסרת את הכל מ
א לא בלע דברי ר' יהודה בשלא ניער בתחילה אלא בסוף ולא כיסה בתחילה אלא בסוף מכלל דר' יהודה סבר אפילו כי ניער מתחילה ועד סוף אסור ואמאי ה

ואוקימנא  ,ר לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה. ולית הלכתא בהא כר"י וכדקתני נראין דברי ר' יהודה כשלא ניער ולא כיסהכלל. ופרקינן קסבר ר' יהודה דאימ
דאפילו היתה מקצת החתיכה בתוך  ושמעינן נמי מהכאאבל כשניער בתחילה לא אמרינן אימר לא ניער יפה יפה ולא כיסה יפה יפה.  ,בשלא ניער מתחילה

אין אומרין שאותו רוטב שהוא בקצה האחד מוליך ומערב מה  ,על מקצתה שהוא חוץ לרוטב חלב או דם או אחד מן האיסורין שאין מפעפעיןונפל  ,הרוטב
דאדרבה  ,למה נאסרה החתיכה הראשונה ולמה אוסרת כל השאר ,אפילו לא ניער יפה ולא כיסה יפה דאל"כ ,שבלעה החתיכה בקצה האחר שאינו בתוך הרוטב

אלא ודאי  ,שהרי הרוטב מערב את הכל ומוליך את החלב בכל והכל מצטרף לבטלה ,ו לצרף הרוטב עם החתיכה בתחילת נפילתה ותבטל הטיפה בס'היה לנ
בשאר  וכ"שכבשר בחלב  חענ"נואפילו במה שאמרו  ,ואפילו שתיהן חמות ,שמעינן דאין חתיכה שנאסרה מחמת בליעת איסור אוסרת חתיכת היתר שאצלה

לפי שאין  ,ואפילו שתיהן חמות ,דלעולם אין חתיכה שנאסרה מחמת בליעת איסור אוסרת חתיכת היתר שאצלה בתוספות בשם רבנו יצחק ז"ל וכ"כ ,האיסורין
וציאה ומוליכה לפי שאין החתיכה הבלועה מן האיסור מ ,אבל ביבש לא ,שמוליך הבליעה חוצה לה יש רוטב אא"כהבליעה הולכת מחתיכה לחתיכה שאצלה 

אין לך בשר מליח מותר שהמלח נאסר מחמת דם שנבלע בו  ,שאם אין אתה אומר כן ,הבליעה אלא במקום שהבלע בעצמו יכול לילך ולהתפשט שם מעצמו
אלא ודאי כיון שהדם אינו מפעפע אין המלח יכול לאסור במה  ,ואם כן יהא אותו מלח חתיכה דאיסורא ואוסר כל הבשר ,והמלח טעמו מתפשט בכל החתיכה

נבלה  שהדבר האוסרו אין יכול ללכת ולהתפשט. וכן כל מקום שהצריכו קליפה ולא יותר מחמת שאין האיסור מפעפע למה אין הקליפה ההיא נעשית חתיכת
מכל זה ליפה שנאסרה מחמת דם שומן ואותו שומן מפעפע ויאסור הכל. ותאסור קליפה הסמוכה לה והשניה לשלישית וכן לעולם. וגם פעמים שיש באותה ק

ודאי שאם החתיכה בלועה  נראה ומ"משכיון שהאיסור עצמו אינו הולך יותר אין הקליפה אוסרת ולא יהא טפל חמור מן העיקר וכח הבן יפה מכח האב.  שמענו
בין בצלי בין שנפלו זו לתוך זו ביבש  ,נבלה וכיוצא בזה שהיא אוסרת שאר החתיכות שומן מאיסור מפעפע כגון שבלע מחלב שמן כחלב של כליות או שבלעה

 ,ודינה בכל מקום כדין הצלי ,וכמו שכתבנו למעלה ,או שהתחתונה חמה לפי מה שאמרו בצונן לתוך חם תתאה גבר. ומליחה כרותח דצלי היא ,ושתיהן חמות
 והוא שיהא מליח כל כך שאינו נאכל מחמת מלחו.

 תורת הבית הקצר בית ד שער א 

וט טיפת חלב שנפלה על חתיכת של בשר אם יש באותו טיפה ליתן טעם באותו חתיכה חזרה כל אותה החתיכה כחתיכת נבילה עד שאפילו היה באפשר לסח
אלא כל אחד ואחד דבר בפני עצמו ותערובתו אוסרתו וחוזר הכל כגוף אחד  החלב שבה ולהוציאו כלו אפילו כן אסור, לפי שאין כאן איסור מעורב לתוך היתר

ות. ששים כנגד כל החתיכשל איסור והרי זה כבשר בחלב וחלב בבשר. ולפיכך בין שחזר ונפל לתוך יורה של חלב בין שנפל לתוך קדירה של בשר אסור עד שיהא בו 
בשאר אסורים שאם נפל איסור על גבי חתיכה של היתר ואסרה ונפלה אותו חתיכה לתוך קדירה אחרת אינה נאסרת אלא לפי חשבון האיסור שבה,  משא"כ

ת בשלא ניער ולא כיסה מתחילה, ולפיכך קבלה החתיכה טעם החלב ]דף ו עמוד א[ ואסרה ונעשי בד"א?שלא אמרו חתיכה עצמה נבילה אלא בבשר בחלב בלבד. 
לב כנגד כחתיכת נבילה. אבל ניער הקדירה יפה מיד כשנפלה טיפת החלב עליה קודם שתספיק ליתן טעם בחתיכה או שכיסה את הקדירה אין משערין טיפת הח

יער יפה ולא אותו החתיכה לבד אלא כנגד כל מה שבקדירה שע"י שניער או שכסה הרוטב פושט החלב בכל ולפיכך הכל מצטרף לבטלו ואין חוששין שמא לא נ
לב שאסרו כיסה יפה יפה. הפרש יש בין בשר בחלב לשאר איסורין שנתנו טעם בחתיכה של היתר, שהבשר שנאסר מחמת החלב שנתן בו טעם אין רואין אותו כח

של נבילה ונפל לקדירה  אלא הכל כבשר בחלב וחלב בבשר כמו שבארנו. אבל בשאר אסורים רואין אותו כדבר שאסרו, ולפיכך מלח שנאסר מחמת דם או ציר
סור מחמת ויש בקדירה ששים כנגד ממשו של מלח אעפ"י שטעם המלח נטעם ונרגש בקדירה וטעם אינו בטל אפילו הכי מותר לפי שאין רואין את המלח כמלח א

 עצמו וכמלח של ע"ז אלא ]דף ו עמוד ב[ בדם או כציר שאסרוהו. 

יעת שאר האיסורין נעשית נבילה ואינה אוסרת אלא לפי חשבון האיסור שבה, מ"מ אם נפלה לבסוף שאין חתיכה שנאסרה מחמת בל דברים אלו שאמרנו
בלל בתוך לקדירה אחרת שיש בה ששים כדי לבטל האיסור הבלוע שבה אין החתיכה בעצמה חוזרת להיתרה, לפי שהאיסור שבה אינה נפלט לגמרי ממנה ואינו נ

ח שאילו נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו וחזר ונתרבה הרוטב של היתר עד שיהא ההיתר שבקדירה. משא"כ בדבר הנבלל והנמו
 בו בין כלו ששים לבטל את הדם הכל מותר לפי שהכל נבלל ונתערב האיסור בין כל ההיתר. 

ן חמות ואפילו נצלו שתיהן כאחד ונוגעת זו בזו בשעה חתיכה שנאסרה מחמת שקבלה טעם ממקום אחד אינה אוסרת חברותיה, אעפ"י שנוגעת בהן כששתיה
כה לה שהן על גבי האש, שהדבר הבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה אלא ע"י רוטב, שאם אתה אומר כן אין לך איסור קליפה שהקליפה אוסרת קליפה הסמו

 יתר מוליך עמו את האיסור, אלא במקום שהאיסור יכול להלוך בטבעו. וכן לעולם. ואפילו היתה חתיכת ההיתר שמנה ושומן שבה מפעפע. לפי שאין השומן של ה
כשבלעה איסור שאינו מפעפע, אבל אם בלעה מן הדברים המפעפעין בטבעם יראה לי שאוסרת חברותיה בין בצלי בין שנוגעת  במה דברים אמורים]דף ז עמוד א[ 

ה לחתיכה. דברים אלו שאמרנו אפילו בבשר בחלב שהחלב אינו מפעפע ואפילו שעשאוהו זו בזו חם בחם שהאיסור בעצמו הבלוע מפעפע ויוצא אפילו מחתיכ
 כחתיכת נבילה כמו שבארנו לא עשאוהו כנבילה עצמה לדבר זה. 

 הלכה ח והלכה טרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

של חלב, טועם הנכרי את  לקדרה רותחת גד חתיכה של בשר שנפלה ]ח[ בשר שנפל לתוך החלב או חלב שנפל לתוך הבשר ונתבשל עמו שיעורו בנותן טעם, כיצ 
ם הקדרה אם אמר שיש בה טעם בשר אסורה, ואם לאו מותרת, ואותה חתיכה אסורה. בד"א? שקדם והוציא את החתיכה קודם שתפלוט חלב שבלעה, אבל א

 לא סלק משערים אותה בששים, מפני שהחלב שנבלע בה ונאסר יצא ונתערב עם שאר החלב. 

שאם תסחט  אע"פהכל מותר, ואם יש בחתיכה טעם חלב  דטועמין את החתיכה שנפל עליה חלב, אם אין בה טעם חלב  נפל חלב לתוך קדרה של בשר[ ט] 
בכולה אם היה בכל שיש בקדרה מן החתיכות והירק והמרק  וויש בה עתה טעם חלב נאסרה אותה חתיכה, ומשערין  ההחתיכה לא ישאר בה טעם, הואיל 

 חד מששים מן הכל החתיכה אסורה והשאר מותר. כדי שתהיה חתיכה זו א ,והתבלין

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ח 

מ"ש בשר שנפל לתוך וכו' כיצד חתיכה של בשר וכו' זהו מימרא דרב דאמר כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב בשר אסור וחלב מותר  ועתה אבאר דברי רבינו.
 ל נכרי בזה. פי' בשאין בו נותן טעם וה"ל מין בשאינו מינו ואיכא למיקם אטעמא ע"י נכרי וכמו שיתבאר פט"ו ושם הזכיר אם צריך קפילא או סומכין על כ

 ,פירוש לרב לעולם אפי' בכמה ליתסר ,הוא מן הסוגיא שהזכרתי ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור חלב אמאי שרי "ש בד"א שקדם והוציא את החתיכה וכו',ומ



ן במינו וא"א למיקם אטעמא דהא מי .ולדידן בששים ,הא לא סלקו הרי הוא פולט מה שבלע וחוזר ואוסר לרב בכמה ,ותירצו בשקדם וסלקו .ולדידן בששים
ולא נתבאר בדברי רבינו באיזה שיעור שישהא שם נאמר שחוזר ופולט. ויש מן המפרשים  .הוא שהחלב הנפלט הוא שחוזר ואוסר שנעשה כנבלה מה שבלע בבשר

כי נייח מבליעתו הדר פליט. שפולט של עצמו קודם לכן. וי"מ  אע"פז"ל שפירשו כי נייח הדר פליט כי נייח מרתיחתו וכל זמן שהוא רותח אינו פולט מה שבלע 
 ולפי פירוש זה לא נתבאר בגמ' שיעור זה ואפשר שכן הוא דעת רבינו ואין זה תלוי אלא באומד הדעת. 

וחלב  .ופשוט הוא ,הא אין בה נותן טעם בחתיכה הכל מותר ,זהו דין המשנה דקתני אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכהומ"ש נפל חלב לתוך הקדרה וכו', 
דאמר כיון שנתן טעם בחתיכה חענ"נ ואוסרת כל החתיכות מפני שהן  ,זו היא מימרא דרב .ומ"ש ואם יש בחתיכה טעם חלב וכו'בבשר אפשר למיקם אטעמא. 

 .ואם לאו הכל אסור ,והשאר מותרהיא אסורה  ,ואם יש ששים כנגד כולה ,כנזכר למעלה דחענ"נ החתיכה ולדידן צריך ששים בכל .מינה

 הלכה ירמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

הרי זה בנותן  שכסה משעת נפילה עד סוףאו  נער מתחלה * ועד סוף]י[ בד"א? בשלא נער את הקדרה בתחלה כשנפל החלב אלא לבסוף ולא כסה, אבל אם  
אם יש בקדרה כולה טעם  ,טעם, וכן אם נפל חלב לתוך המרק או לכל החתיכות ולא נודע לאי זה חתיכה נפל, * נוער את הקדרה כולה עד שתשוב ויתערב הכל

פחות  ,אחד מששים מותר ,בין בשר לתוך חלב בין חלב לתוך בשר ,בששים זמשערים  ,אם לא נמצא נכרי שיטעום ונסמוך עליו .חלב אסורה ואם לאו מותרת
אבל  ,לתוך המרק וכו'. /א"א/ אנו אומרים שלא שמענו כל החתיכה נעשית נבלה אלא לדעת ר' יהודה דמחמיר מין במינו /השגת הראב"ד/ בששים אסור. 

 ,הכי משמע טיפת חלב שנפלה ע"ג חתיכה ויש בה בנ"ט באותה חתיכה אסור ומתניתין ,ולדברי הכל אם לא ניער כלל אין שאר החתיכות נאסרות .לרבנן לא
הרי יוצאת  ,והלא החתיכה קבלה טעם חלב ונעשית נבלה בלא ניעור ,למה לי ניער את הקדרה .ניער את הקדרה אם יש בנ"ט בכל הקדרה כל הקדרה אסורה

ואם יש באותו  ,שקיבל טעם הבשר והוא חלב נבילה ,לחתיכות האסור החלבאלא ש"מ דבעינן שיצא מן  !?לשאר חתיכות והוא רוטב נבילה רוטב מאותה חתיכה
י הא אמרינן בגמרא נראין דברי ר"י בשלא ניער והוינן בה מאי לא ניער א חענ"נולר"י נמי אף על גב דאמר  .חלב כדי ליתן טעם בכל החתיכות אסורות לרבנן

ואוסרת כל שאר החתיכות במשהו לא אמרו אלא בשניער והוא תימה שהרי יוצא מן  חענ"נא פליט אלמא אף על גב דאמרינן לימא לא ניער כלל מיבלע בלע ול
 .החתיכה רוטב בלא שום ניעור ואם היא נבלה מה צורך לניעור שיצא משם חלב, עכ"ל

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ח 

ואפשר דלדעת רבינו אפי' לא  .ופירשוה שלא נער בתחלה אלא בסוף .דאמר נראין דברי ר' יהודה בשלא ניער ולא כסה ,הוא כרבי מ"ש בד"א בשלא נער וכו'
 ולא חיישינן לר"י ,הוא כדברי רבי שאמר נראין דברי חכמים בשניער וכסה .ומ"ש אבל אם ניער מתחלה ועד סוף   ולמטה אבאר זה.  ,ניער כלל נאסרת הקדרה

י זו אהוא מפני שכיון שאינו נודע  .ומ"ש וכן אם נפל חלב לתוך המרק וכו' ופשוט הוא.  ,ומתבאר בדברי רבינו שבניעור או בכסוי די ,ער יפהדאמר אימא לא ני
אם יש בה וטועם נכרי  ,וכיון שכן מנער את הקדרה ,וא"א לאסור הכל שהרי אין בחלב בנותן טעם ,אין לומר בה נעשית נבלה ,}שנפל עליה החלב{ חתיכה היא
האריך כאן  והר"אשהוא בששים פשוט הוא ומבואר בפרק גיד הנשה בכיוצא בזה ונתבארו דברי רבינו.  .ומ"ש אם אין שם נכרי וכו' וברור הוא.  ,טעם חלב

ן וכבר הסכימו רובי המפרישם ז"ל כדעת רבינו דאפי' לרבנ ואין טעמו מחווראלא לר"י דמחמיר מין במינו אבל לרבנן לא ע"כ.  חענ"נבהשגות וכתב שלא אמרו 
שאין בהם ס' כנגדה  אע"פ. עוד כתב ולדברי הכל לא ניער כלל אין שאר החתיכות נאסרות וכן דעת הרמב"ן והרשב"א ז"לחתיכה עצמה נ"נ לאסור בס' כנגדה 

חלה כשנפל החלב אלא בסוף הנה שהזכיר ניעור בסוף וכפשט הסוגיא דאמרינן והאריך בזה. ואפשר שאף כן דעת רבינו שהרי כתב בד"א בשלא ניער הקדרה בת
ז"ל וכ"ש לכל שאר איסורין שחתיכה שנאסרה מחמת שקבלה  וזה דעת קצת מפרשיםמאי לא ניער ולא כסה אילימא לא ניער כלל מיבלע בלע מפלט לא פליט. 
 ע"יפילו נצלו כאחד ונגעו זו בזו בשעת צלייה שהבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה אלא טעם ממקום אחר אינה אוסרת חברותיה בנגיעה אפילו כלן חמות וא

ואפשר והוא כתב שאם בלעה חלב או שומן אסור המפעפע שאף היא פולטתו חם בחם בלא רוטב אבל בשר בחלב אינו מפעפע.  דעת הרשב"א ז"לרוטב וזה 
אבל בתר הכי כיון שהיא נעשית נבלה הרי היא אוסרת חברותיה כדרך שחתיכת נבלה  חענ"נד דהך סוגיא מעיקרא איתמרה מקמי דליקום לן שרבינו סבור

שלא אמרו חתיכה עצמה נ"נ אלא  ודעת קצת מפרשים ז"לאוסרת של שחוטה ויתבאר פט"ו וזה דעת הר"א ז"ל ונדחק הרבה בפירוש הסוגיא והראשון עיקר. 
תערובתן אוסרן ונמצא כשנתערבו בחתיכה אחת נעשית כולה איסור שזהו האיסור שאמרה תורה עירוב בבשר בחלב והטעם מפני שכל אחד בפני עצמו היתר ו

וכל שיש בקדרה שנפלה בה חתיכה הבלוע מן האיסור ונאסרה ששים כנגד הדבר  ,אבל בשאר האיסורין א"צ לשער בכולה אלא בדבר שאסרה ,בשר בחלב
וה"ה לכל האיסורין וה"ה לניער בסוף  ,דומע מדמע אלא לפי חשבון כנזכר פרק י"ב מהלכות תרומותשאין המ ,שאסרה הרי החתיכה אסורה והקדרה מותרת

שטעמו נרגש ואינו בטל כיון שאין איסורו מחמת עצמו  אע"פולא ניער בתחלה ומלח שנאסר מחמת דם או ציר של נבלה שנפל לקדרה ויש בה ששים כנגד המלח 
אלא בבשר וחלב  חענ"נלדעת רבינו שאין אינה חוזרת להיתרה כל זמן שמכירה ואם אינו מכירה הכל מות וכנ"ל  הרי הקדרה מותרת ובכ"מ חתיכה האסורה

מת שהרי לא הזכיר כן בשאר איסורין. ושם בהלכות תרומות כתב דין זה שאין המדומע מדמע אלא לפי חשבון ולא חלק בין המדומע לשאר איסורים מח בלבד
 וכן הסכים הרשב"א ז"ל והביא ראיות לזה וכן עיקר: מחלקים בלע כדרך שקצת מפרשים ז"ל 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה ח

 על מה שהשיג הראב"ד ז"ל על רבינו דלא אמרו חענ"נ אלא לר' יהודה דמחמיר מין במינו ולא לרבנן קשה דהא בגמרא בפ' כל בשר שנפל לתוך החלב וכו'.]ח[ 
 ל או לא משמעהבשר )דף ק"ט( לא משמע הכי דפריך רב אחא לרבינא דדילמא כ"ע סברי דאפשר לסוחטו אסור דהיינו חתיכה עצמה נ"נ ופליגי אי מין במינו בטי

ראין דדחי ליה רבינא לא דחי ליה אלא מכח לישנא דברייתא דהיה לו לומר נראין דברי ר' יהודה ואין נ ואע"גין במינו בטיל אמרינן חתיכה עצמה נ"נ דאע"ג דמ
ה אלא למאי דדעת רבינו בלע דאפי' לא ניער כלל נאסר וסוגיא דקאמרה מבלע בלע מפלט לא פלט לא אתאמר ועל מ"ש ה"האבל לא מכח הסברא דנכונה היא. 

"כ מאי דס"ד דאין חתיכה עצמה נ"נ אבל למסקנא דקאמר אפשר לסוחטו אסור דהיינו חתיכה עצמה נ"נ אמר ר"י דאסור אפילו לא ניער כלל קשה על זה דא
ימא דניער מתחלה ועד סוף אמרו בתר הכי מכלל דר' יהודה כי ניער בסוף ולא בתחלה הא אמרת נראין דברי ר' יהודה בהא וכו' דפירכא דמכלל לאו פירכא דנ

 וקאמר נראין דברי ר"י בשלא ניער כלל ודברי חכמים ,מודה ר"י דהא לא בלע כלל ופליגי בתרתי בניער בסוף ולא בתחלה ובלא ניער כלל לא בתחלה ולא בסוף
ילתא היא דכיון דאמרת נראין דברי ר"י בשלא בשניער לבסוף דהא לפי המסקנא בשלא ניער כלל ולא כסה כלל קאמר ר"י דאסור והא ודאי לאו קושיא ולאו מ

א בתחלה ניער ולא כסה כלל ודאי דאית ליה דאפשר לסוחטו אסור דמשום הכי אמרינן היכא דלא ניער כלל דאסור לפי המסקנא וא"כ כ"ש בשניער לבסוף ול
משמע דאיכא חלוקה דניער דאין נראין דבריו ולא משכחת לה שיהא אסור כיון דאפשר לסוחטו אסור וניער לבסוף וכיון שאומר נראין דברי ר"י בשלא ניער 

 ו לא נער כללאלא בניער מתחלה עד סוף דבניער לבסוף ולא בתחלה כ"ש דאסור א"ו דפליג ר"י בניער מתחלה ועד סוף ובזה אין נראין דבריו דבניער לבסוף א
ומ"ש שהוציא  ,דמפרש דכי תנוח הדר פליט דאמרו בגמרא היינו דנייח מבליעתו דרבינו אפשרועל מ"ש ה"ה ודאי דנראין דבריו כיון דאפשר לסוחטו אסור. 

ח מבליעתו קודם שתפלוט היינו שהוציא כי נייח מבליעתו קשה קצת דא"כ אמאי טועם את הקדרה שיש בה חלב אם יש בה טעם בשר הא כיון דהבשר בולע ולא נ
 ושה יחד:ודאי דלא תפלוט מעצמו לתוך החלב דבליעה ופליטה אינו ע

לומר דרבינו נקטיה לרבותא דהיכא  נ"ל ,. לתרץ קושית הטור שהקשה על רבינו דדי בניעור של תחלה ולמה לי ניעור דבסוףאבל אם ניער מתחלה ועד סוף
גבי אימור לא ניער יפה  וכדכתב רש"י ז"ל בגמרא ,ובניעור שעשה לבסוף פלטה ,דאיכא ניעור לבסוף איכא למימר דהניעור שעשה ראשונה לא ניער יפה ובלעה

פה דאם הניעור היה ניעור י ,אבל אם לא היה ניעור לבסוף היינו יכולים לומר דודאי דבטל הוא ,יפה שמא לא ניער תחלה יפה ובלעה ואח"כ פלטה כשניער בסוף
ע"ג דניער לבסוף דאיכא למימר לחומרא דהניעור קמ"ל דא ,ואם לא ניער יפה ואין הניעור ניעור לא פשטה בכל הקדרה ולא פלטה והשאר מותרת ,פשטה בכולה

וזה דעת הראב"ד ז"ל ונדחק הרבה בפירוש הסוגיא וכו'  ועל מ"ש ה"ה ז"לקמ"ל דמותר והרי זה בנותן טעם.  ,ראשון לא היה טוב והאחרון היה טוב ותיאסר
 ולכך יש להגיה וכן דעת הר"א ז"ל והוא רבינו אהרן הלוי: ,סרותקשה שהוא כתב בשם הראב"ד ז"ל לעיל דלדברי הכל אם לא ניער כלל אין שאר החתיכות נא

וכבר השיג עליו הרב בעל הטורים ואפשר  .וכו' לכאורה נראה דלהתירה בנותן טעם בעינן שניער בתחילה לבד בד"א בשלא ניער. בשר שנפל לתוך החלב וכו'
בשלא ניער הקדרה מתחילה אלא בסוף אינו  ומה שאמרדטעמו משום דבגמרא אמרו מתחילה ועד סוף משמע ליה לרבינו דהכי הוא דוקא וכדכתב הרב"י ז"ל. 



וכן הוא מפרש  ,אלא בעינן תרתי ,ה ולא בסוף לא מהניאלא ה"ק אם ניער בסוף ולא בתחלה דעבד חד מינייהו וה"ה ניער בתחיל ,ר"ל דאי ניער בתחילה סגי
 לא פירש כן כמו שנראה מדברי הרב"י:  והרב מהר"ר ן' חביבמ"ש בגמרא לא ניער בתחילה אלא בסוף כדי שיסכים עם מ"ש מתחלה ועד סוף. 

, כיון שאינו יודע איזו חתיכה אין לומר נעשית נבלה וכו'נוער את הקדרה וכו' אין להקשות דהא הוא מבטל איסור לכתחילה דכבר תירץ ה"ה ש ועל מ"ש רבינו
אפשר דס"ל לרבינו דאפילו לא ניער כלל אוסרת הקדרה ומ"ש בגמרא לא כלומר ואפשר שרבינו סבור וכו'.  כתב ה"הז"ל תירץ בע"א.  והרב מהר"ר בן חביב

ומ"ש בגמרא  ,אבל ה"ה דאפי' לא ניער כלל לא סגי בלא ששים ,א סגי בנ"טניער בתחילה אלא בסוף לרבות נקטיה דאפילו דניער לבסוף מ"מ בעינן ששים ול
אבל אחר דקי"ל דאפשר לסוחטו אסור ודאי  ,היינו משום דהוה ס"ד אפשר לסוחטו מותר ,דמשמע דאינו נאסר כשלא ניער כלל ,מיבלע בלע מפלט לא פלט

שפולט של עצמו  אע"פאבל מעצמותה פולטת כמ"ש ה"ה וכל זמן שהוא רותח אינו פולט כו' ו ,שאינה פולטת היינו מה שבלע עתה אע"פדהא החתיכה  ,דפולט
וכ"כ התוספות וכיון דאת אמרת חענ"נ הרי היא פולטת מעצמותה והיא  ,שאינו פולט מה שבלע אע"פכלומר קודם שנח מרתיחתו פולט מעצמותה  ,קודם לכן
 נבילה:

 ט מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה רמז תרע

ה דאם לא כן אין בשר נכשר ביציאת דם מטעם כבולעו כך פולטו שהרי בהכנס הדם בבשר נעשית הבשר נביל חענ"נבמקום שאפשר להפריד האיסור לא אמרי' 
וחטו מותר אלא כיון דדם אפשר להפרידו ע"י מליחה וצלייה לא אמרי' ביה חתיכה עצמה נעשית נבילה והיינו דאמרי' בפרק כל הבשר אי קסבר אפשר לס
ר במקום איסו אמאי חתיכה ]עצמה נעשית[ נבילה )צריך עיון( ומהאי טעמא נמי בכלי עץ ומתכות שאפשר להפריד האיסור הנבלע בהן ע"י גיעול וליבון אם נפל

 ור איסור שנפל בו במקוםאחד על הכלי לא אמרינן כל הכלי נעשה נבלה להרבות האיסור ולשער בכל הכלי אם נתבשל באותו כלי היתר ומשערין לפי שיע
לא אמרינן ותו דשברור לנו כמה נפל מן האיסור אבל אי לא ידעינן שיעור איסור שנפל משערין בכל הכלי ולא במאי דנפיק מיניה דלא ידעינן כמה נפק מיניה ]

רי' יש קצת מן הבשר שבלע מן האיסור ולא אמ שסמוך לחלבאע"פ נבילה בחצי חתיכה[ והיינו טעמא דאמרי' לעיל בגדי כחוש קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו 
 אמרו רבותינו ולא חצי חתיכה יעשה נבלה: חענ"נבכולהו בשר הנבלע מן האיסור יעשה נבלה ויאסר לזה ]שנגע בה[ וכן זה לזה אפילו עד ק' ד

 :ח - סעיף ה

 קמא -ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

 נוהג רבי שאם נפלה טיפת חלב על גבה של קדירה כתב מורי מכאן .כלומר מתפשט בכל הכלי ,מפעפע בשול מפעפעוגרסינן בזבחים פרק דם חטאת )צו, ב( דם לא 
 : , עכ"למקום להתבטל בששיםשהחלב מתפשט בכל הקדירה ואין לו  ,ובכולה קדירה משערינן של קדירה וחענ"נ בכל חרסרותחת באור שמפעפע 

 פרק ט הלכה חהגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות 

 מכאן נוהגים שאם נפל טיפת חלב על גבה של קדירה כתב רבינו יהודהמתפשט בכל הכלי.  כלומר .דם לא מפעפע בשול מפעפע ,]ג[ גרסינן בזבחים פרק דם חטאת
וזו מס"ה.  ,בטל בששים עכ"לובכולה קדירה משערינן שהחלב מתפשט בכל הקדירה ואין לו מקום להת של קדירה וחענ"נ,שמפעפע בכלי חרס  ,רותחת באור

מזה גם טיפת חלב שנפלה על ויש לי תשובת רבינו שמשון אם קדירה של בשר ושל חלב נוגעות זו בזו אין מזיק כי אין מפעפע מדופן לדופן. תשובת מהר"ם 
משום דדילמא אותה טיפת חלב לא  ,אז מותר ,הקדירה בחוץ כתב מפי ר"י דאם יש בתוך הקדרה רוטב ובשר מן הכל ששים כנגד ששים טיפות מן שיעור החלב

עכ"ל  ,הילכך צריך ס' בכל מה שבקדרה לבטל ס' הנאסר בטיפת החלב ,ואותה נעשית נבילה ,מפעפע בכל הקדרה ואוסר עד נ"ט טיפין הבלועים בדופני הקדרה
היה מורה שאם נפלה הטיפה ע"ג הקדרה שלא כנגד התבשיל  ושמעתי שמהר"ר פרץ ז"ל ,מצאתי שהתבשיל מותר והקדרה אסורה ובשם רבינו שמחה. מהר"ם
 דמותר: 

 מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה רמז תרעט 

, מתיר אם יש בתבשיל ששים פעמים ששים כנגד הטפה כשנופל איסור על דופן הקדירה והיא אצל האש ואפילו היא של חרס ,רגיל להורות ומורי הר"ם ז"ל
כגון אם  .ובעיא בתבשיל ששים לבטל כל הנאסר ,ועד ששים נעשה הקדירה חתיכה דאיסורא ,עד ששים סביבותיהדטעמא דמלתא משום דהטפה נ"ט  *שנפלה, 

אבל לעולם הקדירה  ,הטפה כשיעור פשוט נעשה האיסור בקדירה כנגד ס' פשוטים מעתה אם התבשיל כשיעור ט"ו ליטרין דהיינו ס' פעמים ס' אז התבשיל מותר
 אסורה אפילו בטיפה קטנה מאד דכלי חרס אינו מוציא מידי דופנו לעולם. 

ונשברה כד של חלב וניתז מן החלב על הקדירה  ,שהיתה שפותה אצל האור ורותחת ,אירע מעשה במגנצא בקדירה מליאה בשר ותבשיל אכתוב לשון ראב"ן וז"ל
מידי דהוה אטיפת חלב שנפלה על  ,לבטל החלב הנבלע בתוכו לא נעשה נבלה ס'"ל דאם יש בקדירה בלא תבשיל נ ,ונשאלתי עליה ,של בשר על דופנה מבחוץ

וכי הדר נפיל לה הרוטב לתוך  ,וא"ת הלא החלב שנבלע בקדירה נ"ט לרוטב שנתבלע בה **.דאם יש בהחתיכה ס' לבטל הטיפה לא אסרינן ונתבטל החלב ,חתיכה
דלא אסר ר' יהודה אלא כשנפלה על החתיכה ונאסרה מטעם החלב  ,לא אסר ,י"ל אפילו לר' יהודה דאית ליה האי סברא ,לאסור במשהוהקדירה הוי מין במינו 

 ,אבל חלב הנבלע בקדירה אינו אוסר את הרוטב שנבלע בה לאסור את זה שבקדירה משום מין ומינו כשנפלט ,שהוא בעין ואוסרת שאר החתיכות מפני שהן מינם
 ,הא דאמר כלי הבלוע מיין נסך מערו ג"פ בג' ימים ,דאי אמרינן איסור הנבלע אוסר היתר הנבלע !ותדע .וכ"ש לרבנן דאית להו מין במינו בטל ,ינו בעיןדהא א

דתנן קדירה שבישל בה וכן הא  .וכי הדר פלט במים ה"ל מים במים מין במינו וליתסר ,ואסרו יין הנבלע את מים שנבלעו ,נימא כי יהב מים בלע מיד מן המים
 ,וכי פלטה ליה ה"ל חלב נבילה מין במינו וליתסר במשהו ,נימא קדירה תחלה בלעה מן החלב ונאסרה מטעם הבשר שבה .ואם בשל בנ"ט ,בשר לא יבשל בה חלב

 ,מים הנבלעים לבטל היין נסך הנבלעאלא ודאי חלב היתר שנבלע וחלב שבחוץ מצטרפין לבטל את טעם הבשר הנבלע בקדירה. וכן מים שבחוץ מצטרפין עם ה
וה"ה לחלב אם נפל על קדירה מבחוץ או שאר איסורין ]*עכ"ל  ,ה"נ התבשיל של היתר מצטרפים עם טעם היתר שנבלע בקדירה לבטל איסור הנבלע מבחוץ

 והתיר את התבשיל: ואסר את הקדירהראב"ן. מ"י[ וכן עשה ר"ב מעשה 

והאריך בה הרבה  ,ז"ל בידי להתיר תשובת רבינו שמשוןמה עמדי על טיפת חלב שנפלה על דופן הקדירה מבחוץ  וששאלת שוב מצאתי תשובת מהר"ם ז"ל
כי באותה שעה שאל את ריב"א ז"ל אם ראה או שמע מזה המעשה מכלל שהיה מסופק  ,וכמדומה היה שלא היה ברור לו לר"י לאסור .וכתב שר"י ]אסר[ בטרויש

 ואם בכלי נחשת בושלה וגו' ומדהצריך קרא לקדשים ,וטעמא מאי ,וראיית ר"י מפרק דם חטאת גבי בשל במקצת כלי טעון מריקה ושטיפה כל הכלי דקאמר
שאילו  ,הקדירה מבחוץ דופןפעם אחת היו מבשלין בשר בקדירה ונפל מעט חלב על  ,ק למוריאעתי ומקצת הלשון .שהכלי חם אלמא דאינו מפעפע בכולו אע"פ

כמו שמוכיח שם מדבעינן קרא ]דואם  ,ואפ"ה לא רצה רבינו להתיר מפני שאין החלב מתפשט בכל דופני הקדירה ,נפל לתוכה היה ברוטב ובחתיכה לבטל החלב

                                                           
באותם  תם ס' נעשו נבילה צריך ס' פעמים]רמז תרעט[ ]ונראה הטעם שהוא מצריך ס' פעמים ס' היינו משום דקי"ל דחתיכה עצמה נעשה נבילה וא"כ טיפה זו אסרה עד ס' כנגדה וכיון שאו *

ואח"כ כתב בתשובת מהר"ם דין זה וחילק בין שבת ויו"ט לשאר ימים ובין  ,דכאן לא חילק בין שבת ויו"ט לשאר ימים ולא בין הפסד מרובה לליכא הפסד מרובה הב"י . וכתב עודב"ילבטל. 
 איכא הפסד לליכא הפסד[:

כיון שיש בקדירה ס' לבטל הטיפה א"כ איך הקשה ראב"ן הלא החלב שנבלע בקדירה נותן טעם לרוטב שנתבלע ])חסר כאן איזה תיבות מחמת הטשטוש( חזקות כאשר בא מכתבך וז"ל  **
מסיק וכן עשה ר"ב מעשה ואסר הקדירה בה כו' עד הוי מין במינו לאסור במשהו. כיון שהטיפה חלב נתבטל בקדירה בס' איך יאסר הרוטב שנבלע בקדירה הרי הקדירה עצמו מותר ועוד ד

ראה לי להגיה בדברי ראב"ן ר התבשיל ולדברי ראב"ן הקדירה עצמה מותרת כיון שיש ס' בקדירה לבד בלא תבשיל נתבטל הטיפה ונעשה היתר כל מה שנבלע בקדירה ולכן היה נוהתי
דירה לבד בלא תבשיל אף אם יש בתבשיל ס' יהא אסור מטעם ואפילו אם אין בקדירה לבד ס' בלא תבשיל אך בתבשיל יש בו ס' התבשיל מותר וא"ת כו' וא"כ הקשה ראב"ן אם אין ס' בק

הדר נפל הרוטב לקדירה אוסר אף אם שהחלב הנבלע בקדירה נ"ט לרוטב הנבלע כו' כיון שאין בקדירה לבד ס' בלא תבשיל לבטל הטיפה הנבלע בקדירה אוסר הרוטב הנבלע בקדירה וכי 
יק וכן עשה ר"ב מעשה ואסר הקדירה והתיר את התבשיל כיון שיש בתבשיל ס' לבטל הטיפה מ"מ הקדירה אסורה כיון שאין בקדירה ז תירץ ומס"יש ס' בתבשיל משום מין במינו במשהו וע

דאין הקדירה מועיל לתבשיל ואין התבשיל מועיל לקדירה ובעי'  נ"ל לומר דס"ל לראב"ןד דף כ"ט עכ"ל שאלתך. "אך כלשון המרדכי הביא בש ,לבד ס' לבטל הטיפה כבר נאסרה הקדירה
ונעשה כולו נבילה אבל מ"מ גם  ס' בקדירה לבטל החלב שנפלה עליו כדי שהקדירה לא תעשה נבילה ואז היינו צריכין לשער מן התבשיל נגד כל הקדירה דדלמא מתפשט בכל הקדירה

בכולו ולכן אנו צריכין ס' מן התבשיל נגד הטיפה דדלמא נכנס החלב מיד לרוטב ואינו מתבטל בקדירה כמו שהוא דעת קצת מפרשים הקדירה אסורה אפילו יש בו ס' דדלמא אינו מפעפע 
הקדירה ולא הוצרך כי אמר תחלה כשיש ס' בקדירה אינו נעשה נבילה והתבשיל מותר מאחר שאין אנו צריכים לשער נגד כל  ואין אנו צריכים להגיה שום דברומהשתא כל דבריו נכונים 

הקדירה מ"מ יש לאסור מכח מין במינו כו'  לבאר בתבשיל ס' נגד הטיפה שזהו פשוט בעיניו כדין שאר איסורים ולזה הקשה אח"כ וא"ת הרי החלב ר"ל ואף אם אין אנו צריכים לשער נגד כל
 [:הוא בשו"ת הרמ"א סימן מ' – והוא האמת. משה איסרלש מקראקאכן נ"ל "ן. והשיב כו' וכן עשה ר"ב מעשה לאסור הקדירה ולהתיר התבשיל מטעם שכתבתי בדברי ראב



 ,נמצא במקום שנפל אסר כל הבלוע בדופניה ונעשה נבילה ,מסייעים לבטל לחלוחית שבדפנותוכיון שאין מתפשט בכל דופניו שיהא ראוי לומר שכל  ,בכלי נחשת[
קודם ***דלא ידעינן כמה בלעה  ,דכשיעור עובי הדופן צריך לשער ,אם אין בה ששים לבטל שיעור עובי הדופן שנפל שם החלב ,וחוזר ואוסר כל מה שבקדירה

אלא לאחר שנפלה על דופן  ,לעמוד על הטיפה כמה היתה שלא הרגיש בה ולא ראה אותה , ודוקא שא"אומשערינן בכל הקדירה כולה .שנפל בה החלב עד כאן
אבל  .מר רבינו יצחקכמו שא ****ואז ודאי צריך לשער בעובי הדופן ,דלמא מיד נבלעה מקצתה בדופן הקדירה ,הקדירה ואז אי אפשר לשער בששים כיוצא בה
וכן  ,צויתי להעתיק למורי ודברי רבינו שמשון ,ממה נפשך כמו שכתב מורי ,טיפין כמוה , אז סגי בששים, של ס'אם ראה הטיפה קודם ועמד עליה כמה היה

 ושלום מבר"ב: ,קצת או בשבת ויו"ט וכן אנו מורין היכא דאיכא הפסד מרובה ,נראה

]ממה נפשך[  ,מן הטיפה מותר ששיםויש ברוטב  ,הלכך כשנפלה כנגד הרוטב ,הכלי מספקא לן פ' דם חטאת אי מפעפע בכל הכלי אי לא טיפה שנפלה על דופן
אבל אם נפל בריקן שמא מפעפעת בדופן הקדירה עד סמוך לרוטב כל כך שאין ס' מן הטיפה  .ואם אינו מפעפע אז לא יאסור ,אי מפעפע בכל הכלי הרי נתבטלה
לפיכך אם הניח להצטנן  ,ואם יערה הקדירה אז ילך הרוטב באותו מקצת כלי שנאסר )*מהן טיפה( ]*מן הטיפה[ ויאסר הכל ,ונעשה אותו מקצת מן הכלי נבילה

 אי נמי בעוד שהוא רותח ינקוב שולי הכלי למטה .א"כ אז לא נגע הרוטב כלל באיסור הלכך מותר ,נצטנן לגמרישלא עירה הרוטב כלל משעה שנפלה הטיפה עד ש
מיהו בקושי יש להתיר ע"י ניקוב הקדירה דהא א"א שלא ינענע הכלי  .ואז לא יגע באותו מקצת הכלי הנאסר מן הטיפה ,כדי שיצא הרוטב למטה דרך אותו נקב

ולכך טוב להמתין עד שיצטנן. והעולם נהגו לאסור כשנפל בדופן שלא כנגד הרוטב ודוקא כשנפל שלא לצד האש אבל  ,הכלי שנאסר מעט ויגיע הרוטב במקצת
 התיראור אין לכשנפל לצד האש נהגו להתיר לפי שהאש שורפו ומייבשו מיד ודוקא בטיפה בעלמא כגון דבר מועט אבל אם נפל רוב חלב אפילו אם נפל כנגד צד ה

 כנגד הרוטב וע"י ששים: אא"כ

 היה אומר בשם ריצב"ם שהיה מתיר גם שלא כנגד הרוטב ע"י ששים היכא דאיכא הפסד מרובה או בשבת ויו"ט לשון מורי )*הר"י( ומורי רבינו יחיאל בר' יוסף
 ]*הר"ף[ ]פרץ[ שיחיה: 

 ספר מצוות קטן מצוה ריג 

הלכך כשנפלה כנגד הרוטב ויש ברוטב ס' מן הטיפה מותר  ,אי מפעפע בכל הכלי אי לא ,לן בפרק דם )דף צ"ו( החטאת אטפת חלב שנפלה על דופן של כלי מספק
אבל אם נפלה נגד הריקן שמא מפעפע בדופן הקדרה עד סמוך לרוטב, כל כך  .ממה נפשך אי מפעפע בכל הכלי הרי נתבטלה ואם אינו מפעפע אם כן לא יאסר

לפיכך אם מיד הניחה להצטנן שלא  ,וכשיערה הרוטב מן הכלי ילך הרוטב על אותו מקצת כלי ויאסרנו ,עשה אותו מקצת מן הכלי נבלהטפה ונשאין ששים מן ה
אותו מקצת  הגביה הרוטב כלל מעת שנפלה עד שנצטנן לגמרי מותר או בעוד שהוא רותח ינקוב שולי הכלי מתחת כדי שיצא הרוטב דרך אותו נקב ולא ילך דרך

 .יא(שהוא אסור הכלי

 ב"ח יורה דעה סימן צב 

ם מן הטיפה לסמ"ק בפעם אחת ששים סגי ומחלק בין נפל כנגד התבשיל לנפל כנגד הריקן. ודע דבסמ"ק כתב בזה הלשון דאם נפלה כנגד הרוטב ויש ברוטב ששי
 ואם אינו מפעפע כלל הרי ,הרי נתבטלה התבשילאי מפעפע בכל הכלי כלומר דמפעפע בכל  והכי פירושו ,הרי נתבטלה וכו' אי מפעפע בכל הכלימותר ממה נפשך 

והיינו  ,שער ל"א סימן א' להדיא דכך הוא פירוש דברי הסמ"ק וכ"כ באו"ה ,לא יאסור דלא מסתבר לומר דמפעפע בדופן הקדרה אלא מסתברא דמפעפע לפנים
 :, עיי"שרש כךלא פי אבל בב"י, דכתב רבינו בשמו שמפעפע לפנים

 ספר איסור והיתר הארוך שער לא 

בטיפה שנפלה  תדם חטא קפ' כ"ה מספקא לן בפרכתב בסמ"ק ובא"ז חלב שנפלה ע"ג קדירה רותחת של בשר לחוץ או משאר איסור ע"ג קדירה  )הגה"ה(א. טיפת 
חר שנפלה כנגד על דופני כלי אי מפעפע בכל הכלי או לתוך הכלי או לא. והילכך אם נפלה הטיפה כנגד הרוטב אפילו שלא כנגד האש ויש ששים ברוטב כנגדה מא

 לתוך הרוטבל ממ"נ שאי מפעפע התבשי ולכן מותרהרוטב אמרינן שמפעפע מיד תוך הרוטב קודם שמפעפע ברוחב הקדירה או אינה מפעפע לתוך הרוטב כלל. 
ואם אינו מפעפע לתוכה מאין תאסר. מ"מ יערה התבשיל מיד ובצד השני שלא כנגד נפילת האיסור ואל יניחו להצטנן כך מאחר שנפל  ,הרי נתבטל הטיפה בס'

וטב דילמא אינה מפעפע בכל הקדירה או לתוך ולא קיי"ל כר"י שחושש כל פעם אפילו כשנפלה כנגד הר .הטיפה כנגד הרוטב דשמא יפעפע יותר מכאן ואילך
דאיסור הבלוע  ,וצריך כל פעם ס' בתבשיל לבטל ס' טיפין כדמייתי בשערי דורא ,הקדירה אלא אוסרה עד נ"ט טיפים רוטב הבלועין בדופני הקדירה ואותה נ"נ

גדו דהא אף בכלי חרס לא אמרינן יכה נבילה והרי אין ס' בתבשיל נוגם לא נהגין גבי תבשיל כסמ"ג שחושב מה"ט כ"פ כל הקדירה לחת ,אין אוסר היתר הבלוע
 נ"נ כדאיתא לעיל: חע

אחר שנפל ב. ומיהו אם נפל הטיפה בדופן הקדירה שלא כנגד הרוטב ושלא כנגד האש בזה נהגו העולם לאסור התבשיל אפי' אם יש ס' בתבשיל נגד הטיפה דמ
לבדה וחיישינן שמא עלה אח"כ פעם אחת רתיחת הקדירה ונגע לאותו מקצת דופן הקדירה שנאסרה או שמא  אז בוודאי מפעפע רק בדופני הקדירהנגד הריקן 

הגו העולם לאוסרו, שהיינו אע"פ שאף בכלי חרס אבל אם נפלו בריקן אעפ"י שיש צד היתר מ"מ נ וז"ל הא"זיגע בו התבשיל עתה בעת העירוי קודם שתצטנן. 
 "מ נהגו העולם לאוסרו ואין להקל. וה"ה אפי' חממו רק מים נקיים בקדירה ש"ב ונפל עליה ט"ח על הריקן שלא כנגד הרוטבמ ,לעיל לא אמרי' חענ"נ כדאיתא

 ובתוך מע"ל של נפילת החלב בשלו בה עוד בשר נאסר הבשר דמאחר שנפל באותו מע"ל ה"ל כאלו נפל באותה שעה עצמה של בישול הבשר: 

לא היה במים ס' נגד הטיפה מותר דאי לא עברה הטיפה לתוך הקדירה מתחילה א"כ ג"כ לא תעבור מכאן ואילך. ואי עברה ג. אבל אם נפלה כנגד המים אפי' 
בשיל מ"מ אין בקדירה מן החלב אלא לפי שיעור המדומע במים דהא בהיתר לא חשבינן כל החתיכה כבליעה עצמה ונגד הדבר מועט ההוא מסתמא יש ס' בת

 זקינן איסור: של אח"כ ומספיקא לא מח

ודוקא שנפל שלא לצד האש אבל לצד האש נהגו להתיר התבשיל בכל ענין שנפל עליו לפי שהאור שורפו ומייבשו מיד ודוק' בדבר  וכתב עוד בסמ"ק ובא"זד. 
ש אין שייך מועט שהיינו בטיפ' בעלמא אבל נפל רוב חלב אפי' כנגד האש אין להתיר התבשיל אא"כ נפל כנגד הרוטב וע"י ס' עכ"ל וכשהחלב מועט וכנגד הא

 ן אם יש ס' ברוטב אם לאו: חילוק בי

                                                           
 דמשבלעה החלב נ"נ ההיתר שהיה בה קודם לכן[: ,]פי' לא ידעינן כמה בלעה מן ההיתר קודם שנבלע בה החלב ***

אלא מהר"ם כתב כן שהרי  ,אבל מה שצריך לשער נגד כל הקדירה זה אינו כדעת ר"י ,בעובי הדופן וגם בכל הקדירה ומ"ש כמו שאמר ר"י קאי על זה שצריך לשער בעובי הדופן פי'] ****
 בתשובת ר"י שהביא כתב שצריך ס' נגד עובי הדופן במקום שנפל[:

ע בכלי עד שיצטנן והעולם נהגו לאסור ומיהו בקושי יש להתיר ע"י נקיבת הקדרה דהא אי אפשר שלא ינענע הכלי מעט ויגע הרוטב באותו מקצת כלי שנאסר ולכן טוב להמתין שלא יג יא(
ודוקא בטיפה בעלמא כגון דבר מועט אבל אם  ,ובלבד שיקנח מיד ,כשנפל בדופן שלא כנגד הרוטב ודוקא כשנפל שלא לצד האש אבל לצד האש נהגו להתיר לפי שהאור שורפו ומיבשו מיד

' )ש"ע ואז הקדרה אסורה אף אם יש ס' בתבשיל נגד הטיפה ויערה התבשיל מיד ממנה בצד אחר שלא בצד הטיפה כ נפל כנגד הרוטב וע"י ס"נפל רוב חלב אין להתי' אפי' כנגד האור אא
ס' בשעת הדחק כגון בערבי שבתות  ע"יהיה אומר בשם ריב"א שהיה מתיר גם שלא כנגד הרוטב ושלא כנגד האש  ומורי הרב יחיאלואם בשלו בקדירה פעם אחרת דינו כמו בפעם הראשון( 

 הגה"ה.עכ"ל, 
עולה בס' אפי' כו'. בשערים האריך וסוף דבריו אך אני עיקר קבלתי אכתוב ומה שראיתי רבותי נוהגין ואני אחריהן ודאי טיפת חלב שנפלה לתוך התבשיל ש"ב  טיפת חלב שנפלה*(  )הגה"ה(

תיכה ששים לבטל כיון שיש מקצת החתיכה ברוטב ויש בין הכל ס' מותר אבל אם נפלה טיפת חלב על הקדירה ש"ב כן הדין אם נפלה על חתיכה קטנה ש"ב בתוך הקדירה ואין באותה ח
כנגד  פילת האיסור אבל אם נפלהנפלה מחוץ למעלה שלא כנגד הרוטב מה שבתוך הקדירה מותר שאין בו נ"ט מן האיסור אבל הקדרה אסור וצריך לערות הרוטב מצד אחר שלא כנגד נ
רה לכתחי' לא בשר ולא חלב ויש האש אפי' שלא כנגד הרוטב מותר הכל דהאש שורפו ואם נפלה כנגד הרוטב ויש ס' ברוטב הכל מותר אפי' שלא כנגד האש ומ"מ אסור להשתמש בקדי

סוי הקדירה יש לו דין קדרה כנגד הרוטב ושריא דהא חשיב בגמ' כיסה כמו שוברין שולי הקדירה והמאכל נופל דרך שם ולא יעבור דרך האיסור למעלה דרך הפה ואם נפלה טיפת חלב על כי
הקדירה. כך יראה לי לפי שהאור שורפו קודם  ניער והתבשיל מותר אך הכסוי רגילין ללבנו או להגעיל אם הוא של ברזל ואם הוא ש"ח אין לו תקנה עכ"ל. ובטיפה מועטת כנגד האש שרי אפי'

 א כנגד הרוטב עבדינן כדעת מרד' שמניחין הקדירה עד שתצטנן מהרא"י ז"ל סי' כ"ה:שיכנס בקדירה ואם נפלה של



היה אומר בשם ריצב"א שהיה מתיר התבשיל בערבי שבתות אף כשנפל שלא נגד האש ושלא כנגד הרוטב ע"י שהיה ס' בתבשיל נגד  ורבי יחיאל מפרי"שה. 
 : ב( א(והכי נהגינן ,הטיפה

 ספר האגור הלכות איסור והיתר סימן אלף רנ 

בחוץ אפי' אם יש בתבשיל שבקדרה ששים כנגדה אינו יכול לבטלה. וא"כ הטפה אוסרת את הקדרה כל סביבותיה טפת חלב שנפלה על הקדרה שאצל האש מ
א"צ אלא ס' כנגד הטפה  ,שאם נפלה כנגד התבשיל ובספר המצות כתבשאם יש בתבשיל ס' פעמים ס' כנגד הטפה מותר. וכתב מהר"ם ונאסר התבשיל שבה. 

הרי נאסר  ,המפעפעת לפנים והוה ליה כאלו נפלה בתבשיל. ואם נפלה במקום ריקם והיא מפעפעת בדופן הקדרה עד סמוך לרוטב כל כך שאין ששים כנגד הטפה
 וכבר נהגו העולםבה עד שתצטנן.  אותו מקום של הקדרה. ואם יערה התבשיל דרך מקום הקדרה שנאסר הרי יאסר התבשיל. וזה תקנתו שיניחנה ולא יגע

   .]=להאי טעמא[ היה מתיר בשעת הדחק כגון בערב שבת אפי' שלא כנגד האש ע"י ששים לה"ט ור' יחיאללאסור כשנופלת על הדופן שלא כנגד הרוטב. 

ד הרוטב מאי אכפת לן א"כ אין שום איסור שבה בשר אם נפלה הטפה כנגד הרוטב מבחוץ בטלה בששים. ואם נפלה שלא כנגמבחוץ טפת חלב שנפלה על הקדרה 
ואומרים  ויש מחמיריןאבל צריך לשפוך התבשיל מצד אחר שלא נפלה שם הטפה כי הקדרה עצמה אסורה.  וכ"כ רבינו שמשון מפי ר"י.בתבשיל דאינו מפעפע. 

 וכ"כ ר"י.וצריך ס' מכל הקדרה ומן הטעם אשר בה. כיון שאין טעם בקדרה מגופה לבטל הטעם אפי' כשנכנס בה טעם משהו מאסור נעשתה נבלה הקדרה. 
. וכן הדין אם נפלה בחוץ למעלה שערים מדור"אוהורה דאם יש ס' בקדרה בלא התבשיל לבטל חלב הנבלע בה לא נעשתה נבלה. וכבר אירע מעשה לפני ראב"ן 

לערות הרוטב  וכ"כ רבינו שמשון מפי ר"יל הקדרה עצמה אסורה. שלא כנגד הרוטב שבה בשר מה שבתוך הקדרה מותר כגון שאין בו נותן טעם מן האסור אב
' הכל מותר מצד אחר שלא כנגד נפילת האסור. אך אם נפלה כנגד האש אפי' שלא כנגד הרוטב הכל מותר שהאש שורפו. ואם נפל שלא כנגד הרוטב וברוטב יש ס

לאסור כשנפל עליו שלא כנגד התבשיל. ודוקא שלא לצד האש  והעולם נוהגין . אשערים מדור"אפי' שלא כנגד האש ואם לאו אסור להשתמש בקדרה לכתחלה. 
היה מתיר אף שלא כנגד הרוטב  ור' יחיאל מפרי"ז בשם ר"י בר אברהםכי האש שורפו ומותר. ודוקא בטפה אחת אבל בחלב הרבה לא אא"כ נפל כנגד הרוטב. 

  מרדכי.היכא דאיכא הפסד מרובה או בשבתות וי"ט. 

 אשרי מסכת חולין פרק ח סימן כגהגהות 

שיש צד היתר כדמפורש אע"פ * וטיפת חלב שנפלה על דופן הכלי אם נפלה כנגד הרוטב ויש מן הרוטב ששים כנגד הטיפה מותר ממה נפשך אבל אם נפל בריקן 
ייבשו מיד ואם נפל רוב חלב על הדופן אין להתיר באורך נהגו לאסור ודוקא שנפל לדופן שלא לצד האש אבל נפל לצד האש נהגו להתיר לפי שהאור שורפו ומ

 מרדכי:ששים וה"ר יחיאל בשם ריצב"א היה מתיר אפי' גם שלא כנגד הרוטב בששים בערבי שבתות.  ע"יאפילו כנגד האור אא"כ נפל כנגד הרוטב ו

 ספר כלבו סימן ק 

טפת חלב שנפלה על הקדרה מבחוץ לצד האש היה נראה לאסור יותר ממה שהיה נופל שלא לצד האש שנבלע מיד בקדרה ומ"מ בין  כתב ה"ר שמשון בתשובה
ב מתיר לצד האש בין שלא לצד האש אם יש שם ס' מותר ואם לאו אסור אפילו כנגד הרוטב, אמנם במקום שיש הפסד מרובה כמו בערב שבת או בערב יום טו

ס' בין לצד האש בין שלא לצד האש, אבל אם הטפה  ע"יונהגו העולם שאם נפלה כנגד הרוטב התר  והר"ף ז"ל כתביש ששים של היתר בקדרה, רבינו שמשון אם 
ל היא למעלה מן הרוטב אם היא שלא כנגד האש אסור אפילו יש שם ס' ברוטב לפי שהטפה מתפשטת בקדרה קודם שתכנס ברוטב ונעשית הקדרה נבלה אב

 מותר לפי שהאש שורפו רק שיקנחנו מיד, וה"מ בטפה אחת מעלמא אבל אם נפל שפע כגון חצי כף אסור אף כנגד האש ואפילו יש שם ס' ברוטב ואם כנגד האש
אם בזה הלשון טפה שנפלה על כלי מספקא לן פרק דם חטאת אם מפעפע בתוך הכלי  וה"ר יצחק ז"ל כתבס' עכ"ל,  ע"ינפלה למעלה מן הרוטב מותר לעולם 

אבל אם נפל  ,לאו, הלכך אם נפלה כנגד הרוטב ויש ברוטב ס' מן החתיכה מותר ממה נפשך אם מפעפע בתוך הקדרה הרי נתבטלה ואם אינו מפעפע אין בו אסור
וילך על אותו מקצת  וכשיעלה הרוטב מן הכלי ,בריקנים שמא מפעפע עד סמוך לרוטב בדפני הכלי כל כך שאין ס' מן הטפה ונעשית אותו מקצת מן הכלי נבלה

בעוד שהוא רותח ינקוב שולי הכלי מתחת  טפה עד שתצטנן לגמרי מותר, א"נולפיכך אם מיד הניחה להצטנן שלא הגביה הרוטב מעת שנפלה ה ,כלי אוסר אותו
י נקיבת ומיהו בקושי יש להתיר ע"ו והגיה הר"ף עליכדי שיצא הרוטב דרך אותו הנקב ולא ילך דרך אותו מקצת כלי ריקנית שנפל הטפה עליו שהוא אסור, 

ונהגו לאסור בשנפל בדופן כשלא נער  .דהא אי אפשר שלא ינענע הקדרה מעט ויגע באותו מקצת כלי שנאסר לכן טוב להמתין שלא יגע בכלי עד שיצטנן ,קדרה
אבל אם נפל  ,ד, ודוקא טפה בעלמא שהוא דבר מועטאבל נפל לצד האש נהגו להתיר לפי שהאור שורפו ומיבשו מי ,ודוקא כשנפל שלא לצד האש ,את הרוטב

 אומר בשם הריצב"א שהיה מתיר גם שלא כנגד הרוטב אפילו שלא לצד ומורי רבי יחיאלס',  ע"ירוב חלב אין להתיר אפילו כנגד האש אלא אם כן כנגד הרוטב ו
 עכ"ל. ,ס' בע"ש ובי"ט ע"יהאש 

 פסקי רבינו יחיאל מפאריש סימן מג 

דהאש שורף אותה ואינה אוסרת את הקדירה,  רבי יצחק בר' שמשון ראומטיפת חלב שנפלה על גב הקדירה שמונחת אצל האש והוא חם, אם נפלה לצד האש 
 ומריםיש אוגם אם אין מגיע הרוטב כנגדה מותר, אבל אם לא נפלה כנגד האש אם היה כנגד הרוטב הכל מותר דרוטב מסייע לבטל, ואם אין הרוטב נגדה 

 שיריקו הרוטב מצד אחר של מקום נגיעת הטיפה ומותר הרוטב והקדירה אסורה.

קדירות אחת של חלב ואחת של בשר ונוגעות זו  , ותדע שהרי שתיהרוטב והקדירהדאין הטיפה עוברת לצד הפנימי של קדירה ומותר  אההיה נר ולרבי' שמשון
 לפי שאיסור שנטף על גבי הקדירה אינו ,ושמא הטעם כך הוא ה מפני מה אינם אסורים.נאסרות, והיה תמייצחק ב"א שאינן ר רבינו בזו אינן נאסרות, וכן אמ

 מפעפע לצד הפנימי. 

 האגודה מסכת זבחים פרק יא 

ה אי מפעפע ]זבחים צו ע"ב[ בישול מקצת כלי טעון מריקה ושטיפה בכל הכלי או לא. יש )לו( לדקדק האיך מתוקמא הך בעיא דאי בכלי שכולו חם ומבעיא לי
 ונן היה פשיטא ליהבכל הכלי או לא אם כן )האי( ]מאי[ פשיטא ליה מדם אין זה דומה לזה ומה עניין דם אצל בעיא שלו הא בכיוצא בדם כגון שמקצת הכלי צ

כי שמע מפי ר"י כי בישול מפעפע במקצת ומתפשט מעט יותר ממקום בישולו הילכך החמירה בו  ופירש רשב"אדאין טעון מריקה ושטיפה אלא מקום שבלע. 
שפעם אחת בישלו בשר בקדירה תורה לעשות מריקה ושטיפה בכל הכלי מתוך הוראת ר"י למדתי שבכלי שכולו חם מעמידו והיה סובר שאינו מתפשט בכל הכלי 

ן החלב ונפל מעט חלב על דופני הקדירה מבחוץ שאילו נפל מבפנים היה ברוטב ובחתיכה ששים לבטל החלב. ואע"פ כן לא רצה רבינו תם להתיר משום דאי
ופנו באותה מקום ונעשית נבילה וחוזר מתפשט בכל דופני הקדרה ואין ראוי לומר שכל הליחלוחית בדפנות מסייע לבטל נמצא שבמקום אחד נפל הכל ועב ד

החלב. ואוסר כל הקדירה אם אינו בו ששים לבטל שיעור דופני הקדירה ששם נפל החלב שכשיעור העובי צריך לישער דלא ידעינן כמה בלע קדם שנפל שם 
אחת של בשר ואחת של חלב שנוגעות זו בזו  רותלשתי קדלדמותו  והיה נראה לוהיה נראה לו להתיר אך שלא רצה לעשות מפני הוראת הקדוש ר"י  ורשב"א

 ובספר המצות קטן]ק"ח ע"א[  בר חשוב היה מתירו עיין פרק כ"הבשעת הדחק כגון שבת ואורחין ולעני בד וכתב רבינו שמשוןולא שמענו מעולם האוסרו. 
. ופריך הניחא כו' ומשני חומרא יתירה פירש שטיפה בצונן ,צונןפירש שאין צריך הגעלה ולא מריקה ושטיפה ב הא אפילו בחמין,א לבשל בשר בחלב. "בסימן של

 מכאן מוכיח ר"י מה שנהגו העולם לעשות שטיפה בצונן אחר הגעלת כלים אסורין, אין צריכין לעשות כן. אלא בקדשים גזרת הכתוב.

 ביאור הגר"א יורה דעה סימן צב 

דירות שמותרין כמו ב' חתיכות בלא רוטב דאין מפעפע מזו לזו כמ"ש בפ' כ"ה )ק"ח( משא"כ והנה מה שדימה לב' קדירות לא נראה, דסה"ת כתב טעם דב' ק
הנ"ל כי  בזה תירץ הקושיאבשם ר"י כי מתפשט מעט יותר כו'.  ומ"ש רשב"אבקדירה א' דדמי לחתיכה א' וחלב הוא דבר המפעפע כמש"ש וכמ"ש תוס' שם. 

גד ידוע שמתפשט קצת יותר ודמי לכלי בחמין ואיבעיא ליה אי החמירה תורה בקדשים או לא ורצה לפשוט ודאי בצונן אין מתפשט יותר אבל דם שנפל על הב

                                                           
השבת כדי שלא יתמהו שלפעמים אוסר  וכתב בתשו' מהר"י מינץ ז"ל סי' ט"ו דעני כל ימות השבת ועשיר בע"ש שוין הן ומ"מ המנהג לומר להם הטעם לזה מפני עוניו ולזה מפני כבוד א(

 ולפעמים מתיר וע"ש:
 חשוב ואף בחול כשבאו אורחים כמה שכתוב במרדכי שאיל"ה: רג"כ בכה"ג בדב ראם יש להתי (ב



קושית תוס' ד"ה הנ"ל מאי קמיבעיא ליה אי מפעפע כו' א"כ כו'. דבאמת ידע שאין מתפשט בכל הכלי רק בקדשים איבעיא ליה אם  ובזה מתורץלו מדם. 
שחידש ר"י שמתפשט מעט כו' א אי אין מתפשט כלל ודאי אין סברא להחמיר כלל בקדשים מבשאר איסורים וזה החמירה תורה הואיל ומתפשט מעט דבשלמ

 )ע"כ(:

 שו"ת להורות נתן חלק ד סימן סה 

מהשגתו הגדולה של הגר"א ז"ל נראה לומר, דהרשב"א הקשה על ר"ת ז"ל בדרך ממה נפשך, דאם אמרת דאין החלב מתפשט בכל  וליישב דברי הרשב"אב( 
 דופני הקדרה ולכן אין כל הלחלוחית שבדפנות מצטרפת לבטל את הטיפה שבמקום אחד, א"כ הוא הדין שאין החלב מתפשט לצדה השני של הקדרה אלא

ן, והטעם משום שכל חלק של הקדרה נדון בפני עצמו והוי כשתי קדרות הנוגעות זו בזו שאין הבליעה עוברת מקדרה לקדרה. ומה שנשאר במקומו בצדו החיצו
לא תאמר דהתם שאני דליכא רוטב שיעביר את הבליעה, זה אינו, דהרי דעת ר"ת ז"ל שטיפת חלב שנפלה על הקדרה מבחוץ אינו מתפשט לרוחב הקדרה א

ל כרחך דס"ל דרק בחתיכה מתפשטת טיפת חלב לכל אותה חתיכה וכמו שהוכיחו התוס' חולין )קח א( ד"ה אלא, ולא בקדרה, ואפילו שנשאר במקומו. וע
א(, בדאיכא רוטב. דהא על כרחך שהתפשטות הבליעה בקדרה קשה טפי מהתפשטותה בחתיכה, וכדמוכח מספר התרומה המובא בביאור הגר"א )סי' צ"ב סקמ"

וס' חולין )קח א( דאין החלב מפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב, כל שכן בשתי קדרות שאצל האש ונוגעות זו בזו שאין הבליעה מפעפעת שכתב דמדכתבו ת
דקדרה גרועה מחתיכה דאפילו בדאיכא רוטב אינו מתפשט  והשתא ס"ל להרשב"אמקדרה לקדרה עיין שם, הרי דכתב בלשון כל שכן דקדרה גרועה מחתיכה. 

ותה קדרה עצמה והאיסור נשאר במקום שנפל. כנלע"ד ליישב דברי הרשב"א שבאגודה הנ"ל. ועיין בטו"ז )סקי"ט( שרצה לפרש בדעת הסמ"ק דהיכי אפילו בא
 מו ולאשנפלה כנגד הרוטב דבטל היכי דאיכא ס', דממנ"פ שאם הוא מפעפע חוץ למקומו ונכנס לתבשיל הרי התבשיל מבטלה, ואם אינו מפעפע ועומד במקו
, דחיישינן נכנס לתבשיל א"כ אינו אוסר כלל שהרי לא נכנס לתבשיל עיין שם. והנה כעין זה הוא השגת הרשב"א על ר"ת וכנ"ל. ובדעת ר"ת ז"ל יתכן לומר

לחומרא חיישינן שהטיפה אינה מתפשטת בכל דופני הקדרה וממילא נאסר הדופן, ושוב יוצא ממנו בליעת איסור מעט מעט בשעת הבישול ואוסר את התבשיל, ד
 שאין ששים נגד הטיפה כיון דלא נתפשטה בכולה. 

 שו"ת רדב"ז חלק א סימן רכג 

לא ביארת אם נפל במקום שהאש שולטת שם או  תשובה:: על טיפת חלב שנפלה על הקדרה מבחוץ בעודה על האש אם אוסרת את התבשיל או לא.  שאלת
ן הרוטב ולכן צריך אני לבאר כל החלוקות עד שתבאר שאלתך. אם נפלה במקום שהאש שולטת בו אם למעלה או אם נפלה כנגד הרוטב שבפנים או למעלה מ

 נפל דבר מועט כאשר בא בשאלה והאש חזקה הרי הוא שורף אותו קודם שתבלע בקדרה ואם האש אינה חזקה כ"כ וקנח מיד המקום שנפלה הטיפה אותו
החלב הרבה שבעוד שהאש שורפו נבלע ממנו בקדר' או שלא היה האש חזקה ולא קנח המקום שנפל  המעט הנשאר האש שורף אותו ומותר. אבל אם נפל מן

ותר שלא הספיק האש לשורפו מיד עד שנבלע בקדרה אז נראה אם נפל כנגד הרוטב לא נעשית הקדרה חתיכה דאיסורא ואם יש ששים כנגד מה שנפל הכל מ
ה דאיסורא וצריך ששים כנגד הקדרה. וא"ת אמאי לא מפלגינן הכי כשנפל תוך הקדרה וכגון שנפל בדופני ואם נפל למעלה מן הרוטב נעשית הקדרה כולה חתיכ

שערינן הקדרה מבפנים למעלה מן הרוטב. י"ל שאם לא ניער הקדרה ולא כיסה אותה אין הכי נמי שהקדרה נעשית חתיכה דאיסורא אבל אם ניער או כיסה מ
 לפלוגי הכי.  במה שנפל אבל כשנפל מבחוץ לא שייך

 סעיף ח:

 שו"ת הרא"ש כלל כ סימן כו 

ה על אלפס חולבת, אם יכולין לתת למטה בכירה תחת קדרה של בשר; נראה לי שאסור, ואפילו בדיעבד אם נעשה, הייתי אוסר הקדרה, כי הזיע העול ששאלת,
 והבית מזיעית מן האלפס הוא כמו חלב. כדתנן בפ"ב דמכשירין: מרחץ טמאה )של מים שאובין(, זיעתה טמאה וטהורה )כגון של מי מעין( בכי יותן; בריכה שבב

הזיע, מחמתה, אם טמאה, זיעת כל הבית שמחמתה טמאה. ועוד שנינו התם: זיעת האדם טהורה; שתה מים טמאים והזיע, זיעתו טהורה; בא במים שאובין ו
ת חלב שנפלה על קדרה זיעתו טמאה. מכל הלין שמעינן, דזיעה היוצאת מן הדבר חשובה כאותו דבר. נמצאת זיעת האלפס חולבת, היא כחלב, והוה ליה כטיפ

ה ס' מבחוץ, שאוסר הקדרה; ואפילו יש בקדרה ס' כנגד הטפה, כי הטפה אוסרת כל סביבותיה. אלא שרבינו מאיר ז"ל היה אומר, אם יש בתבשיל שבקדר
אם קדרה רותחת מקבלת זיעה, פעמים ס' של הטיפה, מותרת, שהטיפה אינה אוסרת אלא עד ס'; ואם יש בתבשיל ס' לבטל אותם ס' מותר. אמנם צריך לידע 

 דשמא חום הרתיחה שבה מעכבתה מלקבל הזיעה; והכא יש לחוש שהאלפס שתחתיה מבטלת ומונעת רתיחת העליונה. 

 תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן קג 

הנשה שאסור לשפוך שומן כשר  מחבת של חלב תחת הקדירה של בשר שכתב הרא"ש הזיעה עולה ואוסר, כמה שיעור הרחקה? וכן מה שכתב המרדכי פ' גיד
ר י נצוק ומשום חיבור, או בכל ענין, וכמה שיעור הרחקה? ההוא דכתב הרא"ש במחבת של חלב, נראה השיעושומן טריפה, אי איירי דווקא ע"לנר הדולק ויש בו 

ים, אין איסור בדבר, אם לא שהקדירה רותחת בפני שאם אין היד סולדת בו בקדירה של בשר מחמת הזיעה, אפי' אם היה הזיעה עולה אפי' שעה אחת אפי' שת
שהזיעה עולה מן התבשיל של חלב, הואיל ואין היד סולדת אע"פ עצמה. ותדע שכן מנהג פשוט שתולים בשר לייבש למעלה מן הכירה שמבשלין עליה חלב תדיר, 

איננה באשירי  ותשובה זועה אוסרת ומייתי ראיה ממחבת מכשירין, בבשר מחמת חום אותה זיעה אינה אוסרת. כמו שראיתי בהגה"ה ביש איסור והיתר, שהזי
שהשיב למהר"ר אליעזר  ומצאנו בתשובת הגה"ה מהר"י מולי"ן ז"ל,דאסור לשפוך לנר של חלב, במרדכי שלנו ליתא.  וההיא דמרדכי דכתבתולא ביורה דיעה. 

באותה תשובה דנראה לו שאין שייך נצוק בשאר איסורים אלא לגבי יין  הגאון הנ"לוכתב בן מה"ר נתן ז"ל, שכתב שביש מרדכי נמצא פסק זה פ' כל הבשר. 
"נ תינת טעם. יינסך, והאריך בראיות וטעמים. גם נראה לומר דלא שייך ניצוק אלא לגבי יי"נ, ולענין טומאה וטהרה, ומשום דהני מילי תולין בנגיעה ולא בנ

י מגע כגון בהשקה וע"י עירוב מקוואות בקליפת השום, אבל שאר איסורין דלא תלו אלא בנתינת טעם אין אסור במגע וטמא נמי במגע, וטהרה אשכחן נמי ע"
ודי הקדוש נצוק אסור בהן. וגדולה מזו אמרינן גבי כלי מתכת דחם מקצתו חם כולו, ואעפ"כ פסקו רבותינו דלא אמר מוליך בליעתו בכולו, קבלה ממורי ד

 השתא ק"ו אפי' כלי מתכות דחבור גמור הוא יותר מן הקילוח דמשקין, אפ"ה אינו מוליך בליעה מצד זה לצד זה, וכ"ש האי.מהר"ר אהרן ז"ל, דהכי נהיגי. ו
 ופסק המרדכי דלעיל אינו לפני שהייתי יכול לדקדק בו מה טעמו, אבל אינו משום נצוק, כל כך כתב הגאון הנ"ל בתשובה גם כן. 

 שו"ת ב"ח החדשות סימן כד

כבר נודע  תשובהתלאוהו בבית גוי בחדר שאופין בו לחם תמיד ושם מבשלין הגוים והזיעה עולה, שבקשת דעתי על מה שנעשה כבר אי שרי אי לאו. בשר יבש ש
אה דמיירי מ"ש הרא"ש בזה בתשובה והביאו בי"ד סוף סי' צ"ב מחבת של חלב שנתנו בכירה תחת קדירה של בשר והזיע עולה ונבלע בקדירה ואוסר עכ"ל. ונר

ירה אין מקום לזיעה בכירה שלהם שעשויין כקדירה ושופתין על פי' קדירה דהתם ודאי כיון דהמחבת היא למטה בחלל הכירה וקדירה של בשר על פי הכ
"ד להתפשט לצדדים וא"כ בעלות הזיעה בא אל הקדירה ואוסרתה ולפיכך לא נתן הרא"ש ז"ל שום גבול אלא כתב בסתם ונבלע בקדירה ואוסרתה אבל בנ

אין לנו לומר שנבלע בודאי שהחדר רחב ומבשלין ע"פ התנור בכירה שלנו דאין לה חלל דהמקום מגולה והזיעה מתפשט גם לצדדין אעפ"י שעולה ג"כ למעלה 
יהם סתומים בבשר שתלה למעלה ואין לנו לאסור הבשר מפני אותה זיעה וגדולה מזו קיי"ל בדין בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבילה דבתנורים מגולים שלנו שפ

שחוטה כן נ"ל להלכה אלא שמהרא"י בכתביו אין לחוש לריח כ"ש בכה"ג ואין השחוטה עם הנבילה בתנור אחד אלא בחדר אחד דפשיטא דאין הנבילה אוסרת ה
מן  פסק ופירש אההיא דתשובת הרא"ש דאינו אוסר אא"כ היד סולדת בו בקדירה של בשר מחמת הזיעה וכתב שכן המנהג פשוט שתולין בשר לייבש למעלה

חמת חום אותה זיעה עכ"ל נראה שמפרש תשובת הכירה שמבשלין עלי' חלב תדיר אעפ"י שהזיעה עולה מן תבשיל של חלב הואיל ואין היד סולדת בבשר מ
וחין אין הרא"ש דאיירי בכירה שלנו ואפ"ה אוסר הקדירה של בשר ולכן פירש דאיירי שהיד סולדת בו וצריך ליישב לפ"ז הא דק"ל בתנורים שלנו כשהן פת

והנבלה למטה וחום זיעה של נבילה עולה ונוגע בשחוטה שהיא הנבילה אוסרת השחוטה היינו דוקא כשנצלו בתנור זה אצל זה אבל היכי שהשחוטה תלוי למעלה 
שאין ראי' לו מן התלמוד, וכן פסק מהר"ם איסרל"ש סוף סימן צ"ב בי"ד ולפ"ז אע"פ תלוי' עליו למעלה חמיר טפי ואוסר כשהיד סולדת בו ולדבריו אנו שומעין 
מש בענין שמחמת חום זיעה של התבשילין היד סולדת בבשר הבשר אסור ואם אין היד צריך לעיין בבשר שתלוי למעלה אם הוא בנמוך ותלוי ע"ג התבשילין מ



ו אא"כ היד סולדת בו או אפילו ספק אם היד סולדת בו אין לאוסרו מספ' מאחר שאפילו ודאי יד סולדת בו שרי מדינא לדעתינו כדפר' הלכך מספק אין לאסר
 סולדת בו בודאי.

 

 סעיף ט:

 תרומת הדשן סימן קעו 

א : נר שהוא דולק מחלב מהותך, וקערה או כף מונח תחת הנר, ונפלה טיפה מפי הנר בשעה שהוא דולק בקערה או בכף צריכין הגעלה או סגי בגריראלהש
 בעלמא? 

יראה דיש לחוש ולהצריך הגעלה כה"ג, ואף על גב דמצאתי הועתק בשם תשובת מהר"ם שאם נפלה טיפה רותח על סכין או כלי אחד שהוא צונן א"צ  תשובה:
הכא "כ. מרק לגרר במקום שנפלה הטיפה הואיל ופסקה הטיפה כשנפלה עליו. והא דאמרינן עירוי ככלי ראשון היינו דווקא כשנפלה בקלוח אבל בכה"ג לא ע

י האור. והכי מוכח ש, אבל נדון דידן חשיב רותח ע"הוי משמע דבנ"ד נמי הוי סגי בגרירה, אמנם נראה לחלק דהתם איירי בחלב רותח שנרתח בקדירה אצל הא
 בו חלב, אלמא חשיב כה"גבתוס' פ' קמא דחולין ובאשירי פ"ב דע"ז דכתבו בשם הרמב"ם דסכינים של נכרים צריכין ליבון מפני שרגילין לתקן בהם נר הדולק 

מי האור דרותח הוא טפי מרותח דכלי ראשון. והא קמן דהך סגי בהגעלה והך בעי ליבון, וא"כ לענין נדון דידן נמי יש לחלק ולומר דנהי נ ע"ירותח ותשמישו 
האור דרתח טפי אינה מתקררת כל כך בנפילתה ופסקה שלא תחשוב כרותח  ע"ידמתקררת הטיפה כשפסקה מכלי ראשון וסגי בגרירה, אבל טפה שנפלה מרותח 

ך י שהחלב קרשו /קרוש/ וכרוכן נראה דאותן נרות שמתקנין ע"דכלי ראשון אלא דיינינן לה דלכל הפחות עדיין הוא רותח כעירוי דמכלי ראשון דבעי הגעלה. א
ן ונופלת טיפה על הכלי אין צריך רק גרירה שהרי ידוע ומורגש שטיפה רותחת שנופלת מכלי ראשוסביב הפתילה כמו שעושין פתילה של שעוה, אם אותו נר דולק 

פל על בשר האדם שרפתו הרבה יותר מטיפה הנופלת מנר של חלב שסביב הפתילה. והטעם הוא שהחלב הכרוך סביב הפתילה ברתיחה מועטת נמחה הוא שנו
 ומטפטף ממנו, הנראה לע"ד כתבתי. 

 סימן צג

 וד בבלי מסכת עבודה זרה דף עה עמוד ב תלמ

מדיחן  -מטבילן והן טהורין; דברים שנשתמש בהן ע"י צונן, כגון כוסות וקתוניות וצלוחיות  -, דברים שלא נשתמש בהן גויםת"ר: הלוקח כלי תשמיש מן ה
מגעילן ומטבילן והן טהורין; דברים שנשתמש בהן ע"י האור,  -ומטבילן והם טהורין; דברים שנשתמש בהן ע"י חמין, כגון היורות הקומקמוסון ומחמי חמין 

יא תני חדא: אסור, ותנ -מלבנן ומטבילן והן טהורין. וכולן שנשתמש בהן עד שלא }כלומר לפני ש{ יטביל ושלא יגעיל ושלא ילבן  -כגון השפודין והאסכלאות 
 מותר, גיעולי גויים דאסר -מותר. ולמאן דאמר נותן טעם לפגם  -מר נותן טעם לפגם אסור, הא כמאן דא -אידך: מותר! ל"ק: הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם 

ירה קדירה רחמנא היכי משכחת לה? אמר רב חייא בריה דרב הונא: לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא, דלאו נותן טעם לפגם הוא. מכאן ואילך לישתרי! גז
 ה בת יומא נמי מפגם פגמה.שאינה בת יומא משום קדירה בת יומא. ואידך? קדיר

 תוספות מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 

היום אבל אם בישל בה אתמול כבר הופג טעמו בלינת לילה, משמע לפירושו דלינת לילה פוגמת ולא בעינן מעת לעת,  גויפירש בקונטרס שבישל בה  - בת יומא
יבה בכהנים וכן פר"ת דלינת לילה פוגמת, כי לא היה דרך בימים קדמונים לבשל בלילה, כדמשמע בפ"ק דברכות )דף ב:( בזמנים שקבעו לקריאת שמע בזמן שכ

ת ולישנא דב .כ"ש איסור הנבלע בקדירה ,והוי דברים ק"ו אם אוכל שהוא בעין מעבר צורתו בלילה ,דלינת לילה מיקרי עבור צורה כר לדברוז .ועניים וכל אדם
שאין ידוע מה גורם להפיג הטעם תחלת  ,ודוקא שעמדה כל הלילה בלא בישול ,מדלא קאמר לא אסרה אלא קדרה מעת לעת ,יומא משמע שבישל בה היום

 ,דתפשוט ליה שסוף לילה גורם הפגם ,לדברי ר"ת שמביא זכר לדבר מעיבור צורה ויש לתמוה תע"ב.אבל מעת לעת לא בעינן והמחמיר  ,ו סופו או כולוהלילה א
 ת דאינה ראיהושמא לכך אור" ,דבעמוד השחר חשיב לינה ,ובפ"ב דזבחים )דף יט:( גבי קדוש ידים משמע .דהיינו עמוד השחר דמשוי ליה נותר להטעינו שריפה

מדהצריך הכתוב שבירה בכלי חרס מריקה ושטיפה בכלי  ,דסוף לילה לבד אינו גורם אלא כולו ויש לדקדק .כדי שלא לפשוט זה משם ,גמורה אלא זכר לדבר
ומה שצריך לחקור שלא בספר התר וה"ר ברוך כתב .הלא מותר לבשל בו לכתחלה אחר עמוד השחר ?ואמאי ,למ"ד נ"ט לפגם מותר ,נחשת אחרי בישול חטאת

רו וחז ,דבדידיה משערינן ,לפי שנעשו נבילה כיון שלא היה בהן ס' לבטל פליטת הכלי ,דמים חשיבי כמו האיסור ,היה בכלי אפילו מים חמין לבד בתוך מעת לעת
 דלא ,אין לחוש שהרי הן היתר ,שהיו בו מים חמין בתוך מעת לעת אע"פאבל בכלי של היתר כגון בשר בכלי של חלב או איפכא  ,ודוקא בכלי של איסור .ונבלעו
 ,הכא איכא ג' נותני טעם של היתר ,לא -דאיכא נ"ט בר נ"ט דאפי' לפי המפרש גבי דגים שעלו בקערה אבל נתבשלו  ועוד .אלא דוקא באיסור חענ"נאמרינן 

 ומן המים חזר ונבלע בכלי. ,וממנו למים ,הראשון שנבלע בכלי

לפי שהקדרה היה בה איסור גמור  ,ויש לתת טעם מה ראו להתיר המאכל ולאסור הקדרה .הלכך דבר המבושל בכלי שאינו בן יומא מותר -ואילך לשתרי מכאן 
ף דלא שרינן לעיל בפרק ב' )ד ,והגעלת כלי בן יומא אין להגעיל אלא בס' דשמנונית הנפלט בחמין טעם לשבח הוא ,תחלה אבל המאכל לא נבלע בו איסור מעולם

א יכול להגעיל אפילו כלי בן יומ ,אבל כשמגעילין כלי חמץ בערב הפסח בד' שעות דשעת היתר היא ,אלא משום דסתם כליהם אינן בני יומן גויםלח:( חמין של 
כי יותר מתקלקל טעם חמץ בכלי ועוד  .דיין הכל היתרוע ,ומן המים חוזר ונבלע בקערה ,וממנו למים ,החמץ בקערה ,דהוי נ"ט בר נ"ט של היתר ,בפחות מס'

לעשות לתת כלי  ומה שנהגו .לפי שהדגים ראוין לאכילה והבשר נותן בהן טעם לשבח ,ממה שמתקלקל טעם בשר בדגים שנתבשלו אחריו ,שאין ראוי לאכילה
יינו בפרק דם חטאת )זבחים דף צז.( וחכ"א מריקה בחמין ושטיפה בצונן דהדאין לומר משום דתנן  ,אין לידע למה נהגו כן ,המוגעל במים צוננין מיד אחר הגעלה

ולשון יתירא  ,ובתרומה ליתא דסגי בשטיפה אחת ,ויש מפרש הא דקאמר שטיפה יתירתא היינו שתי שטיפות בצונן ,אבל בתרומה קאמר התם דליתא ,בקדשים
 .ולפיכך צריך טעם למנהג ,פירש שם שטיפה היא שטיפת צונן ובתרומה ליתא כללמיהו בקונטרס  ,ועל זה נהגו בשטיפת צונן בכל הגעלות ,משמע כן

 רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן לו 

שבשל  פרש"י. דאסר רחמנא היכי משכחת לה. אמר רב חייא בריה דרב הונא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא גוילמ"ד נותן טעם לפגם מותר גיעולי ו
על  וגם ר"ת נשאלמשמע שלינת הלילה פוגמת הטעם לא בעי מעת לעת.  מתוך לשונואבל אם בשל בה אתמול כבר הורע טעמו בלינת הלילה.  ,בו ביום גויבה ה

ונאמר שתחילת הלילה היא שפוגמה  ,או אם נאמר שאם בשל בה איסור סמוך לחשיכה כיון שחשיכה נפגם הטעם שהרי אינה בת יומו ,זה אם צריך מעת לעת
דבריהם כי לא היה דרך לבשל בימים קדמונים בלילה. כדמשמע בזמן שקבעו  ונראיםשכל רבותינו פירשו שלינת הלילה היא פוגמת. והשיב שעה אחרת. יותר מ

שאין ראיה לדבר  ואע"פלק"ש בשעת שכיבה בכהנים ובעניים ובכל אדם בשמעתא קמייתא דברכות. ומתוך שאין מבשלין בלילה נפגם הטעם הנבלע בקדירה. 
סור ומה האוכל הוא בעין נפגם בלינת הלילה. כ"ש אי ,( והדברים ק"ו.זכר לדבר תבשיל שעוברה צורתו )והוי( כמו תעובר צורתו ויצאו לבית השריפה )זבחים עז

ודוקא כ משמע דלא בעיא מעת לעת. א" ,ולא קאמר לא אסרה תורה אלא קדירה בתוך מעת לעת ',קדירה בת יומא' מדקאמר ועודהמובלע בדופני הקדירה. 
אבל אם  ,דכיון שאין ידוע לנו מי גורם הפגם יש להסתפק אם תחילת הלילה או סופה או כולה גורם ,כשעמדה כל הלילה בלא בישול יש להתיר ולא בענין אחר

שהביא זכר לדבר מעיבור צורה דקדשים  ולפי דבריו ויש לחוש מפני החסרון. תע"ב,והמחמיר  ,עמדה כל הלילה מותר ולא בעי מעת לעת. ועל דא אנא סמיך
מקדש )דף  א"כ תפשוט דעמוד השחר גורם. והכי אמר בקדשים בפ"ב דזבחים )דף יט ב( גבי קדוש ידים במי כיור דעמוד השחר חשיבה לינה. וכן בפרק המזבח

דעמוד השחר עושה לינה. ומשום דלאו ראיה גמורה  ,יב חוץ לזמנופז א( משמע שאם חשב להוריד מן המזבח סמוך לעמוד השחר ולהעלות אחר עמוד השחר חש
 אלא זכר לדבר אין לפשוט משם. 

ועוד בכלי שאין בת יומא הקדירה אסורה והתבשיל מותר, כי הקדירה היה בו איסור קודם שנפגם, אבל התבשיל לא היה בו איסור מעולם. ואם בשל בדיעבד 
  .הואיל ואסור לכתחילה אפילו כשאין בת יומא ,דהא לא שכיח לבשל בבת יומא ,לה בבת יומאבתבשיל ליכא למיגזר דילמא אכיל בנתבש



אבל אם תבשל בה צריך מעת לעת מבשול אחרון. ואין  ,ושלא נתבשל בה כלום ,עד שתשהא הקדירה לילה לפר"ת או מעת לעת לפר"י ואין חשוב נ"ט לפגם
ח:( ל בפ"ב )דף ללהגעיל כלי בן יומו אם לא שיהיה במים ס' כנגד כל הכלי. דמה שנפלט ממנו חוזר ונבלע בתוכו. ושומן בחמין הוי טעם לשבח. דלא שרינן לעי

עלה לא הגעלה כלי שאין בן יומו אטו בן יומו כדגזרינן הכא כיון דאין צריך נמי הגאינן בני יומן. ולא גזרינן גבי  גויאלא משום דסתם כלים של  גויחמין של 
 , מהכלי למיםגזרינן אלא בשביל התבשיל. ואע"ג שטעם הפגום הנבלע ממנו חוזר ונבלע בתוכו והוה ליה כקודם הגעלה. אין לחוש דהוה ליה נותן טעם בר נ"ט

 ויש שרוצים להתיר להגעיל אפילו כלי בן יומו אע"פ שאין ששים במים ובלבד שישים הכלי יון שנפגם הטעם. ומן המים חוזרין ונבלעים בהכלי וכולו היתר כ
בלע מיפלט  למים בשעה שהן רותחין. ומביאין ראיה מפרק כל הבשר )דף קח א( כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב רותח בשר אסור וחלב מותר. משום דמיבלע

עד דנח מרתיחתו. א"כ הכא נמי מיבלע בליעי המים את פליטת הכלי מיפלט לא פלטי לתוך הכלי מה שבלע ממנו. ולאו כלום הוא  לא פליט בשר את החלב שבלע
אחר ועוד דלא שייך לומר כך בשמנונית המתערב עם המים. דודאי בכל מקום שהמים נבלעים השמנונית נבלע עמהם דדבר לח המתערב אינו נפרד זה מזה. 

לבלוע כל פליטת הכלי שגמר הכלי כל פליטתן הדר בלעי. וגם אין סברא לומר דכי היכי דאמר מיבלע בלע מיפלט לא פליט מה שבלע הכי נמי שינוחו המים מ
ל אפילו מיפלט פליט מיבלע לא בלע מה שפלט. כי הכל מתערב עם המים ונבלע וגם אחר שנח בלע. אבל בערב הפסח קודם ארבע שעות היתר הוא מותר להגעי

מפרשים פי' לדברי הן יומו והוי נ"ט בר נ"ט הכלי במים וחוזר ונבלע בכלי וכולן היתר. והוי כמו דגים שעלו בקערה שמותר לאוכלן בכותח )חולין דף קיא ב( ואב
בח הלכך אסור לאוכלו עלו אין נתבשלו לא. הכא שרי דהתם הבשר הנבלע בדגים חשוב טעם כי נבלע אוכל באוכל שהדגים ראוין לאכילה והבשר נ"ט בהן לש

. ונהגו בכותח אם נתבשלו בקדירה אבל הכא טעם החמץ הנפלט מן הכלי למים וחוזר ונבלע בדופני הכלי אין חשיב טעם שיחזור ויפלט בפסח בתוך התבשיל
ן מבו. בזה אין תקנה כי מיד כשהוציאוהו תימה מה תועלת יש בזה אי משום להדיח מי הפליטה מן הכלי שלא יחזור ויבלע ***העולם לשפוך מים צוננין על הכלי 

פרישית לעיל המים הרותחין עם עלייתו הוא בולע. כי אי אפשר לצמצם כל כך למהר ולשפוך עליו. ועוד כי אפילו בתוך המים הוא חוזר ובולע את פליטתו כד
דם חטאת )דף צו ב( דקאמר התם גבי מריקה ושטיפה דקדשים לא ולהכי בעינן שיהיו המים ס' ואז אין לחוש אם חוזר ובולע וסמך לדברי מצינו בזבחים פרק 

נצרכה אלא לשטיפה יתירתא ולשון יתירתא משמע שטיפה אחת יתירתא בקדשים. דבתרומה לא בעיא אלא שטיפה אחת ובקדשים אחת יתירתא. ושטיפה 
 דהתם צונן הוא:

 ד ב השוכר את הפועל דף סז עמו -חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה פרק ה 

ז"ל שבשל בה הגוי היום דלא פגמה דכל תבשיל שלנה לילה אחד נפגם טעמו ועברה צורתו עכ"ל, וכן פירשו כל  פירש"י. לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא
מטיליטולה הקשה דאם כן כלי מדין למה נאסרו כלל דהא ודאי עבר עליהם לינה אחת אחר שלקחום, ועוד  אבל הר"ם הלוירבותי ז"ל ראשונים ואחרונים, 

הוא ז"ל דקדרה בת יומא הוא כל שנתבשל בה פעם אחד בלבד,  לכך פירשלשהינהו עד למחר דהא מדאורייתא קדרה דלאו בת יומא מותרת היא לכתחילה, 
בית המדרש אלא יום אחד, וקדרה זו אסורה לעולם מן התורה, אבל כשנתבשל בה יותר מיום אחד מותרת לגמרי מן וכדקרו רבנן בני יומא לאותן שלא באו ל

א, דן אותנו בדין חדש שלא נאמר מעולם, וקבלת הגאונים ז"ל תורה הי והנה רבינו ז"להתורה ואפילו בו ביום, שגיעול התבשילין שנבלעו בה פוגמין זה לזה, 
שם טף ונשים שהחיו להם שבשלו בקצתם והיו בני יומן, ואף על גב דאפשר למשהינהו עד למחר התורה אמרה ההכשר הצריך להם למי שבא וכלי מדין הנה היו 

 .מ"רלבשל ביומן, הילכך אין לנו לזוז בזה מפירוש רש"י ז"ל וכל המפרשים ז"ל, 

מדאורייתא ואפילו לכתחילה, וחכמים אסרוה לכתחילה אבל בדיעבד מותרת, , אבל קדרה דלאו בת יומא שריא והלכתא דלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא
קא מותר ואם בשל בה במזיד קנסינן ליה ואסרינן לה עליה, וקדרה בת יומא דאסירא מדאורייתא ואפילו בדיעבד דוקא דידעינן בה דהות בת יומא אבל ספ

 ין )ע"ה ב'(.בדיעבד, דסתם כליהם של גוים אינם בני יומן כדאיתא בסוף מכילת

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף מ עמוד א 

אין דינה  ,שלא שהתה מעת לעת בין תבשיל לתבשיל אע"פ ,. דברי רש"י ז"ל מטין שכל שעברה עליה לילה אחת בלא בשוללא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא
אלא שהקשו בשלמא אי בעינן מעת לעת היינו דכתיב בכלי חרס אשר  ,ואף בתוספות כתבו כן ,וסימן לדבר עבור צורה דקדשים .כבת יומא אלא פוגמת היא

למה  ,אלא אי אמרת דבלילה תליא מלתא ,וכיון שחלה עליו תורת שבירה או הגעלה תו לא פקעה ,לפי שאיפשר שיעשה נותר ולא יהא נפגם ,תבושל בו ישבר
לא קשיא שכבר פרשתי למעלה שבלוע הבלוע בקדרה שאינה בת יומא ראוי  ולדידי .ושרי ,עשה נותר נפגםוהרי בשעה שנ ,הצריכתו שבירה או מריקה ושטיפה

 ותהיותה תורה לבערו כשם שציצ ,וכיון שעדיין שם נותר עליו ,אלא שמפני שאינו משביח תערובתו אלא פוגם הוא שאינו אוסר תערובתו ,לגר הוא ומעצמו אסור
 לי ראתה תורה שהוא שבירה בכלי חרס או הגעלה בכלי מתכות:וביעור נותר הבלוע בכ ,לשרפו

 תורת הבית הארוך בית ד שער א 

 דכיון דליכא טעמא מידע ידעי דלא נפק מיניה טפי ,דליכא ששים בדידיה מותר אע"גכל היכא דלא ידעי מאי דנפק מיניה אי איכא קפילא וטעמיה וליכא טעמא 
אבל ליכא קפילא בכולה קדירה משערין  ,והוא שלא נמחה שם גופו של איסור וכמו שאני עתיד לכתוב למטה באיסורין שבטל בששים ,מאחד בששים שבהיתר

 דמאי דנפק מיניה לא ידעינן.

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף צו עמוד ב 

 קה ושטיפה. מתני'. רבי טרפון אומר: בישל מתחילת הרגל יבשל בו כל הרגל, וחכ"א: עד זמן אכילה מרי

 מפרש בגמרא מאי קאמר. - זמן אכילה כו'בלא מריקה ושטיפה ולבסוף הרגל ימרוק וישטוף וטעמא מפרש בגמרא.  - יבשל בו כל הרגל פרש"י:

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף צז עמוד א 

נותר  ? דאמר קרא: ופנית בבקר והלכת לאהלך, הכתוב עשאו לכולן בקר אחד. מתקיף לה רב אחדבוי בר אמי: וכי אין פיגול ברגל ואיןמאי טעמא דר"טגמ'. 
עשה נויום ברגל? וכי תימא ה"נ, והתניא, ר' נתן אומר: לא אמר ר"ט אלא זו בלבד! אלא כדר"נ אמר רבה בר אבוה, דאמר ר"נ אמר רבה בר אבוה: כל יום 

 ול לחבירו. גיע

ן משום : עד זמן אכילה כו'. מאי קאמר? אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה: ממתין לה עד זמן אכילה, והדר עביד לה מריקה ושטיפה. מנהני מילי? א"ר יוחנוחכ"א
 מריקה ושטיפה.  אבא יוסי בן אבא, כתיב: ומורק ושוטף, וכתיב: כל זכר בכהנים יאכל, הא כיצד? ממתין לה עד זמן אכילה, והדר עביד לה

 רש"י מסכת זבחים דף צז עמוד א 

יר בשר אם הות -אם שחט ע"מ לאכול למחר אינו פיגול. ואין נותר ברגל  -על כרחך בקר של חול קאמר וקרי ליה בקר ראשון. אין פיגול ברגל  - ופנית בבקר
 חטאת למחר אינו נותר דחד יומא הוא לר"ט.

מתוך  - לחודה ולא לענין פיגול ונותר ואי טעמיה מהאי קרא הוא אפילו לענין פיגול ונותר נמי. נעשה גיעול לחבירולענין מריקה ושטיפה  - אלא זו בלבד
 וכי מבשל ביה שלמים האידנא הדר מבשל ביה שלמים למחר ובולע משלמים ,שהשלמים מצויין ברגל אין בלוע שלה נעשה נותר שהרי זמן שלמים לב' ימים

ואם בא לבשל חטאת זהיר לבשל אחריו שלמים בו ביום  .נמצא שאינו בא לידי נותר ,ולט מה שבלע אתמול ובולע מן האחרוניםשנשחטו ביום המחרת ופ
 כלומר למה סמכן הכתוב לומר שממתין ]עד[ זמן אכילה כו'.  -ופולט את החטאת ובולע את השלמים. הא כיצד 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 

מגעילן בחמין! א"ל: עמרם ברי, מה ענין קדשים  -גבי קדשים: השפוד והאסכלא  מלבנן באור, והתנן -השפודין והאסכלא  עמרם לרב ששת, תנן:רמי ליה רב 
ריקה. איסורא קא פליט! אלא אמר רבא: מאי הגעלה? נמי שטיפה ומ -? הכא היתירא בלע, התם איסורא בלע. אמר רבא: סוף סוף כי קא פליט גויםאצל גיעולי 

וה"ה לליבון.  א"ל אביי: מי דמי? מריקה ושטיפה בצונן, הגעלה בחמין! אלא אמר אביי: יגיד עליו רעו, תנא הכא ליבון והוא הדין להגעלה, תנא התם הגעלה
עמייהו, כדרב נחמן אמר רבה בר א"ל רבא: אי הכי, לתנינהו לכולהו בחדא, וליתני חדא באידך אחריתי, ולימא: יגיד עליו רעו! אלא אמר רבא: קדשים היינו ט



דליום ולילה  אבוה, דאמר: כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו. תינח שלמים, דכיון דלשני ימים מיתאכלי, מקמי דניהוי נותר קא הוי גיעול, אלא חטאת כיון
ותר דחטאת דהאידנא בחטאת ושלמים דלמחר! מיתאכלא, כי מבשל בה האידנא חטאת הוי נותר, כי הדר מבשל בה למחר או שלמים או חטאת, קא פליט נ

בשל אמרי: לא צריכא, דכי מבשל בה חטאת האידנא הדר מבשל בה האידנא שלמים, דחטאת דלמחר ושלמים דאתמול בהדי הדדי קא שלים זמנייהו, והדר מ
, לעולם כדאמרן מעיקרא: הכא התירא בלע, הכא רב אשי אמרשלמים דלמחר. א"ה, הגעלה נמי לא ליבעי! קשיא. רב פפא אמר: האי קריד, האי לא קריד. 

 איסורא קא פליט! בעידנא דקא פליט לא איתיה לאיסורא בעיניה.  -איסורא בלע, ודקא קשיא לך דבעידנא דקא פליט 

 רש"י מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 

שצלה בהן בשר קדש משום דכי אתי למחר הוי נותר וכי הדר מבשל בשר קודש  - גבי קדשים השפוד והאסכלאלא חשיב כליבון דליבון שורף את הכלי.  - מגעילן
אלא אמר הלכך סגי ליה בהגעלה.  - גבי קדשים כי בלע האי שפוד היתרא בלעעמרם בני.  - עמרם ברילמחר פליט שפוד בגויה טעמא ונותר איסור כרת הוא. 

פלוט האיסור וודאי ליבון בעי כשאר בליעת איסור אלא מצות מלך היא בקדשים ומרק ושטף האי הגעלה דקתני התם מריקה ושטיפה כלומר לעולם ל - רבא
א"ל אביי במים כי היכי דהויא גזירת הכתוב כאשר יזה מדמה על הבגד דבעי כיבוס במקום קדוש ושבירת כלי חרס במקום קדוש הוא וה"ה למריקה ושטיפה. 

א כל הגעלה רותחין משמע שכופין להקיא הכלי מה שבלע ומריקה ושטיפה בצונן הוא כדאמרינן בשחיטת כלומר מי קרי למריקה ושטיפה הגעלה ה - מי דמי
הגעלה ממש לפלוט מאיסורן ודקא קשיא לך מתניתין דמצרכא להו ליבון לא תקשי דודאי בין בקדשים  - אלא אמר אבייקדשים בפ' דם חטאת )זבחים צו:(. 

ונלמד משנה מחבירתה של קדשים  - ויגיד עליו רעווט איסור לבד מריקה ושטיפה דקדשים דאינה אלא מצות המלך. תרוייהו בעינן לפל גויםבין בגיעולי 
איבעי למתנינהו לתרוייהו ליבון והגעלה בחדא או במשנתנו או בקדשים והדר  - יגיד עליו רעושניהם צריך.  - וה"ה לליבוןממשנתנו ומשנתנו משל קדשים. 

 שמבשלין בהן ואינו מספיק להיות - כל יום ויום נעשה גיעול לחבירור חבירתה מינה מה התם הא בלא הא ליתא ה"נ הא בלא הא ליתא. ליתני חדא באידך ותגמ
 םשהרי כשבישל בו למחר פלט בליעה מיו -מקמי דליהוי נותר הוו להו גיעול נותר עד שתחזור ופולטו בתבשיל אחר ולקמן פריך אי הכי הגעלה נמי לא ליבעי. 

ואין כאן פליטת נותר  - בהדי הדדי שלים זימנייהובו ביום שלמים חזה ושוק של כהנים.  - לא צריכא דכי מבשל ביה חטאת האידנא הדר מבשל ביהאתמול. 
ה נמי לא ליבעי אי הכי הגעל - ה"גוהדר מבשל ביה שלמים בו ביום כדאמרינן בכל פעם מבשל שלמים לאחר חטאת בו ביום כי היכי דלא ניהוו נותר למחר. 

 קשיא.

 תורת הבית הארוך בית ד שער ד 

 ואח"כוכגון שפוד שצלה בו בשר  ,כלי מתכות שבלע מן האיסור ונפלט ממנו קצתו ככלי שבשל בו בשר ואח"כ בשל בו ירקות או דגים וכיוצא בהן ועתה נבאר
 ונאמר בישול הדגים והירקות נעשה גיעול לבשר אם לאו.  ,אם מותר לבשל בו או לצלות לאחר מיכן גבינה ,צלה בו דגים וכיוצא בזה

והתניא  ,תנן השפוד והאסכלא מלבנן באור ,רמי ליה רב עמרם לרב ששת ,[ מלבנן באור. ואמרינן עלה בגמרא.שבע"א השפוד והאסכלא ]לח שנינו בפרק השוכר
 אי הכי ,דאמר כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו. ואקשינן ,ן אמר רבה בר אבוהקדשים היינו טעמא כדרב נחמ ,ופריק רבא ,גבי קדשים השפוד והאסכלא מגעילן

עד שהקשו אמאי תני בברייתא מגעילן שהרי  ,דכל שבישל בו לאחר מיכן נפלט ממנו האיסור ונכשר לגמרי שמעינן מינהבקשיא.  ,וסלקא ,הגעלה נמי לא ליבעי
 ,ואם הגעלה הוה קשיא ליה לרב עמרם היאך מכשירתן ?וכי מי עדיף בישול דיום שני מהגעלה גמורה ,באטו וקשיא ליניגעל בבישול של יום שני ונכשר לגמרי. 

ו וכמו שאמר ,והליבון צריך שיהא ניצוצות ניתזות ממנו ,והלא ליבון הוא צריך כמו ששנינו במשנתנו ,מה היתה תשובת של רבא דאמר כל יום ויום נעשה גיעול
אמרו  וגדולה מזווכדאיתא בפרק כיצד צולין.  ,בכלי מתכות חם כולו שהאיסור הנבלע מתפשט והולך בכל הכלי קיימ"לדהא  ועודבירושלמי וכתבנוהו למעלה. 

השפוד והאסכלא  וא"כאלמא אינן נכשרין בהכשר מקום חתך לבד כל להב הסכין עד שיכשיר אף הקתא.  ,מגעיל להו ולקתייהו ברותחין ,בפסחים בפרק כל שעה
וכיון  ,דקדשים היתירא בלע ,דהכי קאמר וניחא ליוכשהוא חוזר ומבשל בו במקצתו למחר היאך עלה הכשר לכולו.  ,שבישלו בהן חטאת נפשט הבלע בכולן

ע עד שלא נשאר בו אלא בל ,ה שניכבר נקלש ונחלש האיסור כל כך ע"י בישול ז ,שבשל בו קודם שיבא לידי נותר לכשיגיע זמנו להיות חל על מה שבלע שם נותר
שמותר לאכלן בחלב משום דכיון שטעם הבשר  ,בדגים שעלו בקערה ,וכענין שאמר לענין בשר בחלב ,ואין ראוי לחול שם נותר על דבר בלוע מועט כזה ,מועט

 וכן הבלוע .חלב ולחול עליו איסור בשר בחלבקודם שיבא לידי איסור בשר בחלב שאינו ראוי להקרא בשר ב ,שקלטו הדגים מן הקערה נקלש ונחלש כל כך
ומתמעט קצת עד שלא נשאר  ,י חם מקצתו חם כולוע"גם הוא  מ"מ ,שאין האור מגיע לכולו אע"פ עם בישול זה השני(ו)שנתפשט בכל הכלי אינו אלא דבר מועט 

סור וכן כלי שבלע אי .אבל קודם שבישל בו שניה הבלע מרובה וראוי לחול עליו שם נותר בתוך דופני הכלי ,בכל השפוד שום בלע שיהא ראוי לחול עליו שם נותר
ישל שב אע"פולפיכך  ,דמתחילתו איסור גמור היה ועד שנפלט וניגעל לגמרי איסור מיקרי ,וילבן הראוי ללבן ,עד שיגעיל הראוי להגעיל ,גמור לעולם אינו נכשר
מתכת  כל כלי שבלע היתר וכגון שפוד או קדירה של והילכךואם דבר שדרכו ללבן עד שילבן.  ,תים אינו יוצא מידי דפנו עד שיגעילנו כדרכובו לאחר מיכן פעם וש

סור אבל כלי שבלע אי .ומותר לבשל בו גבינה ,הרי נקלש בלע הבשר שבו עד שאינו ראוי לחול עליו שם בשר בחלב ,בישל בו ירקות או דגים ואח"כשבישל בו בשר 
  ואת שדרכו ללבן ילבן. ,גמור אינו נכשר לעולם עד שיכשירנו הכשר גדול כדינו את שדרכו להגעיל יגעיל

 תורת הבית הקצר בית ד שער ד דף לז עמוד ב 

לפי שכבר נתמעט בלע הבשר  ,אן גבינהכלי שבלע היתר כשפוד או קדירה שבשל בה בשר ואח"כ בישל בה דגים או ירקות וכיוצא בזה הותר לבשל בהן לאחר מכ
עד שיגעל  ונקלש עד שאינו ראוי לחול עליו שם איסור בשר וחלב. בד"א? בשבלע היתר כמו שאמרנו, אבל בלע איסור מן האיסורים הרי הוא באיסורו לעולם

 הראוי להגעיל וילבן הראוי ללבן. 

 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 

לעולם בין דבלע איסורא בין דבלע היתירא  כלומרהיינו טעמא כדרב נחמן אמר רבה בר אבוה דאמר כל יום ויום נעשה גיעול לחבירו.  קדשיםאלא אמר רבא 
 י האור, אלא דקדשים שאני דכל יום ויום מבשלין בו, ודלמחר נעשה גיעולוצא מידי איסורו אלא בליבון ע"האור כשפוד ואסכלא אינו י ע"יכל שתשמישו 

א אי הכי הגעלה לא ליבעי, ותמיהא לי טובא, חדא דכי מבשל בה למחר מאי הוי דה ולקמן פריך כך לעולם אינו בא לידי אסור נותר.לבליעתו של יום זה, והיל
 כמה מלבנן א"ר מני עד האור בליעתו קשה ואינו יוצא מידי דפנו לעולם עד שילבננו באור שיהו הנצוצות מנתזות ממנו, וכדאמרינן לקמן ועד ע"יכל שנבלע 

ן ה לבון ועדיישתסיר קליפתן, וגרסינן בירושלמי והליבון צריך שיהו הניצוצות מותזין ממנה, וא"כ האיך נגעל מכדי בליעתו בבישול של מחר שאין בשול עוש
קיימא לן דחם מקצתו חם כולו אמרינן ושפוד נשאר בו מבליעתו של אתמול ועושה נותר ואסור בין חטאת בין שלמים, דדי לבשול להיות כהגעלה, ועוד דהא 

או בלבון עד ואסכלא שבשלו בהם נתפשטה בליעתן לכולן ואין יוצאין מידי בליעתן עד שיגעיל את כולן או עד שילבן את כולן ואין הכשר עולה להן בהגעלה 
מים או חטאת של מחר שלא פשט הבשול בכולן, וכדאמרינן גבי מקום שממשו של צלי מגיע, ושפוד ואסכלא א"א לצלות בכולן בכל עת והיאך ניתר בצלית של

דהכי קאמר  ואפשר לומרסכינין מגעיל להו ולקתייהו ברותחין, אלמא אינם נכשרים בהכשר מקום חתך לבד עד שיגעיל אף קתייהו שאינו חותך בו כלל, 
איסור  י גיעול של מחר יוצא ממנו רוב בליעתו עד שלא נשאר בו אלא, לפי שע"בנווע"פ שלא ליבא לידי נותר די לו בכך בשולן קודם שי ע"ידקדשים כיון דהגעילן 

קלוש מאד קלוש מאד, ואותו המעט הקלוש אין בו כדי שיחול עליו איסור נותר מתוך מיעוטו וקלישותו, וכן אותו הבלוע שנתפשט בכלי איננו אלא משהו ו
אבל אם לא בשל בו למחר קודם שיבא לידי נותר הוה ליה בליעתו גדולה  ו כדי שיקבל איסור נותר.לא נשאר בוהילכך בבשול זה ג"כ מתמעט ונקלש קצת עד ש

ין בו דאיסורא בלעי אם משתמשכיון  ויים, והילכך בגיעולי גויים ג"כככלים של ג ובעי ליבוןורבה ויש בה כדי שיחול עליה איסור נותר אפילו בתוך דפני הכלי 
טלין שהגעילו ויצא ממנו רוב בליעתו ע"י הגעלתו, מ"מ כיון שנשאר בו מעט מן האיסור אותו המעט אסור ואוסר אם יהיה בן יומו, ועוד שאין מב ע"י האור אע"פ

שהלא כל  להשתמש בו בחמין לבד שלא ע"י האור לא צריך ליבון, וא"תי האור, כנ"ל, פילו להשתמש בו ברותחין שלא ע"אותו לכתחלה, והילכך צריך ליבון א
ור בכלי דכיון דנשאר עוד איס ,זה אינוי האור לא נצריכה ליבון, הגעלתו, ועד שישתמש בה ע" ע"יחמין כבר יצא ממנו  ע"ימה שאפשר לצאת ולהפליט ממנו 

ו בלא יגעילנו ברותחין וישתמש  ה ואין לו תקנה אלא שבירה, וא"כ אמאיהגעל ע"יי חמין, ותדע שהרי כלי חרס אינו יוצא מידי דפנו לעולם פולט מעט מעט ע"
 האור, אלא ודאי כיון שנשאר בו לעולם מן האסור פולט הוא והולך לעולם מעט מעט אפילו בחמין. ע"י חמין שלא ע"י



 ביה למחר חטאת אמאי לא פריק להו רבא לעולם כל יום ויום נעשה גיעול לחברו כדאמרית, והגעלה דקתני דאי מבשל בה האידנא ובעי לבשולי ולדידי קשיא לי
 .וצריך לי עיוןאו שלמים פליט בהו חטאת דהאידנא והוה ליה נותר, והשתא דעביד בהו הגעלה תו לא הוי נותר דלית ביה נותן טעם, 

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן תקטז 

תה כדגים שעלו בקערה. אבל מה שקבל טעם מן האיסור אפי' א ,אלא בדבר שהוא עובר לשני טעמים עד שלא יבא לידי איסור לא אמרו נותן טעם בר נותן טעם
של דבר זה שאמרו בנותן טעם בר נותן טעם בבשר בחלב היינו לפי שכל בלע היתר  ועיקר טעמודאיסור שבו להיכן הלך.  מרבה בו כמה טעמים לעולם אסור,

שהבשר שנתבשל  קדשים,אלא ב' בלבד והם בשר בחלב ו ואין לך בזהשם איסור.  אינו ראוי לחול עליו ,שנחלש ונקלש עד שאין בו אלא נותן טעם בר נותן טעם
בו כיוצא  לחול עליו שם בשר כשאוכלו בכותח, כבר נקלש טעם הבשר כל כך שאין ראוי תו כלי וקבלו הדגים טעם מן הקדרה,נתבשלו דגים באו בכלי ואח"כ

ם נו אין אומרידאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה כל יום ויום נעשה גיעול לחברו. ועל כרח עילין,( גבי השפוד והאסכלא מגבקדשים שאמרו בשילהי ע"ז )דף עה:
קיי"ל ולא עוד אלא שכולו נאסר כד לא יצא מאיסורו ועוד צריך ללבנו, בשר שחוטה ו שפוד שצלו בו בשר נבלה אע"פ שצלו בו אח"כשאיל כן באיסורין דעלמא,

 ול לשלמים דאמש מיקמי דנהוי נותר,ולפיכך צריך ללבן את כולו. ואילו בקדשים כל שצלה בקצתו חטאת השתא נעשה גיע בשל מתכת חם מקצתו חם כולו,
של איסור וטעמא כדאמרן דכל שצלה בו חטאת האידנא נקלש ונחלש בלע של שלמים שנבלע בו ולא נשאר בו כל כך שיהא ראוי לחול עליו שם נותר. אבל בלע 

ום שאו בלבון. וזה דבר ברור ואין בזה  ר את הכלי כפי מה שהוא כלי בהגעלהואפי' יוצא לשלישי ולרביעי עד שיכשי עם בר נותן טעם מותר,ומרים נותן טאין א
 פקפוק. 

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רסב 

לת הגעלה שכבר פלט בין תח הגעלה. וחלקת", כלומר לאחר השתא מיהא ליתא לאסורא בעיניה"( דאמרו .ות בההיא דשלהי פרק בתרא דע"ז )עגם מה שפירש
אנו לא כך קבלנו ולא כך פירשו לה, ואם איתא להאי פירושא למה נחלק בין בלע איסורא  .אחר הגעלה -ופרשת "ליתא לאיסורא בעיניה"  קצת מן האיסור,

ין מן ואם נשאר עדי תא לאיסורא בעיניה,נבלה כן דהא לילבלע התירא? מ"מ אם פלט כבר עקר האיסור ומה שנשאר אינו נחשב לכלום, א"כ אפילו בשבלע מן ה
אלא אנו כך  שתא איסורא איכא ואיסורא קא פלטי.דבלע התירא סוף סוף ה ר מועט יאסור אפילו בקדשים ובחמץ, דאע"גאותו איסוהאיסור אחר הגעלה מ"מ 

ועכשיו שהגיע  , ולא נקרא עליו שם איסור,אבל כאן בשעה שבלעו והיה מה שבלעו בעין התירא היה ,פירושם התם בשעת בליעה שהיה איסור בעין בלעי קבלנו
רב אשי אמר לעולם כדאמרי' מעיקרא הכא  ז"ל וז"ל:רש"י וכן פואינן כעיקר האיסור אלא כטעם האיסור.  ,איסורו אינו בעין אלא בדופני הכלי הן(ש)זמן 

קשיא לך כי קא פליט איסורא קא פליט? לא חמיר איסוריה שכשנעשה נותר לא הוי איסור בעיניה שבתוך דפני הכלי התירא בלע בקדשים התירא בלע. ודקא 
התם גבי קדשים  אשי אמר לעולם כדקאמרינן מעיקרא, ז"ל פירש זה לשונו רב ואף רבינו חננאלהוה בלע ומעולם לא הוכר איסורו. עד כאן לשון הרב ז"ל. 

ודקא קשיא לך סוף סוף בעידנא דקא פליט איסורא קא פליט? בעידנא דבלע התירא הוה והשתא  קא בלע,געולי גוים איסורא דנבלה התירא קא בלע הכא גבי 
לא  דאף בחמץ נאמר כן שאע"פ שבשעה שבלע חמץ היה מ"מ ויש לומרלא איתיא לאיסורא בעיניה טעמא בעלמא הוא הילכך בהגעלה בחמין סגי ליה. עד כאן. 

שמעתי שאין לומר כן לפי שלא נתחדש בגופו שום דבר  אבל מרבותינו ז"לאותה שעה. ובשעת פליטה שהוא אסור אינו בעין אלא טעמא בעלמא. היה אסור ב
 דהוא שם נותר.  ,בקדשים שנאסר לאחר הבליעה מחמת דבר שנתחדש]כן[ אלא מתחלה ועד סוף חמץ הוא. מה שאין  ,שיאסר בו

 מאכלות אורחות חיים הלכות איסורי 

ובשל בה  והר' אהרן הלוי ]=רז"ה[ כתב קדרות של מתכת לענין בשר בחלב או לענין חמץ בפסח אם בשל בה לפני הפסח שאינו מינו וכן קדרה שבשל בה בשר
וף ע"ז לענין קדשים דכל , ובשול זה עומד להם במקום הגעלה. וכן מוכיח בסואפילו לכתחלהדבר אחר עד שלא יבשל בה חלב הרי הן מותרות ואפילו בו ביום 
 יום ויום נעשה גיעול לחבירו ודינין אלו מפי מורי ר' ז"ל עכ"ל:

 בית הבחירה למאירי מסכת עבודה זרה דף עו עמוד ב 

ן על האש אמרו שכל כלי מתכות שבשלו בו בעזרה טעון מריקה ושטיפה בעזרה והמריקה בחמין והשטיפה בצונן ושפוד ואסכלא מגעילן במים חמי לענין קדשים
שלענין גיעולי אע"פ ואח"כ מדיחן וכבר ידעת שענין זה נעשה כדי שתלך פליטת הכלי ביומו שלא יפלטנה למחר בתבשיל של קדש של מחר ויהא בו טעם נותר ו
שהתורה הקפידה על  גוים לא אסרה תורה אלא בת יומה בקדשים פרשו קדמונינו שנאסר ואין פגם הטעם מעלה ומוריד בו אדרבא פגמו הוא טעם איסורו

שלענין גיעולי גוים הצרכנו לבון בשפוד ואסכלא השיבו בשמועה זו שהקדשים הואיל והתר בלעו די להם בהגעלה אחר אע"פ אכילת קדשים שלא תהא במיאוס ו
ינו בעין מותר לבשל בו בהגעלה שעכשו נעשה אותו דבר אסור הואיל וכשחל עליו שם האיסור אאע"פ שפליטת האסור אינה בעין נמצא שכל שבלע מן ההתר 

 ין איןשהיה ראוי ללבון אלו בלע איסור גמור מעתה הרבה שואלים בה לענין חמץ בפסח מפני מה הצריכו לבון בשפוד ואסכלא והרי התר בלע ואיסור בעאע"פ ו
תלמוד שלא להשמיענו כך במקומו ולקצת גדולי כאן עד שמתוך כך פסקו רבים שאף לענין חמץ בפסח דיים בהגעלה והדברים מתמיהים שאם כן לא נשמט ה

דיו  הדורות ראיתי שתרצו שהנותר יש שנוי השם בפסולו מעיקרא קדשים והשתא נותר וא"כ כשבלע לא נותר בלע ואין שם מתחדש לדבר הבלוע ומפני זה
 בהגעלה אבל חמץ שם אחד הוא מעיקרא חמץ והשתא חמץ אלא שעכשו נתחדש איסורו:

הסכימו לומר שלא נאמר דין בולע מן ההתר אלא בדבר שאם בלעו היום בעינו היה מותר כעין קדשים ר"ל התרא בלע עד שאם יבלע  לפנינוגדולי הדורות ש
אלו בולעו  היום מה שבלע לא היית אוסרו ומאחר שאלו בולעו היום אי אתה אוסרו כשבלעו אתמול ונעשה עכשו אסור ואינו בעין דיו בהגעלה אבל חמץ בפסח

וכשאיסור יום איסור הוא בולע והרי זה כמי שבלע מן האיסור מ"מ יראה מזו שאם צלו בו בבשר מאתמול דיו בהגעלה לצלות בו גבנה היום שהרי התר בלע ה
 הגבנה והוא אסורבשר בחלב ראוי לחול עליו אינו בעין ודיו בהגעלה אלא שאני חוזר ודן לאיסור הואיל ואלו בלעה היום היה בו טעם לשבח בשעה שצולה בה 

 גמור:

והוא ממה שתרצו בגמרא בקושיא זו ר"ל על מה שהקשו בקדשים  ,כיוצא בזו יוצאה להם ממשא ומתן האמור בסוגיא זו מ"מ יש לגדולי הדור הוראה אחרת
ימים וכשבשל בו ביום ראשון הרי  שהשלמים נאכלים לשני וביאור הדבר .היאך הגעלה מכשרת בשפוד ואסכלא דבר זה נסחו כל יום ויום נעשה גיעול לחברו

ונבלעה בשל רשאי לחזור ולבשל ביום שני שהרי אין פליטתו עדין בכלל נותר ונמצא שביום שני יצאה פליטתו ולא היתה בכלל נותר וכבר יצאה אותה פליטה 
שאם צלו היום בכלי שראוי לבשל כגון מרחשת של מתכת או  ,שמן הסתם אף מצלי לבשול כן ונראה שהם מפרשים .היום וחזרה לה בדין זמן קרבן היום

תוך מים במחבת של ברזל בלא מים לדעת מי שמצריך באלו לבון ובשל בו למחר שהבשול נעשה לו געול או אם צלה היום בשפוד ולמחר הכניס השפוד בבשר ב
האור  ע"יההגעלה אף הבליעה ש ע"יה אף לצלות בה חטאת שכבר יצאה וא"כ דיו בהגעל ,האור מכל וכל בבשול זה ע"ירותחים ובשלו שם שהכשיר בליעה ש

האור מכל וכל שהרי בהגעלה גופה אנו אומרים שלא יצאה מכל וכל ונמצא שלא יצאה כלה והרי ביום שלישי  ע"יוהרי ודאי בבשול זה לא יצאה הבליעה ש
ועוד אם בשול שני אתה מחזיק  ,לא הכשירתו לגמרי ועדין פולטו בשלישי והוה ליה נותרחוזרת ופולטת והוייא לה נותר וא"כ מה הועיל גיעול של יום שני והרי 

הוא שבשעה שבשל בו  אלא שכונת המאמר .בהכשר הרי כלי של מתכת חם מקצתו חם כלו כמו שהתבאר בפרק כיצד צולין והיאך הוכשר כלו בבשול מקצתו
ל שבו היה ראוי לחול עליו שם נותר כבר חלשה פליטתו עד שאין ראוי לכללה בשם נותר וכעין נותן בשני יצא מקצת האיסור בבשול זה עד שביום שלישי שבבשו

אע"פ ו ,טעם בר נותן טעם האמור בדגים שעלו בקערה לענין בשר בחלב שמאחר שנחלש הטעם קודם שיחול עליו איסור בשר בחלב אין ראוי עוד לחול עליו
אע"פ וכשבא לצלות בו חטאת דיו בהגעלה  ,קצתו אוסר את כלו כך חום מקצתו מקליש את האסור שבכלו וממעטושהשפוד אין צולין בכלו מ"מ כשם שחום מ

ואע"פ שדבר זה לא נאמר אלא לשלמים שהרי חטאת אין זמנו אלא היום ולמחר חל עליו שם נותר והכתוב בסתם דבר בין בשלמים  .שלא נתלבן בצלייה השניה
כן בחטאת אא"כ בשל אחריו שלמים בו ביום שנעשה דין החטאת כדין השלמים ובבא למחר לבשל של חטאת דיו בהגעלה  בין בחטאת מ"מ אין הדבר אמור

לה נמי שהרי נקלש האיסור בבשול של שלמים וחזר הכל לדין שלמים של אתמול שזמנם כלה עם חטאת של יום זה והקשה בעל התלמוד על תירוץ זה א"כ הגע
 ,אם כדבריך אף להגעלה אי אתה צריך הואיל ולא חל עליו שם איסור עד שנקלש הראשון }דהכי הקשו לרבא{ שהם מפרשים רשיםויראה מדברי המפ .לא בעי

הודה שבשלמים  נמצא שאף הוא .בלע{ }דהיינו לחילוק דהיתרא ואתה צריך לתירוץ אחר ,שול שלמים אמרו שדיו בהגעלהיבב שלאאלא שבודאי אף בחטאת 
 ולמדו מכאןמאחר שאמר הגעלה נמי לא ליבעי, שכל כיוצא בזה אין צריך הגעלה, ונמצא  .עד שהוסיף לומר שאינו צריך הגעלה לפליטה שבשלישי ,נקלש האיסור



ול אם בשלו בו אח"כ אף ביומו ממין אחר מותר לבשל בו אחר בשול שני, אף דבר שפליטת בש ,והוא של מתכתשכל כלי שבשעה שבלע לא חל עליו שם איסור 
 ,וא"כ קדרה שבשל בה בשר ובשל בה אחריו ירקות או דגים רשאי לבשל בה גבנה ואפילו בו ביום ולכתחלה ,ראשון אוסרת בו שבשול שני עומד במקום הגעלה

ומ"מ       .מץ בפסחאלא שאחר כך ראיתיה לגדולי תלמידיהם אף בח ,אלא שאיני יודע אם יאמרו כן בחמץ בפסח אלא שאפשר הואיל ויש לו מתירין יחמירו בו
שמא לא נקרא בליעת התר במה שאלו בלעו היום יאסור את הבשול השני מטעם לשבח מה שאין כן  ,בכלם ומטעם שכתבתי אני מפקפק בעיקר הוראתם

שבא בקדשים ואף בביאור השמועה יש לפרש לפי שטתם הגעלה נמי לא ליבעי כלומר אם כדבריך שאתה קורא בשול שני גיעול והפלטה וקלישת אסור אף כ
א לה גיעול שכל שדרכה על האור אינו נגעל בחמין ואינו נקלש ואי אתה דן ממנה לכיוצא בה במקום אחר אחר צלי אף להגעלה אינך צריך אלא שאין אני קור

שבשעה הראויה שתחול עליו איסור הוא כדין נותר כגון חטאת למחרתו מותר אע"פ ומדין קלישת אסור ואף בזו אתה צריך לטעם אחר והוא שהתר בלע ו
יש לפקפק שלא לקרא בליעת התר במה שאלו בלעו היום יאסר בבשול שיתבשל  ומתוך פירוש זה .ת הכתוב כך היאשאין כאן קלישת אסור ומדאע"פ בהגעלה 

שדבריהם ודברינו לפי שטתם בדוחק הם מתפרשים ראוי לחוש ולהחמיר ומ"מ לדברי הכל כלי שבלע מן האסור אפילו בשלו אחריו אע"פ בו היום מטעם לשבח ו
 ירנו הכשר הראוי לו לפי מה שהוא אם שדרכו להגעיל ואם שדרכו ללבן:כמה פעמים לא הוכשר עד שיכש

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן כט 

זמן שלמים אמרינן בפרק דם חטאת )דף צז א( דכל יום נעשה גיעול לחבירו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבשל בה שלמים אתמול. ולא אמרינן דממעט 
ול שנעשה נותר הלילה. אלא משום דטעם שני הוא של היתר שלמים דאתמול בקדירה ומקדירה לשלמים של היום ועדיין דהאידנא משום טעם שלמים דאתמ

ממעט הוא היתר עד שיעשה נותר הלילה אלמא אפילו נתבשלה שרי. ולא קשה מידי דהא שרינן בסוף מסכת ע"ז )דף עו א( לבשל חטאת והדר שלמים והרי 
ם ולעבדים ומפסלי ביוצא ואין בהם נ"ט בר נ"ט דהוי כמו קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב דהוי נ"ט שני לאסור. ועל באכילתן דמתסרי שלמים לנשי

 כרחך צריכין אנו לומר משום דמין במינו בטל ברובא מדאורייתא ובכלי מקדש אוקמוה אדאורייתא. 

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן ס 

פירש הר' יהודה חתן רש"י דוקא כי עלו בקדרה רותחת. אבל נתבשלו אסור דעיקר  ותר לאוכלן בכותח משום דהוי נ"ט בר נ"ט.דגים שעלו בקערה דאמרן מ
ם ער פן יאכלנו הטעם נפלט מן הכלי להאי פירושא אתי שפיר הא דאמרינן )ל'( פ' כל שעה אין טשין את התנו' באלי' ואם טש כל הפת אסור' אפי' לאכול עם בש

תסגי בקינוח שמנונית הניכר ואי משום טעם שמנונית הבלוע שרי משום דהוי נותן טעם בר נ"ט חד בתנור  חלב עד שיוסק עוד התנור. והשתא אמאי צריך היסק
יום דאמרי' )ע"ו( שלהי ע"ז בכל יום ו וקשי' מהאומש' בפת ואכתי היתר הוא אלא ודאי נתבשלו לא. וי"א דשמנונית אין יכול לקנח היטב שלא ישאר קצת בעין. 

התם גבי השפוד והאסכלא של קדשים מגעילן בחמין דאם בשל בה שלמים האידנא יבשל בה שלמים גם מחר. והשתא הלא מביא קדשים נעשה געול לחברו. ומפ' 
דאפי' לידי פגול שלמי' דלמחר לא יוכל לאוכלן בלילה שאחרי כן מפני שלמים דהאידנא שבלוע בהם שאז כלה זמנם. וא"כ ממעט זמן אכילתו ואם נאמר 

לא קשיא ולא מידי דהתם מיירי במין במינו דמדאורייתא ברובא בטיל ובכלי המקדש לא רצו חכמים להחמיר. מיהו "ט בר נ"ט אתי שפיר. בנתבשלו שייך נ
דהתם נמי מפ' דכי מבשל בה חטאת השתא מבשל בה שלמים לאלתר. ואמאי הלא השלמים מיד נאסרים לזר מפני בליעת החטאת ואין מביאין קדשים  תדע

 ולא שייך נ"ט בר נ"ט כי אם במקום שיש שני נותני טעם של היתר תחלה אלא ודאי דוקא במין במינו מיירי התם בשר בבשר דמן התורה בטל ברובלידי פסול 
צלי. היינו ל ו לאווהקלו גבי מקדש. מיהו במסקנא פריך דעדיפא מינה אי הכי הגעלה נמי לא ליבעי כל זה דקדק מורי רבי'. ועוד פי' דאפי' כי נמי נימא נתבשל

 דוקא דליכא מים אבל נתבשלו במים הטעם מתפשט במים ולכך היכא דאיכא מים שרי דאיכא ג' נותני טעם של היתר. 

 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 

מים דהאידנא מזמן אכילתן שאינם נאכלין תינח שלמים דכיון דלשני ימים מתאכלי מקמי דליהוו נותר קא הוו להו גיעול, וא"ת אכתי מי ניחא והא ממעט לשל
תן טעם, אלא עד זמן שלמים דאתמול משום דטעמן של שלמים דאמש איתיה בהני דהאידנא, י"ל דאינו ממעטן מזמן אכילתן כלל משום דהוי נותן טעם בר נו

דגים ועדיין הוא היתר, וכמו כן שלמים דאתמול נתנו כי ההיא דפרק כל הבשר דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח שהבשר נותן טעם בקערה ומן הקערה ב
דכי טעם בשפוד ומן השפוד בשלמים דהאידנא ועדיין הוא היתר דשלמים דאתמול זמנן עד הלילה הבאה. אלא מההיא דמתרצינן בסמוך "אמרי לא צריכא 

טאת דלמחר ושלמים דהאידנא בהדי הדדי שלים זימנייהו". מבשל בה חטאת האידנא הדר מבשל בה האידנא שלמים, וכי הדר בשיל למחר חטאת או שלמים ח
דמ"מ כשמבשל לשלמים אחר חטאת מייתי קדשים לידי פסול, דאוסר שלמים הללו לזרים ולנשים ולעבדים דאין נאכלין אלא לזכרי כהונה כחטאת  קשה,

י נותן טעם של היתר קודם שיבא האיסור, כמו דגים שעלו בקערה הבלוע בהן, ולא שייך למימר הכא נותן טעם בר נותן טעם דלא אמרינן הכי אלא כשיש שנ
 ., וצ"עשיש שני נותני טעם של היתר קודם שיאכלם בכותח, כך מצאתי בספר התרומות

 שו"ת עבודת הגרשוני סימן קטז 

' דברי מכ"ת חביבי' עלי ביותר לא נחתי ולא לאהו' מחותני הגאון המופלא והמופלג כמהר"ר שבתי הכהן פאר נר"ו אהו' ידידי ידיד נפשי באשר שדברי דודי
הגם שהעיון  י התוספ' ודברי הרשב"א הם מתנגדים,אם דבר ולשפוט צדק .שקטתי עד אשר שמתי עין עיוני על דברי התו' פ' כ"ה )דף קי"ב( ד"ה הלכתא וכו'

ומצאתי שדברי הרשב"א מ"מ אין חשק כחשק התורה ע"כ אזרתי כגבר חלצי ועיינתי  ,קשה עלי קצת שקלני מראשי מן עת אשר פניתי ממכ"ת ללכת לביתי
כלל כי עד כאן לא כתבו התוספ' התם )וז"ל ומיהו ע"כ אין ראי' משם דהא אפי' וכו' וע"כ התם הוה טעמא משום דמין  ,זא"ז ודברי התוספות אינם סותרים

רייתא עכ"ל( היינו דוקא לענין זה שאין אנו חוששין למה שנתערב טעם בשר חטאת בבשר שלמים במינו מדאוריית' בטל ברוב ובכלי מקדש אוקמוהו אדאו
באותו הכלי  ונתמעט אכילתו שאסור לזרים ולנשים. אבל לענין אסור נותר דהיינו שהכלי נאסר כבר בנותר בזה אין אנו אומרים חד בתרי בטל ונחזור ונבשל

הוה קשה ל"ל להגמרא לתרץ )בפ"ב דע"ז( כדרב נחמן דאמר כל יום נעשה געול. ולמה לא מתרץ בפשיטות שאני התם  שכבר נאסר ומוכרחי' אנו לומר כן דאל"כ
שמעולם לא עלה על דעת התוספת לומר חלוק זה אלא לענין מעוט באכילתו אבל לא לענין הכלי שכבר נאסר בנותר  דשים שאקמוהו אדאורייתא, אלא ע"כבק

וקיימין כי ראייתו היא ממ"ש התם שלא חל שם נותר על הכלי אם תוך זמן היתירו בשלו בו והיינו משום שנקלש האיסור אבל לא וא"כ דברי הרשב"א שרירין 
וק"ל.  משום שבכלי מקדש אוקמוהו אדאוריית' דאי לא הוה נקלש הטעם רק היה נותר ממש לא היינו מתירין לחזור ולבשל באותו הכלי שכבר נאסר בנותר

ן דברי נכוני' בטעמי ונימוקי רק שאינני אוכל לכוי ולע"דלדעת גדולי' דעת מכ"ת ודעת הגאון מהרר"י ואם יש למכ"ת דרך אחרת בזה יודעני  יולענ"ד כוונת
דגים ר שכחתי ומ"ש הרשב"א וכענין שאמרו לענין בשר בחלב בהעיקדעתי בכתב. ושלום ואורך ימים בימינה אלו הלומדים לשמה כ"ד הטרוד גרשון אשכנזי: 

ם שנשאר שעלה וכו' אין רצונו להביא ראי' מוחלטת משם שאיירי בבשול כי איכא למימר אעפ"י שהתם לא שרי כי אם עלו דוקא מ"מ כאן שרי בנ"ד כי הטע
ומצאתי שכתב  ,ובליןעיינתי בחידושי הלכות של מהרר"ם מל לאחר כתיבתי זאתבהכלי כבר נקלש וע"ז מביא ראי' שיש חלוק בין טעם מועט וטעם מרובה ודוק. 

ורה מטעם מין במינו בטל מדאורייתא, א"כ לא משכחת משם וכו' אלא שיש לעיין א"כ דזה מותר אפילו לכתחלה מן הת "כ אין כאן ראיהוז"ל בא"ד ומיהו ע
 .וצ"ע שם בתוספ' בזבחים עכ"ל ,ולמה באה המצוה בתורה וכל כלי נחושת אשר יבושל בו ומורק ושוטף במים ,בכלי הנבלע מבשר קדשים נותר מדאורייתא

בר נאסר מאד כי מתוך דברים אלו מוכח שיפה כוונתי ומה שהניח הוא בצ"ע לא קשה ולא מידי כי מעולם לא עלה על דעת התוספת להתיר כלי שכ והנייא לי
ש משא"כ לענין זה שיהא הבשר נאכל' בזמנו וכדינו אעפ"י שמעורב בו טעם חטאת שי ,כי גזרות המלך הוא ודוק ,' מין במינו בטל ברובמשום שבטל ברוב ומדאו

 לו זמן אחר ודין אחר בענין זה לא מצינו גזירות המלך ע"כ יש לנו לומר שאוקמוה אדאוריית' וק"ל נ"ל גרשון אשכנזי.

 חתם סופר מסכת חולין דף קיא עמוד ב 

ה מותר לאוכלו בכותח עמ"ש תוס' מסוגיא דכל יום נעשה גיעול לחברו. צריך לבאר דהתורה הקפידה על משום אביי הלכתא דגים שעלו בקער אמר חזקי'
סגי הבליעה הנשאר בדופני הקדרה שלא יעשה נותר ומשו"ה הצריכה מריקה ושטיפה לבער הבליעה מן העולם שלא יבוא לידי נותר והקילה בכלי חרס דת

שאר הבליעה בהחרסות מ"מ קילא הוא דאקיל רחמנא כ"כ תוס' בזבחים צ"ו סוף ע"א. נמצא אפי' רוצה לגנוז בשבירה ולא תצטרך לכבשונות אף על גב דת
טרפון אמר ברגל  הכלים ושלא לבשל בהם שום דבר מ"מ על כרחינו צריך מריקה ושטיפה משום ביעור נותר. וכל זה אין עניינו לביטול ולנ"ט בר נ"ט כלל. אך ר'

עד סוף הרגל והטעם כי שמבשלים בו בכל יום ויום נעשה גיעול לחברו ורוב הבליעה יוצא ונפלט לתוך המבושל האידנא ונשארה בליעה  אין צריך מריקה ושטיפה



באכילתן  קלה בדופני הקדרה שאינה כדאי להקרא עליו שם נותר כיון דבהתירא בלע. והשתא קשה להתוס' עכ"פ איך בשלו בו שלמים להפליט הכלים הא ממעט
ול שלמים אחר חטאת הא איסורא איכא לזרים ומיפסל ביוצא. ועל זה תירצו תוס' דמב"מ ברובא בטיל מדאורייתא ומותר לבשל בהם וממילא נעשו גיע ועוד

ן דמן יען ראיתי במהר"ם מלולבין שהקשה למאי הצריכה תורה מריקה ושטיפה ושבירה כלל כיו הארכתי בזה .לחברו עד סוף הרגל שאז צריך למרוק ולשטוף
שר ולא התורה ברובא בטיל ואולי סבר הגאון זצ"ל שטעם התורה הוא כדין להכשיר הכלי לחזור ולבשל בו ולזה הקשה הא מב"מ ברובא בטיל ולא צריך הכ

הרגל: ]מהדו"ק[  היא הטעם היא לבער הנותר ואי ליכא שלמים מרובים כגון באמצע השנה שלא נעשה גיעול לחברו צריך מריקה ושטיפה וכן כלי הרגל אחר 
בנה"כ סי' צ"ג בכל האריכות שהאריך לא הי' צריך לחלק בין איסורא בלע ולא הי' צריך לכך אלא לחלק בין הקדירות שהם ביעור נותר ובין  והלום ראיתי

פי' בפליטת כלים לתוך המאכל המאכלים שבלעו בליעת הקדרות וכן משמע מדהקשו תוס' בזבחים צ"ז מרקיק שנגע ברקיקותי' לחלק בין כלים לבשר קדשים 
ם אע"כ אין הקילו ולא באוכל שנגע באוכל ולא תי' לחלק בין איסור בלע להתירא בלע שהרי רקיק ברקיק מיירי בפסול שנגע בכשר וכבר הרגיש בזה בטה"ק ש

 ון: ]מהדו"ק[שדיבר פא"פ עם הש"ך כנ"ל ע"ש והוא הנכ]עבודת הגרשוני[ לחלק בזה אלא כמ"ש. שוב מצאתי בתשובת עה"ג 

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף צז עמוד א 

 בנותן טעם. -לא יבשל בה חלב, ואם בשל  -תניא, קדרה שבשל בה בשר 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט 

 ]יא[ קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב, ואם בשל בנותן טעם.

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יא 

 ,שמותר בדיעבד ,וביום שני בשל בה בשר שחוטה ,ויתבאר פי"ז שאפילו בשל בה בשר נבלה .( כלשונהז)דף צ" ג"הברייתא פ'  שבשל בה בשר וכו'.קדרה ]יא[ 
אר והרי דין הכלים הבלועים מבשר אצל בשול חלב כדין כלים הבלועים מאיסור אצל בשל היתר ויתב .וכן הדין כאן ,שלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא

 והראשון עיקר וכדעת רבינו: ,דינן. פי"ז וי"מ שהיו מקילין בבשר בחלב מפני שכל אחד היתר בפ"ע וכשבלע היתר בלע

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה יא 

פג"ה )דף צ"ז( ובפכ"ה )דף קיא.(. וכתב ה"ה שי"מ שמקילים בבשר וחלב שכל אחד מהם היתר וכו'. וא"ת הא שם בפ' כל הבשר  קדרה שבשלו בה וכו'.]יא[ 
ואמר ליה  משמע דלא שני לן דאמרו שם קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח, וצונן שחתכו בסכין וכו'. אמר אביי האי היתרא בלע והאי איסורא בלע,

היתרא מאי הוי סוף סוף האי היתרא דאתי לידי איסורא הוא דאיסורא קא אכיל וכו'. וא"כ משמע דאין לחלק כלל אליבא דרבא, דהכי הלכתא.  רבא אי בלע
 אבל שאר הכלים בלועים לא: ,וי"ל דשאני גבי צנון דודאי אתי לידי איסורא כיון שהוא חריף ובלוע נמי איסור

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז 

מין קדרה של חרס שנתבשל בה בשר נבלה או בשר שקצים ורמשים לא יבשל בה בשר שחוטה באותו היום, ואם בישל בה מין בשר התבשיל אסור, בישל בה [ א]
 אחר בנותן טעם. 

 לעולם, לפיכך אין לוקחין כלי חרסולא אסרה תורה אלא קדרה א בת יומה בלבד הואיל ועדיין לא נפגם השומן שנבלע בקדרה ומדברי סופרים לא יבשל בה [ ב]
 ר.ישנים מן העכו"ם שנשתמשו בהן בחמין כגון קדרות וקערות לעולם, ואפילו היו שועין באבר, ואם לקח ובישל בהן מיום שני והלאה התבשיל מות

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה א 

ן איכא למידק אמאי לא משערינן ליה בששים. וי"ל כיו ,התבשיל אסור]ואן בישל בה מין בשר[ . פ' בתרא דע"ז )דף נ"ח(. ומ"ש רבינו קדרה של חרס וכו']א[ 
ואי משכחת לה אין הכי נמי דמשערינן  ,ולא משכחת לה שתהיה כל הקדרה אחד מששים ממה שבתוכה ,דצריך לשער בכל הקדרה משום דלא ידעי כמה בלע

 : ליה בששים

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה א

גיעולי עכו"ם דאסר רחמנא במדין היכי משכחת  ,. בשלהי ע"ז )דף ע"ה:( אמרינן למאן דאמר נ"ט לפגם מותרקדרה של חרס שנתבשל בה בשר נבלה וכו']א[ 
ודברי  .גזירה שאינה בת יומה אטו בת יומה ?כאן ואילך לישתרימ ,אמר רב חייא בריה דרב הונא לא אסרה תורה אלא קדרה בת יומה דלאו נ"ט לפגם ?לה

למה כתב רבינו של  ויש לתמוהודין זה נוהג בכל הכלים.  ,ומנהג העולם כר"י שפירש שכל שלא שהה מעת לעת הוי בת יומא ,בת יומה רושסתומים בפי רבינו
 וזה לא שייך אלא בכלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם: ,משו בהן חמיןחרס ושמא משום דבעא לסיומי שאין לוקחין מן העכו"ם לעולם כלים שנשת

 השוכר את הפועל ]דף סז עמוד ב[ -חידושי הר"ן מסכת עבודה זרה פרק ה 

. פי' כגון שידוע שנתבשל בה איסור באותו יום. הא אינו ידוע מדאו' שרי, דסתם כליהם של עכו"ם אינן לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא דלאו לפגם הוא
של ין וכולן שביבני יומן כמו שנתבאר בראיות ברורות בפ' אין מעמידין. אבל מדרבנן הוא שאסור לבשל בהן לכתחי' ואם בישל בהן מותר וכדאמרי' בשילהי פרק

לי ליבן תני חדא מותר. ואוקימנא לה בסוף פרקין כמ"ד נו"ט לפגם מותר. ולא תימא דכי אמרי' דמדרבנן אסור לבשל לכתחי' הני מי בהן עד שלא הגעיל עד שלא
' מדרבנן. וראימשום חשש קדירה בת יומא. הא כל שידוע שאינה בת יומא שרי אפי' לכתחי' דליתא אלא אפי' דודאי אינה בת יומא אסור לבשל בה לכתחי' אפי' 
לכתחי' למה  לדבר מדאמרי' בפ' כל הבשר ]ד' קי"א[ דההיא פינכא דהוה בי ר' אמי דמלח בה בישרא ותברה. ואי ס"ד דקדירה שאינה בת יומא שרי לבשולי בה

 ז"ל:כך שמעתיה לזו בשם הרמב"ן לי' לתברה לשהייה עד למחר ולשתמש בה אלא ש"מ דמדרבנן אסור לבשל בה לכתחי'. 

 הות רבינו פרץ מצוה ריג ספר מצוות קטן, הג

ת קדרה הבלועה מבשר בחלב אפילו בפגם אסור להשתמש בה לכתחלה לא בשר ולא חלב, ומשכחת לה כגון קדרה של חלב שנשתמש בה חלב בעין, ואחר מע
שר ולא חלב, לפי שהיא בלועה לעת נשתמשו בה בשר, הבשר מותר מטעם שהחלב הוא פוגם לפי שאינו בן יומו, אבל הקדרה אסורה להשתמש בה לכתחלה לא ב

 עכ"ל.  ,מפגם בשר בחלב, ואם היא של נחושת יגעילנה לאחר מעת לעת של מעשה שני, ואם היא של חרס אין לה תקנה להשתמש בה לא בשר ולא חלב

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קלח טור ב  -רבינו ירוחם 

תר לבשל בה חלב דכיון שנתמעט הטעם ע"י ירקות, כשחוזר ומבשל בה חלב לא חייל עליה שם בשר בחלב, בשל בשר בקדרה של מתכת, וחזר ובשל בה ירקות, מו
אם היא בת יומא משערין בס' כדין כל נותן טעם, ואם אינה  ,קדרה של חלב שבשלו בה בשר  בע"ז מההיא דכל יום נעשה גיעול לחבירו.  כך דקדקו הפסקנים

 בתשובה. כך כתבו הגאוניםבת יומה לפגם היא ומותר הבשר והתבשיל, ובין כך ובין כך הקדרה אסורה, ואינה ראויה עוד לא לחלב ולא לבשר, 

 שו"ת הריב"ש סימן קכו 

 אחר הדחה גמורה, אם יש לאסור אפי' בדיעבד, לפי שאינן בני תורה; והארכת בזה. קדרה חולבת שאינה בת יומא, שבשלו בה בשר בשוגג, ו עוד שאלת

: אם אתה שואל על הבשר והתבשיל שבשלו בקדרה, דבר ברור שהוא מותר; שכיון שלא היתה הקדרה בת יומא, והודחה, שלא היה דבר בעין, נטל"פ תשובה
ינה? הנה, כיון שהיא בלועה מחלב, אסור לבשל בה בשר לכתחלה, אע"פ שאינה בת יומא, שאין הוא, וקי"ל דמותר בדיעבד. ואם אתה שואל על הקדרה, מה ד

מא, ולא נטל"פ מותר לכתחלה, אלא בדיעבד. וכן אסור לבשל בה חלב, כיון שבשלו בה עתה בשר, לפי שבלע בשר יתן טעם בחלב. ואפי' אם לא תהיה בת יו
, בה, גזירה שמא יבשל בבת יומא. אבל ירקות או מיני קטניות, מותר לבשל בה אפי' לכתחלה, ואין לאסור זהתאסור אותו בדיעבד, מכ"מ לכתחלה אסור לבשל 

שכיון שהקדרה שבשלו בה הבשר, היה החלב  לפי גזרה שמא יבשל בבת יומא, לכתחלה הוי הבלע אסור; וראוי לאסור(ו) מפני שהקדרה בלועה מחלב ובשר
בלוע מחלב לבד, ולזה אסור לבשל בה בשר לכתחלה;  ]שהיה[ יומא, לא נעשת הקדרה בלוע מאסור בשר בחלב, אלא שהיאהבלוע בקדרה פגום, שלא היתה בת 



לה ]=סמ"ק[. וכן מבשר לבד, ולזה אסור לבשל בה חלב לכתחלה. אבל דברים שאינן לא בשר ולא חלב, מותר לבשל בה אפי' לכתחלה. וזה מבואר בספר עמודי גו
התבשיל אפילו בדיעבד, או הקדרה, מפני שאינן בני תורה, אף נאסור להם ביעתא בכותחא, ולא ישמעו לנו; והלואי ישמעו במה שהוא  ואם באנו לאסור את

 אסור מן הדין. 

 הכשר הבשר  -ספר העיטור שער א 

אבל לכתחלה אסור לבשל משום גזירה דקדירה ב"י. ואם בשל בשר בקדירה של חלב ב"י ויש בו  ,והלכתא בב"ח וכל איסורין שבתורה נ"ט לפגם מותר בדיעבד
ואית ותרת נמי. טעם הראשון בטל והקדירה מ ,מותר]צ"ל תבשיל[ כיון שהבישול  מבשל בה ממין שבישל עכשיו, אית מ"ד והקדירה עצמה,  .ס' מותר המאכל

אינו  וממין הראשון ל בו לכתחלה ממין שבישל בה עכשיו,ואין יכול לבש ,טעם הראשון אינו יוצא לעולם ,אין יוצא מידי דפיו לעולם רסחכיון דקי"ל כלי  מ"ד
 מדלא אייריושל בנ"ט. ואם בי ירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב,מדגרסי' קד ומסתברא אינו בטל ואין לו תקנה אלא שבירה.  שהרי האחרון ,בו לבשל יכול

שבקדירה )=בחלב( בטל במה ( הבלוע )=הבשרון שהוא דכי ,ומבשל בה חלב - הקדירה מותרתליכא נ"ט בחלב אי דש"מ  }מה דינה אלא רק בתבשיל{ בקדירה
בפנים לב ומה שדרבנן. ואזלינן בתר רובא דח והרי הוא כמשהו ע"י תערובות דרובא טעם חלב ומיעוטי טעם בשר,משהו איסור ונשאר בדופני הקדירה  .בטל הוא

 . 1 במשהו שהרי אין בו טעם אינו עושה בב"ח שתהא איסורו

( שניהם שווים ומבשל בה תבשיל אחר, )ובשל בה חלב עכשיו [אלא)ולא( ]ואם לא בשל מתחלה בשר והלכתא ]אין[ מבשל בה בשר ומבשל בה חלב לכתחלה,  2
וכף חולבת שהגיס בה קדירה של בשר אם אינה ב"י התבשיל מותר והקדירה מותרת. ואם היא ב"י ליעבד בהו הגעלה. ובכ"ח לא מהני הגעלה  .איזה מין שירצה

מי ינן בירושלדאינו יוצא מידי דפיו לעולם. ואי לא דמסתפינא מרבוותא אמינא אפי' כ"ח בקדירה דלאו ב"י כיון דמדרבנן הוא דאסור. מגעילה ג"פ. וכדגרס
לה בל"ת ואת דתרומה קדירה שבישל בה תרומה מגעילה ג"פ ודיה א"ר בא ואין למידין ממנה לענין נבלה. א"ר יוסי קשותה קומי ר' בא תרומה בעון מיתה ונב

ל כאן ]דף יד טור ד[ אמרת הכין א"ל כמ"ד מאליהן קבלו את המקשרות ר' יוסטא בעי קומי ר' מנאה תנינא אם הרכינה ומיצת ה"ז תרומה ואת אמרת הכין א"
חלה דווקא ע"י האור הוא נגעל ש"מ דלמ"ד מאליהן קבלו את המעשרות דמדרבנן נינהו בהגעלה ג"פ סגיא ה"נ בהכי סגי ואף על גב דאין מבטלין איסור לכת

ם כדי ששים היוצא ממנו כדי שיבטל לאכילה הא לא"ה מותר הלכך מגעילה בחמין כדי שלא יהא בה טעם ומה"ט מותר להגעיל סכין אסור ברותחין וליתן מי
דכ"ח אינו יוצא מידי דפיו לעולם אינו יוצא בהגעלה א' קאמר ככלי מתכות א"נ טעם אין בו משהו יש בו לעולם דאל"ת כיון  ולא יצטרך הגעלה לקדירה ואע"ג

ר למחר בשעברה צורתה. ועוד דאי לאו טעם דאין עושין דנטל"פ מותר מדאורייתא לכתחלה. מפני מה אמרה תורה וכל כלי חרס אשר תבושל בו ישבר ה"ז מות
המין לאחר כבשונות בירושלים הוי מהדר ליה לכבשן ש"מ דיוצא מידי דפיו. ש"מ כדפרישית וגרסינן בירושלמי קדירה שבישל בה חמירא לא יבשל בה מאותו 

טו טור א[ דילן א"ר קדירות בפסח ישברו ואמאי לשהינהו לאחר זמן וליעבד הפסח ולאחר ג' ימים תבשילין בשלא מינן מינן כו'. ובהכי מפרשי האי גמרא ]דף 
רי וכ"ת דחמץ בהו שלא במינן וקשיא להו לרבוותא שלא במינן נמי מי יימר בהו במשהו דילמא נ"ט היא ואפילו נטל"פ ואפילו בקדירה דלאו ב"י לכתחלה ליתס

תחלה ופר"ת אפי' אי ס"ל כמ"ד נטל"פ אסור. פריך דאי ס"ל דמותר הו"ל למקשה לשהינהו חד בפסח לא מחזקינן ליה אלא משהו הא אין מבטלין איסור לכ
אף על גב יומא והוה משני ליה גזירה משום ב"י אלא דעדיפא מיניה פריך דאפי' ס"ל אסור. לשהינהו עד לאחר הפסח דהא בליעת הקדירה משהו חשיב ליה ו

סאה תרומה אבל בליעת קדירה לא אמרי' והא דאמר קדירה שבישל בה תרומה לא יבשל בה חולין ההיא  דקאמר אסור לכתחלה ה"מ בדבר שהוא בעין כגון
ת ביה טעם משום דלמא יהיב טעמא ולאו אדעתיה אבל חמץ משהו חשיב ליה ומסתבר לן דהכי פריך וליעבד בהו שלא במינו כלומר לאחר ג' תבשילין מותר דלי

לאחר ג' וס"ל לרב במינו במשהו והא איכא משהו וכי לא גזר רב שלא בזמנו שלא במינו אטו מינו ה"מ חמץ דחמץ דעלמא ומשני דילמא עביד בהו במינו כלומר 
מ תבשיל שעברה אבל בקדירה גופא אי שרית ליה למיעבד שלא במינו אתי למיעבד במינו גזר ואף על גב דבמינו נמי בקדירה דלאו ב"י א"א דלא פגמה פורתא הנ"

ץ לא פגום היא ש"מ דקדירה שנבלע בה איסור משהו אפי' שלא ע"י תערובות מותר לבשל בה לכתחלה כל איסורין שיש בהן בנ"ט כיון דלית ביה צורתה אבל חמ
במינו  טעם כעיקר דאורייתא ולית ביה משום איסור א"מ איסור לכתחלה אבל איסורא דבמינו במשהו שלא במינו בנ"ט אסור לבשל משום דלמא אתו למיעבד

יכא דאיכא ודווקא שלא ע"י תערובות אבל ע"י תערובות דרבנן לא גזרו בהו ומותר לכתחלה. וה"נ אשכחן בקערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה בשר רותח וה
תר לאכול בה קפילא דטעים ליה ליכא עם אף על גב דאית בה איסור משהו מותר לאכול בו רותח לכתחלה וכן נמי דגים שעלו בקערה ולית בהו טעם בשר מו

 רותח ש"מ משהו דליתא בעינא מותר לכתחלה והדין היא סברא דילן. 

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן פד 

 ואית מ"ד ,מבשל בה מין שבשל עכשיו כיון שהבישול מותר טעם הראשון בטל והקדרה מותרת נמי אית מ"דז"ל העיטור בהל' בשר בחלב ואם יש בו ס' מותר 
נו ראשון נמי איכיון דקיי"ל כלי חרס אינו יוצא מידי דפנו לעולם טעם הראשון אינו יוצא לעולם ואינו יכול לבשל בו לכתחלה ממין שבשל בה עכשיו וממין ה

=בנותן טעם= ומדלא יכול לבשל שהרי האחרון אינו בטל ואין לו תקנה אלא שבירה ומסתברא מדגרסי' קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בשל בנ"ט 
ובא איירי בקדרה ש"מ דאי ליכא נ"ט בחלב הקדרה מותרת ומבשל בה חלב דכיון שהוא בטל מה שבקדרה בטל הוא ונשאר בדופני הקדרה משאר האיסור דר

ורו במשהו שהרי אין בו טעם שתהיה איס בא דחלב ומה שבפנים אינו עושה בב"חטעם חלב ומיעוט טעם בשר והרי במשהו ע"י תערובו' דרבנן ואזלינן בתר רו
צה והלכתא מבשל בה בשר ומבשל בה חלב לכתחלה ואם לא בשל מתחלה בשר ולא תבשיל אחר ובשל בה חלב עכשיו שניהם שווים ומבשל בה איזה מין שיר

 עכ"ל. 

מבשל בה בשר ומבשל  אין וא. וצ"ל והלכתאגם מ"ש והלכתא מבשל בה בשר ט"ס ה .אין להם מובן כלל בלא הג"ה כאשר יבואר בעזה"י הנה דבריו האחרונים
אינו יוצא מידי  ' אלא שהאריך ליישב הק' הא כלי חרסבה חלב לכתחלה שזה כל עיקר דבריו להוכיח כדעה הראשונה מבשל בה חלב כמין השני כיון שהיה בו ס

ו דוקא קדרה שבלע איסור ובשל בו היתר אוסר הוא אם הוא כ"ח לב שדעתאבל כוונתו מובן ומבואר לעיל בהלכות ח   ,על זה כ' ולשונו מגומגם ,דופנו לעולם
ושוב בשלו בו חלב ס' פעמים בכמות כל הבשר שנתבשל בו  ,אך הכא שהבלוע הוא היתר היינו בשר ,אינו יוצא מידי דפיו לעולם שלעולם פולט מעט איסור

שיצא מדופני  ?אי חוזר ומבשל בו חלב מה ניחוש והשתא .בלוע הבשר שבתוכווהותר כל התבשיל א"כ גם בדופני הקדרה נכנס ס' פעמים חלב נגד  ,בראשונה
ח "במ"מ הכא לא נעשה הבלע הזה ב ,כדמייתי רש"י שלהי ע"ז )עד.( ח שנאסר בהנאה אוסר במשהו"בואפי' ס"ל נמי ב ,בב"ח שכבר נאסר הקדרה פליטה של

וליכא למיחש ליה  ,נגד מה שנבשל עתהזהו דבר מועט הוא  ,לתוך החלב שנבשל עתה שניתניחוש לפליטת הבשר לבדו שיצא ואי  ,בתוך דופני הקדרה מעולם
לב ודם או שאר איסורֵחלב וז"ל בהלכות   .לכתחלה אפילו שהו בקדרה של היתר, ואית בה ס' ודאי בטל ליה איסורא. ואע"ג דאית ביה מ - , וכל היכי דאתבשל ח 

 אבל היכי דמשהו הוא לאיסורא לא ,י לכתחלה לבשולי בגווה, ולית ביה משום מבטלינן איסור לכתחלה וכו'של איסור, כיון דבשולא שרי קדירה נמי שר
אם נבלע בקדרה טפת דם או טפת חלב ויודע מקומו יטול, דליתא לאיסורא בעיניה ונתבטל בה, מותר  וה"ה, ועוד הא אתערב בגווה התירא ואיבטל. ]אמרינן[

הוא דאיכא בקדרה לבשל בה, ולא דמי לגיעולי נכרים וכו' אבל הכא מאי איכא למגזר, הא אפי' מבשל בה דלית בה טעמא דאיסורא, דהא משהו ע"י תערובות 
 ,ונתבטל בס' לקדרת היתרשאם נפל איסור  והכוונה בזה   עכ"ל. ,ח"בשבשל בה בשר כמו שנפרש באיסור ב דרה חולבתוה"ה לק ,וליכא לאיסור בעיניה וכו'

 ולמ"ד דמין במינ ,אוסר אפי' מינו מבשל בושוב אינו  ,הנבלע בקדרה נבלע מיד עם תערובות היתר כיון שהאיסור ,לכתחלה לבשל בה היתרשוב מותר גם הקדרה 
מותר  ,לב ואיסור מועט שנבלע בקדרה ולא יכול לבוא לידי נ"טטפת דם וח   תבשוב כמ"מ הכא בטיל מפני שכבר נתבטל האיסור בהיתר הראשון.  ,לא בטיל

 ,ח"בב ומראה מקום ורמז למ"ש באיסור בה"ה קדרה של בשר שמבשל בה חלומסיים  ,וליכא ביה משום אין מבטלין איסור לכתחלה ,לבשל בה היתר לכתחלה
 והיינו מ"ש לעיל. 

                                                           
דכשם שהפליטה בטל בס' ה"נ נכנסו ס' חלקי חלב לתוך דופני הקדרה נגד חלק א' מבליעות בשר ובטל  ,ממין של עכשיו הדמבשל בי ,לא בא אלא לחזק לישנא קמא כאןעד  1

ערובות לא בטיל. לזה כ' ת ימן במינופריך שם חלב נבלה הוא ויסבור מוכד ין במינו,ושוב יהי' עם החלב מ ,ואפי' אי נימא שיהיו משהו א' חלב בדופני הקדרה שנעשה נבלה ,בס'

 )חת"ס חולין קיא:(.ע וולא משהו שבבל - ו בעין אוסר מב"מדוקא משה ,ע אינו אסור במשהוושבבל
אולם הב"י הבין שמתיר לבשל ס"ל כהרשב"א שאם הפסיק בבישול ירקות מותר לבשל איזה מין שירצה. שכתב שמוכח להגיה כן, וכתב ד ע"פ הגהת החת"סבסוגרים מוגה  2

 בה חלב או בשר ולכן תמה עליו, עיין ב"י. וע"ע בשו"ת חת"ס לקמן.



אינו יוצא מידי דופנו ואיך אפשר לבשל בו  , שהקשה הא כלי חרסהטור י"ד סי' צ"ג אה דירד להציל עצמו עכ"פ מעיקר קושיתמ"מ נר ,כן כוונתו או לא והיה
קו' זו לא נתיישבה  ,הב"י לפי הנוסחא שלפניהם שהתיר לבשל גם בשר אחר חלב , אך מה שלא הקשה הטור והוא קושיתזה יישב העיטור גופי' במתק לשונו ,חלב

של העיטור  , ודבריו האחרוניםהנ"ל כמ"ש הב"י בטור נפל טעות דאל"ה הוה מקשה קושיאואפשר גם  ,ולפי ענ"ד לא עלה על דעת העיטור מעולם ,בדבריו
תבשיל אחר יבשל בה  , צ"ל אח"כ ואם לא בשל מתחלה חלב אלאבשל בה בשר ומבשל בה חלבוכך צ"ל אחר שכ' והלכת' אין מ ,שלפנינו יש בהם ט"ס לפע"ד

 והוא שיטת הרשב"א בבשול ירקות דמייתי טור י"ד ס"סי צ"ג ועיין ב"י שם ד"ה ואיכא למידק וכו'.  ,עכשיו איזה מין שירצה ושניהם שוים כנלע"ד

 טור יורה דעה הלכות בשר בחלב סימן צג 

אם  כתב בעל העיטור .ואם בישל בה בתוך מעת לעת אסור אבל אם שהה מעת לעת קודם שבישל בה ה"ל נטל"פ ומותר ה בשר לא יבשל בה חלבקדרה שבישל ב
מותרת,  בישל חלב בקדרה של בשר והיא בת יומא ויש בה ס', איכא מ"ד מבשל בה ממין שבישל בה עכשיו כיון שהתבשיל מותר טעם הראשון בטל וקדרה נמי

ו ו וממין הראשון אינואיכא מ"ד כיון דקי"ל כלי חרס אינה יוצא מידי דופיו לעולם טעם הראשון אינו יוצא לעולם ואינו יכול לבשל בה ממין שבשל בה עכשי
היאך מותר לבשל בה חלב וכי עדיף  ואני תמה .יכול לבשל בה שהרי האחרון אינו בטל ואין לה תקנה אלא שבירה וכתב הוא שיכול לבשל בה מאיזה מין שירצה

  .מהגעלה דאפילו הגעלה לא מהני לכלי חרס שפולט תמיד מעט מעט

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף ב עמוד א

א. חייליה ומה שאמר בירושלמי שבפרק כירה ובפרק קמא דמעשרות מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה ר' יונה אמר אסור ועירוי ככלי ראשון הו
דכתיב וכל  דר' יונה מן הדא אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח כלומר שחייבה התורה שבירה בכלי חרס שבישל בה או שעירה לתוכו רותח של חטאת

ירה בכלי נחשת שעכלי חרס אשר תבשל בו ישבר. אמר ר' יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אין מתבשלין. התיב ר' יוסה בר' בון והא תני אף בכלי נחשת כלומר אף 
מע מתוך סוגיא ירושלמית זאת לתוכו רותח צריך מריקה ושטיפה דכתיב ואם בכלי נחשת בשלה ומורק ושוטף במים. ואית לך למימר כלי נחשת בולע. דמש

כלי ראשון דכל שאינו מבשל אינו מבליע שהרי השוו אותן שם. כבר פירשה יפה הרמב"ן ז"ל דלא דנו בירושלמי מבשל מבולע אלא מפני שעשה הכתוב עירוי כ
דכלי שני סגי ליה ולא מצינו לו מריקה ושטיפה ובעי הגעלה ומריקה ושטיפה אלמא בלע טובא הילכך לגבי שבת אסור לכתחילה בתבלין דאלו כלי שני בהגעלה 

ושלמי אמרו שם ביר אלו דברי הרב ז"ל ויפה כיון.  ומפירושו גם כן אנו למדין דאפילו כלי נחשת שעירו לתוכו בין מכ"ר בין מכ"ש בולע הוא וצריך הגעלה, שלא
וכו חטאת רותח אבל בולע הוא וצריך הוא הגעלה. ושלא כדברי הרב בעל שאינו בולע אלא בשהאור מהלך תחתיו אלא שלא להצריכו מריקה ושטיפה כמערה לת

 העיטור ז"ל שהכשירה בלא כלום ואין דבריו נכונים בזה כלל. 

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קלח טור א  –רבינו ירוחם 

בדיני תערובות בדין איסור  וכתבתיו .אא"כ האור הולך תחתיו אם עירה יורה של בשר רותח לתוך כלי נחשת של חלב, אין צריך הגעלה, דכלי נחשת לא בלע
 שעירה אותו רותח. 

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קמ טור ב  –רבינו ירוחם 

 דוכתי.איסור שעירה אותו רותח לתוך כלי נחשת, אין צריך הגעלה דכלי נחשת אינו בולע אא"כ האור הולך תחתיו, וכן הסכימו הפוסקים ודקדקו מכמה 

  )עם ביאור מחצית השקל( ש"ך יורה דעה סימן סח ס"ק לג

וכן הסכימו  ,א"כ האור מהלך תחתיוהגעלה דכלי נחושת אינו בולע א ולענין עירוי כתב רבינו ירוחם נט"ו דאם עירה יורה בשר לתוך כלי נחושת של חלב א"צ
דנלפע"ד פשוט מן הש"ס והירושלמי  ,ולא ירדתי לסוף דעתם .ר"ב בת"ח כלל ל"ג דין ג'ונמשכו לדעתו הב"י בס"ס צ"ג וה .הפוסקים ודקדקו מכמה דוכתי ע"כ

י ותנ ,ה ושטיפהוכל הפוסקים דכלי נחושת בולע ע"י עירוי, מן הש"ס דתנן במתני' פ' דם חטאת )דף צ"ה ע"ב( א' שבישל בו וא' שעירה לתוכו רותח טעון מריק
הא דתני במתני' טעון מריקה ושטיפה  אלמא ",ואשר תבושל בו ישבר"ת"ל  ,לא שבישל בו עירה לתוכו רותח מניןאין לי א ,עלה בש"ס בברייתא אשר תבושל בו

}אלא שאכתי לא מוכח דכלי נחושת בולע ע"י עירוי מדמצריך מריקה ושטיפה הכא, דלמא גזירות הכתוב היא, אי בכלי נחושת מיירי דכלי חרס צריך שבירה
}דבעי רמי בר חמא תלאו באויר תנור )לשפוד של חטאת לצלותו, בתר הכי בש"ס  וקאמר עלה ,קפיד רחמנא, לזה מביא הש"ך{נמי דלמא אבישול בלא בלוע 

א' שבישל בו וא' שעירה לתוכו  דנתבשל בו אבל לא נבלע בו כלום( מהו, אבישול ובילוע הוא דקפיד רחמנא, או דלמא אבישול בלא בילוע, אמר רבא{ תא שמע
}בלא  בלוע}להאי דעירה לתוך כלי נחושת רותח{ אלמא דקרי ליה  }כי קמיבעיא לן בישול בלא בילוע, מאי? וכו'{ א בישול לא קמבעיא לן כו'רותח בלוע בל

אכלי דהא סתם כלים שבמקדש דמתכת הוי )וכ"כ מהרא"י בת"ה ס"ס קל"ב ו ,דמתני' איירי בשל עץ ודוחק לומר בישול כנזכר לעיל, הרי שבולע ע"י עירוי:{.
דהא אקרא  ועוד ,ועוד דהא סתמא קתני }פירוש, ואי אפשר לבשל בכלי עץ{. דהא א' שבישל בו קתני ועודנחושת קאי שאותו היו מגעילין בקדשים כו' ע"ש( 

 ואשר ? ת"לוכו רותח מניןכלי נחושת שעירה לת ,דבת"כ פרשת צו )רפ"ז( תניא בהדיא אין לי אלא כלי חרס שעירה לתוכו רותח ועוד .קאי דמיירי בכלי נחושת
]דגרסינן התם מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה, פירוש בשבת, רבי יונה אמר ע"ש(  )פ"א דמעשרות ופ"כ מן הירושלמי ל בו ישבר ע"כ.  תבוש

כלי  ישול ועירוי הכל דבר אחד, אמר רבי יוסי תמןאסור וכו', חיליה דרבי יונה מן הדא ברייתא הנ"ל אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח, מינה שמעינן דב
 .ולעבאית לך למימר כלי נחושת  ,דפריך והתנן אף בכלי נחושת כןחרס בולע, תבלין אינן מתבשלין, התיב רבי יוסי בי רבי בון והתני אף בכלי נחושת כן וכו'{ 

וכדכתבו הרשב"א בתה"א דף צ"ב  ,ואף ר' יוסי דפליג עליה וס"ל דאינו מבשל מודה דמבליע .ש"מ דאפי' מבשל ,אית לך למימר שבולע אם אינו מבשל כלומר
י }ואם תרצה לחלק בין כלי חרס לכלי נחושת, תקשה האיך יתרץ הברייתא שהביא רבי יוסי בי רב דאל"כ איך יתרץ הברייתא שהביא רבינו יונה ,והר"ן פ' כירה

רי תח צריך מריקה ושטיפה בעירוי, נהי דסבירא לן דעירוי אינו מבשל, על כרחך דמודה דמבליע אפילו בכלי נחושת, הבון, דאף בכלי נחושת אם עירה לתוכו רו
ירה מדברי הרא"ש פ' כ והכי משמע .וכן פי' התוס' אית לך למימר כלי נחושת בולע בתמיה פי' אם עירוי אינו מבשל לא בלע ע"כ ,דכלי נחושת בולע ע"י עירוי{

 ,ושאלתי דבר זה ממורי הרב הגדול הגאון המפורסם מוהר"ר יושע נר"ו ."ג והגמ"י והרוקח וכל הפוסקים שהביאו הירושלמי הנ"ל לפסק הלכהוהסה"ת והסמ
 ומ"מ העלה ג"כ לענין דינא דצריך הגעלה: ,והשיב לי באריכות מה שנ"ל בדעת רבינו ירוחם

 סימן צג ףבית יוס

שכן  וכתב. כ האור מהלך תחתיו"צ הגעלה דכלי נחשת לא בלע אא"א ,יורה של בשר רותח לתוך כלי נחשת של חלבאם עירה :( ו אות כט קמ"נט) ו"כתב רי
משמע דצריך  ,ה"ש בסימן ק"וכמ ,מ מבליע ומפליט הוא"מ ,שסובר דאפילו כלי שני אינו מבשל א"ומיהו להרשב. כ"ע ,הסכימו הפוסקים ודקדקו מכמה דוכתי

 .הגעלה

 סימן צג בית יוסף כנסת הגדולה הגהות

' ג הרבה להקשות עליו מהתלמו"ח אות ל"ך בסימן ס"אבל הש'. ג אות ג"ח כלל ל"כ בת"כ ג"כ: ב"נ '.משמע שצריך הגעלה כו' א שסובר כו"ומיהו להרשב. טו
כ בשם רבו דלענין דינא צריך "גוכתב . י והרוקח וכל הפוסקים"ג והגמ"ת והסמ"ש והס"ושכן משמע מדברי הרא, מכמה מקומות דערוי דכלי ראשון מבשל

אבל לא חלקו בין כלי , ר או לא"ר אי הוי ככ"מדברים שם בעירוי דכ' אלא שהתוס', עשה הרעשה בזה ורוב דבריו הם לקוחים מתוס וראיתי שם. כ"ע, הגעלה
ו יפרש סוגיא זו בשעירה "דרי, ו מסוגיא זו"טור לרידיש מקום פ ואומר אני. להביא משם דאין חילוק בין כלי חרס לכלי נחשת ך רוצה"והש. חרס לכלי נחושת

ל דאף "קמ, א אבישול קפיד רחמנא ולא אבלוע כדקא מצדד תלמודא אבעיא דצלאו באויר התנור"לתוכו ועירו על האש וקדם וסלקו מן האור קודם בישול סד
מהלך תחתיו דאינו בולע כל עיקר דאין כאן לא בישול ולא בלוע לא בעי אבל כשהאור אינו , פ שלא נתבשל הרבה צריך מריקה ושטיפה בכלי נחושת"בבלוע אע
אבל כל שאין , ולכן מכריע דאף כלי נחושת מבשל דמיירי בשהם בשעת העירוי על האור, וכן צריך לפרש הירושלמי שסובר דכל דאינו מבשל אינו מבליע. הגעלה

ו שסובר דכלי נחושת אינו בולע "דלא הוצרך להביא כל ההיא שקלא וטריא אלא להקשות לרי ך"ויש לתמוה על הש  .האור מהלך תחתיו אינו מבשל ואינו בולע
ח הוא "י ות"שתמיהתו על רב ל"יו. ו"ח נמשכו אחר דברי רי"י ות"איך כתב שרב כ קשה"וא, א"ל דצריך הגעלה מדהרשב"ח ס"י ות"אף רב, דלענין דינא

 י"אך קשה על רב. א דאף כלי שני מבליע ומפליט"בשל ולא הצריכו הגעלה אלא מפני שחוששין לדעת הרשבו שכתב דכלי נחושת אינו מ"שנמשכו אחר דברי רי



כ אנו למדין דאפילו כלי נחושת "ומפירושו ג, ל"וז (ד"ב)ה "א כתבו בפירוש בת"למה כתבו בלשון משמע והרשב, א משמע שצריך הגעלה"שכתב על דברי הרשב
מכלי שני בולע הוא וצריך הגעלה שלא אמרו בירושלמי שאינו בולע אלא כשהאור מהלך תחתיו אלא שלא להצריכו מריקה  שעירו לתוכו בין מכלי ראשון בין

 הנה בפירושא. כ"ע, בזה כלל ואין דבריו נכונים. רותח אבל בולע הוא וצריך הגעלה ושלא כדברי העיטור שהכשירו בלא כלום' ושטיפה במערה לתוכו חטא
ש "ומיהו למאן דאסיר כ, י אלא כתב כלשון הזה"ח מפני זה לא כתב כלשון רב"וכמדומה לי שבתו, ש צריך הגעלה"דעירוי אפילו מכ א"איתמר מדברי הרשב

 . א דעירוי אפילו בכלי שני בעי הגעלה"כתב הרשב' ועדיין לא נמלט מהתפיסה דאין צריך להצריכו הגעלה למאן דאוסר כלי שני דבפי. כ"ע, ש"האי דינו נמי ככ

 דין כיסוי קדרה:

 ספר איסור והיתר הארוך שער לא 

לקח כסוי מהקדירה של בשר רותחת ונתנו על הקדירה של חלב שלא התחיל עדיין להרתיח, ולא דקדק בכיסוי מתחילה אם היתה לחה מבפנים,  )הג"ה(. ואם יח
ירה ואע"ג דסתם כיסוי יש עליה ליחלוחית מרתיחות התבשיל, או אפילו שראה עליה ליחלוחית הרוטב להדיא, מ"מ אם נזכר ומסירה קודם שהתחיל הקד

להרתיח, אפי' הקדירה עצמה מותרת לכתחילה כשמקנחה או מדיחה למעלה משפתה במקום שנגע בה ליחלוחית הרוטב של בשר, אע"פ שהליחלוחית חולבת 
ו לוקיי"ל דמשערינן כאילו היו כל המים בשר ולא במאי דבלעי מים, כדאיתא לקמן מ"מ שרי, דהוי כלי שני, ואין לחוש דדווקא בישול מפעפע בכו  היה חם.

 כדאי' בפ' דם חטאת, ועוד דטיפה אחת שכח חמימות פוסק ל"ד לקילוח עצמה כדאיתא לעיל בתשובת עירוי תבשיל. 

רת בחמימות ואפי' אם התבשיל הוא דבר מועט לפי שלא בלע הקדירה כלל מהאיסור, ול"ד לציר מבשר מלוח שנפל ע"ג כלי חרס צונן כמו שחילק ר"ת דציר נשא
מה ]ד[ עלה פעם אחת רתיחת התבשיל לכיסוי,האור הולכת ומתקררת כל שעה, וכ"ש שהתבשיל לעצמה מותר דצונן היא, ואין לחוש ש לעולם, אבל חום שע"י

אם נפל בו איזה דבר כבר נתבטל בששים של התבשיל, דמספיקא לא אסרינן בדיעבד לחוש שמא נטף  ,יש לחוש שמא נטף מליחלוחית הרוטב שבכיסוי לתוכה
 "ש שהכיסוי מותר דהא אין איסור מפעפע מכלי אל כלי אם היו אפי' שניהם חמין כדאיתא לקמן: בה בנ"ט, ומכ

רותחת אבל אם נעשה בהיפך כגון שלקח כסוי מקדירה של בשר צונן היינו שלא התחיל עדיין להרתיח או שאר כיסוי צוננת ש"ב ומכסה בה קדירה חולבת  יט.
והיא יבשה עדיין מבפנים הכל מותר אפי' אם הכסוי ב"י, ואפי' אם הסירה מקדירה רותחת רק שבדק בה שהיתה שמרתיח ודאי אם זוכר ומסירה אותה מיד 

חום יבשה ונקייה דהא לא עלה רתיחת החלב אצלה אבל אם שהתה מעט על הקדירה חולבת עד שיש לחוש בה שמא עלה פ"א הרתיחה אצלה ונתייבש אח"כ מה
הכיסוי היתה ב"י ודאי הכל אסור המאכל והקדירה והכיסוי ואפי' בדיעבד דמאחר שעלה הרתיחה נידונית כתחיבת כף ומכ"ש כשמסירה מיד ונמצא לחה אם 

י חרס של בשר בתבשיל של חלב והיה צריך מעתה ששים במאכל נגד כל הכסוי וליכא. ונ"נ ונאסר הקדירה והכיסוי מן המאכל דאע"פ שלא אמרינן אף בכל
ע מ"מ צריך הכא ס' נגד כולה לפי שלא ידעינן כמה איסור בלע. ולא שייך ביה כשהכיסוי יבשה שמספיקא לא מחזקינן איסורא חענ"נ וכ"ש הכא דהתירא בל

שלא אע"פ דמאחר שלא ראינו להדיא שעלה פ"א הרתיחה אצלה דדרכה בכך מידי דהוי אטיפת חלב שנפל עליה שאנו אוסרין התבשיל אם אין ס' נגדה מה"ט 
 הדיא שעלה הרתיחה: ראינו ג"כ לשם ל

אם הכיסוי אינה ב"י ומסירה מקדירה צוננת או ממים נקיים וירקות רותחין המאכל והקדירה מותרין אפי' אם ראה להדיא שעלה רתיחת התבשיל  )הג"ה(אבל  כ.
ומהתבשיל לקדירה ,ונ"ט דהיתר הוא שני אצלה דנוטלפ"ג בדיעבד הוא. והקדירה מאחר שאין בה אלא ג' נ"ט בנ"ט דהיתר, מהבשר לכיסוי ומשם לתבשיל 

י בלעה שהרי המאכל מותר באכילה, ומותר אף בכלים כדאיתא לקמן. אבל הכיסוי ודאי אסור לכתחילה בין לבשר בין לחלב כדין כל כלים שאינן ב"י שהר
 משניהם וגדול פרישת בשר וחלב שנא' באזהרתם כי עם קדוש אתה לה' אלהיך: 

מ בדיעבד אינו אוסר אם תחבו אותה למין התבשיל "הקדירה והתבשיל מותרין והכף אסורה לכתחלה בין עם בשר בין עם חלב ומואם אין הכף בן יומו . ד
הקדירה שבקדירה דהא כבר אינו בן יומו מבליעה הראשונה אבל אם תחבו אותו למין המאכל שהיה בלוע בו בראשונה אוסר כל זמן שהוא בן יומו לתחיבת 

כ ובשלו בה בשר אחר אינו נאסר מאחר שכבר נפגם "הוא הדין אם בשלו בשר בקדירה חולבת ואינה בת יומא וחזרו אח[ דין ד אות ו, לז כלל]ה "כתב באוו
ולא מצינו בשום פוסק שחלקו בין כיסוי קדירה לשאר כלים שאינן בן יומן משמע דסבירא ליה דאין לחלק  .מבליעת החלב והוא נלמד מדין הכף כאשר נתבאר

וכן ראיתי רבותי נוהגין להחמיר  ,שכיסוי קדירה אפילו אינו בן יומו דינו כבן יומו נמצא כתוב[ ה כיסוי"לה אות ה ד' סי] ד"אך בהגשבהדיא [ כ,לא]ה "כ באו"וכ
י ריחא וזיעה מאיסור "ואף כי יש לומר טעם המחמירין משום דסבירא להו דחמיר איסור ע [כב] אף כי אין סברא נכונה לחלק .וכן אני נוהג אחריהם משום המנהג

ראה י טעם בעצמו כמו שמצינו שדין ריחא חמור לענין דבר שנאסר אוסר במקום שהאוסרו אינו יכול לאסור ולא אמרינן כן בשאר איסורים וטעם זה נ"שהוא ע
ועל כן המנהג  ,והאומרה יחיד הוא בדבר זה ,מ סברא רחוקה היא ולא מצינו אותה בשום ספר"מ ,יני ריחא מלתאולכן קבע לדין הנזכר בד .ד"ה ש"בדעת בעל הג

וכן  ,פ שאין ההיתר ההוא מספיק לבד להתיר"או במקום שיש בלאו הכי צד היתר אע ,להקל בדבר זה במקום הפסד מרובה או לצורך שבת או לעני בדבר חשוב
 . רק שאיני רוצה לשנות המנהג ,התירל ל"נראה בעיני להקל כי נ

 סימן צד:

 סעיף א:

 חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צז עמוד ב 

דיה אבל בשאר כל האיסורין כגון חתיכה של נבלה פשיטא דבדי ,לפי שאין גוף הכחל אסור לפיכך שאלו כן רושבדידיה משערינן או במאי דנפק מיניה משערינן. פי
 שיש לומר ניזיל בתר אומדנא, מדות חכמים ואע"פ רושדאי במאי דנפק מיניה משערינן מי ידעינן כמה הוי. פי ,משערינן. ומהדרינן פשיטא דבדידיה משערינן

 כך הם ביושר ובהשוייה שלא ליתן תורת כל אחד ואחד בידו.

דהא  ,דבמאי דנפיק מינייהו פשיטא דלא ,שכף שניער בה קדרת חלב או קדרה שבשל בה חלב ובשל בה בשר בכף עצמה ובקדרה עצמה משערינן נהושמעינן מי
אשון אמר דכי אמרינן בדידיה משערינן הני מילי בדבר שאינו חוזר להיתרו הר אבל מצאתי שהראב"ד ז"לוכן דעת רבותינו הצרפתים ז"ל.  ,לא ידעינן כמה הוי

אבל בדבר שחוזר להיתרו הראשון כגון כף וקערה וכיוצא בהן משערינן  ,לעולם כגון קדרה +ברשב"א ובר"ן כתבו כגון כחל+ דנעשית היא עצמה חתיכה דאיסורא
ר' יוסף בן י השמועה מן הרב ונעזר מפ וכן הורה למעשהואף על גב דלא ידעינן מיהו משערינן ביה באומד יפה ובעין יפה,  ,במאי דנפיק מינייהו ולא בדידיה

אין הפרש  ,ולא עירב טעם אחר ,. והסברא קרובה על דרך אפשר לסוחטו מותר, אבל מכיון שאמרו בגמ' דאי במאי דנפק מיניה מי ידעינן כמה הויפלאט ז"ל

                                                           
 "ה סי' ל"ה. ואם כסה תבשילכו'. כסוי מקדירה ש"ב ושמו אותם על קדירה חולבת אסור הכל ואין שייך נט"ל שהרתיחה עולה ונוגע לכסוי תדיר ונעשה ב"י הועתקה מקובץ הג ואם לקח כסוי )הג"ה(

אצל האש וכסהו על הקדירה חולבת צוננת א"ה הכל )נ"ב צ"ל הכיסוי( ש"ב בכסוי ש"ח או איפכא צריך ס' כנגד כל הכסוי ואפי' אם הכסוי נקוב מלמעלה ואם לקח כסוי מקדירה ש"ב שמתבשלת 
שיל בתוך הקדירה מותר כיון שהוא צונן אך אסור וגם הקדירה דכיון דרותח הואי א"א שלא בלע הקדירה חולבת מן הבשר מ"ד אטיפה רותחת שנפלה על הקדירה שבלע אעפ"י שצוננת ואם יש תב

 מן הכסוי לתבשיל הגה' סי' ט':צ"ל שיודע בודאי שלא נפלה הטיפה 
 ות אף הכיסוי מותר. ומיהו צריך שאילה בההיא דט"ח עצמה שנפל על גבי קדירה אם אסר אפי' לא ראה שעלה הרתיחה פעם אחת. ומיהו אם לא ראה להדיא שעלה הרתיחאם הכסוי כו' )הג"ה(

 גם בספק כה"ג יש להעמיד על חזקתה כדאיתא לעיל מספיקא לא מחזקינן איסורא שאיל"ה:לכתחילה מאחר שאין ב"י דמסתמא בספק כה"ג לא גזרו שאין ב"י אטו ב"י ו
ה סימן "ל בפכ"ל ומהרש"י קארו זצ"א אשכנזי שהשיב כן להר"כ טעם זה בשם מהר"ח כתב ג"ב סימן נ"משום דסבירא להו דחמיר עיין בתשובת מ. ואף כי יש לומר טעם המחמירין[  כב]

ז בסימן "ט לפגם וכתב הט"א לקנחם יפה מן הרתיחה שעולה לשם והוי האיסור בעין ולא שייך נ"הוא דוקא באותם כיסוי שהם קצרים למעלה ויש בהם חלל או כתב דעיקר החומרא "מ

ל "כתב דאף לדעת מהרש' ק ד"ך שם ס"של וכן נראה עיקר אף שב"נגד מקום הקצר שבכיסוי אז אין שום חשש איסור טפי מבקדרה עכ' כ אין להחמיר יותר ואי איכא ס"דע' ק ב"ג ס"צ

ה כמה פוסקים סוברים "ך עצמו וכתב דאין להחמיר כל כך בכיסוי ועוד דבלא"מ מסיק הש"נגד כל הכיסוי מ' נגד מקום הקצר שבכיסוי משום דהכיסוי נעשה נבילה וצריך ס' לא סגי בס

ב "ך ובתשובת מ"ז והש"ש הט"נמצא בפוסקים ראשונים כלל וגם כל האחרונים כתבו שהוא חומרא בלי טעם כמ נ והבו דלא לוסיף על חומרא זו דכיסוי שלא"דלא אמרינן בכלים כלל חנ

ג ראיתי דכייל "ז בסימן צ"מגדל דוד בהשגתו על העט' ז קורא תגר על מנהג זה אכן בס"מ שהוא מנהג טעות לסמוך עליו ואי איישר חילא אבטל המנהג וגם העט"ח והרב כתב בד"י' סי

א "ש שהאריך בזה בסברות קלושות וראיות חלושות ובפרטות מה שהביא ראיה לדבריו מתשובת הרשב"כ אסור ע"נגד כל הכיסוי ג' ילי רבה וכתב להחמיר מאוד בכיסוי דאפילו איכא סבכי

ק רובם ככולם המה שגיאות ואין להאריך בדבר פשוט כי כל מעיין ומדקדב דאין מבטלין איסור לכתחלה אפילו באיסור בלוע זה לא שייך כלל לנדון דכיסוי וכן שאר דבריו שם "סימן רכ

 :מן הראשונים או אחרונים שירד לחלק בזה' י ולא נמצא א"בכיסוי ב' אפי' בדבריו יראה שכל דבריו ממילא נפרכין ולית מאן דאשגח ביה וכן נתפשט המנהג לשער בס



ולא אמרינן הא ליכא ששים בדידיה דהא ידעינן  וחלוק בכל איסור שאין משערין אלא בו, ובודאי היכא דאיכא קפילא טעים קפילא וכי ליכא טעמא שרינן ליה
משערין באותו כמה הוי בטעמא, אלא היכא דליכא דטעים ליה דבעינן לשעוריה חיישינן לכוליה, אבל אפשר שנאמר שאם ניער מעט חלב בכף וחזר וניער בו בשר 

ויש נפלה טיפת חלב רותחת בכף משערינן בה דהא ידעינן כמה הוי,  נוא"ואי אפשר לאסור אלא כשיעור כל אותו חלב שניער בו,  ,חלב דהא ידעינן כמה הוא
ולא ידעינן  ,משום דאותה טיפה עצמה נתנה טעם בכף ונעשה כל הבלוע בכף שבלעה בבישולין אחרים נבלה, ואוסר ,לא – דדוקא בכף חדשה אבל בכף ישנה לומר

מקום לסברת הרב ר' אברהם בר' דוד ז"ל בכאן. ומסתברא  ואיני מוצאכמה הוא ולא כמה נפיק מיניה, ומיהו בחדשה אפי' בקדרה נמי במאי דבלעה משערינן, 
 שיתבארו לקמן בפ' כל הבשר. דכי האי גונא בבלוע לא אשכחן, ועוד מן הטעמים ,בין בחדשה בין בישנה לא אמרינן במאי דבלעה בשאר בישולין נעשה נבלה

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קלז טור א  –רבינו ירוחם 

ין במאי קדרה חולבת שבשלו בה בשר או כף חולבת שבחשו בה בשר כשמשערין בס' מחשבין בכל הקדרה ובכל הכף לאיסור כך כתב רש"י בחולין בההיא דמשער
אבל חומרא כגון כאן משערין  ,שאם נאמר משערין בכולה יהיה קולא ,בכל הקדרה אלא שהקדרה היא של התר שכתב דלא אמרינן דלא משערין ,דבלעה קדרה

אין שכי כן מוכח שם דבדידיה משערינן ולא במאי דנפיק מיניה כיון  ,וכן עקר ,בכל הקדרה. וי"ל כשהיא בת יומא דוקא ע"כ. וכתבתיו בדיני תערובות באר היטב
אבל קדרה של מתכת או כף וקערה של עץ אומדין כמה איסור יצא  ,דוקא בקדרה או בכף של חרס שאינו חוזר להתרו ד"וכתב הראבנו. אנו יודעין כמה יצא ממ

 עליו וכתב דאין נראה לו לחלק ובכלה משערינן ובדיני תערובת כתבתי ן חולק"והרמבוכתב שכך קבל מהר' יוסף בן פלט.  ,ממנו באומד יפה ולא משערין בכלה
ואם הכף ישנה שכבר נער בה משערינן בכלה דאותו  ,מחלקתם. ואם נער מעט חלב בכף חדשה וחזר וניער בה בשר משערינן באותו חלב שניער בו ולא בכל הכף

 כך כתבו המפרשים בההיא של מעלה. ,עינן כמה הוהחלב טעם נתן בכף ונעשה כל מה שנבלע בתוכה חתיכה דנבלה ולא יד

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף א עמוד ב 

כזית חלב אלא מיהו היכא דניער בכף חדשה כזית חלב ואחר כך תחבה בבשר אין צריך אלא ששים כחלב שנבלע בה דהא ידעינן כמה הוי. וכן הדין אם ניער 
 ,ובכולה משערין דמאי דנפק מינה לא ידעינן ,אבל אם היא ישנה ובת יומה י"ל דחזר כל שבלוע בתוך הכף מבשר בחלב חתיכת נבלה .בכף ישנה שאינה בת יומה

מי שהביא ראיה מהא דתניא וראיתי ואין משערין בין בישנה בין בחדשה אלא במאי דבלעה לבד. ענ"נ, דמסתברא דלא אמרינן בבלוע ח כתב אבל הרמב"ן ז"ל
 ,שאין ראייתם ראיה כלל ואני אומרדאלמא במאי דנפק מינה משערינן ולא בכולה קדירה.  .בשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעםקדירה ש

כא דלי אע"גאי איכא קפילא וטעמיה וליכא טעמא  ,והדין כך הוא באמת דכל היכא דלא ידעי מאי דנפק מיניה ,דההיא הא אוקימנא בדאיכא קפילא למיטעמיה
וכמו שאני עתיד לכתוב  ,והוא שלא נמחה שם גופו של איסור ,דכיון דליכא טעמא מידע ידעי דלא נפק מיניה טפי מאחד בששים שבהיתר ,ששים בדידיה מותר

 למטה באיסורין שבטל בששים. אבל ליכא קפילא בכולה קדירה משערין דמאי דנפק מיניה לא ידעינן.

 עמוד ב  תורת הבית הקצר בית ד שער א דף א

אין משערין בכל הכף אלא בכזית חלב שניעור בה שהרי נודע האיסור כמה היה. היה הכף  ,ניער בה ביומה קדירה של בשר ואח"כניער כזית חלב בכף חדשה 
שבזו משערין בכל הכף לפי שהיא בלועה מבשר בחלב והרי כל הבלע חתיכת איסור  יש מי שאומרישנה שניער בה את הבשר הרבה וביומה ניער בה כזית חלב, 

, ולפיכך בין חענ"נשהורו שאין אומר בבלע  ויש מרבותיכחתיכת נבילה ולא נודע שיעור כל מה שבלעה וכל מה שפלטה ולפיכך משערין בכולה כמו שאמרנו. 
בשאין שם קפילא לטעום את התבשיל אבל אם יש שם קפילא עכו"ם ונתערב  דברים שאמרנוור. בחדשה בין בישינה אין משערין אלא בכמה שבלעה מן האיס

 מין בשאינו מינו טועמו ואם אמר במסיח לפי תומו שאין ניכר טעם האיסור בתבשיל מותר בידוע שאין בתערובתו אחד בששים.

 מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה ]רמז תרנח[ 

דירה רותחת או להיפוך שבכל מה שנכנס מן הכף לקדירה יש לשער שאין לעמוד על הדבר כמה יצא ממנה אבל מה שלא נכנס אם הכניסו כף חולבת בתוך ק
כף הא' . והרי יש לך כאן ה' דינין .בקדירה א"צ לבטל אפילו היא של מתכת שכשחם מקצתו חם כולו כדאמרי' פרק כיצד צולין מ"מ אין מוליך בליעתו בכולו

בקדירה של בשר אם יש ס' ממה שתחב מן הכף לקדירה הקדירה והתבשיל מותרין והכף אסורה מפני שבלועה מבשר בחלב ואם אין ס' הכל חולבת בת יומא 
כשאין הכף בת יומא הכל מותר תבשיל והקדירה ואפילו אם אין שם ס' לבטל אבל הכף מ"מ אסורה שהרי בלועה מטעם הבשר ולכך אסור  הדין הב'אסור. 

ירה של חלב ואסורה אף בדיעבד בתוך מעת לעת וגם בקדירה של בשר אסור לתוחבה שיש איסור בה אפילו שאינה בת יומא שגזרו חכמים פן יבא לתוחבה בקד
צריך החכם לחקור אם משנתחבה הכף בקדירה אם נתנו מים  הדין הג'להקל בבת יומא ואין סברא לומר כשנתחב בקדירה של בשר הוגעלה ופלטה החלב. 

אם נשפך המים שבקדירה והדבר עומד בספק אם היה ס' אם לאו לדברי רש"י ז"ל שפסק טעם כעיקר דרבנן  הדין הד'דאין אותם המים מצטרפין לס'. אח"כ 
בכלי כשהחכם בא להתיר תבשיל המבושל  הדין הה'יש בספיקא זו להקל ולדר"ת שפסק דאורייתא דנין להחמיר אמנם אדם שאין בקי לשער זה אין קרוי ספק. 

עשו נבלה אסור ע"י שהקדירה אין ב"י צריך לחקור אם בכלי הוחמם מים בתוך מעת לעת שעשו בו האיסור שכך שוו מים לבדם כמו האיסור עצמו שכל המים נ
ואחר מעת לעת  דמאחר שלא היה בהם ס' לבטל פליטת האיסור שבכל הקדירה יש לשער וחזרו ונבלעו אמנם אם לא נשתמש בקדירה אלא דבר היתר כגון בשר

 בשלו בו חלב ובינתים נתנו מים חמים בקדירה ]רמז תרעט[ אין החמין אוסרין הקדירה להחשיבה לחלב הבא אח"כ ב"י:

 ספר מצוות קטן מצוה ריג 

כשתוחבין כף חולבת בקדרה של בשר או להפך משערין בכל מה שנתחב בקדרה של בשר דלא ידעי כמה דנפיק מיניה, אבל מה שלא נכנס  דיני ביטול בשר בחלב
ה אבל לענין הגעלה צריך להגעיל כולו כדאמרינן בפרק דם חטאת )דף צ"ו( בישל חטאת בישל איסור במקצת כלי צריך הגעל מתכות(ברוטב אין אוסר ואפי' בכלי 

 ,'פעמים ס הכלי, ואומר הר"ם על כובנין שקורין פייטי"ר לא יגעיל רק מה שנגע בכותח ומעט למעלה, ואם תחב ב' פעמים ולא נודע בינתים יש להצריך ב' בכל
ר בין עם חלב היכא דהכף בת יומא כשיש ששים מן הכף בקדרה הקדרה והתבשיל מותרין והכף אסורה בין עם בשהאחד  וה' דינים הםוראיה ממסכ' תרומות 

ור ואפילו לפי שהיא בלוע' מבשר בחלב ואפילו בדיעבד נמי אוסרת אם חזרו ותחבוה בין עם בשר בין עם חלב כל זמן שהיא בת יומא ואם אין ששים הכל אס
ין צריך ששים והקדרה והתבשיל והיכא שאין הכף בת יומא א הב'אך לתת לתוכה פירות או צונן מותר אחרי שאין הנאה מגוף האיסור,  ,הקדרה ואפילובהנאה 

אחר תחיבת הכף דודאי אין אותן  הוצריך החכם לחקור אם נתנו מים לתוך הקדרהג' ( חלבמותרין והכף אסורה לתוחבה לא בקדרה של בשר ולא בקדרה של 
 ר"תיקר דרבנן אזלינן לקולא, ולפירש לפרש"י דטעם כע ,באותה שעה אם לא ואם נשפכו המים שבקדרה וספק אם היו בה ששים הד' מים מצטרפות להתיר,

 וכתב בספר התרומה חכם הבא להתיר קדרההה'  .ר"ת( דהוי דאורייתא אזלינן לחומרא ונהגו כפירש ב"י בד"הדף ע"ו  דע"ז)דף צ"ח בתוספ' סי' מ"ה ובתוספת 
הנפלט במים איסור שאין בו ס' דבכולה קדרה משערינן צריך לחקור אם הוחמו מים חמין בקדרה בתוך מעת לעת שאם הוחמו הוי הטעם  ב"יבשביל שאינה 

ו בה ונעשה בן יומו, ודוקא בקדרה הבלועה מאיסור אבל בקדרה שנשתמשו בה בשר ואח"כ מים חמין בתוך מעת לעת של בשר ובתוך מעת לעת השני נשתמש
 .אין להחשיבו בן יומו וכן הדעת נוטה( ויש הרבה מקילין גבי דין ראשון דחמין דאחרי שאין בגוף האיסור בן יומו מותרתחלב 

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן מט 

כאילו והיכא שתחב כף של איסור בקדירה מלא היתר צריך שיהיה ס' ברוטב ובחתיכות שבקדירה כפי שנכנס מן הכף ברוטב כי כל מה שתחב ברוטב רואין 
אם הכף בת יומא צריך ששים בתבשיל לבטל כל מה שתחב מן הכף בקדירה ואז התבשיל היא איסור. ואם כף חולבת תחב בקדירה שיש בה תבשיל בשר 

א ששים והקדירה מותרת והכף אסורה שהרי בלועה מחלב ומבשר ואם אין ששים הכל אסור ואם הכף אינה בת יומא אם כן התבשיל והקדירה מותר אפילו ליכ
היתה תחלה מחלב  הר לתחבה בקדירה של חלב. וכן אסור לתחב' בקדירה של בשר שהרי בליעתאבל מכל מקום הכף אסורה שהרי בלועה מטעם הבשר לכן אסו

בקדירה של בשר ופלטה החלב וכן הדין בכף  הואין סברא לומר שנגעלה כשנתחב ,שאינה בת יומא לכתחלה אסור גזירה שאינה בת יומא אטו בת יומא ואע"פ
דטעם כעיקר כדגמרי'  וקיימ"לאסור דטעם הולך עד ששים  א"כהבלועה מבשר שתחבה בקדירה של חלב והיכא שספק אם היה ס' בהיתר לבטל דבר האוסר 

א"כ  )מן התורה( ]מדרבנן[רש"י שפיר' דטעם כעיקר  מגיעולי עכו"ם או ממשרת ענבים )מ"ג( פרק אלו עוברין א"כ ספיקא דאורייתא לחומרא לאפוקי מפירוש
דגים או בצים  לדבריו היכא שנשפכו המים ולא ידעינן אם היה ס' בין מים בין חתיכות של היתר לבטל האיסור הוי ספקא דרבנן ולקולא והחתיכות של היתר או



ו יודע לשער או למדוד אם יש ששים אין לו' כאן הוי ספיקא דרבנן שהרי אין או בשר הנשאר יהא מותר לדבריו. אבל אם המים והחתיכות של היתר בפנינו ואינ
 קרוי ספק דבר שחכם יכול לברר ולשער דדעת הטפשים אינו כלום.

 סעיף ב:

 משנה מסכת תרומות פרק ה משנה ז

 לין:סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה אחרת הגביהה ונפלה אחרת הרי זו מותרת, עד שתרבה תרומה על החו

 מסכת תרומות פרק ה משנה ח

  .ורבי שמעון מתיר ,הרי זו אסורה – ולא הספיק להגביהה עד שנפלה אחרת ,סאה תרומה שנפלה למאה

 תוספתא מסכת תרומות )ליברמן( פרק ו 

לעזר בי ר' שמעון במי דברים אמורים? סאה תרומה שנפלה למאה ולא )הספיקה( ]הספיק[ להגביהה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור' שמעון מתיר, אמר ר' 
 . וחכמים אומרים הרמתו מקדשתו.בזמן שלא ידע בה ואחר כך נפלה, אבל אם ידע בה ואח"כ נפלה אחרת הרי זו מותרת שכבר היה לה להעלות

 רא"ש מסכת חולין פרק ז 

ם אע"פ דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא ואע"ג דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששי
"ג אשכחן אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפילו בבת אחת שוב לא יתכן לומר שתאסור פליטתו. וכה

נן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דת
הראשונה אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי שמעון אם לא נודע לו מן 

ם כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסבירא ליה כל העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרי
. דיעה לא התירבתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם והותר הכל. אבל קודם י

 לא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר.ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים ד

 כנסת הגדולה סימן צ"ד הגהות ב"י אות יד:

דברי רבינו המחבר יש בהם מן הקושי דהמסתכל : ב"נ'. ה דתרומות כו"מבואר בפ: ב"נ '.וחילוק בין ידע בנפילת האיסור בנתים ללא ידע כו: ד"שטה נ. יד
הוא בשלא ידע קודם , ש מתיר"ש שרבנן אוסרין ור"בא לומר דהא דפליגי רבנן ור' ט דהתוס"בסימן צם בפרק הגוזל עצים שהביא רבינו המחבר "בדברי מהר

אבל . מ"ד וכדכתב שם בכ"ש הראב"ו דתרומות ולא קשיא עליה מ"ם בפי"שזה דעת הרמב ויראה. אבל אם ידע קודם נפילה אפילו לרבנן מותר, ושנפלה השני
והביאו התוספתא , ע אסור"דלא איפליגו אלא בידע בה אבל בלא ידע בה לכ ,הביאו הירושלמי דקא מפליג בהפךה "בפרק ג ש"והראבפירוש המשניות  ש"ר

ש נשמע לרבנן "ומדר, ל דלאו כתרום דמי"תרום דמי וחכמים ס[ לתרום כ]ש דכל העומד "ל לר"ש דס"הרא' דמסיים בה וחכמים אומרים הרמתה מקדשתה ופי
א דף "ועיין בד. ט ולמה לא העיר אזן בכאן אלא שסתם הדברים"וכבר כתב כל זה בקיצור סימן צ', שהידיעה גורמת ההתר כובשאר איסורין דלא בעו הרמה 

 . עיין שם, ג שכתב דאין ראיה ממשנת תרומות"רפ

 האגודה משנה מסכת תרומות פרק ה 

בה תרומה על חולין. סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביהה סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה לאחרת, הגביהה ונפלה לאחרת מותרת עד שתתר
שלא ידע בה, אבל ידע בה ואח"כ נפלה אחרת מותרת  בד"א?עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ורבי שמעון מתיר. תניא בתוספתא אמר רבי אליעזר בר שמעון 

נתחבה כף של בשר בתוך קדרה של חלב שנים או שלשה פעמים ויש ששים  שכבר היה לה לעלות וחכמים אומרים הרמתו מקדשתו, מכאן רוצים להוכיח אם
אם נודע בין כל אחת ואחת יש להתירה ואם לא נודע אסור כי הכא, ויש לחלק דהתם יש שתי סאין של איסור והכא  ,מכף אחת ואין בו ששים משנים או שלשה

 שלשה דמי למתניתין דהכא.אין כאן אלא כף אחת של איסור ממה נפשך והיכא שיש שתי כפות או 

 מרדכי מסכת חולין הגהות מרדכי פרק גיד הנשה רמז תשמה 

רומות כתוב בסמ"ק וז"ל כף בת יומא שנתחבה שתי פעמים בקדירה צריך שתי פעמים ששים וראיה ממס' תרומות עכ"ל ונראה ראיה מדתנן פרק ב' /ה'/ דת
הכי נמי כף דפעם שני הויא כמו כף אחרת אסורה שהרי בלעה מן  .שנפלה אחרת הרי זו אסורה עכ"לסאה תרומה שנפלה למאה חולין ולא הספיק להעלותה עד 

בה שהיה  הרוטב בפעם הראשונה )עכ"ל הכי נמי( נעשה איסור כולו הוה ליה כמו כף אחרת ודוקא שלא הכיר בתחיבת הכף הראשונה שהיה בו ששים אבל הכיר
בי שמעון בד"א בזמן שלא ידע בה אבל ידע בה ואח"כ נפלה אחרת הרי זו מותרת ועיין לקמן פרק כל הבשר שם ששים כבר נתבטלה וכן שנינו שם אר"א בר

 הבאתי כל המשנה. דין מליגת תרנגולת בכלי ראשון תמצא פרק כירה גבי אלפס והקדרה:

 תרומת הדשן סימן קפג 

 ך שתי פעמים ששים כנגד הכף או לאו? שאלה: תחב כף של חלב בקדירה של בשר שתי פעמים קודם ששאל לחכם, צרי

נו ההיא תשובה: יראה דלכאורה שאלה זו לא צריכא רבה, דבהדיא איתא בסמ"ק ובהגה"ה דצריך שתי פעמים ששים, וכ"כ ביורה דיעה בשם רבינו פרץ, והיי
שר אסור וחלב מותר, דסמ"ק. ומ"מ כי דייקינן שפיר צריכא רבה. וניחזי אנן פ' כל הבשר /חולין קח ע"א/ גרסינן כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, אמר רב ב

יה לנו ואמר עלה ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור חלב נבילה הוא כו'. ואיתא שם בתוספות דכתב ר"י דאפילו מאי דמשני גדי אסרה תורה ולא חלב, מ"מ ה
האיסור, ובעינן ששים לבטל  לאסור החלב שנבלע בחתיכה משום שקבלה טעם מן הבשר שנאסר, וא"כ החלב נעשה חתיכת נבילה כמו שאר היתר שקבל טעם מן

שום כנגד כל אותו החלב ע"כ. מהכא רצה אחד מן הגדולים לאיתויי ראיה לדברי סמ"ק דלעיל להצריך שתי פעמים ששים אפי' בכף של שאר איסורים, מ
רה נ"ט חלקים ונאסרו בתוך הכף ונעשו דחיישינן שמא לא פלט הכף מתחילה כל הבלוע בתוכו מן האיסור, ונשאר בתוכו חלקים ונכנס בתוכו מן ההיתר שבקדי

ה. וכ"ש הכל נבילה, כדכתב ר"י לעיל מה שבולע בתוך התחיבה, וצריך עוד ששים כנגד זה שנתחדשה בכף מתחיבה ראשונה שפולט תוך הקדירה בתחיבה שניי
ה לא פלט רק טעם חלב ועכשיו בתחיבה שנייה פולט אם הכף של החלב נתחב בקדירה של בשר שתי פעמים, דיש לחוש טפי דהוי ממש איסור חדש בכף, ובתחיל

נתחב הכף  טעם בשר בחלב שכנוס בו ע"י בליעתו מן הקדירה בראשונה וכדפרישית לעיל. אמנם לא חזינא לרבנן קשישא דהוי דייקי לדרוש בשואלי הוראה אם
עי בודאי שנתחב שתי פעמים לא היו מצריכין יותר מששים, ומפני קרוב בעיני שאפי' הוו יד ומתוך כךפעם אחת או שתים, אלא היו משערין בסתם בששים. 

שם ראב"ן, שדומה לי שלא נהגו להקפיד ולהחמיר דקדקתי למצוא ראיות להיתר כדי ליישב הקדמונים. ונראה דסמכינן אהא דכתב במרדכי סוף פ' גיד הנשה ב
דאין לומר דהחלב הנבלע נותן טעם ברוטב הנבלע בקדירה  וכתב ראב"ןחלב,  בההוא עובדא דאירע במגנצ"א בקדירה שהיתה שפותה אצל האש וניתז עליה

הכל אחד הן ונאסר אותו רוטב וחוזר אותו הרוטב ונותן טעם בקדירה ואוסר הכל מטעם מין במינו, הא לא אמרינן אלא ברוטב שבקדירה בחוץ והרוטב הנבלע 
נמי הנהו דברי  ובשערי דורא כתבימים דכלי יין נסך, ומקדירה שבשל בשר לא יבשל בה חלב כו'.  לבטל החלב. והביא ראיה לזו דלא מחלקינן להו מעירוי שלשה
אינו אוסר היתר הבלוע, כמו טומאה בלועה שאינה מטמאה  ראיות וטעם אחר דאיסור הבלועראב"ן אההוא עובדא דאירע במגנצ"א, ומסיק שם בוודאי ב

תרי טעמי, דאם נאמר שהתיר /שהיתר/ מבחוץ אינו מצטרף עם מה שהכף בולע מן הקדירה, א"כ לא יאסר  טהורה בלועה. והשתא בנ"ד נמי יש להתיר מהני
דהראב"ן, כלל מה שהכף בולע דאין בחלב או בשאר איסור הבלוע כבר בכף לאסור את מה שבקדירה שהרי יש כאן ששים כנגד כל הכף. וא"ת שאני נ"ד מההיא 

דירה חשיב הכל אחד דנגעי ומחברי אהדדי, אבל כאן יש לחוש שלאחר שהוציא הכף מן הקדירה בעודו חם פלטי ובלעי דהתם ודאי מה שבקדירה ושבדופני הק
דלאחר שהוציאו הכף מן הרותחים כל הבלוע בתוכו חשיב כמו בכלי שני ולא פלט ולא בלע. וכ"ש  י"למהדדי מה שבתוכו ולהא לא מצטרף מה שבקדירה לבטל? 

בלוע דלא נאסר כל עיקר. ומן התוספות דלעיל אין להוכיח דלית לן הני טעמי, דיש לחלק שפיר בין חלב לרוטב הנבלע בכלי ובין הנבלע  לטעמא דבלוע אין אוסר



ידך מעורב. ולאבחתיכת בשר. דלא חשיב בלוע כ"כ כשנבלע בחתיכת בשר, משום דתרווייהו מיני אוכלין נינהו ובתרווייהו אית ביה טעמא ולא מיקרי בלוע אלא 
כ הנבלע טעמא נמי אין מה שבחוץ ומה שבחתיכה הכל אחד, דאדרבה הוא וחתיכה הכל אחד הואיל ומין אוכלין הן תרווייהו לא שרינן לה למה שבחוץ משא"

מה שנבלע בבשר , דאי לאו הכי תקשה לראב"ן הא דלעיל דמקשה תלמודא ואי אמרת אפשר לסוחטו אסור חלב נבילה הוא. פי' וע"כ צריכין לחלק הכיבכלי. 
לחלק בין הכזית, והא לראב"ן אין מצטרפין החלב שביורה לחלב נבילה ולא נעשה נבילה דאין הכזית /שמא צ"ל: בכזית/ בשר לאסור כל החלב. אע"כ צריך 

ר פעמים ולא נודע בנתיים, הנבלע באוכל ובין מה שנבלע בכלי. וההיא דסמ"ק ורבינו תם דלעיל ע"כ טעמא משום דקאי אכף של חלב שנתחב בקדירה של בש
צה לומר שני וחשיב ליה כתרי איסורי שבתחילה פולט הכף רק החלב ואח"כ בתחיבה שנייה פולט בשר בחלב כדפרשינן לעיל והוי איסור חדש. ובתרי איסורי רו

במרדכי פ' הגוזל קמא. דאי תימא סבר רבינו תם  כזית אסור /איסור/ שנפלו שתי פעמים זה אחר זה לקדירה ולא נודע בנתיים בעינן שני פעמים ששים כדאיתא
ייתי מיניה דאפילו מחמת כזית אחד בעי שתי פעמים ששים הואיל ונתחב שני פעמים קודם שנודע הוי מילתא בלא טעמא. ואין שום ראייה לזה ממס' תרומה דמ

א דידוע לנו האיסור שבכף לא משערינן אלא כנגד אותו איסור שידוע לנו ולא נמי גופיה כתב וכן במרדכי פ' גיד הנשה, דהיכ ברורה פ' הגוזל לעיל, וביו"דראייה 
אה לעניות כנגד כל הכף, וא"כ מאיזה טעם נצרך שני פעמים ששים אלא משום שנתחדש בו איסור אחר על ידי בליעתו, ואהא כתבינן לעיל מה שדקדקתי, והנר

 דעתי כתבתי.

 סעיף ג:

 צוה ריג ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מ

ולמה כיון שיש לו ס' בקדרה מן הכף א"כ  ,מותרת וכף אסורה בין עם בשר בין עם חלב הה*( מיהו יש לתמוה כשהכף בת יומא ויש ס' מן הכף דאמרינן דהקדר
אם חלב חלב. ויש לומר דלמא אתי למטעי אטו היכא דלא נתחבה הכף בקדרה  ,ויהיה לה דין הקדרה עצמה אם בשר בשר ה,יחשוב לכף כהגעלה מבליעה ראשונ

הא רותחת כ"א מקצתה, ועוד ההגעלה אינה מועלת כי אם דוקא ברותחין כל כך שמעלין רתיחה, ולענין הצרכת ששים בעינן אפילו שאינה מעלת רתיחה רק שת
 ,אפילו בספק תחובה כולה ,אנו מצריכינן ששים מכלועוד  ,נה מועלת כי אם ודאי רותחתוהגעלה אי ,דמספק רתיחה מצריכינן ששים ועודשהיד סולדת בה, 

 והגעלה אינה מועלת כי אם בודאי תחובה כולה.

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתכ 

דמותר לתת בהן דבר יבש כגון אגוזים ותפוחים ודברים  ,]דף לב ע"א[ התם ליתא לאיסור בעיניה. מכאן נראה להתיר קדרות הבלועות מבב"ח שנתבשלו בהן
 .לא –אבל דבר לח  ,אחרים משום דליתיה לאיסוריה בעיניה

 סימן להגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ה 

 

דבאיסורי הנאה אין לחלק  ,שאין בת יומא אע"גאם שוב בשלו בה היתר אסור באכילה  ,הלכך קדירה שבשלו בה בשר בחלב ,ואיסור בשר בחלב אסור בהנאה
 ואם אין בת יומא ישליך דמי הקדירה לנהר והאוכל מותר. ,ואם בת יומא היא כל המאכל אסור ולית ליה תקנתא ב"י,לשאין  ב"יבין 

 סעיף ד:

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קמ טור א  –רבינו ירוחם 

ך להשתמש בו בלא הדחה אבל אם הוא כלי שרגילים להשתמש בו בלא הדחה אסור ליתנו בו מותר לתת איסור צונן לתוך כלי התר אם הוא כלי שאין דר
 לכתחלה שמא ישתמש בכלי בלא הדחה. ואם שכח ונתנו בתוכו מדיח הכלי ודיו כיון שהו' צונן בצונן כך דקדקו המפרשים מאותה שכתבתי למעלה.

ך כאו כדי נטילה ואינו מפעפע ]דף קמ טור ג[ בכלו דלא הוי אפוי כמבושל להתפשט האיסו' בכלו כזית חלב שנפל בתוך חררה אפויה אינו נאסר אלא כדי קליפה 
 כתב הרא"ש.

 :ו – סעיף ה

 ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה ריג 

חר ימים בשלו בה מים פעם אחרת וא ,מקדרה חדשה שבשלו בה מים ותחב לתוכה כף חולבת בת יומא ולא היה במים כדי לבטל ,א*( מעשה בא לפני מורי הרר"י
להשתמש בה בשר או ה והורה שנבלע מפגם בשר בחלב והקדרה אסור ,וכמו כן לא היה במים כדי לבטל ,ותחבו לתוכה כף שנשתמשה לבשר כמו כן בת יומא

וגם אין  ,שתחבו בה כף חולבת שהיתה בת יומא אע"ג ,חדשה מתחילה לא בשלו בה חלב מעולם הנראה כיון שהקדרומיהו  .אבל לבשל בה דגים מותר ,חלב
 ,הטעם היוצא מן החלב אל הכף ,משום דהוי נו"ט בר נו"ט ,בו ביום לואפי אח"כאם בשלו בה בשר  ראין הקדרה נעשית חולבת בהכי לאסו מ"מ ,בקדרה ששים

הוחמו בה מים חמים ת אם לאחר מעת לעת מתחיבת כף חולב ומהאי טעמא נמי ,ועדיין הוא היתר ,ומן המים אל הקדרה עצמו ,ומן הכף אל המים שבקדרה
ואמנם  רשית.י כף חולבת לא חשיב טעם כדפיע"ותחבו בה כף של בשר בת יומא מותר להשתמש בקדרה לכתחלה בבשר וטעם חלב שנבלע בהקדרה בתחילה 

לה כגון קדרה של חלב  תומשכח ,תחלה לא בשר ולא חלבאמת הוא כאשר פסק הרב בפנים דקדרה הבלועה מבשר בחלב אפילו בפגם אסור להשתמש בה לכ
 האבל הקדרה אסורה להשתמש בה לכתחל ,מטעם שהחלב הוא פוגם לפי שאינו בן יומו ,מותר רשנשתמש בה חלב בעין ואחר מעת לעת נשתמשו בה בשר הבש

ואם היא של חרס אין לה תקנה להשתמש  ,לאחר מעת לעת של מעשה שני הואם היא של נחושת יגעילנ ,מפגם בשר בחלב הלפי שהיא בלוע ,לא בשר ולא חלב
 עכ"ל. ,בה לא בשר ולא חלב

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן עה 

 שצריך לחקור ,ועוד כשהחכם בא להתיר תבשיל שהיה בכלי של איסור ורוצה להתיר תבשיל בשביל כלי שלא עשו בו איסור מעת לעת או פעמים כבר יש שבוע
ם לבטל אם בכלי הוחמו המים לבדן בתוך מעת לעת שעשו בו האיסור דכך שוה המים לבדן כמו האיסור עצמו דכל המים נעשו נבלה כיון שלא היה בהם ששי

 "פאעומו הכל מותר פליטת הכלי דבדידיה משערי' וחזרו ונבלעו אבל היתר בהיתר אין הדין כן כמו בשר בכלי של חלב או חלב בכלי של בשר דאם הכלי אינו בן י
 לפי שכל המים אין להם דין פליטה מן הכלי שהרי הן היתר וכי חזרו ונבלעו בכלי לא נבלע רק מעט מן הבשר שנפלט מן הכלי או ,שעשו בו המים חמין לעולם

שכל המים  חענ"נ נןדדוקא באיסור אמרי ,מן החלב המעורב במים שהרי עשר ידות חזרו ונבלעו המים שהן היתר יותר משחזר ונבלע מן הכלי הפליטה של כלי
הכא איכא שלשה נותני טעם של  ,קרויים איסור. ועוד יש לו להתיר משום נותן טעם בר נותן טעם ואפי' נאמר דוקא דגים שעלו בקערה מותר אבל נתבשלו לא

 המים הרבה פעמים דאיכא נותני טעם הרבה ומותר. וכ"ש אם הוחמו ,הרי שלשה ,ומן המים חוזר ונבלע בכלי ,ומשם למים ,הראשון נכנס בכלי ,היתר

  ספר מצוות קטן מצוה ריג

פלט וכתב בספר התרומה חכם הבא להתיר קדרה בשביל שאינה בת יומא צריך לחקור אם הוחמו מים חמין בקדרה בתוך מעת לעת שאם הוחמו הוי הטעם הנ
דוקא בקדרה הבלועה מאיסור אבל בקדרה שנשתמשו בה בשר ואח"כ מים חמין בתוך מעת במים איסור שאין בו ס' דבכולה קדרה משערינן ונעשה בן יומו, ו
ויש הרבה מקילין גבי דין ראשון דחמין דאחרי שאין בגוף האיסור בן יומו אין להחשיבו בן , ו*(לעת של בשר ובתוך מעת לעת השני נשתמשו בה חלב מותרת 

 .יומו, וכן הדעת נוטה

 רבינו פרץ מצוה ריג ספר מצוות קטן, הגהות 

ין דהחמין שבנתיים משוו לה בן יומא והוי לשבח, מ"מ איכא נותן טעם בר נותן טעם להיתר, בתחילה מן הבשר לקדרה ואחרי כן מן הקדרה למים חמ ואע"ג ו*(
פי' רש"י גבי קיבה דלא שייך היתר דנותן שהוחמו בנתיי' ואחרי כן מן המים חמין לקדרה והכל של היתר אבל בקדרה הבלוע מאיסור אין להתיר מטעם זה כד



א ממנו אפילו טעם בר נותן טעם כי אם מהיתר להיתר כגון מבשר לחלב אבל גבי איסור אע"ג דלגבי האיסור עצמו הוי נותן טעם בר נותן טעם מ"מ כל מה שיוצ
ג דגבי האיסור הנבלע במים בחמין שהוחמו בנתים הוי נותן ההיתר אסור משום דקיימא לן דחתיכה עצמה נעשית נבילה ואוסר אפי' ההיתר שבה, הלכך אע"

ל גבי היתר טעם בר נותן טעם בהיתר שבא אחרי כן, מ"מ המים עצמן לבדן אסורין משום דחענ"נ כדפרישית, וכמו כן המים נעשו נבילה כשיבלעו מאיסור, אב
הלכך כשחוזר ונותן טעם בחלב אחרי כן אין לחוש, כי אם מטעם הבשר  בהיתר כמו בשר בחלב כשהמים בולעים מטעם הבשר, מ"מ אין שם בשר על המים,

דבצלים או כרישים הבלועים  ומהאי טעמא פירש רבינו ברוךשבתוך המים שחוזר ונכנס בחלב ואותו טעם דבשר שבמים הוי נותן טעם בר נותן טעם כדפרישית. 
בשר ונתנן בקדרה של חלב או  מטעםן הבליעה, אבל אם הכרישים או הבצלים בלועין מאיסור ונותנן בקדרה של היתר צריך ששים מכולם ולא סגי ששים מ

אין שם בשר  להפך, אין צריך ששים רק מן הבליעה ולא מכולם, והיינו טעמא משום דגבי איסור הבלוע שם האיסור רק על כל החתיכה כדפרישית. אבל גבי בשר
, דגבי בליעת האיסור חשבינן כולה חתיכה כבליעה עצמה, וגבי בליעת היתר דבשר בחלב לא חשבינן כולה על כל החתיכה, וכי תימא היא גופה מאי שנא זה מזה

תיכה שלא חתיכה כבלועה עצמה, ויש לומר דטעמא דבליעת איסור היינו משום דאפשר לסוחטו אסור, פירוש, שאם היה יכול לסחוט האיסור הנבלע חוץ מן הח
 אסורה החתיכה לעולם כיון שחל עליה שם איסור שעה אחת, וזה הטעם לא שייך גבי בליעת היתר, עכ"ל. היה נשאר בו טעם איסור כלל, מ"מ

 

 סעיף ז:

 ספר מצוות קטן מצוה רה 

בני  יש לנו לומר שאינן בני יומן דסתם כלי גוים אינן אבל אם אינו ידוע שהוא בן יומו בסתמאיד(  ,והשוחט בסכין של גוי שהוא בן יומו הלכה כרב דאמר קולף
  טו( יומן ומותר

 :מצוה רה אות יד ואות טו הגהות רבנו פרץ
רב  ויש שרוצים להתיר מכאן בשר רותח שחותכו בסכין חולבת אפילו בן יומו ע"י קליפה דהא איכא לישנא דאמר בית השחיטה רותח ואפילו הכי קאמר יד(

כל הבהמה  מ"מ אין ,אפי' למ"ד בית השחיטה רותח דהא דסגי בקליפה גבי בית השחיטה ,הומיהו אין הנדון דומה לראי ,בספר רבינו ברוך וכ"כ ,דסגי בקליפה
כשחתכה  ,אבל גבי חתיכת בשר שהיא רותחת כולה ,למקום בית חיתוך השחיטה דהיא דבר מועט , שזהו הקליפה הסמוכהדוקא רותחת כי אם בית השחיטה

 ,חם מקצתו חם כולו , דמתכתואפילו לא תחב בה כ"א מעט מן הסכין צריך ס' מכולו ,בסכין חולבת בן יומו מתפשט בכולה ואסור כולה אם אין בה ס' מן הסכין
אבל ודאי  ,אינו חם כולודהתם הכף של עץ הוא וחם מקצתו  ,ולא דמי לכף חולבת שתחב מקצתה בקדרה של בשר דלא בעי ס' כ"א מאותו קצת שתחבו בקדרה

וכן נראה הלכה למעשה לאסור אווז רותח או בשר שום דמתכת חם מקצתו חם כולו, מ ,אם היתה הכף של מתכת אפילו לא תחבו כ"א מקצתה בעי ס' מכולה
 רותחת שחותכו בסכין חולבת בן יומו שכל החתיכה אסורה אם אין ששים מן הסכין וכן הורה הריב"ד מנוח.

 עכ"ל. ,בספר רבינו ברוך פי' דאפי' שאינן בני יומן בעי קליפה גבי שוחט משום שמנונית הנדבק בדופני הסכיןומיהו  טו(

 סעיף ח:

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קלז טור ד  –רבינו ירוחם 

מעליה ואפי' שהגבינה לחה שאין דרך גבינה ליכנס כל מעשה היה שנפל לתוך תנור של פאנאדאש גבינה ובאו ושאלו לר' יצחק והתיר הפאנאדש בקליפה להסיר 
 כך.

 סעיף ט:

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתלו 

ששולקין אותם בדבש בכליהם מותרין דאי  שכבשן בדבש אע"פ גויםומהא שמעינן דמשקין ואוכלין הדומים להם שרו ופירות של  .דבש למאי ניחוש ליה כו'
ין[ מסרח סרח ולקדירה בת יומא לא חיישינן דהא נ"ט לפגם הוא וכן כשמרתיחין הדבש במחבת להסיר השעוה ולפעמים יש שם דבורים משום איערובי ]*י

שבשלו  ומעשה בא לפני ר"יואיברי דבורים ומ"מ מותר דנ"ט לפגם הוא דטעם הדבורים ]*פוגם[ הוא רק שיסיר ממשות הדבורים ורגלי הדבורים והאיברים. 
 בת של בשר והיתה בת יומא והריקוהו חם בקערה של חלב בת יומא והתירוהו, דאע"ג דבת יומא היא, דאשכחן דשמנונית בדבש הוי נותן טעם לפגםדבש במח

ואל אסורין, וקא חשיב שמן ומפרש שמ גויםאפילו הוי השמנונית בעין בשעה שנתערב שם, ]וכ"ש[ קדירה בת יומא מדתנן פרק אין מעמידין אלו דברים של 
ורב( אבל בדבש הוי נותן טעם לפגם לגמרי אפילו )מע ,משום דזליפתן של )*דגים( ]*כלים[ טמאין אוסרתן כו', ועד כאן לא שקיל וטרי התם אלא בנ"ט לפגם בשמן

. מ"י[ בעין אי מבשר )*בחלב( ]*אי מחלב[ הוי נ"ט לפגם כו' והוא האריך, אבל אם היה לשבח משמע דאסור ]*וצ"ל גוים]*נתערב. מ"י[ בו שום שמנונית של געולי 
 משום דס"ל דגים שעלו בקערה כו' דוקא עלו אבל נצלו לא:

 מרדכי מסכת פסחים פרק כל שעה רמז תקסב 

ואף על גב דבת יומא היא אשכחן דשמנונית בדבש הוי נ"ט לפגם אפילו הוי  "י,חם בשל חלב בת יומא והתיר ר בדבש שבשלו במחבת בשר בת יומא והריקוהו
 וכ"ש בקדרה בת יומא כדתנן פ' אין מעמידין ]דף כט ב[ ואלו דברים של נכרים אסורין ]*כו'[. ,השמנונית בעין בשעה שנתערב שם

 

 סימן צה

 סעיף א

  כל הבשר דף קיא: –תלמוד בבלי מסכת חולין פרק ח 

נותן טעם  –נותן טעם הוא, ושמואל אמר מותר  –איתמר, דגים שעלו בקערה, רב אמר: אסור לאכלן בכותח, ושמואל אמר: מותר לאכלן בכותח; רב אמר אסור 
 צעא, בתר הכי רמובר נ"ט הוא. והא דרב, לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר, דרב איקלע לבי רב שימי בר חייא בר בריה, חש בעיניו, עבדו ליה שייפא ב

דנפיש מררה טפי. רבי אלעזר הוה קאים קמיה דמר שמואל,  –ליה בשולא בגווה, טעים ליה טעמא דשייפא, אמר: יהיב טעמא כולי האי! ולא היא, שאני התם 
תא לקמיה דרב, א"ל: הדר ביה מר ואכל, ואת לא אכלת? א –אייתו לקמיה דגים שעלו בקערה וקא אכיל בכותח, יהיב ליה ולא אכל, א"ל: לרבך יהיבי ליה 

 רא, וחד בהאימשמעתיה? א"ל: חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליספי לי מידי ולא סבירא לי. רב הונא ורב חייא בר אשי הוו יתבי, חד בהאי גיסא דמברא דסו
עודה ואכל ולא בריך, מר א"ל לחבריה: יתמא! עבד רבך גיסא דמברא, למר אייתו ליה דגים שעלו בקערה ואכל בכותח, למר אייתו ליה תאנים וענבים בתוך הס

 יא: פת פוטרתהכי? ומר א"ל לחבריה: יתמא! עבד רבך הכי? מר א"ל לחבריה: אנא כשמואל סבירא לי, ומר א"ל לחבריה: אנא כר' חייא סבירא לי, דתני ר' חי
 –מותר לאוכלן בכותח, צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר  –ים שעלו בקערה כל מיני מאכל, ויין פוטר כל מיני משקין. אמר חזקיה משום אביי, הלכתא: דג

  גריר לבי פסקיה ואכיל. –שות ]דף קיב עמוד א[ דאגב חורפיה בלע, אבל קי –אסור לאוכלו בכותח, וה"מ צנון 

  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עו עמוד ב

 אסור לאכלה בכותחא. –פת שאפאה עם צלי בתנור 

  דם חטאת דף צו עמוד ב –תלמוד בבלי מסכת זבחים פרק יא 

 כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור. –אין טשין את התנור באליה, ואם טש  



  ריקאנטי סימן ריב

 ו דהכל שרי:פסק רבינו יצחק הלכה למעשה וכן קיבל מר"ת הלכה למעשה דהא דאמרו דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותה ל"ש עלו ול"ש נתבשל

  תוספות מסכת חולין דף קיא עמוד ב

של בשר מותר לאוכלן בכותח אם הקערה והדגים צוננים לא איצטריך לפסוק דליכא מאן דפליג אלא כשהאחד מהן רותח דבין  –הלכתא דגים שעלו בקערה 
ו חתנו דוקא עלו שרו אבל נתבשל בשם רש"י פי' ריב"ןליה בלע.  עלאה גבר בין תתאה גבר קליפה מיהא בעי כדאמרי' בפ' כיצד צולין )פסחים דף עו.( אדמיקר

ו בסכין אסור דכחד טעמא חשיב ובא מעשה לפניו בביצים שנתבשלו בקדרה של חלב ואסר לעשות מהם מולייתא של בשר ויש להביא ראיה לדבריו מצנון שחתכ
לשון אחר שפי' בקונט' דטעמא דאסור משום דאסור לאוכלו בכותח משום דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב כחד טעמא ונתבשלו לא גרע מצנון ומיהו לפירוש 

 משמע דאין חלוק בין עלו לנתבשלו דלעיל גבי נותן טעם בר רסומתוך לשון הקונטשהשומן קרוש על הסכין ואינו ניכר והוי טעם ראשון בצנון אין ראיה משם 
אסור דהוי נותן טעם ראשון משמע מתוך פירושו דמבושלים נותן טעם פירש בקונטרס דאם היו מבושלים עם בשר ממש או לאכול חלב בקערה מודה שמואל ד

 עם בשר הוא דאסור אבל מבושלים עם הקערה שרי

  רא"ש מסכת חולין פרק ח

 שעלו מן הצלי. או צוננים בקערה רותחת. בין למ"ד תתאה גבר בין למ"ד עילאה גבר אדמיקר ליה בלע ובעי )כדי( קליפה בקערה פי'*]כט[ איתמר דגים שעלו 
נ"ט בר  אמרינן פ' כיצד צולין )דף עו א( רב אמר אסור לאוכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאוכלן בכותח רב אמר אסור נותן טעם הוא ושמואל אמר מותרכד

וכלן נ"ט הוא הבשר בקערה והקערה בדגים ואיכא תרי נתינת טעם קודם שיבא לכלל איסור ופירש"י אם היו מבושלים עם הבשר מודה שמואל דאסור לא
עלו  **ובכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם. ומשמע דוקא נתבשלו עם הבשר אבל נתבשלו בקדירה שבשלו בה בשר מותר לאוכלן בכותח. וריב"ן חתנו כתב משמ

רה הבשר שהיה בלוע בקדיאין נתבשלו לא. ואף על גב דבעלו נמי קבלו כדי קליפה טעם מן הבשר. בבליעה מועטת התירו נ"ט בר נ"ט. אבל נתבשלו ונבלע כל טעם 
נון וחשיב אסור לאוכלו בכותח. ויש להביא ראיה מצנון שחתכו בסכין שאסור לאוכלו בכותח משום דחורפיה דצנון מבליע עיקר הטעם הבלוע בסכין בתוך הצ

דסכין פעמים שהשומן קרוש עליו ואינו נ"ט ראשון והדבר ידוע שבשול מבליע יותר טעם הבשר בדגים מחורפיה דצנון. ומיהו לפי טעם אחר שפירש"י משום 
ין טשין את ניכר וכשחותך בו הצנון הוי טעם הבא מן הממש אין ראיה משם. ולפיכך ניחא הא דאמרינן בפרק דם חטאת )דף צה א( ובפרק כל שעה )דף ל א( א

. כי טעם האליה נפלט מן התנור ונבלע בפת ואסור לאוכלו התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את התנור ודוקא היסק אבל קנוח אינו מועיל
ט מן בכותח אע"ג דנ"ט בר נ"ט הוא. וכ"ש נתבשלו שיותר מבליע הבישול טעם הבשר הנפלט מן הקדירה בדגים ממה שהאפיה מבלעת בפת טעם האליה הנפל

 וסק. ועוד אני אומר דלא דמי נתבשלו לנתינת טעם של האליה בפת דאיכאהתנור. אבל ר"ת פי' דא"א לתנור להתקנח יפה ונדבק בו השמנונית והוי בעין עד שי
רו ומותר טעם השלישי. הבשר בקדירה והקדירה במים והמים בדגים ויש מקשה על דבריו מהא דאמרינן בפרק דם חטאת )דף צז א( דכל יום נעשה גיעול לחבי

שנעשה נותר הלילה. אלא  )ז(ממעט זמן שלמים דהאידנא משום טעם שלמים דאתמול לבשל האידנא שלמים בקדירה שבשל בה שלמים אתמול. ולא אמרינן ד
י. ולא משום דטעם שני הוא של היתר שלמים דאתמול בקדירה ומקדירה לשלמים של היום ועדיין הוא היתר עד שיעשה נותר הלילה אלמא אפילו נתבשלה שר

והדר שלמים והרי ממעט באכילתן דמתסרי שלמים לנשים ולעבדים ומפסלי ביוצא ואין בהם קשה מידי דהא שרינן בסוף מסכת ע"ז )דף עו א( לבשל חטאת 
לי דאורייתא ובכנ"ט בר נ"ט דהוי כמו קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב דהוי נ"ט שני לאסור. ועל כרחך צריכין אנו לומר משום דמין במינו בטל ברובא מ

 מקדש אוקמוה אדאורייתא. 

התרומה התיר ירקות וקטניות שנתבשלו בקדירה בת יומא חולבת רק שתהא נקיה מחלב לאכלן בתבשיל של בשר. ואפי' אם נאמר עלו אין נצלו לא ]ל[ ובספר 
 בקדירהנוגעין כשנתבשלו שרי משום דאיכא ג' נותני טעם החלב בקדיר' והקדירה במים והמים בירק ועודנו היתר. וגמגם בדבר שיש לחוש לפי שהירק והקטניות 

רוב הטעם מתפשט במים. וגם הירק אינו בולע מדופני הקדירה אלא ע"י רתיחת המים.  יובולעין מן הקדירה עצמה ואעפ"כ הכריע להתיר דכיון דאיכא מים בכל
 אבל נצלו אסור: ,וכן מסתבר דנתבשלו איכא טעם שלישי ושרי

 דף צו עמוד א דם חטאת –תוספות מסכת זבחים פרק יא 

וא"ת מאי שנא מהא דאמרינן בפ' כל הבשר )חולין קיא:( דגים שעלו בקערה מותר לאוכלם בכותח דנותן טעם בר נותן טעם  –הפת כולה אסורה ואם טש כל 
מולייתא מותר ובשם רש"י פירש ה"ר יהודה חתנו דדוקא עלו שרו הא נתבשלו אסור ובא מעשה לפניו בביצים שנתבשלו בקדירה שבשלו בה חלב ואסר לעשות 
טעם הוא על גבי בשר ואין להביא ראיה לדבריו מקדירה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעם )לקמן ע"ב( דהתם לאו נותן טעם בר נותן 
של בשר שהטעם שני באיסור אבל כאן הטעם שני בהיתר וקודם שיבא לידי איסור נתבטל הטעם בדגים לפי שהוא שני אבל יש לדקדק מצנון שחתכו בסכין 

היינו טעמא דאסור לאוכלו בכותח )חולין דף קיא:( דאגב חורפיה בלע טפי וחשיב כחד טעמא ולא גרע נתבשל מצנון מיהו לפי לשון אחר שפירש שם בקונטרס 
יכר כשחותך הוי כצונן שיש חילוק בין קערה לסכין דסתם קערה מקנחין אותה משומן הקרוש עליה משום מיאוס אבל סכין טעמא שהשומן קרוש עליו ואינו נ

מנונית והוי טעם הבא מן הממש ולפי זה אין ראיה מצנון שחתכו בסכין והך דתנור שטשו באליה נמי מפרש ר"ת דאי אפשר לו לתנור להתקנח יפה ונדבק בו הש
ו ומותר לבשל האידנא שלמים בקדירה שבישל בעין עד שיוסק ומיהו יש לדקדק דאפי' נתבשלו שרי מהא דאמר לקמן )דף צז.( דכל יום ויום נעשה גיעול לחביר

שלישי  בה שלמים אתמול ולא אמרינן דקממעט באכילת שלמים דהאידנא דטעם שני הוא ונתבטל קודם שיבוא לידי איסור ואפי' למ"ד דשאני התם שהוא טעם
עשות מהם מולייתא בבשר שבתוך המים נתבשלו ועוד שיש מים בקדירה שמבשלים בה שלמים מטעם זה נמי יהו מותרין הביצים שנתבשלו בקדירה החולבת ל

ף ע"ז לומר כן דבסודגבי שפוד ואסכלא מייתי בסוף ע"ז )דף עו.( ההיא דכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו ומיהו על כרחין אין זו ראיה דלענין חטאת אין שייך 
ולעבדים ואין נאכלין אלא ליום ולילה גם מיפסלי ביוצא כחטאת ואין שייך  )שם( קשרי לבשל חטאת והדר שלמים והרי ממעט באכילתן דמיתסרי לזרים לנשים

בשל בה חלב כאן להתיר מכח נותן טעם בר נותן טעם כי אם היכא שיש שני נותני טעם של היתר אבל האחד של איסור לא דהוי כמו קדירה שבישל בה בשר לא י
ן במינו דאורייתא ברובא בטל ובכלי המקדש ברגל אוקמיה אדאורייתא ואף על גב דאסרי לקמן תרומה לא יבשל בה חולין ועל כרחין יש לומר שם משום דמי

ון מריקה )דף צז.( רקיק שנגע ברקיק וחתיכה בחתיכה גבי כלים אקילו רבנן טפי ותימה אי נתבשלו נמי מותר אמאי אמרו רבנן מזמן אכילה של ראשון טע
 דשניהם היתר דאין סברא לומר גזירת הכתוב היא בדבר שמותר גמור בחולין אפי' מדרבנן, ברו"ך.ושטיפה לגבי שלמים דאתמול ושלמים דהאידנא 

 דף קיא עמוד ב –חידושי הרמב"ן מסכת חולין פרק ח 

וקאמר שמואל ושמואל אמר מותר נותן טעם בר נותן טעם הוא. פרש"י ז"ל בשאין בשר בקערה והיינו נותן טעם בר נותן טעם לפי שהיא עצמה אינה כבשר, 
ל טעם שני דנותן טעם בר נותן טעם אינו כעיקר לאסור את תערובתו, לומר דאע"פ שעשתה תורה טעם כעיקר לאסור תערובתו כמוהו הני מילי בטעם ראשון אב

וא, תדע דהא אפלו ביניתא דהוא בר נותן טעם אחר אין בו כח לאסור את אחרים דהיינו נותן טעם שלישי שלהם, אבל אם נתבשלו עם הבשר חד נותן טעם ה
עדיף  דאטוייה בהדי בשרא אסרוה למיכל בכותחא משום דריחא מילתא היא אלמא במבושל עמו ליכא ספיקא דאסירא, ועוד מצנון שחתכו בסכין דאסור ולא

 חורפא מבשול ואפילו קישות ואבטיח צריך גרידה דבי פסקיה.

תמר דרב עבדו ליה שיפא בצעא. קשיא לן מי דמי התם קערה מן הממש קבלה )האסור( ]הטעם[ והטעם והא דאמרינן והא דרב לאו בפירוש אתמר אלא מכללא א
אינו שנותנת בבשול טעם גמור הוא שהרי בבשר בחלב אוסר דתנן קדרה שבשל בה בשר וכו' ואם בשל בנותן טעם, אלמא הטעם השני טעם גמור הוא אלא ש

ץ מן הממש הראשון וזהו נותן טעם בר נותן טעם, ויש לומר שאותה שיפא דבר מר היה מעורב בה אבל לא היה ראוי ליתן טעם במקום אחר שהם שני טעמים חו
 עיקר ממשו מאותו דבר מר וכיון שנתן טעם בבשול הוה ליה נותן טעם בר נותן טעם לגמרי, כך נראה לי.

 חענ"נחה בעורה וגבן בה שהוא נותן טעם בר נותן טעם והיה מתיר אלמלא שויש שמתמיהין מדברי רש"י ז"ל שהוא כתב בסוף זה הפרק )קט"ז ב'( בקיבה שמל
שקבלה הקיבה טעם מן הממש, ואומרים שדעת הרב ז"ל לומר דאפילו נותן טעם שני נותן טעם בר נותן טעם הוא, וזו שהוצרך כאן לפרש בקערה אע"פ ונאסרה, ו

טעם שהבשר נותן טעם בדגים והכותח נותן טעם בדגים ומתערבין שני הטעמים, וזה אינו כלום שאין בה בשר, משום שאם היה בה בשר אין כאן אלא חד נותן 
ים כמו שאינו אסור אלא מפני שטעם הבשר שבדגים נותן טעם בכותח שנתערב בדגים, אלא ודאי אינו נקרא נותן טעם בר נותן טעם אלא בשלשה נותני טעמ



הקיבה דעת אחרים הוא שיש מפרשין כן דשני טעמים נמי נותן טעם בר נותן טעם הוא וראייתם ממעשה שפירשנו. וזה שאמר הרב ז"ל בחלב הנמלח בעור 
שעל  דשיפא שאינם מסכימים לפירוש הראשון שפירשנו, ואי קשיא להו הא דתניא קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בשל בנותן טעם, הם אומרים

כמו שכתב רש"י  חענ"נן הפירוש הזה נכון כלל, ומכל מקום אפי' לפי זה הפירוש חלב הנמלח בקיבה אסור מפני שידי האור פולט ממשן של איסור ראשון, ואי
ם בשר לאו ז"ל ובודאי שהוא צריך לטעם הזה לפי שאין בגבינה נותן טעם מבשר העור ואין משהו אוסר בו, ועוד כתוב שם טעם היתר הדגים משום דההוא טע

 מן הממש אלא מנותן טעם כמו שפירשתי, ותו לא מידי.כלום הוא שהרי לא נאסר 

שהן רותחין אבל נתבשלו בה אסורין, שממשו של )איסור( ]בשר[ הבלוע בקערה פולט אע"פ והוי יודע שאפי' לפי מה שפירשנו יש שמפרשין דוקא שעלו בקערה 
ים )ל' ב'( אין שטין את התנור באליה ואם שט כל הפת כולה אסורה עד בהן והוה ליה כאלו נתבשלו עם בשר ממש דאסורין, וראיה לדבריהם מדאמרינן בפסח

 על ידי בשול שיוסק התנור, ואמאי הא נותן טעם בר נותן טעם הוא אליה בתנור ותנור בפת ועדיין היתר גמור הוא דומיא דדגים שעלו בקערה, אלא שמע מינה
 נון מפלט ליה לסכין עיקר ממשו של איסור והוה ליה נותן טעם ראשון ואוסר, וכך פרש"י ז"ללא אמרינן, והיינו טעמא דצנון שחתכו בסכין דמשום חורפא דצ

נותן טעם  בלשון שני שלו, וכל שכן בבישול גמור שאסור, זהו דעת קצת המפרשים ותמה הוא לדבריהם קישות ואבטיח למה לי למגרריה כלל הא נותן טעם בר
ו בקערה מן האלפס ורותחין הן על כרחיך באיסורין צריכין הם קליפה לכל הפחות, והלכך ראויה היא ]הקליפה[ הוא, ועוד שאין טעם בדבריהם, שהדגים שעל

ה לפי להאסר בכותח כאלו נתבשלו ממש לאסור את כולן ומה שאמרו לענין איסור הפת עד שיוסק את התנור אינו אלא משום גזרה שמא לא יקנחנו יפה יפ
 שגזרו על הפת אפי' לאכלה במלח, ועוד שאין השומן נבלע בו מיד ופניו של תנור לחין הן באליה ואם נתנו בו הפת קבלה טעםשהוא רוצה בשיטת האליה, כשם 

ך סעודה מן הממש ולאחר שהוסק הרי לגמרי הוכשר, אבל קדרה שבשל בה בשר אין בה ממש איסור לפיכך אם בשל בה דגים מותר לאכלן בחלב, וגבי סכין דר
 שחתך בו על השלחן וחזר וחתך בו צנון דממשו הוא, או שגזרו בכולן משום שדרך הסכינין להיות בהן שמנונית ואינן מקונחין כל צרכן כלשון שנו כאן סכין

 ראשון שפרש"י ז"ל, והרמב"ם ז"ל כך כתב קערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים מותר לאכלן בחלב וכן מפרש ר"ת ז"ל.

לי משום דהתם משמע דמדינא אסור עד שיוסק יפה יפה, דמקשינן מינה לקדרות בפסח אמאי ישברו ומוקי לה בתנור של  ההיא דפסחים לא מחוורא ומיהו
של תנור  מתכת אבל של חרס לא סגי ליה בהסקה ולישנא בתרא לא סגי ליה בהסקת חוץ אלא בהסקה מבפנים וכו' כדאיתא ]התם[, ומינה דאפי' נתקנחו פניו

 ם אלא בליעה הנפלטת על ידי האור אסור, וי"ל סוגיא דהתם לרב היא, עליה פרכינן ולדבריו קאמרינן, כנ"ל.מן השומן יפה ואין ש

שנתן בה דגים הטעם מתפשט במים והוו להו דגים נותן טעם אע"פ שאפי' לדברי המחמירים דוקא בבשול דגים בקדרה בלא מים, אבל נתן בה מים  והוי יודע
 כותח.בר נותן טעם ומותר לאכלן ב

א ך גרידה, והו]דף קיב עמוד א[ אבל קישות ואבטיח גריד ליה בי פסקיה ואכיל. קשיא לן ותסגי להו בהדחה, ואיכא למימר משום דוחקא דסכינא בלע טפי וצרי
 ליפה שאמרו חכמים קולף דהתםליטול מעט מגופן מלשון גרדו והעמידו על גלדו )ר"ה כ"ז ב'(, והמגדד ראשי כלונסות בשבת )שבת ע"ה ב'(, ופחות הוא מן הק

שבשוחט בסכין של גוים אמרו )ח' ב'( מדיח משום דבית השחיטה צונן, שאני התם דליכא דוחקא דסכינא כולי האי, א"נ משום אע"פ צריך למיחת ביה טפי, ו
כשירן בכדרכן וקרוב בעיני לפרש צנון שחתכו דסימנין דטרידי מהניא להו, וי"ל שאף אלו בהדחה בעלמא סגי להו אלא שאין דרך להדיחן ולפיכך הזכירו ה

פה, יה היינו קליבסכין בצנון רותח וכן קישות ואבטיח, ואעפ"כ בקליפה סגי דקיי"ל )פסחים ע"ו א'( כשמואל דאמר תתאה גבר וסכין צונן הוא וגרידה דבי פסק
יידי דמשתהי ביה רותח טובא חמומי מחמם ליה ומרתח ליה ואסר ומה שאמרו בקערה שמלח בה בשר שאסור לאכול בה רותח ולא הכשירו בקליפה, משום דא

 לכולי תבשילא, אלא שלא פירשו ראשונים כך.

טעמא משום  והוי יודע דכל היכא דאיכא חורפא כגון צנון וכיוצא בו אפי' בסכינא דלאו בת יומא אסיר, כדאמרינן במסכת ע"ז )ל"ט א'( בענין חלתית מאי
גב דאמר מר נותן טעם לפגם מותר משום חורפא דחלתיתא מחליא ליה לשמנינותה והוה ליה נותן טעם לשבח, ויש לומר שלא  דמחתכי ליה בסכינא ואף על

 אמרו כן אלא בחלתית משום דמחליא וכן נראה.

לט במים וטעם חלב שבמחבת קערות שהודחו במחבת חולבת במים רותחין ושתיהן בני יומן פשיטא דהכל אסור דטעם בשר שבקערות נפ כתב בעל התרומות ז"ל
אשתבוש כהני דהיינו דגים שעלו בקערה מותר  ואני אומר אסרו הכל.נפלט במים ומיד נאסרו המים משום בשר וחלב שבהם וכי חזרו ונבלעו במחבת ובקערות 

דגים מותר לאכלן בכותח כך המים האלו לאכלן בכותח ממש, דקערה היינו קערה, מים רותחין שפלטה בהן היינו דגים, מחבת חולבת היינו כותח, כשם שה
כאן נמי שלשה נותני טעמים הם,  ,שהסכמנו לפרש דשלשה נותני טעמים בעינן שבמחבת, ודבר ברור הוא, ואע"פמותר ליתן אותן בין בכותח בין בפליטת חלב 

כשם שאין אומרין בדגים דטעם החלב שבכותח נבלע בדגים  ,בשר בקערות קערות במים מים בחלב, ולא אמרינן חלב שבמים נתערב עם טעם שני של בשר שבהן
 שאין בשר בחלב אוסר לעולם אלא בנותן טעם, הלכך ,ויהא אוסרן, וכן בדין לפי שאין בשר שבדגים או במים אוסרין עד שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה

 הוו להו טעם שלישי והכל מותר.

 בשר כל ה –חידושי הריטב"א מסכת חולין פרק ח 

על גב דיהיב דגים שעלו בקערה. פירוש דגים רותחים שעלו בקערה שאכלו בה בשר רותח והיא מקונחת יפה, והיינו דהוה דגים נ"ט בר נ"ט ומותר לשמואל אף 
האור רותחת  טעמא משום דאיקליש איסורה ואפילו כריחא דבשרא לא חשיב, ויש אומרים דדוקא נקט קערה שהוא כלי שני אבל אם נתבשל בקדירה שעל גבי

 שלא היה בה ממשו של איסור אסורין, דלא גרע מצנון שחתכו בסכין שהוא אסור, ותדע דתניא )פסחים ל' ב'( אין טשין את התנוראע"פ או צלי בשפוד של בשר 
ואמאי והא נ"ט בר נ"ט הוא שקנחו יפה אסור, אע"פ באליה ואם טש כל הפת אסורה מפני הרגל עבירה עד שיסיק את התנור, אלמא אם לא הוסק להגעילו 

ות בפסח האליה בתנור והתנור בפת, וכי תימא דהיסק לאו דוקא והוא הדין בקינוח אלא דהיסק שייך בתנור, הא ליתא דהא פרכינן מינה על רב דאמר קדר
ודאי דכל שנתבשלו הדגים בכלי ראשון הרי ישברו ואמרינן וליעבד ליה הסקה כי הא דתניא עד שיוסק התנור דאלמא היסק דוקא הוא למיעבד הגעלה, אלא )ד(

 של בשר בעין הם אסורים בכותח, ורבינו הרמב"ן אומר דהא ליתא ולעולם אפילו בקערה שהוא כלי ראשון שרינן, ולא אסרו אלא בסכין וצנון שיש בסכין ממשו
 לשמואל דשרי, יוסק לאו דוקא, אלא הוא הדין בשקנחו יפה, ועם כדפרש"י ז"ל, וההיא דפסחים כי פרכינן מינה היינו לרב דאמר הכא נ"ט בר נ"ט אסור, אבל

 סור.כל זה בעל נפש יחוש לדברי התוספות, דכיון דאמרינן דמררה יהיב טעמא טובא אפשר דכלי ראשון נמי יהיב טעמא טובא וכאילו הוא ממשו של אי

שני הוא דיהיב טעמא, דאילו שייפא בצעא נותן טעם ראשון וצעא בבישולא  . והקשה רבינו הגדול ז"ל דהא לא דמיא דהכא בנותן טעםיהיב טעמא כולי האי
דבשייפא לא היה שם ממשו אלא טעמא,  ותירץשני, ואנן שלישי הוא דשרינן כי הדגים הם שניים והיתרא בלע והם מותרין בכותח שהוא נותן טעם שלישי, 

ישי משום דאף בשני לא יהיב טעמא אלא פורתא, והכא היינו כיון דחזי דיהיב טעמא טובא, דלא קשה דאנן שרינן של ולי נראהובשולא נותן טעם שלישי הוא, 
 והיינו לישנא דקאמר יהיב טעמא כולי האי.

אכל, . וא"ת והיאך אמר שמואל לרבך יהיבנא ואכל, י"ל כי מגזם היה דבריו שאילו היה נותן לרבו היה אוכל, כלומר שיקפחנו בדברים עד שיחס ליה לזרעיה וכו'
 ומורי נר"ו פירש דרבך דקאמר ליה לאו משום רב קאמר אלא משום חד דרבנן דהוה ליה ]רבו[, אבל רש"י ז"ל פירש רבך רב.

וא"ת א"כ היכי דחי ליה לעיל ואמרי ולא היא שאני התם דנפיש מררה, י"ל דהכי קאמר דכי איתמר מעיקרא מהאי כללא  דליספי ליה מידי דלא סביר לי.
 להאי כללא דלאו מהאי סברא אמרה אלא מגמרא, ודכוותיה בפרק גיד הנשה בשמעתין דבשר שנתעלם מן העין )צ"ה א'(. אתמר וליתיה

 לא שייך בדבר של איסור כלל, ולא הוזכר אלא בבשר וחלב, כי הנותנים טעמים הראשונים הם היתר גמור, ודכוותה לענין ודין נ"ט בר נ"ט]דף קיב עמוד א[ 
ערבו +עי' בדברי רבינו פסחים ל' א', ונראה שחסר כאן, ואפשר דצ"ל וחזרו ונת]עלו בקערה של חמץ בין לבישול בין למליח קודם זמן איסורו, חמץ בפסח דגים ש

ב דחמץ הרי הם מותרין בפסח משום דהוי נ"ט בר נ"ט, דלא חשיב איסור כלל, ומשום הכי אף על ג [בשלישי קודם זמן איסורו כו', וכ"נ בהמשך דברי רבנו+
 .וכן עמא דבר בפסח איסוריה במשהו לית לן בה, דכל כי האי גוונא לא חשיב דאיכא חמץ כלל בשלישי וכבר נתבטל גם בשני, דחמץ לפני זמנו בטל הוא בששים,

 תוספות הרא"ש מסכת חולין פרק ח



ונן לי היכי דייק מהכא נותן טעם בר נותן טעם ונ"ל דהשיפא היה צ . תמיהאייתו ליה שיפא ועבדו ליה בצעא )חיורא( ורמו ליה בישולא בגויה ויהיב ביה טעמא
 מרים אלא עשבוהכי דייק כיון דאפילו צונן יהיב טעמא כולי האי א"כ ברותח אפי' בנותן טעם בר נותן טעם, ומצאתי שהרמב"ן תירץ שעיקר הסימנין לא הוו 

 מר נתנו לתוכן ונתן בהם טעם.

  סימן נטספר התרומה הלכות איסור והיתר 

עם שני אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה והאחד רותח או הדגים או הקערה מותר לאוכלן בכותח שיש בו חלב משום נותן טעם בר נותן ט
לב. צנון שחתכו בסכין ואין עוד טעמו הנפלט חשוב נותן טעם. ולכך מותר לאוכלן בח ,חד בקערה ומשם בדגים ,פעמים נבלע הדם ונפלט קודם שיכנס האיסור

ותן ואינו קרוי נאסור לאוכלו בכותח מ"ט אגב חורפיה דצנון בלע. ופי' רש"י לשון אחר חריפות של צנון בלע מפליט עיקר טעם בשר הבלוע בסכין ונבלע בצנון 
 ין. ומן הדין לא היה צריך רק הדחה כיון שאינוטעם בר נותן טעם. ולשון שני פירש משום שהסכין אינו מקונח היטב והשמנונית הוא בעין נדבק בדופני הסכ

 רותח אלא אגב חורפיה דצנון בלע טובא.

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן ס

חתן רש"י דוקא כי עלו בקדרה רותחת. אבל נתבשלו אסור דעיקר  פירש הר' יהודהדגים שעלו בקערה דאמרן מותר לאוכלן בכותח משום דהוי נ"ט בר נ"ט. 
 שר פן יאכלנוואם טש כל הפת אסור' אפי' לאכול עם ב )ל'( פ' כל שעה אין טשין את התנור באליהלהאי פירושא אתי שפיר הא דאמרינן  ,הטעם נפלט מן הכלי
מנונית הניכר ואי משום טעם שמנונית הבלוע שרי משום דהוי נותן טעם בר נ"ט חד עוד התנור. והשתא אמאי צריך היסק תסגי בקינוח ש עם חלב עד שיוסק

 דשמנונית אין יכול לקנח היטב שלא ישאר קצת בעין. וקשי' מהא דאמרי' )ע"ו( שלהי ע"ז בכל וי"אבתנור ומש' בפת ואכתי היתר הוא אלא ודאי נתבשלו לא. 
והאסכלא של קדשים מגעילן בחמין דאם בשל בה שלמים האידנא יבשל בה שלמים גם מחר. והשתא הלא יום ויום נעשה געול לחברו. ומפ' התם גבי השפוד 

ו ואם נאמר מביא קדשים לידי פגול שלמי' דלמחר לא יוכל לאוכלן בלילה שאחרי כן מפני שלמים דהאידנא שבלוע בהם שאז כלה זמנם. וא"כ ממעט זמן אכילת
. שפיר. מיהו לא קשיא ולא מידי דהתם מיירי במין במינו דמדאורייתא ברובא בטיל ובכלי המקדש לא רצו חכמים להחמירדאפי' בנתבשלו שייך נ"ט בר נ"ט אתי 

ם תדע דהתם נמי מפ' דכי מבשל בה חטאת השתא מבשל בה שלמים לאלתר. ואמאי הלא השלמים מיד נאסרים לזר מפני בליעת החטאת ואין מביאין קדשי
ב בשר בבשר דמן התורה בטל ברו ,אלא ודאי דוקא במין במינו מיירי התם ,בר נ"ט כי אם במקום שיש שני נותני טעם של היתר תחלהולא שייך נ"ט  ,לידי פסול

 לצלי ינוהי ,לאו –כל זה דקדק מורי רבי'. ועוד פי' דאפי' כי נמי נימא נתבשלו  ,אי הכי הגעלה נמי לא ליבעי ,והקלו גבי מקדש. מיהו במסקנא פריך דעדיפא מינה
 ולכך היכא דאיכא מים שרי דאיכא ג' נותני טעם של היתר. ,אבל נתבשלו במים הטעם מתפשט במים ,דוקא דליכא מים

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן סא

חלב אם כן ביצים שנתבשלו במחבת חולבת בת יומא מותרי' לתתם במולייתא שקורין פשטיד"א או אפכא. וכן ירקות ששלקן במחבת חולבת שהיתה נקיה מ
חבת הממותר לתתה בתבשיל של בשר או אפכ'. וכן קטנית שבשל בקדירה שהיתה תחלה בהחלב ועתה אין בה מותר לאוכלן בקערות של בשר או אפכא ואפילו 
בל נתבשלו והקדירה בת יומן הכל מותר כמו דגים שעלו בקערה שהיה בה בשר מותרין לאוכלן בכותח שהיא של חלב ואפי' נאמר עלו דוקא מותר ולא נצלו. א

בהן רוטב רותח מותר שהטעם הראשון מתפשט במים ואיכא ג' נותני טעם של ראשון במחבת ומשם במים ומשם בביצים ואכתי היתר הוא. וכן קערות שאכלו 
שלא קלטו רק טעם חלב מכלי שאינו בן יומו שהוא לפגם אבל  במחבת חולבת שאינה בת יומא הקערות פשיטא שמותריםשל בשר היום והודחו במים רותחים 

שאינה בת יומא. ודוקא משום ג' נ"ט בר נ"ט מן הבשר בקערה ומשם במים ומן המים במחבת ואכתי היתר הוא כיון  המחב' נמי מותרת לבשל בה חלב עוד,
וכן הדין אם הוא אפכא קערות חולבות  ,כשהקערות מקונחות שאין מלוכלכות מן המרק של בשר קודם שהודחו במחבת דאז ליכא רק פליטת טעם של היתר

רק והקטנית נוגעות למחבת ומן יש לחוש לפי שהביצים והקערות והי , ומ"מבנות יומן והן מקונחות מחלב והדיחן במחבת )שהיתה( ]שאינה[ בת יומא מבשר
 ואמר נצלו לא. מיהו כיון דאיכא מים בכלי רוב הטעם מתפשט במים ,א"כ אין כאן רק שני נותני טעם ,המחבת גופא נכנס הטעם בביצים ובקערות ולא מן המים

אותן קערות של בשר נפלט במים. וטעם המחבת של  ושרי. ואם כן גם המחבת חולבת היא בת יומא כמו הקערות של בשר הן בני יומן פשיטא דהכל אסור דטעם
 חלב נפלט במים אם כן מיד נאסרו המים משום בשר וחלב שבהן. וכי חזרו ונבלעו במחבת וקערות אסרו הכל. 

ואם  ,כל העוגה עם בשרועוד צריך ליזהר שלא יאפו עוגה קטנה בצד פשטיד"א פן יאכל העוגה בחלב כדאמרי' אין טשין את התנור באליה ולא בצד פלדון פן יא
ם ין להתיר מטעאפה אסורה אותה עוגה לאכול אפי' במלח וכן תחת כלי ברזל או כלי חרס אסור לאפותן יחד אפי' לא יגעו זה עם זה דאזיל האי ומפטם להאי וא

מאוכל לאוכל הכל חשוב טעם אחד. ועוד דרוב  דהוי נ"ט בר נ"ט חד בעיסה של פשטיד"א או של פלדון ומשם בעוגה. דשמא היינו דוקא פליטת טעם של כלי אבל
חרת בלא פעמים השמנונית יוצא חוץ לפשטיד"א ונוגע בעיסה של עוגה. וגם אין להתיר משום דדבר הבלוע בחתיכה ממקום אחר אינו פולט ונבלע בחתיכה א

ום רוב פעמים השמנונית יוצא לחוץ או החלב מן הפלדון מים כדפירש לעיל בהלכות טפת חלב דקאמר אם לא ניער וכסה מבלע בלע מפלט לא פליט דמכל מק
 ונוגע לעוגה אותו ממשות עצמו.

  ראב"ן חולין סימן רעג

"ט הוא ומותר לאוכלן בכותח, והצנון ל"ה בר נותן טעם אלא נותן טעם ראשון דאגב הצלייה או הבישול נותן טעם בר נ ודגים שעלו בקערה מן
 הסכין.חורפיה מוציא את כל השומן מן 

  ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף קטו

קיב ע"א[ אמר חזקיה משמיה דאביי הילכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח, והוי נותן טעם בר נותן טעם, צנון שחתכו בסכין אסור  –]קיא ע"ב 
כיל, קולסא דליפתא שרי דסלקא אסור ואי פתק בהו ליפתא שפיר דמי. לאוכלו בכותח ודווקא צנון דאגב חורפיה בלע אבל קישות גריר ]ליה[ לבי פיסקי וא

פ"ב ח כדאמרינן בונראה דבצלים וחציר הוו להו כצנון ואפילו בסכין שאינו בר יומו דחורפיה מחלי ליה לשומנא דמיבלע ביה וכי פליט משוי ליה נותן טעם לשב
 ינא דידהו. וכן קיבלתי מאבא מרי. דעבודה זרה )לט א( לגבי קורט של חילתית דאסור דמפסקי בסכ

פירש שעלו בקערה על ידי צלי, וכן פסק בתשובותיו דווקא בצלי אבל נתבשלו ובלעו הרבה מטעם הבשר הוי כמבושל וטעם ראשון. ולפי זה לא  ורבינו שלמה
ל. )סי' רעג( פסק לא שנא עלו צלי או מבוש רבינו זקיני אבלשייך להתיר לגבי הגעלת כלים ביחד הרבה לומר נ"ט בר נ"ט הוא כדברי רבינו אפרים ב"ר יצחק. 

כולי האי,  וכן נ"ל שיותר יבש לבלוע בצלי יותר מבמבושל, וכן מוכח מדאמרינן והא דרב לאו בפירוש איתמר וכו' עד ורמא בישולא בגויה אמר יהיב טעמא
חות דהכי קאמר מדיהיב טעמא כולי האי הבין רב שאילו היה בצלי היה מרגיש שיש לד תן טעם )דמותר( ]אסור[. ואע"פומדקדק התלמוד משם דנותן טעם בר נו

 נמי בטעמו אעפ"י שלא היה מרגיש כל כך כמו בבישול, מסתבר דליכא חילוק כדפרישית.

  קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

מותר לאוכלן בכותח, פירוש דגים רותחין שעלו מן הצלי לתוך גרסינן בפרק כל הבשר )חולין קיא, ב( אמר חזקיה משמיה דאביי הלכה דגים שעלו בקערה 
ועדיין  הקערה שאכלו בה בשר רותח מותרים הדגים לאוכלן בכותח שיש בה חלב לפי שנותן טעם בר נותן טעם הוא, שהבשר נותן טעם בקערה והקערה בדגים

שהדגים נוגעין  מים בדגים, ואע"פ, הבשר נ"ט במחבת והמחבת במים והשני טעמים הללו של היתר, וכ"ש נתבשלו במחבת שיש כאן שלשה טעמים של היתר
ני קצת במחבת מ"מ רוב הטעם נפלט במים )ע"פ סה"ת סי' סא ע"ש(. וקערות מקונחות שמשתמשין בהן בשר שהודחו במחבת שמשתמשין בה חלב ושניהן ב

בשר[ שלשם כשהטעם השני של בשר בדגים עדיין הכל היתר ואותו טעם שני נכנס ואין דומה כלל לדגים שעלו בקערה ]של  ,יומן אם המחבת על האש הכל אסור
וחוזרין ואוסרין הקערות והמחבת, אבל אם המחבת אינה בת יומא אינה  ,אבל בכאן מיד כשהטעם שני של בשר ושל חלב נכנס במים מיד נאסרין המים ,בכותח

סרת לבשל בה חלב שהרי יש כאן שלשה נותני טעמים של היתר, מן הבשר בקערה ומשם למים ומן אוסרת שום דבר והרי היא כמו שאינה ולא עוד אלא שאין נא
ומה שאומר שם  החמיר בהן יותר מדגים שעלו בקערה. בשפוד שצלו בו בשר שמא יש ל אפס דגים שצלאן יין היתר הוא כיון שאינה בת יומא.המים למחבת ועד

ל לחברו ומותר לצלות שלמים של היום בשפוד שצלו בו שלמים אתמול ולא נאמר שממעט באכילת שלמים שהרי במסכת ע"ז )עו, א( כל יום ויום נעשה גיעו



מחר, אין נאכלין לשני ימים ולילה אחד ועתה שבלעו שלמים של היום משלמים של אתמול אין נאכלין אלא עד הלילה, וזה לא נאמר ומותרין עד הלילה של 
הטעם מפני שמין במינו בטל ברוב מן התורה ובכלי המקדש העמידוהו על של תורה, וגם אין להביא ראיה לאסור לנצלה ללמוד משם היתר לנצלה שהרי שם 

פת ההוא ממה שאומר בפרק כל שעה )פסחים ל, ב( אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיסיק את התנור פעם שניה פן יבא לאכול ה
ם יש האליה בתנור והתנור בפת, ויש לחלק כי לשם שמנונית בתנור אי איפשר להתקנח יפה והוא נותן טעם הבא מן הממש ולכך אסור עם חלב ולשם שני טעמי

 סא(: –)עי' תד"ה הלכתא וסה"ת סי' נט 

  ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה קצח

ם ך שלא יהיו בני יומן משום תשמיש דחמין אפילו דהתר דאם נשתמש בו תוך אותו היוכשבאים להגעיל כלים של איסור שאינן בני יומן צרי פי' רבינו ברוךג( 
אותו תשמיש בחמין אפילו דהתר כגון מים רותחין הרי האסור הנבלע בכלי נותן טעם במים לשבח וחוזר ובולע ונעשה בזה בן יומו וצריך להמתין מעת לעת מ

יתר להיתר כגון מבשר לחלב אפילו נשתמשו בחמין באותו היום אין לחוש משום דהוי נותן טעם בר נותן קודם שיגעילנו, ודוקא כלי שבלוע מן אסור אבל מה
גם גבי הגעלה מבשר לחלב אם הגעילן אפילו בני יומן מותר משום דהוי נותן טעם ב"נ טעם  .טעם דהיתר כמו גבי חמץ ע"פ קודם ארבע שעות כדפיר' בפנים

אבל  ,אך לכתחלה אסור להגעיל שום כלי בן יומו ואפילו מבשר לחלב גזירה אטו כלי של איסור, וגם נראה דנ"ט בנ"ט גופיה דשרי היינו דוקא דיעבד ,דהיתר
ם אבל לכתחלה אסור להעלות בקערה של בשר כדי לאכל ,לכתחלה אסור לגרום, מדקאמר דגים שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח משמע דוקא עלו דיעבד

מיחלף בכותח, ואל תשיבני מפני מה התיר רבינו ברוך להגעיל כלים בע"פ לכתחלה קודם ארבע שעות משום נ"ט בנ"ט משום דהתם לפי שעה הוא, וגם לא 
דיעבד הוא  וכן לא קשיא מאי דשרינן גבי הגעלה דבשר בחלב אף על גב דנשתמש בתוך אותו היום במים חמין, דהתם ,בכלים של איסור כמו גבי בשר וחלב

לחכם אם כבר נעשה נותן טעם בנ"ט והוא שואל עליו אם  הלענין לכתחלה ודיעבד לגבי נ"ט הכל תלוי' בשעת שאל כללא דמילתא כשבא לשאול על ההגעלה.
מבשר וחלב או איפכא  מותר מבשר לחלב או איפכא אומרים לו מותר ואם קודם שנעשה נותן טעם בנ"ט הוא שואל עליו אם מותר לגרום נ"ט בנ"ט כדי לאכלו

 אומר לו אסור כמו גבי דגים דאסור להעלותן לכתחילה בקערה של בשר כדי לאכלה בחלב וכן גבי הגעלה מהאי טעמא.

 + הגהות ר"פ על הסמ"ק  ספר מצוות קטן מצוה ריג

   ח*( של בשר מותרין לאכול בכותח, ונהגו רבותינו דהוא הדין נתבשלו ם שעלו בקערהודגי 

אבל לכתחילה אסור להעלותם או לבשלם בכלי של בשר כדי לאכלם בכותח כדפי'  ,ואפילו עלו או נתבשלו דוקא דיעבד ,אבל נצלו לא ודוקא שנתבשלו במים ח*(
רותחין או  לעיל בהלכות הגעלה, ומכאן מתיר רבינו ברוך קערות של בשר בני יומן שהודחו במחבת חולבת שאינה בת יומה אפילו בכלי ראשון אפילו המים

 איפכא קערות של חלב במחבת של בשר אבל אם שניהם בני יומן לא, עכ"ל.

 ]רמז תשח[ מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר

הלכתא דגים שעלו בקערה ואחד מהם רותח או דגים או קערה מותר לאוכלן בכותח שיש בו חלב משום נ"ט בר נ"ט ושניהם היתר, דב' פעמים נבלע  ]רמז תשח[
 הטעם ונפלט קודם שיעשה איסור חד בקערה ומשם בדגים ואין עוד טעמו הנפלט חשוב טעם ]איסור[ ולכך מותר לאוכלן בחלב:

ור"י פי' אפילו אי נימא  ,ן רש"י דוקא עלו בקערה רותחת ]*או כשהן רותחין. מ"י[ אבל נתבשלו אסור דעיקר הטעם נפלט מן הכליחת דגים שעלו פי' ריב"ן
אבל נתבשלו במים הטעם מתפשט במים ואיכא ג' נותני טעם של היתר א"כ ]רמז תשט[ ביצים שנתבשלו במחבת  ,היינו לצלי דוקא דליכא מים ,נתבשלו לא
וכן קטנית של פולין ופיי"ש שבשל בקדירה חולבת מותר לנערותן בקדירה של בשר ואפילו  ,ומא מותר לתתם במולייתא שקורין פשטיד"א או איפכאחולבת בת י

ת בת לכתחלה ואפילו היתה הקדירה בת יומא וכן ירקות ששלקן במחבת חולבת שהיתה נקיה מחלב מותר לאוכלן בתבשיל של בשר ואפילו הקדירה או המחב
וכן בקערות שאכלו בהן רוטב רותח של בשר  .יומא הכל מותר דהא איכא ג' נותני טעם של היתר ראשון במחבת ושני במים ומשם בביצים והכל מותר ]רמז תשי[

אלא אף  היום והודחו במים רותחין במחבת חולבת שאינה בת יומא הקערות פשיטא שמותרות שלא קבלו רק טעם חלב מכלי שאינו בן יומא שהוא לפגם
ה בת המחבת נמי מותרת לבשל בה עוד חלב משום דאיכא ג' נותני טעם מן הבשר בקערה ומן הקערה במים ומן המים במחבת ועדיין היתר הוא מאחר שאינ

בת אינה בת ודוקא כשהקערות מקונחות שאינם מלוכלכות מן המרק של בשר קודם שהדיחן במחבת דאז ליכא רק פליטת טעם של היתר ודוקא כשהמח ,יומא
אבל אם המחבת חולבת בת יומא והקערות של בשר בני יומן פשיטא שהכל אסור שהטעם מן הקערות נפלט במים וטעם  ,יומא והקערות היו בת יומן כדפרישית

בסימן ה לשון אבי"ה וזהמחבת של חלב נפלט כמו כן במים וא"כ נאסרו המים מיד משום טעם חלב ובשר שבהן וחזרו ונבלעו במחבת ובקערות והכל אסור 
 ולפי זה לא שייך להתיר גבי הגעלת כלים ,אבל נתבשלו בלעו טעם הרבה והוי טעם ראשון ,וכן פסק בתשובותיו דוקא בצלי ,אק"ן פרש"י שעלו בקערה ע"י צלי

וכן מוכח מהא  ,דיותר בולע בצלי ממבושלוכן נראה  ,זקני פסק ל"ש עלו צלי ל"ש עלו מבושל רבנו, אבל ביחד הרבה לומר נ"ט בר נ"ט כרבינו אפרים בר"י
בר נותן דאמרינן והא דרב ]דאסר[ לאו בפי' איתמר אלא מכללא וכו' עד דרמא בשוליה בגויה אמר יהיב טעמא כולי האי ומדקדק התלמוד משם דנותן טעם 

מרגיש נמי בטעמו ואף על גב שלא היה מרגיש כל כך כמו שיש לדחות והכי קאמר מדיהיב טעמא כולי האי הבין רב שאילו היה בצלי היה אע"פ ו *טעם אסור
 בבישול מסתבר דליכא חילוק כדפרישית עכ"ל:

 דף מ עמוד בכל הבשר  –רי"ף מסכת חולין פרק ח 

ותר איתמר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר לאכלן בכותח אמר רב חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מ
 .לבי פסקי ואכילאכלן ]דף מא עמוד א[ בכותח צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח ודוקא צנון ]דף קי"ב ע"א[ דאגב חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריד ל

 –לין )לפי דפי הש"ס( גמרא פרק ח רבינו יהונתן מלוניל על הרי"ף מסכת חו

תם במרק רותח שהוא בקערה שכל השנה אוכלין בה בשר אבל עכשיו לא היה בקדרה בשר אסור לאכול דגים שעלו בקערה של בשר. דגים רותחין ששמו או 
שרי. דסבר אותם דגים עם כותח מפני החלב שבו ובדגים יש בהם טעם בשר. רב אמ' אסור דסבי' ליה דכשם שהיה בקערה טעם בשר כמו כן יש בדגים. ושמואל 

ר משו אינו אסור אלא מדרבנן וכי גזור רבנן בנותן טעם לחודיה אבל בבר נותן טעם שהוא שני לא החמירו לחשבו אסונותן טעם בר נותן טעם הוא דטעמו ולא מ
 מנינותשיש בו טעם איסור דלא דמי לקדירה של גוים בת יומא דבההיא ליכא אלא חדא נותן טעם לחודיה. ]דף קי"ב[ ודוקא צנון. דאגב חורפיה בלע השאע"פ ו

טעמו מאד והוא נבלע בו הרבה בכל הצנון ולא סגי בפסיקת מקום חתך. אבל קישות ואבטיח שאין להם חורפא סגי בנטילת מקום החתך  שעל הסכין ונמתק
בסכין שלא  ולא דמי זה לדגים שעלו בקערה של בשר דהתם לא הוה שום שמנינות על פני הקערה אלא שפולטת מה שנבלע בדפניה אבל צנון שחתכו בסכין מיירי

 ו משמנינות הדבוק בו וגוף השמנינות נבלע בצנון.הדיח

  תורת הבית הארוך בית ג שער ד

ר מותר גרסינן בפרק כל הבשר דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאכלן בכותח ושמואל אמר מותר רב אמר אסור נותן ]דף פו עמוד א[ טעם הוא ושמואל אמ
נו ראוי לחול נותן טעם בר נותן טעם הוא. כלומר שהבשר נותן טעם בקערה והקערה בדגים ועדיין היתר בהיתר הוא. והילכך נקלש הטעם הרבה ונתמעט עד שאי

ל מקום עליו עכשיו איסור בשר בחלב. משא"כ בשאר האיסורין שאיסורן מצד עצמן שאעפ"י שאין בו אלא נותן טעם בר נותן טעם או אפילו פחות מיכן מכ
ם נעשה גיעול לחברו ואעפ"י איסור שבו לא פרח. ולפיכך לא אמרו כן אלא בבשר בחלב וכמו שאמרנו. וכן בקדשים שאמרו בשילהי פרק בתרא דע"א כל יום ויו

תחילה שם איסור שאינו נגעל לגמרי וכנגדו לגבי איסורין דעלמא אסור אלא לאחר שנגעלה בליעתו בבישול זה נקלש ונתמעט הבלע כל כך שאינו ראוי לחול בו לכ
ז"ל וכן עיקר.  וכן פירש הרמב"םל שעלו שנתבשלו. נותר. ולפיכך דגים שעלו בקערה שנתמעט הטעם כל כך קודם שיערב בכותח הרי זה מותר. ופירש רש"י ז"

שלא נתבשלו אלא שהעלום מרותחין לתוך הקערה אבל נתבשלו בקערה אסורין דטעם גמור קולטין ממנה שכח האש מפליט הכלי הרבה.  ויש מי שפירשו
שמדיח את התנור הפת אע"פ עד שיוסק את התנור אלמא וראייתם מדאמרינן בפסחים פרק כל שעה אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה 

ראיה דהתם היינו טעמא משום קרטופני דאית ביה בתנור שאי אפשר לקנחם  ואין ראייתםאסורה ואף על גב שלא קבלה מן הממש אלא ממה שבלע התנור. 
אמר ומהאי טעמא דאמרן. וצנון שחתכו בסכין שאסרו בפרק ולהדיחם כל הצורך דההיא לאו דוקא בששט אותו כשהוא חם אלא אפילו שט בצונן דהא סתמא ק



"ל ועיקר. כל הבשר לאכלו בכותח התם לאו משום בלע שבסכין קאמר אלא משום שומן הקרוש על פני הסכין לפי שאין דרך לקנחו יפה וכמו שפירש שם רש"י ז
בשלא הדיחה דגים שעלו בה אסורין שהרי מן הממש קבלו. וכן דעת רבנו  אבל קערה דרכן של בריות לקנחן יפה יפה קודם שישתמשו בה ובהכין איירינן הא

רה טעם יצחק ב"ר שמואל ז"ל הידוע בעל התוספות. וכל שכן אם עלו בקערה בבישול עם רוטב שהרי אין כאן אלא נותן טעם בר נותן טעם שהרי נתנה הקע
 ברוטב והרוטב בדגים. 

  ן תסזהלכות בשר בחלב סימ –ספר אור זרוע חלק א 

ואל אתמר דגים שעלו בקערה. כשהיו רותחים נתנום לתוך הקערה שאכלו בה בשר. רב אמר אסור לאכלן בכותח לפי שבלעו מטעם בשר הנבלע בקערה. ושמ
ן הוי כבשר גמור. אמר מותר לאוכלן בכותח. נ"ט בר נ"ט הוא. אם היו מבושלין עם הבשר ממש היו אסורין לאוכלן עם הכותח לפי שהבשר נותן בהם טעם ראשו

ים טעם אבל קערה זו היא עצמה אינה בשר אלא שקיבלה טעם מן הבשר ושוב נתנה טעם בדגים הרי יש כאן נ"ט בר נ"ט. ועדיין שניהם היתר וכשיתנו הדג
פסק רבינו תר לאוכלן בכותח. בכותח זהו טעם שלישי. הלכך שרי דכולי האי לא חשיב טעם לאיסורא. אמר חזקיה משמי' דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מו

בתשובה אחת. דוקא עלו. אבל נתבשלו אסור דבלע טובא והוי כחד טעמא. ובא מעשה לפניו בביצים שנתבשלו בקדירה שבישלו בה חלב ואסר לעשות  שלמה
לה אסורה עד שיסיק את התנור והא התם מהם טפילה של בשר ואתי שפיר לדבריו ההיא דפ' כל )הבשר( ]שעה[ אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כו

חת התנור התנור קיבל טעם מן האלי' ושוב נתן טעם בפת. וכשיתן הפת טעם בחלב הוי טעם שלישי ואעפ"כ אסור. אלא משום דהוי כדגים שנתבשלו דשומן טי
 ורבינו יצחקבלע. ומסתמא בישול לא גרע מחורפי' דצנון. בולע יותר מדאי. ואתי נמי שפיר הא דפסקי' דצנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח דאגב חורפי' 

זצ"ל אומר דה"ה נתבשלו. ומביא ראי' מפ' דם חטאת דאמרי' גבי שלמים בכל יום ויום נעשה גיעול לחבירו. שכשהיו מקריבין שלמים כל ימות  ב"ר שמואל
קדירה והקדרה בשלמים של מחר ועדיין הכל היתר ולא יעשה עדיין ]נותר[ הרגל מותרין לבשל בקדירה אחת והתם איכא נ"ט בר נ"ט. שהשלמים נותנים טעם ב

 עד שיחשך. והלכך מותר אף על גב דנתבשלו ולא קא ממעט באכילת שלמים. ואפי' נאמר דשאני התם שהוא טעם שלישי שיש מים בקדירה שמבשלים בה
טפילה של בשר שבתוך המים שנתבשלו. מיהו אם בישל בקדרה בלא מים אין השלמים. מטעם זה נמי מותרים הביצים שנתבשלו בקדרה החולבת לעשות מהם 

 מר כלשון שנילהתיר מטעם זה. וההיא דפ' דם חטאת אומר ר"ת זצ"ל דשאני התם דקינוח לא מהני דאינו מתקנח יפה והוי השומן בעין. וההיא דצנון איכא למי
ואל ב"ר שמ וכן נראה לרבינו יצחקר. וכשחותך הוי צנון בולע מן הממש ואין מיכן ראיה לפירושו. שפי' רבינו שלמה לפי שהסכין פעמי' שהשומן עליו ואינו ניכ

 שהורה בו הלכה למעשה: וכן קיבל מרבינו תםזצ"ל הלכה למעשה דאין חילוק בין עלו לנתבשלו. אלא נתבשלו נמי שרו. 

  כל הבשר דף מ עמוד ב –הר"ן על הרי"ף מסכת חולין פרק ח 

 בקערה. שעלו מן הצלי כשהן רותחין ונתנן לתוך הקערה שאכלו בה בשר אסור לאכלן בכותח לפי שבלעו מטעם הבשר הנבלע בקערה:דגים שעלו 

מפרשינן בגמ' משום דנ"ט בר נ"ט הוא כלומר שאם היו מבושלים עם בשר ממש ודאי שהיו אסורין לאכלן בכותח מפני שהבשר נותן בהם  ושמואל אמר מותר.
מי שמואל שאסור לאכול חלב רותח בקערה ]של בשר[ דנותן טעם ראשון הוי כבשר גמור אבל קערה זו היא עצמה אינה בשר אלא שנבלע בה טעם טעם ומודה נ

 יתמרבפירוש א הבשר ולפיכך אינה חוזרת ואוסרת הדגים משום טעם דהוו להו הנך דגים נתינת טעם בר נתינת טעם ואינו כבשר ואמרינן עלה בגמ' והא דרב לאו
ליה בשולא אלא מכללא איתמר דרב איקלע לבי רב שימי בר חייא בר בריה חש בעיניה עבדו ליה שיפא בצעא כלומר קילור לעין מסמנין בקערה בתר הכי רמי 

ישול אלמא דאית ליה בגויה כלומר שנתנו תבשיל באותה קערה לאחר זמן אמר יהיב טעמא כולי האי כלומר וכי נותן כל כך טעם בקערה שחוזר ונותן טעם בב
א איתמר לרב נתינת טעם בר נתינת טעם בעלמא ולא היא דשאני סמנין דנפיש מררייהו ע"כ. ואיכא למידק כיון דאמרינן דהא דרב מכללא דהא עובדא דשיפ

כא אלא שני טעמים שהקערה היכי אמרינן דאפילו שמואל מודה דאסור לאכול חלב רותח בקדרה שבשל בה בשר והא הך עובדא דכותיה היא דהכא נמי לי
וכיון שכן קבלה טעם מן השיפא וחזרה ונתנה טעם בבישול והיינו דומיא דהך דתניא קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב דאמרינן דאפי' שמואל מודה בה 

ממשו מאותו דבר מר וכיון שנתן טעם  שאותו שיפא דבר מר היה מעורב בה אבל לא היה עיקר תירץ הרמב"ן ז"להיכי איתמר מימריה דרב מכללא דההיא. 
 דאנן הכי קאמרינן מכללא איתמר דרב כי אמר יהיב טעמא כולי האי לאגמורי ולי אין צורך לכך .בבישול הוה ליה נ"ט בר נ"ט ממש דומיא דדגים שעלו בקערה

א"כ היכי קאמרינן ולא היא שאני התם דנפיש מרריה טפי הלכה הוא דקאמר הכי ולומר דטעם שני חזק וחשוב הוא וראוי לאסור דבר אחר מטעם ראשון וכ"ת 
אתמר כלומר דא"ה למאי כוון רב ומאי קמ"ל לאו קושיא הוא שכבר כתבו בזה דכי אמרינן ולא היא דהתם משום דנפיש מרריה טפי למדחייה לדרב גופיה הוא ד

ב דאיהו סבר דטעם שני חזק בכל מקום כמו שהוא חזק בזה ודחינן לה דנהי דודאי מכללא דהא שמעינן דאית ליה לרב נ"ט בר נ"ט אסור אפ"ה ליתא לדר
לאשמועינן דליתא דהתם משום דנפיש מרריה הוא דיהיב טעמא כולי האי ושיערו חכמים אין לך נותן טעם בכל האיסורין גדול כמוהו אבל ודאי מודינן דרב 

בשאר דוכתי ורב ודאי הכי ס"ל דהא אמרינן בגמ' דאהדר ליה ר' אלעזר חס ליה לזרעיה איסורא הוא דאיכוין והיינו דלא אמרינן דאי מכללא מאי כדאמרינן 
ר איירי דאבא בר אבא דליספי לי מידי דלא שמיע לי זו היא שיטת רש"י ז"ל. אבל אחרים סוברים דשמואל אפילו טעם שני התיר והכא בדגים שעלו עם בש

שאין כאן אלא נותן טעם לשמואל[ הבשר בדגים והדגים בכותח והיינו דמוכחין הא דרב מההוא עובדא דשיפא ואתי להו אע"פ דקאמר דמותר לאוכלן בכותח ]
ותן כפשטיה למאי דסבירא להו בשני טעמים בלבד הוא שנחלקו וכ"ת א"כ תיקשי לשמואל הא דתניא קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנ

פולט ממשו של איסור ראשון ואין שיטה זו מחוורת אלא בטעם שני אפילו שמואל מודה דאסור ובטעם שלישי הוא שנחלקו. טעם תירצו בזה שע"י האור 
שהן רותחין אבל נתבשלו בה אסורין דכל כה"ג ממשו של בשר הבלוע בקערה נפלט בהם אע"פ עוד לומר דאפילו בכה"ג דוקא שעלו בקערה  ואחרים מחמירין

לו עם בשר ממש דאסורין והביא ראיה מדתניא בפרק כל שעה )דף ל ב( אין טשין את התנור באליה ]דף מא עמוד א[ ואם טש כל הפת והוה ליה כאילו נתבש
וי האליה כולה אסורה עד שיסיק את התנור מדבעינן היסק ולא סגיא בקנוח ש"מ דנ"ט בר נ"ט ע"י בישול אסור דהא הכא כי מקנח ליה בלחוד טעם שלישי ה

ר תנור בפת והפת בכותח ומדבעינן היסק ש"מ דע"י האש חשוב טפי ואוסר והיינו טעמא נמי דמאי דאמרינן דצנון שחתכו בסכין שחתך בו בשר דאסובתנור וה
ה רש"י תב זלאכלו בכותח דמשום חורפא ]דצנון[ מפליט ליה לסכין עיקר ממשו של איסור והוה ליה נותן טעם ראשון ואוסר וכ"ש בבשול גמור שאוסר וכבר כ

שאר דכי אמרינן לענין פת עד שיסיק את התנור אינו אלא משום גזרה שמא לא יקנחנו יפה יפה שדרך התנור להיות נ ואין אלו ראיותז"ל בפירושיו ]בלשון שני[ 
 [ דגים מותר לאכלן בכותח וצנוןלח בטיחת האליה ואין אותו לחות עובר ע"י קנוח אבל קדרה שבישל בה בשר אין בה ממשו של איסור ולפיכך אפילו בישל ]בה

כן ואף זה שחתכו בסכין נמי דאסור לאכלו בכותח דרך סעודה שנו כאן שדרך הסכינין כשחותכין בהם על השולחן להיות בהם שמנונית ואינן מקונחין כל צר
ישות למה ליה למגרדיה כלל הא נ"ט בר נ"ט הוא כתב רש"י ז"ל ]בלשון ראשון[ וכן עיקר דאם איתא דמשום בליעת הסכין הוא ולא משום טיחה שעל פניו ק

כלן אלא ודאי כדאמרן וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות מאכלות אסורות שכך כתב קערה שאוכל בה בשר ובישלו בה דגים. ]אותם הדגים[ מותרין לא
רא הוא כיון דאקליש כולי האי לא חשיב למיסר אבל במידי בכותח. והוי יודע דלא שרינן נ"ט בר נ"ט אלא בשל היתר כבשר בחלב דכיון דטעם שני אכתי הית

  .דאיסורא כל היכא דאיכא טעמא כלל אוסר עד סוף כל העולם

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

 אכלן בכותח.פת שאפאה עם הצלי ק ודגים * שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב, קערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים אותן הדגים מותר ר ל

  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

יה פטומא ]ק[ בפרק כיצד צולין וכן פר"ת שהלכה כן ואפי' רבא דאמר בע"ז גבי בת תיהא ריחא לאו מילתא היא הכא מודה דריחא מילתא היא דריח דאית ב
"ת דוקא בתנורים שלהם דנפישי פטומייהו אבל בתנורים גדולים כעין שלנו מותר לאפות שאני ודלא כרש"י שפירש דאין הלכה כההיא אלא כרבא דהתם ועוד אר

זה כתב פת עם צלי שיש שם אויר גדול ועל דגים שכתב בעמוד איתא נמי התם וגרס עלה רב אשי אמר אפילו במלחא נמי לא דקשה לריחא ולדבר אחר, וכל 
 רא"ם מפר"ת ס"ה ועיין לקמן פט"ו ע"כ:

ו על לשון העמוד וז"ל איני מבין דבריו למה כתב דגים שצלויין עם הבשר אסור לאכלן בחלב דה"ה נמי מבושלין עמו שהרי לא התיר אלא כשנתבשל * ]כתב הטור
 בקערה של בשר ואם בא להחמיר בצלי א"כ למה כתב עם הבשר אפי' בלא בשר נמי בכלי של בשר אסור ע"כ[:



לן בכותח וטעמא משום דהוי נ"ט בר נ"ט מן הבשר בקערה ומן הקערה בדגים ועדיין היתר הוא, ופי' חתנו של רש"י ]ר[ דגים שעלו בקערה של בשר מותר לאוכ
היינו דוקא משמו דוקא עלו פי' שעלו רותחין מן הכלי לתוך הקערה אבל אם נתבשלו אסורים דעיקר הטעם נפלט מן הכלי ופר"י דאפילו אם נאמר נתבשלו לא 

הטעם מתפשט במים ואיכא ג' נותני טעם של היתר וביצים או ירקות או קטניות ששלקן בכלי של חלב אבל הכלי מקונח ונקי מחלב  צלי אבל נתבשלו במים
י משם במים אפילו אם הוא בן יומא מותר לאכול בתבשיל של בשר או להשים הביצים במוליתות של בשר וכן איפכא דאיכא ג' נותני טעם של היתר, ראשון בכל

 יצים ובירקות. וקערות של בשר בני יומן שהודחו במחבת שאינה בת יומא על האש לא מבעיא הקערות דמותרות שלא קלטו אלא טעם מכלי שאינו בןומשם בב
כיון יומא והוי לפגם אלא אפי' המחבת מותרת לבשל בה חלב משום ג' נותני טעם של היתר מן הבשר בקערה ומשם במים ומשם במחבת ועדיין היתר הוא 
ין אם שאינה בת יומא והוא שיהו הקערות מקונחות יפה שלא יהא בהן ליכלולך מרק של בשר קודם שהודחו והשתא ליכא אלא פליטת טעם של היתר וכן הד

שט רוב שהביצים והירקות והקערות נוגעות במחבת ליכא למימר אין כאן אלא שני נותני טעם מדאמר נצלו לא דכיון דאיכא מים במחבת ומתפאע"פ איפכא 
נפלט  טעם במים הוו ג' נותני טעם ושרי אבל אם שניהם בני יומן גם המחבת גם הקערות הכל אסור דטעם הקערות וטעם המחבת שהוא טעם חלב וטעם בשר

רותחים שאם אין במים ונאסרו משום חלב ובשר שבהן והם חזרו ונבלעו במחבת ובקערות והכל אסור וכן הדין בקערות של בשר ושל חלב שהדיחם יחד במים 
ואין ראיה  שניהם בני יומן כלן מותרין כדפי' ספר התרומה והמצות. אמנם דגים שנצלו בשפוד שצלו בו בשר אולי יש להחמיר בהן יותר מדגים שעלו בקערה

 ר התרומה ע"כ: מההיא דעבודה זרה כל יום נעשה גיעול לחבירו להתירם ולא מההיא דכל שעה אין טשין את התנור וכו' לאוסרה וע"ש בספ

  רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

. . פרק כיצד צולין )דף ע"ו( ומיירי שצלאן בתנור אחד ואינם נוגעים זה בזה. וא"ת הא קי"ל כרבא דאמר ריחא לאו מילתא היאפת שאפאה עם הצלי וכו']כג[ 
והבשר מפוטם ובכה"ג ריחא מילתא היא. והטור השיג על דברי רבינו סי' צ"ח וכבודו י"ל דהכא אית בה תרתי לריעותא. חדא שהתנורים שלהם היו צרים 

 במקומו מונח שלא ירד לדעת רבינו וק"ל:

. היינו הך דדגים שעלו בקערה ודעת רבינו דלאו דוקא עלו אלא אפי' נתבשלו בה מותר דהוי נ"ט בר נ"ט קודם האיסור כיצד הבשר קערה שאכלו בה בשר וכו'
ר בקערה והקערה בדגים ועדיין הכל מותר הילכך מותר לאכלן בכותח ולא התירו נ"ט בר נ"ט אלא בבשר וחלב לפי שכל אחד מותר בפ"ע אבל לא בשא נתן טעם

תני טעם נו איסורין. וא"ת לפי פירוש רבינו אמאי לא אמר דגים שנתבשלו בקערה של בשר. וי"ל דאי הוה אמר הכי הוה משמע דוקא שנתבשלו במים דאיכא ג'
ראיתי מי  הבשר בקערה והקערה במים והמים בדגים להכי קאמר שעלו בקערה בכל גוונא אפי' בלא מים דליכא אלא תרי נותני טעם מותר לאוכלן בחלב. וכבר

ערה שהיא בלועה מהבשר שכתב דגים שניצלו בשפוד שצלו בו בשר אולי יש להחמיר יותר מדגים שעלו בקערה. ואיתא בהגה"ה ואני אומר שהדברים ק"ו אם הק
 ע"י משקה ומבליע בדגים ע"י משקה מותר כ"ש בשפוד שאין שם משקה שהאור שואב ומכלה הכל שהוא מותר כיון דאיכא תרי נותני טעם: 

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

 ן )דף ע"ו( תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא פת שאפאה עם צלי בתנור]כג[ פת שאפאה עם הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בכותח. בפרק כיצד צולי
ור אסור לאכלה בכותחא ההיא ביניתא דאיטויא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא וכתב הרי"ף דאפילו למ"ד ריחא לאו מילתא היא אס

ולא כדברי טי"ד סימן צ"ה שעלה על דעתו שפירוש דברי רבינו שצלאן עם הבשר הוא שכן פירוש דברי רבינו  ודבר פשוטופרש"י בהדי בישרא בתנור אחד. 
 מחוברין לו ממש ומפני כך כתב עליו שאינו מבין דבריו:

. מסקנא דגמרא פ' כל הבשר )דף קי"א:( דגים שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח משום דהוי נ"ט בר נ"ט הבשר קערה שאכלו בה בשר ובשלו בה דגים וכו'
 והקערה בדגים ואיכא תרי נותני טעם קודם שיבא לכלל איסור: בקערה

  אירי( מסכת חולין פרק ח דף קיא עמוד בבית הבחירה )מ

אפי' יש מי שאומר שלא הותרו דגים אלו לאכלם בגוף החלב אלא בכותח שבדרך זה הם שני טעמים של היתר מתערבים זה בזה אבל כל שיש טעם מצד אחד 
איל ויש בו טעם ומתערב עם גוף החלב אסור לא הותר אלא בשאין גוף בשר מצד זה ולא גוף חלב מצד זה אלא טעם מכאן וטעם מכאן וכן הוא שני או שלישי הו

 כתבוה תלמידי גדולי המפרשים בחדושיהם והדברים נראין להקל על הצדדין שכתבנו:

של בשר והודחו ביחד ברותחים שכלן אסורות שפליטת החלב ופליטת הבשר  חכמי הצרפתים הורו בנשים עצלות שנתערבה להם כף או קערה חולבת בקערות
בל זו אחר נתערבו במים ונעשו איסור בשעה שאין כאן אלא נותן טעם אחד והוא הבשר בקערה זו והחלב בקערה זו ונפלטו שניהם ביחד בתוך המים ואסרום א

בליעות ממנו את הקערות ונמצא הבשר נותן טעם בקערה והקערה במים ועדין הוא היתר זו מותרות שהרי פליטות אלו נותנות טעם במים והמים חוזרות ומ
קערה של ואין פליטת החולבת ראויה עוד לאסור את המים ומ"מ אם יש בקערה זו ממש השמנונית על פניה ראוי לשער את המים בכדי ששים כנגדו ואם היא 

ים בכדי כלה או בכדי פליטתה בשיעור מרווח על הדרך שביארנו בפרק גיד הנשה שכל שחוזר להכשירו גוים או של איסור אחר אוסרת את כלן אם אין במים שש
 שאינו מבשל וכן אפי' לא היו קערות אלו או מקצתןאע"פ שרחיצתן בכלי שני כבר ביארנו שכלי שני מפליט ומבליע אע"פ משערין במה שהוא פולט באומד יפה ו

 להשתמש בהן לכתחלה:בנות יומן הרי מ"מ אינן ראויות 

לפס מכח שמועה זו אתה למד על ביצים שנתבשלו בקדרה של בשר אפי' בלא קליפה או שנתטגנו באלפס של בשר שאם כבר הודחה או נתקנחה הקדרה או הא
עה וכן הירקות שנתבשלו שמותר לאכלם בתבשיל של חלב או לערבם עם גבינה ביחד אחר שלא היה עכשיו בבשול או טגון זה בשר אלא טעם בשר מצד הבלי

לבות וכן בלא בשר בקדרה של בשר והודחה הקדרה שמותר לאכול עם אותו תבשיל גבנה וכן אם הדבר בהפך וכן ירקות אלו או ביצים אלו נאכלין בקערות חו
 הדבר בהפך ואפי' היו הקדרות בנות יומן:

בטעמו של רב שהיה אוסר דאייתי ליה שיפא ר"ל משיחה של סמים ועבדוה בצעא  יש חוככים להקל בנותן טעם בר נותן טעם אף בשאר איסורין ממה שאמרו
שזה טעם ר"ל בקערה וחוורוה ר"ל שאחר כן רחצו הקערה ונתנו טעם בקערה ורמו ליה בשולא בגווה והרגיש בטעם הסמים ואמר יהיב טעמא כלי האי כלומר 

כלומר הא בדברים אחרים אינו קרוי טעם אלמא שאינו טעם כלל אף בכל האיסורין ואין זה גמור הוא ואמרו על זה ולא היא התם משום דנפיש מרריה הוא 
יתר בשניה כלום שאם כן היה להם לומר נותן טעם בר נותן טעם רב אמר אסור ושמואל אמר מותר ולמה פרשו דגים שעלו בקערה אלא שבזו מפני שעדין הוא ה

 ם כלום:הוצרכו להזכירה הא בשאר איסורין אין אחר הטע

  שערי דורא איסור והיתר סימן נז

שר רותח פרק כל הבשר )קיא ע"ב( אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח. פירוש דגים רותחין שנתנן בקערה שאכלו בה ב
 ונפלט קודם שנכנס באיסור, שהבשר נותן טעם בקערה והקערה מותר לאוכלן בכותח שיש בה חלב. ]ג[ לפי שהוא נותן טעם בר נותן טעם, שני פעמים נבלע הטעם

ים במחבת של נותן טעם בדגים ועדיין שני טעמים הללו של היתר שאין עוד טעמו הפולט חשוב טעם, לכן מותר לאכול בחלב. וקיימא לן דכל שכן כשנתבשלו דג
 במחבת והמחבת במים והמים בדגים ועדיין היתר הוא ומותרין לאכול בכותח. בשר שמותרין לאכול בכותח, שיש בה ג' נותני טעם להתיר, הבשר נותן טעם

  שערי דורא איסור והיתר סימן נח

ן בצים שנתבשלו במחבת חולבת בת יומא מותר לתתן במולייתא שקורין פשטידא. או אם נתבשלו במחבת של בשר מותר לתתן בפלאדין. או ירקות ששלק וגם
מחלב מותר לאוכלן בתבשיל של בשר או איפכא. וכן קטנית שנתבשלו בקדירה של חלב מותר לאוכלן בקערה של בשר או איפכא. במחבת חולבת שהיתה נקייה 

 ואפילו אם היה המחבת והקדירה בת יומא הכל מותר. כמו דגים שעלו בקערה שהיה בה בשר שמותר לאוכלן בכותח.

שהיא בת יומא, או איפכא, דהוי כמו דגים שעלו בקערה דשרינן אע"פ שאוכלין בשר עם זה הפת, אע"פ וכן מותר ללוש עיסה במים שמחממין במחבת חולבת, 
ואחד  אפילו אם נתבשלו, שהמים הן כמו דגים, שאין במחבת רק נתינת טעם ואותו טעם הולך במים, נמצא שהמים הם נ"ט בר נ"ט דהתירא, פי' דכל אחד

 )ההמשך בסעיף ג(. היתר בפני עצמו.



  י התוספות סימן נאשו"ת בעל

[ וששאלת על תבשיל של ירק ושל קטנית שנתבשל בקדירה של בשר שהודח יפה יפה שאין לחוש שיש בה לממשות בשר, מהו לאכל גבינה אחר תשובת מהר"ם]
 אותו תבשיל בלא קינוח הפה ונטילת ידים. 

דאיכא תרי  בעם בר נותן טעם, כמו דגים שעלו בקערה שמותר לאכול בכותחנראה דלא תיבעי שאינה בת יומא, אלא אפילו היא בת יומא מותר משום נותן ט
 לא, וראייתו נותני טעם דהיתר קודם שיבא לכלל איסור: הבשר בקערה, והקערה בדגים, ואכתי היתר הוא. ואפילו לריב"ן שפירש בשם רש"י: עלו אין, נתבשלו

ואם טש כל הפת כולה אסורה, אף על גב דאיכא נותן טעם בר נותן טעם להיתר, אלא משום דהוה ליה נתבשלו ואסור, ומתוך כך  גמאין טשין את התנור באליה
בעין  אסר רש"י ביצים שנתבשלו תוך מחבת חולבת בת יומא להשים אותם תוך פשטיידא. ור"י חולק, דטעמא הוה התם משום דהוי שמנונית וממשות השומן

 ת שנתקנחה יפה ונתבשלו בה, כך הוא נתבשלו כמו עלו בה מרותחין, ואין להאריך. בתנור. אבל מחב

ריפתא אפילו מיהו נראה דהכא כל אפיא שוין דמותר לאכול חלב וגבינה אחריהם, דאמר פ' כל שעה: ההוא תנורא תיחו בו טחיא, אסרי דבי בר אהילאי למיכל 
א אתי למיכל בתר חלבא. ואין להקשות לפי' רש"י דביצים שנתבשלו במחבת חולבת אסור לתתם בתבשיל במילחא, דילמא אתו למיכלא בכותח, ולא קאמרי דלמ

כא דגבי פת דאי של בשר, אפילו בעינייהו נמי ליתסרו, דילמא אתי למיכלינהו בהדי בשר, דאמר פ' כל שעה גבי מכאן ואילך לושו לי בחלבא בעינא דתורא שרי.
 נן לתקלה לזמן מרובה, קודם שיכלה ביומא משתלי ואכיל ליה בחלבא. מיני טובא ושנאפה בתנור חיישי

כי הכא דהכשר נותן טעם בקדירה, והקדירה בתבשיל של ירק או הקטנית,  וועוד חוזרני להביא ראיה להיתר דהא נותן טעם בר נותן טעם ליכא מאן דאסר
נן , והיאך נאסר אחרי כן לאכול גבינה או חלב. ועוד השלישי לא נותן טעם הוא, כי צווהתבשיל נותן טעם בידו ובפיו של האדם האוכל, ואכתי כולהו בהיתירא

גבינה חובה. הוא ולא יהיב טעמא בידי אדם או בפיו. ועוד דאמר פ' כל הבשר: אמצעי' רשות, לא שנו אלא בין תבשיל לתבשיל, אבל בין תבשיל בשר לתבשיל 
וכל הבשר אלא התבשיל שנתבשל בו בשר, ואחר כן לאכול התבשיל שנתבשל בו גבינה, כיון דלא אכיל בישרא ומפרש ר"ת בין תבשיל שנתבשל בו בשר ואינו א

ה לא נהירא, וגבינה בעינייהו לא בעי הדחה וקינוח הפה. אבל בין תבשיל דבשר לגבינה שאחריו חובה. ואעפ"י שרשב"ם פירש בין תבשיל דבשר לתבשיל דגבינ
איצטריך למימר רשות. והשתא אפילו אחר תבשיל שנתבשל בו בשר כי בעי למיכל תבשיל של גבינה הוי רשות, כ"ש בתבשיל זה דמאי נטילת ידים שייך התם ד

 []הובא בקצרה בהגהות דערי דורא סימן עו אות ד .ושלום מאיר בר ברוךדאית ביה כמה נותני טעם, דמותר לאכול אפילו גבינה גופה אחריו בלא נטילת ידים. 

 סעיף ב

  "ת הרשב"א חלק א סימן תמטשו

במכתש חולבת שאינו בן יומו עם תבלין ושמו אותם בתרנגולת. מי נימא דנותן טעם בר נותן טעם הוא ומותרת  ת בצים שנתבשלו על האש וכתשו אותושאל
 התרנגולת? 

ואפילו המכתש בן יומו. וכ"ש בזה שאינו בן יומו שהוא טעם לפגם ואפילו נתבשלה התרנגולת עצמה  ,תשובה נותן טעם בר נותן טעם בר נותן טעם הוא ומותר
שכבר  פי שנותן טעם לפגם הוא. ואע"פגם זה מותר ל ,כדקיי"ל נותן טעם לפגם מותר. ולפיכך מה שחזרת ושאלת שחזרו וכתשו באותו יום בצים עם מרק בשר

לפגם לעולם שבאותו  חר זמן שבא לפגם, שא"כ אין לך טעםשכל שהוא לפגם אינו חוזר לשבח מחמת בישול שבישלו בו א בשו בו אותן בצים לא חזר בן יומו,כ
מעמידו  בשול יחזור לשבח. ואינו דומה למה שחששו קצת מגדולי הצרפתים לומר שאם תוך יומו קודם שבא לפגם בשלו בו אפילו דברים מותרין אותו בשול

אע"פ ין לפגם. אבל כל זמן שבא לפגם אינו חוזר לשבח מחמת בישול אחר. ומחמת התבלין שנכתשו עם הבצים מסתברא שאין בו חשש. בשבחו כיון שלא בא עד
דנותן טעם לפגם מותר אגב חורפא דחלתיתא מחליא ליה. הכא דבר  תכי ליה בסכינא דארמאי. ואע"גשאסרו חלתית של גוים ואמר טעמא מאי משום דמח

 שנתערבו עם הבצים. ואין כל כך חריפות בהן למתק ולהחזיר לשבח פליטת המכתש. מועט הוא תבלין

 סעיף ג

  תוספות מסכת חולין דף קיב עמוד א

אלא אפילו נתבשלו אם  ,יש לאסור אפילו אם נאמר לאו דוקא עלו ,וקערות שמשתמשין בהן בשר שהודחו במחבת של חלב בכלי ראשון ושניהם בני יומן
דהקערות נוגעות במחבת ונפלט טעם מזה  ,ואפילו אין שמנונית בעין אסור .דהוי כסכין שלא נתקנח דאסר בקונטרס ללשון אחר ,השמנונית בעין על הקערות
 מיד נאסרו המים וחוזרין ואוסרין הקערותדהא כשהטעם שני של בשר ושל חלב נכנס במים  ,ועוד דלא דמי כלל לדגים שעלו בקערה ,לזה והוי טעם שני באיסור

 ואם האחד אינו בן יומו אז אותו שהוא בן יומו מותר. ,והמחבת

 

  רא"ש מסכת חולין פרק ח

ועודנו היתר עד שיתערב באותן  ,במים יה נ"ט בר נ"ט. הבשר בקערה והקערה]כט[ וקערות שנשתמשו בהן בשר שהודחו ביורה חולבת ושניהם בני יומן הוה ל
דאסר נתבשלו אסורות הקערות והיורה. ול"נ דאף לריב"ן הכל מותר דלא אסר נתבשלו אלא לאכלן בכותח  ולפירוש ריב"ןים טעם החלב הנפלט מן היורה. המ

החלב שטעם שני של הבשר נ"ט לתוך ממשות של חלב, אבל הכא שטעם שני של הבשר שבתוך המים אין נ"ט לתוך ממשות החלב אלא מתערב עם טעם שני של 
רה שבתוך המים נראה שהמים מותרים והכל מותר. אמנם יש לאסור מטעם אחר לפי שכשמדיחין קערות נדבק בהו שמנונית של המאכל ונוגע ביורה ונאס

 היורה מממשות הבשר שנכנס בה והכל אסור: 

 דף קיא עמוד ב –חידושי הרמב"ן מסכת חולין פרק ח 

קערות שהודחו במחבת חולבת במים רותחין ושתיהן בני יומן פשיטא דהכל אסור דטעם בשר שבקערות נפלט במים וטעם חלב שבמחבת  כתב בעל התרומות ז"ל
דהיינו דגים שעלו בקערה מותר  ,אשתבוש כהני ואני אומרנפלט במים ומיד נאסרו המים משום בשר וחלב שבהם וכי חזרו ונבלעו במחבת ובקערות אסרו הכל. 

כותח ממש, דקערה היינו קערה, מים רותחין שפלטה בהן היינו דגים, מחבת חולבת היינו כותח, כשם שהדגים מותר לאכלן בכותח כך המים האלו לאכלן ב
הם,  טעמים מותר ליתן אותן בין בכותח בין בפליטת חלב שבמחבת, ודבר ברור הוא, ואע"פ שהסכמנו לפרש דשלשה נותני טעמים בעינן, כאן נמי שלשה נותני

ע בדגים בשר בקערות קערות במים מים בחלב, ולא אמרינן חלב שבמים נתערב עם טעם שני של בשר שבהן, כשם שאין אומרין בדגים דטעם החלב שבכותח נבל
 אלא בנותן טעם, הלכךויהא אוסרן, וכן בדין לפי שאין בשר שבדגים או במים אוסרין עד שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה, שאין בשר בחלב אוסר לעולם 

 הוו להו טעם שלישי והכל מותר.

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מא עמוד א

קערות שהודחו במחבת חולבת במים רותחין ושתיהם בני יומן פשוט דהכל אסור דטעם שבקערות נפלט במים וטעם חלב שבמחבת נפלט  וכתב בספר התרומה
ואני אומר אישתבוש כהני דהיינו דגים  וכתב עליו הרמב"ן ז"לוכשחזרו ונבלעו במחבת ובקערות אסרו הכל  במים ומיד נאסרו המים משום בשר בחלב שבהן

ותח כך שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח דקערה היינו קערה. מים רותחין שפלטה בהם היינו דגים. מחבת חולבת היינו כותח כשם שהדגים מותר לאכלן בכ
שהסכמנו לפרש דשלשה נותני טעמים בעינן כאן נמי שלשה נותני אע"פ בכותח בין בפליטת חלב שבמחבת ודבר ברור הוא המים הללו מותר ליתן אותן בין 

בכותח טעמים הם ]בשר[ בקערות קערות במים מים בחלב ולא אמרינן חלב שבמים נתערב עם טעם שני של בשר שבהן כשם שאין אומרים בדגים דטעם החלב ש
וכן בדין לפי שאין בשר שבדגים או במים אוסרין עד שיתערבו עם החלב ויתנו טעם זה בזה שאין בשר בחלב אוסר לעולם אלא בנותן נבלע בדגים ויהא אוסרן 

שאני רואה דברי בעל התרומה ז"ל נכונים  ותמיהני עליהםלדעתו הבאין אחריו הרשב"א ז"ל ואחרים. ונמשכו טעם הילכך הוו להו טעם שלישי והכל מותר ע"כ. 
החלב  ורים, ולא דמי כלל לדגים שעלו בקערה, דהתם הכותח לא קבל טעם כלל מטעם ראשון דהיינו הקערה, אלא מן הדגים דהוו טעם שני, אבל כאן טעםובר



ך הנפלט לתוך המים מקבל טעם מטעם הבשר ראשון שבקערות, דמאן לימא לן שלא יתערבו פליטת הבשר ופליטת החלב בעצמן שלא באמצעות המים, הילכ
דמאי דשרינן נ"ט בר נ"ט לאו משום דסברינן שאין הטעם הראשון  ועודלא הוי נ"ט בר נ"ט אלא נותן טעם ראשון הוא שנותן טעם בחלב, הילכך לא דמי כלל. 

וו שני נותני טעמים של מתפשט והולך עד השלישי, דא"כ אפילו בשאר איסורין נימא הכי למאן דלית ליה חענ"נ, ואנן לא שרינן אלא בבשר בחלב וכיוצא בו דה
חלב היתר, הילכך דוקא כשטעם שני עמד בהיתר בלא תערובת חלב, אבל כאן שטעם שני לא עמד בפני עצמו כלל, אלא תכף שבא לעולם נתערב בטעמו של 

 ז"ל: וכדברי הרב בעל התרומהמסתברא ודאי דאסור, 

  שו"ת מים עמוקים חלק ב סימן סח

דמי לדגים כלל דהתם הכותח לא קבל טעם כלל מטעם ראשון. דהיינו קערה. אלא מן הדגי' דהוו טעם שני. אבל כאן טעם חלב הנפלט לתוך מ"ש הר"ן ז"ל דהדחת קערות לא 

ותן טעם בר נ"ט אלא נהמים מקבל טעם מטעם הבשר ראשון של הקערות, "דמאן לימא לן שלא יתערבו פליטת הבשר והחלב בעצמן שלא באמצעות המים". הילכך לא הוי נ"ט 

. בהבנת דבריו דהא פשיטא דאין לומר דפליטת הבשר והחלב מתערבין זה עם זה בעצמם ונוגעים זה בזה אף על גב דנפלטין תוך המים אלא שאני מסופקא' הוא שנתן טעם בחלב. 

הטעם. ואינו נרא' שיהא מחלק בין מים  הדגים שנתן בהם הבשר, ולא עם שבתוך הדגים שלא באמצעות הדגים דחלב עצמו מתערב עם טעם בשר עצמודא"כ גבי דגים נמי נימא 

כותח דאינו מקבל טעם מטעם לדגים. ואם דעתו ז"ל לחלק דגבי הדח' קערות כיון שהמים נוגעים בקערות מקבלים טעם מן הקערות עצמן. כיון שהם נוגעים בהם מה שאין כן ה

ם בשר אלא מטעם הנבלע בקערות מהבשר. וכמו שנראה מתחלת דבריו. עדין אולי שכל זה איננו שוה דאע"ג ראשון בטעם שבקערות. אלא מהדגי' שהם עצמם לא בלעו מטע

ועדין של התר. וטעם  דטעם חלב שבמים הוא מתערב עם טעם ראשון שבקערות. מ"מ טעם החלב שבתוך המים הנפלט מהיורה אינו אלא טעם שני חלב ביורה ומן היורה במים

נתן טעם ראשון שבקערות עצמו בולע ממנו. וא"כ כמו כן הדגים. דאת"ל ה"ה נתבשלו שהבשר נתן טעם בקערה וקערה בדגים והדגים בכותח. ה"נ החלב  א' שהיורה מפלטת אין

הנפלט מן היורה זה  טעם ביורה והיורה במים והמים בפליטת בשר הנפלט מן הקערות. ואפש' לומר שכונת הר"ן היא שמא נתערב טעם הבשר הנפלט מהקערה עם טעם החלב

התוס' בפ' כל הבשר. שאמ' עם זה שלא באמצעות המים. כגון שיגע הקערה ביורה עצמה ויצא הטע' מזה ומזה ויתערבו קודם שיכנסו הטעמים לתוך המים. ואולי הם הם דברי 

 ה שטעם היוצא מהיורה נכנס לתוך הקערה וטעם היוצ' מהקערה נכנסשמדברי התוס' נראאע"פ ועוד אפי' אין שמנונית וכו' דהקערות נוגעות במחבת ונפלט טעם מזה לזה. ו

שיחדו יפלטו ואחר שיתערבו יחזרו ויאסרו היורה והמחבת שכ"כ דמאן לימא לן שלא יתערבו פליטת הבשר והחלב וכו'. מ"מ כבר אפשר  לתוך היורה. אבל מדברי הר"ן נראה

י הר"ן. ואף שלא יתישבו מ"מ הכל הולך אל מקום אחד, דמה לי אם לאלתר שיצא הטעם מהקערה נכנס ביורה קודם לדחוק ולישבם כדברי התוספות. או דברי התוס' כמו דבר

 מים. והטעם השני שכתב הר"ןשיפלוט היורה. ומה לי אם שניהם יפלטו כא' ויגעו זה בזה, כיון שהקערה והיורה נוגעים זה בזה ומתערבים שני הטעמים אפי' שלא יהיו שם ה

 ם השלישי שכתבו התוספות שם.הוא הטע

  תורת הבית הארוך בית ג שער ד

דקערה חולבת וקערה שאכל בה בשר שהדיחן ביחד בתוך מים רותחין שאוסרות הן זו את זו, שפליטת הבשר ופליטת החלב פוגעות  והרב בעל התרומות ז"ל כתב
 מחוורין כלל, ואין דברים אלותן טעם אחד קודם שיתערב טעם הבשר עם טעם החלב. זו בזו ואוסרות זו את זו קודם שיבלעו בקערות, ונמצא שאין כאן אלא נו

ולא עוד אלא שהרי אין הקערות פולטות אלא בסבת המים שהפליטן, והילכך כל שזו או זו פולטת כבר חזרה אותה פליטה בתוך המים לנותן טעם בר נותן טעם. 
 ז"ל, ועיקר. וכן דעת הרמב"ןעם בר נותן טעם מעורבין זה בזה. שאין כאן בשר בחלב כלל, שהרי אין כאן אלא נותן ט

  שערי דורא איסור והיתר סימן נח

, הקערות כן לפי זה קערות שאכלו בהן רוטב של בשר רותח היום, והודחו במים רותחין שהיד סולדת בו, במחבת חולבת שאינה בת יומא אפילו בכלי ראשון אם
בה ג' נותני פשיטא שמותרות שלא קלטו רק טעם חלב מכלי שאינו בן יומו שנותן טעם לפגם, וגם המחבת מותרת לבשל בה חלב עוד אחר הדחה זו משום דיש 

נן טעם בר נותן טעם, תחילה מן הבשר בקערה ומשם במים ומשם במחבת, ואכתי היתר גמור הוא כיון שאינו בן יומא. ודוקא כשהקערות מקונחות שאי
ל אם האחת מליאה אב ]ט[מלוכלכות מן המרק של הבשר קודם שהדיחן במחבת, דאז ליכא רק פליטת טעם של הקערות במים, אז שייך היתר של נ"ט בר נ"ט, 

 והן מקונחות שמנונית או שיורי מאכל של בשר או של חלב במחבת או בקערות, הכל אסור דטעם ראשון הוא. וכן הדין אם הוא איפכא, קערות חולבות בני יומא
 מחלב והודחו במחבת של בשר שלא היתה בת יומא.

ל אסור אם הן על האש והיד סולדת בהן במים. והטעם, דטעם הקערות של בשר נפלט אבל אם המחבת חולבת והקערות של בשר שניהם בני יומן, פשיטא שהכ
צוננים  במים וגם של חלב מן המחבת נפלט במים, אם כן נאסרו מיד המים משום בשר בחלב, וכי חזרו ונבלעו במחבת ובקערות נאסרו הכל. ]אבל אם המים

 שבלעו זה מזה משום דדרך בישול אסרה תורה[.אע"פ ולי יומא בחלבא מותר מן התורה מותר הכל. כדאמרינן בשר בחלב חידוש הוא דאי תרו ליה כ

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן נז

דאם  ]ט[ אבל אם האחת מלאה שמנונית או שיורי מאכל של בשר או של חלב במחבת או בקערה הכל אסור דטעם ראשון הוא. יראה דהכל אסור לאו דווקא,
יומא מקונחת לא תיאסר חברתה כלל דלעולם טעם הנפלט ממנו פגום הוא. אלא לצדדים קאמר דהכל אסור, ר"ל היכא דאותה שאינה בת אותה שאינה בת 

ה )סי' יומא אינה מקונחת. ור"ל דפשיטא דאסור אפילו לסברת הרא"ש דכתב הכא דשרי בשניהם בני יומן משום דאין מתערב אלא טעם בטעם. ובספר התרומ
 מהרא"י ז"ל. .קים הללו כמעט בסגנון זה ולא כתב אהא דהכל אסורסא( כתב פס

שמדברי מהררא"י ז"ל שהוא בהג"ה זו נראה בכתביו )פו"כ( סימן צ"ז דאסור בשניהן בני יומן ודלא כסברת  ,]מבוא שערים[ אפילו לסברת הרא"ש כו'. דע לך
 הרא"ש שהתיר. וכן כתב הר"ר יונה בשער ל"ד סימן ט"ו.

  דורא איסור והיתר סימן נז הגהות שערי

איפכא, ]ד[ מהרי"ח פסק דכלי שני מבליע בכלי חרס. לפיכך יראה דיש לדקדק כשמדיחין קערות יחד ולפעמים נמצאת אחת של חרס תוך אחרות של בשר או 
ס, אין לחוש, דנהי נמי דכלי שני מבליע בכלי חרואיזה היא המלוכלכת בשיורי מאכל, אוסרת האחרות אפילו בכלי שני שהיד סולדת בו. אבל אם הם נקיות כולן 

לא קיימא לן הכי אלא כדכתב סמ"ג בשם ר"י  ובמרדכי כתב בשם ראבי"ה, מ"מ אינו מפליט ממנו וק"ל. וכמדומה לי שלא ראיתי מורי הוראה מדקדקין בכך.
ברתו נכוחות למבין. ובסמ"ג כתב דלכתחילה אין למלוג התרנגולת הלכה למעשה. ומסקנת התוס' דאינו מבשל אלא בכלי ראשון ולא בכלי שני. הכי נהוג כי ס

 ת כולן לכוליאלא בכלי שני. ולא ראיתי בגבולינו נוהגין כך למלוג תרנגולת אפילו בכלי שני. ואפשר לא משום חשש איסור נמנעין דאין איסור בדבר בכשרו
 עלמא. מהרא"י ז"ל.

קדרות כו'. כתב הר"ר יונה בשער ל"ד סי' כ"ג דאין חילוק לעניין כלי בין בקערות של עץ ומתכת וכלי חרס ו חרסדנהי נמי דכלי שני מבליע בכלי [ מבוא שערים]
 ולא ק"ל דכלי חרס בולע אף בכלי שני.

 סעיף ה

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיב עמוד א

ה כורא בעא מיניה רב דימי מרב נחמן: מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא? אמר ליה: אסור, דחלא מאי? אמר ליה: שרי, ומאי שנא? לכי תיכול על
 האי איתיה איסורא בעיניה, והאי ליתיה איסורא בעיניה. –דמלחא! מאי טעמא 

  רש"י מסכת חולין דף קיב עמוד א

דרך לתת חומץ לתוך התבשיל מי חיישינן שמא יפול  – דחלא מאימא יפול מן הכותח במלח והוא לא ידע וימלחו ממנו קדרת בשר. כותח מי חיישינן ש –כמכא 
ר כותח הנופל במלח נראה וניכ –כשתמדוד לי עליה כור של מלח בשכרי אומר לך טעמו של דבר. האי  – לכי תיכולמן הכותח בחומץ ויחזור ויתן ממנו לתבשיל. 

 שהוא עב ולא בטיל אבל כותח הנופל בחומץ ליתיה בעיניה וטעמא נמי לא יהיב כותח בחומץ.מפני 



  תוספות מסכת חולין דף קיב עמוד א

אין לאסור מטעם זה להניח בתבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב דהתם נזהר יפה שלא יפול מזה  –מהו לאנוחי כדא דמלחא בהדי כדא דכמכא א"ל אסור 
כא לא מסקי אדעתייהו ליזהר שלא יפול מן הכותח במלח ולא ידע וימלח ממנו בשר וכן דחלא כי דרך לתת חומץ בתבשיל וחיישינן שמא יפול מן על זה אבל ה

 הכותח לתוכו ויחזור ויתן לתוך התבשיל.

 סימן לב רא"ש מסכת חולין פרק ח

א"ל אסור. דחלא מאי א"ל שפיר דמי. מאי שנא. האי איתא לאיסורא  כדא דמילחא דכמכא גבי רב דימי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא ]לב[ בעי מיניה
אין לאסור מטעם זה לתת בתוך תיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב. דמיזהר זהירי שלא יפול מזה לזה אבל הכא לא *בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה 

 מנו לתבשיל:מסקי אדעתייהו להזהר שלא יפול מן הכותח במלח ונותן מ

  הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן לב

אם לא * ורבינו יהודה ברבי יצחק כתב בשם רש"י שיש להחמיר שלא להניח שני תבשילין של בשר וחלב סמוך זה לזה בתיבה אחת שמא יתערבו ולא ידעו 
 ומיהו בדיעבד דילמא לא מחזקינן איסורא ושרי. מא"ז: ,שיכסנו בטוב

  א איסור והיתר סימן סאהגהות שערי דור

לח וחיישינן ]יג[ פסק הספר )חולין קיב ע"א( דאסור לאנוחי כדא דכמכא לגבי כדא דמילחא משום דאיתא לאיסור בעין, ופרש"י דאינו מתבטל הכמכא בתוך המ
תבטל ואינו נותן טעם בחומץ. וכתבו דלמא אתי ליתן המלח בתבשיל של בשר. אבל גבי כדא דחלא שרי לאנוחי משום דליתא בעיניה, ופרש"י שהכותח מ

מזה לזה התוספות דאין לאסור מטעם זה להניח בתיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב, דשפיר מזהר זהירי דכיון דבתערובות אסור מיד זהירי שלא יפול 
ל רי דאחזוקי איסור לא מחזקינן. עכ"ל סימן א"ז פ' כע"כ. ואומר ר"י שירליאו"ן שכתב בשם ר"י דאסור דחיישינן שמא יתערבו. מיהו כתב אם הניח בדיעבד ש

 הבשר.

שירליאו"ן והכי נהוג דמותר לכתחלה דבשל סופרים הוא כו' דמדאורייתא ודאי שרי לאנוחי. ועוד מאחר דסתם תוספות ר"י ואשר"י סברי הכי, ליתא לדר"י 
 קמייהו. מהרא"י ז"ל.

י' סהר"ר יונה כתב בשער מ' סימן י"ח כא"ז דלעיל דלא קא שרי אלא דווקא בדיעבד. ועיין בב"י בטור י"ד ]מבוא שערים[ והכי נהוג דמותר לכתחילה כו'. אבל 
 צ"ה.

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מא עמוד א

מי חיישינן שמא יפול . כמכא חלב שהוא עב ולח או כותח מיבעיא ליה גרסי' בגמ' בעא רב אמי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמלחא בהדי כדא דכמכא
 כי תיכול עלהמן הכותח במלח והוא לא ידע וימלח ממנו בשר או יתן ממנו לתוך הקדרה א"ל אסור דחיישינן להכי. ובעא מיניה תו דחלא מאי א"ל שרי ומ"ש ל

 י שהוא עב ולא בטיל אבל כותח הנופל בחומץכורא דמילחא האי איתיה לאיסורא בעיניה והאי ליתא לאיסורא בעיניה. כלומר כותח שנפל למלח נראה וניכר מפנ
לכת לצור ליתיה בעיניה ובטל בששים. ואיכא למידק היכי חיישינן בכדא דמלחא שמא יפול מן הכמכא לתוכו והא אמרינן בפרקא קמא דע"ז )דף יב א( לא ה

חשו להם חכמים משום צינורא כלומר דלא חיישינן שמא  ששפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו להם חכמים ומפרשינן התם לא גוימימיך וראית ישראל ו
 וכתבו בתוס'לקדרה של ישראל איכא למימר דלצינורא דחד יומא לא חיישינן אבל הכא דכל יומי מסתפקי מינייהו חיישינן  גוינתזה צינורא מתוך קדרה של 

ובה דהתם נזהר יפה שלא יפול מזה אל זה אבל הכא לא מסיק אדעתיה שאין לאסור מטעם זה להניח בתיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב אפילו זמן מר
   פירש מהו לאנוחי כדא דמלחא גבי כדא דכמכא בסמוך ממש מי שייבא ליה מילחא לכותחא או לא ואמר ליה אסור דמילתא ודאי משאיב שאיב: ור"ח ז"ל

לכות מאכלות אסורות ובודאי דלהאי פירושא לא שייך מאי דאמרינן האי איתיה . כלומר מי חיישינן דשאיב וא"ל שרי וכ"כ הר"מ במז"ל בפ"ט מהדחלא מאי
 לאיסורא בעיניה ]והאי ליתיה לאיסורא בעיניה[ אלא שגרסא אחרת היה להם וכ"כ הראב"ד ז"ל בהשגות:

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כה

ששואב ממנו ונמצא מבשל הבשר במלח זה שיש בו טעם החלב, אבל מניח כד החומץ בצד כד הכמך שאין החומץ  תאין מניחין כד של מלח בצד כד של כמך מפני 
 שואב ממנו. +/השגת הראב"ד/ אבל מניח כד החומץ בצד כד הכמך. א"א גירסא אחרת יש אצלנו.+

  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כה

מא נופל מן החלב על המלח בלא ראות וימלחו ממנו בשר וכן ס"ה והתיר להושיב כד של בשר לצד כד של חלב בתיבה אחת ]ת[ אבל התוספות כתבו הטעם דש
 דמיזהר זהירי ביה יותר מבמלח וחומץ שמותר פי' מפני שאפילו אם יפול בו מן החלב מתבטל בו: 

  רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כה

ין זה מזה. ]כה[ אין מניחין כד של מלח וכו'. מסתברא שאין הדברים אמורים אלא בכלים של חרס ששואבין זה מזה דרך דפנותיהן אבל כלי מתכות אין שואב
לא ידע וימלח בה כנ"ל לפי גירסתו של רבינו. אבל לפי גרסת הספרים אין חלוק בין כלי חרס לשאר כלים דטעמא הוי משום שמא יפול מן הכותח במלח והוא 

 לבשר: 

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כה

ל דחלא מאי א" ]כה[ אין מניחין כד של מלח וכו'. בפ' כל הבשר )דף קי"ב( בעא מיניה רב דימי מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמילחא גבי כדא דכמכא א"ל אסור
 לאיסוריה בעיניה ופירש"י דמבעיא ליה מי חיישינן שמא יפול מן הכותח במלח והוא לא ידע וימלח שרי ומ"ש וכו' האי איתיה לאיסוריה בעיניה והאי ליתיה

בששים. אבל  ממנו בשר )או יתן ממנו לתוך הקדרה( האי כותח הנופל במלח נראה וניכר מפני שהוא עב ולא בטיל אבל כותח הנופל בחומץ ליתיה בעיניה ובטל
י כדא דמילחא בסמוך ממש קאמר משום דמשאב שאיב ליה מילחא לכותחא אבל חלא שרי משום דלא שאיב. וכתב הר"ן רבינו מפרש דלאנוחי כדא דכמכא גב

ל דברי שכן פר"ח ולהאי פירושא לא שייך מאי דאמרינן האי איתיה לאיסוריה בעיניה וצריך לומר שגירסא אחרת היתה להם ולכך נתכוון הראב"ד שכתב ע
 לנו:רבינו א"א גירסא אחרת יש אצ

 תורת הבית הארוך בית ד שער א

י ומאי שנא גרסינן בפרק כל הבשר בעא מיניה רב אמי בר יוסף מרב נחמן מהו לאנוחי כדא דמילחא בהדי כדא דכמכא אמר ליה אסור. דחלא מאי א"ל שפיר דמ
דאי מנח כדא דמילחא סמוך לכדא דכמכא חיישינן  ז"לופירש רש"י לכי תיכול עלה כורא דמילחא האי איתא לאיסורא בעיניה והאי ליתה לאיסורא בעיניה. 

ניה לא דילמא נפיל מכמכא למילחא וקאי עליה בעין ויהיב מהאי מילחא בקדירת בשר ואתי למיכל בשר בחלב אבל כדא דחלא דאי נפל לגוויה לא קאי בעי
שלא מצינו שיהא אסור ליתן דבר האסור לצד דבר המותר  ותמה הואחיישינן וליחוש דילמא נפיל מיניה כולי האי דליהב ביה טעמא כולי האי לא חיישינן. 

י קדירות זו גזירה שמא יפול מזה לתוך זה. וקדירות שבצור יוכיחו שהרי אמרו בפרק קמא דע"ז )יא ב( לא הלכת לצור מימיך וראית ישראל ונכרי ששפתו שת
 גם זהפני שהמלח שואב את הכמכה שבצדו אבל החלא אין בו כח כל כך לשאוב ממנו. )פ"ד ממ"א( פירשו מ ור"ח והר"ם במז"לבצד זו ולא חשו בהם חכמים. 

איב והאי לא דבר של תמה. ועוד מאי קאמר דאיתיה לאיסורא בעיניה שהרי אעפ"י שהוא שואב לא ממשו הוא שואב וגם אינו בעינו. ועוד שהיה לו לומר האי ש
ב ]דף ד עמוד א[ הן דגרסינן התם בפרק כל הבשר צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח ודוקא צנון דאג שאיב. ותבלין ושאר הדברים החריפין גם כן מבליעין

 ית של נכרים.חורפיה בלע אבל קישות ואבטיח גריר לבי פסיקיה ואכיל. ותנן בפרק אין מעמידין אלו דברים של נכרים אסורין ואין איסורן איסור הנאה חלת
 דמחתכי להו בסכינא דארמאי ואגב חורפיה בלע.ומפרשינן טעמא בגמרא משום 



  תורת הבית הקצר בית ד שער א

 ואינו חושש.אסור להניח כד של מלח על גבי כד של כותח לפי שהמלח שואב את הכותח ושמא יאכל אותה עם הבשר אבל מניחו על גבי חביות של חומץ של עו"ג 

  בית הבחירה )מאירי( מסכת חולין דף קיב עמוד א

 ל גויהאחרונים שאלו היכן מצינו איסור בנתינת דבר האסור בצד המותר הואיל ואין נוגעין זה בזה והלא מותר לישראל לשפות קדרה שלו בצד קדרה ש גדולי
אין כן בחומץ פירשו שהמלח שואב מליחות הכתח שבצדו ולא מחשש תערובת ממש נגעו בה מה שומ"מ גדולי המחברים  .ואינו חושש כמו שיתבאר במסכת ע"ז

פרשוה בשכלי של מלח עומד  וקצת אחרונים .שאין טבעו למשוך כל כך ואין אלו אלא דברי נביאות ומהיכן באה משיכה בדברים שזו בכלי אחד וזו בכלי אחד
שבשאר דברים אין אע"פ שון וכדעת רא ויראה לי .על הכלי של כתח לא בצדו אלא עליו ממש וכל זה איננו שוה לי אחר שקרקע הכלי שלם וחוצץ בין שניהם

מצד שהמלח הוא דבר שתשמישו מצוי בכל שעה והידים מצויות תמיד למשמש בו וכן  ,חוששין להעמיד איסור בצד היתר נשתנה הענין בדברים אלו לדעתי
ח שהיה עבה וכשהיו מזמינין מן הכתח הכתח הוא דבר שהיה דרכם ליטבל בו את הפת והיו ממשמשים בו תמיד וכן החומץ שהיו רגילים להשתמש בו לצרך הכת

בחומץ  הן מקלישין אותו בחומץ ומתוך שהמשמוש מצוי בכל אלה הדבר קרוב להתערב זה בזה מה שאין כן בשאר דברים ומפני זה אסרו את הדבר במלח ולא
 על הטעם שהזכרנו:

  ים של שלמה מסכת חולין פרק ח

מלח, אבל אצל כד של חומץ מותר, ובארנו, דאסור ג"כ לכתחילה להניח כד של בשר אצל כד של חלב, בתיבה סו. דין דאסור להניח כד של כותח אצל כד של 
 אחת:

האי איתא  בעא מיניה רב דימי )בר יוסי( מר"נ )קי"ב ע"א(, מהו לאנוחי כדא דכמכא גבי כדא דמילחא, א"ל אסור, דחלא מאי, א"ל שפיר דמי, ומאי שנא,
שהוא עב, ולא בטיל, והיא ליתא לאיסורא בעינא, פי', ובטל בס', והרמב"ם בפ"ט מהמ"א )הכ"ה( מפרש, דלאנוחי כדא דכמכא גבי לאיסורא בעיניה, פירוש, 

ד כד כדא דמילחא בסמוך ממש קאמר, משום דמשאיב שאיב ליה מילחא לכותחא, אבל חלא שרי, משום דלא שאיב, ומ"ש בספרו, אין מניחין כד של מלח בצ
[, מפני ששואב ממנו, ונמצא מבשל הבשר במלח זה שיש בו טעם החלב, אבל מניח כד החומץ בצד כד )הקמח( ]הכמך[, שאין החומץ שואב ממנו, של )קמח( ]כמך

 כל היכא וכתב הר"ן, שכן פי' ר"ח, ובוודאי דלהאי פירושא לא שייך מאי דאמרינן האי איתא לאיסורא בעינא, אלא גירסא אחרת היתה להם, וכבר כתבתי,
ן מדברי שאין הכרע לגירסא, אזלינן לחומרא, שאין להניח כדא דכמכא גבי כדא דמילחא בתיבה אחת, אפילו אינם נוגעים ממש, מטעם גירסא שלנו, שמעינ

לאסור מטעם זה  הרמב"ם, דכדא דחלא אצל כדא דכמכא מותר, אפילו נוגעים הכלים ממש להדדי, דהא לא בלעי, וכ' התו' )ד"ה מהו( והרא"ש )סימן ל"ב( ואין
לח, ויתן לתת בתוך תיבה אחת כד של בשר אצל כד של חלב, דמזהיר זהירי שלא יפול מזה לזה, אבל הכא לא מסקי אדעתייהו ליזהר שלא יפול מן הכותח במ

ין של בשר וחלב סמוך לזה בתיבה הג"א שם( כ' וז"ל, שריב"י כתב בשם רש"י, שיש להחמיר שלא להניח ב' תבשיל –ממנו לתבשיל, אבל הא"ז )ח"א סימן תס"ח 
סימן ס"א(, אחת, שמא יתערבו ולא ידע, אם לא שיכסנו בטוב, ומיהו בדיעבד אי הניחם שרי, דלא מחזקינן איסורא ע"כ, ומהרא"י כתב בשערים שלו )הגש"ד 

יר, דאי שרי לאנוחי, ותו, מאחר דכתבו התו' ואשר"י להתדהכי נהגו, שאין לאסור כו' כדברי התו', ושרי לאנוחי, דבשל סופרים הלך אחר המקיל, דמדאורייתא ו
לא להניח ליתא לר"י שירלייאן מקמייהו ע"כ, ואיני יודע למה בא להקל, דלכאורה יראה, מ"ש התלמוד דלא לאנחי כדא דכמכא גבי כדא דמילחא, כל שכן ש

 תא אית ביה, שקרוב לודאי שיבא לידי קלקול, ומ"ש דליתא לר"י שירלייאן,בשר אצל חלב, דחיישינן לתערובות, ואין זה קרוי בשל סופרים, כי דרכא דאוריי
רש"י, על הלא הא"ז שהיה בעל הוראה מן האחרונים הביא דבריו, א"כ למה לא ניזיל בתריה לחומרא, בפרט מאחר שיש להם במה ליתלות, שהרי כתב כן בשם 

שומן עם מאכל של חלב בתיבה אחת, אם לא שיש הפרש מחיצה ביניהם, ולא זו בפעם אחת,  כן יש לחוש להוראתו, והעולם נזהרים שלא להניח שום מאכל של
שצונן לא בלע אפ"ה החמירו בדבר, דלפעמים תהיה אע"פ אלא אפילו בזה אחר זה, שלא יפול מן המאכל לתוך התיבה, ויעמוד בו אח"כ המאכל של חלב, ו

 הקדירה חמה, ולאו אדעתיה:

 סימן צו

 סעיפים א – ב

 קיא: –למוד בבלי מסכת חולין פרק ח ת

דאגב  –אסור לאוכלו בכותח, וה"מ צנון  –מותר לאוכלן בכותח, צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר  –אמר חזקיה משום אביי, הלכתא: דגים שעלו בקערה 
 שפיר דמי. –אסירי, ואי פתך בהו דליפתא  –שרי, דסילקא  –גריר לבי פסקיה ואכיל, קילחי דליפתא  –חורפיה בלע, אבל קישות 

 רש"י מסכת חולין דף קיב עמוד א 

למקום חתך, גורר מעט בסכין ואכיל אף בכותח.  –מתוקה היא, ואינו נבלע בתוכה אלא השמנונית צף ועומד על מקום החתך, הלכך גריר לבי פסקיה  –קישות 
נותן טעם הבא מן הממש אלא נותן טעם הבא מנותן טעם, דסתם קערה מקנחין אותה משומן  הלכך דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח, כדאמר דאין

פיה בלע טפי הקרוש עליה משום מיאוס, אבל לסכין פעמים שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר, וכשחותך בצנון הוי נותן טעם הבא מן הממש. ועוד דמשום חור
דסילקא אסירי לפת אינו חריף אלא מתוק, ואין טעם שומן ניכר בו.  –ליפתא  קלחים. –קלחי נא ובלע צנון. מדגים הרותחים, ואגב דוחקא דסכינא פליט סכי

ערבן בעת חתוכן שחתך אחת של לפת ואחת של תרדין, הלפת מבטל טעם השמנונית מן הסכין ואין התרדין  – ואי פתך בהו דליפתאלפי שנותן טעם בהן.  –
 מקבלין טעם הימנו.

 ת חולין דף קיב עמוד א תוספות מסכ

יש ליזהר שלא לחתוך שומין כרישין ובצלים בסכין חולבת משום דחריפי טובא, והיכא דחתך ונתנן בקדרה מלאה מים רותחת מותר בששים  –אגב חורפיה בלע 
ו, , וצריך עיון אם הסכין מקונח ואין בן יומנעשה הירק כולו נבלה וצריך ששים לבטל הירק גוילבטל טעם הבלוע בירק ונפלט מן הסכין. אבל חתכו בסכין של 

 אי חורפא דידהו מחליא לשבח, כדאמר גבי חלתית פרק אין מעמידין )ע"ז דף לט.(.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לט עמוד א 

מחליא ליה שמנוניתא, והוה ליה  –. מ"ט? משום דמפסקי ליה בסכינא; אע"ג דאמר מר: נותן טעם לפגם מותר, אגב חורפיה דחילתיתא והקורט של חילתית
 כנותן טעם לשבח ואסור.

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לט עמוד א 

וא"ת דלסגי ליה בקליפה כדאמר )חולין דף ח:( גבי שחטה בסכין טריפה, וי"ל דחורפיה דחילתיתא בלע טפי  –אגב חורפיה דחילתיתא ה"ל כנותן טעם לשבח 
דחילתיתא דוקא דחריף  ושמעתי בשם הר"ם דלא סגי ליה בקליפה דאגב חורפיה בלע טפי. גויםוקפלוט שנחתך בסכין של  ולא סגי בקליפה. וי"מ כמו כן דבצל

 ולא בצל וקפלוט. ,טפי

 רי"ף מסכת חולין דף מא עמוד א 

 ואי פתיך בהו ליפתא שרי(.צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח. ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע, אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל )

  חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף לט עמוד א

י מחליא ואף על גב דאמר מר נותן טעם לפגם מותר הכא אגב חורפא דחלתיתא מחליא. פירוש מחליא ליה סכינא דסכין לשון נקבה הוא בכל התלמוד, אי נמ
ב אמר קולף שהקשו ליה שמנוניתא, ונוסחי איכא דגרסי הכי בהדיא, ויש מקשין מכאן על מה שכתב ר"י בפ"ק דחולין )ח' ב'( על ענין השוחט בסכין של גוים דר

אי נמי דכי  לו לר"י דהא סתם כליהם של גוים אינם בני יומן והוה ליה נותן טעם לפגם שהוא מותר ולמה ליה קלוף או הדחה, ותירץ דהתם בסכין בן יומו,



פרסא או לשכשכו במים היטב ונשאר בו אמרינן דכלים שאינן בני יומן נותנים טעם לפגם באיסור בלוע אבל סתם סכין יש בו איסור בעין שאין דרך לקנחו ב
תירץ וכן מצאתיה  והרב רבינו יונה ז"לתמיד שמנינות הנדבק. ולפ"ז קשיא שמעתין למה ליה טעמא דחורפא דחלתיתא תיפוק ליה דהוא גופיה נותן טעם לשבח, 

ם איתא דהכא משום איסור בלוע שאינו בן יומו הוא הרי בתוספות דשאני הכא דסתם חנוני מקנח הוא אפילו סכינו ואין בו איסור בעין, ואיכא למידק דא
אינו חוזר  כשנפגם בעודו בלוע יצא מכלל איסור, וכי הדרא ומחליא ליה אגב חורפא דחלתיתא מאי הוי, הרי זה כמבשם נבלה סרוחה או מבשם את העפר דשוב

ז"ל לדעת ר"י ז"ל דהכא לאיסור בעין שעל פני הסכין חששו,  הר"א הלוי לכך פירשוניעור, ועוד היאך אפשר שהבליעה הזאת הפגומה תהא מחליא לחלתיתא, 
ן שאפילו הוא אלא כי שמא היינו סבורים דכל שמנונית בחלתית מפגם פגים ליה שאין שום שומן נאות לו, וכענין שאמרו לקמן גבי דבש, וכחומץ לתוך הגריסי

 כך הוצרכו לומר שזה אינו דאגב חורפא דחלתיתא מחליא ליה שמנינותא, וזה נראה לי טעם נכון.שכל אחד בפני עצמו משובח, לאע"פ בעין פוגמו בתערובתו, ו

 ר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מא עמוד א 

 הצנוןדאע"ג דקי"ל כשמואל דנ"ט בר נ"ט מותר, סכין שאני, שלפעמים השמנונית קרוש עליה ואינו ניכר, וכשחותך בו  צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח.
מדקאמר אסור סתמא, משמע דלא סגי בקליפה דמשום חריפותו ולחותו בולע  וכתב הראב"ד ז"להוי נותן טעם הבא מן הממש דמתוך חורפיה דצנון בלע. 

חם דכשהן ונאסר יותר מכדי קליפה וצריך נטילת מקום, ומיהו משמע דבנטילת מקום שהוא יותר מקליפה סגי, דלא חמור צנון משום חורפיה מחם לתוך 
דמדלא יהיב שיעורא כדיהיב בקישות ואבטיח גריד  וכן דעת הרא"ה ז"ל. אבל הרשב"א ז"ל כתבמסולקין מן האור, אמרינן לקמן דסגי בנטילת מקום מיהת, 

ה בסכינא דארמאי, ולא לבי פסקי, משמע דאגב חורפיה בלע טובא ואוסר את כולו, דומיא דמאי דאמרינן בע"ז גבי קורט של חלתית דאסור משום דמפסקי לי
את הבליעה, הלכו בה בשיעור קליפה ונטילת מקום אלא אסרו את הכל. וכתב ג"כ שהדברים החריפים כשום בצל וצנון ושאר מיני תבלין פעמים שאין מפליטין 

 אפילו אחר הדחה, דאגב דוחקא דכתישה בלעי: גויולפיכך אסור לשחקם במכתשת של 

. גורד מעט בסכין במקום חתך ואוכל אף בכותח. וא"ת ואמאי לא סגי להו בהדחה? אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקי ואכיל ודוקא צנון דאגב חורפיה בלע,
כה שתהא י"ל שמתוך לחותם אי אפשר להדיח אותן, דאדרבה ע"י הדחה היה נסרך יותר, ולפיכך גורד אותם ודיו, והגרידה פחותה מן הקליפה שהקליפה צרי

בגרידה. ונטילת מקום המוזכר בפרק כיצד צולין ]דף עה ב[ הוא יותר מן הקליפה שצריך להעמיק גסה קצת כדי שתוכל להנטל כולה כאחד, מה שאין צריך כן 
 וליטול חתיכה עבה קצת. 

 , לפי שהלפת אינו חריף אלאקולחי דלפתא שרוובגמרא ]דף קיב א[ אמרינן קולחי דלפתא שרו, דסילקא אסור, ואי פתיך בהו דליפתא שפיר דמי. והכי פירושו 
ם בהטעם שומן ניכר בו, ומשמע לי דכיון דאמרינן שרו סתמא דלא צריכי מידי, לא גרידה ולא הדחה, וכן מטין דברי רש"י דסילקא אסור לפי שנתן מתוק ואין 

 שחתך אחת של לפת ואחת של תרדין הלפת מבטל טעם השמנונית מן הסכין ואין התרדין מקבלין טעם ממנו: ואי פתיך בהו דליפתאטעם, 

  הלכות בשר בחלב סימן תסז –ע חלק א ספר אור זרו

. צנון שחתכו בסכין ]שחתך בה בשר[ אסור לאכלו בכותח. ודוקא צנון דאגב חורפי' אמר חזקי' משמי' דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח
 תם קערה מקנחין אותה משומן הקרוש עלי' משום מיאוס אבלבלע. אבל קישות גריר לי' לבי פסקי' ואכיל ליה. פי' רבינו שלמה גבי דגים נ"ט בר נ"ט הוא דס

ו תב ועוד היינסכין פעמים שהשמנונית קרוש עליו ואינו ניכר וכשחותך הצנון הוי נותן טעם הבא מן הממש ועוד דמשום חורפי' בלע טפי מדגים הרותחין. מדכ
עמא עיקר דתלמוד' קאמר לה כדקאמר ודוקא צנון דאגב חורפי' בלע. אבל טעם משמע שאפי' אין קרוש עליו כלום אפ"ה אסור משום חורפי'. ונראה דהאי ט

הרי שני שהשומן קרוש עליו לא הוזכר בתלמוד. והשתא קשיא אמאי אסור והא נ"ט בר נ"ט הוא דהא הסכין קיבל טעם מן הבשר וצנון קיבל טעם מן הסכין 
ו טעם שלישי. ואמאי אסור מ"ש מדגים שעלו בקערה שמותר. ולעיל נמי דקאמר קערה שמלח בה נותני טעם ועדיין שניהם מותרין. וכשיתן צנון טעם בכותח זה

התירא בלע  בשר אסור לאכול בה רותח צנון שחתכו בסכין מותר לאכלו בכותח ואמרי' מ"ט ואמר אביי האי התירא בלע והאי איסורא בלע. ואמר לי' רבא וכי
הוא אלא אמר רבא האי התירא בלע אפשר למטעמי' והאי לא אפשר למטעמי'. ואמאי לא קאמר דהיינו טעמא מאי הוה סוף סוף התירא דאתי לידי איסורא 

ן ואלו דמותר לאכול בכותח משום דהוי נ"ט בר נ"ט. אע"כ משום דחורפי' דצנון מחליא ליה שמנונית וה"ל כמקבל טעם מן הממש כדתנן פרק אין מעמידי
ג דאמר מר נותן טעם לפגם ”מ"ט משום דמפסקי לי' בסכינא ואע ואמרי' בגמראאיסורי הנאה וכו' וקורט של חלתית.  דברים של עכו"ם אסורין ואין איסורן

ע"ג דנותן מותר אגב חורפא דחלתית' מחליא לי' שמנונית וה"ל טעם לשבח ואסיר. הלכך יש לי ללמוד מכאן שאם חתך צנון בסכין של עכו"ם שהוא אסור. דא
ו"ם ג דתנן ואלו דברי' של עכ”כלי עכו"ם לאו בני יומן הן אפ"ה חורפא דצנון מחליא לי' לשמנונית והוה ליה נותן טעם לשבח ואסיר ואעטעם לפגם מותר וסתם 

י. דשר הוי משמ' אסורין ואין איסורן איסור הנאה ולא קתני וצנון שחתכן בסכין של עכו"ם ותנא ושייר ליכא למימ' דמאי שייר דהאי שייר. ותו דקתני מניינא
 קאמ' למעוטי אפ"ה אסור והאי דלא תני' לי' משום דקתני קורט של חלתית וה"ה צנון דדמי לי' דחד טעמא נינהו. ותדע דקאמ' בגמ' מניינא למעוטי מאי ולא

בל אוקא צנון דאגב חורפי' בלע. צנון שחתכו בסכין של עכו"ם דשרי. מדלא קאמר הכי ש"מ דאסיר וכולי' אסיר ולא מהני' לי' אי גריר לי' בי פסקיה כדאמ' וד
ור נראה בעיני שיש לחוש לפי' רבינו שלמה ולהוראתו ולאס מתוך כךקישות גריר לי' לבי פיסקי' ואכיל לי'. כך נראה בעיני אני המחבר יצחק ב"ר משה נב"ה. 

בישול מחורפא דסכינא ודלא כההוא טעמ' שפי' שיש דגים שנתבשלו בקדירה של בשר לאוכלן בכותח דהאי טעמא עיקר דאגב חורפא דסכינא בלע. ולא גרע 
 פעמי' שמנוני' על הסכין ואינו ניכר. מיהו מההי' דפ' דם חטאת בכל יום נעש' גיעול לחבירו משמע להתירא:

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן לא

ודוקא צנון  של בשר אסור לאוכלו בכותח עד דטעים ליה. אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאוכלן בכותח, צנון שחתכו בסכין ]לא[
נית והוה כטעם הבא מן הממש, או כמו שפירש רש"י שפעמים שיש שמנונית על הסכין ואינו ניכר, וחורפיה דצנון מבליע השמנו *]דף קיב ע"א[ דאגב חורפיה בלע 

, דשאני התם שהקרטין קטנים ואין גויםסרו כולו משום שחותכין אותו בסכין של בתוכו ואוסר עד כדי קליפה. ולא דמי לקורט של חלתית )ע"ז דף לט.( שא
, דהוא הדין שומין ובצלים וכרשים שרוצים לבשלן עם בשר אין לחתכן עם סכין חולבת כתוב בספר התרומה יכול לידע באיזה מקום חתכוהו, לפיכך אסרו כולו. 

יה דצנון או ואם חתך לא מהניא להו הדחה ובעינן קליפה, ואם בשלן בלא קליפה בטלין בס' בטעם הסכין הנבלע בירק, ואפילו אין הסכין בן יומו אגב חורפ
מגמגם בדבר דנראה לו דאיירי הכא בסכין בן יומו. ובפ' אין  ורבינו מאירל חלתית בפרק אין מעמידין, הירק מלי' ליה והויא לשבח, מידי דהוה אקורט ש

ו לפי שהוא מתוק ולא בעי לא קליפה ולא גרידה. אבל הדחה בעי לפי אות – קולחי דליפתא שריאבל קישות מגרד ליה לבי פיסקי.  .מעמידין )סימן לח( כתבתיו
 על הסכין. דסילקא אסור ואם פתך בהו דליפתא שרי: טעם שפירש"י משום שמנונית

  רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

שאין  גויועל הצנון שנחתך בסכין של ( כב' ב סי"תשובות ופסקים ח)  וזה לשון תשובתו .שאין בן יומו גוי]לח[ שאלתי את רבינו מאיר על צנון שנחתך בסכין של 
 ומה שאסר בספר התרומה .ואפי' בסכין שאין בן יומו אגב חורפיה מחליא ליה ע"זליה בפ"ב ד יש לדמותו לקורט של חלתית דאסרינן בן יומו. לא ידענא אם

שחולקין עליו ואומרים דלא דמי לקורט של חלתית דהוא חריף ביותר ואין בעולם  שמעתי גדוליםאפי' צנון וכרישין ובצלים. ודימה אותו לקורט של חלתית. 
דאי לא תימא הכי אלא אפי' כרישין ובצלים לנקטינהו וכ"ש קורט של חלתית. והא  הוא אלמא מידי אחרינא לא,ף כמותו והוא בלזור"י. ומדלא נקט אלא חרי

 ית שעליו,בסכין שקנחו היטב משמנונבחד לישנא אפילו  ופרש"ידאמר בפרק כל הבשר )דף קיא ב( צנון שחתכו בסכין שחתך בה בשר אסור לאוכלו בכותח. 
 שאני מורה כספראחר דבריהם. ואע"פ  ולבי נוטהה"מ בן יומו דחשיב כנותן טעם ראשון ולא כנ"ט בר נ"ט אבל כשאין בן יומו ולאוסרו כקורט של חלתית לא. 

 למעיה אבל כרישין וצנון ובצליםהתרומה לאסור אין לי למחות ביד הנוהגין היתר ובפ' אלו טריפות )דף נח ב( אמר הלעיטה חלתית טריפה. מ"ט. דמנקבה לה 
 :]מהר"ם[ עכ"ל ,אכלה לה בעינייהו ולא מנקבי למיעייהו. הלכך לא דמי כלל

 הגהות אשרי מסכת חולין פרק ח סימן לא הגהה א 

אכלן בכותח דלא גרע * ונראה דהאי טעמא עיקר דהש"ס קאמר ליה, מתוך כך נראה בעיני שיש לחוש להוראת רש"י ולאסור דגים שנתבשלו בקדירה של בשר ל
שזהו איסור הבלוע בירק אז צריך ששים בקדירה כנגד כל הירק וחתיכה עצמה נעשה נבלה ואוסרת  גוים: אבל חתכו בסכין של מא"זבשול מחורפא דצנון. 

והוה ליה לשבח כדאמרי' גבי קורט של וצריך ששים כמוהו ויכול להיות שאפי' הסכין אינו בן יומו חשיב כבן יומא דאתא חורפיה דירק או דצנון ומחלי' ליה 



ואם חתך בו הלפת שפיר דמי לחתוך בו אחר כן אפילו  מרדכי:. מספר התרומהחלתית אבל עלין של קפלוט וכרוב אינם חזקים וחריפים ולא בעו רק הדחה. 
חרי כן צנון לפי שטעם הלפת משונה ומבטל טעם הנפלט מן הסכין כך פירש רש"י ומשמע דוקא לפת אבל אם חתך בו לחם או ירק שאין חריף אסור לחתוך א

 :מספר התרומה. מרדכיצנון או ירק חריף שרוצה לתת עם בשר. 

 ורות פרק ט הלכה כד רמב"ם הלכות מאכלות אס

ח גורד מקום סכין שחתך בה בשר צלי וחזר וחתך בה צנון וכיוצא בו מדברים חריפין אסור לאכלן בכותח, אבל אם חתך בה בשר וחזר וחתך בה קישות או אבטי
 החתך ואוכל השאר בחלב.

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כד 

 ובצלים וכרישין ושאר דברים חריפין שאם רוצה להניחן בקדירה של בשר וחתכן בסכין חולבת או איפכא דלא סגי להו בהדחה לפי]ש[ וכן צריך ליזהר בשומים 
אז צריך ס'  שהן חריפין והוי כצנון ואם נתנן בקדרה בדיעבד מותר שאין צריך כ"א ס' של טעם הבלוע בסכין שהוא דבר מועט אבל אם חכתן בסכין של עכו"ם

 אסורהירק דכולה נעשית נבילה ודין זה אפי' בסכין שאינו בן יומו דאגב חורפיה מחליא ליה כדאמרי' פ' אין מעמידין בקורט של חלתית של עכו"ם  כנגד כל
י דהא אמר ואע"ג דסתם כליהם לאו בני יומן נינהו, וכתב עוד בספר התרומה דדבר שאינו חריף כגון עלי כרוב ועלי קפלוט לא בעי אלא הדחה ולא הבינות

 בקישות גריד לבי פסקי כבעמוד וכן כתב בס"ה ע"כ:

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כד 

 אע"ג דאיכא הכא תרי נותני טעם אסור משום דאגב חריפותא דצנון או בצלים ושומים וכיוצא בהם בלעי טפי. ואע"ג דבשר צונן הוא סכין שחתך בה בשר וכו'.
 ומדברי רבינו נראה שהבשר הוא חם שכתב סכין שחתך בה בשר צלי וסתם צלי חם הוא ויש לחוש להחמיר אפי' בצונן: אגב דוחקא דסכינא בלע.

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף ד עמוד א 

ודוקא צנון  ,כלו בכותחצנון שחתכו בסכין אסור לאו ,אמר חזקיה משמיה דאביי הלכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלן בכותח ,וגרסינן התם בפרק כל הבשר
 ז"ל לפי ופירש רש"יאסיר. ואי פתיך בהו ליפתא שפיר דמי.  –דסלקא  ,שרי –אבל קישות ואבטיח גריר לבי פיסקיה ואכיל. קילחא דליפתא  ,דאגב חורפיה בלע

בדגים שעלו  משא"כ ,ולפיכך אסור לאכלו בכותח לפי שהוא מקבל מן הממש ,והצנון מתוך שהוא חריף בולע השמנינות ,ששמנינות קורש על הסכין ואינו ניכר
שהרי נתקנח עליהן שומן שעל  ,קילחא דליפתא אמאי שרו ,דאם איתא דמשום שומן הקורש על פני הסכין היא ותמיה ליבקערה אין מקבלין אלא מן הטעם. 

ור וגם זה אינו מחוצנון.  דאגב דוחקא דסכינא נמי פליט סכינא ובלע ,טפי מדגים מרותחיןפירש רש"י ז"ל דמתוך חורפיה דצנון בלע  ופירוש אחר .פני הסכין
ף ומאי שנא מדגים שעלו בקערה שא ,דהא לא חריפי כלל ולא בלעי. ועוד דצנון נמי אמאי אסור ,דקשיא לי קישות ואבטיח אמאי צריך לגרור בי פיסקיה ,בעיני

דהדחה  ,עיקר. וקילחא דליפתא דקאמר דשרו לאו לגמרי קאמר נ"ל והפירוש הראשוןהוא.  נ"טבר  ונ"ט ,טעם הוא לא מן הממש הוא בולע אלא מן הנותן
דהדחה לא חשיבא ליה למימני דפשיטא דכל שנחתך  ,קאמר קופלי דליפתא שרו ,ולא בעו גרירה בי פיסקי כקישות ואבטיח ,ומשום דלא אסירי כצנון ,מיהא בעו

ומשום  ,פחותה היא מן הקליפה ואינה אלא כהדחה בעלמא ,הדחה לא נפיק. ואע"ג דגרירת קישות ואבטיח במקום הדחה עומדת בו ואפילו צונן מתוק מידי
ואפילו הכי חשיב לה הכא לאו  ,לפיכך הצריכן גרירה במקום הדחה ,דכל שכן שהיה מבליע בהן את האיסור ,דקישות ואבטיח רכין הן וא"א לעשות בהן הדחה

ואין הדחה  ,וסילקא מושכת היא בטביעא וזה ידוע .לא –אבל הדחה  ,אלא לאשמועינן דעבדינן להו גרירא במקום הדחה ,תן קא חשיב להמשום צורך הדח
כנ"ל.  ,ולפיכך בהדחה בעלמא שרי כקופלי דליפתא ,שמתיקות הלפת מונעת ממנו אותו כח ,ואי פתיך להו ליפתא שרי בהדחה ,ןונכצולפיכך אסורה  ,מספקת לה

השמיטן. ולא ידעתי למה  וגם הרמב"ם ז"לוהא דאמרינן אי פתיך בהו ליפתא שרו.  ,ולא הא דסילקא ,לא כתב בהלכות הא דקופלי דליפתא והרב אלפסי ז"ל
 השמיטום. 

אמרינן התם קערה שמלח כד ,דאי טעים ליה קפילא ולית ביה טעם בשר שריא ,לאו אסור לגמרי קאמר ,והא דאמרינן צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח
והאי איסורא בלע. א"ל רבא סוף  ,האי היתירא בלע :אמר אביי ?צנון שחתכו בסכין מותר לאכלו בכותח. ואמרינן מאי טעמא ,בה בשר אסור לאכול בה רותח

שרי. ואביי דאסר ליה הכי ושרי ליה  והאי לא אפשר למיעטמיה. אלמא בטעימא ,האי אפשר למיטעמיה :אלא אמר רבא !?סוף היתירא דאתי לידי איסורא הוא
 בתר דשמעה מרבא סברה.  ,לעיל אפילו בלא טעימה

 "כדא ,שכתב דבקליפה לא סגי ליה וראיתי לראב"ד ז"לכמה נאסר ממנו כולו או כדי נטילה או כדי קליפה.  ,ועדיין צריך למילף בדליכא קפילא למיטעמיה
אסור גדול קאמר דהיינו כדי  ,אלא שמע מינה מדקאמר אסור סתם .אבל צלי קליפה בעי ,כדאמר לקמן גבי בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא ,לימא הכין בהדיא

וכמו  ,דמתוך חריפותו הרבה הוא מושך ומפעפע בכולו ,הייתי אומר דאסור לגמרי קאמר ,שאמרה הרב ז"לולולי בנטילת מקום סגי ליה.  ומ"מ ,נטילת מקום
ועד דאיכא קפילא כולו אסור. ואלו היתה לו תקנה בנטילת מקום הוה ליה למימר בהדיא  ,ש רש"י ז"ל דטפי הוא בולע מדגים מרותחים שעלו בקערהשפיר

א שרו ולגמרי אסרי ליה ול ,מדאסרו קורט של חלתית משום דמחתכי ליה בסכינא דארמאי ,דדברים החריפין טפי בלעי ותדע לךכדקאמר גבי קישות ואבטיח. 
 נ"ל.ן כ – אלא משום דפעמים שהחריפות מבליע בסל גזרו עליו לאוסרו לעולם לגמרי ,ליה בנטילת מקום

  חידושי הרשב"א מסכת חולין דף קיא עמוד ב

תכו דאמרי' צנון שחתכו בסכין אסור, לאו אסור לגמרי קאמר אלא בלא טעימה קאמר, כדאמרי לעיל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח צנון שח והא
איסורא  בסכין מותר לאכלו בכותח, ופי' רבא ואמר הא אפשר למיטעמי', ואביי דקא אסר ליה הכא ושרי ליה לעיל בלא טעימה, וכדפריש איהו ואמר קערה

יש לדקדק ומיהו בלעה צנון התירא בלע בתר דאקשי ליה רבא, וא"ל סוף סוף היתירא דאתי לידי אסורא הוא, הדר ביה וס"ל כרבא דמותר בטעימה קאמר. 
דא"כ לימא הכי בהדיא שכתב דבקליפה לא סגי ליה )דאם כן לא סגי ליה(  וראיתי להראב"ד ז"לאסור כולו לגמרי קאמר או עדי נטילת מקום קאמר או בקליפה 

דבנטילת מקום  וכ' הרב ז"לכדאמרינן לקמן בבר גוזלא אבל צלי קליפה בעי, אלא ש"מ מדקאמר אסור סתם איסור גדול קאמר דהיינו שצריך נטילת מקום, 
י ע מרותח האש, ורש"י ז"ל כן פירש דטפסגי ליה, ואם לא שאמרה רבינו ז"ל הייתי אומר דאסור לגמרי קאמר ולא סגי ליה בנטילת מקום דחריפות צנון טפי בל

מר כי היכי בלע צנון מדגים מרותחים ומושך הוא הטעם ומפשטו בכולו ועד שיטעימנו ולא נמצא בו טעם בשר אסור, דאם איתא כיון דצנון וקישות בהדדי קא
קורט של חלתית משום דמחתכי ליה בסכינא דארמאי  דדברים החריפין טפי בלעי מדאסרו ותדעדתנא תקנתא גבי קישות אמאי לא תנא תקנתא גבי צנון, 

, אלא השתא דלגמרי אסרי ליה ולא שרו ליה בנטילת מקום, ואם איתא דלעולם לא בלע טפי מכדי נטילה אמאי אסרי לה כולה ליצרכיה נטילה לעולם ודיו בכך
שאין הטעם מתפשט אלא בכדי נטילה או בכדי קליפה ופעמים בלא כלום ב אפילו ,דאיכא למימר דלפעמים הטעם מתפשט בכולו וכולו אסור, גזרו עליו ואסרוהו

 שלא נחתך בסכין כלל, כנ"ל.

 דף ג עמוד ב תורת הבית הקצר בית ד שער א

שחתכו בסכין שחתכו בו בשר אסור לאכלו בכותח שהצנון  , ולפיכך צנוןוכבר נתבאר בבית השלישי בשער השלישי בניקור הבשר שהדברים החריפין מבליעין 
בשלא טעמו קודם שיאכלנו עם הכותח, אבל אם טעמו היטב ולא הרגיש בו טעם בשר מותר לאכול עם  שנקרש על הסכין. בד"א?חריף ובולע מן השמנינות 

 מנו כלום. הכותח לאחר שידיח היטב במקום החתך דכיון שאין טעם בשר נרגש בו בידוע שלא נבלע מ

 אלא שאי ,גרירה זו במקום הדחה עומדת .וכן אין בטבעם למשוך ,בידוע שלא בלעו שאינה חריפין ,חתך בו קישואין ודלועין ואבטיחין גורר מקום החתך ואוכל
 השמנינות הדבוק על פניהם. ]דף ד עמוד א[ ואם ידיחם כל שכן שיבלע בהם  ,אפשר להדיחם לפי שהם רכים

כח משיכה יש לה בטבעה. ואם עירב  ,חתך בו סילקא אסור אעפ"י שאינה חריפה כצנון  תות מדיח מקום החתך היטב ומותר לאוכלן בכותח. ואם חתך בו לפ
 לפי שהלפתות מתוקים הרבה ומונעים במתיקותם כח משיכתם מן הסילקא, ולפיכך מדיח ודיו.  ,בחתיכה לפתות אינה צריכה רק הדחה כלפתות



הרבה }כוין ד{שהכל אסור  ויראה לישהוא עד כדי קליפה עבה שהיא הנקראת בכל מקום נטילת מקום והשאר מותר.  יש מי שאומר ,צנון וסילקאאיסור זה של 
 שכן אסרו קורט של חלתית מפני שמחתכין אותו בסכין של עו"ג ולא התירוהו בנטילת מקום. ,הם בולעים

 דף כא עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער א

שהקליפה צריך שתהא גסה קצת כדי שתוכל להינטל ביחד, והגרידה פחותה ממנה והם הדברים  ,יש איסור שאינו צריך אלא גרידה שהיא קלה מן הקליפהו
משיכתן מועט, וכדגרסינן בפרק כל הבשר "צנון שחתכו בסכין אסור לאכלו בכותח", ודוקא ]דף כא:[ שבולעין בצונן ומחמת חריפות שנמצא בהן וחריפותן וכח 

שרי, דסילקא אסיר, כלומר עד דגריד ליה לפי שיש בסילקא מעט כח  –צנון דאגב חורפיה בלע, אבל קישות ואבטיח גריד לבי פסקיה ואכיל. קולפי דליפתא 
יקות הלפת מחליש כח המושך שיש בסילקא. ומיהו הדחה בעי דטעמא דכל הני משום שמנינות שעל גבי הסכין משיכה, ואי פתיך בהו ליפתא שפיר דמי לפי שמת

 וכמו שנתבאר למעלה בשער זה.

 עמוד ב חתורת הבית הקצר בית ד שער א דף י

וכיוצא בהן מן הדברים הלחים שאי אפשר יש איסור שאינו צריך אלא גרירה בעלמא שהיא קלה מן הקליפה. כיצד? קישות ואבטיח שחתכן בסכין של עכו"ם 
לפתות שחתכן בסכין של עכו"ם  ?צריכים כי אם הדחה. כיצד[ ]דף יט.להדיחם גורר מקום חתך מחמת שמנינות שעל הסכין שנתקנח על גב החתך. יש דברים שאינן 

 .וכן כל כיוצא בזה מן הדברים שאינן חריפים ולא מושכים בטבעם

 ס-והיתר סימן נטספר התרומה הלכות איסור 

לשון אחר חריפות של צנון בלע מפליט עיקר טעם בשר הבלוע בסכין ונבלע  ופי' רש"יצנון שחתכו בסכין אסור לאוכלו בכותח מ"ט אגב חורפיה דצנון בלע. 
ריך רק ק בדופני הסכין. ומן הדין לא היה צפירש משום שהסכין אינו מקונח היטב והשמנונית הוא בעין נדב ולשון שניבצנון ואינו קרוי נותן טעם בר נותן טעם. 

 הדחה כיון שאינו רותח אלא אגב חורפיה דצנון בלע טובא.

חתך '. ואם שגג ואם כן צריך ליזהר שלא יחתוך בסכין חולבת לא שומין ולא בצלי' וראשי כרישין, אם רוצה לתתן עם בשר לפי שהן חריפין ודמו לצנון ולא אפכ
בהם ונתפשט הטעם. ואם אחרי כן נתנן בקדרה רותחת מותר בששי' לבטל טעם הסכין הבלוע בירק דאין זה רק מעט, אבל אם חתכה לא סגי בהדחה שהרי נבלע 

ן וצריך ששים כמוה. ויכול להיות שאין חילוק בסכין אלא אפי' אינו ב חענ"נבסכין של עכו"ם שזהו איסור הבלוע בירק אז צריך ס' בקדירה שיעור כל הירק ד
ת ג דכלי עכו"ם בחזק”שוב כבן יומו, דאגב חורפיה דצנון או הירק דחריף מחליה ליה והויא ליה לשבח, כדאמר גבי קורט של חלתית של עכו"ם דאסור אעיומו ח

סגי וגרידא למפסקיה שאינן בני יומן ואסר ליה )ל"ט( בפ' אין מעמידין. אבל עלין של קפלוטות וכרוב אינן חזקים וחריפין ולא בעי רק הדחה. ואי חתך קישות 
משונה  בהדחה בהכי, דחריף מעט ונבלע הטעם בו, אך אינו מתפשט כמו בצנון. ואם חתך בהו לפתא שפיר דמי למחתך אחרי כן אפי' צנון לפי שטעם הלפת

מכל מקו' לחתוך אחר כך צנון או משמע דלפת דוקא, אבל אם חתך בסכין לחם או ירק שאינו חריף אסור  פי' רבינו שלמה.ומבטל טעם הנפלט מן הסכין, כך 
 ירק חזק וחריף שרוצה לתת עם בשר.

 קמא -ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

ין, מדגים הרותח עוד גרסינן בפרק כל הבשר )שם( צנון שחתכו בסכין שחתך בו בשר רותח אסור לאכלו בכותח, לפי שמתוך חריפות הצנון ודוחק הסכין בולע יותר
נח משומן הקרוש שעליה ועוד שפעמים שיש על הסכין שמנונית קרוש ואינו ניכר וכשחותך הצנון הרי הוא נותן טעם הבא מן הממש, אבל סתם קערה רגילין לק

מה )סה"ת סי' ס( שיכול להיות שנד וכתב רבינו ברוךמחמת מיאוס )קיב, א רש"י ד"ה קישות(, וצריך להזהר כמו כן בשומים ובצלים החריפים )ע"פ תד"ה אגב(, 
י דבריו בד"א שחתכו בו הבצלים דק דק כדרך אותם לקורט של חלתית שנפסק בסכין של גוים, דאגב חורפא מחליא ליה והוי לשבח )ע"ז לט, א(, אמנם אף לפ

[ ומים ]חריפיןשעושין לקדירה, אבל לא חתכו כ"א מצד אחד אע"פ שאין די בגריד לבי פסקיה, מ"מ יחתוך מקומו בעומק ודיו, ואם אירע הדבר שחתכו בצלים וש
כי אין לומר בבליעת היתר חתיכה עצמה נעשית נבילה. ומחמיר )ד"ו בסכין חולבת בת יומא ונתנו בקדירה די בששים מן הבליעה לבד )שם קיב, א תד"ה אגב( 

 וק, ואין טעםדף נג, ג( התלמוד )שם( בקלחי)ן( תרדין כמו בצנון, אבל בקשואין אין מצריך כ"א לגרור מקום החתך, ובקלחי לפת מיקל לגמרי לפי שהלפת מת
אחד של תרדין וכן תמיד לפי שמתיקות הלפת מבטל טעם השמנונית מן הסכין ואין התרדין שומן ניכר בו )רש"י(, ועוד מיקל אם חתך חתך אחד של לפת וחתך 

 מקבלין טעם הימנו:

 ספר מצוות קטן מצוה ריג 

חתכו וע. אבל צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאכול בכותח לפי שהשמנונית על הסכין, ומיהו אם שמו הצנון בקדרה אינו אוסר אלא לפי חשבון שמנונית הבל
י"ב( יק התם )דף קבסכין של גוים צריך ס' מכל הצנון ואפי' אינו בן יומו דסתם סכין יש בו נדבק שמנונית אם לא מורק בכונה או נעצה עשר פעמים בקרקע. ומס

 דוקא צנון אבל קישואים גריר לבי פסקיה ואכיל, אבל לפת מותר לגמרי, ועוד אם חתך לפת קודם חתיכת הצנון מותר.

 וות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה ריג הגהה ט* ספר מצ
ן דאי בשמנונית צנון שחתכו בסכין וכו'. פי' רבי ברוך דאפילו אם הסכין אינו בן יומו כדאמרינן בעכו"ם גבי חילתית, ולפ"ז משמע אפילו בלא שמנונית בעי ט*(

שמנונית בעין, מיהו מסתמא יש לישב לכל הפירושים, דסתם סכין יש שמנונית דוקא כשיש  ובפנים פירשבעין פשיטא דכך יש לשאינו בן יומו כמו לבן יומו. 
אומר אין לך אלא מה שאמרו חכמים דוקא צנון וחלתית והביא  ומיהו הר' יחיאלשומים ובצלים וכבשים יש להם דין צנון וחלתית.  ועוד פי' ר' ברוךנדבק עליו. 

ור יותר מבצל וקפלוט, אלמא מדמי בצל וקפלוט לשאר איסורין, כן הרבה גדולים שוים בזה ומודים לו מפג"ה )צז:( דאמרינן אין לך נותן טעם באיס3ראיה 
 עכ"ל.

 מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשיב 

לתתם בבשר צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח הלכך צריך ליזהר שלא לחתוך בסכין חולבת לא שומים ולא בצלים ולא ראשי כרישים שרוצה 
בטל טעם לפי שהן דומין לצנון ולא איפכא ואם שגג וחתך לא סגי להו בהדחה שהרי נבלע בהן ונתפשט הטעם ואם אח"כ נתנו בקדירה רותחת מותרין בס' ל

יכה עצמה נעשית נבילה שזו היא איסור הבלוע בירק אז צריך ס' בקדירה כנגד כל הירק דחת גויהסכין הבלוע בירק ואין זה רק מעט אבל חתכן בסכין של 
רי' "ל לשבח כדאמואוסרת וצריך ס' כמוה ויכול להיות שאין חילוק בסכין אלא אפילו אינו בן יומו חשוב כבן יומו דאגב חורפיה דצנון או הירק מחליא ליה וה

חה פלוט וכרוב אינם חזקים וחריפים ולא בעי רק הדאינן בני יומן פרק אין מעמידין אבל עלין של ק גויםדאסור אע"ג דסתם כלי  גויםגבי קורט של חלתית של 
ו אח"כ אבל אם חתך קישות ואבטיח גריד לבי פסקי וסגי בהכי דחריף מעט ונבלע בו הטעם אך אין מתפשט כמו בצנון ואם חתך בו לפת שפיר דמי לחתך ב

א לפת אבל אם חתך בו לחם או ירק שאינו חריף או פרי אסור אפילו צנון לפי שטעם הלפת הוא משונה ומבטל טעם הנפלט מן הסכין כ"פ רש"י ומשמע דוק
 מספר המצות: ע"כ .לחתוך בו צנון אחרי כן או ירק חריף שרוצה לתת עם בשר

 ראב"ן חולין סימן רעג 

                                                           
שהתערבו בהיתר, ואי אפשר לטעום מהתערובת, וכגון שאין קפילא ארמאה שיכול לטעום, או שהיתה אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה  3

 , שהטעם היוצא מהם הוא טעם ניכר ביותר, ואילו היו הבצל והקפלוט נותנים טעםבצל וקפלוט]האיסורים שהתערבו[  משערינן כאילו הן -התערובת מין במינו 
אמר ליה רבי אבא לאביי:  זה נאמר לפני שנקבעה ההלכה שמין במינו, או כשליכא קפילא למטעמיה, בטל בששים[. בתערובת הזו, הרי היא אסורה. ]ודין

 אמר ליה: שיערו חכמים, דאין נותן טעם באיסורין יותר ! משום שהם נותנין טעם אפילו באלף!?באלף לא בטליןאפילו נתערבו ולשערינהו בפלפלין ותבלין, ד
 קבעו אותן בתור השיעור הגדול ביותר של נתינת טעם, כשאי אפשר לעמוד על הטעם.! ולכן מבצל וקפלוט



אסור לאוכלו בכותח דאגב חורפא דצנון ודוחקא דסכינא בלע הצנון, ודוקא צנון דחריף אבל פירות  ,וצנון שחתכו בסכין שחתך בו בשר וקיבל טעם מן הסכין
מן הצלייה או אחריני וירקות וקישואין ואבטיחים גורר את מקום הפסק ואידך שרי. וכן כל דבר צונן שנחתך בסכין של גוים בעי גרירה. ודגים שעלו בקערה 

 בר נותן טעם אלא נותן טעם ראשון דאגב חורפיה מוציא את כל השומן מן הסכין. ויהא ותר לאוכלן בכותח, והצנון להבישול נותן טעם בר נו"ט הוא ומ

 ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף קטו 

צנון שחתכו בסכין אסור קיב ע"א[ אמר חזקיה משמיה דאביי הילכתא דגים שעלו בקערה מותר לאכלם בכותח, והוי נותן טעם בר נותן טעם,  –]קיא ע"ב 
ודווקא צנון דאגב חורפיה בלע אבל קישות גריר ]ליה[ לבי פיסקי ואכיל, קולסא דליפתא שרי דסלקא אסור ואי פתק בהו ליפתא שפיר דמי.  .לאוכלו בכותח

 כדאמרינן ,כי פליט משוי ליה נותן טעם לשבחו ,ואפילו בסכין שאינו בר יומו דחורפיה מחלי ליה לשומנא דמיבלע ביה ,ונראה דבצלים וחציר הוו להו כצנון
 . וכן קיבלתי מאבא מריבפ"ב דעבודה זרה )לט א( לגבי קורט של חילתית דאסור דמפסקי בסכינא דידהו. 

 ספר הרוקח הלכות איסור והיתר סימן תפא 

ור צנון או כרוב או כרישין או בצלים או שומין ואם חתך אס .צנון שחתכו בסכין אסור לאוכלו בכותח. וכן דסילקא. סכין שחותך בו בשר רותח אסור לחתוך בו
אבל אם חתך לפת או קישות גריד ליה לפיסקיה. וכן אם חתך בסכין של עכו"ם כרישין צריך לחתוך מקום הבלע ולהשליכו כדאמר בפרק שני  ,לאוכלן בחלב

 דע"ז גבי קורט של חלתית:

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה דף קלז טור ד  –רבינו ירוחם 

כלומר שיטעום הצנון אם יש בו טעם בשר שלקח מהסכין כך  ,צנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאכל הצנון בכותח פי' בתבשיל של חלב פירוש עד דטעם ליה
שאינו ניכר השמנינות בסכין ואין  ועוד ,ותר ממה שבולעת הקערהדלא דמי לדגים שעלו בקערה שכתבתי למעלה כי זה חריף יותר ובולע י וכתב רש"י .פשוט

ך יאכלנו כואגב חורפיה דצנון נבלע אותו השמנינות בצנון עצמו וצריך קליפה ואחר  ,כי שמנינות הסכין אע"פ שאינו ניכר בודאי יש בו שמנינות ,כאן נותן בר נותן
וה"ה שומין  וכתב בספר התרומה .החתך לקולפו יפה בשביל הקורטין כמו שכתבתי בדיני סכין אפילו שקורט של חלתית נאסר הכל לפי שאינו ניכר ,בכותח

 בס' ואפילו םואם לא קלף משערין הטע ,ואם יחתך לא סגי בהדחה וצרי' קליפה ,ובצלים וכרישין וכיוצא בהן שרוצה לבשלן עם הבשר אין לחותכן בסכין חולבת
אפילו כי יש לו דין חלתית ואוסרו לאכלו כלומר בכותח ו א כתב"והרשב .פירש דווקא בן יומו ורבינו מאיר .ו והוי לשבחממתק הדאגב חורפי ,אין הסכין בן יומו

כמו שכתבתי בדיני  ,דנותן טעם לפגם מותר אלא בכלי שאין שומן טח על פניו דלא אמרינן ,למאן דמפרש הטעם משום דשומן טח על פניו ,שאינו בן יומו
 ולפרש"י שפירש למעלה ,תערובות. ועוד פשוט ואם חתך קישות די בגרידה ולא צריך קליפה כמו צנון. ועוד פשוט ואם חתך קלחית של לפת אינו צריך שום דבר

פתו' בעו' שחתך הסלקא די כמו שכתבתי ואם בנתים חתך ל ,כי השמנינות אינו ניכר בסכין צריך הדחה. ועוד פשוט ואם חתך הסלקא אסור כי הוא כמו צנון
 בלפתות כי הלפת יתיש כח שיתן הסלק' בסכין ויתיש חריפותו.

 איסור והיתר )לרבינו ירוחם( סימן עג 

ע צנון בולית והצנון שחתכו בסכין של בשר אסור לאוכלו בכותח ואפי' אין הסכין ב"י דחורפא דצנון או דאחריני עושהו נ"ט לשבח כדאמרינן גבי קורט של חלת
ועוד דאי אפשר בלא שמנונית כיון שלא קינח בבהמה הסכין ואע"ג דבקינוח הוא סגי כיון שאינו רותח מכל מקום חורפא  ,עיקר הטעם ואין כאן נ"ט בר נ"ט

בסכין של גוים צריך ס' מכל ובדיעבד מתבטל טעם הבשר שהיה בסכין בס' והוא דבר מועט ומותר ואם חתך )הסכין( הצנון או הירק החריף  ,דצנון בלע טובא
י דחלין של כרישין לא חריפי וסג מיהו ס"ת כ'הירק שנעשו חתיכות נבילה משום דשל ישראל בלע היתר ושל גוים בלע טעם איסור כדפי' לעיל גבי הוחמו מים. 

וה"מ שחתכו דק דק כדרך שעושין  ,י כרישין לאדדוקא צנון וחלתית אבל בצלים ושומן וראש ,בסמ"ק אין לנו אלא מה שאמרו חז"ל ור' יחיאל פי'בהדחה 
 לקדרה אבל חתך מצד א' יחתוך מקומו בעומק ודיו.

 סעיף ג:

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן נג

מלח שבלוע מבשר או תבלין שדכו במדוכה של בשר ונתנו המלח בתבשיל מחלב, או אפכא מלח הבלוע מחלב או דכו במדוכה של חלב 
וגם פלפלין  ,דהא תבלין חזק וחריף והוי מדוך כמו בית שאור ,בתבשיל בשר, דליכא למשרי שמא משום דהוי נ"ט בר נ"טונתנוהו 

אפילו הכי אין צריך אפילו ס'  ,ואסור משום טעם ממש הנבלע שם ,חריפים הוי כמו צנון שחתכו בסכין דלא שרינן מחמת נ"ט בר נ"ט
דודאי היכא שההיתר בלע מעט איסור ואחרי כן  ,ולא יותר ,ל חלב או הטפה של שמנוניתבמלח כי אם ס' מן הבלוע שם מן הטפה ש

לפיכך נעשית נבלה להצריך ס'  ,נתנוהו בקדירה צריך ס' לבטל כל החתיכה ראשונה לפי שהיתה אסורה תחלה לאכול ע"י הבליעה
 כמוה.

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן תשי  /שו"ת הרשב"א חלק א סימן תמט

בצים שנתבשלו על האש וכתשו אותו במכתש חולבת שאינו בן יומו עם תבלין ושמו אותם בתרנגולת. מי נימא דנותן טעם בר נותן טעם  שאלת
ואפילו  ,הוא ומותר, ואפילו המכתש בן יומו. וכ"ש בזה שאינו בן יומו שהוא טעם לפגם נותן טעם בר נותן טעם תשובההוא ומותרת התרנגולת? 

גם זה מותר  ,לת עצמה כדקיי"ל נותן טעם לפגם מותר. ולפיכך מה שחזרת ושאלת שחזרו וכתשו באותו יום בצים עם מרק בשרנתבשלה התרנגו
שכל שהוא לפגם אינו חוזר לשבח מחמת בישול שבישלו  ,אותן בצים לא חזר בן יומושכבר )כבשו בו( ]כתשו[  פי שנותן טעם לפגם הוא. ואע"פל

לפגם לעולם שבאותו בשול יחזור לשבח. ואינו דומה למה שחששו קצת מגדולי הצרפתים לומר שאם  "כ אין לך טעםשא ,חר זמן שבא לפגםבו א
ר אותו בשול מעמידו בשבחו כיון שלא בא עדין לפגם. אבל כל זמן שבא לפגם אינו חוז ,תוך יומו קודם שבא לפגם בשלו בו אפילו דברים מותרין

שאסרו חלתית של גוים ואמר טעמא מאי משום  , אע"פין שנכתשו עם הבצים מסתברא שאין בו חששלשבח מחמת בישול אחר. ומחמת התבל
 ,אגב חורפא דחלתיתא מחליא ליה. הכא דבר מועט הוא תבלין שנתערבו עם הבצים ,דנותן טעם לפגם מותר תכי ליה בסכינא דארמאי, ואע"גדמח

 ש.ואין כל כך חריפות בהן למתק ולהחזיר לשבח פליטת המכת

 סעיף ד:

  שו"ת מהר"י ווייל סימן מט

ן ועל הכרוב דפרמי להו גוים. בפרק כל הבשר אמרינן צנון שחתכו בסכין של גוים כו', ופר]ש["י בחד לישנא משום שמנונית שהוא בעין על הסכי
אומרים כן. וכרוב שלם דשלקי להו גוים ולההוא לישנא הוא אסור. והגוים אינם נאמנים לומר שיש להם סכינים מיוחדים לכך דלהשביח מקחם 

 במקומות דנהיגי לאוכלו צריך למיחתך או לגרר בי פסקי. ובנורנבער"ק נוהגין לאכול הני דשלקי גוים דווקא כשהן שלמים אבל הני דפרמי להו
י קמי שמיא גליא ואילו היה בשכונת פרמי נוהגין ביה איסור. ואההוא סופר אי מהימן ליה אכתיבה ואשאר תיקון מהימנינן נמי אהאי דמ"ש. אכן

 הייתי בודק אחריו.

 

 :זסימן צ

 סעיפים א –ב

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לו עמוד א 



, אסורה הפת כל – לש ואם, בחלב העיסה את לשין אין: והתניא. בחלבא לי לושו – ואילך מכאן, בחלבא לי תלושו לא קמא יומא: לבניה יהושע רבי להו כדאמר
 כעין: רבינא כדאמר, בחלבא לעולם: אימא ואיבעית –. בדובשא לי לושו – ואילך מכאן, בדובשא לי תלושו לא קמא יומא: קאמר הכי אלא –! עבירה הרגל מפני
 . תורא כעין: נמי הכא, שרי תורא

 דף לו עמוד א  פרק כל שעה רש"י מסכת פסחים

 ליה משהי ולא, אחת בבת מיד ליה דאכיל, בחלב ללוש מותר שור של כעין מעט – תורא כעין. עמה בשר יאכל שלא, השנה ימות כל – בחלב עיסה לשין אין
 .בחלב שנילוש דלינשי

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ל עמוד א 

 העיסה את לשין אין: מיתיבי. בכותחא למיכליה אתי דילמא, לעולם במילחא אפילו לריפתא למיכליה אהילאי בר רבא אסרה, טיחיא ביה דטחו תנורא ההוא
 הא. התנור את שיסיק עד, אסורה כולה הפת כל – טש ואם, באליה התנור את טשין אין בו כיוצא. עבירה הרגל מפני, אסורה כולה הפת כל – לש ואם, בחלב
 בפסח קדירות רב קאמר אמאי, אהילאי בר רבא דאיתותב מאחר וכי: אשי לרב רבינא ליה אמר. תיובתא! אהילאי בר דרבא תיובתא, שרי מיהא – התנור הוסק
 תימא וכי. מבחוץ הסיקן – וזה, מבפנים הסיקן – זה, חרס בשל והא הא: אימא ואיבעית. חרס של בקדירה הכא, מתכת של תנור – התם: ליה אמר –? ישברו
 . דמי שפיר – גומרי מלייה ואי. ואסור, הוא מבחוץ הסיקו – בוכיא האי, הלכך. דפקעה משום עליה חייס – מבפנים הסקה ליה ליעבד נמי הכי

 רש"י מסכת פסחים דף ל עמוד א 

 להכי נקט אפילו במילחא, שאין דרך לאכול –אפילו במילחא  אפילו חזר והוסק. – לעולםשומן נתנו בו בקרקעיתו, ונותן טעם בלחם.  – דטחו ביה טיחיא
ושמעינן דהיסק מועיל לכלי חרס, קדירות בפסח אמאי ישברו יסיקם  – בר אהילאי מאחר דאיתותב רבא לשון טח. – טשין ]דף ל:[ פת בלא מלח או ליפתן. 

התורה העידה עליו שאינו יוצא מידי  –בתנור של מתכת, אבל של חרס  –רב מוקים ליה לההוא דקתני עד שיוסק, דמשמע הא הוסק שרי  – אמר ליה ויתלבנו.
ם+, כלי שהוא מרעפים, שקורין טיילי"ש +רעפי – בוכיא מורה היתירא, וסמיך אהיסק בחוץ. –ואי שרית ליה על ידי היסק פנים  – חייס עלייהו דופיו לעולם.

 ואופין ומטגנין בו ככר.

 תוספות מסכת פסחים דף ל עמוד א 

 אלא אסירא לא התם, שרי במלח אבל – בכותח לאוכלו אסור בתנור הצלי עם שאפאה פת:( עו לקמן) צולין בכיצד דאמר והא – במלחא ואפילו
 .האי כולי איסור דליכא, ריח מטעם

 מותר בקערה שעלו דגים( ושם: קיא חולין) כ"ה' בפ כדאמר הוא ט"בנ טעם נותן דהא בכותח וליכליה, ותימה – בכותח למיכליה אתי דילמא
 שעלו רותחים מדגים טפי בלע דצנון חורפא משום י"ופרש, בכותח לאוכלו אסור בסכין שחתכו צנון נמי התם דקאמר ל"וי, בכותח לאוכלן
 אחר ולפירוש טפי. בלעי התנור מחום הכא נמי וכן, מדאי יותר בלעי בישול י"דע בכותח לאוכלן אסור בקדירה שנתבשלו דגים ולפ"ז, בקערה

 שנתקנח כיון הכא קשה, ממש בשר טעם בצנון ואיכא ניכר ואינו הסכין על קרוש שהשמנונית שפעמים לפי אסור דצנון, שם שפירש הקונטרס
 .יפה לקנח יכול אינו החרס שעל דשומן ל"וי, בכותח לאוכלו אסור אמאי אחרת פעם הוסק או יפה התנור

 כל שעה דף ל עמוד ב –בית הבחירה )מאירי( מסכת פסחים פרק ב 

התנור  לשין את העיסה בחלב ואם לש קונסין אותו לאסור לו את כל הפת אף לאכלה בפני עצמה מפני הרגל עברה שמא יבא לאכלה בבשר וכן אין טשין את אין
הסק העבירו בשומן ואם טש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עברה שמא יבא לאכלו בגבינה וחלב ומ"מ אם הסיק את התנור אחר הטיחה אין בזה כלום שהרי ה

צמו ומ"מ אפי' בתנור של חרס שהתנור הסקו מבפנים הוא ואין חסות בקיעה במה שדרכו להסיק מבפנים הא אם לא הוסק הרי הטיחה בעין ונותנת טעם בפת ע
נותן טעם שהטיחה נותנת  היסק זה אין צורך בו להיסק גמור אלא להיסק מעט בכדי להבליע את הטיחה שמאחר שאין הטיחה בעין אין כאן אלא נותן טעם בר

י' נתקנח טעם בתנור והתנור בפת ואין זה נאסר עוד בחלב שנותן טעם בר נותן טעם מותר בבשר בחלב הואיל ושניהם היתר כמו שביארנו במקומו וי"מ שאפ
אוסרין אף בנתקנח מפני שיש בתנור סדקים ואין צריך היסק כלל ולא תפש בה לשון הסק אלא שאין דרך התנור בקנוח וכן ראיתיה לקצת חכמי הדור ומ"מ אנו 

התנור שאי אפשר להסיר השומן משם והפת מקבל טעם מהם ואם עשה סימן לעצמו בגריסין של פת זו עד שכשרואה את הפת הוא זכור שבחלב לשו או טש את 
ר נים כדמות עין השור והוא הדין לשינוי אחר כל שיש היכבאליה הרי זה מותר והוא שכתבו גדולי הפוסקים בזו ואי שנינהו ועבדינהו כעין תורא שרי ר"ל קט

 בדבר:

 רי"ף מסכת פסחים דף ח עמוד א

לה אסורה עד תניא אין לשין את העיסה בחלב, ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה ]ל:[. כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כו
 כעין תורא שרי דכיון דשני בהו מידע ידיע דלהיכרא עבד להו הכי דלא ליתו בהו לידי תקלה, ולפיכך מותרין. שיוסק התנור ואי שני להו ועביד להו

 רי"ף מסכת חולין דף לח עמוד א 

 ,התנור את שיוסק עד אסורה כולה הפת כל טש ואם באליה התנור את טשין אין בו כיוצא ,עבירה הרגל מפני אסור כולה הפת כל לש ואם בחלב העיסה לשין אין
 :שרי תורא כעין ועבדינהו ביה שני דאי ומסקנא

 ר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לח עמוד א 

 נותן ליה דהוה למיחש ליכא ביה דמבלע האי משום דאי ,יפה בקנוח דסגי ה"וה .התנור שיוסק עד: בחלב לאכלה יבא שמא .אסורה כולה הפת כל טש ואם
 דאורחיה דמשום אלא[ תתתנו' בסי] ד"בס שיתבאר כמו בכותח לאכלם מותר בקערה נתבשלו אפילו דדגים שסובר מי לדברי ושרי בהיתרא טעם נותן בר טעם
 :למיטעי אתי ולא ידיע מידע דשנינהו דכיון. שרי תורא כעין ועבדינהו בהו שני דאי ומסקינן: ד"בס לפנינו בזה עוד ואכתוב ,הכי נקט בהסקה דתנור

  סימן כא רא"ש מסכת חולין פרק ח

 כל טש אם. באליה התנור טשין אין בו כיוצא. עבירה הרגל מפני אסורה כולה הפת כל לש ואם בחלב העיסה את לשין אין( א ל דף) שעה כל בפרק גרסינן [כא]
 כעינו קטנה עוגה מועט דבר אם כי עשה שלא תורא כעין שם י"ופירש. שרי תורא כעין ועבדינהו ושני בהו לש ואם ומסיק התנור שיוסק עד אסורה כולה הפת
 :שור של

 רא"ש מסכת פסחים פרק ב 

 דע אסורה כולה הפת כל טש ואם. באליה התנור טשין אין[ ב"ע ל דף] בו כיוצא. עבירה הרגל מפני אסורה הפת כל לש ואם. בחלב העיסה את לשין אין תניא [ז]
 .שרי תורא כעין ועבדינהו בהו שני ואי ,התנור שיסיק

 הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כב רמב"ם 

 את שיסיק עד אסורה הפת כל טש ואם באליה התנור את טשין ואין, בשר בה יאכל שמא, עבירה הרגל מפני אסורה הפת כל לש ואם בחלב העיסה לשון אין
 .מותר זה הרי חלב ולא בשר לא בה יאכל שלא כדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת שינה ואם, חלב בה יאכל שמא התנור

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כב

 : כ"ע ,והיכר שנוי מטעם כבעמוד כתב ובאלפס ה"ס וכן ,בשר עם שיאכלנו לשכחה יבא ולא שבולטת תורא כעין קטנה שהיא טעמא' פי' התוס[ צ]



 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כב

 לש אשר הפת צורת שינה שאם לי יראה '.וכו הפת בצורת שינה ואם: שם ז"ג .טשין ואין(: :צא דף) מ"ובב( :צה דף) חטאת דם פרק. 'וכו העיסה את לשין אין
 חיישינן ולא בשר בו אוכל בשר צורת צורתו אשר ואותו חלב חלב צורתו אשר באותו לאכול מותר ,עצמו בפני עבד אחד וכל באליה טש אשר הפת מצורת בחלב
 : לסימן סימן בין יטעה שמא

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כב

 כל בפרק ף"הרי וכתב. דמי שפיר תורא כעין עבדינהו ואי ואסיקנא( ו"ל דף) שעה כל פרק ברייתא. התנור שיסיק עד אסורה עד' וכו בחלב העיסה את לשין אין
 ,מותר השור כעין קטנים כעכין ועשאה הפת בצורת שינה ואם ל"וז א"הרשב כ"וכ ,רבינו דברי הם וכך ,שרי תורא כעין ועבדינהו בהו שני דאי ומסקנא הבשר

 : לו ויאמרו וישאל ,בעלמא להיכר אלא צורתן שינו שלא יודע שהרואה

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כב

 שנה ואם, באליה התנור את טשין דאין אחלוקה קאי חלב ולא ,בחלב העיסה את דלש אחלוקה קאי בשר לא ,כלומר. 'וכו חלב ולא בשר לא בה יאכל שלא
 :כן פירש לא ל"ז י"ורש ,תורא כעין עבדינהו אי ש"למ פירוש זהו' וכו הפת בצורת

  תורת הבית הארוך בית ג שער ד

ביה טחיא אסרה רבא בר אהילאי למיכליה לההוא . גרסינן בפרק כל שעה ובזבחים פרק דם חטאת ההוא תנורא דטחו ולענין תנור שטחו פניו בשומן בשר
ליה לההוא ריפתא כלומר אפילו הפת שנאפה בו לאחר שהוסק התנור משום דקסבר דאין כלי חרס יוצא מידי דפיו לעולם ואפילו ע"י הסקה והילכך אסור למיכ

ן את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד שיוסק את ריפתא אפילו במילחא דילמא אתי למיכליה בכותחא. ואיתיביניה לרבא מיהא דתניא אין טשי
דאמר רב  התנור הא הוסק מיהא שפיר דמי ואיתותב. הני מילי בתנור דהסיקו מבפנים אבל כוביא ואי נמי קדרה דהסיקו מבחוץ לא וכדאמרינן התם אלא הא

להו היסק מבפנים חייס עלייהו דילמא פקען הילכך הא כוביא היסקו מבחוץ  וליעביד ,קדרות בפסח ישברו אמאי ומשני זה היסקו מבחוץ וזה היסקו מבפנים
י היסק וכל הוא ואסור אי מלייה גומרי שפיר דמי. הילכך בתנור אם אפה בו את הפת לאחר היסק התנור הפת מותרת ואפילו כלי חרס יוצא מידי דפיו על יד

 אבל הפת שאפאה קודם שהוסק לתנור אסור לאכלה אפילו במלח משום הרגל עבירה. שכן בחזרת כבשונות וכמו שכתבתי בשער רביעי של תערובות. 

בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. כיוצא בו אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה עד  ותניא אין לשין את העיסה
לה. תורא שרי דכיון דשני בהו מידע ידעי דמשום היכירא הוא דעבד להו הכי דלא ליתי בהו לידי תקשיוסק את התנור. ואמרינן עלה ואי שנינהו ועבדינהו כעין 

בו הפוסקים  ופת שאפאו בתנור עם בשר וכן דגים פליגי בהו רב ולוי בפרק כיצד צולין רב אסר דקסבר ריחא מילתא היא ולוי שרי. ולענין פסק הלכה נחלקו
 בבית התערובות בשער הראשון בענין הדברים הנאסרים מחמת ריח ושם יתבאר דין זה בעזרת השם. והריני כותב הענין בארוכה לפנינו

 תורת הבית הקצר בית ג שער ד דף פו עמוד ב 

ואפה בו ואם שט , כיוצא בו אין שטין את התנור באליה. ואם לש כל הפת כולה אסורה ואפילו לאכול אותו במלח מפני הרגל עבירה, אין לשין את העיסה בחלב
שהרואה יודע שלא שנו בצורתו אלא להיכרא , ואם שנה בצורות הפת ועשה כעכין קטנים כעין השור מותרות. את הפת כל הפת אסורה גזירה שמא יאכלנו בחלב

במה דברים . של חרסואפילו היה התנור , הסיק את התנור קודם שיאפה את הפת כל הפת מותרת שכבר הוכשר התנור בהיסק זה  . בעלמא וישאל ויאמר לו
 .ואם מלא אותו גחלים מבפנים עד שיתלבן מותר. אבל בוכיא שהסיקו מבחוץ אסור, אמורים שהסיקו מבפנים

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן ס

י עשה כעין תורא שרי )פסחים לו ע"א(. ופירש רב אלפס )חולין לב ע"א( ורמב"ם )פ"ט מהל' מא"א הכ"ב( שעשה שינוי בצורת הפת. ורש" ואם ]ב[
 דהני תרי פירושי אליבא דהלכתא סליקו, דתרווייהו סברות יפות הן. והכי כתב אשר"י בכמה דוכתין ונראה)פסחים שם( והתוס' פי' שהפת קטן. 

 י פירושים דנוכל לסבור כתרווייהו. מהרא"י ז"ל.בתלמוד אשנ

  ספר איסור והיתר הארוך שער מ סימן יט

סימן  תניא פ' כ"ש אין לשין העיסה בחלב ואם לש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. וכעינא דתורא שרי. ופי' הרמב"ם ורי"ף שהיינו אם יש בו יט.
ולא כפרש"י והתוספת שפי' דווקא )הגה"ה( אוכלו לבדו עכ"ל. וכ"ש עם בשר ומשמע אפי' הרבה והכי נהגינן שנשתנה בצורתו או בקטנותו מפת אחר מותר ל

דו או עם בעוגה קטנה ודבר מועט שנאכל מיד ולא יבא לידי שכחה דבשל סופרין הולך אחר המיקל. ומה"ט אנו אוכלין פשטיד"א ופלאד"ן שנאפו כל אחד לב
עצמות או גבינה לסימן. וכן מותר מהאי טעמא  פת דליכא למיחש דילמא אתי למיכל עם חלב או עם בשר מאחר שניכר בהן הבשר או החלב וא"צ להשים עליהם

שהן גדולין דנשתנו בצורתן מפת אחר )וכ"כ מהרא"י ז"ל עיין סימן ל"ט א' לעיל( וגם אע"פ ללוש קלוני"ש ועוגות שעושין לשבת ברוטב או בשומן של בשר 
 נאכלין מיד:

 ספר איסור והיתר הארוך שער מהגהות 

ו'. יראה דהני תרי פי' דרמב"ם ורש"י אליבא דהילכתא סליקי והכי כתב אשיר"י בכמה דוכתין בתלמוד אשני פירושים ודלא כפי' רש"י ותוספ' כ )הגה"ה( 
 הדנוכל לסבור כתרווייהו מהרא"י ז"ל: 

 גהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ה ה

 דריחא ג"אע שרי ובדיעבד לכתחלה הוי כותח בלא לאוכלה דאפשר כיון בכותח לאוכלה אסור הצלי עם שאפאה פת הלכך לכתחלה היא מילתא דריחא ל"וקי** 
 ד"לפשטי חוץ הבשר שומן זב אם ומיהו ,הם גדולים שלנו שהתנורים הפת עם בתנור למעלה מכוסות שהם שלנו ד"פשטי לאפות לכתחלה לן שרי היא מילתא
 השומן זב דילמא בתנור הפת עם טפילות שום לאפות שלא ליזהר טוב וכן הואיל ,במלח אפילו לאוכלה אסור ד"הפשטי מן רחוקה שהפת פ"אע בתנור ונבלע
 :כ"ע .ז"מא. הפת ויאפה התנור ויסיק א"הפשטיד יאפה אלא אדעתא ולאו

 סעיף ג

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עו עמוד ב

מותר. מאי  –מפטמי מהדדי. ולוי אמר: אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן  –אסור. מאי טעמא  –בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש אמר רב: 

. מאי לאו תערובת ריחא בעלמא הוא, וריחא לאו מילתא היא. עביד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר. מיתיבי: אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת –טעמא 

היינו דקתני אפילו גדי וטלה, אלא אי אמרת  –ני תערובת גופין. הכי נמי מסתברא, מדקתני סיפא: אפילו גדי וטלה. אי אמרת בשלמא מפני גופין לא, מפ –טעמים, וקשיא ללוי! 

אמר רבי  –הוי תיובתיה דרב! שרי. לימא תי –מפני תערובת טעמים מה לי גדי וטלה, מה לי גדי וגדי? אלא מאי על כרחיך מפני תערובת גופין הוא דאסור, אבל תערובת טעמים 

אלא אימא: כעין שתי קדירות. והכי קאמר: אין צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת.  –כגון שצלאו בשתי קדירות. בשתי קדירות סלקא דעתך?  –ירמיה הכא במאי עסקינן 

תערובת גופין, ואפילו גדי וטלה. אמר רב מרי: כתנאי, הרודה פת חמה ונתנה על  אסור משום –תערובת טעמים. ואפילו כעין שתי קדירות דליכא תערובת טעמים  –מאי תערובת 

חא לאו רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר, ורבי יוסי מתיר בשל חיטין ואוסר בשל שעורים, מפני שהשעורים שואבות. מאי לאו תנאי היא, דמר סבר: רי –פי חבית יין של תרומה 

אמר לך רב: דכולי עלמא ריחא מילתא היא. לאו איתמר עלה דההיא, אמר רבה בר  –ודאי תנאי היא. לרב, נימא תנאי היא?  –ללוי  –תא היא? מילתא היא, ומר סבר: ריחא מיל

ת צוננת וחבית דברי הכל מותר. לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית חתומה, פ –דברי הכל אסור. בפת צוננת וחבית מגופה  –בר חנה אמר ריש לקיש: בפת חמה וחבית פתוחה 

אסור לאכלה בכותחא. ההיא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא  –פתוחה. והא נמי, כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא: פת שאפאה עם צלי בתנור 

 ולדבר אחר. אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא. מר בר רב אשי אמר: אפילו במילחא נמי אסורה, משום דקשיא לריחא –



 רש"י מסכת פסחים דף עו עמוד ב

 דפטמי מהדדי, ונמצא פסח – מאי לאו תערובת טעמיםונמצא פסח נאכל שלא למנוייו, ואפילו גדי וטלה שאין מתחלפין זה בזה.  – אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת

טלה דקתני ביה ואפילו גדי ו – אלא מאי על כרחיךואיחלפי.  –שלא יתערבו זה בזה, ואפילו גדי וטלה, זימנין דלאו אדעתייהו  –גופים  לא מפני תערובתנאכל שלא למנוייו. 

 –ים דקתני גדי וטלה דלא חייש לתערובת טעמ – הכא במאי עסקינןלא חייש, נימא תיהוי תיובתא דרב.  –שמעינן מינה דמפני תערובת גופים קאמר, אבל לתערובת טעמים 

מן  –הרודה שפוד מכאן ושפוד מכאן, ותל גדול של גחלים או אפר באמצע.  – כעין שתי קדירותוכי צולין פסח בקדירה?  – שתי קדירות סלקא דעתךשצלאן בשתי קדירות. 

א לתיה כתנאי אמרה, דעל כרחיך ר' מאיר אית ליה ריחודאי מי –דאמר ריחא לאו מילתא היא  –ללוי את הריח.  –שואבות לזרים, מפני שנכנס לה ריח התרומה. – אוסרהתנור. 

ר' ככלום צריך לאוקומי למילתיה כתנאי, ולמימר: אנא דאמרי  – אלא רב מי לימא תנאי היאר' יהודה הוא דקאי כוותיה.  –מילתא היא, וכן ר' יוסי, ואי איכא דקאי כוותיה 

טעמא ו –אמר לך רב דכולי עלמא ריחא מילתא משום דקא סבר לא עייל בה ריחא.  –דה נמי קאי כוותיה, וטעמא דשרי מאיר ור' יוסי, אבל דר' יהודה לית ליה, או דילמא: ר' יהו

יה וותהילכתא כ –תנאי כוותיה דרב דר' יהודה משום דפת צוננת )וחבית( +מסורת הש"ס: ]או חבית[+ מגופה היא, ולא עייל בה ריחא, דמי לאו איתמר עלה כו' ואף על גב דקיימי 

 ורבא הילכתא כרבא, וכן הואדלוי, דהא איפליגו בה אביי ורבא גבי בת תיהא במסכת עבודה זרה )סו, ב(, וקם ליה רבא בשיטתיה דלוי ואמר: ריחא לאו מילתא היא, ואביי 

שיש בו  – אסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא בתנור אחד. – דאיטוי בהדי בישראדג.  –ביניתא בתשובת הגאונים, ואף משמו של ר' אליעזר בן יצחק נאמר לי דלא חייש לה. 

 צרעת. – לדבר אחרחלב, משום דקסבר ריחא מילתא היא. 

 תוספות מסכת פסחים דף עו עמוד ב

ו נראה דמותר לאפות לחם עם מכאן פוסק ר"ת כרב ורבא נמי דשרי בבת תיהא )ע"ז דף סו:( מצי סבר כוותיה ושם מפורש ובתנורים ]גדולים[ שלנ –אסרה רבא מפרזיקיא כו' 

 ל מתפשט.אותו פשטיד"א הואיל ומכוסות היטב הוי כעין שתי קדרות ואפי' פלדונ"ש שיש להרחיק אין נראה לרבי שיהא אסור שיש אויר מרובה בתנור וההב

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סו עמוד ב

אביי אמר: אסור, רבא אמר: מותר. אביי אמר אסור, ריחא מילתא היא; רבא אמר מותר, ריחא לאו מילתא היא. אמר  – בגוי; ישראל פיר דמיש –בדישראל  גויהאי בת תיהא, 

הפת מותרת, לפי שאין טעם כמון אלא ריחא כמון. ואביי? שאני התם,  –רבא: מנא אמינא לה דריחא ולא כלום הוא? דתנן: תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת 

פני ר"מ אוסר, ור' יהודה מתיר, רבי יוסי מתיר בשל חיטין ואוסר בשל שעורים, מ –איסוריה. אמר רב מרי, כתנאי: הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית של יין של תרומה  דמיקלא

א, לאביי מי לימא תנאי היא? אמר לך אביי: שהשעורים שואבות; מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר: ריחא מילתא היא, ומר סבר: ריחא ולא כלום הוא; לרבא ודאי תנאי הי

דברי הכל מותרת, לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית  –דברי הכל אסורה, בפת צוננת וחבית מגופה  –לאו מי איתמר עלה, אמר רבה בר בר חנה אמר ר"ל: בפת חמה וחבית פתוחה 

 .מגופה, בפת צוננת וחבית פתוחה, והא דידי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי

 רש"י מסכת עבודה זרה דף סו עמוד ב

 וןשאין בה טעם כמון אלא ריח כמלזרים.  – הפת מותרתביין ישראל שפיר דמי.  – גוילהריח נקב נוקבים במגופת חבית להריח את היין לבודקו אם יכול להתקיים.  – בת תיהא

דאמר לאו מילתא היא ודאי על כורחיה כתנאי אמרה  – לרבא לפי ששאבה את ריח היין. – אוסררבי מאיר ואי משום דהוסק לא איכפת דתרומה אין איסורה איסור הנאה.  –

מי אמרינן ר' יהודה לית ליה דאביי או  – לימא כתנאי היאדאמר מילתא היא.  – לאביי למילתיה ולאו דברי הכל היא דהא ר"מ אוסר וליכא למימר איסור אלא משום ריחא.

 יוהאי דידדודאי עייל בה ריחא.  – דברי הכל אסורהדרבי יהודה הכא דקסבר אין ריח היין נכנס בפת אבל בבת תיהא דריח נסך נכנס בגוף מודי. דלמא לעולם אית ליה וטעמא 

 האי בת תיהא דאסרנא כפת חמה וחבית פתוחה דמי. –

 תוספות מסכת עבודה זרה דף סו עמוד ב

יה והתם תניא כוות ,פרק כיצד צולין )פסחים דף עו:( פליגי נמי רב ולוי בריחא גבי בשר שמן שצלאו עם בשר נבילה רב אסר ולוי שרי – רבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא

לין "י פרק כיצד צוופסק כך רש דרב ופי' שם רש"י ואף על גב דתניא כוותיה דרב דאסר מ"מ הלכה כלוי דשרי משום דרבא סבר כוותיה הכא גבי בת תיהא והלכה כרבא לגבי אביי

שם אפילו במילחא  ולא נראה דהתם קאמר דעובדא הוה בההוא ביניתא דאיטווא בהדי בישרא ואסריה רבא מפרזקא למיכליה בכותחא ומעשה רב וגם מר בר רב אשי אוסר

מי לכ"נ דודאי הלכה כרב דהתם דריחא מילתא היא והלכה כרבא נ והלכה כמותו בר מתרי מילי וע"ק דאי פליגי אביי ורבא בפלוגתא דרב ולוי א"כ ה"ל לאיתויי פלוגתייהו התם

שאני הכא שהוא נהנה הכא גבי בת תיהא דריחא לאו מילתא היא ואביי נמי דהכא דאמר ריחא מילתא היא א"ל אנא דאמרי אפילו כלוי דאמר התם ריחא לאו מילתא היא ד

היין עצמו אבל התם אינו אלא ריח האיסור נכנס בתוך ההיתר והוא אוכל את ההיתר ובהא אפילו אביי מודה ומריח מן האיסור היין עצמו הלכך הוי לגמרי כאילו שותה מן 

אמר דריחא לאו מילתא  דריחא לאו מילתא היא ורבא נמי דהכא א"ל אנא דאמרי אפי' כרב דאמר התם ריחא מילתא היא דשאני הכא שהריח מזיק לו לפי שנכנס בגופו ולכך

 שר פלוגתאי בין רבא דהכא מצו סברי בין כרב בין כלוי דהתם והשתא הוי טובא גווני דריחא ריח החזק שבכולן פת חמה וחבית פתוחה דאסור לכ"ע וריח בהיא הלכך בין אבי

 ת מגופה ולענין ריחא דהתם הלכהדרב ולוי וקי"ל כרב וריח דבת תיהא וקי"ל כרבא למטה מהם פת צוננת וחבית פתוחה או פת חמה וחבית מגופה והמותר לכ"ע פת צוננת וחבי

אבל  ,ה"מ בתנורים שלהם שהיו קטנים וה"ה תחת מחבת שלנו שקורין תרפי"ד בלע"ז שאופין תחתיה הפשטיד"א כמו כן ריחא מילתא היא ,כרב דאמר ריחא מילתא היא

או עם  ,ד"א של בשר עם טריט"א של גבינה בתנור א' רק שלא יגעו זה בזהואין לחוש אם אפו פשטי ,בתנורים גדולים שלנו אין לחוש לריחא ובלבד שלא יהא פי התנור סתום

מיהו כשאינה בת יומא מותר  ,כמו כן אם שמנונית האיסור על המרדה שקורין פאל"ה בלע"ז אסור ליתן היתר עליה כל היום ,האיסור פי' כגון פשטיד"א של נבילה אין לחוש

לא ישמע לו לעשות מרדה חדשה בכל פעם ופעם שישפוך עליה של  גויכיון דלא אפשר שהרי ה ,אטו בת יומא אפילו לכתחלהולא גזרו שאינה בת יומא  ,להשתמש בה לכתחלה

וא"ת אמאי לא הביא פרק כיצד צולין גבי פלוגתא דרב ולוי ההיא דכמון של תרומה דהכא  .אבל אם יצא שמנונית האיסור דנבילה ונגע להיתר או תחת היתר אסור ,איסור

אבל גבי  ,דאזיל האי ומפטם האי ,ולכך אמר רב דריחא מילתא היא ,דהתם מיירי בריחא דפטם כגון בשר ונבילה ,וי"ל משום דלא דמי לריחא ?כמו שהביא בשמעתין ,ותהולדח

ועל חטה וחמץ שנמצאת באחת מן המצות בי"ד לא מיבעיא קודם ו' שעות דמותרות האחרות לפי  .כמון שהוא מעשה תנור ולא פיטום אפי' רב מודה דריחא לאו מילתא היא

דהיינו בז' ימים של הפסח  שבטל בששים כמו חמץ שלא בזמנו אלא אפילו אחר ו' שעות מותרות האחרות משום דלא הוי חמץ בזמנו וחמץ שלא בזמנו אינו במשהו עד זמנו ממש

 עה )דף ל.( דקאמרינן לשם חמץ כשהוא לאחר זמנו בנותן טעם אפי' לר' יהודה דקאמר חמץ כשהוא לאחר הפסח בלאו וה"ה לאחר ו' שעות אך אותהוכן משמע בפסחים בפ' כל ש

מילתא היא מ"מ נהי לאו  מצה נכון לאוסרה ואם אפו המצות בשבעת ימי הפסח ונמצאת חטה וחמץ באחת מהן כולן אסורות ובתנור נמי יש לאסור דאע"ג דתנורים שלנו ריחא

 דטעם ליכא מ"מ משהו בעלמא איכא ואפי' במעשה תנור דלאו פטום.

 רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן ח

אביי אמר אסור. ורבא אמר מותר. אביי אמר אסור. ריחא מילתא הוא. ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא:    גויבדישראל שפיר דמי. ישראל ב גוי]ח[ ההוא בת תיהא 

רשב"ם בשם רש"י דהלכה  בפסחים )דף עו א( פליגי רב ולוי בבשר נבילה שצלאה בתנור אצל בשר שחוטה רב אסר דריחא מילתא היא. לוי שרי דריחא לאו מילתא היא. ופסק

ת פסק הלכה כרב דבפרק כיצד צולין תניא רב כלוי דאמר ריחא לאו מילתא היא דקם ליה בשיטתיה דרבא הכא דהלכתא כוותיה לגבי אביי לבר מיע"ל קג"ם. וכן פסק ה"ג ור"

בר ממיפך שבועה דאורייתא. ורבא דהכא ס"ל דריחא  תלמודאכהנא כוותיה דרב ועוד דאיכא התם עובדא כוותיה דרב ומר בר רב אשי ס"ל כרב וקי"ל הלכתא כוותיה בכוליה 

וי. אסור לכ"ע כריש לקיש. למטה ממנו ריח פטום נבילה שנחלקו בו רב ול פתוחה. וגווני טובא איכא בריח מעלות זו למעלה מזו. פת חמה וחבית **מילתא היא בריח פטם נבילה

קטנים שלהם שהיו מכסים בתנורים  ודוקאדריח כמון משום דלא דמי לריח פטום.  ההיאתלמודא  מייתילמטה ממנו בת תיהא. והמותר לכ"ע פת צוננת וחבית מגופה. ולהכי לא 

לכתא הכל היכא דפליגי אביי ורבא פיהם כדמוכח פ"ק דשבת )דף יח ב( ולכך נכנס ריח של זה בזה. אבל בתנורים שלנו ופיהם פתוח אין לחוש. והלכתא בכל הני כרבא. דקיימא לן 

 כרבא בר מיע"ל קג"ם:

 הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ה סימן ח
היא  א היא לכתחלה. הלכך פת שאפאה עם הצלי אסור לאוכלה בכותח כיון דאפשר לאוכלה בלא כותח הוי לכתחלה ובדיעבד שרי. אף על גב דריחא מילתאוקי"ל דריחא מילת** 

שהפת רחוקה אע"פ בתנור  עשרי לן לכתחלה לאפות פשטי"ד שלנו שהם מכוסות למעלה בתנור עם הפת שהתנורים שלנו גדולים הם, ומיהו אם זב שומן הבשר חוץ לפשטי"ד ונבל

פשטיד"א ויסיק התנור מן הפשטי"ד אסור לאוכלה אפילו במלח, הואיל וכן טוב ליזהר שלא לאפות שום טפילות עם הפת בתנור דילמא זב השומן ולאו אדעתא אלא יאפה ה

 מא"ז ע"כ:ויאפה הפת. 



 רי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד א

והילכתא  .ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא ,אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ,ורבא אמר מותר ,אביי אמר אסור גוילישראל שפיר דמי ישראל ל גויהאי בת תיוהא 

 בכולהו כרבא דקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הילכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם:

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד א

דאסור  . ואם תאמר והא אמרינן בפ' כל שעה )דף כה ב( גבי הנאה הבאה לו לאדם בעל כרחו כלומר הנאה דריח דאפשר וקא מיכוין כולי עלמא לא פליגיהיא ריחא לאו מילתא

יש לומר דבמידי דעביד לריחא  והכא אפשר וקא מיכוין הוא ואמרינן נמי בפרק קמא )דף יב ב( לא שנו אלא מעוטרות בורד והדס דקא מתהני מריחא אלמא ריחא מילתא היא

ז"ל אין אנו צריכין לזה שהוא פירש דהאי בת תיוהא הוא קנה חלול של  אבל לפי פירוש ר"ח .מילתא היא אבל יין דלאו לריחא עביד סבר ליה לרבא בכה"ג לאו מילתא היא

ר אסור אביי אמ גוילישראל שפיר וישראל ל גויקלח ויוצא בדד ואינו נוגע אל פיו הלכך זכוכית ארוך ויש באמצעיתו דד נקוב ומכניס ראשו בחבית וראשו אחר בפיו ושואב היין ומ

קאתי י"ל שכיון שברוח שפתיו  גוימשום ריחא ורבא אמר מותר דריחא כי האי גוונא שאינו מריח אותו באפו אלא בפיו לאו מילתא היא וא"ת והא מ"מ מוריק אורוקי דמכח 

דבת  ז"ל פירש והרב בעל הערוךכדאמרי' בב"ק )דף יח ב( לענין נזיקין גבי סוס שצנף וחמור שנער דצרורות נינהו וצרורות לא עבדי יין נסך.  הוא שהורק מותר דצרורות נינהו

 תיוהא נקב הוא שמניחין במגופת החבית ומשם שואפים ריחו של היין בפיהם ויודעים אם טוב הוא ואם החמיץ:

א סי ז"ל כתב בפרק גיד הנשה דהא דאיפליגו רב ולוי בפרק כיצד צולין )דף עו ב( בבשר שחוטה שצלאה עם בשר נבלה דרב אמר אסור דריח. הרב אלפוהלכתא בכולהו כרבא וכו'

ן וקי"ל כלוי כיוי ס"ל כרבא מילתא היא ולוי שרי ואפילו בשר נבילה שמן ובשר שחוטה כחוש דריחא לאו מילתא היא דפלוגתייהו שייכא בהא דרבא ואביי דרב ס"ל כאביי ולו

 דקאי כוותיה דרבא וכתבתיה שם בארוכה בס"ד:

 גיד הנשה דף לא עמוד א ודף לא עמוד ב –רי"ף מסכת חולין פרק ז 

אפילו בשר ]דף לב עמוד א[ אמר רב ]פסחים ע"ו ע"ב[ בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם ליה להאיך והדר האיך ומפטם ליה להאי ולוי אמר 

 שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן מותר ריחא לאו מילתא היא. עבד לוי עובדא בי ריש גלותא בגדי ודבר אחר. 

 ,אביי אמר אסור ,לגויישראל  ,לישראל שפיר דמיגוי [ לענין בת תיהא :וסייעוה למילתא מהאיך דגרסינן בפרק השוכר את הפועל ]ע"ז סו ,לתא פסקו בה רבואתא כלויהא מי

וכיון דהלכתא  ,דהלכתא כרבא בר מיע"ל קג"םוקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא  ,ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא ,אביי אמר אסור ריחא מילתא היא .ורבא אמר מותר

 ,ואמר דהלכתא כותיה דרב בהאי ,ואיכא מאן דפליג בהא מילתא .ממילא שמעינן מינה דהלכתא כלוי דקאי כרבא הדין הוא סברא דקמאי ,כרבא בהא דריחא לאו מילתא היא

מפני  ,ורבי יוסי מתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים ,ורבי יהודה מתיר ,ר"מ אוסר ,חבית של יין של תרומה ע"פדהא מסתברא טעמא מהא דתניא הרודה פת חמה ונתנה 

ועוד דהא ]פסחים ס"ו  .והאי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ,ואר"ש בן לקיש בפת חמה וחבית פתוחה כ"ע ל"פ דאסור .שהשעורים שואבות

 ,דאלמא כרב ס"ל ,וההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקא למיכלה בכותחא ,ע"ב[ תני רב כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח

דלוי רביה  ,דהא דר"ש בן לקיש לא הויא ראיה למידחי להא דלוי ורבא ,דדחו בהו לפסקא דקמאי אית להו דחיאתאוהני ראיות  .ואנן לא איסתבירא לן אלא כדפסקו קמאי ז"ל

הילכך כד מסלקת להאי  .וקי"ל דהלכתא כבתראי ,הא דר"ש בן לקיש ס"לורבא נמי דהוא בתרא הא לא  ,ולא הויא מימרא דריש לקיש קושיא עליה דלוי ,הוה לגבי רשב"ל

ג רבי דלא פלי ,ולא עוד אלא דרבי יוסי נמי לענין ריחא כרבי יהודה ס"ל .וקי"ל דר"מ ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה ,הולוי כרבי יהוד ,קאי רב כר"מ ,מימרא דריש לקיש מהכא

 ועוד דהא .אבל בחטים שאינן שואבות כרבי יהודה ס"ל דריחא לאו מילתא היא ,יוסי עליה דרבי יהודה אלא בשעורים מפני שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא

משכחת ליה דשאיך בההוא  ,ועוד דכד דייקת למימריה דרב .ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה לטעמיה ושינויא דחיקא הוא ,דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא

כר'  ?ואמרינן מכדי רב כמאן אמרה לשמעתיה ,ולןואוסרת כל החתיכות כ חענ"נכיון שנתן טעם בחתיכה  ,[ אוקים רב אמורא עליה ודרש.מימרא דיליה דאמר בהדין פירקא ]ק

ל וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים ואפילו נתערב גופו של איסור בדבר ש ,ורבנן פליגי עליה דרבי יהודה ,דא"ר יהודה אין דם מבטל דם ,יהודה דאמר מין במינו לא בטיל

[ בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזיקיא :וההיא ביניתא דאיטוויא ]לב .והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח .וכ"ש מריחא בעלמא דלא אסרינן ליה ,היתר

אישתכח אי שרית להו למיכלינהו בכותחא  ,דכיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא ?מאי טעמא ,אלא אפי' כלוי אסירי למיכלינהו בכותחא ,לאו כרב אסרי בלחוד ,למיכלה בכותחא

ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי  .ולא אמר צולין לכתחלה ,דהא לוי שצלאו קאמר ,ולוי לא קא שרי הכין אלא דיעבד ,כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי בשר נבלה לכתחלה

אפ"ה ו ,וכל דבר שהוא אחד באלף כריחא בעלמא הוא ,לף לא בטילהויא לה כדבר שיש לו מתירין ]ביצה ג' ע"ב[ וכל דבר שיש לו מתירין אפילו בא ,כיון דשריא בלחוד בלא כותחא

 והאי פת נמי הכין הוא ולאו משום דסבירא לן כרב: ,באלף לא בטיל הואיל ויש לו מתירין

 כיצד צולין בדף יח עמוד ב –המאור הקטן מסכת פסחים פרק ז 

' ומסתברא לן דהלכתא כרב מדאסיקנא בגמ' והא נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמי לפי שכח האש ]דף עו ע"ב[ אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש אסור וכו

ת הא נמי לדידי כפת חמה וחביגדול מאוד ומערב הטעמים זה בזה והתם במסכת ע"ז בענין בת תיהא אמרי' אמר לך אביי לאו מי אתמר עלה אמר רבה בר בר חנה אמר ר"ל וכו' ו

א ל כאביי אלא כרבא ולאו משום דרבא לא ס"ל דריש לקיש דהא דכ"ע אית להו דריש לקיש אלא דאביי מדמי לה לחבית פתוחה מתוך חוזק היין ושהופתוחה דמיא והתם לא קי"

ן כוין הוא ושרי כדאמרינא מימתכוין להריח בו ומהנאת ריחו ניכר טוב טעמו כמתכוין להנאתו דמי ורבא ס"ל כיון שאינו מתכוין להנאת הריח אלא לבדיקת היין אפשר ולא ק

יי מילתא הוא והיינו דאמר אב בפרק כל שעה ולא דמי לזלוף יין נסך שהוא אסור מפני ריחו דהתם להנאת הריח קא מיכוין והכא לבדיקת היין קא מיכוין ומשום הכי ריחא לאו

כ"ע אית להו דריש לקיש והכא אמרינן סתמא והא נמי כפת חמה וחבית פתוחה והא נמי לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא מדקאמר לדידי מכלל דרבא לאו הכי מדמי לה וד

וליתא לדלוי והרי"ף ז"ל דמיא אלמא מסקנא דגמ' הוא והכי הלכתא ודתאני רב כהנא ועובדא דההיא ביניתא כולהו מסייע לרב הלכך דרב עדיפא דמסתייעא מכולהו אמוראי 

ש ויש עליהם קושיות גדולות וחזקות דמאי דאמר רבא לא ס"ל דריש לקיש אנו כבר בררנו דבין לאביי ובין לרבא אית להו דרי פסק בחילוף זה ודבריו כתובים בפרק גיד הנשה

י ומה ג עליה ואפי' לר' יוסלקיש ומאי דאייתי ראיה מדרבי יוסי לאו ]דף יט עמוד א[ ראיה הוא דהא אמרינן בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסור דאלמא ליכא מאן דפלי

ורה בששים בין במינן בין שכתב דהדין מימרא דרב שייך בההיא מימרא דיליה דבפ' גיד הנשה יש עליו כמה תשובות חדא שסתרו דבריו זה את זה דהכא פסק כל איסורין שבת

 קן ולא שנה כלום ועוד היכי סליק אדעתיה דריחא במשהושלא במינן ובמסכת ע"ז פסק כרב ושמואל דכל איסורין שבתורה במינן במשהו והתם כתב ומחק והגיה ותקן וכאן לא ת

והא ודאי מין בשאינו מינו חשיב ובטל בששים ולא בנותן טעם ורב דאסר ליה לטעמיה אזיל דאמר מין במינו במשהו והא אסיקנא בגמ' והא נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא 

ריה דרב דהכא במימריה דהתם כלל ומאי דכתב דלוי שצלאו קאמר ולא קאמר צולין לכתחלה מפורש הוא זה הוא ודכ"ע בנותן טעם אלמא ריחא כנותן טעם דמי ולא שייך מימ

ה א בברייתא בדיעבד מאי דיניבגמ' דהא אותביניה ללוי מהא דתני' אין צולין שני פסחים כאחד ואי לא קא שרי למעבד להכי לכתחלה היכי ס"ד לאותובי מיניה ללוי דהא ליכ

תיהא דקא מר אין צולין ולוי נמי הא קא מודה לכתחלה אלא ודאי מדאמר לוי ריחא לאו כלום הוא אפי' לכתחלה הוא שרי דהא לאו כלום הוא ודומיא דבת אלא לכתחלה קא

 ן דאתני רב כהנא ועובדא דההואשרי רבא אפי' לכתחלה משום דריחא לאו כלום הוא ועובדא דעבד לוי בי ריש גלותא בלכתחלה עבד ומש"ה אותביניה מברייתא דקתני אין צולי

ר ליה הא דגרסינן בפ' כל הבשביניתא כולהו פליגי עליה דלוי. ועוד הא דכתב דפת שאפאה עם צלי כיון דשריא בלחוד כדבר שיש לו מתירין הוא ואפי' באלף לא בטיל קשיא ע

ן טעם הוא תיפוק ליה דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ואפילו באלף לא בטיל אלא לאו דגים שעלו בקערה רב אמר אסור לאוכלן בכותח מ"ט נותן טעם הוא למה ליה למימר נות

 שטשו אותו באליה אסורה בכלשמע מינה כה"ג לאו דבר שיש לו מתירין הוא ותו לא מידי ולדידן אף על גב דסבירא לן דריחא מילתא היא יש בו צד להקל שהפת שאפאה בתנור 

רבנן כולי האי ויש מחכמי הדור שאמרו שלא אסר רב אלא בתנור מתוך שהוא צר וקטן אזיל האי ומפטם ליה להאי דומיא דפת חמה ע"פ  דבר משום גזירה ובריחא לא אחמור

 חבית פתוחה שהוא מקום צר וקטן אבל בפורני שהוא גדול אין להחמיר כל כך דהא שליט ביה אוירא טובא.

 כתוב שם לראב"ד מסכת פסחים דף יח עמוד ב

 והריא"ף ז"ל פסק בחלוף זה, ודבריו כתובים בפרק גיד הנשה, ויש עליהם קושיות גדולות וחזקות. כתוב שם:

משולם ז"ל,  : הקושיות החזקות אשר מצא זה על דברי הרב ז"ל, כמה הם רפות וחלושות. וכבר דקדקתי אני אחריו בחבור האיסור והיתר שחברתי לפני הרב ר'אמר אברהם

 לם חזרתי וחפשתי להעמיד דבריו חוץ ממעט קושיא שעמדה עליו מדברי עצמו. ואיפשר שתקן אותה בתקון דבריו האחרים. ועתה אשוב על דבריו שלוהם דברים של טעם, ובכל

וכו'. מיהו בפת חמה חמה  זה שאמר דרבא לא פליג אדריש לקיש, ודייק לה מדאמר אביי במסכת ע"ז ]דף סז א[ לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמי, מכלל דלרבא לא דמי לפת

בא ]ע"ז דף סו ב[ הביא סיוע וחבית פתוחה מודה רבא דאסור, אלמא לרבא נמי ריחא מילתא היא. וזה הדקדוק אינו שלו כי אם מן הצרפתי האחרון, ואת הכל ישא רוח, שהרי ר



ת פתוחה סבירא ליה לרבא ריחא לאו מלתא היא. ומה שכתב הצרפתי לדבריו מתנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת שהיא מותרת, אלמא אפילו בפת חמה וחבי

הוא ולא משום דריחא לאו  דרבא סבירא ליה כיון שאינו מתכוין להנאת הריח אלא לבדוק היין איפשר ולא קא מכווין הוא, קשיא עליה אם כן טעמיה דרבא משום דלא מכוון

א. ועוד הא דבשר נבילה ושחוטה נמי שאין מתכוין הוא שאין כונתו לריח כלל ויהא מותר. וכמה הם צריכים לדברי מילתא היא שהרי לדבריו דרבא דאית ליה ריחא מילתא הי

ב. ואיך לא הבין ולא חשב דהני אברהם המודעי שפירש בחבורו. גם מה שכתב דהא ]דתני[ רב כהנא ]דף עו ב[ בפת שאפאה עם הצלי וכו' ועובדא דההיא ביניתא ]שם[ מסייעי לדר

רת, כלוי דאי עבד)י( רתי מידחו מדגים שעלו בקערה של בשר דאפסיקא הלכתא במסכת חולין ]דף קיא א[ דלא כרב דאסר אלא כשמואל דשרי. מעתה בשר שחוטה ונבלה מותת

ל דברי הרב ז"ל אינן כלום, הראשונה שאפאה עם הצלי. וביניתא דאטויא ]בהדי בשרא[ מותרים לאכלן ]בכותח[ לכתחלה כעין דגים שעלו בקערה. והקושיות שהקשה זה ע

הקשה על מה שאסור דריחא שהקשה דידיה אדידיה הרי חזר בו בכאן ממה שכתב בע"ז ]רי"ף פ"ה סימן אלף שיג )דף לו ב([, ואם לא נמחק משום עצלות הסופרים היה. ומה ש

לא אמר הרב כך אלא בבשר בהדי בשר שאין ריחו ]ניכר בו[ הילכך הוה ליה כמשהו, ]אבל[ כמשהו דמי והוקשה לו פת חמה וחבית פתוחה כמין ]ב[שאינו מינו הוא, ואני אומר ש

ליה ממתניתין דאין צולין שני מין בשאינו מינו כיון דהוא ניכר בו למאן דאמר ריחא מלתא היא כנותן טעם דמי. ומאי דקשיא ליה דלוי אפילו לכתחלה נמי שרי, מדאקשינן ע

 הא נמי לאו קושיא היא, דלוי לא אסר לכתחלה אלא לאיסור בהדי היתר דלכתחלה ודאי אין מערבין, אבל שני פסחים היתרא נינהו, וכיון דריחאפסחים כאחד דלכתחלה הוא, 

אין הנאת ריחו בכליו שתיה לאו מלתא היא אפילו לכתחלה נמי מותר. ובת תיהא דשרי רבא לכתחלה משום דריחא בלחוד הוא ואין בו הנאת אכילה וכיון שהיין עיקר הנאתו ל

]לערבו[ בדבר האסור. ומה כלום כי אם על ידי זלוף בקרקע על ידי הריח הנקלט בעפר והוא הוא המרחיב נפשו של אדם אבל ריח הבא לידי אכילה מודה רבא דלכתחלה אסור 

בכותח, לא קמה ליה מילתא שפיר, דהא דאמר רב נותן טעם הוא לאו  שהקשה מדגים שעלו בקערה למה ליה לרב למימר נותן טעם הוא לימא משום דיש לו מתירין שלא לאכלו

ן. ]מ"מ אין הלכה כמותו שהדגים נותנים טעם בשר בכותח אלא שהם קבלו טעם הבשר וחשיב להו רב כאילו הם בשר בעין ואסר אותם עם הכותח מפני שיכול לאכלן בפני עצמ

 א בהדי בשרא, כדאמרן לעיל[ מכל מקום כאן תפשתי מעט על הרב ז"ל, המקום ימחול לי ולו.לא בדגים ולא בפת שאפאה עם הצלי ולא בביניתא דאטוי

 כיצד צולין דף יח עמוד ב –מלחמת ה' מסכת פסחים פרק ז 

 אמר רב בשר שחוטה וכו' עד והרי"ף ז"ל פסק בחלוף וכו' ויש עליהם קושיות גדולות וחזקות: כתוב בספר המאור

ות אבל לא כיון להלכה שמה שאמר דכולי עלמא אית להו דריש לקיש אלא דאביי מדמי ליה לחבית פתוחה מתוך חוזק היין ושהוא מתכוין להריח אמר הכותב עשיר הוא בתשוב

ול רי זה הדבר שבוש גדהוא וש בו ומהנאת ריחו ניכר טוב טעמו כמתכוין להנאתו דמי ורבא סבירא ליה כיון שאינו מתכוין להנאת ריח אלא לבדיקת היין אפשר ולא קא מיכוין

ני שאין טעם כמון אלא שאם היה להם מחלוקת בדבר שאינו מתכוין לא אמרו ריחא לאו מילתא היא ולא הביאו שם תא שמע מתנור שהסיקו בכמון של תרומה שהפת מותרת מפ

מה מותרת היא בהנאה ועוד מינה לאו מי אמר רבא בתנור שהסיקו ריח כמון אלמא ריחא לאו מילתא היא ואמאי שאני התם שאינו מתכוין להריח ובמתכוין נמי מותר שתרו

 שהוא פת חמה וחבית פתוחה וכן לדבריו הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית יין של תרומה אינה עניןאע"פ בכמון של תרומה שאפילו אבוקה כנגדו מותר שריחא לאו מילתא היא ו

אמרינן לרבא ודאי תנאי היא לימא טעמא דידי משום שאינו מתכוין הוא והתם טעמא אחרינא הוא דהא תלמוד בפת חמה לה ועוד אי לרבא אפשר ולא קא מיכוין הוא א"כ היכי 

ה דמיא ליה ועוד דהוה לן וחבית פתוחה דכ"ע לא פליגי דאסורא ואף רבא מודה הילכך דר' מאיר נמי לא תיקשי דלר' מאיר פת צוננת או חבית סתומה כפת חמה וחבית פתוח

 דידי ומאן דאמר לדידיה לדרבא דאפשר ולא קא מיכוין הוא ואיהו דאמר כר"ש וגירסת דוקנא בכולהו ספרי והאי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ומיעוט נוסחא והאי לפרוש

מתכוין אין הריח מתמעט כדי שיהא דומה  ודאי משתבש דלכולי עלמא כפת חמה וחבית פתוחה היא שהרי זה מכוין חוטמו כנגד קלוחו של ריח וקולט את כולו ומשום שאינו

כירין יט עמוד א[ יין ויודעין ומלחבית מגופה אבל כוף אזנך לשמוע פי' השמועה האי בת תיהא נקב הוא שנוקבין במגופת החבית ומניחין פיהם ע"פ הנקב ושואבין ריחו של ]דף 

כשיו חלקו בזה אביי ורבא והכל מודים שאין כאן הנאת ריח לאיסור משום הנאה הבאה לו וא"ת בכך טעמו אם החמיץ אם לאו וכן מפרש בספר הערוך וכן אמרו הגאונים ע

תני לישנא קמא דרבא אתותב שהנאה באה לו מן הריח בעל כרחו דכ"ע אפשר ולא מיכוין הוא לענין הנאת הריח ודכ"ע דבר שאינו מתכוין מותר כר"ש ואפילו בדאפשר למאן דמ

ן ה"ג עביד ושלא כדרך הנאתו הוא אלא הכא בהא קא מיפלגי אביי סבר ריחא דקלוט בפומיה כטעמא ואפילו באיסורי אכילה דלאו איסורי הנאה כגוועוד דחמרא לאו לריחא דכ

יות אסור שכבר נהנה ובערכמון של תרומה אסור דהא בלע ליה ממש לריח וכטעמא דמי ואכילת כל איסורין שבתורה כי לא מתכוין נמי אסור כדאתמר בעלמא המתעסק בחלבין 

עמים שהריח כגון דהכא בפרק כל שעה אמרי' בדלא קא מיכוין דשרי כר"ש שאני התם דלא בלע ליה ממש לריח אבל התם טועם הריח ובולעו כטועם איסור ממש הוא שפאע"פ ו

ודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית של תרומה והאי ודאי כפת חמה וחבית זה משביעו ופעמים משכרו ורבא סבר ריחא לאו כטעמא הוא והיינו דמייתי עלה ת"ש מכמון דתרומה ומהר

 ל דאמר ריחא לאו כטעמא הואפתוחה דמיא ומשום הכי אסקי' לרבא ודאי תנאי היא ולית ליה דריש לקיש ומעתה הדבר מוכרע כדברי ראשונים ורבינו הגדול ז"ל דרבא כלוי ס"

כות בדרב כהנא ולוי שצלאו קאמר ולא קאמר צולין וזה הסברא מדברי בעל הל ומה שטען רבינו ז"ל .והתם דודאי תנאי היא ותרוייהו לית להו דריש לקיש ולתרוייהו אמרי' הכא

מים ממש ואילו ללוי הוה גדולות קבל אותה ואפשר שהוא כן והאי דאותביניה מהא דתניא אין צולין ב' פסחים כאחד משום דקתני מפני התערובת דמשמע שיש שם תערובת טע

כא שפי' דללוי כיון דלא מיתסר אלא לכתחלה ליכא למיסר אלא באיסורין אבל בשני פסחים כיון דתרוייהו היתרא נינהו ולי לרב ר' אברהם ז"ל ושו"ר .ליה למיתני מפני הריח

 ,דרבא שרי בת תיהא אפילו לכתחלה הנאה הבאה לידי אכילה שאני ואע"ג ,דלא שמעינן דשרי לכתחלה ואע"גלמיקם אטעמא אפי' לכתחלה שרי ומשום הכי אותביה מינה ללוי 

וכך היא בלשונה מהו לצלות שני שפודין אחת של  ,אבל אני איני מודה בזה מפני שזו השמועה בגמרא ירושלמית אמורה בלכתחלה ,וזה הדעת שלהם עולה היא לפי גמ' שלנו

ור על דברי רבינו ז"ל דהא דמתני רב כהנא אס אבל הריני כמוסיף .שמואל בשם לוי מתיר מתניתא פליגא על רב וכו' שחוטה ואחת של נבלה בתנור אחד רבי ירמיה בשם רב אוסר

ר הוא שבשר בחלב ממש לאוכלה בכותח ודאי גזירה דרבנן היא לכתחלה משום דאיכא תערובת טעמים ונראה כאוכל בשר בחלב שאילו לא היה אוכל יודע שמן הריח קלט סבו

ועוד  ,בו ממש כ בשאר כל האיסורין שאין הטועם אותם מכיר בהן איסור עד שיודע מאיזה מין נתערב כאן טעם זה ואם בא לישאל אומרים לו מן הריח קלט ואיןאכל משא"

ן שאינו עולה עם הגבינה על השולחן וכשגזרו בבשר בחלב יותר משאר איסורין משום דלא בדילו מיניה שלא מצינו בשאר איסורין שלא יהו עולין על שולחן אחד חוץ מן הבשר 

האי נמי סייג בעלמא הוא מצינו בחלת הארץ שאינה עולה וחד טעמא הוא משום דהיתרא הוא לכהן וישראל בכהן אתי למיטעא ולחלופי וכן מצאו בקעה בנחל וגדרו בה גדר ו

ועיה שלא אמרו בגמ' תאני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא לסי וסיוע לדברי רבינו ז"לבכותח כיון שהוא נראה כאוכל בשר בחלב ויש היתר לפת לאכלה עם הבשר אין מתירין אותו 

ם הבשר ואם נאמר דאתיאן לרב אלמא אף כלוי אתיא הוא אלא שהביאוה ענין לה לומר ריחא באיסורין פלוגתא דרב ולוי בפת וצלי אסור מפני הרגל עבירה בכותח אבל לא ע

דיה דהדין מימרא דרב שייך בה נורבי אבל במה שכתב ,ה ודאי כרבא דע"א ומר בר רב אשי בנזק דידיה עסיק ולא מודה ולא פליג בדין איסורא כללכרב נדחה את כולן מפני שהלכ

י עלה בעל המאור מההיא ואקש ,דפת שאפאה עם הצלי דבר שיש לו מתירין הוא ואפילו באלף לא בטיל וכן מה שכתב .מימרא דיליה דפרק גיד הנשה איני יודע לו טענה לפטרו

דהתם הכי קאמר אותו טעם שנתערב מן הקדרה בדגים בין שהוא  ,לאו קושיא הוא כלל ,נותן טעם הוא ?מאי טעמא ,דגים שעלו בקערה אסור לאכלן בכותח כ"הדגרסי' בפרק 

ואינו כדאי לאיסור דאפי' בריח ממשו של  ,נותן טעם בר נותן טעם הואולאפוקי מדשמואל דשרי משום ד ,הרבה כדי ליתן טעם בין שהוא משהו טעם ממשו של איסור הוא חשוב

אינו  ועוד מאן לימא לן דרב סבר דבר שיש לו מתירין ,ולעולם אימא לך דלרב אפי' אין טעם בשר ניכר בדגים נאסרו במשהו משום דהוו ליה דבר שיש לו מתירין ,איסור לא הואי

ועוד אי ריחא במשהו אסור היכי  ,על הרב ז"ל מה שאמרו שם צנון שחתכו בסכין מותר לאוכלו בכותח ופריש רבא משום דאפשר למטעמיה אבל יותר יקשה .בטל הא תנאי היא

במינו בטל ועוד מחל לו בעל המאור מחילה גדולה בטעות בכאן שכל דבר שיש לו מתירין כשאמר אינו בטל לא אמר אלא במינו אבל שלא  ,אמר רבא בת תיהא לאו מילתא היא

ואל ישבש עליך  ,וכבר כתבתי כן למעלה בפרק כל שעה ,שכך רמוז במסכת נדרים במשנה פרק הנודר מן המבושל מפורש שם בירושלמי ושנוי שם בתוספתא דמסכת שביעית ,הוא

ר דאיכא למימ ,ן וכל דבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטילואמר רב אשי עלה הוה ליה דבר שיש לו מתירי ,דעתך בזה מה שאמרו בפרק משילין וליבטיל מים ומלח לגבי עיסה

 וא"ר הושעיא שפיר ,דהא מעיקרא אהדר עלה ר' אבא הרי שנתערב לו קב חטין שלו בעשרה קבין של חבירו יאכל הלה וחדי אחיכו עליה ,מים ומלח לגבי עיסה כמין במינו דמי

ומדלא אחיכו נמי  ,חטים בחטים נמי לר' יהודה הוא דלא בטיל לרבנן בטיל ,ו דהוה ליה מין בשאינו מינו ובטילמאי שנא חטים בשעורים דלא קאמר לה ,עבוד דאחיכו עליה

דמים ומלח בעיסה נותן טעם הוא ובכל איסורין  והתירוץ שנראה לי .למימר ליה האי חטים ושעורים הוא ולכולי עלמא בטיל אלמא מים ומלח לגבי עיסה כמין במינו דמי

 ומלח סדומית לפי י לא בטיל אלא שהקשו בגמ' כיון דלא חשיבי לגבי דין ממון ותחומין איסורא תלוי בדין ממון הוא דינא הוא דליבטלו בטעמא דר' יהודה במיםשבתורה נמ

אע"פ נן תירין שאינו בטל אפי' באלף ואפי' בדרבשאינן ניכרין מה שאין לומר כן בכל איסורין שבתורה ואתא רב אשי למימר כיון דיש לו מתירין ואנו מחמירין בכל דבר שיש לו מ

 שאינו חשוב לענין תחומין אם מצינו שהחמירו בהן במינו יותר מכל האיסורין דין הוא שנחמיר בהן שלאאע"פ שהוא דבר מועט ואינו חשוב האי נמי אין נותן טעם שלו בטל 

 והכלל העולה .ש לו מתירין שלא במינו בטל הוא כשאר כל איסורין שבתורה והדבר מוכח בראיות גמורותבמינו כשאר איסורין וזה פירוש יפה ונכון אבל אין ספק דכל דבר שי

 שמקצת טענותיו בכאן אינן דברים נכונין הרי נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים:אע"פ בידנו בעיקר פסקה של הלכה זו כדברי רבינו הגדול ז"ל ורבינו ו

 סו עמוד בחידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף 



ור שצלאו עם בשר נבלה כחוש אסוקי"ל כל היכא דפליגי אביי ורבא הלכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם, הלכך הא דגרסינן בפסחים פרק כיצד צולין )ע"ו ב'( אמר רב בשר שחוטה שמן 

דאמר כאביי, והלכתא כלוי ורבא, והכי נמי אוקימנא התם ללוי  ולוי אמר אפי' בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבילה שמן מותר ריחא לאו מלתא היא. לוי דאמר כרבא ורב

 ודאי תנאי היא לרב מי לימא תנאי היא ואוקמה כרבה בר בר חנה אמר רשב"ל כסבריה דאביי דהכא. וכן פסק רבינו הגדול ז"ל כלוי ורבא.

י שפסקו כרב לחומרא משום הא דגרסינן התם תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאוכלה בכותח ההוא ביניתא דאיטו ויש מן הגאונים ז"ל

ה למיכליה בכותחא דחה ואמר דהתם כיון דשרי למיכליה בבשרא אי שרית לי ורבינו ז"לבהדי בשרא אסרה רבא מפרזיקא למיכליה בכותחא, אלמא ס"ל דריחא מילתא היא. 

דהא הכא לכתחלה שרי רבא, אלא דאיכא למימר אף על גב דהכא לכתחלה שרי התם אסור משום  וזה אינו מחוורהו"ל כמאן דשרית ליה לכתחלה לצלותו, ולוי שצלאו קאמר, 

תני אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובות, ולא אמר דמפטם ליה לבשר ודמי לטעמו של ממשו, אלא דהתם נמי משמע דלוי לכתחלה קאמר מדמקשינן עליה ממתני' דק

 ושוב מצאתי בירושלמיבזה. התם לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי. אף בזו יש לי ללמד זכות דכיון דקתני מפני התערובת ולא קתני מפני הריח משמע שממש נתערבו זה 

ים חד של נבלה בתנור אחד רב ירמיה בשם רב אסור שמואל בשם לוי מותר מתניתא פליגא על רב אין צולין ב' פסחבמס' תרומות )פ"י( מהו לצלות שני שפודין אחד של שחוטה וא

 וכו'. משמע מהכא דלכתחלה נמי שרי לוי שלא כדברי רבינו בזה.

ו ראשונה שאם יש בריח כדי לאסור אפי' משהו היאך נתיר לדברי שכנגדו דכיון דשרי למיכליה בבשרא הו"ל דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל. וזו קשה מן העוד דחה 

"ב א'( במינו בטל, דתנן בנדרים )נבפני עצמו בבת תיהא, בפני עצמו אין בו ממש בתערובת יאסור תערובתו, ועוד דכי אמרינן דבר שיש לו מתירין לא בטיל דוקא במינו אבל שלא 

כתבן לאסור, ונדרים דבר שיש לו מתירין הוא ואפ"ה צריך נותן טעם, ויש לנו עוד ראיות אחרות בענין הזה ואנו עתידין  שהנודר מן הדבר ונתערב באחרים אם יש בו בנותן טעם

 בפרק הזה )ע"ג ב'( בע"ה.

יחא בעלמא הוא דהא דתני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא ודרבא מפרזיקא לא מסייע ליה לרב, דהתם גזירה בעלמא הוא דכיון דאיכא טעם בשר בחלב אף על גב דר ולי נראה

ם אותן מכיר בהם שהם איסור עד מתחזי כבשר בחלב ואסור, שהרי איסורו בטעם ואלו לא ידע האוכל שמן הריח קלט היה כאוכל בשר בחלב, אבל בשאר איסורין אין הטוע

יל ולא פרשי אינשי מיניה הוא שידע מאיזה מין קלט טעם זה, ואם בא לשאול יאמרו לו מריח קלט ואין בו ממש, ועוד שגזרו בבשר בחלב יותר משאר איסורין מפני שמקילין בו

( ששנינו )חלה פ"דאע"פ ו בבשר בחלב שאינו עולה על שלחן אחד משא"כ בשאר איסורין, ווכל אחד היתר בפ"ע, אבל שאר איסורין בדילי אינשי מינייהו, והרי כמה גדרים גדר

איסורין ואפי' בשל תורה בחלת ח"ל ונאכלת עם הזר על השלחן, הא חלת הארץ אסור, התם נמי משום דהתירא הוא לכהן וישראל בשל כהן אתי למיטעי, ולא מצינו כן בשאר 

כותח עליו יין נסך ושאר איסורין ואין ישראל נמנע מלאכול עמו. וכן גזרו בפת שאפאה עם הצלי כיון שיש בו טעם ריח בשר שלא לאכלה עם ה שאם אוכל עם הגוי על השלחן מעלה

יה ן שטין את התנור באלב'( איהואיל ויש לה היתר עם בשר ואין הפסידו מרובה ולאו משום דריחא מילתא היא. תדע דאי ריחא מלתא אפי' עם בשר ליתסר כדאמרינן )פסחים ל' 

ם הבשר, התם בדגים ליכא ואם שט כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה. וא"ת והא אף בדגים שעלו בקערה אתמר בפ' כל הבשר )קי"א ב'( אסור לאכלן בכותח ולא אסרו ע

בשר ולפיכך אסורה לעולם, וכאן התירוה עם בשר לפי שאף בחלב אינה הרגל עבירה אבל בפת איכא הרגל עבירה שאדם אופה ממנו הרבה ואוכל פעמים עם הכותח פעמים עם ה

ולא  צלי אסור מפני הרגל עבירה,אסורה מן הדין אלא משום גזירה ולא רצו כאן לגזור גזירה לגזירה, וכך דרך הסוגיא שחלקו באיסורין למר אסר ריח ולמר לא אסר, אבל בפת ו

 מרינן תני רב חנניה לסיועי לרב. נמצאו דברי רבינו הגדול ז"ל קיימים.לגמרי כממשו אלא עם הכותח בלבד, תדע דלא א

י הכא טעם אחר שמסייע לדברי מקצת גאונים שפסקו כרב, ואמר דהא דרבא לא פליגא עליה, דטעמיה הכא משום דס"ל דלאו מתכוין להנאת ריח הוא, וגרס ויש בספר הישר

להו ע זה אין בו ממש, דא"כ היכי אמרינן לרבא ודאי תנאי היא לימא טעמא דידי משום שאינו מתכוין הוא, וגרסא דוקא בכווהאי נמי לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. וסיו

או כפת צוננת, ומשום  ספרי והאי נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. ומאן דגריס לדידי ודאי משתבש דאי הכי משמע דלרבא לאו כפת חמה וחבית פתוחה היא אלא כסתומה

א דאמר כר' שמעון, והאי אינו מתכוין אינו ממעט קליטת הריח יותר מן המתכוין שיהא דומה לחבית מגופה, ומאי דאמר דאפשר ולא מכוין הוא, אם כן הוה ליה למימר רבש

 בלה ממש הוא ושרי ליה רבא בהדיא.פלוגתא לא שייכא בהנך מילי כלל והתם בפרק כל שעה )דהוא( איפליגו בה, ועוד פת וכמון של תרומה בתנור, בשר שחוטה ונ

לכך הל פיו, ר"ח ז"ל קנה חלול של זכוכית ארוך ויש באמצעיתו דד נקוב ומכניס ראשו בחבית וראשו אחד בפיו ושואב היין ומקלח ויוצא בדד ואינו נוגע א והאי בת תיהא פירש

נהו, רוקי הוא דמכח גוי אתי, איכא למימר כיון שברוח הוא )שהזורק( ]שהורק[ מותר דצרורות ניגוי לישראל שפיר דמי וישראל לגוי אסור משום ריחא. ואם תאמר והא מוריק או

בית ומניחין נקב הוא שנוקבין במגופת החוהכי נמי אתמר בקמא )י"ז ב'( לענין נזיקין גבי סוס שצנף וחמור שנער דצרורות נינהו, וצרורות לא עבדי יין נסך. ובעל הערוך ז"ל פירש 

 עתה נסתלקה מעלינופי הנקב ושואפין ריחו של יין ויודעין אם החמיץ ואם טוב הוא, ומדברי שניהם ז"ל נלמוד שאין כאן אלא טעמו של ריח שהוא כאוכל הריח, ומפיהם על 

 הקושיא שהזכרנו מהנאה הבאה לו לאדם וכו'. והפירוש הזה נכון ונאות לענין הסוגיא כפי מה שהזכרנו למעלה.

 גיד הנשה דף לב עמוד א –סכת חולין פרק ז הר"ן על הרי"ף מ

בשר הנבלה חוזר  והדר האיך ומפטם להאי. בשר שחוטה מפטם בשר נבלה: אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו בתנור אחד עם בשר נבלה כחוש אסור דאזיל האי ומפטם להאיך.

שהרי אין כאן ממשו של איסור וכיון שאין פטום זה אלא ריחא בעלמא לאו כלום חשבינן  .ריחא לאו מילתא ומפטם הבשר ]שחוטה[ ]דף לב עמוד א[ כלומר שנותן טעם בריחו:

ן כדי פי' הרב בעל הערוך ז"ל שהוא נקב שנוקבין במגופת החבית ומניחין פיהן על פי הנקב ושואפין ריחו של יי בת תיהא. . שצלו אותם בתנור אחד והתיר:בגדי ודבר אחר ליה:

 :גוי. דבהא ליכא למיחש מידי והא ודאי פשיטא היא ולא איצטריך למימרא אלא משום אידך דישראל לאל שפיר דמילישר גוי לדעת מה טיבו:

דאוקימנא התם בגמ' פלוגתייהו דאביי ורבא כתנאי דתניא הרודה פת חמה ונתנה ע"פ  ,. לאו משום הנאה דריחא פליגי אי מיתסרא או לאאביי אמר אסור ריחא מילתא היא

י הוא להריח ן של תרומה ר"מ אוסר ורבי יהודה מתיר דאביי כר"מ ורבא כרבי יהודה והכא ליכא למימר דמשום הנאה מילתא היא דהא הנאה דתרומה שריא ורשאחבית של יי

נות א ודאי בבת תיהא אינו מתכוין ליהועוד דהא קי"ל כר' שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר ולדידיה הנאה דלא מיכוין ליה שריא כדמוכח בפרק כל שעה ]דף כה ב[ והכ .בה

דהא  ,דהוי פסיק רישיה שריא אע"גדלענין הנאה ודאי  ,ליתא ,דמודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות.[ וכ"ת פסיק רישיה הוא וקי"ל ]שבת עה ,מיין נסך דלאו ברשיעי עסקינן

ן אלא דכיון דלא מיכוי ,והא התם ודאי מטי ליה הנאה ,מה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמיםאמרינן התם ]פסחים דף כו א[ מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יכוונו בח

 ,דאביי סבר ריחא מילתא כלומר דכשמניח פיו עליה ושואף הריח הרי הוא כאילו שתה ממנו ,אלא ע"כ פלוגתייהו דאביי ורבא בהנאה דאכילה תליא .לה לא חשבינן לה מידי

 ורבא סבר ריחא לאו מילתא ,הילכך אף על גב דלא מיכוין כלל אסור דקי"ל ]סנהדרין דף סב ב[ המתעסק בחלבים ועריות חייב שכבר נהנה ,דריחא מילתא היא וכאכילה חשיבא

 היא כלומר דלא חשיבא ליה אכילה הילכך כיון דלא מיכוין שרי:

. בתנור אחד דאלמא כרב ס"ל ותו דאמר רב ביניתא דאיטויא בהדי בשרא מפני חלב שבו: אסור לאכלו בכותח. התנור: . הרודה פת חמה מןואיכא מאן דפליג בהא מילתא וכו'

הילכך כד מסלקת האי מימרא דריש לקיש  אשי עלה אפילו באפי נפשה אסירא משום דקשה לדבר אחר כלומר צרעת אלמא רב אשי מודה לרבא מפרזיקא אלא דמוסיף עלה:

דלא פליג ר' יוסי   ליתא לדר"ל אלא אפילו בפת חמה וחבית פתוחה פליגי אשתכח דקאי רב כר"מ דאסר ולוי כרבי יהודה דשרי אפילו בפת חמה וחבית פתוחה:ונימא ד מהכא.

א שנייהו הכי מוכח דהא ר"מ אסיר ולולי עליה דר' יהודה אלא בשעורים מפני שהשעורים שואבות גופו של יין ולאו ריחא הוא אבל חטים שאין שואבות כר' יהודה סבירא ליה.

 אלמא ס"ל דריחא לאו מילתא היא ושעורים שאני מפני שהן שואבות: ,מפרש טעמא כלל ור' יוסי איצטריך לפרושי טעמא

א . דקתני עלה מפני התערובות ודייקא ההיא מתני' דמפני תערובת גופים קאמר שמא יתחלפו לפי שאין הפסח נאכל אלועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דייקא

ורב איצטריך לחסורה ולתרוצה  שפסח זה נאסר לאותן שנמנו על הפסח האחר:אע"פ למי שנמנה עליו מחיים אלמא דוקא מפני תערובת גופין אבל לתערובת טעמים לא חיישינן 

חתיכת נבלה שנפלה בקדרה על חתיכה שעומדת על שאר החתיכות ונתנה טעם באותה חתיכה  כיון שנתן טעם בחתיכה וכו'. כדאיתא התם בפ' כיצד צולין )דף עו ב(: הלטעמי

שרואין אותה חתיכה כאילו היא  לבדה והוא מכיר אותה חתיכת נבלה ומסלקה כיון שנתנה טעם באחת מן החתיכות שבקדרה אותה חתיכה שקבלה טעם נעשית נבלה ]כלומר

משום דבלאו הכי אינה אוסרת שאר חתיכות משום דהוי פליטתה איסור והיתר  חענ"נוהא דאיצטריך למימר  ,כולה איסור כחתיכת נבלה[ ואוסרת כל החתיכות מפני שהן מינה

ן טעם שנתן טעם בחתיכה נתן טעם לאו דוקא דכיון דמין במינו לא בטיל לא בעינן נות מעורבים זה בזה וכה"ג לא אמרינן מין במינו לא בטיל אפילו לרבי יהודה ודאמרינן כיון

לעיל בפרק כיסוי הדם )דף פז ב( גבי דם חיה שנתערב בדם בהמה דס"ל דאין דם  דאמר רבי יהודה אין דם מבטל דם. אלא כל שבלעה חתיכה המותרת מן האסורה סגי ואוסרת:

 וכיון דס"ל לרב דמין במינו לא בטיל כרבי יהודה דינא הוא דלימא דריחא מילתא היא ואסור ,ה עליו וטעון כיסוי דמין במינו לא בטילשהוא רב אע"פבהמה מבטל דם החיה 

 הלכך ליתא לדרב כיון דליתא לדרבי יהודה: ,דריחא משהו מיהא הוי ולא בטיל לעולם מין במינו



דמה שכתב דרב לטעמיה דסבירא ליה דמין במינו לא בטיל  ,בהלכות קצת דברי הרב אלפסי ז"ל בכאן אינן מחווריןוכמו שכתוב  והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי וכו'

שהוא מין בשאינו  ,ליתא דהא אמרינן עלה בגמ' דפלוגתייהו תליא בפלוגתא דפליגי תנאי בהרודה פת חמה והניחו ע"פ חבית יין של תרומה ,אפילו במשהו ומש"ה אסר בריחא

אלמא  ,דס"ל דכל איסור שבתורה בששים אע"ג ,ועוד דהא אביי דסבירא ליה נמי כרב .ורב כר"מ ,ואמרינן דר"מ אוסר משום דס"ל דריחא מילתא היא ,מינו והוי בששים לכ"ע

י אף דהתם בפ' כיצד צולין ]דף עו ב[ מוכח דלו ,כתחלה אלא בדיעבד ליתאנמי דלוי לא שרי ל ומאי דקאמר .  כי אמר רב ריחא מילתא היא לאו משום דס"ל דמין במינו לא בטיל

ועוד דגרסינן בירושלמי  .ולא משני התם לכתחלה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי ,מדמקשינן עליה ממתני' דקתני אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובות ,לכתחלה קאמר

 ועוד ,אלמא דלוי אפילו לכתחלה שרי .שמואל בשם לוי ]אמר[ מותר ,אמר רבי ירמיה בשם רב אסור ,חוטה ואחד של נבלה בתנורבמס' תרומות מהו לצלות שני שפודין אחד של ש

א ריחא נמי ל ,דאפילו באלף לא בטיל ז"ל דפת שאפאה עם הצלי הוי כדבר שיש לו מתירין וכן מ"ש הרב אלפסי .דרבא דאזיל בשיטתיה דלוי שרי בבת תיהא אפילו לכתחלה

והיאך אפשר דבפני עצמו לאו מילתא וכשנתערב בדבר שיש לו  ,דהא בת תיהא הכי היא ,שהרי רבא כי אמר ריחא לאו מילתא היא אפילו בפני עצמו קאמר ,אינו מחוור .בטיל

וראיה לדבר מדתנן  ,טל כשאר האיסורין בנותן טעםועוד דכשאמרו דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל לא אמרו אלא במינו אבל שלא במינו ב ,מתירין יאסור תערובתו

יל ונדרים דבר שיש לו מתירין הוא כדאיתא בפרק הנודר מן הירק )דף נט א( משום דאי בעי מתש ,בנדרים )דף נב ב( הנודר מן הדבר ונתערב באחרים אם יש בו נותן טעם אסור

בשר בומיהו אכתי לא נהירא דהא אשכחן  ,[ בס"ד.נבדף [ וכתבתיו במסכת נדרים בפרק הנודר מן המבושל ]:לב תירוץ בקושיא זו ]דף אלא שיש לי ,עלייהו ואפ"ה צריך נותן טעם

ה ולא אסרינן לי ,[ דדגים שעלו בקערה שנתבשל בה בשר שמותר לאכול בכותח משום דהוה ליה נ"ט בר נ"ט:דהא אמרינן ]חולין דף קיא ,בחלב דמותר כל היכא דליכא נותן טעם

דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין אלא כשיש  ,אלמא לא חשיב דבר שיש לו מתירין כיון שנאסר עם כותח לעולם ,משום דבר שיש לו מתירין מפני שאפשר לאכול הדגים בלא כותח

וההיא ביניתא  ,נא פת שאפאה עם הצלי אסור לאוכלו עם הכותחומאי דקשיא ליה לרב אלפסי ז"ל מההיא דתני רב כה ,היתר אחר איסורו לגמרי כביצה שנולדה ביום טוב

 ואי משום עובדא ,דלוי נמי תנא הוא ותני מתניתא ,דאפילו אתיא ההיא מתניתא דלא כלוי לא איכפת לן קשיא,לא  ,דאיטויא בהדי בשרא ואסרה רבא מפרזיקא לאוכלה בכותחא

לאו דמודה  ,והא דאמר רב אשי עלה אפילו באפי נפשה נמי אסור משום דקשה לדבר אחר ,מריה דתלמודא עדיפא לן דמימרא דרבא סתם דהוא ,דרבא מפרזיקא נמי לא איכפת לן

משום דכיון שריח הבשר נרגש בהן  ,ועוד דאפשר דמתניתא דרב כהנא ועובדא דביניתא אפילו לוי מודה בהו .אלא לומר דבלא"ה מיתסר משום סכנתא ,לדיניה דרבא מפרזיקא

מה שאין כן בבשר שחוטה שצלו עם בשר נבלה שאין ריחה  ,וכי אכיל להו בכותחא מתחזי כבשר בחלב ומשום הכי אסור ,ן יהא סבור שממשו של בשר נבלע בהםהטועם אות

ני שכל אחד היתר בפני עצמו דמשום דלא בדילי אינשי מיניה מפ ,שאפשר שחומרא הוא שהחמירו בבשר בחלב יותר משאר איסורין ,ועוד .וטעמה של נבלה נרגש בשחוטה כלל

 על השלחן מעלה עליו יין נסך ושאר גוימשא"כ בשאר איסורים שאם אוכל עם ה ,כמו שהחמירו בו ]דף קג ב[ שלא להעלותו עם בשר על השלחן ,החמירו בו יותר משאר איסורין

וכדאמרינן  ,ולאו משום דריחא מילתא היא דא"כ אפילו בפ"ע תהא אסורה ,כותחהלכך בפת שאפאה עם הצלי נמי גזרו בו הואיל ויש בו ריח ]בשר[ שלא לאוכלו ב ,איסורים

שלפי שאדם אופה ממנו בפעם אחת לימים הרבה אם אתה מתיר לאוכלו בפני עצמו  .[ אין טשין את התנור באליה ואם טש כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה:]פסחים דף ל

אבל לאכלה עם חלב אסורה לכ"ע משום  ,לא אסרוה בפ"ע דהוה ליה גזירה לגזירה ,אבל כיון שאף בחלב אינה אסורה מן הדין דריחא לאו מילתא היא ,יבא לאוכלו בכותח

 ואפילו לוי ורבא דאית להו דריחא לאו מילתא היא מודו בה: ,חומרא דבשר בחלב

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

 שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בחלב.* ודגים  קהצלי  ]כג[ פת שאפאה עם

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

 רש"יוכן פר"ת שהלכה כן ואפי' רבא דאמר בע"ז גבי בת תיהא ריחא לאו מילתא היא הכא מודה דריחא מילתא היא דריח דאית ביה פטומא שאני ודלא כ .]ק[ בפרק כיצד צולין

 שם אויר גדול ועל ין הלכה כההיא אלא כרבא דהתם ועוד אר"ת דוקא בתנורים שלהם דנפישי פטומייהו אבל בתנורים גדולים כעין שלנו מותר לאפות פת עם צלי שיששפירש דא

 "ה ועיין לקמן פט"ו ע"כ:דגים שכתב בעמוד איתא נמי התם וגרס עלה רב אשי אמר אפילו במלחא נמי לא דקשה לריחא ולדבר אחר, וכל זה כתב רא"ם מפר"ת ס

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

. בפרק כיצד צולין )דף ע"ו( תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאכלה פת שאפאה עם הצלי ודגים שצלאן עם הבשר אסור לאכלן בכותח]כג[ 

דאפילו למ"ד ריחא לאו מילתא היא אסור ופרש"י בהדי בישרא בתנור  וכתב הרי"ףאסרה רבא מפרזיקיא למיכלה בכותחא.  ,ההיא ביניתא דאיטויא בהדי בישרא ,בכותחא

ין בולא כדברי טי"ד סימן צ"ה שעלה על דעתו שפירוש דברי רבינו שצלאן עם הבשר מחוברין לו ממש ומפני כך כתב עליו שאינו מ ,אחד. ודבר פשוט הוא שכן פירוש דברי רבינו

 דבריו:

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק ט הלכה כג

ת בה . פרק כיצד צולין )דף ע"ו( ומיירי שצלאן בתנור אחד ואינם נוגעים זה בזה. וא"ת הא קי"ל כרבא דאמר ריחא לאו מילתא היא. י"ל דהכא איפת שאפאה עם הצלי וכו']כג[ 

ובכה"ג ריחא מילתא היא. והטור השיג על דברי רבינו סי' צ"ח וכבודו במקומו מונח שלא ירד לדעת רבינו  ,טםוהבשר מפו ,תרתי לריעותא. חדא שהתנורים שלהם היו צרים

 וק"ל:

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לג

צלאן ה"ז מותר, ואפילו היתה האסורה שמנה הרבה והמותרת רזה  עשאין נוגעין זה בזה, ואם אע"פ ]לג[ אין צולין בשר שחוטה עם בשר נבלה או בהמה טמאה בתנור אחד, ו

 שהריח אינו אוסר ואינו אוסר אלא טעמו של איסור.

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לג

שר במפטמי מהדדי ולוי אמר אפי'  ?מ"ט ,חוש אסורבפ' כיצד צולין )דף ע"ו:( אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כ אין צולין בשר שחוטה עם בשר נבילה וכו'.]לג[ 

וטענות שתי  ,וכן פסק בה"ג והתוס' כתבו דהלכה כרב ,ופסק רבינו כלוי דשרי .ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא היא ?מ"ט ,שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן מותר

י מיהו כתב דע"כ לא שרי לו ,ופסק כלוי דאמר ריחא ]לאו[ מילתא היא ג"הוהרי"ף בפ ,ובפרק בתרא דע"ז כדברי התוס' ג"ה,הסברות כתובות באורך בדברי הרי"ף והר"ן בפרק 

ואם בא לבשלם בקדרה כל אחד לעצמו )אפי'  ,בסימן ק"ח וז"ל כתב הרשב"א הסכמת רוב המורים להתיר מ"מ לכתחלה אסור לצלותה בתנור צר וכתב הטוראלא בדיעבד וכו': 

אבל בתנורים  ,ודוקא בתנורים שלהם שהם מכוסים לכך נכנס הריח של זה בזה וכתב עוד ,ר צר( ופי הקדרה מגולה מותר אפילו לכתחלה שאין ריח המתבשל כ"כ )אוסר(בתנו

 גדולים שלנו ופיהם פתוחים אין לחוש:

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לג

וגתא דתנאי ואמוראי בכמה דוכתי ואיפסיקא הלכתא דריחא לאו מילתא היא אבל לכתחלה אסור והכי אמרינן לענין מעילה קול ריח זו פל אין צולין בשר שחוטה וכו'.]לג[ 

 ובשלמא תבשיל איכא למימר ,ומראה לא נהנין ולא מועלין. ויש לתמוה על מה סמכו האידנא שאע"פ שיש תבשיל עכו"ם בתוך התנור משליך ישראל הפת או תבשילו ואינו מקפיד

דריחא לאו מילתא מ"מ היינו  ואע"ג ,אבל פת מאי איכא למימר. וי"ל דסמכו דלא פליגי אלא בתנורים שלהם שהיו קטנים וצרים והריח שולט בכל מה שבתוכו ,דמכסה הקורה

דמאן דאסר לא אסר אלא בתנורים שלהם  ויש מי שכתבל ואפילו לכתחלה. אבל בתנורים שלנו שהם גדולים ורחבים אין הריח שולט כל .אבל לכתחלה אסור ,לאסור בדיעבד

שכתבתי טעם למנהג מ"מ ירא שמים לא יתן פת בתנור בזמן שיש בתוכו תבשיל של  ואע"פוכל שכן דסגי האי טעמא לדידן למשרי אפילו לכתחלה.  ,אבל בתנורים שלנו שרי

 עכו"ם: 

 טו הלכה לג הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק

ודלא כרב דאסר. וכן פר"י אלפס דריחא לאו מילתא היא דקי"ל כר' יהודה דהלכתא כותיה לגבי ר' מאיר וכן רש"י ודוקא בדיעבד  ,]ע[ כלוי דעבד עובדא כדבריו בגדי ודבר אחר

על גב דאמר ר"ל פת חמה וחבית פתוחה לד"ה אסור ר"ל תלמיד הוה לגבי  ועוד כתב האלפסי דאפילו ר' יוסי שרי אם לא בשל שעורים שהן שואבין גופו של יין כדאיתא התם ואף

פסקו כרב וכן פר"ת ואע"ג  אבל ה"ג ור"ח ור"י ב"ר יהודה וראב"ןלוי ואין הלכה כמותו, וכן פרשב"ם דריחא לאו מילתא היא, מיהו לכתחילה לא, וכן נמצא נמי בתשובת הגאון. 

ותו דתני רב כהנא פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאוכלה בכותח וכן ההיא ביניתא  ,פתוחה לד"ה אסור והכא כפתוחים דמיין דלוי כר' יהודה האמר ר"ל פת חמה וחבית

פלדו"ן כשאופין אותו עם פת דאטויא בהדי בישרא ואסריה רבא מפרזקי למיכלה בכותח והיינו כרב וכן כתב ראב"ן שכן נהגו נקיי הדעת שבמגנצ"א לתקן כסוי בפשטיד"א או ב



חבית פתוחה לאסור הפת לאוכלה עם הגבינה ועם חלב מפני הנקב שלמעלה בפשטיד"א והיו נוהגים לכוף ע"פ הנקב שפופרת של ביצה שלא אבל בלא כיסוי לא דה"ל כפת חמה ו

אותן קודם שמן היו אופין יצא הריח ואם נבקעה שוב השפופרת או הכיסוי אוכל הפת עם הגבינה דה"ל דיעבד ובלבד שלא יגע מן הפת לשומן וכשהיו עושין שטצלינ"ק בבשר 

שעמו שרי כדפי' לעיל אפילו אפיית הפת ושמעתי שר"י ב"ר יהודה הנהיג שלא לאפותן כלל עם הפת וכן דעתי נוטה שבפשטיד"א ופלדו"ן שנאפו יחד ריחא מילתא היא אבל הפת 

כתב דבהא דרב כהנא אפילו לוי מודה דלא שרי לוי אלא דיעבד ובשר  רבינו אלפס וז"ל מורי רבינו ז"ל .בלא כיסוי גם מורי אבי היה נוהג בהן איסור אבל בפת לא )כתב( אבי"ה

פר' כל שעה בהך דרבא בר אהילאי  וכן פר"ישחוטה שנצלה עם נבילה אי הוה אסרינן כרב הוה אסרינן לגמרי אבל פת אפילו אי אסרינן בכותח שריא בהדי בישרא וכ"ש לנכרי 

לייתות אבל בדיעבד היינו מתירין. עוד כתב בשם ראב"ן דפלוגתא דרב ולוי בתנורים קטנים אבל תנורים גדולים שלנו לכ"ע וע"ש. ואנו נוהגין לכתחלה שלא לאפות פת עם המו

נימא תיהוי ת ומסיק מפי ר"ת וכן ס"ה כדלעיל ברפ"ט ועיין בסי' ה' ובסי' כ"א והתם פרק כיצד צולין כי פריך ממתני' דאין צולין שני פסחים כאחד מפני התערוב וכ"כ רא"םשרי 

פי' וכי צולין פסח בקדרה ומשני  תיובתא דרב פי' מפני שר"ל מפני התערובת גופיה אבל מפני תערובת טעמים שפיר דמי אמר רבי ירמיה אמרי בי רב כגון שצלאו בב' קדירות ס"ד

ני פסחים כו' עד ואפילו כעין ב' קדרות דליכא תערובת טעמים אסור אלא אימא כעין שתי קדרות פר"ש שפוד מכאן ושפוד מכאן ותל גחלים או אפר באמצע וה"ק אין צולין ש

 מפני תערובת גופין ע"כ: 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יג הלכה יד

 הריח כלום לפי שאין בו ממש. כ]יד[ וכן מותר שיריח העכו"ם בחבית של יין שלנו, ומותר לישראל להריח בחבית של יין נסך ואין בזה שם איסור שאין 

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק יג הלכה יד

 ]כ[ כרבא ודלא כאביי דאמר ריחא מילתא היא גבי בת תיהא עיין לעיל פ"ט: 

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק יג הלכה יד

 א דאמר ריחא לאו מילתא היא שהריח אין בו ממש והכי אמרינן לגבי מעילה ריח קול ומראה לא]יד[ וכן מותר להריח וכו'. זו פלוגתא דאביי ורבא בכמה דוכתי והלכתא כרב

 מתכוין ליהנות כנ"ל:  נהנין ולא מועלין. ומכאן יש ללמוד שאם הוא מתכוין להריח ביי"נ ליהנות בריחו אסור ולא התירו לכתחלה להריח בחבית של יי"נ אלא בשאינו

 ות פרק יג הלכה ידלחם משנה הלכות מאכלות אסור

 מותר וכו' דריחא לאו מילתא]יד[ וכן מותר שיריח העכו"ם וכו'. בפ' השוכר )דף ס"ו ב( האי בת תיהא עכו"ם בדישראל שפיר דמי ישראל בדעכו"ם אביי אמר אסור רבא אמר 

ל כרבא אסר ולוי שרי. וכתבו התוס' דשם יש לפסוק כמאן דאסר ואף על גב דקי"היא והלכתא כוותיה לגבי דאביי וגבי בשר שמן שצלו עם בשר נבילה בפ' כיצד צולין )דף ע"ו( רב 

 י שאין הריח הזה יש בו ממששאני הכא דריח היין מזיק לו לגוף ורבינו בהלכות אלו פ' תשיעי פסק כההיא דרב דאסר גבי פת שאפאה עם הצלי, וא"כ קשה איך כתב כאן שמפנ

היה מזיק לגוף דע"כ סבירא ליה כחילוק התוס' כי היכי דלא תיקשי הלכתא אהלכתא. וי"ל דהכי קאמר אם היה בו ממש אע"ג שהיה  שרי הא אפילו שאין בו ממש אסור אם לא

 גהות בשם ר"ת:מזיק אסור אבל השתא שאין בו ממש מותר. א"נ י"ל דריחא דהתם סבירא ליה לרבינו דהוי יש בו ממש משום דהוי ריחא דפטומא כמו שכתבו שם הה

 והלכה יד "ם הלכות תרומות פרק טו הלכה יגרמב

  ]יג[ הרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין תרומה, אם היתה פת חטים ה"ז מותרת, ושל שעורים אסורים מפני ששואבות.

 ]יד[ תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפה בו את הפת הפת מותרת שאין בה טעם כמון אלא ריחו והריח אינו אסור.

 הלכות תרומות פרק טו הלכה יגרדב"ז 

 . פרק עשירי דתרומות במשנה פלוגתא דתנאי ופסק כרבי יוסי דמתיר בשל חטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות:הרודה פת חמה וכו']יג[ 

 התנור בה לית לן בה דתרומה אינה אסורה בהנאה: . שם משנה כלשון רבינו דקי"ל ריחא לאו מילתא היא ואם מפני שהוסק תנור שהסיקו בכמון של תרומה וכו']יד[ 

 כסף משנה הלכות תרומות פרק טו הלכה יג

בפת  רמשנה פ"י דתרומות )משנה ג( וכרבי יוסי ובפרק בתרא דע"ז )דף ס"ו:( ובפרק כיצד צולין )דף ע"ו:( אמר ר"ל בפת חמה וחבית פתוחה ד"ה אסו הרודה פת חמה וכו'.]יג[ 

 ותירץ הר"י קורקוס"ה מותר לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית סתומה פת צוננת וחבית פתוחה ויש לתמוה על רבינו שכ' משנתנו כצורתה ולא חילק בדבר. צוננת וחבית מגופה ד

יג עליה גם בפרק כיצד שסובר רבינו דההיא מימרא דר"ל משום דסבר ריחא מילתא היא אמר דלכ"ע פת חמה וחבית פתוחה אסורה והיינו כאביי דפרק בתרא דע"ז ורבא פל

תא מהמ"א וכרבא בפי"ג וא"כ ליצולין נחלקו רב ולוי גבי בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבילה ושם הביאו הא דר"ל לתרוצי לדרב דלא תיהוי כתנאי וכבר פסק רבינו כלוי בפט"ו 

 לדר"ל כלל:

 תורת הבית הארוך בית ד שער א

והדר האיך מפטם ליה  ,מפטם ליה האי להאיך מ"ט? ,אסור – בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש :אמר רב ,כיצד צולין. דגרסינן בפסחים פרק ויש איסור אוסר בריחו

 ,לומר שאעפ"י שאין בשר הנבלה שמן אלא שנתפטם מריח שמנו של שחוטה אפילו הכי אסור ,לריבותא נקטיה ,להאי. והא דנקט בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבלה כחוש

משמע דתרווייהו מודו  מ"מוריחא לאו כלום.  ,ריחא בעלמא הוא מ"ט? ,אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר נבלה שמן מותר :ולוי אמר .ל שכן אם היה בשר נבלה שמןוכ

 ?יםמאי לאו מפני תערובת טעמ ,כאחד מפני התערובותהוא. ואקשינן עלה מברייתא דקתני אין צולין שני פסחים [ .]דף טודריחא כי האי לאו כלום  ,בששניהם כחושין שהוא מותר

אבל בשני תנורין לכולי עלמא שרי. מדאקשינן עליה דרב מסיפא דברייתא  ,שאין מקום לריח להתפזר אחדמפני תערובת גופין. והא דאסר רב דוקא בשצלאן בתנור  ,ופריק לא

אפילו והיינו דקתני  ,כדי שלא יתחלפו זה בזה וכדתריץ לוי ,כלומר ,אי אמרת בשלמא מפני התערובת גופין ,הדקתני אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובות ואפילו גדי וטל

הוי אלא אי אמרת מפני תערובת טעמים מה לי גדי וגדי מה לי גדי וטלה. אלא לימא ת ,דאפילו גדי וטלה נמי אעפ"י דלא מיחלפי זימנין דלאו אדעתיה ומיחלפי ליה ,גדי וטלה

אלא אימא כעין שתי קדרות. והכי קאמר אין צולין שני פסחים כאחד מפני  ?בשתי קדרות סלקא דעתך ,כגון שצלאו בשתי קדרות :אמר ר' ירמיה אמרי בי רב ?תיה דרבתיוב

תר. ז"ל דדוקא בתנור שהוא מקום צר אבל במקום רחב מו ר"תובשם מפני תערובת גופין ואפילו גדי וטלה.  ,ואפילו כעין שתי קדרות דליכא תערובת טעמים אסור ,תערובת גופין

דיש שהתיר בפורני רחבה דהא שליט בה אוירא טובא. וכן נמי דוקא בצלי אבל בקדירה ליכא למיחש כלל וכדאמרינן הכא כעין שתי קדרות לא וכ"כ הרב ר' זרחיה הלוי ז"ל 

לא הלכת לצור מימיך וראית ישראל ונכרי ששפתו שתי קדרות זו אצל זו ולא חשו להם  ,דע"א בפ"קן נמי דכיון דכל אחד בקדירה בפני עצמה ליכא ריחא כולי האי. ואמרינ

 חכמים. 

בשל  יהודה מתיר ורבי יוסי מתירעבד לוי עובדא בבי ריש גלותא בגדי ודבר אחר. אמר רב מארי כתנאי הרודה פת חמה ונתנה על גבי חבית של יין של תרומה ר' מאיר אוסר ור' 

לרב מי לימא תנאי  ,י היאטים ואוסר בפת שעורים מפני שהן שואבות מאי לאו תנאי נינהו דמר סבר ריחא מילתא היא ומר סבר ריחא לאו מילתא היא. אמרי ללוי ודאי תנאח

כי פליגי בפת חמה וחבית  ,י הכל מותרתבפת צוננת וחבית סתומה דבר ,בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסורה :לאו איתמר עלה דההיא ארבב"ח אמר ריש לקיש ?היא

בהדי בישרא אסרה והא נמי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. תני רב כהנא בריה דרב חיננא סבא פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאכלה בכותח. ההיא ביניתא דאיטויא  ,סתומה

 ריחא ולדבר אחר. אמר מר בר רב אשי אפילו במלחא נמי אסירה דקשיא ל ,רב מפרזקיא למיכלה בכותחא

 ,דהא ברייתא אין צולין קתני ,דלוי אפילו לכתחילה שרי מדאקשינן עליה מברייתא דקתני אין צולין שני פסחים כאחד מפני תערובת. ואם איתא מאי קושיאויש מי שפירש 

ות דלוי מודה הוא דאסור לעש אבל הרב אלפסי ז"ל פירשא דעבד עובדא. ובהא אפילו לוי מודה והא דשרי לוי בי ריש גלותא לצלות בשר ודבר אחר לכתחילה הו ,כלומר לכתחילה

 דינא הוא לגבי ,הכי אקשו ליה אם איתא דלגבי ריחא דאסורא בדיעבד שרי ,והא דאקשינן עליה מברייתא דאין צולין שני פסחים כאחד ,ז"ל וכן פירוש הראב"דכן לכתחילה. 

דלוי לא התיר אלא בדיעבד הא לכתחילה מודה דאסור.  ,כן כתב . והרב בעל הלכות גדולותשני פסחים דתרווייהו להיתירא וליכא למיקם אטעמא שיהא מותר אפילו לכתחילה

רב  ,צלות שני שפודין אחד של שחוטה ואחד של נבלה בתנור אחדדלוי ודאי אפילו לכתחילה שרי. והכין איתא בגמרא דבני מערבא דגרסינן התם מהו ל אבל הרמב"ן ז"ל כתב

 שמואל בשם לוי מתיר. מתניתא פליגא על רב אין צולין שני פסחים כאחד וכו'.  ,ירמיה בשם רב אסר



חמה וחבית פתוחה הא אמר ריש לקיש  שפסקו כרב משום דאמרינן דהא דבשר שחוטה ובשר נבלה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא ובפת ולענין פסק הלכה יש מן הגאונים ז"ל

 הביא ראיה בספר הישרורבנו תם ז"ל דכולי עלמא לא פליגי בה דאסור ודריש לקיש לא אשכחן מאן דפליג בה הילכך קיימא לן בהא דצלי כרב דאמר דריחא כי הא מילתא היא. 

הא דישראל ונכרי אביי אמר אסור ריחא מילתא היא ורבא אמר מותר ריחא לאו מילתא דבהא דריש לקיש ליכא מאן דפליג בה מדפליגי אביי ורבא בפרק בתרא דע"א בבת תי

לאו  י היא. ודחינן אמר לך אבייהיא ואתיא לאוקומי פלוגתייהו בתנאי דהרודה פת חמה ונתנה על פי חבית של יין של תרומה ואמרינן לרבא ודאי תנאי היא לאביי מי לימא תנא

ריש לקיש בפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסורה והא נמי לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. ומדקאמר הא לדידי כפת חמה וחבית מי איתמר עלה אמר רבב"ח אמר 

לא לא דמיא דכיון ד פתוחה דמיא משמע דרבא מודה דבפת חמה וחבית פתוחה דברי הכל אסורה כריש לקיש אלא דלאביי ההיא דבת תיהא לההיא דחבית פתוחה דמיא ולרבא

ב רז"ל בספר המאור. ועוד הביאו ראיה דהלכה כרב מדתני  וכן דעת הר"ז הלוימיכוין אלא לבדוק את היין אם טוב ולא להנאתו כפת חמה ]דף טו עמוד ב[ וחבית סתומה דמיא. 

והרב אלפסי א לאכלה בכותח דאלמא כרב סבירא להו. כהנא בר חיננא סבא פת שאפאה עם הצלי אסור לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטויא בהדי בישרא ואסרה רבא מפרזקי

ילתא היא. משמן של גאונים ז"ל דהלכה כלוי משום דאביי ורבא פליגי בההיא בת תיהא בריחא אי מילתא היא אם לאו אביי אמר מילתא היא ורבא אמר לאו מ בפג"ה ז"ל כתב

 רבא דהוה בתרא לא ,ואי משום ההיא דריש לקיש ]וכתב[ ואף הרב אלפסי ז"ל כן פסקא לאו מילתא היא וקיימא לן כרבא לגבי אביי בר מיע"ל קג"ם וזו אינה מהם. אלמא ריח

ודה סבירא ור"מ ור"י הלכה כר' יהודה. ועוד דר' יוסי נמי בפת חטים כר' יה ,ולוי כר' יהודה ,ורב כר' מאיר ,אלא כי פליגי אפילו בפת חמה וחבית פתוחה פליגי ,סבר לה כוותיה

טלה וא מדקתני סיפא ואפילו גדי ליה ולא פליגי אלא בשל שעורים מפני שהן שואבות גופו של יין ולא ריחא בלחוד הוא. ועוד דהא דתניא אין צולין שני פסחים כאחד כלוי דיק

טעמיה ושנויא דחיקא היא. והא דתני רב כהנא פת שאפאה עם הצלי אסורה לאכלה בכותח וההיא ביניתא דאיטויא בהדי בישרא ואסרה ורב הא איצטריך לחסורה ולתרוצה ל

מתירין.  משום דהוי כדבר שיש לו ועוד דחה אותה הרב ז"לרבא מפרזקיא למיכלה בכותחא הנהו לכתחילה קא אסרי להו ולוי נמי מודה בהו הואיל ויכול לאכלן בהדי בישרא. 

 דבר שיש כהוגן בטעמים אלו שדחה בהו דרב כהנא ורבא מפרזקיא. דלוי ודאי משמע מגמרא דבני מערבא דאפילו לכתחילה קאמר וכמו שכתבנו. וכן לא אמרו ואין דבריו עולין

ל ומעשר שני והקדש וחדש דמייתי התם וכדאיתא בירושלמי לו מתירין אפילו באלף לא בטיל אלא כשנתערב במינו הא שלא במינו לא וכדמוכח בהדיא בנדרים וברייתא דהטב

 וטעמיו שכתבנו נכונים הם. והא דמייתי ראיה דהא דריש לקיש כולי עלמא מודו בה מדקאמר אביי והא לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמיא דמשמעשאר דבריו  מ"מבהדיא. 

 א היא דברוב נוסחאי ליתיה כלל לההיא גירסא אלא הכי גרסינן והא כפת חמה וחבית פתוחה דמיא. ובודאידלדידיה דמיא הא לרבא לא דמיא דאי דמיא מודה הוה בה דאסור. ל

ריחא  בות דליכא גופו של יין אלאהכי הוא דלדידיה דמיא אלא דרבא לא סבירא ליה כריש לקיש אלא בדידה פליגי ור' יהודה מתיר ור' יוסי נמי כר' יהודה בשל חטים דאינן שוא

ראיה על זה מדאמרינן אמר רבא מנא אמינא לי דריחא לאו מילתא היא דתנן תנור שהסיקו בכמון של תרומה ואפו בו את הפת הפת  ונראה ליריחא לאו מילתא היא. בעלמא ו

ת פתוחה ואפילו הכי שרי ולרבא לא מותרת מפני שאין טעם כמון אלא ריח כמון ודחה אביי שאני התם דמיקלא קלי אסורא. אלמא הא דכמון ריח גמור איכא כפת חמה וחבי

בראיה  וזו נראה לי. שנא מיקלא קלי ולא שנא לא קלי שרי ולאביי הוה אסור דכוותיה בעלמא אלא דהכא שני ליה משום דמיקלא קלי איסורא אלמא רבא ל"ל דריש לקיש

נין ער הוא ולא בדילי אינשי מינייהו וגדרו בה גדר ולא ראיה לדרב הביאו כאן אלא גמורה. ודרב כהנא ורבא מפרזקיא אפשר דבשר בחלב שאני דגזרו בי' טפי משום דהיתר והית

 י הלכתא כוותיה. ומר בר רבלו הביאו לומר דלגבי בשר בחלב אסרו אפילו בריחא. ולכשתמצא לומר דכרב אתיאן לית הלכתא כוותייהו מדקיימא לן כרבא בבת תיהא דלגבי אבי

בטעמיה דרב היאך אפשר לאסור מין במינו בריחא  ולדידי קשיא ליבישרא לאו משום דרב אסרה אלא משום נזק דידה ואפילו במלחא אסור. אשי דאסר ביניתא דאיטויא בהדי 

דה דהא אדרבה בהא מדרב יהובעלמא והרי הוא בעצמו מדאורייתא שרי חד בתרי ואי משום דרב סבירא ליה כר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל הא לא אפשר דהוי טעמיה דרב 

נו דר' יהודה ורבנן דמין במי אתינן לאוקומי פלוגתייהו בתנאי בחבית של תרומה ורב כר' מאיר ולוי כר' יהודה ועוד דאם איתא למה לי למישקל תנאי מעלמא לוקמא בפלוגתא

נטעם והוי. וניחא ליה דאלו הוי דכוותיה בשאינו מינו הוא טעמיה נרגש  וכיון שכן אפילו מדרבנן ליבטיל דריחא לגבי גופו של בשר מיעוטא דמיעוטא הוא ואפילו אחד מאלף לא

וראוי  ,דלכתחילה אסור לעשות כן אלא שמדברי הירושלמי נראה דללוי אפילו לכתחילה שרי ,מדברי כולם נלמוד ומכל מקוםכאלו נתערב מממשו של איסור יתר מאחד בששים. 

 ז"ל. וכן הסכימו רוב הפוסקים הראשונים והאחרוניםאבל בדיעבד נראה דהלכה כלוי.  ,תחילהלחוש לדברי הראשונים ז"ל שאסרו לעשות כן לכ

 תורת הבית הקצר בית ד שער א דף י עמוד א

. שר שחוטה ואוסרןבשר נבילה שמן שצלאו בתנור אחד עם בשר שחוטה, ריח הנבילה הולך ומתערב עם ב ?יש איסור שריחו אוסר כאילו נתערב גופו של איסור בתוך ההיתר. כיצד

וחוזר בשר הנבילה ומתערב עם הכשירה  ,ריח השמן עם הבשר הולך ומפטם את בשר הנבלה הכחוש ,אסור –אלא אפילו בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר נבילה כחוש  ,ולא עוד

וכלו בכותח. במה דברים ואוסרו. וכן דג ובשר שצלאן בתנור אחד אסור לאכול הדג עם הכותח כאילו נתערב הבשר עצמו עם הדג. וכן הפת שאפאה בתנור עם הבשר אסור לא

בכל אלו  ויש מי שהורהאין כחו גדול להיותו כמתערב עם בשר השחוטה או הפת והדג. כשנצלו בתנור אחד צר או כיוצא בו, אבל אם נצלו במקום רחב הרוח מפזר ו ?אמורים

לו אפילו בתנור במקום צר ואפי ,אסור לצלותם בתנור אחד צר. ואם בא לבשלן בקדירה זו לעצמו וזו לעצמו ומ"מ ,להתיר, וכן הסכמת רוב גדולי המורים הראשונים והאחרונים

 לכתחילה, שאין ריח המתבשלין גדול כל כך. פי הקדירה מגולה מותר, ואפילו

 תורת הבית הקצר בית ג שער ד

שאסרו לאכול אותה עם החלב שהפת קולטת ריח הבשר, לפי שהתנור צר ואין הריח מתפשט ונקלט בפת, וריחו של בשר  יש מן הגאונים ז"לפת שאפה בתנור אחד עם בשר, 

 .ונראין דבריו. וכן הדין לדגים שנצולו בתנור אחד עם בשר. ובשער הראשון של בית התערובות )בית ד'( יתבאר יותר מזה ויש מי שהתירכטעמו. 

 בית הבחירה )מאירי( מסכת חולין דף צז עמוד א

ולא נגעו זה בזה כגון שהם בשני שפודין או בשפוד יש בזה צד שלישי והוא שלא נתבשל עמו בקדרה אחת ולא נצלה עמו בשפוד אחד אלא שנצלה איסור בצד היתר בתנור אחד 

וא דינם יתבאר במסכת אחד רחוקים זה מזה עד שאי אפשר ללחות היוצא מזה ליגע בחברו ואין כאן איסור מחמת תערובת ממשות אלא מצד תערובת הבא מחמת ריח וכיצד ה

ניהם כחושים אין כאן איסור כלל אבל אם היה אחד מהם שמן נחלקו שם רב ולוי והוא שלדעת פסח שני שבשר נבלה כחוש שצלאו בתנור אחד עם בשר שחוטה כחוש הואיל וש

רי הנבלה מתפטמת רב אסורה ולא סוף דבר שבשר הנבלה שמן ובשר השחוטה כחוש שהשחוטה מתפטמת מן הנבלה אלא אף אם בשר הנבלה כחוש הואיל ובשר השחוטה שמן ה

שכרת ולבסוף שוכרת ולדעת לוי מותר אף בשבשר הנבלה שמן ובשר השחוטה כחוש שאין פטום הבא מצד הריח כלום והרבה מן הגאונים מן השחוטה וחוזרת ומפטמת והרי היא נ

מה וחבית ן של תרומה שבפת חפסקו כרב לאסור אף בדיעבד וכן לדעתם בשר וגבנה שנצלו בתנור אחד נאסרו וכן כל כיוצא באלו וממה שאמרו ברודה פת חמה ונתנו על חבית יי

רב הטעמים דרך פטום וכן פתוחה אמרו באחרון של ע"ז דכלי עלמא לא פליגי דאסור וזו ודאי כפת חמה וחבית פתוחה היא וכל כי האי ריחא מילתא היא שכח האש גדול ומע

ואסרוה למיכל בכותחא וכן ממה שאמרו שם אין צולין שני ממה שאמרו בפסחים פרק צולין ע"ו ב' פת שאפאה בצלי אסור לאכלו בכתח וכן ההוא ביניתא דאיטואי בהדי בישרא 

שהעמידוה שם מחשש תערובות אע"פ פסחים כאחד מפני התערובת וסתמא דמילתא תערובת טעמים קאמר ונמצא טעמו של זה בזה והויה לה באותה בליעה אכילה שלא למנוייו ו

פי' גדי וטלה כלומר שאין חשש החילוף מצוי בהם ואלו מחשש עירוב טעמים לא היה לו לומר אפי' גדי גופים שמא יתחלף פסחו של זה לזה והכי נמי מסתברא מדקאמר עלה א

ים כסתם לשון תערובת ומה וטלה שלענין עירוב טעמים גדי וטלה שוה הוא עם גדי וגדי כבר תירצה רב שם דתרויהו תננהו דמפני התערובת דקאמר ברישא פירושו עירוב טעמ

צה אחרת גדי וטלה כלומר אפי' במקום שאין לחוש לעירוב טעמים כגון שצלאו כעין שתי קדרות ר"ל שפוד מכאן ושפוד מכאן ותל של גחלים באמצע או מחישאמר אחר כן אפי' 

והמחברים פסקו  גדולי הפוסקיםומ"מ מ"מ אסור מחשש תערובת גופים ר"ל שיתחלפו של זה בשל זה ונמצא אכילה גופה שלא למנוייו ואפי' גדי וטלה שאין החילוף מצוי בהם. 

ה רב ומה שהביאו האוסרים כלוי וממה שהביא בטעמו עליה ריחא לאו מילתא היא שהיא הלכה פסוקה וכן ראיה לזה לדעתי מה שאמרו שם עבד לוי עובדא בגדי ודבר אחר ומעש

באחרון של ע"ז ולא נאסר אלא בדרך ובשיעורין ומפני שהן שואבות וממשות  ראיה מפת חמה וחבית פתוחה אינה הלכה אלא אף בדרך זה כל שבפת חטים מותרת כמו שפסקנו

שום ריח בשר שבה וכן האיסור נבלע בהן כמו שביארנו שם ומה שהביאו ראיה מפת שאפאה עם הצלי ר"ל בתנור אחד בכדי שהפת מתפטם מריח הצלי שאסור לאכלה בכותח ומ

נור אחד בכדי קירוב שהדג אפשר להתפטם מן הבשר ואסרוה למיכל בכותחא אין ראיה מכאן לאסור באחרות שאף לדעתנו ההיא ביניתא ר"ל דג דאיטואי בהדי בישרא ר"ל בת

כאלו אתה מתירם לעשות  באלו כך הוא שאף לוי לא התיר לעשות כן לכתחלה אלא בדיעבד וכדקאמר שצלאו ואלו הואיל ואפשר לאכלן שלא בכותח אם אתה מתיר בכך הרי הוא

נראה שלוי אף לכתחלה התיר וכמו שאמרו שם מהו לצלות שני שפודין אחד של שחוטה ואחד של נבלה בתנור אחד ירמיה בשם רב אמר  ואע"פ שבתלמוד המערב .להכן לכתח

אין צולין שני פסחים וכו' ומדקאמר שהקשו ללוי מזו שאמרו אע"פ ו ,דמוקמי פלוגתיהו בדיעבד כדקאמר שצלאו ,לישנא דתלמוד בבלי עיקר .אסור ושמואל בשם לוי אמר מותר

יר בצליית שני פסחים לכתחלה עלה אפי' גדי וטלה ולדבריך היה לו לתרץ ההיא לכתחלה ואנא בדיעבד קאמינא, אין זה כלום, שכל שאתה מתיר בנבלה ושחוטה בדיעבד ראוי להת

לכתחלה כדעת תלמוד המערב פת שאפאה בצלי וביניתא דאיטואי בהדי בשרא שאני משום אחר שהכל היתר ואין בו איסור אלא מחבורה לחבורה, ואף כשתפרש דבריו של לוי 

ו אמור אלא במינו כמו חומרא דבשר בחלב או שמא הוה ליה דבר שיש לו מתירין הואיל ואפשר לאכלן שלא בכותח ולא דבר שיש לו מתירין שהרי דבר שיש לו מתירין אינ



אע"פ דבר שיש לו מתירין ומה שהביאו מצליית שני פסחים הרי פירשה לוי בתערובת גופים והיינו דקאמר עלה אפי' גדי וטלה ו שביארנו בנדרים ובכמה מקומות אלא כעין

 שתירצה רב לשטתו שנוייא דחיקא היא ולא סמכינן עליה:

כת האיסור במשהו במינו דלא בטיל וכמו שנאמר בפרק זה ענין חתי מוסיפים ראיה שלא אמרה רב אלא שסובר כר' יהודה דמין במינו לא בטיל והוה ליה ריח ואף גדולי הפוסקים

ן אף גוף האיסור בטל איסור שעולה לתוך חתיכות של היתר כיון שנתן טעם בחתיכה חתיכה עצמה נעשית ]נבלה[ ואמרו שם כמאן אמרה רב לשמעתיה כר' יהודה אבל לרבנ

ף כאן אנו סוברים שהפטום נותן טעם מרוב חום האש ואינו דומה לפת תיהאי שהוא צונן ולא למשהו שאין בו שזו אינה ראיה לדעתי שאאע"פ בששים כל שכן ריחא בעלמא ו

שניהם וכן מודים שאם  שום טעם דיו שמצד זה והא אותם שאותו לכתחלה הא בדיעבד לא וקבלתי מרבותי בשיעור רחב זה שהוא בשיש בין שני השפודים אויר כשיעור רוחב

זר ן הריח מתפו לעצמה וזו לעצמה והבשר אינו יוצא חוץ לקדרה אפי' היו החרסים נוגעים זה בזה ואפי' היו פיות הקדרות מגולין מותר אף לכתחלה שהרי אינתבשלו בקדרות ז

א בדפנותיו שהוא חוצץ בפני הריח של לצדדין אלא למעלה וכמו שאמרו שם כעין שתי קדרות וכן הדין במרחשת שאין הבשר יוצא חוצה לה וכן בכל דבר שיש לו סביבות של עיסה

ת הרוטב מצוי בהם יש להתפזר בצדדין אלא באויר דרך מעלה וכן מתירין בכל שיש איזו מחיצה בינתים וכל שכן באלו הטפלות הנקראות פאנאדאש אלא שבאלו מתוך שזיב

ארע כן אין הפטום היוצא מאותו רוטב הזב חוזר ומפטם כלל אלא שכל שיש לחוש בו מצריכין ליתן ציבור של אפר או של גחלים באמצע שלא יתערבו ואיני מודה בכך שאף כשי

הגוי נבלה נבלה בשחוטה למגע ודאי ראוי להזהר שמא תאמר נחוש לצנורות כבר התבאר במסכת ע"ז ששופת ישראל קדרתו אצל גוי ואינו חושש לא לחליפיו ר"ל שיחליף לו 

 ו שיתבאר שם בע"ה שהצנורות מיעוטא דמיעוטא וכל שאינו מצוי אין חוששין להם:בהחזרת פניו וכן אינו חושש לצנורות כמ

צד מחיצת באיסור אצל היתר כך הדין בגבינה אצל בשר שאוסרין לכתחלה כל שאפשר שיקבל האחד פטום של חברו ומ"מ בטפלות של בשר וגבינה נהגו להתיר מ וכל שאסרנו

ביצה גחלים או של רמץ באמצע מחשש שמא יזוב מהן רוטב ויהא נוגע זה בשל זה וזהו שאסרו בההוא ביניתא כמו שהוזכר וכן הדין ב העיסה בנות זריזות נוהגות להניח ציבור של

שאין שם אלא שומן מועט שאין לומר שיהא הרוטב מוליך ממשו של זה אצל זה אלא פטום מצד הריח שאסור לאכול אותה ביצה אע"פ המטוגנת סמוך לבשר במחבת אחת 

 בגבינה ביחד לכתחלה אלא שאוכל הגבינה אחריה שאין מחמירין לאסרו אלא ביחד אחר שלא אכל ממשות הבשר וכן לכל כיוצא בזה:

 מסכת פסחים סימן תקז –ראבי"ה חלק ב 

לתא היא. ולוי אמר אפילו בשר שחוטה אמר רב בשר שחוטה >שמן< שצלו עם בשר נבילה כחוש בתנור אסור דאזיל האי ומפטם האי והדר מפטם נבילה לשחוטה, דריחא מי

אל בדבר זה, בהלכות גדולות ובפירוש רבינו חננ ונחלקו רבותינו הראשוניםכחוש שצלו עם בשר נבילה שמן מותר, דריחא לאו מילתא היא. עביד לוי >עובדא< בגדי ודבר אחר. 

ית של דאוקימנן כתנאי דהרודה פת חמה ונתנה על פי חב וראיות האוסריםורבינו יצחק ברבי יהודה ורבינו זקיני פסקו כרב. ורבינו שלמה פסק הלכה כלוי, ומיהו דוקא בדיעבד. 

רבי ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים שואבות, ולוי כרבי יהודה, ואף על גב דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כ תרומה רבי מאיר אוסר ורבי יהודה מתיר ורבי יוסי מתיר בחטים

תני רב כהנא פת שאפה עם יהודה, >הכא הלכה כרב, דהא קאמרינן< אמר ריש לקיש פת חמה וחבית פתוחה לדברי הכל אסור, ובשר נבילה וכשר כשירה כפתוח]ה[ דמין. ותו ד

שכך נהגו בקיאי הדעת שבמגינצא  ורבינו יצחק כתבאסור לאוכלה בכותח, וכן ההיא ביניתא דאיטוויא בהדי בישרא אסרה רבא מפרזיקא לאכלה בכותח שייכי כרב. צלי בתנור 

דברי א, דהוה ליה כפת חמה וחבית פתוחה שללתקן כיסוי לפשטיד"ש כשאופין אותן אפילו עם הפת גרידא, וכן )אם( היו עושין לפלדי"ש כשאופין אותן עם הפת. אבל בלא כיסוי ל

צא הריח. וכשהיו מתקנין הכל אסור, >ואסור הפת< לאוכלו עם גבינה ועם החלב. ומפני הנקב של מעלה בפשטיד"ש היו נוהגין לכוף על פי הנקב שפופרת >של ביצה< שלא י

ו הפשטידא אוכל הפת עם הגבינה, והוה ליה דיעבד, ובלבד שלא יגע לפת מן השומן. ושמעתי שט]צלינ"ק[ בבשר שמן היו אופין אותו קודם אפיית פת. ואם נבקעה השפופרת א

בי בת תיהא עדיפא מדלוי, שרבינו יצחק ברבי יהודא הנהיג שלא לאפות אותו כלל עם הפת, דסבירא ליה כרב. ולדברי המתיר דוקא בדיעבד צריך לומר דרבא דשרי לכתחלה ג

 פירש למאן דאית ליה ריחא לאו מילתא היא ורבינו יב"אדריחא לאו מילתא היא, ומיהו לכתחלה לא. וכן נמצא נמי בתשובות הגאונים.  אל פסקורבינו שמווקיימא לן כלוי. 

לה, ורי שאין צולין לכתחאנא מ אפילו לכתחלה שרי, כרבא. ותנא דאקשי עליה דלוי מדתניא אין צולין שני פסחים ביחד וכו', ואיצטרך לשנוייה בתערובת גופים, ולא שני ליה

בתנור אחד רב ירמיה בשם שמע מינה דאפילו לכתחלה שרי. ותו דגרסינן בירושלמי >פרק עשירי דתרומות< מהו לצלות שני שפודין אחד של בשר שחוטה ואחד של בשר נבילה 

. ויש מן הא שלא מפני התערובת לא, משמע דשמואל נמי לכתחלה שרירב אמר אסור ושמואל אמר מותר מתניתין פליגא אדרב אין צולין שני פסחים כאחד מפני התערובת 

 אבל דרךריחא לאו מילתא הוא לענין דלדעבד שרי כלוי, ודלא כרב ושמואל. ויש שאמרו דרבא לא אמר אלא לגבי בת תיהא, והוא שלא כדרך הנאתו נהנה,  הראשונים שפסקו

דסבירא ליה כרב. ולא יתכן דבר זה, דהא הנך תנאי גופייהו דהרודה פת חמה דמייתי אדאביי ורבא לגבי בת תיהא זילוף או בשר שחוטה עם נבילה אפילו רבא איכא למימר 

 דלוי, ולא דחי לה תלמודא לחלק ביניהם. ורבינו אלפסי פסק דריחא לאו מילתא היא, דקים ליה לוי כרבי יהודה, וריש לקיש דדחי ליה הוא תלמיד, דרב ולוי מייתי נמי אפלוגתא

ת דבתרא הוא סבר דשרי. ולא עוד אלא אפילו רבי יוסי שרי אם לא בשל שעורין שהן שואבו ואין הלכה כמותו, הילכך הילכתא כרבי יהודה וכלוי דקים ליה כוותיה. ותו דרבא

בלא  מפרזיקיא< אפילו כלוי שייכו, כיון דמצי למיכלינהוגופו של יין. ושינויי דרב שינויי דחיקי אינון. והא דתנא רב כהנא פת שאפאה וכו' וכן ההיא ביניתא שאסרה רבא >

דדילמא אע"פ שפוד שלו וכותחא, אי שרית ליה למיכל בהדי כותח הוה ליה לכתחלה, ולוי שצלאו בדיעבד קאמר, שהושיב ישראל השפוד שלו ובא גוי אחרי כן והושיב את ה

 כוחא דהיתירא עדיף, ]והוה[ ליה למימר צולין לכתחלה, אם לא משום דלוי לא שרי לכתחלה. ועוד האי רבהדאד, שצלאו דיעבד לאשמועינן רבותא דרב דאסור, לאו מילתא היא

נו אלא ריחא בעלמא, ולא פת שאפאה וכו' כיון דאפשר למיכלינה בלא כותח הוה ליה כדבר שיש לו מתירין דאפילו באלף לא בטל, וכל דבר שהוא אחד מאלף ידוע הדבר שאי

, ואית אשי מודה להך טעמא שאמר שאסור, אלא שהוסיף במילחא נמי אסור. ויש שפסקו דהילכתא כמר בר רב אשי בכולא תלמודא בר ממיפך שבועה וחיוורי בטל. ומר בר רב

 הרב דשעורים שואבין גופו של דגרסי ואודיתא. ואפילו לדברי הפוסקים במיפך וחיוורי דוקא כוותיה, שאני הכא דאיכא אמוראי אחריני ותנאי דקיימו כוותיה. >ומה שאמר<

שיש לומר ולדחות גבי  ואע"פיין שינוי דחוק, ובשר נבילה שמן עם בשר שחוטה כתוש שהם פתוחים נימא נמי דרבי יוסי אסר, שאין לך שאיבת גופו של התימורת טפי מהאי. 

. נור אחד, שדומה לפת חיטין, ראויים להחמיר, כיון שיש להסב הראיות לכמה צדדיםחבית אין לו מקום לצאת אם לא שם, ונכנס הריח בתוך הפת, מה שאין כן היכא שצולין בת

כי , כמותו לא נאסר מעולם. והוגם מה שאמר הרב דהוה ליה דבר שיש לו מתירין אין נראה לי, שבאותו ענין שנאסר הוא עד עולם אסור, ולאותו דבר שהותר, דהיינו בלא כותח

א דרב אשי בדותא הוא דאי לכהן מישר שרי ואי לישראל מיסר אסיר, משמע מהתם דמהאי טעמא לא קרי לה לתרומה דבר שיש לו מתירין. מוכח בפרק התערובות דאמרינן וה

דרך המגופה, ם לא שרב לא אסר אלא בבשר שחוטה ובבשר נבילה, שקולטין הריח ביותר מפני הפטום, וכן בפת חמה וחבית פתוחה, שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל א ונראה לי

יא דאית ליה נמי ריחא מילתא הולהכי מדמי להו רב, אבל לית ליה הא דתני רב כהנא פת שאפה עם צלי בתנור אסור לאכלה בכותח, דלרב נראה לי דשרי. ומזה הטעם נהגו למאן 

נ"ש מתירין לא הוי, כדפרישית לעיל. וכן דעתי נוטה בפשטיד"א ופלדו שהפת אין מקפידין עליו, ואוכלין אותו עם מה שחפצים, בין עם בשר בין עם גבינה וחלב. ודבר שיש לו

 שנאפו ביחד ריחא מילתא היא, אבל הפת שעמו שרי, כדפרישית לעיל, אפילו בלא כיסוי. וגם מורי אבי היה נוהג בהם איסור, אבל בפת לא:

 מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה רמז תרסה

שכך נהגו נקיי הדעת שבמגינצא לתקן  וכתב ראב"ןי ואיכא מאן דפליג בהא מלתא ואמר הלכתא כרב וכן פסק ה"ג ור"ח ור"י בר' יהודה כבר פסקו רבוותא כלוי וכן פסק רש"

אסור ואסור שאופים עם הפת גרידא וכן לפלדונש כשאופין אותם עם הפת אבל בלא כסוי לא דהוה כפת חמה וחבית פתוחה שלדברי הכל אע"פ כסוי לפשטידא כשאופין אותו 

ה ידא* אוכלין הפת עם הגבינהפת לאוכלה עם גבינה ]*וחלב[ ומפני הנקב שלמעלה מפשטידא היו נוהגין לכוף על פי הנקב שפופרת שלא יצא הריח ואם נבקע השפופרת או הפשט

 בפ"ט וזה לשונו פת שאפאה עם הצלי ודגים המיימוניוכ"כ כרב, דהו"ל דיעבד ובלבד שלא יגע מן הפת לשומן ושמעתי שר"י בר' יהודה הנהיג שלא לאפותה כלל עם הפת דס"ל 

ובפט"ו כתב דאם צלה בשר שחוטה עם בשר נבילה מותר בדיעבד ואפילו בשר נבילה שמינה ובשר שחוטה כחושה ]שהרי[ אינו )*אסור(  ,שצלאו עם הבשר **אסורין לאוכלן בחלב

אלפס וכתב מה שאמר הרב דהוי דבר שיש לו מתירין אין נראה לי דלאותו ענין שנאסר הוא אסור עד לעולם ולאותו על סברת ה וראבי"ה פליג .]*אוסר[ אלא טעמו של איסור

ה )*לרב דלא( ]*דרב לא[ אסר אלא בבשר שחוטה ובשר נבילה שקולטין הריח ביותר מפני הפיטום וכן בפת חמה וחבית פתוח ונראה לי .דבר שהותר דהיינו כותח לא נאסר מעולם

ה לרב נראה לי דשרי ומזדרך לנטות ימין ושמאל אם לא דרך המגופה ולהכי מדמה להו רב אבל לית ליה הא דתני רב כהנא פת שאפאו עם צלי בתנור אסור לאוכלו בכותח ד שאין

חד נה וכן דעתי נוטה שפשטיד"א ופלדונ"ש שנאפו יהטעם נהגו למאן דאית ליה ריחא מלתא הוא שהפת אינם מקפידין עליו ואוכלין אותו עם מה שחפצים בין עם בשר בין עם גבי

 דריחא מלתא היא אבל הפת שעמו שרי אפילו בלא כסוי גם מורי אבי היה נוהג בהן איסור אבל בפת לא:

 קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

שלמה )ד"ה אמר( שאין הלכה כן דהא קיימא לן כרבא דאמר במסכת ע"ז )סו, תניא בפרק כיצד צולין )פסחים עו, ב( פת שאפאה עם צלי בתנור אסור לאוכלו בכותח, ופירש רבינו 

ותה דד זה קרוי בת תיהא, ב( גבי ההיא בת תיהא דריחא לאו מילתא היא, פר"ח )שם תד"ה בת( קנה שקוע בפי חבית ומאותו קנה בולט קנה קטן כמין דד ומריח היין דרך א

הלכה, ומודה רבא בכאן שאסור דריחא דאית ביה פטומא שאני )ע"פ יראים סי' סג(. ועוד אומר רבנו יעקב דווקא בתנורים  ורבינו יעקב )פסחים שם תד"ה אסרה( פוסק שכן



ליעזר תו' שם(, וכן כתב הר"ר אקטנים דנפיש טעם פטומייהו, שהתנורים שבימי חכמים קטנים היו אבל בתנורים גדולין כעין שלנו מותר לאפות פת עם צלי שיש שם אויר גדול )

 דבר אחר:ממיץ )יראים שם( מפי רבינו יעקב. עוד אומר שם דג שנצלה עם בשר אסור לאוכלו בכותח, רב אשייד אמר אפילו במילחא נמי לא דקשי לריחא ול

 תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן עו

דכל דם כחוש הוא כדמוכח בההיא דבי דוגי, שמטגנין בדם שצף  ,בית מיחושואשר שאלת אי שרי לכתחלה לצלות כבד בתנור עם תבשיל למ"ד ריחא מילתא היא. נראה דאין כאן 

, דאפילו בשר כשירה דאין טומנין עם נבילה היינו משום דאזיל האי ומפטם האי :[פסחים עו] למעלה. ואומר כל דבר כחוש לאו מילתא בריחיה דיליה כדאיתא להדיא פ' כ"צ

י דם הנבלע בכבד והוא דבר קלוש, לא שייך ביה למימר תבשיל יפטם אותו. ותו דהצלייה דרכה להוציא דם ולירד למטה מיד, וחוזר האי ומפטם לאידך. והאי חששא ליתא גב

ה ראי יך יותר מזה, ויפה הבאתואיך יתכן דנחוש לריחיה בשעה שנוטף על הגחלים, והריח העולה מן הגחלים עשן הוא מקרי ולא ריח, ובעוד שנבלע אינו מוציא ריח. אין להאר

 מכבדא תותי בשרא.

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן תתמט

דאמר ריחא לאו מילתא היא ובצל שצלאו עם נבלה בתנור אסור אפי' לרש"י הואיל שהוא חריף שואב טובא מידי דהוה אפת חמה וחבית פתוחה /יורה דעה ק"ח/. דאפילו לרבא 

טעמא דקאמר אביי לדידי כפת חמה וחבית פתוחה דמי, אבל לרבא לא הוי הכי אלא כפת צוננת וחבית סתומה  מודה לפי שקולט הריח ביותר והוי כקטרת דלריחא עביד, והיינו

 ושריא לכולי עלמא. 

 שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד )דפוס פראג( סימן כה

ית פתוחה דאפילו ]לרבא[ דאמר ריחא לאו מלתא היא מודה אסור אפי' לרש"י ורשב"ם[ הואיל שהוא חריף שואב טובא מידי דהוי אפת חמה וחב*ובצל שצלאו עם דבר איסר ]

כפת צוננת וחבית סתומה דשרי'  כפת חמה וחבית פתוחה דמי, אבל לרבא לא הוי )הכי(, אלא הכא שקולט ריח ביותר והוי כקטורת דלריחא עבידא, והיינו דקאמר אביי לדידי

 לכ"ע.

 .סימן תמ"ז אות ד[ בא"רו ]ועיין בב"י כאן, הרשב"א. בשו"תבנדפס וכת"י א"ד כתוב בטעות אפי' לר"ח ור"ת וצ"ל כמו שכתוב בפנים וכ"ה הערות: * 

 מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה רמז תרסו

פת והיינו דאמר אביי לדידי ]*ר"ל בת תיוהא[ כ ,כקטורת דעביד לריחא פתוחה והוי ובצל שנצלה עם נבילה בתנור הא ודאי אסור לפי שהוא חריף ושואב ודומה לפת חמה וחבית

 .אבל לרבא הוי כפת צוננת וחבית סתומה דשרי לכ"ע ,חמה וחבית פתוחה דמי

 אליה זוטא סימן תמז אות ד

יף ע"כ. דלכאורה תמוה דלא כתב קודם זה כלל סברא ובספרי ליו"ד הארכתי דלא דקדקו כולם שפיר במרדכי פ' גיד הנשה במ"ש ובצל שנצלה וכו', הא ודאי אסור שהוא חר

מרוטנבורק סימן כ"ה זה  דריחא לאו מילתא, אלא ברור פירושו דקאי על מ"ש לעיל דבתנור גדול שרי, כתב עלה בדבר חריף אסור. וראיה ברורה לזה מצאתי בתשובת מהר"ם

 ף שואב טובא וכו' ע"כ, והא לר"ח ולר"ת ס"ל ריחא מילתא וא"כ מאי אפילו, אלא דקאי על מ"ש קודםלשונו, ובצל שצלאו עם דבר איסור אפילו לר"ת ולר"ח הואיל שהוא חרי

 לאיסור.זה דמחלקי ר"ח ור"ת בין תנור גדול, וכתב דאפ"ה אסור בחריף, ואין ספק אלי שדברי מרדכי הנ"ל לקוחים מתשובת מהר"ם הנ"ל לכן נ"ל פשוט 

 שו"ת מהרי"ל החדשות סימן פג

 תחילה, ואמאי נשבוקגוי שנאפה בדיעבד עם צלי של איסור, מסקינן רוב רבותינו דריחא לאו מילתא היא בתנורים שלנו, ואם יש פת אחר לקנות דעתי נוטה דחשיב לכופת של 

 היתירא וניכול הא, אבל אם יש דחק למצא פת אחר סמכינן ארבותינו המתירים בדיעבד כדאיתא במיימון ויתר חיבורים.

 ר הלכות איסור והיתר סימן אלף רסבספר האגו

בדיעבד. והשיב רוב הפוסקים פסקו דריחא לאו מלתא היא בתנורים שלנו, ואם יש פת אחרת לקנות דעתי נוטה  גויםשנאפה עם צלי של  גויםנשאל מהרר"י מולן על פת של 

 דחשיב כמו לכתחלה, ולמה תניח ההיתר ותאכל ספק אסור, אבל אם יש דוחק למצא פת אחרת יש לסמוך על רבותינו המתירים עכ"ל.

  



 סימן צח

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צו עמוד ב

 –כירו כבשר בלפת. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, בזמן שמ –הרי זו אסורה. כיצד משערין אותה  –מתני'. ירך שנתבשל בה גיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם 
 כולן אסורין, והרוטב בנותן טעם. –בנותן טעם, ואם לאו 

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צז עמוד א

 –לא יבשל בה חולין, ואם בשל  –בנותן טעם, תרומה  –לא יבשל בה חלב, ואם בשל  –דתניא, קדרה שבשל בה בשר  אמר רבא: מריש הוה קא קשיא לי הא
סמכינן אקפילא  –מאן טעים ליה? השתא דאמר רבי יוחנן: סמכינן אקפילא ארמאה, הכא נמי  –טעים לה כהן, אלא, בשר בחלב  –בנותן טעם, בשלמא תרומה 

בקפילא, ומין  –בטעמא, דאיסורא  –ארמאה. דאמר רבא: אמור רבנן: בטעמא, ואמור רבנן: בקפילא, ואמור רבנן: בששים; הלכך: מין בשאינו מינו דהיתרא 
 בששים. –במינו דליכא למיקם אטעמא, אי נמי מין בשאינו מינו דאיסורא דליכא קפילא 

  רש"י מסכת חולין דף צז עמוד א

 ואשמועינן דמותר לסמוך עליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריכין לו לדבר איסור והיתר. גוינחתום  – ליטעמיה קפילא

  תוספות מסכת חולין דף צז עמוד א

 הוא כיון דקפילא הוא לא משקר שלא יפסיד אומנתו. גויאף על גב ד – סמכינן אקפילא

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צח עמוד א

 בששים. –אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה 

  רש"י מסכת חולין דף צח עמוד א

וכתין היכא דבדקניה ולא יהיב טעמא אי נמי ליכא למיקם אטעמא כגון מין ומינו אבל היכא דבדקניה ויהיב טעמא לעולם טעמא לא בטיל כדאמר בכמה ד –בס' 
 ,וכי לא יהיב טעמא בעינן ששים לבטוליה כדלקמן ,לין/ )דף צט( נמי אמרינן יש בהן בנותן טעם בין שיש להעלות במאה ואחד ובין שאין כו' אסורולקמן /חו

אלא במאי לאו בששים אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ששים למר ומאה  ,דקתני אין בהן בנ"ט בין שיש להעלות כו' מותר דאמרינן אין בהן להעלות בק"א
 למר.

  תוספות מסכת חולין דף צח עמוד א

 ומה שהביא ראיה מלקמן אפרש לקמן בעזרת הש"י. .ואין נראה ,פירש בקונטרס דאף כי לא יהיב טעמא בעי ששים – כל איסורין שבתורה בששים

  ד אתלמוד בבלי מסכת חולין דף צט עמו

ה כיצד? גריסין שנתבשלו עם העדשים, אם יש בהם בנותן טעם, בין יש בהן להעלות במאה ואחד, בין אין בהן להעלות במא –" מין ושאינו מינו"להקל ולהחמיר 
 מותר. –אסור, אין בהן בנותן טעם, בין שיש בהן להעלות במאה ואחד, בין אין בהן להעלות במאה ואחד  –ואחד 

  חולין דף צט עמוד ארש"י מסכת 

של חולין, וטעמנום ויש בהם טעם תרומה  – שנתבשלו עם עדשיםשל פול דתרומה.  – גריסיןעל זה אמרו פעמים להקל ופעמים להחמיר.  – מין ושאינו מינו
 ,שאם נפל בתוכו הרי הוא מקדשו ,"מכל חלבו את מקדשו ממנו"בחולין, אע"פ שיש בחולין מאה ואחד, שתרומה דינה לבטל בכך, דנפקא לן בספרי מקראי 

מכאן אמרו תרומה במאה עם האסור אסורה במאה  ,וקאמר שאם חזרה לתוך התשעים ותשעה מקדשתן ,שהיא אחד ממאה ,ובתרומת מעשר משתעי קרא
אע"פ שאין כאן  – בהן בנותן טעם איןהרי להחמיר.  –דטעמא לא בטיל  ,אסור – שיש כאן היתר כדי לבטל איסור , והכא כיון דנותנת טעם אע"פוהיא מותרת

כגון חטין בחטין או כל דבר שלא נתבשל, אבל הכא דליתיה  }דהיינו מין במינו{ מאה היכא דאיסורא בעיניה הואדכי בעינן אחד ו מותר, –היתר כדי לבטל 
יכא ינו לעולם להחמיר כדאמרינן לקמן, דלא מישתרי עד דאהרי להקל. אבל מין ומ –לא בעינן אחד ומאה }דמיירי שהוציא הגריסין כוין דניכרים, בזה{ בעיניה 

 תרתי לטיבותא אין נותן טעם ואחד ומאה.

  תוספות מסכת חולין דף צט עמוד א

 אבל הכא דליתיה בעיניה לא בעינן ,פי' בקונטרס וכי בעינן מאה ואחד היינו היכא דאיסור בעיניה –שאין בהן כדי להעלות מותר אע"פ אין בהם בנותן טעם 
אי אפשר להסירם שאינו מכירן ואיכא ממשות האיסור היה צריך ( אז)ד ,אלמא צ"ל לפירושו דהכא מיירי כגון שהסיר הגריסים מתוך העדשים ,מאה ואחד
 אפי' בשלא במינו נמי בעינן מאה ואחד היכא דאיתיה ,דהוי מין במינו –לפירושו אמאי נקט רישא שאור של חטים שנפל לתוך עיסה של חטין  וקשה .מאה ואחד

 דשאינו מינו ,דא"צ לדחוק כןונראה  .אבל שלא במינו לא בעינן ,דנקט מין במינו דאפילו הסיר אחרי כן השאור בעינן מאה ואחד לבטל וי"ל ,לאיסור בעיניה
 דהא דדרשינן בספרי את מקדשו ממנו ממנו שנפל ,במינו הוא דבעינן מאה ואחדו ,בטל בששים כשאר איסורין אפילו איתיה לאיסורא בעיניה כיון דאינו מכירו

 לתוכו הרי הוא מקדשו במינו כתיב.

ולא  ,היה בטל אי טעמיה כהן ואין נותן טעם}מששים{ בפחות  ואפילו ,}וקשה הרי{ וא"ת הא דבטל הכא בששים היינו דטעמיה כהן – אלא במאי לאו בששים
דהא רישא נמי דקתני אם יש בהן בנותן טעם אסור אפי'  ,בעינן מאה ואחד לבטלה}בלא טעים{ אבל בסתמא  ,]דף צח. ד"ה בששים[כמו שפירש בקונטרס לעיל 
 "אין בהן בנותן טעם מותר" }מין באינו מינו{ דבסיפא הוה ליה למיתני ,דממשנה יתירה דייק וי"ל .על כרחך איירי בטעמיה כהן ,יש בהן להעלות במאה ואחד

"א קושם כבר קתני בין יש ק"א בין אין  } קאי }דסיפא{ דארישא –ובין אין לו להעלות במאה ואחד  ,ושפיר ידעינן דאבין יש לו להעלות במאה ואחד ,ותו לא –
 .}דהיינו בס'{ שיעור לבטל נתינת טעםלאשמועינן דבבציר ממאה ואחד יש { בין יש ק"א בין אין ק"א }בסיפא דסיפאאלא להכי הדר תנא  ,{אסור

  חתם סופר מסכת חולין דף צח עמוד א

א ולא נשאר אל גריסין שנתבשלו עם העדשים. דעת רש"י דאין חילוק בין מינו לשאינו מינו אלא כל שנשאר הגוש בתוכו בעינן ק"א בתרומה וכל שמוציאין ממנו
דשים יאין הגריסין מתוך העהבלע סגי בנ"ט בין במינו בין שלא במינו, ומתניתין דנקיט מינו ואינו מינו אורחא דמילתא נקיט, דבאינו מינו שניכר האיסור מוצ

ר דקרא מקדשו ממנו משכחת נמי באינו מינו כגון שהפריש מעש ונראה דס"ל לרש"יומשערין במאי דנפיק מיניה או בכלו כיון דלא ידעינן, אבל לא בעינן ק"א. 
א לענין תרומה הוה מינו חטים מחטים ולענין מן המעשר מעיסת חטים. ונתחמץ אותו תרומת מעשר ונעשה שאור וחזר ונפל לתוך העיסה שהופרש ממנו דהשת

לשיטת רש"י, דס"ל בעלמא דר"י מב"מ לא בטיל אפי' יבש ביבש  ויש הכרח לזהאיסור הוה אינו מינו לא בשמא ולא בטעמא שאור בעיסה. וכל כיוצא בזה. 
מה דלר' יהודה לא בטיל וכו' ע"ש. וא"כ קשה לר"י איך עולה תרוחטין בחטין, כפשטיות משמעות ש"ס פ' משילין, הרי שנתערב לו קב חטין בחטין של חברו נהי 

ה ד"ה ר' יהוד בק"א, וכן הקשו תוס' ביבמות פ"ב ע"א ד"ה ר' יהודה, ומפני זה העלו דביבש ביבש מודה ר"י דבטל ורש"י לא ס"ל הכי כמ"ש תוס' שם פ"א ע"ב
א "ל )וליטרא קציעות לא ק' כ"כ איירי בתרומה בזה"ז דרבנן( וא"כ מדר' יהודה מתפרש קראומר וכו' ע"ש ע"כ צ"ל ר' יהודה מוקי קרא דוקא באינו מינו וכנ

פי' אש בעינן ק"א כך גם לרבנן כן ובין במינו בשאינו מינו וממילא ה"ה לגריסין ועדשים דמאי בין זה אינו מינו לזה וא"כ ע"כ צ"ל לחלק בין גוש לבלע דבגו
 נו וכ"כ רשב"א בשם רש"י לעיל גבי קדרה שבשל בה תרומה ע"ש:באינו מינו ובבלע לא בעינן אפי' במי

ירו כדאמרינן במאי לאו בס' דמזה הוכיח רש"י אפי' ליכא טעמא בעינן ס' מוכח לרש"י אפי' בבלע וליכא טעמא מ"מ בעינן ס' דהרי הכא מיירי בהס והשתא לפ"ז
ה שבשל בה בשר וגבי כילכית מאי סמוכה אקפילא שייך שהרי אף על גב דליכא אלא בלע הגריסין ואפ"ה בעי ס' בליכא נ"ט ומש"ה הקשו ארש"י לעיל גבי קדר

הו נמי מהא מ"מ ע"כ איכא ס' ואי ליכא קפילא סגי בהכי. אבל לרמב"ן ורא"ה וריטב"א ור"ן דס"ל נמי דאפי' ליכא טעמא בעינן ס' משום לא פלוג ונפקא ל



לקי בין מב"מ דתרומה ובין גריסין לתוך עדשים דלא במינו בעי ק"א אלא בנתערב גושן ומיירי נמי הכא אלא מח ,דשמעתין. אבל הני גאונים לא ס"ל כרש"י
הכילכות בלא סלקו הגריסין מהעדשים ומשו"ה פריך אלא במאי לאו בס'. אבל בבלע בעלמא סגי בקפילא בלי ס' וא"ש להא דכילכות סמכינן אקפילא דזרקו 

' פליג אכל זה וס"ל במקום דליכא טעם אין מקום לס' כמ"ש לעיל צ"ח ע"א ד"ה כל איסורים וכו' ובשמעתין ד"ה אלא במאי לחוץ עיין בכל זה וק"ל. מיהו תוס
 וכו':

  רי"ף מסכת חולין דף לד עמוד א

בר  ' חנינא הוה יתיב רב יהודהגמ' מתני' דלא כי האי תנא דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא אומר אין בגידין בנותן טעם ההוא דאתא לקמיה דר
יתא למתני' זבינא אבבא א"ל מאי אמר לך א"ל שרייה ניהלי א"ל תני ועייל קמיה א"ל זיל אימא לההוא דיתיב אבבא לא תצערן דהלכתא אין בגידין בנ"ט ול

[ מא ואמור רבנן בקפילא ]צז:השתא דאמור רבנן בטע[ דאמר רבא משערינן לה בס' כדרבא ]צז.אבל שמנוניתו  ,דתנן משערין אותה כבשר בלפת וה"מ גיד עצמו
 אי איכא ,כגון קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין. מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב,מין בשאינו מינו דהיתרא בטעמא  ,ואמור רבנן בס'

 א"נ בשאינו מינו היכא דליכא קפילא דטעים בס': ,מין במינו דלא יכיל למיקם אטעמא כגון שמנונית דגיד הנשה .קפילא דטעם ליה בקפילא

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לד עמוד א

שערין בששים. ובגמרא למטעמיה מ גוימין בשאינו מינו דאיסורא היכא דליכא קפילא  א"נ שאי אפשר להבחין טעמו, – ומין במינו בין דהיתרא בין דאיסורא.
אי דליכא ששים ודאי לא סמכינן עליה  ?ובמאי עסקינן ,ומדאמרינן האי לישנא דסמכינן משמע דלקולא סמכינן עליה ,אמרינן גבי קפילא דסמכינן אקפילא

אלא הכא  ,הא כי ליכא קפילא נמי משערינן בששים ?ואי דאיכא ששים במאי סמכינן עליה ,שהרי חכמים השוו מדותיהן לשער כל איסורין שבתורה בששים
דאי  ,דעלה אמרינן בגמרא דסמכינן אקפילא ,דומיא דקדרה שבישל בה בשר ואח"כ בישל בה חלב ,כגון שלא נתערב גוף האיסור אלא פליטתו בלבד עסקינן

וכי איכא קפילא ואמר לן שאין בה טעם בשר סמכינן  ,נפיק מינה משום דלא ידעינן כמה ,אסור –וכל היכא דליכא ששים בכולה  ,ליכא קפילא משערינן בכולה
ואי ליכא ששים אפילו אי אמר  ,דאי איכא ששים בלא קפילא שרי ,אבל כל היכא שגוף האיסור נמחה לא צריכינן לקפילא .דמאי דנפיק מינה בטל בששים ,עליה

 אי טעמיה קפילא ואמר דאית ,נימוח. מיהו אע"ג דאמרינן דאי איכא ס' בלא קפילא שריא"נ בשאין אנו יודעין שיעור האיסור ה ,לן קפילא דליכא טעמא אסור
 .והוא דבדקיניה ולא יהיב טעמא ,שכתב במאי דאמרינן לקמן כל איסורין שבתורה בששים ,ז"ל וזה שלא כדברי רש"י ביה טעמא אסור דטעמא לא בטיל. 

ולפי דבריו אינו בא  ,דמדאמרינן סמכינן אקפילא משמע דלקולא סמכינן עליה ,ולא מחוור ,משמע דס"ל דכי אמרינן דסמכינן אקפילא היינו בדאיכא ששים
 דהא אמרינן מין בשאינו מינו וליכא קפילא בששים.  ,ששים אי ליכא קפילא ודאי שרי , דהא כל היכא דאיכאאלא לאסור

וכיון  ,אבל כל היכא דהוי קפילא לא מרע נפשיה ,דליתיה קפילא לא סמכינן עליה משום דגוי משקר גויהא  ,משמע דקפילא דוקא ,אקפילא ומדאמרינן סמכינן
לא ובישראל  .דכל שכן דלא מרע נפשיה אם הוא יודע שיש קפידא בדבר ,דמשום דלא מרע נפשיה הוא לאו דוקא במסיח לפי תומו וכמו שכתב רש"י ז"ל בכאן

אלמא בכל כהן סגי,  ,והיינו דאמרינן בגמרא גבי קדרה שבישל בה תרומה וחזר ובישל בה חולין דטעים לה כהן ,נא קפילא ול"ש לא קפילא סמכינן עלייהוש
 ואע"ג דלאו קפילא הוא.

 סימן כה רא"ש מסכת חולין פרק ז

 שמעינן מינה דמותרים לסמוך גוי,נחתום  פירושואתו ושיילוה לרבי יוחנן ואמר להו ליטעמיה קפילא ארמאה.  ,]כה[ רבא בר רב אדא אמר כילבית באלפס הוה
 מין בשאינו ,ה ואמור רבנן בקפילא ]צז:[ ואמור רבנן בששיםמעליו לפי תומו ולא יודיעוהו שצריך לו לדבר איסור והיתר. כי הא דאמר רבא אמור רבנן בטעי

ל דירה שבשל בה תרומה וחזר ובשל בה חולין טעים לה כהן. מין בשאינו מינו דאיסורא כגון בשר בחלב ואיכא קפילא סמכינן אקפילא. אבמינו דהיתירא כגון ק
 מין במינו דליכא למיקם אטעמא כגון חלב ושומן או מין ושאינו מינו וליכא קפילא בששים:

 סימן כט רא"ש מסכת חולין פרק ז

ליכא למיקם אטעמא ד , א"נרש"י היכא דבדקינן ולא יהיב טעמא. פיריב"ל משום בר קפרא כל איסורים שבתורה בששיםמר אאמר רבי חייא בר אבא ]כט[ 
בהן  יש בהן בנ"ט בין שיש בהן להעלות בא' ומאה בין שאין ולקמן נמי אמרינן ,דאמר בכמה דוכתיןכיכא דבדקינן ויהיב טעמא לא בטיל, אבל ה כגון מין במינו,

לא אבעינן ס' לבטל[ דקתני סיפא אין בהן להעלות במאה וא' כו' מותר. ואמר אין בהם להעלות בק' וא'  ,אלמא טעמא לא בטיל. ]וכי לא יהיב טעמא ,וכו' אסור
דכל היכא דאיכא למיקם אטעמא לא סמכינן  ,מתוך פירושוומשמע  .עכ"ל ,למר , ומאהלמר למא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ששיםא ? לאו בששים.במאי

וההיא דכילבית באילפס )לעיל  ובפחות מששים לא אזלינן בתר טעמא,ואי דאיסורא קפילא אי איכא קפילא.  כהן,אי דהיתירא  ,אששים עד דטעמיה ליה תחלה
דאם היה  לישנא דסמכינן אקפילא לא משמע כן,ה בו ששים. ושהי ואם נותן טעם היה אוסרו אע"פ ,ואמר רבי יוחנן ליטעמיה קפילא ,סימן כה( היה בו ששים

וכן טעים ליה כהן משמע להתיר בטעימתו אפי' בפחות ]ממאה[.  ,בו ששים מאי רבותא דסמכינן עלה. אלא משמע דסמכינן אטעימה דידיה אפילו בפחות מששים
 ,אחר להתירו כשיש בו ששים. וכן משמע לעיל דאמר רבא אמור רבנן בטעמאוסתמא אמרינן בכולי הש"ס וכל איסורין שבתורה בששים וא"צ לחזור אחר דבר 

כא א"נ מין בשאינו מינו ולי ,מין במינו דליכא למיקם אטעמא *ואמור רבנן בששים. מין בשאינו מינו דהיתירא בטעמא דאיסורא בקפילא.  ,ואמור רבנן בקפילא
ואי לא יהיב טעמא שרינן  ,םיכא למיקם אטעמא לא מצריכינן ששיאבל היכא דא ,משמע דלא הוזכר ששים אלא היכא דליכא למיקם אטעמא .קפילא בששים

 ,דהכי פירושו ,לאו ראיה היא ומאה למר אפילו כי לא יהיב טעמא, עד ס' למר [ דאסרינןמההיא דגריסין ]צט.ראיה ומה שהביא רש"י בפחות מס'.  ה אפילולי
ון אין בהן בנותן טעם בידוע כג ,בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן להעלות במאה ואחד אסור דטעמא לא בטיל ,נותן טעם בידוע כגון שטעמו כהןב

 בששים שרינן בסתם,. אלמא אין בהן להעלות במאה ואחד אלא בכמה לאו בששים ,בין שיש בהן להעלות במאה ואחד בין שאין בהן וכו' מותר ,שלא טעמו כהן
דבטיל  דילמא הא ,כמו כן כי הקשו אהא דבעי למידק מההוא דגריסין )צט.( דבטל בששים .וכן דעת התוספות נן אהא דלא יהיב טעמא יותר מששים,וסמכי

 אבל בסתמא בעינן מאה לבטל: ,ואפילו בפחות מס' היה בטל אי טעמו כהן ולא יהיב טעמא הכא בששים, היינו דטעמו כהן

  חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צח עמוד א

אבל נתן  ,טעמיניה ולא יהיב טעמא בעינן ששים פירש אפילוורש"י ז"ל פי' בין במינן בין שלא במינן בדליכא למיקם אטעמא. כל איסורין שבתורה בששים. 
וקתני סיפא אין  .אלמא טעמא לא בטיל ,שיש בהן להעלות וכו' כדאמרינן בכמה דוכתי, ולקמן נמי אמרינן יש בהן בנותן טעם בין ,טעם אפי' באלף לא בטיל

  .זה פירש הרב ז"לבהן בנותן טעם בין שיש בהן לעלות בין שאין בהן לעלות באחד ומאה מותרין ואוקימנא בששים אלמא כי לא יהיב טעמא הוי בששים, 

ואמור רבנן בששים, שיעורי דקיימי כל חד באפי נפשיה קחשיב, דקדרה  ,ואמור רבנן בקפילא ,והא דאמר רבא לעיל אמור רבנן בטעמא ,והנה אמת הנה נכון
ן ליכא למיקם עליה בטעמא וסמכינ ,בשאינו מינו וליכא קפילא , א"נומין במינו לא בקפילא ובטעמא וסמכינן עלייהו.א ,שבשל בה בשר ליכא למיקם עלה בששים

שאף הכלכית באלפס וכל האיסורין שמכירין אותן אין משערין אותן אלא  ונ"לכלכית באלפס דר' יוחנן,  והיינו ,אששים, הא בדאפשר בעינן טעמא ושיעורא
וסמכינן אקפילא, ולא החמירו בששים אלא כשהוא אוכל את האיסור עצמו כגון גריסין עם העדשים, אבל כלכית באלפס  –צירן ורוטבן בנותן טעם בלבד הוא 

 ,הא איכא קפילא וליכא טעמא שרינן ליה דומיא דקדרה, דאי לא תימא הכי ,ב שלה, ולחומרא משערינן בדידה כי לא משכחינן קפילאמי ידעינן כמה הוי רוט
והיכי מוכח רבא מיניה דסמכינן עליה, דודאי כלכית באלפס נכרת היא  ,ואם לא היה שם קפילא מותרת וקפילא להחמיר בה ,כלכית באלפס בששים שערוה

 דאי לבטולי כלכית גופה בריה היא ולא בטלה.

באיסורין עצמן דטעמא בעי ששים וששים לא בעי טעמא, כלומר דאפי' טעמיניה וליכא נותן טעם בעינן ששים ולא משתרי בפחות מיכן והיינו  וכן יראה לומר
בנותן טעם וכו' ופרישנא בגמ' בששים, אבל היכא דשערינן ליה בששים לא צריכינן לאהדורי בתר קפילא ולמטעם ליה כלל והיינו דאמרינן מתניתין אין בהן 

 הכא ובעבודה זרה דכל איסורים שבתורה בששים, ומיהו היכא דטעמיניה ואשכחן דיהיב טעמא הוא ודאי טעמא לא בטיל.

 טז עמוד א[ ]דף  תורת הבית הארוך בית ד שער א



. ומן החלק הזה רוב כל האיסורין שבתורה ושל דבריהם. דגרסינן התם אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל ויש איסור בטל בששים
ם שלא במינן בנותן טעם ונותן טע איסורי תורה בששים. וגרסינן בפרק בתרא דע"א רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו כל איסורין שבתורה בין במינן בין

ין אמר אין בגידהיינו ששים. ובשל דבריהם נמי כן דגרסינן התם אמר רב נחמן גיד הנשה בששים ואין גיד מן המנין. ולא גיד ממש קאמר דהא קיימא לן כמאן ד
ותן טעם אלא משום שמנו ומשום קנוקנות שבו דאסורין בנותן טעם כדבעינן למיכתב קמן ורב נחמן דבתרא הוא א"א דסבירא ליה כמאן דאמר יש בגידין בנ

 נו למעלה. מדרבנן קאמר. וכחל שהתירו בששים וכחל מן המנין היינו משום דגופו של כחל בשר הוא וראוי הוא להצטרף עם הבשר לבטל החלב שבו וכמו שכתב

דאפילו טעמוניה ולית ביה טעמא בששים  וכתב רש"י ז"למפני שהאיסורין נרגשין ונטעמין בתערובתן עד שיהא בהיתר ששים כנגדן.  ,והטענה לשיעור ששים
ש בהן אבל אית ביה טעמא אפילו באלף לא בטיל וכדאמרינן בכמה דוכתא דטעמא לא בטיל. ואמרינן התם בשמעתא דהזרוע בשלה יש להן בנותן טעם בין י

הא  ,התירו בששים אלא בדליכא קפילא למיטעמיה ,ז"ל נראהומדבריו ד ומאה בין אין בהן להעלות באחד ומאה אסור אלמא טעמא לא בטיל. להעלות באח
ו טעמיה קפילא ולהחמיר עלייהדאמר להו לי ,והיינו כלבית באלפס דרבי יוחנן יל,עד דטעמיה קפילא ודילמא אית ביה טעמא ולא בט ,איכא קפילא לעולם אסור

אם איתא דר' יוחנן להחמיר  ,הקשה עליו והרמב"ן ז"לבדליכא קפילא.  ומינו דליכא למיקם אטעמא וא"נ והא דאמר רבא אמור רבנן בששים היינו במין קאמר,
דכל היכא דאיכא  ,דאיכא קפילא לא צריכינן למיטעמיה דסמכינן אששים י כל היכא דאיכא ששים אע"גאלא ודא ,אמר היכי מוכח מינה רבא דסמכינן אקפילא

אלא דלא  ,והיה מן הדין שלא לשער אלא במאי דנפיק מיניה ,ששים לא חיישינן דילמא איכא טעמא. אבל כשהאיסור ניכר ולא נתערב בהיתר אלא צירו ורוטבו
פו דליכא ששים בשיעור גו ואע"ג ,ההיתר וטבו במיעוט בתוךבידוע שנתבטל צירו ור ,בכי הא אזלינן להקל אקפילא ואי טעים ליה וליכא טעמא ,ידעינן כמה הוא
דאיכא קפילא  ולעולם בששים, ואע"ג אין סומך אקפילא לפחות מששים ,אבל כשנימוח גופו של איסור בתוך ההיתר .והיינו כלבית באלפס ,וממשו של איסור
 דטעמא ודאי לא בטיל.  ,אבל בודאי אפילו איכא ששים וטעמיה קפילא ואית ביה טעמא אסור טעמא דאיסורא, וטעמיה וליכא

או אפילו סתם בני אדם. מסתברא שאפילו שאר בני אדם  ,בקפילא בקי בטעמים הרבה ואפילו בטעם מועט שאין רוב בני אדם מרגישין בו ?באיזה קפילא אמרו
בישל בה  ,הא דתניא קדירה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעם ,אמר רבא מריש הוה קשיא לי בפג"ה מדאמרינן ,שאינם אומנין. ותדע לך

סמכינן [ ]דף טז:השתא דאמר ר' יוחנן  ?אלא בשר בחלב מאן טעים לה ,ואמרינן בשלמא תרומה טעים לה כהן בשל בה חולין ואם בישל בנותן טעם,תרומה לא י
משמע דלא בעי קפילא כלל אלא כל טעם  ,מדקאמר טעים לה כהן ולא קאמר טעים לה כהן קפילאהכי נמי סמכינן אקפילא ארמאה. אלמא  ,אקפילא ארמאה

 מינו ושאינו מינו ,מדאמר רבא השתא דאמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים ועודשאינו נרגש לכל הטועמים אינו טעם ואין חוששין לו. 
שמע מינה היינו טעם נרגש לכל בני אדם ולא אמרו קפילא ארמאה  ,בקפילא. מדמחלק טעמא וקפילא לשנים –סור ומין ושאינו מינו ואי ,בטעמא –והיתירא 

ין אותו אלא משום דילמא נכרי דעלמא משקר אבל קפילא לא מרע נפשיה. וכיון שכן אי קפילא הוא אפילו שואלים אותו ויודע שלענין איסור והיתר שואל
לפי תומו דהא לא מרע נפשיה ואם מסיח לפי תומו אפילו שאר בני אדם. ויש מחמירין דלא סמכינן אלא אקפילא ובמסיח לפי  סומכין עליו ולא בעינן מסיח

 .ויש לחוש לדבריהםתומו. 

  תורת הבית הקצר בית ד שער א

ניכר  דברים שאמרנו בשאין שם קפילא לטעום את התבשיל אבל אם יש שם קפילא עכו"ם ונתערב מין בשאינו מינו טועמו ואם אמר במסיח לפי תומו שאין
תם בני טעם האיסור בתבשיל מותר בידוע שאין בתערובתו אחד בששים. קפילא זה שאמרנו לא שיהא אומן אלא אפילו סתם בני אדם, שהטעם שאינו נרגש לס

די כאותו סומכין עליו, שאומן אינו משקר ]דף ב.[ אדם אינו טעם. היה אומן יראה שאפילו שאלוהו אם נרגש בו טעם האיסור ויודע דלענין איסור והיתר שואלין 
 שלא יקלקל אומנתו שיצא עליו שם רע שאינו בקי באומנתו. ויש מי שאוסר עד שיהא אומן ואומר במסיח לפי תומו. 

  הלכות מאכלות אסורות פרק טורמב"ם 

 דבר אסור שנתערב בדבר מותר מין בשאינו מינו בנותן טעם, ומין במינו שאי אפשר לעמוד על טעמו יבטל ברוב. ]א[ 

ן חלב הכליות שנפל לתוך הגריסין ונמוח הכל, טועמין את הגריסין אם לא נמצא בהן טעם חלב הרי אלו מותרין, ואם נמצא בהם טעם חלב והיה בה ?כיצד]ב[ 
 ממשו הרי אלו אסורין מן התורה, נמצא בהן טעמו ולא היה בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים. 

כזית בכל שלש ביצים מן התערובת, אם אכל מן הגריסין האלו כשלש ביצים הואיל ויש בהן כזית מן החלב לוקה כיצד? הוא ממשו כגון שהיה מן החלב  ]ג[
ש בהן שהרי טעם האיסור וממשו קיים, אכל פחות משלש ביצים מכין אותו מכת מרדות מדבריהם, וכן אם לא היה בתערובת כזית בכל שלש ביצים אע"פ שי

 לוקה אלא מכת מרדות. טעם חלב ואכל כל הקדירה אינו 

תיכות נפל חלב כליות לחלב האליה ונמוח הכל, אם היה חלב האליה כשנים בחלב הכליות הרי הכל מותר מן התורה, אפילו חתיכת נבלה שנתערבה בשתי ח ]ד[
 שוב שעינו עומדת כמו שיתבאר. של שחוטה הכל מותר מן התורה, אבל מדברי סופרים הכל אסור עד שיאבד דבר האסור מעוצם מיעוטו ולא יהיה דבר ח

 ובכמה יתערב דבר האסור ויאבד בעוצם מיעוטו, כשיעור שנתנו בו חכמים, יש דבר ששיעורו בששים, ויש ששיעורו במאה, ויש ששיעורו במאתים.  ]ה[

מינו במינו בנותן טעם, מין  כל המותר מין בשאינושנתערבו במאנמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה,  ]ו[
רין במינן שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוס

 בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין. 

ם שנתנו חכמים, התרומה ותרומת מעשר והחלה והבכורים עולין באחד ומאה וצריך להרים ומצטרפין זה עם זה, וכן פרוסה של לחם הפניואלו הן השיעורין  ]יג[
כל סאה לתוך פרוסות של חולין עולין באחד ומאה, כיצד? סאה קמח מאחד מאלו, או סאה מכולם שנפלה למאה סאה קמח של חולין ונתערב הכל, מרים מן ה

 ד סאה שנפלה והשאר מותר לכל אדם, נפלה לפחות ממאה נעשה הכל מדומע.אחת כנג

האליה שאר איסורין שבתורה כולן כגון בשר שקצים ורמשים וחלב ודם וכיוצא בהן שיעורן בששים, כיצד כזית חלב כליות שנפל לתוך ששים כזית מחלב  ]יז[
ב צריך שיהיה שם כמו ששים שעורה וכן בשאר אסורין, וכן שומן של גיד הנשה שנפל לקדרה הכל מותר, נפל לפחות מששים הכל אסור, וכן אם נפל כשעורה חל

חמירו בו של בשר משערין אותו בששים, ואין שומן הגיד מן המנין, ואע"פ ששומן גיד הנשה מדבריהם כמו שביארנו, הואיל וגיד הנשה בריה בפני עצמה ה
 נו אוסר שאין בגידים בנותן טעם.כאיסורי תורה, והגיד עצמו אין משערין בו ואי

יה ואת מין במינו ודבר אחר שנתערבו כגון קדרה שהיה בה חלב אליה וגריסין ונפל לתוכה חלב הכליות ונמחה הכל ונעשה גוף אחד, רואין את חלב האל ]כב[
 אי אפשר כאן לעמוד על הטעם. הגריסין כאילו הן גוף אחד ומשערין חלב הכליות בגריסין ובאליה, אם היה אחד מששים מותר, שהרי 

הכל מדומע, ובהלכות תרומות יתבאר דין  ן הכהן, אם היה טעם התרומה ניכרומי יטעום את התערובת, אם היה המעורב תרומות עם החולין טועם אות]כט[ 
 המדומע. 

שנתבשל עם הירק וכיוצא בהן טועם אותן העכו"ם וסומכין ואם היה בשר בחלב או יין נסך ויין ערלה וכלאי הכרם שנפלו לדבש, או בשר שקצים ורמשים ]ל[ 
ם ם עכו"ם לטעועל פיו, אם אמר אין בו טעם או שאמר יש בו טעם ומטעם רע הוא והרי פגמו הכל מותר, והוא שלא יהיה סופו להשביח כמו שביארנו, ואם אין ש

 משערין אותו בשיעורו בששים או במאה או במאתים.

  והיתר סימן אלף רסג ספר האגור הלכות איסור

המתקן המאכל. כמו שאמר רבא בפרק גיד הנשה. אמור רבנן  גוילא ראיתי ולא שמעתי נוהגים בשום מדינה שיהיו מטעימין האסור לקפילא ארמאה. ר"ל רוקח 
י שעורי בטעמא. אמור רבנן בקפילא. אמור רבנן בששים. והכל נוהגים לשער בששים ולכן לא אכתוב המחלקות שיש בנאמנות של קפילא ארמאה ואתחיל בדינ

 ס'. טורים.



  שו"ת הרשב"א חלק א סימן תצו

יושב כדברי מי שאומר דדוקא קפילא ובמסיח לפי תומו /יו"ד צ"ח/. ומן הטעם שאמרת לפי שאותו חוש ומה שכתבת בקפילא שנראה לך יותר מ
לפעמים משתנה וכוזב כמו שיקרה לחולים. אני כבר אמרתי שיש לחוש לדבריהם. אבל ראיות מכריחות יש דקפילא לאו דוקא. מדאמרינן בשלמא 

. ועוד מדאמר רבא אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא. מין בשאינו מינו והתרא בטעמא תרומה טעם לה כהן ולא אמרינן טעים לה קפילא כהן
מין בשאינו מינו ואסורא בקפילא. אלמא מדחלקן שמע מינה טעמא היינו טעם הנרגש לכלל בני אדם ולא אמרו קפילא אלא ארמאה וכדי שלא 

הוא טעמא דכתב מר ישגח ביה מר. דאם איתא אף הקפילא מקבל מקרה ישקר. וטעמא רבה איכא. דדבר זה מדרבנן הוא וספקו לקולא. וה
 התמורה בתגבורת המרה ומכל מקום ראוי לחוש.

  תרומת הדשן סימן עט

ו ולהתיר קנו ביצים מן הנכרי, ביום טוב שחל להיות אחר השבת. והנכרי היה מסיח לפ"ת =לפי תומו= שנולדו קודם ב' או ג' ימים. יש לסמוך על דברי שאלה:
 הביצים לאוכלן באותו היום או לאו? 

 , הואיל: יראה דלא שרינן להו, ולא סמכין אדבריו של נכרי כה"ג, אפילו במסיח לפי תומו. דחיישינן דלמא נולדו ביום טוב, והוי אסורים דאורייתאתשובה
ב' ע"ב/.  ואחר השבת הוא מטעם הכנה. והכי פסק רב אלפס בריש ביצה, דקי"ל כרבה דסבר ביצה אסורה מדאורייתא ביום טוב אחר השבת משום הכנה /ביצה

האשה ובאיסור דאורייתא לא סמכינן אנכרי מסל"ת =מסיח לפי תומו=, כדקאמר רב אשי בהדיא פ' הגוזל /ב"ק קיד ע"ב/, דאין מסל"ת כשר אלא בעדות 
הא דכתב במרדכי בריש ובשבויה דאקילו בה רבנן, ובשאר מילי דרבנן, ולא באיסורי דאורייתא. ובסמ"ק בהלכות גירושין אייתי דברי רב אשי לפסק הלכה. ו

 א איירי ביוםביצה, דנכרי מסל"ת נאמן על הבצים שנולדו קודם יום טוב, שהרי אינו משביח מקחו, דיותר טובים אותם שנולדו היום משנולדו אמש. י"ל דההי
ך סומכים אדברי נכרי מסל"ת. אבל לעולם טוב דעלמא שאינו לאחר השבת, דבדידיה ביצה שנולדה אינה אסורה אלא גזירה דרבנן, כדאיתא בהדיא בגמרא, ולכ

א. ן לטעום קפילביום טוב שאחר השבת דאיכא חששא דאורייתא, לא סמכינן עליה. וא"ת הא דאמרינן פ' גיד הנשה /חולין צז ע"א/, דמין בשאינו מינו אמרו רבנ
 ל איסור והיתר, ואי קאמר דאינו טועם בו האיסור שרינן התבשיל.ופרש"י, דסמכינן עליה קפילא דנכרי מסל"ת, דאין מודיעים לו שצריכים לטעום אותו בשבי

א חיישינן דלמ וכ"כ א"ז במס' ע"ז בהדיא. ואף על גב דלפר"ת טעם כעיקר דאורייתא במין שבאינו מינו י"ל דקפילא שאני, דאומנתו בכך ולא מרע חזקתו, ולא
עינן תרתי, קפילא אומן ושהוא מסל"ת. ודלא כרשב"א דסבר דכל חד מהני, מסל"ת אפי' משקר או לא דייק והכי איתא בהדיא בטור יו"ד, דמסקנת הרא"ש דב

אמאי מהני אינו קפילא, וקפילא אפי' מודיעין לו שצריכים לטעימתו בשביל איסור והיתר, משום דאומן לא מרע חזקתיה, סמכינן עליו. וא"ת תקשה לדידי 
 קר דרבנן, ולכך סמכינן עליו מסל"ת אפי' אינו אומן. אבל היכא דאיכא ספיקא דאורייתא לא. אמנם נראהמסל"ת אפי' אינו אומן. י"ל דסבר כרש"י דטעם כעי

ביעותא דאם חל יום טוב ראשון בשבת וביום א', דהשתא הוי יום טוב שני יום טוב שלאחר השבת אפ"ה סמכינן אנכרי מסל"ת. משום דלדידן דבקיאינן בק
עשה ענין נכרי שהביא דורון לישראל, דבר שיש בו חשש צידה או מחובר, דאסרי לה עד מוצאי יום טוב בכדי שיעשו, הואיל ונשלאע"פ דירחא, אינו אלא מדרבנן. 

שון, אפילו בו איסור דאורייתא, משא"כ בדבר הבא מחוץ לתחום, ולהאי אסור אף על גב דבצד דאורייתא תליא מלתא, מ"מ אסרינן לה ביום טוב שני כמו ברא
ים כמאין בקביעא דירחא. י"ל שאני התם, דאותה גזירה לא שייכא אלא לענין איסור יום טוב, ומש"ה לא מפלגינן בין ראשון לשני, כמו שלא חלקו חלדידן דבקי

רה, היכא ובשום איסור, אלא אסרו בשני כמו בראשון, בר מלגבי מת. אבל איסור דלא נסמך אנכרי מסל"ת, לא לגבי יום טוב איתמר, אלא כללא הוא בכל הת
מי ר"ה, דקי"ל נדהאיסור מן התורה לא סמכינן עליה. ולפיכך בראשון דהוי דאורייתא אסור, ובשני דלדידן אינו אלא מדרבנן שרי. ונראה נמי דכ"ש ב' ימים ד

 נולדה בזה אסור בזה, אם הנכרי מסל"ת סמכינן עלויה, דהכא ליכא הכנה מן התורה כל עיקר.

  שו"ת הריב"ש סימן תלג

 יהודי אחד לקח שני קנקנים ישנים מן הכותי. והכותי ההוא בעל הקנקנים היה אומר שעברו יותר מי"ב חדש שלא נשתמש בקנקנים ההם. ועכ"ז לא תשאל
מן הריק ה זסמך היהודי עליו. וכדי להכשירן שם הקנקנים בפלג מלא מים ועמדו שם מלאים מים יום אחד. ואח"כ מלא אותם יין. ואחרי עמוד שם היין אי ז

פי שלא היין ההוא מן הקנקנים ההם. וערב אותו עם יין אחר מרובה ממנו שהיה לו בקנקנים אחרים כשרים. ושאלת אם היין המעורב יש בו חשש אסור, ל
י בשעת הדחק שהיה נכשרו הקנקנים כראוי לפי שהן כלים שמכניסן לקיום. או אם היה די לקנקנים בהכשר ההוא שעשה, וכן אם אפשר לסמוך על דברי הכות

 אומר שנתישנו בידו, 

תומו שישון מועיל אפי' לכלים המכניסן לקיום, מ"מ דברי הכותי בזה לא מעלין ולא מורידין. ואפילו היה מסיח לפי תומו, שאין הכותי מסיח לפי אע"פ  תשובה
ומיא דקפילא ארמאה וזה נאמן אפילו בלא מסיח לפי תומו. אבל נאמן אלא בעדות אשה, אבל בשאר אסורין לא. אלא כגון אומן באומנתו דלא מרע נפשיה, ד

ילא, לפי כותי אחר אפי' מסיח לפי תומו אינו נאמן. ואף אם נאמר דבההיא דקפילא ארמאה, אפי' כותי אחר נאמן במל"ת =מסיח לפי תומו= אלא שאמרו קפ
מינו משום דשאני התם שאפשר לעמוד על הדבר ולא ישקר לפי תומו בדבר שהקפילא נאמן אפי' אינו מל"ת, אלא ששאלוהו ומשיב. אעפ"כ בכאן אין להא

שאני  שימצא שקרן. אבל בכאן שאין לעמוד על מה שעשה הוא בביתו אפשר שאפי' במל"ת משקר. דכתיב אשר פיהם דבר שוא /תהילים קמ"ד ח' י"א/. ועוד
גם ההכשר שעשה לקנקנים שמלאן  1ירו מכח עדותו ולהוציאו מידי ודאי אסורוהכא דאתחזק אסורא. דודאי נשתמשו בקנקן ביין של אסור ואתה בא להכש

מעת לעת.  מים בתוך הפלג או המערה ההיא, ועמדו שם יום אחד, אינו הכשר של כלום. דקנקנים אלו כלים המכניסן לקיום הן ובעו מלוי וערוי שלשה ימים
ו במעין שמימיו רודפין, וכמה עונה, כדאיתא בשלהי כדאיתא בפ' אין מעמידין )ל"ג(. ולא הכשירו בלא מלוי וערוי אלא במניחן תחת צנור שמימיו מקלחין, א

דות וקנקנים ע"ז )ע"ה(. ומפרש התם דשיעור עונה י"ב שעות בתקופת ניסן ותשרי. ואף בזה לא הכשירו אלא דוקא בעקלין שאין המים מתכנסין בהן. אבל בנו
חין ולא רודפין. וכ"כ בשם הראב"ד ז"ל. וכ"ש בנדון זה שלא היו מקלחין לא סגי להו בהכי. שהרי כיון שיש להם בית קבול כשהמים נכנסים לתוכן אינן מקל

ן דנדות ולא רודפין כלל. ומעתה אחרי שהקנקנים לא הוכשרו, היין שהכניסו בהן אסור בשתיה ומותר בהנאה. כדתנן בפרק אין מעמידין )כ"ט:( במתניתי
הוא. ואעפ"כ היין הבלוע בקנקנים אוסר במשהו היין שהכניסו בו. וכמו שהסכימו האחרונים הכותים. ומתניתין אפילו בנודות וקנקנים שנשתמשו בסתם יינם, 
דנודות הכותי' וקנקניהם, אין אוסרין היין הכנוס בהן אלא כשהן  ואע"פ שהרמב"ן ז"ל כתבז"ל. דאפי' סתם יינם, אוסר במשהו במינו. שלא כדברי ר"ת ז"ל. 

ין נאסר דנותן טעם לפגם הוא. אלא דלכתחלה אסור להשתמש בהן בלא הכשר כדין כל נותן טעם לפגם, שהוא מותר בני יומן. אבל כשאינן בני יומן אין הי
זו. דאף אם  בדיעבד ואסור לכתחלה. ולדבריו ההיא מתניתין דנודות הכותים וקנקניהם, צריך לדחוק ולפרשה בבני יומן. הנה לא הודו לו לרמב"ן ז"ל סברא

שאינן בני יומן אינן פוגמים היין שמשימים בהן. אבל הנסיון אע"פ פגם, אפילו במה שאוסר במשהו וביין. מ"מ קנקנים הבלועים יין נודה להתיר נותן טעם ל
מב"ן ז"ל לא מוכיח שכל שהכלי מיושן הרבה בתשמישו של יין הוא משביח יין הניתן לתוכו, כל שהדיחו אותו יפה להעביר מה שנדבק מהיין על פניו. ואף הר

נאסר הכל. מרה אלא להלכה אבל לא למעשה. ולכן היין הראשון נאסר בשתיה. וכשהוציאו אותן מן הקנקנים ונתערב עם היין האחר אסרו ג"כ ועשהו כמוהו וא
נעשה היין כקנקנים. כדאמר בירושלמי )ע"ג פ"ב ה"ד( יין שהוא אסור בשתיה ומותר בהנאה. נתנו בקנקנים נעשו הקנקנים כמוהו. פנהו ונתן יין אחר בקנקנים 

דע"ז )ע"ג:( אלא שכיון שהיין הראשון שהושם בקנקני הכותים, לא נאסר בהנאה כי אם בשתיה, הנה אינו אוסר במשהו אלא בנותן טעם. דהא אמרי' בפ' בתרא 
אפילו סתם יינן, אבל יין זה כיון שאין מחמירין דמאי דיין נסך אוסר במשהו הוא משום חומרא דע"ז. הילכך דוקא ביין נסך שנאסר בהנאה, כגון יין נסך ודאי או 

וא"כ אם יש ביין השני כדי ששים ביין הראשון הכל מותר אפי' בשתיה. ואם , בו משום לתא דע"ז לאסרו בהנאה, אין לומר שיאסור במשהו אלא בנותן טעם
השני. אבל אם היו מים ביין הראשון הנה היין האסור הבלוע בקנקנים לאו, אסור בשתיה, ומותר בהנאה. אמנם זהו כגון שלא היה מים ביין הראשון ולא ביין 

א אינו נבלע אלא מתבטל במים. ורואין את מינו כאלו אינו, והמים שאינו מינו רבה עליו ומבטלו. ואין לשער היין הנבלע בכל הכלי. שכיון שבליעתו בצונן הי
ליפת הקנקנים כאלו היא יין. ואם יש במים ששה חלקים כנגד הקליפה ההיא הכל מותר. כדעת בכדי קליפה שמקלפין את הכלי ברהיטני. ולפיכך רואין את ק

ם אלא ר"י בעל התוס' ז"ל שסובר שיין נסך מתבטל בששה חלקים מים. ואע"פ ששאר אסורין בששים, יין שאני שבששה חלקי מים נפגם. ואינו משביח המי
לסברא זו בפרק בתרא דע"ז )שם /ע"ג:/( מההיא דשני כוסות אחד של חולין וא'  ויש לו ראיהין שבתורה. פוגמה. והוה ליה נותן טעם לפגם דמותר בכל אסור

סמך על סברא זו למעשה. וכן אם היה מים ביין השני כדי שעור ששה חלקים כנגד קליפת והרשב"א ז"ל של תרומה. וכ"ש בכאן לבטל הקליפה שאינה כלה יין. 
שלא היה מים ביין הראשון, לפי שאע"פ שנאסר היין הראשון שלא היה בו מים מ"מ לא חזר להיות כיין נסך  כל בשתיה. ואע"פם, ג"כ מותר ההקנקנים האסורי



, כמו שפסקו האחרונים ז"ל. סוף דבר אם היה מים ביין, אם בראשון אם בשני, כדי ששה חלקים חענ"נשיהא צריך שעור לבטל כנגד כלו. דלא אמרינן ביין נסך 
יפת הקנקנים האסורים הכל מותר ואפי' בשתיה. ואם לא היה שם מים כשעור זה צריך שיהא ביין השני ששים כנגד כל היין הראשון שבקנקנים כנגד קל

 האסורין. ואם אין בו כשעור זה הכל אסור בשתיה ומותר בהנאה.

 סעיף ב

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סז עמוד א

 אסור ואין לוקין עליו. –עמו ולא ממשו ט עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס,]ולוקין[ אסור )לוקין(  –אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן: כל שטעמו וממשו 

  רש"י מסכת עבודה זרה דף סז עמוד א

שאם יש בכשיעור פרס של  ,ועל כגון זה נאמר שיעור כזית בכדי אכילת פרס הלכה למשה מסיני –כל שטעמו וממשו לוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס 
 ,כיון דאינו שוהה באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגמרו אלא כדי אכילת פרס ,שאין כזית של איסור נאכל בבת אחת , אע"פתבשיל כזית מן האיסור לוקין עליו

הוו להו כשתי אכילות של שני  ,הואיל ושוהה באכילתו כזית יותר מכדי אכילת פרס ,י אכילת פרס של תבשיל איסוראבל אם אין בכד .מצטרפת אכילתו ולוקה
 ושיערו חכמים ככר מג' לקב חציה לבית ,ופרס היא חצי ככר של עירובי תחומין .דקים להו לרבנן דאכילת פרס הוי שיעור שהיית אכילה ,ואין לוקין –ימים 
לא  ,אין לי אלא שוכב ואוכל ",והאוכל בבית והשוכב בבית"כדתניא  ,פרשוהו חכמים לשוהה בה שיעור אכילה ",והאוכל בבית יכבס בגדיו"שנאמר בה  ,המנוגע

אכילה כדי אכילת פרס  ?וכמה היא ,ליתן שיעור לשוכב כדי אכילה "?והשוכב –האוכל " ם כן מה ת"לא ,ריבה –" יכבס את בגדיו" ? ת"לאוכל ולא שוכב מנין
 כגון חלב שנפל לקדרה או חלב שנפל נימוח שאין ממשו בעין. –טעמו ולא ממשו  והוא ארבע ביצים.

  דף כב עמוד אהקומץ רבה  –פרק ג תלמוד בבלי מסכת מנחות 

ו רואין אותו כאיל –רואין אותו כאילו הוא מים, נתערב בדם בהמה או בדם חיה  –כשר, נתערב ביין  –גמ'. תנן התם: דם שנתערב במים, אם יש בו מראית דם 
הדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדמו של  –הוא מים; רבי יהודה אומר: אין דם מבטל דם. א"ר יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו, ולקח מדם הפר ומדם השעיר 

זה את  זה את זה, ורבי יהודה סבר: מכאן למין במינו שאינו בטל. רבנן סברי: מכאן לעולין שאין מבטלין שעיר, רבנן סברי: ]דף כב:[ מכאן לעולין שאין מבטלין
כדקא אמרת, השתא דאשמעינן עולין, משום דעולין. ודלמא עד דאיכא מין  –זה. ודלמא משום דמין במינו הוא! אי אשמעינן מין במינו ולא אשמעינן עולין 

מעינן כדקאמרת, השתא דאש –הודה סבר: מכאן למין במינו שאינו בטל. ודלמא משום דעולין הוא! אי אשמעינן עולין מין בשאינו מינו במינו ועולין! קשיא. ור' י
 –נחת נסכים מין במינו, משום דמין במינו הוא. ודילמא עד דאיכא מין במינו ועולין! קשיא. תנן, רבי יהודה אומר: )במנחת כהנים( במנחת כהן משיח ובמ

וא מין הודה: כל שהסולה, שזו בלילתה עבה וזו בלילתה רכה, והן בולעות זו מזו; וכי בולעות זו מזו מה הוי? מין במינו הוא! ]דף כג.[ אמר רבא, קסבר רבי יפ
 במינו ודבר אחר סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו.

 הקומץ רבה דף כב.  –רש"י מסכת מנחות פרק ג 

בדם הבהמה  ואם היה מים והיה מראית הדם ניכר ביניהם כשר. –. רואין אותו כאילו הוא מים שהוא אדום –נתערב ביין  לזריקה. –כשר  דקדשים. –דם  גמ'.
אמרינן שנתערב בו דם הפר כדאע"פ אפילו הכי קרי ליה אכתי נמי דם שעיר ו –הדבר ידוע כו'  וכשר. –. אין דם מבטל דם את של חולין –רואין אותו  של חולין. –

ן במינו מי והני דמים דמתני' דזבחי' עולין נינהו ולא מבטלי אהדדי. ]דף כג.[ –מכאן לעולין כו'  במסכת יומא )דף נג:( עירה דם הפר לתוך דם השעיר. ]דף כב:[
 של קומץ רבה על שמן הנבלע בו ומבטלה.שמן דקמץ משום נדבה כמי שאינו ונמצא סולתו  –סלק את מינו  סולת. –ודבר אחר  שמן ושמן. –

  פני יהושע מסכת ביצה דף לח עמוד ב

דבעינן ועתה אבאר להיות שכבר נודע דעיקר דין ביטול האיסורים ובהא דאזלינן בתר רובא בכל דבר מתפרש בתורה מקרא ד"אחרי רבים להטות", אלא הא 
סוגית הש"ס אי הוי טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן. ולפי"ז נראה לענ"ד דעיקר פלוגתא דר"י ששים בכל איסורין היכא דיהיב טעמא נחלקו הפוסקים על פי 

שים ן דחולין מקדורבנן דפליגי במין במינו אי בטיל או לא, ויליף לה ר"י מקרא דדם הפר ודם השעיר, אלמא דלא בטיל. ורבנן דפליגי עליה סברי דשאר איסורי
תא מאי טעמא דר"י, דהא פשיטא לן בכולה תלמודא דחולין מקדשים לא ילפינן. לכך נ"ל דר"י סובר דלא הוי אלא גילוי מיללא ילפינן. ואם כן צריך ליתן טעם 

דמי לגבי בעלמא, דבלא"ה משמע ליה דסברא גדולה יש לומר דמין במינו לא הוי בכלל אחרי רבים להטות, דדומיא דסנהדרין בעינן, דמיעוטא כמאן דליתא 
עמו הכתוב שהמועטים יבטלו דעתם ויטו אחר הרוב ויסכימו כולם כאחד. וא"כ יש לנו לרבות בכיוצא בזה בעניני איסורין, במין בשאינו מינו שטרוב, שכן מצות 

ן ש ביוממשו של איסור המועט נתבטל לגמרי וכמאן דליתא דמי, שהרי עיקר הטעם וממשות משל הרוב, משא"כ במין במינו שהטעם וממשות שוין ואין הרג
עיניה הרוב למועט שלא נאבד שמו וממשו וטעמו של המיעוט, משו"ה לא שייך בו כמאן דליתא דמי והוי ליה כקבוע בפני עצמו. ואכתי איתא למיעוטא ב

י משמע להו וכדאשכחן בדם הפר ודם השעיר, דדם השעיר המועט כיון שלא נשתנה ממראיתו משו"ה אכתי דם השעיר קרינן ביה, אבל לרבנן דפליגי עליה דר"
, שכל הרגש איפכא, דאדרבה במין במינו שייך לומר אחרי רבים להטות דמיעוטא כמאן דליתא דמי ובטיל לגבי הרוב, כיון שהרוב לא נשתנה כלל ע"י המיעוט

שהיה וטעמו וממשו של המיעוט הטעם וממשות נקרא על שם הרוב, משא"כ מין בשאינו מינו לא שייך לומר כמאן דליתא דמי, שהרי הרוב נשתנה על ידו מכמות 
 ניכר ונרגש, ומשו"ה אזלינן בתר טעמא וממשו:

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לד עמוד ב

יהודה דמין וכיון דלרבא ורב אשי דבתראי נינהו ס"ל דמין במינו בששים קי"ל הכי וזה שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב בפרק כל הבשר ]דף קט א[ דקי"ל כרבי 
 בטיל.במינו לא 

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סה עמוד ב

שה אסור. ומע –אסורות. נפל ע"ג תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם  –ידיחן והן מותרות, ואם היו מבוקעות  –יין נסך שנפל ע"ג ענבים  מתני'.
אסור, כל  –ם בביתוס בן זונן שהביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים והתירום. זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טע

 מותר, כגון חומץ שנפל ע"ג גריסין.  –שאין בהנאתו בנותן טעם 

מותר, ומעשה נמי בביתוס בן זונן שהיה מביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של  –ן טעם לפגם הוא מעשה לסתור? חסורי מיחסרא והכי קתני: אם נות גמ'.
. איתיביה רבה בר ליואי לרבא: גויםיין נסך ונפל על גביהן, ובא מעשה לפני חכמים והתירום. ההוא כרי דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך, שרייה רבא לזבוניה ל

מ"ט לא? דלמא אתי לזבוניה לישראל, ה"נ  גוי, ולא יעשנה מרדעת לחמור, אבל עושה אותו תכריכין למת מצוה; לגוי"ז לא ימכרנה לה –בגד שאבד בו כלאים 
עות ידיחן והן מותרות, ואם היו מבוק –שלא בפני ישראל. תנן: יין נסך שנפל ע"ג ענבים  גויםאתי לזבוניה לישראל! הדר שרא למיטחינהו ולמפינהו ולזבונינהו ל

דברי הכל בנותן  –חמרא עתיקא בענבי  ]דף סו.[ אסורות; מבוקעות אין, שאין מבוקעות לא! אמר רב פפא: שאני חיטי, הואיל ואגב צירייהו כמבוקעות דמיין. –
אביי אמר: במשהו, ורבא אמר: בנותן טעם. אביי אמר במשהו, בתר טעמא אזלינן, אידי ואידי חד טעמא הוא, דהוה ליה מין במינו,  –טעם; חמרא חדתא בענבי 

 ט. תנן: יין נסךומין במינו במשהו; ורבא אמר בנותן טעם, בתר שמא אזלינן, והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד, וה"ל מין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו בנ"
אסור, כל שאין בהנאתו  –שנפל ע"ג ענבים כו'; קס"ד חמרא חדתא בענבי, מאי לאו בנ"ט! לא, במשהו. הא מדקתני סיפא, זה הכלל: כל שבהנאתו בנותן טעם 

אביי  –א דשערי בחמרא עתיקא בענבי. חלא דחמרא וחלא דשיכרא, וחמירא דחיטי וחמיר –מותר, מכלל דבנותן טעם עסקינן! ואביי? מתניתין  –בנותן טעם 
ר: במשהו, בתר אמר: בנותן טעם, בתר טעמא אזלינן, והאי טעמא לחוד והאי טעמא לחוד, והוה ליה מין בשאינו מינו, ומין בשאינו מינו בנותן טעם; ורבא אמ

במינו במשהו. אמר אביי: מנא אמינא לה שמא אזלינן, והאי חלא מיקרי והאי חלא מיקרי, והאי חמירא מיקרי והאי חמירא מיקרי, וה"ל מין במינו, וכל מין 
אסורין ומצטרפין, ואמר חזקיה: הכא במיני מתיקה עסקינן, הואיל וראוין למתק בהן  –דבתר טעמא אזלינן? דתניא: תבלין ב' וג' שמות והן מין אחד או מין ג' 

א אזלינן, האי שמא לחוד והאי שמא לחוד. ורבא אמר לך: הא את הקדירה; אי אמרת בשלמא בתר טעמא אזלינן, כולי חד טעמא הוא, אלא אי אמרת בתר שמ



עבתי לך הרי מני? ר"מ היא; דתניא, רבי יהודה אומר משום רבי מאיר: מנין לכל איסורין שבתורה שמצטרפין זה עם זה? שנאמר: לא תאכל כל תועבה, כל שתי
 הוא בבל תאכל.

  רש"י מסכת עבודה זרה דף סה עמוד ב

ו שנהנה בטעמ –תאנים יבשים. כל שבהנאתו בנותן טעם  – גרוגרות לא גרס. –ים ואם היו מבוקעות אסורות. וכן יין שנפל לתוך החומץ כו' במ – ידיחם. מתני'
דנותן טעם לפגם הוא מותר. וכן היו  –של איסור דהיינו בנותן טעם לשבח אסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם שנהנה בטעמו. כגון חומץ שנפל לתוך גריסין 

 לא גרסי' במתני'. –עושין כו' 

 היין פוגמן. –גרוגרות יש אדם שמביא ראיות לסתור את דבריו קתני אם יש בהן בנותן טעם אסורות והדר תני מעשה דגרוגרות והתירום.  – מעשה לסתור גמ'.
כדמפרש שמא יחזור וימכור לישראל וה"נ איכא למיחש שמא יחזור וימכרם  – גויא ימכרנו לולשארוג כלאים חוט אחד ואין מקומו ניכר.  – שאבד בו כלאים

 שלא בפני ישראל דפתן אסורה. גוידתו לא זבין להו ישראל מ –ולמפינהו  דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות. – תכריכין למתלישראל. 
ון לש –צירייהו סדק שבחיטין.  –צירייהו  דסבר פת של היתר היא שישראל אפאה. גויהדר זבין ליה איהו מיד  גוילדאי חזי ישראל דישראל חבריה מזבין ליה  –

וה הבנותן טעם וכל היכא דאיתמר נותן טעם ואין טעמו ניכר  –חמרא חדתא  טעמו ניכר בענבים. –חמרא עתיקא  ]דף סו.[ מיצטרו זיקי )לעיל /עבודה זרה/ ל(.
וכל מין  חד דחולין וחד דתרומה ונפלו זה לתוך זה. –חמירא דחיטי וחמירא דשערי  חד דאיסור וחד דהיתר. –חלא דחמרא וחלא דשיכרא  שיעורא בששים.

ין תבלין שנים וג' שמות והן מין אחד או מין ג' אסור חוץ מטבל ויין נסך. אלא אפילו מין במינו בנותן טעם ,לקמן פסקינן דלאו הלכתא הכי –במינו במשהו 
לא ו ה"ג במסכת ערלה ג' שמות והן מין אחד כגון פלפל לבן פלפל שחור פלפל ארוך או מין ג' וג' שמות יש להן אסורין ומצטרפין אם נפלו לקדירה –ומצטרפין 

לאוסרה ואמר חזקיה הכא דקאמר מין ג' וג' שמות להן מצטרפין אף על גב דתלתא  בזה כדי לתבל ולא בזה כדי לתבל ונצטרפו ותיבלו והן של איסור מצטרפין
ורבא אמר לך הא מני ר"מ היא  ומש"ה מצטרפין דטעמן שוה למתק בהן הקדירה. ,שכולן טעמן מתוק –במיני מתיקה עסקינן  מיני נינהו ובשמא נמי לא שוו.

 ודחזקיה ליתא. ,ואף על גב דלא שוו לא בשמא ולא בטעמא קאמר דמצטרפין –
  מהרש"א חידושי הלכות מסכת עבודה זרה דף סו עמוד א

י לא ידענא היכא, אי משום דלקמן בפרקין תניא כוותיה דרבי יוחנן ור"ל דאמרבפרש"י בד"ה וכל מין במינו במשהו לקמן פסקינן דלאו הלכתא הכי כו' עכ"ל. 
ה פרק כל שעאיסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנתינת טעם חוץ מטבל ויין נסך, הכי נמי ת"כ ]תניא כותיה[ דרב ושמואל דמין במינו במשהו, וב כל

 ובפרק כ"ה פסק רש"י כרב ושמואל דמין במינו במשהו, וע"ש בתוס' ודו"ק:

  רש"י מסכת עבודה זרה דף סט עמוד א

בששים, וכן הלכה רווחת בישראל דמין בשאינו מינו בששים, חוץ מחמץ, אבל מין במינו מוקמינן בפסחים )דף ל( הלכתא במשהו  –ה"ג וכן כל איסור שבתורה 
 כרב, וטעמא משום דכל איסורין שבתורה מין במינו במשהו כרב, ובחמץ גזירה שאינו מינו אטו מינו.

  ו רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן

. חמרא חדתא בענבי אביי אמר במשהו. ורבא אמר בנותן טעם. אביי אמר במשהו בתר טעמא אזלינן אידי ואידי חד חמרא עתיקא בענבי ד"ה בנותן טעם]ו[ 
 מין בשאין מינו ומיןטעמא הוא. הוה ליה מין במינו ומין במינו במשהו. ורבא אמר בנותן טעם בתר שמא אזלינן והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד. והוה ליה 

 . והא מדקתניבשאין מינו בנותן טעם. תנן יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם ואם היו מבוקעות אסורות. קס"ד בחמרא חדתא מאי לאו בנותן טעם. לא במשהו
לתוך הגריסין שנותן טעם לפגם מותר.  סיפא זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם לשבח אסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם לשבח אלא לפגם כגון חומץ שנפל

 מכלל דבנותן טעם עסקינן:

וה"ה נמי נותן טעם לפגם.  ,. דהא אין לך בטול טעם יותר ממשהו באלף אפ"ה אסרו רחמנאי"א דכל איסורין שהן במשהו לא אמר בהן דנותן טעם לפגם מותר
דאי איירי באיסור משהו אפילו שלא כדרך הנאתו נמי אסור.  ,דשרי שלא כדרך הנאתומ ,ומפרשין כך מכלל דבנותן טעם עסקינן ,ומביאים סעד לדבריהם מכאן

ר כדילפינן מנבילה )לקמן דף סז ב(. ועוד עיק ,אבל כשהוא פגום פקע איסורו , מ"מ יש שם איסור עליהן,דנהי דהחמירה בהן תורה לאוסרם במשהו ,ולא נהירא
אבל נותן טעם  ,דמינו אינו פוגמו ואין מבטלו ,התם אפילו אחד באלף אין טעמו נפגם ולא נתבטל ,במינו במין ?דהיכן אסרה תורה במשהו ,טעמא פריכא הוא
 וסיפא הוי פירושא דרישא: ,מכלל דרישא נמי בנתינת טעם ,כי לא היה בו טעם. ובשמעתין פריך מדסיפא בנתינת טעם –לפגם מעיקרא שרי 

והוה ליה מין בשאין  ,והאי טעמא לחוד והאי טעמא לחוד ,. בתר טעמא אזלינןדשערי אביי אמר בנותן טעםחלא דחמרא וחלא דשיכרא חמירא דחיטי וחמירי 
ה והאי חמירא מיקרי והאי חמירא מיקרי. הוה לי ,והאי חלא מיקרי והאי חלא מיקרי ,בתר שמא אזלינן ,ומין בשאין מינו בנותן טעם. ורבא אמר במשהו ,מינו

 הו.מין במינו ומין במינו במש

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה משנה דף עג עמוד א

הכלל:  בנותן טעם. זה –בכל שהוא; יין במים ומים ביין  -      מתני'. יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא. יין ביין ומים במים )מים שנתנסכו לע"ז שנפלו במים דהיתר(
 בנותן טעם. –במשהו, ושלא במינו  –מין במינו 

  עבודה זרה דף עג עמוד ב תלמוד בבלי מסכת

כלל בנותן טעם; זה ה –במשהו, שלא במינן  –בנותן טעם. רב ושמואל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, במינן  –במשהו, שלא במינו  –זה הכלל: מין במינו 
סך, נבנותן טעם, חוץ מטבל ויין  –במינן בין שלא במינן לאתויי מאי? לאתויי כל איסורין שבתורה. ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו: כל איסורין שבתורה, בין 

כל  לאתויי טבל. תניא כוותיה דרב ושמואל, תניא כוותיה דרבי יוחנן ור"ל. תניא כוותיה דרב ושמואל: –בנותן טעם וזה הכלל  –במשהו, ושלא במינן  –במינן 
וץ חבנותן טעם,  –יה דר' יוחנן ור"ל: כל איסורין שבתורה, בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם. תניא כוות –במשהו, שלא במינן  –איסורין שבתורה, במינן 
 בנותן טעם. בשלמא יין נסך, משום חומרא דעבודת כוכבים, אלא טבל מ"ט? כהיתירו כך איסורו, דאמר שמואל: –במשהו, שלא במינן  –מטבל ויין נסך, במינן 

 בנותן טעם. –ש"ס: ]ותנן[+ נמי הכי, במה אמרו: טבל אוסר בכל שהוא? במינו, שלא במינו חטה אחת פוטרת את הכרי; )ותניא( +מסורת ה

  רש"י מסכת עבודה זרה דף עג עמוד ב

 נודמתני' דמשום יין נסך לא איצטריך, דהא תנא ליה יין במינו במשהו ויין במים בנותן טעם, אלא לאיתויי שאר איסורין אתא כל נותן טעם במי –זה הכלל 
ורא מתרומה, דהא לא אתפרש שיע –חטה אחת פוטרת הכרי  לקמן מפרש טעמא. –חוץ מטבל ויין נסך בששים משערינן, כדאמרינן בשחיטת חולין )דף צח(. 

במה אמרו טבל איסורו  דידה אלא "ראשית דגנך" כתיב ואפילו כל דהו, ורבנן הוא דאמרי עין יפה אחד מארבעים עין רעה אחד מששים בינונית אחד מחמשים.
, אלמא טעמא משום אמרו, אבל שלא במינו בנותן טעם, משום דבמינו איכא למימר כהיתירו כך איסורו, אבל בשלא במינו ליכא למימר הכי –במשהו במינו 

 הכי הוא.

 ד"ה 'חוץ' וד"ה 'טבל' תוספות מסכת עבודה זרה דף עג עמוד ב

 וה"ה דמים במים במשהו. –חוץ מטבל ויין נסך 

מה היתירו במשהו כשמואל, דאמר שמואל חטה אחת פוטרת את הכרי, וכי היכי דכל שהוא חשוב להתירו חשוב נמי  –טבל מאי טעמא דכהיתירו כך איסורו 
אפי'  לאסרו, ותימה דהכא משמע דטעמא דטבל במשהו דכהתירו כך איסורו, ובירושלמי קאמר דטעמא משום דטבל יש לו מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין

יכא אלא חד באלף לא בטיל, כגון טבל ושביעית ומעשר והקדש כשהן במינן, אבל שלא במינן בנותן טעם והשתא תרי טעמי ל"ל? וי"ל דצריכי תרוייהו, דאי ל
לילך במקום טעמא דיש לו מתירין, הוי אמינא דוקא היכא דהבעלים בעיר דאז יש לו מתירין שהבעלים יכולים להפריש, אבל אי ליכא בעיר אף על גב דיכול 



לו מתירין אלא בלא טורח ויציאה,  שהבעלים שם, מ"מ כיון שיש לו טורח והוצאה הוי כשאין לו מתירין, כמו שפר"ת בפ' הזהב )ב"מ דף נג. ושם( דלא מיקרי יש
ואל, הלכך אצטריך טעמא דהכא משום דכהתירו כך איסורו. ואי ליכא אלא טעמא דהכא, הוי אמינא דלא הוי במשהו אלא טבל גמור דהיתירו במשהו כדשמ

דאיסורו לא הוי במשהו, לכך אצטריך טעמא  אבל מעשר ראשון הטבול לתרומת מעשר דהיתירו לא הוי במשהו, דהא מעשר מן המעשר בעי אפרושי, הוי אמינא
 דירושלמי דיש לו מתירין.

  רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן כט

ו תרוייה זה הכלל מין במינו במשהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינו במשהו. שלא במינו בנותן טעם. רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי]כט[ 
קי"ל בשר )דף קט א( דכל איסורים שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם חוץ מטבל ויין נסך דבמינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם. רש"י כתב בפ' כל ה

גי ף על גב דפליכר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל דהא קים ליה רבי בשיטתיה דאמר נראין דברי ר' יהודה. ורב ושמואל נמי סברי הכי ותניא כוותייהו. וא
( שמואל בפלוגתא דחלא לגו חמרא )לעיל דף סו אעלייהו רבי יוחנן ור"ל ותניא נמי כוותייהו. שמעינן להו לאביי ורבא דאינון אמוראי בתראי דקיימי כרב ו

ם שבתורה ובפרק כל שעה )דף ל א( נמי פוסק רבא הלכתא כרב דאמר חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו. ומפרש התם רב לטעמיה דאמר כל איסורי
י אינשי מיניה. וקשה לר"ת דאם כן יקשה דרבא אדרבא דבפרק גיד במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם. וגזר רב נחמן שלא במינו אטו במינו משום דלא בדיל

 . מיירי בטבלהנשה )דף צז ב( קאמר רבא מין במינו דליכא למיקם אטעמא בס'. והאי דפליגי אביי ורבא לעיל בחמרא חדתא וענבי חמירא דחיטי וחמירא דשערי
ין ובין שלא במינו במשהו כרב. איכא למימר כרב ולאו לגמרי מטעמיה. דרב סבר כל איסור ויין נסך. תדע מדלא נקט אלא הני. והא דפסיק רבא בחמץ בין במינו

מץ ותן טעם. ובחשבתורה במינו במשהו שלא במינו בנותן טעם וגזר חמץ שלא במינו אטו במינו. אבל רבא סבר כל איסורים שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנ
הלכה דכל איסורים שבתורה בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם. והביא ראיה מפיסקא  ורבינו תם פוסקבמשהו. דלא בדילי מיניה החמירו חכמים לאוסרו 

הוציאוהו חנן. ובפרק מי ש[ רב ור' יוחנן הלכה כרבי יו, כדאמר בריש י"ט ]ד:כי דברי ר' יוחנן עיקר בכולא תלמודא כנגד רב ושמואל ,דרבא דפרק גיד הנשה. ועוד
מינו. ( כל איסורין שבתורה בששים ויליף מזרוע בשלה דהוה ליה מין ב)חולין דף צח.ועוד ראיה מריב"ל דאמר  ,דר' יוחנן ושמואל הלכה כרבי יוחנן( מוכח )מז:

סן של זב ועוד ראיה מר' אליעזר בן יעקב דסבר מין במינו בטל בשמעתא דחר ,וריב"ל בר סמכא הוא. דבסדר תנאים ואמוראים פסק הלכה כמותו בכל מקום
ין ראיה מסתמא דתלמודא בשילהי י"ט )דף לח ב( דאמר מי שנתערב לו קב חיט ,וזבה בזבחים פרק התערובת )דף עט ב( ומשנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי. ועוד

 טל בטל ושפיר עבוד דאחיכו עליה.בעשרה קבין חיטין וכו' קאמר שפיר עבור דאחיכו עליה דמ"ש חיטין בשעורין דלא דמין בשאינו מינו בטל וכו' לרבנן מיב
י ואף רבינו יהודאמכלל דאיהו לית ליה.  ,מכלל דהלכתא כרבנן. ובמנחות פרק הקומץ רבה )דף כג א( קאמר רבא קסבר ר' יהודה כל מין במינו ודבר אחר וכו'

ור"ל. והשיב מדאיצטריך ליה לרבא למימר הלכתא בחמץ . דשאלו מקמיה כל איסורים שבתורה במשהו כרב ושמואל או בנותן טעם כרבי יוחנן גאון פסק כן
 ,ולא הבנתי ראיה זו דמשום שלא במינו הוצרך לפסוק כרב הא בשאר איסורים כרבי יוחנן ור"ל. ,בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב. בהא נימא הלכתא כרב

דכל איסורים שבתורה בס' חוץ מחמץ בפסח.  והכי הלכתאשדחינו אותו.  לאפוקי ממאן דפליג עליה התם. ואדרבה מן זו הביא רש"י ראיה דהלכה כרב אלא
ורב אלפס  :וכן עמא דברוהא דלא קאמר חוץ מטבל ויין נסך ]וחמץ בפסח[ בהך ברייתא דתניא כוותיה דר' יוחנן. משום דחמץ בפסח אפי' שלא במינו במשהו. 

 ה עליו הלכה כרבי יוחנן. וכן פסק במסכת חולין:והעידו תלמידיו עליו שאחר כך מחק והגי ,כרב ושמואל ז"ל פסק

  תוספות מסכת חולין דף צז עמוד א

לקמן בפ' כל הבשר )דף( פסק הקונטרס כרבי יהודה דמין במינו לא בטיל מדקם ליה רבי בשיטתיה דקאמר נראין דברי  – אמר רבא כו' ואמור רבנן בס'
 גב דאיפליגו רבי יהודה ורב ושמואל נמי דאמרי תרוייהו כל איסורים שבתורה במינו במשהו ותניא כוותייהו במסכת עבודה זרה בפרק בתרא )דף עג.( ואף על

 ן ור"ל התם ותניא נמי כוותייהו שמעינן נמי לאביי ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו' במסכת עבודה זרה פרקעלייהו רבי יוחנ
כל יה דאמר בתרא )דף סו.( ובמסכת פסחים )דף ל.( נמי פסיק רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב וטעמא דרב מפרש התם דרב לטעמ
 ר"ת אומר דכלאיסורין שבתורה במינו במשהו ושלא במינו גזר רב אטו במינו בחמץ משום דלא בדילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי ביה עד כאן לשון הקונטרס ו

והו שמואל כדאמר במי שהוציאזה אינו ראיה דאין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי ולא כרב ושמואל דהלכה כרבי יוחנן לגבי רב כדאמר בריש ביצה )דף ד:( וגבי 
כא הוא בן לוי בר סמ)ערובין מז:( ורבי יהושע בן לוי נמי אית ליה לקמן )צח.( בשמעתין דמין במינו נמי בטיל דיליף מזרוע בשלה דהוי מין במינו ורבי יהושע 

משמיה דרבא מבי כנישתא לבי רבנן שרי מבי רבנן לבי  והלכה כמותו בכל מקום ואפילו לגבי ר' יוחנן כדמשמע בפרק בתרא דמגילה )דף כז.( דאמר רב פפי
ש ואף כנישתא אסור ורב פפא משמיה דרבא אמר איפכא וקאמר התם כוותיה דרב פפי מסתברא דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדר

ת בעצמו היה דוחה דהא דפליג רבי יוחנן התם דקאמר את הבית הגדול ביעל גב דרבי יוחנן פליג עליה כדאיתא התם מייתי ראיה מר' יהושע בן לוי ומיהו ר"ת 
ש ייוחנן ומ"מ  שמגדלין בו תפלה אף שמגדלין בו תפלה קאמר להכי מייתי מרבי יהושע בן לוי דלרב פפא דאמר איפכא לא הוי לא כרבי יהושע בן לוי ולא כרבי

בכל מקום וההיא דחמרא לגו חלא וחמרא חדתא בעינבי אומר ר"ת דאיכא לאוקומי בטבל ויין  ראיה דבסדר תנאים ואמוראים פוסק הלכה כרבי יהושע בן לוי
ה ינו אפרים הינסך דמודי בהו רבי יוחנן כדאמרינן במסכת עבודה זרה )דף עג:( תדע דהא רבא גופיה אית ליה הכא דמין במינו דליכא למיקם אטעמיה בס' ורב

רי ליה מין במינו לפי שטעמם שוה ויש להם דין מין בשאינו מינו דהא רבא אזיל בפרק בתרא דמסכת ע"ז בתר שמא דוחה דהכא איירי בחמרא חדתא בעינבי וק
כו'  ינו ודבר אחרואין נראה לומר כן דכיון דאזל בתר שמא לא היה קורא אותו מין במינו ובהקומץ רבה )מנחות כג.( נמי קאמר רבא קסבר רבי יהודה כל מין ומ

ה לא סבירא ליה הכי ובפרק כל שעה )פסחים דף ל.( דאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו במשהו כרב לא גרס ר"ת במשהו מכלל דרבא גופי
גרסינן  כרב וכן משמע בה"ג שלא היה כתוב בספרים כרב שכתב שם מדלא יהיב רבא שיעורא למילתיה ש"מ דאסור במשהו כרב ועל פי ה"ג מוגה בספרים אלא

ר"ת פוסק  סור פי' בנותן טעם כרבי יוחנן דהתם ושם מפורש אמאי לא פסיק בהדיא כר' יוחנן וכן פסק בשאלתות דרב אחאי דרבא כרבי יוחנן ומ"מ לא היהא
"ז( בעופות הלכה למעשה לחמץ בפסח וכשהיו מוצאין חטה בתרנגולת רותחת בפסח היה מצריך להשהותה עד אחר הפסח ואור"ת דאע"ג דתנן באהלות )פי"א מ

 מעת לעת ובשלובדגים כדי שתפול לאור ותשרף דברי ר"ש אפי' ילפינן איסור מטומאה דחשיב כמעוכל הא פליג התם ר' יהודה בן בתירא וקאמר בעופות ובדגים 
קא מפרש התם טעמא דקאמר רב תורה הלך אחר המחמיר ואפי' גרס במשהו כרב דילמא שאני חמץ דחמיר טפי דעובר בבל יראה ולא בדילי מיניה ואף על גב ד

גב דבכל  לטעמיה כו' רבא פסיק כרב ולא מטעמיה וטעמיה דרב משום דסבר בעלמא דמין במינו במשהו וגזרינן בפסח שלא במינו אטו מינו אבל לרבא אף על
 ינן רב לטעמיה אלא ה"ג והא רב ושמואל דאמריאיסורין הוי בנותן טעם אפי' במינו מחמיר לאסור בפסח במשהו אפי' שלא במינו ועוד דבספרים ישנים לא גרס

ע ברייתא דמסייתרווייהו כל איסורין שבתורה שלא במינו בנותן טעם ומשני רב גזר בחמץ שלא במינו אטו מינו והא דלא חשיב חמץ בפסח בהדי טבל ויין נסך ב
משהו ואף רבי יהודה גאון פסק דוקא בחמץ קאי רבא כרב אבל בשאר לרבי יוחנן משום דטבל ויין נסך הוי שלא במינו בנותן טעם וחמץ אפי' שלא במינו ב

י ל ומשנת ראב"איסורין הילכתא כרבי יוחנן ור"ל ועוד הביא ר"ת ראיה דבפרק התערובת )זבחים עט:( בשמעתא דחרצן סבר רבי אליעזר בן יעקב דמין במינו בט
' אבא דאמר מי שנתערב לו קב חיטים כו' דקאמר שפיר עבידו דאחיכו עליה דמ"ש חיטים קב ונקי וסתמא דגמרא נמי קאמר הכי בשלהי ביצה )דף לח:( גבי ר

הודה יף על גב דר' בשעורין דלא דמין בשאינו מינו בטיל חיטין בחיטין נמי נהי דלר' יהודה לא בטיל לרבנן מיבטל בטיל משמע דהכי הלכתא ולהכי אחיכו עליה א
תם לא איירי במין במינו ובה"ג של אספמיא פוסק דחתיכה בחתיכות בנ"ט ומילתא דרבא דאמור רבנן בס' אייתו מיירי התם מכלל דרישא רבנן מ"מ רבנן ה

ר התם במשהו לפסק הלכה ובקונטרס גופיה פסק בפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף סו.( גבי פלוגתא דאביי ורבא דהלכתא כר' יוחנן דסבר בנותן טעם ויין נסך דקאמ
תנסך לפני עבודת כוכבים דהא אמתניתין דיין ביין ומים במים קאי ומים במים אי אפשר להיות אלא בנתנסך ובתשובת הגאונים אומר ר"ת דדוקא ביין שנ

וכו'  ורן בכל שהוא]בכתב יד[ רבינו יוסף ט"ע מצא ר"ת יין נסך שנתנסך לפני עבודת כוכבים אסור בהנאה ואינו בטל אפילו באלף כמו ששנינו ואלו אסורין ואיס
שטעם מן הכוס והחזיר לחבית  גוילל דסתם יינם ושאר איסורין חוץ מטבל ויין נסך בין במינו בין שלא במינו בנותן טעם וקשה מתוספתא דקתני אגרדמין מכ

דה דאמר מין אסור קדח במינקת ונפלה ממנו טיפה אסור מפני שטיפת יין אסורה ואוסרת בכל שהוא משמע דסתם יינם אוסר בכל שהוא וי"ל דאתיא כר' יהו
אסור בפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף עב:( אף על גב דלא מיתסר אלא טיפה הנוגעת בפיו דקסבר נצוק אינו  גויבמינו לא בטיל וההיא דקנישקנין דקדים ופסיק 

למ"ד מין במינו בכל שהוא  חבור מדשרי בקדים ופסק ישראל יש לפרש דהאי אסור דקאמר היינו דאסור לכתחלה לעשות דאין מבטלין איסור לכתחלה אי נמי
 קאמר דאסור.

  רי"ף מסכת עבודה זרה דף לו עמוד ב



רין ייהו כל איסוגמ' ]דף ע"ג ע"ב[ רב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינן במשהו ושלא במינן בנותן טעם, ור' יוחנן ור"ש בן לקיש דאמרי תרו
יש מאן דפסק הילכתא כרבי יוחנן ור איכא מרבואתאץ מטבל ויין נסך במינן במשהו, ושלא במינן בנותן טעם. שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם, חו

ל כרב אע"ג דכל רב ושמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן, הכא קי" ואיכא מ"דלקיש דקי"ל דכל היכא דפליגי רב ור' יוחנן ושמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, 
 ושמואל, ומיסתברא כותייהו, דהא פלוגתא דאביי ורבא בחמירא דחיטי וחמירא דשערי ברב ושמואל שייכא:

  הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לו עמוד ב

איהו ד' יוחנן ור"ל, משום דפלוגתייהו תליא בפלוגתא דרבנן ור' יהודה משום רבן גמליאל ולענין הלכה בפלוגתייהו דרב ושמואל ור' יוחנן וריש לקיש, קי"ל כר
נן ליה רבי יוח אמר משמיה דאין דם מבטל דם משום דמין במינו לא בטיל, כדאיתא בזבחים פ' התערובות )דף עח א( ורבנן פליגי עליה וסבירא להו בטיל, וקמו

דה בים נינהו, ורבי יהודה נמי מדנפשיה כוותיהו ס"ל דבזבחים )דף עט.( אמרינן הא דידיה הא דרביה, דתניא רבי יהווריש לקיש כרבנן, וקי"ל ]כותייהו[ דר
רבי ( ושמואל ורבי יוחנן נמי הלכה ככדאיתא בפ"ק דביצה )דף ד. אומר משום רבן גמליאל אין דם מבטל דם, ועוד דבכל מקום רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן,

"ל וריב ,מין במינו דליכא למיקם אטעמא בששים ,תא בפרק מי שהוציאוהו. ועוד דרבא כרבי יוחנן ס"ל דאמר בפג"ה )דף צז ב( אמור רבנן בששיםיוחנן כדאי
עוד ראיה ז"ל הביא  והראב"ד .וילפינן לה מזרוע בשלה וזרוע בשלה מין במינו הוא ,( דאמר כל איסורין שבתורה בששים)דף צח. נמי הכי ס"ל התם בפרק ג"ה

דהא  ,( אלמא מין במינו בטלא בפג"ה )דף צח.כדאית ,וסבר רב אשי לשיעוריה במאי דבלעה קדרה ,לדבר מעובדא דההוא זיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא
 ,הומשום בשר מן הטרפ ,ומשום בשר מן החי ,כלומר משום חלב ,לב מן החי מן הטריפה חייב שלש( דאכל ח  , מדאמרינן בס"פ ג"ה )דף קג.לב ובשר מין אחד הםח  

בתחלה בהלכותיו דהלכה כרב ושמואל דפלוגתייהו דאביי ורבא בחמירא דחיטי וחמירא דשערי וחלא דחמרא  והרב אלפסי ז"ל כתב .בשר איקרי –לב אלמא ח  
והנהו דחמירא דחיטי וחלא  ,קן שהלכה כרבי יוחנן ור"לשחזר בו וצוה לת ואח"כ העידו תלמידיו ,וחלא דשכרא כדאיתא לעיל בפירקין ברב ושמואל שייכא

 ,בפט"ו מהלכות מאכלות אסורות וכן פסק הרמב"ם ז"ל ,דאיכא לאוקמינהו בטבל ויין נסך דחלא וחמירא שייכא בהן ,דחמרא לא מסייעי להו לרב ושמואל
 דאמר רבי יוחנן כל איסורין שבתורה בין במינן בין ומיהו אע"ג .כשמואלע"פ שבפרק כל הבשר פסק ירקין גבי עכברא דנפיל בשיכרא, אז"ל בפ וכן כתב רש"י

 מפני ,משום דאע"ג דמעיקר דינא כולהו בנותן טעם ,וערלה באחד ומאתים ,ותרומה באחד ומאה ,שהרי רובן בששים ,אין שיעוריהן שוין ,שלא במינן בנותן טעם
ומיהו איכא דנפקי מהאי כללא בדבר שיש לו מתירין וחמץ בפסח דבין במינו בין שלא במינו בכל שהוא לדעת הרב  ,חומר שבהם החמירו בשיעור טעם שלהם

 אלפסי ז"ל כמו שכתבתי בפ' כל שעה:

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו

 ו יבטל ברוב. דבר אסור שנתערב בדבר מותר מין בשאינו מינו בנותן טעם, ומין במינו שאי אפשר לעמוד על טעמ]א[ 

ין ממינו בנותן טעם, ]ד[ נמצאת למד שכל איסורין שבתורה, בין איסורי מלקות, בין איסורי כרת, בין איסורי הנייה, שנתערבו במאכל המותר מין בשאינו  ]ו[
שהרי אפשר לתקנו, ומפני זה אוסרין  במינו שאי אפשר לעמוד על הטעם שיעורו בששים או במאה או במאתים, חוץ מיין נסך מפני חומרת עכו"ם, וחוץ מטבל

 במינן בכל שהן, ושלא במינן בנותן טעם כשאר כל האיסורין. 

 הלכה ו הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טו

דאמרינן פרק קמא דביצה ]ד[ כרבי יוחנן ור"ל דאמר הכי בפרק בתרא דעכו"ם ודלא כרב ושמואל דאמר במשהו וכן פסקו התוס' וס"ה בשר"ת ויתר רבותינו 
ין מבי אי מיקרי רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ובפרק מי שהוציאוהו איתא נמי שמואל ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן ואביי ורבא דפליגי גבי חמרא חדתא בעינ

ן אין בטל בס' סבר כרב ושמואל אבל קי"ל כר' יוחנוכן ר"ה דאמר פ' ר' ישמעאל החזיר גרגותני לגת אסורה ו ,במינו ליאסר במשהו פליגי אליבא דרב ושמואל
עתא דחרסן כדפרישית וכן פרק גיד הנשה אמר רבא אמור רבנן בטעמא אמור רבנן בס' מין במינו בס' אלמא לא קי"ל כשמואל ועוד ראיה מפרק התערובות בשמ

שיב רב יהודאי גאון מדאמר רבא פרק כל שעה גבי חמץ במשהו כרב משם של זב וזבה דאמר ראב"י דמשנתו קב ונקי מין במינו בס' וכתב בס"ה מן התוס' שכן ה
לגבי רבי יש לדקדק שבשאר איסורים כרבי יוחנן ור"ל ועוד ראיה מריב"ל שסובר כל איסורים שבתורה בס' ויליף לה מהזרוע בשילה והילכתא כותיה אפיו 

פסקו בה"ג של אספמיא דחתיכה בחתיכה בנ"ט מכח דבריו של רבא והנה הוא דלא כרש"י יוחנן בפסק רבינו יוסף ט"ע ור"ח וה"ג וכ"ש לגבי רב ושמואל וכן 
 ע"כ: ,שפסק בפרק כל הבשר כרב ושמואל ע"ש

 דף טז עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער א

מר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל . ומן החלק הזה רוב כל האיסורין שבתורה ושל דבריהם. דגרסינן התם אמר ר' חייא בר אבא אויש איסור בטל בששים
ם טעם ונותן טעאיסורי תורה בששים. וגרסינן בפרק בתרא דע"א רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן 

ין המנין. ולא גיד ממש קאמר דהא קיימא לן כמאן דאמר אין בגידהיינו ששים. ובשל דבריהם נמי כן דגרסינן התם אמר רב נחמן גיד הנשה בששים ואין גיד מן 
דאסורין בנותן טעם כדבעינן למיכתב קמן ורב נחמן דבתרא הוא א"א דסבירא ליה כמאן דאמר יש בגידין בנותן טעם אלא משום שמנו ומשום קנוקנות שבו 

כחל בשר הוא וראוי הוא להצטרף עם הבשר לבטל החלב שבו וכמו שכתבנו למעלה. מדרבנן קאמר. וכחל שהתירו בששים וכחל מן המנין היינו משום דגופו של 
א בששים אבל והטענה לשיעור ששים מפני שהאיסורין נרגשין ונטעמין בתערובתן עד שיהא בהיתר ששים כנגדן. וכתב רש"י ז"ל דאפילו טעמוניה ולית ביה טעמ

כתא דטעמא לא בטיל. ואמרינן התם בשמעתא דהזרוע בשלה יש להן בנותן טעם בין יש בהן להעלות אית ביה טעמא אפילו באלף לא בטיל וכדאמרינן בכמה דו
קפילא  באחד ומאה בין אין בהן להעלות באחד ומאה אסור אלמא טעמא לא בטיל. ומדבריו ז"ל נראה התירו בששים אלא בדליכא קפילא למיטעמיה הא איכא

יה טעמא ולא בטיל. והיינו כלבית באלפס דרבי יוחנן דאמר להו ליטעמיה קפילא ולהחמיר עלייהו קאמר. והא לעולם אסור עד דטעמיה קפילא ודילמא אית ב
מיר אמר דאמר רבא אמור רבנן בששים היינו במין ומינו דליכא למיקם אטעמא ואי נמי בדליכא קפילא. והרמב"ן ז"ל הקשה עליו אם איתא דר' יוחנן להח

אקפילא אלא ודאי כל היכא דאיכא ששים אף על גב דאיכא קפילא לא צריכינן למיטעמיה דסמכינן אששים דכל היכא דאיכא היכי מוכח מינה רבא דסמכינן 
אלא דלא  ששים לא חיישינן דילמא איכא טעמא. אבל כשהאיסור ניכר ולא נתערב בהיתר אלא צירו ורוטבו והיה מן הדין שלא לשער אלא במאי דנפיק מיניה

י הא אזלינן להקל אקפילא ואי טעים ליה וליכא טעמא בידוע שנתבטל צירו ורוטבו במיעוט בתוך ההיתר ואף על גב דליכא ששים בשיעור ידעינן כמה הוא בכ
ב דאיכא גופו וממשו של איסור והיינו כלבית באלפס אבל כשנימוח גופו של איסור בתוך ההיתר אין סומך אקפילא לפחות מששים ולעולם בששים ואף על ג

 א וטעמיה וליכא טעמא דאיסורא. אבל בודאי אפילו איכא ששים וטעמיה קפילא ואית ביה טעמא אסור דטעמא ודאי לא בטיל.קפיל

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קח עמוד א

 אסור.  –אסור; ניער את הקדרה, אם יש בה בנותן טעם באותה קדרה  –. טיפת חלב שנפלה על החתיכה, אם יש בה בנותן טעם באותה חתיכה מתני'

דחדוש הוא, אי חדוש הוא, אף על גב  –דאורייתא, דאי סלקא דעתך דרבנן, מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן  –אמר אביי: טעמו ולא ממשו בעלמא  גמ'.
 דליכא נותן טעם נמי! אמר ליה רבא: דרך בשול אסרה תורה.

  חולין דף קח עמוד ארש"י מסכת 

. אם יש בתוך הקדירה על אחת מן החתיכות ולא הגיס את הקדירה ולא נחלק טעם הטיפה אלא לאותה חתיכה בלבד –מתני'. טיפת חלב שנפלה על החתיכה 
לא איירי תנא דמתני'  באותה חתיכה כלומר שאין באותה חתיכה לבדה ששים לבטל הטיפה מיד נאסרת החתיכה ובשאר חתיכות דקדרה –בה בנותן טעם 

הגיס בה מיד קודם שקבלה החתיכה טעם מן הטיפה דהשתא נתערבה הטיפה  –ניער את הקדרה  ובגמרא פליגי בה אם חוזרת אותה חתיכה ואוסרתן או לאו.
  כלומר אין כח בטיפה לאסור כולן אא"כ יש בנ"ט ליתן בכל הקדרה. –אם יש בה בנ"ט באותה קדרה  בכולן.

שאין אוכל ממש, כגון סילק האיסור ואין כאן אלא  נתנו טעם בהיתר אע"פהא דאסרינן בכל איסורין מש –יי טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא גמ'. אמר אב
 דאורייתא היא, דגמרינן מבשר בחלב דאסריה רחמנא באכילה כדגמרינן לקמן /חולין/ )דף קטו:( מלא תבשל שלשה פעמים האמורים בתורה, ואף על –טעמו 

בכל שאר איסורין טעמו דרבנן היא, דלא גמרינן  –דאי ס"ד  גב דכי מסלק זה מתוך זה לאחר בשולו אין כאן אלא הטעם, ומיניה גמרינן לכל איסורין במה מצינו.



 ,ועוד שדרך בשול נאסרו בלא אכילה ,וכשנתערבו נאסרו –דשניהם מין היתר זה לבדו וזה לבדו  –מ"ט לא גמרינן מיניה משום דחדוש הוא  להו מבשר בחלב.
 – דהא חדושא חדיש ביה רחמנא ואפי' כל דהו ,בלא נותן טעם נמי אסור ,אמאי קתני מתני' דבעיא טעמא –אי חדוש הוא  הילכך לא גמרינן חומרא מינייהו.

דוש הוא גמרינן ליה דכיון דלאו ח ,כלאי תערובת דומיא דכלאי הכרם דמתסרי נמי משום ,דאהכי קפיד רחמנא ,אלא ש"מ לאו חדושא !דהא בשר בחלב הוא
דהא ליכא  ,דליכא טעמא ליתסר , ודקאמרת אע"גלעולם אימא לך חדוש הוא –אמר ליה רבא  דף צח( מזרוע בשלה דמישתרי כל כמה דליכא טעמא. )לעיל

ואין לך כגון זו שלא יתן  ,מדלא אסרתו תורה אלא דרך בשול שאסר הבשר להתבשל בחלב ,על כרחך בגופיה גלי קרא דבעינן טעמא ,למגמריה מזרוע בשלה
 טעם.

  ראש יוסף מסכת חולין דף קח עמוד א

ואיך מצי למילף מזרוע בשילה והא התם חידוש הוא, כדמסיק הגמרא בפרק גיד  זרוע בשילה דהיכא דליכא טעמא שרי.לי במה שכתב רש"י ז"ל דיליף מ וקשיא
ו דקפיד הנשה בדף צ"ח ע"ב וליגמר מיניה חדוש הוא, כמ"ש רש"י ]ד"ה חדוש[ והתוספות שם דלכתחלה מבטלין איסור יע"ש דשרי לבשל הזרוע עם האיל, א

ב"א ]ד"ה ומאי חזית[, וא"כ איך מצינו למילף מיניה דהיכא דליכא טעמא שרי. ולולי דבריו קרא דווקא לבשל שניהם יחד יע"ש ברשב"א ]ד"ה והתנן[ ובריט
לאו חידוש הקדושים הייתי אומר דוודאי מסברא אמרינן דלא אסרה תורה אלא היכא דאיכא טעמא, אבל לרש"י ז"ל קשה. ויש לומר דאביי סובר דזרוע בשילה 

בחלב להתיר היכא דליכא טעמא, כדתנן אם יש בנותן טעם כו'. ותנא דברייתא התם דאמר זהו למעוטי כר' יהודא הוא לתנא דמתניתין דהכא, ומש"ה יליף בשר 
לה יא דזרוע בשיכו' סובר דזרוע בשילה חדוש הוא, דסובר אין מבטלין איסור מן התורה. ותנא דמתניתין סובר דמדרבנן הוא דאין מבטלין כמו שכתבנו שם בסוג

 וא, ובד"ה לא למעוטי[. ואה"נ דלתנא דברייתא התם בשר בחלב אף בכל שהו אסור, ומתניתין דע"ז דף ע"ד ]ע"א[ דקתני אלו אסורין בכליע"ש ]בד"ה חידוש ה
, ובשר שהו בשר בחלב, אפשר דבכל שהו ממש קאמר, דמזרוע בשילה לא ילפינן לה כמ"ש. ושאר איסורין מן התורה ברובא בטל דטעם כעיקר לאו דאורייתא

ר טל. וכבחדוש הוא. אבל תנא דמתניתין סובר דבשר בחלב לאו חדוש הוא, וגמרינן מזרוע בשילה הכל דמין במינו, וה"ה באינו מינו היכא דליכא טעמא ב בחלב
 פרק ב[:הארכנו שם בסוגיא דזרוע בשילה יע"ש ברש"י ]ובפרט בד"ה אלא דהוקשה[, ובחדושינו ליורה דיעה סימן צ"ח ]יעוין שער התערובות חלק ב 

 עד דף מה עמוד א.  בתלמוד בבלי מסכת פסחים דף מד עמוד 

ורו חייב. מכאן אתה דן לכל התורה כולה: ומה נזיר שאין איסורו איסור עולם, ואין איס –ליתן טעם כעיקר. שאם שרה ענבים במים ויש בהן טעם יין  – 'משרת'
ין שיעשה טעם אינו ד –עשה בו טעם כעיקר. כלאים, שאיסורו איסור עולם, ואיסורו איסור הנאה, ואין היתר לאיסורו  –איסור הנאה, ויש היתר לאיסורו 

ומר, אהי רבי עקיבא? אילימא רבי עקיבא דמתניתין, דתנן: רבי עקיבא  א, ורבי יוחנן דאמר כרבי עקיבא. רבנן הי הא מני? בשתים.  – והוא הדין לערלה כעיקר,
אף הא קא משמע לן: ד –וממאי דמפת ומיין? דילמא מיין לחודיה. וכי תימא: מיין לחודיה מאי למימרא  חייב. –, ויש בו לצרף כדי כזית ה פתו בייןנזיר ששר

 ה?כעיקר מנא לי ורבי עקיבא, טעם חייב. –ן, ואכל כזית מפת ומיין דתניא, רבי עקיבא אומר: נזיר ששרה פתו ביי ,על גב דתערובת. אלא רבי עקיבא דברייתא
ומאי חידוש? אילימא דהאי לחודיה והאי ר בחלב לא גמרינן, דחידוש הוא. מבש ?ורבנןואסור? הכא נמי לא שנא.  – טעמא בעלמא הוא יליף מבשר בחלב. לאו

 –שרי, בשיל ליה בשולי  –מא בחלבא ואלא: דאי תרו ליה כולי י והאי לחודיה שרי, ובהדדי אסור!  האי לחודיה רי, ובהדי הדדי אסור. כלאים נמילחודיה ש
 !?ןורבנ לא שנא.  –ואסור, הכא נמי  –הוא אלא: יליף מגיעולי נכרים, גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא  הוא! ורבי עקיבא נמי, בשר בחלב ודאי חידוש  אסור. 

כדרב חייא בריה דרב הונא, דאמר לא אסרה תורה  ?ורבי עקיבא והכא אסור. –ר דגמרינן מנבילה גיעולי נכרים נמי חידוש הוא, דהא כל נותן טעם לפגם מות
קדירה בת יומא נמי לא אפשר דלא פגמה פורתא. אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי:  כך לאו נותן טעם לפגם הוא. ורבנן?!אלא בקדירה בת יומא, הל

להיתר מצטרף לאיסור,  –מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה. לרבי עקיבא נמי: משרת  –כעיקר  מדרבנן נשמע לרבי עקיבא, מי לא אמרי רבנן משרת ליתן טעם
י הא דאמרן, חטאת מא –משום דהוה נזיר וחטאת שני כתובין הבאין כאחד, ואין מלמדין. נזיר   ]דף מה.[מכאן אתה דן לכל איסורין שבתורה כולה! אמר ליה: 

להיות כמוה, שאם פסולה היא  –עד שיבלע בבשר. יקדש  –)יקדש(  –יכול אפילו לא בלעה, תלמוד לומר בבשרה  –וגו'  היא? דתניא: כל אשר יגע בבשרה יקדש
בי ור –אמרי: הנהו מיצריך צריכי.  –ורבנן נמי, ניהוי נזיר וחטאת שני כתובין הבאין כאחד, ואין מלמדין!  –תאכל כחמור שבה.  –תיפסל, ואם כשירה היא  –

לא גמר נזיר מינה, דחולין מקדשים לא גמרינן. אלא לכתוב רחמנא בנזיר, ותיתי חטאת ותגמור מיניה,  –צריכי? בשלמא אי כתב רחמנא בחטאת עקיבא: מאי 
ליתן טעם  –להיתר מצטרף לאיסור, וחולין מקדשים לא גמר. ומשרת  –ורבנן אמרי לך: מיצרך צריכי; חטאת  –דהא כל איסורין שבתורה קא גמר מנזיר. 
ין אתרוייהו להיתר מצטרף לאיסור, והוו להו שני כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד  –ורבי עקיבא  –כעיקר, ומכאן אתה דן לכל התורה כולה. 

זיר שמצטרפים זה עם זה. השתא לימד על איסורי נ – "מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג"מלמדין. אמר ליה רב אשי לרב כהנא: אלא הא דתניא: 
 בזה אחר זה. –בבת אחת, איסור ואיסור  –אמר ליה: איסור והיתר  –לרבי עקיבא איסור והיתר מצטרפין, איסור ואיסור מיבעיא? 

  רש"י מסכת פסחים דף מד עמוד ב

אלא משום  ,והא לאו משום היתר מצטרף לאיסור הוא ,מהן בכזית. חייב :במים טעם יין. ויש בהן :לעשות טעמו של איסור כעיקרו וממשו. ליתן טעם כעיקר
אלא . שאין איסורן איסור עולם :שיהא טעמו של איסורין כממשו. לכל התורה כולה :אבל היתר מצטרף לאיסור לא ילפינן מינה ,דאיתעביד ליה כוליה איסור

. איסור עולם :כלאי הכרם. כלאים :חכם( הפרת)אף תוך זמן על ידי . לאיסורוויש לו היתר  :כמה שפירש ואם סתם שלשים יום וענבים ויין מותרין לו בהנאה
ו זה אתה דן לערלה בשתי דרכים דאיסורו איסור הנאה ואין היתר לאיסורו בתוך שלש מה ''ק. והוא הדין לערלה בשתים :זרע חטה וחרצן הכל אסור לעולם

ע בהיתר מצטרף לאיסור ''דאפיקתיה להאי קרא לטעם כעיקר רבנן דפליגי אדר. הא מני :רותשאין כן בנזיר ואיסור עולם ליכא למימר בה דלאחר שלש מות
וצירוף שייך למיתני בה משום דנבלע בתוך הפת . דילמא מיין לחודיה :ע שמעינן דהיתר מצטרף לאיסור''מהי מילתא דר. ע''הי ר :ולקמיה מפרש מאי היא

מפת  :שאינו בעין שנבלע בפת. תערובת :ומביא זית ונותן לתוכו והיין היוצא הוא כזית יין וכן הוא בתוספתא דנזירוהיאך משערין כזית יין ממלא כלי מפה לפה 
דהא אית להו טעם כעיקר ואיתעביד ליה פת  ,ואילו פשט היין בכל הפת לא הוו פליגי רבנן עליה ,ופליגי רבנן עליה דלית להו היתר מצטרף לאיסור. ומיין חייב
כיון דמפיק ליה . ע''ור :נ לא נשרית כל הפת ביין מצטרף נמי היתר לאיסור לחיובא''וא ,ע משום צירוף הוא''דטעמא דר ,ובהא מיהא פליגי עליה ,רגופיה איסו

ב והבשר בשר שנתבשל בחל. בשר בחלב :היכא דליכא מידי עיקר אלא טעם כגון ששרה ענבים במים מנא ליה. טעם כעיקר :להאי משרת להיתר מצטרף לאיסור
 ,כל איסורו תימה הוא ודבר חידוש שאינו מצוי בינינו בשאר איסורין לא גמרינן חומרא דידיה אשאר איסורין. חידוש הוא :בעיניה אלא שטעם החלב נבלע בו

דשני . אילימא היינו חידושיה :משאר מילי. ומאי חידושיה :דכי היכי דשאר חידושין דידיה לא הוו בשאר איסורין האי דטעם כעיקר נמי לא תיגמר מיניה
שורהו בחלב כל היום שרי כלומר מותר לשרותו בתוכו . תרי ליה :דוגמתן. הא כלאים נמי :דברים המותרים הם וכשנתערבו נאסרין מה שאין כן בשאר דברים

עובר על בישולו ועובר . בשיל ליה בשולי אסור :אסור ואינו עובר עליו אפילו על אכילתו דלא אסרה תורה אלא דרך בישול ואפילו יהיב ביה טעמא ומיהו מדרבנן
והתורה אסרתו  ,גיעול לשון מקיא ופולט ,קדירה שבישל בה הנכרי וכשחוזר ישראל ומבשל בה היא מגעלת בליעתה לתוך של ישראל. גיעולי נכרים :על אכילתו

דכתיב לא תאכלו כל . דגמרינן מנבילה :צא בהן שמרתיחין אותן על האורדהיינו יורות וקומקמוסין וכיו ,(במדבר לא)במעשה מדין כל דבר אשר יבא באש 
דהאי נמי לפגם הוא דאותה בליעה מששהתה בדופנו . והכא אסור :שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה ,הראויה לגר קרויה נבילה ,(דברים יד' )נבילה לגר וגו

מטעם הכלי . דלא פגמה פורתא :שבישל בה הנכרי בו ביום. בת יומא :ל שהיא נפלטת לתוכוותו לא משבחת לאוכ ,של כלי לילה אחת הופג טעמו ונתקלקל
מכדי  ,ע''דאמר לעיל כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואוקימנא כר ,לרבי יוחנן פריך. ע''מדרבנן נשמע לר :נפגמה הבליעה

יוחנן אמאי לא אמר דכי היכי דאית ליה באיסורי נזיר אית ליה ' ור ,מצטרף לאיסור ובשאר איסורי לא איירי מידי ע שמעינן ליה דאמר באיסורי נזיר היתר''לר
וקא אמרי נמי . 'לאו אמרי רבנן כו :ע בהיתר מצטרף לאיסור''נמי בשאר איסורי הא ממאי דשמעינן להו לרבנן בטעם כעיקר מצינן למשמע מינה נמי דעתיה דר

ע ''כיון דמוקי ליה ר. אמר ליה :ע נמי דמפיק לה להיתר מצטרף לאיסור איכא למימר נמי דאית ליה מכאן אתה דן לכל התורה כולה''לר הכא בשאר איסורי
אבל לרבנן דמוקי לה ' דבדוכתא אחריתי נמי כתבה רחמנא ושני כתובין הבאין כו. משום]דף מה.[ : להיתר מצטרף לאיסור לא מצינן למימר מכאן אתה דן

בשר חולין או שלמים שזמן אכילתו מרובה מחטאת ונגע בחטאת יקדש . כל אשר יגע בבשרה :ם כעיקר לא הוו שני כתובין הבאין כאחד כדמפרש לקמיהלטע
לאסור כדמפרש להיות כמוה שאם פסולה היתה החטאת כגון פיגול או פסול אחר תיפסל אף זו שבלעה ממנה ואם כשירה היא החטאת מהניא לבולעת הימנה 

הנוגעת בה ממנה קאמר רחמנא . יכול אפילו לא בלעה :באכילה אלא כחמור שבה כחומר החטאת שנבלע בה לפנים מן הקלעים ולזכרי כהונה וליום ולילה אחד
. מיצרך צריכי :ורמינין אחד חמור ואחד קל וכלה הולכת אחר החמור אלמא היתר מצטרף לאיס' הבולעת כחמור שבה שהרי יש בה ב. תאכל ':ל כו''יקדש ת



 :מ דווקא הכי קאמר''תרוויהו כדמפרש לקמיה ולא הוו שני כתובין הבאין כאחד דחד מחבריה לא מצי יליף דנימא מדהדר כתביה לאידך ולא ילפא מחבריה ש
משום דהיתר מצטרף לאיסור ואי נמי חטאת אשמועינן . ג ורבנן אמרי לך מיצרך צריכי''ה :להחמיר לא גמרי מדין קדשים דדין קדשים להיות חמורין. חולין

בנזיר דחולין לא איבלע בכולה אי אכל חצי זית פיגול וחצי זית היתר בבת אחת ניגמור מינה דבקדשים ניחייב ומיהו בשאר איסורין לא אמרינן הכי ואפילו 
עולי נכרים לא יליף דחידוש הוא ואיצטריך למכתביה מקדשים לא גמרינן ומשרת לאו לאגמורי היתר מצטרף לאיסור אתא בנזיר אלא ליתן טעם כעיקר דמגי

ע כיון דשמעת ליה דמפיק משרת ''אית ליה גיעולי נכרים לאו חידוש הוא דלא מצריך קרא לטעם כעיקר הלכך לר. עקיבא' ור :בנזיר ומכאן אתה דן לכל התורה
ה חטאת קרא יתירא דמצי למיגמר מנזיר והוו להו שני כתובין הבאין כאחד להיתר מצטרף לאיסור על כרחיך תרווייהו הני להיתר מצטרף לאיסור אתו והוה לי

ע לא גמר שאר איסורין מנזיר דהא לא מצי דשני כתובין נינהו והא ליכא למימר משרת להיתר מצטרף לאיסור וחטאת לטעם ''יוחנן דר' ה פשיטא ליה לר''ומש
כ טעם כעיקר בשאר איסורין מנא ליה מגיעולי נכרים לא גמרינן ''ו ואין כאן שני כתובין דאכעיקר דגיעולי נכרים חידוש הוא ולא מצי גמר חטאת מינייה

ע ובגיעולי ''א בכותח הבבלי אלמא לית להו טעם כעיקר דאורייתא מפקי להאי משרת להיתר מצטרף לאיסור כר''מקדשים נמי לא גמרינן ורבנן דפליגי עליה דר
מדכיילינהו לחרצנים . 'לימד על איסורי נזיר כו :כי אמרינן נמי בכל הבשר דאיכא למאן דאמר טעמו ולא ממשו דרבנןנכרים סבירא להו דחידוש הוא כרבנן וה

 .'ל דכתב רחמנא קרא להכי השתא איסור והיתר מצטרפין כו''ל. השתא לרבי עקיבא :וזגין בחדא אכילה לימד שמצטרפין

 צח עמוד בודף  דף צח עמוד א פרק ג"ה תלמוד בבלי מסכת חולין

 בס'; אמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק: רבי, אתה אומר כן, הכי אמר רב –אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה 
הכהן את הזרוע בשלה וגו', במאה. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה, דכתיב: ולקח  –אסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה 

אומר: אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל. דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה, מר סבר: מחתך לה והדר  רשב"יאין בשלה אלא שלימה,  –]דף צח:[  'בשלה'ותניא: 
מחתך לה והדר מבשל לה, מיהו, מר סבר: בהדי איל מבשל לה, ומר סבר: בקדרה  –מבשל לה, ומר סבר: מבשל לה והדר מחתך לה; ואי בעית אימא, דכ"ע 

אליבא דרבי שמעון בן יוחאי; מאן דאמר בששים, סבר: בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות  –אליבא דדברי הכל, ללישנא בתרא  –אחרת מבשל לה, ללישנא קמא 
בשר משערינן, והוה ליה במאה. ומי ילפינן מינה? והתניא: זהו היתר הבא מכלל איסור, זהו  משערינן, והוה ליה בששים, מאן דאמר במאה, סבר: בשר בהדי

לי לא בטיל, קמ"ל: דהכא בטיל, וליגמר מיניה! ג –לאו למעוטי כל איסורין שבתורה? אמר אביי: לא נצרכא אלא לרבי יהודה, דאמר: מין במינו  –למעוטי מאי 
 מהאיך, ליגמר מהאי! חדוש הוא, ומחדוש לא גמרינן; אי הכי, ולא בטלי; ומאי חזית דגמרית –נהו ייהו בהדי הדדי נירחמנא ולקח מדם הפר ומדם השעיר תרו

ברובא בטיל. רבא אמר: לא נצרכא אלא לטעם כעיקר, דבקדשים אסור, קא  –למאה וס' נמי לא ליגמר! אטו אנן לקולא גמרינן, לחומרא גמרינן; דמדאורייתא 
תאכל כחמור  –תפסל, ואם כשרה  –להיות כמוה, שאם פסולה  –]דף צט.[ וליגמר מיניה! גלי רחמנא גבי חטאת כל אשר יגע בבשרה 'יקדש'  י.משמע לן דהכא שר

 ן? לחומרא קאשבה; ומאי חזית דגמרינן מהאיך, ליגמר מהאי! חדוש הוא, ומחדוש לא גמרינן; אי הכי, למאה וששים נמי לא ליגמר! אטו אנן לקולא קא גמרינ
 ברובא בטיל. –גמרינן, דמדאורייתא 

  דף צח עמוד א ודף צח עמוד בפרק ג"ה רש"י מסכת חולין 

יהיב טעמא אי נמי ליכא למיקם אטעמא כגון מין ומינו אבל היכא דבדקניה ויהיב טעמא לעולם טעמא לא בטיל כדאמר בכמה דוכתין  היכא דבדקניה ולא. 'בס
ין אסור וכי לא יהיב טעמא בעינן ששים לבטוליה כדלקמן דקתני א' נמי אמרינן יש בהן בנותן טעם בין שיש להעלות במאה ואחד ובין שאין כו.( דף צט)ולקמן 
 ושניהם :א אלא במאי לאו בששים אלמא כי לא יהיב טעמא נמי בעינן ששים למר ומאה למר''מותר דאמרינן אין בהן להעלות בק' ט בין שיש להעלות כו''בהן בנ

עמא אפילו הכי רבנן ג דאי אתי למילף מיניה מצית למילף אפילו היכא דיהיב טעמא דהא הכא איכא למימר דאי שלא במינו הוה יהיב ט''ואע. 'לא למדוה כו
]דף : של איל נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אותו וניתן לכהן ואסור לזרים והאיל כולו נאכל לבעליו דהא שלמים הוא. זרוע :אחמור ואמור טעמא לא בטיל

 :די פשוטו וקרא משמע דעם האיל מבשלודאין מקרא יוצא מי. בהדי איל מבשל לה :ש''ק ור''ת. ע''דכ :לא נתפרש באיזה לשון. אין בשלה אלא שלימהצח:[ 
ש אתא לאשמועינן דכמות שהיא מחוברת לאיל ''ור. מן האיל והדר מבשל לה בהדיה ואשמועינן שלימה מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות. ק סבר מחתך לה''ת

ש בהדי איל מבשל לה ילפי ''ק ובין ר''ן דבין תוהשתא קא מסיים למלתיה דאמרן לעיל ושניהם לא למדוה ללישנא קמא דאוקמינ. 'ללישנא קמא כו :מבשלה
ש דחזינן דבשיל היתר בהדי ''ק דבקדרה אחרת מבשל לה ילפי מילתייהו מדר''דאוקמינן ת. וללישנא בתרא :הנך אמוראי דלעיל מזרוע בשלה אליבא דדברי הכל

 :ו''איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה עד גף של יד אשפלד:( לקמן דף קלד)איסור ובזרוע יש עצם הרבה ובשר מועט שהכתף אינו בכלל זרוע דתנן בפרק הזרוע 
סבר עצם לא בעיא לשעוריה דהא לא פליט . ד מאה''ומ :דאיל משערינן וקים להו לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא. בהדי בשר ועצמות :דזרוע. בשר ועצם

שאר . לאו למעוטי :הניתר מכלל איסור שהרי בלע איל מן הזרוע והתירו לך הכתוב. היתר זהו :טעמא מינה וכי משערת בשר דזרוע בהדי בשר דאיל איכא מאה
לפינן מין במינו לא בטיל ובהאי איל בטיל להכי אמר זהו דלא י:( דף כב)במנחות . אלא לרבי יהודה דאמר :האי זהו. לא נצרכא :איסורים דלא ילפינן להו מיניה

פר הולקח מדם  :לבטולי מין במינו. וליגמר מיניה :ינו מינו ילפינן מיניה למאה וששים למר כדאית ליה ולמר כדאית ליהמיניה דליבטל מין במינו אבל מין בשא
והדבר ידוע שדם הפר מרובה מדם השעיר וקרי ליה דם  ,וקסבר רבי יהודה שמערה דם שניהם לכלי אחד ,באחרי מות גבי קרנות מזבח הפנימי. ומדם השעיר

דתימא חדוש הוא דחדיש  ,הא דגמרינן מיניה מאה או ששים קולא הוא. אטו אנן :דלכתחלה היתר לבטל האיסור. חדוש הוא :השעיר אלמא לא מבטל ליה
יל ומה איל נזיר דאקיל גביה לא אק ,ש הוא''שפיר גמרינן מיניה דכוחומרא  ,דלא תימא ליבטול ברובא. הא חומרא היא :רחמנא ואקיל גביה ולא גמרינן מיניה

כלומר אי לאו מהאי גמרינן ומשוינן ביטול טעם כשאר בטולי דאורייתא ברובא הוה לן לבטולי . דמדאורייתא :ש באיסורי אחריני''אלא במאה או בששים כ
למעוטי שאר  –' זהו'ולהא מילתא קתני  ,דאסור בקדשים כעיקר ממשו של איסור נותן טעם קים לן. לטעם כעיקר :אחרי רבים להטות( שמות כג)כדכתיב 
ורבא  .וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטיל אלא במאה ,דהא קים לן מאחרי רבים להטות דבטלי ברובא ,אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה וששים ,קדשים

משו כל שטעמו ולא מ.( דף סז)ז ''יוחנן במסכת ע' והכי נמי שמעינן ליה לר ,אלא מדרבנן ,מדאורייתא ברובא בטיל ,לית ליה טעם כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל
 הווד ,ולאו מילף הוא – סבירא להו אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא ,מנזיר ומשרת ליתן טעם כעיקר.( דף מד)והא דילפינן ליה בפסחים  ,אין לוקין עליו

רי למש –וליגמר מיניה ]דף צט.[ : ומשרת להיתר מצטרף לאיסור .ם חדוש הוא כדאמרינן התם, א"נ גיעולי עכו"כתובין הבאין כאחד' ם בוגיעולי עכו"להו נזיר 
תאכל זו כחמור היא  –ואם כשרה  .היא יפסל הבולע –שאם פסולה הנוגע בה ובלע ממנה.  –להיות כמוה אף שאר קדשים בששים או מאה כגון נותר או פגול. 

ליגמר מהאי  .שבחטאת שאפי' הן שלמים אסורין ליאכל אלא לזכרי כהונה ליום ולילה ולפנים מן הקלעים ומהכא גמרינן לכל איסורי קדשים דלא בטלי לגמרי
 .כדפרישית דלכתחלה מבטלינן ליה ומייתינן ליה לידי כך בידים –חדוש הוא  .ל"ג אלא –אלא חדוש הוא וליבטלו בק'.   –

  תוספות מסכת חולין דף צח עמוד ב

. פירש בקונטרס דזהו למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר ילפינן מיניה למאה וששים דמדאורייתא רבא אמר לא נצרכא אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור
עם בטלי ברוב וילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אלא במאה וששים משמע דר"ל דטעם כעיקר דקאמר לאו לטעם גמור הוא דהא בטיל במאה וששים אלא ט

על גב דלא הוי אלא משהו וכי פריך וליגמר מיניה היינו דלישתרו אף בשר קדשים בק' וס' כזרוע בשלה והשתא  כל דהו קאמר וגם צ"ל דכה"ג אסור בקדשים ואף
ם גמור אלא תימה כיון דהכא לא איירי בטעם גמור אלא בכל שהוא מי דחקו לפרש דרבא אית ליה טעם כעיקר בחולין לאו דאורייתא כיון דהכא לא איירי בטע

תימה דעל כרחיך אין כל שהוא אוסר בקדשים דלא אסר במשהו אלא עולין דוקא לרבנן ומין במינו לר' יהודה כדאמרינן בהדיא  בכל שהוא כדפרישית ועוד
ותן טעם ברוב בהקומץ רבה )מנחות דף כב. כג.( וכן בפ' התערובת )זבחים עח.( אמר ר"ל הפגול והנותר והטמא שבללן זה בזה ואכלן פטור וקאמר שמע מינה נ

י רייתא אלמא משמע דאפילו כדי נתינת טעם לא אסר במינו וזרוע בשלה וחטאת דשמעתין במינו עסקינן ועוד אמר בהקומץ רבה )מנחות דף כג:( שתלאו דאו
גמור  בטעםמנחות שנקמצו ונתערבו דבטל ברוב לרבנן דאמרי מין במינו בטיל אלמא אין כל שהוא אוסר בקדשים וכן בכמה דוכתין ונראה לפרש דהכא איירי 

ע דבקדשים אסור מקרא דחטאת והוא הדין דבחולין אסור מקרא דמשרת אלא נקט קדשים משום דבזרוע בשלה דהוי קדשים קאי והכא שרי דפעמים שהזרו
מקצת לבטלו ומקצת מן האיל היו חוץ לרוטב ונותן הזרוע טעם במה שחוץ וזימנין נמי שיש משמנונית הזרוע הרבה על אותו מקצת עד שלא יהא רוב באותו 

להיתר ובכל ענין שיבשל התיר הכתוב ורבא לא פליג אר' יוחנן דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא דמדר"ע נשמע לרבנן דדריש לה 
לא ממשו בעלמא דאורייתא מצטרף לאיסור דלקי והוא הדין דלרבנן דמוקי לה לטעם כעיקר נמי לקי והא דאמר אביי בפרק כל הבשר )לקמן דף קח.( ש"מ טעמו ו

ירוש לעולם דאי דרבנן מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן להו דחדוש הוא אי חדוש הוא אף על גב דליכא נותן טעם נמי אמר לך רבא דרך בישול אסרה תורה פ



לא ממשו אסור ואין לוקין עליו והיינו במינו דרבנן התם דיחוי בעלמא הוא כלומר מהכא לא תידוק ובפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף סז.( דאמר רבי יוחנן טעמו ו
ילו טעמו דמדאורייתא ברובא בטל וטעמו וממשו דקאמר התם דלוקין כגון שהאיסור בעין ומכירו וכי קתני טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ה"ה אפ

דהתם איירי בשלא במינו והיכא ועוד י"ל ה אסור ]דףצט.[ וממשו אם אין מכירו אלא מילתא דפסיקא נקט בכל ענין אי נמי נקט ולא ממשו לרבותא דאפ"
היה מפרש והרב רבי יוסף מאורליינ"ש  דאיכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו וממשו והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו ולא ממשו.

וליכא אלא עשה דתעבירו באש דמצריך  גויםכר"ע דיליף טעם כעיקר מגיעולי  דאע"ג דטעם כעיקר דאורייתא לא לקי אטעם אפי' שלא במינו דרבי יוחנן סבר לה
דאית לן למימר דאהדרינהו לאיסוריה כדאמרי' בהלוקח עובר פרתו )בכורות טו:( דתנן הגוזז והעובד פי' בפסולי המוקדשין סופג ור"ת השיב לו  ליבון והגעלה

יזה אלא היינו טעמא משום דאהדריה לאיסוריה דלא תעבוד ולא תגוז מיהו לא דמי כל כך דהתם את הארבעים ואף על גב דלא נפקא לן אלא מתזבח ולא ג
טעם אין  משמע ודאי דאהדריה והכי קאמר תזבח זביחה התרתי לך בקדשים שהוממו ולא גיזה והא דקאמר בירושלמי דערלה בפ' שני אמר ר' יוחנן כל נותני

יתר מצטרף לאיסור איירי דהכי איתא בהדיא בפ' ואלו עוברין )פסחים דף מג:( ובפרק שלשה מינין )נזיר לה:( אמר לוקין עליהם חוץ מנותן טעם דנזיר י"ל דבה
יתא מאי פריך ר' אבהו א"ר יוחנן כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר וקרי ליה בירושלמי נותן טעם וא"ת אם טעם כעיקר דאורי

א בפ' שלשה מינין גבי שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי סאין כו' ופריך מיניה ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתבפ' אלו עוברין ו
י"ל תא ואמאי אמרינן שאני אומר והשתא כי נמי אמרינן כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשה ליה אמאי אמר שאני אומר כיון דטעם כעיקר דאוריי

מינו כיון דרבו דהתם איירי במינו וכן משמע בסוף הערל )יבמות פב:( דמוקי לה ר"ל והוא שרבו חולין על התרומה ומין שלא במינו לא שייך רבוי וא"ת ואי ב
ינו ולית לן למימר שאני אומר בטלי להו ברובא אפי' איכא כזית בכדי אכילת פרס וי"ל דמ"מ פריך דאי כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא יש לנו להחמיר אף במ

קי לה בהערל )יבמות כיון דלקי בשאינו מינו ומיהו קשה דסוגיא דאלו עוברין )פסחים דף מג:( ודפרק שלשה מינין )נזיר דף לה:( אליבא דר' יוחנן ור' יוחנן מו
אמרינן שאני אומר דכיון דלא רבו ספיקא דאורייתא היא וי"ל דף פב.( אף על גב דלא רבו וא"כ כי נמי כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תקשי ליה אמאי 

 דהוה מצי למימר וליטעמיך וכי האי גוונא יש בכמה דוכתי.

  תלמוד בבלי מסכת זבחים דף עט עמוד א

 במראה. –ברובא, היכא דאיכא חזותא  –בטעמא, מין במינו  –אמר רבא: אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן ברובא, ואמור רבנן בחזותא; מין בשאינו מינו 

  תוספות מסכת זבחים דף עט עמוד א

ומדלא נקט בששים או במאה משמע דמדאורייתא איירי שהוא בטעמא וכן משמע לעיל דטעם כעיקר דאורייתא דאמר באורז שיש בו טעם  – אמור רבנן בטעמא
( גבי לא נצרכה אלא לטעם כעיקר ד"ה לטעם כעיקר דף צח:סוף )חולין  טרס דפג"הלפי' הקונ וקשה מכאן .דגן דחייב בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח

דהא קים לן מאחרי רבים להטות דבטלי  ,אבל חולין שפיר גמירי מיניה ,ופירש שם בקונטרס דלהא מילתא זהו למעוטי שאר קדשים .דבקדשים אסור והכא שרי
נן והכי שמעי ,ולרבא לית ליה טעמא כעיקר בחולין כדמפרש ואזיל מדאורייתא ברובא בטל אלא מדרבנן .א במאהוילפינן מהכא להחמיר דלא ליבטל אל ,ברובא

אמוראי סבירא להו ל ,והא דילפינן ליה בפסחים )דף מד.( מנזיר משרת ליתן טעם כעיקר ,)דף סז:( כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו ליה לר' יוחנן במסכת ע"ז
ומשרת  ,חידוש הוא כדאמרינן התם גויםאי נמי גיעולי  ,שני כתובים הבאים כאחד גויםדהוי להו נזיר וגיעולי  ,עלמא הוא ולאו מילף הואבתראי דאסמכתא ב

ומין  ,דנפקא לן ממשרת ,דמין בשאינו מינו מדאורייתא בטעמא ומפרש ר"ת .ואי אפשר לומר כן כדמוכח בשמעתין .כך פירש בקונטרס ,להיתר מצטרף לאיסור
אי  ?!דחידוש הוא – )חולין דף קח.( ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי ס"ד דרבנן מבשר בחלב מ"ט לא גמרינן א דאמר אביי בפכ"הוה ,במינו ברובא

 .כלומר דמהכא לא תידוק ,דיחויא בעלמא הוא ,פירוש ולעולם דרבנן התם ,אמר ליה רבא דרך בישול אסרה תורה .חידוש הוא אף על גב דליכא נותן טעם נמי
ן ם דלוקין כגוובפרק בתרא דע"ז )דף סז:( דא"ר יוחנן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו היינו במינו דמדאורייתא ברובא בטלי וטעמו וממשו דקאמר הת

ט טעמו ולא ממשו לרבותא דאפ"ה אסור א"נ שהאיסור בעין ומכירו וכי קאמר טעמו ולא ממשו דאין לוקין ה"ה דאפי' טעמו וממשו אם אין מכירו אלא נק
כזית בכדי טעמו ולא ממשו נקט משום דפסיקא ליה בכל ענין אפילו שלא במינו הוי טעמו ולא ממשו ואסורין ועוד יש לפרש כולה שלא במינו והיכא דאיכא 

היה מפרש דלכך לא לקי אטעם כעיקר  וה"ר יוסף דאורלינ"ש .אכילת פרס קרי ליה טעמו וממשו והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו ולא ממשו
ימר דאית לן למ ור"ת השיב לו .וליכא אלא עשה דתעבירו באש )במדבר לא( דמצריך ליבון והגעלה גויםאפי' שלא במינו דרבי יוחנן סבר לה כר"ע דיליף מגיעולי 

דתנן הגוזז והעובד בהן סופג את הארבעים אף על גב דלא נפקא לן אלא מדכתיב תזבח אהדריה לאיסוריה כדאשכחן בפרק הלוקח עובר פרתו )בכורות דף טו:( 
רתי לך ולא גיזה אלא היינו טעמא משום דאהדריה לאיסוריה דלא תעבוד ולא תגוז ומיהו לא דמי כל כך להאי דהתם ניחא דהתם אמר קרא תזבח זביחה הת

רש פרק שני אמר רבי אבהו א"ר יוחנן כל נותני טעמים אין לוקין עליהן חוץ מנותן טעם דנזיר יש לפ בקדשים שהוממו ולא גיזה והא דאמרינן בירושלמי דערלה
היתר  ן שבתורה איןדבהיתר מצטרף לאיסור מיירי דבפרק אלו עוברין )פסחים דף מג:( ובפרק ג' מינים )נזיר דף לה:( קאמר ר' אבהו א"ר יוחנן גופיה כל איסורי

 רי נזיר וקרי ליה בירושלמי נותן טעם כעין נזיר ששרה פתו ביין ומיהו סוגיא דירושלמי מוכחא דבנתינת טעם איירי וא"ת אי טעםמצטרף לאיסור חוץ מאיסו
ן איסולפניהם שתי כעיקר דאורייתא מאי פריך בפרק אלו עוברין )פסחים דף מד.( ובפרק ג' מינים )נזיר דף לו:( גבי שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה 

י אמרינן כו' ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר כי אמרינן נמי דכזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תיקשי ליה אמא
תרומה ואי במינו דהתם במינו וכן משמע בפרק הערל )יבמות דף פב.( דקאמר ריש לקיש והוא שרבו חולין על ה וי"לשאני אומר כיון דטעם כעיקר דאורייתא 

מקום בכדי ניחא אבל שלא במינו לא שייך רבייה ואם תאמר אם במינו כיון דרבו בטלו להו ברובא אף על גב דאיכא כזית בכדי אכילת פרס ויש לומר דמכל 
רכי לכל מילתא משוינן להו כי היכי דמצאכילת פרס חמיר דלוקה עליו שלא במינו א"כ במינו יש לנו להחמיר דלית לן למימר שאני אומר כיון דלקי שלא במינו ד

שלא רבו ואם אע"פ ששים בין במינו בין שלא במינו ומיהו אכתי קשה דהא סתמא דנזיר ופסחים אליבא דרבי יוחנן ורבי יוחנן מוקי לה בפרק הערל )ג"ז שם( 
דהמ"ל וליטעמיך  וי"לכן כי נמי אמרת כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא תיקשי ליה אמאי אמרינן שאני אומר דכיון דלא רבו ספיקא דאורייתא הוא 

מין במינו ברובא היינו דלא וכה"ג איכא טובא ועוד הארכתי בפרק גיד הנשה )חולין דף צט. ד"ה גלי( דגריס ר"ת התם לא נצרכא אלא להיתר מצטרף לאיסור 
 כתנא דמתניתין דאית ליה רואין אפילו דם בדם.

 דף י עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער א

טעמו של איסור ולא ממשו אם הוא אסור דבר תורה או מדברי סופרים כדי שנעמוד על דיני ספקותיו לפי הכלל המסור בידינו ספיקא דאורייתא  ועתה נבאר
דרבנן לקולא. גרסינן בפרק גיד הנשה אמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורי תורה בששים אמר לפניו רבי  לחומרא וספיקא

שלה. שמואל בר יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר ר' אסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורי תורה במאה ושניהם לא למדוה אלא מזרוע ב
עיקר שינן ומי גמרינן מינה והא תניא זהו היתר הבא מכלל איסור זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה אמר רבא לא נצרכה אלא לטעם כואק

ן אי הכי נדבקדשים אסור הכא שרי וליגמר מינה גלי רחמנא גבי חטאת קדש להיות כמוה ומאי חזית דגמרת מהיאך ליגמר מהאי חידוש הוא ומחידוש לא גמרי
נתערב שם  ששים ומאה לא ליגמר דחידוש הוא ופרקינן אטו אנן לקולא קא גמרינן לחומרא קא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל פירוש טעם כעיקר כגון שלא

א שאבד במיעוטו בתוך המים גופו של איסור אלא טעמו בלבד וכדתניא משרת ליתן טעם כעיקר שאם שרה ענבים במים ויש בהם טעם יין חייב א"נ יש בו יין אל
בעלמא הוא  עד שאין בו מראה יין וכגון בשר שנפל לתוך יורה של חלב ונתן הבשר טעם בחלב והחלב בבשר וכדאמרינן בפרק אלו עוברין בשר בחלב לאו טעמא

ייתא כלומר דגמרינן מבשר בחלב דטעמו ולא ואסור. ובפרק כל הבשר גבי טיפת חלב שנפלה על גבי חתיכה אמר אביי שמע מינה טעמו ולא ממשו בעלמא דאור
בעלי התוספות ז"ל דמשום איסור חלב קרי ליה לבשר בחלב טעמו ולא ממשו דבחלב אין יכול להיות ממשו של בשר אלא  ומצאתי לרבותינוממשו הוא ואסור. 

גיעולי נכרים שאין שם אלא טעם האיסור שנבלע בכלי ולא  טעמא ואעפ"כ אסור אבל בבשר איפשר להיות ממשו של חלב שגוף החלב נבלע הוא בתוך הבשר. וכן
כן בנזיר אם ממשו. ובקדשים אסור שרואין את הטעם כאלו ממשו מעורב ונמחה בו. ואם יש בו טעם גדול כאלו נמחה בו כזית מממשו של איסור לוקין עליו. ו

טעמו  וכן פירש רש"י ז"לוקין עליו ואעפ"י שלא נמחה מגופן של ענבים במים כלל. שרה ענבים במים ונתנו טעם גדול במים כאלו נתערב בו רביעית יין אסור ול
ואזיל  ולא ממשו שנזכר בגמרא. וכתב רש"י ז"ל דמדקאמר רבא הכא לטעם כעיקר דבקדשים אסור משמע דלית ליה טעם כעיקר בחולין אלא מדרבנן וכדמפרש

והא דילפי ליה בפסחים )מג  .נן דאמר בפרק בתרא דע"א )סז א( כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליודאלו מדאורייתא ברובא בטיל. והכי נמי שמעינן לר' יוח
אי  ,ין כאחדב( מנזיר משרת ליתן טעם כעיקר סבירא להו לאמוראי בתראי אסמכתא בעלמא הוא ולא למילף הוא דהוו להו נזיר וגיעולי עו"ג שני כתובין הבא



ומשרת להיתר מצטרף לאיסור. והכי נמי משמע לקמן בפרק כל הבשר גבי טיפת חלב שנפלה על גבי חתיכה דאמר  ,רינן התםנמי גיעולי עו"ג חידוש הוא כדאמ
רייתא אביי שמע מינה טעמו ולא ממשו דאורייתא דגמרינן מבשר בחלב ואמר ליה רבא דרך בישול אסרה תורה דאלמא סבירא ליה טעמו ולא ממשו לאו דאו

ראיה לדבריו מהא דתניא בפרק אלו עוברין )פסחים מד א( שתי  ויש עוד להביאז"ל.  עד כאן דברי הרבקג"ם וזו אינה מהם.  ואביי ורבא הלכה כרבא בר מיע"ל
ולין נפלו קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שני סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני אומר חולין לתוך ח

תרומה נפלה ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אומר שאני אומר ]דף י עמוד ב[ ואם איתא על כרחין דאורייתא היא כיון דאיכא  ותרומה לתוך
אין לוקין עמים נתינת טעם. אלא לאו שמע מינה טעם כעיקר לאו דאורייתא. ועוד דאמרינן בירושלמי דמסכת ערלה בפרק שני ר' אבהו בשם ר' יוחנן כל נותני ט
ה רבנן ולא ר"ע עליהן חוץ מנותן טעם של נזיר. והא דאמרינן בפרק כל הבשר )חולין קיב ב( לאסור צירן ורוטבן כשהן בפני עצמן קאמר. והיינו דלא ילפי לי

מאין לאסור צירן ורוטבן לאו מהטמאים. ואף על גב דעובדא דרב מרי בר רחל דאימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבילה בלוע היה ואסר ליה רבא וא"ל הט
אלא הכי קאמר ליה צירן אסור דבר תורה אפילו אותו שיוצא על ידי מליחה דציר היינו אותו שיוצא על ידי מליחה  ,למימרא דכעין ההוא עובדא הוי דאורייתא

שכן הוה ליה כבשר שחוטה שנתבשל עם בשר נבלה שאסור דלאו זיעה בעלמא הוא כציר של דגים ונוח הוא לבלוע כשומן ואפילו נמלחו שניהם בכלי מנוקב וכיון 
כדגמרינן ליה בפרק אלו עוברין ממשרת  ,מין בשאינו מינואומר דטעם כעיקר דאורייתא ב אבל רבנו תם ז"ללישב לפי דברי רש"י ז"ל.  לכך נ"מדרבנן מיהא. 

רים הא קאמר התם דגיעולי נכרים לאו חידוש הוא דלא אסרה תורה אלא קדירה דר"ע דיליף מגיעולי נכ ,ומגיעולי נכרים ולאו חידוש הוא כמו שכתב רש"י ז"ל
דהוו  ז"ל]רש"י[ ומה שכתב דאמרי ליה רבנן אפילו בת יומא אי אפשר דלא פגמה פורתא לא סבירא ליה לר"ע הכי כדאיתא התם.  , ואע"גבת יומא דלא פגמה

הא ליכא אלא חד קרא לטעם כעיקר דגיעולי נכרים  ,לא נהירא לרבנן דסבירא להו דגיעולי עו"ג חידוש הוא – להו משרת וגיעולי נכרים שני כתובין הבאין כאחד
נמי דאסמכתא הא לא  ומאי דקאמרלחדושו בא ולר' עקיבא הא איצטריך ליה משרת להיתר מצטרף לאיסור ולטעם כעיקר ליכא אלא חד קרא דגיעולי עו"ג. 

והוא הדין לרבנן דילפי מיניה לטעם כעיקר היינו ללקות מן התורה. והא  ,רף לאיסור ממשרת ודאי ללקות מן התורה קאמרדר"ע דיליף להיתר מצט ,משמע הכי
ינן לה. דאמר רבא בפרק כל הבשר דרך בישול אסרה תורה דיחוי בעלמא היא ולומר דמבשר בחלב ליכא למילף הכי מכל מקום ממשרת או מגיעולי נכרים ילפ

ר' יוחנן טעמו ולא ממשו אסור  והא דאמראלא משום דקאי בקדשים דהיינו זרוע בשלה נסיב ליה הכין.  ,דבקדשים אסור הוא הדין לחולין רבא הכא והא דאמר
יר משום יש אומר דהיינו טעמא דלר' עקיבא דיליף מגיעולי עו"ג או מבשר בחלב לאביי משום דלא הוי אלא מה מצינו וכן לרבנן גמרי מק"ו דנז ,ואין לוקין עליו

אמרו  ובשם רבנו יצחק ז"ל   ז"ל.  וכן דעת מקצת מרבותינו בעלי התוספותשזו היא סברתו של הראב"ד ז"ל באיסור משהו שלו. ונראה דאין מזהירין מן הדין. 
אבל איסורא מיהא  ,אין לוקין עליוהיינו כשאין מממשו של איסור כזית בכדי אכילת פרס הילכך  ,לוקין עליו[ ]דף יא.דטעמו ולא ממשו דאמר ר' יוחנן דאין 

דהא אביי הוא דאמר טעמו ולא ממשו  ולדידי קשיא ליאבל טעמו וממשו כגון שיש כזית בכדי אכילת פרס אסור ולוקין עליו.  ,איכא דחצי שיעור דאורייתא
( א"ל אביי וכל איסורין בפרק אלו עוברין )פסחים מד.סינן מדגר ,ואיהו משמע דסבירא ליה כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא ,דאורייתא בפרק כל הבשר

ודחינן מאי כזית דאיכא כזית בכדי אכילת פרס. ואקשינן ליה וכזית בכדי אכילת פרס  ,והתניא המקפה של תרומה וכו' ?שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור
ני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ואי אמרת דאורייתא והתניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו א

לאו היינו כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא היאך אמרינן שאני אומר. אלמא לא משמע ליה לאביי כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא ומינה דטעמו ולא ממשו 
סברה וההיא דטעם כעיקר דיליף מבב"ח לבתר דשמעה לההיא דכזית בכדי אכילת פרס דדילמא לבתר דשמעה  ויש לי לומרשאין בו כזית בכדי אכילת פרס. 

בירושלמי כל נותני טעמים אין לוקין עליהן חוץ מאיסורי נזיר דמייתי מינה ראיה לדברי רש"י ז"ל יש דוחין דההיא במין במינו דלכולי  והא דגרסינןאמרה. 
חוץ ובתוספות דחו דהא דומיא דאיסורי נזיר קאמר ואיסורי נזיר מין בשאינו מינו הן.  ואין דבריהם מחוורין עלמא מין במינו לרבנן חד בתרי בטיל מדאורייתא.

ו לה דההיא דמין מאיסורי נזיר ומאי דילפינן מינייהו קאמר דהיינו מין בשאינו מינו וגם זה דחוק. וההיא דשתי קופות נמי דמייתי ראיה לדברי רש"י ז"ל דח
שלא רבו ואי אע"פ דעלה אמר ריש לקיש בפרק הערל )יבמות עב א( והוא שרבו חולין על התרומה ור' יוחנן אמר  ותדעייתא חד בתרי בטיל. במינו היא דמדאור

אן נו ליכא ממין בשאינו מינו יסלק. ואם תאמר אי במינו היכי פרכינן ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס מדאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר דהא במין במי
דהכי קאמר אם איתא דכזית בכדי אכילת פרס בשאינו מינו דאורייתא אף במינו הוה לן  יש לומרדאמר כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא דהא ברוב בטיל. 

פרק [ ]דף יא:מדאמרינן בזבחים  ותדע לךלהחמיר מדרבנן בדכוותה ולא נימא שאני אומר כן תירץ הרב בעל התרומות ז"ל ולעולם טעם כעיקר דאורייתא. 
דאי מדרבנן  ,וההוא וודאי מדאורייתא קאמר ,בטעמא –מין בשאינו מינו  ,ברובא –מין במינו  ,אמור רבנן בטעמא ,( אמר רבה אמור רבנן ברובאהתערובות )עט.

ואפילו הכי קאמר מין  ,רייתא קאמראלא ודאי התם מדאו ,מין במינו דלא יכיל למיקם אטעמיה בששים יא ששים, וכדאמר רבא בפרק ג"האפילו מין במינו בע
כ"כ דטעם כעיקר דאורייתא במין בשאינו מינו ולא אמרו חד בתרי בטיל אלא במין במינו אלא דבמין ושאינו מינו לענין  וגם הראב"ד ז"לבשאינו מינו בטעמא. 

קה לדברי הכל פחות מיכן אסור ואין לוקין עליו לדברי הכל מלקות פעמים לוקה פעמים אינו לוקה כיצד כזית בכדי אכילת פרס כל שאוכל כזית מן האיסור לו
ז"ל דטעמו ולא ממשו  בעל הלכותגם משמו של הרב  כוכ"דילפינן ליה מנזיר לרבנן או מגיעולי נכרים לר' עקיבא ואין מלקין לא על היקשות ולא על קל וחומר. 

והרמב"ן ז"ל  דאורייתא וקמייתו מדר' יוחנן דאמר טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואם איתא דאיסורא נמי דאורייתא ליכא אינו לוקה צריכא למימר.
כגון מין בשאינו  "טעמו ולא ממשו"או  ,יתרהא ממשו ולא טעמו כגון מין במינו ברוב ה ",טעמו וממשו"וכתב דמדאורייתא תרתי בעינן  כתב כדברי רש"י ז"ל

כגון טיפת יין שנפלה במים ונתבטלה לעולם אין לוקין עליו ואינו אסור מדאורייתא אלא  ,מינו שאין ממש האיסור לא בעין ולא במעורב אלא שנתבטל לגמרי
שו לאמוראי בתראי לא פשיטא להו דהוו מדאורייתא כדיליף ליה דטעמו ולא ממ ותדעמדרבנן. וההיא דאמר רבה מין בשאינו מינו בטעמא בטעמו וממשו היא. 

ואביי גופיה לא הוה גמיר לה אלא מבב"ח שלא כסוגיא דפסחים. ומיהו  ,דהא בפרק כל הבשר ספוקי מספקא להו ,בברייתא מאיסורי נזיר בפרק אלו עוברין
אלו עוברין ובעא למילף מבשר בחלב ודחי ליה רבא דאי מהא לא תגמר דחידוש  נראה דהא לאו ראיה הוא דילמא אביי אכתי לא הוה שמיעא ליה ברייתא דפרק

 הוא ודרך בישול אסרה תורה ולעולם רבא טעם כעיקר דאורייתא סבירא ליה וכברייתא דפרק אלו עוברין. 

בים הם ואמרו להחמיר בשל תורה. והילכך שר ורבנו יצחק ובעל ההלכות והראב"ד ז"ל על ר"תבא ונסמוך  ,על מי נסמוךאנו  לענין פסק הלכה מכל מקום
היפך וקודם חתיכת נבלה וכיוצא בה שנפלה לקדירה של ירקות או בשר שנפל לקדירה של חלב או בהיפך וכן כף חולבת בת יומה שניער בה קדירה של בשר או ב

אבל אם חתיכת נבלה נפלה לקדירה של בשר  .יתא לחומראשהספיק לשער אם יש בו כדי לבטל טעמו נשפך או נאבד קצתו אסור מספק דהוה ליה ספיקא דאורי
נו ינו דמין ומישחוטה ויש בחתיכות של היתר כדי לבטלה ברוב ונאבד או ניטל קצתו קודם שעמדנו על בירור שיעורו הרי זה מותר לדברי כולם וכן בכל מין ומ

שאם נפל לתוך מין ושאינו  ויראה לירה וספיקא דרבנן לקולא. לדברי הכל בטל ברוב דבר תורה אלא שהחמירו עליו מדבריהם להצריך בו ששים כאיסורי תו
ה עליו אינו מינו רבמינו הולכין בו להקל כל זמן שרבה ההיתר שהוא מינו עליו דהא לר"י קיימא לן במין ומינו ושאינו מינו רואין את מינו כמי שאינו והשאר ש

ל מי שאינו והשאר רבה עליו ומבטלו. ומכל מקום כשההיתר והאיסור בפנינו ואי אפשר לעמוד עומבטל והוא הדין והוא הטעם כאן דאומרין רואין שאינו מינו כ
 .שהוא מאיסורין של דבריהם אסור והולכין בו להחמיר שהרי כחל מדרבנן ואפילו הכי אמרו דבדידיה משערינן משום דמאי דנפק מיניה לא ידעינןאע"פ עיקר 

 א דף ז עמוד תורת הבית הקצר בית ד שער א

אם יש  איסור שנתערב בהיתר דבר תורה מין במינו בטל ברוב אלא שהחכמים הצריכו שיעורים אחרים לפי מה שהוא אסור כמו שיתבאר. ומין בשאינו מינו
ששים אלא שאין כזית מן האיסור בכדי אכילת פרס אסור ולוקין עליו וזהו שקראוהו חכמים טעמו וממשו, פחות מכאן אסור דבר תורה עד שיתבטל במיעוטו ב
סור אינו הרי הכל לוקין עליו וזהו שקראוהו חכמים טעמו ולא ממשו. לפיכך אם נתערב לפנינו איסור לתוך היתר ולא עמדנו על שיעורו ונפל לתוך היתר שאינו מ

מו גוי אומן ואומר שאין בו טעם אותו או שטע ,עד שנודע שיש בהיתר בברור ששים כנגד איסורו ,דכל ספק בשל איסורי תורה אסור דבר תורה כודאי ,מספק
 כל שנתברר שרבה ההיתר על האיסור ספקו מותר לפי ששיעור ששים במין במינו בדבריהם וכל[ נפל לתוך מינו ]דף ז: וכמו שבארנו למעלה.  ,איסור דבר תורה

שאם נפל לתוך מינו ושאינו ויראה לי ספק של דבריהם להקל. אבל אם לא נתבאר שרבה ההיתר על האיסור הרי זה ספק בשל תורה וכל ספק בשל תורה אסור. 
 בה עליו ומבטלו, כדרך שאמרנו רואין את מינו כמי שאינו להקל. מינו רואין את שאינו מינו כמי שאינו ומינו ר

שהוא שלשה בצים, ולזה הדעת נוטה. דברים אלו שאמרנו בשאין ההיתר והאיסור  ויש מי שאומרשהוא ארבעה בצים,  יש מי שאומר ?כמה שיעור אכילת פרס
ר אפילו בשל דבריהם שכל שאסרו כשל תורה אסרו. ולפיכך כחל שנפל לתוך קדירה של לפנינו, אבל בשהם לפנינו ולא עמדנו על שיעור פליטתו הולכין בו להחמי

שחלב הכחל מדברי סופרים ולא עמדנו על שיעור החלב שנפלט ממנה משערין בכל הכחל כמו שיתבאר עוד. כבר בארנו שהאיסור שנתערב בתוך אע"פ בשר 



ל לעולם בששים, חכמים החמירו במקצתן ולא נתנו שיעור אחד לכלם ואף באסורים של דבריהם ההיתר מין במינו בטל ברוב בשל תורה ומין בשאינו מינו בט
 כמו שיתבאר. 

יש איסור שאוסר תערובתו בכל מה שהוא ההיתר, ויש מי  ?וכן אין הכשר האיסורים בענין אחד אלא כל אחד ]דף ח עמוד א[ ואחד לפי מה שהוא ענין. כיצד
אוסר תערובתו עד שירבה עליו ההיתר תתק"ס חלקים כנגד האיסור, ויש מי שאוסר במאה כתרומה שנתערבה במאה, ויש שאוסר אפילו בריחו, ויש מי ש

ש מי במאתים כערלה וכלאי הכרם, אלא שאין לנו עסק כאן בתרומה וערלה וכלאי הכרם, ויש מי שאוסר עד שיהיה שם ששים ואחד היתר כנגד איסור, וי
ב כל האיסורים שבתורה ושבדבריהם, ויש שבטל בחמישים ותשעה, ויש שבטל ברוב, ויש )שאוסר( ]שאינו אוסר[ בפליטתו לעולם, שאוסר עד ששים, ואלו הן רו

 אלא שבזמן שמכירו וזרקו אוכל את השאר. ודברים אלו יתבארו בשער זה.

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לה עמוד א

אמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק רבי אתה  .אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בששיםגרסי' בגמ' ]דף צח.[ אמר רבי חייא בר אבא 
רוע בשלה אומר כן הכי א"ר אסי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה במאה ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דכתיב ולקח הכהן את הז

בי שמעון בן יוחאי אומר אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל דכולי עלמא בהדי איל מבשל ליה מר סבר חתיך ליה והדר מבשל ותניא אין בשלה אלא שלמה ר
משערינן ליה ומ"ס מבשל ליה והדר חתיך ליה מ"ד בששים קסבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן והוה ליה בששים ומ"ד במאה קסבר בשר בהדי בשר 

בשל כי פירושו דזרוע של איל נזיר הוא המורם ממנו ומניפין אותו ונותנו לכהן ואסור לזרים והאיל נאכל לבעליו ואמרינן דכ"ע בהדי איל מוהוה ליה במאה וה
 דשלמה ליה דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא משמע דעם האיל מתבשלת מיהו ת"ק סבר דמחתך לה מן האיל והדר מבשל להו בהדייהו לפיכך הוצרך לדרוש
מ"ד דגושה מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות וכתב רש"י ז"ל דמאי דאמרינן אין בשלה אלא שלמה לא נתפרש באיזה לשון אבל בתוס' פירשו דדריש ליה כאילו הל

רוע יש עצם הרבה ומפיק ה"א והיינו כמו שיש לה דהיינו כמות שהיא ומ"מ כיון דעם האיל מתבשלת נמצא דזרוע של איסור ואיל של היתר מתבשלים כאחד ובז
צם דזרוע ובשר מועט שהכתף אינו בכלל הזרוע כדתנן בפרק הזרוע )דף קלד ב( איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד ומ"ד בששים קסבר דבשר וע

א לא פליט טעמיה מיניה וכי בהדי בשר ועצמות משערין דקים להו לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא ומאן דאמר במאה קסבר דעצם לא בעינן לשעוריה דה
ס"ל תו משערת בשר הזרוע בהדי בשר דאיל איכא מאה ומ"ד בששים ומ"ד במאה בתרתי פליגי דמ"ד בס' סבר שעצמות הזרוע כיון שהם רכים אוסרים כבשר ו

במאה דקסבר בשר בהדי בשר משערינן שיש בהם שהן קשין מצטרפין להתיר דקליפי היתר מעלין את האיסור וכדאיתא בירושלמי ומ"ד אע"פ דעצמות האיל 
 תר אין מעליןפליג עליה בהני תרתי דס"ל שאין עצמות שבזרוע אוסרין שאין בליחות שבהן בנותן טעם וס"ל שאין תו עצמות שבאיל מצטרפין להיתר דקליפי הי

דקליפי היתר מעלין את האיסור. ובירושלמי בפירקא קמא את האיסור דאי מצטרפין הוה ליה טפי ממאה. הלכך לענין הלכה לדידן דקי"ל כמ"ד בששים נקטינן 
יתר לפי דערלה משמע תו דאף קליפי איסור מעלין את האיסור ואף לפי גמ' דילן אפשר לומר כן דלמ"ד בששים היינו טעמא דלא מצטרפי עצמות שבזרוע לה

קליפין שאינן אוסרין אפשר שאף אותן של איסור מעלין את ההיתר אבל שהן עצמן אוסרין מפני מוח שבהם ומחמת רכותן שיצא מהן לחות אבל עצמות יבשין ו
ע והתירו לך אין דעת הרמב"ן ז"ל כן ופרכינן עלה ומי גמרינן מינה כלומר מזרוע בשלה והתניא זהו היתר הבא מכלל איסור כלומר שהרי בלע האיל מן הזרו

מיניה ומפרקינן לא צריכא לר' יהודה דאמר מין במינו לא בטיל והכא בטיל רבא אמר לא הכתוב לאו למעוטי שאר איסורין שבתורה כלומר דלא ילפינן להו 
הו צריכא לטעם כעיקר דבקדשים אסור והכא שרי כלומר נותן טעם קים לן דאסור בקדשים כעיקר ממשו של איסור וכדמפרש ואזיל ולהא מילתא קתני ז

ותר או בק', כגון נ ]דף לה:[ וס' ופרכינן עלה ]דף צט א[ וליגמר מיניה כלומר למשרא אף בקדשים בס'למעוטי שאר קדשים אבל חולין שפיר גמרינן מיניה למאה 
ל ]זו כשנגע או פגול ומפרקינן גלי רחמנא יקדש גבי חטאת להיות כמוה כלומר הנוגע בה ובולע ממנה שאם פסולה היא יפסל כלומר הבלוע ואם כשרה היא תאכ

ם מן הקלעים ופרכינן מאי חזית בה[ כחומר שבה כלומר תאכל כחומר של חטאת שאפילו הם שלמים אסורים לאכול אלא לזכרי כהונה וליום ולילה ולפני
ר כך דגמרת מהאי כלומר מחטאת ליגמר מהאי כלומר מזרוע בשלה. ומפרקינן חדוש הוא ומחדוש לא גמרינן כלומר דחדוש הוא דלכתחלה הותר לבטל איסו

נן דמדאורייתא ברובא בטיל כלומר מדכתיב פרש"י ז"ל ופרכינן א"ה ששים ומאה לא נגמר דחדוש הוא ומפרקינן אטו אנן לקולא קא גמרינן לחומרא קא גמרי
ין שבתורה אחרי רבים להטות הילכך שפיר גמרינן מזרוע בשלה לחולין לששים ולמאה. ואיכא למידק מאי קא פרכינן זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסור

וך דזרוע בשלה חדוש הוא אבל כשנתערב אה"נ דגמרינן לימא דזהו אתא למעוטי דדוקא האי איסור מבטלין לכתחלה אבל שאר איסורין לא וכדאמרינן בסמ
ינן דזרוע מיניה לכל איסורין שבתורה. תירצו בתוס' דהא לא הוי היתר הבא מכלל איסור דכל איסורין שבתורה מדאורייתא מבטלין אותן לכתחלה והא דאמר

תורה שאין מצוה לבטלם לכתחלה וליכא למימר דה"ק זהו היתר בשלה חדוש הוא אין חדושו שמותר לבטלו אלא שמצוה לבטלו משא"כ בשאר איסורין שב
באיסור  אבל הראב"ד ז"ל כתבשמצוה לבטלו משא"כ בכל האיסורין ]שאין מצוה אבל מותר[ דהא פשיטא דהיכי תיסק אדעתין שיהא מותר לבטל איסורי תורה 

לכתחלה דאורייתא הוא וכ"ת א"כ לישני ליה דה"ק זהו למעוטי שאר  משהו שלו דמדקרי ליה לזרוע בשלה חדוש ש"מ דמאי דאמרינן אין מבטלין איסור
לא לערב איסורין שאין מבטלין אותן לכתחלה לאו קושיא הוא דלישנא דזהו היתר משמע שההיתר בא לפנינו מכלל איסורא ומתירין אותו וכשנתערב משמע ו

ברי הרב ז"ל אם עבר וביטלו מדאורייתא בטיל ואפילו במזיד ומדרבנן במזיד לא אותו לכתחלה ומיהו אף על גב דביטול איסור לכתחלה מדאורייתא הוא לד
ביטל דדוקא למי ש בטיל בשוגג פליגי בה רבי יהודה ורבי יוסי בגיטין בפרק הניזקין )דף נד ב( וקי"ל כר' יוסי דאמר בשוגג בטיל ומזיד נמי כתב הרמב"ם ז"ל

ב"ד ז"ל. ודאמרי' אטו אנן לקולא קא גמרינן לחומרא קא גמרינן דמדאורייתא ברובא בטיל ה"פ דאע"ג אותו במזיד אסור אבל לאחרים מותר וכן דעת הרא
נמי אמרינן דכל היכא דיהיב טעמא מדאורייתא לא בטיל ברובא דהא קי"ל ]פסחים דף מד א[ דכזית בכדי אכילת פרס מדאורייתא ובפרק התערובות )דף עט א( 

בנן בטעמא ופריש מין במינו ברובא מין בשאינו מינו בטעמא ומדקאמר מין במינו ברובא מדאורייתא קאמר דמדרבנן אפי' אמר רבא אמור רבנן ברובא אמור ר
בטיל ברובא  במינו בעיא ששים וכדאמר רבא גופיה לעיל ]דף צז ב[ ואפ"ה קאמר מין בשאינו מינו בטעמא אלמא מין בשאינו מינו מדאורייתא בטעמא הוא ולא

קאמרינן דמדאורייתא כל היכא דלא יהיב טעמא ברובא בטיל ואין לך איסור בתורה שיתן טעם בששים ויש בהם הרבה שאפילו בי' ועשרים אפ"ה הכא הכי 
 אין נותנין טעם הילכך כי בעינן ס' בכל האיסורין אף על גב דליכא טעמא חומרא הוא דמדאורייתא כל היכא דליכא טעמא ברובא בטיל. 

ומין  ,כדאמרינן בהדיא מין במינו ברובא ,דהא מין במינו מדאורייתא ברובא בטיל ,כולה דגמרינן מזרוע בשלה אסמכתא בעלמא הוא דהא מילתא והוי יודע
דדילמא בבציר מהאי שיעורא  ,והיינו טעמא משום דמזרוע בשלה ליכא למיגמר ששים ומאה ,בשאינו מינו נמי כל היכא דליכא טעם ברובא בטיל וכדכתיבנא

אלא משום דאיכא איסורא  ,לא במינו ולא בשאינו מינו ,אלא ודאי מדאורייתא לא בעינן ששים כלל ,אלא שמצותו בכך לבשל את הזרוע והאיל כאחד ,לנמי בטי
דלא  ,לוולפיכך השוו חכמים כל נותני טעמים לא ,וההוא מדאורייתא אסור דמין בשאינו מינו בטעמא ,דיהיב טעמא בשאינו מינו בששים כגון בצל וקפלוט

 כיון שהאיסור מתפשט, בכל אע"פ הצריכוהו ששים בצלול ,ואפילו במין במינו דבטל מדאורייתא חד בתרי ,דבציר מהכי בטיל טעמא , ואע"גלבטלו אלא בששים
או ק' הכי  שאין טעמו ניכר דלא פלוג רבנן. ודאמר רבא לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור והכא שרי אף על גב דהכא ליכא טעמא כלל דהא איכא ס'

רבא דלא שרינן  פירושא דרבא נמי לרבי יהודה קאמר ובמינו ומשום דאמר אביי דלר' יהודה אף על גב דבעלמא מין במינו לא בטיל בזרוע בשלה בטל קאמר
יה אבל בזרוע בשלה כולי האי אלא טעמיה הוא דשרינן דכיון דבקדשים טעם כעיקר אסור הוה לן למימר לרבי יהודה דלא ליבטיל טעמא ואפ"ה מבטלינן ל

דבפ' אלו  דרבנן ואע"געם כעיקר בחולין מהיכא שנמחה הזרוע עצמו לא למדנו שיבטל. ומדאמרינן לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור משמע דט
דטעם כעיקר מדרבנן כדמוכחא סוגיין.  וכן פסק רש"י ז"ל ,כבר כתבתי תירוצו של דבר בחידושי ,עוברין ]דף מד א[ משמע דטעם כעיקר בחולין מדאורייתא

דאי ס"ד מדרבנן מבשר בחלב מ"ט לא  ,אוהביא עוד ראיה מדאמרינן בפ' כל הבשר )דף קח א( גבי טיפת חלב דאמר אביי ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאוריית
( יה מדאמר רבי יוחנן התם בפ"ב דע"ז )דף סז.אלמא ס"ל לרבא טעמו ולא ממשו דרבנן. עוד הביא רא ,ורבא דחייה ואמר דרך בשול אסרה תורה ,גמרינן וכו'

ואי סלקא דעתך טעם כעיקר דאורייתא אמאי אין  ,וקין עליוטעמו ולא ממשו אסור ואין ל ,וזהו כזית בכדי אכילת פרס ,כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו
תא כדמוכח סוגיין דפסחים דטעם כעיקר דאוריי אבל ר"ת ז"ל כתבהולכין בספקו להקל כשאר ספקות של דבריהם.  ולפי שיטה זו .אלא ש"מ דרבנן ,לוקין עליו
ה"מ במין במינו דומיא דזרוע בשלה דבמין במינו  ,דמשמע הא בחולין שרי ,אסורוכי קאמרינן הכא בסוגיין לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים  ,()דף מד.

לאו  ,דאמר רבא דרך בישול אסרה תורה וההיא נמי דפרק כ"ה ,בנו למעלהואליבא דרבי יהודה וכמו שכת ,לא הוי טעם כעיקר דאורייתא אלא בקדשים בלחוד
לא קשיא דאע"ג  ,דע"ז טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו והא דאמר רבי יוחנן בפ"ב ,משום דס"ל לרבא טעם כעיקר דרבנן אלא לומר דמהתם לא תפשוט

( אין לוקין עליו דאין עונשין וכדאיתא בפ' אלו עוברין )שם ,דאי לרבנן דגמרי לה מק"ו דנזיר דאין איסורו איסור עולם ,דטעם כעיקר דאורייתא אין לוקין עליו



 ,דאם טעם כעיקר דאורייתא ודאי לוקין עליוולא מחוור  .דהא לית בהו אלא עשה ,אין לוקין עליו גויםולרבי עקיבא נמי דגמר לה מבנין אב דגיעולי  ,מן הדין
דכי אזהר רחמנא אנבלה גופא  ,טעם כשם שלוקין על העיקרבגלוי מילתא בעלמא סגיא דטעם כעיקר וממילא לוקין על ה ,דכיון דבעיקר גופיה ודאי איכא לאו

דהא נפקא לן ]שם ע"א[ מדכתיב תזבח  ,דלית בהו לאו ור פסולי המוקדשין דלקי ואע"ג[ בגוזז ועובד בבכודכותיה אמרינן ]בבכורות דף טו: ,ואטעמא אזהר
 ,דטעמא דמילתא דכיון דבמוקדשין גופייהו כתיב לאו ומוכחינן מדכתיב תזבח ואכלת דאף בכור פסולי מוקדשים אסור ,ואכלת ולא חלב בשר ולא גיזה ועבודה

פסקן של דברים בביטול האיסורין ונמצא עכשיו דברי רש"י ז"ל עיקר.  ולפיכך נראין .ממילא אמרינן דבכלל לאו לא תעבוד ולא תגוז הוא והכא נמי דכותיה
וה"מ  ,ופרשינן התם מין במינו ברובא ,וכדאמר רבא בפרק התערובות )דף עט א( אמור רבנן ברובא ,נתערב גופו דאורייתא ברובא בטיל דמין במינו ואפי'

וכו'  [ מין במינו אי נמי מין בשאינו מינויל בפירקין ]דף צז:וכדאמרינן לע ,מדאורייתא אבל מדרבנן בין שנתערב גופו ונבלל בין שאין שם אלא פליטתו בששים
 אבל יבש ביבש אפילו מדרבנן חד בתרי בטל ובסמוך נאריך עוד בזה בס"ד.  ,מיהו כי בעינן ששים במין במינו הני מילי בדברים הנבללין ,בששים

 ,נו מינו בטעמאכדאמר רבא בפ' התערובות )דף עט א( מין בשאי ,כל היכא שנתערב גופו ויהיב טעמא אפילו באלף אסור מדאורייתא ולענין מין בשאינו מינו
ואי איכא  ,ש"מ דמין שנתערב בשאינו מינו בגופא ובטעמא אפילו באלף אסור מדאורייתא ,דומיא דמאי דקאמר במין ומינו ברובא ,ובודאי מדאורייתא קאמר

א ואי לא יהיב טעמ ,ואי ליכא כזית בכדי אכילת פרס אסור מדאורייתא מיהו אין לוקין עליו ,(כדאיתא בפ' אלו עוברין )דף מד. כזית בכדי אכילת פרס לוקה
וכיון שכבר  ,מדרבנן ולפי שיטת רש"י ז"ל .שלפי שיטת ר"ת ז"ל הוא מדאורייתא ,והיכא שנתערב בדבר טעמו ולא ממשו היינו טעם כעיקר ,שיעורא בששים

 ,דאין אנו יודעין אם היה בו ששים אם לאו ,ונשפך הרוטב ,ינה שאם נפלה חתיכה של נבלה לתוך הקדרה ופלטהנפקא מ ,כתבנו שדברי רש"י ז"ל נראין עיקר
רא דמשמע דלחומ ,גבי כחל דבכוליה משערינן דאי במאי דנפיק מיניה משערינן מנא ידעינן דאע"ג דלעיל ]דף צז:[ אמרינן ,ן של דבריהםתולין להקל ככל איסורי

ולפיכך ראו חכמים להשוות  ,יהו כל האיסורין בספק וכל אחד ואחד ישער במה שנראה בעיניו , דאי אזלינן לקולאאי אפשר לעמוד עליוה"מ בדבר ש ,אזלינן
 כגון אם נשפך הרוטב וכיוצא בדברים הללו אזלינן לקולא: ,אבל במה שאינו בא אלא באקראי בעלמא ,מדותיהן

 סעיף ד

  ב חידושי הרשב"א מסכת חולין דף צז עמוד

בחתיכת דאיבעיא להו אי בדידיה משערינן אי במאי דנפיק מיניה, כתב הרמב"ן ז"ל דדוקא כחל הוא דאיבעיא להו משום דכחל עצמו מותר, אבל בחלב או  הא
 מיניה מנא ידעינן.דאי במאי דנפק  נבילה שנפלה לתוך הקדרה ודאי מפשט פשיטא ליה דבדידיה משערינן, ונכון הוא, ואסיקנא אף בכחל דבדידיה משערינן

דלא אמרו בדידיה משערינן אלא בכחל ובדומה לו שאינו חוזר להתירו הראשון וכדאמרינן וכחל עצמו אסור, אבל כל דבר שחוזר להכשירו  והראב"ד ז"ל כתב
ר משום דם. ולק' קי"ב ב' ס"ל כגון כף חולבת שנתחבה בקדרה של בשר או בהפך שחוזרת להכשרה ע"י הגעלה, או בשר שנמלח ]בתוה"ב כתוב שנמלח ונאס

ב וכבר דחוזר להכשרו[ ואוסר משום דם שחוזר להכשרו ע"י מליחה אין משערין אלא במאי דנפק מיניה, ומשערין אותו באומד יפה, וכן הורה למעשה וכת
סור אוכן הדין לחתיכה של בשר שאין  ,אותו בגופו ומן הטעם הזה אמר לי כל דבר שחוזר להכשרו אין משערין ,נעזרתי בקבלה זו מפי הרב ר' יוסף אבן פליט ז"ל

דכיון שפירשו טעם הענין דמאי דנפק מיניה לא  וזה מן התימה .אלא משום דם שהרי היא חוזרת להכשר ע"י מליחה, הילכך אין משערין אלא ביוצא ממנה
 ז"ל, אלא מיהו היכא שנער בכף חדשה התוספות ז"ל וכן כתב הרמב"ןוכן דעת רבותינו בעלי ידעינן, מה לי חוזר להכשרו או שאינו חוזר להכשרו והכל אחד, 

ה , אבל אם ישנכזית חלב ואח"כ תחבה בבשר אין צריך אלא ששים כחלב שנבלע בו, דהא ידעינן כמה הוי, וכן הדין אם נער כזית חלב בכף ישנה שאינה בת יומה
ואין  חענ"נדמסתברא דלא אמרינן בבלועה  אבל הרמב"ן ז"ל כתבובכולה משערינן,  ובת יומא בזה איכא למימר דחזר כל מה שנבלע בכף חתיכה דאסורא

ע מינה משערין בין בישנה בין בחדשה אלא במאי דבלעה לבד, ומיהא דאמרינן לעיל קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בשל בנותן טעם ליכא למשמ
וכן הוא ודאי דכל היכא דלא ידעינן כמה נפיק  ,מפרשים, דההיא בדאיכא קפילא למטעמיה היאכלל דבמאי דנפיק מיניה משערינן כמו שראיתי למקצת מן ה

מאחד בששים מיניה ואיכא קפילא מטעמינן ליה, ואי ליכא טעמא אף על גב דליכא ששים בדידיה מותר דכיון דליכא טעמא מידע ידעינן דלא נפיק מיניה טפי 
 והלכך שרי, אבל ליכא קפילא ודאי בכולה קדרה משערינן דמאי דנפק מיניה לא ידעינן.

  תורת הבית הארוך בית ד שער א

הנשה  איסור שנתערב בהיתר אעפ"י שמכירו וזורקו אוסר את תערובתו בפליטתו אם אין בהיתר ששים כנגד כל חתיכת האיסור. דתנן בפרק גיד הנשה גיד
עם. וכן חתיכת נבלה וחתיכת דג טמא שנתבשלו בזמן שמכירו בנותן טעם. אם אין מכירו כולן אסורות. ]דף א עמוד ב[ והרוטב בנותן ט –שנתבשל עם הגידין 

י כל שאר עם החתיכות בזמן שמכירה בנותן טעם ואם לאו כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. אלמא אעפ"י שחתיכות האיסור בעין ומכירן וזורקן אפילו הכ
לענין גיד הנשה אין הלכה כמשנתנו דמשנתנו כמאן דאמר יש החתיכות אסורות אם אין בהן כדי לבטל טעם חתיכת האיסור וכן בגיד הנשה. ומכל מקום אנן 

ואנן קיימא לן כמאן דאמר אין בגידין בנותן טעם כמו שיתבאר בשער זה. וכשמשערין אין משערין באומד במה שפלטה חתיכת איסור אלא  ,בגידין בנותן טעם
ה בהדי בישרא בששים וכחל מן המנין אמר רב יצחק בר מנשיא וכחל עצמו בכל החתיכה משערין דגרסינן בפרק גיד הנשה כחל כל היכא דלא קרעיה ובשלי

ה משערינן אסור נפקא מינה דאי נפל לקדירה אחרת אוסר. אמר רב אסי כי הוינן בי רב כהנא איבעיא לן כי משערינן בדידיה משערינן או במאי דנפק מיני
תה נפל לקדירה אחרת לא יאסור כלומר אחר שאנו רואין כאלו יצא כל החלב שבו. ופרקינן פשיטא דבדידיה משערינן דאי במאי דנפק מיניה מנא ידעי אלא מע
 כיון דאמר רב יצחק וכחל עצמו אסור שויוה רבנן כחתיכת נבלה. 

דלא  אב"ד ז"ל כתבומיהו הרומכאן אנו למדין לכל האיסורין שאין משערין באומד כמה פליטתו אבל בכולו אנו משערין ואפילו באיסורין של דבריהן ככחל. 
ל בשר או אמרו אלא בכחל וכדומה לו שאינו חוזר להיתרו הראשון וכדאמרינן וכחל עצמו אסור. אבל כל דבר שחוזר להכשירו ככף חולבת שנתחבה בקדירה ש

וכן הורה ק מינה באומד יפה. בהיפך שחוזרת להכשירה בהגעלה או בשר שנמלח ונאסר משום דם שחוזר להכשירו על ידי מליחה אין משערין אלא במאי דנפ
ר ומן הטעם הזה אמר לי אלו דברי הרב ז"ל. ודבר זה נראה יפה דהיאך אפשר שנשע ,ז"ל הרב ר' יוסף ז"ל אבן פליטוכתב וכבר נעזרתי בקבלה זו מפי  ,למעשה

לא שקשה בכולו ועשייתו כאלו כולו אסור והרי אתה מכשירו מידי איסורו במקצת גיעול או במקצת דם שאתה מוציא ממנו ונשאר השאר שבו מותר לפניך. א
שנפל לקדירה של בשר מכל מקום אינו אוסר אלא בחלב שבו וחלב שבו הרי אתה ממרקו קודם  לן שאם כן אף בכחל נאמר כן שאעפ"י שאין לו הכשר לאחר

ר דכיון שתלו הדבר בטענה שאין אנו יודעין כמה יצא ממנו מה לי חוז ועוד יש לתמוהשנפל בקריעה ובטיחה ואם כן היאך אתה רואה אותו כאילו כולו איסור. 
 ,לבאלא מיהו היכא דניער בכף חדשה כזית ח .ז"ל וכן דעת הרמב"ןן משערין אלא בכולו. וכן דעת רבותינו הצרפתים. להכשירו מה לי אינו חוזר. אלא לעולם אי

אבל אם היא ישנה  .וכן הדין אם ניער כזית חלב בכף ישנה שאינה בת יומה חלב שנבלע בה דהא ידעינן כמה הוי,ואחר כך תחבה בבשר אין צריך אלא ששים כ
דמסתברא דלא אמרינן  אבל הרמב"ן ז"ל כתבובכולה משערין דמאי דנפק מינה לא ידעינן.  ,ר כל שבלוע בתוך הכף מבשר בחלב חתיכת נבלהובת יומה י"ל דחז

 ואין משערין בין בישנה בין בחדשה אלא במאי דבלעה לבד.  ,בבלוע חתיכה עצמה נעשית נבילה

ואני ואם בישל בנותן טעם דאלמא במאי דנפק מינה משערינן ולא בכולה קדירה.  ,בשל בה חלבמי שהביא ראיה מהא דתניא קדירה שבשל בה בשר לא י וראיתי
שאין ראייתם ראיה כלל דההיא הא אוקימנא בדאיכא קפילא למיטעמיה והדין כך הוא באמת דכל היכא דלא ידעי מאי דנפק מיניה אי איכא קפילא  אומר

מותר דכיון דליכא טעמא מידע ידעי דלא נפק מיניה טפי מאחד בששים שבהיתר והוא שלא נמחה שם גופו  וטעמיה וליכא טעמא אף על גב דליכא ששים בדידיה
 של איסור וכמו שאני עתיד לכתוב למטה באיסורין שבטל בששים. אבל ליכא קפילא בכולה קדירה משערין דמאי דנפק מיניה לא ידעינן.

  חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צז עמוד ב

 דידיהמשערינן או במאי דנפק מיניה משערינן. פי' לפי שאין גוף הכחל אסור לפיכך שאלו כן אבל בשאר כל האיסורין כגון חתיכה של נבלה פשיטא דבבדידיה 
הם  דות חכמים כךשיש לומר ניזיל בתר אומדנא, מאע"פ משערינן. ומהדרינן פשיטא דבדידיה משערינן דאי במאי דנפק מיניה משערינן מי ידעינן כמה הוי. פי' ו

 ביושר ובהשוייה שלא ליתן תורת כל אחד ואחד בידו.



דהא לא  ושמעינן מינה שכף שניער בה קדרת חלב או קדרה שבשל בה חלב ובשל בה בשר בכף עצמה ובקדרה עצמה משערינן דבמאי דנפיק מינייהו פשיטא דלא
ז"ל אמר דכי אמרינן בדידיה משערינן הני מילי בדבר שאינו חוזר להיתרו הראשון  דאבל מצאתי שהראב"ידעינן כמה הוי וכן דעת רבותינו הצרפתים ז"ל. 

בהן משערינן לעולם כגון קדרה +ברשב"א ובר"ן כתבו כגון כחל+ דנעשית היא עצמה חתיכה דאיסורא אבל בדבר שחוזר להיתרו הראשון כגון כף וקערה וכיוצא 
ן פלאט ידעינן מיהו משערינן ביה באומד יפה ובעין יפה, וכן הורה למעשה ונעזר מפי השמועה מן הרב ר' יוסף בבמאי דנפיק מינייהו ולא בדידיה ואף על גב דלא 

 רש וחלוק בכלז"ל. והסברא קרובה על דרך אפשר לסוחטו מותר, אבל מכיון שאמרו בגמ' דאי במאי דנפק מיניה מי ידעינן כמה הוי ולא עירב טעם אחר אין הפ
אלא בו, ובודאי היכא דאיכא קפילא טעים קפילא וכי ליכא טעמא שרינן ליה ולא אמרינן הא ליכא ששים בדידיה דהא ידעינן כמה הוי איסור שאין משערין 

אותו חלב בטעמא, אלא היכא דליכא דטעים ליה דבעינן לשעוריה חיישינן לכוליה, אבל אפשר שנאמר שאם ניער מעט חלב בכף וחזר וניער בו בשר משערין ב
נפלה טיפת חלב רותחת בכף משערינן בה דהא ידעינן כמה הוי, ויש לומר  ור כל אותו חלב שניער בו, וא"נדעינן כמה הוא ואי אפשר לאסור אלא כשיעדהא י

נן כמה דדוקא בכף חדשה אבל בכף ישנה לא משום דאותה טיפה עצמה נתנה טעם בכף ונעשה כל הבלוע בכף שבלעה בבישולין אחרים נבלה, ואוסר ולא ידעי
מסתברא בין הוא ולא כמה נפיק מיניה, ומיהו בחדשה אפי' בקדרה נמי במאי דבלעה משערינן, ואיני מוצא מקום לסברת הרב ר' אברהם בר' דוד ז"ל בכאן. ו

 קמן בפ' כל הבשר.בחדשה בין בישנה לא אמרינן במאי דבלעה בשאר בישולין נעשה נבלה דכי האי גונא בבלוע לא אשכחן, ועוד מן הטעמים שיתבארו ל

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לה עמוד א

ק דכי משערין בכוליה היינו בדבר שאינו חוזר להיתרו דומיא דכחל אבל בדבר שחוזר להיתרו כגון כלים הבלועים מאיסור משערין במאי דנפי וכתב הראב"ד ז"ל
אבל  .ז"ללט ונתעזרתי בקבלה זו מפי הרב רבי יוסי אבן פ וכתב ז"ל .מינייהו באומד יפה שכיון שחוזר להיתרו אינו בדין לשער בכולו שהרי אין כולו גוף איסור

 ומיהו הני מילי היכא דלא ידעינן כמה .טעמא משום דלא ידעינן מאי דנפיק מיניה אפילו בדבר החוזר להכשרו משערינן בכוליה דכיון דתליא ,בתוספות אמרו
פי טדאע"ג דלא ידעינן כמה נפיק מינה הא ידעינן דלא בלעה  ,אבל כף חדשה שנפל בה כזית חלב וחזר ונער בה את הקדרה אין משערין בכולו ,בלע כגון כף ישנה

אם חזר ונער בה את הקדרה איכא מ"ד  ,שלא נער בה אלא כזית חלב אע"פ ,אם היא כף ישנה של בשר ומיה .הילכך משערינן ששים באותו זית ומותר ,מכזית
ך הלכ ,חענ"נסובר שאין אומרים בבלוע  אבל הרמב"ן ז"ל .נאסר הכל דחענ"נ ועכשיו כשנער בה חלב ,לפי שאין אנו יודעין כמה בלעה מן הבשר ,דבכולה משערין

 אין משערין אלא באותו זית.

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן מח

כולה חתיכה של אסור ולא משערינן  ואם בשל בקדירה של איסור אם היא בת יומא התבשיל כולו אסור שהרי אין בתבשיל ס' של איסור דמשערינן כאלו הקדירה
בחתיכות כמה בלעה בתוכה תחלה מן האיסור דהא לא ידעי' כמה בלעה. הילכך לעולם חומרא אם בשל איסור בקדירה של היתר לא נשער ששים כי אם ברוטב ו

מן האיסור תחלה רואין כאלו הקדירה כולה  של היתר ולא במאי דבלעה קדירה מן ההיתר ואם בשל היתר בקדירה של איסור לא נשער במאי דבלע הקדירה
איסור מאיסור. אבל אם בשל היתר בקדירה של איסור שלא היתה בת יומא התבשיל מותר דנותן טעם לפגם הוא ושרי אבל לכתחילה אסור לבשל בקדירה של 

 אפילו אינה בת יומא כדאמרינן שלהי ע"ז דגזרי' שאינה בת יומא אטו בת יומא.

  ות איסורי מאכלות אות יגאורחות חיים הלכ

פחות מכן יג. המבשל כחל בפני עצמו בלא קריעה ובלא טיחה מותר לאכלו. אם בשלו עם דבר אחר משערין בששים עם הכחל ויהיה הכחל אסור והשאר מותר. ב
הבשר וגם החלב שבו נתבשל עם הבשר הכל אסור. והואיל והוא מדבריהם הקלו בשיעור שיהיה הכחל מן המנין. וטעם הכחל שהוא אסור לפי שקלט מטעם 

 וכן דעת הרשב"א ז"ל.שבו ואוסרו לפי דעת שאר הפוסקים דאי נפל לקדרה אחרת והיא בקדרה ששים כמותה שהתבשיל מותר ומשליך החתיכה. 

כחל משערינן בדידיה משום דעשוהו ובכל מה שהוא היתר דומיא דכחל כגון לב וכבד משערין במאי דנפק מיניה לפי אומדן הדעת ולא בעינן בדידיה דדוקא ב
 וכן דעת הר' דודאבל הבעל התרומה ז"ל כתב דבכולן משערינן בדידיה דמאי דנפק מיניה לא ידעינן  וכן דעת הבעל העיטור ז"לכחתיכת נבלה אבל בעלמא לא, 

בו ששים )מכל( ]נגד כל[ חרסי הקדרה מותר ואם לאו שכתב בקדרה חולבת שבשל בה בשר או של בשר שבשל בה חלב משערין אותו התבשיל אם יש בר לוי ז"ל 
ז"ל וביאר עוד ואמר ולא באיסורי תורה בלבד אמרו אלא  וכן נמי דעת הרשב"אאסור דבדידיה משערינן דאלו מאי דנפק מיניה לא ידעי' כדאמרינן בכחל. 

לין אלא במה שאיסורו מתוכו כגון כחל וחתיכת נבלה וכיוצא בהן שאין יכודלא משערינן בדידיה  והר' ]שם טוב[ בן פלכו ז"ל כתבאפילו באיסורין של דבריהם. 
וכן נמי עתא לחזור להתיר אבל במה שאיסורו בא לו מן החוץ כגון קדרה וכף וקערה שיכולין לחזור להתירן בהגעלה משערינן במאי דנפק מיניה לפי אומדן ד

בת יומה ]דבאינה בת יומא[ קים להו לרבנן דכל תבשיל שעברה צורתו בלילה אחת בדפני הכלי דדוקא בקדרה  פסק הבעל המאורות ז"ל. וכתב הרב בעל העטור
 ה בת יומא ויש ששים נמי הכל מותר.אפילו בשר בחלב לפגם הוא ומותר בדיעבד אבל לכתחלה ודאי אסור כדאיתא בסוף גמ' דע"ז ואם בשל בקדר

  בית הבחירה )מאירי( מסכת חולין דף צז עמוד ב

כתבו שלא  וגדולי המפרשים .ביארנו שכשמשערין האיסור אין משערין באומד מה שפלט אלא בכל האיסור ואפי' באיסור חכמים כגון כחל אנו אומרין כןכבר 
א חוזר ובא אבל דבר שמותר מצד עצמו אלא שבליעתו גורמת לאיסור זה והו ,נאמר כן אלא באיסור שהוא אסור מצד עצמו ושאינו בא לידי היתר כמו שביארנו

וכן חתיכת בשר שלא נמלחה ולא הוכשרה מדמה במלחה על חתיכה מלוחה אחר שאותה  ,לידי היתר כגון כף חולבת בקדרה של בשר שבאה לידי היתר בהגעלה
היאך אתה משער בכלו שאין אנו יודעין אומדין אותה באומד יפה ואע"פ ו ,חתיכה שהיתה מלוחה באה לידי היתר במליחה אין משערין אלא במה שיצא ממנה

  .ואף הם הורו בה למעשה ונעזרו בה בקצת גאוני ספרד ,והרי אתה מכשירו ונמצא היתר לפניך

ראיתי לקצת מחברים שאין משערין בכלו אף בבשר האסור אלא בכחל לבד כמו שנזכר דבר זה בכחל דקאמר כחל בששים וכו' ועליו הוא אומר  וגדולה מזו
 שדרך לצאת ממנו עקר מה שבתוכו והיינו דקאמר דאי במאי דנפק מניה היכי ידעינן כלומר הואיל ודרכו לצאת ממנו יותר משאר בשרבדידה משערים וכו' מפני 

ויש שאין להם אלא מעט אבל בשר אחר אף של איסור אומדין בריוח ודיו וכל שכן בחתיכת בשר שלא נמלחה  ,וכן יש בהמות שהשד שלהן יש בהן חלב הרבה
של היתר או מלחוה על חתיכה מלוחה שהרי קרוב הוא לידע חתיכה כיוצא בה לראות את פליטתה מצד מליחתה אלא שבכבד מיהא הואיל ודמיו שנתבשלה ב

שהרי תלו הדבר  ,שהסברא נכונה אין שטת הסוגיא מוכחת כןאע"פ ואף הראשונה  .ויש מרחיקין בזו השניה ר"ל בבשר האסור ,מרובין מחמירין לשער בכלו
שכל זמן שנודעה לנו פליטת האיסור כמה היא  ,ומ"מ אף לדעת האומרים לשער בכל אף במה שיש היתר לאיסורו מודים הם .במאי דנפק מנא ידעינן דאי

כזית  דע לנו שאין בכף זו אלאאין משערין אלא לכזית שהרי נו ,ניער כזית חלב בכף חדשה ואחר כך הגיס בה קדרה של בשר ?כיצד ,שמשערין בה ולא בכלה
 חלב.

 סעיף ט

  שו"ת הרא"ש כלל כ סימן ב

ונתערבו יחד אלו שני תערובות.  ,ובקדירה אחרת היו בו ל' של היתר ונפל לתוכה זית של דם ,ושאמרו לך שאני מתיר כ"ט זיתים של היתר שנפל בו זית של חלב
דכל  ,אי בעית אימא סברא אי בעית אימא מתניתין. אי בעית אימא סבראודאי אני מתירן, אעפ"י שכל תערובות היה לבדו אסור הותר כשנתערבו יחד בשוגג, 

ומה לי  ,דמה לי איסור המבטל איסור ,וטעם דם וחלב אינו שוה הרי שנתבטל טעם החלב בששים וטעם הדם בס' ,אסור בטל כשאינו יכול לתת טעם בהיתר
בהיתר. ודכוותיה אמרינן בזבחים פרק התערובות )עח( אמר ר"ל הפגול והטמא היתר המבטל איסור רק שיתבטל טעם האיסור ולא יהא עוד לו ליתן טעם 

ש"מ איסורין מבטלין זה את זה. והשתא אפילו דבר שבטל ברוב  ,והנותר שבללן זה בזה ואכלן פטור, אי אפשר שלא ירבה מין על חבירו ויבטלנו. ש"מ תלת
מבטלו כמו ההיתר. ואי בעית אימא מתניתין דתנן בפ' שני דערלה הערלה מעלה את הכלאים איסור מבטל איסור כל שכן דבר שאוסר בנתינת טעם שהאיסור 

מעלה והכלאים את הערלה והערלה את הערלה. כיצד? סאה של ערלה שנפלה למאתים ואחר כך נפלה סאה ועוד של ערלה או של כלאי הכרם זו היא שהערלה 
מר עלה בירושלמי לאו דוקא מאתים אלא מאה ותשעים ותשע, דאילו מאתים ממש כבר נתבטלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה. וקא



והותר  הסאה שנפלה למאתים ולא בעי תו צירוף. אבל כשנפלה לקצ"ט נאסר הכל וכשנפלה עוד סאה ועוד של איסור מצטרף איסור האחרון עם היתר הראשון
 עיל.הכל, וכל שכן דבר שמתבטל בנתינת טעם כדפרשינן ל

 סימן צט

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צח עמוד א

 בס'; אמר לפניו ר' שמואל בר רב יצחק: רבי, אתה אומר כן, הכי אמר רב –אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה 
במאה. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה, דכתיב: ולקח הכהן את הזרוע בשלה וגו',  –אסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל איסורין שבתורה 

בהדי איל מבשל לה, מר סבר: מחתך לה  אלא שנתבשלה עם האיל. דכו"ע ותניא: בשלה ]צח:[ אין בשלה אלא שלימה, ר' שמעון בן יוחאי אומר: אין בשלה
מחתך לה והדר מבשל לה, מיהו, מר סבר: בהדי איל מבשל לה, ומר סבר: בקדרה  –בעית אימא, דכ"ע  והדר מבשל לה, ומר סבר: מבשל לה והדר מחתך לה; ואי

; מאן דאמר בששים, סבר: בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן, אליבא דרשב"י –בתרא אליבא דדברי הכל, ללישנא  –אחרת מבשל לה, ללישנא קמא 
 בהדי בשר משערינן, והוה ליה במאה. והוה ליה בששים, מאן דאמר במאה, סבר: בשר

  רש"י מסכת חולין דף צח עמוד ב

ת"ק  דאין מקרא יוצא מידי פשוטו וקרא משמע דעם האיל מבשלו. –בהדי איל מבשל לה  ת"ק ור"ש. –דכ"ע  לא נתפרש באיזה לשון. –אין בשלה אלא שלימה 
מן האיל והדר מבשל לה בהדיה ואשמועינן שלימה מבשלה ואינו מחתכה לחתיכות, ור"ש אתא לאשמועינן דכמות שהיא מחוברת לאיל  –סבר מחתך לה 

והשתא קא מסיים למלתיה דאמרן לעיל ושניהם לא למדוה ללישנא קמא דאוקמינן דבין ת"ק ובין ר"ש בהדי איל מבשל לה ילפי  –ללישנא קמא כו'  מבשלה.
דאוקמינן ת"ק דבקדרה אחרת מבשל לה ילפי מילתייהו מדר"ש דחזינן דבשיל היתר  –וללישנא בתרא  דלעיל מזרוע בשלה אליבא דדברי הכל. הנך אמוראי
דף קלד:( איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה עד גף של יד  וע דתנן בפרק הזרוע )לקמןשהכתף אינו בכלל זר ,ובזרוע יש עצם הרבה ובשר מועט ,בהדי איסור
סבר עצם לא בעיא לשעוריה  –ומ"ד מאה  דאיל משערינן וקים להו לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא. –בהדי בשר ועצמות  דזרוע. –בשר ועצם  אשפלד"ו.

 וכי משערת בשר דזרוע בהדי בשר דאיל איכא מאה. ,דהא לא פליט טעמא מינה

 הלכה ט עם ביאור ידיד נפש מי נזיר פרק וירושל

י יֹוֵסי בא לחלוק,  ין  ואומר שהשיעור של אחד בששים ואחד במאהָאַמר ַרבִּ יסּורִּ ָאר ָכל ָהאִּ ָבָשר, הּוא שְּ ָאַמר ַר  והראיההּוא ָבָשר בְּ י יֹוָחָנן, דְּ ֵשם ַרבִּ י ַאָבהּו בְּ בִּ
יּסּור  אִּ לֹוט  אפשרות לדעת אם האיסור נתן טעםאם נתערב מין במינו שאין ּולְּ יּלּו ַקפְּ יּלּו ָבָצל כִּ ין אֹותֹו כִּ ָשֲערִּ בצל או קפלוט, ולוקחים  כאילו האיסור הואמְּ

 אותה מידה של היתר ומכניסים לתוכה בצל באותה מידה של האיסור, ואם הבצל נותן טעם, גם האיסור נתן טעם.

דֹון?  שִּ ים שלפנינושואל במה חולקים האמוראַמאי כְּ ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ֵני טְּ ַאָהן ָאַמר נֹותְּ ֵמָאה, וְּ ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ֵני טְּ ים? ? ַאָהן ָאַמר נֹותְּ ֵניֶהן  ומסבירה הגמראשִּ ּושְּ
יר  ל ָנזִּ ין ֵמַאיִּ ֵמידִּ ֵני ַמאן דְּ  נאסר! ואכןכי הזרוע מתבשלת עם האיל, ולכאורה הזרוע, שאסורה לזרים, אמורה לאסור את האיל! ואנו רואים שהאיל לא לְּ ָאַמר נֹותְּ

ל  ַאיִּ ֵמָאה לְּ רֹוַע ֶאָחד מִּ ֵמָאה, ַאתְּ עֹוֶשה ֶאת ַהזְּ ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ם וכיון שיש פי מאה בשר כלומר, הוא משער את בשר הזרוע בלי העצמות, כי העצם לא פולטת טעטְּ
ָאַמר נֹותְּ  באיל מאשר בזרוע, אין הזרוע אוסרת את האיל! שִּ ּוַמאן דְּ רֹוַע ֶאָחד מִּ ים, ַאתְּ עֹוֶשה ֶאת ַהזְּ שִּ שִּ ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ל ֵני טְּ ַאיִּ ים לְּ כי לוקח בחשבון את העצמות, שִּ

ֵמָאה, ַאתְּ  ואין באיל פי מאה אלא פי ששים, ואם האיל מותר, משמע שהאיסור בטל בששים! וזה שהגמרא אומרת ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ֵני טְּ ָאַמר נֹותְּ יא ֶאת  ַמאן דְּ מֹוצִּ
רֹוַע ָהֲעָצמֹות  ן ָהֲעָצמ מודד רק את הבשרַהזְּ רֹוַע מִּ יא ֶאת ַהזְּ ים, ֵאין ַאתְּ מֹוצִּ שִּ שִּ ים ֶאָחד מִּ ָעמִּ ֵני טְּ ָאַמר נֹותְּ ן  ושואלֹות. ּוַמאן דְּ יא ֶאת ָהֲעָצמֹות מִּ ֵשם ֶשַאתְּ מֹוצִּ ּוכְּ

ל!  ן ָהַאיִּ יא מִּ רֹוַע, ָכְך ַאתְּ מֹוצִּ עצמות מהאיל העלת אם אתה מודד רק את הבשר שבזרוע כי אין בעצמות נותן טעם, הרי באותה מידה אתה מוציא את מה התוַהזְּ
יל  ומודד רק את הבשר שבאיל ושוב אתה מקבל אותו יחס ואין באיל אחד למאה! ועונה ינֹוֶפת  אין אתה יכול לומר כךֵלית ָיכִּ י, ֵאין טִּ ַתנִּ גון סובין פסולת, כדְּ

ין שֶ  שבחיטה ם ַהחּוּלִּ ָטֶרֶפת עִּ צְּ ין, מִּ ינֹוֶפת ֶשל חּוּלִּ ין, ֲאָבל טִּ רּוָמה ֶלֱאסֹור ֶאת ַהחּוּלִּ ם ַהתְּ ָטֶרֶפת עִּ צְּ רּוָמה, מִּ הַ ל תְּ רּוָמה לְּ והסברא נותנת, כי גם ֲעלֹות ֶאת ַהתְּ
תרומה נותנים טעם. אבל לבטל את הטעם, גם העצם וגם בתרומה וגם בזרוע, אתה מודד רק את מה שנותן טעם, ולכן אין העצמות שבזרוע ואין הפסולת שב

 הפסולת סופגים מהאיסור, לכן לוקחים בחשבון גם את העצמות וגם את הפסולת בתרומה.

רּוָמה  ינֹוֶפת ֶשל תְּ י ָבֵעי, טִּ יבִּ ין לְּ מאחר שראינו שהטינופת אינה מצטרפת לאסור את החולין ַרב בִּ ם ַהחּוּלִּ ָטֵרף עִּ צְּ רּוָמה? ַהֲעלֹוַמהּו ֶשתִּ למשל, סאה ת ֶאת ַהתְּ
ָאַמר  תרומה, ומתוכה חצי סאה סובין, נפלה לתוך ארבעים ותשע וחצי סאה חולין. והגמרא פושטת ן ַמה דְּ יּסּור מזה שאמרמִּ ין אִּ יפִּ לִּ ין  ַרב הּוָנא, קְּ פִּ ָטרְּ צְּ מִּ

ָרה  יר, ָהָדא ָאמְּ ַהתִּ רּו זאת אומרת מכאן אתה למדלְּ ינֹוֶפת ֶשל תְּ רּוָמה.טִּ ַהֲעלֹות ֶאת ַהתְּ ין לְּ ם ַהחּוּלִּ ָטֶרֶפת עִּ צְּ  ָמה מִּ

  תורת הבית הארוך בית ד שער א דף ו עמוד א

כבר אמרנו שאין חרסי הקדירה מצטרפין עם ההיתר לבטל את  .אם מצטרפין אותן לבטל את האיסור אם לאו ,ולענין קליפין ועצמות של איסור או של היתר
 אמר לפניו ר' שמואל בר ,גרסינן אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורי תורה בששים ,אבל לענין קליפין או עצמות .האיסור

ולקח "תיב ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה דכ ,הכי אמר ר' יוסי אמר ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורי תורה במאה ,יצחק רבי אתה אומר כן
מאן  ,רשב"י אומר אין בשלה אלא שנתבשל עם האיל. דכולי עלמא בהדי איל מבשל ליה ,אלא שלמה "בשלה"ותניא אין  ",הכהן את הזרוע בשלה מן האיל

משמע  .והוה ליה במאה – ומאן דאמר במאה קסבר בשר בהדי בשר משערינן ,והוה ליה בששים –דאמר בששים קסבר בשר ועצם בהדי בשר ועצם משערינן 
משמע נמי מיהא דעצמות של איסור מצטרפין עם  משערין עם הבשר להעלות. ומ"משהרי עצמות האיל  ,מכאן דקליפין ועצמות של היתר מצטרפין עם ההיתר
משמע דקליפי איסור מצטרפין אדרבה  ,משמע דאין קליפי איסור מצטרפין עם האיסור אבל בירושלמיהאיסור לאסור את ההיתר דהא בשר ועצם משערינן. 

אבל  ,אין טינופת של תרומה מצטרפת עם תרומה לאסור על החולין :תניא ,דגרסינן התם במסכת תרומות פרק סאה תרומה ,עם ההיתר לבטל את האיסור
מן מה דאמר רב  ?עלות את התרומהר' ביבי בעי טינופת של תרומה מהו שתצטרף עם החולין לה ,טינופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה

הדה אמר טינופת של תרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה. אלמא קליפי האיסור מצטרפין עם ההיתר לבטל  ,הונא קליפי איסור מצטרפות להתיר
משערינן לומר שצריך בעלמא לשער ההיתר כנגד שלא אמרו כאן בשר ועצם בהדי בשר ועצם  ,ונראה ליאת האיסור ואין צריך לומר שאין מצטרפין עם האיסור. 

ואין צריך לומר קליפין  ,עצמות וקליפין של איסור מצטרפין עם ההיתר כרב הונא ,אלא אסמכתא בעלמא הוא לשיעור ששים דעלמא. והילכך ,עצמות של איסור
 ומצטרף עם האיסור. ,אוסר הוא – המוח שבעצמות של איסור ,עצמות שיש בהן מוח יתר שמצטרפין עם ההיתר. ומ"מועצמות של ה

 ר"ש מסכת תרומות פרק ה משנה ט

ק תני אין טנופת תרומה מצטרפת עם התרומה לאסור על החולין אבל טנופת חולין מצטרפין עם החולין להעלות התרומה עוד ירושלמי )הלכה ג( בפ" ירושלמי
חד מק' וההן ם אדערלה ובנזיר פרק ג' מינין )הל' ט( ר' אבהו בשם ר' יוחנן כל האיסורים משערין אותן כאילו הן בצל וקפלוט מאי כדון ההן אמר נותנים טע

הזרוע ומ"ד אמר נותנין טעם אחד מס' מ"ד בס' אין את עושה את הזרוע א' מק' לאיל מ"ד בק' את עושה את הזרוע א' בק' לאיל מ"ד בק' מוציא העצמות מן 
ופת תרומה מצטרפת עם התרומה בס' אין את מוציא עצמות מן הזרוע וכשם שאתה מוציא את העצמות מן הזרוע כך את מוציאן מן האיל לית יכול דתני אין טנ

מה מן לאסור את החולין אבל טנופת חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה רב ביבי בעי טנופת תרומה מהו שמצטרף עם החולין להעלות את התרו
( לוגתא בפלוגתא דגיד הנשה )דף צח:פ מה דאמר רב הונא קליפי איסור מצטרפין להיתר הדא אמר טנופת תרומה מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה הך

כמו כן דאיכא למ"ד התם בס' ואיכא למ"ד בק' ושניהן לא למדוה אלא מזרוע בשלה מ"ד בק' לא משער עצם הזרוע אלא הבשר ופריך אם כן תוציא העצמות 
ל את האיסור כמו שטנופת מסייע לבטל את התרומה מן הבשר שלא יסייעו לבטל בשר הזרוע ונמצא בטל בפחות ממאה ומשני לית יכול שהעצמות מצטרפים לבט

ין הכל ומסיק אפילו טנופת התרומה מצטרפת עם החולין לבטל התרומה ולהך מסקנא עצם הזרוע נמי מצטרף עם האיל לבטל בשר הזרוע וליכא כי אם מאה ב
לבטל למ"ד בק' דאמר בשר בהדי בשר משערים ולא בהדי בשר והך דירושלמי פליגא אסוגיא דפר' גיד הנשה דהתם משמע דאפילו עצמות היתר אין מצטרפין 

אלא דלכאורה לא קיימא לן הכי דהא קיי"ל כמ"ד בס' ואמרינן בפ'  .ועצמות ושמא איידי דנקט בשר בזרוע נקט בשר באיל ולאו דוקא וקולא גדולה היא זאת



מצטרפים לאיסור ולהיתר ולקמן בפ' בצל ]פרק י[ אמרינן בירושלמי )הל'  גיד הנשה דמ"ד בס' קסבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערים אלמא דעצמות
כל שבתוך ו( דביצה בששים, ומסיק עלה בשם רבי חנינא הירק והקליפה מצטרפין א"ר זעירא ואיסור מתוכן כלומר דאין משערין ביצה האסורה אלא לפי האו

ואין  .של ביצה האסורה מסייעת לבטל מה שבתוכה אף על גב דההיא סוגיא כמ"ד בס' הקליפה רב הונא אמר קליפי איסור מעלין את ההיתר שאף הקליפה
ה קדרה תימה כל כך דעדיפא מינה א"ר חנינא גופיה בגיד הנשה כשהוא משער ברוטב בקיפה ובחתיכות ואיכא דאמרי בקדרה עצמה ואיכא דאמרי במאי דבלע

מ"מ בין  .ושמא יש לחלק בין קדרה לעצמות וקליפין ,בירושלמי בג' דוכתי כוותיה ש"מ שכן הלכהושמא סוגיא דירושלמי כמ"ד בקדרה עצמה ומדאזלא סוגיא 
אבל למ"ד בששים משמע מדיליף מזרוע  .וכל שכן דאין מצטרפין לאיסור ,נלמוד דעצמות וקליפין של היתר מצטרפין לבטל האיסור ,למ"ד בס' בין למ"ד בק'

 ,וההיא דפרק בצל דמשמע דאפילו קליפי איסור מצטרפין לבטל צריך לחלק בין עצמות לקליפין ,לאו משום דאיכא ס' בשלה דעצמות הזרוע מצטרפין לאיסור אי
עם הירך  דהא גיד הנשה למ"ד אין בגידים בנותן טעם אם נתבשל ,ואעפ"כ לא מסתבר .דשמא יש לחלוחית של טעם בעצמות יותר ממה שיש בקליפי ביצים

הא אמרינן בירושלמי  ,דאע"ג דתנן לקמן בפ' בתרא )מ"ה( עצמות קדשים בזמן שהוא מכנסן אסורים ,דיפי עצמות לאיסור יותר מגידומי ע בפג"ה, מותר כדאיתא
ועצמות נמי דטעונים שריפה בפרק כיצד צולין )דף פג א( כשיש בהן מוח כדאיתא  ן בראשי כנפים והסחוסין היא מתניתין.)הל' ד( עלה ר' אבהו בשם ר' יוחנ

דמדאורייתא ברובה בטיל דזרוע באיל מין  ,סימנא בעלמא ואסמכתא הוא כדאיתא התם ,דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות הזרוע לכך נראה .התם
מידי  ,עצמות שבה מצטרפין לאסור לפי שבלוע טעם נבילה ,ומיהו חתיכת נבילה שנתבשלה ואחר כך נפלה בקדרה .ומדאורייתא מין במינו ברוב ,במינו הוא

אע"פ ו ,ואפילו נתבשל תחילה אותה חתיכה של נבילה בפני עצמה בקדרה כשחזרה ונפלה בקדרה של היתר ,דהוה אקדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב
 דשמא בשר נבילה נתמעט בבישולה ונבלע הטעם בעצמות: ,דמתיר כל הבשר שבה לא סגי בהכי אם לא ישער גם בעצמות

  סימן ל רא"ש מסכת חולין פרק ז

במאה ]ואחד[.  )ס(]ל[ אמר לפניו רבי שמואל בר רב יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר רב אסי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורים שבתורה
ה בששים. ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה ]דף צח ע"ב[ דבהדי איל מבשל מאן דאמר בששים קסבר בשר ועצמות לבהדי בשר ועצמות משערינן ליה והוה לי

 בהו בשם רבי יוחנן כל האיסוריםומאן דאמר במאה קסבר בשר לבהדי בשר משערינן ליה והוה ליה במאה. גרסינן בירושלמי דנזיר בסוף פרק שלשה מינין רבי א
אה. מאן שבתורה משערינן אותן כאילו הן בצל וקפלוט. מאי כדון ההוא דאמר נותנין טעמא אחד מששים )מאן דאמר( ]וההוא דאמר[ נותנין טעמא באחד ומ

א העצמות מן הזרוע. וכשם שאתה מוציאם מן דאמר נותנין טעמא בששים אי אתה מוציא העצמות מן הזרוע. ומאן דאמר נותנין טעמא באחד ומאה אתה מוצי
עם התרומה הזרוע כך אתה מוציאם מן האיל. כלומר ואינן מסייעין לבטל הזרוע נמצא בטיל בפחות ממאה לית את יכול דתניא אין טנופת של תרומה מצטרפת 

מצטרפין עצמות של האיל לבטל את הזרוע. רב ביבי בעי טנופת לאסור את החולין אבל טנופת של חולין מצטרפת עם החולין להעלות את התרומה. וכן הכא נמי 
ם של תרומה מהו שיצטרף עם החולין להעלות את התרומה. מן מה דאמר רב הונא קליפי איסור מצטרפות להיתר. הדא אמרה טנופת של תרומה מצטרף ע

העלות את התרומה אמאי קתני בברייתא אין טנופת של תרומה מצטרפת כיון דטנופת של תרומה מצטרפין עם החולין ל ותימא ליהחולין להעלות את התרומה. 
מה עם התרומה לאסור את החולין לאשמועינן רבותא טפי דמצטרפין עם החולין להעלות התרומה. אלא ודאי מתוך הברייתא משמע דאין הטנופת של תרו

וכתב רבינו שמשון החולין וכו' משמע דווקא של חולין אבל לא של תרומה. מצטרפת לא לאסור ולא להתיר. וכן מדקתני אבל טנופת של חולין מצטרפים עם 
א דמשמע בפירוש המשניות )תרומות פ"ה( דלפי הירושלמי עצם הזרוע נמי מצטרף עם האיל לבטל בשר הזרוע וליכא אלא מאה בין הכל. ופליג אסוגייא דהכ ז"ל

הדי בשר משערינן ולא קאמר בהדי בשר ועצמות. ושמא איידי דנקט בשר בזרוע נקט נמי באיל דאפילו עצמות דהיתר אין מצטרפין למ"ד במאה דקאמר בשר לב
מי ולאו דוקא. ומיהו אנן קי"ל כמ"ד בששים ולדידיה קאמר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן אלמא דעצמות מצטרפין לאסור ולהתיר. ואמר נ

יא העצמות מן הזרוע. ומשא ומתן של הירושלמי דטנופת תרומה אליבא דמאן דאמר במאה. ומיהו בירושלמי מאן דאמר נותנין טעמא בששים אין אתה מוצ
מר דאין במסכת תרומות בפרק בצל אמר בירושלמי דביצה בששים ומסיק עלה רבי חנינא הירק והקליפה והמים מצטרפים. אמר רבי זירא ואיסורו מתוכו כלו

קליפה. רב הונא אמר קליפי איסור מעלים את ההיתר כלומר שאף הקליפה של ביצה האסורה מסייעת לבטל משערים ביצה האסורה אלא לפי האוכל שבתוך ה
. ואעפ"כ מה שבתוכה אף על גב דההיא סוגייא כמאן דאמר בששים. ויש לחלק בין עצמות לקליפין דיש בעצמות לחלוחית וטעם יותר ממה שיש בקליפי ביצים

ין בגידין בנ"ט אם נתבשל עם הירך מותר. ומי עדיפי עצמות לאסור יותר מגיד. ואף על גב דתנן בפרק בתרא דתרומות לא מסתבר כלל דהא גיד הנשה למ"ד א
סחוסין היא מתניתין. ועצמות נותר דטעונין שריפה בפרק כיצד צולין העצמות קדשים בזמן שהן מכונסין אסורים הא אמרינן עלה בירושלמי בראשי כנפים ו

לכך נראה דהא דיליף מזרוע בשלה ומשער בעצמות סימנא בעלמא הוא ואסמכתא היא כדאמרינן בשמעתין דמין במינו  .תן שיש בהן מוח)דף פג.( היינו או
הוה מדאורייתא ברובא בטיל. ומיהו חתיכה של נבלה שנתבשלה ואח"כ נפלה לקדירה עצמות שבה מצטרפין לאסור לפי שבולעין הם טעם הנבילה. מידי ד

בה בשר לא יבשל בה חלב )ע"ז פ"ה סימן לו( ואפי' נתבשלה תחלה אותה חתיכה של נבילה בפני עצמה בקדירה כשחזרה ונפלה בקדירה של אקדירה שבשל 
כל זה כתב רבינו היתר אף על גב דמשערינן כל הבשר שבה לא סגי בהכי אם לא ישער גם העצמות. דשמא בשר הנבילה מתמעט בבשולו ונבלע הטעם בעצמות. 

 בפירוש המשניות במס' תרומות: שמשון

  חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צט עמוד ב

שכך שיערה תורה זרוע בשלה ויש בדבר להקל ולהחמיר, ושמעינן מינה דליתא להא  ,ומדקיי"ל בששים שמעינן מינה דבשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן
ירושלמי דאמרינן בירושלמי )תרומות פ"ה( קליפי איסור מעלין את ההיתר, שאם כן עצמות זרוע יצטרפו להיתר ויותר ממאה הן, וכך מפורש בפ"ק דערלה 

 ליפי איסור מעלין עיין שם, ומקצת מחברים הקלו בזה וטעו.דמאן דאמר בששים אין מוציא עצמות מן הזרוע ולית ליה ק

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לה עמוד א

 ומ"ד בששים קסברובזרוע יש עצם הרבה ובשר מועט שהכתף אינו בכלל הזרוע, כדתנן בפרק הזרוע )דף קלד:( איזהו זרוע מן הפרק של ארכובה ועד כף של יד. 
ומאן דאמר במאה קסבר דעצם לא בעינן לשעוריה דהא לא פליט  .דקים להו לרבנן דששים איכא ושרייה רחמנא ,ועצמות משעריןדבשר ועצם דזרוע בהדי בשר 

דמ"ד בס' סבר שעצמות הזרוע כיון שהם רכים  ,ומ"ד בששים ומ"ד במאה בתרתי פליגי .וכי משערת בשר הזרוע בהדי בשר דאיל איכא מאה ,טעמיה מיניה
ומ"ד במאה דקסבר  .שיש בהם שהן קשין מצטרפין להתיר דקליפי היתר מעלין את האיסור וכדאיתא בירושלמיאע"פ וס"ל תו דעצמות האיל  ,אוסרים כבשר

וס"ל שאין תו עצמות שבאיל מצטרפין  ,דס"ל שאין עצמות שבזרוע אוסרין שאין בליחות שבהן בנותן טעם ,בשר בהדי בשר משערינן פליג עליה בהני תרתי
נקטינן דקליפי היתר מעלין את  ,דקליפי היתר אין מעלין את האיסור דאי מצטרפין הוה ליה טפי ממאה. הלכך לענין הלכה לדידן דקי"ל כמ"ד בששים ,רלהית

ו טעמא דלא דלמ"ד בששים היינ ,ואף לפי גמ' דילן אפשר לומר כן ,האיסור. ובירושלמי בפירקא קמא דערלה משמע תו דאף קליפי איסור מעלין את האיסור
אבל עצמות יבשין וקליפין שאינן אוסרין אפשר שאף  ,מצטרפי עצמות שבזרוע להיתר לפי שהן עצמן אוסרין מפני מוח שבהם ומחמת רכותן שיצא מהן לחות

 .אבל אין דעת הרמב"ן ז"ל כן ,אותן של איסור מעלין את ההיתר

  תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה –רבינו ירוחם 

ס', משערים העצמות עם הבשר של חתיכת האיסור כנגד החתיכות של התר ועצמותיהן ובשרם, וזהו מדרבנן כי מן התורה חד בתרי בטיל ולא כשמשערין ב
 כך, אבל לא חשיבי עצמות איסור, כך פשוט. ולפי הירושלמי קליפות ביצי האיסור מסייעות ההתר לבטל מה שבתוך הביצה של איסור. וי"א כי בקליפה אומרין

דיני העוף. בעצמות שיש בהן לחלוחית וראשון עקר, כי לפי גמרא שלנו אין לחלק בין קליפה לעצם לצרף איסור כנגד היתר כמו שכתבתי בחתיכה, וכתבתיו ב
צמה כשחזרה ונפל וכן חתיכת נבלה ואחר כך נפלה בקדרה עצמות שבה מצטרפין לאיסור, לפי שבולעין הם טעם הנבלה. ואפילו נתבשלה תחלה של נבלה בפני ע

בעצמות,  בקדרה של התר, אף על גב דמשערין כל הבשר שבה לא משערינן בה לא סגי בה כי אם לא תשער גם העצמות דשמא בשר הנבלה נתמעט בבישולו ונבלע
מסתברא דכי אמרינן שעצמות ההתר מצטרפין דוקא  ,הרב רבי אברהם בן אסמעאל נ"ע וכתב מוריבפירוש המשנה במסכ' ערלה.  כל זה מדברי רבינו שמשון

 אבל מין בשאינו מינו דאיסורא וליכא קפילא ארמאה דליטעמיה אפילו ,או מין בשאינו מינו ובדקנוהו ואינו נותן טעם בו ,מין במינו דמן התורה בטל ברוב
 ע"כ. ,עצמות ההתר אין מעלין דהא קא יהיב טעמא



 סעיף ג

  תצדשו"ת הרשב"א חלק א סימן 

ם ם רבינו אפריאמרת שהסכימו כמה מן הגדולים על מה שאמרתי אני דאין אומרין חענ"נ ]חולין ק"ח[ אלא בבשר בחלב. עמוד על חבורי כי גם כן כתבתי אני בש
אה לי שגם היא מצטרפת חזקות כראי מוצק. ומה שנסתפק לך אם אותה חתיכה מצטרפת לבטל את האיסור. נר תז"ל. והוצק חן על שפתיו כי יש בדבריו ראיו

לבטל את האיסור. תדע שאם היה אפשר לסחטה היא עצמה מותרת. ועד כאן אי אתה אוסרה אלא שאי אפשר לסחוט את האסור שבה, והלכך להעלות את 
ברור והרי זה ככחל האסור מצטרפת שהיא עצמה מותרת היא. ואם אתה אומר שאינה מצטרפ' לבטל אף אתה עשיתה נבלה דהא בהא תליאן. וזה נראה לי 

 שאמרו כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור.

 סעיף ד

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צח עמוד א

 .ע?ההוא כזיתא תרבא דנפל בדיקולא דבשרא, סבר רב אסי לשעוריה במאי דבלע דיקולא, אמרי ליה רבנן לרב אשי: אטו דהיתרא בלע, דאיסורא לא בל

  חולין דף צז עמוד בתלמוד בבלי מסכת 

 אמר רבי חנינא: כשהן משערין, משערין ברוטב, ובקיפה, ובחתיכות, ובקדרה; איכא דאמרי: בקדרה עצמה, ואיכא דאמרי: במאי דבלעה קדרה.

  רש"י מסכת חולין דף צז עמוד ב

ואנן משערינן אותו לאחר  ,כשנפל שם קודם שנתמעט אם ראינוהו –במאי דבלעה קדרה  פונדריל"א דק דק של בשר ותבלין המתאסף בשולי קדרה. –קיפה 
אבל בקדרה  ,לפי שכשנפל שם היה היתר הרבה ונתמעט בבליעת הקדרה ,אומדים כמה בלעה קדרה מן ההיתר ,שנתבשל לכמות שנפל שם ואין בהיתר ששים בו

 ,ועיקר הדבר כמות שהוא בא לפנינו משערינן ליה ,משערינן בקדרהאזלינן לחומרא ולא  –וכיון דאיפליגו לישני ואיסורא דאורייתא היא  .עצמה לא משערינן
 )דף צח( אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע. , וכדאמרי' לקמןלפי שאף מן האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה ,ולא משערינן במאי דבלעה קדרה מן ההיתר

  חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צז עמוד ב

כלומר מה שיש בה עכשיו מן הרוטב ומן החתיכות. ואמרי לה במאי דבלעה קדרה. משעת נפילה ועד עכשיו שאם נתמעט ובקדרה אמרי לה בקדרה עצמה. 
בו  אלא מעתה נפל איסור בקדרה ויש ,וקשה לי ומשמע דהלכתא כי האי לישנא לקולא.הרוטב על ידי האור יותר מן האיסור משערין לשעת נפילה לקולא. 

הכי נמי דמכיון שבטל תחלה אינו חוזר וניעור, אם כן מצינו איסור בטל בפחות מששים, ובמשנת מסכת  ,ששים ונטל מן ההיתר ולא נשתייר בו ששים באיסור
ומותר,  –כשם שפחתו חולין כך פחתה תרומה  ,טחנן ופחתו –]חולין[ דתנן סאה תרומה שנפלה למאה  ,תרומות )פ"ה מ"ט( נמי משמע דבתר בסוף נמי אזלינן

ואיכא למימר  , דכיון דבסוף ליכא שיעורא דאסיר.וכל שכן בשאר איסורין שהן בנותן טעם ,הא בשלא פחתה התרומה ודאי אסור ,טעמא דאיכא למימר הכי
ז"ל משמע  ומדברי הרב ר' משה הספרדי בידים אסור. נטל מן הרוטב ומיעטו קולא היא במאי דבלעה קדרה ונתמעטה דרך בשול משנפל שם איסור, הא אלו

 לא. –הא מה שפחת האור  ,דרואין אותו כמי שהוא עומד וכנוס לתוכה ,דמאי דבליע בדופני הקדרה משנפל שם האיסור הוא שמשערין בו לפי אומדן הדעת

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כד

ר שנפל האיסור לפי אומד ח  ובמה שבלעה קדרה מא   ,במאה בין במאתים, משערין במרק ובתבלין ובכל שיש בקדרה כשמשערין בכל האיסורין בין בששים בין
 הדעת, שהרי אי אפשר לעמוד על מה שבלעה בצמצום.

  רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כד

אמרי ליה  ,סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא ,פ' גיד הנשה )דף צ"ח( ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא כשמשערין בכל האיסורין וכו'.]כד[ 
אבל  ,כלומר מה שבלעה מן ההיתר והאיסור ,רבנן לרב אשי אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע. וזהו שכתב רבינו ובמה שבלעה הקדירה מאחר שנפל האיסור

במאי הוה טעי רב אשי לשער במה שבלעה הקדרה מן ההיתר ולא במה  ,וזה פשוט. אבל תמיה לי – אין משערין בו ,דם שנפל בה האיסורמה שבלעה הקדירה קו
ואמרו לו סוף  ,וכשבולע הקדרה אינה בולעת אלא ממה שלמטה והוא היתר ,שבלעה מן האיסור. וי"ל שהיה סובר שהחלב עולה על פני הקדרה ע"י הרתיחות

 .ולפיכך צריך אומד יפה ,וגם בשעת הרתיחה פולטת הקדירה במקום הרתיחה ,סוף כשנחו הרתיחות בולעת גם מן החלב

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כד

ה ובחתיכות ובקדרה א"ד בקדרה עצמה וא"ד . בפ' גיד הנשה )דף צ"ז:( א"ר חנינא כשהם משערין משערים ברוטב ובקיפכשמשערין בכל האיסורים וכו']כד[ 
וכתב הרשב"א פי' במאי דבלעה קדרה ועומד בדופני הקדרה ומשערים זה באומד יפה ורואין אותו כאילו הוא  .במאי דבלעה קדרה ופסק רבינו כלישנא בתרא

ורש"י כתב שעיקר הדבר כמו שהוא לפנינו משערינן  .מריבעין אבל מה שנצטמק ונתמעט כלומר מה שכלה ואבד מחמת האור אין מצטרפין לחשבון שזה כלה לג
והעתיק  ,לעליה ולא משערינן במאי דבלעה קדרה מן ההיתר לפי שאף מן האיסור נבלע ונתמעט )מכמות שהיה( וכדאמרי' לקמן אטו דהיתרא בלע דאיסורא לא ב

וחכמים הצריכו ס' תולין  ,הרשב"א דמין במינו דמדאורייתא בטל ברובוהטור כתב בשם  .וכ"נ שהוא דעת הרי"ף שהשמיט שתי לשונות אלו .דבריו הרא"ש
 אין משערין אלא איכא למ"ד דהוי דאורייתא ,ואפי' פחות מכדי אכילת פרס עד ס' ,אבל מין בשאינו מינו דכזית בכדי אכילת פרס הוי דאורייתא לכ"ע ,להקל

 כמו שבא לפנינו.

  כד לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה

 ופירש"י ז"ל במאי ,שם בגמרא )דף צ"ז ב( אמר ר' חנינא כשהן משערין וכו' איכא דאמרי בקדרה עצמה ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדרה כשמשערין וכו'.]כד[ 
רבינו שצריך לשער ואנן משערינן אותו לאחר שנתבשל לכמות שנפל שם ע"כ. ונראה שזו היא כוונת  ,דבלעה קדרה אם ראינוהו כשנפל שם קודם שנתמעט

ולא פליג זה למאי דאמר לקמן )דף צ"ח( ההוא כזיתא דתרבא וכו' סבר רב אשי לשעוריה וכו' אטו  ,האיסור כמו שנפל כשראוהו שנפל וכן מה שבלעה הקדרה
דמשער האיסור ודאי דמשערינן אבל היכא  ,דהתם היינו טעמא מפני שלא ראה האיסור כשנפל ולא היה יודע לשער האיסור .דהיתרא בלע דאיסורא לא בלע

דכיון ופסק רבינו כי הך דהכא דמשערינן האיסור כמות שהוא ומה שבלע הקדרה  .אי נמי י"ל דהך דקאמר דבלעה הקדרה פליג אדרב אשי לקמן ,מאי דבלעה
 דהשיעורים הם מדרבנן הקילו.

  חידושי הרשב"א מסכת חולין דף צז עמוד ב

איסור ובקדרה אמרי לה בקדרה עצמה ואמרי לה במאי דבלעה קדרה, נראה שרש"י ז"ל מפרש בקדרה עצמה בחרסי הקדרה ובמאי דבלעה קדרה כגון שנפל שם 
א לפנינו, ולא נודע שיעורו בשעת נפילתו וראינו מה שבקדרה בשעת נפילה והיה שם רוטב הרבה ועכשיו כשבא לפנינו לא נמצא בהתר ששים כנגד האיסור שב

שבא  כגון זה מצטרפין מה שבלעה הקדרה מן ההיתר משעת נפילה עד עכשיו שבאותה שעה היתר )הככה( ]הרבה[ היה שם ונשאר האיסור מצומק כמותו כמו
קדרה עצמה, ועיקר הדבר וכיון דאיפליגו לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן ב וכתב הוא ז"ללפנינו אבל בקדרה עצמה לא משערינן, 

תירא בלע כמות שבא לפנינו משערינן ליה ולא משערינן במאי דבלעה קדרה מן ההיתר, לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה וכדאמרינן לקמן אטו דה
שני מדאמרינן לקמן אטו דהתירא בלע דאיסורא לא בלע, נראה שהוא ז"ל דחה תחילה לישנא קמא מפני הלשון השני דאזלינן בהו לחומרא, ואח"כ דחה אף ה

שאף הוא ז"ל מודה ובא שאם ראינו  ומיהו נראהדאיסורא לא בלע, והלכך לא קיי"ל כחד מהני לישני כלל אלא כדרך שבא לפנינו משערין ההיתר והאיסור. 
ה וגם האיסור שנבלע והולכין אחר שעת נפילת האיסור בשעת נפילתו ולא נתמעט בשיעור אחד עם ההיתר כגון זה מצטרפין ומשערין ההיתר שנבלע בקדר

דהיינו מאי דבלעה קדרה דאמר ר' חנינא, וזה מן התימה דכיון שעכשיו אין בהיתר ששים לבטלו למה אינו חוזר  וכן פירשו אחריםהאיסור לתוך ההיתר, 
יה אוסר בשיעורו ומאי שנא קדרה זו מקדרה דעלמא, ובמשנת האיסור ואוסר את ההיתר שאין בו עכשיו כדי להעלותו שהרי אלו נפל איסור זה בקדרה אחרת ה



א דאיכא מסכת תרומות )פ"ה מ"ט( נמי משמע דבתר בסוף אזלינן דתנן סאה תרומה שנפלה למאה טחנן ופחתו כשם שפחתו חולין כך פחתה תרומה ומותר, טעמ
רה משנפל שם אסור משניטל הרוטב ילא נתמעטה דרך בישול ובלעה קדז"ל דק , ותירץ הרמב"ןלמימר דפחתה תרומה מותר הא לא פחתה תרומה ודאי אסור

שמשערים באומד יפה כמה נבלע ועומד בדפני הקדרה ואותו הוא  תבוהרמב"ם ז"ל כ אה לזה עיקר, דמאי שנא.ואיני רו או פחתו בידים דהתם ודאי אסור.
ז"ל  ומ"ש רש"י. אבל מה שפחת מחמת האור שכלה ואבד לא ,מה שבתוך הקדרהשמצטרפין להיתר, מפני שאנו רואין אותו כאלו עומד בעין בחוץ ומצטרף ל

יון דעיקרו דהו"ל תרי לשני ובדאורייתא הלך אחר המחמיר, תמיהא לי דהא מדאורייתא חד בתרי בטל והא דבעינן ששים דרבנן היא ובדרבנן לקולא, וי"ל דכ
ם יש שפירשו בקדרה עצמה כלומר ברוטב ובקיפה ובחתיכות שהן בתוך הקדרה עצמה ובא מדאורייתא גם בספק שיעורו הולכים בו להחמיר, ומקצת מפרשי

י' בענין אחר לפנינו עכשיו אבל במה שנבלע בתוך דפני הקדרה לא, ופסקו כלישנא בתרא לקולא משום דשיעורין דרבנן נינהו, וכן נראה יפה, והראב"ד ז"ל פ
 בע"ז בפסק המערה מחבית לבור ושם כתבתיו.

 דף ה עמוד ב הבית הארוך בית ד שער א תורת

( אמר ר' חנינא כשמשערין משערין ברוטב ובקיפה ובחתיכות ובקדירה אמרי לה בקדירה עצמה לין צז:כשמשערין כיצד משערין גרסינן בפרק גיד הנשה )חו
כגון שנפל שם איסור ולא נודע שיעורו בשעת  ,ז"ל מפרש בקדירה עצמה בחרסי קדירה ובמאי דבלעה קדירה נראה שרש"יואמרי לה במאי דבלעה קדירה. 

ואפילו  ,ועכשיו נצטמק היתר מקצת ונבלע מקצתו בדופני הקדירה ואין בו ששים עכשיו כנגד האיסור שבא לפנינו ,נפילתו וראינו מה שבקדירה בשעת נפילה
אבל בקדירה עצמה כלומר בחרסה אין  ,מק ובלעה הקדירה מן ההיתר משעת נפילה ועד עכשיו עם מה שנשאר בתוך הקדירההכי משערין ומצטרפין מה שנצט

 ,ועיקר הדבר כמות שבא לפנינו משערינן ,דכיון דאיפליגו לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן בקדירה עצמה וכתב הוא ז"למשערין. 
( אטו דהיתירא בלע דאיסור לא וכדאמרינן לקמן )חולין צח. ,שהיה לפי שהאיסור אף הוא נבלע ונתמעט מכמות ,י דבלעה קדירה מן ההיתרולא משערינן במא

ואחר זה דחה אף לישנא בתרא מדאמרינן לקמן אטו  ,דחה תחלה לישנא קמא מקמי לישנא בתרא משום דאזלינן בהו לחומרא נראה שהוא ז"לכ. ע" ,בלע
מתוך דברים אלו נראה  ומיהואלא כדרך שבא לפנינו משערין ההיתר והאיסור.  ,והילכך לא קיימא לן כחד מהנהו לישני כלל ,לע איסורא לא בלעהיתירא ב

 כגון זה מצטרפין ,וההיתר נצטמק מכמות שהיה ,ובא לפנינו עכשיו כמות שהיה מתחילתו ולא נצטמק ,שהוא ז"ל מודה שאם ראינו האיסור בשעת נפילתו
דמה לנו כמה שהיה ההיתר רבה  ואינו מחוורואעפ"י שאין עכשיו בההיתר כדי לבטל את האיסור כמות שהוא.  ,ההיתר שנבלע בקדירה ונצטמק לבטל האיסור

השתא מיהא נתמעט ההיתר וחזר האיסור לאסור אותו כאילו נפל בתוכו שיעור איסור כזה. ובמסכת תרומות נמי משמע דבתר בסוף  ,מתחילתו על האיסור
כשם שפחתו חולין כך פחתה תרומה ומותר. דאלמא טעמא דאיכא למימר דפחתה תרומה מותר הא לא  –אזלינן דתנן סאה תרומה שנפלה למאה טחנן ופחתו 

אבל מה שנצטמק  ,פירש במאי דבלעה קדירה ועומד בדופני הקדירה ומשערין זה באימוד יפה ורואין אותה כאילו היא בעין והרמב"ם ז"ל. פחתה תרומה אסור
יש שפירשו בקדירה עצמה ברוטב ובקיפה ובחתיכה לבד שבאו לפנינו עכשיו בתוך הקדירה  ומקצת ספריםשזה כלה לגמרי.  –ונתמעט אינו מצטרף לחשבון 

כלישנא בתרא  ופסקוכלומר במה שהוא בלוע בתוך דופני הקדירה.  ,אבל לא במה שהוא בלוע בתוך דופני הקדירה. ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדירה ,עצמה
וא כזיתא כדאמרינן התם הה ,ואפילו במאי דבלוע ועומד בתוך דופני הקדירה משערין באימוד יפה ,משום דשיעורין דרבנן נינהו ולקולא אזלינן בהו ,לקולא

אמרי ליה רבנן לרב אשי האי דיקולא היתירא בלע דאיסורא לא  ,דבלע דיקולא]דף ו עמוד א[ דתרבא דנפל לדיקולא דבישרא סבר מר בר רב אשי לשיעוריה במאי 
וכאילו היתירא דבלע דיקולא הוי בעין  ,הוה משערינן בהיתירא דבלע דיקולא לבטולי איסור הידוע שנפל לקדירה ,דאלמא אי לאו דאפילו מאיסורא בלע .בלע

דכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא ואפשר אפילו עד  , אבל מין בשאינו מינו דקיימ"לדדוקא מין במינו דמדאורייתא חד בתרי בטילומסתברא בתוך הקדירה. 
רא דהלכה למעשה שאין משערין במין ושאינו מינו אלא מסתב והילכךאין הולכין בו להקל.  יקר דאורייתא וכמו שיתבאר לפנינו,ששים למאן דאמר טעם כע

 כמו שבא לפנינו האיסור וההיתר שהוא עכשיו בעין בתוך הקדירה.

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לד עמוד ב

שרבינו שלמה בר יצחקי מפרש דמאן דאמר  , ונראהמאי דאמר בקדרה . והני תרי לישני מפרשיםואמרי לה במאי דבלעה קדרה ,ובקדרה אמרי לה בקדרה עצמה
בשל בקדרה עצמה היינו בחרסי הקדרה ומ"ד במאי דבלעה קדרה )עצמה( היינו לומר שאם ראינוהו כשנפל שם קודם שנתמעט דאי משערין אותו לאחר שנת

 ,עט בבליעת קדרה אבל בקדרה עצמה לא משערינןכמו שנפל שם ואין בהיתר ששים בו אומדין כמה בלעה קדרה מן ההיתר שכשנפל שם היה ההיתר הרבה ונתמ
ערינן במאי וכיון דפליגי לישני ואיסורא דאורייתא הוא אזלינן לחומרא ולא משערינן בקדרה עצמה ועיקר הדבר כמו שהוא בא לפנינו משערינן ליה ולא מש

 ,זהו לשונו של רש"י ז"ל ,ח א[ אטו היתרא בלע איסורא לא בלעדבלעה קדרה מן ההיתר לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה וכדאמרינן לקמן ]דף צ
דעת הרב אלפסי ז"ל  וכן נראה .והוא דוחה לישנא קמא משום לישנא בתרא דלחומרא ואח"כ דחה לישנא בתרא לפי שאף האיסור נבלע ונתמעט מכמות שהיה

יירי בשלא ראינו האיסור בשעת נפילתו דבכה"ג הוא דאיכא למימר דכי היכי ]שהוא[ הביא לשונות הללו בהלכות ולפי זה נראה שיש טעות סופר בפירש"י ומ
 דאימעוט היתרא אימעוט נמי איסורא הא אם ראינו האיסור בשעת נפילתו ולא נתמעט בשיעור אחד עם ההיתר כגון זה משערים ההיתר שנבלע בקדרה

ואיכא למידק כיון שעכשיו אין ששים בהיתר למה אינו חוזר האיסור לאסור את  ומצטרפין אותו למה שבתוכה ומשערינן האיסור כשעת נפילתו לתוך ההיתר
טחנו  ההיתר שהרי אילו נפל בקדרה אחרת בעינן ששים כיוצא בו ומ"ש קדרה זו מקדרה דעלמא ועוד דתנן במסכת תרומות סאה תרומה שנפלה למאה חולין

דאם נטל מן ההיתר  ותירץ הרמב"ן ז"ל ,דפיחתה תרומה הא לאו הכי אסור וה"נ מאי שנא ופיחתו כשם שפיחתו חולין כך פיחתה תרומה טעמא דאיכא למימר
דברי הר"ם במז"ל שכתב בפ' חמשה עשר מהלכות מאכלות אסורות דבמאי  ויותר נראין .אה"נ אבל כיון שלא נטל ממנו אלא שנתמעט דרך בישול הקילו בו

לע ועומד בדופני הקדרה שרואין אותו כאילו הוא בתוך הקדרה אבל מה שפיחת מחמת האור שכלה דבלעה קדירה היינו לומר שמשערים באומד יפה כמה נב
 לא. –ואבד 

  חידושי הריטב"א מסכת חולין דף צז עמוד ב

שאם אתה  ובקדרה אמרי לה בקדרה עצמה ואמרי לה מאי דבלע קדרה. ליכא לפרושי דבקדרה עצמה בעי לומר בחרסיה ממש, דהא מהיכי תיתי, ולא עוד אלא
אינו אומר כן לפעמים שאין בהיתר אלא שנים או שלשה חלקים והקדרה משלמת לששים, אלא הכי פירושא כי זה שאמרנו שמשערין ברוטב ובקופה וחתיכה 

 ,ומיהו דעת רבינו הגדול ז"ל ומורי הרא"ה ז"ל תלמידו וקי מאידך דאמרי במאי דבלעה קדרה.אלא במה שבא בקדרה לפנינו ולא במה שבלוע בקדרה, ולאפ
ה דהני תרי לישנא לא פליגי בעיקר דינא ומאן דאמר בקדר ,וקרוב אני לומר ומד לפלוט שדנין אותו כאילו נפלט.שלא אמרו אלא במה דבלעו שלא נתיבש אלא שע

י קדרה, ואפילו לפירושא קמא נראה דהלכתא גמרינן לקולא דששים איסורא לא אתי אלא לאפוקי אותו שנבלעו ונתייבש, ואפשר דלתבשיל דהיינו ירק קר
 דרבנן הוא ולקולא, וכן פסקו גדולי הפוסקים ז"ל.

 ו – ה סעיפים

  קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

 שמו אחר כך )ע"פ סה"ת סי' עד(.הדין השלישי. שצריך החכם לחקור ולדרוש אם משנתחבה הכף בקדירה נתנו מים בקדירה דאין מצטרף לששים המים ש

 ספר מצוות קטן מצוה ריג

 הג'. וצריך החכם לחקור אם נתנו מים לתוך הקדרה אחר תחיבת הכף דודאי אין אותן מים מצטרפות להתיר.

  תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ד עמוד ב

כיון דרובא דהיתרא נינהו,  –והא קא מהפך באיסורא!  –מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן.  –אמר רב מתנה: עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב 
הני מילי בדאורייתא, אבל בדרבנן מבטלין. ולרב  –והא קא מבטל איסורא לכתחלה, ותנן: אין מבטלין איסור לכתחלה!  –כי קא מהפך בהיתרא קא מהפך. 

 הני מילי היכא דאיתיה לאיסורא בעיניה, הכא מקלא קלי איסורא.  –רבנן לא בטיל, מאי איכא למימר? אשי, דאמר: כל דבר שיש לו מתירין, אפילו בד

  רש"י מסכת ביצה דף ד עמוד ב



ותנן: אין מבטלין איסור לכתחלה,  –והא קמבטל איסור בידים  .שהאיסור בטל ברוב –בהיתרא מהפך  .כשמוליכן בתנור מזוית לזוית –והא קא מהפך באיסורא 
 אסור, דהכי תנן במסכת תרומות )פרק ה', משנה ט'(: סאה –הני מילי היכא דאיערב ממילא, אבל לאערובי ולבטולי בידים  –דאף על גב דאיסורא בטיל ברובא 

לאותה סאה אחרונה, כדי להשלים מאה חולין להעלות  מותר, ואם מזיד הפילה –תרומה שנפלה לתוך תשעים ותשעה, וחזרה ונפלה סאה של חולין, אם שוגג 
 כגון מוקצה דהכא. –אבל בדרבנן  כגון תרומה. –בדאורייתא  אסור. –את התרומה 

  חידושי הרשב"א מסכת ביצה דף ד עמוד ב

וכי מבטלין בדרבנן איכא מאן דאמר דדוקא כשנתערב בפחות מכדי שיעלה בהיתר דמשום שלא יאסר תערובתו מוסיפים עליו היתר  אבל בדרבנן מבטלין.
טעמא הכא משום דמקלא קלי אסורא ואמסקנא  , וא"נומבטלין אותו אבל לערב בידים ולבטלו לא, והכא כשנפלו לתוך עצי התנור שאין ניכרין בין שאר העצים

( תרומת חוצה לארץ מבטלה ברוב מאה וכאותה שאמרו בבכורות )כז.דמבטלין לכתחלה ואפי' ברוב ממש ולא בעינן ששים ו ואיכא מאן דאמריך. דמילתא סמ
 כגון שאובה דכולה שאובה ,וכן חלת חוצה לארץ כדמפרש בירושלמי בפרק בתרא דחלה, ודוקא באסורי דרבנן דאין להם עיקר בדאורייתא ,ואפילו לאכלה זר

והוא הדין לכלאי הכרם בחוצה לארץ כיון דליכא למיחש  ,וכגון תרומות חוצה לארץ וחלת חוצה לארץ שאין בחוצה לארץ תרומה וחלה דאורייתא כלל ,דרבנן
 וכבר הארכתי בזה יותר ביבמות פרק הערל בס"ד. ,אפילו באלו לערב לכתחלה ויש מי שאוסרלתערובת איסור דאורייתא. 

  דף ד עמוד ב תוספות מסכת ביצה

דהכי תנן במס'  ,ואף על גב דמדאורייתא חד בתרי בטיל היינו היכא דמיערב ממילא אבל למערבינהו בידים לבטולי אסור – ותנן אין מבטלין איסור לכתחילה
דאין  ,אסור –במזיד  ,מותר –תרומות )פ"ה מ"ט( סאה של תרומה שנפלה לתוך תשעים ותשעה של חולין וחזרה ונפלה לתוכן סאה של חולין ורבה עליהן בשוגג 

אבל הכא לא אמרינן הכי  .חילהומש"ה הפילה אסור דאין מבטלין איסור לכת ,ומשני הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין ,מבטלין איסור לכתחילה
כגון  וי"ל דהא דאמר בדרבנן מבטלין היינו בדבר שעיקרו מדרבנן ,דשפיר מבטלין לכתחילה. ואם תאמר לעיל )ג:( גבי עגול דהוי תרומה דרבנן יוסיף עליו ויבטל

ייתא כגון דגן תירוש ויצהר אפילו במקום שאינו אלא אבל בדבר שעיקרו מדאורייתא כגון תרומה דאיכא שום דבר דאור ,מוקצה דעיקרו אינו אלא מדרבנן
י )חולין צח.( גבי ההיא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדקולא סבר מר בר רב אשי לשערינהו בתלתין פלג . וכן משמע פ' ג"המדרבנן כגון בשאר פירות אין מבטלין

ון אלא שמע מינה כיון דעיקר איסורו דאורייתא כג ,ואמאי לא הוסיף עליהן עד ]ששים[ כדי לבטל אותם .דזיתא א"ל אבוה אל תזלזל בשיעורי כו' ואין מבטלין
 הכי נמי דליכא כזית וליכא אלא איסור דרבנן אין מבטלין. ,היכא דאיכא כזית

  הר"ן על הרי"ף מסכת ביצה דף ב עמוד ב

ל ברובא, ה"מ היכא דאיערב ממילא אבל לערובי ולבטולי בידים אסור, דהכי תנן במס' דאע"ג דאיסורא בטואף על גב דקי"ל אין מבטלין איסור לכתחלה. 
 אסור: –מותר, ואם מזיד  –תרומות ]ספ"ה[ סאה של תרומה שנפלה לתוך תשעים ותשעה, וחזרה ונפלה לתוכו סאה של חולין אם שוגג 

א י האי קאמר שאינו אלא טלטול בעלמא ]לשון תוס' שאין לו עיקר דאורייתא[ ומיקלפי' לאו בכל איסורי דרבנן אלא בדרבנן כאבל איסורא דרבנן מבטלי ליה. 
אפי' חד קלי איסורא ואמסקנא סמיך. ומיהו בבכורות ]דף כז א[ אמרינן דתרומת חוצה לארץ מבטלה ברוב והיינו לומר שמותר לערב ולבטל אותה לכתחלה 

חולין, ומיהו דוקא בכי הא שאין לה עיקר בדאורייתא כלל דבחוצה לארץ ליכא מידי שיהא חייב בתרי, דהא בהדיא אמרי' התם דרמו חדא דתרומה בתרתי ד
 בתרומה דבר תורה וקילא טפי שאינה נוהגת בכל בחוצה לארץ וכדמוכח בהאי פירקא בגמ', אבל בשאר איסורין דרבנן אין לנו:

  רא"ש מסכת ביצה פרק א סימן ב

ביום טוב מרבה עליהן עצים מוכנים ומסיקן ואף על גב דמהפך בהו כיון דרובא היתרא נינהו הנך בטלי בהן ובהיתרא דאמר רב מתנה עצים שנשרו מן הדקל 
אבל איסור דרבנן מבטלין ליה לכתחילה ואע"ג דקי"ל כרב אשי דאמר כל  ]א[,קא מהפך. ואף על גב דאין מבטלין איסור לכתחילה הני מילי איסור דאורייתא

"מ ה דהיום הן אסורין ולמחר מותרין? אפילו באלף לא בטיל ואפילו בדרבנן. והני עצים שנשרו מן הדקל ביום טוב דבר שיש לו מתירין הן, דבר שיש לו מתירין
אבל  ,יסוראהיכא דאיתא לאיסורא בעיניה אבל הכא מיקלי קלי איסורא. והא דקאמרינן נמי דמבטלין איסורא דרבנן לכתחלה היינו דוקא היכא דמיקלי קלי א

 בעלמא אין מבטלין לכתחילה אפילו באיסורא דרבנן ואפילו אין לו מתירין.

  תפארת שמואל ביצה פרק א סימן ב אות א

. ודוקא דבר שעיקרו מדרבנן אבל תרומות פירות אף שהוא מדרבנן עיקרו מדאורייתא וכן חצי זית חלב אבל איסור דרבנן מבטלין ליה לכתחלה וכו' (א)
וכן מצאתי דהדין גבי תרומות חו"ל דאין בה צד  ,בשר עוף בחלב אפילו למ"ד דס"ל שהוא מדרבנן כדי שלא יקילו בדאורייתאכדעת תוספות וק"ל. וב

 ב חד בתרי ולבטלה כדאיתא בבכורות.חיוב מדאורייתא קילא טפי שאינה נוהגת בכל מקומות חו"ל מותר לער

 הלכה כה רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו

איסורין של תורה לכתחלה ואם ביטל הרי זה מותר, ואעפ"כ קנסו אותו חכמים ואסרו הכל, ויראה לי שכיון שהוא קנס אין אוסרין תערובת זו אסור לבטל 
 .אלא על זה העובר שביטל האיסור, אבל לאחרים הכל מותר

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כה

ר ואם מזיד ]כה[ אסור לבטל איסורין של תורה לכתחלה וכו'. בפ"ה דמס' תרומות )מ"ו( סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מות
ניא קין )גיטין נ"ד( תאסור ואמרינן בריש ביצה )דף ד':( דהא דאין מבטלין איסור לכתחלה ה"מ בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין ויתבאר לקמן בסמוך. ובפ' הנז
מ ורבי ור"ש לגבי ר"נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר"מ ור' יהודה ר' יוסי ור"ש אומרים בשוגג יעלו במזיד לא יעלו וידוע דהלכה כר' יוסי 

שלא חילק בכך בפירוש יש ללמוד כן מדבריו שכתב יהודה ועוד דסתם משנה כוותייהו ולפיכך יש לתמוה על רבינו שלא חילק בין שוגג למזיד. וי"ל שאע"פ 
שנ"ל שאין אוסרים תערובת זו אלא על זה העובר שביטל האיסור וכו',  ומ"ש רבינושאסרו אותו חכמים משום קנסא והדבר ברור דלא שייך קנס לעושה בשוגג. 

אם הוא שלו קנסינן לאוסרו עליו או למי שכיון לבטלו בשבילו )אבל בשם רבינו כלשון הזה דוקא למבטל עצמו  והטור כתבנראה שלמד כן מדין מבשל בשבת. 
לא שלא כתב כן אלאחריני שרי( ויש לתמוה עליו שהרי רבינו לא כתב שאסור למי שנתבטל בשבילו, והרא"ש בפרק ג"ה כתב דברי רבינו ולא הזכיר כן. ונראה לי 

דוקא למי שעבר וביטל וכן למי שנתבטל בעבורו כדי שלא יהנו לו מעשיו הרעים אבל לשאר  לפי שמצא להרשב"א שכתב וז"ל וכי אסרינן ליה למבטלו לכתחלה
שרבינו לא כתב שאסור למי שנתבטל בשבילו סובר הרשב"א דממילא אע"פ כל אדם מותר כיון דקנסא בלחוד הוא דקנסינן וכ"כ הרמב"ם וכ"כ הראב"ד עכ"ל. ו

יו הרעים ויבא לעשות כן פעם אחרת ואף על גב דקי"ל אין אדם חוטא ולא לו וא"כ לא הוה לן למיחש להכי משמע דכיון דטעמא דקנסא כדי שלא יהנו לו מעש
מימר איכא למימר דשאני הכא דלא משמע להו לאינשי דאיכא איסורא במילתא הילכך חיישינן א"נ דאי שרית למי שנתבטל בשבילו חיישינן דילמא אתי ל

 ינן ליה:לעכו"ם או לעבד שיבטלנו הילכך קנס

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כו

ל כיצד? הרי שנפלה סאה של ערלה לתוך מאה סאה שהרי נאסר הכל, לא יביא מאה סאה אחרות ויצרף כדי שתעלה באחד ומאתים, ואם עבר ועשה כן הכ ]כו[
 מותר, אבל באיסור של דבריהם מבטלין האיסור לכתחלה.

  אסורות פרק טו הלכה כזרמב"ם הלכות מאכלות 

 בשר עוף אחר עד שיבטל הטעם וכן כל כיוצא בזה.)כ( כיצד? חלב שנפל לקדרה שיש בה בשר עוף ונתן טעם בקדרה מרבה עליו ]כז[ 

  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כז אות כ



וסיף מים עד כדי שיתבטל המי חלב בס' דמי חלב דרבנן וצ"ע בתוס' דפר"י התם גבי וכן הורה רבינו שמחה על מי חלב שנפלו לתוך תבשיל של בשר וצוה לה
בי גריסין קדרות בפסח ישברו דהא דמבטלינן איסורא דרבנן לכתחלה בדבר שאין לו שורש מן התורה כגון מוקצה, וכן כתב ראבי"ה ובירושלמי דערלה פ"ב ג

 רבה ופלוגתא דרבי ור' ישמעאל בר' יוסי על דעתיה דרבי עד שירבה על כולם על דעתיה דר' ישמעאל עדשל תרומה שנתבשלו עם עדשים של חולין גר' עד כמה י
 שירבה על הנופלים, ע"כ:

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כו

 מן הדקל ביום טוב מרבה עליהם עצים מוכנים . בריש ביצה )דף ד':( גבי עצים שנשרוומ"ש רבינו אבל באיסור של דבריהם מבטלין האיסור לכתחלה וכו']כו[ 
חלב שנפלו ומסיקן וכו' והא קא מבטל איסורא לכתחלה וכו' ה"מ בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין. וכתוב בהגהות מיימוניות וכן הורה רבינו שמחה על מי 

 נו יש שינוי והוספות בלשון+ מיהו בפ' כל שעה פר"י גבי קדרותלתבשיל של בשר וצוה להוסיף מים עד שיתבטלו מי חלב בס' דמי חלב מדרבנן +בהגהות שבידי
שון הרמב"ם בפסח דהא דמבטלין לכתחלה איסור דרבנן ה"מ בדבר שאין לו שורש מן התורה כגון מוקצה וכן פי' ראבי"ה וכתוב בהגהות מרדכי פ' כל הבשר מל

דבשניהם איכא פלוגתא וה"ל הא רבותא טפי דנשמע מינה דאפי' באיסור דרבנן שיש  יש לדקדק דס"ל כדברי התוס' מדנקט בשר עוף בחלב ולא נקט חצי שיעור
יש לו שורש  לו שורש דאורייתא מבטלין לכתחלה עכ"ל. ול"נ דאפי' נפרש כן בדברי רבינו מ"מ אינו כדעת התוס' ממש דהא בשר עוף בחלב לדברי התוס' חשיב

לא דמי למוקצה שאין לו עיקר בדאורייתא כלל וכ"כ בהדיא בפ"ק דביצה דתרומה כיון דאיכא שום דבר מן התורה כיון דאיכא בשר דאסור בחלב מדאורייתא ו
ל א נאסר אלא עדאורייתא כגון דגן ותירוש ויצהר אפי' במקום שאינו אלא דרבנן כגון בשאר פירות אין מבטלין וכתבו הגהות מיימון בפרק שאחר זה דיי"נ של

 בס' ואין מבטלין אותו לכתחלה דהוי כאילו יש עיקר בתורה כיון דכתיב ישתו יין נסיכם ומיהו לפי האמת מפשט דברי רבינוידי כח העכו"ם אינו אוסר אלא 
 נראה שכל שאינם איסורי תורה ממש מותר לבטל איסור לכתחלה:

  הגהות מרדכי מסכת חולין פרק כל הבשר רמז תשנב

מוני, מי שביטל איסור במזיד לו אסור ולאחרים מותר וחלב שנפל בקדירת בשר עוף ויש בנ"ט בקדירה עוד כתב המחבר ]המרדכי[ פרק הגוזל עצים משם המיי
ה נראה דיש ללמוד מן הרב ב' דברים שבשר עוף בחלב דרבנן כר"ע ועוד שמבטלים איסור דרבנן לכתחל ולי הדיוטמרבה עליהם בשר עוף ומבטלו עכ"ל המיימוני. 

אין מבטלין לכתחלה אפילו איסור דרבנן כגון חצי שיעור למ"ד לאו דאורייתא שהרי בפסחים גבי קדרות בפסח ישברו  ומיהו בדבר שיש לו שורש דאורייתא
והקשה ר"י והא אין מבטלין איסור לכתחלה דאל"כ מה הועילו חכמים בשיעור ס' כל אדם יוסיף ולא  ,ביד שלא במינןופריך ולישהינהו עד לאחר הפסח וליע

ל ואיכא דמי לעצים שנשרו דמרבים עליהם מוכנים ומבטלן דמוקצה אין לו שורש דאורייתא אבל מידי דאית ליה שורש דאורייתא לא ומפרש ה"ר יוסף הואי
אלמא אף על גב דלא הוי אלא משהו כמו שאמרו באותו דיבור וא"כ  .פ' כל שעה עכ"ל תוס'ן טעם לפגם והוא במשהו שלא במינו תרתי לטיבותא שהוא נות

יש לדקדק דס"ל כן כדפי' מדנקט בשר עוף בחלב ולא נקט  ונ"ל דמל' המיימונימדאורייתא שרי אפ"ה לא שרי לבטל לכתחלה אי לאו טעמא דתרתי לטיבותא. 
בשניהם איכא פלוגתא ואין דומה לחלק בין פלוגתא דאמוראי לפלוגתא דתנאי ואי משום הלכתא נקט הכי מכל מקום ה"ל הא רבותא טפי חצי שיעור ד

א דליתיה דנישמעיניה מיניה דאפילו באיסור דרבנן שיש לו שורש דאורייתא מבטלין לכתחלה ועיין פ"ק דביצה ושם פירשתי דאפילו בדבר דרבנן דוקא היכ
 יה בעיניה וע"ש.לאיסור

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה כט

כן , ונתערב סתם יינם ביין הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה וימכר כולו לעכו"ם, ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ויהנה בשאר המעות )כ(]כט[ 
בחבית של סתם אם נתערבה חבית של יין נסך בין החביות הכל אסורין בשתייה ומותרין בהנייה, ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל לעכו"ם וכן 

 יינם.

  הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה כט אות כ

עלה  כדתנן יי"נ אוסר בכל שהוא יין ביין ומים במים במשהו וכן ר"י דאמר כל איסורין שבתורה בין מין במינו בין בשאינו מינו בנ"ט מסיים ,וכן מורין בכ"מ
. א ביין שנתנסך לע"ז דהשתא הוי יין ביין דמתני' דומיא דמים שנתנסך לע"ז וכן כתב בס"ה שכתב בתשובת הגאוניםחוץ מטבל ויי"נ אבל ר"ת מפ' דהיינו דוק

י"נ זצ"ל דאע"ג דקי"ל בי ופסק רבינו מאיר ,כתב רבינו יוסף טוב עלם שמדבר ביין שנתנסך לע"ז, אבל סתם יינן שנתערב ביין של ישראל אם יש ס' בהיתר מותר
חילה ה אינו בטל בס' היינו דוקא ביין שנגע בו עכו"ם אבל יין שאינו נאסר כ"א ע"י כחו אינו אוסר אלא בס' דומיא דנצוק ומ"מ אין לבטלו לכתאפילו בזמן הז

ו לעיל פרק ט"ן ואף על גב דמבטלין איסור דרבנן לכתחילה כדלעיל פרק ט"ו סתם יינן הוי כאילו יש לו שורש מן התורה כדכתיב ישתו יין נסכים אבי"ה. ועיי
 ע"כ:

 דף לא עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער ג

ולבאר אם מותר לערב איסור מועט לתוך היתר מרובה ולבטלו בידים לכתחילה אם לאו. ולבאר אם נפל איסור לתוך היתר ואין בהיתר כדי לבטלו 
אמר ר' אבא אמר  וטל אם לאו. גרסינן בפרק ג"הבמזיד אם הוא מבאם מותר להוסיף בהיתר כדי לבטלו אם לאו. ולבאר אם ביטלו בין בשוגג בין 

ר' יהושע בן לוי משום בר קפרא כל איסורין שבתורה בששים אמר לפניו ר' שמואל בר' יצחק רבי אתה אומר כן הכי אמר ר' אסי אמר ר' יהושע 
 דכתיב ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל ותניא בשלה בן לוי משום בר קפרא כל איסורי תורה במאה ושניהם לא למדוה אלא מן הזרוע בשלה

אומר אין בשלה אלא שנתבשל עם האיל דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה מר סבר חתיך ליה ומבשל ליה ומר סבר  אין בשלה אלא שלימה רשב"י
ם ומר סבר בשר בהדי בשר משערינן מבשל ליה והדר חתיך ליה מאן דאמר בששים קסבר בשר ועצם בהדי בשר ועצם משערינן והוה ליה ששי

 והוה ליה מאה. ואקשינן ומי גמריה מינה והא תניא זהו היתר הבא מכלל איסור זהו למעוטי מאי לאו למעוטי כל איסורין שבתורה. ופריק אביי
ם השעיר. ומאי חזית דגמר לא צריכא לרב יהודה דאמר מין במינו לא בטיל הכא בטיל. וליגמר מינה. ופרקינן גלי רחמנא ולקח מדם הפר ומד

מהאיך ליגמר מהאיך. ופרקינן חידוש הוא ומחידוש לא גמרינן כלומר חידוש הוא דבעלמא אין מבטלין איסור לכתחילה והכא מבטלין שהרי 
לה בידים מבשלין אותו עם האיל לכתחילה. ואיכא למידק אם כן מעיקרא לישני הכא ולימא זהו היתר הבא מכלל איסור שמבטלין אותו לכתחי

דמדאורייתא מבטלין ודאמרינן אין מבטלין מדרבנן והא דאמרינן הכא חידוש הוא הכי קאמר חידוש הוא  תירצו בתוספותובעלמא אין מבטלין. 
שחדשה תורה לבטלו משא"כ בעלמא שאעפ"י שמותר לבטלה גנאי הוא לבטלה וכ"ש שאין מצוה לבטלה וכאן אפילו מצוה יש בו. וקשיא לי אכתי 

א זהו שמצוה לבטלה למעוטי שאר איסורין שאין מצוה לבטלן. וליתא דאם איתא פשיטא דמנא תיתי שיהא מצוה לבטלה שאר איסורין לימ
באיסור משהו שלו דאסור מדאורייתא לבטל איסור לכתחילה ומהכא יליף לה מדקרי  והרב ר"א ז"ל כתבשהוצרך תנא לאשמועינן דאין מצוה. 

א"ת אם כן תהדר קושיין לדוכתא לימא זהו למעוטי שאר האיסורין דהכא מבטלין ובעלמא אין מבטלין י"ל דלשון זהו ליה לזרוע בשלה חידוש. ו
היתר הבא מכלל איסור קא דייק דזהו הבא מכלל איסור לשעבר משמע זהו שבא לפנינו שנתבשל בתוכו איסור ומתירין אותו. משא"כ בשאר 

סור שאין מתירין אותו מכל מקום לכולי עלמא אסור לבטלה בידים לכתחילה למר מדאורייתא ולדברי ההיתרין הבאין לפנינו שנתבשל בתוכן אי
התוספות מדרבנן. ולא עוד אלא אפילו איסור שנפל לתוך היתר ואין בהיתר כדי לבטל את האיסור אסור להוסיף בהיתר כדי לבטל את האיסור 

אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. וגרסינן  –לפחות ממאה ואחר כך נפלו שם חולין  דתנן במסכת תרומות פרק סאה תרומה סאה תרומה שנפלה
בשוגג מותר במזיד אסור. ]דף לב עמוד א[ בירושלמי ר' אבהו בשם ר' יוחנן כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולא מתניתין היא 

באיסורין /דאורייתא/ ושיעורין דרבנן כגון מין במינו שנפל חד בתרי דבטיל  מתניתין בתרומה אתא מימר לך אפילו שאר כל הדברים. ואפילו
ן מדאורייתא ומדרבנן לא בטיל עד דאיכא ששים וכיוצא בזה אם עבר והוסיף במזיד כדי לבטלו קנסינן ליה ואסורין דגרסינן בגיטין פרק הניזקי

נן גבי המבשל בשבת דר' יהודה כי קניס שוגג אטו מזיד מדאורייתא אבל ורמי דרב יהודה אדר' יהודה בדרבנן כלומר משום לעיל מיניה אמרי
ון בדרבנן לא קניס. ומשום הכי רמי מדידיה לדידיה דתניא נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ור' שמע

רבנן הוא דגזור וקא קניס ר' יהודה כלומר קניס שוגג אטו מזיד. ואנן אומרים בשוגג יעלו במזיד לא יעלו והא הכא מדאורייתא חד בתרי בטיל ו



קיימא לן כר' יוסי ור' שמעון. מכל מקום כולהו מודו דאם בטל במזיד קנסינן ליה ואסור. וכי אסרינן ליה במבטלו לכתחילה דוקא למי שעבר 
 וכ"כ ,ז"לוכ"כ הרמב"ם כל אדם מותר דקנסא בלחוד הוא דקנסינן ובטל וכן לכל מי שנתבטל בעבורו כדי שלא יהנו לו מעשיו הרעים אבל לשאר 

ז"ל באיסור משהו. ומיהו באיסורין שעיקרן מדרבנן כגבינה של עו"ג וכיוצא בה אם נפלה לפחות מששים מרבה עליה  הרב ר' אברהם ברבי דוד
לכתחילה ומבטלה דגרסינן בפרק קמא דביצה עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביום טוב מרבה עליהן עצים מוכנין ומסיקן ואקשינן והא קא 

ין איסור לכתחילה. ופרקינן הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלינן. ודוקא בשנפל איסור לתוך היתר מבטל איסור לכתחילה ותנן אין מבטל
ר ואין בהיתר כדי לבטלו כההיא דעצים שנפלו לתוך התנור אבל ליטול איסור דרבנן ולערב בהיתר מרובה כדי לבטלן לא. ואפילו להוסיף על ההית

דבריהן בלבד וכמו שאמרנו אבל באיסורין שעיקרן מדאורייתא ונתערבו בהיתר שיש בו כדי לבטלו ולבטלו לא אמרו אלא באיסורין שעיקרן מ
מדאורייתא אלא שאסרוהו חכמים עד שיהא בו ששים או מאה או מאתים או שאין לו ביטול מדברים כל אחד ואחד לפי מה הוא אסור אם עבר 

 ויש מי שאומריםוך ההיתר שנתערב בו אם עבר ועשה כן במזיד אסור וכדאמרן. והוסיף או שביטל חשיבותו של איסור בידים כדי שיתבטל בת
דאיסורין דרבנן שאין להן עיקר בדאורייתא כבישולי נכרים וגבינה של נכרים שאין להן עיקר אלא משום גזירה בלבד ותרומת חוצה לארץ וחלת 

על מה שיסמוך מדאמרינן בבכורות בריש פרק עד כמה  ויש לו קצתותו. חוצה לארץ מערבין אותן לכתחילה בידים בתוך רוב של היתר ואוכלין א
רב הונא בריה דרב יהושע כי  ,)כז א( אמר שמואל תרומת חו"ל מבטלה ברוב כלומר ואפילו לאכלה זר רבה מבטלה ואכיל לה בימי טומאתו

ושקיל חדא. אלמא תרומת חו"ל מבטלין אותה  מכאן ואילך רמי חדא ,מיתרמי ליה חמרא דתרומה רמי תרתי נטלי דחולין וחדא דתרומה
שאין מקילין כן לבטל לכתחילה אפילו באיסורין של דבריהן  ויש מי שאומר. הרמב"ם ז"ל כ"וכ .לכתחילה ומערבין אותה בידים ברוב ואוכלה

ת חו"ל הקילו יותר מדאמרינן שבתרומ הרמב"ן ז"ל וכ"כשאין להם עיקר בדאורייתא ובתרומת חו"ל בלבד הוא שהקילו יתר משאר איסורין. 
בריש פרק כל הבשר גבי הא דתנן ונאכלת עם הזר על השולחן בשלמא אי אשמועינן חלת חו"ל בארץ דאיכא למיגזר משום חלת הארץ שפיר אלא 

לה דליכא למיגזר הכא משום דליכא למיגזר הוא שמע מינה דתרומה של דבריהם בארץ אינה עולה על שלחן של זר דאיכא למיגזר ובחוצה לארץ עו
בפרק אחרון של מסכת  ורבנו שמשון ז"ל כתבומזה נלמוד לכל קולא שהקילו בה חכמים כגון וביטל הרוב שאינה אלא בתרומת חו"ל וחלת חו"ל. 

להתירה לזרים לא עד שירבו עליה חולין כדינה. וז"ל שכתב רבה ]דף לב עמוד ב[ חלה שאפילו לבטלה ברוב לא אמרו אלא לכהן טמא לבטלה ברוב אבל 
מבטל לה ואכיל לה בימי טומאתו ודוקא לכהן שריא ע"י ביטול דרבה כהן היה כדאמרינן )ר"ה יח א( רבה ואביי מדבית עלי קא אתו אבל לזר 

אבהו בבוצרה שהיא צריכה רוב אמר ר' יונה מלמד  אסורה. וקצת משמע בירושלמי )חלה פ"ד ה"ח( דלזר נמי ביטול מהני דאמרינן מורי רבי
שהיא עולה בפחות ממאה ואינה נאסרת אמר רבי זעירא מתניתין אמרה כן אפילו אחד באחד דתנינן נאכלת עם הזר על השלחן משמע שרוצה 

ולין קד א( דלא גזרינן בדרבנן העלאה לומר שהכהן והזר מערבין פיתן ואוכלין מדמייתי על ביטול אחד באחד. והא דדייק מינה בר"פ כל הבשר )ח
אטו אכילה מכל מקום דייק שפיר מדלא גזרינן שמא יאכלו בלא תערובתן. ומיהו לא משמע כן בגמרא שלנו דנהי שאינה טובלת כדאמר שמואל 

אל )סז א( דקאמר בפרק עד כמה תרומת חו"ל אוכל והולך ואחר כך מפריש מכל מקום אם הופרשה מדמעת כדמוכח במנחות בפרק רבי ישמע
תרומת נכרי בחו"ל אינה מדמעת משמע הא מישראל מדמעת. ע"כ. וכבר כתבתי למעלה בשער הראשון של בית זה באיסורין הבטלין ברוב שדעת 
ין הרמב"ן ז"ל שיהא בטלה ברוב ואפילו לזרים כדברי הירושלמי ושם כתבתי בארוכה. ומכל מקום אם עלו איסורין אלו של דבריהם שאמרנו שא

 להם עיקר בדאורייתא בתוך היתר ואין בהיתר כדי לבטלו מרבה על ההיתר ומבטלו כמו שביארנו. 

איסור של דבריהם שיש לו עיקר  והשניאיסור של תורה בין שיהא שיעורו של תורה בין שיהא שיעורו של דבריהם.  האחד ,בביטול איסורין נמצאו שלשה מינין
ו ושיעור דרבנן ואין צריך לומר אם נפל בשיעור שאין בו כדי לבטלו אפיל איסור של תורהיהם שאין לו עיקר בדאורייתא. איסור של דבר השלישיבדאורייתא. ו
 אין מרבין עליו היתר כדי לבטלו שאין מבטלין איסורא לכתחילה ואצ"ל שאין מערבין אותו בידים כדי לבטלו. עבר וביטל או שריבה עליו היתר –מדאורייתא 
אין מערבין אותו לכתחילה בידים כדי לבטלו ואם עשה  –שיש לו עיקר בדאורייתא  איסור של דבריהםותר ואם במזיד אסור למי שבטלו בעבורו. אם בשוגג מ

חלה שאין לו עיקר בדאורייתא כתרומה ו איסור של דבריהםכן במזיד אסור אבל אם נפל שם מעצמו אעפ"י שאין בהיתר כדי לבטלו מרבה עליו היתר ומבטלו. 
ל לא אמר אלא לכהן טמא אבל לא לזרים. ויש אומרים שלא ולדעת רבנו שמשון ז"מערבין ומבטלין אותה ברוב לכתחילה ואפילו להאכילה לזרים.  –של חו"ל 

 .אמר כן אלא בתרומה וחלה של חו"ל אבל לא בשאר האיסורין. ויש לחוש לדבריהם

 דף לב עמוד א בדק הבית על תורת הבית בית ד שער ג

 ן בפ"ק דביצהבדיני ביטול האיסורין. כתב המחבר באיסורין דרבנן כגבינה של נכרים וכיוצא בה אם נפלה לפחות מששים מרבה עליה לכתחילה ומבטלה. דגרסינ
ייתא אבל בדרבנן ואקשינן והא מבטל איסורין לכתחילה ופרקינן הני מילי בדאור ,מרבה עליהן עצים מוכנין ומסיקן צים שנשרו מן הדקל לתנור ביו"טע

ואפילו אין מבטלינן. ואינו נכון, דשאני התם דמיקלא קלי איסורא וכדאמר נמי התם, ולא אשכחן בשום דוכתא לבטל שום איסור לא איסור תורה ולא דרבנן 
לל הזה אלא תרומת חו"ל דקיימ"ל אין מבטלין איסור לכתחילה, לא מצינו יוצא מן הכ אשכחן לה הדרינן לכללא דקיימ"ל להם עיקר בשל תורה, וכיון דלא

פילו בבכורות דמבטל ברוב, וטעמא דמלתא לפי שאין אסורה שוה שיש מקום שנוהגת ויש מקום שאינה נוהגת, לפיכך התירו בה בלבד לבטלה לכתחילה וא
 לזרים ולא בשאר איסורין כלל.

 דף לב עמוד א ג שערמשמרת הבית על תורת הבית בית ד 

כי המחבר כתב אחר כל דבריו שראוי לחוש לדברי האוסרין. זאת ועוד אחרת שהמחבר כתב  ,עשה שהתיר בשם המחבר את אשר לא התיראמר הכותב: לא טוב 
שהיתירו לבטל איסור דרבנן לאחר שנתערב  כי יש מן הגדולים ,וכולן הסכימו שלא כדעתו או באיסור שאסר ובהיתר שהתיר ,דעות כל המחברים וכל ראיותיהם

ואמר דהתם אסיקנא משום דמיקלא קלי איסורא, טעה טעות  ומה שדחהשאין בו לבטל, והם הביאו מההיא דעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור. בשיעור 
אלא דהדר  ,וההיא קושיא איפריקא ,דהתם מעיקרא אקשו מדאמרינן דאין מבטלין איסור לכתחילה ועלה פריקו ה"מ בדאורייתא אבל בדרבנן מבטלין ,גמורה

נהי דמשום אין מבטלין איסור לכתחילה  ,כלומר ,אקשו עלה קושיא אחרינא ולרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל מאי איכא למימר
גחה על גדולי ישראל ואיך מקשה בלא הש וזה דבר פשוטופריק אפילו מדרב אשי ליכא דשאני הכא דמקלא קלי איסורא,  ,ליכא משום דרב אשי מיהא איכא

תם, וראייתם מההיא יותר דבאיסורין דרבנן דאין להם עיקר בדאורייתא אפילו לכתחילה מערבין אותן בהיתר ומבטלין או ויש מי שמתירכדלא גמרי שמעתא. 
חמרא דתרומה רמי תרי נטלי דחולין  ( דרבה מבטל חלת חו"ל ותרומת חו"ל ואכול לה בימי טומאתו ורב הונא בריה דרב יהושע כי מתרמי ליהדבכורות )כז.

דאפילו באלו לא אמר להתיר ברוב לזרים אלא לכהן טמא  ויש מי שאמרוחדא דתרומה מכאן ואילך רמי חדא ושקיל חדא, ומינה לכל איסורין שכיוצא באלו. 
יסורין של דבריהם שאין להם עיקר בדאורייתא, ולא מן המתירין בא והרמב"ן ז"לדרבה כהן היה כדאמרינן רבה ואביי מדבית עלי קא אתו אבל לזר אסירא. 

איסור של בתרומה וחלה של חו"ל בלבד אמרה הרב ז"ל אלא בכל כיוצא בהן אמרה, וכ"כ ה"ה לכלאי הכרם בחו"ל וגבינה של נכרים ואעפ"י שחששו לתערובת 
לחן שם והיינו דהיקילו בחלת חו"ל לאכול אותה עם הזר על השו ועוד כתבתורה אינה אלא גזרה, וכן בשולי נכרים. אלו דברי הרב ז"ל שכתב ביבמות פרק הערל. 

אבל בחוץ לארץ התירו דליכא  ,בחו"ל משא"כ בחלת חו"ל בארץ, משום דבארץ כיון דאית ליה התם עיקר בדאורייתא החמירו בעלייתה גזרה שמא תתערב בהם
 דבריו שצריך לחוש המחבר כתב בסוף ומכל מקוםלהוציא מלבו ומלב כל העומדים על דבריו. ע"כ. והוצרכתי לכתוב כאן  ,למגזר דאפילו תתחלף להם לית לן בה

 לדברי האוסרים.

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן שלו

והקשה  כתבת על מה שכתב הרב אלפסי ז"ל אבל חלת חוצה לארץ דמדרבנן היא לא צריכא ולא מידי אלא קורא לה שם ואפי לה לכתחלה ואכיל לה כהן קטן.
ץ מבטלה ברוב ליו הרמב"ן ז"ל והלא יכול הוא לבטלה ברוב ואפי' לכתחלה ולאכלה אפי' גדול. וכדקיימא לן בבכורות פרק עד כמה )דף כ"ז( תרומת חוצה לארע

ותה או בפחות ורבה מבטל לה בימי טומאתו. ואפילו זר נמי כמו שמתבאר בראיות. והוא ז"ל מפרק לה דלא אמרינן התם מבטלה ברוב אלא בשנתערבה בכמ
איסורין ממנה מרבה עליה חולין ומבטלה. כמו שאמרו בפרק קמא דביצה )דף ד ב( דבדרבנן מבטלין איסורין. אבל לבטלה בעירוב לכתחלה לא דלערב בשאר 

שלא מצינו לאחד מן הראשונים שיפרש כן. ע"כ דברי הרב. ולפי דעתי צדקו הראשונים ז"ל אע"פ של דבריהם אין לנו. ולפי' צריכין לעשות כדברי רבי אליעזר ו



מה. מכאן שלא פרשו כן מדאמרינן התם בבכורות )דף כ"ז( רב הונא בריה דרבי יהושע כי מיתרמי ליה חמרא תרומה הוה רמי תרתי נטלי דחולין וחדא דתרו
אע"פ לה ולבטל. ומאי דאמרינן עצים שנשרו מן הדקל לתנור ביום טוב מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן ואילך רמי חדא ושקל חדא. אלמא מותר לערב לכתח
 שאין עצים מוכנים בתנור קאמר. הודיעני דעתך בזה. 

להפריש ואח"כ דעתי נוטה כדברי הרמב"ן ז"ל בזה מכמה טעמים. דדוקא נתערב הא לערב לכתחלה לא דאין זה אלא כחוכה /כחוכא/. דלמה אמרו תשובה 
ארצות לחלה שיבטלנה ויאכלנה הוא בעצמו. ועוד דאם כן למה נותנה לכהן? לעולם יפריש ויבטל ויאכל וכעין שאמרו במעשר ראשון של דמאי. ואנן תנן שלש 

ן ונתנת לכל כהן. פי' בין חבר בי מארץ ישראל עד כזיב חלה אחת. מכזיב ועד נהר ועד אמנה שתי חלות אחת לאור ואחת לכהן וכו'. ונאכלת עם הזר על השלחן
איסורין של  עם הארץ. ואם יכול ישראל לערב לכתחלה ולאכול צריכה למימר שנתנת לכל כהן. ולמה לכהן אלא יעכבנה לעצמו ויערב ויאכל. ועוד דאם כן בכל

גבינת הגוים ולכלאי הכרם בחוצה לארץ ולבשולי גוים. דבריהם נאמר כן. ולכל הפחות לאותן שאין להם עיקר בדאורייתא כתרומת חוצה לארץ. ונפקא מינה ל
שאין עצים דהיתירא בתוך התנור. אבל כשתמצא לומר דדוקא בשנתערב כבר בפחות אע"פ וכל שכן למה שאתה סובר בעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ו

שנפלו בייתא/ עושין כן. ועשים /ועצים/ שנשרו מן הדקל נמי היינו דוקא משעור בטולו ניחא לן כלהו. דבכל איסורין דרבנן נמי שאין להן עיקר בדאוריתא /בדאור
יר הכרח בתוך עצים דהיתירא ולפיכך מרבה עליהן. ומה שהבאת ראיה מדרב הונא בריה דרבי יהושע דאפילו לכתחלה מבטלי לה ואפילו לא נתערבה איני מכ

שנתערבה בכמותה או בפחות מכדי שיעור ביטולה הכי נמי איכא לפרושי בדרב הונא בריה הראיה ההיא. דכי היכי דמפרשינן בדרבה דלא מבטל לה אלא לאחר 
עצמה אם  דרב יהושע. דלכי מתרמי ליה חמרא דתרומה שנתערב בכמותו מרבה עליו עד דליהו /דליהוי/ תרתי נטלי דחולין כנגד חד דתרומה. ולענין חתיכה

ה דלא קיימא לן אלא בבשר בחלב בלחוד. אני כך קבלתיה ממורי הרב ז"ל ורבינו אפרים ז"ל כן פסק. נעשית נבלה אם לאו ואמרת שהראב"ד ז"ל כתב בתשוב
 שישאע"פ ון. ווראיות גדולות יש לדבריו דתנן )תרומות פ"ה מ"ו( אין המדומע חוזר ומדמע אלא לפי חשבון ואין מים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשב

חא. ועוד יש ראיות אחרות והדעת מכרעת כדבריו אלא שאין זה מקום אריכות בראיותיו. וכך אנו נוהגין ועושין מעשה על לדחותם מכל מקום פשטה הכי מוכ
ב בו לאחר פי רבותי ז"ל. ומכל מקום לא להוסיף ולבטל לכתחלה באיסורי תורה או אפילו של דבריהם ויש להן עיקר בדאוריתא /בדאורייתא/ אלא שאם נתער

 ו ההיתר חוזר וניעור ומצטרף להעלות.מיכן כדי ביטול

 דין חוזר ונעור

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א

בנותן  – במשהו, ושלא במינו –בנותן טעם. זה הכלל: מין במינו  –בכל שהוא; יין במים ומים ביין  –. יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא. יין ביין ומים במים מתני'
 טעם. 

קא י לאו דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן: המערה יין נסך מחבית לבור, אפילו כל היום כולו. ראשון ראשון בטל. תנן: יין נסך אסור ואוסר בכל שהוא, מא גמ'.
א! לא, דקא נפיל בנותן טעם, מאי לאו דקא נפיל חמרא דאיסורא למיא דהתיר –נפיל איסורא לגו התירא! לא, דקא נפיל התירא לגו איסורא. ת"ש: יין במים 

בנותן טעם! אמר לך רב דימי: כולה מתני'  –חמרא דהתירא למיא דאיסורא. ומדרישא במיא דאיסורא, סיפא נמי במיא דאיסורא, וקתני סיפא: מים ביין 
א רב יצחק בר יוסף א"ר דקא נפיל מיא דהתירא לחמרא דאיסורא. כי את –דקא נפיל חמרא דהתירא למיא דאיסורא, סיפא  –התירא לגו איסורא, ורישא 

י לא. כ –ראשון ראשון בטל. ודוקא צרצור קטן דלא נפיש עמודיה, אבל חבית דנפיש עמודיה  –יוחנן: המערה יין נסך מצרצור קטן לבור, אפילו כל היום כולו 
ואל אר מים רבין עליו ומבטלין אותו. כי אתא רב שמאתא רבין אמר רבי יוחנן: יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים, רואין את ההיתר כאילו אינו, והש
ן מצא מין את מינו וניעור. איכא דמתני לה אמתני': יי –בר יהודה א"ר יוחנן: לא שנו אלא שנפל קיתון של מים תחלה, אבל לא נפל שם קיתון של מים תחלה 

קיתון של מים, אבל נפל שם קיתון של מים, רואין את ההיתר כאילו אינו,  כל שהוא, אמר רב שמואל בר יהודה א"ר יוחנן: לא שנו אלא שלא נפל שם –ביין 
ין מתני לה אדרבוהשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו. מאי איכא בין לדמתני לה אמתני' בין לדמתני לה אדרבין? מאן דמתני לה אמתני' לא בעי תחלה, ומאן ד

 בעי תחלה.

  רש"י מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א

 מןוהאי דקתני לק ,שנפל בטיל ביין כשר שבבור ומותר בהנאה –גמ'. ראשון ראשון  מים שנתנסכו לעבודת כוכבים נפלו במים דהיתר.  –מתני'. ומים במים כו' 
גו להיתירא ולא אמרי' קמא קמא בטיל ליה ברוב.  –לגו היתירא  )דף עד( יין נסך שנפל בבור כולו אסור מוקי לה כשנפל בחבית גדולה ונשברה ונפל כולו כאחד.

וקתני מכי יהיב טעמא בחמרא מיתסר.  –מאי לאו חמרא דאיסורא לגו מיא דהיתירא יין במים בנותן טעם.  –ה"ג דקמא קמא דהיתירא בטיל ליה.  –איסורא 
יתסר עד שיבטל טעם היין את טעם המים וכגון דנפיל כוליה ואשמעינן דכל כמה דיהבי מיא טעמא בחמרא א –ה"ג לא חמרא דהיתירא בגו מיא דאיסורא 
אלמא איסורא בגו היתירא  ,ומדרישא מיא דאיסורא סיפא נמי מיא דאיסורא וקתני סיפא מים ביין בנותן טעם ה"גכחדא דלא אפשר למיא דאיסורא לבטיל. 

ואין  ,ורישא מיא דאיסורא וסיפא מיא דהיתירא – ' היתירא בגו איסוראאמר לך רב דימי כולה מתניאף על גב דרובא דהיתירא לא אמרינן קמא קמא בטל. 
גדים ובעירובין לגבי ב ,והוא פך קטן גרסינן, –צרצור קטן ולקמן פסקינן יין נסך במינו במשהו.  ,שהרי בא רב יצחק והחמיר בא רבין והחמיר ,הלכה כרב דימי

רא ולא אמרינן הרי נאסר כל היין ורבה היין על המים דהא הוי חמ –רואין את ההיתר כאילו אינו י. בפ' אחרון )דף קג:( גרסינן צלצול קטן והוא קשר של מש
 תחלה. רובא אלא באיסור שנפל גרידא משערינן ואיכא מיא רובא אלמא פליג רבין אדרב דימי ואשמעינן דמיא הוא דמבטל חמרא אבל חמרא לא מבטל חמרא

זכריה +לבסוף וניעור כלומר נתחזק וניתוסף איסורו ורבה יין על המים ולשון ניעור  – מצא מין את מינוקודם יין נסך דכי נפל יין נסך אשכחוה מיא ובטלוה.  –
חבירו בוער מתורתו ראשונה ונדבק ויש שמפרשין וניעור נ .וכל היכא דתני מצא מין את מינו וניעור היינו פירושה ,ד'+ כאיש אשר יעור משנתו כמו הניעור בלילה

לין ואפי' נפל קיתון לבסוף ס"ל דמבט – מאן דמתני לה אמתני' לא בעי תחלהלהא דרב שמואל בר יהודה אמתני'.  – ואיכא דמתניונתחזק וא"כ נוער מיבעי ליה. 
 הא רבין נמי הכי קאמר. ,שמע לןדאי לאו תחלה אתא לאשמועינן מאי קמ – ומאן דמתני אמילתיה דרבין בעי תחלהמים את האיסור. 

  תוספות מסכת עבודה זרה דף עג עמוד א

נן מתרבה היין נסך לבסוף מ"מ אמרי פירוש, אפילו – כי אתא רב דימי א"ר יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון ראשון בטל
 ,ממה נפשך ,ותימה דבבכורות פ' הלוקח )דף כב.( אמרינן הלוקח ציר מע"ה משיקו במים וטהור .ראשון ראשון בטל משמע הכא דרב דימי סבר קמא קמא בטיל

 ומסיק עלה לא שנו ,ומיעוט מיא דאית ליה בטלי דציר הוא רוב , פירוש,אי רובא מיא נינהו הא עביד ליה השקה ואי רובא ציר ציר לא בר קבולי טומאה היא
קשיא דרבי יוחנן  ועוד צא מין את מינו וניעור ולא אמר קמא קמא בטיל ורב דימי קאמר לה להא שמעתתא התם,אלא לטבול בהן פתו אבל לקדירה לא דמ

לן משום י' לכהן לאוכאדרבי יוחנן דבשמעתין א"ר יוחנן ראשון ראשון בטל ובנדרים )דף נז:( א"ר יוחנן גידולין של תרומה שגדלו ורבו גידוליו על עקרו אסור אפ
 ,ראשון ראשון בטיל, וי"ל דבשמעתין נמי דקאמר ראשון ראשון בטיל היינו עד )שיפול( שם כל כך מן היין נסך בין הכל שלא יהא בהיתר ס' טבל ולא אמרינן

 וכי אםא הכי, אבל אם נפל כל כך מן הנסך לסירוגין בין הכל שאין בהיתר ס' כדי לבטלו אסור משום דמצא מין את מינו וניעור. ותדע שכן הוא, דאי לא תימ
תר משום היה אדם מערה חלב בקדירה של היתר מעט מעט בסירוגין עד שנתרבה החלב לבסוף כל כך שהיה בו בנותן טעם לקדירה וכי תעלה על דעתך שהוא מו

פרישית, א"כ מה קמא קמא בטיל, אלא ודאי לא אמרינן קמא קמא בטיל כיון שיש כל כך מן האיסור לבסוף שהוא נותן טעם, וא"ת כיון דעד ס' קאמר כד
א מיירי בהיתירחידוש הוא זה לאשמועינן שיהא בטל עד ס', וי"ל דאתא לאשמועינן דאע"ג דקתני מתני' יין ביין במשהו דלא מיירי באיסורא לגו היתירא אלא 

לא אמר ור, וי"ל דנפל בפעם אחת בקילוח אחד דלגו איסורא. וא"ת ולפי' רש"י דפי' קמא קמא בטיל אפי' אין בו ס' הא אסרינן במתני' )דף עד.( יין נסך שנפל לב
 קמא קמא בטיל אבל הכא שנפל טיפה אחר טיפה מותר משום דאמר קמא קמא בטיל.

פר"י דה"ה רב דימי דאמר בחבית דוקא נקט חבית אבל גיגית דנפיש עמודיה טפי מחבית  –ודוקא צרצור קטן דלא נפיש עמודיה אבל חבית דנפיש עמודיה לא 
 לא אמר קמא קמא בטיל.



ופ"ה דאין הלכה כרב דימי  .דאשמועינן דוקא מיא מבטלי חמרא אבל חמרא לא מבטל חמרא ,רבין אתא לאפלוגי אדרב דימי –רואין ההיתר כאילו אינו כו' 
דאדרבה היה לנו לפסוק בשל סופרים כדברי המיקל והיינו כרב דימי דמיקל  ,טעם זה ולא נראה .צחק והחמיר ובא רבין והחמירשהרי אחר רב דימי בא רב י

 אלא משום דרבין בר סמכא הוא טפי כדאיתא ביבמות פרק הבא על יבמתו )דף סד:(. ,מ"מ נראה דהלכה כרבין ולא כרב דימי ולא מטעמיה דרש"י ,טפי מכולהו

  מב"ן מסכת עבודה זרה דף עג עמוד אחידושי הר

 אבל אי לאו הכי כיון דנצוק חבור כמי שכל החבית ,פי' הר"א ז"ל דדוקא במקטף קטופי והמערה יין נסך מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון ראשון בטל.
 א בעמוד עצמומעורבת כאן משעת קלוח ראשון דמי. וזה הפירוש אינו נכון לי, דא"כ היכי אמרינן אבל חבית דנפיש עמודיה לא, כיון דמקטף ליה מיניה וליכ

ורד מעט מעט והא י שאין אנו רואין את הנצוק אלא כמעורב בקלוח זה שילפ שון ראשון בטל, אלא ודאי אע"ג דלא מקטף ליה אמר רב דימי בטלכדי לאסרו רא
 במעורב הוא בטל מדין נצוק היאך יאסור. בטל ראשון ראשון

ן לומר שאינו נאסר לעולם אא"כ נפל שם בבת אחת יין נסך כדי ליתן לו טעם, אבל נפל שם בבת אחת כדי נותן טעם לא בטיל לא ביי ,ראשון ראשון בטלופירוש 
הכרם שנפלו נסך ולא בשאר איסורין. וכמה פעמים שנינו שאור של תרומה ושל כלאי הכרם שנפלו לתוך העיסה וכו' )ערלה פ"ב(, תבלין של תרומה ושל כלאי 

"ש תנאה, והא דאמרינן לתוך הקדרה וכו' )שם(, סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה וכו' )תרומות פ"ה(, וכן שנינו במשנתינו זו יין נסך שנפל לבור כולו אסור בה
אלא דעדיפא מינה מתרץ דומיא דרישא דקא נפיל התירא לגו איסורא, דהתם  ,יין במים בנותן טעם, בדין הוא דלימא התם בשנתן שם אותו נותן טעם כאחת
 בנותן טעם משום דלא אמרינן בהתירא ראשון ראשון בטיל דהתירא לא בטיל.

ולא מיתסר אלא כשנפל שם בבת אחת יין נסך כשיעור יין כשר שבבור שאינו יכול  ,דלעולם אמרינן ראשון ראשון בטלז"ל נראה שהוא מפרש ומדברי רש"י 
 שנפל שם ,פירוש לפירושולהבטל אלא ברוב, ומוקי לה למתני' דקתני יין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה בשנפלה שם חבית גדולה ונשברה ונפל כולו כאחת. 

דלא מיתסר בנותן טעם, ואוקמה דנפיל חמרא דהתירא  – ותן טעם בחמרא דאיסורא לגו התיראשבבור, ומש"ה לא מצי לאוקומה להא דתנן בנ כאחת יין כשיעור
דה"נ חמרא דאיסורא  ,נכונים בזה ואין דבריו .וכגון דנפיל כוליה כאחת דלא אפשר למיא דאיסורא לבטולי חמרא כל שהוא ופי' הרב ז"ללגו מיא דאיסורא. 

 לגו מיא דהתירא ואית ביה נותן טעם ליכא לבטוליה כיון שנפל כאחת. 

א"כ לרב דימי וקשה לי  וכן דעת הר"א ז"ל. דקמא קמא דהתירא בטיל, פרש"י ז"לוהא דמתרצינן בקמייתא דיין ביין במשהו דקא נפיל התירא לגו איסורא, 
דין נותן שאף בשאר איסורין כשנפל היתר לתוך איסור מעט מעט יבטל ההיתר ויהא איסורו במשהו, דליכא למימר מאי חומרא דיין נסך משאר איסורין, והלא ה

 תוכ"אלמא ראשון ראשון בטל דינא הוא בין לקולא בין לחומרא.  ,דהאי בטול דבטיל ההיתר משום חומרא דיין נסך הוא, דהא אפילו בקולא נמי אמרת הכי
דידהו ל לא אתיא דלאה"נ דלרב דימי יין נסך ושאר איסורין שבתורה שוין בדיניהם, א"כ תקשי ליה הא דאמר ר' יוחנן חוץ מטבל ויין נסך, ועוד אפי' כרב ושמוא

למיא דאיסורא בשנפל לדעת רש"י ז"ל שמפרש חמרא דהתירא וקשה מזו  .אפי' נפל איסור משהו לקדירה כדמוכח בכמה דוכתי ,כל איסורין שבתורה במשהו
 הא לאו הכי ראשון ראשון בטל ואיסורו במשהו, נמצא לדבריו מינו ושאינו מינו שוין בדיניהם. ,כולו בבת אחת

יון והרי בטל טעמו, אבל במין ומינו כ – מפרש בזה דחמרא לגו מיא ]נ"א: אפילו במערה[ אין אומרים בו ראשון ראשון נאסר כיון שדינו בנותן טעםוהר"א ז"ל 
מאחר  ,למה אין אנו אומרים כן בכל איסורין שבתורה במינן ,קשה הדברומ"מ שאין טעמו ניכר מכיון שנאסר מתחילה במיעוטו נעשה כמוהו מפני שהוא מינו. 

  ושוב לא יבטלו אחד מהם בין לקולא בין לחומרא. ,שהדין נותן בכל מין ומינו שיצטרפו

 יוןדהתירא לגו איסורא לאו משום דראשון ראשון בטל, דלא אשכחן ביטול בהיתר לפי שאין אדם עשוי לבטלו אלא אדרבה מוסיף הוא עליו והולך, וכנראה ולי 
א חומר הוא דהתירא לגו איסורא לא בטיל ראשון ראשון, בשאר איסורין מותר, וכדאמרינן בעלמא )תרומות פ"ה( במבטל איסור לכתחילה דבשוגג מותר, אל

ומדברי ומיהו בשאינו מינו בטל שהרי בטל טעמו.  יעור ששים לבטל אותו בשעה ראשונה.ביין נסך שאף בהיתר מרובה שנפל לאיסור מועט אוסר כיון שאין בו ש
כענין  איסור דחשיב לנופל שםין נסך בין טפה של יין נסך בבור ונפלה שם חבית גדולה בבת אחת אסור, והטעם שחלקו בי נראה שאפילו הר"מ הספרדי ז"ל

 ונראין דברי מדברי כולן ז"ל. ששנינו במקואות )פ"ב( רביעית מים שאובין בתחילה פוסלין את המקוה ושלשה לוגין על פני המים וכו'.

  תורת הבית הארוך בית ד שער ב

 מר ראשון ראשון בטל או נאמר מצא מין את מינו וניעור. גרסינןועתה נבאר איסור מועט שנפל לתוך היתר מרובה ונתבטל וחזר ונפל עוד איסור לתוכו אם נא
ין כלומר בין שנפל שם בקטופין ב ,בסוף פרק השוכר שבע"א כי אתא רב דימי אמר ר' יוחנן המערה יין נסך מחבית לבור אפילו כל היום כולו ראשון ראשון בטל

סף אמר ר' יוחנן המערה יין נסך מצלצול קטן לבור אפילו כל היום כולו ראשון ראשון מדאמרינן התם כי אתא רב יצחק בר יו ,שנפל שם בקילוח בלא הפסק
כל שאין בעמוד עצמו כדי לאסרו  ,ודוקא צלצול קטן דלא נפיש עמודיה אבל חבית דנפיש עמודיה לא. ואי במקטף קטיפי מ"ש צלצול קטן ומ"ש חבית ,בטל

אלא ל"ש דאפילו בלא מקטף כל שלא נפל שם בבת אחת ממש כדי לאסרו אמרינן ראשון ראשון בטל. ואקשינן עליה דרב דימי מדתנן יין  ,ראשון ראשון בטל
והוא שנפל ההיתר מעט מעט ואעפ"י  ,דקא נפיל היתירא לגו איסורא. כלומר –ודחינן לא  ,מאי לאו דנפיל איסורא לגו היתירא ,נסך אסור ואוסר בכל שהוא

 ובשלא נפל שם בבת אחת ,משום דיין ההיתר נמי ראשון ראשון בטל ,סוף ריבה היין של ההיתר על היין נסך עד שאילו היה מים ביין היה מבטל טעמו אסורשלב
נפל שדכל  ,אר האיסוריןלר' יוחנן מה הפרש בין יין נסך לש דא"כ א למידקואיככל כך מן ההיתר שיהא בו כדי לבטל טעמו של יין נסך אלו היה כנגדו מים ביין. 

ואי נפל ההיתר לתוך איסור נמי ראשון ראשון בטל והאיסור המועט אוסר ההיתר המרובה דקמא  ,לתוך היתר ראשון ראשון בטל ומן הדין ואפילו ביין נסך
טעם חוץ מטבל ויין נסך דבמינן במשהו.  מאי קאמר ר' יוחנן כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן , וא"כקמא דנפל מן ההיתר איבטיל ליה

אין אבל מין בש ,דמין במינו ראשון ראשון בטל ואעפ"י שנפל שם היתר לבסוף אפילו כל היום כולו ,לק בדין זה בין במינן לשאינן מינןישח וראיתי לראב"ד ז"ל
 והטעם לזה .אסר ההיתר תחלה עכשיו חזר וניעורואעפ"י שנ ,תר מותרמינו אם יחזור ונפל לתוכו עוד היתר עד כדי שלא יהא באיסור כדי נתינת טעם בכל ההי

 אבל במין במינו אינו מחמת טעמו שהרי אין טעמו ניכר בו כלל אלא מפני ,מינו אוסר אלא מחמת נתינת טעמו והרי בטל טעמו[ ]דף כז.מפני שאין מים בשאינו 
 דהיתירא אבל הרמב"ן ז"ל כתבוכיון שנאסר חזר להיות כמותו וחזר המיעוט להיות רב. ומכל מקום עדיין קושייתנו במקומה עומדת במין במינו.  ,מיעוט נאסר

אלא  ,שלא מצינו ביטול בהיתר שאין אדם עשוי לבטלן וכדאמרינן בעלמא כשבטל אסור לכתחילה דבשוגג מותר ,ו איסורא לאו משום דראשון ראשון בטללג
כיון שאין בו שיעור ששים לבטל אותו משעה ראשונה. ומיהו בשאינו מינו בטל שהרי בטל  ,אסר]נ[חומר הוא ביין נסך שאף היתר מרובה שנפל לאיסור מועט 

גדולה בבת אחת הכל  דחומר הוא ביין נסך שכל שהוא במקומו ואפילו טיפה אחת בבור ונפלה שם חבית ,ןינראה שיש לו טעם נכון בעני והרמב"ם ז"לטעמו. 
י וכענין ששנינו לגבי מקוה רביעית מים שאובין בתחילה פוסלין את המקוה ושלשת לוגין על פנ תוך הבור של יין כשר,ביין נסך המועט הנופל ל , משא"כאסור
איכא למימר דכיון שהדבר ידוע שכשפוסק טיפה שנגעה בפיו חוזרת  ,אגרדמים שקדח במיניקת שטיפה אחת שנפלת מפיו אוסרת כל החבית ואי קשיאהמים. 

דברייתא דאגרדמים ר' יהודה היא  י"ל וא"נולא כטיפה אסורה של יין נסך הנופלת לחבית.  ,ונופלת לחבית הרי היא כטיפה אסורה שהיא מעורבת בתוך החבית
 . ז"ל וכן נראה מדברי ר"תבמשנת יין נסך אסור ואוסר בכל שהו. דאמר מין במינו לא בטיל וכמו שאני כותב בבית היין בשער החמישי 

 ודוקא צלצול קטן דלא נפיש עמודיה אבל ,כי אתא רב יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן המערה יין נסך מצלצול קטן לבור אפילו כל היום כולו ראשון ראשון בטל
לין ל לבור ונפל שם קיתון של מים רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטאמר ר' יוחנן יין נסך שנפ ןחביות דנפיש עמודיה לא. כי אתא רבי

ר. אבל לא נפל שם קיתון של מים תחילה מצא מין את מינו וניעו ,אותו. כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שנפל שם קיתון של מים תחילה
כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שלא נפל שם קיתון של מים אבל נפל שם קיתון של  ",ל שהואיין ביין כ" איכא דמתני לה אמתניתין

 ומאן דמתני לה אדרבין בעי תחילה.  ,מים רואין את ההיתר כאילו אינו והשאר מים רבין עליו ומבטלין אותו. מאן דמתני לה אמתניתין לא בעי תחילה

דמר אמר  ,דרב דימי ורב יצחק ורבין פליגי נראה מדבריוכתב רש"י ז"ל ואין הלכה כרב דימי דאתא רב יצחק והחמיר ואתא רבין והחמיר.  ולענין פסק הלכה
ז"ל.  וכן כתב הראב"ד .והלכתא כרבין ,ורבין אסר מאי דשרי רב יצחק ,ורב יצחק אסר מאי דשרי רב דימי ,ומר אמר לאו הכי ,לאו הכי אמר ר' יוחנן אלא הכי

אפילו טיפה אחת של יין נסך אוסרת כל הבור כפשטה דמתניתין וכפשטה  ,לענין יין נסך בין שנפל איסור לתוך היתר בין שנפל היתר לתוך איסור והילכך



ויש ליו ומבטלין אותו. ל כרבין דאמר רואין את מינו כמי שאינו והשאר מים רבין עבל אם נפל שם קיתון של מים קיימ"א ,דברייתא דאגרדמים שקדח במיניקת
אבל לא נפל שם קיתון של מים תחילה כבר נעשה הכל יין אסור ואינו בטל עד  ,דדוקא בשנפל שם קיתון של מים תחילה וכמאן דמתני לה אדרבין מי שאומר

ויש ואוסרת כל החתיכות.  ענ"נחשיפלו שם מים רבים כדי לבטל את שניהם. ומסתייעא הדין סברא מהא דאמרינן בפרק כל הבשר אפשר לסוחטו אסור ד
ולא אמרו אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר בחלב בלבד מפני שאין כאן  ,דקיימא לן כמאן דמתני לה אמתניתין ואפילו נפל שם קיתון של מים לבסוף אומרים

נינו בפרק ראשון של מסכת תרומות אין וכשנתערבו נאסרו והרי הכל כגוף אחד של איסור. והראיה ממה שש ,איסור מעורב לתוך היתר אלא שניהם היתר
 ,וזהו דעתו של רבנו אפרים ז"ל .ואין מים שאובין פוסלין אלא לפי חשבון ,ואין המחומץ חוזר ומחמץ אלא לפי חשבון ,המדומע חוזר ומדמע אלא לפי חשבון

בית זה בענין חתיכת היתר שנאסרה מחמת שקבלה טעם מן וראיותיו בארוכה בשער הראשון של  וכבר כתבתי ראיות הראשוניםוהיא הנכון והברור שבדעות. 
 האיסור. 

תר אבל יין במים וכן לכל איסור הנימוק לתוך ההי ,דוקא יין ביין כתב הרב ר' אברהם ז"ל .ולענין מה שכתבנו דלית הלכתא כרב דימי דאמר ראשון ראשון בטל
הלכתא כוותיה דכל שלא נפל איסור לתוך ההיתר בבת אחת כל כך שהיא בו בנותן  ,כגון חלב ודם וכן כל כיוצא בזה מן האיסורין הבטלין ושאין צריך להרים

ושוב אינו ניעור לאסור. ולא עוד אלא שהוא מצטרף להיתר  – יתר גמורואפילו נפל שם כל היום כולו דכיון שנתבטל חזר להיות ה ,ראשון ראשון בטל ,טעם
סאה ערלה או סאה של  ?הערלה מעלה את הכלאים והכלאים לערלה והערלה את הערלה. כיצד ,דתנן במסכת ערלה פ"ב ,לבטל איסור הנופל בו לאחר מיכן

 ,זהו הערלה מעלה את הכלאים והכלאים מעלה את הערלה. פירוש –כלאי הכרם או סאה ועוד  ,ואחר כך נפלה סאה ועוד ערלה ,כלאי הכרם שנפלה למאתים
 ,והוא שיש באותו סאה מאתים כנגד אותו ועוד. ותנן נמי לעיל מינה ,שאותו ועוד אחרון מתבטל בסאה ערלה שנתבטלה שם בתחלה ונעשית חולין גמורין

או שלשת קבין שנפלו  ,נפלו שלשה קבין ועוד ערלה תרומה שנפלה למאה חולין ואח"כה סא ?כיצד והערלה מעלה את התרומה,התרומה מעלה את הערלה 
זהו תרומה מעלה את הערלה והערלה מעלה את התרומה. ודוקא בערלה וכלאי הכרם דמכיון שנתבטלו  –למאה סאה חולין ואחר כך נפלה סאה ועוד תרומה 

ים אלא בתרומה ושאר המתנות ומשום גזל השבט ולפיכך בשאר האיסורין כיון שנתבטלו חזרו אין צריך להעלותן משם וכמו שנתבאר למעלה שאין צריך להר
להיותן היתר גמור וכן נמי בתרומה לגבי ערלה ולהתיר לכהן שאינו צריך להרים התרומה משם אבל תרומה שנפלה בחולין ולגבי ישראל שצריך ]דף כז עמוד ב[ 

רומה שבה ותנן בתרומות )פ"ה( סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביהה עד שנפלה סאה אחרת הרי זו להרים והיא מדמעה במקום אחר לפי חשבון ת
ו כגון אסורה ור' שמעון מתיר דדוקא כפי חשבון התרומה שבה אבל טפי לא מצטרפא בהדי תרומה אחרת לאסור והוא הדין לכל איסורין אחרים שלא נימוח

לא נימוח כי אם חציו כיון שהאיסור קיים שאם יפול לקדירה אחרת יאסור עוד כחלב גמור אם יפול עוד באותה קדירה כזית חלב שנפל בשל ששים של היתר ו
ין שעדיין זית אחד של חלב ונימוחו שניהם יצטרפו שניהם לאסור את הקדירה ולא נחשוב את הראשון כאלו נימוח כולו כבר קודם נפילת הב' שהרי מצאו בע

 דדין שאר האיסורין כדין ייןוהרמב"ן ז"ל כתב   אלו דברי הרב ז"ל. חר משום הכי מצטרף עם האחרון כדין תרומה וכן כל כיוצא בזה. ראוי לאסור במקום א
תחלה ועד נסך לענין זה שאם נפל איסור מועט לתוך היתר אעפ"י שנתבטל בתוכו אם חזר עוד ונפל שם מעט מעט אם לבסוף יהיה בין כל האיסור שנפל שם מ

רה ר' ף כדי ליתן טעם בהיתר אין אומרים ראשון ראשון בטל דטעמא לא בטיל אלא חזר האיסור ונתעורר. דהא דרב דימי לאו דינא ואידחיא לה דלא אמסו
יה דמשמע דלדעת יוחנן וכיון דאידחיא לה לגמרי אידחיא בין ביין נסך בין בשאר האיסורין והראיה מדפרכינן לרב דימי ממתניתין דקתני יין במים בנותן טעם

דבאיסורי נותן טעם אף לדידן נותן טעם ראשון ראשון בטל לימא ואם כדברי הראב"ד ז"ל דרב דימי דאמר ראשון ראשון בטל קשיא מתניתין אבל לדידן ניחא. 
ן אלא ודאי משמע דלדידן לית לן ראשו ליה רב דימי. ולטעמיך מתניתין מי ניחא והא ראשון ראשון בטל דינא הוא בשאר האיסורין ומתניתין דמסכת ערלה היא.

לאי ראשון בטל אף בשאר האיסורין אלא איסור חוזר וניעור ומצטרף לנתינת טעם. ואם תאמר מתניתין דערלה שאני התם משום ששיעורה במאתים וכן כ
עד שיפול שם כ"כ שיתן שם טעם שזהו אחד  הכרם ואפילו לכשתפול שם סאה אחרת אכתי אין בה כדי נתינת טעם ובכל כי הא אמרינן ראשון ראשון בטול

ן מתניתין דקתני יי ולפ"זבששים דכל שנוסף איסור על האיסור ראשון עד שיהיה בין בשל ראשון בין בשל שני עד כדי נתינת טעם איסור ראשון חוזר וניעור. 
מרינן בפרק כיסוי עפ"י שנפל שם מעט מעט. ואי קשיא לך הא דאבמים בנותן טעם כפשטה מיתוקמא לדידן דלית לן כרב דימי כלומר באיסורא לגו היתירא וא

( אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא שנו אלא שנפל מים לתוך דם אבל נפל דם לתוך מים ראשון בטל ואעפ"י שיש בו לבסוף מראה דם הדם )חולין פז:
 ם לענין קדשים הוא דאמרינן הכי אבל לענין איסורין לא. ואמרינן נמי התם גביומראית דם דהתם כנתינת טעם דהכא ואפילו הכי ראשון ראשון בטל. י"ל דהת

אבל  ו חוזר ונראהההיא ולענין כיסוי אינו כן שאין דיחוי אצל מצות הילכך לענין איסורין נמי אינו כן דלגבי קדשים בלבד הוא ומשום טעמא דכיון שנדחה אינ
 ועיקר. – ונכון הוא זהו דעתו של הרמב"ן ז"לטעם חוזר וניעור. אין דיחוי אצל מצות ואיסורין אלא כל שיש בו 

  הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לו עמוד א

ראשון בטל שהרי  ולענין הלכה כתב רש"י ז"ל ]וכ"כ התוספות[ דאין הלכה כרב דימי אמר ר' יוחנן דאמר המערה יין נסך מחבית לבור אפי' כל היום כולו ראשון
והחמיר דאמר דדוקא מצרצור קטן ובא רבין והחמיר ואמר דדוקא בנפל שם קיתון של מים משמע דסבירא ליה ז"ל דאמוראי נינהו ואליבא דר"י בא רב יצחק 

ן של שם קיתו דרב דימי אמר הכי אמר ר' יוחנן ואתא רב יצחק ואמר דלאו הכי אמר אלא הכי ואתא רבין ואמר דאפילו הכי לא אמר ר' יוחנן אלא דוקא בשנפל
רות כרב מים הלכך לית הלכתא לא כרב דימי ולא כרב יצחק בר' יוסף אלא כרבין אמר ר' יוחנן אבל הר"מ במז"ל פסק בפרק ששה עשר מהלכות מאכלות אסו

וכתב  .ת דנפיש עמודהז"ל דכי בעי רבין אמר ר' יוחנן קיתון של מים דוקא בחבי , משמע דס"ליצחק בר' יוסף אמר ר' יוחנן דבצרצור קטן ראשון ראשון בטל
תא כותיה דאף על גב דלית הלכתא כרבי יוחנן לענין יין ביין מיהו גבי יין במים ומים ביין וכן לכל איסור שנמוח כגון חלב ודם וכן כיוצא בהן הלכ הראב"ד ז"ל

יום כולו מותר דראשון ראשון בטל וכיון שנתבטל שנפל בו איסור כל האע"פ שאם יפול האיסור לתוך ההיתר מעט מעט שאין בו כדי נתינת טעם בשעת נפילה 
לה מעלה הרי הוא היתר גמור ולא די לו שאינו מצטרף עוד לאסור אלא אף להיתר מצטרף לבטל איסור הנופל בו אחר מכאן דתנן במסכת ערלה פרק שני הער

פלה סאה ועוד של ערלה או סאה ועוד של כלאי הכרם זו את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה כיצד סאה ערלה שנפלה למאתים ואחר כך נ
ן היא שהערלה מעלה את הכלאים והכלאים את הערלה והערלה את הערלה פירש שאותו ועוד אחרון מתבטל בסאה ערלה שנתבטלה שם בתחלה ונעשית חולי

ערלה והערלה את התרומה כיצד סאה של תרומה שנפל למאה גמורין והוא שיש באותו הסאה מאתים באותו ועוד ותנן נמי לעיל מיניה התרומה מעלה את ה
( זו היא סאה חולין ואחר כך נפלו שלשת קבין )ועוד( ערלה או שלשת קבין )ועוד( של כלאי הכרם )שנפלו למאה סאה חולין ואח"כ נפלה סאה ועוד תרומה

אחר שנתבטלו נעשו היתר גמור אף לבטל איסור הבא על ידם לאחר שהתרומה מעלה את הערלה והערלה את התרומה הנה נתבאר מאלו כי התרומה והערלה ל
לגבי ]חולין[ מכאן כ"ש שאין מצטרפין עוד לאסור ודוקא בערלה וכלאי הכרם דכיון שנתבטלו תו א"צ להעלותן כלל אלא נעשה הכל היתר גמור אי נמי בתרומה 

ם לא דתנן בתרומות )פ"ה( סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק להגביהה עד שנפלה ולכהן שאינו צריך להרים אבל תרומה לגבי חולין דישראל שצריך להרי
ון שהאיסור סאה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר וכן הדין לכל איסורין אחרים שלא נמוחו כגון כזית חלב שנפל בשל ששים היתר ולא נימוח כי אם חציו כי

עוד בקדרה זו זית אחר של חלב ונמוחו שניהם יצטרפו ]שניהם[ לאסור את הקדרה ולא נחשוב את  קיים שאם יפול לקדרה אחרת יאסור כחלב גמור אם יפול
כן כל כיוצא הראשון כאילו נימוח כולו כבר קודם נפילת השני שהרי מצאו בעין שעדיין ראוי לאסור במקום אחר משום הכי מצטרף עם האחרון כדין התרומה ו

רא ליה ז"ל דרב דימי תרתי אמר חדא דיין נסך איסורא לגו התירא אינו אוסר בכל שהוא ועוד דאפי' רבה עליו כל היום משמע דסבי .עד כאן דברי הרב ז"לבזה 
תיה באיסור ראשון ראשון בטל ואף על גב דבקמייתא לא סבירא לן כותיה משום דאידחא ממימריה דרבין אמר ר' יוחנן דבעי קיתון של מים אפ"ה נקיטינן כו

הו שאפי' רבה עליו כל היום ראשון ראשון בטל דלא אשכחינן מאן דפליג עליה ונפקא מינה לדידן לשאר איסורין שאין אוסרין במה שהן א"נ שאינו אוסר במש
שנתבטל מחמת  אם נפל בהיתר איסור מועט אע"פדאפי' בשאר איסורין נמי לא אמרי' ראשון ראשון בטל אלא  אבל הרמב"ן ז"ל כתבליין נסך מין בשאינו מינו: 

יון דאידחיא לה מיעוטו אם חזר ונפל שם איסור שבצרופו של ראשון יש בו כדי נתינת טעם נאסר היתר זה דהא דחינן לה לדרב דימי לומר דלא אמר ר' יוחנן וכ
שיעור שיש בו כדי ליתן טעם בכנגדו לגמרי אידחיא וליתא כלל וטעמא דמילתא משום דטעמא לא בטיל ואפי' במין במינו דליכא למיקם אטעמא כיון שנפל שם 

דחוזר שלא במינו אסור וא"צ לומר באיסור המקלח בלא הפסק דלא אמרי' ראשון ראשון בטל דכנופל בבת אחת דמי אלא אפילו היכא דמיקטף קטופי אסור 
אמר ראשון ראשון בטל הוא דקשיא מתני' אבל לדידן וניעור וראיה לדבר מדפרכינן לרב דימי ממתני' דקתני יין במים בנותן טעם דמשמע דלדעתיה דרב דימי ד

שאומר דבאיסורי נ"ט אמרי' ראשון ראשון בטל לימא ליה רב דימי ולדידך מי ניחא והא מין בשאינו מינו את גופך מודית דראשון ואם כדברי הראב"ד ז"ל ניחא 
סורין ראשון ראשון בטל אלא איסור חוזר וניעור ומצטרף לאסור ולדידי ראשון בטל דמתני' היא במסכת ערלה אלא ודאי משמע דלדידן לית לן אף בשאר אי



ליבא דרב מיהא לא אריא דלא מצי א"ל לדידך מי ניחא ממתני' דערלה דמצי לדחויא דההיא בנופל בהפסק מתוקמה ולא בצירוף וכיון דאיתרצא ליה מתני' א
יה ז"ל מדאמרינן בגמרא ]דף עג ב[ איתמר יין נסך שנפל לבור ונפל שם קיתון של מים חזקיה דימי מצי למנקט כותיה בשאר איסורין אפילו בצירוף עוד הביא רא

 אמר הגדילו באיסור אסור. כלומר שאם הגדילו המים והיין באיסור דהיינו שנפל היי"נ אחרון דלא מצא קיתון של מים יי"נ לבדו אסור:

 סעיף ז

  שו"ת הריב"ש סימן שמט

ש מחלוקת בין חכמי ארצכם על ענין החלב שמשימים בין נסר לנסר בקנקנים של עץ כדי שיחוברו היטב ולא ינטף היין. כי יש להודיעך דעתי במה שי שאלת
ו כדי יה נתך אין במהם מתירין, וראייתם באשר הוא מין בשאינו מינו והוא בנותן טעם, ועוד כי אינו נתך מצד חום היין אפי' נכנס תוסס, ואפי' תמצא לומר יה

בל אעם החלב  יה נותן טעם בו, ואת"ל יהי' נותן טעם הוא לפגם. והוקשה לך על דבריהם, כי זה כלו בדיעבד אבל לכתחל' לא. והשיבו לך כי היין לא יתערבשיה
תערובת כי אם הוא מתרחק ממנו ואינו כשאר אסורין המתערבין בדבר המותר. ועוד משום הפסד ממונו יש להתיר. ודעת האוסרין הוא שאין האסור מצד ה

נא ודקדקו מצד הנגיעה. ולמדו זה מאותה דחולין דפרק כל הבשר )קח( דאמרינן בגמרא דאפילו תרו לה כולי יומא בחלבא מותר מדאורייתא, דבשול אמר רחמ
ש הוא אינו אסור מדאורייתא מינה דדוקא מדאורייתא שרי אבל מדרבנן אסור אפי' פחות מיומא משום גדר מצד הנגיעה. ועוד דקדקו דוקא בבשר בחלב דחדו

וד דשעור משום הנגיעה אלא בבשול אבל שאר אסורין אסורין בנגיעה. וגם לסברתם אמרת אתה כי יש הפרש בין בשר בחלב לשאר אסורין, חדא דחדוש הוא וע
 . עד כאן דבריךבמינו. בב"ח אינו כשעור שאר אסורין המעורבין בדבר המותר כי הוא במשהו, ועוד אסור בהנאה מה שאין כן חלב שלא 

מבואר הוא שהדבר האסור אוסר הדבר המותר בנגיעה להצריכו הדחה בין בבשר בחלב בין בשאר אסורין. כמו ששנינו בפרק כל הבשר )ק"ז:( צורר  תשובה
א לדקליפה  י נהיאדם בשר וגבינה במטפחת אחת ובלבד שלא יהיו נוגעין זה בזה, ומקשינן עלה בגמרא וכי נוגעין זה בזה מאי הוי צונן בצונן הוא, ומפרק אבי

דאיכא  יגוט בסכין של בעי הדחה מי לא בעי, וכן בפרק כיצד צולין )ע"ו( תני צונן לתוך צונן מדיח, והך בכל אסורין היא. וכן בפרקא קמא דחולין )ח':( גבי שוח
מדיח  , לא דכ"ע בית השחיטה צונן מ"דןמ"ד קולף ואיכא מ"ד מדיח אמרי' התם לימא בהא קא מפלגי דמר סבר בית השחיטה רותח ומר סבר בית השחיטה צונ

התורה כשאר  שפיר וכו', וכי תרו בשרא בחלבא אסור מדרבנן עד שידיח, וכן בשאר אסורין. אבל אם עמד שם כל כך זמן עד שנתן טעם בבשר בזה הוא אסור מן
ובנדון שלפנינו מתחלה  ,מן התורה אלא דרך בשול בעלמא אסורין כיון שנתן בו טעם, דילפינן מזרוע בשלה דשלוק הרי הוא כמבושל ובבשר בחלב אין אסור

פשר א מועט ואי אהייתי גוער באותם העושים כן לפי שאין מבטלין אסור לכתחלה, ובכאן גופו של אסור הוא בעין ואיך יערבנו כדי לבטלו, וכ"ת כיון שהחלב הו
לה, כי כן כתב הראב"ד ז"ל דקדרה שבלעה טיפת דם או חלב מבטלין אותו לכתחלה לעולם לבא לידי נתינת טעם בקנקן גדול ובכיוצא בזה מבטלין אסור לכתח

לידי נתינת כיון שא"א לבא לידי נתינת טעם לעולם למיעוטו. וכן נמי אם בלעה יותר כל שנפל בכלי שאין רגילין להשתמש בו אלא בתבשיל מרובה שלא יבא 
 יתן טעם האסור לתוך התבשיל אסור לבטלו לכתחילה גזרה אטו תבשיל מועט שיהא בו נתינת טעםטעם. אבל אם נפל בכלי שאפשר להשתמש בו תבשיל מועט ו

בשם רבו  וכאן נמי כיון שהוא קנקן גדול שאין דרך להשתמש בו ביין מועט שיתן החלב טעם ביין מבטלין אותו לכתחלה. דמטעם זה ג"כ התיר הרשב"א ז"ל
שגם הרב  הא ליתא,ן משום מבטלין אסור לכתחלה כיון שהיין מועט שלא יתן לעולם טעם במים, הכא נמי דכותה. ה"ר יונה ז"ל מים של מלוי ועירוי ואין כא

חלב מתערב ז"ל /הראב"ד/ לא אמרה אלא באסור הבלוע כבר אבל לערב איסור לכתחלה כדי לבטלו לא. אחר כן ראיתי הכל נוהגין כן, והראו לי לעין שאין ה
ז ואינו נותן בו טעם כלל. א ומן והשמן ששמנוניתה מתפזר ביין אבל החלב מיד הוא נקרש ועומד בעצמו ואין שמנוניתו מתפזר בייןלעולם ביין ואינו כמו הש

נגיעה אלא אמרתי הנח להם לישראל שאעפ"י שאינם נביאים הם בני נביאים. כי אחרי שטבע היין להתרחק מן החלב אפילו נגיעה אין כאן, שהרי אין אסור ה
קלט  מה שנדבק מן האסור בהיתר וכאן אין דבר מן האסור נדבק בהיתר. ועוד כי גם היין הנוגע בחלב אינו כבשר שנוגע בחלב שצריך הדחה, לפי ששםמחמת 

בטלו ולהנות להבשר מעט מן החלב ועומד שם בעינו אבל כאן היין הנוגע בחלב כבר הוא מתערב עם היין האחר ואין זה כמבטל אסור לכתחלה כיון שאין כונתו 
יכים מן לא הוו צרמן האסור אלא כונתו לתקן הכלי ולהדביק סדקיו וראיה לזה מכלי מדין שאמרה תורה להגעילן ובודאי בבני יומן דבר הכתוב, דאי לאו בבני יו

ורא דאורייתא וזהו חדוש של זרוע הגעלה מן התורה למאן דסבר נותן טעם לפגם מותר וקי"ל הכי, ואם כן למאן דאית דאין מבטלין אסור לכתחלה הוא אס
חלה וחוזרין בשלה, מה הועילה ההגעלה, והלא אפילו היו במים שעור לבטל פליטת הכלי או כל הכלי הנגעל עדיין המים אסורין משום דאין מבטלין אסור לכת

 פי שאין זה נקרא לכתחלה כיון שאין כונתו אלא להכשירואוסרין הכלי הנגעל ואין כאן הכשר. אלא שאפילו נאמר שאין מבטלין אסור לכתחלה המים מותרין, ל
ז"ל שהמים שנעשה בהן מלוי וערוי מותרין. ומה שבא בלשונך כי ראית המתירין באשר הוא  ומזה הטעם כתב הר"ןהכלי ולא לבטל האסור כדי שיהנה ממנו, 

היה מין במינו היה אסור במשהו ואין הלכה כן. כמו שהסכימו האחרונים מין בשאינו מינו והוא בנותן טעם, וכן אמרת שנית במקום אחר, נראה מדעתם דאם 
ודחו פסקו של רש"י ז"ל שפסק )חולין ק"ט( כרבי יהודה. גם מה שבא בלשונך דשעור בשר בחלב אינו  ,דלא קיי"ל כרבי יהודה דס"ל מין במינו לא בטיל ז"ל

ה אינו מדוקדק שאין בשר בחלב אוסר במשהו. כי מה שמנו בפרק האחרון מעבודה זרה )ע"ד( כשעור שאר אסורין המתערבין בדבר המותר כי הוא במשהו, גם ז
ה בטלה בשר בחלב עם אותן שאיסורן בכל שהן כבר בארו בגמרא דהיינו בדבר שבמנין כלומר שחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחין שנתערבה באחרות אינ

 רתי אית ליה דבר שבמנין ואסורי הנאה, ע"ש.אפילו באלף, וזהו מה שאמרו שם בגמרא האי תנא ת

 סימן ק

 סעיפים א-ב

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צו עמוד ב

 –כבשר בלפת. גיד הנשה שנתבשל עם הגידים, בזמן שמכירו  –הרי זו אסורה. כיצד משערין אותה  –מתני'. ירך שנתבשל בה גיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם 
בנותן טעם,  –כולן אסורין, והרוטב בנותן טעם; וכן חתיכה של נבלה, וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה עם החתיכות, בזמן שמכירן  –בנותן טעם, ואם לאו 

 כולן אסורות, והרוטב בנותן טעם. –ואם לאו 

  רש"י מסכת חולין דף צו עמוד ב

רואין כאילו הירך לפתות והגיד בשר ואילו היה נותן טעם בשר כשיעור הגיד בלפתות הירך אסור דשיעורין הלכה למשה מסיני וגמירי  –מתני'. כבשר בלפת 
משליכו לחוץ ואין כאן אלא  –בזמן שמכירו של היתר.  –שנתבשל עם הגידים דבהכי משערינן דאף ע"פ שאילו היה כרוב או קפלוט היה צריך פחות או יותר. 

 סוריןואם לאו כולן אולקמן מפרש דנותן טעם במין במינו שאין אדם יכול להבחינו שיערוהו בששים.  –כולן אסורין אם יש בנ"ט בכל אלו.  –בנותן טעם יטתו. פל
לתת טעם בשל היתר הרי לחתיכות האיסור משערינן בנותן טעם ואי אין בהן כדי  – בזמן שמכירןדבכל אחד יש לומר זה הוא ובגמרא פריך ליבטיל ברובא.  –

ל השאר מותרות ואם אין מכירן כל החתיכות אסורות דכל אחת יש לחוש ולומר שמא זו היא והרוטב מותר אם אין בחתיכות האיסור כדי לתת טעם בכ
 החתיכות והקיפה והרוטב.

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צט עמוד ב

הוא ה' דלא כהאי תנא, דתניא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אין בגידין בנותן טעם. כיצד משערינן? אמר רב הונא: כבשר בראשי לפתות. מתני
: ה לקמיה! אמרדאתא לקמיה דרבי חנינא, הוה יתיב רבי יהודה בר זבינא אבבא, כי נפק אמר ליה: מאי אמר לך? אמר ליה: שריא ניהליה, אמר ליה: הדר עיילי

 אימא ליה למאן דיתיב אבבא אין בגידין בנותן טעם. כי אתו לקמיה דרבי אמי, משדר להו לקמיה דרבי יצחק בן חלוב, דמורי בה מאן האי דקא מצער לי? זיל
 . וליבטול ברובא! בריה שני.גיד הנשה שנתבשל להיתירא משום דרבי יהושע בן לוי, וליה לא סבירא ליה. והלכתא: אין בגידין בנותן טעם. 

  צט עמוד ב רש"י מסכת חולין דף

אבל בראשי לפתות אינו ניכר אלא בשיעור גמור.  עם הבשר ניכר בזנבות הלפת בשיעור,וט ,ירק של לפת, ולי נראה שראש הלפת מתוק מזנבו – בראשי לפתות
 – וליה לא סבירא ליהומשליכו והשאר מותר.  – אין בגידים בנותן טעםדלא כי האי תנא.  ,ע"פ שמכירו אוסר את התבשיל מפני טעמודקתני גיד א – מתניתין



ובין נתבשל ובין נמלח ובין נצלה  – והילכתא אין בגידים בנותן טעםלרבי אמי לאכשורינהו ומיהו כיון דמשמיה דרבי יהושע בן לוי שרי ליה לא מחי בידייהו. 
 כי אין מכירו. – ברובא וליבטולמשליכו ומותר, ודוקא בו אבל שמנו יש בו בנ"ט, ואם לא נטל שמנו אוסר. 

  תלמוד בבלי מסכת מכות דף יג עמוד א

וא שהוא כמה יאכל מן הטבל ויהא חייב? רבי שמעון אומר: כל שהוא, וחכמים אומרים: כזית. אמר להן רבי שמעון: אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שה
 חייב? אמרו לו: מפני שהיא כברייתה. אמר להן: אף חטה אחת כברייתה.

  מוד בבלי מסכת מכות דף יז עמוד אתל

דברי הכל כזית; ורבי ירמיה אמר רבי שמעון בן לקיש:  –בחטה, אבל בקמח  –כמה יאכל מן הטבל וכו'. אמר רב ביבי אמר רבי שמעון בן לקיש: מחלוקת 
מר להן: אף כמחלוקת בזו כך מחלוקת בזו. תנן, אמר להם ר' שמעון: אי אתם מודים לי באוכל נמלה כל שהוא שהוא חייב? אמרו לו: מפני שהיא כברייתה, א

אודו לי מיהת דחטה אחת כברייתה. ורבנן? בריית נשמה  –נמי, אלא לדידכו אפילו קמח  –חטה אחת כברייתה; חטה אין, קמח לא! לדבריהם קאמר להו, לדידי 
 חשובה, חטה לא חשובה. תניא כותיה דרבי ירמיה, רבי שמעון אומר: כל שהוא למכות, לא אמרו כזית אלא לענין קרבן.

  רש"י מסכת מכות דף יז עמוד א

לכה ון בכל האיסורין כל שהוא למכות, ולא אמרו כזית אלא לענין קרבן על שגגת כרת והדקסבר ר' שמע – כך מחלוקת בזושהיא כברייתה.  – מחלוקת בחטה
 למשה מסיני היא.

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קב עמוד ב

בכל שהוא! הכא נמי: במשהו בשר גידים ועצמות;  –בכזית, וטמאה, בין בחייה בין במיתתה  –בכל שהוא, במיתתה  –ת"ש דאמר רב: אכל צפור טהורה, בחייה 
נקה חחייב, על כולה לא כל שכן!  –רבי פוטר, ור' אלעזר בר ר"ש מחייב, אמר ר' אלעזר בר' שמעון: ק"ו, על אבר ממנה  –ת"ש: נטל צפור שאין בו כזית ואכלו 

 בחייה לאו לאברים עומדת, דכ"ע מיהא לא בעינן כזית!  –מדת, ומר סבר בחייה לאברים עו –דברי הכל בכזית, עד כאן לא פליגי אלא, דמר סבר  –ואכלה 

  רש"י מסכת חולין דף קב עמוד ב

דבנבלה אכילה כתיבא וכל אכילה בכזית בר מאבר מן החי דרבייה קרא  – במיתתה בכזיתמשום אבר מן החי אלמא לא בעינן ביה כזית.  – בחייה בכל שהוא
חייב דבריה היא ולא צריכה שיעור כדתנן באלו הן הלוקין )מכות דף יג( באוכל נמלה כל  – בחייה בין במיתתה בכל שהואטמאה בין  וקפיד אאבר לחודיה.

כך שהוא שהוא חייב משום שהיא כברייתה אלמא בריה אסורה בכל שהוא אבל לאו דנבלה ליכא לחיובי משום בריה דכשנבראת לא היה עליה שם נבלה הל
מפרש ואזיל דקסבר אין אבר מן החי בשלימה  – רבי פוטר והיא טהורה. –נטל צפור עד כזית קתני מיהא בטהורה בחייה בכל שהוא. אלאו דנבלה לא מיחייב 

דקסבר  – ורבי אלעזר ברבי שמעון מחייב דלאו אבר מיקריא ומיהו אי איכא כזית הוה מיחייב דלא גרע מבשר מן החי דמיחייב עלה בכזית דהא נמי בשר הוא.
לאברים  אין כאן אלא איסור נבלה ואנבלה לא מיחייב משום בריה וכזית בעינן. – חנקה ואכלה אין לך אבר מן החי גדול מזה ובאבר לא בעינא כזית. שלימה
דא התראה לנתחה עומדת הלכך כל אבר ואבר שבה קרוי אבר בפני עצמו ויש כאן משום אבר מן החי דמיחייב בכל דהו ומיהו חדא הוא דמיחייב דח – עומדת
במשהו  עד שתשחט ואין כאן שם אבר אא"כ הפרישו אבל דכ"ע לאבר לא בעינן כזית כדקתני ק"ו על אבר ממנה חייב ולא פליג רבי. – לאו לאברים עומדת היא.
 הא דקתני שאין בו כזית כשאין בו כזית בשר אלא משהו וגידין ועצמות משלימין לכזית. – בשר

  וד אתוספות מסכת זבחים דף עב עמ

דמטעם בריה אין לומר דלא בטיל דאע"ג דאבר מן החי חשיב בריה )חולין קב:( איסור תערובת דהכא לאו משום אבר מן החי אלא שלא  – וליבטלו ברובא
ה כמו ישחוט ויאכל משום חטאת המתה ושור הנסקל וכי שחיט ליה אזיל ליה איסור אבר מן החי ואיסור חטאת המתה ושור הנסקל אפי' שלם לא חשיב ברי

ו ב ודם דלא הוי בריה ועוף טהור קטן שלם אם אין בו כזית בשר אין לוקה עליו משום נבילה דלא חשיב בריה דעוף טמא ודאי חשיב בריה דכשאסרנבילה וחל
 א לא תאכלרחמנהכתוב אסרו בין גדול בין קטן אף על גב דלית ביה כזית אלא כל שהוא בעלמא וכן גיד הנשה חשיב ליה בריה בפ' גיד הנשה )שם ק.( דכי אמר 
צינו ר וכי היכן מגיד אפילו כל שהוא וכן אבר מן החי חשיב בריה דטעמא דבריה משום דהוי כאילו פירש בין גדול ובין קטן כדמוכח פ"ג דשבועות )דף כא:( דאמ

ן ז.( דקאמר ר"ש אף חטה כברייתה ורבנופריך והרי מפרש ומשני מפרש נמי כבריה דמי והא דאמר בפ' אלו הן הלוקין )מכות י ,באוכל כל שהוא שהוא חייב כו'
דלא דמי בריית נשמה חשיבא חטה לא חשיבא דמשמע שהדבר תלוי בנשמה והאיכא גיד הנשה רבנן לדבריו דרבי שמעון קאמרי ליה לדידן טבל לאו בריה הוא 

יישי בהאי טעמא קאמרי ליה הכי וכהאי גוונא אשכחן דרבנן גופייהו לא ח נמלה בריית נשמה וחשיבא ואע"גלמפרש אלא לדידך דמדמית חטה לנמלה לא דמי ד
 דלא ירצו הא לקמן בפירקין )דף עז.( דאברין באברי בעלי מומין רבי אליעזר אומר יעלו וחכ"א לא יעלו ומפרש טעמא דרבי אליעזר משום דכתיב מום בם הוא

 דרבי אליעזר גופיה לא חייש להאי טעמא דעצים. הם דרבנן קאמר להו אע"גלדברי ע"י תערובות ירצו והא דקתני רואה אני את בשר בעל מום כאילו הוא עצים

  תוספות מסכת חולין דף צו עמוד א

ובסוף פירקין )דף קב:( נמי אמרינן כי האי גוונא אכל צפור טהורה בחייה בכל שהוא במיתתה בכזית אכל צפור טמאה בין  – .מאי טעמא דרבנן בריה היא
ה טהורה בחייה בין במיתתה בכל שהוא דאבר מן החי ועוף טמא חשיבא להו בריה וא"ת מאי שנא דאבר מן החי ועוף טמא וגיד ושרץ חשיבי טפי בריה מנבל

 א חשיבא בריה וכן טבל לא חשבי ליה רבנן בריה במכות )דף יז.( ויש לומר דהיינו טעמא דהני דכי אמר רחמנא לא תאכל גיד ולא תאכל עוףבמיתתה בכזית ול
 כתיב דאי הוה טמא וכן באבר מן החי כאילו פירש בין גדול ובין קטן דכולהו מיקרו גיד ועוף ובלבד שיהיו שלמים אבל נבלה חתיכה נמי משמע נבלה וכן טבל

רש פירוש אל תאכל חטה של טבל אז הוה חשיב בריה וכן משמע פרק שלישי דשבועות )דף כא:( דקאמר היכן מצינו באוכל כל שהו שחייב ופריך ולא והרי מפ
ת דתנן בפרק אלו הן שבועה שלא אוכל כל שהוא ומשני מפרש נמי כבריה דמי משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב שלא תאכל בין גדול ובין קטן וא"

כל שהוא הלוקין )מכות יג.( כמה יאכל מן הטבל ויהיה חייב ר' שמעון אומר בכל שהוא וחכמים אומרים בכזית אמר להם ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה 
ם דרבנן קאמר אודו לי מיהת שחייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה אמר להם אף חטה כברייתה ומסיק בגמרא דלר"ש כל שהוא למכות אפילו קמח ולדבריה

נשמה דחטה אחת כברייתה בכל שהוא ורבנן בריית נשמה חשיבא דחטה לא חשיבא והשתא קשה הרי גיד ואבר מן החי דחשיבי בריה אלמא לא תליא מילתא ב
טבל ונראה לפרש דרבנן לדברי ר"ש ואפילו הוה נשמה בחטה לא חשיבא בריה כדפרישית דלא דמי למפרש דלא תאכל טבל כתיב ולא כתיב לא תאכל חטה של 

ש מ"מ קא מהדרי ליה לדידן אפילו הוה חטה נשמה לא חשיבי ליה בריה דלא דמי למפרש כדפרישית אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפר
ה הדבר תלוי בנשמה וי"ל דכי האי גוונא אשכחן לא דמי לנמלה דלנמלה איכא נשמה וקשה היכן מצינו כזה שמשיבין טעם לדבריו והם עצמם אינם סוברין שיהי

ם וחכ"א בפרק התערובת )זבחים עז.( דתניא אברי תמימים שנתערבו באברי בעלת מום ר' אליעזר אומר יקרבו ורואה אני את בשר בעלת מום כאילו הם עצי
א קאמר רואה אני אותם כאילו הם עצים אלא עיקר טעמא כדמפרש לא יקרבו וע"כ ר' אליעזר גופיה לית ליה האי טעמא דהא ברובע ונרבע מודה דלא יקרבו ול

בפרק  בגמ' מום בם לא ירצו הא ע"י תערובות ירצו ולדבריהם דרבנן קאמר להו כדאמר התם ומיהו שם מיושב יותר דמתוך הברייתא אומר כן הגמרא אבל
מה שאינן סוברין כיון דאינו לא במשנה ולא בברייתא וא"ת ור"ש דחשיב חטה בתרא דמכות )דף יז.( מי דוחק הש"ס לומר דרבנן משיבין תשובה לר"ש לדבריו 

יד ושרצים בריה היאך תרומה עולה בק"א הא אמרינן לקמן )דף ק.( דבריה לא בטלה גבי גיד וכי תימא דהתם היינו טעמא דכשנולד נולד האיסור עמו כמו ג
 ערלה וכלאי הכרם לא ליבטלו ]וע"ע תוס' זבחים עב. ד"ה וליבטלו[. ואבר מן החי ועופות טמאים אבל תרומה מותר עד שימרח אכתי

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן לג

ל מותר. ואם אין לג ]דף צו ע"ב[ מתני' גיד הנשה שנתבשל בגידין בזמן שהוא מכירו בנ"ט. אם אין ברוטב ובגידין ששים לבטל הגיד הכל אסור ואם יש ששים הכ
שהגידין אסורין הרוטב מותר כיון שאין אע"פ שהרוטב מותר. והרוטב בנותן טעם כלומר הרוטב תלוי בנתינת טעם ואע"פ ואפילו הן אלף ומכירו כולן אסורות 

ב ורות. והרוטהאיסור יכול לתת בו טעם וכן חתיכה של נבילה וחתיכה של דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שהוא מכירן בנותן טעם ואם אין מכירן כולן אס
 בנותן טעם:



עם בהו האיסור ט]דצ"ט[: גמ' ואמאי ליבטל ברובא דדבר יבש חד בתרי בטל. ואמאי תנן במתניתין ואם אין מכירו כולן אסורות ואפילו הן אלף כיון דלא יהיב 
רה בד ואפילו אם פירש אחד מהן אסור גזיהוה להו דבר יבש וליבטל ברובא ]דף ק ע"א[ שאני גיד דבריה הוי הלכך אין לו ביטול. וכן נמי חתיכה הראויה להתכ

ות דליכא שמא יקח מן הקבוע. כדמוכח פרק התערובות )דף עג ב( ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אלא היכא שהאיסור ידוע במקומו כי ההיא דתשע חנוי
אות וששים. וראייתן ממס' תרומות פרק עשירי דג טמא למיחש דילמא שקיל איסורא כדפרישית לעיל )סימן כ( ויש מן החכמים שכתבו דבריה בטילה בתשע מ

 שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל וקאמר עלה בירושלמי שהוא אחד מתשע מאות
ד' לוגין  ורה ר' יוסי בר בון בעכברא א' לאלף. פירוש סאה ו' קבין קבוששים. כיצד סאה עבדת עשרים וארבע לוגין ולוג עביד שתי ליטרין וליטרא עביד ק' זוז. וה

עשרה זוז. הרי כ"ד לוגין והם ארבעים ושמונה ליטרים והם ארבעים ושמונה מאות זוז. נמצא לסאתים תשעה אלפים ושש מאות זוז. ואם נתערב בו ציר טמא 
סי בר בון הורה גם כן בעכברא שנתערב בהיתר ובטלו באלף והוא הדין אם היה תשע מאות נמצא לכל זוז תשע מאות וששים זוז ומותר. וקאמר עלה דרבי יו

טלה. וששים היה מתירו אלמא בריה בטלה בתשע מאות וששים. וקשה להם משמעתין דמדמי ביטול בריה לביטול חתיכה הראויה להתכבד דאפילו באלף לא ב
הו לחתיכה. וי"מ דעכברא שם מקום כדאיתא פרק השוכר את הפועלים )דף פד א( לא שבקוה בני עכברא ומיהו איכא למימר כיון דצריך שיעור גדול לבטלו מדמ

יתר. דאי למיקבריה. וקאי אציר דאיירי ביה וקאמר שר' יוסי הורה כן באותו מקום דיהיב טעמא עד קרוב לאלף וכן מסתבר דלא איירי בעכברא שנתערב בה
 היתר משליכו והשאר מותר ואם נימוח ואין ניכר טעמו בטל בששים. צורת עכבר עליו ניכר בין חתיכות של 

ור טהורה והא דגיד מיקרי בריה וכן אבר מן החי )לקמן דף קב ב( ודג טמא ועוף טמא אבל לא עוף טהור מת דאמר לקמן )שם( בהאי פירקא אמר רב אכל צפ
 . פירש רש"י לקמן דנבילה לא מיקריא בריה דלא היתה נבילה כשנוצרה. אבל גיד ועוףבחייה בכל שהו. במיתתה בכזית וטמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו

ל דכל דבר טמא ואבר מן החי חל איסורן משעה שנוצרה. וקשה הרי חלב המכסה את הקרב וחלב הכליות וערלה וכלאי הכרם דאסירי משעת ברייתן ובטילי. וי"
נקרא עוף וכשאין שלם אין קורין אותו עוף אלא חתיכת עוף טמא וכן גיד נקרא חתיכת גיד. וכן אבר מן שאם יחלק אין שמו עליו נקרא בריה דעוף טמא שלם 

ות ]דף עב. החי אבל נבילה אפילו חתוכה מיקריא נבילה דכל דבר שנתנבל קרוי נבילה ואינו שם העצם. וכן שור הנסקל לא מיקרי בריה כדמוכח פרק התערוב
דכתיב ולא יאכל את בשרו דמשמע אפילו חתיכה אחת ממנו אבל הכא קאמר לא תאכל אותם בין גדול בין קטן כי על שלמותן  ושם בתוספות ד"ה וליבטל[ משום

. אוכל כל שהואנקראין כן. וכן מוכח בפרק שבועות שתים )דף כא ב( דקאמר וכי היכן מצינו באוכל כל שהו ]שהוא[ חייב. ופריך והרי מפרש פירוש מפרש שלא 
ל בנמי כבריה דמי. משמע דטעמא דבריה הוי כאילו פירש הכתוב לא תאכלנו בכל שהוא. והא דתנן בפרק אלו הן הלוקין )דף יג א( כמה יאכל מן הט ומשני מפרש

ה. אמר יתויהא חייב רבי שמעון אומר בכל שהו וחכמים אומרים בכזית. א"ל ר"ש אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהו שהוא חייב אמרו לו מפני שהוא כברי
רבנן לדברי להן אף חטה כברייתה ומסיק )דף יז א( ורבנן בריית נשמה חשיבא חטה לא חשיבא. הרי גיד ואבמ"ה דלאו בריית נשמה הן וחשיבי בריה. וי"ל ד

חטה קפיד קרא כמו  ר"ש קאמרי לדידן אפילו הוי חטה נשמה לא מיקריא בריה דהא כתיב לא תאכל טבל ולא כתיב לא תאכל חטה דהוה משמע דאשלימות של
ה"ג בהני דמיקרו בריה ודמו למפרש אלא לדידך דחשבת ליה בריה אלמא לית לך טעמא דמפרש מ"מ לא דמי לנמלה דהתם איכא נשמה והכא ליכא נשמה וכ

דרבי אליעזר וחכמים גבי  אשכחן טובא בהש"ס דקאמרי תנאי לדברי חביריהם ואף על גב דאינהו לא סברי להך סברא. בפרק התערובות )דף עז א( בפלוגתא
שבא  דשמא יבקע הנוד )שם דף כה ב( וי"מ דאף רבנן בעו דבר גויםמעלה לשם עצים. ובפ"ק דגיטין )דף יד א( גבי הולך מנה לפלוני. ובההוא דהלוקח יין מבין ה

 מבריית נשמה. וגיד ואבמ"ה ]באים[ מדבר שיש בו נשמה:

  תורת הבית הארוך בית ד שער א

בריה אסורה. ומכל מקום אינה כשאר האסורין האחרים שאמרנו שאין להן ביטול לעולם שזו בטלה היא בתשע מאות וששים כמו  –ומן הדברים שאינן בטלים 
רוטב בנותן בזמן שמכירו זורקו ואוכל את השאר. וה –שאכתוב למטה אבל עד אותו שיעור אינה בטלה. דתנן בפרק גיד הנשה גיד הנשה שנתבשל עם הגידין 

ורה מחמת עצמה טעם. ואם אינו מכירו כולן אסורין. והרוטב בנותן טעם. ואקשינן עלה וליבטיל ברובא ומשני בריה שאני. ואיזו בריה שאינה בטלה דוקא שאיס
ן שור הנסקל וצפרי מצורע וכיוצא כגון נמלה או גיד וכיוצא בהן שאסורין מצד עצמן מתחלת ברייתן. אבל בריה מותרת אלא שקבלה איסור מחמת דבר אחר כגו

חייה בכל בזה וכן תרנגולת טרפה או תרנגולת שנתבשלה עם הנבלה אין זו בריה שאינה בטלה. ותדע לך מדאמרינן בשילהי פרק כל הבשר אכל צפור טהורה ב
ת והרי זה חייב משום אוכל אבר מן החי. במיתתה שהוא כלומר חייב בכל שהוא אפילו אין בצפור אלא בשר כל שהו משום דקסבר דבהמה בחייה לאיברים עומד

וכל נמלה. כלומר שנתנבלה אינו חייב עד שיהא בה כזית. צפור טמאה בין בחייה בין במיתתה בכל שהו כלומר דבריה היא וחייב משום אוכל בריה אסורה כא
ן חלב שנאסר מתחלת בריאתו יהא נאסר בכל שהו כגיד הנשה. כבר אלמא אוכל צפור טהורה שנתנבלה אינו חייב משום אוכל בריה אסורה. ואי קשיא לך אם כ

ואין שמו עליו כתב רבנו יצחק ז"ל דכל שיחלק ושמו עליו כגון חלב דכל דהוא שלם נקרא חלב וחתיכה קטנה ממנו נקרא חלב אין זה קרוי בריה אבל כל שיחלק 
קרוי אלא חתיכה של עוף טמא. וכן גיד כשנחלק נקרא חתיכת גיד. וכן אין קרוי בריה אלא זהו בריה כגון צפור טמאה דבעודנו שלם נקרא צפור ואם נחתך אינו 

מן הטבל ויהא  ברית נשמה כגון צפור או גיד שהיה לו חיות בעודנו בבהמה אבל בריה שאין לה נשמה לא מקריא בריה. דגרסינן בפרק אלו הן הלוקין כמה יאכל
רים כזית. אמר להן ר' שמעון אי אתם מודים באוכל נמלה כל שהיא שהוא חייב אמרו לו מפני שהיא כברייתה. אמר חייב ר' שמעון אומר כל שהו. וחכמים אומ

כשנחלקה להן אף חטה אחת כברייתה. ורבנן סברי ברית נשמה חשיבה. וקיימא לן כרבנן. ואי לאו דחטה לאו בריית נשמה היא הויא מקריא בריה דאף היא 
יא חטה ועכשיו קמח. נמצא שאין קרוי בריה אלא ברית נשמה ושאיסורה מתחלת ברייתה ושיחלק ואין שמו עליו. וזו היא שאמרו אין שמה עליה מתחלה מיקר

יא בריה שאינה בטלה אפילו באלף. ומיהו דוקא בעודו שלם ולא נתרסקה צורתו הוא דאינו בטל ואפילו מת אבל אם נתרסק ונחתך ממנו קצתו תו לא מיקרי
שים כשאר האיסורין שאינה קרויה בריה אלא כשהיא שלמה ואין צריך לומר שאין פליטתה אוסרת תערובתה משום בריה שאין הטעם בריה ובטלה היא בש

נמלים ואחד  וכדתנן גבי גיד הנשה אם אינו מכירו כולן אסורין. והרוטב בנותן טעם. וכשהוא מרוסק עד שנפסדה צורתו נמי אמרינן במסכת מכות ריסק תשעה
שאינן והשלים לכזית לוקה שש וחי דקתני התם היינו שלם ואפילו מת. ואמרינן נמי במסכת מעילה לוקה על אכילת שאר שרצים שאינן מובדלין בכזית בחי 

דתנן שלמים. פירוש מובדלין שמונה שרצים שהבדילן הכתוב לטמא משאר שרצים כדכתב אשר הבדלתי לכם לטמא אלמא אינו קרוי בריה אלא בשלימה. והא 
איברי בהמה האיברים אין להם שיעור אעפ"י שאין בהן כזית כמו שיש בהן כזית לענין טומאה קאמר אבל אכילתה עד שיהא בהן כזית כדאיתא בירושלמי והרי 

להם שיעור. אפילו טהורה מטמאין כל שהן ואכילתן בכזית. והכין הוא ודאי דבהדיא תנינן בה הכין דתנן התם בפרק קמא של מסכת אהלות האיברים אין 
כזית בשר. פחות מכזית מן המת ופחות מכזית מן הנבלה ופחות מכעדשה מן השרץ מטמאין טומאתן. אלמא לענין טומאה שנינו אבל לענין אכילה עד שיהא בו 

מרינן במעילה פרק קדשי מזבח. ודוקא בשאר שרצים אבל בשמונה שרצים המטמאין שטומאתן ]דף יד עמוד ב[ בכעדשה אכילה נמי בכעדשה לענין מלקות כדא
כזית. דגרסינן וכן הדין לאיברים שלהן שמטמאין בכל שהן אף איסור אכילתן כן. ודוקא במיתתן אבל בחייהן כיון שאינן מטמאין כך בשרץ אינה לוקה בפחות מ

וסי בר חנינא קמיה דר' יוחנן והבדלתם בין הבהמה התם אמר ר' יהודה אמר רב אכילת שרצים לוקה עליו בכזית מאי טעמא אכילה כתיבא בהו והא תני ר' י
לא הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה מה טומאה בכעדשה אף אכילה בכעדשה וקלסיה רבי יוחנן אמר רב יוסף 

ר ואפילו פחות מכזית נבלה ופחות מכעדשה מן השרץ מטמאין קשיא כאן במיתתן כאן בחייהן. ואקשינן על ר' יוחנן דקלסיה מיתיבי האיברין אין להן שיעו
טמא ומה ואמר ר' יוחנן אין לוקין עליהן אלא בכזית אמר ליה במובדלין דבר הכתוב. פירוש הא דקלסיה ר' יוחנן בשרצים הטמאין קאמר שהן מובדלין ל

ים. מכל מקום אלו ואלו אין רואין האיברין שבהן ככולן לאסור תערובתן טומאתן במיתתן בכעדשה אף אכילתן בכעדשה והא דאמר ר' יוחנן בכזית בשאר שרצ
בנחתך ממנו  והרמב"ן ז"ל כתבבמינו שלא נאמרו דברים אלו אפילו בשרצים המובדלים אלא ללקות על אבר שלהן אעפ"י שאין בו כזית בשר כאלו יש בו כזית. 

יסור. ומיהו בריה דלא בטלה דרבנן הוא ולקולא ואין צריך לומר מרוסק ונחתך ממנו אבר אבר בעיא ולא איפשטיא במסכת נזיר גבי מלקות והוא הדין לא
פסק מאותו שנשמתו תלויה בו דודאי בטלה. ונמצא בתשובה לרבנו הגדול ר' יצחק ז"ל אם נמצא מכל הרמשים בקדירה בין שנפל בחמין בין שנפל בצונן אם נ

בעכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערין ליה בששים בשמן  אל גאון ז"לונששרץ שיעורו בששים כשאר האיסורין שבתורה. 
א מענין שאסור רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה ואי צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ולא בעי ששים. ולגבי נרות בית הכנסת אם הו

נא לפחתך. ע"כ. ולקמן נאריך יותר בעזרת השם בדין זה שאמר הגאון בעכבר שנפל לקדירה רותחת אם אוסר תערובתו  אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו
ה זוז בפליטתו אם לאו. שנינו במסכת תרומה בפרק בצל שנתנו לתוך עדשים דג טמא שכבשו עם דג טהור כל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש משקל של עשר

ליל. פירוש בשנתערב גופו של דג טמא בתוך גרב של דגים טהורין דאוסר את השאר משום בריה דאלו מחמת פליטתו בטל הוא ביהודה שהן חמש סלעים בג



דאוסר את בששים כשאר האיסורין וכמו שכתבנו וכדתנן בזמן שמכירו זורקו ואוכל את השאר והרוטב בנותן טעם אלא בשנתערב בגרב גופו של דג אסור שלם 
לא בטלה. וכן פירש רבנו שמשון ז"ל. ואם יש בדג האסור משקל חמש סלעים אוסר כל הגרב שמחזיק סאתים. וכתב רבינו שמשון ז"ל  כולן משום דבריה

ון ז"ל שבירושלמי מפרש שהוא אחד מתשע מאות וששים. וקאמר בירושלמי הורי ר' יוסי בעכברא אחד לאלף. כלומר מצא אחד לאלף והתיר. וכתב רבנו שמש
לתשע מאות וששים שהיה מתיר והאי דבעי שיעורא כל כך משום דבריה לא בטלה. ומכאן יש ללמוד דאע"ג דאמרינן בריה לא בטלה בתשע מאות  דהוא הדין

א בטיל וששים בטלה. ואין ללמוד מכאן לשאר האיסורים שאמרו שאוסרין במשהו כגון דבר שיש לו מתירין שהרי אמרו דבר שיש לו מתירין אפילו באלף ל
וסרת כל בעלי חיים אמרו שור הנסקל שנתערב בין השוורים אפילו אחד בריבוא ימותו כולן בסתם יינן שאוסר בתוספתא דטיפה אחת של יין נסך אסורה ואוב

 יין שבחבית ושבבור.

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לה עמוד ב

א ומין והוי יודע דהא מילתא כולה דגמרינן מזרוע בשלה אסמכתא בעלמא הוא דהא מין במינו מדאורייתא ברובא בטיל כדאמרינן בהדיא מין במינו ברוב 
שיעורא נמי  בשאינו מינו נמי כל היכא דליכא טעם ברובא בטיל וכדכתיבנא והיינו טעמא משום דמזרוע בשלה ליכא למיגמר ששים ומאה דדילמא בבציר מהאי

ורא דיהיב בטיל אלא שמצותו בכך לבשל את הזרוע והאיל כאחד אלא ודאי מדאורייתא לא בעינן ששים כלל לא במינו ולא בשאינו מינו אלא משום דאיכא איס
טעמים לאלו דלא לבטלו אלא  טעמא בשאינו מינו בששים כגון בצל וקפלוט וההוא מדאורייתא אסור דמין בשאינו מינו בטעמא ולפיכך השוו חכמים כל נותני

שאין אע"פ בששים ואף על גב דבציר מהכי בטיל טעמא ואפילו במין במינו דבטל מדאורייתא חד בתרי הצריכוהו ששים בצלול כיון שהאיסור מתפשט בכל 
טעמא כלל דהא איכא ס' או ק' הכי  טעמו ניכר דלא פלוג רבנן. ודאמר רבא לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור והכא שרי אף על גב דהכא ליכא

לא שרינן פירושא דרבא נמי לרבי יהודה קאמר ובמינו ומשום דאמר אביי דלר' יהודה אף על גב דבעלמא מין במינו לא בטיל בזרוע בשלה בטל קאמר רבא ד
ודה דלא ליבטיל טעמא ואפ"ה מבטלינן ליה אבל בזרוע בשלה כולי האי אלא טעמיה הוא דשרינן דכיון דבקדשים טעם כעיקר אסור הוה לן למימר לרבי יה

ף על גב דבפ' אלו היכא שנמחה הזרוע עצמו לא למדנו שיבטל. ומדאמרינן לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור משמע דטעם כעיקר בחולין מדרבנן וא
 וכן פסק רש"י ז"ל דטעם כעיקר מדרבנן כדמוכחא סוגיין. והביא [ משמע דטעם כעיקר בחולין מדאורייתא כבר כתבתי תירוצו של דבר בחידושיעוברין ]דף מד.

לא גמרינן עוד ראיה מדאמרינן בפ' כל הבשר )דף קח א( גבי טיפת חלב דאמר אביי ש"מ טעמו ולא ממשו בעלמא דאורייתא דאי ס"ד מדרבנן מבשר בחלב מ"ט 
ממשו דרבנן. עוד הביא ראיה מדאמר רבי יוחנן התם בפרק בתרא דע"ז )דף סז א( וכו' ורבא דחייה ואמר דרך בשול אסרה תורה אלמא ס"ל לרבא טעמו ולא 

ין אמאי אין לוקכל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואי סלקא דעתך טעם כעיקר דאורייתא 
תא כדמוכח סוגיין דפסחים )דף דטעם כעיקר דאוריי אבל ר"ת ז"ל כתבלהקל כשאר ספקות של דבריהם. עליו אלא ש"מ דרבנן ולפי שיטה זו הולכין בספקו 

ו לא הוי ( וכי קאמרינן הכא בסוגיין לא נצרכה אלא לטעם כעיקר דבקדשים אסור דמשמע הא בחולין שרי ה"מ במין במינו דומיא דזרוע בשלה דבמין במינמד.
לחוד ואליבא דרבי יהודה וכמו שכתבנו למעלה וההיא נמי דפרק כל הבשר דאמר רבא דרך בישול אסרה תורה לאו משום טעם כעיקר דאורייתא אלא בקדשים ב

דאע"ג  דס"ל לרבא טעם כעיקר דרבנן אלא לומר דמהתם לא תפשוט והא דאמר רבי יוחנן בפ' בתרא דע"ז טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו לא קשיא
ונשין ן לוקין עליו דאי לרבנן דגמרי לה מק"ו דנזיר דאין איסורו איסור עולם וכדאיתא בפ' אלו עוברין )שם( אין לוקין עליו דאין עדטעם כעיקר דאורייתא אי

כיון דיו אין לוקין עליו דהא לית בהו אלא עשה ולא מחוור דאם טעם כעיקר דאורייתא ודאי לוקין על גויםמן הדין ולרבי עקיבא נמי דגמר לה מבנין אב דגיעולי 
פא ואטעמא דבעיקר גופיה ודאי איכא לאו בגלוי מילתא בעלמא סגיא דטעם כעיקר וממילא לוקין על הטעם כשם שלוקין על העיקר דכי אזהר רחמנא אנבלה גו

 שם ע"א[ מדכתיב תזבח ואכלתאזהר ודכותיה אמרינן ]בבכורות דף טו ב[ בגוזז ועובד בבכור פסולי המוקדשין דלקי ואף על גב דלית בהו לאו דהא נפקא לן ]
סור ממילא ולא חלב בשר ולא גיזה ועבודה דטעמא דמילתא דכיון דבמוקדשין גופייהו כתיב לאו ומוכחינן מדכתיב תזבח ואכלת דאף בכור פסולי מוקדשים א

 .אמרינן דבכלל לאו לא תעבוד ולא תגוז הוא והכא נמי דכותיה

ק עכשיו פסקן של דברים בביטול האיסורין דמין במינו ואפי' נתערב גופו דאורייתא ברובא בטיל וכדאמר רבא בפרז"ל עיקר. ונמצא  ולפיכך נראין דברי רש"י
ים א פליטתו בששהתערובות )דף עט א( אמור רבנן ברובא ופרשינן התם מין במינו ברובא וה"מ מדאורייתא אבל מדרבנן בין שנתערב גופו ונבלל בין שאין שם אל

ש ביבש פירקין ]דף צז ב[ מין במינו אי נמי מין בשאינו מינו וכו' בששים מיהו כי בעינן ששים במין במינו הני מילי בדברים הנבללין אבל יבוכדאמרינן לעיל ב
יתא כדאמר וריאפילו מדרבנן חד בתרי בטל ובסמוך נאריך עוד בזה בס"ד. ולענין מין בשאינו מינו כל היכא שנתערב גופו ויהיב טעמא אפילו באלף אסור מדא

נו מינו רבא בפ' התערובות )דף עט א( מין בשאינו מינו בטעמא ובודאי מדאורייתא קאמר דומיא דמאי דקאמר במין ומינו ברובא ש"מ דמין שנתערב בשאי
כזית בכדי אכילת פרס  בגופא ובטעמא אפילו באלף אסור מדאורייתא ואי איכא כזית בכדי אכילת פרס לוקה כדאיתא בפ' אלו עוברין )דף מד א( ואי ליכא

ת ז"ל הוא אסור מדאורייתא מיהו אין לוקין עליו ואי לא יהיב טעמא שיעורא בששים והיכא שנתערב בדבר טעמו ולא ממשו היינו טעם כעיקר שלפי שיטת ר"
יכה של נבלה לתוך הקדרה ופלטה ונשפך מדאורייתא ולפי שיטת רש"י ז"ל מדרבנן וכיון שכבר כתבנו שדברי רש"י ז"ל נראין עיקר נפקא מינה שאם נפלה חת
י גבי כחל דבכוליה משערינן דאי במא נןהרוטב דאין אנו יודעין אם היה בו ששים אם לאו תולין להקל ככל איסורין של דבריהם דאע"ג דלעיל ]דף צז ב[ אמרי

אי אזלינן לקולא )לא( יהו כל האיסורין בספק וכל אחד ואחד דנפיק מיניה משערינן מנא ידעינן דמשמע דלחומרא אזלינן ה"מ בדבר שאי אפשר לעמוד עליו ד
אזלינן  ישער במה שנראה בעיניו ולפיכך ראו חכמים להשוות מדותיהן אבל במה שאינו בא אלא באקראי בעלמא כגון אם נשפך הרוטב וכיוצא בדברים הללו

 לקולא:

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רע

'. במה שכתבתי בתורת הבית דבריה בטלה בתשע מאות וששים. ואמרת שכתבתי עוד בגיד הנשה נמחה גופו של גיד בתוך הקדרה הרי זה צריך ששים וכו שאלת
ששת ח אבל בזמן שהוא שלם בריה הוא ובריה אינה בטלה לעולם כמו שבארנו. ואמרת תמה אני שהרי כתבת למעלה שבריה בטלה בתשע מאות וששים? ואם לא

 לפרש מפני שאמרת כמו שבארנו עדיין קשה איך אמרת אינה בטלה לעולם? 

 חזרתי על ספרי ולא כתבתי שם לעולם. והסופר שכתב כן בספרכם לא דקדק בזה וקרוב היה לו לטעות כל שראה שכתבתי אינה בטלה. אך אני בלשוןתשובה 
ואינו מכירו אוסר את כל הגידין וכמו שכתבנו למעלה דבריה היא ובריה לא בטלה. ומה שתמהת הזה כתבתי. ומיהו דוקא פליטתו אבל גופו של גיד אם לא נמחה 

לענין  למה פסקתי בבריה דבטלה בתשע מאות וששים? דאי משום ההיא דדג טמא שכבשו עם דג טהור ומה שנאמר עליה בירושלמי. היא גופא לא מתוקמא אלא
ידעתי למה נתכונת באמרך דההיא לענין בטול ציר כדקתני בהדיא לא לגופו של דג. אם מצאת כן מפורש בשום בטול ציר כדקתני בהדיא לא לגופו של דג. לא 

א מחלוקת מקום שאינו אלא לציר ולא לגופו. ואם אולי נשענת על מה שאמרו בשילהי אין מעמידין )דף מ( גבי טרית שאינה טרפה. אמר רב יהודה אמר עול
א ראש ושדרה ניכר לכל אחד ואחד. וההיא לא לענין בטול אלא לסמוך על אחר להתיר את כולן. ואולי לא נתכונת לומר דקתני לבטל בצירן אבל לגופן עד שיה

רביעית  בהדיא שלא לגופן אלא מפני ששנו בהדיא באותה משנה מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי בבטול הציר. כדקתני דג טמא צירו אסור. רבי יהודה אומר
סי אומר אחד מששה עשר בו. על זה באת לומר דכל אותה משנה אינה אלא בביטול הציר. ורישא נמי דקתני דג טמא שכבשו עם דג טהור דאלמא בסאתים רבי יו

על ינת בה. דמשום כבישה לבד היא ומשום בטולו של ציר. דאי משום בטול גופו של דג למה לי שכבשו לימא שנתערב? ואם על זה באת לסמוך אגב חורפך לא עי
ברביעית  כרחין סיפא דרישא לא משום בטול ציר. דאם כן הוה ליה מחלוקת תנא קמא ור' יהודה ורבי יוסי. דתנא קמא סבר בתשע מאות וששים ורבי יהודה

בציר דרבנן דאינו אלא בסאתים ורבי יוסי אחד מששה עשר בו. וזה אינו חדא דאי אפשר שיהא בין תנא קמא לרבי יהודה ור' יוסי כולי האי. ועוד שיחמיר ת"ק 
ישתו שאוסר זיעה בעלמא כולי האי. דאם כן מאי קאמר בתר רישא דג טמא צירו אסור? והא עד השתא בצירו עסיקינן באיסורו ובבטולו. אלא רישא באיסור כב

טעם בשכבש דג טמא עם דג טהור דבנתינת את הטהור במליחתו עמו. והדר איירי בבטול גופו וסיפא באיסור צירו ובטולו. ושלוש משניות הן. רישא בנתינת 
ם אסור או טעם כדג טהור שמלחו עם דג טמא דמייתינן בפרק כל הבשר )דף קי"ג(. והכא משנה חסרה היא והכי קתני דג טהור שכבשו עם דג טמא ולא פירש א

סינן עלה דג טמא ר' יהודה בן פזי דבר דלייה דג טהור תפל מותר. וסיפא כל גרב בבטול גופו. וסיפא דסיפא בבטול צירו. ובירושלמי פריש רישא לאסור. דגר
בבטול שכבשו עם דג טמא מליח אסור. וכל גרב שהוא מחזיק סאתים אם יש בו משקל של עשרה זוז ביהודה שהם חמש סלעים בגליל זו משנה אחרת דמיירי 



דשעורו בששים אלא בדג טמא שנתערב בתוך דגים טהורים דמיתסרי כולהו  גופו. וכן פירש רבינו שמשון ז"ל זה לשונו. השתא לא מיירי באיסור נתינת טעם
 משום דבריה לא בטלה. ע"כ לשונו.

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעא

 אני אמרתי דכל שהוא למעלה מחד בתרי במין במינו לדידן דלא סבירא לן כרבי יהודה דרבנן הוא. וכל שכן שעורי מאה .ומה שאמרת למה פסקתי כירושלמי
 ין להקל. ולאומאתים ודבר שבמנין וחתיכה ראויה להתכבד בפני האורחים ובריה כולן דרבנן הן. דמדאוריתא /דמדאורייתא/ חד בתרי בטיל. וכל בדרבנן הולכ

לן אר ואם אינו מכירו כומצאתי מקום בגמרין מפורש מוכרח בבריה דלאו הכין. ואם דעתך מפני ששנינו )דף צ"ו ב( גיד הנשה בזמן שמכירו זורקו ואוכל את הש
 והיאך נחלקו אסורין. ומדלא יהיב שעורא ש"מ אפילו באלף לא בטיל. אם כן בא ונקשה ממנה להני דירושלמי דמתניתין היא. ואינהו ודאי ידעי לה למתניתין

שנתערב באלף והתיר. והוא הדין בתשע מאות עליה ועשו מעשה? דאמרינן התם דרבי יוסי ברבי בון התיר עכברא באלף. ולא שיהא צריך אלף אלא מעשה היה 
ר מצא אחד וששים כבריה שהתירו שם בשיעור זה. וכן כתב גם רבינו שמשון ז"ל זה לשונו. אמרו בירושלמי הורה ר' יוסי ב"ר בון בעכברא אחד לאלף כלומ

כל כך משום דהוי בריה ולא בטלה. ואין ללמוד מכאן  /לאלף והתיר. והוא הדין דבאחד ותשע מאות וששים היה מתיר והאי דבעי שעורא רבא /רבה גדול
 לנו.לאיסורין דבמשהו כגון חמץ בפסח וסתם יינן. אלו דברי הרב ז"ל. ומה שאתה שואלני טעם הירושלמי בשיעור זה גם אנכי לא ידעתי ולא נתפרש 

 סעיף ג

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן קא

עוד קדרה שלמה שנפל יתוש לתוך המרק ואינו נמצא שם. ואמרת שהכל אסור שאין ביטול לבריה אסורה. ונסתפק אם עירה מן המרק בכף או בקערה שאלת 
שהמרק שבקדרה אסור מפני חשש הבריה מה שבכף או בקערה מותר או אסור? ואם תמצא לומר מותר נדון כן להתיר הקדרה עצמה אע"פ וראה שאינו שם. 

 שבלועה מאותו מרק או לא. פ אע"

דברים ברורים אני רואה כאן שאין הבריה אוסרת בכל מה שהיא מחמת פליטתה אלא מחמת ממשה והוא שתהא שלמה ושלא נפסדה צורתו. הא אם תשובה 
שוטים לא ראיתי לכתוב ראיותיהן נחתך ממנה אבר או אפילו היא שלמה ונתרסקה ונפסדה צורתה אבד שמה והרי היא כשאר האיסורין ובטלה. ואלו דברים פ

בלעה את כי רבו. ומעתה מה שנבדק מן המרק ובידוע שאין שם גופה של בריה כמות שנפלה שם מותר. ואין כאן שום ספק. והקדרה עצמה מותרת בידוע שלא 
כן ממשנת )חולין דף צ"ו ב( גיד הנשה הבריה כמות שהיא ולא תפלטנה כמות שהיא. ולפי שאמרת שפליטתה אינה אוסרת אלא בששים. וכמדומה שלמדת 

לי שלא אמרו שנתבשל עם הגידין ששנינו והרוטב בנותן טעם. ועלה בדעתך שאפילו היתוש והזבוב כיוצא בו שצריך ששים כדי לבטל טעמו. אומר אני כי נראה 
כל דבר הנמאס ושבדילין ממנו אנשים אינו אוסר בטעמו  כן אלא בבריה שאינה מאוסה ולא בדילי אינשי מינה כגיד הנשה וצפור אסורה וכיוצא באלו. אבל

רא ואסריה שהרי הוא נותן טעם לפגם. ונותן טעם לפגם אינו אוסר תערובתו אלא בטל ברוב. והראיה )ע"ז פ"ו דף ס"ח ב( מההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכ
טעם לפגם אסור ולית הילכתא כותיה או קא סבר עכברא בשיכרא אשבוחי רב. ואמר רבא נותן טעם לפגם מותר וטעמא דרב לא ידענא. אי משום דקסבר נותן 

ור בתוך משבח. ומה ששנינו היה אוכל את התרומה וטעם טעם פשפש זורקא. מסתברא לי משום דחיישינן שמא פשפש עומד בפיו בפני עצמו דאי אפשר לו לבר
 פיו ולפיכך זורקה.

 סעיף ד

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן קיג

ה שבדקה ירקות ומצאה בהן תולעים. ואחר ששלקן מצאה עוד בהן שלושה תולעים. ויש מי שמתיר את הכל בבדיקה כיון שהשאר בטל בששים. באששאלת 
ובריה אינה  וראיתי מן הגדולים שהורו לאיסור משום דבתרי זימני הויא חזקה. ומכח השליקה /בישול/ נשתנית צורתן לצורת הירקות ושמא יש ואינן ניכרין

 בטלה. 

רה רואה אני בזה לאיסור וכך אנו מורים בכל יום. ולא מן הטעם שאמרת שאין אני רואה בזה ענין תרי זימני. שאילו בדקה ומצאה תולעת אחת וחזתשובה 
קת קודם ששלק' ובדקה ומצאה אחרת לא הוחזקה זו בכך לומר שוב אין לו בדיקה יותר ממה שתבדוק ותמצא שתים בבת אחת. שאם אתה אומר כן כל שבוד

פעם ומצאה וחזרה ובדקה ומצאה אחרת הכל אסור שכבר הוחזקו ואסרת כל הירקות שבעולם. אלא עיקר הענין שכל שנמצאו תולעים מרובין בקדרה בין ב
ן חיין יש להן בדיקה אחת בין בהרבה פעמים צריכין בדיקה יפה. שהרי הוחזקו הירקות האלו בתולעים וכל שהוחזק צריך בדיקה לצאת מאותה חזקה. וכשה

ה כל כיוצא בז יפה. אבל במבושלין ומבולבלין אי אפשר לבדקן. ולפיכך אסורין שצריכין הן בדיקה ואין להם. אבל מי השלקות מותרין לפי שאפשר לסננן. וכן
ן אם בשלה בהן בשר אפשר לרחוץ אותו שאין בריה אוסרת אלא בזמן שהיא /שלמה/ שלימה אבל המרוסקת בטלה. והשלמה המסננת קולטתה ואינה יוצאה. וכ

ו ולשתותו ולבדוק. עוד אמרת מנין לנו מן ההלכה שצריך לבדוק הירקות? דע שזו הלכה רווחת בישראל. ומפורש בגמרא שכל דבר שהרחש מצוי בו אסור לאכל
י בלא בדיקה מפני שמין התמרים מוחזקין ומצויין עד שיבדוק. וכדאמר שמואל הני תמרי דכדא בתר תריסר ירחי שתא שרו. דאלמא תוך תריסר ירחי אסיר

 ם.נו צריך לפנילהתליע. וגרסינן לא לישפי איניש שכרא בליליא בציבתא. דאלמא אף השכר אסור מפני שרחשין מתגדלין בו. ואי פרשי אסורי לשפות ולשתות ואי

 סימן קא:

 סעיפים א-ג

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף ק עמוד א

כה ותבטיל ברובא! הניחא למאן דאמר: כל שדרכו לימנות שנינו, אלא למ"ד: את שדרכו לימנות שנינו, מאי איכא למימר? שאני חתיוכן חתיכה של נבלה ]וכו'[: 
 הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים. -

  תוספות מסכת חולין דף ק עמוד א

אי אמר בפרק הערל )יבמות פא:( דחתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאות טהורות תעלה וכי תימא וא"ת אם כן אמ - שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד
ז )דף שאני חתיכה דנבלה דראויה להתכבד לפני אורחין עובדי כוכבי' אבל של חטאת טמאה אסור בהנאה דהא חתיכת בשר בחלב תנן בפרק בתרא דמסכת ע"

התם ויש לומר דכל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל אבל בהערל )יבמות פא:( אפילו  עד.( דלא בטלה אף על גב דאסור בהנאה כדקאמר
ו כתיב תתבטל בחטאות טהורות התם אינה ראויה אלא לכהנים ולא חשיבא דכהנים אין מחזיקין טובה זה לזה שכולן שוין דלכל בני אהרן תהיה איש כאחי

מר התם דלא תעלה וא"ת דמשמע הכא דחתיכת נבלה לא בטלה ובפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף עד.( משמע דבטלה )ויקרא ז( אבל של חטאת בשל חולין קא
ית ליה דבר דפריך האי תנא מאי קא חשיב אי דבר שבמנין קא חשיב ליתני נמי חתיכת נבלה ואי איסורי הנאה קא חשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני דתרתי א

 י התם דהרי אלו אסורין למעוטי דבר שבמנין ולאו איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולאו דבר שבמנין וי"ל דהתם לא קאמרשבמנין ואיסורי הנאה ומפרש נמ
א )דף ה:( אלא דלא איירי בהו תנא דמתניתין דהתם ולאו משום דסבר דבטלי והא דקאמר למעוטי היינו למעוטי דלא חשיב להו וכה"ג יש בריש פ"ק דבבא קמ

יתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דרבי אושעיא ולא משום דפליגי אבל קשה דכי פריך התם וליתני נמי חתיכת נבלה אמאי לא משני דמנינא דמתנ
 ' וי"לרלה וכודלא תני לה משום דכבר תנא ליה הכא במתניתין כדמשני התם אהא דפריך התם וליתני נמי אגוזי פרך ורמוני באדן ומשני הא תנא התם הראוי לע

לא בטלה  דהכי פריך התם וליתני נמי חתיכת נבלה ואי משום דכבר תנא ליה הכא א"כ לא ליתני חתיכת בשר בחלב כיון דכבר אשמועינן הכא דחתיכת איסור
ך לא נקט אלא חתיכת משום דהוי דבר שבמנין ומשני דההוא תנא תרתי אית ליה ולפירוש זה צריך לפרש דדבר שבמנין ולא איסור הנאה בטל לההוא תנא ולכ

 בשר בחלב ופליג אתנא דהכא.

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן לד



ואמאי תבטל ברובא הניחא למ"ד כל שדרכו למנות שנינו אלא למ"ד את שדרכו למנות שנינו מאי איכא למימר. חתיכה הראויה  וכן חתיכה הראויה וכו'.]לד[ 
מנין קחשיב להתכבד בפני האורחים שאני וא"ת והתנן בפ' בתרא דמס' ע"ז )דף עד.( אלו אוסרים בכל שהוא כו' וקאמר עלה בגמ' תנא מאי קחשיב אי דבר שב

 תיכת נבילה ואי איסורי הנאה קחשיב ליתני נמי חמץ בפסח ומשני תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקאמר ]נמי[ התם הרי אלו אסוריםליתני נמי ח
ין מתניתלמעוטי דבר שבמנין ולא איסורי הנאה אי נמי איסורי הנאה ולא דבר שבמנין. אלמא חתיכה ]נבלה[ בטלה. וי"ל דהתם לא קאמר אלא דלא חשיב ב
ק )דף ה.( אלא מידי דאית ביה תרתי ולא משום דסבר דמידי דלית ביה תרתי דבטלי. והא דקאמר למעוטי פי' דלא קחשיב להו. וכה"ג אמרינן בריש פ"ק דב"

. והא דאמר בפרק דקאמר מנינא דמתניתין למעוטי דרבי חייא ודרבי חייא למעוטי דר' אושעיא ולאו משום דפלגי דכולהו מודו דכולהו כאבות לשלם ממיטב
הערל )דף פא:( חתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאת טהורה תעלה. י"מ משום דחטאת טמאה אסורה בהנאה ולא הוי חתיכה הראויה להתכבד לפני 

בחלב אסור בהנאה  . והא ליתא דהא חתיכת בשר בחלב אמר בפ' בתרא דמס' ע"ז )עד.( דלא בטיל משום חתיכה הראויה להתכבד אף על גב דבשרגויםהאורחים 
חים אלא ודאי כל דבר הראוי להתכבד אם היה מתבטל חשיב ולא בטיל. וחטאת טמאה שנתערבה בחטאת טהורה אפילו נתבטל מה שראויה להתכבד בפני אור

וחולקים בגורל היינו משום שנחלקו למשמרות אע"פ כהנים לא חשיב ליה שאינם מחזיקין טובה זה לזה שכולן שוין דכתיב לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו ו
שלא הביא  . ורב אלפסדלא ליתו לאינצויי. אבל רגילין היו לאכול כל אחד עם חבירו שלא יבואו הקדשים לידי נותר. וחטאת בשל חולין קאמר התם דלא תעלה

נין ואיסורי הנאה וכן מוכח מתוך דבריו בפ' זו המשנה דגיד וחתיכות נראה דסובר דחתיכת נבילה בטלה וסובר כמתניתין דמס' ע"ז דתרתי בעינן דבר שבמ
 בתרא דמסכת ע"ז וליתא דבכל דוכתא משמע דחתיכה הראויה להתכבד לא בטלה. ועוד הארכתי בזה בפרק בתרא דמסכת ע"ז )סימן ח(:

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף עד עמוד א

בשר בחלב, ור, ואלו אסורין ואוסרין בכל שהו: יין נסך, ועבודת כוכבים, ועורות לבובין, ושור הנסקל, ועגלה ערופה, וציפורי מצורע, ושער נזיר, ופטר חממתני'. 
 הרי אלו אסורין ואוסרין בכל שהוא.  -ושעיר המשתלח, וחולין שנשחטו בעזרה 

נמי חתיכות נבילה! אי איסורי הנאה קא חשיב, ליתני נמי חמץ בפסח! א"ר חייא בר אבא, ואיתימא ר'  תנא מאי קחשיב? אי דבר שבמנין קחשיב, ליתניגמ'. 
וי ליה התם: הראיצחק נפחא: האי תנא תרתי אית ליה, דבר שבמנין ואיסורי הנאה. וליתני אגוזי פרך ורימוני בדן, דדבר שבמנין ואיסורי הנאה הוא! הא תנא 

כלאי הכרם. וליתני ככרות של בעה"ב לענין חמץ בפסח! מאן שמעת דא"ל? ר"ע, הא תנא ליה התם: ר"ע מוסיף אף ככרות  -הכרם  ערלה, הראוי לכלאי -לערלה 
 של בעה"ב.

  רש"י מסכת עבודה זרה דף עד עמוד א

ורה צ - ועבודת כוכביםחבית באלף חביות.  -יין נסך  כל מקום שנתערבו שם אפי' אחד באלף לא בטיל ואוסרין את כולן. - מתני'. אלו אסורין ואוסרין בכל שהו
 רעוציפורי מצודהוו נמי איסורי הנאה כדאמרן באין מעמידין )לעיל /עבודה זרה/ כט:(.  -ין ועורות לבובשעבדוה ונתערבה באלף צורות שאינן עבודת כוכבים. 

דאיסורי הנאה הוא דכתיב )במדבר ו( ונתן על האש אשר תחת זבח  - ושער נזיר. איסורי הנאה הן ובמס' קדושין )דף נז( מפרש להו - וחולין שנשחטו בעזרה
חתיכת בשר שנתבשלה בחלב ונאסרה בנותן טעם וחזרה ונתערבה באלף חתיכות  - ]ובשר בחלב[דאסור בהנאה כל זמן שלא נפדה.  -ופטר חמור השלמים. 

א היא בכל הבשר בשחיטת חולין )דף קטז( ויש שלמידים ממשנתנו דבשר בחלב במשהו אוסרת כולן בהנאה והאי תנא סבר בשר בחלב איסור הנאה דפלוגת
שינן בגמרא וסבורין דהאי בכל שהו דקתני כגון טיפת חלב שנפלה לקדירה או חתיכת בשר קטנה שנפלה לקדירה ואפילו אין בה נ"ט וטעות הוא בידם דהא מפר

רכן לימנות חשיב ולא בטיל ואי בבשר שנתערב טעמו בחלב קמיירי או בטיפת חלב שנפל לקדירת ]בשר[ דתנא דבר שבמנין קתני כגון חתיכה בחתיכות משום דד
 חולין אמרינןמי הוי דבר שבמנין ועוד הא אוקימנא כל איסורין שבתורה שלא במינו בנ"ט ואפי' לרב ושמואל דאמרי במשהו בשלא במינו מודו ובכולה שחיטת 

 הנמכר במנין הוא כמה גיזות בסלע ועושין מהן שקין. דבר -שער נזיר בשר בחלב בנ"ט. 

 - תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאהמשום דדרכו לימנות לא בטיל ואפי' לאו איסור הנאה נחשוב נמי חתיכות נבילה.  -גמ'. אי דבר שבמנין קחשיב 
הואיל ואין דרכו למנות בטיל ומשליך אחד מהן לנהר והשאר נותן לכלבו דאיכא תרתי לחשיבותא דחשיב איסור דידהו הוא דלא בטיל אבל חמץ פרוסה בפסח 

דן מקום וכן רימוני ב - אגוזי פרךוחתיכת נבילה אף על גב דדבר שבמנין הוא כיון דלאו איסור הנאה הוא בטלה ברובא וחדא שדי לכלבים ואינך שרו באכילה. 
 בסדר זרעים ומייתי לה בביצה שנולדה )דף ג:( וביבמות בהערל )דף פא:(. - הא תנא ליה התםו. אם של ערלה או של כלאי הכרם הן ונתערבו באלף כולן ידלק

 לענין חמץ בפסח דדבר שבמנין הוא ואיסורי הנאה. - וליתני ככרות של בעה"ב

  הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לז עמוד א

לכלאי הכרם כלאי הכרם וליתני נמי אף ככרות של בעל הבית לענין חמץ בפסח. כלומר דדבר . כלומר בסדר זרעים הראוי לערלה ערלה הראוי הא תנא ליה התם
מעוטי מאי שבמנין ואיסורי הנאה הן מאן שמעת ליה דאמר חמץ בפסח אסור בהנאה ר' עקיבא הא תני ליה התם ר"ע מוסיף אף ככרות של בעל הבית הרי אלו ל

 סורי הנאה דלאו דבר שבמנין זו היא סוגית הגמרא. ולפיכך מה שפירש רש"י ז"ל במאי דאמרינן האי תנא תרתילמעוטי דבר שבמנין דלאו איסורי הנאה א"נ אי
שהיא דבר שבמנין בטלה היא כיון שאינה מאיסורי הנאה הך מתני' פליגא אמתני' דפרק גיד הנשה )דף צו ב( דתנן התם אע"פ דלדידיה חתיכת נבלה  ,אית ליה

דין בזמן שמכירו בנותן טעם ואם לאו כולן אסורין והרוטב בנותן טעם וכן חתיכת נבלה וחתיכת דג טמא שנתבשלו עם החתיכות גיד הנשה שנתבשל עם הגי
יכה מפרקינן בזמן שמכירה בנותן טעם ואם לאו כולן אסורות והוינן בה בגמרא ולבטיל ברובא מפרקינן ]דף ק א[ בריה שאני כלומר דגיד בריה הוא וגבי חת

י חתיכה הואיל וראויה להתכבד בפני האורחים אלמא משמע מהתם דחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים אינה בטלה לעולם ולפום סוגיא דהכא ]שם[ שאנ
תנא נבלה אע"פ שראויה להתכבד בה אינה אוסרת תערובתה במה שהוא כיון דלית בה תרתי ולישנא דגמרא דהכא הכי דייק דפלוגתא היא מדאמרינן האי 

אית ליה מכלל דאיכא תנא אחרינא דלית ליה תרתי, ואפשר שזה היה דעתו של הרב אלפסי ז"ל שלא כתב אותה משנה שבפרק גיד הנשה וכתב כאן  תרתי
לה דליתיה להאי כללא דהא איכא חמץ בפסח מכלל דסבירא ליה דבשארא איתיה, אבל הר"מ במז"ל פסק כאותה משנה דחתיכה ראויה להתכבד בה אינה בט

 ם בפרק ט"ז מה' מאכלות אסורות, וכן דעת רבותינו הצרפתים ז"ל.לעול

  תוספות מסכת עבודה זרה דף עד עמוד א

 פ"ה מיירי בחבית יין נסך שנתערב באלף חביות כדאמרינן לקמן בגמ' דדבר שבמנין קחשיב ועבודת כוכבים צורת עבודת - אלו אסורין ואוסרין בכל שהו יי"נ
ות ובשר בחלב חתיכת בשר שנתבשלה בחלב ונאסרה בנ"ט וחזרה ונתערבה באלף חתיכות דהיתר אוסרות כולם והאי תנא סבר כוכבים שנתערבה באלף צור

קטז.( אי דבשר בחלב אסור בהנאה כדמוכח בגמ' דהאי תנא אינו קחשיב רק דאיכא תרתי איסורי הנאה ודבר שבמנין ופלוגתא היא בפ' כל הבשר )חולין דף 
רבותיו של רש"י רוצין לפסוק מתוך משנתנו דהכא דבשר בחלב נאסר במשהו ומפרשים דאסורין בכל שהוא דקתני מתני' היינו טיפת חלב אסור בהנאה אי לא 

ם דהא שנפלה על חתיכת בשר גדולה אף על גב דליכא טעמא אי נמי חתיכת בשר קטנה שנפלה בקדירה מלאה חלב אף על גב דלא יהיב טעמא וטעות הוא ביד
א ' דלא מיירי מתני' אלא בדבר שבמנין כגון חתיכה בחתיכות ומשום דהוי דרכן להימנות לא בטיל ואי בטיפת חלב מיירי או בחתיכת בשר קטנה המפרש בגמ

ד דבכולה ועו לא הוי דבר שבמניין ועוד הא אסקינן )לעיל דף עג:( כל איסורין שבתורה בנ"ט ואפילו רב ושמואל דאמרי מין במינו במשהו בשלא במינו מודו
 שמעתא דטיפת חלב דכל הבשר מיירי בהדיא דבשר בחלב בנ"ט.

לכאורה משמע דאתא למעוטי דלא הוי במשהו וא"כ פליגא הך דהכא לההיא דפ' גיד הנשה )חולין דף ק. ושם( דקתני  - למעוטי דבר שבמנין ואין איסורי הנאה
מיניה  התם דחתיכת נבילה אינה בטלה משום דהוי דבר שבמנין אף על גב דלא הוי איסורי הנאה וקשיא דא"כ ה"ל לתלמודא לאתויי מתני' דהתם ולמפרכה

י למעוטי דקאמר הכא היינו דלא חשיב הכא דבר שבמנין ולא איסורי הנאה שלא ירד לשנות רק היכא דאיכא תרתי וכה"ג איכא פ"ק אההיא דהכא לכך נראה ל
 דב"ק )דף ה.( למעוטי מסור ומפגל דהוי נמי פי' שלא ירד לשנותם אף על גב דמחייב עלייהו ]ועיין תוס' חולין דף ק. שילהי ד"ה שאני[.

הכא הוי ודאי למעוטי איסורי הנאה דלא הוי במשהו אלא בטל כיון דלא הוי דבר שבמנין כדפירש לקמן וקשה השתא לא  - הנאה כו' אי נמי למעוטי איסורי
מר דאתא הוי למעוטי דסיפא דומיא דלמעוטי דרישא דרישא היינו שלא ירד לשנות דבר שבמנין ולאו איסורי הנאה אבל מ"מ אמת הוא דהוי במשהו וסיפא א



מץ לא הוי במשהו כלל כדפרישית ושמא יש ליישב למעוטי דסיפא נמי דהיינו שלא ירד לשנותו אבל מ"מ אמת הוא דאיכא איסורא דהוי במשהו כגון חלמעוטי ד
 מעטבפסח שאסור בהנאה והוי במשהו אפי' בלא חשיבות דבר שבמנין דהא אפי' תערובת דחמץ בעלמא הוי במשהו והשתא ניחא דלמעוטי דרישא ודסיפא מ

 הנך ב' דברים שהקשה התלמוד מהם חתיכת נבילה וחמץ בפסח מיהו הא לא מתוקמא אלא לרב דאמר )בפסחים כט:( חמץ במשהו.

 סעיף ב:

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן לו

חתיכת היתר שקבלה טעם מן לו[ והא דאמר חתיכה הראויה להתכבד אין בטילה הני מילי שאסורה מחמת עצמה כגון נבילה ובשר בחלב וכיוצא בהן אבל ]
 בטילה היא בששים כשאר איסור.  האיסור אף לדברי המפרש דחתיכה נעשית נבילה

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב

עצמה נעשית נבלה, בטלה כתבו רבותינו הצרפתים ז"ל שלא אמרו בחתיכה שאינה בטלה אלא באסורה מחמת עצמה, אבל אם נפל איסור בחתיכה ונתן בה טעם, אע"פ שחתיכה 

 אויה להתכבד בפני האורחים,בס' או ברוב לפי שאין האיסור שבה ראוי להתכבד בו לפני האורחים, אע"ג דמשמע בשלהי ע"ז )דף עד א( שחתיכת בשר בחלב אינה בטלה משום דר

דמשמע משמעתין דחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים אינה בטלה, ובסוף שאני התם, שכיון שנתבשלו בשר בחלב חתיכה עצמה איסור היא, וסברא נכונה היא. ולענין מאי 

 ע"ז ]שם[ משמע דתרתי בעינן דבר שבמנין ואיסורי הנאה, אפרשנו שם בס"ד.

  תורת הבית הארוך בית ד שער א

יסור בטלה היא בששים, ואפילו למאן ודוקא חתיכה שאסורה מצד עצמה כחתיכת נבלה וחתיכת דג טמא וכיוצא בה, אבל חתיכת היתר שקבלה טעם מן הא
אלא  דאמר חתיכה עצמה נעשית נבלה, שהרי האיסור הבלוע אינו דבר חשוב, ולא אמרו בבשר בחלב בדבר חשוב שאינה בטלה כדתנן התם בפרק בתרא דע"א

 דעת רבותינו הצרפתים ז"ל, ועיקר. משום דבבשר בחלב כל שנתבשלו זה עם זה חזר הכל להיות כגוף אחד של איסור, משא"כ בשאר האיסורין. וכן

 \ קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

אבל נאסרו מחמת בליעת איסור אין זה הדין עליהם ובטלין ברוב, וחתיכת בשר בחלב  ,בבריה ודבר שבמניין ודבר הראוי להתכבד שאסורין מחמת עצמן ?בד"א
 .(ובהתבשלם יחד נאסרין )ע"פ סה"ת סימן נחשובה כאיסורא מחמת עצמו הואיל וכל אחד בפני עצמו של היתר 

  מרדכי מסכת חולין פרק גיד הנשה רמז תרפג

י כשהוא אוסר מחמת עצמה כגון חתיכת נבלה או טרפה וכיוצא בהן, אבל כי האי גוונא שהאיסור מחמת חתיכה הראויה להתכבד אפילו באלף לא בטיל הני מיל
 .דבר אחר הבלוע בו אפילו ניכרת תחלה אי זו חתיכה נגעה בו ונאסרה ושוב נתערבה בשתים ולא מינכרת בטלה ברוב

 סעיף ג:

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן לו

אבל חתיכה חיה  ,יש מן הגדולים שאמרו דוקא חתיכת איסור שנתבשלה עם חתיכת היתר הראויה לכבד בה אורחים ,דעותובחתיכה הראויה להתכבד רבו 
דגדולה  ואפילו שלימה בטלה רוב ודברי הבל הם דהא דקאמר ראוי להתכבד בפני האורחים לאו למימר שתהא ראויה כמו שהיא עתה אלא משום שיעור נקטינן

ני אורח נכבד אחר שנתבשל חשובה כזאת שדרכו למנות ולא בטלה. ומשום שהיא חיה לא בטיל חשיבותא. מידי דהוה אששה דברים כי האי שראויה ליתן לפ
ב ודלעת אין שמקדשים המנוין בפרק בתרא דערלה משום דחשיב את שדרכו למנות ובכללן חלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יוונית. ובחיין איירי דתרדין וכרו

שלימין אלא מחתכין אותן לחתיכות דקות ואז בטילי אלא ע"כ בחיין איירי ולא חזו השתא לאכילה אפילו הכי לא בטלי משום חשיבותא ה"ה נמי  דרך לבשלן
סורין אלו אחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים לא בטל חשיבותה אף על גב דלא חזי השתא לאורחים. וכן הנהו דפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף עד א( דקתני ו
ן שנשחטו ואוסרין בכל שהוא ומפרש בגמרא דהאי תנא תרתי אית ליה דבר שבמנין ואיסורי הנאה וקתני התם ציפורי מצורע ופטר חמור ועגלה ערופה וחולי

נבילה, אלמא דחתיכת בעזרה, ואף על גב דהשתא לא חזו למיכל לא בטילי משום חשיבותיהו דחשיב את שדרכו למנות. ובגמרא פריך עלה וליחשוב נמי חתיכת 
"ל שפירש נבילה הראויה להתכבד הויא דומיא דהנך דקתני דלא בטלי מפני חשיבותם אף על גב דהשתא לא חזו למיכל, וכן משמע מתוך דברי רבינו שמשון ז

וכתב רבינו מאי איכא למימר, בשם ר"י בפרק התערובת אהא דקאמר התם )דף עב א( על תערובת חטאות המתות ושור הנסקל, אלא למ"ד את שדרכו למנות 
תימה מי גרע שור גדול מאת שדרכו למנות דהא אפילו חתיכה חשוב את שדרכו למנות בפרק גיד הנשה מפני שראויה להתכבד בפני האורחים. אלמא  שמשון

דיש אומרים דכבש שלם או אווז שלם לא מיקרי ראויה  וגם שמעתיחתיכה הראויה להתכבד אפי' כשהיא חיה לא בטלה, וכן בהמה שלמה חיה לא בטלה.  
ות גרע להתכבד לפני האורחים לפי שאין דרך לתת לפני אורח כבש שלם או אווז שלם. גם אלה דברי הבאי הם וכי בשביל שראוי לחלק לכמה חתיכות חשוב

אחר שתרנגולת בעודה בנוצתה לא חשיבא ובטלה. גם זה אינו, כיון ש מריםוגם יש אוכמו שכתוב לעיל.   וכן דעת ר"יטפי. כל שכן דחשיב טפי את שדרכו למנות, 
 תיקונה ובשולה ראויה להתכבד בה אורח גם עתה חשיבא את שדרכו לימנות כאשר הוכחתי ממשנה דערלה ומפרק בתרא דמסכת ע"ז:

  תורת הבית הארוך בית ד שער א

של בני אדם להניח בפני אורח אחד שהיא חתיכה בינונית שאינה קטנה ולא גדולה יותר מדאי.  ואי זו חתיכה תקרא ראויה להתכבד בפני האורחין כל שדרכן
י ובינונית. שאלו קטנה אינה חשובה ואין אדם מתכבד בה בפני אורח נכבד. וכן הגדולה עומדת היא לחתוך שאין דרכן להניחה כולה בפני אורח אחד אלא ראו

 וליבטלו ברובא ומשני משום דבע"ח לא בטלי אלמא שחוטה בדכוותיה בטל.מדאמרינן התם בפרק התערובות  ,ותדע לך

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב

וכמות שהיא אינה ראויה וחתיכה זו דוקא שאינה קטנה ולא גדולה יותר מדאי שאם היתה קטנה יותר מדאי אינה ראויה להתכבד בה ובגדולה יותר מדאי נמי לחתכה קיימא 

חיים אבל מת בטל בה וראיה לדבר דמדפרכינן בפרק התערובות )דף עב א( גבי שור הנסקל וליבטיל ברובא ומתרצינן בעלי חיים חשיבי ולא בטלי טעמא משום בעלי  להתכבד

 תיכה בינונית בעינן.שאפשר לחתוך ממנו הרבה חתיכות שהן ראויות להתכבד אפ"ה כיון דכמות שהוא אינה ראוי להתכבד אילו היה מת בטיל אלמא חאע"פ ו

  ספר מצוות קטן מצוה ריד

אך אם אין מחוסר רק בישול א(  ודין חתיכה הראויה להתכבד ר"ל כמו שהיא עתה, אך אם בהמה עם הצמר או עוף עם הנוצה אין זה ראויה להתכבד ובטלים
 שפיר מתקרי מתכבד.

 הגהות סמ"ק מצוה ריד
ר מ"מ כיון דבתחלת התערובת נתבטלו שוב אין חוזרין וניעורין ומהאי טעמא נמי שרי לבשל הכל ואף על גב דלאחר מכאן מסירים הנוצה והעוא( 

וא"ת האיך התרנגולת בטילה  .וראיה מפרק התערובת )דף ע"ג ע"ב( דפריך תלמודא אלא מעתה מגיסא ה"נ דאסר ליה, וכדפי' שם בשיטה ,יחד
 ,בנוצתה נהי דמשום כבוד ליכא מ"מ איכא משום דבר שבמנין, וי"ל דהא פסקינן הלכה כר' יוחנן דאמר את שדרכו לימנות לעולם דוקא אין בטיל

הנסקל הניחא למאן  מדפרי' תלמודא גבי שור ,ותרנגולת אין דרכה למנות לעולם דאפילו בהמה גסה לא חשיב תלמודא את שדרכו למנות לעולם
 אך ביצה הנולדה ביום טוב אפילו ספיקה אינו בטילה משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,פ' התערובות ומהאי טעמא ביצה טריפה בטלה ,דאמר וכו'

 .ן לענין בטול עכ"לוכבש שלם לאחר הפשטה או רביע שלם צריך עיו ,כדאיתא בפ"ק די"ט

  ספר מצוות קטן מצוה ריד



 וכל אלו שאמרנו שאין בטלים י"א אפילו הם ספק איסור כדאמרינן )ביצה דף ג' וע"ש בתוספת( בביצה ספיקה אסור', נתערב' באלף כולם אסורות
ואף על גב דקיימא לן דספק ספיקא מותר אפילו באיסור דאורייתא, הכא כיון דאין הספק מענין אחד לא שרינן, ולא היא דבמסכת תרומות  ג(

 .ד( רימוכח דש

 ד-ו ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה ריד הגהה ג
ומכאן הורה רבינו יב"א על רגלים של ספק טרפה שנתערבו ברגלים של היתר שאינם בטלים ברוב, והיא גופה קשיא דהא אפילו דודאי טרפ'  ג(

מא משום חששא דכיבוד נגעו בה, דמסתמ' רגל של בהמ' היה להם להתבטל לפי מאי דאסיקנא הלכה כר' יוחנן דאמר את שדרכו למנות שנינו, וש
 גסה עשוי להתכבד, ושל דקה נמי אפי' אם תרצה לומר דאינו עשוי להתכבד מ"מ לא פלוג רבנן, ואם לא הסירו הטלפים צריך עיון עכ"ל.

 ונכון להחמיר כי גם בספר רבינו ברוך סימן ע"ו פסק להחמיר, עכ"ל. ד(

  סימן משערי דורא איסור והיתר 

אינה ראויה להתכבד לפני  ומעשה בא לפני ר' יעקב בתרנגולת נבילה שנתערבה בשתי שחוטות כשירות והאסורה לא ניטלה נוצתה, והתיר רבינו תם דהואיל ולא ניטלה נוצתה

תכבד לפני האורחים כמה שהיא, לא בטילה, דמליחה שאינה ראויה להאע"פ האורחים כמה שהיא, דמחוסרא תיקון היא. אבל חתיכת נבילה שלא נמלחה שנתערבה בכשירות, 

ראיתי כמה גדולים שגם בנבילה שלא נמלחה אומרים שהיא בטילה. ורגלים של  ומיהו לא הוי מחוסר מעשה ולא בטילה, אבל נטילת נוצה הוי מחוסר מעשה ובטילה.
אם לא ניטלו נבילה שנתערבו בכשירות, אם לא נטלו טלפיהן אז אינן ראוין להתכבד ובטלין ברוב. ואותן האוסרים בנבילה שלא נמלחה, אוסרים נמי ברגלים 

 טלפיהן כי ראוי להתכבד.

  בשערי דורא איסור והיתר סימן מ

יש אומרים דרגל של נבילה שנתערבה ברגלים של כשירה אפי' אם לא ניטלו טלפיה כולן אסורין ולא בטלין משום דהוי דבר שבמניין ואפ' באלף 
 לא בטיל. שדרך העולם למנות ב או ג רגלים. ואנו נוהגים לבטלן כדפי' לעיל )סי' מ( דבטיל.

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן מ

 . הכי נהגינן. וכן יראה ברגלים שלא נחרכו להסיר השער מעליהם, וכן רגלים של אווזא אף על גב דחשיבי טפיוהתיר ר"ת דהואיל ולא ניטלה נוצתה כו'[ ]ב
כולן לתרנגולת  מרגלים של בהמה דקה שהן כחושים ואין רגילין אינשי יקירי למיכלינהו, מ"מ אם לא הוחרכו עדיין להסיר עורן מעליהן כמו שרגילין, דמו

שלא נטלו טלפיהן אפשר לקוצצן כולן ולא חשיב מחוסר מעשה כולי האי. וכן כבש או אווזא אע"פ בנוצתה. אבל חתיכה שלא נמלחה ורגלים שהוסר שערן ועורן 
 "י ז"ל.מהראשלימה וחתיכה חיה בכל אלה נהגינן דלא בטלין. וכן משמע לשון אשר"י פ' גיד הנשה דיש לחלק וכן מחלק בסמ"ק. 

ר"ר ה[ הכי נהגינן כו'. כ"כ מהרי"ל בדרשותיו סוף הלכות איסור והיתר תרנגולת בנוצתה נהגינן לבטל ברוב. וכתב עוד דגם כבש שלם בטל ברוב. ומבוא שערים]
 יונה כתב בשער כ"ה סי' כ"ב דרגלים שלא נחרכו להסיר שער והטלפים מעליהם אינן בטלין. 

  כה דין כבספר איסור והיתר הארוך שער 

ף אין ובענין ראויה להתכבד כתב בסמ"ג אמנם כל בני המעיים שבעוף ושבבהמה וכן הראש והרגלים של עוף לא נקראו דבר הראוי להתכבד וגם רגלי העו כב.
רביים הללו לאו בשר הן דרכן למכרן במניין עכ"ל ואפי' הדורא דכנתא בשומנה והכרכשתא לא נקראו ראוי להתכבד מדאמר רשב"ג בפרק הנודר מן הירק ק

אמר אך טוב ואוכליה לאו בר אינש ולא מפליג מידי. וכן עשה הר"י מרעגנשפו"רק בהדורא דכנתא שלם שנתערב ביבש ברוב כשירות והתיר כולם מהאי טעמא. ו
שו' דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי כו' )וכן בת ליזרוק אחת מהן אפי' הקורקבן כדאמר פ"ק דביצה קורקבן ובני מעיים אף על גב דבשר נינהו כיון דאיכא אינשי

למוכרם מהר"י מולין( וכן התיר ריצב"א קורקבן של תרנגולת טרפה שנתערבה בין קורקבנין כשרים בביטול רוב ביבש, וגם אין דרך הקורקבן והכרכשתא 
לא הסירו מהן השער והטלפים עדיין. דהא ראוי לתקנה בעניין במניין. אבל ראשי הבהמה גסה ודקה ורגלי בהמה גסה מיקרי שפיר ראוי להתכבד ר"ל ואפילו 

כור לפעמים שיהיה ראויין לפני האורח ואפילו רגלי בהמה דקה אינם מתבטלין לפי מה שקיי"ל שכל דבר שדרכו לימנות שנינו ורגלי בהמה דקה דרכה ג"כ למ
 רגלי עופות:במניין ובסמ"ק כתב מכח דלא פלוג רבנן גם אינו מזכיר בסמ"ק שבטל כ"א 

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן לג

בא לפני רבי שעירו מים רותחין על תרנגולת ונתערבה באחרות והורה דעירוי אינו מבשל אלא כדי קליפה, וכיון שאין בה איסור אלא הקליפה  מעשה ]א[
ני אדם לשני בוהאיסור בפני עצמו אין דרכו למנות ולא ראוי להתכבד לאורחים, קולפין אחד מהם וזורקין והשאר מותר, דחיישינן שמא יאכל אחד מכלם. אבל 

 מותרות. עכ"ל תשובת מיימוני השייכות להל' איסורי מאכלות סי' י"א )דין זה הובא בד"מ ס"ס א*(.

 סעיף ד:

 ס"ק ג הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן מ

 ע"כ.הדרא דכנתא אינה ראויה להתכבד דאין דרך לתת לאורחים הדורא דכנתא בקערה, ולא עבידי אינשי דאכלי שומן בעיניה,  ]ג[

 סעיף ה:

 סוף סעיף א טור יורה דעה הלכות תערובות סימן קי

ה הוא זולפי  ,בני מעים אוכליהן לאו בר אינש ה"ר יהודה הורה על קורקבן טריפה שנתערב באחרים שהוא בטל דלא הוי ראוי להתכבד כדאמרינן )נדרים נד ב(
 ם.הדין נמי בכל בני המעי

 :ז - סעיף ו

  סימן להרא"ש מסכת חולין פרק ז 

ז ב( ריסק ]לה[ והא דאמר דבריה לא בטלה הני מילי כשהוא שלם, אבל נתרסק או נחתך ממנו קצת תו לא איקרי בריה ובטל ברוב. כדאמר במסכת מכות )דף ט
אכילת שרצים תשעה נמלים ואחד חי והשלים לכזית לוקה שש אלמא כשהן מרוסקין לא מיקרי בריה ובעי כזית. ואמר נמי במסכת מעילה )דף טז:( לוקה על 

שאין בהן כזית ההיא לענין טומאה קאמר אבל אכילתה בכזית. כדאי' בירושל' אע"פ בכזית כשאינם שלימים. והא דתנן )אהלות פ"א( האיברים אין להן שיעור 
ן שנפל בחמין בין שנפל לרב אלפס נמצא מכל הרמשים בקדירה בי וכן נמצא בתשובהוהלא אבר מן החי בבהמה טהורה מטמא בכל שהוא ואכילתה בכזית. 

על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערינן  ונשאל גאוןשיעורו בששים כשאר איסורין שבתורה.  לצונן אם נפסק מאותו שרץ
ת לא בעי ששים. ולגבי נרות של בית הכנסליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה. ואם צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ו

שאר אם הוא מאוס אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך. וכן בחתיכה הראויה להתכבד אם נפרסה אחר שנפלה לקדירה בטלה חשיבותה ובטילה כ
ה גיטין )דף נד:( ותניא בתוספתא דמסכת תרומות חתיכ איסורים. שהרי אגוזי פרך ורימוני בדן אם נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרימונים בטלין כדאמרינן במס'

 שנתערבה בחתיכות אפילו הן אלף לא בטלה וכולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. ואם נימוח הרי זה בנותן טעם. 

רסה והותרו כולן. והכי אמר הילכך כל חתיכה שנפרסה ואינה ראויה להתכבד עוד היא מותרת והשאר אסורות. ואין אנו תולין מספק שמא אותו של איסור נפ
ולא תלינן  בפ' כל הזבחים )דף עד.( א"ר אלעזר חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפתחה אחת מהן נוטל ממנה כדי דימוע ושותה אבל האחרות אסורות.

ברובא איתיה דאמר בפרק התערובות )דף עד  למימר של תרומה נפתחה והותרו כולן. ולא עוד אלא אפילו נתפרסו רובן השלימות אסורות. ולא אמר איסורא



א ברובא א( א"ר אושעיא חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות ונפתחו מאה מהן נוטל מהן ]כדי[ דימוע ושותה והשאר אסורות ולא אמרינן איסור
ן דקניס שוגג אטו מזיד באיסורא דרבנן דהאי איסורא דרבנן איתיה. ודווקא שנפתחו או נתפרסו החביות מעצמן או בשוגג, אבל במזיד אסורות וכן בשוגג למא

 .ז"ל דדוקא למבטל האיסור קנסינן, אבל לאחרים שרי וכתב הרמב"םהוא דמדאורייתא לא שנא דבר חשוב ולא שנא שאין חשוב דאורייתא חד בתרי בטיל. 

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב

דאינה בטלה דוקא בעוד שהיא שלימה אבל אם אחר שנפלה לקדרה נחתכה בטל חשיבותה ובטלה בששים כשאר האיסורין דהא וחתיכה בינונית נמי כי אמרינן 
מעצמה אבל אמרינן בפרק הניזקין )דף נד ב( גבי אגוזי פרך ורמוני בדן שאם נתפצעו האגוזים ונתפרדו הרמונים בטלים. ומיהו דוקא בשנחתכה או נמוחה 

ה מבטל איסור לכתחלה ואם עבר ועשה כן במזיד אסורה לו ומותרת לאחרים, וכן דעת הר"ם במז"ל בפט"ו מהל' מאכלות אסורות בשוגג לחתכה אסור דהוה לי
א הרי זו מותרת אפילו לעצמו דלא קנסינן שוגג אטו מזיד וכדאיתא בפ' הניזקין )שם(. הילכך נחתכה אחת מן החתיכות היא מותרת ממ"נ דאי של היתר הי

י אם אסורה היא הרי היא מתבטלת והיינו דאמרי' בפ' התערובות )דף עד ב( חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות אם נפתחה אחת מהן נוטל בה כדכשרה ו
 דמע ושותה פירוש דכיון שנפתחה בטלה חשיבותה ועולה ממ"נ אלא שצריך ליטול ממנה כדי דמע בתרומה משום גזל השבט.

 דף יג עמוד ב א תורת הבית הארוך בית ד שער

חזרו והותרו ברוב או בששים כשאר האיסורין שהרי בטל [ ]דף יד.חתיכה הראויה שאינה בטלה מצד חשיבותה אם לאחר מיכן נחתכו החתיכות וחזרו חתיכות שאינן ראויות 

יעלו באחד ומאתים. ודוקא כשנחתכו בשוגג  -ם נתפרסו הככרות חשיבותה וכדתנן בפרק אחרון של מסכת ערלה נתפצעו האגוזים נפרדו הרמונים נפתחו החביות נחתכו הדלועי

ה ור' יוסי ס שוגג אטו מזיד. ור' יהודאבל במזיד הרי הן אסורות כמו שהיו דתניא בגיטין פרק הניזקין נפלו ונתפצעו אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר"מ כלומר דר' מאיר קני

אפילו הכי ולו כלומר דר' יוסי לא קניס שוגג אטו מזיד אבל מזיד גופיה קניס ואפילו בדרבנן דהא הכא חד בתרי בטיל ורבנן הוא דגזור ור' שמעון אומרים בשוגג יעלו במזיד לא יע

נתערבה כת תרומה חתיכה שוספתא דמסקניס ר' יהודה. וקיימא לן כוותיה חדא דר"מ ור"י הלכה כר"י ועוד דהוו להו ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון רבים לגבי ר' מאיר. ותניא בת

ה ניתין חתיכת נבלאפילו הן אלף כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם. אם נמחת הרי זה בנותן טעם. וכל שכן הרוטב של חתיכה הראויה שהוא בטל בששים וכדתנן במת -בחתיכות 

 מן שאין מכירה כולן אסורות. והרוטב בנותן טעם.בזמן שמכירה כולן מותרות. והרוטב בנותן טעם. ובז -וחתיכת דג טמא שנתבשלו עם החתיכות 

  תורת הבית הארוך בית ד שער א דף יד עמוד א

תו תו לא מיקרייא בריה וזו היא שאמרו שאינה בטלה אפילו באלף. ומיהו דוקא בעודו שלם ולא נתרסקה צורתו הוא דאינו בטל ואפילו מת אבל אם נתרסק ונחתך ממנו קצ

 איסורין שאינה קרויה בריה אלא כשהיא שלמה ואין צריך לומר שאין פליטתה אוסרת תערובתה משום בריה שאין הטעם בריה וכדתנן גבי גיד הנשהובטלה היא בששים כשאר ה

 ית לוקה שש וחי דקתנים לכזאם אינו מכירו כולן אסורין. והרוטב בנותן טעם. וכשהוא מרוסק עד שנפסדה צורתו נמי אמרינן במסכת מכות ריסק תשעה נמלים ואחד חי והשלי

ה שרצים שהבדילן הכתוב התם היינו שלם ואפילו מת. ואמרינן נמי במסכת מעילה לוקה על אכילת שאר שרצים שאינן מובדלין בכזית בשאינן שלמים. פירוש מובדלין שמונ

ים אין להם שיעור אעפ"י שאין בהן כזית כמו שיש בהן כזית לענין לטמא משאר שרצים כדכתב אשר הבדלתי לכם לטמא אלמא אינו קרוי בריה אלא בשלימה. והא דתנן האיבר

יא תנינן בה הכין דתנן טומאה קאמר אבל אכילתה עד שיהא בהן כזית כדאיתא בירושלמי והרי איברי בהמה טהורה מטמאין כל שהן ואכילתן בכזית. והכין הוא ודאי דבהד

אפילו פחות מכזית מן המת ופחות מכזית מן הנבלה ופחות מכעדשה מן השרץ מטמאין טומאתן. אלמא לענין  התם בפרק קמא של מסכת אהלות האיברים אין להם שיעור.

בכעדשה אכילה נמי בכעדשה לענין מלקות ]דף יד:[ טומאה שנינו אבל לענין אכילה עד שיהא בו כזית בשר. ודוקא בשאר שרצים אבל בשמונה שרצים המטמאין שטומאתן 

טמאין כך בשרץ אינה לוקה כדאמרינן במעילה פרק קדשי מזבח. וכן הדין לאיברים שלהן שמטמאין בכל שהן אף איסור אכילתן כן. ודוקא במיתתן אבל בחייהן כיון שאינן מ

ת מאי טעמא אכילה כתיבא בהו והא תני ר' יוסי בר חנינא קמיה דר' יוחנן והבדלתם בין בפחות מכזית. דגרסינן התם אמר ר' יהודה אמר רב אכילת שרצים לוקה עליו בכזי

יוסף לא קשיא כאן  הבהמה הטהורה לטמאה ובין העוף הטמא לטהור פתח הכתוב באכילה וסיים בטומאה מה טומאה בכעדשה אף אכילה בכעדשה וקלסיה רבי יוחנן אמר רב

ליהן עוחנן דקלסיה מיתיבי האיברין אין להן שיעור ואפילו פחות מכזית נבלה ופחות מכעדשה מן השרץ מטמאין ואמר ר' יוחנן אין לוקין במיתתן כאן בחייהן. ואקשינן על ר' י

בכעדשה והא ף אכילתן אלא בכזית אמר ליה במובדלין דבר הכתוב. פירוש הא דקלסיה ר' יוחנן בשרצים הטמאין קאמר שהן מובדלין לטמא ומה טומאתן במיתתן בכעדשה א

 בשרצים המובדלים אלא ללקותדאמר ר' יוחנן בכזית בשאר שרצים. מכל מקום אלו ואלו אין רואין האיברין שבהן ככולן לאסור תערובתן במינו שלא נאמרו דברים אלו אפילו 

לא דפשטיא במסכת נזיר גבי מלקות והוא הדין לאיסור. ומיהו בריה בנחתך ממנו אבר בעיא ולא אי והרמב"ן ז"ל כתבעל אבר שלהן אעפ"י שאין בו כזית בשר כאלו יש בו כזית. 

לרבנו הגדול ר' יצחק ז"ל אם נמצא מכל הרמשים בקדירה  ונמצא בתשובהבטלה דרבנן הוא ולקולא ואין צריך לומר מרוסק ונחתך ממנו אבר שנשמתו תלויה בו דודאי בטלה. 

 שיעורו בששים כשאר האיסורין שבתורה. ונשאל גאון ז"ל בעכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ואמר אם השרץ נימוח בשמן בין שנפל בחמין בין שנפל בצונן אם נפסק מאותו שרץ

ואי צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה ולא בעי ששים. ולגבי נרות בית הכנסת אם הוא  ,משערין ליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה ואין צריך לומר להדלקה

 נין שאסור אסור בהדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך. ע"כ.מע

  תורת הבית הקצר בית ד שער א דף י עמוד ב

אמורים בריה אסורה שנתערבו בתוך ההיתר אוסר כל תערובתו עד שירבה ההיתר עליו תת"ק וששים חלקים, לפי שאין בריה בטלה בפחות מיכן. במה דברים 
ר שנתרסקה עד שנאבדה צורתה אין זו בריה ובטל חשיבותה והרי הוא כשאר האיסורים, ואפילו נחתך ממנה אבר לאחר בזמן שהיא שלימה, אבל נחתך אב

 שנתערבה. במה דברים אמורים בשנחתך בשוגג אבל במזיד הרי הוא אסור בכל שהוא.

  שערי דורא איסור והיתר סימן נ

שים. ודג טמא הנמצא בין דגים טהורים מבושלים פסק רבינו ברוך בעל התרומה )סי' לה( ורמב"ם )פט"ז מהל' מא"א ה"ה( דישליך הטמא והטעם בטל בש
. לה והכל אסוריוכדאמרינן )צו ע"ב( גבי גיד הנשה ואם מכירו הרוטב בנותן טעם. ואם ידוע שיש שם דג טמא ואינו מכירו, אפילו באלף לא בטיל דבריא לא בט

דאם רוב הדג טמא שלם חשוב בריא. וכן משמע בנזיר )נא ע"ב( גבי  ויש מפרשיםואם הדג מרוסק אין עליו דין בריא ובטל בס' וזורק את האיסור אם מצאו. 
א שיעור, הני מילי לענין טומאה ול נמלה דרובו ככולו ולא בטלה בס' כי אם מרוסק. ומיהו יש דוחים ואומרים הא דאמרינן )מעילה טז ע"ב( האברים אין להם

 והכי קיימא לן כדפרישית לעיל, דזורק הבריא והשאר מותר דבטל הטעם בס'. לענין איסור האכילה.

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן נ

רגילות הוא להתפרפר, ודאי חשוב . יראה דאם הוא שלם לגמרי רק שנפל ממנו קצת על ידי בישול כמו שמפרשים דאם רוב הדג טמא שלם חשיב בריא ויש
נפרד ממנו בריא. וכי האי סברא משמע קצת בפרק כיצד מברכין באשר"י גבי ההוא דירושלמי דאם אכל פרידה אחת של ענב או של רמון דחשוב בריא. אבל אם 

 מהרא"י ז"ל.יש לסמוך אשאר דיעות דכתבו להתיר.  ,קצת מגופו ושדרותו וכל שכן ראשו אפילו רובו שלם

 סעיף ח:

  הגהות מיימוניות הלכות שחיטה פרק ו

 "כ.מעשה בא לפני רבי קורקבן תרנגולת שניקבה ונתערבה אותה תרנגולת באחרות ותביאו הקורקבן אצל שומן התרנגולת ואידמוה והכשירה ע"י כך, ע

  ספר איסור והיתר הארוך שער נב

של  וכתב ר"י א"ז בתשובה מעשה בא לפני רבי בקורקבן תרנגולת שניקבה והוסר ממנה הקורקבן ונתערבה אותה התרנגולת הטריפה באחרות ודימו שומן ג.
ומן דאי שקורקבן אל שומן התרנגולת של מקום חיבור הקורקבנין ואידמו לגמרי )הג"ה( והכשיר רבי האחרות ע"י כן. )ויש לפרשו שהנקב לא היה במקום ה

 במקום השומן הא קיי"ל דחלב טהור סותם עכ"ל( ועתה שאין אנו בקיאין כ"כ אין לנו להתיר בכה"ג אם לא שיהא ההפרש גדול וניכר לכל:

  ים של שלמה מסכת חולין פרק ג



להתיר ידעינן איזה, נוכל לסמוך על ההיקף, להשליך הטריפה, ו שאין אנו בקיאין בהיקף כדי להתיר ספק טריפה, אבל היכא שנחלף הטריפה בין הכשירות, ולאאע"פ ונראה בעיני, 

כשרות, והביאם לפני ר', האחרת, כמ"ש בתשובה )מהר"ם ר"ב ד"פ סימן ר"ז( מעשה בא לפני רבי, בקורקבן תרנגולת שניקבה, והוסר ממנה, ונתערב אותה תרנגולת טריפה ב

ת של מקום חיבור הקרקבן, ואידמו לגמרי, והכשיר את האחרות על ידי כן, וכה"ג פסיק מהרא"י בת"ה )ח"א סימן והביאו הקרקבנים, ודימו שומן שבקרקבן אל שומן התרנגול

 ' באיסור דאורייתא, וראייהקע"ט( על ראש של כבש אחד נמצא טריפה, ולא נודע מאיזה כבש, ונמצא החתיכות דומים ומכוונים יפה, ופסק דיש לסמוך על דמיון החתיכות אפי

דילמא איתרמי,  מפרק שני דע"ז )מ' ע"א( גבי חתיכת דג, דמספקינא בהו דשמא מדג טמא הוא, קאמר תירגמה ר"פ כשהחתיכות שוות, א"ה מאי למימרא, מהו דתימא מבוררת

 קמ"לן, והתם נמי איסור דאורייתא הוא, וסמכינן על חיתוך החתוכות כשהוא שוה, ע"כ.

 סעיף ט:

  תרומת הדשן סימן קעט

של כבש אחד נמצא טריפה, ולא נודע מאיזה כבש הוא, והקיפו הראש לשל צוארו של אחד מן הכבשים ונמצא החתיכות דומים ומכוונים יפה, יש  ראששאלה: 
חתיכת : יראה דיש לסמוך על דמיון החתיכות אפילו באיסור דאורייתא, וראייה מבוררת מפ"ב דע"ז ]דף מ.[ גבי תשובהלסמוך על זה להתיר האחרות או לאו? 

ורייתא דג דמספקינן בהו דשמא מדג טמא הוא, קאמר תרגמא רב פפא כשהחתיכות שוות אי הכי מאי למימרא מ"ד דילמא איתרמי קמ"ל. והתם נמי איסור דא
 הוא וסמכינן על חיתוך החתיכות כשהוא שוה, הנראה לע"ד כתבתי.

 

 סימן קב

 סעיף א:

  תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ג עמוד ב

חד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי, ולא לסמוך בה כרעי המטה. אבל מיתיבי: א
הוי ספיקא  -כולן אסורות. בשלמא לרבה דאמר משום הכנה  -כופה עליה את הכלי בשביל שלא תשבר. וספיקא אסורה. ואם נתערבה באלף 

א לחומרא. אלא לרב יוסף ולרבי יצחק, דאמרי משום גזרה, ספיקא דרבנן היא, וכל ספיקא דרבנן לקולא! )אמרי דאורייתא, וכל ספיקא דאוריית
הוי דבר שיש לו  -כולן אסורות. אי אמרת בשלמא ספק יום טוב ספק חול  -אי הכי, אימא סיפא: נתערבה באלף  -לך(: סיפא אתאן לספק טרפה. 

 פילו באלף לא בטיל.א -מתירין. וכל דבר שיש לו מתירין 

  תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לז עמוד א

 הרי אלו כרגלי שתיהן. רבי יהודה פוטר במים, מפני שאין בהם ממש. -וכן האשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה 

  תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לח עמוד ב

ורב אשי אמר: משום דהוי ליה דבר שיש לו  תבלין לטעמא עבידי, וטעמא לא בטיל.וטעמא מאי? אביי אמר: גזרה שמא תעשה עיסה בשותפות, רבא אמר: 
 אפילו באלף לא בטיל. -מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין 

  תוספות מסכת ביצה דף לט עמוד א

י נמי לו מתירין אלא במין במינו וי"ל דאין הכואם תאמר והא ]פרישית[ לעיל דלא שייך דבר שיש  - משום דהוי דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין וכו'

תקנה נלושה אלא ע"י המים והקדרה דלא אמרינן ליה אלא במין במינו והכא גבי תחומין שאני דחמירי כאילו הוי מין במינו בעלמא כיון דממונא הוא ועי"ל דכיון דהעיסה אינה נ

 בשביל התבלין אם כן כשערב זה בזה הוי כאילו מין אחד.

 דף קמ טור ג תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -ירוחם רבינו 

וכתבו המפרשים כי כל דבר שצריך עכ"פ זה לזה כגון מים בעיסה ומלח שהעיסה אינה בלי מים ומלח וכל כיוצא בו חשוב כמין במינו ולא בטיל 
 אם יש לו מתירין וכן מוכח בביצה בההיא דאשה ששאלה תבלין ומלח ומים לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן. 

 סעיף ב:

  דף יב עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער א

יוצא בהן ומסתברא שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא בדבר שהמתיר עתיד לבא בודאי או שהוא בידו להתירו על כל פנים כיצד ביצה שנולדה ביום טוב וכ
כן הדין לחדש דעיצומו של יום המתיר ודאי שהרי למוצאי יום טוב מותר על כל פנים ולפיכך דין הוא שלא יבטל את האיסור הואיל ולערב יהא הכל מותר ו

ן וכדתניא מתיר ויום ששה עשר ממילא בא. וכן כשהמתיר תלוי במעשה והמעשה תלוי בידו וכגון טבל ומעשר שני והקדש שכל אלו קרויין דבר שיש לו מתירי
לתקנו אם יש לו פרנסה ממקום אחר וכן מעשר שני רש"א כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בו חכמים שיעור וטבל הרי בידו 

' י עלייהו מדרבידו לתקנו שהרי יוכל לפדותו ולאכלו בכל מקום וכן הקדש יכול הוא לישאול עליו דהקדש טעות אינו הקדש וכן קונמות הואיל ומצוה לאיתשול
רק הנודר מן הירק. אבל כל דבר שאין המתיר בא בודאי וגם אינו בידו נתן דאמר הנודר כאילו בנה במה וכל המקיימו כאילו הקריב עליה כדאיתא בנדרים פ

 מקום דבר שישכגון ביצה וגבינה של ספק טריפה שאינן ודאי שתלד התרנגולת והבהמה ולא שתשהינה שנים עשר חדש וכן אין בידו להתירן, אין זה קרוי בשום 
 ירין ובטלין כדרך שבטלה ביצה של ודאי טריפה וגבינה של ודאי טריפה.לו מתירין. ולפיכך נראה לי שהן כשאר האיסורין שאין להן מת

 דף ח עמוד א תורת הבית הקצר בית ד שער א

כביצה שנולדה בי"ט שנתערבה באחרות שהיא מותרת לערב על כל פנים. וכן  ,שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא כשמתיר עתיד לבא על כל פנים ,ויראה לי 
ן הטבל שלפניו שהרי יכול להפריש על הטבל שנתערב מ ,אם שמתיר בידו לעשותו בלא הפסד כטבל שנתערבה בפירות מעושרין ויש בידו עוד טבלים אחרים

רבה ביצה של ספק טריפה שנתע ,ן וודאי שיבא המתיר אינו בדין דבר שיש לו מתירין. ולפיכךוכן כל כיוצא בזה. אבל במה שאין בידו ואינ שעתיד עדיין לתקנו,
שאפשר שתטעון עוד התרנגולת ויתרו כלן או שתחיה התרנגולת שני עשר חדש אין זה כדין דבר שיש לו מתירין לפי שאין המתיר וודאי ואינו אע"פ באחרות 

 וכן כל כיוצא בזה. ,באחרות בידו ולפיכך בטלה היא כביצה טמאה שנתערבה

 סעיף ג:

 דף לח עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער ד

בון לפי מה שהוא כלי ולפיכך ועתה נבאר כלי שטף שבלע מן האיסור ונאסר ואחר כך נתערב באחרים אם נדון אותו בדבר שיש לו מתירין הואיל ויכול להכשירו בהגעלה או בלי

שהוא בטל ברוב כיבש ביבש. שנינו בברייתא דמסכת שביעית ומייתי לה בנדרים פרק הנודר מן הירק ר' שמעון אומר דבר שיש לו מתירין כגון צריך להכשיר את כולן או נאמר 

בהן חכמים שיעור. ואיכא וערלה וכלאי הכרם נתנו ]דף לח:[ הטבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בו חכמים שיעור וכל דבר שאין בו מתירין כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה 

יסורין שבתורה בין במינן בין שלא למידק כיון ששנינו כאן דטבל דבר שיש לו מתירין ולא נתנו בו חכמים שיעור אם כן הא דאמרי ר' יוחנן ור"ל בשילהי פרק השוכר שבע"א כל א

בשלמא יין נסך משום חומרא דיין נסך אלא טבל מאי טעמא ופרקינן משום דכהיתרו כך  במינן בנותן טעם חוץ מטבל ויין נסך דבמינן במשהו בשלא במינן בנותן טעם. ואקשינן

כך איסורו לימא משום  איסורו. מאי קא מקשינן טבל מאי טעמא טבל אדרבה טעמא מפורש הוא משום דהוי דבר שיש לו מתירין ואינהו נמי מאי קא מהדרא אטעמא דכהיתרו

רבנו תם ז"ל דההיא דר' יוחנן בשאין לו טבל אחר להתירו ולא אמרו טבל דבר שיש לו מתירין אלא בשיש לו פרנסה אחרת להפריש עליו דהוה ליה דבר שיש לו מתירין. ותירץ 



ממקום אחר. ום הפסד ממון שאילו אתה מזקיקו לקנות ממקום אחר פעמים אין לו והרי הוא נפסד כדי להתירו ולא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא בשהוא יכול להתירו בלא ש

לצמצם. ואקשינן עליה  ותדע לך מדאמרינן בבבא מציעא פרק הזהב אמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונות לפי שאי אפשר

ידים והערב השמש הרי אלו בתרומה וביכורים משא"כ במעשר התרומה והביכורים חייבין עליהן מיתה וחומש ואסורין לזרים והן נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת 

ל ברוב ובאי זה מעשר אמרו שני מאי מה שאין כן במעשר שני דבטיל ברובא ואם איתא לדחזקיה הוה ליה דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל. ועוד תניא מעשר שני בט

א לדחזקיה ליחל ליה על מעות הראשונים. ואוקימנא דלית ליה דלא פריק אמעות הראשונים. ואם איתא אפילו במעשר שני שאין בו שוה פרוטה ונכנס לירושלם ויצא ואם אית

יה מיהא דתנן במסכת חלה )פ"ג( כי לית ליה יעלנו בירושלם בתערובתו ויאכלנו. אלא שלא אמרו דבר שיש לו מתירין אלא בשיכול להתירו כדרכו בלא הפסד אחר. ועוד שמעינן ל

אם יש לו פרנסה ממקום אחר מוציא לפי חשבון. ואם לאו מוציא תרומה ותרומת מעשר לכל והשאר מעשר  -יקה שנתערבו עם זיתי ניקוף עינבי בציר עם עינבי עוללות זיתי מס

שונים שהרי יכול לתקנו שיטול מיניה וביה ומעשר שני לפי חשבון. אלמא טבל דבר שיש לו מתירין הוא לעולם ואפילו אין לו פרנסה ממקום אחר ואפילו לא פריק במעות הרא

מן ההיתר כדי להכשיר  ומוציא תרומה על הכל. אלא שתירץ הרמב"ן ז"ל דלא מיקרי דבר שיש לו מתירין כשצריך להפריש הכל ומפסיד בהיתירו דבר מרובה שצריך להפסיד

מא לא בטיל והרי הוא כמפריש מן החיוב על החיוב אבל כשהוא במשהו אם יפריש על הכל האיסור ולא הצריכו להפסיד ולהפריש עליו יתר מדינו אלא בשיש בו נותן טעם טע

לבן את כולן נמצא מפסיד על נמצא כמפריש מן הפטור עליו לפי שאין החיוב ניכר שכבר בטל טעמו וממשו ברוב. והילכך אף כלי שנתערב באחרים אם אתה מצריכו להגעיל או ל

מתירין כל שצריך להפסיד על הכשירן ואין הכשירן בא כדרכו בלא הפסד אחר אלא הרי הוא כיבש ביבש וכל שנתערב בין אחד בין שנים בטל הכשירן ולא מיקרי דבר שיש לו 

 ומשתמש בהן ואפילו לכתחילה. כך נראה לי.

  דף לח עמוד א תורת הבית הקצר בית ד שער ד

 ורים. ואם נתערב באחרים ואינו ניכר איזהו אעפ"י שאפשר להגעילו ולהחזירו להכשרו. יראה ליבבליעת איסורין מן האיס[ ]דף לח.כלי מתכות או של עץ נאסר 
 ין לו מתיריןשאין דנין אותו כדבר שיש לו מתירין לאסור את כולם עד שיגעילם או ילבנם. אלא הוא כאיסור יבש שנתערב ביבש ובטל ברוב כשאר איסורין שא

 מעותיו ולהוציא הוצאות במתיריו אינו בכלל דבר שיש לו מתירין.שלו באין מאיליהן ואינו צריך לפזר 

 

 סעיף ד:

  מרדכי מסכת פסחים פרק כל שעה סימן תקעג

דלא שייך דבר שיש לו מתירין היכא שהמאכל מתקלקל, וכן שמע משם רבינו חיים כ"צ דדבר החוזר לאיסורו ]רמז תקעג[ וכתב ה"ר שמואל מפליזא משם רבינו תם 
 חמץ שחוזר לשנה הבאה לאיסורו לא שייך לומר דבר שיש לו מתירין כל שכן דבר שאין בעין כי אם טעמא בעלמא. מאליו כגון

  מרדכי מסכת ביצה פרק ביצה ]המתחיל ברמז תרמ[

 .עיין בגמ' בפ' כל שעה דלא מיקרו דבר שיש לו מתירין דבר החוזר לאיסורו לשנה הבאה וכו' עד כאן :הגה"ה

  מאכלות אסורות פרק טו הלכה טרמב"ם הלכות 

בכל שהוא שהוא מאיסורי תורה אינו בכללות אלו, לפי שאין התערובת אסורה לעולם שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארנו, לפיכך אוסר אע"פ חמץ בפסח 

 בין במינו בין שלא במינו.

  חידושי הרשב"א מסכת ביצה דף ד עמוד א

יא ר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל, הני מילי במינו אבל בשאינו מינו בטל כדיניה, והכין איתא בירושלמי בהדיא, והכין משמע בהדדאמרינן הוי דב הא
רה שאם בנדרים בפרק הנודר מן המבושל )נח.( ושם כתבתיה בס"ד. ודוקא נמי כגון ביצה שאם ימתין לה לערב לא תפסל, אבל חמץ בפסח בתבשיל כגון קד

 תין לה לאחר הפסח תעובר צורתו לית ביה משום דבר שיש לו מתירין אבל בפת שאינו מתפסד בהמתנתו אוסר בכל שהוא.ימ

 דף קמ טור ג תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

כגון המבשל בשבת וכיוצא בו לאו דבר שיש  , פירוש,לזה ומותר לזה ואין לו מתירין למי שאסור לו דוקא דבר שיש לו מתירים למי שהוא אסור וכתב הרמ"ה
 לו מתירין הוא ובטל ודקדקה מיבמות.

  שו"ת הרא"ש כלל ב סימן א

דבר  ומצאתי כתוב בשם הר"ם ז"ל מה שאנו שותין שכר יש אומרים משום ספק ספיקא ספק חדש ספק ישן ואת"ל חדש שמא השריש קודם העומר. ואני אומר
 אלא להכי שרי דבטיל בס' במים. והא דאמרינן דשיל"מ אפי' באלף לא בטיל ה"מ מין במינו, כדאיתא בירושלמי דשביעית. והאשיש לו מתירין אפי' ס"ס אסור 

אומר אני דאמרינן גבי יום טוב )ביצה לח( שאלה מים ומלח לעיסתה אף על גב דשאינו מינו לא בטיל, שאני התם דלטעמא עבידא וטעמא לא בטיל, עכ"ל. ו
דמה שהביא ראיה מירושלמי דדבר שיש לו מתירין בטל בשאינו מינו אדרבא משם ראיה לאסור השכר. והכי איתא בירושלמי רבי שמעון משום דהשומע טעה, 

ר דבותן טעם. והרבי יהושע אומר כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו חכמים בהם שיעור אלא מין במינו כל שהוא ושלא במינו בנ
ור נאכלת ידוע שהשעורים נותנין טעם במים והשעורים הם עיקר ועדיפי טפי ממלח ושאור בעיסה שהם אינם עיקר העיסה אלא נותנין בה טעם ובלא מלח ושא

ועוד מאן יימר מצה ותפל. ובפ"ק דפסחים הקשו התוספות אמאי לא מברכין בורא פרי האדמ על שכר של שעורים כי השעורים עיקר, ולכך לא נהירא כלל. 
דף ג:( ביצה דאיכא ששים במים כנגד השעורים, ומה שכתבו בשם רבינו דדבר שיש לו מתירין אפילו ס"ס אסור היינו דוקא ע"י תערובת. כההיא דפ"ק דביצה )

ו יום טוב ודבר שיש לו מתירין אפיל שנולדה בשבת וביצה שנולדה ביום טוב וכו' וספיקא אסורה, נתערבה באלף כולן אסורות. ומפרש טעמא כגון ספק חול ספק
ומרבוא  באלף לא בטיל. וכי האי גוונא קרי ספק ספיקא בפרק התערובות )זבחים דף עד(, דקאמר התם רמוני באדן אסורין בכל שהם פירש אחד מהם לרבוא

, דמאי נפקא מינה להתירה בביטול בלאו הכי יש לו לרבוא כולן אסורות. ובדבר שיש מתירין החמירו חכמים ז"ל דלא בטיל ע"י תערובת אפילו באלף ובס"ס
מרינן היתר, אבל ס"ס כי האי שעל התבואה אני אומר שהוא ישן ואפילו את"ל שהוא חדש שמא השריש קודם העומר ואין כאן איסור חדש כלל, כה"ג לא א

ס לא אשכחן דאסרי אלא ע"י תערובת היכא דאתחזק איסורא אסרינן/ ס"ס. ואפי' לר' יהודה דאסר בכל איסורין ס"ס ושמואל דאסר בעבודת כוכבים ס"/
 ונתערבו אחרים באחרים. אבל בחדש דלא אתחזקת איסורא מס"ס שרינן בשאר השנים. 

 

 קגסימן 

 סעיף א

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סה עמוד ב 

שה אסור. ומע -אסורות. נפל ע"ג תאנים או על גבי תמרים, אם יש בהן בנותן טעם  -ידיחן והן מותרות, ואם היו מבוקעות  -'. יין נסך שנפל ע"ג ענבים מתני
אסור, כל  -ותן טעם בביתוס בן זונן שהביא גרוגרות בספינה, ונשתברה חבית של יין נסך ונפל על גביהן, ושאל לחכמים והתירום. זה הכלל: כל שבהנאתו בנ

 מותר, כגון חומץ שנפל ע"ג גריסין.  -שאין בהנאתו בנותן טעם 

שנהנה . כל שבהנאתו בנותן טעם :תאנים יבשים. גרוגרות :לא גרס' כו וכן יין שנפל לתוך החומץ: במים ואם היו מבוקעות אסורות. ידיחם' מתני רש"י:פ
וכן  :דנותן טעם לפגם הוא מותר. כגון חומץ שנפל לתוך גריסין :וכל שאין בהנאתו בנותן טעם שנהנה בטעמובטעמו של איסור דהיינו בנותן טעם לשבח אסור 

 ':במתני' לא גרסי' היו עושין כו



 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סז עמוד א 

ומעשה נמי בביתוס בן זונן שהיה מביא גרוגרות בספינה ונשתברה חבית של יין  ,אם נותן טעם לפגם הוא מותר ,חסורי מיחסרא והכי קתני ?מעשה לסתור 'גמ
יש אדם שמביא ראיות לסתור את דבריו קתני אם יש בהן בנותן טעם אסורות . מעשה לסתורפרש"י: ]  .ובא מעשה לפני חכמים והתירום ,נסך ונפל על גביהן

  .[והדר תני מעשה דגרוגרות והתירום

אמר שמואל: לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין, אבל  ואמר רב יהודה. אמר רב יהודה אמר שמואל: הכי הלכתא. שבהנאתו בנותן טעם כו'זה הכלל: כל 
סין ך גריאמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן: לא שנו אלא שנפל לתו וכן כי אתא רביןנפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. 

קוראין וכו'. וכך היו עושין בערבי שבתות בציפורי,  רב דימי וכן כי אתארותחין, אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן, נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. 
יתירה תבלין, אלא כל שאין חסירה  ; נותן טעם לפגם שאמרו, לא שיאמרו: קדירה זו חסירה מלח, יתירה מלח, חסירה תבלין,אמר ריש לקישאותם שחליים. 

, אמר ריש לקיש: נותן טעם לפגם שאמרו, אין אומרין: קדירה זו חסירה מלח, יתירה מלח, חסירה תבלין, יתירה ואיכא דאמריכלום ואינה נאכלת מפני זה. 
 עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס, ורת הש"ס: ולוקין[]מס אסור לוקין -: כל שטעמו וממשו אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנןתבלין, אלא השתא מיהא הא פגמה. 

מותר! הא קמשמע לן, דאע"ג דאיכא מילי אחרנייתא  -מותר. ולימא: אם נתן טעם לפגם  -אסור ואין לוקין עליו, ואם ריבה טעם לפגם  -טעמו ולא ממשו 
מותר. א"ל אביי: בשלמא מכולהו לחיי, אלא דר"ל  -מד: נותן טעם לפגם מדברי כולם נל אמר רב כהנא,   דפגמה בהדיה. והלכתא כלישנא בתרא דריש לקיש. 

; אסור, דברי ר"מ -אסור? אין, והתניא: אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן טעם לשבח  -דאיכא למ"ד נותן טעם לפגם מכלל    אמרו קאמר, וליה לא סבירא ליה. 
ונא לאו נותן טעם לפגם הוא? ואסר רחמנא, ה"נ לא שנא. ואידך? כדרב ה גוים, גיעולי גויםיעולי מותר. מ"ט דר"מ? גמר מג -אסור, ולפגם  -ר"ש אומר: לשבח 

פגמה  בריה דרב חייא, דאמר רב הונא בריה דרב חייא: לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא, דלא לפגם הוא. ואידך? קדירה בת יומא נמי אי אפשר דלא
טי כל הראויה לגר קרויה נבילה, שאין ראויה לגר אינה קרויה נבלה. ור"מ? ההוא למעו -ך כל נבלה לגר אשר בשערי פורתא. ור"ש מאי טעמא? דתניא: לא תאכלו
: בפוגם מעיקרא מחלוקת. איבעיא להו: בפוגם ור' יוחנן אמר ,וכו'עולא אמר  א צריכא מיעוטא, עפרא בעלמא הוא.סרוחה מעיקרא. ור"ש? סרוחה מעיקרא ל

 דברי הכל אסור, או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת? תיקו.  -מעיקרא מחלוקת, אבל השביח ולבסוף פגם 

 פירוש רש"י עבודה זרה דף סז.

ץ נותנין חומ. וכן היו עושין :שנפל החומץ לתוכן על האור אחר. והרתיחן :פוגם גריסין רותחין ומשביח את הצונן. חומץ :דנותן טעם לפגם מותר. הכי הלכתא
פגם בתבשיל מחמת דבר אחר כגון  ]צ"ל לתלות[ חומרא היא כלומר לא שיוכלו לתת. 'לא שיאמרו כו :לתוך הגריסין צונן והיה משביחן ורב דימי קאמר לה

שום תקון . כל שאינה חסירה :איזהו טעם לפגם שמותר. אלא :ואסור -שתהא חסירה מלח או יתירה דאם נפגם מחמת דבר אחר אין תולין הפגם באיסור 
הא דריש לקיש . ואיכא דאמרי :ואינה נאכלת מפני זה כלומר ואיסור זה פוגם טעמה ואינה נאכלת לאו דוקא דכיון דפגימתה פורתא קרי לה אינה נאכלת

ואילו היתה כתיקונה לא היה זה האיסור פוגמה  ,לומר חסירה היא מלח אין תולין הפגם בדבר אחר ,כלומר. 'נותן טעם לפגם שאמרו אין אומר כו :לקולא
וזהו  כל שטעמו וממשו לוקין עליו: אלא כיון דטעם האיסור פוגמה עכשיו כמות שהיא הוי פגם ומותר ,שהמלח היה מבטל את פגימת טעם האיסור ומתקנו

 פ''ס הלכה למשה מסיני שאם יש בכשיעור פרס של תבשיל כזית מן האיסור לוקין עליו אעכזית בכדי אכילת פרס ועל כגון זה נאמר שיעור כזית בכדי אכילת פר
אין בכדי שאין כזית של איסור נאכל בבת אחת כיון דאינו שוהה באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגמרו אלא כדי אכילת פרס מצטרפת אכילתו ולוקה אבל אם 

כזית יותר מכדי אכילת פרס הוו להו כשתי אכילות של שני ימים ואין לוקין דקים להו לרבנן דאכילת  אכילת פרס של תבשיל איסור הואיל ושוהה באכילתו
לקב חציה לבית המנוגע שנאמר בה והאוכל בבית יכבס בגדיו ' פרס הוי שיעור שהיית אכילה ופרס היא חצי ככר של עירובי תחומין ושיערו חכמים ככר מג

לה כדתניא והאוכל בבית והשוכב בבית אין לי אלא שוכב ואוכל לא אוכל ולא שוכב מנין תלמוד לומר יכבס את בגדיו פרשוהו חכמים לשוהה בה שיעור אכי
 :כדי אכילת פרס והוא ארבע ביצים ריבה אם כן מה תלמוד לומר האוכל והשוכב ליתן שיעור לשוכב כדי אכילה וכמה היא אכילה

 רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה 

כלל כל תנן יין נסך שנפל על גבי ענבים ידיחם ואם היו מבוקעות אסורות. קס"ד בחמרא חדתא מאי לאו בנותן טעם. לא במשהו. והא מדקתני סיפא זה ה ]ו[
בנותן טעם שבהנאתו בנותן טעם לשבח אסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם לשבח אלא לפגם כגון חומץ שנפל לתוך הגריסין שנותן טעם לפגם מותר. מכלל ד

 עסקינן:

 א:זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם אסור כל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ שנפל על גבי גריסין. אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הלכת ]ט[

 * אמר ריש לקישבסוף פגם ואסור. ואמר רב יהודה אמר שמואל ל"ש אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה כשמשביח ול
איכא ה. נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין. אלא כל שאין חסירה כלום ואינה נאכלת מפני ז

 אמר ריש לקיש נותן טעם לפגם אין אומרים קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה תבלין אלא השתא מיהא פגמה: דאמר

מותר.  טעם לפגםא"ר יוחנן כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכדי אכילת פרס. ]דף סז ע"ב[ טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו. ואם ריבה  ]י[
 ש:בתרא דריש לקי והלכתא כלישנאולימא נותן טעם לפגם מותר. הא קמ"ל דאע"ג דאיכא מילי אחריני דפגמה בהדיה. 

 הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ה סימן ט הגהה א 

בדיעבד שרי המאכל ואיזו היא ואם אינו נותן טעם לא לפגם ולא לשבח אסור. כל קדירה שאינה בת יומו לפגם הוא ואם בשל בה  ,* ונותן טעם לפגם מותרת
דאותה בליעה ששהתה בדופנו של כלי לילה אחד הופג טעמו ונתקלקל ותו לא  ורש"י פירשדהיינו קדירה ששהתה מעת לעת  רשב"ם פי'קדירה שאין בת יומא 

קדירה אסורה שאין בת יומא שנתבשל בה  בספר התרומה וכ"פומשמע מלשונו שאפילו בשלו בה מים בלילה אסורה  וכן פסק ר"תמשבחת למאכל שנפלטת בו 
 . מא"זלאו בני יומן נינהו.  גויהיתר וחזר ובשל בה היתר אח"כ בו ביום מותר דטומאה שבטלה אין חוזרת ונעור וסתם כלי 

 רי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד א 

 וכל שאין בהנאתו בנותן טעם מותר כגון חומץ שנפל לתוך גריסין: ,זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם אסור מתני'

 ואמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה .אמר רב יהודה אמר שמואל הכי הילכתאגמ' 
נותן טעם לפגם שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח או יתירה מלח חסירה תבלין או יתירה תבלין אלא כל  אמר ריש לקיש .כהשביח ולבסוף פגם ואסור

אמר ר"ל נותן טעם ]לפגם[ שאמרו לא שיאמרו קדירה זו חסירה מלח יתירה מלח חסירה תבלין יתירה  איכא דאמרי .שאין חסירה כלום ואינה נאכלת מפני זה
 אסור ואין -טעמו ולא ממשו  .וזהו כזית בכדי אכילת פרס ,אסור ולוקין עליו -כל שטעמו וממשו  אמר רבי אבהו א"ר יוחנן .גמהתבלין אלא השתא מיהא הא פ

 בתרא דרשב"ל. והילכתא כלישנא ,הא קמ"ל דאע"ג דאיכא מילי אחרניתא דפגמה בהדיה ?ולימא נותן טעם לפגם מותר ,ואם רוב הטעם לפגם מותר .לוקין עליו

 על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד א הר"ן 

 שאינו נהנה בטעמו של איסור וכל שאין בהנאתו בנותן טעם. . שנהנה בטעמו של איסור דהיינו נותן טעם לשבח אסור:זה הכלל כל שבהנאתו בנותן טעם :מתני'
 כגון חומץ שנפל לתוך גריסין שנותן טעם לפגם מותר:

דליכא דפליג עלה במתני' אמר הכי משום דהיא מילתא דרבותא ודכוותה  , דנותן טעם לפגם מותר. ואע"גכלומר הילכתא.אמר רב יהודה אמר שמואל הכי  :גמ'
לא תימא  ,. נ"ל דה"קנעשה כמי שהשביח ולבסוף פגםרותחין ומשביח את הצונן:  חומץ פוגם גריסין לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין. אשכחן ביבמות:
אלא נעשה כתבשיל שהשביח מחמת האיסור ולבסוף נפגם מעצמו דאסור עד שיפסל  ,זה לפגום כשירתיח הגריסין שנראה אותו כפוגם מתחלתוכיון שסוף חומץ 
 ,לומר דלא שיוכלו לתת פגם בתבשיל מחמת ד"א כגון שתהא חסירה מלח או יתירה ,חומרא היא לא שיאמרו קדרה זו חסירה מלח יתירה מלח. מלאכול לאדם:

ילו בתבשיל הלכך לא שרינן נותן טעם לפגם אא"כ היה הפגם בענין שאפ ,דבכי האי גוונא אפשר שאילו היה התבשיל כתקנה לא היה תערובת איסור זה פוגם בו



או יתירה ואילו  דנותן טעם לפגם שאמרו אין תולין הפגם בדבר אחר לומר חסירה היא מלח יש ]לקולא[.ואיכא דאמרי הא דריש לקשהיה כתקנו היה פוגם: 
ה עכשיו כמות שהוא הוי פגם ושרי: אלא כיון דטעם האיסור פוגמ ,היה כתקנה לא היה איסור זה פוגמה שהמלח היה מבטל פגימת טעם דאיסור ומתקנו

מקדירה  וראיה לדבריו .רי. פירש רש"י ז"ל דלאו דוקא אינה נאכלת אלא כל שנפגם טעמה מפני זה שודאמרינן כל שאינה חסרה כלום ואינה נאכלת מפני זה
ובקדירה בת יומא נמי אמרינן אי אפשר דלא פגמה  ,שאינה בת יומא דקרינן לה נותן טעם לפגם ובודאי שאינה פוגמת התבשיל כל כך עד שלא יהא נאכלת

( משום נותן טעם לפגם ובודאי לח:עוד משמן ודבש וקורט של חלתית ודומיהן שהתירו בפרק אין מעמידין )דף  וראיה לדבר .אלמא דבפורתא דפגם שרו ,פורתא
ל שראויה לגר שמיה נבלה וכ ,דנותן טעם לפגם מנבילה גמרי לה ואע"ג ,דפגם שרי פורתאל דאיכא אלמא כ ,שאינן נפסלין מאכילת אדם שהרי כולן נאכלין הן

אבל איסור תערובת שהולכין בו אחר נתינת טעם כל שטעמו  .ולפיכך אסורה עד שתפגם מאכילת גר ,ו טעמא מפני שנאכלת בפני עצמההתם היינ ,שנפגמה ואע"פ
ונ"ל דהיינו טעמא דמה מצינו בנבילה שלא  ,צריך ליישב היכי גמרינן לה מנבילהאבל עדיין  .לפי שאינו נותן טעם דאדרבה פוגם הוא ,פוגם התבשיל קצת מותר

אבל כל שאינה ראויה לגר כיון שאינו נהנה מן האיסור  ,מפני שהאוכלה נהנה מן האיסור אע"פ שהיא נפגמה קצת ,אסרתה תורה אלא כשהיא ראויה לגר
אלא נמצא שזה שאוכלו אינו נהנה מן האיסור  ,איסוראף באיסור שנ"ט בהיתר כיון שההיתר נפגם קצת מן ה ,ואע"פ שחל עליה איסור מתחלה ,התירתה תורה
שאם הגדיל איסור מדתו של היתר עד שהוא משביח יותר  ,קרוב אני לומר ולפ"זשחל איסור מתחלה באותו דבר שנתערב בהיתר.  הלכך שרי אע"פ ,מצטער עליו

וכי אמרינן דבפגם כל שהוא סגי היינו כשפוסל יותר בקלקול  ,נבילהעד שיפסל מלאכול לאדם כ ,אסור - כשאוכלו בגודל מדתו ממה שהוא פוגם בהפסד טעמו
וקא יהיב טעמא ]לפגם[ דאי משום ממשו  ,כל שההיתר מרובה מן האיסור ,התיר בספר תורת הבית הארוך אבל הרשב"א ז"ל .טעמו ממה שמשביח בגודל מדתו

  ואין דעתי נוחה בהיתר זה: ,אלו דבריו ז"ל ,ואי משום טעמא אין כאן נ"ט כיון שהוא פוגם ,דאורייתא ברובא בטיל

ר שאם יש בשיעו יני,סשה מלמ מר שיעור כזית בכדי אכילת פרס הלכה. ועל כגון זה נאלוקין עליושל איסור ניכר בהיתר ואוכלו עם ההיתר:  כל שטעמו וממשו.
 כיון שאין שוהה באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגמרו אלא כדי ,חתשאין כזית של איסור נאכל בבת א ת מן האיסור לוקין עליו, ואע"פפרס של תבשיל כזי

הואיל ושוהה באכילת כזית יותר מכדי אכילת פרס הוו להו  ,פרס של תבשיל כזית אסור . אבל אם אין בכדי אכילתאכילתו ולוקין עליו אכילת פרס מצטרפים
לשה שולדברי הרמב"ם ז"ל  ,ושיעור פרס לדברי רש"י ז"ל ד' בצים ,ואין לוקין עליו דקים להו לרבנן דאכילת פרס הוי שיעור אכילה ,כשתי אכילות של שני ימים
. נחלקו המפרשים ז"ל בטעמו ולא ממשו דהיינו טעם טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליוגיא שבפרק כיצד משתתפין ]דף פב:[.  בצים ומחלוקתם תלויה בסו

 ,. האי ריבה קולא משמעואי ריבה טעם לפגם מותריהם בפרק גיד הנשה בסיעתא דשמיא: עיקר אי מיתסר מדאורייתא או מדרבנן וכתבתי סברותיהם וראיותכ
 דאמר אין אומרים חסירה מלח וכו':דאע"פ שנפגם מחמת דבר אחר אם הועיל איסור זה לרבות את הפגם מותר כלישנא בתרא דריש לקיש 

 כות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כח רמב"ם הל

בשהשביחו, אבל אם פגם זה האסור למותר והפסיד טעמו הרי זה מותר, והוא שיהיה  בד"א?כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור טעמו בדבר המותר נאסר הכל, 
 אסור.  שסופו לפגום הרי זה להשביח, או השביח בתחלה אע"פ פוגם מתחלה ועד סוף, אבל אם פגם בתחלה וסופו

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה כח

. פ' בתרא דע"ז תניא אחד הנותן טעם לפגם ואחד הנותן טעם לשבח אסור דברי ר"מ, ר"ש אומר לשבח אסור לפגם מותר, והלכה כבר בארנו שאם נתן וכו']כח[ 
פגם והשביח כר"ש. ואסיקנא התם דבפגם מעיקרו פליגי, השביח ולבסוף פגם דברי הכל אסור, הילכך בעינן שיהיה פוגם מתחלה ועד סוף. ואכתי איכא למבעי 

וכיוצא בזה  ,דלא אסרינן אלא פוגם וסופו להשביח, אבל האי דסופו פוגם מותר ,ואת"ל דמשכחת לה מותר ,דלא משכחת לה כה"ג וי"ללבסוף מאי.  וחזר ונפגם
 אמרינן אין דיחוי אצל האיסורין דאע"ג דהשביח באמצע כיון דחזר ונפגם לא נדחה הפגם הראשון ומותר: 

 הלכה כח כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו

ר לא תאכלו כל נבלה לג"ומפרש התם דילפינן לה מדכתיב  .וכו'. בפרק בתרא דע"ז )דף ס"ז:( אסיקינן דנ"ט לפגם מותר כבר ביארנו שאם נתן דבר האסור]כח[ 
 וכתב רבינואסור.  -סוף פגם ואמרינן התם דהשביח ולב ,נבלה הראויה לגר קרויה נבלה ושאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה ",אשר בשעריך תתננה ואכלה

שאותו שבח על מנת  ח מתחלה אע"פונראה שטעמם משום דאתי במכ"ש ומה פגם לבסוף אסור מפני שהשבי וכ"כ הרשב"אדפגם ולבסוף השביח נמי אסור 
 לפגום הוא פגם תחלה לא כ"ש דאסור דהא פגם זה אינו פגם כיון שהוא על מנת להשביח: 

 פרק יז הלכה כב  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות

 נאסר לאשמן של עכו"ם מותר, ומי שאוסרו הרי זה עומד בחטא גדול, מפני שממרה על פי בית דין שהתירוהו, ואפילו נתבשל השמן הרי זה מותר, ואינו ]כב[ 
 מפני בישולי עכו"ם מפני שנאכל כמות שהוא חי, ולא מפני גיעולי עכו"ם מפני שהבשר פוגם את השמן ומסריחו. 

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כב

אי משום  ,אי משום איערובי מסרא סרי ,. שם )דף ל"ח ב( אמר רב ששת האי משחא שליקא דארמאי אסור אמר רב ספרא למאי ניחושואפילו נתבשל וכו']כב[ 
מדברי רבינו שאינו מפרש נטל"פ ומותר משום דסתם כלי ונראה "כ. אי משום גיעולי עכו"ם נטל"פ הוא ומותר ע ,בישולי עכו"ם נאכל הוא כמות שהוא חי הוא

אבל לדברי  ,אלא משום דהבשר פוגם את השמן ולכך לא הוצרך להזכיר החלוקה האחרת דאמר כי מסרא סרי דבכלל זו היא ,עכו"ם אינן ב"י כרש"י ז"ל
 ועיין בב"י:  ,שהבין בדברי רבינו דסתם כלי עכו"ם אינן ב"י יש ליישב דברי בע"ה הרשב"א

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כג 

 וכן דבש של עכו"ם שנתבשל ועשו ממנו מיני מתיקה מותר מטעם זה. ]כג[ 

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כג

אבל אם בשמן היה השמנונית בעין הוי נ"ט לשבח ואין הפגם בו אלא משום דכליהם לאו בני  ,פי' בפ"ק דשחיטת חולין דדוקא בדבש הוי נטל"פ אבל ר"י]ד[ 
ואילו שמן  ,דהא דבש שריא מתניתין ומפרש טעמא בגמ' למאי ניחוש אי משום איתערובי מיסרא סרי ואי משום גיעולי עכו"ם נ"ט לפגם הוא ותדע .יומן נינהו

 ע"כ:  ,אסרה מתני'

 ד שער א  תורת הבית הארוך בית

עם אסור וכל דברים הפוגמין אינן אוסרין תערובתן ואפילו נמחה גופו של איסור בתוך ההיתר. שנינו בפרק השוכר שבע"א זה הכלל כל שהוא בהנאתו בנותן ט
 טעמא דר"מ גמר מגיעולי נכרים שאינו בהנאתו בנותן טעם מותר כגון החומץ שנפל לגריסין. ושנינו בברייתא אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן לשבח אסור מאי

א ואידך גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא ואסור הכי נמי לא שנא ואידך כדרב הונא בר חייא דאמר לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומה דלאו לפגם הי
ורבי  ,נבלה שאינה ראוי לגר אינה קרויה נבלהקדירה בת יומה נמי מיפגם פגמה ורבי שמעון מאי טעמיה דתניא לא תאכלו כל נבלה נבלה הראוי לגר קרויה 

כר"ש דרבי אבהו ורבי יוחנן וריש  מיעוטא עפרא בעלמא הוא. וקיימ"לסרוחה מעיקרא לא צריכה  . ור"ש?ההיא נבלה מיבעי ליה למעוטי סרוח מעיקרא ?מאיר
 ורב כהנא נמי אמר מדברי כולם נלמוד נותן טעם לפגם מותר ועוד דבהדיא אמר רבא התם והלכתא נותן טעם לפגם מותר.  ,לקיש הכי אית להו

ואפילו הכי אמרו  ,אלא אפילו פוגם קצת שהרי קדירה שאינה בת יומה אינה פוגמת אלא מעט ,לא שפוגם לגמרי עד שאינו נאכל מחמת פגם זה פגם זה שאמרו
  יומה אינה אוסרת.  דקדירה שאינה בת

דהתם היינו להתירה בפני עצמה והילכך עד דמיפגמה לגמרי  ,והלא נותן טעם לפגם מנבלה גמרינן לה וסתם נבלה הראוי לגר שמה נבלה. לא קשיא ואם תאמר
 לפי שאינו נותן טעם דאדרבה פוגם.  אבל איסור תערובת שהולכין בו אחר נתינת טעמו כיון שנותן טעם לפגם כל שהוא בתערובות מותר ,מאכילת גר אוסרה



מותר  מסתברא שאין אומר בזה נותן טעם לפגם ,ודוקא כשנתערב איסור מועט לתוך היתר מרובה אבל איסור מרובה לתוך היתר מועט ואפילו מחצה על מחצה
 ?אמאי ,ולא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא ,קדירה שאינה בת יומה שאינה אוסרת משום דנותן טעם לפגם הוא א"כ ואם תאמרעד שיפגום לגמרי כנבלה לגר. 

בכל  ולא ממשוכיון דליכא אלא טעמו של איסור  י"למאי טעמא שרינן דהא ליכא רובא דהיתירא.  , וא"כוהא כולה משערינן דאי במאי דנפק מינה לא ידעינן
 הא לאו הכי שרי.  ,אלא מחמת טעמו וטעמו בתערובתו דוקא בשיש בו בהנאתו בנותן טעם אסרו דהא לא אסרת לה ,ענין שרי

דגרסינן התם אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן כל שטעמו  ,וכן אעפ"י שאין איסור זה לבדו פוגמו אלא בצירוף דברים אחרים והוא מסייע בפגימה הרי זה מותר
ם י אכילת פרס טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ואם ריבה טעם לפגם מותר. ואקשינן ולימא ואם נותן טעם לפגוממשו אסור ולוקין עליו וזהו כזית בכד

[ בן לקיש נותן טעם לפגם שאמר אין אומרין ]דף יט: אמר ר"שה. וגרסינן נמי התם מותר ופרקינן הא קמשמע לן דאע"ג דאיכא מילי אחרנייתא דפגמי בהדי
 איכא דאמרי .שיהא כל הפגם מחמת איסור זה ,יתרה מלח חסרה תבלין יתרה תבלין אלא כל שאינה חסרה כלום ואינה נאכלת מפני זהקדירה זו חסרה מלח 

אלא השתא מיהא הא פגומה. ואמרינן הלכתא  ,אמר רשב"ל נותן טעם לפגם שאמרו אין אומרין קדירה זו חסרה מלח יתירה מלח חסרה תבלין יתירה תבלין
 כלישנא בתרא דריש לקיש. 

פגם הרי זה אסור שמשעה שנפל שם איסור והשביח אסור. וכדגרסינן התם  , אבל השביח מתחלתו ואח"כדוקא בשפגם מתחלתו ועד סופו דברים אלו שאמרנו
 אבל נפל לתוך גריסין צוננין והרתיחן נעשה כמי שהשביח ולבסוף פגם ואסור. ועולא ,אמר רב יהודה אמר אמר שמואל לא שנו אלא שנפל לתוך גריסין רותחין

הא איתותב מהא דתניא שאור של חולין ושל תרומה שנפלו לתוך העיסה  ,דאוקי פלוגתא דר"מ ור"ש בשהשביחו ולבסוף פגם ולומר דאפילו בכי הא קא שרי ר"ש
ור"ש מתיר.  ,נפל של תרומה אסור , נפל של חולין ואח"כנפל של תרומה תחילה דברי הכל אסור .מתיר ור"ש, ובזה כדי לחמץ ובזה לחמץ ונצטרפו וחמצו אסור

מסיפא היין שנפל לתוך עדשים וחומץ שנפל לתוך גריסין אסור  תא שמעודחינן לעולם הכא כדרבי זירא דאמר שאני עיסה הואיל וראויה לחמץ בה כמה עיסות. 
י כדשני עולא לרב חנא בשהשביח ולבסוף פגם ומי פליגי והא קתני נפל תרומה תחלה דברי הכל אסור אלמא כשהשביח ולבסוף ור"ש מתיר וכי תימא הכי נמ

 פגם לא פליגי אלא לאו שמע מינה בפגם מעיקרו פליגי שמע מינה. 

 תורת הבית הקצר בית ד שער א 

לא אסרה תורה אלא נותני טעמים לשבח, אבל נותן טעם לפגם מותר. ולא זו בלבד כל הדברים הנפגמין בטעמן והנבאשין אינם אוסרים תערובתן לעולם. ש
חומץ יין נסך שנפל לתוך גריסין חמין, הרי חומץ  ?שהדבר אסור פגום ובאוש אלא אפילו הוא מוטעם ומושבח בפני עצמו אם פוגם תערובתו אינו אוסר. כיצד

ו פוגם קצת לזה פוגם טעמן של גריסין החמין, ואעפ"י שהחומץ בפני עצמו מוטעם ומושבח. פגם זה שאמרנו לא שיפגום לגמרי עד שאדם קץ באכילתו, אלא אפי
לה הוא אפילו לפני מלכים, ואפילו כן לא אסרה תורה אלא קדירה בת [ קדירה שאינה בת יומה אינה פוגמת את התבשיל ועו]שהרי אינו אוסר את תערובתו,

 יומא. 

אבל בזמן שהאיסור כהיתר אינו מותר עד שיפגום לגמרי, שכל שאין היתר רבה עליו הרי הוא כאילו הוא בעינו וכל  ,ל האיסורוהוא שרבה ההיתר ע ויראה לי
בפגימתה לגר מפני מה מותר, והלא בכל הקדירה משערין  מעתה קדירה שאינה בת יומא שאין   ר. איסור שהוא בעינו לא התירתן התורה עד שלא יהא ראוי לג

שהטענה בזה מפני שאין כאן ממשו של איסור אלא טעמו בלבד, וכל שטעמו בלבד מעורב בו אם נותן טעם לפגם אפילו קצת מותר. אבל יראה לי וכמו שבארנו. 
הוא שהחמירו  ועוד חומרממש של איסור אינו מותר עד שירבה ההיתר על האיסור או שיהא פוגם לגמרי אפילו לגר. צירו של איסור וכ"ש כשנתערב בו גופו 

טועם מותר. ואימתי החמירו  הכלי ואם טעמו עכו"ם אומן ואינו חכמים לשער בכל הקדירה, דבודאי אינה פולטת כמידת כולה לפי שאין פליטתה ממלאה את
שבח, חוששין שמא יש בתבשיל נתינת טעם האיסור, אבל בזמן שהיא נותנת טעם לפגם הרי זה כאילו טעמנוהו ואין בו טעם האיסור לשער בכולה בזמן שטעמו ל

 ומותר. 

איסור שנתערב שנפל לתוך קדירה שיש בה תבלין או מלח מרובה  ?סייעו דברים אחרים בפגימתו אפילו כן מותר. כיצד אא"כ ר שאינו פוגם בפני עצמואיסו
וך יין שנפל לת ?אסור. כיצד - בפוגם מתחילתו ועד סופו, אבל השביח ולבסוף פוגם אפילו כן מותר. בד"א? ולולי ריבוי התבלין או המלח לא היה האיסור פוגם

 וכן כל כיוצא בזה.  ,ם[ והשביחו והרתיחן ופגמו הרי אילו אסורי]דף טז:גריסין צוננין 

לו אדם בודל מהם למאוסן אפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן בתוך , שכל אשנפש האדם קצה בהם כזבובים ונמלים ויתושים וכיוצא בהם הדברים המאוסים
 כל שאפשר לבדוק ולהעביר במסננת בודק ומסנן. מותר, ומ"מ –אם ההיתר רבה עליהן  ,התבשיל

 מן תצח שו"ת הרשב"א חלק א סי

דבר פשוט וברור שאסור. ומעולם לא עלה על לב שום חכם שיהא מותר  נראה ליומה שאמרת דנותן טעם לפגם מחלוקת גדולה אם מותר לכתחילה אם לא. 
ר ש על ידי האולכתחלה. וכבר דנתי על זה לפני מורנו הרמב"ן ז"ל. והבאתי ראיה מדתניא )ע"ז פ"ה דף ע"ה ב'( הלוקח כלי תשמיש מן הגוים את שדרכו להשתמ

 שלא הגעיל תני חדא מותר ותניא אידך אסור. ולא קשיא הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר כגון השפודין יגעיל וכו'. וכולן שנשתמש בהם עד שלא ליבן עד
. ועוד הא כמאן דאמר נותן טעם לפגם אסור. אלמא אפילו למאן דאמר נותן טעם לפגם מותר דוקא נשתמש עד שלא הכשיר הא לכתחילה אסור. והודה לדברי

א דרבי אמי דאימלח בה בישרא ותברה. ואם איתא לישהייה עד למחר ואמאי תברה. וגם מצאתי תשובה לר' הוסיף הוא ראיה )חולין פ"ח דף קי"א ב'( מפנכ
 שרירא גאון ז"ל דגריס שם בע"ז והלכת' נותן טעם לפגם מותר. והני מילי דיעבד אבל לכתחלה אסור. ועוד יש ראיות אחרות ודי באלו. 

 סעיף ד:

 ב תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד 

 מותר. ואיזו היא יורה קטנה? א"ר ינאי: כל שאין צפור דרור יכול ליכנס בתוכה. -אסור, ביורה קטנה  -שהוחמו חמין ביורה גדולה  גוים: הכוספן של ת"ר
תר! לא קשיא, הא כמ"ד: מו -: אחת יורה גדולה ואחת יורה קטנה והתניאודלמא אדמויי אדמוה ועיילוה! אלא, כל שאין ראש צפור דרור יכול ליכנס בתוכה. 

אסור. אמר רב ספרא: למאי ניחוש לה? אי משום  -: האי מישחא שליקא דארמאי אמר רב ששתנותן טעם לפגם אסור, הא כמ"ד: נותן טעם לפגם מותר. 
 מותר. נותן טעם לפגם הוא ו - גויםנאכל הוא כמו שהוא חי, אי משום גיעולי  - גויםמיסרא סרי, אי משום בישולי  -איערובי 

 :גויםקצר, דבהא ודאי לא איבשל דבר טמא דניחוש לגיעולי  שפיה. 'כל שאין צפור דרור כו :פסולת של תמרים שעשו מהן שכר וחולטין אותן. פרש"י: הכוספן
 ואין לך חתיכת איסור קטנה. 'אלא כל שאין ראש צפור דרור כו :נתחוה לאברים והכניסוה ונתבשלה בו, ועכשיו פלט הטעם בחמין הללו. ודלמא אדמויי אדמוה

 נותן טעם לפגם, שהרי נתבשל האיסור אתמול וכבר הופג טעמו ונפסל בלינה, חוץ גויםוכל גיעולי :( לקמן סז)בתרא ' פלוגתא היא בפ. נותן טעם לפגם :מזו
  :מסריח. סרי :שמא נתערב בו יין. איערובי :מקדירה ב"י דנותן טעם לשבח הוא, ואסור

 כת עבודה זרה דף לט עמוד ב תלמוד בבלי מס

 וישראל רואהו, והדבש, וכו'.  גויואלו מותרין באכילה: חלב שחלבו  מתני'.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לט עמוד ב 

 תר. ומו -נותן טעם לפגם הוא  גויםנאכל כמו שהוא חי, אי משום גיעולי  - גויםמיסרא סרי, אי משום בישולי  -. דבש למאי ניחוש לה? אי משום איערובי והדבש

 תוספות בבלי עבודה זרה לח עמוד ב

ה שגזרו עליו הכי סבירי להו כדפירשתי לעיל. מיהו ''ש וב''משמע דהכי הלכתא, וגם רבי יהודה הנשיא התיר השמן ואפילו ב. פ מותר''נטל גויםאי משום גיעולי 
ה לפגם מותר, וגם מרבא ''ל לשבח ואפ''ראיה, דשאני התם דפוגם אפילו בעין, אבל שמן כשהוא בעין הנותן טעם לפגם מותר אין :( דף לט)מדבש דאמרינן לקמן 
ל נמי ''אין ראיה, דהתם פוגם מעיקרו אפילו בעין, דומיא דעכבר בשיכרא דאיירי התם, וקי -הלכתא נותן טעם לפגם מותר :( לקמן סח)דאמר בפרק בתרא 



י דסתם כליהם אינן ''ת והר''י ור''ינן מישחא שליקא, ושמן וחילתית נמי שרי אי לאו דחורפיה מחליא ליה, וכן פוסקים רשאינן בני יומן מדשר גויםדסתם כלי 
נשתמשו בו היום שמא נשתמשו בו דבר שהוא פוגם בעין או דבר שאין ' בני יומן, והיינו טעמא לפי שהוא ספק ספיקא ספק נשתמשו בו היום או אתמול ואפי

 .[ה השוחט''ד: חולין ח' ע תוס''עו]נותן טעם 

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתלו 

כו'. ומהא שמעינן דמשקין ואוכלין הדומים להם שרו. ופירות של גויים שכבשן בדבש אע"פ ששולקין אותם בדבש בכליהם מותרין, דאי  דבש למאי ניחוש ליה
ם דבורים משום איערובי ]*יין[ מסרח סרח, ולקדירה בת יומא לא חיישינן דהא נ"ט לפגם הוא. וכן כשמרתיחין הדבש במחבת להסיר השעוה, ולפעמים יש ש

 רי דבורים, ומ"מ מותר דנ"ט לפגם הוא, דטעם הדבורים ]*פוגם[ הוא רק שיסיר ממשות הדבורים ורגלי הדבורים והאיברים. ואיב

והיתה בת יומא, והריקוהו חם בקערה של חלב בת יומא והתירוהו, דאע"ג דבת יומא היא דאשכחן דשמנונית בשר במחבת של  דבששבשלו  ומעשה בא לפני ר"י
קדירה בת יומא מדתנן פרק אין מעמידין אלו דברים של גויים אסורין, וקא  וכ"ש טעם לפגם, אפילו הוי השמנונית בעין בשעה שנתערב שם, בדבש הוי נותן

אבל בדבש הוי נותן טעם לפגם  ,בשמןועד כאן לא שקיל וטרי התם אלא בנ"ט לפגם  ,טמאין אוסרתן כו' שמואל משום דזליפתן של כליםחשיב שמן, ומפרש 
"י[ אבל אם היה לשבח משמע דאסור ]*וצ"ל. מ ,והוא האריך ,הוי נ"ט לפגם כו' , אי מבשר אי מחלבבעין ום שמנונית של געולי גוייםבו ש , אפילו נתערבלגמרי

 משום דס"ל דגים שעלו בקערה כו' דוקא עלו אבל נצלו לא:

 מרדכי מסכת פסחים פרק כל שעה רמז תקסב 

אשכחן דשמנונית בדבש הוי נ"ט  ,דבת יומא היא חם בשל חלב בת יומא והתיר ר"י, ואע"ג שבשלו במחבת בשר בת יומא והריקוהובדבש  ומעשה בא לפני ר"י
 וכ"ש בקדרה בת יומא כדתנן פ' אין מעמידין ]דף כט ב[ ואלו דברים של נכרים אסורין ]*כו'[.  ,לפגם אפילו הוי השמנונית בעין בשעה שנתערב שם

 ה פרק יום טוב רמז תרעד מרדכי מסכת ביצ

חתיכה של נבילה אסור כל הדבש דכבוש ג' ימים הרי הוא כמבושל, וכן קבל  בדבשהלכך כל דבר איסור הלח ששהה בכלי היתר ג' ימים נאסר, על כן אם נמצא 
וראיה מהא  ,ת יום ולילה חשיב כבוש כמבושלה"ר שמואל מבונבורי"ק מפי ר"א ממיץ, וכ"פ ראבי"ה. אמנם רבי מאיר פי' בשם רבי' יצחק בר' אברהם דבשריי

סור דאל"כ דאמרינן בשר בחלב חידוש הוא דאי תרו ליה כוליה יומא בחלבא שרי וכי בשיל ליה אסור מכלל דבשאר איסורי אי תרי ליה כוליה יומא בצונן א
 מאי חידושיה דבשר בחלב. 

 , ובס"י כתב ר"א ממיץ אע"פאע"פ שהדבורים המתים מעורבים בו יותר מג' ימים משום דהוי כנבלה סרוחה ולא אסרינן הדבש ומה שאנו אוכלים דבש
 עיין פ' בתרא דמס' ע"ז: ,מותר הדבש דהדבורים נותן טעם לפגם בדבש ,שמרתיחין את הדבש כשמפרישין ממנה השעוה ודבורים מתים מעורבין בהם

 מן פא שו"ת מהרי"ל החדשות סי

דאפי' שמנונית בעין  ,והיא במרדכי הלא כתב ר"י בתשובה ,ש שם מעת לעתעכברא בדובשא אפי' אם נכב תשובה.עכברא בדובשא מי נותן טעם לפגם או לא.  
ובהכי איירי נמי מתני'  ,ושמא היה משקה דבש שקורין בל"א מעט"א ,שבשלו בה דבש דעובדא הוי במחבת ב"י ,הוי טעם לפגם בדבש. אמנם אהא לא סמכינן

להתיר כשנתבשלו  וכ"מ שהוצרכו רבותינו דשריא דבש דקאי עלה ואי משום איערובי מיסרי סרי, דמיניה מייתי ראייה וקאמר אי משום בישולי גוים כו',
הוי טעם לפגם דצריך להיות מבושם  דעכברא בדבש אבל המיימוני כתבהדבורים בדבש מטעם דהוי כרגלי החמור ולא משום דהוי שמנונית בדבש טעם לפגם. 

אם הוא שלם כברייתו ולא אימרטט אבל ]אם[  וכל זהוכן יין ושמן. וכתב דבש סתמא ואי מבושל כל שמנונית אפי' בעין הוי לפגם, וכדי הוא לסמוך עליו. 
 הוי בעין וצריך לסנן בבגד ולא במסננת אחר שלא יעבוראימרטט, פי' שנקרע ונשרו שערותיו בשום מקום כל דהו, חיישינן שמא עם השערות נתלש מעט מבשרו ו

  גד אי אמרטט.כל דהו דרך הנקבים. וכן כתב רבי' אב"ן אשיכרא, ודבש נמי לח בימות החמה ויש לחוש שמא ניטלו מיניה דשרץ כל דהו ונתערב וצריך סינון ב

 סעיף ו:

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתלה 

 אגב חורפא דחלתית וכן כל הדומה לו כגון צנון ושומים והחציר והבצלים )*אף( ]*או[ אם חתכו בסכין ששחט בו וכן משמע פרק כל הבשר ואומר]דף לט ע"א[ 
שאינה בת יומא הכל אסור דאגב  ור אע"פרבינו אבי העזרי שהורה רבינו טוביה מביינא שאם היה מרתיחין פלפלין שחוקין ונימוחין בקדירה או במחבת איס

 . ואע"גכדאמר פרק אין מעמידין גבי קורט של חלתית משום דמפסקי ליה בסכינא דארמאי ,וטעם הפגם הנפלט נהפך להיות טעם שבח ,חורפיה מחליא ליה
 משויא ליה בן יומו.לאו בני יומן הן וה"ל נ"ט לפגם הכא אגב חורפיה מחליא ליה ו גוידאמר מר סתם כלי 

 פר האגור הלכות איסור והיתר סימן אלף רנט ס

  מרדכי קטן.הורה רבינו טוביה מפי"ינא שאם שמו פלפלין בקדרה של איסור שאינה בת יומא הכל אסור, דאגב חורפיה משויא ליה לשבח. 

 סעיף ז:

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן עה 

תבשיל שהיה בכלי של איסור ורוצה להתיר תבשיל בשביל כלי שלא עשו בו איסור מעת לעת, או פעמים כבר יש שבוע, שצריך לחקור  ועוד כשהחכם בא להתיר
שים לבטל אם בכלי הוחמו המים לבדן בתוך מעת לעת שעשו בו האיסור, דכך שוה המים לבדן כמו האיסור עצמו, דכל המים נעשו נבלה כיון שלא היה בהם ש

ותר מהכל לי, דבדידיה משערינן וחזרו ונבלעו. אבל היתר בהיתר אין הדין כן, כמו בשר בכלי של חלב, או חלב בכלי של בשר, דאם הכלי אינו בן יומו פליטת הכ
הבשר שנפלט מן אע"פ שעשו בו המים חמין לעולם, לפי שכל המים אין להם דין פליטה מן הכלי שהרי הן היתר, וכי חזרו ונבלעו בכלי לא נבלע רק מעט מן 

מרינן חענ"נ הכלי, או מן החלב המעורב במים, שהרי עשר ידות חזרו ונבלעו המים שהן היתר, יותר משחזר ונבלע מן הכלי הפליטה של כלי, דדוקא באיסור א
בל נתבשלו לא, הכא איכא שלשה יש לו להתיר משום נותן טעם בר נותן טעם, ואפי' נאמר דוקא דגים שעלו בקערה מותר א ועודשכל המים קרויים איסור. 

עם הרבה נותני טעם של היתר, הראשון נכנס בכלי, ומשם למים, ומן המים חוזר ונבלע בכלי הרי שלשה וכ"ש אם הוחמו המים הרבה פעמים דאיכא נותני ט
 ומותר. 

 כ"א פרק יז הלכה בקמא/   מרדכי מסכת חולין פרק ג"ה רמז תרעח/   הגהות מיימוניות הלכות מא-סמ"ג לאוין סימן קמ

)סי' עה והובא בע"ז עו, א תד"ה בת(, כשהחכם בא להתיר תבשיל המבושל בכלי אסור, ע"י שהקדירה אינה בת יומא או פעמים שכבר עבר  כתוב בספר התרומה
כל המים נעשו נבילה, מאחר שלא שבוע, צריך לחקור אם בכלי הוחמו בו מים בתוך מעת לעת שעשו בו האיסור, שכך שוין המים לבדם כמו האיסור עצמו ש

ר היתר ואחר היה בהן ששים לבטל פליטת האיסור, ]לפי[ שבכל הקדירה יש לשער, וחזרו ונבלעו, אמנם אם לא נשתמש בתוך הקדירה כי אם דבר היתר, כגון בש
 אחרי כן כבת יומא. מעת לעת בשלו בו חלב, ובנתים נתנו מים חמין בקדירה, אין החמין אוסרים הקדירה להחשיבה לחלב הבא

 ספר מצוות קטן מצוה ריג 

חכם הבא להתיר קדרה בשביל שאינה בת יומא, צריך לחקור אם הוחמו מים חמין בקדרה בתוך מעת לעת, שאם הוחמו הוי הטעם הנפלט  וכתב בספר התרומה
. אבל בקדרה שנשתמשו בה בשר ואח"כ מים חמין בתוך מעת במים איסור שאין בו ס' דבכולה קדרה משערינן ונעשה בן יומו, ודוקא בקדרה הבלועה מאיסור

ו, גבי דין ראשון דחמין, דאחרי שאין בגוף האיסור בן יומו אין להחשיבו בן יומ ויש הרבה מקיליןלעת של בשר ובתוך מעת לעת השני נשתמשו בה חלב מותרת, 
 וכן הדעת נוטה. 

 תוספות מסכת עבודה זרה דף עו עמוד א 



שצריך לחקור שלא היה בכלי אפילו מים חמין לבד בתוך מעת לעת דמים חשיבי כמו האיסור לפי שנעשו נבילה כיון שלא היה  בספר התרומה וה"ר ברוך כתב
 פ שהיו בו מיםבשר בכלי של חלב או איפכא אע" בהן ס' לבטל פליטת הכלי דבדידיה משערינן וחזרו ונבלעו. ודוקא בכלי של איסור, אבל בכלי של היתר כגון

דאיכא נ"ט בר נ"ט דאפי' לפי המפרש גבי דגים שעלו בקערה אבל  ועודחמין בתוך מעת לעת אין לחוש שהרי הן היתר דלא אמרינן חענ"נ אלא דוקא באיסור, 
 נתבשלו לא הכא איכא ג' נותני טעם של היתר הראשון שנבלע בכלי וממנו למים ומן המים חזר ונבלע בכלי.

 

 סימן ק"ד

 סעיף א

 תלמוד בבלי מסכת נדה דף נד עמוד ב 

 מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין.  -מטמאין לחין ומטמאין יבשין. אבל הזוב, והניע, והרוק, והשרץ, והנבלה, והשכבת זרע  -דם הנדה ובשר המת  מתני'//

 סט עמוד אדף ותלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף סח עמוד ב 

רב:  ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא, אסריה רב לההוא שיכרא; אמרוה רבנן קמיה דרב ששת, נימא קסבר: נט"ל אסור! אמר להו רב ששת, בעלמא סבר
: אלא מעתה, תנט"ל מותר, והכא חידוש הוא, דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפילו הכי אסריה רחמנא, הלכך נט"ל נמי אסור. אמרו ליה רבנן לרב שש

ין! אלא ליטמא לח ויבש, אלמה תנן: מטמאין לחים ואין מטמאין יבשים! ולטעמיך, שכבת זרע תטמא לח ויבש, אלמה תנן: מטמאין לחין ואין מטמאין יבש
: ומי מאיס? והלא עולה מתקיף לה רב שימי מנהרדעאכעין מותם.  -בראויה להזריע, ה"נ במותם אמר רחמנא  -מאי אית לך למימר? שכבת זרע אמר רחמנא 

מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי  -, הלכתא: נותן טעם לפגם אמר רבאעל שלחן של מלכים! אמר רב שימי מנהרדעא, לא קשיא: הא בדדברא, הא בדמתא. 
 , ועכברא בשיכרא אשבוחי משבח. מותר -אסור, ולית הלכתא כוותיה, אי משום דקסבר: נותן טעם לפגם  -טעמא דרב, אי משום דקסבר: נותן טעם לפגם 

רי ]דף סט.[ נפל לגו חלא, מאי? א"ל רב הילל לרב אשי: הוה עובדא בי רב כהנא, ואסר רב כהנא. א"ל: ההוא אימרטוטי אימרטט. רבינא סבר לשעו איבעיא להו:
: דלמא כתבלין של תרומה בקדירה דמי, דלא בטיל במאה וחד, אמר: לא גרע מתרומה, דתנן: תרומה עולה באחד ומאה; א"ל רב תחליפא בר גיזא לרבינא

 : אידי ואידי בשיתין, וכן כל איסורין שבתורה. והלכתאטעמייהו. רב אחאי שיער בחלא בחמשין. ורב שמואל בריה דרב איקא שיער בשיכרא בשיתין. 

 רש"י מסכת עבודה זרה דף סח עמוד ב 

 ,ולמה ליה דאזהר רחמנא עליה ,ובלאו אזהרה בדילין אינשי מיניה - דהא מימאיסר שרץ חידוש הוא. איסו - דהאגבי שרץ היינו טעמא דאסור בפגם.  - והכא
שהרי מאוס הוא ובדילי אינשי ממגעו למה ליה דאזהר רחמנא עליה ש"מ אפי'  - יטמא לח ויבשאי חידוש הוא.  - אלא מעתהש"מ אפי' נותן טעם לפגם אסור. 

במסכת נדה )דף נד:( אבל השרץ ושכבת זרע מטמאין לחין ואין מטמאין יבשין אלא לאו ש"מ לא מאיס שרץ ולאו חידוש  -אלמה תנן כשהוא יבש מטמא. 
 שאני לענין טומאה אף - אלאהא ודאי ממאיס ובדילי אינשי ממגעו וחידוש הוא תטמא לח ויבש.  - וליטעמיך שכבת זרעאכלי.  גויםואיצטריך לאזהורי עליה ד

או  - שכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריעא גזירת הכתוב היא דלח ולא יבש דכתיב כל אשר יפול עליו מהם במותם כעין מותם כשהן לחין. על גב דחידוש הו
 מי אמרינן החומץ טעמו קשה ואין השרץ - נפל לגו חלא מאיאשקור"ל בלע"ז.  - עכבר דדבראעכבר של יישוב מאיס.  - דמתאאיש אשר תצא ממנו שכבת זרע. 

 -בחמשין לחתיכות דקות קטנות ושרץ איסורו בכעדשה כטומאתו, וחיישינן דלמא בולע חתיכות שרץ בהדי חומץ.  - אימרטוטי אימרטטמפיגו לתת בו טעם. 
וכן הלכה רווחת בישראל דמין  ,בששים – ה"ג וכן כל איסור שבתורהכיון דחומץ טעמו קשה לא בעי שתין לבטוליה דאפילו בחמשין לא יהיב ביה טעמא. 

ובחמץ  ,וטעמא משום דכל איסורין שבתורה מין במינו במשהו כרב ,( הלכתא במשהו כרב.לבל מין במינו מוקמינן בפסחים )א .חוץ מחמץ ,בשאינו מינו בששים
 גזירה שאינו מינו אטו מינו.

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף סח עמוד ב 

ושה, דכיון דממאס מאיס ובדילי אינשי מיניה מדינא שרי, דהוה ליה כנבלה סרוחה דלמאן דאמר נותן טעם לפגם מותר הא נמי שריא, . נ"ל פירוהא חדוש הוא
אלמא בהאי נותן טעם לפגם אסור. ואקשו ליה רבנן לרב ששת אלא מעתה ליטמא לח ויבש. דכיון דאפי' לח עפרא בעלמא הוא ולאו  ,ואפי' הכי אסריה רחמנא

וב לאכילה ואפי' הכי מטמא יבש נמי ליטמא. ואקשי' ולטעמיך שכבת זרע נמי תטמא לח ויבש. דהא לא חזיא למידי לחה יותר מיבשה. אלא גזרת הכתראוי 
 . ומפרקינןכיםהוא דשכבת זרע אמר רחמנא בראויה להזריע הכא נמי במותם אמר רחמנא כעין מיתה. ואקשינן ומי מאיס, דליהוי חדוש. והרי עולה על שולחן מל

 ההיא בעכברא דדברא דלא מאיס ומין אחר הוא, אבל עכבר שאמרה תורה שהוא עכבר סתם והוא עכבר שבבתים חדוש הוא.

חתיכת שרץ בהדי חומץ. ובודאי דהכי אמרינן במעילה  ה כטומאתו וחיישינן דילמא בלע. פרש"י ז"ל דשרץ איסורו בכעדשהא דאמרינן ההא אימרטוטי אמרטט
צים המובדלים דהיינו שמונה שרצים שבתורה שאיסורן כטומאתן, והאיברים אין להם שיעור אפי' פחות מכעדשה לוקין עליהן, ומיהו אף בשאר )טז:( בשר

א אימרטוטי אימרטט ומגו דשה ויש מפרשיןאיסורין יש לחוש לפחות מכזית שהרי חצי שיעור אסור מן התורה, ]ותו[ ליעבריה )במצעת( ]במסננת[ ולישתרי. 
ה טובא נותן ביה טובא עד דאימרטט ביה איכא למיחש דילמא אגב חורפיה דחלא משני ליה לטעמיה לשבח, ואף על גב דחלא ושכרא צונן בצונן הוא, כיון דשהו

 והורו למעשה שבשמן ויין ושאר כל המשקין לפגם הוא ושרו. וכתבו חכמי הצרפתיםטעם הוה ליה דהוה ליה כבוש והרי הוא כמבושל. 

הכא והלכתא אידי ואידי בששים וכן בכל איסורין שבתורה. לאו למימרא דשאר איסורין בששים שהרי יש מהן שבמשהו, ויש אפי' שלא במינן,  והא דפסקינן
ין אותו בששים ועוד דהכא לאו בפלוגתא דמשהו ונותן טעם קיימינן למיפסק עלה הילכתא, אלא הכי קאמר וכן כל איסורין שבתורה ששיעורן בנותן טעם משער

 ולא בחמישין ולא כתבלין בקדרה.

 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף סח עמוד ב 

וכו'. וא"ת  אמר רבא הלכתא נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמא דרב אי משום דקא סבר נותן טעם לפגם אסור ולית הלכתא כוותיה
רו של שמן בפרק אין מעמידין משמע דס"ל לרב לכאורה דנותן טעם לפגם מותר, מדקאמר רב התם דשמן דניאל גזר והא בפלוגתא דרב ושמואל דאפליגו באיסו

ר עליו לא עליו, ואי אית ליה לרב דנותן טעם לפגם אסור אתא דניאל וגזר אמאי דנאסר כבר מדאוריתא, י"ל דדילמא ההוא טעמא דקאמר רב התם דדניאל גז
נו שנתבשל בכלים חדשים דמשום זליפתן של כלים אסורים ליכא דאפי' הכי אסור משום גזרתו של דניאל. ומשום הכי מספקא ליה אצטריך אלא בשמן שנודע ל

 לרבא הכא טעמיה דרב מאי ניהו, כנ"ל.

דדוקא בחלא ושכרא אזלינן  . פי' בין בשכרא בין בחלא דקסבר נותן טעם לשבח הוא, והורו רבותינו הצרפתים ז"ל הלכה למעשהוהלכתא אידי ואידי בשיתין
ן דילמא ביה בששים דמשביח היא בהכי, אבל בשמן ויין ושאר משקין פוגם הוא ומותר, וכן כתב בהלכות הרי"ף ז"ל והלכתא אידי ואידי בשיתין דחיישינ

 אשבוחי משבח בחלא ושכרא.

 נתינת טעם, שהרי יש אוסרים במה שהן, אלא הכי קאמר וכן לכל איסוריןוכן לכל איסורין שבתורה, לאו למימרא שהולכין בכל איסורין בתר  הא דאמרינן הכא
 שהולכין בהם בנתינת טעם משערין בהן בששים, ולא בחמשים, ולא כתבלין בקדרה, וכן עיקר.

 חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף סח עמוד ב 

לא שנשאר שם טעמו ולא היה שם שיעור לבטלו, דכי אמרינן דבריה לא בטלה הני . פירוש וסלקוהו דכל איסור ניכר אין לו ביטול, אההוא עכברא דנפל בשכרא
חנן בעכברא מילי היא גופה כשנפלה במינה בענין שאינה ניכרת אבל פליטתה מתבטל הוא בנותן טעם, ומה שאמרו בירושלמי )תרומות פ"י ה"ה( דאורי רבי יו

דעכברא שם  ויש אומריםאי נמי דטעמיה גוי והוה ביה טעמא וקיימא לן דטעמא לא בטיל כנ"ל,  באלף, מחמיר היה בביטול טעמו דקסבר דיהיב טעמא טובא,
. פרש"י ז"ל אם איתא אלא מעתה ליטמא לח ויבש. פירוש דס"ל כרבי מאיר.  לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסורמקום הוא ובאיסורי משהו הוה עובדא. 



מאיס שרץ  דמאיס והתורה חייבה עליו, לענין טומאה נמי נימא הכי דהא בדילי אינשי ממגעו ויהא מטמא אפילו יבש, ומדתנן דאינו מטמא יבש שמעינן דלא
 ורא.כלומר שאתה מדמה טומאה לאיס ומהדרינן וליטעמיך,ולאו חדוש הוא ואצטריך לאזהורי עליה משום דגוים אכלי ליה. 

. דהא לכולי עלמא מאיס ובדילי אינשי ממגעו אלא מאי אית לך למימר דטומאה חדוש הוא והכין טמא רחמנא מדכתיב שכבת זרע שכבת זרע יהא מטמא יבש
 שפוגם.אע"פ בראויה להזריע, הכא נמי דרשינן במותם כעין מותם ולעולם אמר לך דמימאס מאיס ולגבי איסור אכילה אוסר 

, ופרקינן ההיא בעכברא דדברא דלא מאיס אבל בשאר עכברים דבתים טעמו אסור דהא אכולהו אזהר איס והלא עולה על שלחן מלכים כו'ופרכינן ומי מ
דהא חדוש  רחמנא, זו שיטת רש"י ז"ל, והיא הנכונה, ונראה ממנה דהני רבנן מודו ליה לרב ששת דכל היכא דאמרת מאיס שאפילו נותן טעם לפגם שלו אסור

 הוא.

 לית ליה הכין דאמרינן אמר רבא הלכתא נותן טעם לפגם בשרצים מותר, כן הגירסא בספרים שלנו, ואפי' מאן דלא גריס בשרצים הכי נמי פירושה ומיהו רבא
רא בשכרא לא דלהכי אייתי לה תלמודא הכא, והיינו מאי דאתא לחדותי אפיסקא דאמוראי דלעיל, והכי פירושה נותן טעם לפגם אפילו בשרצים מותר ועכב

שלא נתפרש יפה טעם דעתו של רבא בשרצים, אם הוא משום דסבירא ליה דאפילו עכברא דבתים לא מאיס ולית בהו חדוש, או משום דסבירא אע"פ ידענא כו', ו
וגיא סון דנותן טעם לפגם, ולית ליה ליה דלא פלוג רבנן לענין ביטול טעמו דהוי דרבנן, ואפילו במה שהוא מאוס בטעמו וחייב עליה רחמנא, שרו רבנן בטעמו כי

 ח.דלעיל כלל, יותר נראה לי לומר כטעם האחרון ולהכי פסיק ואמר נותן טעם לפגם בשרצים מותר כלומר בין שיהא מאוס הוא בעצמו או שיהא מושב

על כולם לוקין, ולא אמרינן דלא אזהר רחמנא , אבל לענין איסור עצמו הכל מודים דבכל שרצים ורמשים אזהר רחמנא וועד כאן לא פליגי אלא לענין טעמו
וטעמו אלא באותן שהם משובחים, והכי מוכחא סוגיא דלעיל דאע"ג דאיכא עכברא דדברא שעולה על שלחן מלכים אמרינן דעכברא דבתים נמי אזהר רחמנא 

 )מכות ט"ז ב'( אכל פוטיתא לוקה ארבע כו' בכל נמלה ובכל אוסר לרב, וזה פשוט הוא בעיני, אלא שראיתי אחד מהגדולים מהנדז בדבר זה, מעתה הא דאמרינן
 צרעה וכל פוטיתא היא ואפילו בהני דמאיסי.

 חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף סט עמוד א 

, חדא ואינו נכון. פרש"י ז"ל נמרט לחתיכות דקות ושרץ אסורו בכעדשה כטומאתו, וחיישינן דילמא בלע חתיכת שרץ בהדי חומץ עכ"ל, ההוא אמרטוטי אמרטט
 נסתננו דכולידלא מצינו בשום מקום דמדמי איסור לטומאה לשיעורו אלא כל האיסורין בכזית, ועוד אפילו הוי שיעורו בכזית אם החתיכות הדקות הן שם ולא 

יסורא עלמא אסור לשתתו שמא יבלע ממנו, דהא איכא איסורא דאורייתא דקי"ל חצי שיעור אסור מן התורה, ואפילו למאן דאמר שאינו אסור מן התורה א
 דרבנן מיהא איכא, והנכון כמו שפירשו בתוספות ההוא שערו היה נמרט ולא היה פוגם כי אם על ידי לכלוך שערו הוא פוגם.

 . כלומר אם אתה בא להחמיר בטעמו מפני שנותן טעם הרבה, אימא כתבלין בקדרה דלא בטיל טעמיה לעולם.דרהודילמא כתבלין בק

. פירוש בין בשכרא בין ]בחלא[ שנותן טעם בהם לשבח, והורו רבותינו הצרפתים ז"ל הלכה למעשה דדוקא בחלא ושכרא בעינן ששים והלכתא אידי ואידי בשתין
בשמן ויין ושאר משקין הרי הוא מותר דפוגם הוא, וכן כתוב בהלכות רבינו אלפסי ז"ל, והלכתא אידי ואידי בששים דחיישינן  מפני שהוא משביח בהם, אבל

 דילמא אשבוחי משבח בחלא ובשכרא עד כאן.

ולא בא אלא לאפוקי מהנהו דלעיל . קשיא להו רבנן ז"ל דהא איכא כמה איסורין שהם במשהו לדברי הכל, ותירצו לאו דוקא וכן כל איסורין שבתורה בששים
ורא דאיכא דמשער בחמשין או כתבלין בקדרה, והכי קאמר וכן כל האיסורין שבתורה שהולכין בהם בנתינת טעם משערים אותן בששים ולא בחמשים ושיע

כל, לכך נראה לי דהכי קאמר וכן כל אחרינא, ועדיין אין זה מספיק דאכתי איכא איסורין שהם בנותן טעם שהם במאה ואחד או במאתים ואחד לדברי ה
כל נותני איסורין שבתורה כיוצא בזה שהם מין בשאינו מינו כולם בששים, והשתא הוי כללא דוקנא אפילו באיסורי משהו דע"ז וכל דבר שיש לו מתירין ו

 במינו אסור, ופירשו הגאונים ז"ל שאסור במשהו משום טעמים, ואין לך יוצא מן הכלל הזה אלא חמץ בפסח לדעת הגאונים ז"ל דאמר רבא בין במינו ובין שלא
 דאיכא עליה בל יראה ובל ימצא, ומורי הר"א הלוי ז"ל קלסני בפירוש הזה מאד.

 רי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד ב 

רב ששת בעלמא סבר  אמר להו .עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור
הילכך בטעמא לפגם נמי אסור אמר רבא הילכתא  ,דהאי מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפי' הכי אסריה רחמנא ,רב נותן טעם לפגם מותר והאי חידוש הוא

רא נותן טעם לפגם מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מאי טעמיה דרב אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הילכתא כוותיה אי משום דקסבר עכב
א"ל ההוא אימרטוטי  ,א בי רב כהנא ואסר רב כהנאבשיכרא אשבוחי משבח איבעיא להו ]דף ס"ט ע"א[ נפל לגו חלא מאי א"ל רב הלל ורב אשי הוה עובד

רב אחא שיער בחלא בחמשין רב שמואל בריה דרב איקא שיער בשיכרא בשיתין והילכתא אידי ואידי בשיתין דחיישינן דילמא אשבוחי משבח בחלא  .אימרטט
 שבתורה(. ובשיכרא )וכן כל איסורים

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לב עמוד ב 

 ,רש"י ז"ל וכיון שכן ל"ל דאסריה רחמנא והיינו חדושיהפ .א עכברא דנפיל לחביתא דשיכרא וכו' והאי חידוש הוא דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניהההו
 היינו ,חדוש בעלמאשלדבריו אין חדוש זה כחדוש המוזכר בכ"מ בתלמוד ד ועוד ,דנהי דמאיס ובדילי אינשי מיניה אעפ"כ הוצרך לאסור אותו בלאוואינו נראה 

לה סרוחה מעיקרא דשריא לכו"ע, כדאיתא בגמרא כיון דמימאס מאיס ובדילי אינשי ה"ל כנבי אלא הכי פירושא, איסור מכלל היתר או היתר מכלל איסור
 שהוא פוגם: [ אף טעמו אוסר אע"פהלכך כיון שחדשה בו תורה ]איסור ,[ ואפ"ה אסריה רחמנא]סח.

דלא ס"ל טעמיה דרב ששת דאמר דמשום דחדוש הוא אף טעמו ג"כ אוסר  , אפי' בהא דעכבר. כלומרלפגם אסור ולית הלכתא כוותיהאי משום דקסבר נ"ט 
אלא דוקא  ,שכל הדברים המאוסין כעכבר וכיוצא בו אין אוסרין בפליטתן ומיהא שמעינןאבל פליטתן לא.  ,גופן אלא אין לנו בו אלא מה שחדשה תורה דהיינו

 יש להתיר משום דמדאורייתא ברובא בטיל ולא מתהני מאיסורא כלל: ,ונתערב בהיתר מרובה מהן ,יכרא דמשבחי בהו ואף בשנמחה גופן לגמריבחלא וש

ובודאי דהכי אמרינן במעילה ]דף טז  ,רש"י ז"ל ושרץ איסורו )בטומרטט( בכעדשה דחיישינן דלמא בלע חתיכת שרץ בהדי חומץפ .ההוא אימרטוטי אימרטט
דהא אף בשאר איסורין יש לחוש לפחות מכזית דהא  ,הוא למה הוצרך לכך אבל תימה ,ב[ בשרצים המובדלין דהיינו שמנה שרצים בתורה שאיסורן כטומאתן

 .ש"ה אמאי אסריה רב כהנא ליעבריה במסננת ולישתריקשיא עליו אי מ ותו ,קי"ל כר' יוחנן דאמר בפרק בתרא דיומא )דף עג ב( דחצי שיעור אסור מן התורה
ע"ג דחלא יה דחלא מהדר ליה לטעמא לשבח ואכלומר שהוסר צמרו וכיון דחזינן דשהא טובא איכא למיחש דלמא חורפ ,ההוא אימרטוטי אימרטוט לכך פירשו

ין העכבר פוגם אלא מחמת צמרו וזה שהוסר צמרו משביח ולא שא והראב"ד ז"ל פירשושיכרא צונן בצונן הוא כיון דשהא טובא ה"ל כבוש שהוא כמבושל 
 ,שהוא פוגם כל שהוא בעינו ודאי אסור אע"פדיש לתמוה היאך אנו אוכלים דבש דבורים שהרי רגלי הדבורים מעורבין בדבש ו וכתבו בתוספות ,נהירא כלל

 ז"ל שרגלי הדבורים כיון דעצמות נינהו שרו כדתנן דעצמות טהורין: ואמרו בשם ר"ת

ז"ל הלכה למעשה דדוקא בחלא ושכרא בעינן  והורו רבותינו הצרפתים .. פירוש בין בשכרא בין בחלא דקסבר נותן טעם לשבח הואוהילכתא אידי ואידי בששים
ז"ל בפרק ט"ו מהלכות מאכלות אסורות ובגמרא אמרינן וכן לכל האיסורין  וכ"כ הרמב"ם .ששים לפי שמשביחין אבל בשמן ויין ושאר משקין פוגם הוא ומותר

שהולכין בהן בנתינת טעם משערין אותן  אלא ה"ק וכן לכל איסורין ,שבתורה ולאו למימר שהולכין בכל האיסורין אחר נתינת טעם שהרי יש שאיסורם במשהו
 ו לי דברי רש"י ז"ל בכאן:א נתחורבס' ולא בחמשים ולא כתבלין בקדירה, ול

 רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן יא 

אמר להן  יא ]דף סח ע"ב[ ההוא עכברא דנפל לגו חביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור.
גם נמי אסור. רב ששת בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר והאי חידוש הוא דהא מימאיס ]מאיס[ ובדילי אינשי מיניה ואפ"ה אסריה רחמנא הילכך בטעם לפ



וזרקו ושותה יש  תימה דהאי שיכרא וחלא דלקמן צונן הן למה נאסרו בנפילת עכבר. וכי אם נפל זבוב ביין צונן אסור והלא העיד הרשע )מגילה יג ב( שכך נהגו
דנחשביה כבוש כמבושל )ושמעה( בשם  לומר ששהה בו זמן מרובה והוה ליה כמין כבוש ונפלט טעמו בשכר ובחומץ. ולא פירש התורה כמה יעמוד בחומץ ובשכר

יה כולא ריצב"א דאם שהה בתוכו יום שלם מעת לעת נקרא כבוש ובולע ופולט כמבושל וראייה מדאמר בחולין )דף קח א( בשר בחלב דחדוש הוא. דאי תרי ל
מיתסר ולא בלע. אלא ודאי זהו חדושו דכל איסורין יומא בחלב שרי אי בשיל ליה אסור. ומה חדוש הוא כל איסורין שבתורה נמי דינו כך דצונן בצונן לא 

טעם לפגם  שבתורה אף על גב דצונן לא בלע אם שראו יום שלם נאסרו מטעם כבוש ובבשר בחלב חדוש הוא דאינו נאסר אלא דרך בישול. אמר רבא הלכתא נותן
 דקסבר עכברא בשיכרא אשבוחי משבח:הלכתא כוותיה. אי משום  מותר. ועכברא בשיכרא לא ידענא מ"ט דרב. אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית

]דף סט ע"א[ נפל לגו חלא מאי. א"ל רב הלל לרב אשי הוה עובדא בי רב כהנא ואסר. א"ל ההוא אימרטוטי אימרטוט. תימה היאך אנו אוכלין  איבעיא להו
ום הדבש השרץ מיהא אסור. והיה אר"ת אף ישאר בו רגלי הזבוב או כנפים אינו הדבש והלא רגלי הזבוב מעורבין בו והיינו אימרטוטי אימרטוט. ואפילו יפג

 בס'. והלכתא חשוב כשרץ אלא עפר בעלמא. ותנן )ידים פ"ד מ"ו( עצמות החמור מותרין. רב אחי שיער בחלא בחמשין. רב שמואל בריה דרבי חייא שיער בשיכרא
 ובשיכרא: בששים דחיישינן דלמא אשבוחי משבח בחלא*אידי ואידי 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לא 

ו נתן טעם עכבר שנפל לשכר או לחומץ משערין אותו בששים, שאנו חוששין שמא טעמו בשכר ובחומץ משביח, אבל אם נפל ליין או לשמן או לדבש מותר ואפיל
 . מפני שטעמו פוגם, שכל אלו צריכין להיותן מבושמים וזה מסריחן ומפסיד טעמן

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לא

נ"ט לפגם  ]לא[ עכבר שנפל לשכר וכו'. פ' בתרא דע"ז )דף ס"ח ב( ההוא עכברא דנפל לשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא ולא ידענא מ"ט דרב אי משום דקסבר
איבעיא להו נפל לגו חלא מאי א"ל רב הילל לרב אסי הוה עובדא  אסור ולית הלכתא כוותיה אי משום דקסבר נ"ט לפגם מותר ועכברא בשיכרא אשכוחי משכח.

דפגום  בי רב כהנא ואסר ומסיק והלכתא אידי ואידי בששים ועד כאן לא מספקא להו אלא היכא דנפל לשיכרא או לחלא אבל נפל ליין או שמן פשיטא להו
 ישתה כל שהוא מן השרץ. ויש חולקים על רבינו בזה לפי שהעכבר לכל דבר שיפול ומותר ובין הכי ובין הכי אי אימרטוטי אימרטט צריך להעבירו במסננת שמא

ידי ספיקא הוא פוגם וקולא גדולה היא זו שהרי יש עכברים שבשדות שאוכלין אותם בני אדם והרי הוא כשאר בשר בעלי חיים ונותן טעם במקצת דברים או מ
 לא נפיק: 

 ה לאכסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכ

כתא נטל"פ ]לא[ עכבר שנפל לשכר או לחומץ וכו'. בפרק בתרא דע"ז )דף ס"ח:( ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב להאי שיכרא וכו' אמר רבא הל
א אשבוחי משבח מותר ועכברא בשיכרא לא ידענא מ"ט דרב אי משום דקסבר נטל"פ אסור ולית הלכתא כוותיה אי משום דקסבר נטל"פ מותר ועכברא בשיכר

א אשבוחי איבעיא להו נפל לגו חלא מאי ואסיקנא והלכתא אידי ואידי בשיתין פירוש בין בשיכרא בין בחלא בשיתין וכתבו הרי"ף והרא"ש דחיישינן דילמ
 עשה וכן פסק הרשב"א: משבח בחלא ובשיכרא. ומ"ש אבל אם נפל ליין או לשמן או לדבש מותר וכו', כתב הר"ן שכן הורו רבותינו הצרפתים הלכה למ

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק השוכר את הפועל רמז תתנה 

ז"ל ]ביין[ דודאי פוגם ומותר בלא ס' וכ"כ בתוספות הר"ר ישראל )*דה"ה בשר נבלה בחלב( ]*מ"י דה"ה חלב  פסק רשב"םועכברא דנפל לגו )*שיכרא( ]*חמרא[ 
או בחומץ אע"ג דמשבח בטל בס' כמו שאר איסורין והוא דאיתיה לעכבר בעין, אבל אימרטוט אסור דלמא  *ועכברא דנפל לגו שיכראכתב ראב"ן ובשר נבלה[ 

ד דאפקיה טעים מיניה בכעדשה ואי מסנינן ליה במסננת שרי, ובלבד מסננת של בגד שלא יעבור מן העכבר כלום, דמה לי אפקיה שלם מ"ל אפקיה נמרט ובלב
דבש של דבורים אפילו בלא סינון דליכא שם בשר ברגלי הדבורים כלל ותנן במס' טהרות עצמות החמור טהורים ורגלי  דשרי ומצאתי כתוב בשם ר"תכוליה. 

א בשר הדבורים כעצמות החמור והא דאמרי' האברים אין להם שיעור אפילו פחות מכזית מן המת פחות מכעדשה מן השרץ היינו לענין טומאה וכגון דאיכ
 ים ולענין אכילה שפיר דמי עיין לעיל פרק אין מעמידין ובפ"ב דביצה:עלייהו הא לאו הכי טהור

 רא"ש מסכת חולין פרק ז 

ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערינן ליה בששים בשמן רותח ומותר באכילה, ואין צריך לומר להדלקה. ואם  ,על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ונשאל גאון
 באכילה ולא בעי ששים.  צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב 

ואי  ,ואין צריך לומר להדלקה ,ואמר אם השרץ נימוח בשמן משערין ליה בס' בשמן רותח ומותר באכילה ,בעכבר שנפל לשמן של בית הכנסת ונשאל לגאון ז"ל
ז"ל דכי  מכלל דס"לואי לא כשם שאסור באכילה כך אסור להדלקה משום שנאמר הקריבהו נא לפחתך ע"כ.  ,צונן הוא מעבירו במסננת ושרי אפילו באכילה

דלא משבח אלא  כתב בפט"ו מהלמ"א אבל הר"ם במז"ל .היכי דאמרינן בפרק בתרא דע"ז )דף סח ב( דעכברא בשיכרא וחלא אשבוחי משבח הכי נמי בשמן
 ז"ל: וכן דעת חכמי הצרפתים ,ושרי אבל ביין ושמן מיפגם פגים ,בשיכרא וחלא

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות 

משערין בששים לפי שאי אפשר שמשביח בהן טעמו אבל אם נפל ביין או בשמן ודבש מותר. ואפילו נתן בהם טעם לפי שמסריחין  עכבר שנפל לתוך שכר או לחומץ
 ופוגם טעמן.

לתוך  ואם בקש לטהר הכלי מכניסו ,על חבית של יין או של שמן שנפל לתוכה שרץ או עכבר שיעורו אחד מאלף והחבית והמשקין אסורין תשובה לגאון ז"ל
ואמר אם השרץ נמוח בשמן משערין ליה בששים בשמן רותח כשאר איסורין  כנסתהית על עכבר שנפל בשמן ב ונשאל לגאוןהכבשן עד שיהא כבתחלה ע"כ.  
ואי צונן הוא מעבירו במסננת ומותר אפילו באכילה ולא בעי ששים ולגבי נרות של ב"ה אם הוא מענין שאסור באכילה אסור  ,ומותר באכילה כ"ש בהדלקה

 בהדלקה משום הקריבהו נא לפחתך ע"כ. 

 סימן מחק ז פר חוליןים של שלמה מסכת 

א, , על עכבר שנפל לשמן של בית הכנסת, ואמר, אם השרץ נימוח בשמן משערינן ליה בס' בשמן רותח, ומותר באכילה, ואצ"ל להלדקה, ואם צונן הוונשאל גאון
)מלאכי א, ח( הקריבהו נא לפחתך, מעבירו במסננת, ושרי אפי' באכילה, ולא בעי ס', ולגבי נרות של בית הכנסת, אם הוא מאוס אסור בהדלקה, משום שנאמר 

מכלל דס"ל להגאון, כי היכי דאמרינן בפרק בתרא דע"ז )ס"ט ע"א( דעכברא בשיכרא וחלא אשבוחי משבח, ה"נ  וכתב הר"ן וז"ל,וה"ה לכל נרות של מצוה, 
ז"ל ע"כ.  וכ"ד חכמי הצרפתיםפגים פגים, ושרי, ז"ל כתב בפט"ו מהלכו' מ"א )הל"א( דלא משבח אלא בשיכרא ובחלא, אבל ביין ושמן מ אבל הרמב"םבשמן, 

ה )ח"ד סימן רס"ג( עכבר שנפל לגו חלא או שיכרא או שאר משקין ולא ממרט, משליכו לחוץ, והמשקה בס', ואם נפל ליין, וכן חלב ובשר של נביל וכ"כ הא"ז
בודאי לכ"ע פוגם, כאשר כתב הסמ"ג )לאוין קל"ב( מפי דעת התו' לענין )דברים( ובדבש שנפלו ליין, אין צריך ס', דהוי נותן טעם לפגם, שביין ודאי פגמי ע"כ, 

, כי לדברי הר"ן כל שאר משקים חוץ משיכרא וחלא אבל בחלב ושאר משקין צ"ע .]דבורים[ שנתערבו בדבש, וכאשר פסק המרדכי בפ' א"מ )ע"ז סימן תתי"ט(
דשאר משקים אסירי, על כן נכון משמע שם( שאם נפל ליין ושמן שרי, שאלו צריכין להיות מבושמים, אינה משמע כן, שהרי כתב ) ומדברי הרמב"םס"ל פוגמין, 

יראה דעכבר אפי' נפל בשומן אווזא שמשבח, שכתב בתשובה )כלל כ' סימן א'(  גם מדברי הרא"שלהחמיר, ולאסור כל המשקין, חוץ מיין ושמן ודבש מהותך, 
שערותיו נפלו, אם ידוע שלא שפכו עליו שומן רותח, אם הוא רך, שהעכבר מתנועע ממקום למקום, אז הכל אסור, כיון  על העכבר בשומן אוזא, ולא ממרט, אך

עכבר( ע"כ, ששהא בתוכו, דכבוש הרי הוא כמבושל, ואם קשה, אז יטלו סביב העכבר כדי נטילה, דהיינו שיעור אצבע, והשאר מותר )אם יש בשומן ס' לבטל ה

                                                           
 ]רמז תתנה[ פי' שנפל ביין וכן הוא בהדיא בהגה"ה באשר"י וברבינו נסים. מהר"ם: *



על דברי הרמב"ם, וס"ל בכל המשקין אמרינן שמא אשבח, שהרי הטור )סימן ק"ד( הביא דברי הרמב"ם, שביין ושמן פוגם, לפסק הלכה  שחולק ודוחק לומר
 בלי חולק עליו, אלא בע"כ צריכין לחלק בין הני משקין לשאר המשקין, וכולן חיישינן דשמא אשבח משבח, חוץ מג' משקין שהזכרתי:

 ר א תורת הבית הארוך בית ד שע

שאסר הכתוב כעכבר שבבתים והזבובין וכיוצא בהן אם אוסרין תערובתן. גרסינן בע"א פרק השוכר ההוא עכברא  ולענין הדברים הפגומין והמאוסין מעיקרן
וכשלא היה בשכר ששים לבטל טעמו  ,לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור ,אמרוה רבנן לקמיה דרב ששת ,דנפל לחביתא דשכרא אסריה רב לההוא שיכרא

אבל  ,וכיון שנפגמה יצאה מאיסורה ,כלומר לפי שלא אסרה תורה אלא נבלה הראויה לגר ,בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר אמר ליה רב ששתשל עכבר. 
שכן אף הוא אוסר תערובתו דהשתא נמי במילתיה  וכיון ,ואפילו הכי אסריה רחמנא ,בעכבר חידוש הוא שהרי מתחלתו פגום הוא ומאוס ובדילי אינשי מיניה

שתנין קאי. וקסבר רב ששת דכל האיסורין תערובתן כיוצא בהן והילכך כל האיסורין שעיקרן שבח כנבלה ובהמה טמאה וכיוצא בהן שהן משבחין וכשהן מ
תערובתן כיוצא בהן. וכן הדברים המאוסין ]דף כ.[ מעיקרן  לפגם מותרין דגמרינן לכולהו מנבלה אף כשהן מתערבין בתוך היתר ופוגמין את תערובתן מותר

מתקיף ם הוא. ואפילו כן אסרן הכתוב כעכברא דביתא וזבובין וכיוצא בהן אף תערובתן כיוצא בהן שאעפ"י שהן פוגמין את תערובתן אסור שעיקר איסורין בפג
כלומר  ,הלכתא נותן טעם לפגם מותר אמר רבאההוא בעכברא דדברא דלא מאיס.  ופרקינןמנהרדעא ומי מאיס והלא עולה היא על שלחן מלכים.  לה רב שימי

שאעפ"י שהן עצמן מאוסין ופגומין ואפילו  ,רבא פליג אהא דרב ששת ולומר דאפילו הדברים המאוסין מעיקרן שאסר הכתוב אין עושין תערובתן כיוצא בהן
וכל שהוא משתנה משבח לפגם מותר דלא אסרה תורה היתר שנתערב בו איסור  ,ירו משבח לפגםמ"מ כשנתערבו בהיתר המושבח ופגמוהו הרי החז ,הכי אסורין

אסור ולית הלכתא  , אלא או משום דקסבר נטל"פלא מטעמו של רב ששת אסר רב ועכברא בשיכראאלא בשלא פגם האיסור את ההיתר אבל כשפגמו מותר. 
שיש דברים שהן עצמן  ,כמו שכתבנו למעלה. אי משום דקסבר רב דעכברא בשיכרא אשבוחי משבחכלומר דקיימ"ל כרבי יוחנן ורב כהנא שהתירו  ,כוותיה

ב א"ל רב הלל לרב אשי עובדא הות בי ר ?נפל לגו חלא מאי איבעיא להו ואם טעמו של רבנן ]של רב[ קיימא לן כוותיה.  מאוסין ומשביחין בטבע את תערובתן,
דהא איהו דאמר לעיל מדברי כולם נלמוד נותן טעם לפגם מותר.  ,א ודאי לא משום דקסבר דנותן טעם לפגם אסורדרב כהנ ,כהנא ואסר דאלמא אשבוחי משבח

נחתך חתיכות חתיכות ושרץ איסורה בכעדשה דכטומאתו כך איסורו וחיישינן דילמא בלע חתיכת שרץ  פירש רש"י ז"לאמר ליה ההוא אימרטוטי אימרטטא. 
ן במעילה פרק קדשי מזבח דשרצים המובדלין דהיינו שמנה שרצים שהבדיל הכתוב לטמא ומטמאין במותן בכעדשה אף איסור ובודאי הכי אמרינ ,בהדי חומץ

לאו דוקא בשרצים המובדלין שאפילו בשאר  ומיהואכילתן במיתתן בכעדשה והאיברין שלהן אין להן שיעור אפילו בפחות מכעדשה כטומאתן ולוקין עליהן. 
 הכי בשבועות ובחוליןדקיימ"ל כר' יוחנן דאמר  ,יין וחומץ ושמן וכיוצא בהן יש לחוש אפילו לפחות מכזית שהרי חצי שיעור דאורייתאהאיסורין שנתערבו ב

ה דחלא אימרטוטי אימרטטא ומתוך שנשתהא בו כל כך עד שנתמרטט איכא למיחש דילמא אגב חורפי ויש מפרשיםהילכך ליעבריה במסננת ולישתרי.  פג"ה
אימרטוטי שהוסר הראב"ד פירש דחלא ושכרא צונן בצונן הוא כיון דשהה טובא נותן טעם הוי דהוה ליה כבוש והרי היא כמבושל. ו טעמיה לשבח ואע"גמשני 

ה ולא שהוא בעצמו הוא שאמרנו שמאוס ובדילי אינשי מיניוזה מן התמה צמרו כשנפל שם ואינו פוגם אלא מחמת צמרו וזה שהוסר צמרו הרי הוא משביח. 
 מחמת צמרו אלא מחמת עצמו. רב אחא שיער חלא בחמשים ושמואל בר רב חייא שיער שיכרא בשיתין והלכתא אידי ואידי בשיתין. 

כל השרצים  והילכךאבל ביין ושמן ושאר כל המשקין לפגם הוא ושרי.  ,כתבו רבותינו הצרפתים ז"ל הלכה למעשה דלא אמרו אלא בחלא ובשיכרא ולענין עכברא
דכל נותן טעם לפגם מותר בין בנבלה ובהמה טמאה  ,אוסין שנפש האדם קצה בהן ובדלין מהן אין אוסרין תערובתן בפליטתן ואפילו נמחה גופן בתוך ההיתרהמ

עכברא דביתא גם כל שאפשר לבדוק ולהעביר במסננת בודק ומסננן. ו והילכךבין בשרצים שאסר הכתוב אותן אעפ"י שהן עצמן פגומין ומאוסין.  ,וכיוצא בהן
 .כן דמאוס הוא כיוצא בהן אלא שבשכרא וחלא צריך שיעור דילמא אשבוחי משבח בהו

 סעיף ב:

 שו"ת הרא"ש כלל כ סימן א 

 הסתפק, על העכבר הנמצא בשומן אווזים ולא אימרטט, אך שערותיה נפלו ממנה. אם שפכו מידי יום יום שומן בקדירה, כשטגנו עוד האווזות, אם יש לששאלת
השומן הוא  שהיה העכבר בתוכו ושפכו עליו שומן רותח, אז הכל אסור, כי השומן שנאסר אז נתבלבל בכל הקדירה. ואם ידוע שלא שפכו עליו שומן רותח, אם

. ואוסר כל סביבותיו כבוש הרי הוא כמבושל, כיון דשהא בתוכו זמן ארוך, קיי"לדהוא צונן;  קום למקום, אז הכל אסור, אע"גרך, שהעכבר מתנענע בקדירה ממ
 בע. ושלום, אשר בה"ר יחיאל ז"ל. ואם הוא קשה, אז יטלו סביב העכבר כדי נטילה והשאר מותר, אם יש בשומן ס' לבטל העכבר; וכדי נטילה הוא שיעור אצ

 מרדכי מסכת חולין הגהות מרדכי פרק כל הבשר רמז תשנה 

ווז מהותך והשיב וז"ל אי שפכו מידי יום יום כשמהתכים עורות השומן רותח באותה קדירה שאלו לה"ר אשר ז"ל מטוליטילא על עכבר שנמצא בשומן א
העכבר מנענע שהעכבר בו אז הכל אסור דעירוי ככלי ראשון ועוד כי שומן הנאסר בלול בכל הקדירה ואם ידוע שלא שפכו עליו שומן רותח אם השומן הוא רך ש

שהוא צונן כי ק"ל כבוש כמבושל ואי הוא קשה אז יטלו כל הסביב העכבר כדי נטילה והשאר מותר וכדי נטילה אע"פ בו בקדירה ממקום למקום אז הכל אסור 
 עובי אצבע ושלום אשר ברבי יחיאל:הוי כ

 ספר איסור והיתר הארוך שער ל 

אם נמצא עכבר בשומן אווזות מהותך אם יש להסתפק ששפכו מידי יום יום שומן רותח באותו כלי אז הכל אסור כי  וכתב במרדכי פ' כ"ה וכ"כ הרא"שז. 
רותח ע"י השומן שנאסר אז מכח עירוי מכלי ראשון נתבלבל אח"כ בכל הקדירה דשמא היה בו העכבר זמן מרובה וע"י ששפכו בו שומן רותח נחשב כל השומן 

אם ידוע הוא שלא שפכו עליו שומן רותח אם השומן הוא רך שהעכבר מנענע בו ממקום למקום הכל אסור אם אין ס' בשומן נגד העכבר אותו עירוי ונאסר הכל ו
י שהוא צונן מטעם כבוש הרי הוא כמבושל. ואם השומן קשה בעת מציאת העכבר אז יטלו סביב העכבר כדי נטילה והשאר מותר וכדי נטילה הוא כעובאע"פ 

. ונ"ל שאע"פ שידוע שבוודאי היה השומן רך בעת נפילת האיסור מאחר שנמצא העכבר בשולי הקדירה וספק דאורייתא הוא מ"מ אחר עת מציא' אצבע עכ"ל
מע אפי' האיסו' ושאילת חכם אזלינן וההיא שעתה קשה היה ואמרינן מיד אחר נפילת העכבר נתקשה תוך שיעור כבישה ולשון דשמא היה בו העכבר דנקט מש

בספק ם הי' הכלי פתוח ולא מוכחת מילתא היא אלא שאנו חוששין בו כל פעם לחומרא ומה שאנו תולין בשרץ הנמצא בקערה שמא עתה נפל היינו מטעם דא
ן טומאה אין מחזקינא' ודאי דינא הוא שחוששין כל פעם לחומרא בין בדאורייתא בין בדרבנן והא דתלינן בקערה לקולא לפי שכל הטומאות כשעת מציאתו ו

 ממקום למקום: 

 סעיף ג

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות אות מא 

בין שהיה  ועל מי שמצא אחד מן השרצים בקדרה כגון תולעת וזבוב ונמלה וצרעה וכיוצא בהן כתב הר"ף ז"ל בתשובת שאלה שמשליך אותו ולא נאסור התבשיל
 כשאר איסורין שבתורה בששים עורו חם בין שהיה צונן אבל אם נפסק אותו שרץ בתבשיל שי

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף כ עמוד ב 

 דרבא ורב ששת קיימא לן כרבא, דאפילו הדברים שחידש בהן הכתוב לאסור אותן ואעפ"י שהן פגומין ומאוסין, תערובתו אינו כיוצא בהן אלא כל ובפלוגתא
בתוך ההיתר אינו אוסר אא"כ משביח את תערובתו, כעכברא בשיכרא ובחלא שאעפ"י ]דף כ:[ שהוא  שנימוחשפגם אינו אוסר תערובתו, ואפילו היא בעצמו 

דבשלמא שאר האיסורין המושבחים כשנפגמו בין בפני עצמן בין ע"י תערובתן הותרו שהרי נשתנו  ואני תמה בזהעצמו מאוס ופגום משביח בחלא ובשיכרא. 
יסורין הפגומין והמאוסין מעיקרן כל שנתערבו בכדי אכילת פרס אעפ"י שהיתר נפגם, מ"מ הרי הוא טועם את משבח לפגם ולא אסרן הכתוב בפגמן, אבל הא

דלא אסרן הכתוב בפגימתו אלא לאכלו בפני עצמו, אבל כשנתערב בהיתר  ויש לי לומרהאיסור בעצמו בכענין שאסרו הכתוב ולמה הותר ע"י פגם שבתערובתו. 
ן שהוא נותן טעמו לפגם בתערובתו מותר, לפי שאינו נותן טעם אלא אדרבה פוגם וכענין שכתבתי בשאר איסורין דעלמא, שאנו שהולכין אחר נתינת טעמו כיו



בתערובתן ששים לבטלן, ואפילו יש בהן כזית בכדי  שאיןאחר  . ואני תמה עודמתירין אותן כשפוגמים קצת את תערובתן, ואעפ"י שבפני עצמן אסורים עד לגר
ין מפני מה אתה מתירו, והלא הוא כאלו הוא בפני עצמו, וכאלו נפל איסור מרובה לתוך היתר מועט, או שנפל מעט היתר מושבח לתוך איסורא פגומ אכילת פרס

מועט שלא אמרו אלא דוקא בשהיתר רבה על האיסור שהאיסור ה וי"לאלו, נאמר שיהא כל האיסור המאוס מעיקרו ניתר ע"י היתר זה המועט שנפגם בתוכו. 
ור את ההיתר בטל אצל ההיתר המרובה, דבכל התורה כולה הולכין אחר הרוב, ואי משום טעמו של איסור שהוא נטעם ונרגש בו כאילו הוא בעינו ונרגש בו לאס

וזרקו והרוטב מותר, לפי שאפילו נפל לתוך היתר מועט והכירו ונראה המרובה אדרבה הוא פוגמו כמו שאמרנו וכמו שכתבתי למעלה בשאר נותני טעמים לפגם. 
לל וכמו שאין כאן ממשו אלא טעמא, ואע"פ שמשערין בכולהו משום דמאי נפק מיניה לא ידעינן, השתא דאין בו בהנאתו בנותן טעם אינו אוסר תערובתו כ

רי אינו ממלא את הכלי אלא כל שטעם מפני שבודאי ידענו שאין פליטתו בכולהו, שה והטעם בכל אלושאמרנו למעלה בהיתר שנפל בקדירה שאינה בת יומא. 
ן בשיעור לשבח אנו מחמירין בו, שאנו חוששין שמא פלט עד שיתן טעם בתערובת. ולפיכך, כשטעמו קפילא ואינו מרגיש בו טעם מתירין אותו ואין משגיחי

 . כך נ"לטעמו כמי שאינו שהרי פגום הוא. כמותו של גוף האסור, וכמו שכתבנו למעלה, והילכך כשהאיסור פגום אין משערין בכולהו אלא בטעמו ו

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן קא 

עוד קדרה שלמה שנפל יתוש לתוך המרק ואינו נמצא שם, ואמרת שהכל אסור שאין ביטול לבריה אסורה. ונסתפק אם עירה מן המרק בכף או בקערה שאלת 
או בקערה מותר או אסור? ואם תמצא לומר מותר נדון כן להתיר הקדרה עצמה  וראה שאינו שם, אע"פ שהמרק שבקדרה אסור מפני חשש הבריה מה שבכף

 אע"פ שבלועה מאותו מרק או לא. 

והוא שתהא שלמה ושלא נפסדה צורתו. הא אם  ,שאין הבריה אוסרת בכל מה שהיא מחמת פליטתה אלא מחמת ממשה ,דברים ברורים אני רואה כאן תשובה
איותיהן נחתך ממנה אבר או אפילו היא שלמה ונתרסקה ונפסדה צורתה אבד שמה והרי היא כשאר האיסורין ובטלה. ואלו דברים פשוטים לא ראיתי לכתוב ר

כאן שום ספק. והקדרה עצמה מותרת בידוע שלא בלעה את  כי רבו. ומעתה מה שנבדק מן המרק ובידוע שאין שם גופה של בריה כמות שנפלה שם מותר. ואין
שפליטתה אינה אוסרת אלא בששים, וכמדומה שלמדת כן ממשנת )חולין דף צ"ו ב( גיד הנשה  ולפי שאמרתהבריה כמות שהיא ולא תפלטנה כמות שהיא. 

כי נראה לי שלא אמרו  אומר אניבו שצריך ששים כדי לבטל טעמו.  שנתבשל עם הגידין ששנינו והרוטב בנותן טעם. ועלה בדעתך שאפילו היתוש והזבוב כיוצא
וסר בטעמו אבל כל דבר הנמאס ושבדילין ממנו אנשים אינו א יד הנשה וצפור אסורה וכיוצא באלו,כן אלא בבריה שאינה מאוסה ולא בדילי אינשי מינה כג

ואמר רבא נותן  ,ע"ז פ"ו דף ס"ח ב( מההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא ואסריה רבאינו אוסר תערובתו אלא בטל ברוב. והראיה ) ונטל"פ ,שהרי הוא נטל"פ
 ומה ששנינואי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הילכתא כותיה או קא סבר עכברא בשיכרא אשבוחי משבח.  עם לפגם מותר וטעמא דרב לא ידענא,ט

 ו לברור בתוך פיו ולפיכך זורקה. משום דחיישינן שמא פשפש עומד בפיו בפני עצמו דאי אפשר למסתברא לי  ,היה אוכל את התרומה וטעם טעם פשפש זורקא

 שו"ת הריב"ש סימן תמט 

נותן טעם לפגם? מפורש במסכת ע"ג פרק אחרון )ס"ז:(: דמנבילה גמרינן לה. דמדקאמר רחמנא, גבי נבלה: לגר אשר בשעריך תתננה,  רולמה התי מה ששאלת
דלא אסרה תורה, אלא נבלה הראויה לגר, אבל אם נפסלה למאכל אדם, מותרת. ומפני זה התירו תבשיל שנתבשל בכלי אסור, כל שאינו בן ואכלה; ילפינן: 

 ומו נותן טעםיומו, דקים להו לרבנן כשהאסור אינו בעין אלא שהוא בלוע בקדרה, כשהוא נפלט בתבשיל נותן טעם לפגם הוא כיון שאינו בן יומו. אבל בבן י
והשקצים לשבח ואסור. ואפי' בשאין הקדרה בת יומא לא התירו אלא בדיעבד, אבל לכתחלה אסור לבשל בה כדאמרינן התם ]מסכת ע"ז[ גזרה אטו בת יומא. 

כגון זבובים ויתושים אע"פ שנפשו של אדם קצה בהם ומאוסים הם התורה אסרם כל שהם בעינם, אבל אם נתנו טעם בתבשיל בדיעבד התבשיל  המאוסים
 דנותן טעם לפגם מותר.  מותר,

 ספר הרוקח הלכות איסור והיתר סימן תסא 

ה"מ עכבר העולה על  ,אע"ג דקי"ל בע"ז עכברא בשיכרא אשבוחי משבחנמצא תולעת בפרי אם לא פירש מותר אבל פירש אסור תולעת הזבוב שנפל בקדירה 
 השולחן מלכים אבל זבוב אינו נותן טעם.

 האגודה מסכת עבודה זרה פרק ה 

 מספר הרוקח.  .אבל זבוב אינו נותן טעם ,היינו משום דעולה על שלחן של מלכים ,זבוב שנפל בקדירה אע"ג דקיימ"ל עכברא בשיכרא אשבוחי משבח

 דכי מסכת עבודה זרה פרק השוכר את הפועל רמז תתנה מר

 אבל זבוב אין נותן טעם. ,מצאתי בספר הרוקח תולעת הזבוב שנפל לקדירה אף על גב דקי"ל עכברא בשיכרא אשבוחי משבח

 שו"ת מהר"ם פדואה סימן עט 

לא נודע אלי דבר מהוראתו  ,דברי רשב"א שמביא הטור יו"ד בסי' ק"דועל הוראת זבוב הנמצא בקדירה אשר העיד מעל' על מעלת חמי הגאון שהורה להתיר מכח 
ל לקדירה זאת, וגם לא ראיתי אחרים נוהגין ככה, ואף כי גם הרוקח כתב ככה והמרדכי פרק בתרא דע"ז הביאו וז"ל מצאתי בספר הרוקח תולעת הזבוב שנפ

 ף על גב'א'ר"ל שאין נותן טעם לשבח, ואין ר"ל מחמת מעוטו, דמשמע לשון ובודאי עכ"ל.  ,אשבח משבח אבל זבוב אין נותן טעם אאע"ג דק"ל עכברא בשכר
 כלות אסורות, וכ"כט"ו דמאבמיימוני בהדי' כדברי הרוקח בפולשון 'אבל זבוב' שהוא מחלק בין טעם עכברא לשכרא לטעם זבוב לקדירה, וכן מסיים בהג"ה 

 מ"מ .ים המאוסים כעכברא וכיוצא בו אין אוסרים בפליטה אלא דוקא בחלא ושכרא דמשבחו בהו עכ"לגם הר"ן בפ' בתרא דע"ז וז"ל ומהא שמעינן שכל הדבר
שהוא מאוס בודאי כדאיתא  בר אע"גכי מצאנו דין עכ ,לא ראיתי מעשה משום מורה שנהג ככה באשר תקצר ידינו ושכלינו לדעת איזה הוא טעם לשבח או לפגם

א"כ יוכל להיות שגם שאר שרצים ועכבר גופי' יתנו טעם לשבח באיזה מין  ,ובשאר משקין פוגם ,בההוא פירקא מ"מ אמרו שבחלא ושכרא נותן טעם לשבח
לי לגדף איזה מורה אשר יורה לקולא  מ"מ חלילה ,ולא ידענא כי אין אנו נוהגי' בטעמא קפילא ארמאי בזמן הזה ,קדירה אשר יהיה טבעו כטבע חלא ושכרא

 בזה מאחר שיש לו על מי שיסמוך ולא נמצא חולק עליהן בדברי הפוסקים בהדיא: 

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טו )דפוס קושטנטינא( 

 כלל. לשבחכתב הרוקח דזבוב בקדרה אינו נותן טעם 

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה  -רבינו ירוחם 

כף כך אם נפל הזבוב בכף מכלי ראשון הכף אסורה ואם החזיר אותו כף לתוך הקדרה אפילו הדיחה לאחר שהשליך בה הזבוב צריך שיהיה בקדרה ס' מכל ה
כתב ועוד כתב הר"מ וכן הרא"ש בתשובה כי כף מלא מתבשיל שלקחו מהקדר' לטועמו ונמצא בו נמלה והתירו הר"אש כי לא היה בנמלה אחד מס' במלא הכף. 

 זבוב הנמצא בכף ולא הוחזר בקדרה צוה להגעיל הכף כי לא היה בכף ס' כנגד הזבוב. 

 ספר איסור והיתר הארוך שער כז 

ולא יהא ס' נגד כל הזבוב והטעם בטל בס' אפי' אם השרץ שלם כדאי' לעיל אך צריך ש ,א. זבוב או נמלה או שאר שרצים שנפלו לקדירה יסיר השרץ עכ"פ
לא כרבי אליעזר הרוק"ח פרק בתרא דע"ז ופרק כל הבשר שכתב שפרש הזבוב אינו אוסר ולא היה צריך ס' אלא נגד הזבוב בלתי הפרש.  המרדכיכ קיימ"ל

שמתירין אפי' אם נימוח הזבוב ברובה בעלמא מחמת מיאוסו וכש"כ כשהטעם לבדו  ולא כרשב"ם ורשב"אשכתבו הזבובים הפורחים אין בהן בנ"ט. והפרנס"ן 
ריך להסיר שם אלא אין חילוק כלל לזבוב ונמלה לעכבר או לאיסור אחר. ואם הזבוב מרוסקת ויש ס' נגדה אפי' נשאר גוף האיסור בתוכה מותר מכל מקום צ

חת ולא החזיר מה שמכיר מן האיסור. ויזהר להסירה בקיסם או בתבן וישליך אותה מיד לתוך האש כדי שלא יבא לידי תקלה ואם הסירה בכף מן הקדירה רות
 הכף לקדירה אין צריך בתבשיל אלא ששים נגד הזבוב לבד: 

 בית יוסף יורה דעה סימן קז 



אבל בזבוב  ,כי לא היה בנמלה אחד מששים במלוא הכף ,בתשובה שכף מלא תבשיל שלקחו מהקדרה נמצא בו נמלה והתירו בשם הרא"ש]ר' ירוחם[  וכתב עוד
בסימן ק"ד בשם הרשב"א דדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם  ולפי מ"ש רבינו .ע"כ ,הנמצא בכף צוה להגעיל הכף כי לא היה בכף ששים כנגד הזבוב

זבוב או הנמלה פשיטא דבכל כנמלים וזבובים ויתושים אפילו נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו אם ההיתר רבה עליו מותרים א"כ בכה"ג דליכא אלא פליטת ה
 ,}כוין דידוע כמה בלע{ שרבינו כתב כאן דין הזבוב וחלק על המצריכים ששים כנגד כל הכף ואע"פ ,רבוותא סברי כהרשב"א שם דכמה וכבר כתבתי .גוונא שרי

 :)ה(על האיסור שרי בכל גוונא  אבל איהו כהרשב"א ס"ל דכיון שההיתר רבה ,דלדבריהם קאמרפשר א ,ומשמע דכנגד הזבוב מיהא ס"ל דבעי ס'

 דרכי משה הקצר יורה דעה סימן קז אות )ה( 

כלל  ובאו"הפט"ו דהמ"א.  בהגמ"יוכ"ה דע"ז פרק השוכר ע"ב )סי' תתנה( ז"ל ומצאתי בספר רוקח )סי' תסא( דזבוב לית ביה טעם עכ"ל,  וכ"ה במרדכי)ה( 
ס' רק כנגד  כ"ז )דין א( כתב דאנן לא נהיגין הכי אלא הכף אסור וצריכים ס' נגד כל הזבוב דלא כהמרדכי שכתב בפרק בתרא דע"ז ופרק כל הבשר דא"צ אלא

סי' עט( שאנו נוהגין ) וכ"פ מהר"ם פדאווה בתשובה .אם נמצא זבוב בקערה שרי דאמרינן דלקערה נפלה שהיא כלי שני עכ"לאמנם הזבוב מלבד הפרש שבה. 
אם הוציא עם הכף דג טמא או שאר איסור שיש בו טעם אסור להחזיר ומיהו  .הסומך אדברי רוקח לא הפסיד עכ"ל אמנם המיקל ,לשער בששים נגד הזבוב

 נ כמו שנתבאר לעיל )סי' צח( מיהודלא אמרינן גבי כלי חנ" ,אבל אם עבר והכניסו שם א"צ לשער ששים כנגד כל הכף רק נגד האיסור שהוציא בו ,הכף לקדרה
 כלל כ"ז )דין ב( דנעשה נבילה וצריך ששים נגדו: באו"האם מן התבשיל היה בכף כתב 

 מנהגי מהר"ש מנוישטט סימן רז 

מחמת שונדל שמצאה זבוב בקערה בתוך תבשיל ורומזליש, ואז הגביה הזבוב בכף וזרק לחוץ, והייתה מסופקת אם היה הזבוב בקערה הייתה שאלתי למהר"ש 
היתה כלי נותנת הזבוב מתחילה בתוך הכף שערבה בו על הקערה, ואמר מהר"ש ז"ל שאין לחוש והכל מותר, וגם מה שנטלה בכף הזבוב מן הקערה, כי הקערה 

 . שני

 ים של שלמה מסכת חולין פרק ז סימן מט 

)ת"ה הקצר בית ד' דף ט"ז ע"ב( דברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם, כנמלים וכזבובים ויתושין, שבני אדם בדלין מהן  וכתב עוד ]הטור[ בשם הרשב"א
 דכל וכ"פ הר"ן,איפשר לבדוק ולהעביר במסננת, בודק ומסנן ע"כ, למאוסן, אפי' נתערבו בתבשיל ונמחה גופן לתוכו, אם ההיתר רבה עליו מותרין, ומ"מ כל ש

 ין להקל בזה,מה שנפשו של אדם קץ מהן, ובדיל ממנו למיאוס, ודומה לעכבר, ובעכבר ס"ל דפוגם כל המשקין, חוץ משכר וחומץ, וכבר כתבתי )בסימן מ"ח( שא
נן איזה שרץ פוגם, על כן אין לנו אלא עכבר, והדומה לו מן השרץ השורץ, אבל זבובים אפי' באותן ג' משקין שבודאי פוגם, מ"מ נ"ל שלא להקל, שלא ידעי

י הטור , שהרותימא לי, שהן מין שרץ העוף, ואינו מאוס כל כך, ותדע שהרי כל האחרונים הזכירו דין זבוב בקדירה כו', שאוסר עד ס', שפוגמיןויתושים מנין לנו 
והוי שכתב המרדכי )שם( להדיא בשם הרוקח )סימן תס"א( דאע"ג דעכברא בשיכרא אשבוחי משבח, זבוב אין נותן טעם, נמי הזכיר דין זבוב בסי' ק"ז, ואף 

כמהרר"י טרושי"ן )הגש"ד ליקוטים( דבתראי הוי, שכתב שהזבוב אוסר עד ס', וכן מצאתי בתו' בשם מהרר"ש  , מ"מ לא נהגינן כן, אלא קיימ"לכעץ בעלמא
 המרדכי, ומשום הכי אין להתיר כל היתושים וזבובים והדומה להם בפחות מס':קבלה שלא נהגינן כמו 

 אות בב"ח יורה דעה סימן קז 

טובא הלא מהרא"י )בליקוטים שבסוף  ותמיה ליולענין הלכה כתב בשלחן ערוך )קז,סע"ב( להתיר בזבוב אפילו אין בו ששים וכ"כ בהגהות שו"ע ושכן המנהג 
"ה הלכך אין לשנות מנהג הקדמונים ע"פ ר"ת )תוס' ע"ז עו א ד ,משא"כ עכשיו בדור הזה ,ור בזבוב והם היו יודעים מנהג וותיקיןש"ד( העיד שהמנהג הוא לאס

"ד ד"ה כתב בת( ומהר"ם )תשו' מהר"ם סי' קמג( והרא"ש )ע"ז פ"ו סי' לו( ויש לאסור בזבוב אם אין שם ששים וכבר כתבתי כך בסוף סימן ק"ד )עמ' תנח ס
מהרש"ל בפג"ה סימן מ"ט ושכך מצא כתוב בשם מהר"ש )מנהגי מהר"ש סי' רז( קבלה שכך פסק  שוב מצאתי .הרא"ש( והכי נקטינן דאין חלוק בין זבוב לעכבר

אלא נהגינן כמהר"י טרויש"ן וכל האחרונים שכתבו דהזבובים  ,שלא נהגינן כמ"ש המרדכי )ע"ז סי' תתנה( בשם הרוקח )סי' תסא( דהזבוב הוא כעץ בעלמא
 י המקילין דכדאי הם הרשב"א והר"ן והמרדכי בשם הרוקח לסמוך עליהם בשעת הדחק:אוסרים עד ששים מיהו במקום הפסד מרובה יש לסמוך אדבר

 אות דב"ח יורה דעה סימן קד 

היכא דאשכחן בתלמודא דמספקא ליה לרב אי עכברא בשיכרא וחלא אשבוחי אשבח  אווז אוסר עד ס' נראה דס"ל דכי דעכבר בשומן כתב הרא"ש בתשובה
, נמי דחלא ושיכרא לאו דוקא דה"ה לשמן ס"ל ,גאון דעכברא בשמן אוסר עד ס' בפג"ה על שם וכ"כ הרא"שמשקין אחרים הכי נמי איכא לספוקי ב ,אם לאו

דמטעם זה אסרו מהר"ם והרא"ש ושאר גאונים הזבוב שנפל לקדרה עד ס' דמספקא להו דשמא אשבוחי משבח במשקין ובתבשילין  ונראה וכך פירש ב"י,
ונראה משם דר"ת נמי ס"ל דהזבוב אוסר ואין זה אלא מטעמא דפרישית דשמא הזבוב  ,האריך בדין כף שהוציא בו זבוב מהקדרה ובסוף ש"ד ,וכסברת הגאון

 וכ"כ מהרא"י בהגש"ד ,וה"ה שאר דברים המאוסים ,אשבוחי משבח בתבשיל ואין להקל כלל כנגד רבותינו ר"ת ותלמידיו אחריו שעשו מעשה להצריך ס' בזבוב
אכן  ,בסימן ק"ז ס"ב להקל בזבוב ע"ש בהגהת שו"ע ודלא כמ"שכלל כ"ז סימן א'  וכ"כ או"ה, ן המנהג לאסור ולהצריך ביטול ס' בטעם הזבובסימן מ"ב שכ

  נראין דבריו. ,ל פליטתו דנט"ל הואמ"ש כאן בדין עכבר בשומן דבמקום הפסד גדול יש לסמוך אדברי המקילין דא"צ ס' לבט

 

 סימן קה

 סעיף א

  בבלי מסכת חולין דף צז עמוד בתלמוד 

שרי; אתו שיילוה למר בר רב אשי, אמר להו: אבא שרי. א"ל רב  -אסר, רב אחא בר רב אשי  -אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא בגידא נשיא, רבינא הנהו 
 -אלא שנתבשל בה, אבל נצלה בה  -ואל: לא שנו הרי הוא כמבושל, והאמר שמ -אחא בר רב לרבינא, מאי דעתיך, דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, כבוש 

 כרותח דמבושל, והא מדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל, מכלל דרותח דצלי קאמר! קשיא. -קולף ואוכל עד שמגיע לגיד! וכ"ת, מאי כרותח דקאמר 

  רש"י מסכת חולין דף צז עמוד ב

בחומץ ותבלין וכבש בהן איסור והיתר  - כבוש דהכא שרי דהאמר שמואל קולף ואוכל.דאסרת ליה אי משום דשמואל דאמר כו' והא רותח גיד  - מאי דעתיך
 שוליני"ר בלע"ז. ,יחד

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיא עמוד ב

הרי הוא  -הרי הוא כרותח, וכבוש  -אסור לאכול בה רותח; ושמואל לטעמיה, דאמר שמואל: מליח  -אמר רב יהודה אמר שמואל: קערה שמלח בה בשר 
 כמבושל. 

  רש"י מסכת חולין דף קיא עמוד ב
 ור.לפי שנבלע בה הדם ונותן טעם ראשון הוי כאיסור גמ - קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה דבר רותח

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מ עמוד ב

. ומדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל, וגבי מליח אמרינן הרי הרי הוא כמבושל בחומץכבוש . לפי שנבלע בה הדם: קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח
 הוא כרותח, שמעינן מיניה דמליח לאו כמבושל הוא אלא כרותח דצלי, והכי דייקינן בגמרא בפג"ה )דף צז:(. 

  רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ה סימן יא



קמיה דרב ששת לימא קסבר רב נותן טעם לפגם אסור. אמר להן רב ששת ההוא עכברא דנפל לגו חביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא, אמרוה רבנן [ יא]
 תימהובדילי אינשי מיניה ואפ"ה אסריה רחמנא, הילכך בטעם לפגם נמי אסור.  והאי חידוש הוא דהא מימאיס מאיס בעלמא סבר רב נותן טעם לפגם מותר,

ומר לל זבוב ביין צונן אסור, והלא העיד הרשע )מגילה יג:( שכך נהגו וזרקו ושותה, יש דהאי שיכרא וחלא דלקמן צונן הן למה נאסרו בנפילת עכבר, וכי אם נפ
דנחשביה כבוש כמבושל, )ושמעה( בשם  בחומץ ובשכרולא פירש התורה כמה יעמוד   ששהה בו זמן מרובה והוה ליה כמין כבוש, ונפלט טעמו בשכר ובחומץ.

בוש, ובולע ופולט כמבושל, וראייה מדאמר בחולין )דף קח.( בשר בחלב דחדוש הוא. דאי תרי ליה כולא ריצב"א דאם שהה בתוכו יום שלם מעת לעת נקרא כ
רין אסור. ומה חדוש הוא, כל איסורין שבתורה נמי דינו כך דצונן בצונן לא מיתסר ולא בלע, אלא ודאי זהו חדושו, דכל איסו -יומא בחלב שרי, אי בשיל ליה 
 אם שראו יום שלם נאסרו מטעם כבוש, ובבשר בחלב חדוש הוא דאינו נאסר אלא דרך בישול. שבתורה אע"ג דצונן לא בלע

  רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן מט

 "א שיאסור לאלתר כיון שהוא צונן.הילכך אני אומר שהכבוש בציר ונטלו מיד א ,ואמרינן כבוש הרי הוא כמבושל ,בצירלפי שהאיסור הוא מחמת שנכבש 

ובפחות משיעור זה לא נאסר  ה שבתוך הציר,שיעור זה נאסר כל מאם נכבש בתוך הציר כ ,הוי כאילו נתנו על האור כדי שירתיח ויתחיל לבשלושיעור כבישה 
 אלא כדי קליפה כדין מליח הרי הוא כרותח.

  מעדני יום טוב חולין פרק ח סימן מט אות צ

 ב", דהא בפ"ב דמסכת ע"ז דין ך' ובפלנכבש דעלמא בדבר צונן ,צריך לחלק בין הכא שנכבש בציר שהוא רותח ושיעור כבישה הוי כאילו נתנו על האור כו'.]צ[ 
 סימן י"א כתב דשיעורו מעל"ע.

  רלגחמודות חולין פרק ח סימן מט אות דברי 

אין ואבל אנו נוהגין לאסור אפי' לא שהה כי אם מעט עד שנראה מעט ציר בכלי, כ"כ בארוך, וכתב רמ"א דכן נוהגים  .ובפחות משיעור זה לא נאסר כו' )רלג(
 לשנות. 

  מרדכי מסכת ביצה פרק יום טוב רמז תרעד

מר כן, דתנן )פ"ק דשבועות( ורד פרק כל הבשר אמר שמואל כבוש הרי הוא כמבושל. ובכמה מקומות פרש"י בחומץ, אבל בלא חומץ אינו כמבושל. ואי אפשר לו
ונראה דכבוש מיקרי ששהה כבר ג' ימים בדבר לח ואז הוי כמבושל ופולט טעם  .ישן שכבשו בשמן חדש חייב בביעור אלמא בלא חומץ הוא נותן טעם כמבושל

והיינו דקאמר  ,מה פולטו ג' ימים אף בולעו ג' ימים ,ממלאם ג' ימים ומערן מעת לעת וכפולטו כך בולעו במסכת ע"ז קנקנים של ע"ז כדאמרי' ,וקולט טעם
ים הלכך כל דבר איסור הלח ששהה בכלי היתר ג' ימ ,שהוא צונן ומכניסו לקיום ג' ימים קאמר *ג' ימים( אסור ביין נסך אע"פבמסכת ע"ז כל שמכניסו לקיום )

וכ"פ  ,וכן קבל ה"ר שמואל מבונבורי"ק מפי ר"א ממיץ .הרי הוא כמבושל דכבוש ג' ימים ,על כן אם נמצא בדבש חתיכה של נבילה אסור כל הדבש .נאסר
וראיה מהא דאמרינן בשר בחלב חידוש הוא דאי תרו ליה  ,דבשריית יום ולילה חשיב כבוש כמבושל ,אמנם רבי מאיר פי' בשם רבי' יצחק בר' אברהם .ראבי"ה

 ומה שאנו אוכלים .חלבדאל"כ מאי חידושיה דבשר ב ,מכלל דבשאר איסורי אי תרי ליה כוליה יומא בצונן אסור .וכי בשיל ליה אסור ,כוליה יומא בחלבא שרי
שמרתיחין את הדבש  . ובס"י כתב ר"א ממיץ אע"פמשום דהוי כנבלה סרוחה ולא אסרינן הדבש ,שהדבורים המתים מעורבים בו יותר מג' ימים דבש אע"פ

 עיין פ"ב דמס' ע"ז. ,מתים מעורבין בהם מותר הדבש דהדבורים נותן טעם לפגם בדבש כשמפרישין ממנה השעוה ודבורים

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק השוכר את הפועל רמז תתנד

צונן אם ב ]דף סח ע"ב[ עכברא בשיכרא וא"ת למה אסור והלא צונן בצונן הוא וי"ל דע"י ששהה שם )ימים רבים רגיל לפלוט טעמו ר"ת פסק דבשר שנפל בחל
 .והביא ראיה מפ' אלו עוברין והיינו טעמא דחשבינא ליה ככבוש וכבוש הרי הוא כמבושל ,שהתה ג' ימים( אסור משום דהוי ככבוש

  ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף קיד

ן. והילכתא כבוש הרי הוא כמבושל. רבותי' פירשו כשנכבש ביין וחומץ. ואני קיבלתי אפילו בשאר דברים. דחזינן במסכת שביעית )פ"ז מ"ז( כבוש לגבי שמ
 ושמעתיכבישול. כשמואל, דכי היכי דליתא לדרבין לגבי מליח הכי נמי ליתא לגבי כבוש, דכבוש דומה לבישול דחמיר טפי ממליח בזה שהטעם מתפשט בכולו 

 שכבישה היא אחר ג' ימים ודוגמא לדבר עירוי ג' ימים )ע"ז לג.(, וכפולטו כך בולעו. ואין הנדון דומה לראייה.

 אות ב הגהות שערי דורא שער י סימן כב

ובולע. וריב"א ז"ל אוסר אפילו ביום ר"ת דבשר ששהה בתוך חלב צונן יותר מיום אחד, שהוא אסור מדרבנן. דהוי כבוש והרי הוא כמבושל ומפליט  פסק ]ב[
 אחד וכן כל איסור צונן בצונן ביום אחד אסור. א"ז פ"ב דע"ז.

  עיף חס בית יוסף יורה דעה סימן צא

אמרינן בוש, דכתוב בהגהות שערי דורא )סי' פה ס"ק יד, וסי' כב ס"ק ב( בשר שנפל בחלב צונן פסק ר"ת דאם שהה יותר מיום אחד שהוא אסור מדרבנן מטעם כ
וש אלא בפרק אלו עוברין )פסחים מד:( דאי תרו ליה כולי יומא שרי, משמע, הא יותר מיומא חד אסור מטעם כבוש ודלא כאותם האומרים דלא אמרינן כב

חייב בביעור וריב"א בחומץ דהא עכברא בשיכרא פ"ב דע"ז )סח:( דהיינו צונן בצונן דאסור מטעם כבוש ותנן במסכת שביעית סוף פ"ז ורד שכבשו בשמן חדש 
ו גבינות שנעש אוסר אפילו ביום אחד וכן כל איסור צונן בצונן ביום אחד אסור אור זרוע )ע"ז סי' רפה( עכ"ל. ואם הוא אסור בהנאה כתבתי בסוף פ"ז. דין

 בדפוסי הגוים כתב רבינו בסימן הנזכר.

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן תקיד

אימרטט. דאיכא מאן דאמר דוקא בשהיה השכר חם ואתה דנת לאסור בצונן. דכל היכא דאמרטט אפילו אין השכר חם כיון ומאי דכתב מר בפירוש אימרטוטי 
שאין לו שיש לו קיוהא הוי ככבוש. יפה דנת. וכן כתבתי אני שם בחבורי משם קצת מן המפרשים. ומכלל זה נכר שלא בא לידך הארוך. גם מה שאמרת דכל 

תו במים קודם מליחה שאינו בולע מן הדם. גם זה פשוט דלא אמרו אלא בדברים החריפין כמלח וחומץ וכיוצא באלו. וכדאמר שמואל קיוהא בבשר ששורין או
 ע"ו( צד צולין )דף)חולין פ"ח דף קי"א( מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל וכדאיתא נמי /חולין קי"א/ בבר יונה דנפל לכדא דכמכא. וגרסינן בפרק כי

 וזה פשוט. ,צונן לתוך צונן דברי הכל מותר. ולא נתן שיעור לשהיית זה בתוך זה

  תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

וכתבו בתוספות  .שמשליכו שלם משערין הטעם בס' שמא השביח השכר או החומץ כך פשוט בע"ז , אע"פשכר ו שום שרץ שנפל לתוך חומץ או לתוךעכבר א
א שזה הזמן מרובה הוא מעת לעת שכל איסור "בבוב כיון שזורקו שותה השאר. ופירש ריכגון ז ,הה שם זמן מרובה דאם לא שהה כן צונן הוא ומותרודוקא שש

 כדאיתא ואם נמוח השרץ אפילו תוך מעת לעת משערי' בס'. ,שבתורה אפילו צונן כיון ששהה מעת לעת ה"ל כמבושל זולתי בשר בחלב

  תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

 ולי יומא שריודבר לח צונן בצונן ושהה בו מעת לעת דינו כרותח והיינו כבוש שהו' כמבושל וכן כתב אבי העזרי והר"אש זולתי בשר בחלב דאפי' תרו ליה כ
 ובבשר וחלב כתבתיו.

  תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ג -רבינו ירוחם 

לוי וערוי כמו שאכתוב והדיחן לבד או נתיבשו ונתן בהן יין ושהה בו היין מעת לעת אסור בשתיה אפילו לפר"ת שכתב שסתם יינם כל אותן הכלים שצריכין מ
. אבל לא שהה בטל בס' כדאמרינן בכל איסורי דאפילו צונן בצונן אם הוא דבר לח ושהה בו מעת לעת דינו כרותח זולתי בשר בחלב כמו שכתבתי בדיני תערובת



שאין לומר שיאסר מיד שמיד יפלוט היין  ,כלומר ששהה בתוך הכלי מעת לעת ,כי לא נאסר היין כי אם במכניסו לקיום ,יין מעת לעת מותר אפילו בשתיהבו ה
ת כן כתב אבי ואפילו נאמר כי כשהכלי של גוי הוא כמכניסו לקיום ויאסר מיד כשאין מכניסו לקיום אינו נאסר עד שישהה בו מעת לע ,האסור לכנוס לתוכו

 העזרי והרא"ש.

  תורת הבית הקצר בית ד שער א

 כל הכבושין הרי הן כמבושלין.

  ספר איסור והיתר הארוך שער ל

 ה. אפי'ר כבישא. בפ"ב דביצה ופ' כ"ה אמר שמואל כבוש הרי הוא כמבושל פי' כל דין שנוהג באיסור שנבלע בהיתר ע"י בישול כך דינו אם נכבש בתוכו כשיעו
ן פ"ב דביצה בשם ראבי"ה ואפי' בלא חומץ ודבר חזק. אלא אף בשאר משקין שאין חזקין וחריפין כלל דתנן פ"ז דשביעית ורד יש בצונן. וכתב שם במרדכיצונן 

שאר איסור  שכבשו בשומן חדש חייב בביעור אלמא בלא חומץ נמי הוה נ"ט כמבושל עכ"ל. והילכך היתר שנפל לתוך איסור ושהה בתוכו כשיעור כבישה בכל
ם או י"נ או לבד מבשר בחלב. אפי' צונן ותפל בצונן ותפל בדבר שאין מתערב האיסור תוך ההיתר שהיינו דבר יבש בתוך דבר לח כגון בשר תפל שנפל לתוך ד

שלם אסור מה"ת דכבוש הרי הוא במשקה אחר אפי' שאין איסורו מגופו. וכן שרץ מת שנפל לתוך מאכל צונן שיש בו רוטב או שאר ליחלוחית ומשתהו ביה יום 
 ידוש הוא דאיכמבושל דודאי בולעין זה מזה כדאי' לקמן והיינו בכל שאר איסורין לבד מבשר וחלב שאין איסור שרייתו אלא מדרבנן כדאמר בגמ' בשר בחלב ח

 יעתה בכולה כמו הבישול: תרו ליה כוליה יומא שרי מדאוריי' דדוקא דרך בישול אסרה תורה ואי לא בלע מן החלב מאי חידוש ובל

וא דאי ב. וכתב לשם במרדכי פ"ב דביצה בשם מהר"ם וריב"א וכ"כ באגודה דכבישת יום שלם ר"ל מעת לעת. ובהכי סגי ליה מדאמרינן בשר בחלב חידוש ה
היינו מע"ל והילכך שריי' בשר בחלב אין תרו ליה כולא יומא וכו'. גם שמעינן מהכא מדאמרינן מותר מדאוריי' ש"מ שמדרבנן מיהא אסור בשריית יום שלם ד

הכי  איסור אלא כשידוע לנו בודאי שהבשר שרה בתוכו מע"ל כגון שהחלב היתה מכוסה מע"ל קודם שנמצא בה הבשר או בכה"ג שיש רגלים לדבר ואי לאו
 יתרע ליה חזקתיה:מותר דשמא עתה נפל דספק דרבנן לקולא. אבל בשאר איסורים שמדאוריי' הן הוי ספיקא לחומרא וכבר א

 ג - סעיף ב

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עה עמוד ב

יקמוץ את מקומו. סכו בשמן  -יטול את מקומו. נטף מרוטבו על הסולת  -יקלוף את מקומו. נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו  -. נגע בחרסו של תנור משנה
י ו דמים על בנלא יעשנ -יקלוף את החיצון. סכו בשמן של מעשר שני  -ידיחנו, ואם צלי הוא  -יאכלו, אם של ישראל, אם חי הוא  -תרומה, אם חבורת כהנים 

 חבורה, שאין פודין מעשר שני בירושלים.  

אה דברי הכל מותר. חם לתוך צונן, וצונן לתוך חם; רב אמר: עילאה גבר, ושמואל אמר: תת -אסור. צונן לתוך צונן  - דברי הכל -איתמר: חם לתוך חם  גמרא.
משום הכי יטול את מקומו, דאזל  -דעתך בחרס צוננת. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר  יטול את מקומו. קא סלקא -: נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו תנן גבר.

ולא צלי מחמת  -קא מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס, ורחמנא אמר צלי אש  -רוטב מרתח ליה לחרס, והדר חרס מרתח ליה לרוטב. וכי הדר רוטב אפסח 
כדאמר רבי ירמיה אמר שמואל: בסולת  -אקורי מיקר ליה לרוטב, אמאי יטול את מקומו?  - דבר אחר. אלא לשמואל דאמר תתאה גבר, חרס כיון דצונן הוא

משום הכי  -יקמוץ את מקומו. קא סלקא דעתך בסולת צוננת. בשלמא לרב, דאמר עילאה גבר  -: נטף מרוטבו על הסולת תנןרותחת, הכא נמי: בחרס רותח. 
ולא  -, והדרא סולת ומרתחא ליה לדידיה, וקא מטוי רוטב מחמת חמימותא דסולת, ורחמנא אמר צלי אש יקמוץ את מקומו, דמרתח לה לסולת דהדר הודרניה

אקורי קא מיקר ליה למה לי יקמוץ את מקומו? )תסגי ליה ביטול את מקומו!(  -צלי מחמת דבר אחר. אלא לשמואל, דאמר תתאה גבר סולת כיון דצוננת היא 
יקלוף  -ידיחנו, אם צלי הוא  -יאכלו. אם של ישראל, אם חי הוא  -סכו בשמן של תרומה, אם חבורת כהנים  תנן:רותחת. אמר רבי ירמיה אמר שמואל: בסולת 

מבלע  -אמטו להכי סגי ליה בקליפה, משום דעילאה צונן הוא. אלא לשמואל, דאמר תתאה גבר כיון דחם הוא  -את החיצון. בשלמא לרב דאמר עילאה גבר 
 אסור, וכן צונן שנתן לתוך חם -: חם לתוך חם תניא כוותיה דשמואלשאני סיכה, דמשהו בעלמא הוא דעבידא.   -בקליפה? ניתסר לגמרי!  בלע, אמאי סגי ליה

: ימאמדיח. חם לתוך צונן מדיח. כיון דחם הוא, אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא, קליפה מיהא ניבעי! אלא א -אסור. חם לתוך צונן וצונן לתוך צונן  -
 -ך צונן אסור. חם לתוך צונן, וצונן לתו -בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח, וכן צונן שנפל לתוך חם  תניא אידך:מדיח.  -קולף, צונן לתוך צונן  -חם לתוך צונן 

 -קולף, צונן לתוך צונן  -תוך צונן מדיח. חם לתוך צונן מדיח? כיון דחם הוא, אדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא, קליפה מיהא ניבעי! אלא אימא: חם ל
 מדיח.

 רש"י מסכת פסחים דף עה עמוד ב

מן הפסח מקום שנגע בתנור, כדמפרש בגמרא שנתבשל שם מחום התנור, ולא צלי אש  - יקלוף נגע הפסח בחרסו של תנור. - נגע בחרסו של תנור וכו' :משנה
 - וחזר אליו בתנור מרוטב על החרס. -נטף  הוא כדאמרן לעיל משום שנאמר צלי אש צלי אש שני פעמים, למעוטי תנור שגרפו, וחרס הדפנות גרוף ועומד הוא.

 דלא סגי ליה בקליפה אלא בנטילה יפה יפה בעובי, דשומן נבלע בתוכו הרבה, ואותו שומן מבושל - מקומו יטול את שחזר שומן שנתחמם מן החרס ונבלע בפסח.
מפרש בגמרא בסולת רותחת דמטוי רוטבו מחום הסולת, והוי צלי מחמת דבר אחר ואסור למיכליה לההוא רוטב  - נטף מרוטבו על הסולת מן החרס )היה(.

בעי  -צלי  דלא בלע. - אם חי ידיחנו. הילכך יקמוץ את מקומו וישרוף אותו קומץ כשאר קדשים פסולין -ם צלי אש שבתוך הסולת משום אל תאכלנו כי א
 ואפילו לאוכלו שם בקדושה, דכי ירבה ממך הדרך ונתתה בכסף כתיב )דברים יד(. - אין מוכרין מעשר שני בירושלים קליפה, משום דבלע.

העליון נוצח, הלכך: חם לתוך  - עילאה גבר דבלע היתר מאיסור. - אסור לב רותח, או אחד של איסור ואחד של היתר.בשר רותח לתוך ח - גמרא. חם לתוך חם
 - ושמואל אמר תתאה גבר שהעליון מצננו לתחתון, ולא בלעי. -אסור, שהעליון מחממו לתחתון והרי שניהן חמין ובלעי מהדדי, וצונן לתוך חם מותר  -צונן 

והדר  בהא הילכתא כשמואל, דהא תניא תרתי מתניתין כוותיה כדלקמן. -נן מותר וצונן לתוך חם אסור, ואף על גב דהילכתא כרב באיסורי הלכך חם לתוך צו
 - לסולת דהדר הודרניה ואמאי יטול את מקומו, ולא גרסינן בקולף את מקומו סגיא. -אקורי מיקר ליה  דהוי צלי מחמת דבר אחר. - חרס ומחמם ליה לרוטב
דאקורי קא מיקר ליה  - צונן הוא והכא נמי לא גרס ביטול את מקומו סגיא. - ואמאי יקמוץ לשון סחור סחור ליה. - הדר הודרניה לסולת אשר סביבותיו.

 אלמא תתאה גבר. - וצונן לתוך חם אסור וקליפה מיהא בעיא דאפילו צונן גמור הוא הפסח מאחר שנצלה ויבש שאי אפשר דלא עייל ביה סיכת השמן פורתא.
  קודם שיצטנן בלע כל דהו. - עד דמיקר ליה

 רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן לד

 גבר צונן לתוך חם רב אמר עילאהחם לתוך צונן  צונן לתוך צונן דברי הכל מותר ]לד[ גרסינן בפרק כיצד צולין )דף עה ב( איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור.
קר . חם לתוך צונן אדמיושמואל אמר תתאה גבר ואמרינן תניא כוותיה דשמואל חם לתוך חם וכן צונן לתוך חם אסור. צונן לתוך צונן. וכן חם לתוך צונן מדיח

וכן  חם אסור. חם לתוך צונן בשר רותח שנפל לתוך חלב רותח וכן צונן שנפל לתוך :אלא אימא חם לתוך צונן קולף. צונן לתוך צונן מדיח. תניא אידך ליה בלע.
למה הביא הש"ס הברייתא  תימהמדיח.  -צונן לתוך צונן  ,קולף – מדיח. חם לתוך צונן מדיח אדמיקר ליה בלע. אלא אימא חם לתוך צונן -צונן לתוך צונן 

ך צונן בעי קליפה. בדבר דלא שייך קליפה מותר. ואף על גב דחם לתו בשר רותח לתוך חלב צונן שרי החלב,דקמ"ל ד וי"לשנייה שהיא לגמרי כמו הראשונה. 
חלב הוה ליה לפרושי  ואם איתא דאיכא שום איסורא גבי ,ושמעינן דבר זה מדאיירי ברישא בבשר בחלב וסיפא לא איירי אלא בקליפה והדחה דשייכי בדבר יבש

  וריב"א היה מצריך ששים לכדי קליפה: מאי דיניה,

 א עמוד בהר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף מ

איסור חם  חם לתוך צונן וצונן לתוך חם.. איסור חם שנפל לתוך היתר חם או בהפך: איתמר חם לתוך חם דברי הכל אסור )דף עה:(גרסי' בפרק כיצד צולין 
ושמואל אמר תתאה הלכך חם לתוך צונן אסור וצונן לתוך חם סגי ליה בקליפה:  רב אמר עלאה גבר .שנגע בצונן של היתר או צונן של איסור שנגע בחם של היתר



ופלוגתייהו דרב  .וצונן לתוך חם דינו כחם לתוך חם דאסור .ומיהו קליפה בעי כדאמרינן בסמוך דאמקרר ליה בלע ,. הלכך חם לתוך צונן סגי ליה בקליפהגבר
. חם תניא כוותיה דשמואלהאחד מהם על האור או האיסור או ההיתר כלהו מודו דכחם בתוך חם דמי: שאילו  ,ושמואל בשנטלו מן האור אלא שעדיין הוא חם

אלא אימא חם לתוך צונן קולף. דאע"ג משום דתתאה גבר:  חם לתוך צונן מדיח.לתוך חם ואחד מהם של איסור ושניהם ניטלו מן האור אלא שעדיין הם חמין: 
היינו  ,ואמרינן נמי דבשר צונן שנפל לתוך חלב רותח אסור ,דכי אמרינן צונן לתוך חם אסור ,א"ה ז"ל בפירוש ההלכות. וכתב הרדתתאה גבר קליפה מיהא בעי
 ,ונראה שלמד מדתנן התם ]שם[ גבי פסח נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו .דהכי איתא התם בפכ"צ כי סגי, ואמרדבעי נטילת מקום ומיהו בה

 ,דכיון דלמ"ד עלאה גבר סגי בנטילת מקום וסובר הרב ז"ל .בשלמא למ"ד עלאה גבר אמטו להכי יטול את מקומו ,ף עו א[ קס"ד בחרס צוננתואמרינן התם ]ד
 ,קוםאלא התם מפני שהוא צלי דאין שם רוטב אינו אוסר אלא כדי נטילת מ ,ולא נ"ל כןה"נ לדידן דקי"ל תתאה גבר סגי בנטילת מקום בצונן לתוך חלב רותח. 
אלא שכיון שנפל למקום ידוע  ,ומה שלא אסרוהו כולו היינו מפני שיש בו ששים לבטלו ,ומיהו הצריכו נטילת מקום ולא התירוהו בקליפה מפני שהוא מפעפע

ולפיכך הצריכו בו הכשר אמצעי דהיינו נטילת מקום שהוא יותר מן  ,או שמא כיון שנטף מרוטבו וחזר אליו דומה קצת לרוטב שבקדרה ,צריך נטילת מקום
סכו בשמן של תרומה אם חבורת  , מדאמרינן התם ת"שובר מן דין ]דאפילו אין שם ס' לבטלו[ משמע דהתם לאחר שסלקו הפסח מעל האור מיירי ,הקליפה

בשלמא למ"ד עלאה גבר אמטו להכי סגי ליה בקליפה דאקורי קא מיקר  ,את החיצוןיקלוף  -ואם צלי הוא  ,ידיחנו –ואם של ישראל אם חי הוא  ,כהנים יאכלו
ומש"ה לא אמרינן ביה מפעפע לאסור את כולו  ,אלא לאחר שסלקו מעל גבי האור מיירי ,ובודאי שאם היה על האור לא שייך למימר אקורי קא מיקר ליה ,ליה

 ,וכן בשר צונן לתוך חלב חם כיון דקי"ל דתתאה גבר משמע שכולו אסור ודאמרינן ,וך רוטב של איסור חםאבל היתר צונן שנפל לת ,כיון שהוא צלי ואין שם רוטב
 אבל לרב דאמר עלאה גבר כולו אסור: ,היינו משום דקי"ל דתתאה גבר ,אבל צלי קליפה בעי ופרישנא לה בצלי חם

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב

 מותר. והיכי דמי יד סולדת בו? אמר רחבא: כל שכריסו של תינוק -אסור, אין יד סולדת בו  -ואחד מים, יד סולדת בו אמר רב יהודה אמר שמואל: אחד שמן 
שמע מינה  נכוית. אמר רבי יצחק בר אבדימי: פעם אחת נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי, ואמר לי: טול בכלי שני ותן.

 שמן יש בו משום בשול, ושמע מינה: כלי שני אינו מבשל, ושמע מינה: הפשרו זהו בשולו.תלת, שמע מינה: 

 תוספות מסכת שבת דף מ עמוד ב ד"ה שמע מינה

ויש  תימה, מאי שנא כלי שני מכלי ראשון, דאי יד סולדת אפי' כלי שני נמי, ואי אין יד סולדת אפילו כלי ראשון נמי אינו מבשל. – וש"מ כלי שני אינו מבשל
ג ע"ל כלי שני אלומר, לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור דופנותיו חמין ומחזיק חומו זמן מרובה, ולכך נתנו בו שיעור דכל זמן שהיד סולדת בו אסור, אב

  דיד סולדת בו מותר, שאין דופנותיו חמין והולך ומתקרר.

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף צה עמוד ב

טעונין מריקה ושטיפה; ר"ש אומר: קדשים קלים אין טעונין  -אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכה רותח, אחד קדשי הקדשים ואחד קדשים קלים  מתני'.
  ."ואשר תבושל בו ישבר"אין לי אלא שבישל בו, עירה לתוכו רותח מנין? ת"ל:  -ו ת"ר אשר תבושל ב גמ'.מריקה ושטיפה. 

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שבת פרק ג הלכה ה

 ר שיש בו' האילפס והקדירה שהעבירן מרותחין לא יתן לתוכן תבלין אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי ר' יהודה אומר לכל הוא נותן חוץ מדבמתני
חד אחד שבישל בו א מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה? ר' יונה אמר אסור ועירוי ככלי ראשון הוא, חיילה דר' יונה מן הדא,גמרא: חומץ וציר.  

ולע?!  כלי נחושת ב שעירה לתוכו רותח. א"ר יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אינן מתבשלין. התיב רבי יוסי בי רבי בון והתני אף בכלי נחושת כן, אית לך למימר
מי רבי מנא עשה כן בשבת חייב משום מבשל? עשה מהו לערות מן הקילוח? א"ר חנניה בריה דר' הלל מחלוקת רבי יונה ור' יוסי. רבי יצחק בר גופתא בעא קו

ה חתיו. ר' יודכן בבשר וחלב חייב משום מבשל? א"ל כיי דמר ר' זעירא ואי זהו חלוט ברור כל שהאור מהלך תחתיו. וכא איזהו תבשיל ברור כל שהאור מהלך ת
 ין בחומץ:אומר לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. על דעתיה דרבי יודה מלח בציר י

 שבת פרק ג הלכה העל הירושלמי ידיד נפש ביאור 

יָרן מתני' ֵדיָרה ֶשֶהֱעבִּ ַהקְּ ָפס וְּ ילְּ תֹוָכןמעל האש סמוך לחשיכה והם עדיין  ָהאִּ ֵתן לְּ ין, לֹא יִּ רּוָתחִּ ין לאחר שתחשך ת מְּ לִּ אשון כשהוא רותח, הוא מבשל כי כלי רַּבְּ
ָעָרה אא תֹוְך ַהקְּ חּויֲָבל נֹוֵתן הּוא לְּ תֹוְך ַהַתמְּ הטעם שנותנים לתוכם וקערה ותמחוי הם כלים שנותנים בהם את האוכל מהקדירה או מהאילפס, ודינם כלי שני.  ֹו לְּ

הּוָדה אֹוֵמרתבלין הוא, כי הקערה והתמחוי הם כלי שני ואין התבלין מתבשל בהם הם רותחים, מותר לתת תבלין גם לקדרה או לאילפס כש ַלֹכל הּוא נֹוֵתן, . ר' יְּ
יר ָדָבר ֶשֶיש בֹו חֹוֶמץ ָוצִּ  שמתוך שהם חריפים הם מתבשלים בקל. חּוץ מִּ

ַמָטה דנה הגמרא  גמ' ּלְּ ין מִּ לִּ יֵתן ַתבְּ ָערֹות ֲעֵליֶהןבכלי ַמהּו לִּ ָלה? מים רותחים  ּולְּ ַמעְּ ּלְּ ? ר' ירוי דינו ככלי שני ומותרהאם עירוי דינו ככלי ראשון ואסור, או עמִּ
ן ַהָדאיֹונָ  ַר' יֹוָנה מִּ אשֹון הּוא. ַחָייֵלה דְּ י רִּ לִּ כְּ ירּוי כִּ עִּ גבי מריקה ושטיפה של קדירה שבישל לכוחו, ראייתו של ר"י מזה, ממשנה זו בזבחים פרק יא,  ה ָאַמר ָאסּור וְּ

תֹוכֹו רֹוֵתחַ בה קדשים יָרה לְּ יֵשל בֹו ֶאָחד ֶשעִּ אמר בין בישול בין וקלים טעונים מריקה ושטיפה, כי הכלי בלע מהקודש.  בין קדשי קדשים בין קדשים . ֶאָחד ֶשבִּ
י ֶחֶרס בֹוֵלעַ דוחה את הראיה  א"ר יֹוֵסיעירוי, השווה עירוי לבישול.  לִּ ַמן כְּ ין ֵאינָ שם מדובר בכלי חרס שבולע בקל גם בעירוי, אבל  תִּ לִּ יןַתבְּ לִּ ָבשְּ תְּ בעירוי אלא  ן מִּ

 בבישול ממש, ויתכן שעירוי מותר בתבלין בשבת.

י ַהַתנִּ י בֹון וְּ י ַרבִּ י יֹוֵסי בִּ יב ַרבִּ חֹוֶשת ֵכןוהרי שנינו על המשנה בזבחים  ֵהתִּ י נְּ לִּ כְּ חֹוֶשת בֹוֵלעַ וכי  ! אם עירה לתוכו טעון מריקה ושטיפה!ַאף בִּ י נְּ לִּ ֵמיַמר כְּ ית ָלְך לְּ ? אִּ
ילּוחַ רץ שכלי נחושת בולע כמו כלי חרס? אלא יש ראיה מהמשנה שדין עירוי כדין בישול בכלי ראשון. עוד שאלה בתמיה. האם תת ן ַהקִּ ָערֹות מִּ ם עירה א? ַמהּו לְּ

י יֹונָ לכלי ותוך כדי עירוי נותן את התבלין? האם כולם מודים שהוא כמבשל?  לֹוֶקת ַרבִּ ֵּלל ָמחְּ ַר' הִּ ֵריּה דְּ ָיה בְּ ַרק יֹוֵסיא"ר ֲחַננְּ  .ה וְּ

ַשָבת  י ַמָנא ָעָשה ֵכן בְּ ָעא קּוֵמי ַרבִּ ָחק ַבר גּוָפָתא בְּ צְּ י יִּ ַבֵשל? כלומראם עירה בשבת, האם ַרבִּ שּום מְּ מים אסרו את העירוי והוא גזירה כמו שאר , האם חכַחָייב מִּ
ָבָשרעירוי הרי הוא כבישול ממש ויתחייב חטאת? וכן יש לשאול גזירות ואין כאן מלאכה, ולכן אם עירה לא יהיה חייב חטאת. או אמרו ש ָחָלב ָעָשה ֵכן בְּ האם  וְּ

ַבֵשל שּום מְּ לא עירה, ? ג' פעמים אמרה תורה לא תבשל גדי בחלב אמו. א' לאיסור אכילה, א' לאיסור הנאה, א' לאיסור בישול. ושואל אם לא בישל אַחָייב מִּ
יָרא א"לישל? האם יתחייב מלקות כאילו ב עִּ ָמר ר' זְּ חים שנינו במסכת חלה פרק א משנה ו, החליטה ב"ה פוטרים מחלה. וחליטה הוא נתינת מים רות ַכֵיי דְּ

ֵאי ֶזהּו ָחלּוט ָברּורלתוך הקמח ואמר ר"ז בירושלמי הלכה ד  ָתיושפטור מחלה  וְּ ַהֵּלְך ַתחְּ לעניין שיהיה חייב חטאת,  ורוכן לגבי בישול, אין בישול גמ ָכל ֶשָהאֹור מְּ
 אלא כשהאור הולך תחתיו, אבל לא בעירוי.

 הר"ן על הרי"ף מסכת שבת דף כ עמוד א

א תידוק דאע"ג דתנן אבל נותן לתוכו או לתוך הכוס כדי להפשירן ל ,ואפי' טפי מהפשר דכיון דכלי שני אינו מבשל למאי ניחוש ליה ,ובכלי שני בכולהו גווני שרי
ן א"נ משום מיחם נקט הכי אבל בכלי שני בכל עני ,אלא משום דכלי שני אינו מבשל חמין שלו הפשר קרי ליה ,דליתא ,מינה דטפי מהפשר אפילו בכלי שני אסור

 שרי: 

אבל ליתן  ,' ר"ת ז"ל דוקא כשנותן התבלין לתוך הקערה או לתוך התמחוי אחר שעירה שם התבשילפי ,ודאמרי' אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי
והביא ראיה מדאמר בירושלמי בפרקין ]הלכה ה[ מהו ליתן תבלין מלמטן ולערות עליהן רותח  , דערוי דכ"ר ככ"ר,אסור לין תחלה ולערות עליהן מכ"רהתב

אשון הוא חיליה דר' יונה מן הדא )אחד שבשל בו ואחד שעירה לתוכו רותח( )ובההוא אומר הכין( אמר ר' יוסי תמן מלמעלן ר' יונה אומר אסור וערוי ככלי ר
בר בון דנהי דאיכא כלי חרס בולע תבלין אינן מתבשלין התיב ר' יוסי בר בון והא תני אף בכלי נחשת כן אית לך מימר כלי נחשת בולע פי' דמשמע ליה לר' יוסי 

בליעה לבשול ה"מ בכלי חרס שבליעתו קלה אבל בכלי נחשת שקשה לבלוע אין מבליע בו אלא חום שהוא ראוי לבשל ומדשתק ליה ר' יוסי אלמא  לאפלוגי בין
דרבה לבשול ואקבלה מיניה. ואין זו ראיה דאפשר דר' יוסי לא חש לה לההיא פירכא דר' יוסי בר בון משום דקסבר דאף בכלי נחשת איכא לאפלוגי בין בליעה 



קת ר' יונה התם משמע דמסקנא דירושלמי הכי הוא שאין עירוי דכלי ראשון מבשל דאמרינן התם מהו לערות )על( ]מן[ הקלוח א"ר זעירא בריה דר' הלל מחלו
מר ר' זעירא איזהו חלוט ור' ייסא ר' יצחק בר' גופתא בעי קמי ר' מונא עשה כן בשבת חייב משום מבשל עשה כן בבשר בחלב חייב משום מבשל אמר ליה לא דא

ו בישול ברור כל שהאור מהלך תחתיו עד כאן אלמא לא סבירא להו לבני מערבא דעירוי דכלי ראשון מבשל אדרבה מקילי טפי מגמרא דילן דלדידהו לית לה
ף עד ב[ נעוה ארתחי ונעוה היינו גת וע"כ אלא כשהאור מהלך תחתיו ותו סייעיה למילתא ר"ת ז"ל דעירוי דכלי ראשון ככלי ראשון מדאמרינן בהשוכר בע"ז ]ד

ו אם תמצא היינו עירוי דכלי ראשון דגת אי אפשר להגעיל בכלי אחר והא נמי לאו ראיה היא דאיכא לאוקמה בגת של אבן וכגון שהסיקו האור תחתיה ואפיל
ראיה מדתניא בזבחים בפרק דם חטאת )דף צה ב( וכלי חרש  יאועוד הבלומר דמיירי בשל עץ ובעירוי דכלי ראשון התם הוא ביין דצונן הוא אבל בעלמא לא. 

כדדחי לה  אשר תבושל בו ישבר אין לי אלא שבשל בו עירה לתוכו רותח מנין ת"ל ישבר אלמא עירוי דכלי ראשון מבשל הוא ולאו ראיה היא דאיכא למדחייה
בה מהתם משמע איפכא דקרי ליה לעירוי דכלי ראשון בלוע בלא בשול דבעי' בירושלמי דמהתם לא משמע אלא שעירוי כלי ראשון מבליע אבל לא שמבשל ואדר

אלמא עירוי  התם תלאו באויר תנור מהו ת"ש א' שבשל בו וא' שעירה בו רותח וכו' ומשני בלוע בלא בשול לא קא מבעיא לי כי קא מבעיא לי בשול בלא בלוע
ולק עליו שכתב דעירוי כלי ראשון לאו ככלי ראשון הוא לענין בשול מדקיימא לן בפסחים ]דף עו א[ כלי ראשון לא מיקרי בשול ורבינו שמואל אחיו ז"ל גם כן ח

תם  תתאה גבר אלא דאיכא למדחי דהתם מיירי כגון שנטף מרוטבו על החרס שקלוחו נפסק אבל הכא שאין קלוחו נפסק איפשר דמבשל הוא ולדברי רבינו
ר לערות מים מכלי ראשון על התרנגולת כדי למולגה מפני שהוא מבשל הדם בתוכה. ומיהו לענין הגעלה לא נפקא שאומר דעירוי דכלי ראשון ככלי ראשון אסו

ו ]ע"ז עו ב[ לן מהאי פלוגתא מידי דאפילו תאמר דעירוי דכלי ראשון ככלי ראשון אין מגעילים בעירוי דברים שנשתמשו בו בתוך כלי ראשון דכלל גדול אמר
 נמי אם נשתמשו בכלי ע"ג האור כגון יורות וקומקמים אין מגעילין אותן בכלי ראשון שהעבירו מעל גבי האור:כבולעו כך פולטו וכן 

 דף א עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער א

ז"ל שאמרו שאינו ראוי להפליט ולהבליע אלא כלי ראשון דכלי שני  יש מן החכמים הראשונים .באי זה חם אנו חוששין לפליטת האיסור ולבליעת ההיתר ממנו
בפ"ק וכל שאינו מבשל אינו מפליט ואינו מבליע וכמו שנראה מסוגיא ירושלמית שבפרק כירה ו ,אינו מבשל וכן עירוי דכלי ראשון ככלי שני הוא ולא ככלי ראשון

ינו אדכל ש ,בין כדברי אלו בין כדברי אלו אם איתא עירוי דכלי ראשון מבשל ככ"ר. ומ"מסוברין ד ז"לן אותו למטה. ורש"י ז"ל ור"ת והרי אנו כותבי ,דמעשרות
 ואפילו שניהם חמין כיון שלא נגעו זה בזה אלא בכלי ,היתר שנפל לתוך איסור שבכלי שני אינו בולע ובהדחה בעלמא סגי ליה מבשל אינו מפליט ומבליע א"כ

 שאין הדעת סובלן ואין פשטן של סוגיות שבגמרא מסכים ואלו דבריםכלי שני לכלי של היתר אינו בולע ואינו צריך הגעלה. שני. וכן אם עירה איסור רותח מ
ואמרינן דטעמא דרב משום דקסבר בית השחיטה רותח  ,רב אמר קולף ורבה אמר מדיח ,דחולין רב ורבב"ח חט בסכין של נכרים נחלקו בפ"קשהרי בשו ,עמהם
ולפיכך לרב קולף ורבב"ח דאמר מדיח משום דקסבר דאיידי דטרידי סימנין לאפוקי דמא לא בלעי.  ,בית השחיטה רותח ינא אמרינן דלכו"עללישנא אחרוכן 

 ואין ,נוחי נפש דחו דשאני התם שבטבעו של דם להבליע בחם מועט ומקצת מרבותיובודאי חם בית השחיטה מועט אפילו מרותח שבכלי שני ואפילו הכי מבליע. 
כלל מדאמרינן התם לימא בהא קא מיפלגי דמאן דאמר קולף סבר בית השחיטה רותח ומאן דאמר מדיח סבר בית השחיטה צונן ודחינן  דברים אלו נראין בעיני

רותח כי האי לה דכולי עלמא בית השחיטה רותח ומאן דאמר קולף שפיר ומאן דאמר מדיח קסבר איידי דטרידי סימנין לאפוקי דמא לא בלעי. ואם איתא ד
רתיחתו  בעלמא אינו מבליע מאי שפיר דקא אמר דהא אפילו רותח כי האי בעלמא אינו מבליע. אלא ודאי משמע דלא מכח תולדתו וטבעו נגעו בה אלא מחמת

[ ומדקאמר דייב ובלע ב. דאיב תרבא ובלע בשרא ]דףשכל רתיחה כזו מפלטת ומבלעת. ועוד דאמר אמימר משמיה דרבא לא ליסחוף איניש כפלי עילוי בשרא ד
ז"ל וכמו שכתבתי בניקור חלב. אלמא אפילו חם מועט כחם חלב  וכן נראה מדברי רש"י .לכל הפחות וצריך קליפהמשמע ודאי לכאורה דבולעין הן ממש 

שאם אתה אומר כן הלוקח כלי תשמיש מן הנכרים כלים שדרכן להשתמש  ועודהכסלים בשעה שנחתכו מן הבהמה סמוך לשחיטתה יש כח להפליט ולהבליע. 
טה מפליט בהן בשני אינן צריכין הגעלה כלל וכלים שנשתמש בהן בכלי שני בחמץ אין צריכין הגעלה בפסח. אלא ודאי כל שיש בו חם אפילו כחם בית השחי

ר ז"ל והביא ראיה מקערה שמלח בה בש וגם כן ראיתי דעת הרמב"ןכל מקום מבליעין הן. ומבליע. ואעפ"י שאין כלי שני מבשל ולא אפילו עירוי דכלי ראשון מ
ואעפ"י שאין במלח משום מבשל לגבי שבת ואפילו בדקא בעי ליה לאורחא כדאיתא בפרק כלל  ,משום דמליח הרי הוא כרותח שאסרוה כדאיתא התם בפכ"ה

ות מהו ליתן תבלין מלמטה ולערות עליהן מלמעלה ר' יונה אמר אסור ועירוי ככלי ראשון הוא. גדול. ומה שאמר בירושלמי שבפרק כירה ובפרק קמא דמעשר
טאת דכתיב חייליה דר' יונה מן הדא אחד שבישל בו ואחד שעירה לתוכו רותח כלומר שחייבה התורה שבירה בכלי חרס שבישל בה או שעירה לתוכו רותח של ח

ת יוסי תמן כלי חרס בולע תבלין אין מתבשלין. התיב ר' יוסה בר' בון והא תני אף בכלי נחשת כלומר אף בכלי נחשוכל כלי חרס אשר תבשל בו ישבר. אמר ר' 
רושלמית שעירה לתוכו רותח צריך מריקה ושטיפה דכתיב ואם בכלי נחשת בשלה ומורק ושוטף במים. ואית לך למימר כלי נחשת בולע. דמשמע מתוך סוגיא י

ז"ל דלא דנו בירושלמי מבשל מבולע אלא מפני שעשה הכתוב עירוי ככלי  כבר פירשה יפה הרמב"ןנו מבליע שהרי השוו אותן שם. זאת דכל שאינו מבשל אי
ו לו מריקה ראשון ובעי הגעלה ומריקה ושטיפה אלמא בלע טובא הילכך לגבי שבת אסור לכתחילה בתבלין דאלו כלי שני בהגעלה דכלי שני סגי ליה ולא מצינ

לא שעלה לו דברי הרב ז"ל ויפה כיון. ומפירושו גם כן אנו למדין דאפילו כלי נחשת שעירו לתוכו בין מכלי ראשון בין מכלי שני בולע הוא וצריך הגושטיפה א
הגעלה.  אמרו שם בירושלמי שאינו בולע אלא בשהאור מהלך תחתיו אלא שלא להצריכו מריקה ושטיפה כמערה לתוכו חטאת רותח אבל בולע הוא וצריך הוא

  ושלא כדברי הרב בעל העיטור ז"ל שהכשירה בלא כלום ואין דבריו נכונים בזה כלל.

 תורת הבית הקצר בית ד שער א דף ב עמוד א

שאין מפליט ומבליע אלא חם הראוי לבשל, ולפיכך חם של כלי ראשון שהוא מבשל הוא שיש בו כח להפליט ולהבליע, אבל כלי  יש מי שאומרבאיזה חם אמרו, 
נכונים,  וואין דברים אלשני שאינו מבשל אינו מפליט ואינו מבליע, וכן עירויו של כלי ראשון אינו מפליט ואינו מבליע, שאין עירוי של כלי ראשון ככלי הראשון. 

חוששין לכל  שחום בית השחיטה וחום חלב הכסלים מועט הוא מחום כלי שני ומפליטין ומבליעין, כמו שיתבאר. שאין הבליעה והפליטה תלוין בבישול, ולפיכך
 כמו שבארנו. ואפילו אין היד סולדת בוחום שע"י האש 

 ים של שלמה מסכת חולין פרק ח סימן עא

זה, מהיד סולדת בו, וגם אינו מפליט ומבליע )באחד( ]כאחד[, כגון דבר אסור ודבר היתר שבאו בכלי שני, אין נאסרים זה עא. דין שכלי שני אינו מבשל, אפי' 
ולא  שכן בעירוי, אבל בדבר האסור שנפל להיתר, וההיתר הוא חם מכלי שני, או היתר לאיסור חם בכלי שני, שפיר בולע, ואוסר עד כולו, אם היד סולדת בו, וכל

 תתאה גבר אלא בחתיכה, ולא ברוטב, ובדבר צלול המתערב ומסבב אותה מכל צד, והיכא שהוא כלי שני ואין היד סולדת בו, לא בעי רק הדחה:שייך 

י, ירוכתב הטור )סימן ק"ה( כתב הרשב"א )תה"ב הקצר בית ד' דף ב' ע"א( י"א שאין מפליט אלא חום של כלי ראשון שהוא מבשל, אבל כלי שני, וכן ע פסק:
פליט, אפי' שהוא ככלי שני אינו מפליט, ולא נהירא, שהרי חום של בית השחיטה וחום חלב הכסלים מפליט, שהן פחותים מכלי שני, אלא כל חום שע"י האש מ

ע בכל ההיתר לא חשיב אין היד סולדת בו ע"כ, ונ"ל שאין הנדון דומה לראייה, שאין חום בית השחיטה וחום חלב הכסלים מפליט אלא כדי קליפה, אבל להבלי
כולו, אם היד חום, אלא א"כ היד סולדת בו, אפשר שר"ל דחום לתוך חום אינו אוסר ג"כ אלא כדי קליפה, וכן ראיתי למקצת מהמחברים, ואינו כן, אלא אוסר 

שיג עליו, דלמא הרשב"א נמי הכי קאמר, דע"י סולדת בו, לפיכך נפל איסור חם לתוך היתר חם, או אפילו איסור צונן לתוך היתר חם, הכל אסור, ותימא מאי ה
שאין מפליט אלא כלי ראשון אוסר הכל, וע"י כלי שני אוסר בקליפה, וכתב רק נגד החולקים, שאומרים שכלי שני אינו מפליט, וי"ל דדייק מלשונו, מדכתב י"א 

אי הכי קאמר, יש שמחלקין בין כלי ראשון לכלי שני, לעניין פליטתה, ולא חום כלי ראשון כו', כי לא היה לו לומר אלא י"א שאין כלי שני מפליט כלל, אלא וד
ב"א, אבל ב"י נהירא, אלא כל חום שע"י האש מפליט, ר"ל בשוה, ולא חלקו חכמים בין כלי ראשון לכלי שני אלא לעניין בישול כו', כך הבין הטור מדעת הרש

תר מקליפה, ולא כתב זאת אלא כנגד אותם שלא הצריכו אלא הדחה בלחוד, ולעניין פסק הלכה, ראה בת"ה, שמוכח שם להדיא, שלא עלה על דעתו להצריך יו
היתר שבאו בכלי שני, כתבתי בפ' כירה סי' כ"ד, נהי דכלי שני אינו מבשל, אפי' יד סולדת בו, וגם אינו מפליט ומבליע כאחת, כגון דבר איסור שנאסר כבר, ודבר 

סי' ס"ד( אבל בדבר איסור שנפל לכלי שני של היתר, או היתר לאיסור, שפיר בולע, ואוסר עד כולו, מאחר שהיד סולדת בו, כמו אין נאסרין זה מזה )וכ"כ לעיל 
ד, ומסבבו, בכלי ראשון, וכל שכן בעירוי, ולא שייך לומר תתאי גבר, להקיר מה שלמעלה, כי אם בחתיכה, אבל לא ברוטב, ודבר צלול, המתערב עליו מכל צ

דת בו, כדפי' לשם, אבל היכא שאין היד סולדת בו, נראה בעיני, דלא בעי אלא הדחה, ולא דמי לחום בית השחיטה שהוא חום הטבעי, אפי' אין היד סולואוסרו 
ראשון ועומד על טבעו חזק, ובולע ומבליע בכדי קליפה, דומיא דמלח, דמרתיח, אף שאין היד סולדת בו, אבל חום האש, כל זמן שאין היד סולדת, אפילו בכלי 



וי לאסור, דעשו האש אין בו כח להבליע כלל, וגם אינו בולע, אלא דמסתפינא להקל בכלי ראשון שעומד על האש, כל זמן שהוא חם, אפי' אין היד סולדת בו, רא
ג, להתיר כלי שני היכא שאין היד סולדת הרחקה לכלי ראשון, כדאיתא בירושלמי )שבת פ"ג ה"ד( סוף דבר דברי הגדולים שחולקים על הרשב"א עיקר, וכן המנה

ככלי ראשון, עיין בו, ודע שאין שייך כלי שני אלא בדבר המתערב, אבל חתיכת בשר או דג, או אורז, או דוחן, שמערין חם מן הקדירה, אם היד סולדת בו, דינו 
 לעיל בפ' ג"ה סימן מ"ד:

 סעיף ד:

  תלמוד בבלי מסכת פסחים דף עה עמוד ב

יקמוץ את מקומו. סכו בשמן  -יטול את מקומו. נטף מרוטבו על הסולת  -יקלוף את מקומו. נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו  -בחרסו של תנור . נגע משנה
 על בני לא יעשנו דמים -יקלוף את החיצון. סכו בשמן של מעשר שני  -ידיחנו, ואם צלי הוא  -יאכלו, אם של ישראל, אם חי הוא  -תרומה, אם חבורת כהנים 

 חבורה, שאין פודין מעשר שני בירושלים.

  תוספות מסכת פסחים דף עה עמוד ב

ולא סגי ליה בקליפה לפי שהרוטב נבלע יותר בתוכו. ואם תאמר נגע בחרסו של תנור אמאי סגי ליה בקליפה הלא הרוטב שיש באותו כדי  - יטול את מקומו
מרוטבו וחזר אליו וכל דבר הנאסר בצלי דקי"ל דאינו נאסר אלא כדי קליפה מחמת הרוטב שבו יאסור  קליפה נבלע בפסח עד כדי שיטול את מקומו כמו נטף

 עד כדי שיטול את מקומו ואיכא לאוקמא בשאין רוטב כי אם מעט ומעט רוטב אינו אוסר כל כך כדאמרינן בגמ' שאני סיכה דמשהו עבדי לה.

  בית הבחירה )מאירי( מסכת פסחים דף עד עמוד א

. כלומר שחרס התנור חם מאד וכשהבשר נוגע בו נעשה מקום מגעו צלי מחמת דבר אחר כעין מה שביארנו בברזל והדבר פשוט שאין צולין ע בחרסו של תנורנג
בה ופרש אותו בקרקע של תנור גרוף אלא שבכאן בא לבאר אם נגע במקרה והסירו מיד עד שלא יתפשט בכלו והוא הדין באסכלא אם נגע במקרה בבריחים ש
א ממנו שדיו שיקלוף את מקומו ר"ל מקום מגעו בחרס או בברזל קליפה דקה ואין צריך נטילת מקום בעומק אבל אם נטף מרוטבו של פסח ר"ל משומן היוצ

י מחמת דבר אחר על החרס ונצלה בחום החרס ואח"כ חזר אותו שומן על הפסח שהוא חם גם כן צריך נטילת מקום שהרוטב נכנס בבשר בעומק והוה ליה צל
 שהוא איסור נבלע בהיתר אבל משום בשול אין כאן שהרי אף סיכה בשמן ושאר מיני מי פירות מותרת בו כמו שהתבאר בפסח ראשון.

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צו עמוד ב

 אמר שמואל: לא שנו אלא שנתבשל בה, אבל גמ'. בלפת.כבשר  -הרי זו אסורה. כיצד משערין אותה  -. ירך שנתבשל בה גיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם מתני'
 קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. -נצלה בה 

  תוספות מסכת חולין דף צו עמוד ב

לאו דווקא עד שמגיע לגיד ממש, דהא צריך שיניח כדי קליפה סמוך לגיד, ואפילו כדי נטילה צריך שיניח כדאמר בפכ"צ )שם דף עה:( נטף  - עד שמגיע לגיד
צלי טבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בקליפה, אם לא נחלק דשמא רוטב מתפשט יותר מגיד, ומיהו לא אשכחן בשום מקום שיהא סגי למרו

דרותח דצלי כ"צ )שם דף עו.( בחם לתוך צונן דשמואל אמר קולף דתתאה גבר אדמיקר ליה בלע, ואפשר פרק בקליפה, דלא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי אלא ב
בלע. רכיך טובא ו בלע טפי. ולקמן בפכ"ה )דף קיב.( דאמר רב ההוא בר גוזלא דנפל לגו כדא דכמכא דצלי בעי קליפה, התם אפילו בצונן איירי, ומשום דבר יונה

צונן הוא, א וכי נוגעות זו בזו מאי הוי צונן ווגבי צורר אדם בשר וגבינה במטפחת אחת ואינו חושש ובלבד שלא יהיו נוגעות זו בזו, ואמרינן )לקמן דף קז:( בגמר
 הדחה מי לא בעי, וכן הא ,לאו משום דצלי סגי ליה בקליפה, אלא ה"ק נהי דקליפה לא בעי כמו בחם לתוך צונן .ומשני נהי דקליפה לא בעי הדחה מי לא בעי

כדאמרינן פכ"צ )פסחים דף עה:( סכו בשמן של  ,הסכין דבר מועט הואדאמר לעיל בפ"ק )דף ח:( דלמ"ד בית השחיטה רותח קולף, שאני התם, דשמנונית שעל 
 תרומה אם חבורת כהנים יאכלו, ואם של ישראל אם צלי הוא יקלוף את החיצון, ומפרש אפילו למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה.

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן כד

ו נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. ולאו דוקא עד שמגיע לגיד דהא צריך להניח כדי קליפה סמוך לגיד ואפיל גמ' אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל
חלק ליפה אם לא נכדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח כדאמרי' פרק כיצד צולין )דף עה ב( נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ולא סגי בק

ע ומתפשט יותר מגיד ומיהו לא אשכחן בשום מקום דסגי לצלי בקליפה ולא מצינו קליפה נזכרת לענין צלי. והא דאמרינן בפרק כיצד צולין דטעם רוטב מפעפ
לא וא בר גוז)דף עו א( חם לתוך צונן שמואל אומר קולף דתתאה גבר ואדמיקר ליה בלע התם לא אלים כרותח דצלי. ולקמן בפ' כל הבשר )דף קיב א( דאמר הה
ף ח ב( למאן דנפל לכדא דכמכא דצלי בעי קליפה. התם אפילו צונן איירי ומשום דבר יונה רכיך טובא ובולע אפילו כשהוא צונן. וכן הא דאמר בפרק קמא )ד

תרומה אם של ישראל  דאמר בית שחיטה רותח הוא קולף. שאני התם דשמנונית שעל הסכין דבר מועט הוא כדאמרינן בפרק כיצד צולין )דף עה ב( סכו שמן של
יראה שאין הוא יקלוף. וקאמר אפי' למאן דאמר תתאה גבר שאני סיכה דמשהו עבדי ליה, הילכך לצלי בעי נטילה כיון שלא מצינו מפורש בו קליפה. ומיהו 

י דאיתותב לא מחמרי ביה אפילו כרותח ולפי מא צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב.
וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל כן. והאמר רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו שהוא רחוק מן  .דצלי ולא בעי כדי נטילה

 לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ,החלב

  "ף מסכת חולין דף לד עמוד בהר"ן על הרי

כדי נטילת  וירך שנצלה עם גיד הנשה קי"ל כשמואל דאמר קולף ואוכל עד שמגיע לגיד. ]ועד שמגיע לגיד[ דקאמר לאו דוקא דהא צריך לשייר כדי קליפה או
בו לא יקלוף את החיצון, וגבי רוטב נמי תנן נטף מרוטמקום דלא גרע מהא דתנן בפרק כיצד צולין )דף עה ב( סכו בשמן של תרומה אם חבורת כהנים יאכלו ואם 

שהוא יותר  על החרס וחזר אליו יטול את מקומו, הילכך ודאי אע"ג דאמרינן סתמא קולף ואוכל עד שמגיע לגיד כדי קליפה צריך לשייר או כדי נטילת מקום
 מעט מן הקליפה.

  תורת הבית הקצר בית ד שער א דף ד עמוד א

עפע ויש איסור שאינו מפעפע. מן הדברים שאינן מפעפעין הוא שומנו של גיד וקנוקנות שבו, ולפיכך אין אוסרין את תערובתן אלא כדי שהוא מפ יש איסור
או שכסה  קליפה. במה דברים אמורים? ע"י צלי או ע"י מליחה כמו שבארנו אבל ע"י בישול הרוטב מוליך את האיסור ופושטו בכל. והוא שניער את הקדירה

 ה הרוטב מכסה את הכל. כל הכבושין הרי הן כמבושלין.  אות

 דף טז: תורת הבית הקצר בית ד שער א

 בשנפל ?וכן אפילו נפל ע"ג חתיכת ההיתר שבקדירה. במה דברים אמורים[ ]דף יז.כל איסור שאינו מפעפע ואעפ"י שנפל חם לתוך חם קולף מקום שנפל שם ומותר. 
יך את על גבי מקום החתיכה שחוץ לרוטב ושלא כיסה הקדירה, אבל אם נפל לתוך הרוטב או שניער או שכסה את הקדירה הרוטב מפעפע עולה ומבלבל ומול

 האיסור בכל כמו שבארנו למעלה. וכן הדין לכל הקרומות האסורים שנצלו או שנמלחו עם חתיכת של היתר כמו שבארנו.

  הגהות רבינו פרץ מצוה רה הגהה יבספר מצוות קטן, 

ורחמנא אמר  יב( פרק כיצד צולין תנן נטף מרוטב של פסח על החרס וחזר אליו יטול מקומו, ומוקי לה התם בחרס רותחת דהוי אותו רוטב צלי מחמת דבר אחר
יפה כמו גבי גיד הנשה למאן דאמר יש בגידין בנותן טעם, דוקא צלי אש ולא צלי מחמת דבר אחר, ומקשי בשיטה מה נפשך, אי רוטב לא מפעפע אם כן תסגי בקל

בחלבו ואם רוטב מפעפע אם כן אי איכא ששים מן הרוטב לישתרי כוליה אפי' אותו מקום, ואי ליכא ששים אם כן ליתסר כוליה מידי דהוה אגדי שצלאו 
בי תתאה גבר דסגי בנטילת מקום אם אין בו שומן, ומיהו אין להקל בזה, דהא ומתרצינן בשיטה רוטב נפיש פעפועיה טפי מגיד ובציר מחלב, ולפי זה פי' בפנים ג



ו נופל על כולו זימנין דאית ביה שומן ולאו אדעתיה, ועוד אפילו בלא שומן יש ליתן טעם לאסור כולה, ולא דמי לההיא דיטול מקומו דרוטב, דהתם הרוטב אינ
טף מרוטבו ולהכי סגי בנטילת מקומו אבל גבי תתאה גבר החתיכה דאיסור נוגעת כולה בכל החתיכ' כי אם בחד מקום דהא טיפה בעלמא היא דנפל כדמשמע נ

ודאי מפעפע  דהיתר הלכך מפעפעת בכולה ולכך לא סגי בנטילת מקומו וגבי נטף מרוטבו נמי אם היה ברוטב כל כך שנפל על כל הפסח מיתסר כוליה ומיהו חלב
ההיא דתתאה גבר צריך לומר שהחתיכות רחבות זו כזו דאז ההיא דאיסור  ולפי זהשאין שם החלב כלל. אע"פ ניה טפי דהא מיתסר למיכל אפילו מריש או

ומיהו  נוגעת כולה בההיא דהתירא, אבל אם היתה של איסור קטנה, אע"ג דליכא בהתירא ששים מכל מקום הוה סגי בנטילת מקום אם אין בה שומן בודאי,
אנו מסופקים אם מפעפע בכל החתיכה כמו חלב או אינו מפעפע כ"א כנגד אותו מקום  הא פרישית דזימנין דאית ביה שומן ולאו אדעתיה, ועי"ל דגבי רוטב

בר מתסר בעומק ומיירי לעולם ההיא דיטול מקומו דאיכא ששים, ומ"מ מתסר אותו מקום משום דשמא אינו מפעפע כי אם באותו מקום, ולפי זה גבי תתאה ג
ודאי אין בה שום שומן כיון דליכא ששים ומיהו קצת קשה דא"כ בההיא דיטול מקומו לפלוג בין ההיא דהיתרא כולה אפי' כשהחתיכה דאיסור קטנה אפילו 

אך  איכא ס' לליכא ששים דהיכא דליכא ששים לא סגי ביטול מקומו דשמא מפעפע בכוליה, מיהו איכא למימר דמסתמא יש בו ששים מההיא טיפה דרוטב,
י' כיון דלא מפרש לתלמודא, לכך נראה כדפרישית מעיקרא דיש חילוק גבי רוטב היכא דליכא שומן בין מ"מ דוחק הוא לומר דמספקא לן גבי רוטב כדפריש

 מקצתו לכולו כדפרשינן, עכ"ל.

 סעיף ה:

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צו עמוד ב

  כבשר בלפת. ?הרי זו אסורה. כיצד משערין אותה -מתני'. ירך שנתבשל בה גיד הנשה, אם יש בה בנותן טעם 

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף צו עמוד ב

ש אסור לאכול אפילו מרא -בחלבו  שצלאוקולף ואוכל עד שמגיע לגיד. איני, והאמר רב הונא: גדי  -גמ'. אמר שמואל: לא שנו אלא שנתבשל בה, אבל נצלה בה 
לרבי  דמפעפע; ובחלב אסור? והאמר רבה בר בר חנה: עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון, בגדי שצלאו בחלבו, ואתו ושיילוה -שאני חלב ]דף צז.[ אזנו! 

ית באילפס רבין בר רב אדא אמר: כילכ ושריא. –כוליא בחלבה הוה כחוש הוה, רב הונא בר יהודה אמר:  -יוחנן, ואמר: קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו! ההוא 
 הוה, ואתו שיילוה לרבי יוחנן, ואמר להו: ליטעמיה קפילא ארמאה.

  תוספות מסכת חולין דף צז עמוד א

לכך אסור אפילו הראש, והא דאמרינן נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו יטול את מקומו ותו לא, היינו משום דרוטב אינו מפעפע כל כך,  - שאני חלב דמפעפע
"י א שומן. וא"ת א"כ במתניתין איכא שומן הגיד דמפעפע ואפילו נצלה נמי ליתסר כוליה, ונראה לר"ת דשמנו של גיד אינו מפעפע, והרב ]רדציר בעלמא הוא ול

ט:( קמן דף צבר[ ר"מ מפרש כיון דשומן הגיד לא מיתסר אלא מדרבנן דגזרו ביה אטו הגיד כשאין הגיד אוסר גם בו לא החמירו, ולפירושו למאי דקיימ"ל )ל
 תניתין.דאין בגידין בנ"ט אפילו נתבשל לא אוסר, כמו שאין הגיד אוסר. ורבינא דאסר בסמוך גבי הנהו אטמהתא, צ"ל דסבר דיש בגידין בנ"ט כתנא דמ

 מפרש ר"ת כחוש הוה ולכך שרי דחלב כחוש אינו מפעפע, ועי"ל כחוש הוה ויש בו מעט חלב ובטל בששים. - ההוא כחוש הוה

ונראה שצריך להסיר מן הכוליא כדי קליפה לפי שהקרום עצמו מובלע מן החלב כדאמרינן לעיל )דף צג.(  ,לפי שהיה הקרום מפסיק - הוה ושריאכוליא בחלבא 
ור דלא אס ל כיוןתלתא קרמי הוה וא"ת ליתסר כוליא משום דמפעפע בה לובן כוליא דרבי יוחנן גופיה אסר לעיל )דף צב:( לובן כוליא כדאמרינן דממרט ליה וי"

 אלא מדרבנן אינו אוסר את הכוליא.

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן כד

תר יו דשומנו של גיד מדרבנן לא החמירו בווהריב"ם ז"ל תירץ כיון  ,וא"ת בגיד נמי לאסור בצלי משום שומנו של גיד דמפעפע .]דף צז ע"א[ שאני חלב דמפעפע
ה בי כדאמרינן בגדי כחוש. והאמר רבה בר רב הונא עובדא הו ,וכן רב אלפס ז"ל. ]וצ"ל[ לדבריהם דשומנו של גיד הנשה אינו מפעפע ,מבגיד. ורש"י לא פירש כן

 מעט נ"א ,פירש ר"ת דחלב של כחוש לא מפעפע ,ההוא כחוש הוה ,כנישתא דמעון בגדי שצלאו בחלבו שיילוה לרבי יוחנן ואמר להו קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו
 .חלב היה בו ובטל בששים

הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לעיל )סימן  רב הונא בר יהודה אמר כוליא בחלבא
הכוליא אין הלובן אוסר הכוליא וחומרא  דרבי יוחנן ממרטט כל לובן ג"הוא ואינו מתפשט כל כך. ואעט( תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט 

 .בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל

 דף ד עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער א

צלי שאין ועתה נבאר איסור והיתר חמין שנוגעין זה בזה אם יש הפרש בין שנתבשלו בקדרה שהאיסור וההיתר בתוך רוטב חם והרוטב מכסה את שניהם ובין 
ן ורה. כיצד משעריאם יש בו בנותן טעם הרי זו אס -הרוטב מכסה את שניהם אלא שהן חמין ונוגעין זה בזה. שנינו בפרק גיד הנשה ירך שנתבשל בה גיד הנשה 

שהגיד וקנוקנות שבו וחלבו כחושין אע"פ אותה כבשר בלפת. ואמרינן עלה בגמרא לא שאנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד כלומר 
שם רוטב להוליך את הפליטה קולף ואין מפעפין מכל מקום הרוטב מוליך את פליטת הגיד ומערב בכל התבשיל ובכל החתיכות שבקדירה אבל צלי כיון שאין 

יכך ב דמפעפע ולפואוכל עד שמגיע לגיד לפי שאין הגיד מפעפע. ואקשינן עליה והא"ר הונא גדי שצלאו בחלבו אסור למיכל אפילו מריש אוניה. ופרקינן שאני חל
ב הונא עובדא הוה קמיה דר' יוחנן בכנישתא דמעון בגדי והאמר רבה בר ר ,אפילו בצלי אוסר את הכל. ואקשינן עליה דרב הונא וכי צלאו בחלבו מי מיתסר

ם ופרקינן ההוא כחוש הוה. וי"מ כחוש הוא וחלבו מועט ויש בבשר הגדי ששי ואמר קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו, ואתו ושיילו להו לרבי יוחנן ,שצלאו בחלבו
קשינן לשמואל מדרב הונא ומתרצינן והדר מקשינן מעובדא דכנישתא דמעון לבטל את חלבו. ואינו מחוור בעיני דלכאורה הא נמי שמואל מודה ביה דמדא

ין במינו ומתרצינן שמעינן מינה לכאורה דכולה שמעתא בתר הא דשמואל גרירא ושמואל מודה בהכין ואם איתא דמשום ביטול מיעוטו של חלב נגעו בה הא מ
בשילהי פרק בתרא דע"א ואם כן הא דכנישתא דמעון היאך מותר לשמואל. ונראה לי פירושו  הוא ושמואל כר' יהודה סבירא ליה דמין במינו לא בטיל וכדאיתא

סר את כולו של רבנו תם ז"ל עיקר דפירש כחוש הוה וטבעו של חלב כשהוא כחוש אינו מפעפע ולפיכך אפילו לא היה בבשר הגדי ששים לבטל את החלב אינו או
כשמנו של גיד שמחמת כחישותו אינו מפעפע ובצלי אינו אוסר ותדע לך דהא הנהו אטמאתא דבישרא דאימלחן ובקליפה או בנטילת מקום סגי ליה דהוה ליה 

דחלבו של  בי ריש גלותא בגידא נשיא ודאי לא היה בהן ששים מדאסר להו רבינא ואפילו הכי אסיקנא דשרו משום דמליח אינו אלא כרותח דצלי וטעמא משום
כן י. וכן דעת הרמב"ן ז"ל. וכן כל הקרומות שאסרו משום תרבא אם נצלו עם הבשר קולף ואוכל עד שמגיע להן שאינן מפעפעין וגיד כחוש הוא ואינו מפעפע בצל

בה הוה אלמא דעת הרמב"ם ז"ל ודעת הרמב"ן ז"ל. ויש לי ללמד עליהן מדאמרינן בעובדא דכנישתא דמעון דהתיר ר' יוחנן רב הונא בר יהודה אמר כוליא בחל
שאמרו דקרום שעל הכוליא אסור משום תרבא ור' יוחנן אע"פ בכוליא ולובן שבה וקרום שעליה המפסיק בינה לבין החלב שעליה אינן אוסרין אותה וחוטין ש

יא מלבלוע כולגופיה הוא דאסר לובן כוליא וכדאמרינן התם ור' יוחנן ממרטיט לה ולא עוד אלא אפילו היה על גבי הקרום חלב גמור הקרום חוצץ ומציל את ה
שמעינן מיהא דכל איסור שאינו מפעפע כשמנו של גיד וכל הקרומות האסורין וכן חלב של בהמה כחושה אם נמלחו או נצלו עם הבשר הילכך מן החלב שעליו. 

די קליפה וכדאמרינן בפסח דחלב כחוש וכן שמנו של גיד אוסרין כדי נטילת מקום שהוא יתר קצת מכ ויש אומריםאין צריך אלא קליפה בעלמא והשאר מותר. 
ו מחלבו של שני פרק כיצד צולין נטף מרוטבו על החרס וחזר אליו נוטל את מקומו ושומן מועט כזה שנטף על החרס אינו מפעפע יותר מחלב כחוש שבכליות א

דבשלמא אם אין צריך אלא כדי קליפה משום דקליפה לא חשיבא  ,לא היו אומרין סתם קולף ואוכל עד שמגיע לגיד כ"שא ,להלכה עיקרוהראשון נראה לי גיד. 
אבל אילו היה אוסר כדי נטילה לעולם לא היו מתירין סתם. ומכל מקום למעשה ראוי לחוש ולהצריך נטילת מקום. אבל כולן שנתבשלו עם  ,להו אמרו הכי

 .הבשר צריך ששים לבטלן שהרוטב מוליך ומבליע בכלי

  דף ד עמוד א שער אתורת הבית הקצר בית ד 



 שהוא מפעפע ויש איסור שאינו מפעפע. מן הדברים שאינן מפעפעין הוא שומנו של גיד וקנוקנות שבו, ולפיכך אין אוסרין את תערובתן אלא כדי יש איסור
ע"י צלי או ע"י מליחה כמו שבארנו אבל ע"י בישול הרוטב מוליך את האיסור ופושטו בכל. והוא שניער את הקדירה או שכסה  ?קליפה. במה דברים אמורים

 אותה הרוטב מכסה את הכל. כל הכבושין הרי הן כמבושלין.  

ששים כנגד כל האיסור. לפיכך גדי שמן שצלאו בחלבו י צלי ואפי' מליחה אוסרים את הכל עד שיהא בהיתר שומן מפעפעין, ולפיכך אפילו ע"]דף ד:[ החלב וה
שאין בגדי  בכחוש אע"פ בגדי שמן אבל ?אם אין בכל הגדי ששים כנגד כל החלב שבו אסור לאכול אפילו מראש אזנו שהחלב מפעפע בכל. במה דברים אמורים

עד שמגיע לחלבו, שהחלב של בהמה כחושה כחוש הוא בטבעו ואינו  שהחלב אינו מפעפע אלא כדי קליפה וקולף ואוכל ששים כנגד כל החלב שבו אינו אסור,
 ., אלא שיש לחוש לדברי המחמירים ]דף ה עמוד א[ באיסורין של תורהוהראשון נראה לי עיקרשצריך נטילת מקום.  ויש אומריםמפעפע. 

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לד עמוד ב

 . אפילו מריש אזנו שאין שם חלב מ"ט דכיון דחלב מפעפע מיבלע בכוליה גופיה וישלאכול אפילו מריש אוניה אסור שלא נטל חלב הכליות: גדי שצלאו בחלבו.
ז"ל כתב דאין חלב מפעפע מתבטל בצלי  אבל הרא"ה .מפרשים דהיינו דוקא כגון שאין בגדי ששים לבטל החלב אבל היכא דאיכא ששים כיון דמפעפע בטל הוא

אבל בצלי שהוא מפעפע מעצמו אפשר שהרבה ממנו מתכנס במקום אחד הילכך אפילו  ,פני שהרוטב מוליך האיסור בשוהלעולם דבקדרה הוא שמתבטל מ
ולא משמע הכי לקמן ]דף צח א[ דאמרינן האי כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשרא  .אף במליחה אין משערין בששים מהאי טעמא ז"ולפ ,בששים לא בטיל

ומיהו לדברי רש"י ז"ל שפי' דיקולא קלחת לא  .ולכאורה משמע דדיקולא היינו סל שמלחו בו ואפ"ה משערין בששים ,ע דיקולאסבר רב אשי לשעריה במאי דבל
והיינו משום דקרמא מפסיק. ומהא שמעינן דכלהו קרמי וחוטי דאסירי  ,ובגמרא אמרינן דיקולא שצלאה בחלבה קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו .קשיא ולא מידי
ואפשר עוד ללמוד מכאן לעוף שצלאו בלא חתיכת ורידין שנוטל  .דהא בהך כוליא קרמא ולובן כוליא הות ביה ואפילו הכי שריוה ,לא מפעפעימשום תרבא 

רישא בכבשא אצדדין דאסרינן לעיל ]דף צג ב[ ולא סגי בנטילת חוטין שבקרום המוח אפשר שמתוך שאותן  כ"א "תוכ ,החוטין ודיו בכך דקרמא דחוטין מפסיק
 .החוטין רכים ודקים לא מפסקי

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לב

לפיכך אם היה כחוש ולא היה בו חלב כליות ולא ]לב[ גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מקצה אזנו, שהחלב נבלע באיבריו והוא משביחו ונותן בו טעם, 
מה שצלאה חלב קרב אלא מעט כאחד מששים קולף ואוכל עד שמגיע לחלב, וכן ירך שצלאה בגיד הנשה שבה קולף ואוכל עד שהוא מגיע לגיד ומשליכו, וכן בה

 תכו ומשליכו שאין בגידים בנותן טעם כדי לשער בהן.שלימה ולא הסיר לא חוטין ולא קרומות האסורות קולף ואוכל, וכיון שיגיע לדבר אסור חו

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לב

תבשל בה אבל ]לב[ גדי שצלאו בחלבו וכו'. בפ' גיד הנשה משנה ירך שנתבשל בה גיד הנשה אם יש בה בנ"ט הרי זו אסורה ובגמ' אמר שמואל לא שאנו אלא שנ
והאמר רבב"ח  ,שאני חלב דמפעפע ובחלב אסור ,והא א"ר הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפי' מראש אזנו ?איני ,שמגיע לגידנצלה בה קולף ואוכל עד 

נו דשמן הייומפרש רבינו ההוא כחוש הוה.  ?!עובדא הוה קמיה דר' יוחנן וכו' בגדי שצלאו בחלבו ואתו ושיילוה לר' יוחנן ואמר קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו
יח וכחוש היינו שיש בו ס' כנגד חלב הכליות והקרב. וכתבו התוס' והרא"ש לאו דוקא עד שמגיע לגיד ממש דהא צריך להנ ,אין בו ס' כנגד חלב הכליות והקרבש

 נטילת מקום ולא קליפהרבינו נראה שאין כאן  ומדברי .הרשב"א והר"ן וכ"כ ,כדי קליפה סמוך לגיד הנשה ואפי' כדי נטילה דהיינו כעובי אצבע צריך להניח
 .הילכך אם נשאר שום חלב משליכו ואוכל הגדי ,ואם יש בו ס' כנגד החלב כלו מותר שנתבטל החלב בכלו ,שאם הוא גדי שמן שאין בו ס' כנגד החלב כלו אסור

וכ"כ מ"מ  ,ד שמגיע לדבר האסור ומשליכוהילכך אוכל ע ,אבל שומן הגיד והחוטים וקרומות האסורים משום חלב אינם מפעפעים ,וה"מ בחלב הכליות והקרב
ב דקי"ל דשומן גיד בס' ואינו מן המנין כמו שכת , ואע"גבפרק שביעי מהלכות אלו שזהו דעת רבינו שלא להצריך קליפה לבהמה שנצלית עם חוטיו וגידו ושמנו

וז"ש רבינו שם שנפל לקדירה אבל בצלי אינו מפעפע ואפי' את"ל שמפעפע קצת הוא דבר מועט ונתבטל. ומ"מ מ"ש בסוף דבריו שאין  ,ה"מ בנתבשל ,בפ' זה
 ו עלאבל שומן הגיד יש בו בנ"ט וכן החוטין והקרומות. ונ"ל שז"ש רבינו כאן שאין בגידין בנ"ט אינ ,בגידים בנ"ט וכו' קשה שלא נאמר כן אלא על הגיד עצמו

 דהתם לומר שאין טעם כלל אבל מ"ש כאן שאין בו כדי לשער בו בנ"ט מפני שהוא בטל במיעוטו. ומ"מ עדיין קשה לי ,דרך שאמרו בגיד עצמו אין בגידים בנ"ט
 .שכתב שאין בגידין ולא ה"ל לכתוב אלא שאין בהם בנ"ט

 סעיף ו

  דף ה עמוד ב תורת הבית הקצר בית ד שער א

עפע אפילו בצלי אוסר את הכל, ואפילו עבר מעל האש ונפל איסור חם על איסור חם אוסר הכל. היה אחד חם ואחד צונן ונפל האחד על כבר בארנו שהאיסור מפ
 חברו התחתון גובר לעולם, כמו שבארנו למעלה. ולפיכך נפל חם לתוך צונן אינו אוסר אלא כדי קליפה, ואם נפל צונן לתוך חם הכל אסור.

 סעיף ז:

  הארוך בית ד שער א דף ח עמוד ב תורת הבית

נבלה אלא ודאי שמעינן דאין חתיכה שנאסרה מחמת בליעת איסור אוסרת חתיכת היתר שאצלה ואפילו שתיהן חמות ואפילו במה שאמרו חתיכה עצמה נעשת 
ליעת איסור אוסרת חתיכת היתר שאצלה כבשר בחלב וכל שכן בשאר האיסורין, וכ"כ בתוספות בשם רבנו יצחק ז"ל דלעולם אין חתיכה שנאסרה מחמת ב

לפי שאין החתיכה  ,לא -ואפילו שתיהן חמות לפי שאין הבליעה הולכת מחתיכה לחתיכה שאצלה, אא"כ יש רוטב ]דף ט.[ שמוליך הבליעה חוצה לה אבל ביבש 
אין לך בשר מליח מותר  ,שאם אין אתה אומר כן ,הבלועה מן האיסור מוציאה ומוליכה הבליעה אלא במקום שהבלע בעצמו יכול לילך ולהתפשט שם מעצמו

אלא ודאי כיון שהדם  ,יהא אותו ]דף ט:[ מלח חתיכה דאיסורא ואוסר כל הבשר , וא"כוהמלח טעמו מתפשט בכל החתיכה ,שהמלח נאסר מחמת דם שנבלע בו
למה  ,מחמת שאין האיסור מפעפע ,ום שהצריכו קליפה ולא יותראינו מפעפע אין המלח יכול לאסור במה שהדבר האוסרו אין יכול ללכת ולהתפשט. וכן כל מק

וכן לעולם. וגם פעמים שיש באותה קליפה שנאסרה מחמת דם שומן  ,אין הקליפה ההיא נעשית חתיכת נבלה ותאסור קליפה הסמוכה לה והשניה לשלישית
יותר אין הקליפה אוסרת ולא יהא טפל חמור מן העיקר וכח הבן יפה מכח מכל זה שמענו, שכיון שהאיסור עצמו אינו הולך  ואותו שומן מפעפע ויאסור הכל.

שומן נבלה וכיוצא בזה שהיא אוסרת [ דף י.]ומ"מ נראה ודאי שאם החתיכה בלועה מאיסור מפעפע כגון שבלע מחלב שמן כחלב של כליות או שבלעה  האב.
ומליחה כרותח דצלי היא . לפי מה שאמרו בצונן לתוך חם תתאה גבר ,או שהתחתונה חמהשאר החתיכות בין בצלי בין שנפלו זו לתוך זו ביבש ושתיהן חמות 

 .וכמו שכתבנו למעלה ודינה בכל מקום כדין הצלי והוא שיהא מליח כל כך שאינו נאכל מחמת מלחו

  תורת הבית הקצר בית ד שער א דף ו עמוד ב

יה, אעפ"י שנוגעת בהן כששתיהן חמות ואפילו נצלו שתיהן כאחד ונוגעת זו בזו בשעה חתיכה שנאסרה מחמת שקבלה טעם ממקום אחר אינה אוסרת חברות
כה לה שהן על גבי האש, שהדבר הבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה אלא ע"י רוטב, שאם אתה אומר כן אין לך איסור קליפה שהקליפה אוסרת קליפה הסמו

 מפעפע, לפי שאין השומן של היתר מוליך עמו את האיסור, אלא במקום שהאיסור יכול להלוך בטבעו. וכן לעולם. ואפילו היתה חתיכת ההיתר שמנה ושומן שבה

 סעיף ח

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן כד

יל )סימן רב הונא בר יהודה אמר כוליא בחלבא הואי ושרייה משום דמיפסיק קרמא. ונראה שגם כדי קליפה אוסר בכוליא שהחלב מובלע בקרום כדאמרינן לע
הכוליא וחומרא אין הלובן אוסר  ,דרבי יוחנן ממרטט כל לובן הכוליא הוא ואינו מתפשט כל כך. ואע"גט( תלתא קרמי הוו. ומיהו בקליפה סגי דדבר מועט 

 בעלמא שהיה מחמיר כדפרישית לעיל.



  תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

שהוא מפעפע קרום מפסיק בין החלב והכוליא ונבלע  דכוליא שצלאה בחלב שעליה אע"פ וי"מכוליא שצלאה בחלבה מותרת פי' ומשייר כדי קליפה כך פשוט. 
ום חומרא כמו שכתבתי כי הלובן שבכוליא אינו אוסר הכוליא אפילו שנצלה בה שאין איסור הלובן שבפנים אלא מש ,בקרום. ומ"מ אסור בכוליא כדי קליפה

והלובן שבתוכה  שצלאה בחלב שבתוכה, פירוש,אבל מיירי  ,הפסיקהכוליא שאין כח בקרום ל שאם צלאה בחלב שעליה דודאי אסורה וי"מ "י.שוכן נראה מפר
וכמו כן אם צלאה בקרום שעליה לא עם החלב שעליה אינו מפעפע כ"כ ואינו אוסר אלא בכדי קליפה בצלי  ,שאין בו כח לפעפע בכל הכוליא אלא בכדי קליפה

 .ים משום חלב כמו שכתבתי בדין חלבכמו כל שאר קרומות הנאסר

 סעיף ט

  למוד בבלי מסכת חולין דף צז עמוד בת

שרי; אתו שיילוה למר בר רב אשי, אמר להו: אבא שרי. א"ל רב  -אסר, רב אחא בר רב אשי  -הנהו אטמהתא דאימליחו בי ריש גלותא בגידא נשיא, רבינא 
 -אלא שנתבשל בה, אבל נצלה בה  -מר שמואל: לא שנו הרי הוא כמבושל, והא -אחא בר רב לרבינא, מאי דעתיך, דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח, כבוש 

 כרותח דמבושל, והא מדקאמר כבוש הרי הוא כמבושל, מכלל דרותח דצלי קאמר! קשיא. -קולף ואוכל עד שמגיע לגיד! וכ"ת, מאי כרותח דקאמר 

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיא עמוד ב

הרי הוא  -הרי הוא כרותח, וכבוש  -לאכול בה רותח; ושמואל לטעמיה, דאמר שמואל: מליח  אסור -אמר רב יהודה אמר שמואל: קערה שמלח בה בשר 
 -אינו כמבושל; אמר אביי: הא דרבין ליתא, דההיא פינכא דהוה בי ר' אמי דמלח ביה בשרא  -אינו כרותח, וכבוש  -כמבושל. כי אתא רבין א"ר יוחנן: מליח 
 הרי הוא כרותח? -ן הוה, מאי טעמא תבריה, לאו משום דשמיעא ליה מיניה דר' יוחנן דאמר: מליח ותבריה, מכדי, רבי אמי תלמיד דר' יוחנ

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קיב עמוד ב

 ולימא ליה ]דף קיג.[ לאסור צירן ורוטבן וקיפה שלהן, -רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טרפה, אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: הטמאים 
 לא, קמשמע לן. -דמן, אבל צירן ורוטבן  -הרי הוא כמבושל! אי מדשמואל, הוה אמינא: הני מילי  -הרי הוא כרותח, וכבוש  -מדשמואל, דאמר שמואל: מליח 

)אבל אם היה טהור מותר, מאי לאו שהיו שניהן מלוחין? לא, כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל, והא מדקתני סיפא  -מיתיבי: דג טהור שמלחו עם דג טמא 
טמא  מליח וטמא תפל( +מסורת הש"ס: ]היה טהור מליח וטמא תפל מותר[+, מכלל דרישא בששניהם מלוחין עסקינן! פרושי קא מפרש, טהור שמלחו עם דג

, טהור מליח וטמא תפל שרי -שהיה טהור מליח וטמא תפל; ה"נ מסתברא, דאי סלקא דעתך, רישא שניהם מלוחים, השתא שניהם מלוחים  -מותר, כיצד  -
אסור, תנא סיפא טהור מליח וטמא  -לא איריא, תנא סיפא לגלויי רישא, דלא תימא: רישא טהור מליח וטמא תפל, אבל שניהם מלוחין  -מיבעיא! אי משום הא 

הוא דאסור, הא  -א מליח וטהור תפל אסור, טמ -תפל, מכלל דרישא שניהן מלוחין, ואפ"ה שרי; ת"ש מסיפא דסיפא: אבל אם היה טמא מליח וטהור תפל 
 שרי! איידי דתנא רישא טהור מליח וטמא תפל, תנא נמי סיפא טמא מליח וטהור תפל. -שניהן מלוחין 

  רש"י מסכת חולין דף קיב עמוד ב

ובכלי מנוקב כמשפט המולחים בשר וקמיבעיא ליה מי אמרינן כי היכי דגבי דם לא חיישינן לדלמא פלט עליון ובלע  - אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה
ה"א יתירא דגבי הטמאים לכם בכל  - אמר ליה הטמאיםתחתון דאמרינן כל זמן שטרודים בפליטה אינן בולעין ושניהם נחין יחד מפליטתן ה"נ לא שנא או לא. 

פירמא בשר ותבלין הנקפה בשולי הקדירה וכיון דצירן אסור מיתסר הבשר השחוט מחמת ציר הטרפה שהוא  - לאסור צירן ורוטבן וקיפה. השרץ )ויקרא יא(
א לדם כזיעה הוא ולא מיתסר וה - אבל צירןכלומר הני מילי לגבי דם וכגון בכלי שאינו מנוקב דבתר דפלט הדר בלע.  - הני מילי דמןנוח ליבלע מן הדם. ]קיג.[ 

ושמע מינה ציר נמי לא מיבלע כל זמן  - מאי לאו שניהם מלוחיםדציר אסור וציר נוח ליבלע הוא.  - קמ"ל ליכא למיחש דמנוקב הוא וא"כ כשרה וכשרה נמי.
ר וכ"ש טמא מליח מבלי מלח דהשתא לא פליט טמא מידי אבל שניהם מלוחים דטמא נמי פליט אסו -תפל שעסוקים בפליטה וש"מ צירן מותר לא גרסינן. 

 דשניהם טרודים בפליטה. - הא שניהם מלוחים שרי וטהור תפל.

  תוספות מסכת חולין דף קיג עמוד א

גבי מליח כרותח לא שייך לא עילאה גבר ולא תתאה גבר, ואפילו קליפה לא בעי, אע"ג דאמרינן )פסחים דף עו.( גבי עילאה  - טהור מליח וטמא תפל מותר
 ומותר לעשות בהם גבינות לישראל ולמולחן בתוכן, דהוי כמו טהור מליח וטמא גויםבלע. ויש ללמוד מכאן, דא"צ להגעיל דפוסי גבינות הותתאה אדמיקר ליה 

מיר תע"ב תפל, דאין שייך מליחה בעץ ולא נעשה עץ רותח ע"י מליחה, ומעשים בכל יום דמלח בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחים ממנו לתת ממנו בחלב והמח
. 

 וסימן מ"ב רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן מא

ה ואפילו ]מא[ דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר והוא שהיה טהור מליח וטמא תפל דהשתא לא פליט הטמא ולענין מליח כרותח לא שייך תתאה גבר ולא עילא
 נו דוקא בחום של צלי.קליפה לא בעי. והא דאמרינן )לעיל סימן לד( גבי תתאה )גבר( ועילאה אדמיקר ליה בלע היי

"י עומלחן בתוכו אינן נאסרות, דהוי כמו טהור מליח וטמא תפל, דאין שייך מליחה בעץ ולא נאסר העץ  גוי]מב[ ויש לי ללמוד מכאן שאם עשה גבינות בדפוסי ה
נן שמא בלע מן הקערה. וא"ת כיון שנמלח מליח כרותח, ומעשים בכל יום דמלח הנתון בקערה שמשתמשין בה בשר לוקחין ממנו לתת בתוך חלב ולא חיישי

שנמלח  הטהור ומונח על הטמא או תחתיו או בצדו הרי נמלח גם הטמא ממלח שעל הטהור, וי"ל שנמלח מכל צדדין רק לא במקום שהוא דבוק לטמא א"נ אחר
ו עד שימלחנו יפה יפה, אבל אם היו שניהם מלוחין הטהור מגיע לטמא ובמה שהוא נוגע בטמא אינו נחשב כרותח להיות פולט, דהבשר אינו יוצא מידי דמ

 אסורין. ואין צ"ל שאם היה הטמא מליח והטהור תפל שהוא אסור.

  רא"ש מסכת חולין פרק ח סימן כח

, ובקערה ואמר רב נחמן אמר שמואל קערה שמלח בה בשר אסור לאכול בה רותח, שמואל לטעמיה דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל
ואף ר' שאינה מנוקבת איירי ושלא כדברי המפרשים דאיירי אפילו במנוקבת, דא"כ יהא אסור למלוח ב' פעמים בכלי מנוקב, אלא ודאי דמא משרק שריק, 

 ריה דרב יהודה ויתיב רביוחנן סבר לה להא דשמואל, דהא ר' אמי תלמידיה דר' יוחנן הוה, כדהוי אימלח ליה בשרא בההוא פינכא תבריה. יתיב רב כהנא אחו
יטעמא יהודה קמיה דרב הונא וקאמר קערה שמלחו בה בשר אסור לאכול בה רותח. צנון שחתכו בסכין של בשר מותר לאוכלו בכותח מאי טעמא הא אפשר למ

 א.דהיתירא קבלע והאי לא אפשר למיטעמא דאיסורא קבלע. אמר ליה רב פפא לרבא וליטעמיה קפילא ארמאה אמר ליה בדליכ

  רא"ש מסכת חולין פרק ז סימן כד

תב לא מחמרי ומיהו יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ודי בקליפה. ואע"ג דרבינא בעי למימר דמליח הוי כרותח דמבושל. הא איתותב. ולפי מאי דאיתו
 **רב הונא גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מראש אזנוביה אפילו כרותח דצלי ולא בעי כדי נטילה וכמדומה שראיתי שהורה רבינו מאיר ז"ל כן. והאמר 

גבי עצים  שהוא רחוק מן החלב לפי שמפעפע בכולו דהא צונן לתוך חם אסור למ"ד דתתאה גבר ולא סגי בקליפה. ומה שנוהגים כשמולחין בשר הרבה ביחד על
כין מה שבתוך הציר ומתירין השאר ולא אמרינן שמפעפע למעלה כדאמרינן והציר זב ונופל תחת העצים ופעמים מוצאין חתיכה אחת חציה מונח בציר וחות

ך הציר לא הכא. היינו לפי שהדם אין דרכו לפעפע ואפילו דרך הלוכו אמר מישרק שריק ולא מיבלע כל שכן שאין מפעפע למעלה. אפילו יש שומן בבשר שבתו
אמר חתיכה עצמה נעשת נבילה. ומיהו בלאו הכי ניחא הכא דלא אמר חתיכה נעשית נבילה  אמר שנעשית נבילה ומפעפע למעלה ואסור לדברי רבינו אפרים דלא

כגון טיפת חלב שנפלה על חתיכה שטעם הטיפה מתפשט בכל  ,ואוסרת כל החתיכות אלא כשהאיסור יכול להתפשט עם הנאסר וליתן טעם בשאר חתיכות
אבל דם שאין לו כח לפעפע למעלה גם השומן הנאסר  ,תיכה שנאסרה מסייעה לטיפה לאוסרהאותה ח דאין לטיפה כח לאסור שאר החתיכות,ונהי  ,החתיכות

אלא היינו טעמא לפי  ,ובענין זה יאסר הכל ,מכחו אינו מפעפע לאסור למעלה. ותדע דבכ"מ שאנו אוסרין כדי קליפה אמאי אותה קליפה אינה חוזרת ואוסרת



אין לך בשר מותר לעולם דהא כל בשר שנמלח כששוהה  ,הילכך גם הנאסר אינו אוסר. ועוד דאי לא תימא הכי ,שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה
וצ"ל משום  ,ואפ"ה לא אמרינן דמלח שעל הבשר הנאסר מחמת הדם יחזור ויאסור הבשר חה זמן מרובה יש בו טעם מלח יותר,במלח יותר מכדי שיעור מלי

 במלח אינו נבלע בו כלל מאחר שהדם אינו נכנס בבשר דדמא משרק שריק.שאע"פ שטעם המלח נבלע בבשר הדם ש

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לד עמוד ב

. דסבר דמליח כמבושל ואסר להו משום שמנו של גיד כל שאין בבשר ס' ולדברי מי שאומר הנהו אטמתא דאימלחן בי ריש גלותא בגידא דנשיא רבינא אסר
 דלצלי ולמליחה לא משערינן בששים בכל ענין אסר להו: 

עיל דחלב דס"ל דמליח הרי הוא כרותח דצלי ובקליפה או בנטילת מקום סגי וכי תימא וכי הוי כרותח דצלי מאי הוי נימא דמפעפע כדאמרינן ל ורב אחא שרי.
לו חלב שמן מפעפע אפילו לצלי י"ל דלא עדיף שומן דגיד הנשה מחלב כחוש דאמרינן לעיל דלא מפעפע וכמו שכתבתי למעלה. והרמב"ן ז"ל תירץ דבמליחה אפי

 חלב בצלי מפעפע במליחה אינואינו מפעפע ואף על גב דאמרינן דמליח הרי הוא כרותח דצלי היינו לאפוקי מרותח דמבושל אבל להא מילתא גריע מצלי דאע"ג ד
עפע בצלי מפעפע. והרשב"א ז"ל חולק בדבר דכיון דרבינא ס"ל דמליח כרותח דמבושל דעדיף מצלי היכי נימא לדידן דגריע מיניה אלא ודאי משמע דכל דמפ

א סבר רב אשי לשעורי במאי דבלע דיקולא מפעפע במליחה, וכדברי הרשב"א ז"ל, נ"ל מדאמרינן לקמן ]דף צח א[ ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא דבשר
 א למה ליה לשעוריה בקליפה סגי לה.ומשמע לכאורה דבשר הוא שנמלח בסל וש"מ דחלב במליחה מפעפע דאי ל
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. והוא שיהיה טהור מליח וטמא תפל לאו בנוגעין זה בזה עסקינן אלא שעומדין בסמוך בכדי שפליטה של זה נוגעת בזה: דג טהור שמלחו עם דג טמא מותרין.
דטמא פולט ציר וטהור בולע וציר דג טמא אע"ג דמדאורייתא לא מיתסר כדמוכח בפ' אין  אבל אם היו שניהם מלוחים אסורים. דהשתא טמא לא פליט מידי:

דרבנן מיהא אסור ואין צריך לומר שהיה טמא מליח וטהור תפל שהוא אוסר משום דטמא מליח פולט ציר וציר זה שהוא רותח מחמת מלח מעמידין )דף מ א( מ
אלא כשאינו נבלע בטהור ואוסרו, ואע"פ שהטהור אינו מליח כ"כ מחמת בליעתו שלא יהא נאכל מחמת מלחו, ולעיל אמרינן דלא אמרינן מליח הרי הוא כרותח 

מליח מחמת מלחו היינו לומר שאין הבשר רותח אבל מ"מ ציר זה הנופל עליו רותח הוא ונבלע בו ומיהו הבשר צונן חשבינן ליה דמש"ה אמרינן טהור  נאכל
ם[ וטמא תפל מותר שאע"פ שנבלעין בתוכו טפות רותחות מן הטהור אעפ"כ אינו מתחמם כל כך עד שיפלוט. ומיהו משמע ]דטמא מליח או שניהם מלוחי

מלוחות דבקליפה סגי דבכל איסור שע"י מליחה סגי ליה בקליפה וכן דעת הרא"ה ז"ל. אבל דעת הרמב"ן ז"ל מחמיר ואומר דהכא כוליה חיים מרוב טפות 
נן נטילת מקום שהם חמות בעצמן. ויותר נ"ל דברי הרא"ה ז"ל ומיהו הוא ז"ל מצריך נטילת מקום ואמר דבפסחים )דף עה ב( מוכח בהדיא דברותח דצלי בעי
 יהו הכא אפשרואיני מודה לו בזה דהתם שאני דנטף מרוטבו וחזר אליו שדנו אותו בדין אמצעי וכמו שכתבתי למעלה אבל בצלי לא בעינן אלא קליפה בלחוד ומ

 ם.דכיון דציר זה יצא מן הטמא ועמד בעינו ונבלע אח"כ בטהור ה"ל כנטף מרוטבו על החרס וחזר אליו דבעינן נטילת מקו
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ורוטבן  ולענין חם של מלח גרסינן בפרק כל הבשר רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה אתא לקמיה דרבא אמר ליה הטמאין לאסור צירן
דבשר שרצים  וקיפה שלהם כלומר כל אלו אסורין מדאורייתא כבשרם ואף על גב דאמרינן בפרק גיד הנשה ציר זיעה בעלמא הוא הני מילי בציר של דגים אבל

וטבן וקיפה הרי הוא כבשר ואף על גב דגבי דגים מרבינן בתורת כהנים צירן מהטמאים לאו בדוקא אמרו צירן אלא בצירן אסמכתא בעלמא הוא ועיקר דרשא לר
לא היה צריך לומר אלא שלהן. ואקשינן התם בפרק כל הבשר אהא דרבא ולימא ליה מדשמואל כלומר אמאי איצטריך לאיתויי דרשא דהטמאים דזה פשוט ו

קמשמע לן. שהמלח מפליט הרוטב והציר ומבליעו כרותח דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח. ופריק אי מהתם הוה אמינא הני מילי דמן אבל צירן ורוטבן לא 
טהור וטמא שמלחן זה עם זה דתניא  ומסתברא דהכא בשהיו שניהם מלוחין אי נמי בשהיה בשר השחיטה תפל ובשר הנבלה מליח וכדתניא בברייתא לענין דג

שא דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר ואם היה טהור מליח וטמא תפל מותר אבל אם היה טהור תפל וטמא מליח אסור. ואוקימנא התם בפרק כל הבשר רי
מעט ואיידי דמטריד הוא לפלוט אינו בולע דוקא בשהיה טהור מליח וטמא תפל דכל שהוא מליח פולט ומבליע את חברו ואינו מחממו כל כך שיהא פולט אלא 

ר שמלחו עם אותה פליטה המועטת שחבירו פולט. וי"ל נמי שחבירו נמי אינו חם כל כך שיהא פולט כלל ומציעתא פירושא דרישא היא והכי קאמר כיצד דג טהו
יכך אסור שהטמא שהוא מליח פולט ומבליע את הטהור דג טמא מותר כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל. וסיפא דסיפא בשהיה טמא מליח וטהור תפל ולפ

א דמסרך התפל והוא הדין בשהיו שניהם מלוחין ולא אמרינן איידי דטריד טהור למיפלט לא בלע דלא אמרו כן אלא בדם דשריק אבל בציר ורוטב אסורין ל
והא דקתני טמא מליח וטהור תפל אסור לאו למעוטי שניהם  סריכי אלא אם כן במקום פליטה מרובה כפליטת דם הכבד שאמרו הכבד אוסרת ואינה נאסרת

יה טמא מלוחין אלא איידי דתנא רישא טהור מליח וטמא תפל תנא סיפא נמי טמא מליח וטהור תפל כדאיתא התם. ולדידי קשיא לי אשמעתין דהתם אפילו ה
למעלה ומדקא אמר נמי אסור סתם משמע דכולו אסור ולא סגי ליה מליח וטהור תפל אמאי אסור ומשמע דבכל ענין אסור אפילו טהור למטה וטמא מליח 

דאמר בקליפה. ואילו בפרק כיצד צולין איפליגו רב ושמואל בחם לתוך צונן רב אמר עילאה גבר ושמואל אמר תתאה גבר ואיפסיקא הלכתא התם כשמואל 
י דאפילו צונן לתוך חם אם אין בו שומן משמע שאינו צריך אלא קליפה דהא תתאה גבר וצונן דלמטה אינו צריך אלא קליפה בלחוד כדאיתא התם. ועוד קשה ל

וכדאמרינן קיימא לן דשמואל הכי קאמר מליח הרי הוא כרותח דצלי וצלי כל שאינו מפעפע כחלב שמן וכשומן אינו אוסר רק כדי קליפה אי נמי כדי נטילה 
בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד ואמר רבב"ח עובדא הוה בכנישתא דמעון קמיה דר' יוחנן בגדי בפרק גיד הנשה אמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל בה אבל נצלה 

. אמאי אסור כולו]דף ב עמוד ב[ שצלאו בחלבו ואתו שיילוה לר' יוחנן ואמר קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו. ואוקימנא בכחוש כלומר שחלבו אינו מפעפע ואם כן 
ור דקאמר בשדג טמא מליח למטה והכי קאמר דג טהור שמלחו עם דג טמא תפל שכבר היה מונח בכלי דלישנא דקאמר וי"ל דהכא בדג שמן שהוא מפעפע ואס

ינו שמלחו עם דג טמא הכי משמע שהטמא היה מונח שם תחלה והילכך אם מלח הטהור עליו מותר דתתאה גבר כשמואל ואפשר דמותר בקליפה קאמר דכל שא
ליה טמא מליח כלומר אבל אם אותו דג טמא שהוא כבר מונח בכלי מליח אפילו היה הטהור תפל ומונח על גביו אסור טעון אלא קליפה מותר סתמא קרי 

טה ושל דתתאה גבר. ואסור דקאמר עד כדי נטילה קאמר אם אין שומן בטמא או אסור לגמרי קאמר ובשיש שם שומן של דג טמא שמפעפע וכן הדין בבשר שחו
ז"ל בפירושי המשנה שלו בתרומות פרק בצל שכבשו דברים יראה מהם כן שאינו אסור אלא  מצאתי לרבנו שמשון אח"כנראה לי.  כך זה, נבלה שמלחו זה עם

סרה היא דלא כדי קליפה. לפי ששנינו שם דג טמא שכבשו עם דג טהור וכל גרב שהוא מחזיק סאתים וכו'. וכתב הוא ז"ל זה לשונו שכבשו עם דג טהור משנה ח
ו ותר אם אסור. ובירושלמי )תרומות פ"י ה"ה( תני ר' יהודה בן פזי דבר דלייה דג טהור תפל שכבשו עם דג טמא מליח אסור. תני ר' חייא מדיחפירש אם מ

ם מקו ומותר. אמר ר' מונא מאן דאמר מותר בשכבשו שנים כאחת מאן דאמר אסור בשכבשן בזה אחר זה תדע דתנינא מי תרומה וכו' פירוש מי תרומה קרי
זה. ועוד  שכבש שם זיתי תרומה. ודבר תמה הוא דקיימא לן בפרק כל הבשר )חולין קיא ב( כבוש הרי הוא כמבושל ובמבושל אין חלוק בין בת אחת לזה אחר

ו אלא כרותח דצלי. כיון דמיירי בטמא מליח וטהור תפל למה לי כבשן כי לא כבשן נמי ליתסרן כדקיימא לן בפרק כל הבשר. ומיהו בזה י"ל משום דמליח אינ
כרותח עכ"ל. אלמא מה שאמרו כאן בדג טמא שמלחו עם דג טהור אינו אלא לאסור כדי קליפה. והתם בכבוש לאסור את כולו. דאמר שמואל מליח הרי הוא 

ו מפעפע שנמלח עם ההיתר שאינו כבוש הרי הוא כמבושל. ומליח הרי הוא כרותח דקאמר היינו כרותח דצלי ולא כרותח דמבושל ונפקא מיניה לכל איסור שאינ
ה למר בר אוסר אלא קליפה כצלי דגרסינן בפרק גיד הנשה הנהו אטמאתא דאימלחן בבי ריש גלותא בגידא נשיא רבינא אסר ורב אחא בר רב שרי אתו ושיילו

י הוא כרותח והאמר שמואל לא שנו אלא שנתבשל להו אבא שרי אמר ליה רב אחא בר רב לרבינא מאי דעתיך דאמר שמואל מליח הר]דף ג עמוד א[ רב אשי אמר 
דצלי בה אבל נצלה בה קולף ואוכל עד שמגיע לגיד וכי תימא מאי כרותח דקאמר כרותח דמבושל והא מדקתני סיפא כבוש הרי הוא כמבושל מכלל דרותח 

י שמיחל יוצא מן הבשר על ידי מליחה אינו כרוטב שבמבושל קאמר קשיא. אלמא כל רותח דמליח באיסור שאינו מפעפע אינו צריך רק קליפה כרותח דצלי ואעפ"
תן טעם כמו להוליך את האיסור ולהבליעו ביותר מכדי קליפה. ומה שאמרו דאימלחן בגידא נשיא לא מחמת הגיד בעצמו אמרו דהא קיימא לן דאין בגידין בנו

 סור ממנהג קדושים.שאנו עתידין לכתוב אלא מחמת הקנוקנות שאסורין מדרבנן ומשום חלב שבו שא
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רים המלח מחמם ומפליט ומבליע שהמליח, הרי הוא כרותח. לפיכך בשר שחוטה שנמלחה עם בשר נבילה אסורה. וכן דג טהור שמלחו עם דג טמא. במה דב
יכה חתאמורים כשהיו שניהם מלוחים וכן כשהיה הטמא מליח והטהור תפל. אבל אם היה טהור מליח וטמא תפל מותר, לפי שאין חום המלח גדול שיפליט ה



ותו שלא נמלחה אעפ"י שהחתיכה המלוחה נוגעת אליה החתיכה המלוחה מבלעת החתיכה הטפילה מה שהיא פולטת ואינה מפליטה ציר של עצמה אלא מעט וא
 מעט אין בו כח להבליעה בחתיכה המלוחה מפני שחתיכה המלוחה פולטת וכל שהיא פולטת ]דף ב:[ הרבה אינה בולעת אותו המעט. 

אמרנו יראה לי דווקא כשהיה טמא המליח למטה והטהור התפל למעלה, שהתחתון גובר ומחמם את העליון ומבליעו. אבל אם היה הטהור התפל ש דברים אלו
 יפה. ובד"א?למטה והטמא המליח למעלה אינו אוסר את התחתון אלא כדי קליפה, שהטהור שהוא התחתון צונן וגובר ומצנן את העליון ואינו בולע אלא כדי קל

נגד כל כשהיה הטמא שמן לפי שהשומן מפעפע ואפילו ע"י צלייה ואפילו ע"י מליחה ונבלע בכל ההיתר ואוסר את כלו אלא אם כן יש בו ששים של היתר כ
מליחה שאין שהוא למטה והטהור למעלה אינו אוסר אלא כדי קליפה. לפי שאין בו כח לפעפע לא ע"י צלייה ולא ע"י אע"פ האיסור. אבל אם אין הטמא שמן 

 המליחה כרותח של מבושל אלא כרותח של צלי. 

כל רים קולף ואו]דף ג.[ ולפיכך כל איסור שאינו מפעפע שנמלח עם ההיתר כגון בשר שנמלח עם שומנו של גיד ועם קנוקנות שבו וכן שנמלחו עמו הקרומות האסו
 במליחה ואינם אוסרין אלא כדי קליפה בלבד. את השאר שאין שומנו של גיד וקנוקנות וקרומות מפעפעין בין בצלי בין 

 מדיח בצונן. מליח זה שאמרו בשנמלח הרבה עד שאין ראוי לאוכלו עם מלחו, אבל כל שנמלח פחות מכאן אינו כרותח אלא כצונן ואפילו קליפה אינו צריך אלא
ורים שאמרו שהוא הבשר המלוח הרבה שאדם מולחו להצניע איזהו מלוח שאינו נאכל מחמת מלחו כל שנמלח כדרך שאדם מולח בקדירה. ויש מגדולי המ

 ולהוליכו לדרך. והראשון עיקר.

  תורת הבית הארוך בית ד שער א

שאפשר דאפילו בחלב דשמן לא אמרינן במליחה מפעפע. ואין דברים אלו מחוורין בעיני כלל דאדרבה יותר י"ל דמפעפע ]דף ה עמוד א[ ומקצת מרבותי ז"ל אמרו 
א דהוו בי אמרינן במליחה מבצלי מפני מוחל היוצא מן הבשר ע"י מליחה והוא כעין רוטב להוליך את האיסור ולפושטו בכל. ותדע לך מעובדא דהנהו אטמאת

בגידא נשיא ואסר להו רבינא וקא מפרש טעמא משום דקסבר דהא דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח דברותח דמבושל קאמר ופשטו ריש גלותא דאימלחן 
על ידי דלא אלא כרותח דצלי מדקתני סיפר כבוש הרי הוא כמבושל והיאך אפשר שעלה על דעת רבינא שיהא יותר חזק המליחה מהם הצלי אלא שהיה סבור ש

וצאין על ידי המליחה האיסור הולך ונבלה בכל כדרך שהוא עושה על ידי רותח דמבושל ופשטו ליה דאינו אלא כרותח דצלי. ותמה על עצמך הציר והמיחל הי
נאמר רבינא היה אוסר במליחה כמבושל והוצרכו להביא לו מסיפא דקתני כבוש הרי הוא כמבושל דמליח הרי הוא כרותח כרותח דצלי קאמר ואנו ניקל ו

בפרק  ו כרותח דצלי אינו לפעפע חלב שמן זו אינה תורה. ועוד דלא גרע מליחה מריחא דצלי דאלו בשר שחוטה שצלאו עם בשר נבלה בתנור אחד אמר רבשאפיל
בשר כיצד צולין דאפילו היה בשר שחוטה שמן ובשר נבלה כחוש אסור דאזיל בשר שחוטה ומפטם בריחא לבשר נבלה הכחוש והדר בשר נבלה ומפטם ליה ל

הדברים ברורים שכל איסור מפעפע כחלב של בהמה שמינה בין  ונראים ליהשחוטה בריחיה. והאיך אפשר שלא יפעפע על ידי מליחה כפעפוע של ריח הצלי. 
יסורי תורה ולא נתבשל עם החתיכה בין נצלה בה ואפילו נמלח עמה משערין אותו בששים ואם יש בהיתר ששים כנגד האיסור מותר ואם לאו אסור. ולא שנא א

 שנא איסור של דבריהם דכל דתיקון כעין דאורייתא תיקון.

 דף ו עמוד ב תורת הבית הקצר בית ד שער א

בשעה חתיכה שנאסרה מחמת שקבלה טעם ממקום אחר אינה אוסרת חברותיה, אעפ"י שנוגעת בהן כששתיהן חמות ואפילו נצלו שתיהן כאחד ונוגעת זו בזו 
ר הבלוע אינו יוצא מחתיכה לחתיכה אלא ע"י רוטב, שאם אתה אומר כן אין לך איסור קליפה שהקליפה אוסרת קליפה הסמוכה לה שהן על גבי האש, שהדב

הלוך בטבעו. וכן לעולם. ואפילו היתה חתיכת ההיתר שמנה ושומן שבה מפעפע. לפי שאין השומן של היתר מוליך עמו את האיסור, אלא במקום שהאיסור יכול ל
ו במה דברים אמורים? כשבלעה איסור שאינו מפעפע, אבל אם בלעה מן הדברים המפעפעין בטבעם יראה לי שאוסרת חברותיה בין בצלי בין שנוגעת ז]דף ז.[ 

והו בזו חם בחם שהאיסור בעצמו הבלוע מפעפע ויוצא אפילו מחתיכה לחתיכה. דברים אלו שאמרנו אפילו בבשר בחלב שהחלב אינו מפעפע ואפילו שעשא
 כחתיכת נבילה כמו שבארנו לא עשאוהו כנבילה עצמה לדבר זה.

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ז

 כך צריךאין מולחין חלבים עם הבשר ולא מדיחין חלבים עם בשר, וסכין שחתך בה חלבים לא יחתך בה בשר, וכלי שהדיח בו חלבים לא ידיח בו בשר, לפי[ ]יז
 הטבח להתקין שלש סכינין, אחת ששוחט בה, ואחת שמחתך בה בשר, ואחת שמחתך בה חלבים. 

 , צריך להתקין לו שני כלים של מים אחד שמדיח בו בשר ואחד שמדיח בו חלבים. ]יח[ ואם דרך אותו מקום שידיח הטבח הבשר בחנות

אלו אסור ]יט[ ואסור לטבח לפרוש חלב הכסלים על כ הבשר כדי לנאותו, שהקרום שעל החלב דק ויתמעך ביד הטבח ויזוב החלב ויבלע בבשר, וכל הדברים ה
 אלא מלמדין אותו שלא יעשה. לעשותן, ואם נעשו לא נאסר הבשר, ואין מכין את העושה 

ירו אחר ]כ[ וכן אין מולחין את הבשר קודם שיסיר ממנו את הקרומות ואת החוטין האסורין, ואם מלח מסירם אחר שנמלחו ואפילו היה בהן גיד הנשה מס
 שנמלח ומבשל.

  מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ז הלכה יז

א )דף צ"ז:( בדין הנהו אטמהתא דאמלחו בי ריש גלותא בגידא דנשיא דאמרינן רבינא אסר ורב )אח ה"ט ומתבאר בפגר המליחה פשו]יז[ אין מולחין וכו'. איסו
ים האלו בר רב( אשי שרי ואסיקו כרב אחא אלמא משמע דלכ"ע לכתחלה אסירי. ואם עבר ומלח נראה דעת רבינו שאין הבשר נאסר בכך שכתב למטה וכל הדבר

 .ובר כך שאפי' חלב שמן אינו מפעפע ע"י מליחה וי"ח בזה )ויתבאר בפ' ט"ו(וכו' ואם נעשו לא נאסר הבשר ויש מי שס

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו

ב כליות ולא ]לב[ גדי שצלאו בחלבו אסור לאכול אפילו מקצה אזנו, שהחלב נבלע באיבריו והוא משביחו ונותן בו טעם, לפיכך אם היה כחוש ולא היה בו חל
כאחד מששים קולף ואוכל עד שמגיע לחלב, וכן ירך שצלאה בגיד הנשה שבה קולף ואוכל עד שהוא מגיע לגיד ומשליכו, וכן בהמה שצלאה חלב קרב אלא מעט 

 . שלימה ולא הסיר לא חוטין ולא קרומות האסורות קולף ואוכל, וכיון שיגיע לדבר אסור חותכו ומשליכו שאין בגידים בנותן טעם כדי לשער בהן

ר, נבלה מליח שנבלל עמו בשר שחוטה הרי זה נאסר, מפני שתמצית הנבלה נבלעת בגוף בשר השחוטה ואי אפשר לעמוד כאן לא על הטעם ולא על השיעו]לד[ בשר 
מן המליח  ולעוכן בשר דג טמא מליח שנבלל עמו דג תפל טהור נאסר מפני צירו, אבל אם היה המליח טהור והתפל דג טמא לא נאסר המליח ]אף על פי[ שהתפל ב

 ]אינו בולע כל כך שיחזור ויפלוט[, דג טמא שכבשו עם דג טהור הכל אסור אא"כ היה הטמא אחד ממאתים מן הטהור.

  כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה לד

. בפרק כל הבשר )דף קי"ב:( רב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר טרופה אתא לקמיה דרבא א"ל הטמאים לאסור צירן בשר נבלה מליח וכו']לד[ 
דגבי דם לא ורוטבן וקיפה שלהן ופירש"י אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה ובכלי מנוקב ]כמשפט המולחים בשר[ וקא מיבעיא ליה מי אמרינן כי היכי 

רן לדילמא פלט עליון ובלע תחתון דאמרינן כל זמן שטרודים בפליטה אינם בולעים ושניהם נחים יחד מפליטתן הכא נמי ל"ש או לא וכו' לאסור ציחיישינן 
ור שמלחו טה ורוטבן וכו' וכיון דצירן אסור מיתסר הבשר השחוט מחמת ציר הטריפה שהוא נוח ליבלע מן הדם. ובגמרא )דף קי"ג( מתיב אהא דרבא מדתניא דג

רישא עם דג טמא מותר מאי לאו שהיו שניהם מלוחים לא כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל והא מדקתני סיפא אבל אם היה טהור מליח וטמא תפל מכלל ד
א לא פליט טמא כששניהם מלוחים עסקינן פרושי קא מפרש טהור שמלחו עם דג טמא מותר כיצד שהיה טהור מליח וטמא תפל, ופירש"י תפל מבלי מלח דהשת

בת"ה מוקי בגמרא רישא דוקא בשהיה טהור מליח וטמא תפל  וכתב הרשב"אמידי אבל שניהם מלוחים דטמא נמי פליט אסור וכ"ש טמא מליח וטהור תפל. 
נמי  וי"לחבירו פולט. דכל שהוא מליח פולט ומבליע חבירו ואינו מחממו כ"כ שיהא פולט אלא מעט ואיידי דטריד לפלוט אינו בולע אותה פליטה מועטת ש

שהיו שחבירו אינו חס כ"כ שיהא פולט כלל וסיפא דסיפא כשהיה טמא מליח וטהור תפל ולפיכך אסור שהטמא שהוא מליח פולט ומבליע את הטהור וה"ה כ
מסרך סריכי אא"כ במקום פליטה שניהם מלוחים ולא אמרי' איידי דטריד טהור למפלט לא בלע שלא אמרו אלא גבי דם דשריק אבל גבי ציר ורוטב אסורים ד

טהור מליח וטמא תפל מותר גבי מליח כרותח לא שייך לא עילאה  וכתבו התוס' והרא"שמרובה כפליטת דם הכבד שאמרו הכבד אוסרת ואינה נאסרת עכ"ל. 



ל צלי עכ"ל. וגבי דג טמא שמלחו עם דג טהור, גבר ולא תתאה גבר ואפי' קליפה לא בעי והא דאמרינן גבי תתאה גבר או עילאה אדמיקר ליה בלע היינו כחום ש
משמע דבקליפה סגי דבכל איסור שעל ידי מליחה סגי ליה בקליפה וכן דעת הרא"ה אבל הרמב"ן מחמיר ואומר דהכא כוליה חיים מרוב טיפות  כתב הר"ן

 , ואע"פר לא בקליפה ולא בנטילת מקום ואינו מתבטל בס'ואינו נית ,נראה שהוא סובר שהכל נאסר כדברי הרמב"ן ומדברי רבינו .מלוחות שהן חמות בעצמן
י"ל דהתם מיירי בחלבים  ,שנראה מדבריו שאם עבר ומלח לא נאסר הבשרוכתב ה"ה  ,אין מולחין חלבים עם הבשר ולא מדיחין חלבים עם הבשר בפ"זשכתב 

שחזר וכתב וכן אין מולחין את הבשר קודם שיסיר ממנו אע"פ ת וכו' ושאין חייבים עליהם כרת וכמ"ש קודם לכן בסמוך יראה לי שכל אלו החוטין והקרומו
"נ דהתם את הקרומות איכא למימר דתרי גווני מליחת החלבים עם הבשר איכא אחת שהוסרו ובההיא מיירי רישא ואחרת קודם שהוסרו ובהכי מיירי בסיפא א

חו, א"נ דבפרק שביעי לא במולח החלבים בלולים עם הבשר מיירי אלא במולחם בפני מיירי במליחת החלבים שהיא כל דהו והכא במליח שאינו נאכל מחמת מל
עי כתב עצמם אלא שהם קרובים לבשר וחייש דילמא אתי למיגע ולאו אדעתיה ומהאי טעמא בפרק זה כתב בשר נבלה מליח שנבלל עמו בשר שחוטה ובפרק שבי

י הדברים האלה לדעת הרמב"ם דגים ועופות שמלחם זה עם זה דגים כלם אסורים ואע"פ שלא כתב אין מולחים חלבים עם בשר ולא הזכיר לשון בלילה. ועל פ
ומיהו יש לדחות כן בפירוש כשכתב דין זה בפ' ו' ממ"ש בפרק זה גבי בשר שחוטה שנמלח עם בשר נבלה נלמוד מדין זה שדבר הנאסר ע"י מליחה נבלע בכל גופו. 

א ודכוותייהו אבל בדם לא משום דמישרק שריק ואינו מפעפע ואינו אוסר אלא כד"ק. ודעת הרא"ש בפרק נ"ה כדעת שלא אמר רבינו כן אלא בנבלה ודג טמ
 הרשב"א והר"ן דאין להחמיר ברותח דמליחה וסגי בקליפה:

 

 סימן קו

 סעיף א

  דף ח עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער א

מאיסור ואחר כך נפלה אותה חתיכה לקדירה שיש בה ששים לבטלה אפילו הכי היא עצמה אסורה ומכל מקום מודה הרב ז"ל ]=הראב"ד[ בחתיכה שנבלעת 
ה למחומץ ובזמן שמכירה זורקה ואוכל את השאר לפי שהיא כבר נאסרה והאיסור הנבלע בתוכה אינו יוצא ומתערב עם הרוטב והחתיכות שבקדירה, ואינו דומ

המרובה שנתערבבה עכשיו ויכול להצטרף. הילכך אין להתיר חתיכה ראשונה שבלעה איסור ויש בה טעם  ומדומע שהאיסור בעצמו חוזר ומתערב עם ההיתר
כשיעור איסור. אבל מכל מקום פשיטא דהיא עצמה אינה נעשית נבילה לאסור שאר החתיכות כמין במינו ואפילו לרבי יהודה חוץ מבשר בחלב ולרבנן אלא 

 האיסור שבלעה ולא כשיעור כל החתיכה.

 דף ו עמוד ב תורת הבית הקצר בית ד שער א

לבסוף  דברים אלו שאמרנו שאין חתיכה שנאסרה מחמת בליעת שאר האיסורין נעשית נבילה ואינה אוסרת אלא לפי חשבון האיסור שבה, מכל מקום אם נפלה
שהאיסור שבה אינה נפלט לגמרי ממנה ואינו נבלל בתוך לקדירה אחרת שיש בה ששים כדי לבטל האיסור הבלוע שבה, אין החתיכה בעצמה חוזרת להיתרה לפי 

יתר עד ההיתר שבקדירה. מה שאין כן בדבר הנבלל והנמוח שאילו נפל דם וכיוצא בו לתוך רוטב של היתר ואסרו מחמת מיעוטו וחזר ונתרבה הרוטב של ה
 כל ההיתר.שיהא בו בין כלו ששים לבטל את הדם הכל מותר, לפי שהכל נבלל ונתערב האיסור בין 

  שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן קנא

שיש בהיתר כדי לבטל את האיסור אם האיסור ניכר אין האיסור עצמו מתבטל אע"פ ומה ששאלתם על מה שכתוב בחיבורי כל איסור שנפל לקדירה של היתר 
ניכר. ועל ברוב. אין זה צריך לפנים. אמרת כי על זה תמה המתמיה. האי רוב, דכתבת מאי הוא, כי לפי הנראה לא בס' =בששים= ולא באלף היכא שהאיסור 

שהוא אצלכם. אבל תמהתי על אע"פ י תמה כי בודאי ניכר מתוך דבריך שלא עמדת על חיבורי זה יוצק חן בשפתותיך ושלח לנו עומק שכלך. ואני לא עליך אנ
שיש בהיתר לבטל האיסור אם האיסור ניכר אין האיסור בעצמו אע"פ המתמיה אם עמד על חיבורי שאני כתבתי שם כך וז"ל כל איסור שנפל לקדירה של היתר 

מן המנין. וכחל עצמו אסור למאי וכחל ר ככחל. דאמרינן כחל בס' אוכל השאר. ואם נפל לקדירה אחרת אוסמתבטל ברוב וזה אין צריך לפנים. אלא זורקו ו
ר , שאם נפל לקדירה אחרת אוסר. ולפיכך צריך ליזהר שלא יטול מן ההיתר בעודנו חם כל זמן שחתיכת האיסור ניכרת בתוך הקדירה כדי שלא יחזונפקא מינה

שיש ברוטב ובחתיכות ס' לבטל החלב אע"פ וכן חתיכה שיש בה חלב או שמנונית של גיד הנשה שנתבשלה עם החתיכות האיסור ויאסור ההיתר שבמעט. 
עד  שבחתיכה זו צריך ליזהר שלא יסלקנה מן הקדירה בעוד שהיא חמה כדי שלא יתעורר החלב שבה ויאסור אותה. אלא יניחנה בתוך הקדירה עם ההיתר

וא מקום התימה, וכי באתי אני לחדש באיסורין של תורה בעודו ניכר שאינו מתבטל ברוב ולא אפילו ברבואות, והלא כבר שיצטנן ואח"כ יסלקנה. ואנה ה
נתבשל איסור אמרתי שאין זו צריך לפנים. אלא שהוצרכתי לעשות יסוד כדי לבנות עליו שאר הדברים שאמרתי. ולמדתי את שאינו יודע שלא יטעה לומר כיון ש

 שיתמעט ההיתר שיסלק החתיכה שבה החלב בעודה חמה. אע"פ ה שוב לא יחזור ויאסור אותה זה בתוך הקדיר

אם אותה חתיכה מצטרפת לבטל האיסור נ"ל שגם היא מצטרפת לבטל האיסור. תדע שאם היה אפשר לסחוט את האיסור שבה להעלות את  ומה שנסתפק לך
ילה. דהא בהא תליא. וזה נ"ל נמי. והרי זה ככחל שאמרו כחל בס' וכחל מן המנין וכחל עצמו האיסור מצטרפת שהיא עצמה מותרת היא. ואם עתה עשיתה נב

 .אסור

 סעיף ב:

 תורת הבית הארוך בית ד שער א דף יח עמוד ב

 אינו צריך לפנים אלא זורקו ואוכל אתשיש בהיתר כדי לבטל את האיסור אם האיסור ניכר אין האיסור בעצמו הניכר מתבטל ברוב וזה אע"פ כל איסור שנפל לקדירה של היתר 

לפיכך צריך ליזהר שלא השאר ואם נפל לקדירה אחרת אוסר. וכמו שאמרנו בכחל כחל בששים וכחל מן המנין וכחל עצמו אסור ונפקא מינה שאם נפל לקדירה אחרת אוסר. ו

ר האיסור ויאסור את ההיתר שנתמעט. וכן חתיכה שיש בה חלב או שמנינות של גיד יטול מן ההיתר בעודנו חם כל זמן שחתיכת האיסור הניכר בתוך הקדירה כדי שלא יחזו

די שלא יתעורר החלב הנשה שנתבשלה עם החתיכות אעפ"י שיש ברוטב ובחתיכות ששים לבטל את החלב שבחתיכה זו צריך ליזהר שלא יסלקנה מן הקדירה בעוד שהיא חמה כ

 עם ההיתר עד שתצטנן ואחר כך יסלקנה.שבה ויאסור אותה אלא יניחנה בתוך הקדירות 

 תורת הבית הקצר בית ד שער א דף יג עמוד ב

ה בתוך חתיכה שיש בה שומנו של גיד שנתבשלו בקדירה עם חתיכות של היתר ויש בהיתר ס' לבטל את האיסור, אם נטל מן ההיתר בעוד שחתיכת האיסור חמ
מן הרוטב וחתיכות ההיתר עד שיצטנן ]דף יד עמוד א[ חרת אוסרת, לפיכך צריך ליזהר שלא ליטול הקדירה הרי היא חוזרת ואוסרת שהרי אם נפלה לקדירה א

 הכל, וכן לא יטול גם אותה חתיכה לעצמה בעודה חמה לפי שהאיסור שבה חוזר ואוסר אותה. מה תקנתו יניח עד שיצטנן הכל.

 סימן קז

 סעיף א:

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן לה

ולע צריך ואותן תולעים הנמצאים בשרביטי קוש"ט של פויי"ש או של פולין רגילות לבא שם בעודם מחוברין לארץ ואסור התולע ואם נתבשלו ואח"כ מצא הת
ירה המים רותחין ששים לבטל טעם התולע, פי' רבינו יצחק בר רבי אשר הלוי אפילו אם יש ששים בין פולין אחרים ובין המים מכל מקום הכל אסור. לפי דכשע

ששים  מכלי ראשון מעל הקטנית שמא בסוף הערוי שלא נשאר רק עד מעט מים בכלי באותו מעט מים שרביט שבתוכו תולעת ואסור כל מה שבתוך המים שאין
נשארו עם אותן שהיו למעלה בתוך אותן מים מועטין עם הפולין כשרים שבמים אין בין הכל ששים לבטל שרביט האסור וגם אחרי כן נתערבו אותן מועטין ש

הדין בבישול דגים קטנים הרבה ואחרי כן לאחר שעירה המים מצא דג קטן שמא אסורין וכן מים ונאסרו משום שנגעו בעודן רותחין המותרין אל האסורין.  



מעט מים שם היה הדג טמא ואסר כל  שיש יותר מששים במים ובדגים אחרים לפי כשעירה המים מכלי ראשון שמא בסוף העירוי שלא היה רקאע"פ כולן 
תערובת  הדגים שבכלי לפי שנתערבו אחרי כן. ונאסרו המותרים בנגען אל האסורין בעודן רותחין אף ע"פ שזרק כבר לחוץ את הדג טמא כשמצאו אבל משום

בריה לא בטלה אין לאוסרן דאין קרוי בריה אלא דבר ואין האסורים קרויין דבר שבמנין דנימא אפילו באלף לא בטיל וגם משום  לא כיון שהכשרים הוו רובא.
הדין בביצים שנתבשלו ואחר כך נמצא וכן  . שנאסר מחמת עצמו ולא מחמת אחרים והדג טמא כשמצאו השליכו לחוץ אלא אסורין מפני שנגעו חמין זה לזה

שבסוף העירוי שמא היה הטמא ונאסרו כל אותן ביצים שבמים שיש ששים בין שאר ביצים ומים לפי שבמעט מים אע"פ באחד דם או אפרוח כולם אסורין 
או אם ירצה  ,אלא החכם כך יעשה ימתין מלערות עד שיצטננו המים ,מועטים שאין בהם ששים ואחרי כן נתערבו עם העליונים שחוץ למים ונגעו זה לזה ונאסרו

ואם הוציא אותן מן המים רותחין בכף  ,היה תחלה ס' במי הבשול כולן הוו מותרין ואז כשיערה המים אחר כן אם ,ישים מים צוננין במדה בכלי לצנן הרותחין
 ,נראה לי דמותרין כולן ברם . מפני הביצה אסורה שהיתה עליה חוץ למים ואחר כך הוציאה באותה כף שאר הבצים ואסרן ,כל אחת ואחת לבדה הכף אסורה

דלקמן פרשתי דדבר  ,ים מועטין בטלים בהם, ואם משום שנגעו האסורין לכל השאר אין בכך כלוםכיון שיש רוב דגים חוץ למים אם כן האסורים שבתוך המ
אלא אם כן ישנם במים רותחין שניהם יחד אחרי כן שאז מוליכין  ,ששניהם חמיןאע"פ שאינו אסור מחמת עצמו אלא מחמת אסור אינו אוסר בנגיעה לדבר אחר 

אע"פ ומהאי טעמא קליפה שנאסרה אינה אוסרת קליפה אחרת סמוך לה וכן לעולם. והמלח אין אוסר הבשר  ,המים את הבליעה של איסור בשאר חתיכות
המיעוט  שהמלח הבלוע מדם נותן טעם בבשר וראיה הבאתי שם בסימן נ"ב ואי משום שהדג טמא עצמו מתגלגל ונוגע לאחרים בלא מים אין נוגע לרוב אם כן

דלא שייך בהו טעמא דבריה לא בטלה כיון שאין אסורין מחמת עצמן. אמנם בביצים אינו כל כך דבר קל להתיר לפי שאינו שנגע כיון שאין מכירן בטלים ברוב 
 רגילות לבשל כל כך ביצים ביחד שיתבטלו אותן שהם תוך המים מועטין שנאסרו ברוב בצים שהם חוץ למים כאשר מתערבין יחד אחרי כן.

  ספר מצוות גדול לאוין סימן קלב

ים של רביטי גוש"ש של פולים ושל פויי"ש שנתבשלו ונמצא תולע באחד מהם השרביט שנמצא בה התולע זורק לחוץ והשאר יש שאוסרין ואפילו על ידי ששש
אחד מהם דג טמא הדג טמא זורק לחוץ, והשאר יש שאוסרין אפילו על ידי ששים )לשון סימני סה"ת (ב)היתר שיש במחבת, וכן דגים קטנים שנתבשלו ונמצא 

לכל שאר  לה( לפי שכשמערה המים חמין פעמים בסוף העירוי עם מעט מים ישנו לדג טמא עם עשרים דגים או שלשים ונאסרו וחוזרין ונוגעין חמין ]המים[
וב הרב רבי ברוך בן רבינו יצחק )שם( שהן מותרין מפני שאותן העשרים או השלשים שנאסרו בטלים )ד"ו דף מד, ב( ברהדגים ]ונאסרו[ )ע"פ סה"ת שם(, ואומר 

אע"פ בתערובתם כי אין שייך לומר בריה לא בטלה אלא בבריה שאיסורה מחמת עצמה ולא מחמת בליעת איסור אחר ואינן חוזרין ואוסרין השאר שבמחבת 
ת בשר חלב )ל" איסור הנבלע ואין איסורו מחמת עצמו אינו חוזר ונפלט ביבש אלא על ידי מים שעמהן כמו שנבאר בעזרת הבורא במצותשנוגעין בהן חמין לפי ש

דאין רגילות לבשל בצים כל כך ביחד שיהא עשרים בצים או שלשים  ,אמנם ביצים שנתבשלו ונמצא באחד מהן אפרוח או דם הכל אסור   קמ, קמא דף נא, ג(.
לכן טוב להמתין עד שיצטננו קודם שיוציאם מן המים שנתבשלו שם ואם רוצה למהר ]להסירם[ ישים  ,רו בטלין בתערובת ברוב של היתר )ע"כ בסה"ת(שנאס

שנשארו  כן לא היה מצריך רבינו יצחק להגעיל המחבת כי אמר בשביל ספק כזה אין לחושאע"פ מים צוננין עמהן לצננם תחילה. כתב מורי רבינו יהודה כי 
איתא לבסוף אלא העמד המחבת בחזקת כשרות שהיתה מתחילה, ועוד היה רבינו שמשון ]ר' שמואל[ אומר טעם אחר להתיר שיש לנו לומר דאיסורה ברובה 

 .הטמא כדאמרינן בפרק התערובות )זבחים עד, א( גבי טבעת של עבודה זרה שנתערבה הילכך אין לתלות שבסוף העירוי עם מעט מים נשאר שם הדג

 תרמה - מרדכי מסכת חולין פרק אלו טרפות רמז תרמד

א או וכתב ריב"א וכן ראבי"ה דכל ירא שמים יזהר שיצטננו המים קודם שיערה אותם כשמבשל דגים או ביצים שמא תמצא בביצה אפרוח או דם או דג טמ
 לוף דהשתא הוא דמהני שיעורא דס' שהיה בו בשעת הבישול ואם הוציא אותןתולעת בפרי ואז לא יאסרו זה את זה בנגיעה דהוו להו צונן בצונן ולא יצטרך לק

לא  מן המים רותחים בכף כל אחד לבדו הכף אסור משום הביצה האסורה שהוציאה בכף חוץ למים ואח"כ כשהוציא באותו כף שאר הביצים נאסרו אבל אם
האסורה או הדג או הפרי שיש בו תולעים הכל אסור משום דכשעירה המים מן הכלי  יצטננו המים קודם אומר ריב"א לפעמים אפילו יש במים ס' נגד הביצה

תן מועטין ראשון ועודן רותחים שמא בסוף העירוי נשאר בו הטמא עם מעט מים ואסור כל מה שבתוך אותן המים לפי שאין בהם ששים היתר ואח"כ נתערבו או
ו משום דבעודן רותחין נגעו האסורין אל המותרין ובעי קליפה כו'. מ"י[ בעודן רותחין עם השאר שנאסרו ]*בסוף עם המותרין שהיו למעלה מן המים ונאסר

ו לא נקראו בריה א ]רמז תרמה[שהוציא כבר ונוגעין בהן רותחין ובעי קליפה כדפי' לעיל אבל משום תערובת לא נאסרו כיון דהוי הרוב המותרין וגם האסורין 
אותו שנאסר מחמת עצמו ולא מחמת דבר אחר והכא אינו אסור מחמת עצמו אלא מחמת דבר אחר דהיינו הדג הטמא ואותו דבר שבמנין דאין קרי בריה אלא 

רים שהיו השליכו לחוץ אלא איסורא משום דנגעו חמין זה לזה אבל לרבינו ברוך איש תרומות נראה דמותרין כולן כיון דרוב הכשרים חוץ למים א"כ האסו
ובטלים ברוב ואי משום דנגעו האסורין לכל השאר בעודן רותחין אין בכך כלום כדאפרש לקמן דכל דבר הנאסר מחמת דבר אחר אינו בתוך המים מועטין הם 

 ששניהם חמין אא"כ ישנו במים רותחין כו'. מ"י[ אפילו בחמין ביבש כי אם דוקא במים רותחים לפי שהמים מוליכין הטעם בשאר החתיכותאע"פ חוזר ואוסר ]*
שטעם אע"פ שהמלח הבלוע מדם נותן טעם בבשר ואע"פ י טעמא קליפה שנאסרה אינה אוסרת קליפה הסמוכה לה וכן לעולם וגם המלח אינו אוסר הבשר ומהא

אסור מ"מ גופו של איסור נפלט ונבלע בדבר שסמוך לו כגון חם בתוך חם אפילו בלא מים וכן רקיק וחתיכה דפרק דם חטאת )*דאינו אוסר רק כדי קליפה( 
לע מיפלט הנבלע בו ממקום אחר אינו נפלט אלא ע"י מים וכן מוכיח לקמן פרק כל הבשר גבי טיפת חלב שנפלה על חתיכה דקאמר אם לא ניער וכסה מיבלע ב

 ונוגע באחרים בלא מיםלא פליט )*וכן( ]*ועל כן[ הדגים שנאסרו במים ונגעו ]*שוב[ המים )הרותחים( באחרים לא נאסרו ואי משום שהדג טמא עצמו מתגלגל 
ת ן אסורין מחממ"מ אינו נוגע לרוב אלא למיעוט א"כ המיעוט שנגע בהם כיון שאינו מכיר בטל ברוב שאר הדגים דלא שייך בהו טעם דבריה לא בטיל כיון שאינ

וך המים ברוב ביצים שהוציא כבר לחוץ עצמו אמנם בביצים אין כ"כ טעם קל להתיר לפי שאין רגילות לבשל כ"כ ביצים ביחד שיתבטלו אותם שנאסרו בת
 .כשחוזרים ומתערבין אחרי כן

 הלכה יד הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ב

שים שיש תולעים הנמצאים בשרביטי קוש"ש פולין ופויי"ש שנתבשלו ונמצא תולע באחד מהן זורק השרביט שנמצא בו התולע והשאר יש אוסרים אפילו ע"י ש
רה המים חמין פעמים שנשאר בסוף העירוי כ' או ל' עם מעט מים ונאסרו וחוזרים ונוגעים המים לכל השאר ואוסרין הכל. אבל לרבינו ברוך במחבת דכשמע

אחר  נראה דשרביט שבאותם כ' או ל' הנשארים בטלים ברוב תערובתן דלא אמרינן בריה לא בטלה אלא בדבר שאיסורו מחמת עצמו לא מחמת בליעת איסור
 שנוגעים בהן חמין לפי שאיסור הנבלע ואין איסורו מחמת עצמו אינו חוזר ונפלט אלא ע"י מים עמהם ולכך בעינןאע"פ ן חוזרין ואוסרין השאר שבמחבת וואי

לו ונמצא ביניהן ניער וכסה גבי טיפת חלב כדלקמן בפ"ט וכן קליפה שנאסרה אינה חוזרת ואוסרת קליפה אחרת סמוך לה וכן לעולם וה"ה לדגים קטנים שנתבש
רוח או דג טמא ככל אשר פירשנו לשרביטין קוש"ש שנמצא ביניהם שרביט שיש בו תולע. מספר התרומה והמצות. ודין ביצים שנתבשלו ונמצא באחת מהן אפ

 טיפת דם תמצא לקמן פרק ט"ו, ע"כ.

 הלכה כו הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טו

והמצות דאם נתבשלו ביצים ביחד ונמצא באחד מהן אפרוח או קורט דם אסור הכל, ואף על גב שהתרנו בכה"ג דגים שנמצא ביניהם דג ]י[ כתב בספר התרומה 
ת טלים בתערובוטמא וכן שרביט פולין שנמצא באחד מהן תולע כדפ' לעיל פ"ב, שאני הכא, דאין רגילות לבשל ביחד כ"כ ביצים שיהו ל' או כ' ביצים שנאסרו ב

, לכך טוב וב של היתר, ואפי' שיש מהם ס"א יזהר שלא יערה אותן מן המחבת חמין כי שמא ישארו במחבת כ' או ל' ואותו שיש בו קורט דם ויאסרו האחריםבר
ה דאעפ"כ אין להמתין עד שיצטננו קודם שיוציאה מן המים שנתבשלו שם, ואם ממהר הוא ישים מים צוננים לצננם תחלה ע"כ דבריו. וכתב בשם רבינו יהוד

 צריך להגעיל המחבת דבשביל ספק זה אין לחוש שנשארו לבסוף אלא העמד מחבת בחזקת כשרות שהיתה מתחילה:

  שערי דורא איסור והיתר סימן נא

ם שבסוף העירוי שיש שם ששים בשאר בצים ובמים. לפי שמא במעט מיאע"פ וכן נמי בבצים שנתבשלו ואחר כך נמצא אפרוח או דם באחד מהם, כולן אסורות 
אם יש שם ס', ימתין  ?היה הטמא ונאסרו כל אותן שבמעט מים שאין בהן ס', ואחר כך נתערבו באחרים שחוץ למים ונגעו זה לזה חמין ונאסרו. אלא כיצד יעשה



ותן מן המים הרותחין בכף כל אחד ואחד מלערותן חוצה עד שיצטנן. או יביא מים צוננין וישפוך עליהם לצנן המים הרותחין ואז כולן מותרים. ואם הוציא א
 לבדו, הכף אסורה מפני שהביצה האסורה היתה עליה לבדה חוץ למים ואחר כך הוציא שאר בצים בכף ואוסרן.

, כיון שיש רוב דגים חוץ למים ואם כן האסורים שהיו בתוך המים המועטים בטלים בהם. ולן כדפרישית לעילאמנם רבינו ברוך פסק בספר התרומה שמותרין כ
ששניהם אע"פ ואי משום דנגעו האסורים בכל השאר, אין בכך כלום, דכל דבר שאין אסור מחמת עצמו אלא מחמת שבלע האיסור אינו אוסר דבר אחר בנגיעה 

ז המים מוליכין האיסור בשאר חתיכות. ומהאי טעמא קליפה שנאסרת אין אוסרת קליפה אחרת הסמוכה חמין אלא אם כן ששניהם יחד ישנן במים רותחין שא
שהמלח בלוע מדם ונותן בו טעם בבשר. ולפנים אכתוב הראיה בע"ה. ואי משום שדג טמא עצמו מתגלגל ונותן טעם אע"פ לה. וכן המלח אינו אוסר הבשר 

 עוט, וא"כ המיעוט שנגע בהן כיון שאין מכירו בטל ברוב דלא שייך בהו טעמא דבריא לא בטיל כיון שאין איסורובאחרים בלא מים, אינו נוגע לרוב אלא למי
ב בצים שחוץ מחמת עצמו. ואך בבצים אין כל כך דבר קל להתיר, לפי שאין רגילין לבשל כ"כ הרבה בצים יחד, שיתבטלו אותן שהן במים מועטים שנאסרו, ברו

 חרי כן.למים כשיתערבו יחד א

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן נא

אז אנו  לכן בבצים אנו נוהגים שאם עירה הקדירה עם הבצים בפעם אחת אז בטל בששים בלא הביצה שיש בה אפרוח דהיינו ששים ואחד. אבל אם לא עשה כן
כן לא היה מצריך ר"י להגעיל המחבת כי אמר בשביל אע"פ תב מורי נוהגין כמו שכתב ריב"א הלוי כו' וגם הכלים צריכין הגעלה. ומיהו איתא בסמ"ג וז"ל כ

ח ספיקא כזה אין לחוש שנשארו לבסוף אלא העמד המחבת בחזקת כשרות כמו שהיתה מתחלה. ע"כ. ונראה לי דהא דלא מוקמינן אחזקה גבי ספק אם מל
 , דהוי כמו רגלים לדבר עכ"ל. ונראה דנהי דרבינו ברוך פליג עליה דריב"אבשר שחוטה בהדי נבילה, או בספק אם היה ששים כנגד האיסור במין בשאינו מינו

 הלוי, אפילו הכי לא שרי ר"ב אלא דוקא כשעירה לבסוף כל המים, כדמשמע בתוך דבריו ובספרו יש כן בהדיא. 

 . הכי נהוג. כי טעם מספיק כתב להקל ]מהרא"י[.אמנם רבינו ברוך פסק בסה"ת שמותרים כולם

  י דורא איסור והיתר סימן נהגהות שער

כן לא היה מצריך ר"י להגעיל המחבת כי אמר בשביל ספק זה אין לחוש שמא נשארו לבסוף אלא העמד מחבת בחזקת כשרות אע"פ רבינו יהודה ש וכתב
התערובת גבי טבעת של ע"ז. הילכך אין שהיתה מתחלה. ועוד היה אומר רבינו שמשון טעם אחר להתיר, שיש לנו לומר דאיסורא ברובא איתא כדאיתא פרק 

 לתלות שבסוף העירוי עם מעט מים נשאר שם הדג טמא. סמ"ג חלק לא תעשה סימן קל"ב )דמ"ד רע"ב(.

 סעיף ב:

  הגהות שערי דורא איסור והיתר ליקוטים

 נה בטילהוהזבוב שנמצא בתמחוי שהוא כלי שני וחלקו ממנו בכף בשאר קערות, הכל מותר. דשמא בכלי שני נפל וכלי שני אינו מבשל. ועוד דמה שבריא אי]ה[ 
ו שפירשתי. היינו דווקא הבריא עצמה, אבל אם נמצא הבריא משליכה והטעם בטילה, וא"כ אפילו אי הוי כלי שני מבשל הכל מותר דנתבטל הטעם בששים כמ
דירה אפילו ועוד יש לומר דילמא לאחר שנתקרר התבשיל נפיל ואיכא ספיקא טובא. ומיהו אם סילק הזבוב בכף מכלי ראשון, הכף אסור, ואם החזירה לתוך הק

  עכ"ל מהר"י טרושי"ן.הדיחה לאחר שהשליך הזבוב צריך שיהא תוך הקדירה ששים כנגד כל הכף. 

יש ליזהר כשתסיר זבוב או צירעה מן הקדירה רותחת בכף, שלא תחזיר הכף לקדירה, כי הכף היתה אסורה מחמת הזבוב ואפילו מרוסקת,  דין זבוב בקוצר.]ו[ 
ת מסירין אם לא היה ששים של היתר בכף אז נאסר הכף, ואם תחזור הכף בקדירה יאסר כל התבשיל והקדירה אם אין ששים בתוך הקדירה מן הכף. ונקיי הדע

 ב מן הקדירה בקיסם או בתבן ואחר כך משליכין הקיסם באש שלא יבא לידי תקלה.הזבו

גיד הנשה )צ"ז ע"ב( איכא דאמרי בקדירה עצמה משערינן, פר"י כגון קדירה של היתר שבישלו בה פעם אחת איסור, שוב כשבישלו בה היתר לא  בפרק]ז[ 
תר אמרינן שהיתר הראשון שהיה נבלע בה קודם שבישלו בה איסור שנתבטל לגמרי כשבשלו בה האיסור, אלא שנשאר במקומו, ולבסוף כשמבשלין בה ההי

ברבי יחיאל כשמגביה בכף זבוב  ומכאן פסק הרי"חהאיסור, חוזר היתר הראשון ומצטרף עם ההיתר האחרון לבטל האיסור האמצעי הבלוע. עכ"ל. אחר 
כולה מקדירה רותחת ומגביהין עמה מעט מים ונאסרה הכף דודאי לא היה במים שבתוך הכף ס' כנגד הזבוב, אם חזר ותחב הכף בקדירה לא חשבינן הכף 

 כ"ל.יכה דאיסורא להצריך נגד כל הכף ס' של היתר, אלא ההיתר נשאר במקומו ומצטרף עם ההיתר שבקדירה לבטל האיסור. ומיהו הכף אסור עכ"ל. אמרחת

 דף קמ טור ג תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

בכלי שני נפל וכלי שני אינו מבשל. ועוד נהי דבריה לא בטלה דוקא היא  זבוב הנמצא בתמחוי שהוא כלי שני וסלקו ממנה בכף בשאר קערות הכל מותר דשמא
תבשיל גופה אבל אם נמצא' הבריה הטעם בטל בס' והבריה משליכה ואפילו היה כלי שני מבשל הכל מותר דבטל הטעם בס', ועוד י"ל דשמא אח' שנתקרר ה

סורה ואם החזיר אותו כף לתוך הקדרה אפילו הדיחה לאחר שהשליך בה הזבוב צריך נפל ואיכא ספקי טובא ומיהו אם נפל הזבוב בכף מכלי ראשון הכף א
. וכן הרא"ש בתשובה כי כף מלא מתבשיל שלקחו מהקדרה לטועמו ונמצא בו נמלה, והתירו הרא"ש כי לא היה כך כתב הר"משיהיה בקדרה ס' מכל הכף 

 ר בקדרה צוה להגעיל הכף כי לא היה בכף ס' כנגד הזבוב.בנמלה אחד מס' במלא הכף. ועוד כתב זבוב הנמצא בכף ולא הוחז

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן קא

קערה שאלת עוד קדרה שלמה שנפל יתוש לתוך המרק ואינו נמצא שם. ואמרת שהכל אסור שאין ביטול לבריה אסורה. ונסתפק אם עירה מן המרק בכף או ב
שהמרק שבקדרה אסור מפני חשש הבריה מה שבכף או בקערה מותר או אסור? ואם תמצא לומר מותר נדון כן להתיר הקדרה עצמה אע"פ וראה שאינו שם. 

 שבלועה מאותו מרק או לא. אע"פ 

ו. הא אם : דברים ברורים אני רואה כאן שאין הבריה אוסרת בכל מה שהיא מחמת פליטתה אלא מחמת ממשה והוא שתהא שלמה ושלא נפסדה צורתתשובה
איותיהן נחתך ממנה אבר או אפילו היא שלמה ונתרסקה ונפסדה צורתה אבד שמה והרי היא כשאר האיסורין ובטלה. ואלו דברים פשוטים לא ראיתי לכתוב ר

בידוע שלא בלעה את  כי רבו. ומעתה מה שנבדק מן המרק ובידוע שאין שם גופה של בריה כמות שנפלה שם מותר. ואין כאן שום ספק. והקדרה עצמה מותרת
שה הבריה כמות שהיא ולא תפלטנה כמות שהיא. ולפי שאמרת שפליטתה אינה אוסרת אלא בששים. וכמדומה שלמדת כן ממשנת )חולין דף צ"ו ב( גיד הנ

ומר אני כי נראה לי שלא אמרו שנתבשל עם הגידין ששנינו והרוטב בנותן טעם. ועלה בדעתך שאפילו היתוש והזבוב כיוצא בו שצריך ששים כדי לבטל טעמו. א
סר בטעמו כן אלא בבריה שאינה מאוסה ולא בדילי אינשי מינה כגיד הנשה וצפור אסורה וכיוצא באלו. אבל כל דבר הנמאס ושבדילין ממנו אנשים אינו או

ב( מההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא ואסריה שהרי הוא נותן טעם לפגם. ונותן טעם לפגם אינו אוסר תערובתו אלא בטל ברוב. והראיה )ע"ז פ"ו דף ס"ח 
אשבוחי  רב. ואמר רבא נותן טעם לפגם מותר וטעמא דרב לא ידענא. אי משום דקסבר נותן טעם לפגם אסור ולית הילכתא כותיה או קא סבר עכברא בשיכרא

מא פשפש עומד בפיו בפני עצמו דאי אפשר לו לברור בתוך משבח. ומה ששנינו היה אוכל את התרומה וטעם טעם פשפש זורקא. מסתברא לי משום דחיישינן ש
 פיו ולפיכך זורקה.

  אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות אות מא

אינו מבשל והרמנ"ע כתב ועל הזבוב שנמצא בתמחוי שהוא כלי שני וסלקו ממנו בכף וערה באותה הכף לשאר קערות הכל מותר דשמא בכלי שני נפל וכלי שני 
ריה לאו בטלה הני מלי היא גופה אבל אם נמצאת הבריה בקערה משליכין אותה והטעם בטל בס'. וא"כ אפילו היה כלי שני מבשל הכל מותר ועוד דנהי דב

אסורה. ואם דמבטל הטעם בס'. ועוד י"ל דלמא לאחר שנתקרר התבשיל נפל וא"כ ספיקי טובא והגיה עליו הר"ף ז"ל מיהו אם נפל זבוב בכף מכלי ראשון הכף 
ם החזיר אותה הכף בקדרה אפילו הדיחה לאחר שהשליך בה הזבוב צריך שיהא בקדרה ששים מכל הכף. והרשב"א ז"ל כתב בתשובה קדרה של מרק שנפל ש

 בריה ונאבדה אסור הכל ואם נתנו מהמרק בכף או בקערה וראו שאין שם כלל הכל מותר ואף בקדרה מותר כיון שלא נמצא שם כלל:



  ספר כלבו סימן ק

אפילו והרשב"א ז"ל כתב בתורת הבית וז"ל הדברים המאוסין שנפש האדם קצה בהן כזבובין נומלים והיתושין וכיוצא בהן שכל אדם בודל מהן למאוסין 
ל הזבוב נתערבו בתבשיל ונמחה גופן בתוך התבשיל אם ההתר רבה עליהן מותר ומכל מקום כל שאפשר לבדוק ולהעביר במסננת בודק ומסננן, והר"מ כתב וע
גופא אבל  הנמצא בתמחוי שהוא כלי שני ומסלקו ממנו בכף בשאר קערות הכל מותר דשמא בכלי נפל וכלי שני אינו מבשל ועוד נהי דבריה לא בטלה ה"מ היא

מימר דילמא לאחר שנתקרר אם נמצאת הבריה בכלי משליכה והכל בטל בס' ואם כן אפילו היה כלי שני מבשל הכל מותר דנתבטל בס' כמו שפרשנו, ועוד איכא ל
ה לאחר התבשיל נפל ואיכא ספקא טובא, והגיה הר"ף ז"ל מיהו אם נפל הזבוב בכף מכלי ראשון הכף אסורה ואם החזיר אותו כף לתוך הקדרה אפילו הדיח

 שהשליך בה את הזבוב צריך שיהא בקדרה ס' מכל הכף.

  ספר תשב"ץ קטן סימן שנ

ל אם שני וחלקו ממנו לשאר קערות. הכל מותר דשמא בכלי שני נפל וכלי שני אינו מבשל. ועוד דנהי דבריה לא בטלה הני מילי היא גופה אב ועל הזבוב שנמצא בתמחוי שהוא כלי

 ר התבשיל נפל ואיכאר שנתקרנמצאת הבריה משליכין אותה והטעם בטל בס'. ואם כן אפילו היה כלי שני מבשל הכל מותר דמבטל הטעם בס' כמו שפירשנו. ועוד י"ל דילמא לאח

ריך שיהא בקדרה ששים נגד ספיקות טובא. ]ומיהו אם נפל הזבוב בכף מכלי ראשון הכף אסורה. ואם החזיר אותו כף לתוך הקדרה אפילו הדיחה לאחר שהשליך בה את הזבוב צ

 .כל הכף. ע"כ[

  מרדכי מסכת חולין הגהות מרדכי פרק גיד הנשה רמז תשמז

ולי הדיוט ק"ל למה אין  .מכלי ראשון הכף לבדה אסורה ואם החזירה אפילו הדיחה בינתיים צריך ס' מכל הכף עכ"ל מהר"ם בתשב"ץואם נטל אדם זבוב בכף 
 אפילו הכף מותרת אם יש בה ס' מן הזבוב דטעם בריה בטל ונראה לי דודאי מותרת ודו"ק:

  הגהות שערי דורא איסור והיתר שער י סימן כה

הנשה חתיכה עצמה נעשית נבילה אפילו ע"י מועט אם אין בה ששים לבטלו משום דאי אפשר להפריד האיסור משם. אבל כלי מתכת או וכתב במרדכי פרק גיד 
סור ינן כנגד האיעץ הואיל ואפשר להפרידו ע"י ליבון והגעלה, אם נפל איסור על מקצת כלי לא אמרינן כולה נבילה הוא שיצטרך לשער כנגד כל הכלי, אלא משער

ה לפי שלא היפל. אלא א"כ אין ידוע כמה איסור נפל אז משערינן נגד כל הכלי. וכ"כ בי"ד סי' ק"ז שאם הוציא זבוב מן הקדירה בכף ונאסר הכף מן הזבוב שנ
טפי אלא כשיעור  בכף ששים מן הזבוב לבטלה, אם חוזר ותחב הכף בקדירה לא משערינן כנגד כל הכף אלא כנגד הזבוב, דהא ידעינן דלא נפיק מיניה איסור

 מהרא"י ז"ל.הזבוב. 

  שערי דורא מבוא שערים איסור והיתר שער י סימן כה

דכי, שכתב כאן מהררא"י ז"ל וכן כתוב בי"ד וכו', דמשמע שבא להשוות דעת בעל הטור י"ד עם דעת המראע"פ וכן כתוב בי"ד סימן ק"ז שאם הוציא זבוב כו'.  ק.
הללו אלא שהם מסכימים זה עם זה בעיקר דין זה דבכלי לא אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה, דלעניין דבר זה מצינו דעת צריך שתדע שאין הכרעה בדבריהם 

חילוק בין שניהם שוין, אבל אפשר שזולת זה יש ויש הפרש גדול ביניהם. דאיכא למימר דהא דכתב י"ד דבכלי לא אמרינן חתיכת עצמה נ"נ, לאו משום דיש 
אלא משום דהוא לטעמיה אזיל דאפילו באוכלין הסכים שם בסימן צ"ב לדברי רבינו אפרים שכתב דלא אמרינן אפשר לסוחטו אסור אלא בבשר אוכלין לכלי, 

 ון וכו' ע"כבחלב, אבל בשאר איסורין כגון כזית חלב שנבלע בחתיכה ואין בה ס' לבטלה ונאסרה ואחר כך בשלה עם האחרת אין צריך אלא ס' כדי כזית הראש
ה, ודלא אבל אם היה סובר דבאוכלין אמרינן חתיכה עצמה נעשית נבילה, אפשר שלא היה מחלק בין אוכלין לכלי אלא בשניהם היה אומר דכולה נעשה נביל

רך ס' לשער שהמרדכי סובר שאם נפל איסור על מקצת כלי לא אמרינן כולה נבלה הוא שיצטאע"פ כדעת המרדכי דלעיל. וכן לאידך גיסא נמי איכא למימר ש
ם ד הזבוב, משוכנגד כל הכלי אלא משערינן כנגד האיסור שנפל לבד, מ"מ אפשר שהוא מודה גבי זבוב שצריך ס' בקדירה כנגד כל הרוטב שבכף ולא סגי בס' כנג

ר הרוטב ואוסר הכף לפי שאין דבשעה שהוציא הזבוב בכף מן הקדירה מסתמא היה רוטב בכף ושמא לא היה ברוטב ס' כנגד הזבוב ונעשה הרוטב נבילה וחוז
באיסור ס' בכף כנגד הרוטב הלכך אם יחזור ויתחוב הכף לקדירה אוסר הקדירה אם אין ס' בקדירה כנגד הרוטב שבכף וסברא זו כתבה בהדיא הר"ר יונה 

 רת החונן לאדם דעה.והיתר שלו שער כ"ד סימן ט'. וכבר הארכתי בזה בטור יורה דעה סימן ק"ז בחידושי אשר חדשתי על הטורים בעז

  נא-תורת החטאת כלל נ

היה בכף  והטור סימן ק"ז כתב לענין הוצאת זבוב מן הקדירה בכף יש אומרים דצריך ליזהר שלא לחזור ולתחוב הכף בקדירה לפי שכבר נאסר הכף דשמא לא
דאין לחוש דמאחר שהוא ידוע כמה הוא האיסור הבלוע בכף אין ששים נגד הזבוב כשהוציאו ואם יחזור ויתחבנו לקדירה אוסרה אם אין ששים כנגדו ונראה 

ור כדעת הטור דלא אמרינן גבי כלי חתיכה נעשה נבילה ואין צריך לשער רק נגד האיס ]יג[ והכי נהוג .צריך ששים נגד כל הכף אלא כנגד הזבוב הבלוע בה עכ"ל
 .שבו מאחר שידעינן כמה בלע וכן כתב הטור סימן צ"ח

  נא סעיף יג-כלל נמנחת יעקב 

לומר דהטור ]יג[ כדעת הטור דלא אמרינן חנ"נ. הרב נמשך בזה אחר משמעות הג"ה ש"ד סי' כ' שפי' כן בדברי הטור אבל באמת אין ראיה כלל מהטור דאפשר 
 .' צ"ח שהאריכו מאוד בזה, וע"שאזיל לשיטתו שפסק בסי' צ"ב דלא אמרינן חנ"נ כי אם בבשר וחלב וכ"כ מהרש"ל ורנ"ש באו"ש, וע' בב"ח ודרישה בסי

  ספר הרוקח הלכות איסור והיתר סימן תסא

 אבל זבוב אינו נותן טעם. ,דקי"ל בע"ז עכברא בשיכרא אשבוחי משבח ה"מ עכבר העולה על השולחן מלכים ג"עתולעת הזבוב שנפל בקדירה א

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק השוכר את הפועל רמז תתנה

 הרוקח תולעת הזבוב שנפל לקדירה אף על גב דקי"ל עכברא בשיכרא אשבוחי משבח, אבל זבוב אין נותן טעם.מצאתי בספר 

 דין א ספר איסור והיתר הארוך שער כז

ולא קיימא לן כהמרדכי  זבוב או נמלה או שאר שרצים שנפלו לקדירה יסיר השרץ עכ"פ והטעם בטל בס' אפי' אם השרץ שלם כדאי' לעיל אך צריך שיהא ס' נגד כל הזבוב. א.

 ק"ח והפרנס"ן שכתבו הזבובים הפורחים אין בהןפ,ב דע"ז ופרק כל הבשר שכתב שפרש הזבוב אינו אוסר, ולא היה צריך ס' אלא נגד הזבוב בלתי הפרש. לא כרבי אליעזר הרו

ה לעכבר או לאיסור אחר. בנ"ט. ולא כרשב"ם ורשב"א שמתירין אפי' אם נימוח הזבוב ברובה בעלמא מחמת מיאוסו וכש"כ כשהטעם לבדו שם אלא אין חילוק כלל לזבוב ונמל

מקום צריך להסיר מה שמכיר מן האיסור. ויזהר להסירה בקיסם או בתבן וישליך אותה מיד לתוך ואם הזבוב מרוסקת ויש ס' נגדה אפי' נשאר גוף האיסור בתוכה מותר מכל 

 האש כדי שלא יבא לידי תקלה ואם הסירה בכף מן הקדירה רותחת ולא החזיר הכף לקדירה אין צריך בתבשיל אלא ששים נגד הזבוב לבד.

  שו"ת מהר"ם פדואה סימן עט

שר העיד מעל' על מעלת חמי הגאון שהורה להתיר מכח דברי רשב"א שמביא הטור יו"ד בסי' ק"ד, לא נודע אלי דבר מהוראתו ועל הוראת זבוב הנמצא בקדירה א
ל לקדירה זאת, וגם לא ראיתי אחרים נוהגין ככה, ואף כי גם הרוקח כתב ככה והמרדכי פרק בתרא דע"ז הביאו וז"ל מצאתי בספר הרוקח תולעת הזבוב שנפ

 ל מחמת מעוטו דמשמע לשון "אע"ג"עכברא בשכר' אשבח משבח, אבל זבוב אין נותן טעם עכ"ל. ובודאי ר"ל שאין נותן טעם לשבח ואין ר"אף על גב דק"ל 
 לטעם זבוב לקדירה, וכן מסיים בהג"ה במיימוני בהדי' כדברי הרוקח בפרק ט"ו דמאכלות אסורות, ", שהוא מחלק בין טעם עכברא לשכראאבל זבוב"ולשון 
דוקא בחלא ושכרא דמשבחו בהו עכ"ל. גם הר"ן בפ' בתרא דע"ז וז"ל ומהא שמעינן שכל הדברים המאוסים כעכברא וכיוצא בו אין אוסרים בפליטה אלא  כוכ"

א מאוס בודאי כי מצאנו דין עכבר אף על גב שהו ,באשר תקצר ידינו ושכלינו לדעת איזה הוא טעם לשבח או לפגם ,מ"מ לא ראיתי מעשה משום מורה שנהג ככה
א"כ יוכל להיות שגם שאר שרצים ועכבר גופי' יתנו טעם לשבח באיזה  ,מ"מ אמרו שבחלא ושכרא נותן טעם לשבח ובשאר משקין פוגם ,כדאיתא בההוא פירקא



לגדף איזה מורה אשר יורה לקולא מ"מ חלילה לי  ,ולא ידענא כי אין אנו נוהגי' בטעמא קפילא ארמאי בזמן הזה ,מין קדירה אשר יהיה טבעו כטבע חלא ושכרא
 .בזה מאחר שיש לו על מי שיסמוך ולא נמצא חולק עליהן בדברי הפוסקים בהדיא

 סימן קח:

 כל הדינים בסימן זה נמצאים בסימן צז.

 סימן קט:

 סעיף א -ב

  תוספות מסכת חולין דף ק עמוד א

ואפילו באלף לא בטיל, וכן חתיכה הראויה להתכבד לא בטלה כדאמר הכא, והיכא דפירש חד מינייהו נמי אסור גזירה שמא יקח מן הקבוע כיון  - בריה שאני
ומיהו  ,הכאשאין האיסור ניכר כדפרישית לעיל )דף צה.(, ודבר שאינו לא בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור מדרבנן ליכא כדמשמע 

 שמא לחד גברא היה אסור.

  ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן נ

 כדאמר רבא פ' ,דמן התורה כל מין במינו בטל ברוב בין דבר יבש בין דבר לח ,הלכך אם נתערב איסור בהיתר במין במינו בטל ברוב בדבר יבש אפילו מדרבנן
 ,ןהלכך בדבר יבש שאין איסור נבלע בהיתר בטל ברוב אפילו מדרבנ ,והיינו טעמא משום שטעם של איסור אינו יכול להיות ניכר אפילו כשיבשלם יחד ,התערובות

תבשלה נמי ואם נ .והוצרך לתרץ גיד בריה הוא וחתיכה ראויה היא להתכבד לפני אורחים ולא בטילי הנשה או חתיכה נבלה ונבטיל ברובא, מדפריך פרק גיד
אבל  ,וליבטיל ברובא על חתיכה שנתבשל עם שאר חתיכות פריך כי ,חתיכה של איסור קטנה עם חתיכות של היתר אם אינו מכירה בטלה ברוב חתיכות היתר

אמור רבנן בס' כגון מין כדאמר רבא  ,ובחתיכות היתר ס' לבטל המחוי ור יסירנה. וכיון שלא הותרה ע"י בטול ברוב א"כ יצטרך ברוטבאם מכיר חתיכת האיס
דאין בטל ברוב  ,מכל מקום צריך ס' ברוטב ובחתיכות לבטל המחוי שנכנס בשל היתר ,ואפילו אינו מכיר חתיכת האיסור דהשתא מותרת ברוב ,במינו מדרבנן

 בו עכו"ם ואין אסור במשהו אלא אותו שנסכולב של היתר או יין ביין שנגעו לב של איסור שנתערב בח  וכן ח   .אלא מיעוט שהוא בעין ולא דבר שנבלע בהיתר
אבל מין בשאינו מינו צריך ס' בהיתר אפילו בדבר יבש דאם יבשלם יחד יהא הטעם של איסור  ,צריך ששים כיון שנתערב זה בזה ולא סגי ברוב ,עכו"ם לע"ג

בחתיכות קטנות בטל בששים והכל מותר ואינו צריך להסיר אחת  ניכר בהיתר ואם מכירו יסיר האיסור וצריך ששים לבטל המחוי ואם אינו מכירו כגון שנסרך
 בטלה ומותר הכל לזרים וצריך להריםבמאה של חולין  דבר יבש דאע"ג דתרומה שנתערבהלא במין בשאין מינו הבטל לו בששים ולא במין במינו הבטל ברוב ב

הרי  ,אלמא צריך להרים שיעור תרומה שנפלה ,ומאה אחדעלין בשבת המדומע באחד כשיעור תרומה שנפלה כדתנן במסכת תרומות ובפרק נוטל נמי אמרינן מ
 מפרש בירושלמי היינו מפני גזל השבט פירוש גזל הכהן יאכל באיסור שבטל בהיתר ליכא למימר שום גזל אם הם מאדם אחד ואין צריך להרים.

  ספר מצוות קטן מצוה ריד

 דהא אמרינן בכל דבר אין צריך להרים חוץ מתרומה מפני ,לזרוק אחד מהם, אך נהגו העולם לזרוק אחד שלא כדיןוכל אלו שאמרנו שבטלים מן הדין אין צריך 
 גזל השבט, )ירושלמי דערלה ס"א( ואפי' נתבשלו כולם יחד אפי' הרוטב מותר מן הדין אחר שכבר נתבטלה.

 א עמודדף נג  קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

טל שמין במינו בדבר יבש ב ,הנשה )חולין צו:( גיד הנשה שנתערב עם שאר הגידין כולן אסורין, ומקשה התלמוד )צט:( וליבטיל ברובה, פירוששנינו בפרק גיד 
 ברוב אפילו מדברי סופרים לכל הפחות לשני בני אדם, אבל לאדם אחד שיאכל בודאי האיסור יש להחמיר, ומשני שאני הגיד דבריה הוא.

 דין יא והיתר הארוך שער כגספר איסור 

י לא לגבוהילכך מדינא לא היה צריך להסיר אחת מהן לתלות בו האיסור לא במין במינו הבטל ברוב ולא במין שאינו מינו שצריך ששים, דלא מצינו זה א ]יא[
נאה לים המלח נראה כמוליך לשם גוף האיסור. תרומה שהוא מפני גזל השבט שלא לזלזל במתנות כהונה, וגבי ע"א מפני שהע"א תופס את דמיה וכשמוליך ה

נבלה ושאר אך כתוב בסמ"ג שכבר נהגו העולם לזרוק אחת מכל תערובת איסור שנתבטל לפנים משורת הדין עכ"ל. והוא כדי לתלות בו האיסור ואפי' באיסור 
ל ישראל אחר והוא מן האיסור שמותר בהנאה יתן לו אחת מהן איסורין שאין איסורין איסור הנאה כלל דמ"מ היה אסור באכילה. ואם היה חתיכת האיסור ש

פרק קמא דביצה ודווקא בדבר יבש, אבל בדבר לח א"צ לזרוק אחד מהתערובות לתלות בו דהא מתערבין יחד ואין יכול לאכול  וכתב במרדכיויתלה בו האיסור. 
 האיסור לבדו, וכ"ש אם התערובות של הרבה ב"א דכל אחד תולה בחבירו.

  שערי דורא איסור והיתר סימן לט

ברוב. והכי  בפרק גיד הנשה )ק ע"א( גבי גיד הנשה שנתערב פריך וליבטל ברובא ומשני בריא שאני ולא בטלה. משמע לפום ריהטא דאי לא הוי בריא הוי בטל
נן. ובדבר לח בששים. דמן התורה כל מין במינו בטל קיימא לן דמין במינו בדבר יבש בחתיכה שאינה ראויה להתכבד לפני האורחים בטל ברוב ואפילו מדרב

בדבר  ינו מינו ביןברוב בין בדבר לח בין בדבר יבש כדאיתא בפרק התערובות )זבחים עח ע"ב(. ודבר לח היינו לח בלח כמו יין ביין או חלב בחלב. אבל מין בשא
 א בפחות.לח בין בדבר יבש אם אינה ראויה להתכבד לפני האורחים לעולם בטל בס' ול

 ,מדרבנן הלכך חתיכה של איסור שנתערבה בב' או בג' של היתר כולן מותרות. וכגון חתיכה שאינה ראויה להתכבד בה שהאיסור בטל ברוב בדבר יבש אפילו
שלם בב' קדירות אבל דוקא לשני בני אדם, מיהו רבינו תם מתיר אפילו לאדם אחד. ויש מפרשים דווקא יב ויש מפרשים מאחר שאין האיסור נבלע בהיתר.

איסור בטיל בקדירה אחת לא דממה נפשך טעם האיסור נפלט בה והיינו דבר לח ואינו בטל ברוב. ומיהו רבינו משה מתיר לבשלם אפילו בקדירה אחת הואיל וה
 ולא אמרינן מה שחוזר ונותן הוו שאוביןברוב גם האיסור נעשה היתר. והביא ראייה ממסכת מקוואות )פ"ז מ"ב( נתן סאה ונטל סאה כשר, ועד כמה עד רובה, 

 אלא גם האיסור נעשה היתר. אבל אם מכיר חתיכת האיסור יסירנה.

   אות ו הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן לט

דהוא הדין שלא לבשלם בקדירה אחת אפילו להאכילם  ונראה     כתב דיש להחמיר שלא לאכול אדם אחד.ובסמ"ג  כו'. ויש מפרשים דווקא לשני בני אדם
 אחד. לב' בני אדם, דהא הרוטב ודאי אסור מן התורה דק"ל טעם כעיקר דאורייתא עד ששים. כיון דלא בעי למימר שהאסור נעשה היתר מדאסרינן לאדם 

יך כמו שהוכיחו רבותינו מן הירושלמי, דוקא להשל ,דלקמן בסי' מ'דנוכל לומר אע"ג דקיימ"ל דאין צריך להשליך אחת אלא גבי תרומה מפני גזל השבט כויראה 
ויה ולא רצה לאבוד או לתת לגוי לא צרכינן, אבל להאכיל לשני בני אדם יש להחמיר דליכא פסידא כולי האי. והא דאמר לעיל בסי' ל"ז דמהר"ם נתן אחד לג

ום דבר איסור אכילה לפיהו. כדפי' התוס' )חולין ה ע"ב( אההוא השתא לסמוך על ביטול ברוב, אפשר משום שהיה ת"ח וצדיק והיה נראה דרך גנאי שיזדמן ש
נראה בהמתן של צדיקים כו'. וכיון שרצה מהר"ם להחמיר ולתלות ולומר שהוא האיסור והשאר כולם של היתר, לא נתן אותה חתיכה לישראל אחר, שהיה 

א בספק כמו אידך. ויראה דמ"מ הסומך על דברי רמב"ם ואשר"י לאוכלן כאחת כמאכילו איסור. ולא רצה לסמוך על שריותא דשני בני אדם דמ"מ היה הו
 מהרא"י.ואדם אחד, לא הפסיד. 

 אות כד כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קט

נ"ב: מוטב שיפסיד ממון ואל יכנסו עצמם בודאי איסור, דאע"ג דמדינא כבר האיסור שב  .)הגש"ד( אבל להאכיל לשני בני אדם יש להחמיר דליכא פסידא]כד[ 
ות מס', התר ואין קפידא מכל מקום מוטב להקליש האיסור מהיות טוב אל תיקרי רע, ומה גם שדעת הראב"ד והרמב"ם ז"ל דאפילו יבש ביבש לא מתבטל בפח

כריחנו לאכול איסור ודאי ולא להשליך אחד מהם, דהשתא לא הוי ודאי איסור דשמא אותו שהשלכתי ולדעת הרשב"א ורב"י אף רש"י מן הדעת הזו, ומי מ



השליך היא האסור. וכבר כתבתי לעיל בשם רש"ל דהרוצה להחזיק עצמו לתלמיד חכם וירא שמים בזה אין כאן יוהרא. ולכן הנכון כמו שהסכמתי למעלה ל
יסייעוהו מן השמים להשליך האיסור ]ד[הבא לטהר מסייעים אותו, ויחזקאל הנביא קורא בגרון הנה נפשי לא אחד מהם לאיבוד או ליתנו לכותי, דאיפשר ש

חתיכות מטומאה כו' שלא אכל בשר כוס כוס ושלא אכל מבהמה שהורה בה חכם ונל"ד דאם האיסור חתיכות רבות כגון שני חתיכות של איסור שנתערבו בד' 
רים שצריך להשליך אחד בכאן ישליך ב' ויאכל ד' דאם לא השליך כי אם א' מאי אהנו ליה מעשיו כיון דעדיין יש ודאי של התר הבא לצאת ידי חובת האומ

עובדא בדידי לא הייתי ואם היה  ,ואני לעצמי אם יבא לידי יבש ביבש שנתערב לאחרים הייתי אומר מוהר"ם היה משליך א' כמ"ש רש"ל ,איסור בתוך החתיכות
 לא הייתי מפרסם הדבר. , ומ"מהחתיכותמ אוכל שום אחד

 סימן לז רא"ש מסכת חולין פרק ז

 ודוקא גיד וחתיכה אבל דבר שאין בריה ולא חתיכה הראויה להתכבד בטל ברוב ואפילו איסור דרבנן ליכא כדמשמע הכא.  [לז]

חד מהן ויראה שמותר לאוכלן כאחת. ולא דמי להא דאמרינן בפרק התערובת )דף עד א( תניא רבי יהודה אומר רימוני בדן אוסרים בכל שהוא כיצד נפל א
אחר  לריבוא ומרבוא לרבוא אסור ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש לריבוא אסור מריבוא לשלש ומשלש למקום אחר מותר. ופר"י דלהכי נקט משלש למקום

להשמיע שיש חלוק בין השלש למקום אחר שהשלש אסור לאכלן כאחת אבל התערובת השני מותר לאכלו כאחת. דהתם התערובת השני מותר משום ספק 
כאחד  שתןספיקא דאמר איתיה לאיסורא בתערובת הראשון. ואי אמרת נמי נפל לתערובת השני כל חד וחד כי אכיל ליה אמר היתירא קאכיל. אבל אי אכיל של

א חדא קאכיל חדא מתערובת הראשון והוי חדא ספיקא אבל חד בתרי בדבר יבש דאפילו מדרבנן בטל דלא משום ספיקא שרינן ליה דאפילו אי אכיל ליה חד
להיות היתר  ליכא אלא חדא ספיקא וספיקא דאורייתא לחומרא. אלא משום דגזירת הכתוב הוא דכתיב אחרי רבים להטות הלכך חד בתרי בטל ונהפך איסור
ו ששים אף על ומותר לאוכלן אפילו כולן כאחת. ומדרבנן החמירו במין במינו היכא שנתבשל יחד קודם שנודע תערובתו ולא נקרא עדיין עליו שם היתר להצריכ

בנן לא אצרכוה ששים כיון דאף אם גב דלא יהיב טעמא גזירה אטו מין בשאינו מינו. אבל מין ומינו בדבר יבש ונודע תערובתו נעשה היתר גמור ואפילו מדר
י דאסור נתבשל לא יהיב טעמא. וגם נמי לא דמי לטבעת של עבודת כוכבים שנתערב באלף טבעות ונפל אחת מהן לים הגדול הותרו כולן )כאחת( )שם( ופר"

חד יקריבו כל הראשים וקאמר רבי אלעזר לא התיר להנות מהן כולן כאחד. וכן איברי תמימים שנתערבו באיברי בעלי מומין דאמר רבי אליעזר אם קרב ראש א
סור באותו רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל אחד אחד לא. ופר"י דגם כולן כאחד אסור להקריבן. דהתם ע"י התערובות נאסרו כולן אלא מקילינן לתלות האי

דאמרת דילמא דאיסורא נפיל ואת"ל דלא נפיל דאיסורא כיון דלא אכיל שפירש וכולי האי לא מקילינן להתירו כולן כאחד. ולא שרינן להו אלא ע"י ספק ספיקא 
ן כולן כולן כאחד אמרינן הנשאר הוא האסור. אבל דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב לאו משום ספיקא מותר אלא דגזירת הכתוב הוא הילכך מותר לאוכל

טבעות ואיברי קדשים. משום דהתם נאסרו ע"י תערובות ומקילין בהו לתלות האיסור  כאחד. וגם מטעם זה לא מצרכינן ביבש לאוכלן שנים שנים כדאמרי' גבי
תערובתו  באותו שפירש ולהכי בעינן שיאכלם או שיקריבם שנים שנים דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתירא. אבל יבש ביבש לא נאסר

למימר דבחתיכה הראויה להתכבד אסרו חכמים חדא ספיקא כגון התערובת הראשון לאוכלו אפילו הילכך מצי למיכלינהו כולהו חדא חדא ואיכא +וליכא+ 
א כגון חדא חדא. והתירו ספק ספיקא כגון תערובת השני לאוכלן שנים שנים ולא כולן כאחת. אבל בחתיכה שאינה ראויה להתכבד התירו אפילו חדא ספיק

לא לאוכלן כולן כאחת. ]דא"כ[ לא לישתמיט הש"ס לאשמועינן איסור בשום דוכתא בחתיכה שאינה ראויה התערובת הראשון לאוכלו ]כולהו[ חדא חדא אבל 
אשמועינן להתכבד כי היכי דאשמועינן ברימוני בדן ובכוס של עבודת כוכבים איסורא והיתירא איסורא בתערובת הראשון והיתר בתערובת השני. הכי נמי ל

ה להתכבד איסורא לאוכלו כאחת והיתירא לאוכלו חדא חדא משום ספיקא. אלא בכל דוכתא הכא ובזבחים פריך איסורא והיתירא בחתיכה שאינה ראוי
ל מותר וליבטלו ברובא ולשון ביטול משמע היתר גמור כאיסור הבטל בששים או במאה. הילכך נראה דאם בשל שלשתן כאחד או בשלן עם חתיכות אחרות דהכ

ש הוא בטל ברוב מ"מ כשבשלו נפלט טעמו ואוסר. דלא מצינו דבר המותר לאוכלו שיהא צירו אסור ואיפכא חזינן מצינו דגים ולא אמרינן נהי דכל זמן שהוא יב
ע"י ביטול טמאין צירן מותר מן התורה )מסכת ע"ז דף מ ב( אבל איך יתכן שדבר המותר יאסור בפליטתו ועוד ראיה מפרק התערובת )דף עג ב( דדבר שהותר 

 אסר דפריך הש"ס ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש. ומשני שמא יבואו עשרה כהנים ויקריבום בבת אחת ופריך אטו מגיסא אסירא.אינו חוזר ונ
היתר  להיותמגס הוא כלי שמקטירין בו החלבים כלומר אחרי שהותרו בפרישתן וכי בשביל שחזרו לקביעתן יאסרו הכא נמי אחרי שהותרו ביבש ונהפך האיסור 

דלא יהיב טעמא גזירה אע"פ שוב אינו חוזר להאסר ע"י בישול. ואף על גב דמין במינו אוסר עד ששים היינו קודם שנודע תערובתו וגזרו חכמים שיאסר בששים 
ו בבת אחת שוב לא יתכן לומר אטו מין בשאינו מינו דיהיב טעמא אבל אחר שנודע תערובתו ונתבטל ברוב ונהפך האיסור להיות כולו מותר ויכול לאוכלן אפיל

יק שתאסור פליטתו. וכה"ג אשכחן חלוק באיסור המתבטל בין קודם ידיעה בין לאחר ידיעה בפ"ה דתרומות דתנן סאה של תרומה שנפלה למאה ולא הספ
מרי הרמתה מקדשתה. פירוש לרבי להגביה עד שנפלה אחרת הרי זו אסורה ור"ש מתיר. וקאמר עלה בירושלמי רבי שמעון אומר ידיעתה מקדשתה. ורבנן א

א ליה כל שמעון אם לא נודע לו מן הראשונה עד שנפל השנייה היה אסור. אבל השתא דנודע לו כיון שסופו להרים כמורם דמי. כדאשכחן ליה בעלמא דסביר
. אלמא לרבי שמעון כשנודע לו הנפילה הוי כמורם העומד להזרק כזרוק דמי. ורבנן אזלי בתר הרמה דלית להו כמורם דמי הילכך מצטרפי יחד כאילו נפלו יחד

ן בזבחים והותר הכל. אבל קודם ידיעה לא התיר. ומדרבי שמעון נשמע לרבנן בשאר איסורים דלא בעו הרמה. שהידיעה גורמת ההיתר. וכי האי גוונא אשכח
והא איכא אחר הפשט קודם זריקה. משני כרבי דאמר )כל( הדם מרצה פרק טבול יום )דף קד א( על ההיא משנה מימי לא ראיתי עור יוצא לבית השריפה דפריך 

אלעזר ברבי על העור בפני עצמו ותו פריך והא איכא נמצאת טריפה בבני מעיים. פירוש דהוי פסולו קודם ההפשט וקודם זריקה ונשרף בין לרבי ובין לרבי 
ודם הפשט וקודם זריקה כיון דלא נודע פסולו עד אחר זריקה משמע דהיכא דנודע פסולו שמעון. ומשני נמצאת טריפה בבני מעים מרצה אף על גב דהוי פסולו ק

שמותר לאכול שלשתן כאח' וגם אם נתבשלו אינן אסורות. מיהו אם אע"פ קודם זריקה יצא לבית השריפה. אלמא ידיעה גורמת הדבר בין לאסור ובין להתיר. ו
ין את מינו וניעור. וכן הדין בכל איסורין שנתבטלו לא מיבעיא מין בשאינו מינו ביתר מששים ואחר כך נתוסף ניתוסף עליו איסור. עד שנתרבה על ההיתר מצא מ

אשון אף איסור שמצטרף עם הראשון לאסור שהרי נצטרף יחד טעם האיסורין ונותן טעם בהיתר. וגם מין במינו בדבר לח ביתר מששים מצטרף האחרון עם הר
חכמים גזרו מין במינו אטו מין בשאינו מינו. אלא אפילו מין במינו בדבר יבש שנתבטל ברוב היתר אפילו מדרבנן ואחר כך נתוסף על גב דלא יהיב טעמא. כי 

עמיה דאית איסור מצא מין את מינו וניעור. כדתנן בפ"ה דתרומות ההיא דסאה של תרומה שנפלה למאה שהבאתי לעיל. ואף רבי שמעון שמתיר. רבי שמעון לט
העומד להרים כמורם דמי וכבר נסתלק הראשונה. אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה מצטרפין יחד לאסור. וליכא למימר דטעמא דרבנן גבי תרומה  ליה כל

רמה משום דבעו הרמה הילכך לא נתבטלה הראשונה אבל בשאר איסורין דלא בעו הרמה נתבטלה הראשונה ותו לא מצטרף לבהדי שניה לאסור. הא ליתא דה
יעור. דתנן ינה אלא מפני גזל השבט אבל אינה אוסרת המדומע. הלכך אין חלוק בין מדומע לשאר איסורים. ועוד דאפי' לקולא אמרינן מצא מין את מינו ונא

חולין יפות  בפ"ה דתרומות סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה וטחנו והותירו כשם שהותירו החולין ]כך[ הותירו התרומה ואסור. ואם ידוע שהחטין של
דמעיקרא נאסרו וחזרו והותירו בטחינה שמצא הנתותר אע"פ משל תרומה מותר. פירוש משום דשל חולין הותירו ושל תרומה לא הותירו ויש כאן אחד ומאה. ו

עמו ואוסרין ההיתר. ותו תנן את מינו הנאסר וניעור מאיסורו מצטרף עמו והותר הכל. כל שכן שהאיסור מצא מין את מינו המותר וניעור מהיתירו ונצטרף 
י יוחנן באותה משנה סאה של תרומה שנפלה לפחות ממאה ואח"כ נפלו שם חולין אם שוגג מותר ואם מזיד אסור. ואמרינן עלה בירושלמי רבי אבהו בשם רב

רומה אתא למימר לך אפי' בשאר כל הדברים. כל איסורין שריבה עליהן בשוגג מותר במזיד אסור. ולאו מתני' היא אם שוגג מותר אם מזיד אסור. מתני' בת
השני וירבו אלמא חזינן דבכל איסורין אמרינן מצא מין את מינו לעורר אף את ההיתר שכבר נאסרו להתירו כל שכן לעורר האיסור שהותר לצרפו עם האיסור 

ה אם אחר כך הוכר האיסור מתוך ההיתר פשיטא שאסור על ההיתר ויאסרוהו. והטעם הנכון שבו משום דאף כי נתבטל האיסור ברוב היתר והותר לאכיל
ם כדאיתא בפ"ב לאוכלו. וכאשר נתערב בו שוב איסור הכיר מין את מינו וניעור מבטולו וניתוסף עליו. והוי כאילו הוכר האיסור. וכך אנו אומרים אף בקדשי

דכבר נצטרף חצי זית דחוץ לזמנו אע"פ מנו אמר רבא ויקץ כישן הפיגול. אלמא דזבחים )דף לא א( חצי זית חוץ לזמנו וחצי זית חוץ למקומו וחצי זית חוץ לז
הוי ואינן  עם חצי זית דחוץ למקומו לפסול. כשמצא שוב את חצי זית דחוץ לזמנו נתעורר מפסולו ונצטרף עמו לפגל. ואף לרב המנונא דאמר עירוב מחשבות

יערב בו מחשבות אחרות. דשאר מחשבות מוציאות מידי פיגול. וכיון דעל ידי שני חצאי זיתים מצטרפות יחד לפגל. גבי קדשים שאני דכתיב לא יחשב לא 
אה בפ"ג דבכורות הראשונים נקרא פסול תו לא מיקבע בפיגול. אבל איסור שנתבטל מודה דאמרינן מצא מין את מינו וניעור. וכי האי גוונא נמי אמרינן גבי טומ

יהודה נשיאה הלוקח ציר מעם הארץ משיקו במים וטהור. ממה נפשך אי מיא רובא נינהו כי עביד להו השקה טהרי להו. )דף כב א( אמר ריש לקיש משום רבי 
. אבל לקדירה ואי רובא ציר ציר לאו בר קבולי טומאה הוא. מאי איכא משום הך מיעוטא דמיא. הנהו בטלי להו ברובא. א"ר ירמיה לא שנו אלא לטבל בהן פתו



וניעור. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא א"ל אביי וכי טומאה שבטלה חזרה וניעורה. א"ל ואת לא תסברא והתנן סאה של תרומה  מצא מין את מינו
עוררת טמאה שנפלה למאה חולין טהורין וכו'. עד דמסיק וכיון דאיכא האי משהו מצא מין את מינו וניעור. א"ל אביי אם טומאה מעוררת טומאה טהרה 

א חזינן גבי טומאה דבטלה ברוב טהרה כשנתוסף על הטומאה משהו. אמרת נמצא מין את מינו וניעור. והוא הדין נמי גבי איסור. אמנם צריך טומאה אלמ
אמרת לדקדק בההיא דבכורות דגרס התם )דף כג א( איתיביה אפר פרה שנתערב באפר מקלה הולכין אחר הרוב לטמא. ואי רובא אפר מקלה לא מטמא. ואי 

אה כמאן דאיתא דמי נהי דבמגע לא מטמא במשא מיהו מטמא. הא איתמר עלה אמר רבי יוסי בר חנינא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. והאמר טומ
חייא  רב חסדא נבילה בטילה בשחוטה שאי אפשר לשחוטה שתיעשה נבילה. נהי דבמגע לא מטמא ליטמא במשא. א"ל אתון כרב חסדא מתניתו ליה אנן כדרבי

ר מצא תנינן לה דתני רבי חייא נבילה ושחוטה בטלות זו בזו. ואיתמר עלה א"ר יוסי ברבי חנניא טהור מלטמא במגע אבל מטמא במשא. אלמא משום דאממ
א נושא כולו מין את מינו וניעור אמרינן טומאה כמאן דאיתא דמיא ולא בטלי לגמרי. אלמא +אלא+ דבמגע לא מטמא דאינו נוגע וחוזר ונוגע. אבל במשא שהו

גע. אם כן כאחד מטמא. מידי דהוה אמלא תרווד רקב דאמר בפרק העור והרוטב )דף קכה א( דמטמא במשא ובאהל ואינו מטמא במגע משום אין נוגע וחוזר ונו
ול ברוב יש לנו לומר שיאכלם בזה איסור שנתבטל נמי נימא כיון דע"י מינו שניתוסף עליו חוזר וניעור אלמא כמאן דאיתיה דמי. ונהי דמותר באכילה משום בט

ש שני אחר זה ולא כולם כאחד. משום דממה נפשך קא אכיל חתיכה דאיסורא. וכן אם נפלו לקדירה. ויש לומר משום דלא דמי טומאה לאיסור. דבטומאה י
שלענין טומאת מגע נתבטל וחוזר עוד אע"פ  מיני טומאות מגע ומשא ולאותה טומאה שראוי שיטמא כגון משא שהרי הוא נושא את כולו לענין זה לא נתבטל

נשאר בו שום וניעור. אבל לענין איסור אם נשאר בו שום צד איסור לא היה מותר באכילה. אלא ודאי אמרה תורה אחרי רבים להטות ונעשה המיעוט כרוב ולא 
 .לו הוכר ואין כאן עוד ביטול וחזר להיות אסור מכאן ולהבאאיסור ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה. אלא אחר שריבה עליו מינו ניעור והוה ליה כא

 דף קלט טור ג תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

ויש מי שכתב שאפילו בישל היבש ביבש שמותר כיון שהיה בטל כבר בעודו יבש ולא נאמר כבר נפלט טעמו ואוסר ולא התירוהו אלא בעודו יבש 
ולא היה לו ]דף קלט טור ד[ ואין אנו מוצאים שום דבר שהוא מותר לאכלו ורוטבו יהיה אסור כי כשאוסר עד ששים בבישול כשלא נודע התערובת 

 עדין התר כמו שכתבתי אבל ביבש מיד שנתערבו היה מותר בגזיר' הכתוב וכן בתוספות וכן כתב הראש לתערובת

  הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד א

קינן רובא ומפרבגמ' עלה דהך מתני' וליבטל ברובא ומפרקינן ]דף ק א[ בריה שאני הכי פירושה אמאי קאמר דבזמן שאינו מכיר הגיד כולן אסורין ליבטל ב גרסי'
ז"ל דכי אמרינן וליבטל ברובא לאו ברובא ממש קאמר דהיינו חד בתרי דהא מדרבנן ששים בעינן  וכתב הראב"דדבריה שאני כלומר דגיד בריה הוי ולא בטיל. 

י אצרוך רבנן אפילו במין במינו אלא שברביה קאמר דהיינו בששים, ולא נהירא דרובא בכל דוכתא רובא ממש משמע והכא נמי דכוותה והיינו טעמא משום דכ
חד בתרי  ששים ה"מ בדברים הנבללין או הנבלעין שטעם האיסור מתפשט בכל ולבטולי טעמא בעינן ששים, אבל יבש ביבש כיון שהאיסור עומד בעצמו ומדינא

טיל ברובא דהא הכא דומיא דיבש ביבש הוא דליכא בטיל הכי נמי בטל מדרבנן דשעור ס' לא שייך הכא כלל דהא לא מבטל טעמא בהכי ומש"ה פרכינן הכא וליב
וראיה לדבר  טעמא דהא תנן דאם אין מכירו כולן אסורין, כלומר ואף על גב דליכא נותן טעם ואמאי כיון דליכא טעמא ליבטיל ברובא דהיינו חד בתרי ביבש

ורים חייבין עליהם מיתה וחומש ואסורין לזרים ועולין באחד ומאה דיבש ביבש אפילו מדרבנן חד בתרי בטיל מדאמרינן בפ' הזהב )דף נג.( התרומה והביכ
מר דומיא וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה וביכורים משא"כ במעשר ואמרינן עלה דמה שאין כן במעשר דבטל ברובא והתם ודאי מדרבנן קא

יל ברובא כלומר חד בתרי כשאר האיסורין שלא החמירו עליו כמו שהחמירו בתרומה דאחד ומאה דתרומה וביבש ביבש הוא דאילו בלח ששים בעינן וקאמר דבט
כא דליכא למימר דכי קאמר התם ברובא ברביה קאמר דהיינו ששים דא"כ היכי קאמר סתמא משא"כ במעשר דבטל ברביה תרומה נמי בטלה ברביה בשלמא ה

א בטיל מקשי סתמא וליבטיל ברובא דהיינו רביה אבל התם דתרומה נמי בטלה ברביה דאחד איכא לדחוקי דמשום דתנן ואם לאו כולן אסורין דאפילו באלף ל
 ומאה אם איתא דלמעשר צריך ששים הוה ליה לפרושי רביה דידיה כמה אלא מדקאמר סתמא ש"מ דרובא ממש קאמר, וכן דעת בעלי התוס' ז"ל.  

ה"מ במין במינו דכיון דמדאורייתא אפי' לח בלח ברובא בטיל לא אחמור רבנן ביבש ביבש דהא אי  ,כי אמרינן דיבש ביבש בטל חד בתרי אפילו מדרבנןמיהו 
ל כי היכי דכי מבש ,אבל במין בשאינו מינו דלח בלח אפילו מדאורייתא אזלינן בתר טעמא אפילו ביבש נמי בעינא ששים ,אפשר למייתי לידי איסורא דאורייתא
יכא האבל לבשלם כולן כאחד כל  ,וכי שרינן נמי במין במינו הני מילי לאכול כל אחד ואחד בפני עצמו  .וי איסורא דאורייתאלהו כהדדי לא ליתי לידי טעמא דה

כתב הרב רבינו אהרן הלוי ז"ל דכל שנתבטל חד  מיהו . דליכא ששים אסור דכיון דגזור רבנן בנותן טעם במין במינו אי מבשל להו כהדדי יהבי טעמא ואסור
ון שלאכול כל אחד ואחד בפני עצמו מותר אם בא לבשלן כאחד מרבה עליהן כדי שיעור ששים ומבשלן לכתחלה ומשום מבטל איסור לכתחלה ליכא בתרי כי

 שכיון שכל אחד בפני עצמו מותר אין כאן איסור.

 דף יז עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער א

ת מקצת ויש איסור שבטל ברוב והן שני מינין האחד יבש ביבש שבכל איסורין בנותן טעם. והשני האיסורין של דבריהם שאין להם עיקר בדאורייתא וכדע
ת. רו כולן אסורובזמן שמכירו בנותן טעם. אם אין מכי -מרבותי נוחי נפש אפילו בבלול. יבש ביבש כיצד שנינו בפרק גיד הנשה גיד הנשה שנתבשל עם הגידין 

תן טעם. והרוטב בנותן טעם. וכן חתיכת נבלה וחתיכת דג טמא שנתבשלו עם החתיכות בזמן שמכירה בנותן טעם ואם אינו מכירה כולן אסורות והרוטב בנו
 שינן נמי וכן חתיכת נבלה וחתיכתואקשינן בגמרא גיד הנשה שנתבשל עם הגידין אם אינו מכירה כולן אסורין אמאי ליבטיל ברובא. ופרקינן בריה שאני. ואק

יכה הראויה דג טמא אם אינו מכירה כולן אסורות. ואמאי ליבטל ברובא. ופרקינן בחתיכה הראויה להתכבד בה בפני האורחין. אלמא אי לאו טעמא דבריה וחת
 להתכבד בפני האורחין היו בטלין ברוב דיבש ביבש הוא וכל יבש ביבש באסורין דעלמא בטלין ברוב. 

יעור ומסתברא דטעמא דמילתא משום דבדברים הנבללין שאי אפשר להפריד כל החתיכות ולאכול כל חתיכה וחתיכה בפני עצמה צריך ששים לפי שבפחות מש
אסרוהו. אבל וזה האיסור נטעם ונרגש בכל ואפילו מין במינו שאין טעם האיסור נרגש בו מכל מקום כיון שבכנגדו במין ושאינו מינו נרגש החמירו מדבריהם 

שאוכל יבש ביבש שהוא יכול לאכול כל החתיכה בפני עצמה אוכל כל חתיכה בפני עצמה וכשאוכל זו אני אומר לא זו היא האסורה וכן בכל אחת ואחת וכ
יש שם כדי שיעור ביטול האחרונה שבכולן אני אומר במה שכבר נאכל היה האיסור וזו של היתר היא ולפיכך אוכל כל אחת בפני עצמה ואינו חושש. דכיון ש

איסורין. דאורייתא דמדאורייתא חד בתרי בטיל ואפשר לומר בכל אחת שמא עכשיו אינו אוכל את האיסור היקלו בו אף מדבריהם שלא להצריכו ששים כשאר ה
ים הנבללין. ומיהו אפשר שאם בישל ודוקא לאכול כל אחת בפני עצמה אבל לבשלן יחד אסור שהרי חזר האיסור להתערב עם ההיתר והרי הוא כשאר האיסור

וך מקצתן לצד אחד ומקצתן לצד אחד שהכל מותר. ומן הטעם שכתבתי שבשעה שאוכל אלו שנתבשלו יחד אני אומר עכשיו אינו טועם את האיסור שמא בת
הטעם הזה ולפי רב את הכל ולאכול אסור. האחרים הוא שנשאר וכן בשעה שחוזר ואוכל את השאר אני אומר שמא האיסור כבר נאכל ואלו כולן היתר אבל לע

עם כמו שכתבתי מסתברא לי דלא אמרו אלא באיסורין שהלכו בהן אחר ששים לפי שלא אסרו אלא כדי נתינת טעם וכשהוא יבש ביבש אפשר לומר שאין כאן ט
א יבש לעולם בעינן חד שיעורא ליבש כבלול שהרי אף שאמרתי. אבל בכל האיסורין שהחמירו בהן לאסור אותן למעלה מכדי נתינת טעם לא שנא בלול ולא שנ

ואדרבה כל שכן הוא דכשהוא בלול בודאי  ,בלול כל שהוא למעלה מששים אין כאן טעם האיסור ואפילו הכי החמירו בו ואסרוהו אם כן אף ביבש נמי לא שנא
יו ואוסרו כל שכן כשהוא יבש ביבש והוא אוכל כל אחד בפני עצמה אינו טועם לעולם טעם האיסור כל שיש ששים כנגד האיסור ואפילו הכי אתה מחמיר על

שכל תערובת החמורים אפילו ביבש אינו בטל בפחות משיעורו לבלול דהא תרומה שהחמירו ]דף יז עמוד ב[  ותדע לךדודאי טועם את האיסור אלא שאינו יודע מתי. 
ומה דרבנן אמרו כן דתנן במסכת תרומות )פ"ד( ומייתינן לה ברפ"ק דביצה ובשאר מקומות בה להצריכה אחד ומאה אפילו ביבש כן. ולא עוד אלא אפילו בתר

ר' אליעזר אומר רואין אותן כאלו הן פרודות ותחתונות מעלות את העליונות והעליונות מעלות את התחתונות. ר' יהושע  -ליטרא קציעות שנדרסה על פי החבית 
לא יעלו. אלמא אף על גב דתרומת קציעות דרבנן וחביות מוחלקות הצריכו בהן מאה כמו שהצריכו לבלול. וכן אמרו  אומר אם יש שם מאה פומין יעלו. ואם לאו

ה שהן. אם בערלה וכלאי הכרם שהחמירו בתערובתן להצריך מאתים והיינו דתנן אגוזי פרך ורמוני באדן וחבלי תלתן וכו' הרי אלו אסורין ואוסרין בכל מ
כלאי הכרם. והילכך חמץ בפסח כיון שהחמירו עליו לאסור במשהו אם נתערב יבש ביבש הכל אסור יבש כבלול ועוד דבחמץ  -אי הכרם ערלה אם לכל -לערלה 

מו שאמרו בפסח דין הוא שיאסר כל תערובתו במשהו ואפילו ביבש שכל שאין לו שיעור אינו בטל לעולם לפי שהוא קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. וכ
סקל שנתערב בין השוורים שאפילו נתערב בריבוי כולן אסורין וכמו שכתבתי למעלה באיסורים שאינן בטלין. ויש מגדולי החכמים שאמרו שבכל בשור הנ



ר ממש קאמהאסורין אין הפרש בין יבש לבלול ולעולם אינו בטל ביבש אלא כדרך שהוא בטל בבלול. ומה שאמרו בפרק גיד הנשה וליבטיל ברובא לאו ברובא 
 לוכן נ"ורין. אלא ליבטיל בריבוי קאמר דכלפי ששנינו במשנתנו אם אינו מכירו כולן אסורות הקשו למה אסורין כולן ליבטיל ברוב דהיינו בששים כשאר האיס

שהעיקר כמו שכתבנו דברובא ממש קאמר אפילו חד בתרי. דגרסינן בפרק הזהב אמר חזקיה מעשר שני שאין בו שוה פרוטה  ונראה לי  גם מדברי רש"י ז"ל.
לזרים והן  אומר הוא וחומשו מחולל על מעות הראשונים לפי שאי אפשר לצמצם. ואקשינן עליה מדתנן התרומה והבכורים חייבין עליהן מיתה וחומש ואסורין

באחד ומאה וטעונה רחיצת ידים והערב השמש. הרי אלו בתרומה ובכורים מה שאין כן במעשר שני. מאי משא"כ במע"ש דבטיל ברובא. ואם נכסי כהן עולין 
דמעשר איתא לחזקיה הוה ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל. אלמא מדקאמר משא"כ במע"ש דבטיל ברובא שמע מינה 

שפירש בטל ברובא בששים אינו מחוור בעיני דאם כן אף תרומה ובכורים בטלים ברוב שהרי יש להן שיעור ושיעור מועט ורש"י ז"ל   ש בטל ברוב ממש. שני ביב
לא נתן להם כנגד שיעור מרובה אין אומרין על המועט בטל ברוב דבשלמא באותן השנויין במשנת גיד הנשה היה באפשר לומר דכלפי ששנינו שכולן אסורין ו

רוב שיעור קרא לשיעור ששים ביטול ברוב כלומר בטלים ברבוי אבל כלפי שיעור מאה האיך הוא קורא סתם בטל ברוב למי שצריך ששים שאם אתה מפרש 
נגדו במין ושאינו ריבוי אף התרומה והבכורים בטלים בריבוי וכמו שכתבתי. ודוחק הוא לומר שלשיעור ששים קורא בטל ברובא מפני שטעם האיסור אף בכ

ועל הסכמה  מינו רבה טעם ההיתר על טעם האיסור ומבטלו עד שאינו ניכר בו אבל התרומה והביכורים אינן בטלין אף בשריבה טעם החולין על טעמן ומבטלו.
 זו שהסכימו רובן של ראשונים ז"ל דיבש ביבש ברוב ממש אנו סומכים ועושין מעשה.

 יב עמוד ב דף תורת הבית הקצר בית ד שער א

פילו חתיכת נבילה שאינה ראויה להתכבד בה בפני האורחים שנתערבה באחרות וכן כל שאר האסורים שנתערב יבש ביבש בטלין אפילו אחד בתוך שנים וא
 ואין כאן איסור של תורהאיסור של דבריהם אין כאן. והקילו בדבר זה לפי שכל אחד עומד ]בעצמו ואוכל כל אחד[ בפני עצמו וכיון שנתבטל ברוב דבר תורה 

וא. מה שאין כשאוכל האחד אני אומר זהו של היתר, וכן בכולם, ואפילו באחרון אני אומר מה שנאכל ראשון הוא היה של איסור וכבר הלך לו וזה של היתר ה
 כן בדברים הנבללין. ולפיכך אין אוכלין כאחד ואין מבשלין כאחד.

חד מותר הרי עבר ובשלן כאחד כל אחד ואחד מותר בפני עצמו כמו שאמרנו, והרוטב בנותן טעם. )ובתשובותיו סי' רע"ב כתב שתמהו עליו למה כתב כל אחד וא
י עצמו אסור בכל אחד יש מטעם האסור אם היה אפשר למיקם אטעמא, והשיב בזה צדקת וכבר צויתי לתקן כן "עבר ובשלן כאחד אפילו לאכול כל אחד בפנ

 לפי שהרוטב בנותן טעם ונבלע בחתיכות עכ"ל הב"י בסי' קט ד"ה ואם והעיד שכן כתוב בת"ה שלפניו ע"ש(. 

שאין דברים אילו אמורים אלא באיסורי נותני טעם דכיון דאין איסורו אלא מחמת עצמו ואפשר לומר בכל אחד אינו טועם עתה  ויראה לי )סעיף ב בשו"ע(
הפרש בין יבש ]דף יג עמוד א[ מו שאמרנו הקל בו. אבל בכל האיסורים שהחמירו בם לאסור אותו למעלה מכדי נתינת טעם, ר"ל למעלה מס', אין טעמו של איסור כ

ביבש לבלול שהרי לא מחמת טעמם בלבד אסרום אלא חומרא הוא שהחמירו ונתנו להם אינן בטלים למה הדבר דומה לתרומה שנתערבה בחולין שאפילו יבש 
ו אפילו אינה בטלה בפחות ממאה ולפיכך ככר חמץ שנתערב בפסח עם ככרות של מצה אינו בטל לעולם ואפילו ככר קטן שאינו חשוב בין ככרות של נחתום א
מרו שאין פחות מכאן. כל האיסורים של דבריהם הקלים שאין להם עיקר בתורה כחלת חוצה לארץ וכתבשילי עו"ג ובגבינה של עו"ג יש מגדולי המורים שא

שאר כלהצריכן ס'  צריכין ס' אלא אפילו נתערבה גבינה של עו"ג בתוך גבינה כשירה בין ביבש בין בבלול אפילו חד בתרי כשירה. ויש מחמירין גם באיסורים אלו
 האיסורים של דבריהם, וכן ראו להורות בכלן חוץ מחלת ח"ל בלבד.]דף יג עמוד ב[ 

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעג

השאר תן שסבורים לומר דאפילו יבש ביבש בכל האסורין אינו בטל בפחות מששים אמרו דהוא הדין ביבש שנתערב בפחות מששים. שאם נפל אחד מהן לים ואו
שאמרת  מותרין והוא שיאכלם שנים שנים. אבל לפי מה שכתבתי דיבש ביבש בטל חד בתרי לא שייך למימר הכי. דלעולם כל שנתערב חד בתרי בטיל. גם מה
א התירו שאם אמרתי שנאבד מהם החרשת. תמה אני על כיוצא בך. כי מדבריך נכר שלא עמדת בזה על דברי הראשונים ז"ל. כי יש מגדולי המורים שאמרו של

סקל ויין נסך. בנפלה אחת מהן לים אלא בחומרי התערובות. כלומר בשנתערב במאה ואחד כתרומה או באחד ומאתים כערלה או לאסור כל תערובת כשור הנ
 שנפלה אחת מהן לים לא נתיר את השאר. וכבר כתבתי אני כל זה בשער שני של תערובות ובארתי שם ביאור רב.אע"פ אבל בשנפלה לפחות מששים 

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן רפג

ל דבריהם כתבת עוד אני תמה על צדקתך. היאך כתבת שיש ראיה למתירין יבש ביבש מההיא דגיד? מדקאמרינן עלה וליבטל ברובא רוצה לומר דאפילו אסור ש
 ליכא. והא האי מתניתין במבושל היא ואם כן ניליף מינה דאפילו בבלול ליבטיל ברוב גוף האיסור? עד כאן דבריך ועוד הארכת בזה. 

רואה אני שאתה כותב דברים אלו שלא בהשגחה. או שמא לא שמעת עיקר דברי הראשונים ואתה סבור דיבש ביבש שאמרו לא אמרו אלא יבש ממש.  ה:תשוב
להיותו שלא נמוחו וכל אחד ואחד עומד בעצמו אין זה נקרא יבש אע"פ דגיד יבש עם הגידין עד שלא נתבשלו וכאגוז עם אגוזים וכיוצא בזה. הא נתבשלו יחד 

ל אחד שנתבשל עם הגידין כאע"פ בדין זה. וחס לנו לומר כן. אלא הכונה ביבש לאפוקי בלול כקמח בתוך קמח ויין ושמן בתוך יין ושמן וכיוצא בזה. ולפיכך גיד 
אין רוטב אסור נבלע בהן. והיינו ואחד עומד בפני עצמו וזהו יבשותו שאמרנו. והוא שאמרו שאינו בטל משום בריה. הא לאו הכי היה מתבטל ברוב ממש כל ש
שנבלע בתוך הגידין אין אותו אע"פ דקתני והרוטב בנותן טעם. שהטעם של בריה אינו בריה. וכיון שהרוטב מותר שאין בו נתינת טעם כלומר שיש בו ששים 

בתי לך בתשובתי הראשונה. והבאתי לך ראיה רוטב אוסרן. וכיון שכן מצד עצמן יבש ביבש הוא וליבטיל ברובא. ומה ששאלת ממני ראיה אחרת הלא כת
הנסקל מבוארת לפי דעתי מההיא דיש בתרומה ובכורים מה שאין כן במעשר שהביאוה בפרק הזהב )דף נ"ג( אלא שלא שמת לבך עליה. ועוד יש ראיה משור 

 שנתערב בין השורים שהקשו וליבטיל ברובא ולא מצאו פרוק אלא משום דבעלי חיים לא בטילי.

  הרשב"א חלק א סימן תכה שו"ת

ולפי דעתי אפי' לאכול שלשתן בקדרה אחת מותר. דכיון דנתבטל נעשה האיסור מותר מדכתיב )שמות כ"ג( אחרי רבים להטות. והיינו דאמרינן  אמרת עוד
יירי מינו מא מין בבזבחים פרק התערובות )דף ע"ט( אמור רבנן ברובא אמור רבנן בטעמא. מין בשאינו מינו בטעמא מין במינו ברובא. ועל כרחין יש לנו לומר דה
מין מינו ברובא לבדין יבש ביבש. דאי בבלול הא קיי"ל כר"ל ורבי יוחנן דאמרי כל איסורין שבתורה בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם. ומדקא מדמי מין ב

 בשאינו מינו בטעמא ש"מ מה זה לכתחילה אף זה לכתחילה. 

רבותינו נ"ע. אלא ביבשותן מותרין אבל חזר ובשלן יחד נעור האסור ונאסרו. ולא מחמת עצמן כל מה שכתבת כאן אינו נראה בעיני ולא כן קבלנו מ תשובה
יד הנשה שנתבשל שאע"פ שנתבשלו כל שלא נמוחו הן עצמן דין יבש ביבש יש להן אלא מחמת רוטבן שפולטין ונבלע בכל. וזהו ששנינו בפרק גיד הנשה )דף צ"ו( ג

אינו מכירו כולן אסורין והרוטב בנותן טעם. ואקשי עלה בגמרא וליבטיל ברובא דאע"ג דנתבשלו יבש ביבש נינהו מצד גופן. עם הגידין בזמן שמכירו בנותן טעם. 
בנותן טעם ולא קשיא ליה אלא מאי דקתני כולן אסורין אבל מרישא לסיפא לא קשיא ליה מאי שנא רישא דקתני כולן אסורין ומאי שנא סיפא דקתני והרוטב 

קא סלקא דעתי' דמקשה דגיד כשאר האיסורין. אלא סיפא פשיטא ליה דבנותן טעם כיון שנתבשלו ופלטו רוטבן. וטעמא דמילתא כיון שבשלן יחד ואף על גב ד
רור כך שחזרו ונתבשלו. ובביאע"פ לא היה מכירו. ואפי' הכי ניחא ליה מאי דקתני בנותן טעם ולא אמרינן כיון שהותרו ביבשותן חד בתרי הותרו הן ורוטבן 

שים וכחל מן הוא דלא אמרינן כיון שנפל איסור מועט לתוך הרוב מותר אפילו מדרבנן ומבשלן לכתחלה. ותדע לך דהא אמרינן אפילו לגבי כחל דרבנן כחל בש
ה שנפלה לסאה חולין טחנן המנין וכחל עצמו אסור. ולא אמרינן כיון דנתבטל הוא וחלב שבו בששים מותר. ובמסכת תרומות )פ"ה משנה ט'( שנינו סאה תרומ

לא בתר ופחתו. כשם שפחתו חולין כך פחתה תרומה ומותר. דאלמא טעמא דפחתה תרומה מותר הא לא פחתה תרומה אסור. ולא אמרינן כיון שהותרו הותרו א
בטעמא. אנו לא כן פרשו לנו רבותינו ז"ל.  בסוף אזלינן. וכן מה שהעמדת ההוא דרבא דבפרק התערובות )דף ע"ט( דוקא יבש ביבש דאי בבלול אפילו מין במינו

קר דאורייתא אלא ההיא בבלול מדאורייתא קאמר. דמין במינו אפילו בבלול מדאוריית' מותר אבל בשאינו מינו בטעמא. וזו אחת מן הראיות שהביאו לטעם כעי
הא מין בשאינו מינו ביבשותן ניכר הוא האיסור בתוך ההיתר. ואיסור אפילו בחולין. ותדע לך דההיא בבלול. דאי ביבש היאך אמרו דמין בשאינו מינו בטעמא. ו

של איסורין  הניכר אין מתירין אותו בששים ולא אפילו באלף. ואל יקשה בעיניך לשון אמור רבנן. דמשום שאין שיעורין אלו מפורשין בכתוב ויש בשיעורין
רן תורה ופירושן מדבריהם שנו לשון אמור. ותדע לך דלא אמרינן הואיל והותר הותר. הגע מחלוקות רבות בגמרא בטעם כעיקר ובאכילת פרס וכיוצא בהן שעיק



דההיא עצמך שנפל כזית נבלה בקדר' שיש ברוטב ובחתיכות לבטל. ומיד סלקו מן הרוטב והחתיכות מחציתן. הנאמר בזה כיון שהותר הותר? עוד תדע לך 
מותר ואפילו לבשלן יחד דאפילו מצות פרוש אין בו כמו שאמרת. שהרבה מגדולי הראשונים לא התירו דבפרק התערובות לאו ביבש ולומר דאפילו לכתחילה 

צ"ט ב'( אפילו יבש ביבש בפחות מששים דמדרבנן יבש כבלול. ורש"י ז"ל מן האוסרין כמו שתמצא לנו כתוב בפרק הזהב. ומה שהקשו בפרק גיד הנשה )דף 
היינו חד בתרי. אלא כלפי מה ששנינו בזמן שאינו מכירו כולן אסורין דהיינו אפילו נתבשל באלף. קא מקשי מאי שנא וליבטיל ברובא לאו דוקא ברובא קאמר ד

כדברי משאר האיסורין ליבטיל ברובא כלומר בשרבו עליו ששים כנגדו. אלא שאני כך דעתי נוטה דברבוי ממש קאמר ודייקא לה מההיא דבפרק הזהב שלא 
דמין בשאינו מינו שיעורו בששים דבר תורה. דבפחות מששים מסתמא אית ביה טעמא וקיימא לן טעמו ולא ממשו אסור אף על גב  רש"י ז"ל. גם מה שאמרת

ליה בכל איסורין  דלית ביה שיעור. דבהדיא אמרינן בפרק יום הכפורי' )דף ע"ג ב'( דחצי שיעור אסור מן התורה. גם זה אינו ברור דאם כן מה נעשה לר"ל דאית
ממשו  במינן בין שלא במינן בששים. ובחצי שיעור פליג עליה דרבי יוחנן וקא סבר דחצי שיעור לאו דאורייתא. ומה נעשה לאביי דאית ליה טעמו ולא בין

 דאורייתא כדאמרינן בפרק כל הבשר )דף ק"ח(. ואמר בפרק אלו עוברין )דף מ"ד( דאפילו כזית בכדי אכילת פרס לאו דאורייתא.

  חלק ד פסקי עבודה זרה סימן רעא ספר אור זרוע

לא מדרבנן וכן פסק בספר תרומות דבדבר יבש אם נתערב איסור בהיתר במין במינו דמותר באכילה ואפילו מדרבנן וכן הלכה. ואם הוא דבר יבש ולא אסיר א
  אם נתערב אפילו חד בחד, נראה בעיני אני המחבר דמותר באכילה.

  סימן לט אות גהגהות שערי דורא איסור והיתר 

 הוי דבר יבש ולא אסור אלא מדרבנן ואפילו נתערב אפילו חד בחד מותר באכילה בב' בני אדם. א"ז פ"ב דע"ז. ואם

  הערות שער כג - ספר איסור והיתר הארוך

 .ולא נהגינן .לישראל וא"י עכ"לא( וכתב בא"ז בא"י אפילו ודאי איסור מדרבנן בדבר יבש אם נתערב אפילו חד בחד מותר לב' בני אדם שהיינו 

  ספר ל"ו שערים שער יז

ירו יזרקנו כתב באור זרוע במסכת ע"ז ]סי' רעא[ דבר יבש חד בתרי בטל ומותר באכילה אף מדרבנן ודוקא במין במינו שאינו מכיר בחתיכת האיסור שאם מכ
 ה לשני בני אדם עד כאן.ואם הוא דבר יבש ולא אסור אלא מדרבנן אם נתערב אפילו חד בחד מותר האכיל

  תורת החטאת כלל לט דין ב

 ינו באיסור. כתב בהג"ה ]שערי דורא סי' לט הגה אות ג ד"ה וז"ל ועי' הג"ה אשר"י ע"ז פרק ה סי' כט[ בשם אור זרוע הא דבעינן בדבר יבש חד בתרי היב
וכן כתב בית  ,חולק על זה בפ"ק דביצה והרא"ש ]ה[ פירוש לישראל ועכו"םדאורייתא אבל באיסור דרבנן אפילו לא נתערב אלא חד בחד מותר לשני בני אדם 

 יוסף ]סי' קט ד"ה כתוב בהגהות[ דאור זרוע יחיד הוא בדבר זה ואין לסמוך עליו עכ"ל.

 מנחת יעקב כלל לט אות ה
זו, ועיין בב"ח סי' ק"ט ס"ז, ומ"ש הב"ח שם דבא"ו . לא מצאתי בדברי הרא"ש שם שום הכרח שחולק הרא"ש על הג"ה והרא"ש חולק על זה פ"ק דביצה ]ה[

 של רש"ל הביא הג"ה זו בלי חולק, אבל בעטרת שלמה דפוס לובלין מעתיק שם דברי הרב כאן, ע"ש.

 אות ז ב"ח יורה דעה סימן קט

באכילה לשני בני אדם פירוש לישראל וגוי עכ"ל. כתב בהגהת שערי דורא סימן ל"ט על שם אור זרוע דבר יבש ולא אסור אלא מדרבנן ונתערב חד בחד מותר 
ל ו. אבל לישראוהבית יוסף העתיקה ולא העתיק האי פירוש לישראל וגוי, אולי כך היתה נוסחאתו, ולכן השיג עליה וכתב ויחיד הוא בדבר זה ואין לסמוך עלי

משמע דהכי ס"ל אבל בתורת חטאת כלל ל"ט )דין ב( כתב דהרא"ש פ"ק  ולגוי מודה בית יוסף דשרי ובאיסור והיתר דמהרש"ל הביא הגה"ה זו בלי שום חולק
 דביצה חולק עליה.

 אות ל כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קט

ב ג עליה וכתהשיוכתב הב"ח בהגהה הנז' כתוב לשני בני אדם לישראל ולגוי, ובית יוסף העתיק ולא העתיק האי פי' לישראל ולגוי אולי כך היתה נוסחתו ולכן 
 בת"ח כלל ט"לויחיד הוא בדבר זה ואין לסמוך עליו אבל לישראל ולגוי מודה ב"י דשרי. ובאו"ש דמהרש"ל הביא הגהה זו בלי שום חולק משמע דהכי ס"ל אבל 

 אדם פי' לישראל וגוי, וכ"כ רש"ל.כתב דהרא"ש פרק קמא דביצה חולק עליה, ע"כ. גם ד"א )דף ר"ץ ע"ד( כתב אבל שם בהגהת אשירי סיים ומותר באכילה בב' 
"י וכן ואיפשר דבזה אפילו הרא"ש מודה, ע"כ. ותמהני דהא הגהה זו היא מהגהה אשירי כמ"ש ושם לא הוזכ' הא דישראל וגוי אלא סתם כמו שהעתיקה רב

וי ולהד"ם כמ"ש גם בהגהות ש"ד שמשם העתיקה היא בדפוס ויניצייא ודפוס קראקא. ויותר יש לתמוה על בעל ד"א שכתב ושם בהגהה אשירי פי' לישראל וג
"ל ז"ל והא רב"י אין כתוב שם פי' לישראל וגוי אלא לשני בני אדם בסתם וכן העתיקוה רש"ל באו"ש ול"ח אות קס"ו ומכאן תשו' על ד"א שכתב שכן כתב רש

ה זו בלי שום חולק משמע דהכי ס"ל וגם זה תימא שרש"ל נמי ליתא שרש"ל העתיקה כמו שהעתיקה רב"י קשה על הב"ח שכתב ובאו"ש דמהרש"ל הביא הגה
 שם העתיק דברי ספר ת"ח שכתב שהרא"ש ז"ל חולק על זה ולא ערער על דבריו.

שבהגהה אחרת שהביא שם הגהת ש"ד כתוב שם אם הוא דבר יבש ולא אסיר אלא מדרבנן ואם נתערב אפילו חד בתרי מותר באכילה לשני בני אדם  איברא
יקה זו שהעת פי' לישראל וגוי אבל בהגהה ראשונה כתוב כמו שהעתיקה רב"י. אלא שראיתי לאו"ה כלל כ"ג הגיליון מבחוץ באות י' ולספר ת"ח שהעתיקו הגהה
 נוסחא בהגהה הרב רב"י ז"ל, והביאה בנוסחת פי' לישראל וגוי שזה מביאו לומר אולי בקצת נוסחאות גורסות כן וכמ"ש ש"כ. וכד מעיינין שפי' ליתא דבשום

ות גרסי הכי וכונתו על הא לא גרסינן פי' לישראל וגוי אלא מתוך שראה בעל ש"כ שכך הביא הנוסחא גיליון האו"ה הארוך וספר ת"ח ז"ל כתב דבקצת נוסחא
יימת פי' גיליון האו"ה ות"ח. אבל עיקרן של דברים שהנוסחא שהביא בש"ד בשתי ההגהות היא אמיתית בראשונה אינה מסיימת פי' לישראל וגוי ובשניה מס

ודמשק אליעזר דהכל דבר אחד  לישראל והראשונה היא הגהה אשירית שאינה מסיימת כך והשניה הוא לשון א"ז גופיה דמסיים כך אלא שסוברים הב"ח
יתי לה וא"ז והגהות אשירי מא"ז לקחו וכיון דא"ז מסיים פי' לישראל וגוי ודאי שכשכתבו הגהות אשירי לשני בני אדם פי' הוא לישראל וגוי דהא מא"ז מי

 אור זרוע דהיינו לישראל וגוי.גופיה מפ' דלישראל וגוי קאמ' ולכן כתבו כיון דרב"י העתיק כן מהגהת ש"ד. הנה בהגהת ש"ד מסיק בשם 

דרש"ל ז"ל העתיק הגהה זו בלי שום חולק, כונתו לומר דלא הביא חולק כי אם מה שכתב ת"ח דהרא"ש ז"ל בפרק קמא דמסכת ביצה חולק על  הב"ח ומ"ש
כונת רש"ל ז"ל שכתב דבר זה בשם רמ"א על  זה וכיון דלא מצינו להרא"ש ז"ל שחולק על זה כמו שכתב ל"ח נמצא שאין חולק על הגהה זו ואין ספק שזה הוא

י כו' דרך אתון קאמריתו אלא לא קאמינא ואיפשר שזה גם כן הוא דעת דמשק אליעזר וכתב וכ"כ רש"ל ז"ל. ומה שכתב דמשק אליעזר אבל שם בהג' אשיר
נתו לומר דכיון דבא"ז מסיים הכי הרי הוא כאלו בהגהת איבעי' אימא טעות סופר היא וצ"ל אבל שם בהגהת ש"ד ואיבעי' אימא דאין כאן טעות סופר אלא כו

מאי  אשירי מסיים הכי דהגהת אשירי מא"ז קמייתי לה. ודוחק זהו דעת הב"ח שעלה בדעתם שרבנו המחבר ז"ל לא דחה דברי ההגהות אלא מפני שלא ראה
דב'  כן כתב ולא נהגינן והדבר מבואר דאפילואע"פ א פי' לישראל ולגוי ודמסיים שם פירוש לישראל ולגוי. וליתא דהרי גיליון האיסור והתר הארוך מביא הנוסח

' ביבש בני אדם דקא' ר"ל לישראל ולגוי אין לסמוך על הגהה זו. דבשלמא כשנתבטל חד בתרי בטיל כיון דמדאורייתא חד בתרי בטיל שהחכמים הצריכו ס
ביטול דאורייתא ליכא מה בצע שיאכלם ישראל דהוי ספק אם יאכל הישראל האיסור  אוקמוה אדין תורה, אבל כשלא נתבטל חד בתרי אלא חד בחד דאפילו

 וה"ל דאורייתא לחומרא. זה דעת רב"י וגיליון האו"ה ורש"ל באו"ה ות"ח וספר המפה.

 סימן קי

 סעיף א

 משנה מסכת תרומות פרק ד משנה י



 רבי אליעזר אומר רואין אותן כאילו הם פרודות והתחתונות ,בדורס ליטרא קציעות ע"פ הכד ואינו יודע איזוהי ,ובזו רבי אליעזר מקל ורבי יהושע מחמיר 
 .מר לא תעלה עד שיהיו שם מאה כדיםמעלות את העליונות רבי יהושע או

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת תרומות פרק ד משנה י

 באיזה כד דרסה, ובכל כד יש מאה ליטרות - ואין ידוע של חולין, והרבה כדין יש: - על פי הכד ה:ליטרא של תאנים יבשים של תרומ - בדורס ליטרא קציעות
רדו שידוע הוא שהליטרא של תרומה היא בפי הכד ואינה מעורבת עם החולין, רואין אותן כאילו נפאע"פ של חולין, אפילו אין כאן מאה כדין שרי רבי אליעזר. ו

בתרומה ועולין באחד ומאה. ורבי יהושע סבר כיון דאינה מעורבת אין התחתונות מסייעות לבטל את העליונות, אלא השולים מותרים ממקומן ונתערבו החולין 
 והפומים אסורים, עד שיהיו שם מאה כדין ויתבטל פי חבית זה במאה פומין, והלכה כרבי יהושע:

 משנה מסכת ערלה פרק ג משנה ז

ואלו הם אגוזי פרך רמוני בדן  ,אומר שבעה :אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ורבי עקיבא :וחכמים אומרים .למנות מקדששהיה רבי מאיר אומר את שדרכו 
 :וחביות סתומות וחולפות תרדין וקולסי כרוב ודלעת יונית רבי עקיבא אומר אף ככרות של בעל הבית הראוי לערלה ערלה לכלאי הכרם כלאי הכרם

 ]הוצאת הרב קפאח[ ה פרק ג משנה זרמב"ם על משנה מסכת ערל

בחטים ז[ את שדרכו למנות מקדש, ר"ל שאין אנו אומרים יעלה באחד ומאתים אלא אם נתערב מה שאין דרכו למנות, כגון שנתערבו חטים של כלאי הכרם ]
 קדש כמו שאמרשל חולין, או יין של ערלה ביין של חולין, אבל דבר שאפשר למנותו כגון חבילי תלתן, אפילו נתערבה חבלה באלף ישרף הכל, וזה הוא ענין מ

מקדשין יתעלה פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע וכו' והוא מתכון בזה שישרף כמו שביארנו. וחכמים אומרים ששה דברים בלבד הן שאנו אומרים בהן שהן 
 .ואין הלכה כר' מאירואינן עולין באחד ומאתים. והוסיף ר' עקיבה דבר שביעי והוא ימנה אותן לקמן. 

ים מקומות. וחלפות תרדין, מה שהתרד מחליף. וקלסי אכרוב עיקר הכרוב כלומר הגדול שבו. ודלעת יונית, ידוע. וכל אלו היו אצלם ידועח[ פרך ובדן, שמות ]
הן  לה,הראוי לער במינן והיה להן חשיבות, ולא היו נמכרין אלא במנין ומקפידין עליהן. אבל זולתן היו נמכרין אכסרא או הרבה ביחד ואינן נמכרין אחת אחת.
 .והלכה כר' עקיבהאגוזי פרך ורמוני בדן וחביות סתומות. והראוי לכלאי הכרם, הם הארבעה הנשארים וגם חביות סתומות, לפי שאין הערלה אלא באילן בלבד. 

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף ע עמוד ב

 ימותו כולן.   -כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל, אפילו אחת בריבוא 

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף עב עמוד א

כא למימר? וניבטלו ברובא! וכי תימא, חשיבי ולא בטלי, הניחא למאן דאמר: כל שדרכו לימנות שנינו, אלא למאן דאמר: את שדרכו לימנות שנינו, מאי אי
ים: יעלו באחד כולן ידלקו, דברי רבי מאיר, וחכמים אומר -ידלקו, נתערבו באחרים )ואחרים באחרים(  -דתנן: מי שהיו לו חבילי תילתן של כלאי הכרם 

ואלו הן:  ,ברים בלבד, רבי עקיבא אומר: שבעהשדרכו למנות מקדש, וחכמים אומרים: אינו מקדש אלא ששה ד ( ]את[כל)ומאתים; שהיה רבי מאיר אומר: 
ראוי הערלה,  -ל הבית, הראוי לערלה אגוזי פרך, ורימוני באדן, וחביות סתומות, וחילפי תרדין, וקילחי כרוב, ודלעת יונית, ר' עקיבא מוסיף: אף ככרות של בע

ן כלאי הכרם; ואיתמר עלה, רבי יוחנן אמר: את שדרכו למנות שנינו, רשב"ל אומר: כל שדרכו למנות שנינו; הניחא לריש לקיש, אלא לרבי יוחנ -לכלאי הכרם 
ן אפילו בדרבנן לא בטיל, וכל שכן בדאורייתא; דתניא: כל דבר שיש בו מני מאי איכא למימר? אמר רב פפא: האי תנא, תנא דליטרא קציעות הוא, דאמר:

ר"מ , הורת ואינו יודע באיזו כוורת דרסליטרא קציעות שדרסה על פי עיגול ואינו יודע באיזו עיגול דרסה, על פי חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסה, על פי כו
ין הפומין אסור -לות את העליונות, ר' יהושע אומר: אם יש מאה פומין יעלו, ואם לאו אומר, ר"א אומר: רואין את העליונות כאילו הן פרודות והתחתונות מע

ין הפומין אסורין וכו', רבי יהושע אומר: אפילו יש שם שלשה מאות פומ -והשולים מותרין; רבי יהודה אומר, ר"א אומר: אם יש שם ק' פומין יעלו, ואם לאו 
לא ודברי הכל יעלו. רב אשי אמר: אפי' תימא רבנן, בעלי חיים חשיבי  -מקום בעיגול דרסה, או לצפונה או לדרומה לא יעלו; דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה 

 בטלי.

 רש"י מסכת זבחים דף עב עמוד ב

וכרין שיש בני אדם המקפידין במניינם ומ -כל שדרכו לימנות  הואיל ודרכן למנות. -וכי תימא חשיבי  ."אחרי רבים להטות"דהא כתיב  - ופרכינן וניבטיל ברובא
שיש בני אדם  פ"ואע ,נמי הרבה בני אדם המקפידין עליהן ומוכרין אותן במנין בהך משנה דחבילי תילתן שפיר דהא בהמותבמניינם שנינו דלא בטלי בסמוך 

א שאין לך אדם דמוסיף עליהן יתירה ללוקח ול ,שדרכו מיוחד לכך -אלא למ"ד את שדרכו לימנות  שאין מקפידין כל כך ומוסיפין יתירה או מוכרין העדר יחד.
רי מין תבלין וחבילין חשוב מאד שאף טעם העץ שוה לפ -תילתן  הני אין דרכן מיוחד למנין שיש המוסיפין יתירה או מוכרין העדר בלא מנין. ,מוכר בלא מנין
ר וכיון שכפל את האיסו ,דתרומה עולה באחד ומאה ,זו היא עליית ערלה וכלאי הכרם - ומאתיםבאחד  תוקד אש. "פן תוקדש"דכתיב  - ידלקו ובלע"ז פינוגר"י.

 ,דמשתעי בתרומת מעשר שהיא אחד ממאה וקרי ליה מקדשו ",מכל חלבו את מקדשו ממנו"הכי תניא לה בספרי גבי  ,שאיסורו איסור הנאה כפל את העלייה
הן שמקדשין את כל המתערבים בהן מתוך שהן גדולים ודמיהן  - אלא ששה דברים בלבד אלא בטל. - מקדשאינו  ומשמע שמקדשו מקדש את המתערבין בו.

ערלה למה שיש באילן מין אילן וראוי  -כל הראוי לערלה ערלה  לשון קלח בירק שלו. - חילפי תרדין וקלחי כרוב מקומות הן. - פרך ובדן יקרים וחשובין במינן.
 כל שדרכו לימנות כלל כגון ליטראות של קציעות שרוב בני אדם אין מוכרין במנין אלא דורסין אותו - כל דבר שיש בו מנין רלה.מקדש את עירובו באיסור ע

 במידי דאיסוריה מדרבנן כגון תרומת קציעות לא בטיל -ואפילו בדרבנן  בעיגול ומוכר כל העיגול יחד הואיל ופעמים שמונין הליטראות לבד למוכרם במנין.
משקל ליטרא של תאנים יבישות של תרומה שקיצעם באיזמל בכלי ששמו  -ליטרא קציעות  יל ודרכו לימנות כלל כ"ש בדאורייתא כגון פסולי קרבן דמתני'.הוא

איזה  -וע ואין יד לעינים.דוקא נקט שנראית  -על פי  שם כלי הוא עגול ודורסין בה קציעות ונדבקין זו בזו ונעשין עיגול כעין גבינה. -שדרסה ע"פ עיגול  מקצוע.
ורבי יהודה פליגי בהא אליבא דר"א ור'  -רבי מאיר  פי כלי נאסר ובכל התחתונות פשיט ליה שאין התרומה מעורבת בהן אלא הפומין לבדם בספק האיסור.

האיסור והתחתונו' אינן בכלל הספק להצטרף עם שאין כאן ק' פומין של ק' כלים של היתר לבד האיסור לבטל אע"פ  - רואין אותן כאילו הן פרודות יהושע.
 פרודות וזו מעורבת בכולן והתחתונות מצטרפות להעלות את העליונות]כאילו הן[ רואין את כל ליטראות התחתונות והעליונות שבכל הכלים  ,העליונות לבטלן
א דכל שדרכו לימנות ל - אפילו יש שם ג' מאות פומין לא יעלו פומין.שהתחתונות שאינן בכלל הספק אין מעלות ה - ואם לאו הפומין אסורין שבכל פום ופום.

הואיל וליתיה  - דברי הכל יעלו שדרסה במקום השולים שהכלי רחב והרבה ליטראות סדורות לרחבו. - דרסה בעיגול ואינו יודע באיזה מקום כו' בטיל.
 ן כאן דבר שבמנין כלל.אי ,שנדרס ונדבק באחרות מלמעלה ומלמטה ומן הצד ,לאיסוריה בעיניה

 תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ג עמוד ב

הכלי  אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביום טוב אין מטלטלין אותה לא לכסות בה את הכלי, ולא לסמוך בה כרעי המטה. אבל כופה עליה את 
יתא הוי ספיקא דאורייתא, וכל ספיקא דאורי -כולן אסורות. בשלמא לרבה דאמר משום הכנה  -בשביל שלא תשבר. וספיקא אסורה. ואם נתערבה באלף 

אי הכי, אימא  -לחומרא. אלא לרב יוסף ולרבי יצחק, דאמרי משום גזרה, ספיקא דרבנן היא, וכל ספיקא דרבנן לקולא! )אמרי לך(: סיפא אתאן לספק טרפה. 
אפילו באלף לא בטיל. אלא  -הוי דבר שיש לו מתירין. וכל דבר שיש לו מתירין  -כולן אסורות. אי אמרת בשלמא ספק יום טוב ספק חול  -סיפא: נתערבה באלף 
דבר שאין לו מתירין היא, ותבטל ברובא! וכי תימא: ביצה חשובה ולא בטלה, הניחא למאן דאמר כל שדרכו לימנות שנינו, אלא למאן  -אי אמרת ספק טרפה 

כולן ידלקו,  -ערבו באחרות, ואחרות באחרות ידלקו. נת -דאמר את שדרכו לימנות שנינו, מאי איכא למימר? דתנן: מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם 
ים דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים: יעלו באחת ומאתים. שהיה רבי מאיר אומר: את שדרכו למנות מקדש, וחכמים אומרים: אינו מקדש אלא ששה דבר

, וקלחי כרוב, ודלעת יונית. רבי עקיבא מוסיף אף ככרות של בלבד. רבי עקיבא אומר: שבעה. ואלו הן: אגוזי פרך, ורמוני באדן, וחביות סתומות, וחלפי תרדין
כלאי הכרם. ואתמר עלה, רבי יוחנן אמר: את שדרכו למנות שנינו, ורבי שמעון בן לקיש אמר: כל שדרכו  -ערלה, הראוי לכלאי הכרם  -בעל הבית. הראוי לערלה 

תנא דליטרא קציעות הוא, דאמר: כל דבר שבמנין,  -אמר רב פפא: האי תנא  -כא למימר? למנות שנינו. הניחא לרבי שמעון בן לקיש, אלא לרבי יוחנן מאי אי



ואינו יודע באיזו  אפילו בדרבנן לא בטיל, וכל שכן בדאורייתא. דתנן: +דתניא+ ליטרא קציעות שדרסה על פי עגול, ואינו יודע באיזה עגול דרסה; על פי חבית,
אומר: רואין את העליונות כאילו הן פרודות, והתחתונות מעלות  ]דף ד.[ איזו כורת דרסה. רבי מאיר אומר: רבי אליעזרחבית דרסה; על פי כורת, ואינו יודע ב

אם יש שם מאה  את העליונות. רבי יהושע אומר: אם יש שם מאה פומין יעלו, ואם לאו הפומין אסורין, והשולים מותרין. רבי יהודה אומר: רבי אליעזר אומר:
 -הפומין אסורין והשולים מותרין. רבי יהושע אומר: אפילו יש שם שלש מאות פומין לא יעלו. דרסה בעגול ואינו יודע באיזה עגול דרסה  -, ואם לאו פומין יעלו

דברי הכל  -אי לדרומה אמר רב פפא: הכי קאמר: דרסה בעגול ואינו יודע באיזה מקום עגול דרסה, אי לצפונה  -דברי הכל? היינו פלוגתייהו!  -דברי הכל יעלו. 
 אפילו בדרבנן לא בטיל. -יעלו. רב אשי אמר: לעולם ספק יום טוב ספק חול הוי דבר שיש לו מתירין, וכל דבר שיש לו מתירין 

 דף ד עמוד אדף ג עמוד ב ורש"י מסכת ביצה 

דאפילו ודאי משום גזירה הוא דאתסר, וכי  -פק דרבנן היא ס אסורה ביום טוב. -של זו אסורה, קא סלקא דעתך: ספק נולדה ביום טוב ספק בחול  -וספקא 
 איירי נמי -ספק נולדה מתרנגולת טרפה, ולאו ביום טוב קאי, ואיידי דאיירי באיסור ביצה  - לספק טריפה הוי ספק במידי דאסור מדרבנן. -הויא לה ספיקא 

ם ואף על גב דמדאורייתא חד בתרי בטיל, דכתיב )שמות כג( אחרי רבי -אלף לא בטיל אפילו ב שיכול לאכלו אחר יום טוב בהיתר גמור. -שיש לו מתירין  בהא.
ה, במשנת ערל -כל שדרכו למנות שנינו  לקמן. -הניחא למאן דאמר  לא יאכלנו באיסור על ידי ביטול. -אחמור רבנן, הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן  -להטות 

אלא למאן דאמר את  אדם המקפידין עליו מפני חשיבותו למוכרו במנין, ביצה נמי, הרבה מוכרין אותה במנין.כדלקמן דלא בטיל, משמע: כל דבר שיש בני 
מין קטנית למתק קדירה,  -תלתן  הרי ביצה, הרבה נמכרת באומד בלא מנין. -מאי איכא למימר  דמשמע: את המיוחד לכך, שאין אדם מוכרו באומד. -שדרכו 

רב אם נתע -יעלו באחת ומאתים  תוקד אש, דאסירי בהנאה. -כדין כלאי הכרם, שנאמר )דברים כב( פן תוקדש  -ידלקו  ילבה(+ בלעז.פילוג"ר +גרגרנית יונית )ח
כלומר, להכי אמר  -שהיה ר' מאיר אומר  יעלה אחד מהן וידלק, והשאר מותרין, וזה שיעור ביטול כלאים וערלה באחד ומאתים. -אחד מהן במאתים של היתר 

ירות כל פ -וחכמים אומרים  אין בטלין, ומקדשין לאסור כל המתערבין בהן. -איר כולן ידלקו ולית להו ביטול, שהיה רבי מאיר אומר: הואיל ודרכן לימנות ר' מ
רץ לין שלהן, וכרוב של אקלחי כרובין גדולים עם ע -קולחי  מקומות הן. -פרך ובאדן  שבעולם בטלים, חוץ מששה דברים הללו המנויין כאן, שהן חשובין מאד.

וי והרא מקדשין את ערוביהן משום ערלה. -אותן שהן מין אילן, וערלה נוהגת בהן  -הראוי לערלה ערלה  ישראל היה גדול כאילן, כדאמרינן בכתובות )קיא, ב(.
 יר.במילתיה דר' מא -את שדרכו לימנות שנינו  הכרם. מקדשין ערוביהן באיסור כלאי -כגון חלפי תרדין וקולחי כרוב וככרות, שאינן מין אילן  -לכלאי הכרם 

דאיירי גבי ליטרא קציעות הוא,  -תנא  דלעיל. -האי תנא  כר' מאיר. -איכא לאוקמא לברייתא דלעיל דקתני ביצה לא בטלה  - הניחא לר' שמעון בן לקיש
רא ליט ביצה טרפה. -וכל שכן  לא בטיל, כדמפרש לקמיה. -בתרומת פירות דרבנן דאמר: כל דבר שיש בו מנין, אפילו במידי דרבנן כגון ליטרא קציעות, דאיירי 

ד תאנים שנתייבשו בשדה וקצען במקצוע, והוא שם כלי העשוי לכך, וחותכין בו עוקצי התאנים ואחר כך דורסים אותם בכלי עגול, והן נדבקין יח -קציעות 
אינו ו כלי ששמו עגול, שבו עושין העגולין. -שדרסה על פי  כרן מפרידן במגריפה, ומוכרן במשקל ליטרא.ונעשין כגבינה, והוא נקרא עגולי דבילה, וכשבאין למו

חתונות תשאין לטרות  פ"ע בדבר זה: ר' אליעזר אומר אעכן נחלקו ר' אליעזר ורבי יהוש -רבי מאיר אומר  אבל יודע שעל פיו הוא, ולא בתוכו. -יודע באיזה עגול 
י פאם אין כאן מאה פומין של היתר, שיהא בהן כדי להעלות  - רואין אותן כאילו הן פרודות מצטרפות התחתונות אל הפומין של כל העגולין הללו. ,בספק דמוע

ונות תהאיסור באחד ומאה, רואין כאילו ליטרות של כל הפומין פרודות מעל הפומין, ומעורבות בשל שולים, ונמצאו כולם בספק הדמוע, ומצטרפות התח
 -של היתר, לבד פומין של אסור  - ור' יהושע אומר אם יש שם מאה פומין מקילים בהעלאתם. -להעלות את ליטרא שעל הפה, דהואיל ותרומת פירות דרבנן 

ליעזר לא כן נחלקו ר' א - ררבי יהודה אומ הפומין אסורין, ואין השולים מועילין לבטל הפומין, הואיל ואינן בספק הדמוע. -מעלין אותן באחד ומאה, ואם לאו 
כלי האין מעלין את היחיד, הואיל ופומי  -וכולן בכלל הספק  -ור' יהושע אלא כן נחלקו: ר' אליעזר אומר כו', ר' יהושע אומר אפילו יש שם שלש מאות פומין 

יכן דעכשיו אינן נכרות, שהרי מדובקות ואינו יודע ה - ולהכי קאמר דרסה בתוך העג לא בטלי, ואפילו בדרבנן, אבל דרסה בעגול כו'. -דבר שיש בו מנין הוא 
 דברי הכל יעלו, ותנא דלעיל ר' יהודה ואליבא דרבי יהושע היא. - ולא מנכראהיא, אם בצפונו של עגול או בדרומו, הואיל והשתא לאו בת מנין היא, 

 תולדות אדם וחוה נתיב טו חלק ה -רבינו ירוחם 

ונחלקו בו בגמרא בעבודה זרה וביבמות שאם הוא דבר שדרכו לימכר לעולם במנין אינו בטל כי הוא דבר חשוב אבל  ,דבר חשובדבר שבמנין לא בטיל כי הוא 
שקל לא אם לפעמים מוכרים אותו באומד ובמשקל בטל וזהו את שדרכו לימנות שנינו. וי"א דכיון שלפעמים נמכר במנין אפילו שלפעמים נמכר באומד ובמ

 והרוב הסכימו דאת שדרכו לימנות שנינו וכן כתב הרמ"ה. ,דרכו לימנות שנינו. ונחלקו בו הפוסקיםבטיל וזהו כל ש

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף לו עמוד ב

 ,נינושהא ניחא למ"ד כל שדרכו לימנות  ,ותבטל ברובא ופרכינן עלה ,[ עלה דמתניתין דתנן דחתיכת נבלה בזמן שאינו מכירה כולן אסורות.וגרסי' תו בגמ' ]דף ק
והכי פירושה הניחא למ"ד התם בריש  .ומפרקינן שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה בפני האורחים ,אלא למ"ד את שדרכו לימנות שנינו מאי איכא למימר

שהיה  ,וחכ"א יעלו בא' ומאתים ,אחרים כולן ידלקו דברי ר"מנתערבו ב ,מס' ביצה ]דף ג ב[ עלה דההיא דתנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידלקו
אגוזי פרך ורמוני בדן וחביות סתומות  :ואלו הן ,ר"ע אומר שבעה ,וחכמים אומרים אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ,ר"מ אומר כל שדרכו לימנות מקדש

רבי דדרבי יוחנן סבר  ,ופליגי רבי יוחנן וריש לקיש עלה אליבא דר' מאיר .ל הביתרבי עקיבא מוסיף אף ככרות של בע ,וחלפי תרדין וקולחי כרוב ודלעת יונית
שלפעמים  פ"ל מה שנמכר לפעמים באומד אעאב ,כלומר דדוקא מה שאינו נמכר לעולם אלא במנין קאמר ר' מאיר דלא בטיל ,מאיר את שדרכו לימנות קאמר

 ,ומש"ה קאמרינן הכא דהניחא למ"ד כל שדרכו לימנות שנינו ,לימנות לפעמים לר' מאיר לא בטיל וריש לקיש פליג עליה ואמר כל שדרכו ,נמכר במנין בטיל
אלא למ"ד את שדרכו לימנות שנינו מאי איכא למימר דחתיכה לאו מאת שדרכו לימנות  ,איכא למימר דמתני' ר' מאיר היא דחתיכה מכל שדרכו לימנות היא

 דאע"ג דלא הויא מאת שדרכו ,כלומר ור' מאיר מודה בהא ,נן שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה בפני האורחיםומפרקי ,ואפילו כרבי מאיר לא אתיא ,היא
ולא עדיפא חתיכה זו  ,מיהו כרבנן לא מתוקמא דלרבנן אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ,לימנות כיון שהיא חשובה להתכבד בה בפני האורחים אינה בטלה

קי"ל  ,ורבי יוחנן וריש לקיש נמי פליגי אליביה בכל שדרכו ואת שדרכו מ"וכיון דסתם מתניתין ר ,בילי תלתן דבטלים אליבא דרבנןשראויה להתכבד מח פ"אע
משמע דס"ל דחתיכה הראויה להתכבד בה הרי היא כששה  ,כרבנן א"אבל הר"ם במז"ל פסק בפט"ו מהמ ,כותיה ואליבא דר' יוחנן דאת שדרכו לימנות מקדש

 .דברים לרבנן

 ט-א  הלכה רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טז

ולא כל השיעורים האלו שנתנו חכמים לדבר האסור שנתערב במינו המותר בשלא היה הדבר האסור מחמץ או מתבל, או דבר חשוב שהוא עומד כמות שהוא ]א[ 
 ותר, אבל אם היה מחמץ או מתבל, או דבר חשוב אוסר בכל שהוא. נתערב ונדמע בדבר המ

 יןשאור של חיטין של תרומה שנפל לתוך עיסת חיטין של חולין ויש בו כדי לחמץ הרי העיסה כולה מדומע, וכן תבלין של תרומה שנפלו לקדרת חול ?כיצד]ב[ 
רלה לתוך שהשאור או התבלין אחד מאלף, וכן שאור של כלאי הכרם לתוך העיסה או תבלין של ע פ"ממין החולין הכל מדומע, ואעויש בהן כדי לתבל והן 

 הקדרה הכל אסור בהנייה.

ככרות וונית, ודבר חשוב שהוא אוסר במינו בכל שהוא שבעה דברים ואלו הן: אגוזי פרך, ורמוני בדן, וחביות סתומות, וחלפות תרדין, וקלחי כרוב, ודלעת י]ג[ 
 הבית. של בעל 

רמון אחד מרמוני בדן שהיה ערלה ונתערב בכמה אלפים רמונים הכל אסור בהנייה, וכן חבית סתומה של יין ערלה או של כלאי הכרם שנתערבה  ?כיצד]ד[ 
 בכמה אלפים חביות סתומות הכל אסורים בהנייה, וכן שאר השבעה דברים. 

או דג הטמאין שנתערבה בכמה אלפים חתיכות הכל אסור עד שיגביה אותה חתיכה, ואחר כך ישער וכן חתיכה של נבלה או של בשר בהמה או חיה או עוף ]ה[ 
 והחתיכה חשובה אצלו שהרי מתכבד בה לפני האורחין.  ,השאר בששים, שאם לא הגביהה הרי הדבר האסור עומד ולא נשתנה



שהרי הן אסורים מדבריהן בהנייה כמו שיתבאר בהלכות שחיטה אוסרין בכל שהן עד  ,והוא הדין בחתיכה של בשר בחלב או של חולין שנשחטו בעזרה]ו[ 
אסור מפני  שיגביה אותן, וכן גיד הנשה שנתבשל עם הגידין או עם הבשר בזמן שמכירו מגביהו והשאר מותר שאין בגידים בנותן טעם, ואם אינו מכירו הכל

 . שהוא בריה בפני עצמו הרי הוא חשוב ואוסר בכל שהוא

 צפרים אווכן כל בעלי חיים חשובין הן ואינם בטלין, לפיכך שור הנסקל שנתערב באלף שוורים ועגלה ערופה באלף עגלות, או צפור מצורע השחוטה באלף ]ז[ 
  לימנות הרי אלו עולין בשיעורן.פ שדרכן "ין בהנייה, אבל שאר הדברים אעפטר חמור באלף חמורים כולן אסור

 אגודה של ירק מכלאי הכרם שנתערבה במאתים אגודות, או אתרוג של ערלה שנתערב במאתים אתרוגים הכל מותר וכן כל כיוצא בזה.  ?כיצד[ ח]

חשיבותו יראה לי שכל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות, כגון אגוזי פרך ורמוני בדן בארץ ישראל באותן הזמנים, שהוא אוסר בכל שהוא לפי [ ט]
יסורין ו מקום ובאותו זמן, ולא הוזכרו אלו אלא לפי שהן אוסרין כל שהן בכל מקום, והוא הדין לכל כיוצא בהן בשאר מקומות ודבר ברור הוא שכל אבאות

 האלו מדבריהם.

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה ג

קו בפ"ג דערלה )משנה ו' ז'( תנן מי שהיו לו חבילי תלתן של כלאי הכרם ידל וכו'.דבר חשוב שהוא אוסר במינו בכל שהוא ז' דברים ואלו הם אגוזי פרך ג[ ]
מות וחולפות נתערבו באחרים כלם ידלקו דברי ר"מ וכו' וחכ"א אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד ר"ע אומר שבעה ואלו הן אגוזי פרך רמוני בדן וחביות סתו

ימנות ור"ל אמר כל שדרכו ל ,רות של בעל הבית. ואתמר עלה )ביצה ג':( ר' יוחנן אמר את שדרכו לימנות שנינותרדים וקולסי כרוב ודלעת יונית ר"ע אומר אף ככ
 ,כלומר דדוקא מה שאינו נמכר לעולם אלא במנין קאמר ר"מ דלא בטיל ,דר"י סבר דר"מ את שדרכו לימנות קאמר ,פירוש אליבא דר"מ פליגי ר"י ור"ל ,שנינו
 ומייתי גמרא להאי מתניתין .ור"ל פליג ואמר כל שדרכו לימנות אפי' לפעמים לא בטיל לר"מ ,שלפעמים נמכר במנין בטיל פ"באומד אעל מה שנמכר לפעמים אב

ולכאורה משמע דכיון דפליגי ר"י ור"ל אליבא דר"מ הלכתא כותיה  .ומאי דאתמר עלה בפ"ק דביצה ובפ' הערל )דף ע"ג( ובפרק התערובות ובדוכתי אחריני
ר"מ  דפליגי ר"י ור"ל בפירוש דברי ג"ואע ,אבל דעת רבינו דלא קי"ל כר"מ במקום חכמים ור"ע .וכן פסק סמ"ג ,רי ר' יוחנן דאמר את שדרכו לימנות שנינווכדב

 ףובפלוגתא דחכמים ור"ע פסק כר"ע דשבעה דברים בלבד הן שאוסרים בכל שהן מפני שהן דבר חשוב .אינו הכרח לומר דס"ל דהלכתא כוותיה נגד חכמים ור"ע
חשובים  וכתב דה"ה לחתיכה הראויה להתכבד שהיא אוסרת בכל שהוא מפני שהיא חשובה וכן גיד הנשה מפני שהוא בריה בפ"ע חשיב ולא בטיל וכן כל בע"ח

 הם ואינם בטלים. 

 יראה לי דכל דבר שהוא חשוב אצל בני מקום מן המקומות וכו'. ובהכי ניחא לדעתו ז"ל למה לא מנו חכמים במשנה חתיכה הראויה להתכבד]הלכה ט[  וכתב עוד
שאמרו אינו מקדש אלא ששה דברים בלבד לא אע"פ ובריה דקי"ל דלא בטלי דהנך מילי שמנו לא מנאום אלא לדוגמא לומר דכל דחשיב כעין הנך לא בטלי ו

שדרכו לימנות לא הוי חשוב בהכי עד  פ"ו אינהו ואמרו דליתא אלא אעיא שאר דברים נתכוונו אלא להוציא מדר"מ דאמר את שדרכו לימנות מקדש ואתלהוצ
י דהא אמרת שיהיה כ"כ חשוב כמו ששה או שבעה דברים הללו. וא"ת א"כ מאי אתא ר"ע להוסיף ככרות של בעל הבית הא כיון דחשיבי ודאי לרבנן נמי לא בטל

בלבד ששה דברים דוקא משמע ועוד מאי שנא דכל הנך  דששה דברים לאו דוקא אלא אינהו וכל דחשיבי כוותייהו ועוד דלישנא דאינו מקדש אלא ששה דברים
ן בכל שהן ששה דברים או שבעה דנקטי רבנן ור"ע כולהו בזרע הארץ ופירי נינהו. לכן נ"ל משום דר"מ איירי בחבילי תלתן שהם מזרע הארץ וקאמר דמקדשי

יקדש בכל שהוא אלא הנך ששה דברים בלבד דחשיבי טובא אבל כל שאר אינהו וכל דכוותייהו אתו רבנן לאיפלוגי ואמרי דלא משכחת בזרע הארץ ופרי העץ ש
משום דס"ל  דברים שבזרע הארץ ופרי העץ בטלים ואפילו ככרות של בעל הבית דחשיבי כיון דלא חשיבי כי הנך ששה דברים ממש ור"ע מוסיף ככרות של בעה"ב

הנך ששה דברים ממש כיון דחשיבי טובא טפי מכל שאר מינים שבזרע הארץ ופרי העץ דחשיבי כי הנך ששה דברים ממש או שהוא סובר דאע"ג דלא חשיבי כי 
הו אי זה מקדש בכל שהו וסובר רבינו דאע"ג דנקטו בדוקא הנך ששה דברים היינו משום דהנך חשיבי בכל דוכתא אבל אין הכי נמי שאם בשום מקום חשיב ל

אלו דמקדש ולא בטיל ומינה נשמע לחתיכה הראויה להתכבד ולבריה דחשיבי כי הנך ששה דברים דלא מין שהוא מזרע הארץ ופרי העץ כל כך כמו חשיבותן של 
ל שבכ"מ ובכל זמן הם חשובים משום דרבנן לא איירו אלא בדבר שגידולו מן הארץ דומיא דחבילי תלתן דאיירי ביה ר"מ כנ"אע"פ בטלי והא דלא מנו להו רבנן 

 לדעת רבינו:

 ות אסורות פרק טזלחם משנה הלכות מאכל

 וסבור רבינו דה"ה חתיכה וגיד ,]ג[ דבר חשוב וכו'. פ"ג דערלה )מ"ו( מי שהיו לו חבילי תלתן וכו' ופסק כר"ע דאמר שבעה דברים דהלכתא כוותיה מחבירו
)דף ק'( ותבטל ברובה הניחא למ"ד כל  הג"ו הא כבר הקשו בגמרא בפמדמנאן בפרק גיד הנשה שהבאתיה למעלה בפ' ט"ו וכי תימא האי חתיכה הוי כל שדרכ

ותירצו שאני חתיכה הואיל וראויה להתכבד בה לפני האורחים ע"כ. וסובר רבינו דהך  ,שדרכו לימנות אלא למ"ד את שדרכו לימנות שנינו מאי איכא למימר
ת א"כ אמאי פסק רבינו בהל' פסולי המוקדשין פרק ששי וכן גיד טעמו הוי משום בריה. וא" ,טעמא מהני אפילו לר"ע דאמר אינו מקדש אלא ז' דברים בלבד

לו דחתיכה של חטאת טמאה במאה של חטאות טהורות עולה. כבר תירצו התוס' דכל דבר הראוי להתכבד אם יהיה מתבטל חשיב ולא בטיל אבל בערלה אפי
ה זה לזה. והוקשה להרב ב"י בדברי רבינו בסימן ק"י דלדבריו תתבטל בחטאות טהורות התם אינה ראויה אלא לכהנים ולא חשיבא דכהנים אינם מחזיקים טוב

דהתם לא איירי אלא בדברים דשייכי בערלה ובכלאי הכרם שכן אמרו שם הראוי לערלה ערלה  ,ולא ידעתי מקום לקושיא זו ,למה לא מנה ר"ע חתיכה וגיד
אין ו. אבל איכא טובא דלא בטילי ולא מנינהו כגון שור הנסקל וכל הני דמתני' והראוי לכלאי הכרם כלאי הכרם וחתיכה וגיד לא שייכי בערלה ולהכי לא מנינה

 להקשות בכלם אמאי לא מנינהו מטעמא דפרישית דלא שייכי בערלה וזה נראה לי דבר פשוט:

 ספר מצוות קטן מצוה ריד

ו ביצה ג' והתערובת דף ע"ב ויבמות דף פ"א וע"ש בתוספות( בריה שנתערבה אינה בטלה, וכן חתיכה הראויה להתכבד ודבר שדרכו לימנות )גיד הנשה דף צ"
ני באדן, לעולם פלוגתא דר"מ ורבנן דר' מאיר אומר לא בטיל וחכמים אומרים בטל חוץ מששה דברים, ולדברי רבי עקיבא שבעה ואלו הן אגוזי פרך, ורמו

דיחיד ורבים הלכה  ג"ומספקא לן הלכה כמאן כי אע ף אף ככרות של בעל הבית,וחביות סתומות, וקולחי תרדין, וקולחי כרוב דלעת יונית, ורבי עקיבא מוסי
משמע דהלכה כרבי מאיר, וגם  ,כרבים מ"מ כיון דבכמה מקומות מייתי הניחא למאן דאמר את שדרכו למנות שנינו, וההיא פלוגתא ליתא כי אם לרבי מאיר

 .או כל שדרכו למנות כריש לקיש, ונראה דהלכה כרבי יוחנן דאמר את שדרכו למנות שנינו ,ממילתא דר' מאיר מספקא לן אי את שדרכו למנות שנינו כר' יוחנן

 קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

)חולין צח, א ותד"ה בביצת(. במה  ה"כך המסקנא בפג ,בששים ואחד והיא מותרת ,הביצה שיש בה אפרוח או דם על הקשר של חלמון, בששים והיא אסור
פעם אינו  דברים אמורין בזמן שמכירה אבל אם אין מכירה אינה בטילה, אם הלכה כאותו תנא האומר בתחלת מסכת ביצה )ג, ב( שכל דבר שמונין אותו בשום

 ק ברבי אברהם אומר שהלכה כרבי יוחנן האומר בפרק הערל )יבמות פא, א( ובפרק התערובת )זבחים עב,וכך פוסק בספר התרומה )סי' נ(. אבל רבינו יצח ,בטל
ו, ין מונין אותב( את שדרכו לימנות שנינו שאינו בטל, כלומר אין דבר חשוב שבמניין אלא דבר המיוחד למניין לעולם ולא דבר שפעמים מונין אותו ופעמים א

שאין זה  \ואומר\[ סל מלא באומד, ומתוך כך התיר קורקבן של תרנגולת נבילה שנתערבה בקורקבנין כשרין ואומר שבטל ברוב וביצים לפעמים מוכרין ]אותן
ם ן במסכת נדרידבר שבמניין, וגם אין לאסור הקורקבן מכח דבר הראוי להתכבד ]בפני אורחים[ שאינו בטל )חולין ק, א(, שאין הקורקבן ראוי להתכבד דאמרינ

הו כיון נינ קרבים לא בני מיכל נינהו ואוכליהון לאו בר אינש, ובפרק ראשון דביצה )ז, א( גרסינן מידי דהוה אקורקבנין ובני מעיים אף על גב דבישרא )נד, ב(
איר שניהם אליבא דרבי מ )פט"ז הל' ג ומ"מ( שאין הלכה לא כרבי יוחנן ולא כריש לקיש, כי ורבינו משה פסקדאיכא אינשא דאכלי ואיכא אינשי דלא אכלי כו'. 

אגוזי פרך  נחלקו בתחלת מסכת ביצה )ג, ב(, אלא הלכה כחכמים שחולקין עליו ואומרים שאף דבר שדרכו למנות בטל ושבעה דברים הן בלבד שאינן בטלים
 .ורימוני באדן כו'

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן כז



ואם  .וגם צריך למלחן בשאר בשר ,ואם לאו אסורות דאקרו בשר ,אם הם גמורות בקליפה מותרות לתתן בחלב ,הלכך הני ביצים שנמצאו בתרנגולת שחוטה
דהוי דרבנן ואפילו  אם נתערבה בשאר ביצים אינה בטלה ברוב כמו ליטרא קציעות הוומי .נמצאו בתוך תרנגולת שנתנבלה בשחיטה אסורות כב"ה דמס' עדיות

 .באלף לא בטיל

 מנים הלכות איסור והיתר סימן כטספר התרומה סי

בחלב גם  ם' מליחה אבל בשאינן בקליפ' אסורידין בצים שנמצאו בתרנגולת שחוטה שמותרין לתתן בתבשיל של חלב אם בקליפה דווקא נמצאו ואין צריכי
ף כולן צריכי' מליחה ואם נמצאת ביצה בתרנגולת נבלה אסורה אטו של טריפה כדאיתא בעדיות ואם נתערבה אותה ביצה עם שאר בצים שטהורים אפילו באל

נתערבה עם בצים הוו אסורים משום דבר שבמניין ואם נמצאת מספק נבלה הביצה עצמה כשרה דספקא דרבנן לקולא ואם ביצה מתרנגולת טריפה אפילו אם 
 והיתר.אחרי' באלף כולן אסורין ואפילו הביצה מספק טריפה כיון דהוי ספיקא דאורייתא אוסרת אפילו נתערב' באלף כמו שפירשתי בסוף הלכות איסור 

 בית יוסף יורה דעה סימן פו

ומיהו אם  ,שנתנבלה בשחיטה אסורות כבית הלל דמסכת עדיות ( וז"ל אם נמצאו ביצים בתוך תרנגולת)סי' כז ת"אלף כולן אסורות. כ"כ בסהואפילו נתערבה ב
 .בס"ד יתבאר שיש חולקים עליו ובסימן ק"י .נתערבה בשאר ביצים אינה בטלה ברוב כמו ליטרא קציעות דהוי דרבנן ואפילו באלף לא בטיל

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף צז עמוד ב

 בר אבין לאביי: למימרא דיהבה טעמא? והא אמרי אינשי כי מיא דביעי בעלמא! א"ל: הכא במאי עסקינן אמר ליה רב אידיביצה בששים ואין ביצה מן המנין. 
 .לא –ה בביצת אפרוח, אבל טמא

 רש"י מסכת חולין דף צח עמוד א

 בלא אפרוח לא. - טמאהאבל  ולא שנא טמאה ול"ש טהורה דנבלה היא. ,שהבשר נותן טעם -. אפרוח כי מבשלה בהדי אחריני -למימרא דיהבה טעמא 

 חידושי הרמב"ן מסכת חולין דף צז עמוד ב

 ,ולא שני ליה הא דאמרינן ביצה בששים לבטולי ביצה גופה קאמרינן ,ב"ד ז"ל כתב מדקא פריך הכא למימרא דיהיב טעמא ושני ליה דאית ביה אפרוחארוה
מימר דאינו משמע דביצה גופה חשיבה כבריה ולא בטלה, ובפ' קמא דיום טוב )ג' ב'( משמע דבטלה אליבא דר' יוחנן דאמר את שדרכו למנות שנינו, ואיכא ל

מנוניתו אמרינן הוא אלא בש מקדש ובטלה באלף או במאתים אבל בששים לא בטלה כיון דבריה היא, ומאי דאמרינן נמי הגיד בששים אינו בגיד עצמו דבריה
אבל ביצה  ,ומה שכתב שהביצה בריה היא ולא בטלה אלא באלף ובמאתים, אינו, כדאמרינן במסכת מכות )י"ז א'( ברית נשמה חשיבא ולא בטלה...בששים

 כחטה אחת כברייתה דמיא ובטלה היא.

 חידושי הרשב"א מסכת חולין דף צז עמוד ב

ב טעמא ושני ליה דאית ביה אפרוח, ולא שני ליה הא דאמרינן ביצה בששים לבטולי גופה קאמרינן, משמע כתב הראב"ד ז"ל מדקא פריך הכא למימרא דיהי
ו מקדש ובטל דביצה גופה חשיבא כבריה ולא בטלה, ובפ"ק דביצה )ג' ב'( משמע דבטלה אליבא דרבי יוחנן דאמר את שדרכו לימנות שנינו, ואיכא למימר דאינ

אבל בס' לא בטלה כיון דבריה היא, וכתב עליו הרמב"ן ז"ל ומה שכתב שהביצה בריה היא ולא בטלה אלא באלף  ,]במאה או מאתים ראה ר"ן[ באלף ומאתים
ומיהו מה שהקשה הרב ז"ל  .כחטה אחת כברייתה דמיא ובטלה היאאבל ביצה  ,ומאתים אינו כדאמרינן במסכת מכות )י"ז א'( ברית נשמה חשיבא ולא בטלה

ר לפי סברת רבותינו בעלי התוס' ז"ל שכתבו שלא אמרו בששים אלא באיסור בלול כגון חלב של איסו ,אי לא שנינן לבטולי ביצה גופה לא תקשי לן ולא מידיאמ
 .מדרבנן ברובא בטלה שנבלל בחלב טהור או יין במים או מים ביין וקמחים וכיוצא בהן שנבללין, אבל חתיכה קטנה בין חתיכות של היתר בזמן שאין מכירה אף

 חידושי הר"ן מסכת חולין דף צז עמוד ב

ה ולבטל והא אמרי אינשי מיא דביעי בעלמא הוא. הב"ע דאית ביה אפרוח. כתב הראב"ד ז"ל דמדאצטריכנן לאוקמי בביצת אפרוח ולא אוקים לה אפי' בטמא
ל בפ"ק דביצה )דף ג ע"ב( לר' יוחנן דאמר את שדרכו למנו' שנינו דביצה הוא מכגופה של ביצה ש"מ דביצה בריה היא וחשיבה ולא בטלה בששים. והא דאמרינן 

אבל מ"מ בששים לא בטלה אלא במאה או  ,היינו לומר דלא חשיבה כחתיכה הראויה להתכב' ודבר שבמנין דלא בטיל אפילו באלף ,שדרכו למנות ובטלה
 ורבנן בריית במאתים. ולא מחוור דאי בריה היא לא בטלה אפילו באלף. ועוד דודאי לאו בריה היא דברית נשמה בעינן כדאיתא במסכת מכות גבי חטה דאמרינן

גופא לא בעינן ששים דכיון דאמרי אינשי מיא דביעי בעלמא  דלבטולי ותאה ולבטלה היא גופא. תירצו בתוספנשמה חשיבא. וכי תימא א"כ לישני ליה הכא בטמ
איסור שפולטת טעם לפי שהטעם א"נ בחתיכת  ,הוא ולא יהבה טעמא הוה ליה יבש ביבש וחד בתרי בטיל אפילו מדרבנן דע"כ לא בעינן ששים אלא בדבר הנבלל

והיינו  ,טעים טעמא דאיסורא אבל יבש ביבש דליכא תערובת טעמים ברובא בטיל בעינן ששים לבטולה ואפילו במין במינו נמי שאין הטעם ניכר מ"מ הא במתער
טב יון שאין ברוהילכך כ ,כלומר רובא ממש דאי משום פליטתו הא תנן והרוטב בנותן טעם ,דפרכינן עלה דמתני' דגיד הנשה שנתבשל בין הגידין וליבטיל ברובא

י לא מדרבנן חד בתרי בטיל. ומיהו הני מילי לאכול כל אחד בפני עצמו אבל לבשלם כולם יחד בעינן ששים דאגיד בין הגידין יבש ביבש דאפילו  ל"בנותן טעם הו
 :הא טעים טעמא דאסורא. וא"ת ולוקמא בטמאה ובטרפות דבעינן ששים לבטולו יש לומר דומיא דגיד וכחל קתני מה אינהו בשלמין ביצה נמי בשלמה

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן מו

. ה"כדאיתא התם בפג ,והילכך אפילו בקליפתה אוסרת את השאר וצריך ששים ואחת והיא ,)צז:( ה"א פליטת שרץ כדאיתא בפגרוח אינו מיא דביעי אלביצת אפ
מכמה טעמים. חדא שהרי אתה מכירה ואין אתה מבטל גופה אלא פליטתה  ת משום בריה ליתא"שא ,שהוא ומיהו בששים ואחת של היתר די ולמה תאסר בכל

אבל ביצה  ,ואמרי התם בריה נשמה חשיבה ולא בטלה ,מכות פרק אלו הן הלוקין )דף י"ז(ועוד דביצה עצמה אינה בריה כדאיתא במסכת  ,והפליטה אינה בריה
 כחטה אחת כבריתא דמיא ובטלה היא.

 מב שערי דורא איסור והיתר סימן

רגל דיש אומרים  כל דבר שבמנין, שרגילין למכור במניין, כגון ביצה של טריפה או של נבילה או הפירות גסות של ערלה, אפילו באלף של היתר לא בטלו. על כן 
 לא בטיל. שדרך העולם למנות בשל נבילה שנתערבה ברגלים של כשירה אפי' אם לא ניטלו טלפיה כולן אסורין ולא בטלין משום דהוי דבר שבמניין ואפ' באלף 

מה, והכי הוי המסקנא, דחתיכה של היתר שנאסרה מחמת בליעת איסור, כיון שאין האיסור מחמת עצ או ג רגלים. ואנו נוהגים לבטלן כדפי' לעיל )סי' מ( דבטיל.
ה נתבשלו אסורין ודמי לחתיכה של נבילה דלא בטיל. וכן ביצבטילה. ולא דמי לבשר בחלב שאינו בטל, דהוי גזירת הכתוב דכל אחד ואחד בפני עצמו מותר וכי 
אבל דבר שקרוי בריא או ראוי להתכבד או דבר שבמניין, אם  כשירה שנאסרה מחמת שנבלע בה איסור ונתערבה עם אחרות בטילה ואינה קרויה דבר שבמניין.

שפירש אסור ולא אמרינן כל דפריש מרובא קא פריש. כדאמ' התם פרק נתערבה בהיתר לא בטיל ואפילו באלף. ואם פירש אחד מהן מן התערובת, אותו 
 ה שמא יקח מןהתערובת )עג ע"ב( שור הנסקל שנתערב ברוב ימותו כולן, ופריך התם וניכבשינהו כי היכי דניידי ונימא כל דפריש מרובא קפריש, ומשני גזיר

 הקבוע.

 והלכה כ רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יט

יה ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה עם ביצים המותרות אם היתה עם ששים ואחת והיא הרי הן מותרות, היתה עם ששים בלבד נאסרו הכל מפני שהיא ברט[ ]י
 בפני עצמה עשו היכר בה והוסיפו בשיעורה.

רבה ביצת עוף טמא או ביצת טריפה עם ביצים אחרות אבל ביצת עוף טמא שנשלקה עם ביצי עוף טהור לא אסרה אותם, ואם טרף אלו עם אלו, או שנתע]כ[ 
 שיעורן בששים.

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טו הלכה יט



יכלא ומשמע נמי דביצת אפרוח אפילו קלופה הרי היא בריה בפ"ע ואינה עולה אלא בששים ואחת והיא. וכתבו התוס' דה"ה בביצה שנמצא בה דם דשדא ת
אבל טיפת דם מה טעם יהיב נהי דשדא תיכלא בכולה  ,דהא טעמא הוא משום דאפרוח הרי הוא כבשר נבילה ויהיב טעמא ,אצליבכולה, וזו חומרא יתירה 

ומיהו  ,לימרו הכא במאי עסקינן בביצה שיש בה דם דהוי רבותא טפי ,לאסור כל הביצה אבל לא לענין לאסור את השאר. ותו אמאי אמרו ביצה שיש בה אפרוח
 .י לחוש להחמירגדולים ראו כיון שיצא מפי

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות אות לד

דפלטה מיא כד מנחי לה כנגד המדורה. והני מילי כשנשלקה  ג"דביצה לא פלטה שום טעם ואע ביצת עוף טמא שנשלקה עם ביצי עוף טהור לא אסרן והטעם משום
בביצת עוף טמא ושל טרפה  דברים שאמרנו הוא עוד כתב .בקליפתה אבל אם היא קלופה אזלינן בה ]בתר[ ששים ואחד כשאר איסורין וכן דעת הרשב"א ז"ל

שאין פליטתה של זו מי ביצים אלא  ,ערובתה בין קלופה בין שאינה קלופהאף היא אוסרת ת ,אבל ביצה שנמצה בה אפרוח או קורט דם והיא אסורה ,ושל נבלה
דכי אמרינן ויש כתבו   .דביצים לא פלטי ודאי בלעי ואם נשלקו בקדרה של גוים אסורות אם היתה בת יומה ואפילו בקליפתה ל"ג דקיימ"ואע .מי בשר עכ"ל

אבל אם נתערבה באחרות ואין מכירין אותה אינה בטלה לעולם משום דבריה  ,השאר מותרדביצת עוף טמא לא אסרה ה"מ כשמכירין אותה שמשליכין אותה ו
 וכן דעת רוב הפוסקים ז"ל. ,דבטלה בששים ולא חשבינן ליה כבריה ]י"ג רמב"ן[ לא בטלה לעולם. אבל דעת הר"ם במז"ל

 ספר כלבו סימן ק

ואחת והיא הרי הן מותרות, עם ס' בלבד נאסרו הכל מפני שהיא בריה בפני עצמה עשו ביצה שנמצא בה אפרוח שנשלקה עם הבצים המותרות אם היתה בהן ס' 
גמרי אלא בה הכר והוסיפו בשעורה פירוש ולא שנא בין שהיא של עוף טהור בין של עוף טמא לפי שהאסור מפני האפרוח, ואמר אפילו לא נוצר בה אפרוח ל

מה כגון שקצים ורמשים וה"ר יונתן ז"ל כתב משמע מהכא דכל אסורין שבתורה דאמרינן בס' לאו שרקמה, ויש כתבו שאין זה בכלל אסור עד שיהא בה נש
 ד לפי שהאסורדוקא ס' אלא ס"א בעינן, וכן דעת ה"ר דוד ב"ר לוי ז"ל שכתב וכן ולחתיכת דג טמא ולחתיכת נבלה שנשאר בעין שלא נמוח צריך גם כן ס' ואח

היה ס"א כי אם ס' והיא נמצא שלא היה שם ס' של היתר אלא ס' פחות א' שהרי יש שם שעור מפליטת האסור כמו גוף פולט אסור כשיעור גופו הלכך אם לא י
אסור האסור על כן צריך ס"א והיא, וכן בכף אסורה שהגיסו בה את התבשיל צריך שימצא בו ס"א כפות מליאות מן ההיתר שאנו משערין שפלטה מלא כף 

דיו בס"א בין הכל שהס' הם של היתר והאחת היא האסור שנמוח ע"כ, אבל ביצת עוף טמא שנשלקה עם ביצת עוף טהור לא שנבלע בה אבל באסור שנמוח 
לעי ואם אסרינן והטעם משום דביצה לא פלטה שום טעם ואף על גב דפלטה מיא כד מנחי לה כנגד המדורה, ואף על גב דקיימא לן דביצים לא פלטי ודאי ב

ם אסורות אם היתה בת יומה ואפילו אם היא בקליפתה, ויש כתבו דכי אמרינן דביצת עוף טמא לא אסרה ה"מ כשמכירין אותה שמשליכה נשלקו בקדירה של גוי
אבל דעת הרמב"ם דבטלה בס' ולא חשבינן לה  ,והשאר מותר, אבל אם נתערבה באחרות ואין מכירין אותה אינה בטלה לעולם משום דבריה לא בטלה לעולם

ר "י כתב דבריה לא בטלה ואם טרף אלו עם אלו או שנתערבה ביצת עוף טמא או ביצה טריפה עם ביצים אחרים שיעורן בס', ומנין סמכו ז"ל לשיעובריה, והר
לן דנותן ריר ס' שהרי המורם איל נזיר והוא הזרוע א' מס' משאר הבשר והיה מתבשל עמו ולא אסרה, נמצא שקבלה בידם שאחד מס' אינו נותן טעם, מיהו אי ב

 טעם כגון מדברים שנותנין טעם יותר בתערובותן אין משגיחין לשיעור ס' ואסור עד שיהא שם היתר כדי שיבטל הטעם.

 סעיף ב:

 דף יד עמוד א  תורת הבית הארוך בית ד שער א

אבל במזיד כולן אסורות וכמו שאמרו נתפרדו הרמונים  ,בשוגג כולן מותרין שכבר בטל חשיבותן ואין קונסין שוגג אטו מזיד }הבעלי חיים{ וכן אם נשחטו
 ונתפצעו האגוזים בשוגג יעלו במזיד לא יעלו.

 :ה - ג פיםסעי

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עט עמוד א

 יו ולא היה בו כדי להמיתנתכוין להכותו על מתנ ,לנפלים והרג את בן קיימא פטור ,לעכו"ם והרג את ישראל ,נתכוין להרוג את הבהמה והרג את האדםמשנה: 
י להמית נתכוין להכותו על לבו והיה בה כדי להמית על לבו והלכה לה על מתניו ולא היה בה כד .על מתניו והלכה לו על לבו והיה בו כדי להמית על לבו ומת פטור

 פטור. נתכון להכות -נתכוון להכות את הגדול ולא היה בה כדי להמית הגדול, והלכה לה על הקטן והיה בה כדי להמית את הקטן ומת  .פטור -על מתניו ומת 
פטור. אבל נתכוון להכות על מתניו והיה בה כדי  -את הקטן, והיה בה כדי להמית את הקטן, והלכה לה על הגדול ולא היה בה כדי להמית את הגדול, ומת 

: חייב. רבי שמעון אומר -חייב. נתכוון להכות את הגדול והיה בה כדי להמית את הגדול, והלכה לה על הקטן ומת  -ת על מתניו, והלכה לה על לבו ומת להמי
 פטור.  -אפילו נתכוון להרוג את זה והרג את זה 

תכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם, לנכרי והרג את ישראל, רבי שמעון פוטר מיבעי ליה! אלא ארישא: נ -. רבי שמעון אהייא? אילימא אסיפא גמרא
אי ק. פשיטא, חייב. רבי שמעון אומר: אפילו נתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור -פטור. הא נתכוון להרוג את זה והרג את זה  -לנפלים והרג את בן קיימא 

אי? היינו פלוגתייהו. אמר לחד מינייהו, מאי? אי נמי, כסבור ראובן ונמצא שמעון מ -וונא אנא לראובן קא מיכוונא, לשמעון לא קא מיכ ראובן ושמעון, ואמר
מרי א -עד שיתכוון לו. ורבנן?  - "וארב לו וקם עליו"אמר קרא:  -מאי טעמא דרבי שמעון?   תא שמע: דתניא, רבי שמעון אומר: עד שיאמר לפלוני אני מתכוון. 

ק ספ -תיפוק ליה דרובא נכרים נינהו. אי נמי פלגא ופלגא  -דבי רבי ינאי: פרט לזורק אבן לגו. היכי דמי? אילימא דאיכא תשעה נכרים ואחד ישראל ביניהן 
 בוע כמחצה על מחצה דמי.לא צריכא, דאיכא תשעה ישראל ונכרי אחד ביניהן, דהוה ליה נכרי קבוע, וכל ק -נפשות להקל! 

 רש"י מסכת סנהדרין דף עט עמוד א

 פטור, דתרתי בעינן, שיהא מתכוין למכת -האבן הזאת אם תכה על לב ראויה להרוג, אבל על המתנים אין בה כדי להמית  - והיה בה כדי להמית על לבומשנה: 
 ו בו אל תזרוק דשמא תלך על לבו.מיתה ושיכנו מכת מיתה, דאם לא נתכוין למכת מיתה התראת ספק היא דהתר

 ר' שמעון פוטר חייב, אלמא נתכוון להרוג את זה והרג את זה חייב. -נתכוון להכות את הגדול והלכה לה על הקטן ומת  ק"דקאמר ת - אסיפא אאי נימ :גמרא
 והתרו בו עליו דהתראת ודאי הוא, -נתכוון להרוג את זה הא  דהא בהדיא קאמר לה תנא קמא, ולמה ליה לר' שמעון למהדר פרושא, ומאי אפילו. - מיבעי ליה

חייב, דאיכא התראה על בן ברית והרי מתכוון לבן בריתו והרגו, ור' שמעון אומר וכו', והאי דשביק ר' שמעון לסיפא בהדיא ומהדר אדוקיא  -והרג את זה 
' לר - מאי קא מיכוינא ולא איכפת להי מינייהו. - אמר לחד מינייהו לו על לבו.דלא תימא ר' שמעון פוטר אכולהו ואפילו נתכוון על מתניו והלכה  -דרישא 

זה, להכות את הגוף ה -אי נמי  שמעון מקרי ליה מיתכוון לו, ומיחייב, או דילמא כיון דאי אזלא אאידך ושבקה ליה להאי הוה נמי ניחא ליה לאו מתכוון הוא.
עד  ן.מרינן כיון דלהאי גופא איתכוון מתכוון הוא לן, או דילמא כיון דלהאי גברא לא איכוין פטר ליה ר' שמעואבל כסבור הוא שהוא ראובן ונמצא שמעון, מי א

קרא  -ו וארב ל לא זהו פלוני שנתכוון לו. -ואותו פלוני הרג, וכי אמר לחד מינייהו לא ייחד אותו, וכן כסבור ראובן ונמצא שמעון  - שיאמר לפלוני אני מתכוין
רה של לתוך חבו - אמרי דבי ר' ינאי פרט לזורק אבן לגו דפליגי עליה דר' שמעון מאי דרשי ביה. - ורבנן נכתוב כי יהיה איש שונא לרעהו וקם עליו. יתירא הוא

 למה לי קרא - ופלגאאי נמי פלגא  ולמה לי קרא. - תיפוק ליה וכו' בני אדם נכרים וישראלים, אבל נתכוין לישראל זה והרג את חבירו לא אתא קרא למעוטי.
ואשמעינן  - לא צריכא וכו' הא כיון דמצי למימר לנכרים קא מתכווינא אית לך למפטריה משום דספק נפשות להקל מוהצילו העדה )יומא פד, ב(. -למפטריה 

והוי ספק נפשות להקל, ומהכא נפקא לן  קרא דפטור משום דהוה ליה נכרי קבוע ביניהם, וילפינן מהאי קרא דכל קבוע לא פחות מלהיות נדון כמחצה על מחצה
שות להקל, בכל דוכתי דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, והא ליכא למילף מיניה כרובא דמי, דהא מהיכא תיתי לן, דילמא האי דפטר ליה להאי משום דספק נפ

הא רובא  -לא הוה ליה ספק נפשות להקל ואמאי פטור  דאי לאו כמחצה על מחצה דמי -ולא משום דחשבינן ליה כרובא, אבל מחצה על מחצה ילפינן מיניה 
 דישראל נינהו ורבנן אית להו נתכוון לזה והרג את זה חייב.

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף ע עמוד ב



 ימותו כולן.   -כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל, אפילו אחת בריבוא  משנה:

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף עג עמוד א

התנא של "ליטרא קציעות", שהוא דהוא  הסיקה הגמ'ושאמר בהמה פסולה לקרבן שהתערבה בזבחים כשרים אינה בטילה ברוב,  תנא דמתניתין: הגמרא ברירה מהו ההקדמה]

ור רק מדרבנן, הוא אינו ואפילו היה האיס סובר שאפילו דבר שלפעמים נמכר במנין, כמו ליטרא קציעות, אשר רק לפעמים חותכים אותה מהעיגול ומוכרים אותה בפני עצמה,

 בע"ח חשיבי[. כי דלא בטלי שאני הכאוהם רבנן, דפליגי על רבי יהושע וסברי שדבר שדרכו להמנות כן בטל, וכעת רב אשי אומר שאפשר לומר שהתנא הזה  .בטל ברוב

כל קבוע  הוה לה קבוע, !!נמשוך? ?מינייהו, ונימא: כל דפריש מרובא פרישרב אשי אמר: אפי' תימא רבנן, בעלי חיים חשיבי ולא בטלי. ונמשוך ונקרב חד 
! אמר רבא: )השתא דאמור רבנן לא ניקרב( גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת ?אלא ניכבשינהו דניידי, ונימא: כל דפריש מרובא פריש !!כמחצה על מחצה דמי

אסירא! משום שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקחו. בעשרה כהנים בבת אחת מי אפשר? אלא אמר אחת ויקרבו. א"ל ההוא מרבנן לרבא: אלא מעתה, מגיסא 
 רבא: משום קבוע.

 רש"י מסכת זבחים דף עג עמוד א

משמע יקחם אחד אחד מתוך העדר הא  ,בתמיה –ך ונמשו ופרכינן יטלם אחד אחד ובכל חד וחד נימא מרובא הוא. -' ה"ג ונמשך חד וחד מינייהו ונקריב כו
וף יכ -נכבשינהו דניניידו  דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. פרט לזורק אבן לגו "וארב לו"הוה לו האיסור קבוע ועומד ביניהם וקיימא לן בסנהדרין )דף עט( מ

א דעתך השתא דחייש לשמא אחר שיקחם אחד אחד עד ששחטו קא סלק - אמר רבא גזירה שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקרבו אותם שינודו דלא ליהוי קבוע.
והשתא דאשתכח דקריב רובא בבת אחת ואיכא למיחש איסורא ברובא  ,יבואו י' כהנים ויזרקו דמיהן ויקטירו אימוריהן כאחד ואפשר לצמצם ,י' והם רוב

אבל  ,רובא פריש ואיסורי הנאה בהני דפיישי הוא דהוו רובא לגביהדבשלמא כי משיך חד חד ומקריב קמא קמא איכא למימר דכל חד דקריב בהיתר מ ,איתיה
כלומר וכי מאחר שמשכו ולקחו אחד אחד לבדו ובנידנוד דכל חד דאמר  - אלא מעתה מגיסא אסירא השתא דקרבי כי הדדי לא הוו הני דפיישי רובא לגבייהו.

 ומשני משום שמא יבאו י' כהנים בבת אחת ויקחו דמרובא פריש ושחטן וקבל דמן במגיס בחזקה שהוא כשר חוזרים ומצטרפין השחוטין להיות רוב ולהיאסר.
בשלמא זריקה והקטרה איכא למימר בבת אחת  - ובבת אחת מי משכחת לה ברובא איתיה. מתוך התערובת וכיון דרובא נכסי כי הדדי איכא למיחש דאיסורא -

דלמא אתי למימשך  - אלא אמר רבא גזירה משום קבוע אבל לקיחה כיון דכבשינהו וניידי כלום אפשר לצמצם לקיחתן דלא צריך לרדוף ולהשיג כל אחד.
 וליכא למיסמך ולמימר מדרובא פריש. ,מחצה דמידה"ל קבוע וכמחצה על  ,ולמיסבינהו חד וחד כי לא ניידי
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 ,עותדאי היתה הפרישה בפנינו היו אסורין כאילו לקחן במקום קבי ,וכגון שלא בפנינו פירשו ממקום קבוע - ונכבשינהו דניניידן ונימא דכל דפריש מרובא פריש
ה )חולין וכן מוכח בפרק קמא דפסחים )דף ט:( דתשע צבורין של חמץ ואחת של מצה ואתא עכבר ושקל דאמרי' כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ובפרק גיד הנש

 ,תהספק במקום קביעווהיינו טעמא דגבי ציבורין מיירי בדשקל עכבר קמן שנולד לנו  ,גויצה.( אמרי' גבי תשע חנויות בנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא ביד 
ד והכי נמי אמרינן בפרק בתרא דיומא )דף פד:( גבי תשעה עכו"ם וישראל אח ,ולכך קאמר ונכבשינהו דיניידן דכיון שיצאו ממקום קיבוען אמרינן מרובא פריש

 ביניהן דבאותה חצר מפקחין ובחצר אחרת אין מפקחין.

דאי שקיל חד מן הקבוע אסור מדאורייתא ולא אמרי' מרובא פריש דכיון דדבר חשוב הוא ולא בטל מדגזור משום קבוע היה נראה  - אלא אמר רבא משום קבוע
מדאמר רב בסמוך טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהן לים הותרו  ,אבל א"א לומר כן ,היכא דה"ל קבוע כמחצה על מחצה דמי

ואמאי אדרבה דהיתר נפל ומית אלא היינו  ,אחד בריבוא ומית חד מינייהו אמרי' דאיסורא מית והשאר מותריןומשמע נמי לדידיה דבמתני' ]דנתערבו[  ,כולן
וכן תרומה  ,טעמא דהקילו משום דמדאורייתא בטלי ברובא דכל מילי מדאורייתא ברובא בטלי כיון דלא ידיע ואפילו ששה דברים מאחר שנתערב ולא ידיע

 בוע אלא בדבר הידוע כגון תשע חנויות ותשע צבורין ותשע צפרדעים ותשע עכו"ם שההיתר והאיסור שלהם ידועים במקומם.בטלה באחד ומאה ולא שייך כל ק
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אוסרת, אחת אינה  -אמר רב: טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, ופרשו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר, פרשה אחת מארבעים 
אוסרת; מאי שנא אחת מארבעים דלא? דאמרינן: איסורא ברובא איתיה, אחת מששים נמי אמרינן: איסורא ברובא איתיה! אלא, אם פרשו ארבעים  -מששים 

פיקה אסורה עד סוף אוסרות. כי אמריתה קמיה דשמואל, א"ל: הנח לעבודת כוכבים, שספיקה וספק ס -אין אוסרות, ששים למקום אחד  -כולן למקום אחד 
כולן אסורין, פירש אחד מהן  -העולם. מיתיבי: ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת; כיצד? כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות 

 -מהן לתוך ריבוא ומריבוא לריבוא  מותרין! תנאי היא; דתניא, ר' יהודה אומר: רימוני באדן אוסרין בכל שהוא, כיצד? נפל אחד -לריבוא ומריבוא לריבוא 
 מותר. -אסורין, ומריבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר  -אסורין; ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש: לריבוא 
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מאי שנא אחד  פרש לה ואזיל.ונתערבה באחרות אינן נאסרות וכולה מ -פירשה אחת מארבעים  שנתקשטה בה עבודת כוכבים. -טבעת של עבודת כוכבים 
נימא נמי הך דפריש דהיתירא הוא ואיסורא ברובא איתיה בחמשים  -א' מששים  דלא אסרה תערובתה דאמרינן איסורא ברובא איתיה בששים. -מהארבעים 

ונהי דהנך עצמם אם  ,א בששים איתיהדאמרינן איסור ,אינן אוסרים - ה"ק פירשו הארבעים כולם למקום אחד ונתערבו בשאר טבעות - אלא ותשע הנותרים.
כגון שנפלה אחת מהן לים הגדול דומיא דקרב הראש של  ,דאפילו ר' אליעזר לא אמר תולין את האיסור אלא בדבר שאבד ,לא נתערבו באחרות אסורות לעולם

אבל כי נתערבו באחרות הוו להו  ,ספק עבודת כוכביםדאין ביטול ברוב לעבודת כוכבים והוו כולהו  ,אבל לא לתלותו בששים ולהתיר את הארבעים ,אחד מהן
 - הנח לעבודת כוכבים דכיון דאיסורא ברובא איתיה הוו כולהו ספק עבודת כוכבים. - פירשו ששים למקום אחד אסורות ספק ספיקא של עבודת כוכבים.

רמוני בדן אחד מששה  - יא דתניא ר' יהודה אומר רמוני בדן כו'ה"ג תנאי ה מלהקל בספק ספיקא כשאר איסורין ואפילו פירשו ארבעים למקום אחד אסורות.
ריבוא הראשון  - ר"ש אומר לריבוא אסורין דברים שאינן בטילים הן הלכך אוסרים בכל שהוא אם של ערלה או של תרומה הן כולן אסורין ואפילו אחרונים.

 אבל פירש אחד מאותו ריבוא לג' רמונים ומן השלישי פירש אחד למקום אחר מותר אף הג' אמצעיים דספק ספיקא בטיל. ,שהאיסור עצמו נפל שם אסור
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אבל הפילה אפילו שוגג קנסינן  ,משום דמדאורייתא ברובא בטיל כדפירשנו ]מש"ה[ הקילו כאן ודוקא נפלה ממילא - ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו כולן
וכן מוכח דקאמר רב  ,להתיר השאר םרבעים למקום אחד דלא מהניא פרישתאבל פירשה לא כדמוכח בההיא ופרשו א ,אטו מזיד ודוקא לים הגדול שאינה בעין

 היא סאה שעלתה אבל האחרים לא נתקנו.דאמר כר"א וגבי אין המדומע מדמע אלא לפי החשבון שמעינן ליה לר"א בפ"ק דתרומות דאמר היא סאה שנפלה 

לא אצטריך מריבוא לריבוא אלא למימר מאן דאסר אסר בכולהו כדפרישית לעיל א"נ משום דיש חילוק בין  - פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא מותרין
ון דבבת אחת מתהני אבל ריבוא שני אפילו נהנה מכולם ריבוא ראשון לריבוא שני דריבוא ראשון אי מתהני מכולהו בבת אחת אסור דקמתהני בחדא ספיקא כי

ובקונטרס  ]תי[,בבת א' ספק ספיקא הוא ושרי וכן מריבוא לג' ומג' לג' מותר אבל אסור ליהנות מג' הראשונים בבת אחת ומן השניים שרי מהאי טעמא דפריש
 לא פירש כן.
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ת : תשע חנויוש"ת .שאני גוימותר! נמצא ביד  - גויאסור. מיתיבי, רבי אומר: מקולין וטבחי ישראל, בשר הנמצא ביד  -אמר רב: בשר, כיון שנתעלם מן העין 
הלך אחר הרוב! הכא נמי: בנמצא  -ספקו אסור, ובנמצא  -כולן מוכרות בשר שחוטה, ואחת מוכרת בשר נבלה, ולקח מאחת מהן, ואינו יודע מאיזה מהן לקח 

 הלך אחר רוב , מבושלגויצא ביד הכא נמי בנמ ת"הלך אחר רוב אוכלי בשר, וכ -הלך אחר רוב טבחים, ואם מבושל  -. תא שמע: מצא בה בשר )אם חי( גויביד 
 ו.נקיט ליה, אי דישראל נקיט ליה! הכא במאי עסקינן: בעומד ורואה גויוכלי בשר? ונחזי, אי דא
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אבל נמצא דנייד הלך אחר  .וזה מן הקבוע לקח ,דיומא )דף פד:( ובפ"ק דכתובות )דף טו( כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ב"דנפקא לן מקראי בפ - ספקו אסור
שהטבחים רובן ישראל אחר רוב אוכלי בשר שבעיר אזלינן  פ"אע - ואם מבושל אם רובן ישראל כשר. - הלך אחר רוב טבחיםהרוב דהשתא לאו קבוע הוא. 

אסור דבסתמא הוא בשלו אלא ודאי בנמצא מוטל לארץ קאמר  - נקיט ליה גויאי  בשלו. גוידמבושל לאו מטבחים נפל ואפילו רוב טבחים ישראל אסור דשמא 
 מותר. גוידהא נמצא ביד  גויואפי' היה  ,משעה שנפל מיד האדם לשם ובעודו ביד הבעלים לא נאסר - בעומד ורואהו וקאמר ברוב טבחי ישראל מותר.
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( תשעה צבורים של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל כו' היינו תשעה חנויות דספקו אסור דפסחים )דף ט:בפ"ק וא"ת דאמר  - גויהכא נמי כשנמצא ביד 
 גוידמה לי נמצא בפי עכבר ומה לי נמצא ביד  גויפירש ואתא עכבר ושקל היינו סיפא והשתא כי שקל נמי עכבר מן הצבורים לישתרי כי הכא דשרינן נמצא ביד 

דו ובפ' התערובת )זבחים דף עג:( דפריך ונכבשינהו וניניי .ומר דהתם איירי שראינו שלקח מן הצבורים שנולד הספק במקום הקביעותויש ל ,דאזלינן בתר הרוב
יש לומר דהתם פריך שנעשה  ,ומאי קושיא והלא כיון דחזינן בשעה שפירש דמתייליד ספקא במקום קביעות הוי כמחצה על מחצה ,ונימא כל דפריש מרובא פריש

 ,משום גזירה שמא יקח מן הקבוע גויוא"ת דהתם משני גזירה שמא יקח מן הקבוע אמאי לא אסרינן הכא נמי גבי נמצא ביד  .ין זה שלא נראה בשעה שיפרושבענ
דא"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמם  ,וכ"ת דהתם נמי אם פירשו מעצמם שרו אלא דלכתחלה הוא דאסור לעשות כן גזירה שמא יקח מן הקבוע

למה לי נתערב ברבוא כיון  ,פירש א' מהם לרבוא ומרבוא לרבוא מותרין ,שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורים גויותו הא דאמרינן התם כוס של  ,מותרים
דהכא לא  וי"ל .לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסוריםאלא משמע דאסור גזירה שמא יקח מן הקבוע ואין סברא  ,דפירש הוא מותר דמרובו פריש

אבל כשהאיסור מעורב אי שרי ליה  ,שייך כלל למיגזר שמא יקח מן הקבוע כיון שהאיסור ידוע במקומו ואין חנות המוכרת נבלה מעורבת אלא ידועה במקומה
מתיר כשנכנס זאב בעדר ודרס שנים או שלשה טלאים כל חד וחד מטעם כל  היה ור"ת .כי פריש אתי ליקח מן הקבוע ודוקא התם שהאיסור מעורב בהיתר

 .כדפירשתי ,אלא דוקא כשהאיסור ידועואין נראה  ,דפריש מרובא קפריש
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והחליפוהו. ואפילו בבהמה שלימה כדמוכח אמר רב בשר שנתעלם מן העין אסור ואפי' בעיר שרוב טבחים ישראל דחיישינן שמא עורבים הביאו נבלה ]כ[ 
ור. דכל בשמעתין וחומרא יתירה היא ת"ש תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבילה ולקח מאחד מהן ואין יודע מאיזה מהן ספיקו אס

אבל כשהאיסור ניכר במקומו  ,ין יחד ולא מינכרא איסוראקבוע כמחצה על מחצה דמי. והא דקי"ל )לקמן סימן לב( דדבר יבש חד בתרי בטל היינו כשהם מעורב
( גבי בעלי חיים .כדאמרינן בפרק התערובות )דף עג לא שייך ביה ביטול. ובדבר המעורב נמי היכא דחשיב ולא בטיל אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי

ד ומשני משום דהוה ליה קבוע. ובנמצא הלך אחר הרוב הכא נמי בנמצא בי ,דפריך ונמשוך ונקריב חד מינייהו ונימא כל דפריש מרובא פריש 'דחשיבי ולא בטלי
דפריך  ,כדאמר פרק התערובת )שם ב( גבי כל הזבחים שנתערבו בהן חטאות המתות ,גזירה שמא יטול מן הקבוע גויואמאי לא גזרינן בנמצא ביד  וא"ת  .גוי

התם נמי אם פירשו מעצמן שרי אבל לכתחלה אסור לעשות כן גזירה  ת"וכ .ומשני גזירה שמא יקח מן הקבוע ,ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש
וצר מלא ודת כוכבים שנפל לאוכן הא דאמרינן התם )דף עד א( גבי כוס של עב ,שמא יטול מן הקבוע. א"כ אמאי ירעו עד שיסתאבו כיון דפירשו מעצמן מותרין

 ,שלא נתערב דמרובא פריש פ"ריבוא מכי פריש יהא מותר אעלמה לי שנתערב ל .ומריבוא לריבוא כולן מותרים פירש אחד מהן לריבוא ,כוסות כולן אסורין
ולא מסתבר לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין. וי"ל דהכא שהאיסור ידוע במקומו לא גזרינן  .אלא משמע דאסור גזירה שמא יקח מן הקבוע

לה עד שיודע שמן וגם כל אדם נזהר ליקח משם כיון שידוע שיש חנות אחת מוכרת נבי ,דמידע ידיע דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,שמא יקח מן הקבוע
וכשנכנס זאב לעדר ודרס בהן  ,לא היה סובר חלוק זה ור"ת .עורב בהיתר אי שרית ליה כי פריש אתי ליקח מן הקבועאבל כשהאיסור מ ,הכשרות הוא לוקח

 ולא מסתבר כן: ,ולדידיה צריך לחלק בין קדשים ועבודת כוכבים לשאר איסורין ,שנים או שלשה לעיני הרועה ולא נגע באחרים היה מתיר כל וחד וחד דפריש

אחאי בפרשת ויקרא ]שאלה ג'[ ואילו בערוב ספק דרוסה אפילו אחת ברבבות כולהון אסורות. ואי איבדור מנהון רובא לחדא דוכתא  ובשאלתות דרב]כא[ 
כדתנן כל הזבחים  ,ומיעוט לחדא דוכתא אמרינן איסורא בהנך רובא איתנהו ומיעוטא שריין ידאי משקל חוטרא ובדרינון אסור דלמא אתי למשקל מקבוע ומיכל

 .ונראה דהלכה למעשה כדברי ר"י ,יםוכן מההיא דכוס של עבודת כוכב ,ולא ירד לחלק ולדקדק כמו שדקדק ר"י אמאי ירעו עד שיסתאבו ,רבו בהן כו'שנתע

 שו"ת הרא"ש כלל כ סימן יז

 עג:( ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפרישחתיכה הראויה להתכבד שפירשה מן התערובות אסורה ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש. כדאמרינן בפרק התערובות )
התם שהנבלה מרובא פריש, ומשני שמא יקח מן הקבוע. והא דאמרי' )חולין צה( גבי ט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת נבלה ובנמצא הלך אחר הרוב, שאני 

 כל דפריש מרובא פריש, ולהכי קאמר ונכבשינהו דניידי ולבתרנמכרת במקום קביעותא וליכא למיחש שמא יקח מן הקבוע. ועוד כיון שפירש בפנינו לא אמרינן 
ץ וא' מצה הכי אמרינן כל דפריש מרובא פריש. אבל אם פירש לפנינו לא אמרינן מרובא, וכן צריך לפרש. משום ההיא דפ"ק דפסחים )ט:( תשעה ציבורין חמ

חצה דמי. ומאי שנא מההיא דפרק גיד הנשה )צה:( דאמרינן גבי תשעה חנויות ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן מהי מיניהו שקל דאמרי' כל קבוע כמחצה על מ
ות לא אמרי' ובנמצא הלך אחר הרוב ומוקי לה בנמצא ביד כותי. אלא ההיא דתשעה ציבורין מיירי כגון דשקל עכבר קמן, כיון שנולד לנו הספק במקום הקביע

יעות אסור ולא אמרינן מרובא פריש. ונראה לי דמה שלקחו מן הבשר קודם שנולד הספק אפילו כל דפריש מרובא פריש. הילכך בשר שלקח ישראל ממקום הקב
יסור, חתיכה הראויה להתכבד מותרת דתלינן דמרובא פריש. ולא אשכחן דאסר בגמרא משום גזרה שמא יקח מן הקבוע אלא היכא שכבר הם עומדים בחזקת א

בוע. אבל קודם שנולד הספק לא שייך למיגזר מידי שכלן בחזקת היתר הם עומדים, מאי אמרת גזרה שמא דאי שרית ליה אותם שפירשו אתי נמי ליקח מן הק
סרו. אבל יקח אחר שנולד הספק, הך גזרה לא אשכחן בגמרא. ועוד דבהא ליכא למיטעי, דאם לקח בעוד שהיו בחזקת היתר בשביל זה לא אתי ליקח לאחר שנא

שפירש אתי למיטעי וליקח נמי מן הקבוע דמימר אמר מה לי האי מה לי האי, דכולי עלמא לא בקיאי בדינא דקבוע. ואף אחר שכבר נאסרו אי שרית ליה אותה 
 תר.דין בחזקת היעל גב דפירש לפנינו אכתי לא נולד ספק במקום הקביעות ותלינן דמרובא פריש, דאין חילוק בין פירש לפנינו לפירש שלא לפנינו כל זמן שעומ

 הרי"ף מסכת חולין דף לג עמוד בהר"ן על 

 דאזלינן בתר רובא ורובא דהיתרא הוא: מותר. גויבשר הנמצא ביד 

דלא מיקרי קבוע אלא כשהיה  וכתבו בתוס'( דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי. .( ובפ"ק דכתובות )דף טו:דיומא )דף פד בפ"בדנפקא לן מקראי  ספקו אסור.
ביה דליהוי קבוע למפרע.  נןלא אמרי ,נתגלה האיסור ונעשה קבועשלאחר שלקח  פ"נודע האיסור בשעה שלקח אעא אבל אם ל ,האיסור נודע קודם שלקח

דדין קבוע שיהא כמחצה על מחצה חדוש הוא  ,כיון דבשעה שלקח לא היה קבוע ,"מ למי שלקח בשר מן המקולין ואח"כ נודע שהיתה טרפה ביניהם דשריפקונ
 משנעשה קבוע אבל למפרע לא: ,כלומר ,אילךואין לך בו אלא משעת חדושו ו

שלא בא לידינו אלא  פ"ל ראינוהו פורש מן הקבוע אעאב ,מיהו דוקא בשלא ראינוהו פורש מן הקבוע ,. דכיון דפריש תלינן דמרובא פרישובנמצא הלך אחר הרוב
מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן מהיכא שקל היינו ( תשעה צבורים של :דפסחים )דף ט ק"רי' בפוראיה לדבר מדאמ ,לאחר שפירש דינו כקבוע

היכי  וא"ת .ואפ"ה מפני שראינוהו פורש מן הקבוע אנו דנין אותו כקבוע ,והא הכא שלא הכניס עכבר זה הלחם בבית אלא לאחר שפירש מן הקבוע ,תשע חנויות
( גבי שור הנסקל שנתערב באחרים אפילו הן רבוא כולם ימותו :בפ' התערובת )דף עג רינן בזבחיםשרי הכא בנמצא ליגזור שמא יקח מן הקבוע דדכוותיה גז

דהתם הוא  ז"ל תירץ רבינו יצחקואמר רבא גזירה שמא יקח מן הקבוע והכא נמי ליגזור.  ,ופרכינן ונכבשינהו כי היכי דנינדאין ונימא דכל דפריש מרובא פריש
הנבלה ניכר ליכא  אבל הכא שחנות ,ואי שרית להו לבדורינהו אתי למשקל מן הקבוע ,דאיכא למיגזר שמא יקח מן הקבוע לפי שהאיסור מעורב ואינו ניכר

ותר והי אסור אתי למשקל דכיון דלא ידעי הי מ ,פריש מנפשיה אסור לוזה בשור הנסקל אפי רוץולפי תי ,למיחש שמא יקח נבלה ודאית דלאו ברשיעי עסקינן
 ,אבל הכא כיון דמעצמו פריש לא גזרינן ,דהתם היינו טעמא דאי שרית ליה לבדורי לכתחלה כי היכי דלישתרו אתי למשקל מן הקבוע ואחרים תירצו .מן הקבוע

שכל  ול"נ .לספק דרוסה שנתערבה באחרות"מ נמי פקונ ,משבחא בשאלתות בסדר ויקרא וכן הם דברי רב אחא ,וה"ה בההיא דשור הנסקל אם פירש מעצמו
אלא שחכמים גזרו בשראוהו  ,דמדאורייתא לא מיקרי קבוע אלא במקום קביעותו ,שראה אותו פורש מן הקבוע מדינא שרי פ"א בא לידו ממקום קביעותו אעשל



והיינו טעמא  ,י דנינדאין הרי הוא רואה אותן פורשין מן הקבועוהיינו סוגיין דפרק התערובת דכיון דכביש להו כי היכ ,פורש מן הקבוע גזרה שמא יקח מן הקבוע
 ,מ"מ דנו אותו כקבוע כיון שראוהו פורש מן הקבוע ,דאע"ג דמדינא לא מיקרי קבוע כיון שלא נכנס בבית אלא לאחר שפירש ,דתשעה צבורין ואתא עכבר ושקל

ובההיא דהתערובת כיון שאין האיסור ידוע היכי קרינן ליה קבוע א"כ אין  וא"ת .מן הקבועוכי אזלינן הכא בתר רובא ולא גזרו עליו כלום לפי שלא ראהו פורש 
אבל  ,וכיון שהוא מתבטל א"א לדונו כקבוע ,י"ל דבכל האיסורין ודאי כל שמעורב ואינו ידוע לא מיקרי קבוע דאדרבה ברובא בטל ,לך איסור שיהא בטל לעולם

 .וכיון דלא בטלי הוה ליה קבועטלי התם בעלי חיים נינהו וחשיבי ולא ב

 דף יב עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער א

א ימותו ומן הדברים שאינן בטלין לעולם בעלי חיים. דתנן בזבחים בפרק התערובות כל הזבחים שנתערבו בחטאת המתות או בשור הנסקל אפילו אחד בריבו
בי מזבח אוסרין כל שהן הרובע והנרבע. אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב שימי ואמר כולן. ואקשינן עלה בגמרא תנינא חדא זימנא כל האסורין לג

א. צריכ ,אבל הנך דלאו איסורי הנאה נינהו אימר לא ,ואי תנא הני דאיסורי הנאה נינהו ,לא - דאי תנא ההוא הוה אמינא הני מילי לגבוה אבל להדיוט ,צריכא
לו ן אסורין אפיואקשינן תו אמתניתין וניבטלו ברובא ופריק רב אשי משום דבעלי חיים חשיבי ולא בטלו. אלמא בעלי חיים אסורין שנתערבו אפילו בריבוא כול

 ,ני אומר כל דפריש מרובא פרישלפי שא ,להדיוט. והילכך ספק טריפה שנתערב באחרים כולן אסורין. ומיהו אם נתפזרו ונדו אילך ואילך כל אחד ואחד מותר
גזירה שאם אתה מתיר לנו בכך יבא הוא ליקח מן הקבוע. וכדאמרינן  ,אבל אסור להנידן ולשים אותם במקום צר כדי שינודו ממקומם ,ודוקא בשלא הנידן הוא

 המועטין ,פירשו מיעוטן למקום אחד ורובן למקום אחר אמר רבא גזירה שמא יקח מן הקבוע. וכן אם ,התם וניכבשינהו כי היכי דניידן וכל דפריש מרובא פריש
יהודה אמר רב טבעת של ע"א שנתערבה במאה טבעות [ .]דף יגמותרין לפי שאני אומר איסורא לתוך רובא אישתאר. דגרסינן התם בפרק התערובות אמר רב 

אמרו איסורא  ?מאי שנא אחת מארבעים דלא ,מששים אוסרת אחת ,ופירשה אחת מארבעים אינה אוסרת ,ופירשו ששים למקום אחד וארבעים למקום אחד
פירשו ששים למקום אחד  ,אלא אימא פירשו ארבעים כולן למקום אחד אין אוסרין !!אחת מששים נמי אמרינן איסור לתוך רובא איתא ,לתוך רובא איתה

ולא גזרינן שמא יקח מן הקבוע אלא בדשרית ליה לבדורי כי היכי דלישתרו בכי הא ודאי  ,דכל היכא דפריש מנפשיה מישרא שרי ז"ל ת"וכן דעת ראוסרין. 
 ,תסה אפילו אחת בריבוא כולן אסורוז"ל בסדר ויקרא וזה לשונו ואילו איערב ספק דרו רב אחא גאון כ"כואבל בפורש מעצמו ליכא למיגזר כלל.  ,איכא למיגזר

ואי משקל חיטרא ובדורינון לא דלמא  ,בהך רובא איתא והנך מיעוטא שרייןעוטא לחדא דוכתא אמרינן איסורא ואי איבדיר מינהון לחדא דוכתא רובא ומי
 .ע"ככדתנן כל הזבחים שנתערבו וכו' וקשיא לן ליכבשינהו ולינדיין וכל דפריש מרובא פריש ואמר רבא גזירה שמא יקח מן הקבוע.  ,אתי למישקל מקבוע ומיכל

דהא איסור קבוע הוא וכמחצה על  ,היכי משכחת ליה איסור בטל ברוב או בששים ואפילו באלף ,ואי קשיא לך כיון דאיסור המעורב בהיתר אמרינן ביה קבוע
 ן כל אותן שהן מאתוכ ,וכן חתיכה הראוי להתכבד בה בפני האורחים ,שלא אמרו כן אלא באיסור חשוב שאינו בטל כגון בעלי חיים וכן ברייה !דע .מחצה דמי

ואי נמי באיסור שנודע וניכר מקומו כגון תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ולקח מאחד מהן ואינו יודע מאיזה  ,שדרכו לימנות
 שאני אומר אותו ,ואם אבד אחד מהן שנפל לים וטבע או שנאכל השאר מותרין ,אבל בכל שאר האיסורין שבטלין ואין מקומן נודע וניכר לא אמרו כן ,מהן לקח

אבל  ,וכן אם נשחטו בשוגג כולן מותרין שכבר בטל חשיבותן ואין קונסין שוגג אטו מזיד ,והוא שלא אבדו הוא במזיד ,שנאבד או נאכל הוא היה של איסור
 האגוזים בשוגג יעלו במזיד לא יעלו.במזיד כולן אסורות וכמו שאמרו נתפרדו הרמונים ונתפצעו 

 דף כט עמוד ב תורת הבית הארוך בית ד שער ב

צאת נמ כ"ן מי שלקח בשר מן המקולין ואחלקח. ודי מהןועתה נבאר דין מי שלקח מן המקולין שמוכרין שם בשר שחוטה ובשר טרפות ונבלות ואינו יודע מאיזו 
 זה לקח. טרפה במקולין ואינו יודע מאי

הלך אחר הרוב. וטעמא דהא  -ובנמצא  ,אסור –ואינו יודע מאי זה מהן לקח  ,בברייתא תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלהשנינו 
תיכה ואעפ"י שאין שם ח ,הרי הנבלה אינה בטלה ברוב ,וכיון שיש שם אחת ידועה וניכרת מוכרת בשר נבלה ,מילתא משום דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי

]ש"א וכמו שנתבאר כבר למעלה  ,והרי הוא קבוע בתוך ההיתר ואינו בטל ,משום דכל איסור שנודע מקומו וניכר אינו בטל ,הראויה להתכבד בה בפני האורחים
ובתן והרי הן בתער ,אינן בטלין -וכן איסור חשוב כחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחין וכן בעלי חיים  בשער שלפני זה בדברים שאינן בטלים ברוב. דף יב:[ 

ואם אינו יודע מאי זה מהן לקח  ,וכיון שכן כל שלוקח ממקום שיש שם איסור קבוע כאחד מכל אלו הרי הן כמחצה על מחצה ,כאיסור קבוע וכמו שנתבאר שם
 הרי זה אסור. 

 אפילו הכי כיון שלא נולד לנו הספק בקבוע אלא בפירש הריני ,ירשאעפ"י שכל הבשר הנמצא בעיר מן המקולין הוא פ ,כלומר ,[ ובנמצא הלך אחר הרוב.]דף ל
וכדאמרינן בשילהי פרק קמא דכתובות. ודוקא בשלא  ,ואעפ"י שהיו דלתי מדינה נעולות שאי אפשר לבא שם בשר כשר מחוצה לה ,אומר כל דפריש מרובא פריש

דפסחים תשעה  ק"וכדאמרינן בפ ,שהרי נולד לנו הספק בקבוע ,י זה כלוקח מן הקבועאבל אם ראינוהו שפורש מן הקבוע הר ,ראינוהו בשעה שפורש מן הקבוע
היינו מתניתין תשע חניות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה. פירש  ,ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן מהי שקל ,צבורין של מצה ואחד של חמץ

והא איכא למיגזר שמא יקח מן הקבוע וכדאמרינן בזבחים פרק  ,אפילו פירש אמאי שרינן ליה ת"ואפא ובנמצא הלך אחר הרוב. היינו סי ,ואתא עכבר ושקל
ינידן ואקשינן עלה בגמרא וניכבשינהו כי היכי דנ ,מיתות אפילו הן ריבוא ימותו כולןדתנן התם כל הזבחים שנתערב בהן שור הנסקל או חטאות  ,התערובות

זצ"ל דהתם היתר ואיסור מעורבין זה בזה ואי שרית ליה כשפירש אתי  תירץ רבנו יצחקגזירה שמא יקח מן הקבוע. ומשני  ?ונימא כל דפריש מרובא פריש
ל ז" י"ולפי דברי ראבל היכא דמקום האיסור נודע וניכר לא חיישינן דלאו ברשיעי עסקינן שיקח מן האיסור הברור.  ,למשקל מן הקבוע כיון דאין מקומו ניכר

קולין אעפ"י שלא נודע עד שפירשה זו וכשנולד הריעותא במ ,נמצא טרפה במקולין כ"ה להתכבד בה בפני האורחין ואחהמקולין חתיכה הראויאם לקח אדם מן 
 ז"ל שכל שנאסרה וכן גם דעת רבנו שמשוןגזירה שמא יקח מן הקבוע הואיל ולא נודעו חתיכות הטרפה בין חתיכות ההיתר.  ,אסורה ה"לא היתה זו בקבוע אפ

והביא ראיה מדאמרינן בפרק התערובות טבעת של ע"ג שנפלה למאה טבעות פירשו ארבעים  ,שעה אחת מחמת קביעותן שוב אינן ניתרין ואפילו פירשו מעצמן
פירש  ,כולן אסוריןכוס של ע"ג שנפל לאוצר מלא כוסות  ?כיצד ,וספק ספיקא מותר ,למקום אחד אין אוסרין ששים למקום אחד אוסרין. ותניא ספק ע"ג אסור

אבל פירשו מאיליהן והרי הן עומדין בפני עצמן  ,משמע דדוקא כשפירשו ונתערבו באחרים ה"ואפ ,ופירשו מעצמן משמע ,אחד לריבוא ומריבוא לריבוא מותרין
 ,נ"ל שאין ראיית הרב ז"ל בזה מחוורתשפירשו באיסורין הן עומדין גזירה שמא יקח מן הקבוע. ו פ"דכל שנאסרו מחמת קביעותן אעוטעמא כדאמרן  ,אסורין

 ,וכדמוכח נמי בהדיא בפרק קמא דפסחים ,מן הקבוע ובודאי כל שפירש לפנינו מן הקבוע הרי זה כלוקח מן הקבוע ואסור כמו שאמרנו לפנינודהתם כשפירש 
או  בפנינו שלאאבל בשפירש  ,ומותר ס"ל ס"ישתאר דהוך רובא אשאני אומר איסורא לתו ,אם חזר אותו שפירש לפנינו ונפל לתוך היתר מרובה מותר ה"ואפ

ולא אסרו שם בשור הנסקל גזירה שמא יקח מן הקבוע  ,ז"ל דכל שפירש מעצמו מותר ת"וכן דעת רכבר נתבטל הקביעות ומותר.  ,שנתפזרו כולן ואפילו בפנינו
בשאלתות דרב  כ"וכשאם אתה מתיר לכבוש כדי שיתפזרו ויקח מן הפורשים ודאי איכא למיגזר שמא לא יפזר ויקח מן הקבוע.  ,אלא בכובש ביד כדי שיתפזרו

א וטא ]לחדז"ל בסדר ויקרא )שאלה ג( וזה לשונו ואלו איעריב ספק דרוסה אפילו אחת בריבוא כולן אסורות. ודאי איבדיר מינהון לחדא דוכתא רובא ומיע אחא
בו ל הזבחים שנתערכדתנן כ ,לא דילמא אתי למישקל מקבוע ומיכלדוכתא[ אמרינן איסורא בהך רובא איתא והך מיעוטא שריין. ודאי מישקל חוטרא ובדורינון 

מי שלקח בשר כשר מן המקולין  ולפיכך. כ"ע ,דילמא אתי למשקל מן הקבועוקשיא לן וליכבשינהו וליניידן וכל דפריש מרובא פריש ואמר רבא גזירה  ,כו'
ויש שם חתיכות הראויות  ,ותהחתיכ שארהטריפה בין  חתיכותנמצאת טרפה במקולין ולא נודע  כ"ה להתכבד בה בפני האורחין ואחואפילו חתיכה הראוי

 ,כל אותן שלקחו מכבר מן המקולין קודם שנדע שיש שם טרפה מותרות ,אם מן הטרפות או מן הכשרות לקחיודע מאי זו  ואינו ,להתכבד בהן בפני האורחין
והיינו סיפא דברייתא דקתני בנמצא הלך אחר  ,וכל דפריש מרובא פריש ,וכשבא לאלו הספק בפורש בא להן ,לפי שלא נודע האיסור אלא לאחר שפרשו אלו

רין של מצה ואחר של חמץ ואפילו לקח אחד בפנינו הרי זה אסור וכדמוכח בהאי דתשע צבו ,אבל אסור לאחר מיכן ליקח מן הקבוע במקולין[ :]דף להרוב. 
אבל נתערבו באחרות מסתברא לי שכולן מותרות. וכדמוכח  ,דוקא כשלא נתערבה חתיכה זו שלקח מן הקבוע בחתיכות אחרות של היתר ומיהודפסחים.  ק"שבפ

 ,שאעפ"י שפירש אחד מהן לפנינו ונפל לאחרים מותרין ,וכוס של ע"א שנפל לאוצר מלא כוסות ,בהנהו דפרק התערובות טבעת של עבודת אלילים שנפלה למאה
כך  בין ,שבגדולות שאינן ראויות להתכבד בפני האורחין מפני קטנן או מפני גדלןוכפי התירוץ שכתבתי אני למעלה. ובין כך ובין כך חתיכות קטנות או גדולות 

 ובלבד בכענין שהתרנו יבש ביבש. ,ובין כך מותרות אם היה שם רוב היתר



 אדף כט עמוד  תורת הבית הקצר בית ד שער ב

ולקח מאחד מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח, הרי זה אסור שכל  ,כרת בשר שחוטהומ חניות ששםשרוב  פ"שם בשר שחוטה ובשר נבילה אע שמוכריןמקולין 
 הוא כמחצה על מחצה. מצא בשוק בשר הרי הוא מותר, חזקה מן הרוב פירש שהוא כשר, שכל הפרוש מן הרוב הוא[ :]דף כטדע מקומן וניכר הרי איסור קבוע ונו

אעפ"י שהדבר ידוע שאין  ]גי' הטור גוי[ אחדמצא ביד  ,ולפיכךספק בו אלא במפורש. פרוש. זה שלקח נפל לו ספק בקבועה, אבל זה שמצא בשוק לא נפל לו ה
אבל ראה אותו יוצא מן  ,שלא ראה אותו יוצא מן המקולין ?א"רש נפל לו הספק. בדשבפו ,מותר -לוקח בשר אלא מן המקולין והוא אינו יודע מאיזה לקח 

אבל אם נתערבה באחרות  ,שלא אסרו אלא בזמן שהיא בפני עצמה ויראה ליונמצא שבמקום קבוע נפל לו הספק ואסור.  ,המקולין באותה שעה נפל לו הספק
נמצא טריפה במקולין ולא נודעו חתיכות הטריפה בין  כ"ואח חהר"לפילו [ וא.שלקח בשר מן המקולין ]דף למי  ,ולפיכךבטלה היא ברוב משום ספק ספיקא. 

כל מה שלקחו מן המקולין קודם שנמצאת טריפה זו במקולין מותר, שלא נפל בו ספק בעודן בקבוע אלא לאחר  ,והוא אינו יודע מאיזה לקח ,שאר החתיכות
בחתיכות הראויות להתכבד שאין להם ביטול מחמת חשיבות כמו שבארנו ואעפ"י שאין מקומן ניכר, אבל שאר  ?א"כאן ואילך אסור. בדשפירשו. אבל ליקח מ

קרוב  החתיכות מותרות דיבש ביבש מתבטל הוא כמו שבארנו. ויש שאוסר במקולין, שאין הכל בקיאין בדברים אילו, ואם אתה מתיר להם בשאינם חשובות
 ים. וכך אנו נוהגים.הדבר לטעות וליקח אפילו מן החשוב

 דף כט עמוד ב בדק הבית על תורת הבית בית ד שער ב

 -דאם לקח מאחת מהן ואינו יודע מאי זה מהן לקח  ל"ה ואחת מוכרת בשר נבלה, דקיימבענין תשע חנויות כלן מוכרות בשר שחוט עוד נראה מדברי החכם
בענינים  ש"לפי מואזלינן בתר רובא. ו ,ובנמצא הלך אחר הרוב דהולכין על שעה זו שנולד הספק והו"ל פירש ,דהוה ליה קבוע דחשבינן מחצה על מחצה ,אסור
שאחד מהחנויות אלו בשר  לנוואחר כן נתברר  ,איזו היא ואינו יודעולקח מאחת מהן  ,כלן בבשר שחוטה מוחזקות לנואם היו בעיר זה עשר חנויות  ה"אלו ה
ע"כ. ואגב חורפא אמרה וליתה, וכדמעיינת בה שפיר משגחת להו דלא דמיין  ,הרי מה שלקח מותר שבשעה שנולד הספק כבר פירשה זו ואזלינן בתר רובא ,נבלה
 על שעה זו ולאוהספק שעליה היא  ,הספק שנולד לנו על שעה זו על חתיכה זו עם היות החנויות ברורים שאין בהם ספק ,דאלו בנמצא דאזלינן בתר רובא ,כלל

 ,אין תורת הספק הזה על שעה זו ,אבל בשר שניקח מן החנויות בעודן כלן בחזקת היתר כשנתברר שאחת מן החנויות אסורה ,על שעת פרישתה מן החנויות
הוא פירשה בידי הלוקח ומתוך כך נולד בה ספק על אותה שעה ש ,שאין תולדת הספק מצד עצמה אלא מצד ברירת החנויות שנתברר עכשיו שאחד מהן אסורה

שכולן מותרות וכשנתברר שאחד אסור איגלי מילתא  סבורשהייתי  ממנישתחילה היה נעלם  ,ספק זה אינו מחודש אלא גלויי מילתא בעלמא הוא כ"א ,מהן
 וזה ברור.  ,למפרע שבשעת מקח חתיכה זו כשפירשה מהן באותה שעה היה ספק שלה

יה דחתיכה חשובה של בשר חי אוסרת תערובתה אפילו באלף כדין חתיכה הראויה להתכבד בה בפני האורחין ע"כ. ואינו נכון, שאין דין חתיכה הראו עוד כתב
 להתכבד בה בפני האורחין אלא בשהיא ראויה עכשיו להתכבד בה כגון שנתבשלה אבל כשהיא חיה לא. 

א"ל משופרי שופרי  ,טבחא דא"ל לחבריה אי הות מיפייסת מינאי הוה ספינא לך משור של פטם דעבדי אתמול ההוא גרסינן בפרק גיד הנשה:]דף ל עמוד ב[ 
 ,ליןאמר רבי בשביל שוטה זה שעשה שלא כהוגן אנו נאבד כל המקו .א"ל תרתי עבדי וההוא טריפה הוה ,א"ל פלניא נכרי זבין מינך וספא לי ?א"ל ומנא לך ,אכלי

 זו היא שורת הדין משום דאזלינן בתר רובא וכיון שכן במקומות אלו ,רבי לטעמיה דתניא רבי אומר מקולין וטבחי ישראל בשר הנמצא ביד נכרי מותר. פירוש
 הנמצא ביד נכרי שהוא ואם עבר ישראל ומכר טרפה לנכרי עדיין הדין קיים בבשר ,אסור לו לישראל למכור נבלות וטריפות לנכרי שמא יחזור וימכרנה לישראל

וכשתבא טריפה לטבחים היו מפסידין ומפני זה עמדו והתקינו שכל זמן שתהיה להם טריפה שיכריזו במקולין  ,אסור לעשות כן "מומ ,מותר דרובה היתירה הוא
אמר שטרפה היתה אתמול במקולין היה ראוי וכשבא טבח זה ו ,ויודיעו לכל ואותו יום יהא מותר למכור להם נבלות וטרפות ויאסר בשר ביד נכרי לאותו יום

שקלקל זה למכור טריפה לנכרי הרי אע"פ ואמר רבי שכיון שלא הכריזו ראוי לעמוד על שורת הדין ו ,לפי התקנה שיאסר כל בשר שניקח אתמול מן הנכרים
תורת היתר מותר לכל למכור נבלות לנכרי ובשר הנמצא שורת הדין שאעפ"כ בשר הנמצא ביד נכרי מותר דאכתי רובא היתירא שאין התקנה אלא כשהכריזו שב

שזה עבר כיון שלא הותר מעמידין על אע"פ בידו אסור אבל האי דאקראי בעלמא כיון שלא הכריזו ואסורו עומד במקומו שאסור למכור להם נבלות וטריפות ו
טריפה הוה וזבניה לנכרי לצעורי לחבריה אמר ושיקרא אמר הא לאו הכי שורת הדין להתיר בשר הנמצא ביד נכרי. ולישנא אחרינא לרבי דשוטה זה דאמר דחד 

ביא מעשה זה כיון דיום זה הוא טרפה ודאי ואיתחזק איסורא וראוי היה להכריז דינן כאלו הכריזו והדרינן לתקנתן ובשר הנמצא ביד נכרי אסור. והמחבר ה
 ולא נתחוורו בו דבריו.

 דף כט עמוד ב במשמרת הבית על תורת הבית בית ד שער 

אמרה דאעפ"י  בידועשהמחבר לא על חנות אחד מוכרת בשר נבלה  ,ם והוא מפשריאמר הכותב: הוא חל וכו'. עוד נראה מדברי החכם בענין תשע חנויות עוד שם
אלא בשנמצא שם ספק טרפה או אפילו וודאי טרפה לאחר  ,והמחבר לא כתב כן .נבלה כיון שלקח משם מן הקבוע לקחלא ידע שיש כאן חנות מוכרת בשר  שזה

דזה  ,מותר -ולאחר שפירש נולד לנו הספק הזה אם לקח מן הטרפה או מן הכשרה  ,שזה לא נולד לנו במקולין עד לאחר שקנה זה וכל מה שלקח מתחלה ,שלקח
ואעפ"י שידענו  ,ומשום כך מותר ,אלא שלא נולד לנו הספק בעודו בקבוע אלא בפירש ,דמאי שנא מתשע חנויות דודאי מי שלקח מן הקבוע לקח ,כנמצא הוא

וטה שעשה בבירור שלקחו מי שלקחו מן הקבוע שאין בשר נמכר בעיר אלא במקולין. וכן פירשו רבותינו הצרפתים בתוספותיהם גבי ההיא דאמר וכי בשביל ש
 שלא כהוגן נאבד את המקולין: 

וכו'. אמר הכותב: כבר כתבתי למעלה שזה לא שמענו מעולם לאחד מן הראשונים ואיך סתם כל חזון ולא פירשו לנו. ועוד כי  כה חשובהעוד כתב דחתי עוד שם
ואם כן אפילו עכשיו חשיבותה עליה וכדבר שבמנין בחבילי תלתן  ,ראויה להתכבד בה בפני האורחים מצד חשיבות הוא שחשובה היא כיון שראויה להתכבד בה

 וחתיכה הראויה אף היא חשובה היא אפילו בחיותה שיבשלנה ויתכבד בה בפני האורחין:  ,דמצד חשיבותן אינן בטלין

משור של פטם דעבדי אתמול, עד והמחבר הביא גרסינן בפרק גיד הנשה ההיא טבחא דא"ל לחבריה אי הות מפייסת מנאי הוה ספינא לך  עוד שם]דף ל עמוד ב[ 
ודברי  ,דבריומעשה זה ולא נתחוורו דבריו בו ע"כ. אמר הכותב: אחר שסתם דבריו ואמר שלא נתחוורו בו דברי המחבר עילה מצא שלא אשיב על חלומותיו ועל 

 :המחבר באותה מעשה דברים ברורים על אפניהם ולפשוט קמטין של הלכה והעומד עליהם ידעם

 חידושי הר"ן מסכת פסחים דף ט עמוד ב

ובנמצא הלך אחר הרוב, היינו משום דאזלינן בתר דוכתא דמתלי ביה ספיקא, הילכך כשלקח ואינו  ,ולקח מאחת מהן ואינו יודע מאי זה מהן לקח ספיקו אסור
ד נול פ שבידוע שמאלו פירש היינו"חצה דמי, אבל בנמצא בשוק אעהילכך הוה ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מ ,יודע מאי זה מהן לקח היינו ספק נולד בחנויות

 וכיון שכן אזלינן ביה בתר רובא, וה"ה לחמץ דכל היכא דחזי' דשקל עכבר מן הציבורין שהן ,דמסתמא בשעת פרישתו ידוע היה מהיכן היה פירש ,ויהספק עכש
ומאי  .אמרינן דכל הפריש מרובא קא פריש בדיקה מפני הטעם שנתפרש למעלה, וכי פירשבקבוע וצריך  הרי נולד הספק ,קבועין ולא ידעינן מאי מנייהו שקל

מי ומשנינן בנמצא ביד גוי, הכי נ ,דאמרי' בפ' גיד הנשה ]חולין צה א[ דמקשינן עליה דרב דאמר דבשר שנתעלם מן העין אסור מדאמרי' ובנמצא הלך אחר הרוב
 אי הכי מאי וא"ת .פירש לאחר מכן כמחצה על מחצה דמיהקבוע, אבל כל היכא שנולד הספק בקבוע אעפ"י ש פירושא שנמצא ביד גוי ולא ראינוהו לוקח מן

מא ופרכינן אמאי נכבשינהו וניידינהו וני ,[ גבי זבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל דאמרינן התם דכולם ימותו:פרכינן בפ' התערובות ]זבחים עג
דשני התם דלא מקרי קבוע  י"לואמרינן הכא שאפי' פירש לאחר מכן מקרי קבוע,  תם הרי נולד ספק במקום קביעותמאי קושיא דהדכל הפריש מרובא פריש, ו

ליה לקבוע, אבל מדאו' לא חשיב קבוע אלא כשאיסור ידוע  דבעלי חיים מדמינן או נכר, דמדרבנן הוא דמשום חשיבותגמור שהרי האיסור מעורב מהיתר ואינ
 אבל היכי דנידי ליכא לאחמורי בהו כולי האי, ואית לן למימר דכל הפריש מרובא פריש, ומהאי טעמא ,"ה פרכי' דמסתיא דנימא הכי כי לא נידישבמקומו, ומ

הקבוע,  מן נמי ]ניחא הא[ דמתרצינן התם גזרה שמא יקח מן הקבוע והכא לא חיישינן להכי דהא אמרינן דבנמצא הלך אחר הרוב ולא אמרינן גזירה שמא יקח
 כי.משום דה)י(כא שהאיסור ידוע במקומו ליכא למיחש דאי שרינן ליה נמצא שיקח איסור ידוע, אבל התם שאין האיסור ידוע במקומו איכא למיחש לה

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה יא



איזה מהן לקח הרי זה אסור שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, עשר חנויות תשע מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת נבלות ולקח בשר מאחת מהן ואינו יודע מ
 אבל בשר הנמצא מושלך בשוק הלך אחר הרוב דכל דפריש מרובא פריש, אם היו רוב המוכרים עכו"ם אסור, ואם היו רוב המוכרים ישראל מותר.

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה יא

אסור מן התורה כדאיתא פ"ק דפסחים ע"ש בתוס'  ( ]אז[אינו)ו כך אבל אם בפנינו פירש ולא הכרנו המקום שממנו פירש ה[ שלא ראינו שפירש אלא מצאנוה]
ם )דף ט' פי' ר"י דוקא בקבוע זה שהוא קבוע מן התורה אמר כל דפריש מרובא פריש, וסברא הוא שאם פירש בפנינו לא הפסיד הקביעות כדמוכח פ"ק דפסחי

שוב ן של מצה ואחד של חמץ וכו' ע"ש בתוס' ואין לגזור שמא יקח מן הקבוע כיון שההיתר והאיסור מבורר כל אחד וניכר לבדו אבל דברים שחע"ב( גבי ט' צבורי
אסור תערובת קבוע מדרבנן ואינן בטלים כגון בעלי חיים ודבר שבמנין וחתיכה הראויה להתכבד כדלקמן פ' ט"ז מאחר שמן התורה בטלין ברוב אף הפורש מן ה

שים ולא שרינן מטעמא דכל דפריש מרובא פריש שאם היינו מתירין בפורש אתי למישרי בקבוע כדאמרי' פרק התערובות. אבל ר"ת היה מחלק לומר דבקד
 המחבר נראה כר"יהחמירו אבל לא בחולין ומתוך כך היה מתיר כשנכנס זאב לעדר ודרס ב' או ג' בהמות מטעם דכל דפריש מרובא פריש ול"נ לר"י ודעת רבינו 

יקח  כדלקמן פט"ז ע"ש והורה ה"ר יהודה מקורבי"ל על ביצים הטרופות בקערה ודם באחת מהן נוטל אחת אחת ואין חוששין שמא מחלבון האסור אבל לא
 האסור פן ישאר ממנו:

 מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה יא

ילה ולקח ]יא[ עשר חנויות וכו'. ברייתא הובאה בהרבה מקומות ומהם פרק גיד הנשה )דף צ"ה( תשע חנויות כולן מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נב
תר וכתבו מן מאחת מהן ואינו יודע מאי זה מהן לקח ספיקו אסור ובנמצא הלך אחר הרוב. עוד שם מבואר שבשר הנמצא ביד עכו"ם אם רוב טבחים ישראל מו
 וכתב הרשב"אהמפרשים ז"ל שמה שאמרו כן הוא בשלא ראו אותו פורש מן הקבוע אבל ראה העכו"ם פורש מן הקבוע הרי נולד הספק בקבוע ואסור וברור הוא. 

ספק ספיקא עכ"ל. משום  אבל אם נתערבה באחרות ואינה ניכרת בטלה היא ברוב ,ז"ל ויראה לי שהלוקח מן הקבוע שלא אסרו אלא בזמן שהיא בפני עצמה
שמי שלקח בשר מן המקולין  ועוד כתבשאם היא ודאי מן האיסור אינה בטלה כמו שיתבאר פי"ו.  ,שהיא חתיכה הראויה להתכבד בפני האורחים פ"וכוונתו אע

 ,מן המקולין קודם שנמצאת טריפה מותרכל מה שלקחו  ,ואפילו חתיכה חשובה ונמצאת טריפה במקולין ולא נודעו חתיכות הטריפה ואינו יודע מאי זו לקח
אבל ליקח מכאן ואילך אסור ואפילו חתיכה שאינה חשובה לפי שאין הכל בקיאין  ,שלא נפל שם הספק בקבוע אלא לאחר שפירשו וכיון שהרוב כשירה מותר

 .בין חשובה לשאינה חשובה עכ"ד ז"לבזה ויטעו 

 סעיף ז:

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף עד עמוד א

הותרו כולן, דאמרינן: הך דנפל היינו  -אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רב: טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, ונפלה אחת מהם לים הגדול 
: רבי אליעזר אומרימותו כולן, אמאי? נימא, דמית איסורא מית! א"ל: רב דאמר כר' אליעזר; דתנן,  -דאיסורא. איתיביה רבא לרב נחמן: אפילו אחת בריבוא 

מינא. אם קרב הראש של אחד מהן, יקרבו כל הראשים כולן. והא אמר ר"א: לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים, אבל אחד אחד לא! א"ל: אנא תרתי קא
אינה אוסרת, אחת  -אמר רב: טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות, ופרשו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר, פרשה אחת מארבעים 

אוסרת; מאי שנא אחת מארבעים דלא? דאמרינן: איסורא ברובא איתיה, אחת מששים נמי אמרינן: איסורא ברובא איתיה! אלא, אם פרשו ארבעים  -מששים 
ספק ספיקה אסורה עד סוף אוסרות. כי אמריתה קמיה דשמואל, א"ל: הנח לעבודת כוכבים, שספיקה ו -אין אוסרות, ששים למקום אחד  -כולן למקום אחד 

כולן אסורין, פירש אחד מהן  -העולם. מיתיבי: ספק עבודת כוכבים אסורה, וספק ספיקה מותרת; כיצד? כוס של עבודת כוכבים שנפל לאוצר מלא כוסות 
 -ל אחד מהן לתוך ריבוא ומריבוא לריבוא מותרין! תנאי היא; דתניא, ר' יהודה אומר: רימוני באדן אוסרין בכל שהוא, כיצד? נפ -לריבוא ומריבוא לריבוא 

מותר. שמואל דאמר כמאן? אי כרבי יהודה, אפילו בשאר  -אסורין, ומריבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר  -אסורין; ר"ש בן יהודה אומר משום ר"ש: לריבוא 
 דת כוכבים לשאר איסורים, אלא הא דתניא: ספק עבודת כוכביםאיסורים אסור! אי כר"ש, אפילו בעבודת כוכבים נמי שרי! וכי תימא, שאני ליה לר"ש בין עבו

ר: מריבוא אסורה, וספק ספיקה מותרת, מני? לא רבי יהודה ולא ר' שמעון! לעולם רבי שמעון, ושמואל סבר לה כר' יהודה בחדא ופליג עליה בחדא. אמר מ
מ"ש שלשה? דאיכא רובא, שנים נמי איכא רובא! מאי ג' דקתני? תרתי והוא. ואיבעית אימא: סבר לה כר' ]דף עד:[ מותר.  -לשלשה ומשלשה למקום אחר 

הותרו כולן, דאמרינן: הך דנפל דאיסורא נפל. ואיצטריך דר"נ  -אמר ר"ל: חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות, ונפלה אחת מהן לים המלח  אליעזר. 
חבית דמינכרא נפילתה, אבל  יש לה מתירין לא; ואי מדר"ל, ה"אה"מ עבודת כוכבים דאין לה מתירין, אבל תרומה ד ינאמואיצטריך דר"ל, דאי מדר"נ, הוה א

. תה כך עלייתהטבעת דלא מינכרא נפילה לא, צריכי. אמר רבה: לא התיר ר"ל אלא חבית דמינכרא נפילתה, אבל תאינה לא; ורב יוסף אמר: אפילו תאינה, כנפיל
חבית של תרומה שנפלה בק' חביות, פותח אחד מהן ונוטל הימנה כדי דימועה ושותה. יתיב רב דימי וקאמר לה להא שמעתא. א"ל ר"נ: גמע ושתי א"ר אלעזר: 

 ונפתחו מאה ,נוטל הימנה כדי דימוע ושותה. א"ר אושעיא: חבית של תרומה שנתערבה במאה וחמשים חביות -קא חזינא הכא! אלא אימא: נפתחה אחת מהן 
 נוטל הימנה כדי דימועה ושותה, ושאר אסורין עד שיפתחו, לא אמרינן איסורא ברובא איתיה. -מהן 

 רש"י מסכת זבחים דף עד עמוד א

ומתניתין היא אלמא תלינן איסורא  - כר"א דאמר אם קירב כו' מכיון שמת אחד מהן ליתלי ביה ונימא דאיסורא מית והנותרים יקרבו. - ואמאי ימותו כולן
לקמן בפירקין דלא התיר ר' אליעזר להקריב את הנותרים אלא שנים שנים דודאי חד מינייהו דהיתירא שהרי לא נתערב בהם  - והא אמר ר"א בהאי דאזיל.

אזל ליה בהקרבה ראשונה שקרב אחד מהן אבל  אלא בעל מום אחד ובכל חד אמרינן מדחבריה לאו דאיסורא איהו נמי לאו דאיסורא הוא וההוא דאיסורא
תרתי  שנתקשטה בה עבודת כוכבים. -טבעת של עבודת כוכבים  אחד ואחד לא יקריבו הראשים דבכל חד מספקינן דלמא דאיסורא הוא דליכא למימר מגו.

 -מאי שנא אחד מהארבעים  כולה מפרש לה ואזיל.ונתערבה באחרות אינן נאסרות ו -פירשה אחת מארבעים  שימכור הטבעות שנים שנים. -תרתי קאמינא 
 נימא נמי הך דפריש דהיתירא הוא ואיסורא ברובא איתיה בחמשים ותשע הנותרים. -א' מששים  דלא אסרה תערובתה דאמרינן איסורא ברובא איתיה בששים.

סורא בששים איתיה ונהי דהנך עצמם אם לא נתערבו באחרות ה"ק פירשו הארבעים כולם למקום אחד ונתערבו בשאר טבעות אינן אוסרים דאמרינן אי - אלא
ל לא אסורות לעולם דאפילו ר' אליעזר לא אמר תולין את האיסור אלא בדבר שאבד כגון שנפלה אחת מהן לים הגדול דומיא דקרב הראש של אחד מהן אב

ק עבודת כוכבים אבל כי נתערבו באחרות הוו להו ספק ספיקא של עבודת לתלותו בששים ולהתיר את הארבעים דאין ביטול ברוב לעבודת כוכבים והוו כולהו ספ
מלהקל בספק ספיקא כשאר  - הנח לעבודת כוכבים דכיון דאיסורא ברובא איתיה הוו כולהו ספק עבודת כוכבים. - פירשו ששים למקום אחד אסורות כוכבים.

רמוני בדן אחד מששה דברים שאינן בטילים הן  - דתניא ר' יהודה אומר רמוני בדן כו'ה"ג תנאי היא  איסורין ואפילו פירשו ארבעים למקום אחד אסורות.
ריבוא הראשון שהאיסור עצמו נפל שם  - ר"ש אומר לריבוא אסורין הלכך אוסרים בכל שהוא אם של ערלה או של תרומה הן כולן אסורין ואפילו אחרונים.

הנח  - ופרכינן שמואל דאמר שלישי פירש אחד למקום אחר מותר אף הג' אמצעיים דספק ספיקא בטיל.אסור אבל פירש אחד מאותו ריבוא לג' רמונים ומן ה
הך  - הך דתני ושמואל כר"ש אמר. - וכי תימא שני ליה לר"ש מהני תנאי סבירא ליה. - כמאן לעבודת כוכבים דמשמע דבשאר איסורין לית ליה ספק ספיקא.

 ואי בעית אימא סבר לה כרבי אליעזר לבטולי. - דאיכא רובא והוא רביעי דבטיל בהו. - מאי שנא שלשה]דף עד:[  יניה.מתניתא דאותיבנא מינה לשמואל לעיל מ
חדש  שמואל דאמר ספק ספיקא דעבודת כוכבים אסור דאמר כר"א דתנן במסכת עבודה זרה )דף מט:( נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן את התנור -

אלמא אית ליה  ,בו את הפת אסורה בהנאה נתערבה באחרות ואחרות באחרות אסורות בהנאה רבי אליעזר אומר יוליך הנאה לים המלחיותץ ישן יוצן אפה 
סבר כר"א אר"ש קאי דאמר מריבוא לג' ותריצנא מאי שלשה דקתני תרי והוא ואי ל"א  לר' אליעזר ספק ספיקא בעבודת כוכבים מדקתני ואחרות באחרות,

דוקא ודקאמרינן תיסגי בתרי סבר לה כר' אלעזר דאמר לא התיר ר"א אלא שנים שנים הלכך בעינא דלהוו ד' דלישקלינהו שנים שנים וראשון  בעית אימא ג'
 הכי נמי. דאמר לעיל גבי טבעות - ואצטריך דר"נ סתומות ואמרינן לעיל /זבחים/ )דף עב:( שהן אחד מו' דברים שאינן בטלין. - שנתערבה בק' חביות ישר בעיני.

גדולה מקומה ניכר כשהיא נטולה מחברותיה הילכך מינכרא נפילתה ומוכחא מילתא דבה תליא ולא אתי  - חבית ימכרם כולם לכהנים. - תרומה יש לה מתירין
קטנה היא ואין  - תאינה .ולא מינכרא נפילתה ואתי למישרינהו מעיקרא בלא נפילה - אבל טבעת אין מקומה ניכר למימר כולהו שרו בלא נפילת האחד לים.



כשם שתחילת נפילתה בתוך ההיתר נחשבת בעיניך לאסור את אלו כך כשעלתה מתוכן יחשב בעיניך מקום עלייתה  - כנפילתה כך עלייתה מקום חסרונה ניכר.
ימוע אחת ממאה ואחת שבה דהא אחת וכיון דנפתחה יש לה ביטול הלכך נוטל הימנה כדי ד -פותח אחד מהן  דלא בטילות. - בק' חביות סתומות להתיר.

 - כדי דמועה בלא מתכוין. - נפתחה דא"כ דפותח לכתחילה הא דקי"ל חביות סתומות דלא בטלי היכי משכחת לה. - גמע ושתי קא חזינן הכא נתערבה בק'.
 מותר ויפתח החמשים לכתחילה.אחד מק' שבהן והשאר אסורות עד שיפתחו ולא אמרינן יטול אחת מן הק' דאיסורא ברובא איתיה ויהא הכל 

 תוספות מסכת זבחים דף עד עמוד א

משום דמדאורייתא ברובא בטיל כדפירשנו ]מש"ה[ הקילו כאן ודוקא נפלה ממילא אבל הפילה אפילו שוגג קנסינן  - ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו כולן
מר רב אטו מזיד ודוקא לים הגדול שאינה בעין אבל פירשה לא כדמוכח בההיא ופרשו ארבעים למקום אחד דלא מהניא פרישתה להתיר השאר וכן מוכח דקא

 ע מדמע אלא לפי החשבון שמעינן ליה לר"א בפ"ק דתרומות דאמר היא סאה שנפלה היא סאה שעלתה אבל האחרים לא נתקנו.דאמר כר"א וגבי אין המדומ

לא אצטריך מריבוא לריבוא אלא למימר מאן דאסר אסר בכולהו כדפרישית לעיל א"נ משום דיש חילוק בין  - פירש אחד מהן לריבוא ומריבוא לריבוא מותרין
וא שני דריבוא ראשון אי מתהני מכולהו בבת אחת אסור דקמתהני בחדא ספיקא כיון דבבת אחת מתהני אבל ריבוא שני אפילו נהנה מכולם ריבוא ראשון לריב

קונטרס לא בבת א' ספק ספיקא הוא ושרי וכן מריבוא לג' ומג' לג' מותר אבל אסור ליהנות מג' הראשונים בבת אחת ומן השניים שרי מהאי טעמא דפריש וב
 רש כן.פי

 תוספות מסכת זבחים דף עד עמוד ב

פי' בקונטרס בלשון ראשון שמואל דאמר לעיל ספק עבודת כוכבים וספק ספיקא אסורין ובשאר אסורין ל"ל דאמר כר"א  -ואי בעית אימא סבר לה כר' אליעזר 
את התנור חדש יותץ ישן יוצן אפה בו את הפת אסורה בהנאה דאית ליה ספק ספיקא בעבודת כוכבים אסורין דתנן נטל הימנה עצים אסורין בהנאה הסיק בהן 

כוכבים נתערבה באחרות ואחרות באחרות דה"ל ספק ספיקא כולן אסורין בהנאה ר"א אומר יוליך הנאה לים המלח אלמא אית ליה לר"א ספק ספיקא בעבודת 
ברי ר"א ומחלקותו קאמר ועוד דר"א בשאר איסורין נמי אסר התם ועוד מדבעי פדיון וקשה לר"ת חדא מאי סבר לה כר"א הא רבנן נמי אסרי ודוחק לפרש ד

סבר לה  דהל"ל דתנן ולאתויי מתני' דהתם דכיון שלא הוזכרה בכולה שמעתא ועוד דלעיל פירש דלא גרסינן התם ואחרות באחרות ועוד שכתוב בכל הספרים
ר"א דאמר תולין את האיסור להקל ולומר האיסור הלך לו דאמר אם קרב הראשון כר"א אליבא דר"א ונראה כלשון אחרון שפירש בקונטרס דר"ש סבר לה כ

יבוא לג' של אחת יקרבו כל הראשים וא"ר אלעזר לא התיר ר"א אלא שנים שנים הכא נפל איסור לריבוא אסורין שזה ספק ראשון ורימוני באדן לא בטלי מר
ותרין וארבעה בעינן כדי שימכרו שנים שנים דאי נפל מב' והוא שלישי נמצא האחד באיסורו דה"ל ספק ספיקא דאמר איסורא בריבוא איתיה ואילו ארבעה מ

שנים  כשימכרו השנים וליהנות מכולן בבת אחת פשיטא דאסור כדפרישית לעיל וכן ר' אליעזר דאמר יקרבו הראשים כולן לא להקריב בבת אחת מתיר אלא
בעבודת כוכבים דקיימא לן כרב באיסורי ואפילו ספק ראשון נראה דשרי בהולכת הנאה לים המלח דקי"ל  שנים ונראה דאין הלכה כשמואל אפילו בספק ספיקא

 כר"א בפ' כל הצלמים )ע"ז דף מט:( ואפילו לשאר איסורין היה אומר רבינו שמואל שיש להם פדיון כדפרישית לעיל.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מט עמוד ב

כולן  -אסורה בהנאה. נתערבה באחרות  -יוצן. אפה בו את הפת  -יותץ, ואם ישן  -אסורין בהנאה. הסיק בהן את התנור, אם חדש  -נטל ממנה עצים  מתני'.
 אסור בהנאה. -אסור בהנאה. ארג בו את הבגד  -אסורות בהנאה, ר"א אומר: יוליך הנאה לים המלח, אמרו לו: אין פדיון לעבודת כוכבים. נטל הימנה כרכור 

 כולן אסורין בהנאה, ר"א אומר: יוליך הנאה לים המלח, אמרו לו: אין פדיון לעבודת כוכבים.  -נתערב באחרים ואחרים באחרים 

מא מודי אי -וצריכא, דאי אשמעינן קמייתא, בהא קאמר ר' אליעזר, משום דבעידנא דקא גמרה פת קלי לה איסורא, אבל כרכור דאיתיה לאיסורא בעיניה  גמ'.
אימא מודו ליה לר"א, צריכא. א"ר חייא בריה דרבה בר נחמני אמר רב חסדא אמר זעירי: הלכה  -לרבנן; ואי אשמעינן כרכור, בהא קאמרי רבנן, אבל פת 

אבל חבית לא; ורב  כר"א. איכא דאמרי, אמר רב חסדא: אמר לי אבא בר רב חסדא, הכי אמר זעירי: הלכה כר"א. אמר רב אדא בר אהבה: לא שנו אלא פת,
ונשתרי חסדא אמר: אפילו חבית מותרת. ההוא גברא דאיתערב ליה חביתא דיין נסך בחמריה, אתא לקמיה דרב חסדא, אמר: שקול ארבע זוזי ושדי בנהרא, 

 לך.

 רש"י מסכת עבודה זרה דף מט עמוד ב

ך של יין נס - אבל חבית משום דלא מנכרא ביה איסור ממש. - אלא פת יש פדיון.ד - ל"ש דיש פדיון. - בהא קאמר ר"א רא:גמ  דויל"ו בלע"ז. -כרכור  מתני'.
משום  גויםשנתערבה בחביות של היתר כולן אסורות בהנאה ואין לה תקנה בהולכת הנאה לים המלח להתיר ולהמכר כל חבית לבדה או להשקות מהן לחמרים 

בהנאה למכרן לבד לבד או לעשות מהן  - ונשתרי לך שבהן דהשתא לא מתהני מחבית דאיסורא.דאיתיה לאיסור בעיניה אבל מוכרן כולן חוץ מדמי יין נסך 
 ולא דמיא הך מילתא לפלוגתא דרשב"ג ורבנן דפליגי בפ' בתרא )לקמן /עבודה זרה/ עד( ביין נסך שנפל לבור כולו אסור בהנאה גויםכביסה או להשקות מהן ל
שבו  חוץ מדמי יין נסך שבו דהתם תרוייהו סבירא להו כרבנן דהכא דאין פדיון ליין נסך ומיהו כי מזבין ליה חוץ מדמי יין נסך גויםרשב"ג אומר מוכר כולו ל

 לא מיתהני מיין נסך מידי משום דליתיה לאיסורא בעיניה.

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף מט עמוד ב

ו אפה בו את הפת אסורה בהנאה וכו'. איכא נוסחי דגרסי נתערבו באחרות ואחרות באחרות, וגירסא משובשת היא מדגרסינן בפ' כל הזבחים שנתערב תיןמתני
מואל ואותביה רב נחמן תרי תיובתא ופריק אנא דאמרי כר"ש, ואם איתא לימא ש ,)ע"ד א'( כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הנח לע"ז דספק ספיקה אסור

איתוקם מתני' היא, אלא ש"מ דליתא במתני', ואת"ל נמי איתא לא קיי"ל הכי אלא כרב דאמר התם ספק ספיקא מותר דקיי"ל הלכתא כרב באיסורי, ועוד ד
 בגמרא כסתמי דמתניתא ושמואל קם ליה כיחידאה ולית הלכתא כוותיה.

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף כב עמוד א

מדגרסי' בפרק כל הזבחים שנתערבו )דף עד א( כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי הנח  ,י נתערבה באחרות ואחרות באחרות ולא דייקיואיכא נוסחי דגרס
ואם איתא לימא שמואל מתני' היא אלא ש"מ דלא גרסי' אלא נתערבה  ,ואותיבו ליה לשמואל ופריק אנא דאמרי כר"ש ,לעבודת כוכבים דספק ספקא אסור

ולענין הלכה נמי הכי קי"ל דאחרות באחרות מותרות וכרב דאמר התם דאפילו ספק ספקא דעבודת כוכבים מותר גבי טבעת דעבודת  .באחרות כולן אסורות
 כוכבים שנפלה לריבוא ומריבוא לריבוא דקיימא לן הלכתא כרב באיסורי:

 הלכה ז למוד ירושלמי )וילנא( מסכת תרומות פרק דת

רם מודי רבי יוחנן שאם ת ,רבי יוחנן אמר כולן נעשו הוכיח ,ר"ש בן לקיש אומר ספיקן בטל ברוב ,היו לפניו עשרים תאנים ונפלה אחת לתוכן ואבדה אחת מהן
 .מהן על מקום אחר או שריבה ממקום אחר עליהן שספיקן בטל ברוב

 הלכה ז תרומות פרק ד פני משה מסכת

ועוד נפלה אחת לתוכן ואבדה אחת מהן וכלומר אפי' נפלה  ,כלומר לתוכן. . של חולין ונפלה אחת של תרומה לתוכן ואבדה אחת מהן:היו לפניו עשרים תאנים
אמר ספיקו בטל ברוב. כלומר הספק שיש כאן דלא ידעינן אם של תרומה היא שאבדה או של חולין והלכך הולכין להקל ובטל  רשב"ל וחזר ונפלה הרבה פעמים:

ד אותה ולהכי קאמר נפלה והדר ונפלה לאשמעינן דבכל זמן הולכין להקל אפי' נפלה לתוכן כמה פעמים ובכל פעם אבדה אחת מהן כל היכא שנשאר רוב נג ,ברוב
ואם נפלה וחזרה ונפלה תרומה  ,בתמיה ר' יוחנן אומר כולן נעשו הוכיח. ן להקל דאף דאיכא ספיקא שמא של תרומה קיימת היא בטילה ברוב:שאבדה תולי

 הא איכא נמי למיחש דשמא אותן כולן שאבדו של חולין היו ,לומר דאותה של תרומה היא שאבדה ,לתוכן כמה וכמה פעמים וכי על כולן תאמר שנעשו הוכיח
. כלומר ממקום אחר תרם הספק מודה ר' יוחנן שאם תרם מהן על מקום אחר ואותן שהן קיימין הכל תרומה הן או עד שלא יהיה כאן רוב לבטל את התרומה:

מהן על מקום דאיירי כאן בעשרים תאנים של טבל שנפלה אחת של תרומה לתוכן ואבדה אחת מהן וחזרה ונפלה וכו' והשתא שייך שפיר שאם תרם א"נ מהן. 



או שריבה  אחר לפי שהן טבל אלא דהספק של תרומה יש בהן והואיל ותרם תלינן להקל דהספק תרומה בטילה ברוב ואותה תרומה שתרם הויא תרומה:
 . בזה ג"כ תולין להקל וספיקן של תרומה בטל ברוב שריבה עליהן ממקום אחר:ממקום אחר עליהן

 עמוד א חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף עד

"ל כרב דאמר בפ' התערובות ומסתברא בחבית בחבית שאם נפלה אחת מהם לים הגדול מותרות בין ביין נסך בין בסתם יינן בין בשאר כל איסורין שבתורה, דקי
רומה ( טבעת של ע"ז שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהם לים הגדול הותרו כולן דאמר האי דאיסורא נפל, וה"ה לחבית כדר"ל דאמר התם חבית של ת.)עד

ו באכילה לשנפלה למאה ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו כולן דאמרינן הך דאיסורא נפל ואצטריך דר' נחמן ואצטריך דר"ל וכו', ולפום פשטא משמע שאפי
א ושרי לה, תלינן להיתר ושרו, דהא תלמוד כל היכא דאיכא למיחש לחבית דאיסורא, הנאה ואכילה כי הדדי נינהו, ועוד חבית דתרומה לאו איסורי הנאה הו

ה כתרומה למאה וכע"ז לרבוא וכן חבית של יין נסך, ומיהו לפי דעתנו שאין אנו מבטלין ביבש חד בתרי, י"ל דדוקא שנפלה לתוך ששים דמדינא בטל והוה לי
שאר איסורין דמדינא בטיל ומשום חומרא דע"ז אסור וכיון שנפלה אחת מהן לים הותרו דתלינן לקולא, אבל לפחות מששים כיון דאיכא נ"ט בתערובתן ואפי' ב

וה"ה לדבר שבמנין, אבל נותני טעמים אינן  נמי אסור לא תלינן בנפילה לקולא, שלא אמרו לתלות אלא תערובות החמורות כגון תרומה למאה וע"ז לרבוא
נן במבטל בטילין בנפילה. ודוקא שנפלה מאיליה אבל ליטול אחת מהן להוליכה לים המלח אסור, ואם עשה כן מסתברא במזיד אסורות בשוגג מותרות כדאמרי

דפליג עליה רב יוסף הלכתא כרבה וזהו גירסת הר"ם  ג"ואע ",אמר רבה לא הכשיר ר"ל אלא בטבעת אבל תאנה לא"איסור לכתחילה, ואיכא נוסחי דגרסי התם 
ר'  ,במסכת תרומות ירושלמי )פ"ד( היו לפניו עשרים תאנים ונפלה אחת לתוכן ואבדה אחת מהן ר"ש בן לקיש אמר ספיקן בטל ברוב שוב ראיתי הספרדי ז"ל.

 ומשמע ודאי דהלכה כר"ל דהוא ]ע"כ[. ממקום אחר עליהן ספיקן בטל ברוב שרבה מודה ר' יוחנן שאם רבה מהן על מקום אחר או ,יוחנן אמר כולן נעשו הוכיח
י אמרו בירושלמאמרה להא שמעתא בגמ' דילן ולא פליג עליה ר' יוחנן, הילכך אפילו נותני טעמים אם נפלו מהם בטלו ביבש דאמרינן שאני אומר בדרבנן, ושם 

 דלכתחילה אסור כמו שכתבתי, וצריך תלמוד.

 הרי"ף מסכת עבודה זרה דף לז עמוד ב הר"ן על

ל כרב דקי" ,בין ביין נסך בין בכל האיסורין שבתורה ,ומסתברא דחבית של יין נסך שנתערבה בחביות הרבה של היתר שאם נפלה אחת מהן לים הותרו כלן
ן וגבי חבית נמי אמרינ ,שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהן לים הגדול שהותרו כלן דאמרינן דהך דאיסורא נפל ע"ז( טבעת של .דאמר בפ' התערובות )דף עד

ולפום פשטא משמע שאפילו לאכילה תלינן  .דאמרינן הך דאיסורא נפל ,התם אמר ר"ל חבית של תרומה שנפלה לק' נפלה אחת מהן לים הגדול הותרו כולן
ולפ"ז לא שרינן בהכי אלא לענין איסורי הנאה אבל  ,חי דגרסינן התם אמר רבא לא התיר ריש לקיש אלא בטבעת אבל תאנה לאאלא דאיכא נס ,להיתר ושרי
  .אבל בירושלמי דמס' תרומות משמע דאפילו לאכילה שרי וכן דעת הר"מ במז"ל. ,לאכילה לא

מאה וכעבודת כוכבים לרבוא דכיון דמדינא בטל הוה ליה כתרומה ל ,שים חביותומיהו כי שרינן בכה"ג היתר הנאה או היתר אכילה דוקא בחבית שנתערבה בש
כיון שנפלה לים הגדול הותרו כולן דתלינן  ,אלא דמשום חומרא דעבודת כוכבים אסרינן בטבעת ובחבית של תרומה משום דבר שבמנין ,דמדינא בטיל כיון

וזה על דעת מי שסובר  .אבל בפחות מששים אינו ניתר בנפילה שלא אמרו לתלות אלא תערובות האמורות כגון תרומה למאה ועבודת כוכבים לרבוא ,לקולא
 כל שנתערבה חבית אחת בשתי חביות של היתר ונפלה ,אבל לדעת מי שאומר דיבש ביבש אפילו מדרבנן חד בתרי בטיל ,שאין יבש ביבש בטל בפחות מששים

ז"ל שאינו בטל בפחות  הרמב"ןאבל דעת  .בס"ד ה"והארכתי בזה בפג ,כך הוא סובר דיבש ביבש חד בתרי בטיל והרשב"א ז"ל .אחת מהן לים הגדול הותרו כולן
 .מששים בבלול

 כה עמוד ב דף תורת הבית הארוך בית ד שער ב

[ או שנאכלה אחת מהן אם הותרו כל השאר ונאמר זו שנפלה .אחת מהן לים הגדול ]דף כו ועתה נבאר חתיכת איסור שנתערבה באחרות של היתר ונאסרו ונפלה
ג שנתערבה ונאבדה או שנאכלה זו של איסור היא שנאבדה ונאכלה אם לאו. גרסינן בזבחים בפרק התערובות אמר ר"נ אמר רבה בר אבוה אמר רב טבעת של עו"

כולן דאמרינן הך דנפל דאיסורא הות איתיביה רבא לרב נחמן אפילו אחד בריבוא ימותו כולן ונימא הך במאה טבעות ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו 
אנא נמי דאיסורא מית א"ל רב דאמר כר' אליעזר דאמר קרב ראש אחד יקרבו כל הראשים והא"ר אלעזר לא התיר ר' אליעזר אלא שנים שנים אבל חד חד לא 

ר להקריב אלא שנים יחד דודאי חד מינייהו דהיתירא ואיכא למימר בכל חד האי דהיתירא ואיסורא תלינן בההוא דאיקרב תרתי אמרי כלומר לא התיר ר' אליעז
אבל חד חד דאיכא למימר האי איסורא הוא לא אמר. א"ל אנא נמי תרתי קאמרי שימכור הטבעות שנים שנים. א"ר שמעון בן לקיש חבית שנתערבה  ,ברישא

מהן לים הגדול הותרו כולן דאמרינן הך דנפל דאיסורא נפל. ואיצטריך דר"ש בן לקיש ואיצטריך דרב נחמן דאי איתמר דרב נחמן הוה במאה חביות נפלה אחת 
 כלומר אפשר לו למכרה לכהנים. ואי איתמר דרשב"ל הוה אמינא הני מילי חבית ,לא -אמינא הני מילי גבי ע"א דלית לה מתירין אבל תרומה דאית לה מתירין 

כלומר טבעת דבר קטן הוא וכשנטלת מתוך חברותיה אין מקומה ניכר ולא מוכחא מילתא במאי תלינן  .לא -אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה  ,מינכרא נפילתהד
. ורב יוסף דגרסי אמר רבה לא התיר ריש לקיש אלא חבית דמינכרא נפילתה אבל תאנה לא ויש ספריםרב נחמן.  ל"אתי למישרינהו בלא נפילה קמאיסורא ו

חדא דהא רב נחמן אמר אפילו טבעת וטבעת ושניהם לא  ,דאפילו בתאנה מותר ל"ומשמע דאפילו לגירסא זו קיימ אמר אפילו תאנה כנפילתה כך עלייתה.
 בוהרמב"ן ז"ל כתואפילו פליג רבה הוו להו רב נחמן ורב יוסף לגבי רבה תרי והלכתא כוותייהו.  ,ואפילו הכי קא שרי רב נחמן משמיה דרב ,מינכרא נפילתן

ולן נעשו בע"א גירסת ירושלמי שבמסכת תרומות היו לפניו עשרים תאנים ונפלה אחת לתוכו ואבדה אחת מהן רשב"ל אמר ספיקן בטל ברוב ורב יוחנן אמר כ
ומשמע דהלכתא כריש לקיש דהוא אמרה  וכתב הוא ז"לל מקום אחר או שריבה ממקום אחר עליהן ספיקן בטל ברוב. הוכיח מודה ר' יוחנן שאם ריבה מהן ע

אם  מצאתי כן גם לראב"ד ז"ל. והילכך בין בחביות של יין נסך בין בשאר האיסורין שאינן בטלין ברוב כ"לן ולא פליג עלה ר' יוחנן. אחלהאי שמעתה בגמרא די
דלא אמרו כן אלא בחומרי התערובות כגון טבעת של  ויש אומרפל אחד לים הגדול או שנאכל השאר מותרין שאני אומר הך דאיסורא נפל. נתערב יבש ביבש ונ

ם אלא ע"א שנתערבה לריבוא וכן חבית סתומה של יין נסך או של תרומה שנפל למאה ותאנה של ערלה שנפלה לפחות ממאתים דמדינא דאורייתא בטיל בששי
עם בהיתר אפילו נפלה אחת מהן לים לא נתיר את השאר שבשיעור אבל בשאר איסורין הבטלין בששים כיון שאלו נתערבו היה האיסור נותן ט ,שהחמירו עליהן

 עוד יש אומר. נתינת טעם לא נקל לומר אני אומר הך דנפל דאיסורא נפל. וזו הסברא כדעת האומרים דיבש ביבש אינו בטל מן הדין בפחות מששים כדינו בבלול
בעלמא מדינא חד בתרי בטיל וכמו שכתבנו למעלה. והילכך אפילו תאנה של ערלה או  דלא אמרו להתירו באכילה אלא בהנאה. וכל זה אינו מחוור דיבש ביבש

ו שם בפרק של תרומה ובריה וחתיכה הראויה להתכבד בה בפני האורחין שנתערבו יבש ביבש אפילו חד בתרי ונפלה אחת מהן לים הותרו כולן. וכן מה שהתיר
אבל ודאי לא איצטריך להתיר  ,ביא ראיה דהא התם בחבית דתרומה איירי ותרומה בהנאה מישרא שריאוה הרמב"ן ז"ל כ"וכהתערובות אפילו לאכילה התירו. 

מעינן אלא אכילה וממנה אפילו בחביות של יי"נ ושאר האיסורין. ועוד מההאי גירסת ירושלמי שכתבנו שהתיר רשב"ל תאנה שנפלה לתוך עשרים תאנים ש
 ואף לראב"ד ז"לשמעינן מינה דאפילו להתיר אכילה קאמר.  ועוד[ :ה לתוך עשרים קאמר. ]דף כודהא בנפל תרתי. חדא דאפילו בשיעור נתינת טעם אמרו

 מצאתי כן בפירושיו בע"א והוכיח כן מההיא דירושלמי. 

וכמו שאני עתיד לכתוב בשער שלאחר  ,אבל הפילה במזיד לא כדין כל מבטל איסור בידים במזיד ,ואלא מיהו דוקא בשנפלה מאיליה אי נמי שהפילה הוא בשוגג
וטעמא זה בעזרת השם. וכן נמי דוקא בשנאבדה כגון שנפלה לים או נאכלה אבל פרשה למקום אחר לא דאדרבה אנו אומרין איסורא לתוך רובא אישתאר. 

אבל  ,ה יש לנו לומר שהאיסור נשאר בתוך הרובדכל שישנה בעין ואתה צריך לדון עליה ועל השאר מפני מה נאמר בזו האחת שהיא היא האסורה אדרב דמילתא
 והעיקר ,אני אומר שאותה שנאבדה אותה היא שאסורה ,בשנאכלה אחת מהן או נאבדה ואין אתה צריך לדון על אותה שכבר הלכה ואין בפנינו לדון אלא על אלו

 הנבלל ולענין איסורלכל זה משום שכבר נתבטל ברוב דבר תורה וכל בדרבנן יכולין אנו לתלות ולומר אני אומר הך דאיסורא נפל והני דהיתירא נינהו כנ"ל. 
ערובת כאלו כולו בתוך ההיתר ואין בהיתר שיעור כדי לבטל את האיסור וחזר ונפלה מקצתו למקום אחד אם ניחוש ונראה כל השיעור שנפל כאן מאותו הת

סור שבה איסור אם לאו. כבר כתבתי בארוכה שאין אומר חתיכה עצמה נעשית נבילה לאסור את תערובתה בכדי שיעור כולו ואין אוסרת אלא לפי חשבון האי
רים ז"ל והוא העיקר והנכון חוץ מבשר בחלב שבבשר בחלב כל אחד מהם היתר בפני עצמו וכשנתערבו חזר להיות בשר בחלב וחלב בבשר. וזה כדעת רבנו אפ

 וכמו שבארנו למעלה גבי דין חתיכה עצמה נעשית נבלה.



 כה עמוד אתורת הבית הקצר בית ד שער ב דף 

תוך חתיכות היתר אפילו נפלה חתיכה לתוך עשרים ואפילו היתה ראויה להתכבד בה בפני האורחים או משאר האיסורים שאינם בטלים לחתיכת איסור שנפלה 
ואין  [:]דף כהשאני אומר אותה שנאבדה היתה של איסור.  ,ונפלה אחת מהם בשוגג לים הגדול או שנאכלה אחת מהן בשוגג וכיוצא בזה הותרו כל השארלעולם 
לאכול השאר שתים שתים שיש היתר על כל  ?אבל בשנאבדה או שנאכלה בשוגג לא. במה דברים אמורים ,נשאר אלא בשכולן לפנינוב והר וךלת]איסור[ אומרין 

 אבל אחת אחת לא. והטעם בכל אלו מפני שכבר נתבטלו ברוב כבר.  ,פנים במה שהוא אוכל

 רמב"ם הלכות תרומות פרק טו הלכה ב

ה שנפלה למאה ונפלה אחת חבית סתומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהם לים הגדול הותרו כולן ואומרין של תרומה היא שנפלה, מה שאין כן בתאנ
א"א דבר זה שלא כהלכה דבמסכת  ד:השגת הראב" ה וכיוצא בה אין נפילתה ניכרת.מהן לים הגדול אלא צריך להפריש אחת, לפי שהחבית נפילתה ניכרת ותאנ

יון כילן לא פליג זבחים מוקים לה כיחידאה ור"ל הוא דאמר לה כי הכא בירושלמי כדכתבינן לעיל ורבי יוחנן פליג עליה והלכה כר' יוחנן ואף על גב דבגמרא ד
 דמימריה דר"ל לא מיתקומא אלא כר"א ודלא כרבנן ורבי יוחנן פליג הכא ממילא אדחיא ליה.

 קורקוס הלכות תרומות פרק טו הלכה בר"י 

. ובהשגות א"א דבר זה שלא כהלכה דבמסכת זבחים מוקים לה כיחידאה ור"ל הוא דאמר לה הכא בירושלמי כדכתיבנא לעיל חבית סתומה שנתערבה וכו']ב[ 
א אידחייא קמא אלא כר' אליעזר ודלא כרבנן ור' יוחנן פליג הכור' יוחנן פליג עליה והלכה כר' יוחנן ואף על גב דבגמרא דילן לא פליג כיון דמימריה דר"ל לא מתו

זה הדין הוא מימרא דר"ל פרק התערובות ורב נמי אמר רבוותה בטבעת ע"ז שנתערבה במאה ונפלה אחת מהם לים ואמרו שם ואצטריך דרב והנה  .לה ע"כ
 לדרב ודר"ל מוכח דהלכתא נינהו וכי הדדי נינהו ורבא נמי אמר עלה לא התירואצטריך דר"ל דאי מדרב וכו' ואי מדר"ל וכו' וכיון דעביד תלמודא צריכותא 

 דבירושלמי פליג רבי יוחנן כיון דכל ג"יה סברי וליכא מאן דפליג אער"ל אלא חבית אבל תאנה לא ורב יוסף אמר אפילו תאנה ומדאפליגו אליבי מוכח דכוות
רא דברי הני אמוראי כר"ל סברי וגם סתמא תלמודא משמע דהכי קים ליה דכוותיה נקטינן וכ"ש דאנן אתלמודא דידן אית לן למסמך וכיון שלא הביאו בגמ

ר"א דע"ז וגם שם השיגו ה ז' בינו ההיא דרב נחמן ג"כ פרקפסק רולכך  .רבי יוחנן כר"ל נקיטנן דליכא מאן דפליג עליה בגמרא דילן ודרב נחמן כוותיה שייכא
ימותו  ובפלוגתא דתאנה פסק כרבה דהלכתא כוותיה לגבי רב יוסף אלא דאכתי קשיא דהתם בגמרא הקשו עלה דההיא דרב נחמן מהא דתנן אפילו אחד ברבוא

רא מית ואינך שרו כדקאמר איהו גבי טבעת ומשני רב נחמן כר' אליעזר כולם פי' ואם איתא לדרב נחמן אמאי ימותו כולם נימא בראשונה שהמית כך דאיסו
 כ"וכ ,זר אלא כרבנן דפליגי עליהדאמר אם קרב אחד מן הראשים יקרבו כולם ע"כ הרי דלא אשכחו פתרי לדרב נחמן אלא כדר' אליעזר ואנן לא קי"ל כר' אליע

ב נחמן ודר"ל כדברי הר"א וקשיא האי פיסקא על מה שפסק שם דימותו כולם וכאשר הקשו רבינו פ"ו דהלכות פסולי המוקדשין ואם כך ממילא אידחיה לדר
שסובר רבינו דההיא דימותו כולם שאני דעד כאן לא התיר רב נחמן אלא בנפלה מעצמה אבל הפילה הוא לא אלא דרבא דמקשה סבר  ונראה לפרששם בגמרא. 

דימותו כולם ולטעמיה מתרץ ליה דמוקים לה כר' אליעזר דאמר אם קרב ראש אחד וכו' דדמי להפילה שאין חילוק בין נפלה להפילה ומ"ה קשיא ליה מההוא 
נסינן אטו אבל קושטא דמילתא דימותו כולם שאני דהוו דומיא בהפילה ולכך ימותו כולם וכן כתבו בתוספות דדוקא נפלה ממילא אבל הפילה אפילו בשוגג ק

תוספות בליבייהו דודאי לא סברי כולהו כר' אליעזר ושבקי רבנן דרבים נינהו אלא ודאי מפלגי בין נפלה להפילה ועוד כתבו מזיד וזה דעת רבה ורב יוסף דפליגי א
משום ההוא  דדוקא לים הגדול שאינו בעין אבל פירשה לא הותרו השאר וגם בזה אפשר לתרץ דמת אחד לפירש דמי ולא לנפל לים הגדול ולא דחינן הני מימרי

נראה שרצה להרכיב קושייתו אתרי ריכשי כי מתחלה הקשה מכח ההיא דרבי יוחנן וכתב ואף על גב וכו' והקשה מכח ההוא  וגם הר"א .א מכרעאתירוצא דל
כיון כו' ון פליג ותירוצא דמוקים לה כר' אליעזר ומשום דקשיא ליה איך נדחה כל הני אמוראי דליכא מאן דפליג עלייהו משום ההוא תירוצא חזר וסיים ור' יוחנ

 כ הרמב"ן והרשב"א והר"ן"וכ ,שנתבאר שאין לחוש לדר' יוחנן כיון שלא הוזכר בגמרא דילן וההיא דימותו כולם לא קשיא א"כ דר"ל ודרב נחמן הלכתא נינהו
י והרי זה כאשר כתבת .ו אותו ע"כוהרשב"א ביאר עוד דלא קי"ל דר' יוחנן דירושלמי כיון דבגמרא דילן לא הביא .דע"ז דהני תרי מימריה הלכתא נינהו ב"בפ

  ובודאי שאין דעתן לומר שנפסוק כר' אליעזר דהא רבים פליגי עליה ולא אשכחן דפסקו כוותיה בהדיא אלא ע"כ צריך לחלק ביניהם כאשר כתבתי.

 רדב"ז הלכות תרומות פרק טו הלכה ב

ביות ונפלה אחת מהם לים המלח הותרו כולן דאמרינן הך דנפל דאיסורא נפל ]ב[ חבית סתומה שנתערבה וכו'. שם אמר ר"ל חבית תרומה שנתערבה במאה ח
בינו וסובר ואמר רבא לא התיר ר"ל אלא חבית דמנכרא נפילתא אבל תאנה לא ורב יוסף אמר אפילו תאנה כנפילתה כך עלייתה הרי סוגיא זו מפורשת בדברי ר

בי יוחנן משמע דלא ס"ל ותו דרבא מפרש מילתיה דר"ל ורב יוסף אמר אפילו תאנה נמי ותו דהלכה כר"ל חדא כיון דבתלמודא דידן לא אדכרו פלוגתיה דר
אמר וכו' דתלמודא עביד צריכותא למימרייהו דרב נחמן ודר"ל משמע דהלכתא היא ואף על גב דקאמר תלמודא ואי בעית אימא סבר לה כרבי אליעזר וכר"ל ד

דיחידאה הוא ולא כשמואל דקאי כוותיה וליהוי הלכתא כר"ל לגבי תרומה וכ"ש אם הא דקאמר תלמודא לא קשיא דאפשר דלא ליהוי הלכתא כרבי אליעזר 
רבינו בהלכות ע"ז וז"ל טבעת ע"ז  כ"וכ ,סבר כרבי אליעזר לאו אדשמואל קאי אלא ארבי שמעון והוו להו רבי אליעזר ורבי שמעון תרי והלכתא כוותייהו

שאני אומר אותה טבעת היתה בכלל בשתים משמע דפוסק כרבי אליעזר והכי פסק תלמודא כרבי  ,הגדול הותרו כולםשנתערבה כמה טבעות ונפלו שתים לים 
מ"ש  וא"ת בעל מגדל עוז בהלכות ע"ז דהתם נמי השיג עליו הראב"ד ז"ל עיין שם: כ"וכ .ו לישני וכן פסקו התוספותאליעזר סוף פרק כל הצלמים לתרווייה

בעת א"נ התם דפסק שאם נפלו שתים לים הגדול הותרו כולן והכא פסק נפלה אחת איכא לתרוצי משום חומרת ע"ז אי נמי נפילת חבית מנכרא טפי מנפילת ט
שותה הכל ביחד אם  התם שבא למכור הטבעות ביחד בעינן דנפלו תרי ואם נפלה אחת אינו יכול ליהנות מן השאר אלא שתים שתים אבל גבי חביות כיון שאינו

י בהכי. נפלה אחת סגי דהא בשעה שהוא שותה אכתי איכא למימר איסורא ברובא איתיה א"נ והוא הנכון דהכא נמי צריך להפריש אחת לצאת ידי נתינה וסג
 כללא דמילתא דרבינו אזיל לשיטתיה למאי דפריש בהלכות ע"ז והכי משמע סוגיא דפרק התערובות וכדכתיבנא: 

 הלכות תרומות פרק טו הלכה בכסף משנה 

 ואי גרסי' רבה בה"א .. מימרא דר"ל בפ' התערובות )דף ע"ד:( וכדפריש רבא דבתרא הואחבית סתומה שנתערבה במאה חביות וכו' מה שאין כן בתאנה וכו']ב[ 
 .לכה כוותיהוכל דפליגי בסברא ה ,גידבסברא פלי ,פסק כרבה במקום רב יוסף ,כדמוכח מדאקדמיה גמרא קודם רב יוסף

אבל במידי דרבנן  ,וכו'. וליישב דברי רבינו י"ל דע"כ לא פליגי רבנן ארבי אליעזר אלא באיסורי תורה כתב הראב"ד חבית סתומה א"א דבר זה שלא כהלכה
ועי"ל דכיון  .ובלאו הכי האי אסורה אינו אלא מדרבנן דמדאורייתא חד בתרי בטיל ,וכיון דרבינו סבר דתרומה בזמן הזה דרבנן שפיר פסק כר"ל ,מודו ליה

ולענין מה שהקשה הראב"ד דכיון  . ואדרבא שקלי וטרו אמוראי לפרושי לדר"ל משמע דסברי דהלכתא כוותיה ,דבגמרא דידן לא מדכר דר' יוחנן פליג אדר"ל
ב נחמן ולדר"ל ומוקי לדרב נחמן כר"א ופשיטא דלית הלכתא כוותיה אלא כתנא קמא וא"כ לא הוה דבגמרא לא מיתוקמא אלא כר' אליעזר דמצריך התם לדר

תירץ הר"י קורקוס ז"ל שסובר רבינו דההיא דימותו כולם שאני דע"כ לא התיר ר"נ אלא בנפלה מעצמה אבל הפילה הוא לא אלא  ,ליה לרבינו לפסוק כר"ל
מש"ה קשיא ליה מההיא דימותו כולם ולטעמיה מתרץ דמוקים לה כר"א דאמר אם קרב ראש אחד וכו' דדמי דמקשה סבר שאין חילוק בין נפלה להפילה ו

כולהו כר"א  להפילה אבל קושטא דמילתא דימותו כולם שאני דהוי דומיא דהפילה ולכך ימותו כולם וזה דעת רבה ורב יוסף דפליגי אליבייהו דודאי לא סברי
 .ל"עכ ,אי מפלגו בין נפלה להפילהושבקי רבנן דרבים נינהו אלא וד

 שו"ת הרא"ש כלל כ סימן יז

 ..ששאלת על בהמות הרבה שנשחטו ביום אחד ונמצאו מקצתן טרפות.

אחד אם נאכל אחד מהכשבים הותרו כולן. כדאמרינן בפרק התערובות )עד( אמר רבא אמר רב נחמן טבעת של עבודת ככבים שנתערבה במאה טבעות ונפלה 
הגדול הותרו כלם, דאמרינן הך דנפלה דאיסורא נפל. ועוד אמרינן התם אמר ריש לקיש חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפל א' מהן לים מהם לים 

לה דפירש רבינו יצחק דדוקא נפ ג"ואע ,לינן דהך דאיסורא נאכלאם נאכל אחד מן הכשבים ת מינ ה"הגדול הותרו כלם דאמרינן הך דנפלה דאיסורא נפל. ה
סינן שוגג שנודע התערובת, דקנ אחרשנודע הספק לא שייך למקנסיה, דלא שייך קנס אלא  קודםנראה כיון שנאכל  ,ילה אפילו בשוגג קנסינן אטו מזידאבל הפ



כללו  ,שנודע התערובת לא שייך למקנסיה אטו אחר שנודע התערובת דשמא לעולם לא יודע התערובת קודםאבל  ,בת אטו מזידי תערו"כגון ששכח שנאסרו ע
הך דנאכל הוי כנפל  ,ד מהם דלא שרי משום הכי התערובותדנקיט ים הגדול למעוטי פירש אח ג"היתר לא שייך למקנסיה. ואע של דבר כל זמן שעומד בחזקת
 לים הגדול כיון דליתיה בעולם. 

דפריך התם על מילתא דרב נחמן ממתני' דריש פרק התערובות  ,מהם לבדו אלא משני כשבים בתערובתותרו הכשבים לא שיהא מותר לאכול מכשב א' ומה שה
ן אנא )ע:( כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אפי' אחד בריבוא ימותו כלם, ואמאי נימא דהאי דמית דאיסורא מית, אמר ליה רב נחמ
נמי  דאמרי כרבי אליעזר דאמר אם קרב הראש של אחד מהן יקרבו כל הראשין והא אמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים. אמר ליה אנא

לא שרינן  תרתי קאמינא פי' ליהנות משנים שנים ביחד אבל לא מכל אחד ואחד לבד. דכיון שנאסרו ע"י תערובת ומקילינן בהו לתלות האיסור באותו שפירש
כלו אלא להקריב בשנים או לאכול שנים שנים, דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתרא. הילכך בהך תערובת הכשבים אם נאכל כשב 

ות שאין כל קודם שנודע התערובת הותרו כלם, ובלבד שלא יאכל אדם מכשב אחד לבדו בלא תערובת שנים ביחד. וכל מה שנחתך מן הכבשים לחתיכות דק
ה במאה חתיכה ראויה להתכבד בין קודם שנולד הספק בין לאחר שנולד הספק הכל מותר. כדאמרינן בפרק התערובת )עד:( אמר ר"א חבית של תרומה שנתערב

י לכתחלה יפתח אדם וישתה חביות פותח ונוטל הימנה כדי דימוע ושותה. יתיב רב דימי וקאמר להא שמעתא, א"ל רב נחמן גמע ושתי קא חזינא הכא, פירוש וכ
תומות וכי מבטלין איסור לכתחלה, אלא אימא נפתח אחד מהן נוטל הימנה כדי דימוע ושותה, דכיון שנפתחה ואינה חשובה עוד מותרת. דכל זמן שכלן ס

טלה ת ואם היא של איסור הרי היא באסורות דכל חדא מינייהו אמרינן זו היא של תרומה. אבל כשנפתחה אחת מהן ממה נפשך מותרת אם היא של היתר מותר
אבל חתיכה הראויה להתכבד שפירשה מן התערובות  .הכא נמי כל מה שיצא מכלל חתיכה הראויה להתכבד הכל מותר ,והיא עצמה וכל האחרות מותרות

א כדאמרינן בפרק התערובות )עג:( ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש, ומשני שמא יקח מן הקבוע. וה ,ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש אסורה
חש שמא דאמרי' )חולין צה( גבי ט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת נבלה ובנמצא הלך אחר הרוב, שאני התם שהנבלה נמכרת במקום קביעותא וליכא למי

אם  ן שפירש בפנינו לא אמרינן כל דפריש מרובא פריש, ולהכי קאמר ונכבשינהו דניידי ולבתר הכי אמרינן כל דפריש מרובא פריש. אבליקח מן הקבוע. ועוד כיו
ולא ידעינן מהי מיניהו שקל פירש לפנינו לא אמרינן מרובא, וכן צריך לפרש. משום ההיא דפ"ק דפסחים )ט:( תשעה ציבורין חמץ וא' מצה ואתא עכבר ושקל 

חר הרוב ומוקי לה בנמצא ביד ומאי שנא מההיא דפרק גיד הנשה )צה:( דאמרינן גבי תשעה חנויות ובנמצא הלך א ,כל קבוע כמחצה על מחצה דמי נןדאמרי
ך בשר שלקח אלא ההיא דתשעה ציבורין מיירי כגון דשקל עכבר קמן, כיון שנולד לנו הספק במקום הקביעות לא אמרי' כל דפריש מרובא פריש. הילכ ,כותי

דמה שלקחו מן הבשר קודם שנולד הספק אפילו חתיכה הראויה להתכבד מותרת דתלינן  ונראה ליישראל ממקום הקביעות אסור ולא אמרינן מרובא פריש. 
שפירשו אתי נמי  דמרובא פריש. ולא אשכחן דאסר בגמרא משום גזרה שמא יקח מן הקבוע אלא היכא שכבר הם עומדים בחזקת איסור, דאי שרית ליה אותם

רה לא ליקח מן הקבוע. אבל קודם שנולד הספק לא שייך למיגזר מידי שכלן בחזקת היתר הם עומדים, מאי אמרת גזרה שמא יקח אחר שנולד הספק, הך גז
בר נאסרו אי שרית ליה אשכחן בגמרא. ועוד דבהא ליכא למיטעי, דאם לקח בעוד שהיו בחזקת היתר בשביל זה לא אתי ליקח לאחר שנאסרו. אבל אחר שכ

נו אכתי לא אותה שפירש אתי למיטעי וליקח נמי מן הקבוע דמימר אמר מה לי האי מה לי האי, דכולי עלמא לא בקיאי בדינא דקבוע. ואף על גב דפירש לפני
רובת ועד הנה נשאתי ונתתי בתעין בחזקת היתר. נולד ספק במקום הקביעות ותלינן דמרובא פריש, דאין חילוק בין פירש לפנינו לפירש שלא לפנינו כל זמן שעומד

 אם בודאי נתערב טרפה בין הכשרות.

 תרומת הדשן סימן קעה

י : חתיכה הראויה להתכבד של נבילה או טריפה שנתערבה בחתיכות אחרות כשרות שאינה בטילה, האכילו חתיכה אחת לבן ברית בשוגג מן התערובת משאלה
 שרי האחרות או לאו? 

באחרים ונאכל אחד או נפל לים בענין שהוא נאבד  שנתערב: יראה דשרי האחרות, והכי איתא בספר יורה דעה בדברים שאינם בטלים מחמת חשיבותם תשובה
ני בני ום שמן העולם הותרו כל האחרות שאנו אומרים ותולין דהאיסור הלך לו, ודווקא לאכול האחרים שנים שנים ביחד דממ"נ איכא חד דהיתרא, או שיאכל

ם בשם ר"י דדוקא אם נפל מעצמו אבל הפיל אפי' בשוגג לא מהניא משום דקנסינן שוגג אטו מזיד. ונראה דאפילו לדברי ר"י א וכתב עודאדם כה"ג דווקא שרי. 
 לו שהפילה בשוגג מטעם דתלינןהאכילו בשוגג לבן ברית שרי האחרות ולא קנסינן כה"ג שוגג אטו מזיד, דדוקא הפילה שוגג שייך לקנוס אטו מזיד שאם נתיר 

יפילו/ אחד במזיד ומסתמא נמי יפול האיסור. אבל אחד שהאכיל בשוגג א"כ אפילו / ,האיסור שנפל אתי לאקולי ולומר הואיל וסברא הוא לתלות שנפל האיסור
א"כ לפי דעתו זאת יאכיל הוא האיסור  ,האחרות ולתלות דהאיסור יהא נאכל ודאי לא שייך לקנוס אטו מזיד, כלומר שיאכיל אחת מהן במזיד כדי להתיר

 ודוקא האכיל לבן ברית בשוגג שרי, אבל האכיל בשוגג לבהמה לכלב ולנכרי קנסינן אטו מזיד שמא יאכיל להם מזיד דליכא להו איסור והוי .בודאי לבן ברית
ם נפלה מעצמו לים הגדול או לאור ונשרף שנאבד מן העולם אבל ליקח בידים ולהפילה לאבוד מן העולכמו הפילה בשוגג וק"ל. ובא"ז פ' גיד הנשה כתב דשרי כש

גג. אם נאכל בשו לא ע"כ. ושצריך לאכול שנים שנים או שני בני אדם מזה לא כתב כלום. אבל הא דלא נקט נאכל, נראה דהיינו בכלל נפל לאור ונשרף דהיינו הך
י בני ברית שרינן שהרי אפילו האכיל שרי, דליכא למיגזר דילמא אתי למיעבד בידים. אבל אין נראה סברת "דכל שכן נאכל ע יל איכא למימרולפי סברתי דלע

 .וכלב דמנין לנו לחלק כה"ג דכל נאכל אסור ואפי' על ידי ב"ב ואפי' בשוגג משום דנעשה איסור ונאכל, דלעיל איירי דווקא על ידי נכרי

 תרומת הדשן סימן קעט

יש  : ראש של כבש אחד נמצא טריפה, ולא נודע מאיזה כבש הוא, והקיפו הראש לשל צוארו של אחד מן הכבשים ונמצא החתיכות דומים ומכוונים יפה,השאל
ע"א/ גבי : יראה דיש לסמוך על דמיון החתיכות אפילו באיסור דאורייתא, וראייה מבוררת מפ"ב דע"ז /דף מ' תשובהלסמוך על זה להתיר האחרות או לאו? 

סור חתיכת דג דמספקינן בהו דשמא מדג טמא הוא, קאמר תרגמא רב פפא כשהחתיכות שוות אי הכי מאי למימרא מ"ד דילמא איתרמי קמ"ל. והתם נמי אי
 .כינן על חיתוך החתיכות כשהוא שוהדאורייתא הוא וסמ

 הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן מב

שנתערבו בהיתר שאינן בטלין אפילו באלף אפילו אם פירש אחד מהן מן הרוב אסור דכיון שאין האיסור ניכר במקומו בעלי חיים ושאר דברים החשובין י[ ]
וכתב רשב"א דוקא שהפרישו במתכוין אבל אם פירש ממילא שרי. וא"א הרא"ש ז"ל כתב דאפילו פירש ממילא נמי אסור. ומיהו  חיישינן שמא יקח מן הקבוע.

ע התערובות אבל אם פירש קודם שנודע התערובות מותר דבהא לא שייך למיגזר שמא יקח מן הקבוע דהא אכתי כולם בחזקת היתר דוקא כשפירש אחר שנוד
היתר אין הם. ואפילו אם פירש לפנינו מותר כיון שעדיין לא נולד הספק א"כ לא נולד הספק במקום הקביעות ותלינן דמרובא קפריש דכל זמן שהן בחזקת 

 פירש לפנינו ובין אם פירש שלא בפנינו. דבר שאינו בטל מחמת חשיבות כגון בעלי חיים ובריא וחתיכה הראויה להתכבד שנתערב באחרים ונאכל חילוק בין אם
אפילו  הפילואחד מהן או נפל לים בענין שנאבד מן העולם בשוגג הותרו כל האחרים שאנו תולין לומר האיסור הלך לו. ופי' ר"י דוקא שנפל מעצמו אבל אם 

שרי התערובות שרי דלא שייך למיגזר כיון שלא נודע עדיין התערובות. והא ד אבי ז"ל שאם הפילו קודם שנודעשוגג אסור דקנסינן שוגג אטו מזיד. וכתב אדוני 
אבל לאכול אחד אחד או שאוכל כולם אדם אחד אסור. ודווקא שנאבד  ,איכא חד דהיתר נ"הנשארות שתים שתים ביחד דממכשנאבד אחד מהן דווקא שאוכל 

 אחד מן העולם כדפרישית, אבל אם לא נאבד אלא שפירש אחד מהן אין להתיר בשביל זה הנשארין. יורה דעה סי' ק"י.

 וג ככל דברי הרא"ש הללו. מהרא"י ז"ל.. הכי נהומיהו דוקא כשפירש אחר שנודע התערובת כו' ,וא"א הרא"ש ז"ל כתב דאפילו פירש ממילא נמי אסור

ל . יראה דדוקא נקט ר"י הפילו שוגג, אבל אכלו שוגג ליכא למיקנסיה אטו מזיד דודאי לא יאכופי' ר"י דווקא שנפל מעצמו אבל אם הפילו אפילו בשוגג אסור
 וטפי הוי שרי ליה למכלינהו כולן בספק. מהרא"י ז"ל. ,אחד במזיד להתיר האחרות. דלפי דעת זו קאכיל ודאי איסור שהרי בדעתו שהאיסור ילך לו

 סעיף ח:

 דף כד עמוד א תורת הבית הארוך בית ד שער ב



אן מן ועתה נבאר חתיכה של איסור חשובה שאינה בטלה שנפלה לתוך חתיכות של היתר ונפלה אחת מאלו למקום אחר אם נלך אחר הרוב ונאמר זו שנפלה כ
 לומר זו היא אותה שנפלה שם תחלה. ההיתר המרובה היתה או נחוש 

 גרסינן בזבחים בפרק התערובות אמר רב יהודה אמר רב טבעת ע"א שנתערבה במאה טבעות ופירשו ששים למקום אחד וארבעים למקום אחד ופרשה אחת
ים נמי אמרינן איסורא ברובא ת מששאח ,מארבעים אינה אוסרת מששים אוסרת. ואקשינן מאי שנא אחת מארבעים דלא דאמרינן איסורא לתוך רובא איתא

פירשו ששים כולן למקום אחד אוסרין. כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי הנח לע"א שאפילו  ,אלא אימא פירשו ארבעים כולן למקום אחד אין אוסרין ?!איתא
א ומריבוא לריבוא נפל אחד מהן לתוך ריבו ?כיצד ,דתניא ר' יהודה אומר רמוני באדן אוסרין בכל שהן ,ספק ספיקא אסור עד סוף העולם. ואוקימנא כתנאי

אי כר' יהודה אפילו בשאר  ,מותר. ואקשינן שמואל דאמר כמאן -לשלש ומשלש למקום אחר  ,אסור -ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון לריבוא  ,אסור
 לא ?מני ,ספק ספיקא מותר ,ספק ע"א אסור :והתניא ,שני ליה לר' שמעון בין ע"א לשאר איסורי ת"וכ ,שמעון בע"א נמי שרי אי כר' ,איסורי תורה נמי אסור

ורי. מואל הלכה כרב באיסדכל רב וש ,כרב ל"וקיימ .ושמואל סבר כרבי יהודה בחדא ופליג עליה בחדא ,ר' יהודה ולא ר"ש. ופריק לעולם ר' שמעון בע"א נמי שרי
חשובה  [:]דף כדחתיכת איסור  והילכך דלא סבר לה כר' יהודה אלא בע"א בלבד. ,בכל שאר האיסורין חוץ מע"א אפילו שמואל מודה דספק ספיקא מותר מ"ומ

 ,שאני אומר האיסור לתוך הרוב נשאר ,כל אותו תערובת השני מותר ,שנפלה לתוך של היתר ומאותן חתיכות נפלה אחת מהן לתוך חתיכות אחרות או לקדירה
"א וברמוני וכן בכל האיסורין ואפילו באיסורין החמורין כחתיכה הראויה להתכבד בפני האורחין ובריה דגיד הנשה ודבר שיש לו מתירין שהרי בטבעת של ע

דלא  ,נתערבו באחרים ידלקו כולם ,של כלאי הכרם ידלקוהוכיח רבנו יעקב ז"ל דמה ששנינו מי שיש לו חבלי תלתן ומכאן באדן שאין להן ביטול אמרו כן. 
דאית ליה ספק ספיקא אסור אלא ר' יהודה  שהרי לא מצינו מאן ,וספרים דגרסי בהו אחרים באחרים טעות הוא ,גרסינן בה נתערבו באחרים ואחרים באחרים

 רובא ,ואיצטריך ליה לאשמועינן דאע"ג דאיכא תרי רובי ,ל האחרים באחריםמי שגורס כן מפרש טעמא ונתערבו כ ואפילווכן עיקר.  ,ועוד ראיות אחרות ,בלבד
 ,דכתובות ק"עלמא להיתירא כדאיתא בסוף פמשום דדכוותה איכא ב ,ואיצטריך ,אפילו הכי כולן אסורין וידלקו ,דתערובת ראשונה ורובא דתערובת שניה

ר ילו עיואין הולכין אחר רוב העיר גרידתא ואפ ,ואפילו עיר קטנה משום דאיכא תרי רובי ,והוא דאיכא רוב סיעה בהדיא ,דאמרינן התם הולכין אחר רוב העיר
אבל נתערב  ,בשנתערב מיעוט התערובות הראשון בשני ודוקאמדברי כולם נלמוד דספק ספיקא אפילו בכל האיסורין החמורין מותר.  מ"מגדולה כאנטוכיא. 

וכל שנתערב כאן האיסור הרוב כאילו נתערב כאן האיסור ממש כמו שנתערב בתערובת  ,שאני אומר איסור לתוך הרוב הוא ,רוב התערובות הראשון בשני אסור
ם למקום אחד וחמשים שאם פירשו מחצה על מחצה כגון שפירשו חמשי ומסתבראוהיינו דאמר רב יהודה פירשו ששים כולן למקום אחד אסורין.  ,הראשון

והא דנקט ר' יהודה פירשו ארבעים לצד אחד היינו משום דקא מפליג למימר  ,ונפלו החמשים למקום אחד כולן מותרין דהא איכא ספק ספיקא ,למקום אחד
  פירשו ששים לצד אחד כולן אסורין.

כגון זו שאמרנו  ,דלא אמרו ספק ספיקא להקל אלא בשתי ספיקות הבאות מכח שתי תערובות ,הידוע בעל התוספות ז"ל רבנו יצחק הזקןאמרו משמו של  ומיהו
 לת"וא ,דבכל חדא וחדא איכא למימר לא זו היא שנפלה כאן ,דכל חדא וחדא שבתערובת שניה איכא תרי ספיקי ,לריבוא ומריבוא לריבוא זשנפלה טבעת של ע"

דביצה כי מה שאמרו שם  ק"פיש הוא מפרש בר כן ועלאבל בעלמא שאינו בא מכח שני תערובות לא.  ,וא ראשוןזו היא שנפלה כאן שמא לא זו היא שנפלה לריב
כלומר שאפילו ספק נולדה בי"ט ספק לא נולדה בי"ט אם נתערבה באחרות כולן אסורות. ומה ששנינו במסכת  ,נתערבה באלף כולן אסורות אספיקה אסורה קאי

ואלו נתערב באחרים  ,וחכמים אומרים יעלה באחד ומאתים ,ר' מאיר אומר ידלק הבגד ,ערלה הצובע מלא הסיט בקליפי ערלה וארגו בבגד ואינו ידוע איזהו
ואינו ידוע אם מלא הסיט האסור נחתך  ,י"ל דההוא בשנחתך מלא הסיט מן הבגד .חרים לכולי עלמא מותר ומשום ספק ספיקאדאלמא אלו נתערב בא ,לא קתני
דכתובות האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו מאי טעמא  ק"ן בפקשיא לי מדאמרינולדידי דהשתא איכא תרי ספיקי כעין שתי תערובות.  ,אם לאו

 ,תחתיו זינתה ספק באונס ספק ברצון "לואת ,דשויה אנפשיה חתיכה דאיסורא. ואקשינן אמאי ספק ספיקא הוא ספק תחתיו זינתה ספק אין תחתיו זינתה
לומר  ויש ליהתערובות ואפילו הכי אתה דן אותן בספק ספיקא להקל.  [ הספק באות מכח.באשת ישראל לא. והתם אין ]דף כה אבל ,ואוקימנא באשת כהן

ואי אתה יכול להחמיר עליה ולומר דהיאך נתיר וכבר אסרתה כמו שאתה אומר בספק נולדה ביום  ,שאי אפשר לזו לבא לפניך אלא בשתי ספיקות ,דהתם שאני
נתערבה באחרות וניתוסף בתערובת ספק זה השני. וכיוצא בזה במי שאסרנוה מחמת ספק טרפה ואחר כך נתערבה  כ"ב שמיד עמדה עלינו באיסור ואחטו

והיאך נתיר מה שאסרנו מפני  ,והלא כבר אסרתה משעת שנולד בה ספק טרפות ,זו היא שמא לא טרפה היתה ל"נאמר שמא לא זו היא ואתהיאך  ,באחרות
דביצה דאודאי קאי דליכא אלא חדא ספיקא אבל ספק נולדה ספק לא  ק"ז"ל פירש התם בריש פ ורבנו יעקבותר היה. שנתערב באחרים ונאמר מה שאסרנו מ

דגרסינן התם בית שמאי אומר תאכל  ,מצאתי כדבריו)ביצה פ"א מ"א( ובירושלמי [ :]דף כהדכל ספק ספקא מותר. נולדה אם נתערבה באחרות כולן מותרות 
נתערבה אחת במאה או אחת באלף כולן אסורות. ושאלו מה כמאן דאמר ספק  ,כשם שהיא אסורה לאכול כך היא אסורה להטלטל ,ובית הלל אומר לא תאכל

ספק מהיום נשרו ספק מאתמול נשרו ברם הכא יש כאן אחת אסורה  ן,הוא הכא שהוא מותר. והשיבו נשרי הכן אסור ברם כמאן דאמר ספק הכן מותר מודה
 ומדברי רבנו יעקבוהיא מוכחת על כולן. אלמא בודאי הוא שאמרו שאוסר כל תערובתה אבל ספק נולדה מאמש ספק נולדה מהיום ספק ספקא הוא ומותר. 

נא טעמא דברייתא דקתני נתערבה באלף כולן אסורות משום דהוה ליה דבר דהא אוקימ ,ז"ל נלמוד דכל ספק ספקא אפילו בדבר שיש לו מתירין מותר לאלתר
ואינו דומה לספק אחד בשל  ,היתר גמור משוינן ליה ואין צריך להמתין ס"מא דכל שהוא בסוטע ,ספיקה מותר ,ואפילו הכי ודאי אסורא ,שיש לו מתירין

דהתם שאני  ,דביצה דבדבר שיש לו מתירין ואפילו בספק דרבנן אסור ק"בההיא דריש פיק רב אשי התם ואפילו הכי אס ,דבריהם דשרי כספק ספקא בשל תורה
 דכיון דבספק אחד בכנגדו בשל תורה אסור אלא דמשום שהוא בשל דבריהם תקל בו להתיר בספק אחד כל שיש לו מתירין לא תקל בו. 

באותה שמועה שבפרק התערובות דמהתם משמע דוקא בשנפל האיסור לרוב ומאותו רוב נפל למקום אחר הוא שאמרו ספק ספיקא להקל מפני שכבר  ואני תמה
י שלש נתבטל מדאורייתא הא לאו הכי לא וכדתניא לשלש משלש למקום אחר מותר ואקשינן מאי שנא לשלש דאיכא רובא לתרי נמי איכא רובא. ופרקינן מא

י שתי תערובות וזה "לא אמרו ספק ספיקא להקל אלא עתרי והוא. וקשיא לי כי ליכא רובא נמי הא איכא בכל חד וחד שבתערובת שני ספק ספיקא. ושמא  נמי
רה א אסור דבר תועוד דכל שנפל כאן איסור בודאי וליכא רוב היתר הרי אנו רואין כל אחד מאלו כגופו של איסור שהרי הו וי"לכדעת רבנו יצחק ז"ל שכתבנו. 

 ,יש לחוש לדברי רבנו יצחק ז"ל שלא התיר בספק ספיקא אלא בשתי ספיקות הבאות מכח שתי תערובות מ"ומ .והילכך אין הולכין בכל ספק ספיקא בזה להקל
 היה חתיכה הראוי להתבטל מצד עצמה ברוב. כ"אספק ספיקא א רין אותן מכחונפקה מינה לספק טרפה שנתערבה באחרות שאין מתי

 עמוד א כדדף  תורת הבית הקצר בית ד שער ב

מתירין שאין להם ביטול  [:]דף כדהנשה או דבר שיש לו חתיכת איסור שנפלה לפחות מס' ואפילו היתה חתיכה הראויה להתכבד לפני האורחים או בריה כגיד 
וך לעולם כמו שנתבאר בשער הראשון, אם פירשו העשרים למקום אחד והשלשים למקום אחר כל העשרים מותרים והשלשים אסורים שאני אומר האיסור לת

למקום אחד הכל אסור כאילו נפל הרוב נשאר. וכן לעולם כל שפירש המיעוט לצד אחד והרוב לצד אחר אני אומר האיסור לתוך הרוב נשאר. נפלו כל השלשים 
וב. אבל אם כאן האיסור בידוע. ואין אומרין בכל כיוצא בזה ספק ספיקא לקולא, שכל שנפל הרוב למקום אחר רואין אנו כאילו היה האיסור בידוע בתוך הר

אני אומר  ?נו דנין אותו בספק ספיקא ולקולא. כיצדשאפילו נפלו שם מחציתן מותר שגם בכיוצא בזה א ויראה לינפלו שם המיעוט כולן מותרין כמו שבארנו. 
בשנפל האיסור  ?שמא האיסור לא היה לתוך אילו שנפלו כאן, ואם תמצא לומר כאן היה זה שאני אוכל עכשיו לא זה הוא של איסור. במה דברים אמורים

וחזרה אחת מאילו לתוך חמשים של היתר ונפלה אין אומרין בזו ספק ספיקא כיוצא [ .]דף כהיסור עם חתיכת היתר תחילה לתוך הרוב, אבל נתערב חתיכת א
 בזה להקל. 

ספק טריפה שנתערבה באחרים כולן אסורים  ?י שתי התערובות כמו שאמרנו. אבל שלא ע"י שתי התערובות לא. כיצד"בספק ספיקא שעדברים אלו שאמרנו, 
זה הוא שמא ספק מותר היה והלא כבר אסרתיו מספק שנפל בגופו ואחר שאסרתו האיך  "למא לא זהו ואתעד שיהא שם היתר כדי לבטל, דהאיך אתה אומר ש

 שהורו גם בזה להקל, וראוי לחוש למי שאסר הלכה למעשה.ויש מגדולי המורים אתה חוזר ומתירו. 

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן שכה

? והשבת דלכאורה עד )דף נ"ד ב( נפלו ואח"כ נתפצעו אם רוצה לומר כולם או אפילו מקצתםכתבת עוד ששאלך חכם מגדולי הארץ הא דאמרינן בפרק הנזקין 
מהם דתלינן והטעם לפי שאותו שנתפצע אבד חשיבותו ויעלה דהוי כמו אבד אחד  ,שפיר אפילו לא נתפצע אלא אחד לבדאבל כי מעיינת בה  ,שיתפצעו כולם



נפלה אחת מהם לים הגדול כולן  ,בודה זרה שנפלה למאה כולן אסורותת )זבחים דף ע"ד( טבעת של עוראיה מדאמרינן בפרק התערובו ,לומר הוא האסור
ואסיקנא אפילו דבילה של תרומה. והכא נמי כשנתפצע אחד מהם איבד חשיבותו והרי הוא כמי שנאבד ואני אומר זהו של  ,מותרות אבל דבילה של תרומה לא

 איסור. 

ועם כל זה הראשון שאמרת הוא העיקר  ,אחד שאמרת לא אחד בלבד אלא אם נפצעו מהן כמנין שנפלו שם מן האסור אם אחד אחד ואם מאה מאה :תשובה
וכדי לברר הענין ולהרחיב הביאור אקשה ההיא דזבחים שהבאת אאידך דבסמוך לה. טבעת של עבודה זרה שנפלה  ,שר לך לומר כלשון האחרון בשום צדשאי אפ

עיל תוך מאה ופרשו ארבעים לצד אחד וששים לצד אחד. ארבעים מותרין וששים אסורין שאני אומר איסורא לתוך רובא אישתאר. אם כן קשיא אההיא דלל
יה דרב שמדנפלה אחת מהן לים הגדול כולן מותרות שאני אומר ההיא דנפלה דאיסורא הות. ואמאי אדרבה אני אומר איסורא לתוך רובא אישתאר? ותרויהו מ

ר ועוד כל שהן כולן לפניך מפני מה אתה מתיר את זו ואוסר את זו ואומר זו שנתפצעה של איסור היתה והיא אסורה והשא, איתמרן ואם כן קשיא דידיה אדידיה
ם דוקא כשאבדה ואינה אלא על כרחין ההיא דזבחי, אדרבה היה לך לאסור את כולן דומיא דשני שבילין דכשבאו לישאל בבת אחת שניהן טמאין, מותרות

וכיון שכן אנו אומרין , דעכשיו אי אתה בא לדון להורות אלא אותן שנשארו ולא על אותן שכבר אבדו או שקרבו, לפניך אי נמי כגון קירב ראש של אחד מהם
נפלו לפי שאי אתה צריך לדון אלא על  ודמיא קצת למה שאמרו גם כן אני אומר תרומה לתוך תרומה וחולין לתוך חולין, אותה שנפלה היא היתה של איסור

וטעמא , מה שאין כן בשתיהן חולין ונפלה לתוך אחת מהן דבכי הא אפילו באיסורין של דבריהם לא אמרינן שאני אומר וכההיא דליטרא קציעות, אחת מהן
אדרבה אתה מתיר את הארבעים לפי , את הששיםוהיינו אידך דטבעת של עבודה זרה שנפלה למאה דכל שהן לפניך אי אתה יכול להתיר , דמלתא כדאמרן

זהו הדרך האמתי שבאותה , שאני אומר כל דפריש מרובא פריש ועדיין האיסור בתוך הרוב נשאר, שפרשו כולן ממקומן ופרשו המיעוט לצד אחר והרוב לצד אחר
ואותביה ממתניתין , מרה משמיה דרבה בר אבוה אמר רבאפשר דאפילו ההיא דזבחים ליתא אליבא דהלכתא דהא אותביה רבא לרב נחמן דא מ"ומ .שמועה

ולא נפלה אחת בלבד קאמר אלא שנים וכדר"א , ואמר ליה רב נחמן רב דאמר כר' אליעזר דאמר קרב ראש של אחד מהן יקרבו כל הראשים, דקתני ימותו כולן
אלא משמע , קיימא לן כוותיה דהא רבא דהוא בתרא אותביה ממתניתיןוכיון דאוקים רב נחמן לדרב כיחידאי לא , דאמר לא התיר ר"א אלא שנים אבל חד לא
 ואף על גב דריש לקיש נמי הכין סבירא ליה כדאיתא בגמרא התם הא פליג רבי יוחנן בירושלמי דתרומות פרק המפריש, דכחכמים סבירא ליה ודלא כרבי אליעזר

אלא שבחבורו הגדול בספר זרעים פסק כאותה , ל כחכמים פסק בפירושי המשנה שלווגם הרמב"ם ז", וכן פסק הראב"ד ז"ל, מקצת תרומה בהלכה שמינית
אמר ריש לקיש דלא מינכרא , דרב יוסף הוא דקאמר לה אבל אנן כרבה סבירא לן דאמר אבל לתאנה לא, וגם מה שאמרת ואסיקנא דאפילו דבילה ליתא, דרב

ואולי הפרש יש בין טבעת לתאנה דתאנה לא , אף על גב דבגמרא קרי ליה לא מינכרא נפילתהואף על גב דבטבעת פסק כרב ו, נפילתה וכן פסק הרמב"ם ז"ל
הנה , אלא דלגבי חבית לא מינכרא נפילתה חשבינן ליה, מינכרא נפילתה כלל וטבעת מינכרא קצת או משום חשיבותו או משום טביעות עינו לצורתו וחותמו

שכך אמרו אמר רבי , אבל לדרך האמת מבואר מפורש הוא שם בגמרא שאינו כן, ותה לההיא דטבעתשהרחבתי לפניך את הדרך אף למה שאתה סבור לדמ
אבל השאר , פירוש אותה שנפתחה מותרת ממה נפשך, הושעיא חבית של תרומה שנפלה למאה וחמישים חביות ונפתחו מאה מהם נוטל מהם כדי דמוע ושותה

שאם , ובנדון שלפנינו גם כן אם נפלה שם רמון אחד ונפצע אחד מהן הפצועין מותרין ממה נפשך, איתיה אסורות עד שיפתחו ולא אמרינן איסורא בתוך רובא
אבל מכל מקום השלמים אסורין כי שמא בתוך , ואם הוא בתוך השלמים הרי הפצועים מותרין, אותו של אסור בתוך אלו הפצועים הוא הרי הוא עולה בששים

כענין שאמרו בחבית סתומה של תרומה שנפתחה לאחר מיכן שעולה ובטלה בתערובתה , בא דפצועין הוא כיון שהכל לפנינוולא אמרינן בתוך רו, השלמים נשאר
ואני אומר כי אותו שנפצע לבדו מותר , דלפי דבריך אותו האחד שנפצע אסור והשאר מותרים, על כן אני אומר בהפך מה שכתבת, ממה נפשך והשאר אסורין

ואפילו היה אותו של , שאם אתה אומר שלא זה הוא שנפל שם הרי הוא מותר, דמלתא משום דאותו שנפצע ממה נפשך מותר כדאמרן דטעמא, והשאר אסורין
ותדע לך עוד מדאמר רבי אליעזר חבית של , אבל השאר אסורין דדלמא הך דאיסורא בתוך רובא איתיה, איסור כל שאין אתה מכירו בבירור הרי הוא בטל

 וזה נראה לי ברור בלי ספק., וך מאה חביות נפתחה אחת מהן נוטל ממנה כדי דימועה ושותה והשאר אסוריןתרומה שנפלה לת

 ספר התרומה הלכות איסור והיתר סימן עו

. וכן ועוד כשהחכם בא להורות ולהתיר מטעם ספק ספיקא שכך הלכה כדאמר שמואל פרק התערובות )זבחים ע"ד ע"א( ספק ספיקא מותר ולא כשאר איסורין
ת )ב"ק בפרק קמא )ט' ע"א( דכתובות האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה עליו. ופריך ספק ספיקא הוא כו' לא צריכא לאשת כהן. וכן פרק ארבעה אבו
אמאי  י"א ע"א( מאי קא משמע לן אין מקצת שליא בלא ולד תנינא שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה אפי' מה שבפנים פי' דאם יש מקצת שליא בלא ולד

נין או חתיכה יזהר החכם שלא יתיר כשספק הראשון אסור דאורייתא והוא בריה או אף דבר שבמ ועתהאסורה באכילה ה"ל ספק ספיקא וכן רבו' בתלמוד. 
שהרי מקודם שנתערב נמי הוי שם מספק דאורייתא  ,לו נתערב ודאי של איסוריעצמה ראויה להתכבד בו ונתערב באחרים הכל אסור ואפי' באלף לא בטיל כמו א

אי ו)ג' ע"א( ספק ביצה טריפה אסורה רבינו יצחק בר רב שמואל ההיא דריש ביצה  וכן מפ' מוריאסור וחייב עליו אשם תלוי אי הוי שייך בה כרת בודאי אסור. 
מפרש דנתערבה קאי אודאי דאלו אספק טריפה אמאי אסורות הוה ליה ס"ס ולא אשכחן תנא דאמר  ורבינו יעקבנתערבה באלף לא בטיל וכולן אסורות. 

א גרסי ליה ואחרות באחרות לא במשנת כל אסורות אלא ר"י פרק התערובות ואמר דשמואל סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא ולכך או' ר' יעקב דל
בוודאי  הצלמים ולא במס' ערלה מדלא משכח אלא ר' יהודה. ומורי רבינו מפרש דנתערבה קאי שפיר אספיקא דכיון דמן התורה אסורה ושייך בה אשם תלוי

ביצה והן ספק טרפה או חתיכה שנאסרה מספק או אם הן  אי הוה ביה כרת. לכך כי נתערבה הוי חד ספיקא ואפי' באלף לא בטיל הילכך תרנגולת או בהמה או
כולן כולן אסורות ונתערבו עם אחת של היתר כיוצא בהם דהשתא כל אחד ואחד הוי ספיקא דאורייתא כיון שלא נתערבו ברוב אם הספיקא נתערבה באלף 

אי נתערבו מתחלה בשנים דהשתא מותרין הכל מן התורה מטעם רוב אסורות כדין דבר שבמנין דלא בטיל כמו אם נתערב ודאי של איסור אבל אי האסורין בוד
ר בלא אבל מדרבנן אסורין משום דהוי דבר שבמנין אם נפל אחד מאותו התערובת ברוב הכל מותר מטעם ס"ס כמו מריבוא לריבוא או ס"ס שהכל בגוף הדב

סור כדתנן פרק בתרא דע"ז שהאוכל כזית ממנה לוקה אבל חתיכה שנבלעה התערובות נמי מותר. אבל חתיכה שנאסרה מחמת בשר בחלב ונתערבה באלף הכל א
אינו לוקה  מאיסור אחר ואין בה ששים לבטל הבלוע הדין נותן שאם נתערבה באחרות אפי' בב' הכל מותר דאינה קרויה דבר שבמנין חשוב דהאוכל ממנה כזית

 ק הבלוע הלא הנבלע אינו דבר שבמניין ואסור בכל שהו.עד שיאכל ממנו כל כך שאכל מן הבלוע כזית וכיון שאין איסור ר

 קמא-ספר מצוות גדול לאוין סימן קמ

)תד"ה ואחרות( דנתערבה עומד על ודאי ביצה  ואומר רבינו יעקבתניא בתחלת מסכת ביצה )ג, ב( ספק ביצה טריפה אסורה ואם נתערבה באלף כולן אסורות, 
ע"ז טריפה שבתחילת הברייתא, דאילו אספיקה למה כולן אסורות והלא ספק ספיקא הוא ואמר שמואל בפרק התערובת )זבחים עד, א( ספק ספיקא אסור ב

כתובות )ט, א( האומר פתח פתוח מצאתי נאמן לאוסרה ולא בשאר איסורין ואף בעבודה זרה אין הלכה כמותו אלא כרב באיסורי ורב שרי, ורק בפרק קמא ד
)סה"ת  ורבינו ברוך כתב, \ספק אם זינתה תחתיו אם לאו ואם תמצא לומר תחתיו ספק באונס ספק ברצון\עליו ומקשה שם למה נאמן והלא ספק ספיקא הוא 

ן התורה ומתחייב עליה אשם תלוי אם היה כרת בודאה לכן סי' עו( בשם רבינו יצחק דנתערבה קאי אספיקה שכן פשט הברייתא שמאחר שהיא אסורה מ
שפסק רבינו יצחק ברבי אברהם למעלה שאין הלכה  "פאפילו באלף לאותו תנא, ואע כשנתערבה אין נחשבת אלא ספיקא אחת )ד"ו דף נב, ד( ואינה בטילה

בד אם קודם שנתערב אסור הספק מן התורה שלא נתבטל ברוב שאין כאותו תנא מכל מקום אתה יכול ללמ]ו[ד מכאן לבריה ודבר שבמנין ודבר הראוי להתכ
ונתערבה עם אחרת של היתר וכיוצא  ,ספק ספיקא. לפי עניין זה תרנגולת או בהמה או ביצה והם ספק טריפה או חתיכה שנאסרה מספק \טעם\להתירם על ידי 

ל כמו אם נתערב )ב(ודאי של כדין דבר שבמניין שאינו בט ,רבה באלף כולן אסורותשכל אחת היא ספק דאורייתא כיון שלא נתערבו ברוב אם הספיקה נתע ,בהן
דהשתא ]ודאי[ מותר הכל מן התורה מטעם רוב אבל מדרבנן אסור משום דהוי דבר שבמניין, אם נפל  ,אבל אם האיסורין נתערבו בודאי תחילה בשנים .איסור

]כמו[ מרבוא לרבוא שיש שם שני בטולים ברוב, או ספק ספיקא שהכל בגוף הדבר בלא תערובת  \ןכגו\אחד מן התערובת ברוב הכל מותר מטעם ספק ספיקא 
 מקצתם לא היונמי מותר )סה"ת שם(. ומורי כתב בזבחים, ומכח זה לא רצה ר"י להתיר על ישראל אחד שהיו לו רגלי בהמה בבית טבח גוי והיו הרוב חתומין ו

 \הן\ולא הוכרו, ולא רצה ר"י להתירם לו מטעם ספק ספיקה ספק הוחלפו בבית הגוי או לא ואם ת"ל הוחלפו נתבטלו חתומים ושכחן והביאום ונתערבו כולן 
 .ל"הוי כל שדרכו למנות עכברוב הכשרים דכיון דליכא שני בטולין ברוב אין להתיר כיון ד

 יד והלכה רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה 



רמון אחד מרמוני בדן שהיה ערלה ונתערב בכמה אלפים רמונים הכל אסור בהנייה, וכן חבית סתומה של יין ערלה או של כלאי הכרם שנתערבה  ?כיצד[ ד] 
 בכמה אלפים חביות סתומות הכל אסורים בהנייה, וכן שאר השבעה דברים.

האחרים מותרין שהרי הרמון )ה( הרי אלו  ,מן השלשה רמון אחד לרמונים אחריםנפל רמון אחד מן התערובת הזאת לשני רמונים אחרים מרמוני בדן, ונפל ]י[ 
ן התערובת של תערובת הראשונה בטל ברוב, ואם נפל מן התערובת הראשונה רמון לאלף כולן אסורין, לא נאמר בטל ברוב אלא להתיר ספק ספיקן שאם יפול מ

 וכן כל כיוצא בזה. ,השנייה למקום אחר אינו אוסר

 מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה י הגהות

דהא דתניא בריש מס' ביצה ביצה שנתערבה באלף כולן אסורות קאי על ספק ביצת טריפה דסוף הברייתא דכל דבר שהוא ספק איסור  ,]ה[ וכדבריו אלה פר"י
א"כ יש שני ביטולים ברוב כבעמוד להתכבד אפילו באלף לא בטל אוי דאורייתא אם נתערב אינו חשוב אלא חדא ספיקא ואם הוא בריה או דבר שבמנין או רא

יה דהשתא מה"ת מותר בביטול ראשון אלא שמדרבנן אסור משום דבר שבמנין והשתא מותרות משום ס"ס כמו מרבוא לרבוא אבל תערובת הראשון אם לא ה
צה שנתערבה באלף כולן אסורות קאי על ודאי ביצת טריפה דתחלת הברייתא שפירש דההוא דבי ת"ודלא כר ,רובו היתר אז הוי בודאי של איסור ובאלף לא בטל

וכתב בס"ה שכתב רבינו יהודה בזבחים שמכח זה לא רצה להתיר ר"י רגלי הבהמה  .דאילו ספק ספיקא אין אסור אלא בע"ז וכו' ע"ש בתוס' ובס' התרומה
שהוא ספק ספיקא שמא לא החליפן ואפילו הוחלפו נתבטלו  פ"ואע ,בו כולן ולא התירןונתער ,שהיו בבית טבח עכו"ם והיו רובם חתומים ומקצתם לא נחתמו

 ברוב הכשרים כיון דליכא שני ביטולין ברוב אין להתירן כיון דהוא כל שדרכו לימנות ע"כ. 

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה י

הודה נפל אחד מהם לתוך רבוא ומרבוא לרבוא אסורין ר"ש בן י ?כיצד ,י בדן אסורין בכל שהוא]י[ נפל רמון אחד וכו'. פ' התערובות תניא ר' יהודה אומר רמונ
ולר"ש אם נפל  ,לר' יהודה לעולם התערובת השני אסור ואין לו תקנה ,ובהא קמפלגי .ומרבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר מותר ,משום ר"ש לרבוא אסורין

 ולא הזכיר רבינו היתר בתערובת השני לפי שאין לו תקנה אפי' שיפול ממנו לשלישי דס"ל לר' והלכה כר' יהודה.  .מן התערובת השני לשלישי הותר גם השני
והשלישי  ,והתערובת השני הוא ספק ,יהודה דכל דבר שהוא ספק איסור תורה אם נתערב אינו חשוב אלא ספק אחד והתערובת הראשון הוא איסור תורה ודאי

אבל השני לעולם באיסורו עומד. והא דתניא ספק  ,אפי' היה התערובת השני חד בתרי כיון דבטיל מן התורה הותר התערובת השלישיהוי ספק ספיקא ומותר ו
ומשמע בין תערובת  ,פירש אחד מהן לרבוא ומרבוא לרבוא מותרין ,כוס של ע"ז שנפל לאוצר מלא כוסות כולן אסורין ?כיצד ,ע"ז אסורה ספק ספיקא מותרת

משום דדלר' יהודה אפי' כמה ספיקי אסור  ,א"נ איכא לפרושי פלוגתייהו דר' יהודה ור"ש הכי .והכי מוקי לה בגמ' כר"ש ,ר"ש היא ואינה הלכה ,ן שלישישני ובי
ג עליה בחדא ושמואל סבר לה כר' יהודה בחדא בע"ז ופלי ,דומיא דע"ז דאמר שמואל הנח לע"ז דספק ספיקה אסורה עד סוף העולם ,דחשיבי לא בטלי כלל

ופסק רבינו כר"ש דהך סתמא דכוס של ע"ז אתיא  .אבל אם נפל לשלישי השלישי מותר ,ולר"ש תערובת שני דהוי חד ספיקא אסור לעולם ,בשאר איסורין
מיה דר"ש וזו שיטה ותו דמסתבר טע ,והא דתניא פירש אחד מהם לרבוא כלומר עדיין אסורין אבל אם פירש מרבוא לרבוא מותרין כלומר האחרון ,כוותיה

כוס של ע"ז שנפל  ?כיצד ,בפ"ז מהלכות עכו"ם ספק ע"ז אסור ספק ספיקא מותר ש"ולכל הפירושים קשיא טובא מ שאין נראה כן מדברי רש"י ז"ל. פ"נכונה אע
פירש כוס אחד מהתערובת ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין ע"כ. והרי זה הפך ממה שכתב  ,באוצר מלא כוסות כולן אסורות מפני שע"ז אוסרין בכל שהוא

ומה שתירץ בעל מגדל עוז דאזיל בשיטת ר"ת אינו כלום שהרי בכאן היפך ר"ת. הילכך אם הלשון של ע"ז הוא בדיוק צ"ל  ,כאן וכבר השיגו הראב"ד ז"ל שם
הא כיצד איסור ע"ז אינו תלוי בחשיבות הדבר אלא אפי' דבר שאינו חשוב אוסר בכל  ,שובים שאינם בטליןשהוא מחלק בין איסורי ע"ז לשאר איסורין הח

ולא היה גורס בברייתא ומרבוא לרבוא אלא הכי גריס פירש אחד  ,הילכך הרי הוא לענין התערובת דומה לשאר איסורין ספיקו אסור ספק ספיקא מותר ,שהוא
אבל בשאר האיסורין שאינם מתבטלין מפני חשיבותן אפי' בתערובת  .אבל ה"ה לשנים ,רישא לרבוא נקט נמי בסיפא רבואואגב דנקט  ,מהם לרבוא מותרין

 אלא שאני רואה בסוגית פרק התערובות ,ולפיכך אסור עד שיפול לשלישי והותר השלישי. וזה דרך נכון ליישב דברי רבינו ,השני עדיין החשיבות עומד בעינו
כלומר שמחמיר בע"ז ומיקל  ,שני ליה לר"ש בין ע"ז לשאר איסורין ת"ואדרבה אמרינן התם וכ ,"ז לרמון באדן ומוקי הך דכוס של ע"ז כר"שדמדמה כוס של ע

 ,םוכך צריך להגיה ונפל לכוסות שנים ומשם לכוסות אחרים מותרי ,בשאר איסורין. ולפיכך אני אומר שחזר בו רבינו מהאיך דע"ז או שיש חסרון בלשון שם
  .האחרונים והיינו כי הך דהכא ממש כלומר אלו

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק טז הלכה י

נפל אחד מהן וכו' לרבוא אסור מרבוא לשלשה  ?]י[ נפל רמון אחד מן התערובת הזאת וכו'. בפרק התערובת )דף ע"ד( תניא רמוני בדן אסורין בכל שהן כיצד
אלא שהוא ז"ל מפרש דמרבוא לשלשה היינו שנפל מהתערובת אחד לשנים  ,ונ"ל שהיא גירסת רבינו .כך היא גירסת רש"י והתוס' .ומשלשה למקום אחר מותר

 ומאותם השלשה נפל אחד לשנים אחרים הותר. ולא נראה לרבינו לפרש שנפל לשלשה שנמצא שהם ארבעה כפשטא דלישנא משום דמטעם ,שנמצא שהם שלשה
 .ושלשה למה ליביטול חד בתרי סגי 

 רמב"ם הלכות עבודה זרה פרק ז הלכה י

ר עבודת כוכבים או אשרה שנשרפה אפרה אסור בהנאה, וגחלת של עבודת כוכבים אסורה והשלהבת מותרת מפני שאין בה ממש, ספק עבודת כוכבים אסו]י[ 
כוס של עבודת כוכבים שנפל באוצר מלא כוסות כולן אסורים מפני שעבודת כוכבים וכל משמשיה אוסרין בכל שהן, פירש כוס אחד  ?ספק ספיקה מותר, כיצד

אומר אותה מן התערובת ונפל לכוסות שנים הרי אלו מותרין, טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה בכמה טבעות ונפלו שתים מהן לים הגדול הותרו כולן שאני 
תה בכלל השתים, נתערבה במאה ונתחלקו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר ונפלו הארבעים כולן לטבעות אחרות כלן מותרות שאני אומר הטבעת הי

טבעת של וכו'. א"א לפי הסוגיא השנויה בזבחים בעינן שנתערב  /השגת הראב"ד/ששים לטבעות אחרות כולן אסורות. אותה הטבעת האסורה ברוב היא, נפלו ה
שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברוב היא. א"א  /השגת הראב"דעוד מאותן שלשה לשנים אחרים ואותן האחרונים מותרין שהם נקראים ספק ספיקא. /

גי אדרב הודה פליכל זו הסוגיא אינה כהלכה דיחידאה היא דכר' אליעזר אתיא ורבנן פליגי עלה, והא דאמרינן איסורא ברובא איתא נמי ליתא דשמואל ורב י
 דסבירא ליה הכי.

 כסף משנה הלכות עבודה זרה פרק ז הלכה י

 . ברייתא בסוף תמורה )דף ל"ד:(:עבודת כוכבים או אשרה שנשרפה אפרה אסור בהנאה]י[ 

גב דאוקימנא לה כר"ש  . ברייתא בפרק כל הזבחים שנתערבו )דף ע"ד( ואף עלספק אסור ספק ספיקה מותר . ברייתא פ' בתרא דיו"ט )דף ל"ט(:וגחלת של וכו'
 ור' יהודה פליג עליה פסק כר"ש משום דרב ס"ל כוותיה ואף על גב דשמואל פליג הא קי"ל הלכה כרב באיסורי:

בברייתא הנזכרת )זבחים ע"ד(. ומ"ש פירש כוס אחד מן התערובת וכו'. גם זה בברייתא הנזכרת פירש אחד מהם לרבוא ומרבוא לרבוא כלם  כיצד כוס של וכו'.
משום ר"ש  מותרים ובתר הכי תניא ר' יהודה אומר רמוני בדן אסורין בכל שהן כיצד נפל אחד מהם לתוך רבוא ומרבוא לרבוא אסורין ר"ש בר' יהודה אומר

 לרבוא אסורים ומרבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר מותר ואוקימנא ברייתא דשריא ספק ספיקא בעבודת כוכבים כר"ש. ופירש"י לרבוא אסורים רבוא
דספק הראשון שהאיסור עצמו נפל שם אסור אבל פירש אחד מאותו רבוא לשלשה רמונים ומהשלשה פירש אחד למקום אחר מותר אפילו השלשה אמצעיים 

שבברייתא שנו פירש אחד מהם לרבוא ומרבוא לרבוא דמשמע דכשפירש כוס אחד מהתערובת ונתערב אע"פ . וכבר נתבאר שרבינו פסק כר"ש וא מותרספיק
נות עם אחרים עדיין כלם אסורין ולא שרי אלא כשפירש אחד מהתערובת שניה ונתערב עם אחרים דאז תערובת שלישית זו מותרת ושתי התערובות הראשו

תלי ין הן אסורות וכן משמע מברייתא דרמוני בדן כתב רבינו דכשפירש אחד מהתערובת ראשונה ונתערב עם אחרים מותרת תערובת שניה משום דכיון דעדי
ת ודברייתא טעמא דהיתרא בספק ספיקא הרי בתערובת שניה יש ספק ספיקא ספק אם כוס שפירש מהראשונים של עבודת כוכבים היה או לאו ואת"ל של עב

לר"י אפי' כוכבים היה שמא זה שהוא נהנה בו אינו אותו שנפל וכן י"ל בכל כוס וכוס של תערובת שניה וא"כ ע"כ דמאי דתני שלש תערובות היינו משום ד
א דרמוני בדן שבברייתאע"פ תערובת שלישית אסורה אבל לר"ש ודאי תערובת שניה שרי דכל כוס מהם ספק ספיקא הוא וכדפרישית וכן כתבו שם התוספות ו



בל קשה תני ומרבוא לשלשה כבר העמידוה בגמרא דבנפל לשנים סגי דאיכא רובא ומאי לשלשה דקתני תרתי והוא ולפיכך כתב רבינו ונפל לכוסות שנים. א
נה אחד לאלף וכו' הרי שכתב בפ' ט"ז מהלכות מאכלות אסורות נפל רמון אחד מן התערובת הזאת לשנים רמונים אחרים וכו' ואם נפל מן התערובת הראשו

בודת כלם אסורים הרי שהוא מצריך שלש תערובות בפשט הברייתא וגבי עבודת כוכבים למה הספיק בשתי תערובות שלא כפשט הברייתא. ועוד קשה דאטו ע
א דרמוני בדן היה גורס בדברי ר"ש כוכבים מיגרע גרע מרמוני בדן. ואפשר שהוא ז"ל לא היה גורס בברייתא דכוס של עבודת כוכבים ומרבוא לרבוא ובבריית

שלש מרבוא לשלשה ומשלשה למקום אחר, וטעמא דמלתא משום דאע"ג דמדינא בשתי תערובות סגי כברייתא דעבודת כוכבים ברמוני בדן החמירו להצריכן 
י גונא דבר שיש לו מתירין כדמשמע בטור יורה תערובות מפני שהוא דבר שאפשר שיהיו לו מתירין אם יתפררו הרמונים ואף על גב דלהרשב"א לא חשיב בכי הא

מינה לא גזור כולי דעה סימן ק"ב לרבינו חשיב. א"נ דברמוני בדן חיישינן דילמא אתו לזלזולי ביה ולפיכך החמירו יותר אבל בעבודת כוכבים דכולי עלמא פרשי 
 האי. אבל מדבריו בפרק ט"ז גבי רמוני בדן משמע דשורת הדין כן וצ"ע:

. גם זה שם )זבחים ע"ד( אמר רבה בר אבהו אמר רב נחמן טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו וכו' טבעת של
א רתי קכלן דאמר הך דנפל היינו דאיסורא ואוקימנא כר' אליעזר ואקשינן והאמר ר"א לא התיר ר' אליעזר אלא שנים שנים אבל אחת אחת לא א"ל אנא ת

וכן פירש בפ' הנזכר על משנת איברים באברי בעלי  ,מפרש שנים דהיינו שהקריב שנים מהמעורבים שחל הספק בשניהם יחד והנשארים כשרים ורבינו אמינא.
רבה בר אבוה  רבינו כרב נחמן דסבר הכי וכן ופסקמומין ר' אליעזר אומר אם קרב ראש אחד יקרבו כל הראשים ודלא כרש"י שפירש כאן בעבודת כוכבים. 

רו דאמרו לה משמיה הכי ס"ל וגם ר"ל הכי ס"ל דאמרינן התם בסמוך דכדר"ל דאמר חבית תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מהם לים המלח הות
פסק ולא קי"ל כוותיה וכמו שכלן ואמרינן הך דנפל דאיסורא נפל וכיון דכל הני אמוראי ס"ל הכי נקטינן כוותייהו אף על גב דאוקימנא להא דר"נ כר' אליעזר 

משום  בפ"ו מהלכות פסולי המוקדשין משום דחכמים פליגי עליה ס"ל לרבינו דהני אמוראי ס"ל דע"כ לא פליגי חכמים אר' אליעזר אלא בתערובת קדשים
ל גב ם תערובת לא הוו פליגי אר' אליעזר ואף עדס"ל דשחוטין נדחין ור' אליעזר סבר אינן נדחין וכמו שאמרו בגמרא אבל אי הוה ס"ל דשחוטין אינן נדחין משו

תיה נקטינן דסתם מתני' דקתני אחד בריבוא ימותו כלן פליג אר' אליעזר בדין התערובת בלאו טעמא דשחוטין נדחין לענין זה כיון דס"ל להנך אמוראי כוו
לי עלמא נדחין כדמשמע בדף הנזכר לא קיי"ל כוותיה והיינו דפסקה כוותיה אבל לענין קדשים שחוטין אינן נדחין דלא אשכחן מאן דסבר כוותיה ואדרבא לכו

איכא למידק למה בפ' ט"ו  מ"ומרבינו לדרב נחמן בפרק זה ולדריש לקיש בפרק ט"ו מהלכות תרומה ובפרק ו' מהלכות פסולי המוקדשין פסק דלא כר' אליעזר. 
אבל בחבית תרומה דלא אתמר באחת סגי.  ,מהלכות תרומה התיר בנפלה אחת ולא הצריך שיפלו שתים כמו בטבעת ואפשר דסבר דבטבעת דאתמר אתמר

י"ל דה"מ לשנויי הכי אלא  שמאו ,קשה דכי מצריך בגמרא דרב נחמן ודר"ל ה"ל לשנויי דלא דמו דהאי דחביות שרו בנפילת אחד ובטבעות בעינן שתים ומיהו
 ,דמשמע ודאי דאפילו בנפל אחד שרי גם אטבעות אלא משום חומרא דעבודת כוכבים בעינן שתים ג"נ אע"היו שוים צריכי, א דעדיפא מיניה קאמר דאפילו אם

דס"ל כוותיה בחדא ופליג עליה  וע"כ צ"ל .דאע"ג דלא שרי ר' אליעזר אלא בשתים מדר"ל משמע דאפילו באחד שנפלה שרי וכן משמע מפשטא דמימרא דר"נ
דאמר אנא נמי תרתי אמרי לאו  ג"ואע ,בחדא דאיהו בעי שיפלו שתים ואינהו סגי להו בחדא ומכל מקום משום חומרא דעבודת כוכבים לא רצה רבינו להתיר

אי מקשת לי מר' אליעזר הרי אפשר לפרש דבריו דמאי אחד מהם זוג אחד אבל ודאי  ,למימרא דס"ל הכי דהא נפלה אחת מהם קאמר אלא לפי דבריו השיב לו
 ומ"מ יש לתמוהדאיהו אפי' בנפל אחד שרי אלא דמשום חומרא דעבודת כוכבים לא רצה רבינו לסמוך על פירוש זה ולפיכך לא רצה להתיר אלא בנפלו שתים. 

חמירא תרומה מעבודת  ז"ולפ ,א התיר ריש לקיש אלא בחבית הואיל ונפילתה נכרת אבל תאנה לאשפסק בפ' ט"ו מהלכות תרומות כרבא דאמר שם בזבחים ל
וה"ל למיפסק כרב יוסף דאמר אפילו תאנה נמי דאע"ג דרבה ורב  ,כוכבים דטבעת אין נפילתה נכרת כדאמרינן בהדיא בגמרא ואפילו הכי הותרו ע"י נפילתה

ייעי לרב יוסף ושרו בטבעת. ואפשר לומר דדוקא גבי תרומה בעי רבה מקומה ניכר כי היכי דלא ליתו לזלזולי יוסף הלכה כרבה שאני הכא דכמה אמוראי מס
דרבה  ועי"לבה ולהתירה בלא נפילה אבל גבי עבודת כוכבים דכ"ע פרשי מינה משום חומרא דידה מודה דאע"ג דלא מינכרא נפילתה שרי כדשרו אינך אמוראי, 

ת אבל בשתי תאנות שרי דמינכר נפילתייהו והנך אמוראי דשרו בטבעת לא שרו אלא בנפלו שתים כדאמרינן אנא תרתי קאמינא. נמי לא אסר אלא בתאנה אח
הו כמו והא דאמרינן ואי מדר"ל ה"א חבית דמינכרא נפילתה אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה לא מאחר דבנפלו שתי טבעות קאמר ה"ק דלא מינכרא נפילתיי

מ"מ מינכרא נפילתייהו ודאי. והשתא דאתינן להכי נתיישב למה גבי תרומה פסק רבינו בחבית אחת שנפלה הותרו כלן ובטבעת הצריך שתים נפילת חבית אבל 
ומדברי דחבית אחת נפילתה ניכרת ובטבעת אחת לא מינכרא נפילתה כלל ולכך לא הותרו השאר אבל כשנפלו שתי טבעות דמינכרא נפילתן קצת הותר השאר. 

א ו נראה דג"כ זה מטעם ספק ספיקא הוא ספק אם של איסור נפל לים ספק לא נפל ואת"ל לא נפל ספק אם טבעת זאת שמשתמש בה עכשיו של איסור הורבינ
י יש יותר ראיה לפסוק כדר"נ אף על גב דאוקימנא כרבי אליעזר משום דר"ש שרי בהכי וגם רב נמי פסק הכ ז"ולפ ,או של היתר וכן י"ל בכל אחת ואחת כדלעיל

 כמו שאמר בסמוך:

. ג"ז שם )זבחים ע"ד( אמר רב טבעת של עבודת כוכבים שנתערבה במאה טבעות ופירשו ארבעים למקום אחד וששים למקום אחר כו' פירשו נתערבה במאה וכו'
אחד אין אוסרות ששים למקום אחר אוסרות ואף על גב דשמואל פליג עליה הלכה כרב באיסורי ופירש"י דכי נתערבו למקום אחד ה"ל ספק  ארבעים למקום

ואף ספיקא אם טבעת של עבודת כוכבים היתה בתוך הארבעים אם לאו ואת"ל היתה בתוך הארבעים ספק אם היא זו אם לאו וכן י"ל בכל אחת ואחת מהם 
שנפלו הששים באחרות איכא למימר הכי לא חשיב אלא ספק אחד משום דחזקה דאיסורא ברובא איתיה והא דלא שרינן הכא הארבעים אא"כ נתערבו על גב דכ

איסורא עם אחרות ובבבא דכוסות שרינן כלהו בנפלו שתים כבר תירץ רש"י דשאני התם דנפלו לים ונאבדו אבל הכא כיון דלא נאבד שום אחת לא אמרינן 
"ה לכל רובא איתיה להתיר את הארבעים וה"ל חד ספק הילכך אסירי. ונ"ל דהיינו דנקט רב נחמן לים הגדול ור"ל לים המלח לומר דסתמן אבודין הם והב

 מקום שהוא אבוד כגון נהר עמוק וכיוצא בו אבל אם נפלו למקום שאפשר להמצא לא הותרו השאר:

וכו' שהם נקראים ספק ספיקא. וכתב עוד שאני אומר אותה הטבעת האסורה ברוב היא. א"א כל זו הסוגיא . א"א לפי הסוגיא כתב הראב"ד טבעת של וכו'
ר כתבתי אינה כהלכה וכו' דשמואל ורב יהודה פליגי אדרב דס"ל הכי עכ"ל. ומתוך דברי הגמרא שכתבתי יתבאר לך טעמו של הראב"ד בשתי השגות אלו וכב

 לתת טוב טעם לדברי רבינו:

 סעיף ט

 תלמוד בבלי מסכת חולין דף ט עמוד א

בחזקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה. ולימא: נשחטה  -גופא, אמר רב הונא: בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נשחטה, נשחטה 
? ים, מהו? נטל, הא ליתנהו! אלא נקב בני מעיים, מהוהותרה! הא קמ"ל, דאע"ג דאיתיליד בה ריעותא; כדבעא מיניה רבי אבא מרב הונא: בא זאב ונטל בני מע

 .ום נקב נקבנקב, הא קא חזינן דהוא נקבינהו! אלא נטלן והחזירן כשהן נקובין, מהו? מי חיישי' שמא במקום נקב נקב, או לא? א"ל: אין חוששין שמא במק

 רש"י מסכת חולין דף ט עמוד א

שהרי אסורה משום אבר מן החי הלכך אם נולד ספק בשחיטה ובאת להעמידה על חזקתה שהרי בכל דבר אתה אומר העמד דבר  - בהמה בחייה בחזקת איסור
ה על חזקתו שהיה מתחלה שאין יכול להוציאה ממנה על ידי ספק נמצאת אומר שבהמה זו אסורה שהרי בחזקת איסור היתה תחלה ומספק אתה בא להתיר

דלשון חזקה לא שייך אלא בדבר ספק דנימא העמד דבר על  -ונימא נשחטה הותרה  רנה מספק עד שיודע לך שנשחטה כראוי.שמא נשחטה כראוי אל תתי
שנולד בה ספק טריפות ספק קודם שחיטה היה בה ויש לתלותו בלאחר שחיטה מוקמינן לה אחזקת היתר דסתם בהמה  - דאע"ג דאיתיליד בה ריעותא חזקתו.

שהיה בו תחלה  - מי חיישינן שמא במקום נקב ולא חזינן בהו שום ריעותא ומאי ספקא איכא. - נטל הא ליתנהו חר שחיטה וכשרה.אינה טרפה ותלינן בלא
 אתרמי ליה השתא שהכניס בו שיניו וטרפה דנקבו הדקין אחד משמונה עשר טרפות הוא.

 שו"ת הרא"ש כלל כ סימן יז

מקצתן טרפות. וכל הריאות כשרות היו תלויות במוט אחד ונמצאת ריאה אחת ביניהם שהיתה סרוכה ששאלת על בהמות הרבה שנשחטו ביום אחד ונמצאו 
בת מאונא לטרפשא דכבדא. ועתה נולד ספק בכל הכבשים, דאיכא למיחש שמא הבודק לא הרגיש באותה סירכה והכשירה שלא כדין ונמצא טרפה אחת מעור

בש אלא שאחר כך בשגגת הקצבין נתערבה הטרפה בין הכשרות. ובשעה שנמצאת הריאה הטרפה מעורבת בין הכשרות. או שמא הבודק הרגיש בה והטריף הכ



הזה  בין הכשרות כבר לקחו הרבה אנשים מן הקהל בשר קודם שנולד הספק. וכתבת ששאלו לקצבים ואמרו שמעולם לא נתערבו הכשרים עם הטריפה. הלשון
לא יצאה שגגה זו מתחת ידינו לערב טרפה בין הכשרות אלא הבודק שגג ונתנה לנו בחזקת כשרה. ועל דרך יש לפרשו בשני דרכים הא' שאמרו הקצבים ח"ו 

נתערבה  אחרת שלא שגגו לא הם ולא הבודק אלא שבשגגה נתערבה ריאה טרפה בין הכשרות. ועוד כתבת ששאלו לבודק ואמר שהיה יודע באותה סירכא ובשגגה
ם לא היתה ערבוביא בין הכבשים. וכתבת שנפלה מחלוקת ביניכם י"א =יש אומרים= שכל הכשבים שנמכרו קודם אותה ריאה טרפה בין הכשרות ומעול

שכל בשר הנמכר קודם שנולד הספק מותר והבשר הנשאר בבית  טרפות מפני חשש התערובות. ויש אומרים שנמצאת הסירכא ושעודן בבית המטבחים כלן
 המטבחים אסור. 

שנתערבה במאה טבעות ונפלה אחד מהם לים  "זאמר רב נחמן טבעת של ע כדאמרינן בפרק התערובות )עד( אמר רבא ,הותרו כולןאם נאכל אחד מהכשבים 
הגדול הותרו הגדול הותרו כלם, דאמרינן הך דנפלה דאיסורא נפל. ועוד אמרינן התם אמר ריש לקיש חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפל א' מהן לים 

דפירש רבינו יצחק דדוקא נפלה אבל הפילה אפילו  ג"לינן דהך דאיסורא נאכל. ואען הך דנפלה דאיסורא נפל. הה"נ אם נאכל אחד מן הכשבים תכלם דאמרינ
שנאסרו ששכח  בשוגג קנסינן אטו מזיד. נראה כיון שנאכל קודם שנודע הספק לא שייך למקנסיה, דלא שייך קנס אלא אחר שנודע התערובת, דקנסינן שוגג כגון

כל זמן על ידי תערובת אטו מזיד. אבל קודם שנודע התערובת לא שייך למקנסיה אטו אחר שנודע התערובת דשמא לעולם לא יודע התערובת. כללו של דבר 
י כנפל לים הגדול שעומד בחזקת היתר לא שייך למקנסיה. ואף על גב דנקיט ים הגדול למעוטי פירש אחד מהם דלא שרי משום הכי התערובות. הך דנאכל הו

ממתני' כיון דליתיה בעולם. ומה שהותרו הכשבים לא שיהא מותר לאכול מכשב א' מהם לבדו אלא משני כשבים בתערובת. דפריך התם על מילתא דרב נחמן 
האי דמית דאיסורא מית, אמר דריש פרק התערובות )ע:( כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל אפי' אחד בריבוא ימותו כלם, ואמאי נימא ד

נים. אמר ליה רב נחמן אנא דאמרי כרבי אליעזר דאמר אם קרב הראש של אחד מהן יקרבו כל הראשין והא אמר רבי אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים ש
 ובת ומקילינן בהו לתלות האיסור באותו שפירשליה אנא נמי תרתי קאמינא פי' ליהנות משנים שנים ביחד אבל לא מכל אחד ואחד לבד. דכיון שנאסרו ע"י תער

נאכל לא שרינן אלא להקריב בשנים או לאכול שנים שנים, דממה נפשך איכא בההיא אכילה ובההיא הקרבה חדא דהיתרא. הילכך בהך תערובת הכשבים אם 
ים ביחד. וכל מה שנחתך מן הכבשים לחתיכות דקות כשב כלו קודם שנודע התערובת הותרו כלם, ובלבד שלא יאכל אדם מכשב אחד לבדו בלא תערובת שנ

ה שנתערבה שאין כל חתיכה ראויה להתכבד בין קודם שנולד הספק בין לאחר שנולד הספק הכל מותר. כדאמרינן בפרק התערובת )עד:( אמר ר"א חבית של תרומ
"ל רב נחמן גמע ושתי קא חזינא הכא, פירוש וכי לכתחלה יפתח אדם במאה חביות פותח ונוטל הימנה כדי דימוע ושותה. יתיב רב דימי וקאמר להא שמעתא, א

שכלן סתומות וישתה וכי מבטלין איסור לכתחלה, אלא אימא נפתח אחד מהן נוטל הימנה כדי דימוע ושותה, דכיון שנפתחה ואינה חשובה עוד מותרת. דכל זמן 
אחת מהן ממה נפשך מותרת אם היא של היתר מותרת ואם היא של איסור הרי היא בטלה אסורות דכל חדא מינייהו אמרינן זו היא של תרומה. אבל כשנפתחה 

חתיכה הראויה להתכבד שפירשה מן התערובות  אבל .בד הכל מותרהכא נמי כל מה שיצא מכלל חתיכה הראויה להתכ ,והיא עצמה וכל האחרות מותרות
א כדאמרינן בפרק התערובות )עג:( ונכבשינהו דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש, ומשני שמא יקח מן הקבוע. וה ,אסורה ולא אמרינן כל דפריש מרובא פריש

חש שמא דאמרי' )חולין צה( גבי ט' חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת נבלה ובנמצא הלך אחר הרוב, שאני התם שהנבלה נמכרת במקום קביעותא וליכא למי
אם  ן שפירש בפנינו לא אמרינן כל דפריש מרובא פריש, ולהכי קאמר ונכבשינהו דניידי ולבתר הכי אמרינן כל דפריש מרובא פריש. אבלכיוועוד יקח מן הקבוע. 

משום ההיא דפ"ק דפסחים )ט:( תשעה ציבורין חמץ וא' מצה ואתא עכבר ושקל ולא ידעינן מהי מיניהו שקל  לא אמרינן מרובא, וכן צריך לפרש פירש לפנינו
)צה:( דאמרינן גבי תשעה חנויות ובנמצא הלך אחר הרוב ומוקי לה בנמצא ביד כותי. אלא  ה"מי. ומאי שנא מההיא דפגאמרי' כל קבוע כמחצה על מחצה דד

ישראל ממקום  ההיא דתשעה ציבורין מיירי כגון דשקל עכבר קמן, כיון שנולד לנו הספק במקום הקביעות לא אמרי' כל דפריש מרובא פריש. הילכך בשר שלקח
דמה שלקחו מן הבשר קודם שנולד הספק אפילו חתיכה הראויה להתכבד מותרת דתלינן דמרובא פריש.  ונראה ליהקביעות אסור ולא אמרינן מרובא פריש. 

י נמי ליקח מן הקבוע. ולא אשכחן דאסר בגמרא משום גזרה שמא יקח מן הקבוע אלא היכא שכבר הם עומדים בחזקת איסור, דאי שרית ליה אותם שפירשו את
רא. ועוד אבל קודם שנולד הספק לא שייך למיגזר מידי שכלן בחזקת היתר הם עומדים, מאי אמרת גזרה שמא יקח אחר שנולד הספק, הך גזרה לא אשכחן בגמ

י שרית ליה אותה שפירש אתי למיטעי דבהא ליכא למיטעי, דאם לקח בעוד שהיו בחזקת היתר בשביל זה לא אתי ליקח לאחר שנאסרו. אבל אחר שכבר נאסרו א
נן דפירש לפנינו אכתי לא נולד ספק במקום הקביעות ותלי ג"לא בקיאי בדינא דקבוע. ואע וליקח נמי מן הקבוע דמימר אמר מה לי האי מה לי האי, דכולי עלמא

  דמרובא פריש, דאין חילוק בין פירש לפנינו לפירש שלא לפנינו כל זמן שעומדין בחזקת היתר.

שלא נולד הספק אלא ע"י ריאה סרוכה שנמצאת תלויה בין ריאות הכשרות  אבל בנדון זה. ועד הנה נשאתי ונתתי בתערובת אם בודאי נתערב טרפה בין הכשרות
בין  ואיכא לספוקי שמא הבודק לא השגיח בסירכא והכשיר שלא כדין ונמצאת טריפה מעורבת בין הכשרות. או שמא בשגגת הקצבין נתערבה )ריאה( טרפה

 ריעותא בין הכשבים. כיון דאיכא למימר הכי ואיכא למימר הכי תלינן לקולא. דכיון הכשרות. ואיכא למימר נמי שמא נתערבה ריאה טריפה בין הכשרות וליכא
ין )ט( אמר דנשחטו הכשבים ונבדקו ויצאו בחזקת היתר מיד הבודק מוקמינן להו אחזקתיהו ולא אסרינן להו מספק דאתיליד לבתר הכי. כדאמרינן בפ"ק דחול

זקת היתר עומדת עד שיודע לך במה נטרפה, ונימא נשחטה הותרה, הא קמ"ל אף על גב דאתיליד בה רב הונא בהמה בחייה בחזקת אסור עומדת נשחטה בח
 נטלן והחזירןריעותא. כדבעא מיניה רבי אבא מרב הונא בא זאב ונטל בני מעים מהו, נטל הא ליתנהו אלא נקב בני מעים הא קא חזינן דאיהו נקבינהו, אלא 

מקום נקב נקב או לא, אמר ליה אין חוששין שמא במקום נקב נקב. וכ"ש בנדון זה דתלינן לקולא, דהעמד בהמות בחזקת כשהן מנוקבים מהו מי חיישינן שמא ב
ריאה כשרות והעמד הבודק בחזקת צדיק שלא יצאתה תקלה מתחת ידו דנימא דלא בדק יפה והעמד הקצבים בחזקת כשרות ולא ערבי טרפה בין הכשרים אלא 

הכשרות. ואפילו באיסור אשת איש אמרינן בכולי גמרא דכל ספק שנולד בה אוקמה בחזקת היתר. ועוד כיון שהבודק אומר שידע טרפה נתערבה בשוגג בין 
יק ביה איסורא נאמן דכל מידי דלא איתחז ,באותה סירכא ובשגגה נתערבה ריאה הטרפה בכשרות ומעולם לא היתה ערבוביא בכשבים הרי נאמן הבודק להתיר

לי דשומן הוא דנאמן.  ן ואתא עד אחד ואמר בריכדאמרי' ביבמות בריש האשה )פח( אמר רבא מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומ ,עד אחד להתיר
לה מתחת כ"ש בנדון זה שהוחזקו הבהמות בחזקת היתר ועד אחד מעיד על הספק הנולד דלאו כלום הוא שאין לפקפק בדבר ומותרות כלם. ות"ל לא יצאתה תק

 ך ויפה התרת ולא מטעמך.ידי

 שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן קפא

 החכם הנכבד אמרת עם הספר כי מעשה היה בארץ השר מן ריימי' באל"ה ששחטו שלשה כבשים והכשירם הטבח. וכל אחד מהם העלו הכותים למגדל מיד
 לישי. ואח"כ נמצא סרכא באחת. שאלת להעמידך על דעתי. שנדבקו זה אחר זה. ולא נשאר אצל היהודים אלא שלש הריאות ומקצת מן הכבש הש

ה לומר תשובה לא ידעתי על מה באה השאלה אם על רוב הנפרש או על מיעוט הנשאר, גם אתה החכם לא פירשת אם העלום למגדל אחר שנתערבו או אם הכוונ
ואין לנו לאסור אותה  כבשים תחלה קודם פרישתם נראה שהם בטליםשאם נתערבו השלשה  וחזרתי על כל הצדדים העלום בזה אחר זה אחר שחיטה ובדיקה

 והראיה מדאמר בסוף התערובות כל הזבחים שנתערב בהם שור הנסקל או אחת מחטאות המתות כולן ימותו מדין חתיכה הראויה להתכבד כיון שהן שלמים
ולבטיל ברובא, ב"ח =בעלי חיים= חשיבי ולא  גזירה שמא יבא ליקח מן הקבוע ואקשינן עלה בגמרא ונכבשינהו כי היכי דניידי ונימא כל דפריש מרובא פריש,

וכן היה מעשה בפני הר"ר שלמה ממונפליירא שנתערבה בהמה שנטרפה בסרכא עם שתי  משמע הא לאחר מיתה בטלי כדין יבש ביבש דבטיל חד בתרי בטלי
ובהמה שלמה לד"ה =לדברי הכל= אינה נקראת ראויה  רושים ואין צורך לנדון שלפנינווחתיכה הראויה להתכבד רבו הפי בהמות של היתר אחר שחיטה והתירו

והראיה מדאמר  דכיון שנתבטלו לא שייך למימר כן ואין לגזור שמא יקח מן הקבוע להתכבד אלא חתיכה בינונית לא גדולה שבגדולות ולא קטנה שבקטנות
ואח"כ אמר ונכבשינהו כי היכי דניידי ואימא כל דפריש מרובא פריש, גזירה שמא יבא  יקח מן הקבוע לבטיל ברובא, ב"ח =בעלי חיים= חשיבי ולא גזרינן שמא

 וכ"ש לר"י ז"ל שתירץ דיש הפרש בין היכא שניכר ונודע האיסור במקומו להיכא שאין נודע וניכר זהו שהם ב"ח =בעלי חיים= ולא נתבטלו ליקח מן הקבוע
היינו ט' חנויות כולן מוכרות  ולא ידעינן מהי שקל ואתא עכבר ושקל וס' מהא דאמר ט' צבורים של מצה ואחד של חמץובזה יצא לנו תירוץ למה שהקשו בת
וכן דעת רבינו שמשון  ולא גזרו דילמא אתי לקח מן הקבוע פירש ואתא עכבר ושקל היינו סיפא ובנמצא הלך אחר הרוב בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה

וכן  אבל אין כן דעתי דכל שפירש, ולא גזרו שמא יקח מן הקבוע אבל לכבוש ביד אסור וכן בכוס של ע"ז א דטבעת ע"ז שנפלה בק' טבעותויש לו סמך מההי ז"ל
ודוקא כשפירש קודם שנודע הטריפות במקומו  אבל כבשום לפנינו או שנתפזרו כולן אפילו בפנינו כבר נתבטל קביעותו כתוב בשאלתות דרב אחאי בסדר ויקרא

וא"ת לדעת ר"י ז"ל דאמר דאינו נקרא קבוע אלא הניכר  .והראיה ההיא דט' חנויות אבל אסור ליקח אחר שנודע האיסור דאמרינן כל דפריש מרובא פריש



וליקרוב ולימא כל ולמשוך חד מינייהו  רב אשי אמר אפילו תימא רבנן ב"ח =בעלי חיים= חשיבי ולא בטילי במקומו א"כ תקשה ליה הא דאמר פרק התערובות
דכלפי מה שאמר ב"ח חשיבי ולא בטלי, ה"ל איסור קבוע לעין ומיתסר  ואקשינן למשוך ה"ל קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, לא היא דפריש מרובא פריש

שך לדון בתערובת דין קבוע, היאך שאם נפ וזה מוכרח דכיון דאיכא ודאי איסור בינייהו לא אמרינן בהא כל דפריש מרובא פריש לאמשוכי ממקום קביעותו
ור"ת ז"ל כתב דגזירה שמא יקח מן הקבוע, אינו אלא בקדשים  נמצא ביטול האיסורים, ובטלה דין ביטול רוב דאורייתא, דכל קבוע כמחצה על מחצה דמי

 אסורה משום דלא שייך בהו לכבשינהו דניידיוההיא דטבעת פירוש דלכ"ע הפורשת  ואפילו לא כבשינהו שרי אבל בחולין לא גזרינן ומשום חומרא דקדשים
ומסקנא  דאמרי' אמר רב אשי אמריתה לשמעתה קמיה דרבי זירא וכו' ומיהו הא קשה לי דהא אסיקנא לעיל דמתניתא משום איסורא לגבוה לא איצטריך

כבישה אמאי קתני ימותו, איברא לא הוה שתיק ואילו אית להו תקנתא ב אלמא להדיוט נמי אסור ולא אמר כל דפריש מרובא פריש דלגבוה לא איצטריך
ועדיין יש להתיר אם נתערבו יחד אחר שפירשו רובן מדאמרינן פרק התערובות  תלמודא מהדין תקנתא ולימא בהדיא ונכבשינהו ונימא כל דפריש מרובה פריש

 ו כיון שלא נשאר במקולין אלא חתיכה אחת או כבש אחד אין להתירמיהו בנדון שלפנינ טבעת של ע"ז שנפלה לק' טבעות ונפלה אחת מהן לים הגדול הותרו כולן
א"ל רב דאמר כר"א דאמר קרב אחד מהם הותרו  ממה שהשיב רבה לרב נחמן ממתני' דכל הזבחים שנתערבו בהם שור הנסקל או חטאות המתות ימותו כולן

ד לא, והשיבו ר' ירמיה וחכמים אומרים אפילו קרבו כולם חוץ מאחד מהם אבל חד ח ואקשינן והא א"ר אלעזר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים כולם
וא"ל רבי יעקב לרבי ירמיה בר תחליפא אסברה לך מאי אחד,  שאין כאן אלא אחדאע"פ כלומר מדברי חכמים נשמע לרבי אליעזר דיקרב ו יצא לבית השריפה

אמנם הר"ם ז"ל פירש לא אמר רבי  .וכן נראה דעת רש"י ז"ל חדא לעולם בעינן שישארו שניםאבל אפילו לרבי אליעזר לא סגי ב פירוש שנשאר זוג אחד זוג אחד
אבל כשלא קרב אלא  דכיון שכן תלינן בזו דבדידהו הוה ההוא איסורא בין שעשאן בבת אחת בין שעשאן בזה אחר זה אליעזר שנים שנים, כשקרב שנים שנים

ואפילו פירש כולן מקצתה לצד אחד ומקצתה לצד אחד  ידינו ליישב אתקפתא דאתקיף ר' ירמיה עליה דרבי אלעזרולפי זה הפירוש לא נמצא  .אחד לא תלינן
ואין לחלק דוקא כשהמה נתערבו ברובה אבל בפני  דאמרינן אסורה לגו רובה אשתאר מדקאמר פירשו מ' לצד אחד למקום אחר מותרים המועטים מותרין

וכן דעת ר"ת ז"ל בפ"ק  ,ואת"ל זהו איכא למימר שמא כשר הוא טריפה אלא ספק ובכל אחד נוכל לומר אין זה אותו שנפל דכיון דאין כאן ודאי עצמן אסורים
כגון מרבוא לרבוא, אפ"ה דכולן נתפזרו בכולן המועטים שפירשו לצד אחד  אפילו לדעת ר"י שכתב שלא אמרו כן אלא בספק הבא מכח שתי התערובות דביצה

 אלו מערב ספק דרוסה אפילו ברבוא כולן אסורות וזהו דעת רב אחאי בסדר ויקרא ואיסורא לגו רובא דנייד אשתאר דפריש מרובא פריש אנו אומרין בהם כל
דאפילו  ואין נראה כן מן הגמרא ודוקא בספק טריפה והנך מיעוטי שריין ואי בריר כולהון לחדא דוכתא ומיעוטא לחדא דוכתא אמרינן איסורא בחד רובא איתא

אלא דקשה לי קצת מדאמר  אבל מה שנשאר נדון שלפנינו שלא פירש ונולד הספק במקולין קודם שפירש אסור ודוקא דנדו כולן בודאי טריפה נראה שהדין כך
ערבו דהם דכל אחת מאותן שנת ומה שאין אוסרות טעמא איכא ומשמע דהן עצמן אסורות פירוש תערובתן אלא אימא פירשו ארבעים למקום אחר אין אוסרות

כלומר מאי דאמרת משום ס"ס  והיינו דאמר כי אמריתה קמיה דשמואל או שנתפזרו כולן דאמרינן כל דפריש מרובא פריש אא"כ פירשו שלא בפניו ספק ספיקא
ולא  החמשים אסורות וכן מוכחא הך דרב הושעיא דאמר אפילו נפתחו ק' מהן אבל הן עצמן אסורות אלמא טעמא דרב משום ס"ס שרי, אינה כס"ס ע"ז אסור
וכן כוס  והראיה מטבעות ע"ז לק' טבעות אכן אם לקח אדם מן המקולין מקצת הכבש הנשאר ונשאר ברוב של היתר הכל מותר אמרי' איסורא ברובא איתא

שהעלום למגדל טרם שנתערבו כולם אכן אם לא נתערבו כלל אלא  והראיות מכריעות שלקח אחר שנולד הספק במקוליןאע"פ ו של ע"ז שנפל לאוצר מלא כוסות
הב' שלא נתערב  הא' שנתערב האיסור עם ההיתר בודאי עודנו שם וביטולו מצד שיעורו ודין ביטול נחלק לג' פנים דאין כאן רוב ולא שייך בהם ביטול אסורים

]ראה  והדברים ארוכים ואין כאן מקומן. ערובתהג' בספק אם נתערב בזה או בזה, שנמצא שניהם בספק גוף הת גוף האיסור עם ההיתר אלא מצד המקום
 בחזו"א סי' ל"ז סקי"ח[.

 סימן קיסוף בית יוסף יורה דעה 

לא שלש ובתשובות להרמב"ן כתוב )סימן קפ"א( שנשאל על ענין שאירע ששחטו שלשה כבשים והכשירם הטבח והעלום הגוים למגדל ולא נשאר אצל היהודים א
כ נמצאת סירכא באחת מהריאות אם נתערבו הג' כבשים תחלה קודם פרישתם נראה שהם בטלים ואין לנו לאסור מדין הריאות ומקצת הכבש השלישי ואח"

רש ]ר"ל חתיכה הראויה להתכבד דבהמה שלימה אינה נקראת ראויה להתכבד ואין לגזור שמא יקח מן הקבוע דכיון שנתבטלו לא שייך למימר הכי ודוקא שפי
נודע הטרפות במקומו דאמרינן כל דפריש מרובא פריש אבל אסור ליקח אחר שנודע האיסור וראיה מט' חנויות. ועדיין יש להתיר האי מקצת כבש הג'[ קודם ש

ש אחד אין אם נתערבו יחד אחר שפירשו רובן כדאמרינן בפרק התערובות )זבחים עד.( מיהו בנדון שלפנינו כיון שלא נשאר במקולין אלא חתיכה אחת או כב
מרינן בפרק הנזכר לא התיר רבי אליעזר אלא שנים שנים אבל חד חד לא אכן אם לקח מן המקולין מקצת הכבש הנשאר ונתערב ברוב של היתר להתיר מדא

 .להכל מותר וראיה מפרק התערובות אכן אם לא נתערבו כלל אלא שהעלם למגדל קודם שנתערבו כולם אסורים דלא שייך בהם ביטול עכ"

 סימן יבבינת אדם שער הקבוע 

ומאחר שדברי תשובת רמב"ן בלאו הכי קשים מאד להבין ובאמת הוא משובש גם . ת יוסף בסימן ק"י שהוא קשה להלוםביאור דברי תשובת רמב"ן הביאו הבי
הוא קשה להבין מאד כן וחסרים בו תיבות וגם איזה שורות בגוף התשובה אך בעיקר הדין כפי שהעתיק הבית יוסף וכן הוא בגוף התשובה אין בו טעות אך 

היהודים אלא וכמה גדולים נתחבטו בו ולדעתי זיכני ה' לאמיתות כוונתו וזה לשונו: ששחטו ג' כבשים והכשירם הטבח והעלום הנכרים למגדל ולא נשאר אצל 
ה אחר שנתערבו או אם הכוונה לומר : לא פירשת אם העלום בזה אחר זוהשיב וזה לשונוג' ריאות ומקצת הכבש הג' ואחר כך נמצאת סירכא באחת מהריאות 

לדברי שהעלום בזה אחר זה אחר שחיטה ובדיקה וחזרתי על כל הצדדים שאם נתערבו ג' כבשים תחילה קודם פרישתם נראה שהם בטלים וכו' דבהמה שלימה 
ח אחר שנודע וכו' ועדיין יש להתיר אם נתערבו הכל אינו ראוי להתכבד וכו' ודוקא שפירש קודם שנודע הטריפות במקומו דאמרינן כל דפריש אבל אסור ליק

ו' אלא ב' ב' וכיחד אחר שפירשו רובן מיהו בנידון שלפנינו כיון שלא נשאר במקולין אלא חתיכה אחת או כבש אחת אין להתיר כדאמרינן לא התיר רבי אליעזר 
 עכ"ל.וב ולא שייך בהם ביטול אכן אם לא נתערבו כלל אלא שהעלום למגדל קודם שנתערבו כולם אסורים דאין כאן ר

דהא בהדיא איתא בשאלה שאחר שהעלום למגדל נמצא סירכא  ,ולא מצאו כל אנשי חיל לפרש דבריו .ש"עיי "דאין כאן רוב"ובבית יוסף נשמטו תיבות אלו 
הדיא בנידון שאלה זו של הכבשים ועוד דאם ואם כן קודם הידיעה לא שייך ביטול לכולי עלמא על כל פנים מדרבנן וכדאיתא שם באותה תשובה סימן קפ"ה ב

ם העלום יש להתיר הג' כבשים אף קודם הידיעה אם כן מאי שנא חתיכה הנשארת למה תאסר אלא על כרחך דקודם הידיעה לא שייך ביטול ואם כן מאי שנא א
אחר שנתערבו רצה לומר ששחט מתחילה כל הג' ואחר  לאחר שנתערבו או קודם ולפי עניות דעתי דבריו מובנים שכתב דלא פירשת אם העלום בזה אחר זה

 ששחט כולם העלום בזה אחר זה ותיכף כששחט נקרא תערובת כיון שהוציא הריאות אבל אם שחט אחד והעלה ואחר כך שחט השני אם כן לא היה למטה
רק כיון שלא נודע התערובת לא שייך ביטול קודם הידיעה  תערובת כלל דשחוטה עם חיה אינו נכנס בגדר התערובת כלל והנה כששחט כולם והיה תערובת למטה

 .דפריש וכו' שהרי יש כאן רוב היתרמכל מקום כל אחד ואחד שפירש נוכל לומר כל 

דבהמה שלימה לדברי הכל אינו ראוי להתכבד אף שאינו מתיר מטעם ביטול אלא מטעם כל דפריש היינו משום שכתב שם דעת ר"י דסבירא ליה  ומה שכתב
התכבד ריש ממילא אפילו קודם שנודע אסור כמו שכתב בהדיא בתורת הבית הארוך דף ק"כ ולכן כתב דבהמה שלימה לדברי הכל לא מיקרי חתיכה הראויה לדפ

אדרבה ואם כן הוי כשאר תערובת יבש ביבש דאף על גב דקודם ידיעה לא שייך ביטול מכל מקום כל מה שפירש מותר דלא שייך למיגזר שמא יקח מקבוע ד
מה  אפילו לכתחילה מותר ליקח אחר שנודע ומכל שכן לדעת רשב"א דסבירא ליה דאפילו בחתיכה הראויה להתכבד כל שפירש קודם שנודע מותר ולכן כל

בת אין כאן שפירש מן הכבשים מותר אבל מה שנשאר אסור דכיון דבשעה שהיו הכבשים למטה לא נודע התערובת ולא היה שייך ביטול ועכשיו שנודע התערו
 .רוב למטה

תב ועדיין יש להתיר וכו' אחר שפירשו רובן רצונו לומר כיון שפירשו הרוב ואם כן יש לומר איסורא ברובא איתא ומה שנשאר יהיה מותר על זה כ ומה שכתב
תיכף  אםדלא התיר רבי אליעזר אלא ב' ב' וכיון שלא נשאר אלא כבש אחד אסור ואמנם כל זה כשהיה תערובת למטה שנשחטו כולם קודם שהעלה למגדל אבל 
המה חיה אחר ששחט אחד העלה למגדל ואחר כך שחט השני ואחר כך השלישי ואם כן לא שייך לומר כל דפריש כיון שאין כאן רוב כלל כי בהמה שחוטה עם ב

עכשיו כשהם למעלה אין כאן תערובת כלל ואם כן דומה ממש שאין כן אלא אחד ואיך שייך לומר מרובא פריש כיון שאין כאן אלא אחד ואין לומר דיתבטלו 
נו שכבר כתבנו במגדל יש לומר דמיירי שכך היה דרכם שתיכף כשהעלוהו מכרו אותו ולא היו כל הג' ביחד למעלה ואין לומר דיתבטל עכשיו בבית הקונים זה אי



דאם נתערבו למעלה גם כן יש להם דין דכל  דאפילו אחד בבית ואחד בעליה אינו מצטרף כמו שהארכתי בסימנים ד' וה' ואין לומר דאם כן היה לו להשיב גם כן
היא דפריש יש לומר דזה ממילא משתמע דמאי שנא אם נתערבו למטה או למעלה רק שמחלק בין אם נתערבו כולם או לא נתערבו כן נראה לעניות דעתי ש

ש ולא ברוב ולכן כשהעלוהו בזה אחר זה לעולם אין כאן אמיתת כוונתו ואף שיש לומר גם כן דסבירא ליה שגוף שלם כמו עוף או כבש לא בטל כי אם בשנים ממ
רובת רוב אפילו אם אחר כך היו כולם למעלה רק המקצת שנשאר למטה על כל פנים לא היו שני שלימים כשרים נגד אחד הטריפה מה שאין כן כשהיו התע

התשובה זו הנזכרת לעיל הוא מהר"מ מרוטנבורג כי השאלה בסימן שבעל  ונראה .בעודן למטה היה שם כדי ביטול ודעה זו כתב השיטה מקובצת ביצה דף ג'
 קפ"ב שמתיר לאכול הכבשים ביחד הוא ממש התשובה שכתב בתשובת רשב"א סימן תש"ל ואפשר שדעתו כדעת השיטה מקובצת אך רחוק הוא בעיני כי לא

לדברי הגאון בעל חוות דעת דבודאי כל היכא שיש רוב כשירות שייך  הביאו הפוסקים המפורסמים דעה זו על כל פנים מוכח דאין שום ראיה מתשובת רמב"ן
ינן כל דפריש לומר כל דפריש וכו' אף על גב דלא שייך ביטול כדמוכח מברייתא דתשע חנויות דבנמצא הלך אחר רוב ודומיא דדינו של הרא"ה דקיימא לן דאמר

ה שלקחו קודם שנודע מותר דאף על גב דבשעת הפרישה היה ניכר בני מעיים של איזה ולכן לא לשתמיט אחד מראשונים ואחרונים לחלק רק כתב סתם כל מ
עוד ב'  בהמה מכל מקום שייך לומר מרובא פריש שהרי היה שם רוב כשרות אבל בודאי בדינו של רמב"ן ששחטו בהמה אחת והוליכו למקולין ואחר כך שחטו

בהמות שחוטים וזה מסתבר וזה לא היה מן הצורך להפוסקים להזכיר דממילא משתמע וכן מוכח לא שייך לומר מרובא פריש שהרי כשפירש זה לא היו שם 
כן אע"פ מתשובת מהרי"ל שנעתיק בסימן י"ד דסבירא ליה דשחוטה נקרא פירש ועל כל פנים אף שבשעת שחיטה אילו היה בודק כל ראש היה מכיר הטריפות ו

 .לי הגם דקטנם עבה ממתני הראיות יתנו עידיהןסבירא ליה דשייך לומר מרובא פריש ולכן נראה 

 אות צא שערי יושר שער ג פרק ה

ות ובתשובות להרמב"ן כתוב שנשאל על ענין שאירע שנשחטו שלשה כבשים והכשירם הטבח והעלום הנכרי למגדל ולא נשארו אצל היהודים אלא ג' הריא [צא]
ה ומקצת הכבש הג', ואח"כ נמצאת סירכא באחת מהריאות, אם נתערבו הג' כבשים תחילה קודם פרישתם נראה שהם בטלים ואין לנו לאסור מדין חתיכ

יך בהם הראויה להתכבד, דבהמה שלמה אינה נקראת ראויה להתכבד וכו', אכן אם לא נתערבו כלל אלא שהעלום למגדל קודם שנתערבו כולם אסורים דלא שי
 רבו ואיך אפשרביטול עכ"ל. והרי כיון דריאה הסרוכה אינה ידועה מאיזה כבש היא הרי מעורבים הכבשים, ומה המה החילוקים שכתב בין נתערבו לבין לא נתע
 ל אח"כ דליכאשלא יתערבו, ודוחק לומר דסובר דבעינן רוב כפול וכיון דחצי כבש ניטל ונשאר במגדל רק שני כבשים וחצי כבש, ואם לא נתבטל מעיקרא לא בט

דאם לא  ,כ נראה לפרש בפשיטותאם נתערבו הכונה שניטלו הריאות מן הכבשים קודם שנתחלק הכבש לחצאין כל זה רחוק ודחוק, וע" ומה שכתברוב כפול. 
 "ד.נתערבו הכבשים היינו דגופי הכבשים היו כל אחת ניכר לעצמו בלא תערובות לא שייך ביטול ברוב ולא הלך אחר הרוב כמו שכתבנו כן נראה לענ

 סימן קיא

 ז-סעיפים א 

 משנה ה משנה מסכת טהרות פרק ה

 אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני :רבי יהודה אומר ,ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות ,הלך באחד מהן ועשה טהרות ,שני שבילין אחד טמא ואחד טהור ]ה[
 .בין כך ובין כך טמאים :רבי יוסי אומר .ואם נשאלו שניהם כאחד טמאים ,עצמו טהורין

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת טהרות פרק ה משנה ה

יקו בפני עצמו, אין בית דין יכולין לטמאן, דהא קיימא לן ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהור. ואם באו בבת אחת, כל אחד לחכמים על ספ -אם נשאלו 
 ר' יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומר טמאין אתם או טהורים אתם, אי אפשר לנו לומר טהורים אתם, שהרי אחד ודאי טמא:

 יוסי ור' יהודה כשבאו לישאל בבת אחת, דדברי הכל טמאין. וכשבאו לישאל זה אחר זה דברי הכל טהורים. על מה נחלקו, על הבא לישאל עליולא נחלקו ר'  -
 .. והלכה כרבי יוסי)פסחים י.( מי ליה לבת אחתועל חבירו, דר' יהודה מדמי ליה לזה אחר זה, ורבי יוסי מד

 משנה מסכת תרומות פרק ז משנה ה

אין ידוע  .הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה ,שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה ,קופות אחת של תרומה ואחת של חוליןשתי 
 ,ורפט -את השניה אכל אחר  .ר' יוסי פוטרה ,דברי ר"מ -והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה  ,אכל אחת מהן פטור ,איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין

 .אחד את שתיהן משלם כקטנה שבשתיהןאכל 

 רא"ש מסכת תרומות פרק ז משנה ה

פק מדומע אלא שלא התירו ס ,ושל חולין מותרת. בתוספתא קתני היה טבל ומעשר ראשון ומעשר שני הרי זה אסור - הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה
פי' בשתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה תלינן תרומה לתוך תרומה נפלה שיש היתר לשתי הקופות, אבל כשאחת חולין והשנייה  .בדבר שיש לו מתירין

וכן טמאה טבל או מעשר ראשון או שני לא תלינן שנפלה התרומה לטבל כדי להתיר החולין מאחר שהטבל נדמע ונאסר דמאי חזית לאסור קופה זו יותר מזו. 
 ה תלינן בטמאה. או מדומעת ושאינה מדומעת תלינן במדומעת. או אחת יש בה כדי להעלות ואחת אין בה כדי להעלות. כללא דמלתא כל היכא דאחתוטהור

כחולין מספק. ור' יוסי פוטר  - וחייבת בחלה מספק: - והשנייה נוהג בה כתרומה דשמא משל חולין אכל: -אכל אחת מהן פטור  אינה מתקלקלת תלינן בה:
ומפרש בירושלמי אם באו לישאל בבת אחת מחייבים בין  - אכל אחר את השנייה פטור דכיון דלא ידיע הוה ליה כמדומע דפטור מהחלה כדתנן במס' חלה:

 כי היכי דפליגי בשנים ,בה ר' יהודה ור' יוסיואם באו לישאל בזה אחר זה פטורים, ואם בא לשאול אחד מהם על חבירו פליגי  ,שניהם לשלם כקטנה שבשתיהן
כקטנה  הכא נמי פטורים: ,ור' יהודה דמטהר התם .הכא נמי חייבין ,לר' יוסי דאמר התם בין כך ובין כך טמאים ,שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור

 לקולא. - שבשתיהן

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת תרומות פרק ז משנה ה

ושל חולין מותרת. ודוקא בשתי קופות א' של חולין ואחת של תרומה, תלינן תרומה לתוך תרומה נפלה שיש היתר לשתי הקופות. אבל  - להלתוך של תרומה נפ
סור קופה אחת חולין ואחת טבל או מעשר ראשון וכיוצא בזה, לא תלינן שנפלה התרומה לטבל כדי להתיר החולין, מאחר שהטבל נדמע ונאסר, דמאי חזית לא

אכל  יותר מזו. וכן טמאה וטהורה תלינן בטמאה או מדומעת ושאינה מדומעת תלינן במדומעת. כללא דמלתא כל היכא דאחת אינה מתקלקלת תלינן בה: זו
והלכה כרבי דכיון דלא ידיע הוה ליה כמדומע דפטור מן החלה.  -ורבי יוסי פוטר  דספק חולין היא: - וחייבת בחלה דשמא של חולין אכל: - אחת מהן פטור

 להקל: - כקטנה שבשניהן אדם אחר את השניה, פטור: - אכל יוסי בכל הני תלתא בבי דמתניתין:

 ר"ש מסכת תרומות פרק ז משנה ה

שלא התירו ספק מדומע  ,ובתוספתא )פרק ח( תני היה טבל ומעשר ראשון ומעשר שני הרי זה אסור .הריני אומר לתוך של תרומה נפלה ומתרת קופה של חולין
אבל כשהאחת חולין  ,כלומר מב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה תלינן תרומה לתוך תרומה נפלה שיש היתר לשתיהם ,אלא בדבר שיש לו מתירים

ותימה בסוף הערל גבי ב'  .דמעוהשניה טבל או מעשר ראשון או מעשר שני לא תלינן התרומה שנפלה בשל טבל כדי להתיר החולין מאחר שהטבל נאסר בכך ונ
וכן בפ"ק דפסחים ]ט ב[ גבי ב' בתים אחד בדוק  ,קופות ולפניהן ב' סאין דאיפלוג עליה רבי יוחנן וריש לקיש אמאי לא פליגי אמתני' דהכא דההיא ברייתא היא

ותא טפי דאיכא תרי שאני אומר דתלינן חולין בחולין ותרומה וי"ל דהאי רב .ואחד שאינו בדוק ואתו שני עכברים כו' היינו ב' קופות אמאי לא מייתי הך דהכא
ומיהו אמתני' נמי פליגי עלה בירושלמי  ,בתרומה אבל הכא דליכא אלא חד סאה דמספקינן אי הכא נפל אין חידוש כל כך ושמא הכא כולהו מודו דלא בעינן רבייה

ומיהו אכתי קשה דלא מייתי מתני' דידים )פ"ב מ"ד( דאשמעינן תרתי דומיא  .שאני אומר)הל' ג( רבי יוחנן וריש לקיש וגבי בדיקת חמץ דרבנן שרינן בתרי 
גע או ב' דסאה אחת ודומיא דב' סאין דתנן היו שתי ידיו אחת טמאה ואחת טהורה ולפניו ב' ככרין טהורין נגע באחת מהן ספק בטמאה נגע ספק בטהורה נ

דשאני פסולי ידים וי"ל  .בטהור או טמאה בטהור וטהורה בטמא הידים כמו שהיו והככרין כמו שהיו ככרים אחד טמא ואחד טהור ספק טמאה בטמא וטהורה



( פריך אי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן שאני אומר :דף מד א( ובפרק ג' מינים )דף לוובפרק אלו עוברין ) ,מדרבנן דעיקרן לא הוי אלא
 ,ומיהו קשה בנדה בפרק האשה )דף ס א( דמדמה התם כתם של חלוק אחד לשני שבילין ,כולי האי דאמרינן תרתי שאני אומרמברייתא דוקא פריך דמקילינן 

וי"ל כיון שיש לטהר בשני שבילין מדינא אפילו היכא דליכא חזקה מטעם ספק טומאה ברשות הרבים להכי מסתבר למימר  ,משמע דלא שייך לחלק בין חד לתרי
ועוד יש לפרש דאית ליה למימר טפי תרי שאני אומר גבי שבילין משום דאוקימנא גברא אחזקת טהרה  ,מא בטמא כמו בכתם שתולין בטמאהדלרשב"ג תלינן ט

שייך  לאאבל קופות לא שייך חזקת היתר אם נפלה התרומה בחולין והא דמייתי לה אשני בתים דקאי בחזקת בדוק כל שכן דאיכא ראיה טפי דאפילו היכא ד
דשמא של חולין היא ור' יוסי  - וחייבת בחלה מספק: - והשניה נוהג בה תרומה דשמא של חולין אכל: - אכל אחת מהן פטור .אמרינן תרי שאני אומרחזקה 

בירושל' )שם( אמר רבי יוחנן דרבי יהודה  - אכל אחר את השניה פטור פוטר דכיון דלא ידיע הוה ליה כמדומע דפטור מן החלה כדתנן במס' חלה )פ"א מ"ד(:
מא וא' טהור היא דאמר אם נשאלו בבת אחת טמאים בזה אחר זה טהורים רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאין פלוגתייהו גבי שנים שהלכו בב' שבילין א' ט

ועל חברו פליגי רבי יהודה אומר אומרים לו שאל דידך וזיל לך ר' יוסי  ואסיק בירושלמי דמתני' דברי הכל דבזה אחר זה אפילו רבי יוסי מודה ובבא לישאל עליו
 דשמא היינו אותה של חולין וכל בבא זו כקמייתא: - אינה מדמעת לקולא: - כקטנה שבשתיהן אומר כמו שנשאלו שנים באחת:

 תוספתא מסכת תרומות )ליברמן( פרק ו

שתי בהן  לואפי מר:ר' שמעון או .לא יעלו מר:ר' יהודה או ,לו יעלוהרי א -שתי מגורות בעליה אחת  ,שתי מגורות בשתי עליות ,שתי קופות בשתי מגורות* [ יב]
  .לתוך מדומעת נפלו מרהריני או ,אחת מדומעת ואחת שאינה מדומעת .לתוך מאה נפלה מרהריני או ,מאה בזו מאה ובזו אין .את זו עיירות מעלות זו

 , וכו'."הרי אלו יעלו –שתי קופות בשתי עליות, שתי מגורות בעליה אחת "ב"א והגר"א גירסת הרש* 

קום נפלה שנייה ואין ידוע לאי זה מ כ"ואח ,נפלה סאה של תרומה לתוך אחת מהן וידוע לאי זו מהן נפלה ,ארבעים סאה בזו ארבעים סאה ובזו ,שתי קופות[ יג]
דוע וי לה שנייהנפ כ"ואח ,ואין ידוע לאי זו מהן נפלה ,נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן .הריני יכול לתלות ולומר למקום שנפלה ראשונה שם נפלה שנייה ,נפלה

 .אינו יכול לתלות ולומר למקום שנפלה שנייה שם נפלה ראשונה ,לאי זו מהן נפלה

לתוך של טמיאה  מרהריני או ,נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאי זו מהן נפלה ,ואחת של תרומה טהורה השתי קופות אחת של תרומה טמיא]טו[ 
 .וטהורה לא תאכל בטהרה עד שתתחשב שאין בכל עיסה ועיסה כביצה ,נפלה

לתוך תרומה  רהריני אומ ,נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואינו ידוע לאי זו מהן נפלה ,שתי קופות אחת של תרומה טמאה ואחת של חולין טהורין[ טז]
 .תחשבו שאין בכל עיסה ועיסה כביצהוחולין טהורין לא יאכלו בטהרה עד שי ,טמאה נפלה

 אם יש בהן לעלות זו את .שתיהן אסורות - נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאי זו מהן נפלה ,טהורין ןחוליאחת של תרומה טהורה ואחת של [ יז]
 .אין בכל עיסה ועיסה כביצהולא יאכלו בטהרה עד שיתחשבו ש ,זו מעלות זו את זו

ם וך זו ואונפלו משתיהן ואין ידוע אם מזו לת ,ולפניהן שני סאין אחת של תרומה ואחת של חולין ,שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין היו לפניו[ יח]
א ואם היה טבל מעשר ראשון ומעשר שני הרי זה אסור שלא התירו ספק מדומע אל ,חולין לתוך חולין נפלו ,תרומה לתוך תרומה נפלה רהריני אומ ,לתוך זומזו 

 .לדבר שיש לו מתירין

 משנה מסכת תרומות פרק ד משנה יב

ו הם בשתי עיירות רבי שמעון אומר אפיל .ואין ידוע לאיזו מהן נפלה מעלות זו את זו ,שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהם ,שתי קופות ושתי מגורות]יב[  
 .מעלות זו את זו

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת תרומות פרק ד משנה יב

ושתיהן אסורות מספק, מסייעות זו את זו לבטל, ואם רצה להעלות סאה מזו מעלה, מזו  - ואין ידוע לאיזו מהן נפלה בכל אחת חמשים סאה: - שתי קופות
הן ן להתפנות, ומעלה, מחצה מזו ומחצה מזו מעלה. ושתי קופות אפילו הן בשני בתים ואין ידוע לאיזו מהן נפלה סאה של תרומה, מעלות זו את זו, מפני שדרכ

אין  לות זו את זו, ואם הן בשני בתיםזו עם זו. אבל שתי מגורות שאינן מטלטלות, בזמן ששתיהן בבית אחד, מעמטלטלות ממקום למקום, ופעמים שמתערבות 
 ואין הלכה כר"ש: -ר"ש אומר אפילו הן בשתי עיירות  מעלות זו את זו:

 רמב"ם על משנה מסכת תרומות פרק ד משנה יב

אמרו, קופות ]יב[ ביארו בתלמוד ששתי קופות מצטרפות אפילו היו אחת בבית זה ושניה בבית אחר. אבל השתי מגורות עד שיהו בבית אחד. ונתנו טעם לדבר ו
 .ש"הלכה כר שאין ואפשר שיהיו יחד כשמעבירין אותן. והנה נתבאר לך ממקום למקוםדרכן להתפנות, מגורות אין דרכן להתפנות, ופירוש להתפנות להעבירן 

 ר"ש מסכת תרומות פרק ד משנה יב

 ,נפלה ואין ידוע לאיזו ,ירושלמי )שם( רבי זירא ורבי חייא בשם ר' שמעון היו לפניו ב' קופות בזו נ' סאה ובזו נ' סאה ונפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן]יב[ 
תא פ' ו( ב' קופות בב' עליות שתי מגורות בעליה אחת הרי אלו יעלו רבי יהודה תניא )בתוספ .רצה להעלות מזה מעלה מזה מעלה מחצה מזו ומחצה מזו מעלה
בין  ומפרש בירושלמי )שם( מה .אבל ב' מגורות בב' עליות לא ,ודוקא ב' מגורות בעליה אחת ,אומר לא יעלו רבי שמעון אומר אפי' בב' עיירות מעלות זו את זו
 ,דבשיש בזו ובזו נ' היינו בששתיהן של אדם אח ,ולפי טעם זה נראה דהאי דמעלות זו את זו ,מגורות לקופות קופות דרכן להתפנות מגורות אין דרכן להתפנות

אין מאה הריני אומר לתוך ק' נפלה למאי נפקא מינה  וניחא השתא הא דתני בתוספתא )שם( בזו מאה ובזו .לא –אבל ב' בני אדם  ,שדרכן להתפנות ולהתערב
 הא כיון דלא ידיע מעלות זו את זו אלא משום ב' גברי איצטריך ואין לומר משום דב' עיירות דתני לה בתר מילתיה דרבי שמעון:

 רא"ש מסכת תרומות פרק ד משנה יב

יהן אסורות מספק מסייעות זו את זו לבטל, וקאמר בירושלמי רצה להעלות מזו מעלה בכל אחת חמשים סאה כיון שאין ידוע לאיזו מהן נפלה ושת - שתי קופות
ש בירושלמי מזו מעלה, מחצה מזו ומחצה מזו מעלה. תניא בתוספתא שתי קופות בשתי עליות שתי מגורות בעליה אחת, אבל שתי מגורות בשתי עליות לא, ומפר

ת אין דרכן להפנות. פי' קופות אפילו בשתי עליות דרך הוא שנושאן למקום אחד ומערבן יחד, אבל מגורו ומה בין קופות למגורות קופות דרכן להפנות מגורות
אבל שני בני אדם לא,  ,ונ"ל לפי טעם זה דדוקא כשהם של אדם אחד .דרך לפנות מעליה זו לעלייה אחרת אבל בשתי עליות אין ,בעליה אחת דרכן להתערב

י ומאי נפקא מינה הא כיון דלא ידיע מעלות זו את זו, אלא משום תר ,וניחא השתא הא דקתני בסיפא דתוספתא בזו מאה ובזו אין מאה אני אומר לתוך ק' נפלו
 ת.גברי איצטריך, ואין לומר משום שתי עיירות דהא קתני לה בתר מלתיה דר"ש ולדידיה אפי' בשתי עיירות מעלו

 הלכה ה רמב"ם הלכות תרומות פרק יד

ותעלה  שתי קופות או שתי מגורות שנפלה תרומה לתוך אחת מהן ונבללה ואין ידוע לאי זו מהן נפלה, אם היו שתי מגורות בבית אחד הרי אלו מצטרפות]ה[ 
וקופה בבית אחר לפי שקרוב הדבר לקבץ שתיהן בבית  באחד ומאה מן הכל כאילו היו שתיהן מגורה אחת והקופות מצטרפות, ואפילו היתה קופה בבית זה

 אחד, אבל אם היו שתי הקופות בשתי עיירות אינן מצטרפות.

 ר"י קורקוס הלכות תרומות פרק יד הלכה ה

ומגורות דוקא בבית אחד נתבאר בתוספתא פ"ו  ,]ה[ שתי קופות או שתי מגורות וכולי. גם שם פ"ד וחילוק בין קופות למגורות דבקופות אפילו בשני בתים
ואין נראה  ,אבל כשהן של שני בני אדם אין דרך להתקבץ יחד ,ורבינו שמשון פי' דדוקא כשהן של אדם אחד .וטעמא יתבאר בירושלמי שהקופות דרכן ליפנות



יירות פסק דלא כר' שמעון משום דת"ק פליג עליה לפי מה שאמרו ובדין שתי ע .דוק ותשכח ,לפי שקרוב הדבר לקבץ שתיהן בבית אחד ,כן מדברי רבינו שכתב
 בירושלמי ולא שרי אלא מפני שקרוב ליפנות. 

 רדב"ז הלכות תרומות פרק יד הלכה ה

ת ן מעלות זו אאי ,]ה[ שתי קופות או שתי מגורות וכו'. שם במשנה שתי קופות או שתי מגורות שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאי זו מהם נפלה
לות רבי שמעון אומר אפי' בשתי עיירות מע ,רבי יהודה אומר לא יעלו ,הרי אלו יעלו -שתי מגורות בעלייה אחת  ,ותניא בירושלמי שתי קופות בשתי עליות .זו

חד כי לפי טעם זה היינו בששתיהם של אדם אוכתב ר"ש  .קופות דרכן להתפנות מגורות אין דרכן להתפנות ?עלה מה בין שתי מגורות לקופות נןואמרי .זו את זו
 ה או משתתפיןהם של שני בני אדם לפעמים מוכר זה לז ילוכן דעת רבינו כיון שלא פירש דאפ ואין נראה ,אבל של שני בני אדם לא ,שדרכן להתפנות ולהתערב

 [.כלל א סימן כח "דיוותשובה זאת מובאת ג"כ בשו"ת גינת ורדים  . ]וע"ע בשו"ת מהרי"ף סימן כ"ט ול"א,ומערבין שתי הקופות

 משנה מסכת תרומות פרק ד משנה י

 רבי אליעזר אומר רואין אותן כאילו הם פרודות והתחתונות ,בדורס ליטרא קציעות ע"פ הכד ואינו יודע איזוהי ,ובזו רבי אליעזר מקל ורבי יהושע מחמיר 
 .מר לא תעלה עד שיהיו שם מאה כדיםומעלות את העליונות רבי יהושע א

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת תרומות פרק ד משנה י

 באיזה כד דרסה, ובכל כד יש מאה ליטרות - ואין ידוע של חולין, והרבה כדין יש: - על פי הכד ליטרא של תאנים יבשים של תרומה: - בדורס ליטרא קציעות
רדו שידוע הוא שהליטרא של תרומה היא בפי הכד ואינה מעורבת עם החולין, רואין אותן כאילו נפאע"פ של חולין, אפילו אין כאן מאה כדין שרי רבי אליעזר. ו

ורבת אין התחתונות מסייעות לבטל את העליונות, אלא השולים מותרים ממקומן ונתערבו החולין בתרומה ועולין באחד ומאה. ורבי יהושע סבר כיון דאינה מע
 והפומים אסורים, עד שיהיו שם מאה כדין ויתבטל פי חבית זה במאה פומין, והלכה כרבי יהושע:

 משנה מסכת ערלה פרק ב משנה א

 ,הערלה וכלאי הכרם עולים באחד ומאתים .ומצטרפין זה עם זה וצריך להרים ,החלה והבכורים עולים באחד ומאה ,התרומה ותרומת מעשר של דמאי]א[  
 .מצטרפין בנותן טעם אבל לא לאסור רבי אליעזר אומר ,ר' שמעון אומר אינן מצטרפין ,ומצטרפין זה עם זה ואין צריך להרים

 ר' עובדיה מברטנורא מסכת ערלה פרק ב משנה א

אם נפלה סאה אחת מאלו במאה סאין של חולין בטלה ומותרים לזרים. בפחות ממאה, הכל אסור לזרים. ומפקינן לה מדכתיב  - התרומה. עולין באחד ומאה
גבי תרומת מעשר )במדבר יח( את מקדשו ממנו מה שהורם ממנו אם חזר לתוכו מקדשו דהיינו צ"ט דממאה הפריש עשרה למעשר ומעשרה אחת לתרומת 

אם נפלה סאה אחת מכולן לפחות ממאה חולין מקדשתן. ובהא מודו כולי עלמא דמצטרפין, דשם אחד נינהו וכולהו מקריין  - זהומצטרפין זה עם  מעשר:
 הטנא מידך:תרומה דבחלה כתיב )שם טו( חלה תרימו תרומה ובכורים נמי אקרו תרומה דאמר מר ותרומת ידך אלו בכורים דכתיב בהו )דברים כו( ולקח הכהן 

הסאה שנפלה ולתת אותה לכהן, והשאר מותר לזרים. ואף על גב דבערלה וכלאי הכרם דחמירי טפי א"צ להרים והאיסור עצמו בטל שאני  - םוצריך להרי
דגבי  -עולין באחד ומאתים  תרומה דיש לה בעלים וצריך להרים מפני גזל השבט אבל בכל שאר איסורים דלא שייך בהו דין גזל כשהן מתבטלין א"צ להרים:

נן רומה כתיב מלאה, )שמות כב( מלאתך ודמעך לא תאחר, ובכלאי הכרם כתיב מלאה )דברים כב( פן תקדש המלאה מה מלאה האמור להלן עולה, כדילפית
 ה כמותן:הנאמאת מקדשו ממנו, אף כאן עולה. ולפי שכפל אסורו שהוא אסור בהנאה כפלו עלייתו וצריך מאתים. וערלה ילפינן לה מכלאים לפי שהיא אסורה ב

אפילו  -אינן מצטרפין  ערלה וכלאי הכרם מעורבין יחד שנפלו לתוך היתר, מצטרפין לאסור ביבש עד מאתים, ובלח בקדרה בנותן טעם: - ומצטרפין זה עם זה
מצטרפין בנותן  ן, הכל מותר:לאסור הקדרה בנותן טעם, כיון דשני שמות נינהו. אלא אם יש בקדרה לבטל טעם הערלה בפני עצמן, וטעם כלאי הכרם בפני עצמ

 ביבש, שא"צ שיהיה בהיתר מאתים כנגד שתיהן. והלכה כת"ק:  - אבל לא לאסור שצריך בקדרה בלח כדי לבטל טעם שתיהן יחד: - טעם

 ר"ש מסכת ערלה פרק ב משנה א

א נחשדו עליה עולין בק"א סאה אחת מאלו שנפלה אבל תרומה גדולה לא בעי אפרושי מדמאי דל -תרומה ותרומת מעשר של ודאי ותרומת מעשר של דמאי ה
ו ]מה למאה סאין מעלהו והשאר מותר והא דעולה בא' ומאה דריש לה בסיפרי בפרשת קרח מדכתיב גבי תרומת מעשר )במדבר יח( מכל חלבו את מקדשו ממנ

ת מעשר שבו היינו סאה ואם חזר ונפל לצ"ט אסר הכל אבל שהורם ממנו[ שאם נפל לתוכו הרי הוא מקדשו דהיינו אחד במאה דק' סאין של טבל שיעור תרומ
ומצטרפין זה  נפלה למאה מותר וכלאי הכרם יליף התם בגזירה שוה מלאה מלאה דיש לו ביטול ומקום שכפל את האיסור כפל את המלאה ולכך בעו מאתים:

אין סאה ומודה ר' שמעון בהני דכולהו איקרו תרומה ושם אחד להם ולא שבאחד מהן אע"פ לאסור ואם בין כולן יש יותר מסאה שנפל לק' נדמע הכל  - עם זה
ידך אלו  דמי לערלה וכלאי הכרם שהן ב' שמות וחלה נמי איקרי תרומה דכתיב )שם טו( חלה תרימו תרומה וכן בכורים כדדרשי' בהערל )דף עג ב( ותרומת

ושלמי )הל' א( מאן תנא תרומת מעשר של דמאי ר' מאיר דר' מאיר מחמיר בדבריהם כדברי בכורים דכתיב בהו )דברים כו( ולקח הכהן הטנא מידך ואמרינן ביר
 ים:דמחמיר בכתמ תורה דתנינן תמן הרואה כתם הרי זו מקולקלת וחוששין משום זוב דברי ר' מאיר בפ' בא סימן )דף נב ב( והיינו נמי דאמרינן בפ"ק דנדה ר"מ

ן סאה ופריך בירושלמי )שם( הכא אתמר צריך והכא את אמר אין צריך להרים גבי ערלה וכלאי הכרם דחמורין כשנפלה סאה למאה מרים מה - וצריך להרים
מפרש בירושלמי )שם( מנין שהם עולים אתיא מלאה מלאה בכלאי הכרם כתיב  - עולין בא' ומאתים מן התרומה א"ר אבהו בשם ר' יוחנן מפני גזל השבט:

ך מה מלאתך שנאמר להלן עולה אף כאן עולה אי מה כאן ק' אף כאן ק' לפי שכפל הכתוב איסורו כלומר שאסור בהנאה המלאה ובבכורים כתיב מלאתך ודמע
ין בין לאיסור ב - ומצטרפין זה עם זה שינו חכמים חיובו עד כדון כלאי הכרם ערלה מנין מה זו אסורה בהנאה אף זו אסורה בהנאה ומה זו עולה אף זו עולה:

ם ג ר' אליעזר דאמר בנותן טעם אבל לא לאסור ולאסור היינו כדקאמר בירושלמי )שם( דאמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן בשם ר' מאיר כל האיסוריליתן טעם מדפלי
בענבים ובפרק בתרא דע"א )דף סו א( מייתי לה אי נמי לאסור כגון ענבים דערלה וכלאי הכרם שנפלו  .מצטרפין ללקות עליהם בכזית משום לא תאכל כל תועבה

שיש בו לעלות  פ"מצטרפין לאסור בנותן טעם אעדהיתר לפחות ממאתים ולחד מינייהו איכא מאתים ובנותן טעם כגון יין של ערלה וכלאי הכרם שנפל לתבשיל ו
וא י והא תניא ר"ש אומר כל שהמפני שהן שתי שמות במעילה )ספ"ד( משנה זו ופריך בגמ' )ד' יח ב( ומי צריך ר"ש לצרופ - ר"ש אומר אין מצטרפין באחד ור':

שני ר"ש למכות תני אין צריכין לצרף ומיהו האי דהכא לא יתכן לפרש כן דתיקשי לך בפ' בתרא דע"א )סח ב( פריך ור"ש להיתר מצטרף לאיסור מיתסר ומ
משמע דאיירי לאסור את הקדרה וצ"ל דר"ש לטעמיה דאמר אפילו איסור ואיסור נמי לא מצטרפי דתנן ערלה וכלאי הכרם מצטרפין ר"ש אומר אין מצטרפין 

 עצמו:תרתי אמר והתם בע"א מייתי מתני' דהכא דכולה לאסור אחריני אבל כולה מתני' דמעילה לא מיירי כלל לאסור מילי אחריני אלא בצירוף לענין 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ט עמוד ב

וך מותרין, שאני אומר: חולין לת -י סאין, אחד של חולין ואחד של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו דתנן: שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שנ
! אטו בדיקת חמץ דאורייתא? דרבנן היא -בתרומה דרבנן, בחמץ דאורייתא מי אמרינן?  אימור דאמרינן: שאני אומר -חולין נפלו, ותרומה לתוך תרומה נפלה. 

ילין. היינו שני שב -ליה. צבור אחד של חמץ, ולפניו שני בתים בדוקין, ואתא עכבר ושקל, ולא ידעינן אי להאי על אי להאי על דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי 
ני עצמו וזה דתנן: שני שבילין, אחד טמא ואחד טהור, והלך באחד מהן ועשה טהרות, ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות. רבי יהודה אומר: אם נשאלו זה בפ

חר אדברי הכל טמאין, בזה  -טמאין. רבי יוסי אומר: בין כך ובין כך טמאין. אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן: בבת אחת  -טהורין, שניהן בבת אחת  -עצמו  בפני
 דברי הכל טהורין. לא נחלקו אלא בבא להשאל עליו ועל חבירו. רבי יוסי מדמי ליה לבת אחת, ורבי יהודה מדמי ליה לזה אחר זה. -זה 

 רש"י מסכת פסחים דף ט עמוד ב

הרי אלו  הסאין לתוך אלו הקופות, וידוע לנו שהאחד נפל בזו ואחד בזו, ואין ידוע אי זה בזו ואי זה בזו. - ונפלו אלו לתוך אלו של פירות. -ולפניהן שני סאין 
אה באחד ומאה, שאנו אומרים: חולין לתוך חולין נפלו, אלמא: אפילו אין בקופה כדי להעלות הס -פירות של קופות החולין מותרין לזר כבתחלה  - מותרין

 הכא נמי לקולא תלינן, ואמרינן: החמץ נכנס לשאינו בדוק, והמצה לבדוק. -תלינן לקולא היתר בהיתר ואיסור באיסור, ואף על גב דאיכא למימר איפכא 



מהא דתנן גבי שני שבילין, מצינו  - היינו שני שבילין רכינן בדיקה לתרוייהו אי לא.אי מצ -ולא ידעינן אי להאי על ואי להאי על  בזמן הזה. - בתרומה דרבנן
יודעין הן שבשביל  - והלך בשני נגע בטהרות אחר כך. - והלך ועשה טהרות קבר מוטל בו לרחבו וממלא את כולו, ואין עובר בו שלא יאהיל. - אחד טמא למיפשט.

טהור, ואין בית דין יכול לטמאו, כדקיימא לן בספק טומאה  -כל אחד לחכם ספקו בפני עצמו  - אם נשאלו שהלך זה לא הלך זה, דהשתא ודאי אחד מהן טמא.
שהרי האחד  -ומר להם טהורים אתם ברשות הרבים ספקו טהור, ואם באו בבת אחת, הואיל ובהוראה אחת יש לנו לומר טמאין או טהורין, אי אפשר לנו ל

שכל אחד אומר לפנינו כך היה המעשה שלי ושל חבירי, אבל איני אע"פ  - בזה אחר זה דברי הכל טהורין ודאי טמא, ר' יוסי אומר: בין כך ובין כך טמאין, גרס.
צריך אתה הוראה אחת לשניהן:  -שאין שניהן לפניך אע"פ אחת, ו מה תהא על שנינו, ר' יוסי מדמי להו לבת - עליו ועל חבירו נשאל אלא על עצמי מה תהא עלי.

הואיל ואין כאן שואל אלא אחד משיבין לו: טהור  - ר' יהודה מדמי להו לזה אחר זה או טמאין אתם, או טהורין אתם, והרי אין אתה יכול לומר טהורין אתם.
צריך אתה להשיב לשניהן כאחד, וגבי בתים נמי, אם באו  -שניהן שואלין בתוך כדי דיבור אתה, שהרי ספק ביאה הוא, ומעצמו יבין שאף חבירו כמוהו, אבל כש

 -אמרינן ליה לכל חד אי אתה צריך לבדוק, דכיון דבדיקת חמץ דרבנן תלינן לקולא, ואמרינן ספקו מותר, ואי בבת אחת באו  -לשאול זה לעצמו וזה בפני עצמו 
 שניהן צריכין בדיקה.

 פסחים דף מד עמוד א תלמוד בבלי מסכת

אני אומר: איתיביה: שתי קדירות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהן שתי מדוכות, אחת של חולין ואחת של תרומה. ונפלו אלו לתוך אלו מותרין. ש
אמר ליה:  -אני אומר תרומה לתוך כו'? אמאי אמרינן ש -תרומה לתוך התרומה נפלה, וחולין לתוך חולין נפלו. ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא 

 איתיביה: שתי קופות, אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שתי סאין אחת של חולין ואחת של תרומה, ונפלו אלו לתוך אלו -הנח לתרומת תבלין דרבנן. 
ה: אמר לי -אמאי אמרינן שאני אומר?  -כדי אכילת פרס דאורייתא מותרין, שאני אומר: חולין לתוך חולין נפלו, תרומה לתוך תרומה נפלה. ואי אמרת כזית ב -

  הנח לתרומה בזמן הזה, דרבנן.

 רש"י מסכת פסחים דף מד עמוד א

ה לתוך ותלינן לקולא בעון מיתה, ודילמא תרומ - היכי אמרינן שאני אומר קדירות חולין לזר. - מותרין גדולות, ובתוכן דגן, דהויא תרומה דאורייתא.  - קופות
ספקא לא מיחייב משום כזית בכדי אכילת פרס אלא מדרבנן, וכי מ -איכא כזית תרומה באכילת פרס, אלא שמע מינה: אי נמי ודאי נפל  -חולין נפל, וכי אכיל לה 

כי אמר שאני אומר, אלא הנח לתרומת תבלין דמדרבנן, דראשית דגנך תירושך היתר מצטרף לאיסור, הי -תלינן לקולא, במסכת נזיר גרסינן: ואלא מאי  -לן 
 ויצהרך כתיב.

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף פב עמוד א

אחת של חולין ואחת של תרומה,  -אחת של חולין ואחת של תרומה, ולפניהם שתי סאין  -וסבר ר' יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא? והתניא: שתי קופות 
ר' התרומה, ו הרי אלו מותרים, שאני אומר: תרומה לתוך תרומה נפלה, וחולין בתוך חולין נפלו; ואמר ריש לקיש: והוא שרבו חולין על -אלו בתוך אלו ונפלו 

ואנא  שלא רבו חולין על התרומה; בשלמא לריש לקיש, קסבר: בדרבנן נמי רבויא הוא דבעינן, אלא לרבי יוחנן קשיא! הא מני? רבנן היא, פ"יוחנן אמר: אע
 רבי ירושה ראשונה ושניה יש להן, ושלישית אין להן, וא"ר יוחנן: מאן תנא סדר עולם? - "אשר ירשו אבותיך וירשתה"דאמרי כרבי יוסי; דתניא בסדר עולם: 

י כשר, וא"ר יהודה בר שילא אמר ר' אס -וסבר רבי יוחנן בדרבנן לא בעינן רבויא? והא תנן: מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות, נתן סאה ונטל סאה  יוסי.
 א"ר יוחנן: עד רובו; מאי לאו דנשתייר רובו! לא, דלא נשקול רובו. ואיבעית אימא: שאני הכא, דאיכא למימר שאני אומר.

 י מסכת יבמות דף פב עמוד ארש"

וי הדאי נמי  ,שבסאה תרומה הלכך תלינן בשאני אומר חולין לתוך חולין נפלו - על התרומה שבקופת חולין. -והוא שרבו חולין  החולין מותרין לזר. - הרי אלו
 דמי תלינן לקולא באיסור דאורייתא. - יוחנן קשיא אלא לר' דסמכינן אשאני אומר. -שלא רבו  אע"פ איפכא ונפלה סאה תרומה בקופת חולין בטלה ברובא.

ורייתא דהא מתני' ר' יוסי קאמר לה אנדרוגינוס כהן וכו' ולדידיה אמינא אף מאכילה בחזה ושוק דהא תרומה נמי לר' יוסי דא - ואנא אמינא לרבי יוסי:[ דף פב]
כלומר לא  - שלישית אין להם ימי עזרא דכשגלו גלות ראשונה בטלה קדושת הארץ.בימי יהושע הויא ירושה וכן שניה דב - ירושה ראשונה היא אף בזמן הזה.

קס"ד האי דמותיב דטעמא דר' יוחנן  -וסבר ר' יוחנן כו'  ואשמעינן האי קרא דלא בטלה קדושת הארץ בגלות טיטוס. ,בעי למהדר ומירתא דירושה עומדת היא
 - נתן סאה ונטל סאה כשר אלא משום דאי הוי נמי איפכא לא איכפת לן דלא בעינן רבויא בדרבנן אלא מכי איערב בטיל ליה. ,לאו משום דסמיך אשאני אומר

דאע"ג דחזר ונטל ואיכא למימר הא חסר ליה מקוה שהסאה הזאת אין משלימתו  נןשהחמיץ קאי במס' מקואות ואשמועי גבי שאר משקין ומי פירות ותמד
דכי נטל סאה  ,לא - אבל איפכא ,דמכי יהבו לגביה בטל ליה והוו להו ארבעים וחד כולן ראוין וכי שקל חד סאה פשו ארבעים ,אפ"ה כשרשאין ראויה למקוה 

 -עד י"ט סאה יכול לעשות כן אבל טפי  - מאי לאו דנשתייר רובו ברישא חסר ליה וכי הדר מלייה הוה ליה מקוה חסר דמשקין הללו אין משלימין את המקוה.
 לעולם - ואיבעית אימא אבל עד פלגא שפיר דמי. - דלא נשקול רובא דפסול שאיבה דרבנן בעיא רובא בכשרות. ג"עאלמא א .דבעינן דניהוי רובא מי גשמים ,לא

מר כא ליכא למימר שאני אואבל ה ,שלא רבו חולין משום דתלינן אשאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ואין כאן איסור פ"והאי דקאמר אע ,בעינן רבויא בדרבנן
 כה"ג דהא מיא מיד מבלבלי וליכא למימר חזר ונטלה.

 חידושי הרשב"א מסכת יבמות דף פב עמוד ב

ובו רן דלא נשקול וסבר ר' יוחנן בדרבנן לא בעינן רבויא והתניא מקוה כו' מאי לאו דנשתייר רובו לא דלא נישקול רובו, מדפרכינן ממקוה לרבי יוחנן ופרקינ
 , וקשיאדבקופות נמי אף על גב דלא בעי ר' יוחנן רבויא מ"מ שתהא חולין כתרומה מיהא בעינן אבל אלו רבתה תרומה על החולין לא אמרינן שאני אומרמשמע 

ו"ל ההחולין או לא  לי כיון דתרומה דרבנן היא לריש לקיש למה לי' רבייה ולר' יוחנן למה ליה שיהא חולין כתרומה והא כיון דמספקא לן אי נפלה תרומה לתוך
ופות שתי ספיקא בדרבנן ולקולא, ויש לומר דכיון שנפלה ודאי תרומה לתוך אחת מהן ושתי הקופות במוקף הרי הן ככלי אחד דתנן בתרומות פרק ד' שתי ק

דרבנן לקולא, ומיהו כיון דקופות  מגורות שנפלה סאה תרומה בתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה מעלות זו את זו הלכך בכי הא לא אמרינן ספיקא
ן ויא לר' יוחנמוחלקות הן ברבויא סגי לר"ל ולר' יוחנן בחד בחד. אלא דאכתי קשיא לי דכיון דבקופות מוחלקות סגי לן ברבויא מיהא לכו"ע ואפילו בלא רב

אצל זו אני אומר על פי האחרת נדרסה וכשאני אצל השניה  א"כ ליטרא קציעות שנדרסה על פי הכד ויש כאן שני כדין לבד ואין ידוע איזו היא תעלה דכשאני
מר ר' אליעזר אואני אומר לא בזו אלא בשניה וזיל הכא לקולא וזיל הכא לקולא, ואנן לאו הכי תנן דתנן הדורס ליטרא קציעות ע"פ הכד ואין ידוע איזו היא 

מר לא תעלה עד שיהא שם מאה כדין, ומסתברא שלא אמרו שאני אומר אלא במקום רואין אותן כאלו הן פרודות התחתונות מעלות את העליונות ר' יהושע או
תוספתא שיש שיעור שלם כדי לבטל באותה שאנו תולין שנפל לתוכה כגון שיש בזו מאה ובזו אין מאה שאני אומר בזו שיש בה מאה נפלה וכדתני' בפ"ו ד

כלל כשתמצא לומר כאן נפלה כגון שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה דכשתמצא לומר דתרומות וכדכתבינן לה לקמן, וא"נ במקום שאינו צריך לבטול 
מדרך  תרומה לתוך תרומה נפלה לא מדין בטול אתה מתירה, א"נ שני בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק דכשאתה בא לומר שהככר בבית שאינו בדוק אינו

מדומעת דתנן ]בתוספתא[ בפרק ו' דתרומות אחת מדומעת ואחת שאינה מדומעת הריני אומר לתוך הבטול, וכגון שתי קופות אחת מדומעת ואחת שאינה 
א דמלתא מדומעת נפלה, והוא הדין לשתי קדרות אחת של שחוטה ואחת של נבלה ונפל לתוך אחת מהן חלבו של גיד או אחד משאר איסורין של דבריהם, וטעמ

חת אבעינן שיעורא דאין כאן מקום לשיעורין, וכן הדין אפילו בקדרה שנפל לתוכה איסור ואח"כ נפל איסור לתוך  לפי שאינו מדרך הבטול כדאמרן וכיון שכן לא
למקום דנפלה מהן וכדתניא התם נפלה תרומה לתוך אחת מהן וידוע לאיזה מהן נפלה ואח"כ נפלה שניה ואין ידוע לאיזה מהן נפלה הריני יכול לתלות ולומר 

קום אינו יכול לתלות ולומר למ ,ואח"כ נפלה שניה וידוע לאיזה מהן נפלה ,ה, נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזה מהן נפלהראשונה שם נפלה שני
עדיין אין אתה מתיר את השנית  ,שנפלה שניה שם נפלה ראשונה, אבל ליטרא קציעות שנדרסה על פי החבית כשאתה בא לומר דלאו בזו נדרסה אלא בחברתה

אם באנו להתירן בבת אחת אפילו בפרודות לא תתיר אא"כ יש בשניהן  ,לשיעורין פ"וכיון שאנו צריכין עכ ,לא אוסרה כיון שאין בה כדי לבטל את האיסורא
 ששים או מאה של התר כנגד האיסור לפי מה שהוא אסור כנ"ל.



 ,הא אם היו החביות של ב' בני אדם ובאו לישאל בזה אחר זה כולן מותרות אמר אלי שהוא סבור דטעמא דמלתא משום דבאין לישאל בבת אחת והרמב"ן נר"ו
דכל בדרבנן  ,וכשאני אצל שניה אני אומר לא בזו נדרסה אלא בחברתה ,וכשאני אצל זו אני אומר לא בזה נדרסה אלא בשניה ,דבכל אחת ואחת אני תולה להקל

 ובודאי דלגבי שני שבילין תולה .אני אומר תרומה לתוך תרומה נפלה ה אפילו בא לישאל בבת אחתתולין להקל כעין שני שבילין, וכשיש ביניהם אחת של תרומ
ואפילו בבאו לישאל בבת אחת וכדאמרינן בנדה בפרק האשה שהיא עושה צרכיה בראשו )ס' א'( א"ר יוסי בר חנינא טהור ואפילו תלוי  ,טהור בטמא כדבריו

דא"כ ה"ל לפרושי התם בחביות של אדם אחד או בבאו לישאל  ,שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור תולה טהור בתלוי לדברי הכל. ומיהו אינו מחוור לי
אחת וכדרך שפירשו גבי שני שבילין. ועוד דאדרבה בתוספתא מס' תרומות משמע בהפך דכשהן של אדם אחד שראויות להתפנות ולהתערב במקום אחד  בבת

לה ה שנפאנו רואין כאלו הן אחת ומצטרפות אבל כשהן של שני בני אדם שאין דרכן להתפנות ולהתערב במקום אחד אין מצטרפות, דתניא התם פ' סאה תרומ
מאה  ר' שמעון אומר אפילו הן בשתי עירות מעלות זו את זו, בזו מאה ובזו אין ,ר' יהודה אומר לא יעלו ,שתי קופות בשתי עליות שני מגורות בעליה אחת יעלו

ת למגורות קופות דרכן ומפרש התם בירושלמי מה בין קופו .הריני אומר לתוך מאה נפלה, פי' שתי מגורות בעליה אחת אבל שתי מגורות בשתי עליות לא
דלפי טעם זה נראה דהא דמעלות זו את זו בשיש בזו חמשים ובזו  ,שמשון בפי' המשנה שלו דתרומות פ"ד נוורות אין דרכן להתפנות, וכתב רבילהתפנות מג

א תוספתא בזו מאה ובזו אין מאה הריני אבל בשל שני בני אדם לא והיינו דקתני בסיפא דההי ,חמשים היינו בששתיהן של אדם אחד שדרכן להתפנות ולהתערב
דאי אין אומר לתוך מאה נפלה, והשתא איכא לאקשויי למאי נ"מ הא כיון דלא ידיע מעלות זו את זו, אלא טעמא כדאמרן דאצטריך היכא דהוו מתרי גברי 

 פלה, על כן הראשון נ"ל עיקר.באחת מהן מאה אין מעלות אבל בשיש באחת מהן כדי ביטול אני אומר לתוך אותה שיש בה כדי לבטל נ

אן ואלו היו כ .שאני אומר אא"כ רבה היתר על האיסור נןאבל באיסורי תורה לא אמרי ,הכי נןיוקי"ל כר' יוחנן דלא בעי רבויא, ומיהו דוקא בדרבנן הוא דאמר
שאני אומר  ב' קדרות אחת של שחוטה ואחת של נבלה ולפניהם שתי חתיכות אחת של שחוטה ואחת של נבלה ונפלו זו לתוך זו וזו לתוך זו בכי הא לא אמרינן

פרס דאורייתא אמאי אמרינן  שחוטה לתוך שחוטה נפלה ונבלה לתוך נבלה נפלה וכדאיתא בפרק אלו עוברין בתחלתו )מ"ד א'( אי אמרת כזית בכדי אכילת
ן משמע מדאמרינשאני אומר ופרקינן הנח לתרומה בזמן הזה דרבנן, ומיהו ברבויא מיהא משמע דסגי כיון דשיעורא דרבנן דאלו מדאורייתא חד בתרי בטל, והכי 

י, ועוד דאקשינן בר"פ אלו עוברין וכזית בכדי הכא בשלמא לר"ל קא סבר בדרבנן נמי בעיא רבויא דאלמא מדקאמר בדרבנן נמי משמע דבדאורייתא דינא הכ
בכדי אכילת אכילת פרס דאורייתא והתניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שני סאין אחת של חולין ואחת של תרומה כו' ואי אמרת כזית 

נן דאלמא לדעת המקשה בתרומה דאורייתא היא ואפ"ה כיון פרס דאורייתא אמאי אמרי' שאני אומר ופרקינן הכא במאי עסקינן בתרומה בזמן הזה דרב
בכדי אכילת  דמדאורייתא מדינא בטל ותערובתו אינו אלא מדרבנן אמרי' שאני אומר, ועד כאן לא משנינן ומוקמינן בתרומה דרבנן אלא משום דאית ביה כזית

מדאורייתא חד  בתו דרבנן אמרינן שאני אומר. והלכך לדידן דקי"ל מין במינופרס דהו"ל תערובתו דאורייתא הא לית ביה כזית בכדי אכילת פרס כיון דתערו
שיש בו כזית בכדי אכילת פרס דקי"ל כר"ל דאמר בפרק התערובת )ע"ח א'( א"א שלא ירבה מין על מינו ויבטלנו וכדרבא נמי דאמר )שם ע"ט  פ"בתרי בטל ואע

יא דהתם בפ' אלו עוברין שתי קדרות אחת של שחוטה ואחת של נבלה ולפניהן שתי חתיכות אחת של ודלא כסוג ,א'( אמור רבנן ברובא כו' מין במינו ברובא
אבל אם מין בשאינו מינו הוא  ,כל שרבתה שחוטה על חתיכות הנבלה אני אומר שחוטה לתוך שחוטה נפלה ,שחוטה ואחת של נבלה ונפלו אלו לתוך אלו

 דקי"ל דמין בשאינו ,לא אמרינן שאני אומר עד שירבה התר כל כך שלא יהא בו כזית בכדי אכילת פרס ,ת פרסדמדאורייתא בעינן שלא יהא בו כזית בכדי אכיל
שלא רבו חולין על התרומה בד"א בתרומה בזמן הזה  פ""כ הרמב"ם גבי שתי קופות אעוכ .דאורייתא וכסוגיא דפ' אלו עובריןמינו בכזית בכדי אכילת פרס 
 ה עד שירבו חולין על התרומה.לדבריהם אבל בתרומה של תור

כי מדאמרינן ולענין תרומה בזמן הזה פסק הר"א אב"ד ז"ל כר' יוסי דאמר ירושה שניה יש להן שלישית אין להן וכר' יוחנן דקאי כותיה, ומיהו לא משמע ה
יוסי דאת"ל דמשום דאוקימנא לה הכא כרבנן דר'  עלה דההיא דשתי קופות בר"פ אלו עוברין הב"ע בתרומה בזמן הזה דרבנן דאלמא סוגיא דגמרא כרבנן דר'

עת הרמב"ם יוסי מש"ה קאמר התם בתרומה בזמן הזה דהיא דרבנן אליבא דרבנן דר' יוסי א"כ לימא הא מני רבנן היא דאמרי תרומה בזמן הזה דרבנן, וכן ד
 מופלא סמוך לאיש.ז"ל דתרומה בזמן הזה דרבנן וחלה בזמן הזה דרבנן כדאיתא בשלהי יוצא דופן בשמעתא ד

 ב עמוד אדף כ תורת הבית הארוך בית ד שער ב

 ,לזו ואינו יודע אם לזו או ,כגון שהיו לפניו שתי קדירות ונפלה חתיכת נבלה וכיוצא בזה לתוך אחת מהן ,איסור שנפל למקום אחד ואינו ידוע לאיזה מקום נפל
ותולין שאיסור לתוך איסור  ,אם האיסור מאיסורן של דבריהם הולכין בה להקל ,שאין בשל היתר ששים לבטלה פ"אע ,אם האחת של איסור והשניה של היתר

א הרי זה כאיסורין של דבריהם שהרי מדאוריית ,אם היתר שבקדירה רבה על האיסור שנפל כאן ,נפל. וכן אפילו היה האיסור מאיסורי תורה אם מינו במינו הוא
שהרי  ,הרי זה כאיסורים של דבריהן ,אם יש בקדירה ההיתר למעלה מכדי אכילת פרס כנגד כזית של האיסור ,הוא מין בשאינו מינו וכן אם .בטל הוא ברובא

יסור ואני אומר איסור לתוך א ,וכיון שאין כאן אלא איסור של דבריהם הולכין להקל ,מדאורייתא אפילו נפל בבירור לתוך ההיתר כבר נתבטל ואפילו מבשא"מ
וכמו  ,דהוה ליה כחצי שיעור ,דטעמו ולא ממשו דאורייתא אלא שאין לוקין עליו ,למי שסובר דאפילו למעלה מכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא "מנפל. ומ

נתבאר בשער דכל ספק בשל תורה לחומרא דבר תורה וכמו ש ,אין הולכין בזה להקל ועד שנדע שיש בו ששים אסור מספק ,שכתבנו בשער הראשון של בית זה
 הראשון. 

ל שולפניהן שני סאין אחד  ,שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה)פב.( וביבמות בפרק הערל )פסחים מד.( ותניא בברייתא ומייתינן לה בפרק אלו עוברין 
עיקרן שאו באיסורין  ,רומה נפלה. וההיא בדרבנן היאותרומה לתוך ת ,שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ,מותרין -ונפלו אלו לתוך אלו  ,חולין ואחד של תרומה

ר רבי יוחנן סב ,פליגי רבי יוחנן וריש לקיש בתרומה בזמן הזה אי דאורייתא או דרבנן)פא.( או באיסורי תורה ובשיעורין דרבנן. דבפרק הערל  ,של דבריהן
והתניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי  ?וריש לקיש סבר דרבנן. ואקשינן וסבר רבי יוחנן תרומה בזמן הזה דאורייתא ,דאורייתא

ש והוא ואמר ריש לקי ,שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך תרומה נפלה ,מותרין -ונפלו אלו לתוך אלו  ,סאין אחת של חולין ואחת של תרומה
ן הא ופרקינן אמר לך רבי יוחנ .אלא לר' יוחנן קשיא ,בשלמא לריש לקיש קסבר בדרבנן נמי בעי ריבויא ,פ שלא רבו"ור' יוחנן אמר אע ,שרבו חולין על התרומה

אן אמר רבי יוחנן מ .לישית אין להןש ,ירושה ראשונה ושניה יש להן ",אשר ירשו אבותינו וירשתם"דתניא בסדר עולם  ,ואנא דאמרי כרבי יוסי ,מני רבנן היא
 תנא סדר עולם ר' יוסי. הנה שבאיסורין שעיקרן מדבריהם היא שאמרו כן. 

 ?יתאואקשינן וכזית בכדי אכילת פרס דאורי ,דרבנן. דגרסינן בפסחים פרק אלו עוברין כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא [:]דף כבוכן באיסורי תורה ובשיעורין 
מר תרומה איתיביה שתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי קדירות אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני או

ביה ואמרינן עוד איתיואי אמרת אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרו שאני אומר. ופרקינן הנח לתרומת תבלין דרבנן.  ,לתוך תרומה נפלה וחולין לתוך חולין נפלו
ופרקינן בתרומה  ,אמאי אמרינן שאני אומר ,שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי סאין וכו' ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא

 ,כזית בכדי אכילת פרס דרבנן הוה ניחא ל"ואפילו הכי למאי דס ,דאפילו בתרומה דאורייתא קאמר ל"א מאן דמקשה מעיקרא הוה סבזמן הזה דרבנן. אלמ
דהא על כרחך ההיא דשתי  ,עכשיו אין כאן אלא איסור דרבנן. ואי קשיא לך אי הכי מאי קשיא ליה מ"דהא מ ,ושיעורין דרבנן שפיר אמרינן בהו שאני אומר

 י בשאינו מינו כגון חטים לתוך שעורים לעולם אינו בטל ולאקופות לאו דאורייתא היא ואף לכשתמצא לומר בתרומה דאורייתא דעל כרחין במין במינו היא דא
פות רבותי אמרינן בכי הא שאני אומר דהא אפשר לסלק ועל כרחך במינו קא אמר ובמינו ליכא מאן דאמר כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא. כבר תירצו בתוס

 רייתא אף במינו הוה לן להחמיר מדרבנן בדכוותה ולא נימא שאני אומר. הצרפתים ז"ל דהכי קאמר אם איתא דכזית בכדי אכילת פרס בשאינו מינו דאו

ואני אומר מה שנפל לתוך התרומה תרומה היתה ומה שנפל לתוך  ,אפילו הכי תולין להקל ,מיהא דאפילו בדאיכא תרתי כלומר דנפלה חדא לתוך חוליןושמעינן 
ונפלו אלו לתוך אלו  ,ולפניהן שתי חתיכות אחת של נבלה ואחת של שחוטה ,חולין חולין היו. ודכוותה היו לפניו שתי קדירות אחת של היתר ואחת של איסור

ינו אם יש בהיתר יתר מכדי אכילת פרס בכנגד חתיכת הנבלה שאפילו נפלה נבלה לתוך וכן אפילו היה מין בשאינו מ ,מין במינו הוא וההיתר רבה על האיסור
ואי נמי כזית של שומן גיד הנשה דרבנן וכזית של שומן דהיתר ונפלו אלו לתוך אלו אני אומר היתר לתוך היתר נפל  ,קדירה של היתר אין כאן אלא שיעור דרבנן

שהרי לא  ,שיש לתלות בזה להקל ולומר לתוך של איסור נפלה ,אלא חתיכה אחת של איסור ונפלה לתוך אחת מהן בשאין שםוכל שכן ואיסור לתוך איסור נפל. 
שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ונפלה סאה של  )פ"ז מ"ה( ראינו שנפל כלום לתוך של היתר. וכן שנינו במסכת תרומות פרק האוכל תרומה מזיד



למה הביאו ביבמות ובפסחים ברייתא דשתי קופות ולפניהן שתי  כ"א "תואלתוך תרומה נפלה.  דוע לאיזו מהן נפלה הרי אני אומרתרומה לתוך אחת מהן ואין י
דאע"ג דאיכא תרתי שאני אומר כמו  ,יש לומר דניחא ליה טפי לאיתויי ברייתא משום דמההיא איכא ריבותא טפי ,ולא הביאו הא מתניתין דתרומות ,סאין

 שאמרנו אפילו הכי תלינן להקל. 

ין ן אחת של חולוביבמות נחלקו ר' יוחנן וריש לקיש אי בעינן ריבויא או לא. דגרסינן התם תניא שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהן שתי סאי
 ,דקסבר ריש לקיש דאפילו בדרבנן בעינן ריבויא ,. אמר ריש לקיש והוא שרבו חולין על התרומהואחת של תרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני אומר וכו'

טל ואקשינן וסבר ר' יוחנן בדרבנן לא בעיא ריבויא והתניא מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונ ,ור' יוחנן אמר אעפ"י שלא רבו חולין על התרומה
ר ם דאיכא למימסאה כשר. ואמר רב יהודה בר שילא אמר רב אסי אמר ר' יוחנן עד רובו מאי לאו דנשתייר רובו לא דלא נישקול רובו. ואי בעית אימא שאני הת

ינן ו ודאי שנפלה לתוך החולין שאני אומר לתוך תרומה נפלה ולפיכך תולין להקל אפילו לא רבו חולין על התרומה. ושמעינן מיהא דאקשכלומר שאינ .שאני אומר
לי  מהלי באיסורין דרבנן לוקשיא שיהו חולין כתרומה מיהא בעיא דאי לאו הכי לא אמרינן שאני אומר.  "מדלא בעי ר' יוחנן ריבויא מממקוה לר' יוחנן דאע"ג 

ומות דהא כיון דמספקא לן אי נפלה תרומה לתוך חולין או לא הוה ליה ספק בדרבנן ולקולא. ושנינו בתוספתא תר ,ריבויא לריש לקיש ואפילו חד בחד לרבי יוחנן
לין אומר משל חו [.]דף כגהריני  ,תןפרק הזורע פשתן של תרומה היו לפניו שתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ונתן מאחת מהן ואין ידוע מאי זה מהן נ

יון דכיון שבודאי נפלה כאן תרומה אלא שאין ידוע לאי זו אין אומרין בכי הא ספיקא דרבנן לקולא. ומיהו כ ל"ונאלמא לעולם תולין להקל בשל דבריהם.  .נתן
דקשיא לי הא דתנן במסכת תרומות פרק המפריש מקצת תרומה ומייתינן לה בריש  אלאדקופות מוחלקות סגי לריש לקיש בריבויא ולר' יוחנן אפילו חד בחד. 

ע רבי אליעזר אומר רואין אותן כאלו הן פרודות והתחתונות מעלות את העליונות. ר' יהוש -פרק קמא דביצה הדורס קציעות על פי הכד ואין ידוע אי זו היא 
 ,את פי הרב רמב"ן ז"ל ותירץ לי דהתם כשהם של אדם אחד אי נמי בשל שני בני אדם וכשבאו לישאל בבת אחת ושאלתיאומר לא תעלה עד שיהא שם מאה כד. 

ניהן דכל בדרבנן תולין להקל דומיא דשני שבילין ובשיש בי ,אבל אם היו חביות של ב' בני אדם ובאו לישאל בזה אחר זה אפילו לא היו שם מאה כד כולן מותרות
וכדאמרינן  ,ולה להקל אפילו בשבאו שניהם בבת אחת. ובודאי דלגבי שני שבילין תולין טהור בטמא כדבריו ואפילו באו לישאל בבת אחתאחת של תרומה אני ת

ומיהו הכל. בנדה בריש פרק האשה שהיא עושה צרכיה אמר ר' יוסי בר חנינא טהור ותלוי שהלכו בשני שבילין אחד טמא ואחד טהור תולה טהור בתלוי לדברי 
)הערה אישתמיטתיה מתניתין ינו מחוור בעיני דאם איתא הוה להו לפרושי התם בחביות של אדם אחד או שבאו לישאל בבת אחת וכדרך שפירשו בשני שבילין. א

שניה דמיירי בבאו לשאול בזא"ז תרומות פ"ג מ"ב ופ"ז מ"ו דאפילו בשניהם חולין מותרין שתיהן וע"כ מטעם הרמב"ן ז"ל וכדמוקי הירושלמי רישא דמתניתין אכל אחר את ה

ד ועובזא"ז בכל גווני תלינן(.  כן ה"נ גם בסיפא מיירי בכה"ג והוא ברור. אמנם גם חילוקו של הרשב"א ז"ל מוכרח מן התוספתא היה טבל וכו' כדלקמן אבל רק לענין ב"א אבל
אבל  ,פנות ולהתערב יחד אנו רואין אותן כאלו הן אחת ומצטרפותמשמע בהיפך דכשהן של אדם אחד שראויות להת (ו"ו הט"פ) דאדרבה בתוספתא תרומות

רות בעלייה כשהן של שני בני אדם או אפילו של אדם אחד ואין דרכן להתערב יחד אין מצטרפות. דתניא התם פ' סאה תרומה שתי קופות בשתי עליות שתי מגו
 לות זו את זו בזו מאה ובזו אין מאה הריני אומר לתוך מאה נפלה. פירוש שתי קופותאחת יעלו ר' יהודה אומר לא יעלו ר"ש אומר אפילו הן בשתי עירות מע

בירושלמי מה בשתי עליות ואיני יודע באי זו מהן נפלה מצטרפות אבל שתי מגורות דוקא בעלייה אחת מצטרפות אבל בשתי עליות אין מצטרפות. ואמרינן עלה 
ות מגורות אין עשויה להתפנות. אלמא ממנה אתה דן לשתי קופות של שני בני אדם שאין עשויות להתפנות בין קופות למגורות. ופריק קופות עשויות להתפנ

ממנה אנו למדין דיותר יש להקל ולומר שיצטרפו ויעלו  מ"מ ,שיש לדון בזה וכמו שאני עתיד לכתוב בעזרת השם ג"ד שאין מעלות זו את זו. ואעבמקום אח
אלא בכל אחת ואחת אני אומר לא  ,אדרבה כשהם לשני בני אדם אין צריכות שיעור ולפי דברי הרב ז"לבאדם אחד ממה שיצטרפו ויעלו בשהם לשני בני אדם. 

לפי שאין אומרין שאני אומר אלא במקום שאינו צריך ליבטול  מסתברא ליאלא וכל אחד ואחד אוכל את שלו ואפילו לא היה בשתיהן כדי להעלות.  ,בזו נפלה
אלא  ,כלל כשתמצא לומר כאן נפלה כגון שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה דכשתמצא לומר תרומה לתוך תרומה נפלה לא מדין ביטול אתה מתירה

וכן שתי קופות אחת מדומעת ואחת שאינו מדומעת דתנן בפרק ששי של תרומות  .וליןממילא יש לה מתירין שקופת התרומה נשארה בהיתרה כמו שהיתה וכן הח
אבל כשאין  ,אחת מדומעת ואחת שאינו מדומעת אני אומר מדומעת לתוך מדומעת נפלה לפי שבכל אלו תלינן תרומה לתוך תרומה משום דיש היתר לשתיהן

שלא התירו ספק מדומע  ,היה טבל ומעשר ראשון ומעשר שני הרי זו אסור ,היא דשתי קופותהיתר לשתיהן אלא בביטול לא. דתניא בתוספתא תרומות גבי ה
זו נשארה בהיתירא וזו  ,כלומר בשתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה דכשאתה תולה תרומה בתרומה יש מתירין לשתי הקופות ,אלא בשיש לו מתירין

אלא אם יש בהן  ,הרי אתה אוסרן ,כלומר אם אתה אומר שהתרומה בתוך הטבל או בתוך המעשר נפלה ,אבל אם אתה תולה את התרומה בטבל ,בהיתירא
 - ך אחת מהןונפלה לתו ,ולפניהן סאה של תרומה טמאה ,שיעור כדי להעלות את התרומה. וכן אפילו היו שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה טהורה

נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן  ,דתניא בתוספתא שתי קופות אחת של תרומה טמאה ואחת של חולין טהורין ,יש בהן כדי להעלות כ"אא ,שתיהן אסורות
 וחולין טהורין לא יאכלו בטהרה עד שיתחשבו שאין בכל העיסה ועיסה כביצה. שתי קופות ,הריני אומר לתוך תרומה טמאה נפלה ,ואיני יודע לאיזו מהם נפלה

אם יש בהן להעלות זו  ,שתיהן אסורות ,נפלה סאה תרומה טמאה לתוך אחת מהן ואיני יודע לאיזו מהן נפלה ,של חולין טהוריןאחת של תרומה טהורה ואחת 
לא ווזו וזו לא יאכלו בטהרה עד שיתחשבו שאין בכל עיסה ועיסה כביצה. וכיון שכן כל שאם אתה אומר אני אומר בזו נפלה  ,מעלות זו את זו ,זו[ :]דף כגאת 
ל כגון אבל כל שאתה צריך לשיעור כדי לבט ,אתה תולה להקל ואומר בזו נפל ,אתה יכול להתיר את שתיהן בלי שתצטרך לשום שיעור לבטל את האיסור ,בזו

ן בה כדי כיון שאי ,עדיין אין אתה מתיר את השנית אלא אוסרה ,שאלו אתה אומר לא לתוך זו נדרסה אלא לתוך חברתה ,החביות פ"ליטרא קציעות שנדרסה ע
לפי  ,יש בשתיהן ששים או מאה של היתר כנגד האיסור אא"כלא תתיר  ,לשיעורין אם באנו להתירן אפילו בפרודות פ"ור. וכיון שאנו צריכין עכלבטל את האיס

 מה שהוא איסור. 

ובאיסורין שעיקרן של דבריהם ובאיסורין שעיקר דבר תורה ושיעורין מדבריהם גם בהן  .כרבי יוחנן דלא בעי ריבויא כל מקום שיש לומר אני אומר ל"וקיימ
אבל להקל בשל תורה לא  ,והוא שרבה עליו היתר עד כדי שיתבטל דבר תורה בתוכו דכל שדבריהם הקלו לומר שאני אומר ,תולין להקל ואמרינן שאני אומר

 אמרו וכמו שכתבנו. 

 ,אם מין במינו הוא שבטל ברוב מדאורייתא ,ואינו יודע לאי זו מהן נפלה ,ונפל איסור לתוך אחת מהן ,היתר ואחת של איסורולפיכך שתי קדירות אחת של 
ואם הוא  ,אם שיעור ההיתר כשיעור האיסור אני תולה להקל ואומר שאני אומר איסור לקדירה של איסור נפל ,אעפ"י שהחמירו עליו חכמים להצריכו ששים

ו וכפי דעת האומרים דטעמ .י אומר איסור לתוך איסור נפלאנ כ"אני אומר ג ,ינו כל שהאיסור מועט שאין בו כנגד ההיתר כזית בכדי אכילת פרסמין בשאינו מ
ל אעפ"י אבל למעלה משיעור ששים אינו דבר תורה ותולין בו להק ,ולא ממשו דאורייתא אין תולין להקל במין בשאינו מינו עד שירבה היתר על האיסור ששים

 שהחמירו חכמים להצריכן יותר מששים. 

שתיהן אסורות עד שיהיה בין שתי הקדירות של היתר כדי להעלות שתיהם את האיסור. ואם היו שתי הקדירות של היתר ונפל  ,היו שתי הקדירות של היתר
מר אני או ,ידוע לאי זו נפלה ואינונפל איסור בתוך אחת מהן  כ"ואח ,ואין בה כדי להעלות ונאסרה מחמת מעוטה ,לאי זה מהן נפל ויודעאיסור בתוך אחת מהן 

ואחר  ,דתניא בתוספתא תרומות נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן וידוע לאי זו מהן נפלה ,ומן הטעם שאמרנו ,למקום שנפל איסור ראשון לשם נפל איסור שני
מהן  ולומר למקום שנפלה ראשונה נפלה שניה. נפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאי זוהריני יכול לתלות  ,כך נפלה שניה ואין ידוע לאי זו מהן נפלה

 . ]ע"כ[ אינו יכול לתלות ולומר למקום שנפלה שניה נפלה שם ראשונה ,ואחר כך נפלה שניה וידוע לאי זו מהן נפלה ,נפלה

 אם יש באחת מהן כדי להעלות את האיסור ובשניה אין שיעור להעלות גם בזו תולין להקל ואומרים לזו ,היו שתי קדירות של היתר ונפל איסור לתוך אחת מהן
שאף כשאתה תולה בזו שיש בו כדי לבטל נשאר הכל על היתירו כמו שהיה מתחילה. ותניא בתוספתא תרומות  ,ומן הטעם שכתבנו ,שיש בו שיעור כדי לבטל נפל

 לתוך מאה נפלה.  בזו מאה ובזו אין מאה הרי אומר

והיינו  ,אבל יש בין שתיהן לבטלו אם שתיהן של אדם אחד הן רואין את שתיהן כאלו הן כאחת ומצטרפין ומעלין ,ואם אין באחת מהן כדי לבטל את האיסור
ומר ונות מעלות את עליונות. ר' יהושע אר' אליעזר אומר רואין אותן כאלו הן פרודות והתחת -דתנן ליטרא קציעות שנדרסה על פי הכד ואינו ידוע אי זו היא 

פ"ו( שתי לא תעלה עד שיהא שם מאה כד. ואפילו היו שתי קדירות בשתי עליות ואינו ידוע לאי זו נפל שתיהן מצטרפות ומעלות דתניא בתוספתא תרומות )
 מא. קר אפילו הן בשתי עירות מעלות זו את זו וקיימא לן כתנא קופות בשתי עליות שתי מגורות בעליה אחת הרי אלו יעלו ר' יהודה אומר לא יעלו ר' שמעון אומ



כתב רבינו שמשון ז"ל בפירוש המשנה במסכת תרומות )פ"ד( שאינן מצטרפות. והביא ראיה ממה ששנו בתוספתא זו  ,אבל אם היו שתי קדירות לשני בני אדם
אחת יעלו אבל בשתי עליות לא יעלו. ומפרש בירושלמי )תרומות פ"ד ה"ח( מה בין  שכתבנו משתי קופות אפילו בשתי עליות יעלו ואלו במגורות קתני במגורה

כן להתפנות קופות למגורות קופות דרכן להתפנות מגורות אין דרכן להתפנות. ופירש הוא ז"ל קופות עשויות הן להתפנות ולהתערב יחד אבל מגורות אין דר
וכתב הוא ז"ל לפי טעם זה נראה דהאי דמעלות זו את זו כשיש בזו חמשים ובזו חמשים היינו כששתיהן ולהתערב יחד כלומר וכל העשוי להתערב כמעורב דמי. 

זק עוד הרב ז"ל הסברא הזו ממה ששנו בסיפא של אותה תוספתא ישל אדם אחד שדרכן להתפנות ולהתערב אבל בשל שני בני אדם שאין דרכן להתערב לא. וח
וך מאה נפלה ואיכא למידק למאי נפקא מיניה כי איכא באחת מאה והא אפילו ליכא בכל חדא אלא חמשים מעלות זו בזו מאה ובזו אין מאה הריני אומר לת

דבין של אדם אחד בין של שני בני אדם מצטרפין ומעלין שאם כן ליטרא קציעות דוקא בשכל הכדין לאדם  ולי נראהאת זו אלא חמשים לתרי גברי איצטריך. 
ה נן פרודות היאחד הא בשני בני אדם אינן מצטרפין ואם כן כשם שחלקו שם בשחורות ולבנות אם מעלות זו את זו וכן בעגולין גדולים וקטנים ובפרודות ושאי

ו סאה תרומה בתוך אחת מהן ואין ידוע לאיז[ .]דף כדד לשני בני אדם. ומתניתין נמי סתמא קתני שתי קופות שני מגורות שנפלה להם גם כן לחלק בין אדם אח
תא בזו מאה מהן נפלה מעלות זו את זו ולא חלק בין אדם אחד לשני בני אדם. ומיהו אפשר דמאי דלא פריש במתניתין פריש בברייתא. ומיהו מה ששנו בתוספ

אלא נראה לי שהטעם בזה לפי שאין דבר מצטרף לבטל  .משים אני אומר לתוך של מאה נפלה מסתברא לי שאינה ראיה דוקא להעמידה בשני בני אדםובזו ח
 את האיסור אלא מה שנכנס בספק מחמת האיסור דכלפי שהאיסור מכניסו בספק מתעורר הוא לבטלו מה שאינו נכנס בספק איסור מחמת האיסור מה לו

 ף עם אחר לבטל את האיסור דומה קצת למה שאמר ר' יהושע שאין התחתונות מעלות את העליונות לפי שלא נכנסו התחתונות בספק כלל מחמת ליטראלהצטר
כן ואם  קציעות התרומה שנדרסה על פי הכד. וכיון שכן כשיש באחת מאה לא נכנסה היא בספק איסור שהרי אפילו תמצא לומר שבתוכה נפלה הרי זו מותרת

שאין כשאין בשניה אלא חמשים לולי מדה זו שאנו תולין לומר בתוך של מאה נפלה אותה של חמשים היתה אסורה שהרי אין לה מי שיצטרף עמה להעלות 
ש לנו להתיר ראוי להצטרף אלא הנכנס בספק. ולפיכך שנינו שאעפ"י שאין להתירה מצד אותה מדה שאנו מצטרפין שתי קופות להעלות את האיסור מכל מקום י

בפרק שני  מצד מדה אחרת שאנו תולין במקום שיש מתירין. עוד אפשר לומר שלא שנו בזו מאה ובזו אין מאה הריני אומר לתוך מאה נפלה אלא מפני ששנינו
רים. וגרסינן בירושלמי של מסכת ערלה התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי החלה והביכורים עולין באחד ומאה ומצטרפין זה עם זה וצריך לה

 ע לאיזו נפלהבמסכת תרומות ר' זירא ור' חייא בשם ר' שמעון היו לפניו שתי קופות בזו חמשים סאה ובזו חמשים ונפלה סאה תרומה בתוך אחת מהן ואין ידו
ר לתוך מאה נפלה ומשם הוא מרים ולא רצה להעלות מזה מעלה מחצה מזו ומחצה מזו מעלה. ולפיכך שנו כאן שאם היו באחת מאה ובאחת חמשים אני אומ

פלה סאה משל חמשים. וכדגרסינן נמי בירושלמי של מסכת תרומות בפ"ד את אמר קופות מעלות מגורות אינן מעלות היך עבידא שתי מגורות בשתי עליות ונ
וגג היא מותרות ואינה צריכה עלייה שכבר עלתה תרומה לתוך אחת מהן שתיהן אסורות ריבה על אחת מהן ובטלה שוגג מעלה ומתיר והשניה לכשירבה לה ש

ה תרומה. אלמא אפילו מאותה שלא היו בה מתחלה אלא חמשים ואלו רצה מזה מעלה ואלו רצה מזה מעלה כשריבה על האחת והתירה ממנה מרים כל הסא
צריכין אנו לחוש לדברי  "מאומר לתוכה נפלה. כנ"ל. ומ כל שכן זו שמשעת נפילה היה בה מאה והיא מותרות גמורה בלא צירוף השניה שממנה הוא מרים שאני

 הרב רבי שמשון ז"ל שרב גדול ומובהק הוא.

 דף כא עמוד ב תורת הבית הקצר בית ד שער ב

  .בביאור ספק התערובות -השער השני  [א:]דף כ

אם  ,ונפלו אילו לתוך אילו ,שתי קדירות אחת של היתר ואחת של איסור ?איסור שנפל למקום אחד ואינו ידוע לאיזה מהם, יש בזה להקל ולהחמיר. כיצד
והיתר לתוך קדירה של היתר נפל, ואפילו אין ההיתר שבקדירה רבה על האיסור שנפל  ,איסורן של דבריהם הוא אני אומר איסור לתוך קדירה של איסור נפל

ונפלה אחת מהן  ,ולפניהם שתי חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב גיד הנשה ,וצא בוואחת של נבילה וכי ,שתי קדירות אחת של בשר שחוטה ?כאן. כיצד
ת של עו"ג ואח לתוך קדירה זו ואחת לתוך קדירה זו, אני אומר שומן לתוך היתר נפל וחלבו של גיד לתוך האיסור נפל. וכן הדין לשתי קדירות אחת של גבינה

סור לתוך אחת מהן וחתיכת גבינה כשירה לתוך האחרת וכן כל כיוצא בזה. וכן הדין לחתיכה אחת של אי [.]דף כבתיכת גבינה של עו"ג ונפלה ח ,של גבינה כשירה
אבל אם רבה האיסור על ההיתר אין תולין  ,כשאין האיסור שנפל רבה על ההיתר ?שנפלה לתוך אחת מהן אני אומר לתוך של איסור נפלה. במה דברים אמורים

 כל כך להקל לומר לתוך איסור נפל. 

 עד שירבה ההיתר על האיסור עד כדי שיתבטל בתוכו מדברי תורה. היה ההיתר רבה על האיסור ,היה איסור מאיסורי תורה אין תולין בו לומר לתוך איסור נפל
 תולין גם בזה להקל לומר איסור לתוך איסור נפל.  ,כדי שאילו נפל איסור זה לתוכו היה בטל מדין תורה

אם רבה ההיתר שבקדירת ההיתר קצת על חתיכת  ,ונפלה חתיכת נבילה לתוך אחת מהן ,שתי קדירות אחת של בשר שחוטה ואחת של בשר נבלה ?כיצד [:]דף כב
 הקילו בו כמונבילה שנפלה כאן תולין להקל כמו שאמרנו, לפי שדבר תורה מין במינו בטל ברוב ואעפ"י שהחמירו חכמים להצריכן ס' כל ששיעורו של דבריהם 

 שבארנו. 

 מפני שאין מתבטל מין בשאינו מינו דבר תורה בפחות ,רבה ההיתר על איסור ס'אין תולין להקל עד שי ,היו שתי הקדירות ממין אחד ושתי החתיכות ממין אחד
 מס'. ויש מקילין כל שאין בו כזית בכדי אכילת פרס. 

 ונפלה אחת מהן בידוע לתוך הקדירה ,כגון שומנו של גיד וקנוקנות שבו וכיוצא בו ,היו שתי חתיכות אחת של היתר ואחת של איסור מן האיסורים של דבריהם
 שאין ההיתר רבה על החתיכה שנפלה פ"אומר של היתר נפלה כאן, ואעשאני  ,מותר -ידוע איזה חתיכה אם של שומן גיד הנשה  [.]דף כגואינה  ,של בשר שחוטה

 כאן וכמו שבארנו. ואם איסור של תורה הוא אין מתירין עד שירבה ההיתר על האיסור על הדרך כמו שבארנו. 

תיהן ונפלה אחת כאן ואחת כאן ש ,ואפילו מאיסורים של דבריהם ,ולפניהן שתי חתיכות אחת של היתר ואחת של איסור ,היו שתי קדירות ושתיהן של היתר
שאני אומר איסור לתוך  ,אבל בשיש באחת מהן לבטל שתיהן מותרות ,בשאין באחת מהן כדי לבטל האיסור ?א"בזו יותר מבזו. בד אסורות שאי אפשר לתלות

 אותה שיש בה כדי לבטל נפל. ואין הפרש בדבר זה בין ששתי הקדירות של אדם אחד ובין שהאחת לאחד והשנית לאחר. 

ומר ואין ידוע לאיזה מהן נפל, אני א ,איסור אחר לתוך אחת מהן [:]דף כגוחזר ונפל  ,ל היתר ונפל איסור לתוך אחת מהן וידוע לאיזה נפלהיו שתי קדירות ש
 לאיזו מהן וידוענפל איסור לתוך אחת מהן  כ"ואח ,ידוע לאיזו מהן נפל ואין ,למקום שנפל האיסור ראשון שם נפל האיסור השני. נפל האיסור לתוך אחת מהן

 דאין אומרים למקום שנפל האיסור האחרון נפל הראשון.  ,נפל, שתיהן אסורות

 אבל יש בין שתיהן כדי לבטל, שתיהן מצטרפות ,ואין באחת כדי לבטל האיסור ,ואינו ידוע לאיזו נפל ,היו שתי קדירות של היתר ונפל איסור לתוך אחת מהן
בשהיו שתיהן לאדם אחד עשוי  ?לבטל את האיסור. ולא עוד אלא אפילו היתה אחת בבית והשניה בעלייה מצטרפות לבטל את האיסור. במה דברים אמורים

חד אין מצטרפין. ויראה לי שאפילו היו לשני בני אדם. אלא שאכאילו נתערבו. אבל היו לשני בני אדם [ .]דף כדלהתערב במקום אחר ולפיכך רואין אותן מעתה 
 מגדולי המורים אוסר ויש לחוש ולהורות הלכה למעשה כדבריו.

 דף כב עמוד א בדק הבית על תורת הבית בית ד שער ב

ואם האחת של היתר  ,ואינו יודע באיזו נפל ,כגון שתי קדירות ונפל חתיכות איסור לתוך אחת מהן ,איסור שנפל ואינו יודע להיכן נפל :כתב החכם [.]דף כב
כגון מין במינו ואיכא רובא היתירא  ,וכן באיסורין של תורה ושיעורין דרבנן .ותה של איסור נפל באיסורין דרבנןוהשנית של איסור תולין להקל לומר שלתוך א

כיון  ,לין להקל לומר שלתוך אותה של איסור נפל ולא בזו של היתר כללאף בזו תו ,ומדרבנן חד בתרי בטיל ואיכא קדירה אחרת של איסור ,כנגדן של איסור
ממשו דרבנן  דאפילו אם איתא דנפל לזו של היתר לא מיתסרא דאורייתא, וכן אפילו במין בשאינו מינו כל היכא דליכא ממשו של איסור למאן דאמר טעמא ולא

ממשא ואין באיסור כנגד אותה קדירה של היתר בכדי אכילת פרס דאורייתא. מכלל דבציר ואיכא רובא היתירא, וכן אפילו היכא דאיכא טעמו של איסור ו
ל מקום מהכי לאו דאורייתא, ויש מי שאומר דלדברי האומר כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אף בפחות מיכן איסור תורה עד דאיכא ס' דבטיל טעמא ומכ

בהא דאמרינן מין במינו ברובא מהא דאמרינן בפסחים  והקשה החכםלוקין ע"כ. ולשון אחרון זה עיקר. אין לוקין עליו בפחות מיכן דה"ל כחצי שיעור דאין 



אחד של דאמר ר"י כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא ומותבינן עלה מדתניא ב' קופות אחת של חולין ואחת של תרומה ולפניהם שני סאין אחד של חולין ו
ואי אמרת כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא אמאי אמרינן  ,תרומה נפלהתרומה ונפלו אלו לתוך אלו מותרין שאני אומר חולין לתוך חולין נפלו ותרומה לתוך 

פרס שאני אומר דמתרצינן בתרומה בזמן הזה דרבנן, ואם איתה הול"ל התם במין במינו דמדאורייתא בטל ברובה. וכתב דאם איתא דכזית בכדי אכילת 
ני אומר. ואינו נכון, דכל בדרבנן מקילינן, אלא האי דלא אהדר ליה משום עדיפא דאורייתא בשאינו מינו אף מינו ה"ל להחמיר מדרבנן בדכותה ולא נימא שא

 ליה משני דאיהו סבר דתרומה בזמן הזה דרבנן. 

 והביא ,דאיסורא דרבנן ג"יתירא איכא רובא איסורא ואעעוד כתב החכם שאין תולין בכיוצא בזה אפילו באיסורין דרבנן כל היכא דאלו איתא נפל לה [:]דף כב
דריש לקיש אמר והוא שרבו חולין על התרומה  ,ראיה לדבריו מההיא דאמרינן שתי קופות אחת של חולין ואחת של תרומה דאיפליגו ר' יוחנן וריש לקיש עלה

ומקשינן  ,ולין על התרומהשלא רבו ח פ"ור' יוחנן אמר אע ,יכא רבייהלא אמרינן שאני אומר אלא היכא דא ,דאע"ג דאיסורא דרבנן דבתרומה דרבנן איירינן
 ואמר רב יהודה בר שילא א"ר אסי אמר ,והתניא מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר ,עלה ומי אמר ר' יוחנן בדרבנן לא בעינן רבייה

ואפשר שמעולם לא נפל כאן איסור. וכתב  ,אומר ואב"א שאני התם דאיכא למימר שאני ,דלא לישקול רובו ,לא -? מאי לאו דנשתייר רובו ,ר' יוחנן עד רובו
ינן מכל מקום שיהו חולין כתרומה מיהא בעינן ע"כ. ואינו נכון, דכיון דאמר ,החכם ושמעינן מהא דמקשינן ממקוה לר' יוחנן דאע"ג דלא בעי רבי יוחנן רבייה

דכיון דאיסורין דרבנן תולין להקל כל  ,לא בעינן לא רבייה ולא פלגא ,שאני התם דאיכא למימר שאני אומר ,בלישנא אחרינא דהוא לישנא בתרא והוא עיקר
 היכא דאיפשר לומר דלא נפל הכא איסורא כלל. 

ונות, ת והתחתונות מעלות את העליר' אליעזר אומר רואין אותן כאלו הן פרודו ,והוי יודע דכי אמרינן בליטרא קציעות שדרסה על פי הכד ואינו יודע באיזו היא
רבנן דין וכן הא דאמרינן בתרומות שתי קופות בשתי עליות שתי מגורות בעליה יעלו, לא נאמרו קולות אלו אלא באסורין דרבנן או באיסורי תורה ושעור .[דף כג]

 לח בלול במין במינואבל כל היכא דאית ביה טעמא ודאי כל היכא דיהיב טעמא או שראוי ליתן טעם כגון  ,וכן יבש ביבש דלית ביה טעמא או לח ואית ביה ס'
אוי בטיל או רולא הוזכר דין זה בשום מקום בשום דבר שיש בו כדי ליתן טעם דטעמא לעולם לא  ,ואין בו ששים לא אמרינן ביה הני קולי אפילו באיסורין דרבנן

 דליכא טעמא כגון מין במינו.  ג"לנתינת טעם אע

מה החכם מסתברא לי שאין אומרין שאני אומר אלא במקום שאין אתה צריך לבטל כלל כגון שתי קופות דלכשתמצא לומר חולין לתוך חולין נפלו ותרועוד כתב 
טרפות זו שמצלתוך תרומה נפלה נמצא לא היה כאן איסור מעולם. והאריך בזה ודבריו נכונים הם וכן כתבתי ביבמות. וכן מש"כ שנראה לו בענין שתי קופות 

ש באחת עם זו לבטל האיסור שאין שום דבר מצטרף עם אחר לבטל האיסור אלא כשכל אחד נכנס לספק מחמת האיסור אבל מה שאינו נכנס עמו בספק כגון שי
 ם. מהן כדי שיעור ביטול אינו ראוי להצטרף עם האחר לבטל אלמלא מפני הטעם שאני אומר אין כאן מעולם איסור, גם אלה דברים נכוני

אבל מה שכתב במטבע קצר שלו בשתי קדירות שנפל איסור באחת מהן שמצטרפין לבטלו, זה אינו שלא נאמר זה הדין בשום דבר שיש בו בנותן טעם  ]דף כג:[
 יסור.או שראוי ליתן טעם אף על גב דלית ביה כגון מין במינו אלא אם כן בשיעור מאה לתרומה ויש ששים בכל אחת ואין ידוע באיזו נפל הא

 דף כב עמוד א משמרת הבית על תורת הבית בית ד שער ב

ה וז כתב שם כתב החכם איסור שנפל ואינו יודע וכו'. אמר הכותב: דברי המחבר דברי רבותינו בעלי התוספות הן וכן כתב גם הרב בעל התרומה ז"ל. [דף כב.]
הושע דאמר ודאי יותר נכון, דלאוקמא כמאן דאמר התרומה בזמן הזה דרבנן דוחק הוא, חדא דהא פלוגתיה דר"א ורבי יהושע היא במגילה וקיימא לן כרבי י

ים. שמעתי שמקריבין אעפ"י שאין בית ואוכלין קדשים אעפ"י שאין קלעים דקדושה שניה קדשה לעתיד לבוא וקדושה שלישית אין להם וכן פסקו הפוסק
 ואפילו למאן דסבירא ליה דקדושה ]שלישית[ יש להם זו שיטה פשוטה בגמרא שכל שאפשר להעמידה בכולי עלמא אינו מעמידה בפלוגתא: 

דלא בעי  ג"פורסם דעל כרחן ר' יוחנן אעעוד שם כתב החכם שאין תולין להקל בכיוצא וכו'. אמר הכותב: תמה אני איך נוכל לחלוק על האמת המ [:]דף כב
שלא רבו חולין על התרומה  פ"עאבל ודאי מדקאמר א ,הל"ל רבי יוחנן אמר אפילו רבתה תרומה על החולין כ"על מחצה מיהא בעי. ותדע לך דארבויא מחצה 

ר רובו לא נחלק על ריש לקיש אלא ברביות החולין הא כשרבתה תרומה מודה. ועוד תדע לך מדקא מותיב ממקוה דקאמר עד רובו ואמרינן מאי לאו דנשתיי
רבי יוחנן דאי לא אף לכשתמצא לומר דלא ופרקינן דלא נשקל רובא אלמא פשיטא להו דרבי יוחנן דלא נשקול רובו מיהא בעי והא דקופות בכי הא הוא דאמר 

מר שאני נשקול רובו תקשי ליה דאם איתא דר' יוחנן שרי אפילו ברביות התרומה. ומה שכתב דקיימא לן כלישנא בתרא דפריקו אב"א שאני הכא דאיכא למי
לא  ולעולם בקופות ,קופות לא בעי רבייה וזה ברוראבל ב ,אומר, מאי קא מייתי מהא ראיה דהתם הכי קאמר אב"א במקוה דלישתייר רובו קאמר כדקאמרת

 ודברים אלו פשוטים הם.  ,דקופות דלא להוי תרומה יתרה על החולין מיהא בעי וכדקאמר מעיקרא דלא נשקול רובו מ"אבל מ ,בעי רבייה כמקוה

 נכונה דהא ליטרא קציעות דרבנן הוין תיובתיה דבעינן מאהומה שכתב דאיסורין דרבנן תולין להקל כל היכא דאפשר לומר דלא נפל הכא איסורא כלל. לא דבר 
ואני אומר  כד ולא אזלינן בכל חד וחד לקולא לומר לא נדרסה כאן כלל. והו"ל לפרש כל היכא דאיכא אחריתי דאיסורא דאי נפל לתוכה לא מעלה ולא מוריד

 ומה לתוך תרומה נפל: איסורא לתוך האי דאיסורא נפל כענין שתי קופות דאחד תרומה ואני אומר תר

תב שכ עוד שם והוי יודע דהא דאמרינן בתרומות בשתי קופות בשתי עליות יעלו לא נאמרו וכו'. אמר הכותב: הוי יודע שאינו כן וכמה שגגות יש במה [.]דף כג
ר א כל ברוב נתיואין בדברים אלה שום סדר. שהרי בתחילת דבריו מודה באיסורין דאורייתא ושיעורין דרבנן ואם כן אפילו לח בלול אפילו באיסורין דאוריית

א. ועוד דהא שיעור דרבנן ואין טעם האיסור נרגש והיינו שתי מגורות דבפרק כל שעה למאן דהוא מקשי מינה למאן דאמר כזית בכדי אכילת פרס דאוריית
כזית משמע להו דאפילו אית ביה טפי מדאפילו יבש ביבש אנו מתירין ולאוכלן ביחד ואלו במין ושאינו מינו בדכותה היה טעמו נרגש ולמה אומרין בו שאני אומר 

 ,אני אומרבכדי אכילת פרס והוה פשיטא ליה למקשה דאפילו בתרומה דאורייתא אי לא אמרינן כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא דלכולי עלמא אמרינן ביה ש
ודלא כהלכתא כר' אליעזר דאית ליה קדושה שלישית יש ועוד דשתי מגורות בעלייה אחת ושתי קופות בשתי עליות כולהו מוקי להו בתרומה בזמן הזה דרבנן 

 להן ופליג עליה דר' יהושע ור' אליעזר ור' יהושע הלכה כר' יהושע. סוף דבר אינו יודע לו בזה שום סדר. 

ום דבר שיש בו בנותן טעם עוד שם מש"כ במטבע קצר שלו בשתי קדרות שנפל איסור לתוך אחד מהן שמצטרפות לבטל, זה אינו שלא נאמר דין זה בש :[דף כג]
 "כ. או שראוי ליתן טעם אף על גב דלית ביה כגון מין במינו אלא אם כן כשיעור מאה לתרומה ויש ששים בכל אחד ואין ידוע באי זו נפל האיסור ע

ות ומעלות, וכן כתבו גם כל אמר הכותב: כאן שנה בשגגה. וכבר כתבתי למעלה שאין לומר אלא אפילו שתי קופות ואין באחת מהן אלא חמשים מצטרפ
ות של נ' הראשונים כ"כ מפורש. ועוד דאם כן אין מצטרפים למאה שהוא שיעורן לתרומה אלא לפחות למאה ועשרים. ועוד אמרוה בירושלמי בהדיא בשתי קופ

בזו חמשים סאה ונפלה סאה תרומה בתוך אחת ונ', דגרסינן התם במסכת תרומות: ר' זירא ור' חייא בשם ר' שמעון היו לפניו שתי קופות בזו חמשים סאה ו
 .עלה מחצה מזו ומחצה מזו מעלה ע"כמה ואין ידוע לאיזו נפלה רצה להעלות מזו מעלה מזו מ

 שו"ת הרשב"א חלק ג סימן רנ

ואין באחת מהן כדי  ,יודע לאיזו מהם נפל ל איסור לאחת מהן ואינוהיו שתי קדרות ונפ ,של תורת הבית בשער השני מן הבית הרביעי כתבת ראיתי בקיצור
 .היו למדים דברים אלו ואמרת להודיעך יסוד דברים אלו ומהיכן ,הן לשני בני אדם וכו' לועד נראה לי שאפי ,לבטל האיסור וכו'

 ,כך שנוי במשנתינו בריש פ"ק דביצה ליטרא קציעות שנדרסה עפ"י הכד ואינו יודע איזו היא ,אם באת לשאול על שתי קדרות היכן מצינו שמצטרפות :תשובה
כלומר שאין התרומה אלא  ,ר' יהושע אומר לא תעלה עד שיהא שם מאה פרודין ,ר' אלעזר אומר רואין אותן כאלו הן פרודות התחתונות מעלות את העליונות

 אפתוהרי היא בטלה במאה פרודין. ושנו בתוס ,אפ"ה כיון שכלן בספק כלן מצטרפין לבטל ,הכד האחד פ"עאעפ"י שהליטרא לא נדרסה אלא באחד ומאה ו
. ואם אתה שואל ל כת"ק"שתי עירות מעלות זו את זו, וקיימר' יהודה אומר אפילו ב ,דתרומות שתי קופות בשתי עליות ושתי מגורות בעליה אחת הרי אלו יעלו

 תני אדם. דע שבאותה תוספתא דתרומודרות לשני בני אדם דיראה לי שהן מצטרפות, ובאת לשאול מנין דין זה בשהן של שני בעל מה שאמרתי שאפילו שתי ק
ובשתי מגורות אמרו בעליה אחת מצטרפות, ומשמע דבשתי  ,שבשתי קופות אמרו שאפילו בשתי עליות מצטרפות ,חלקו בין שתי קופות לשתי מגורות ,שכתבתי



פות. ושאלו בירושלמי מה בין קופות למגורות, והשיבו קופות עשויות להתפנות ולהתערב יחד וכל העשוי להתערב כמעורב אבל מגורות אינן עליות אין מצטר
אבל כשהן של  ,דלפי טעם זה אין אומרים בשתי קדרות שיצטרפו אלא כשהן של אדם א']=הר"ש[ עשויות להתפנות יחד במקום אחד ולהתערב. וכתב הרב ז"ל 

לפי שלא מצינו בשום מקום שאמרו כן לא  ,ני בני אדם שאינן עשויות להתערב אין מצטרפות, ועוד יש לנו בזה קצת ראיה ממקום אחר. ולי אינו נראה לי כןש
לענין בדברים  ואדרבא בכל מקום שחלקו בין ענין ,ואי אפשר דלא מישתמיט חד דלימא הכין ,במתניתין ולא בברייתא מכל השנויות בש"ס ולא שום אמורא

 צטרפין.כגון גבי ליטרא קציעות ובמשניות שבתרומות לא חלקו בדבר זה כלל בין אדם אחד לשנים, ולפיכך אמרתי שיראה לי שאפילו הן לשני בני אדם מ

 שו"ת מהרי"ף סימן לא

דמשמע מהם דלפי פירוש ר' שמשון שפסקו  ,ושיםעתה באתי להבין ההלכה על בורייה כפי קוצר דעתי נתבודדתי בדברי רבינו בעל המפה ובדברי ספר הלב
 צריך שיהיו שני התבשילין שבשתי הקדרות מינים שאפשר להתערב וסופן להתערב יחד ואפילו הן של אדם ,רבותינו בעל הטור ומורינו הרב רבי יוסף קארו ז"ל

 ולפי דבריהם פשוט אפילו היו השתי קדרות בבית אחד אינן מצטרפות אלא על פי התנאים הללו שהכל תלוי בערובי תבשילין.  ,אחד

רושלמי ונתתי אל לבי לעיין במקור הדין ולדלות ממנו מים חיים מה שמצא ידי. והוקשה לי השתא דאמרת הכי קשיא מגורות דבבית א' מצטרפות אמרו בי
ן להתפנות ומשום הכי בשני בתים אינן מצטרפות בבית אחד מצטרפות אי אמרת בשלמא הא דאמרן קופות דרכן להתפנות פירוש ולהתערב מגורות אין דרכ

י עליות השתי קופות בבית אחד וכמו שפירשו הרמב"ם ורבינו עובדיה ניחא הא דאמרו בירושלמי מה בין קופות למגורות שהקופות מצטרפות אפילו הן בשת
פנות ת אינן מצטרפות אלא אם הן בעליה א' והשיבו מגורות אין דרכן להתפנות ולהתערב במקום א' שהן בנין קבוע קופות שהם דבר המטלטל דרכן להתוהמגורו

כן רממקום למקום ועשויות להתערב במקום אחד ורואין אותן כאילו הן במקום אחד התשובה מעין השאלה דבר דבור על אפניו. אבל השתא דאמרת האי ד
כ אמאי להתפנות ולהתערב השני תבשילין שבשתי הקדרות יחד קשיא מגורות דהא בירושלמי אמרו מגורות אין דרכן להתפנות ולהתערב מה שבתוכן יחד וא"

היא דאם כן  מצטרפות אפילו שיהיו בעליה אחת, ואם תרצה לחלק בין עשויות להתפנות ולהתערב בזמן מועט לעשויות להתפנות לזמן מרובה הא לאו מילתא
בה וקופתו נתת דבריך לשיעורין וכל כי האי לאו מילתא היא דכלל גדול בכל התורה נתת דבריך לשיעורין לאו מילתא היא שיש מי שמפנה מגורתו לזמן מרו

ו לזמן מועט והכל לפי השעה לזמן מועט ויש מי שמפנה מגורתו לזמן מועט וקופתו לזמן מרובה. ואפילו באדם אחד פעמים מפנה קופתו לזמן מרובה ומגורת
 למי קאמר שהןולפי הצורך. נמצא דפינוי המגורות והקופות אינו תלוי בהן מצד עצמן אלא תלוי באדם בעליהן כפי מה שיצטרכו לפי השעה מפנין אותן והירוש

ו. וחזרתי על כל הצדדין שהשיגה ידי הקצרה לישב מצד עצמן עשויות להתפנות ואין עשויות להתפנות ורוצה אני לדעת מי מעכב על בעל המגורה לפנות מגורת
ן קאמר דבריהם כפי הירושלמי ולא ניחא לי. והסכימה דעתי לפרש דברי רבינו שמשון ז"ל במה שכתב להתפנות ולהתערב האי להתערב לאו עירובי תבשילי

. אמינא אפשר דאיתא לסברתין ולא איתא בדברי הרשב"א. שמתערבין שני התבשילין יחד אלא בכונה שמתערבין במקום אחד וכדבעינן לברורי קמן בס"ד
 ובדיה ז"ל. וחזרתי ועיינתי בדברי הרשב"א דלעיל והאיר המאיר את עיני ומצאתי דהרשב"א ור' שמשון ז"ל מפרשין הירושלמי הזה כפירוש הרמב"ם ורבינו ע

בא הכד וכו' מיירי שהם של אדם אחד וכו' כתב הוא ז"ל וזה לשונו, ועוד דאדר השיב על דברי הרמב"ן דסבר דהא דתנן הדורס ליטרא קציעות על פי בתורת הבית
ומות בתוספתא תרומות משמע בהפך דכשהם של אדם שראויות להתפנות ולהתערב יחד אנו רואין אותן כאילו הן אחת ומצטרפות. דתניא התם בפרק סאה תר

ריני אומר לא יעלו ר"ש אומר אפילו הן בשתי עיירות מעלות זו את זו. בזו מאה ובזו אין מאה ה שתי קופות בשתי עליות שתי מגורות בעליה אחת יעלו ר' יהודה
תי עליות אומר לתוך מאה נפלה. פירוש שתי קופות בשתי עליות ואינו יודע באיזו מהן נפלה מצטרפות אבל שתי מגורות דוקא בעליה אחת מצטרפות אבל בש

 ה בין קופות למגורות ופריק קופות עשויות להתפנות מגורות אינן עשויות להתפנות. אלמא ממנה אתה דן לשתי קופותאין מצטרפות. ואמרינן עלה בירושלמי מ
 שיש לדון בזה וכמו שאני עתיד לכתוב בע"ה מ"מ ממנה אנו למדין דיותר ישאע"פ של שני בני אדם שאין עשויות להתפנות במקום א' שאין מעלות זו את זו. ו

הרי מבואר בדברי הרשב"א דמה שאמרו בירושלמי קופות עשויות  רפו ויעלו באדם א' ממה שיצטרפו ויעלו כשהן של שני בני אדם עכ"ל. להקל ולומר שיצט
שני להתפנות פירוש עשויות הקופות להתפנות ממקום שהן ולהתערב במקום א' וכמו שכתב הרשב"א בהדיא שכך כתב אלמא ממנה אתה דן לשתי קופות של 

אין עשויות להתפנות במקום אחד שאין מעלות זו את זו. שמעינן מהא דמאן דס"ל דבשל ב' בני אדם אין מצטרפין הוא מפרש הירושלמי כהרמב"ם בני אדם ש
נמצינו ר לה. ור' עובדיה דפירוש להתפנות ולהתערב יחד במקום א' ומאן שמעת ליה דקאמר דשתי קופות של שני בני אדם אין מצטרפין רבינו שמשון הוא דקאמ

שיש לדון בזה כמו שאני עתיד לכתוב בע"ה משמע בהדיא דזה הפירוש הוא נמי לבר אע"פ למדין דזה הפירוש גם הוא לרבינו שמשון. וגם ממה שכתב הרשב"א ו
עלות זו את זו כששתיהן פלוגתיה שדן על דבריו והוא רבינו שמשון ז"ל, והוא מה שכתב לקמן בדף כג ב כשכתב דרבינו שמשון כתב ולפי זה נראה דהאי דמ

ין של שני לאדם אחד שדרכן להתפנות ולהתערב. אבל בשל שני בני אדם שאין דרכן להתערב לא. והרשב"א ז"ל דן על זה וכתב ולי נראה דבין של אדם אחד ב
 בני אדם מצטרפין ומעלין והאריך לדון בזה יע"ש. 

א ורבינו שמשון ז"ל דאם איתא דמה שכתב רבינו שמשון דרכן להתפנות ולהתערב הוא מה שבתוך ועוד הכרח גמור דבפירוש הירושלמי ליכא פלוגתא בין הרשב"
עליה הקופות קשיא לן בדברי הרשב"א ממה נפשך דאי ס"ל להרשב"א דפירוש להתפנות הוא להתערב מה שבתוך הקופות וכרבינו שמשון באיזה סברא פליג 

י פירוש זה הדבר מוכרח בעצמו ולא צריך ראיה דפשוט הוא דכיון דטעמא דמצטרפין הוא משום דעשוי וכתב דאפילו בשל שני בני אדם מצטרפין. דהא לפ
רשב"א להתערב מה שבתוכן יחד פשיטא דלא שייך זה אלא כששתיהן לאדם אחד. ואי הרשב"א פליג על ר"ש במה שפירש עשויות להתערב מה שבתוכן יחד דלה

א למה לא זכר הרשב"א פלוגתא דא שבינו ובין ר"ש והיה לו לדון על פירוש שהוא עיקר הדין וטעמו וכמו שהאריך פירוש עשויות הקופות בעצמם להתפנות קשי
פליגי דר'  לדון שם. אלא ודאי בפירוש דרכן להתפנות ליכא פלוגתא בינייהו דבין למר ובין למר להתפנות פירושו להתפנות ולהתערב במקום אחד. אלא בהא

ין אנן לדרכן להתפנות ולהתערב במקום אחד כיון שהן של שני בני אדם אין דרכן להתפנות במקום אחד. והרשב"א סבר דלאו דוקא שמשון סבר כיון דצריכ
 אלא כיון שאפשר להתפנות ולהתערב במקום א' כל שנכנס בספק איסור הוא מתעורר כנגד האיסור להצטרף ולבטלו כמבואר בדבריו יע"ש. 

 כי היא כוונתו וזה לשונו בפ"ד ממסכת תרומות ]משנה י"ב[ תניא שתי קופות בשתי עליות שתי מגורות בעליה אחת הרי אלו יעלווהמדייק בדברי ר"ש ימצא דה
ן להתפנות, ודוקא שני מגורות בעליה אחת אבל שני מגורות בשתי עליות לא ומפרש בירושלמי מה בין מגורות לקופות קופות דרכן להתפנות מגורות אין דרכ

 ם זה נראה דהא דמעלות זו את זו כשיש בזו חמשים ובזו חמשים היינו כששתיהן לאדם אחד שדרכן להתפנות ולהתערב אבל שני בני אדם לא וניחאולפי טע
צטריך ברי אהשתא דתני בתוספתא בזו מאה ובזו אין מאה הריני אומר לתוך מאה נפלה למאי נפקא מינה הא כיון דלא ידיע מעלות זו את זו אלא משום שני ג

להתפנות עכ"ל. הנך רואה דרבינו שמשון לא הוסיף על לשון הירושלמי אלא תיבת ולהתערב משמע דס"ל דתיבת להתפנות כמשמעה רוצה לומר שהקופות דרכן 
ולהתערב לומר ממקום למקום לא לפנות מה שבתוכן ואתא רבינו שמשון והוסיף תיבת ולהתערב לתת טעם דמה טעם שדרכן להתפנות דמשום מצטרפין וכתב 

זו. זה  משום שמתערבות הקופות וכפשטה דברייתא דיגיד עליו ריעו שתי מגורות בעלייה אחד מעלות זו את זו משמע דמשום שהן במקום אחד מעלות זו את
השוותם דגדול כח השלום, כמו שכתבנו דרך הגון ונכון כפי כלל פסק הלכה כפלוגתא דרבוותא דאית לן למעבד כל טצדקי דלא לאפושי פלוגתא ביני רבוותא ול

שכן בנדון שמבואר בדברי הרי"ף ז"ל בשבת פרק חבית בסוגייא דסוחט אדם אשכול של ענבים ]דף ס ב[ ובהרבה מקומות דמאן דאמר פליגי עליו הראיה. וכל 
 זה שיש הוכחות דבפירוש הירושלמי שוה רבינו שמשון עם הכל. 

ולפי טעם זה נראה דהאי דמעלות זו את זו היינו כששתיהן לאדם אחד שדרכן להתפנות ולהתערב אבל של שני בני ולפי דרכנו למדנו דמה שכתב רבינו שמשון 
אין דרכן אדם לא, על כרחין לומר דלא קאי אלא אשתי קופות בשתי עליות שאינן במקום אחד וכמו שמורה הענין דבהא עסיק דכיון שהן של שני בני אדם ש

צטרפות, אבל בשתי קופות של שני בני אדם והן במקום אחד לא קאמר דבהנהו שהן במקום אחד ודאי מצטרפות שהמקום מצרפן. להתפנות במקום אחד אינן מ
שאין דרכן להתפנות ולהתערב מעלות זו את זו שהמקום מצרפן סתמא דמלתא אע"פ והיינו מגורות דברייתא שתי מגורות בעלייה אחד דקאמר עלה בירושלמי 

א, ומוכרח הוא מפירוש רבינו שמשון דפירש דינא דשתי קופות בשתי עליות עשויות להתערב ודייק מינה וכתב ולפי טעם זה נראה דהאי הכי הוא כדכתיבנ
ש עליות הוא די דמעלות זו את זו היינו בששתיהן לאדם אחד וכו' אבל של שני בני אדם לא, ולא פירש דינא דמגורות, משמע ודאי דהיינו דוקא שתי קופות בב'

אפילו הפרש בין של אדם אחד לשל שני בני אדם אבל במקום אחד אפילו הן של ב' בני אדם מצטרפות שהמקום מצרפן. ואם איתא דכשהם של שני בני אדם 
א כשהם בעליה אחד אין מצטרפות לא שתיק ר"ש מן דינא דמגורות בעליה אחת דמצטרפות דקאמר בירושלמי אין דרכן להתפנות והוה ליה לאשמעינן דדוק
שעשויות של אדם א' והוה מוקי להו במציאות דלא שייך בהו דינא דצירוף והוא חידוש טפי אלא ודאי דברים כפשוטן קופות אפילו בשתי עליות מצטרפות 



י קארו ז"ל מוכיחין להתערב יחד במקום מגורות אינן מצטרפות אלא כשהם בעליה אחת שהמקום מצרפן. ודברי רבותינו רבינו יעקב בעל הטורים ז"ל ומוהר"
כדי לבטל האיסור בהידיא על פירוש זה ומוכרח בלשונם, וזה לשונם, היו כאן שתי קדרות של היתר ונפל איסור לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו נפל ואין באחת 

אפילו למאה שכל שנכנס בספק מחמת איסור  ויש בשתיהן כדי לבטלו שתיהן מצטרפות לבטלו ולא עוד אלא אפילו אחת בבית ואחת בעליה מצטרפות והוא הדין
 מצטרף לבטלו במה דברים אמורים בששתיהן משל אדם אחד שכל שהוא לאדם אחד עתיד להתערב לפיכך רואין אותו כאילו הוא מעורב עכ"ל. 

וד אלא שכללו הכל כאחד שכתבו שכל הבט בלשונם ודוק היטב דמשמע ממנו דנוהג שבעולם כך הוא דהמבשל שני תבשילין בשתי קדרות עתיד לערבם. ולא ע
ני התבשילין שהוא לאדם אחד עתיד להתערב דמשמע שהכל על כל פנים עושין דבר זה שמערבין תבשילין. ואי אמרת דהאי עתיד להתערב שכתבו רבותינו היינו ש

שראינו וששמענו מבשל שנים או שלשה תבשילין או יותר יחד תמיהה גדולה יש בדבר. דבר זה לא ראינו ולא שמענו מי שנוהג כן. אלא אדרבא בנוהג שבעולם 
חד עתיד כל אחד בקדרה לבדו ואוכלים כל תבשיל בקערה לבדו בלי תערובת אלא מאי אית לן למימר על כרחין לומר דמה שכתבו רבותינו שכל שהוא לאדם א

דרך ונוהג שבעולם שהאדם מבשל קדרה בביתו וקדרה בפורני או  להתערב לאו עירובי תבשילין זה בזה קאמרי אלא מתערבין במקום הוא דקאמר שכן הוא
להתערב  בבית שכיניו ומביאן לביתו ואוכלן בבית אחד על שלחן אחד והיינו מה שכתבו רבותינו בעל הטור ומוהר"י קארו ז"ל שכל שהוא לאדם אחד עתיד

 שבשעת אכילה על כל פנים מתערבין בבית אחד. 

כששתי התבשילין שבשתי הקדרות הם ממין אחד כגון שבשל בשר ולפת או בשר ודלועין בשתי קדרות ועלה קאמרי עתיד להתערב.  וכי תימא דהכא במאי עסקינן
ה לא שכיח הא ליתא מכמה טעמי חדא דהעיקר חסר מן הספר איכפלו רבותינו לכתוב היו כאן שתי קדרות ממין תבשיל אחד שהוא עיקר הדין ויסודו. ועוד דז

של מין אחד בשתי קדרות אלא מדוחק דכשיש תבשיל הרבה בקדרה אחד משביח יותר ועוד מרויח בעצים ואין לך אדם שאין לו קדרה המכילה דאין אדם מב
ותינו לסתום תבשילו ואין אדם מבשל תבשיל אחד בשתי קדרות אלא באקראי כגון שיש לו אורחים ואין לו קדרה המכילה כדי סיפוקם וכל כי האי אין להם לרב
ותינו מיירו אלא לפרש דכלל גדול בידינו אין סותמין חכמים דבריהם אלא על ההווה ושכיח והוא אמרם לא דברו חכמים אלא בהוה. וא"כ איך יתכן לומר דרב
אפשר שלא על הסתם בדבר דלא שכיח. ועוד דזה אינו תחת המוכרח לומר שעל כל פנים יערב התבשיל שבשתי הקדרות יחד אלא דבר זה תחת האפשר הוא 

 יערבם שאם היו שתי הקדרות מצומקות או ממורקות מה לו לערבם ואפשר שיערבם כגון אם היתה האחת מצומקת והאחת ממורקת ומערבם כדי להשביחם
כל פנים מערבין זו בזו. ורבותינו מורינו הרב רבי יעקב בעל הטורים ומהר"י קארו ז"ל כתבו שכל שהוא לאדם אחד עתיד להתערב משמע דהכל כאשר לכל על 

 אחד. קדרותיהן. וזה לא יצדק אלא למה שכתבנו שאעפ"י שיבשל האדם הרבה קדרות בהרבה בתים על כל פנים צריך הוא להביאם לביתו ולאכלם על שלחן 

תא למדין דמה שכתבו רבותינו מורינו הרב רבי יעקב בעל הטורים ומהר"י קארו ז"ל במה דברים אמורים כששתיהן לאדם אחד וכו' לא קאי אכולה מלנמצינו 
ם אלא אסיפא דכתבו אפילו אחת בבית ואחת בעליה מצטרפין עלה קאי והכי קאמר במה דברים אמורים שאחת בבית ואחת בעליה מצטרפין כששתיהן לאד

ב ונמצינו למדין דדרך רבותינו מורינו הרב רבי יעק  חד דעתידין להתערב יחד בבית אחד דכל שעתיד להתערב כמעורב דמי וכדאמרינן בעלמא בענייני טובא. א
בי יעקב בעל הטורים ונמצינו למדין דמה שפסקו רבינו ר בעל הטורים ומהר"י קארו ז"ל רחוקה מאד מדרך רבינו בעל הלבושים ומדרך רבינו בעל המפה ז"ל. 

זה שחידש  ומהר"י קארו ז"ל כרבינו שמשון לא מטעמא דכתבינן מעיקרא אלא משורת הדין דכיון דר"ש בפירוש הירושלמי ס"ל ככולהו רבוותא אפשר דבחידוש
ו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות ר"ש דדוקא כששתיהן לאדם אחד הוא שמצטרפין סברי כוותיה ולפיכך העלו את דבריו לפסק הלכה, ואלהי הצבאות יצילנ

 .[ד כלל א סימן כח"ת גינת ורדים יו"בשוהעתיקה ותשובה זאת , ל"א סימןב]ועיין עוד  .אמן כן יהי רצון

 סימן קיב:

 סעיפים א-ב

 מסכת עבודה זרה דף לה עמוד בתלמוד 

 ואין ישראל רואהו, והפת והשמן שלהן.ואלו דברים של גויים אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו גוי מתני'. 

א"ר כהנא א"ר יוחנן: פת לא הותרה בב"ד. מכלל דאיכא מאן דשרי? אין, דכי אתא רב דימי אמר: פעם אחת יצא רבי לשדה והביא גוי לפניו פת  והפת.גמ'. 

 העם: פורני מאפה סאה, אמר רבי: כמה נאה פת זו, מה ראו חכמים לאוסרה; מה ראו חכמים? משום חתנות! אלא, מה ראו חכמים לאוסרה בשדה; כסבורין

מקום אחד התיר רבי הפת, ולא היא, רבי לא התיר את הפת. רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר: לא כך היה מעשה, אלא אמרו: פעם אחת הלך רבי ל

, לא גויד פלטר , והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. א"ר חלבו: אפילו למ"גויוראה פת דחוק לתלמידים, אמר רבי: אין כאן פלטר? כסבורין העם לומר: פלטר 

, ה"מ בשדה, אבל בעיר לא, משום חתנות. איבו גויאמרן אלא דליכא פלטר ישראל, אבל במקום דאיכא פלטר ישראל לא. ורבי יוחנן אמר: אפי' למ"ד פלטר 

   כיל לחמא דארמאי.דקא ר יצחק: לא תשתעו )בהדיה דאיבו( ]מיניה דאיבו[הוה מנכית ואכיל פת אבי מצרי, אמר להו רבא, ואיתימא רב נחמן ב

דליכא . לאוסרה בשדה :קדירות ופיו למעלה' הוא תנור שהוא גדול ופיו מן הצד וכל תנור שבמשנה קטן הוא ומקום שפיתת ב. פורניפרש"י: 

  :בשדות אצל המצרים. אבי מצרי :נושך. מנכית :למיחש לאימשוכי דאקראי בעלמא הוא

ל שזליפתן של כלים טמאים אוסרתן. אטו כולי עלמא אוכלי טהרות נינהו? אלא, זליפתן  .[דף לו] עליו, ושמואל אמר:רב אמר: דניאל גזר  -שמן . והשמן שלהן

מר, דריש כלים אסורין אוסרתן. א"ל שמואל לרב: בשלמא לדידי דאמינא זליפתן של כלים אסורין אוסרתן, היינו דכי אתא רב יצחק בר שמואל בר מרתא וא

בי רר' יהודה ובית דינו נמנו עליו והתירוהו, קסבר: נותן טעם לפגם מותר; אלא לדידך דאמרת דניאל גזר עליו, דניאל גזר ואתא  -שמן  רבי שמלאי בנציבין:

י אלא א"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין! א"ל: שמלאי לודאה קא אמרת? שאני לודא -יהודה הנשיא ומבטל ליה? והתנן: אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו 

, "וישם דניאל על לבו אשר לא יתגאל בפת בג המלך וביין משתיו"דמזלזלו. א"ל: אשלח ליה, איכסיף. אמר רב: אם הם לא דרשו, אנן לא דרשינן? והכתיב: 

ל לא הורה. ושמן בשתי משתאות הכתוב מדבר, אחד משתה יין ואחד משתה שמן, רב סבר: על לבו שם ולכל ישראל הורה, ושמואל סבר: על לבו שם ולכל ישרא

ידי בל, ואתו תלמדניאל גזר? והאמר באלי אבימי נותאה משמיה דרב: פיתן ושמנן, יינן ובנותיהן, כולן משמנה עשר דבר הן! וכי תימא: אתא דניאל גזר ולא קי

א . ור' יהודה הנשיא היכי מצי למישרא תקנתדהלל ושמאי וגזור וקיבל, א"כ מאי אסהדותיה דרב? אלא, דניאל גזר עליו בעיר, ואתו אינהו וגזור אפילו בשדה

יוחנן:  אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין! ועוד, הא אמר רבה בר בר חנה אמר ר' -דתלמידי שמאי והלל? והתנן: אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירו 

 א אליהו ובית דינו אין שומעין לו! אמר רב משרשיא: מה טעם? הואיל ופשטבכל יכול לבטל בית דין דברי בית דין חבירו, חוץ משמונה עשר דבר, שאפילו יב

, ו ברוב ישראלאיסורו ברוב ישראל, שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל, דאמר רבי שמואל בר אבא אמר רבי יוחנן: ישבו רבותינו ובדקו על שמן שלא פשט איסור

בר  צדוק, שהיו אומרים: אין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד בה; דאמר רב אדאוסמכו רבותינו על דברי רשב"ג ועל דברי רבי אלעזר בר 

 לא.  -אין, אי לא  -במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כולו, אי איכא גוי כולו :[ לו] אהבה, מאי קרא?

יהודה הנשיא לא דרש ' אם ר. אם הם לא דרשו :מזלזלי במידי דרבנן. לודאי :פליטתן שפולטין ומזיעין שמנונית איסור שבלעו. זליפתןפרש"י: 

. שמונה עשר דבר :בתמיה. אנן לא דרשינן :את המקרא להבין שדניאל גזר עליו וסבר דבי דינא אחרינא גזר עליו משום זליפת כלים ושרייה

דאמר דדניאל גזר עליו כיון . מאי אסהדותיה דרב :בנותיהן דאורייתא היאולקמן פריך :( דף יג)ק דשבת ''ה יחד נמנו וגזרו עליהם בפ''ש וב''ב

שגזר על דבר המותר ובלבד שיהא גדול . ד חבירו''בכל יכול לבטל בית דין גזירת ב :משום חתנות. בעיר :דדריה לא קביל מיניה לאו גזרה היא

אתם מקבלין עליכם . במארה אתם נארים: תה הגזירה לנהוג בו איסורעדיין לא החזיקו רובם באו. לא פשט :רבי יהודה הנשיא. רבותינו :ממנו

  :כ אותי אתם קובעים גוזלים שאתם נהנים שוב מן הארורים''גזירה בארור ובקללה ונאסר עליכם ואח



ל היא? אמר רב נחמן בר יצחק: גזרו עאמר באלי אמר אבימי נותאה משמיה דרב: פיתן ושמנן, יינן ובנותיהן, כולן משמונה עשר דבר הן. בנותיהן מאי  :גופא

י שום שמנן; מאבנותיהן נידות מעריסותן. וגניבא משמיה דרב אמר: כולן משום עבודת כוכבים גזרו בהן, דכי אתא רב אחא בר אדא א"ר יצחק: גזרו על פיתן מ

יא, דאורייתא ה -שום דבר אחר, ועל דבר אחר משום ד"א. בנותיהן אולמיה דשמן מפת? אלא, על פיתן ושמנן משום יינן, ועל יינן משום בנותיהן, ועל בנותיהן מ

ות לרב -ך מאחרי דכתיב: לא תתחתן בם! דאורייתא ז' אומות, אבל שאר גויים לא, ואתו אינהו וגזור אפילו דשאר גויים. ולר"ש בן יוחי דאמר: כי יסיר את בנ

דה , ואתו אינהו גזור אפילו דרך זנות. זנות נמי בבית דינו של שם גזרו, דכתיב: ויאמר יהוכל המסירות, מאי איכא למימר? אלא דאורייתא אישות דרך חתנות

הבא על הוציאוה ותשרף! אלא, דאורייתא גוי הבא על בת ישראל, דמשכה בתריה, אבל ישראל הבא על העובדת כוכבים לא, ואתו אינהו גזור אפי' ישראל 

קנאין פוגעין בו! )א"ל,( +מסורת הש"ס: ]אלא[+  -הלכה למשה מסיני היא, דאמר מר: הבועל ארמית  -ם העובדת כוכבים. ישראל הבא על העובדת כוכבי

ו,[ חשמונאי גזר דאורייתא בפרהסיא וכמעשה שהיה, ואתו אינהו גזור אפילו בצינעא. בצינעא נמי בית דינו של חשמונאי גזרו, ]דכי אתא רב דימי אמר: ב"ד של

ר חייב משום נשג"א, כי אתא רבין אמר: משום נשג"ז! כי גזרו בית דינו של חשמונאי ביאה, אבל ייחוד לא, ואתו אינהו גזו -בים ישראל הבא על העובדת כוכ

אתו , ודת כוכבים לאאפי' ייחוד. ייחוד נמי בית דינו של דוד גזרו, דאמר רב יהודה: באותה שעה גזרו על ייחוד! אמרי: התם ייחוד דבת ישראל, אבל ייחוד דעוב

 ן? שנאמר: כיאינהו גזרו אפי' אייחוד דעובדת כוכבים. ייחוד דבת ישראל דאורייתא היא! דאמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק: רמז לייחוד מן התורה מני

וד דאורייתא דאשת איש, יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם מסית, בן אב אינו מסית? אלא, בן מתייחד עם אמו, ואין אחר מתייחד עם כל עריות שבתורה! ייח

 חמן בר יצחק:ואתא דוד וגזר אפי' אייחוד דפנויה, ואתו תלמידי בית שמאי ובית הלל גזור אפי' אייחוד דעובדת כוכבים. מאי על ד"א משום ד"א? אמר רב נ

 .גזרו על תינוק גוי שיטמא בזיבה, שלא יהא תינוק ישראל רגיל אצלו במשכב זכור

ובנותיהן אסורין משום דבר  :שהיין בוער בו ומביאו לידי בנותיהן. משום יינן :ץ''שהן שוכבות בעריסה שקורין בריי מקטנותן. מעריסתןפרש"י: 

בני אדם . קנאים :ולא משום עבודת אלילים לקמן מפרש לה. ועל דבר אחר שלא הוזכר כאן גזרו משום דבר אחר :עבודת אלילים. אחר

גזרו עליהן . א''נשג :ד וכמעשה שהיה דזמרי וכזבי''בשעת בעילה לפי שאינו במיתת ב. פוגעין בו :המקנאין קנאתו של מקום לנקום נקמותיו

ג דעובדת כוכבים אין דמה מטמאה מן התורה שהרי היא כבהמה חכמים גזרו עליה ומשום שפחה משום עובדת ''משום נדה דרבנן ואע

ל יש להן לבני נח דכתיב והיא בעולת בעל וישראל הרגיל בכך הואיל ובא כוכבים כאילו מתחתן בה דרך אישות ומשום אשת איש דבעולת בע

ועבר אלא תתחתן ' עליה בנדתה אתי למיבעל נמי נדה ישראלית ואתי למינסב שפחה ועבר משום לא יהיה קדש ואתי למנסבה לעובדת כוכבי

ן הוא יש כאן משום לאו דזונה ולא לאו ממש אלא נדה שפחה עובדת כוכבים זונה שאם כה. ז''משום נשג :ואתי למיבעל אשת איש ישראל

ג כי גזור רבנן בית חשמונאי ביאה אבל ייחוד ''וה' לא גרסי' דמייחדא בהדיה כו. דאורייתא :גזירה משום זונה ישראלית שנבעלה לאסור לה

  :ג''כ' מעשה אמנון ותמר והא דרב יהודה בסנהדרין בפ. באותה שעה :ואתו אינהו תלמידי שמאי והלל' לא כו

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

כיון שלא  גויםומכאן סמכו עתה לאכול פת של  .אלמא לא פשט איסורו ,מכלל דאי בעי הוה שרי ליה ,מדקאמר פת לא הותרה בב"ד - מכלל דאיכא למאן דשרי

ועוד ראיה דאמר  .א"כ רוב הצבור יכולין לעמוד בוגזרה על הצבור ארי אין גוזרין ויש לסמוך על דברי רשב"ג ור"א בר צדוק דאמ ,פשט איסורו בכל ישראל

ועוד דאמרי בירושלמי  .לקמן )דף לז.( בימינו תתיר אף את הפת ולא הניח להתיר אלא משום דהוו קרו ליה ב"ד שריא ואחריו באו בית דין אחר שהתירוהו

 ,מתערב בפת ישראל גוישטעם פת אע"פ  ,מותר לאכול עם מי שאינו נזהר בקערה אחת יםגוומי שנזהר מפת של  .דפרקין ובפ"ק דשבת פת עמדו עליו והתירוהו

שרי דליתיה לפת בעיניה דלא גזרו אלא היכא  גויםוכה"ג במנא ד ,דאין להחמיר לאסור ע"י תערובת כדאמר בפ"ק דחולין )דף ו.( דלא גזרו על תערובת דמאי

 דאיתא בעיניה.

ולשון זילוף  ,כדאמרינן לקמן )דף עה.( או מזלגן במי זיתים ,ונראה שאותה פליטה באה מכח השמן שהריקו מכלי האיסור .פליטתן קונטרסהירש פ – זליפתן

 ק"ק שלא מצינו זילוף רק לשון שפיכה כמו תעשה זילוף )פסחים דף כ:(.

 תוספות ר' יהודה מבירינא )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף לו עמוד א

 . פירש ר"ש פליטתן. ואין נראה לרבי, שבכל התלמוד לא מצינו זליפה לשון פליטה. ועוד כדפריך אטו כולי עלמא אוכלי טהרותאים אוסרתןזלפתן של כלים טמ

שון מה ששופכין אותו בכלים טמאים, וזילוף זה הוא כשאר זילוף שבתלמוד שהוא ל "זליפתן"לרבי לפרש  נינהו מאי איריא פליטה אפילו מגע גוי נמי. ונראה

 שפיכה. מפי רבי.

 תוספות הרא"ש מסכת עבודה זרה דף לו עמוד א

זק (, אלא לפי חו:ולף וגומר וגף כדרכו )מו"ק יא(, ז:זלף )פסחים כ . פרש"י ז"ל פליטה, ומיהו לא מצינו זילוף אלא לשון שפיכה כמו תעשהזליפתן של כלים

 קרי להאי פליטה בלשון זלוף לפי שהוא פולט בשפע. זיתים, להכיבתרא או מולגו במי השמן מפליט האיסור כדאמרינן לקמן בפרק 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

 שפיר דמי.  -, א"נ שגר גוי ואפה גוי ואתא ישראל וחתה בה חתויי גויאמר רבינא, הלכתא: הא ריפתא דשגר גוי ואפה ישראל, א"נ שגר ישראל ואפה 

  :גחלת מחממת ומוציאה חום הגחלים. חתיית :הסיק בתנור. גוידשגר פרש"י: 

 הלכה ד תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שביעית פרק ח

אני אומר  ?אמר רבי יוסי קשייתה קומי רבי יעקב בר אחא מהו מהלכות של עימעום .רבי יעקב בר אחא בשם רבי יונתן מהילכות של עימעום .[ פיתן.]דף כג

 ?ופת לא כתבשילי עכו"ם היא ?אמר רבי מנא ויש עמעום לאיסור .ועימעמו עליה ואסרוה ,במקום שאין פת ישראל מצויה בדין היה שתהא פת עכו"ם מותרת

במקום שאין פת ישראל אלא כן היה  ,כך אנו אומרים במקום שאין תבשילי ישראל מצויין שם בדין הוא שיהא תבשילי עכו"ם מותרים ועמעמו עליה ואסרום

 ,רבנן דקיסרי בשם רבי יעקב בר אחא כדברי מי שהוא מתיר ובלבד מן הפלטר .אלא שעמעמו עליה והתירוהו מפני חיי נפש ,מצויין בדין שתהא פת עכו"ם אסורה

 .ולא עבדין כן

 הלכה ד ידיד נפש שביעית פרק חפירוש 

ן ית  א א .פִּ ח  ר א  ֲעֹקב ב  י י  בִּ י הקשיפת של נכרים ר  ה קּומ  ית  יִּ שְּ י, ק  י יֹוס  בִּ ר ר  מ  עּום כמו שנראה בסמוך. א  ימְּ ל עִּ כֹות שֶׁ לְּ הִּ יא מ  ן, עֹוד הִּ ת  י יֹונ  בִּ ם ר  ש  תי לפני רבי מר בְּ

ר כלומר, הייתי צ י אֹומ  ְך ֲאנִּ ת יעקב בר אחא, מהו מהלכות של עמעום הוא? איזה עמעום יש בהלכות פת עכו"ם? ורבי יעקב ענה לו כ  ין פ  א  קֹום שֶׁ מ  ריך לומר בְּ

רּוה  ואסרו אפילו במק ֲאס  יה  ו  לֶׁ מּו ע  עְּ ימְּ עִּ ת, וְּ רֶׁ ת ּגֹוי מּותֶׁ א פ  ה  תְּ י ה בדין היה שֶׁ ין ה  דִּ צּוי ה, כ  ל מְּ א  ר  שְּ עּום יִּ מְּ י ש עִּ א, וְּ נ  י מ  בִּ ר ר  מ  ום שאין פת ישראל מצויה. ושואל א 

יסּור? הרי עניין העמעום הוא ש אִּ יא? הרי פת עכו"ם לְּ ם הִּ י ּגֹויִּ יל  שִּ בְּ ת  ת לֹא כְּ חכמים החליטו להקל ולא לאסור! וכך ראינו בשתי בדוגמאות לעיל! וממשיך ּופ 

ל א  ר  שְּ י יִּ יל  שִּ בְּ ין ת  א  קֹום שֶׁ מ  ים היה מקום לומר בְּ רִּ נּו אֹומְּ ְך א  ין, ש   דינה כתבשילי נכרים, וכי שייך לומר בתבשילי נכרים כ  צּויִּ י גוים מְּ יל  שִּ בְּ הּו ת  יְּ י ה שֶׁ ין ה  דִּ ם ב 

א אם אתה אומר ל  רּום! האם יעלה על דעתך לומר שלכתחילה יהיה מותר, ובאו חכמים ואסרום? אֶׁ ֲאס  ן ו  יהֶׁ ֲעמּו ֲעל  ימְּ עִּ ין, וְּ רִּ שהלכה זו שייכת להלכות  מּות 

ת יִּ  ין פ  א  קֹום שֶׁ מ  י ה כך היה מקום לומר בְּ ן ה  ש ואז שיימעומעמות כ  פֶׁ י נֶׁ י  י ח  נ  פְּ ירּוה  מִּ תִּ הִּ יה  וְּ לֶׁ ֲעמּו ע  ימְּ עִּ ה וְּ ם ֲאסּור  ת ּגֹויִּ א פ  ה  תְּ ין שֶׁ דִּ צּוי ה ב  ל מְּ א  ר  ך לומר שהלכה שְּ



ה י שֶׁ י מִּ ר  בְּ דִּ א שההלכה היא כְּ ח  ר א  ֲעֹקב ב  י י  בִּ ם ר  ש  ין אמרו בְּ רִּ יס  ק  ין דְּ נִּ ב  ד שיקנה זו שייכת להלכות מעומעמות. ר  ב  לְּ יר שהתירו במקום שאין פת ישראל ּובִּ תִּ ּוא מ 

ן העם לא נהג כך אלא קנו גם מהגויים  ין כ  דִּ בְּ לֹא ע  ר ולא מהנכרים עצמם, שלא יבואו לידי חתנות. והגמרא מספרת לנו וְּ ט  לְּ פ  ן ה   עצמם.מִּ

 הלכה ח תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת עבודה זרה פרק ב

בשם רבי יונתן פת מהלכות של עימעום היא כך אני אומר מקום שפת ישראל מצויה בדין הוא שתהא פת נכרים אסורה ועימעמו עליה  פיתן רבי יעקב בר אחא

א כתבשילי והתירוה. או מקום שאין פת ישראל מצויה בדין הוא שתהא פת נכרים מותרת ועימעמו עליה ואסרוה. אמר רבי מנא וכי יש עימעום לאיסור ופת ל

תהא וא כך אנו אומרים מקום שאין תבשילי ישראל מצוין בדין הוא שיהו תבשילי נכרים מותרים. אלא כיני מקום שאין פת ישראל מצויה בדין הוא שנכרים ה

. לא עבדין כןמפני חיי נפש. רבנן דקיסרין בשם רבי יעקב בר אחא כדברי מי שהוא מתיר ובלבד מן הפלטר ו[ .]דף טזימעמו עליה והתירוה פת נכרים אסורה וע

ן ' מה מים לא נשתנו מברייתן אף כל דבר שלא נשתנה מברייתו. התיבו,וגו "אוכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם" חייה רובה. תני ר"ש בן יוחי כן אמר קומי רבי

י בון מות שהיו קליות למה רבי יוסי בי רבהרי מוטליא ופנקריסין וקובטיות וקליות וחמים שלהן הרי אילו מותרין. ניחא כולהון שהן יכולין להישרות לחזור לכ

ברו מאתם בשם רב כל אוכל שהוא נאכל כמות שהוא בחי אין בו משום בישולי נכרים עם הפת יש בו משום בישולי נכרים מה מקיים רבי חייה רובה אוכל תש

ן הוה רבי יונתן עביד כד הוה בר נש רב עליל לקרתא הוא באוכל תשברו האכלתו שברתו אם היה קשה עליך באוכל תשברו ואם לאו הרבה עליו כסף. אמרין כ

 משלח ליה איקלין דאין אתא דין דיתם או דין דארמלא ישכח אפין מפייסא.

 ידיד נפש עבודה זרה פרק ב הלכה חפירוש 

עּום ימְּ ל עִּ כֹות שֶׁ לְּ הִּ ת מ  ן, פ  ת  י יֹונ  בִּ ם ר  ש  א בְּ ח  ר א  ֲעֹקב ב  י י  בִּ ן למה אסור? ר  ית  י אֹו פִּ ְך ֲאנִּ יא ענין מגומגם הוא כ  ת הִּ פ  קֹום שֶׁ ר כלומר, יש צד לכאן וצד לכאן. מְּ מ 

תִּ  הִּ יה  וגמגמו, היינו שדברו בשפה רפה וְּ לֶׁ ֲעמּו ע  ימְּ עִּ ה. וְּ ים ֲאסּור  רִּ כְּ ת נ  א פ  ה  תְּ ין הּוא שֶׁ דִּ צּוי ה, ב  ל מְּ א  ר  שְּ קֹוירּוה  גם ביִּ ין מקום שיש פת ישראל אֹו לצד שני מ  א  ם שֶׁ

רּוה  גם במקום שאין פת י ֲאס  יה  ו  לֶׁ ֲעמּו ע  ימְּ עִּ ת, וְּ רֶׁ ים מּותֶׁ רִּ כְּ ת נ  א פ  ה  תְּ ין הּוא שֶׁ דִּ צּוי ה ב  ל מְּ א  ר  שְּ ת יִּ יּסּור? כלומר, א  שראל מצויה. פ  אִּ עּום לְּ ימְּ י י ש עִּ כִּ א, וְּ נ  י מ  בִּ ר ר  מ 

ם לאיסור? כי רק כשאתה מחמיר ואוסר שייך לומר עימעום להתיר, ואז אתה אומר שהתירו בעימעום, מה אתה שואל אם לצד זה או לצד זה, היכן מצינו עימעו

קֹו ים מ  רִּ נּו אֹומְּ ְך א  ים הּוא? ואם כך, וכי כ  רִּ כְּ י נ  יל  שִּ בְּ ת  ת לֹא כְּ ין ת  כאותו מגמגם שנשמע כמי שאינו בטוח בדבריו. ושואל ּופ  א  ן ם שֶׁ צּויִּ ל מְּ א  ר  שְּ י יִּ יל  שִּ ין הּוא בְּ דִּ ב 

י אלא כך עליך ללמוד, אפילו מ   ינִּ א כִּ ל  ים? מדוע מותרים, הרי זה בישול עכו"ם! ועונה אֶׁ רִּ ים מּות  רִּ כְּ י נ  יל  שִּ בְּ הּו ת  יְּ יןשֶׁ א  א  קֹום שֶׁ ה  תְּ ין הּוא שֶׁ דִּ צּוי ה ב  ל מְּ א  ר  שְּ ת יִּ פ 

ֲעמּו ע   ימְּ עִּ ה משום בישולי נכרים וְּ ים ֲאסּור  רִּ כְּ ת נ  ין פ  רִּ יס  ק  ן דְּ נ  ב  ש שיהיה מה לאכול. ר  פֶׁ י נֶׁ י  י ח  נ  פְּ ירּוה  מִּ תִּ הִּ יה  וְּ א, חלֶׁ ח  ר א  ֲעֹקב ב  י י  בִּ ם ר  ש  כמי קיסריה אמרו בְּ

ן ולא ין כ  דִּ בְּ א ע  ל  ר ולא מבעל הבית. אבל וְּ ט  לְּ פ  ן ה  ד שיקנו מִּ ב  לְּ יר אפילו לשיטת המתיר ּובִּ תִּ הּוא מ  י שֶׁ י מִּ ר  בְּ דִּ הגים היתר אף לקנות פת מבעל נהגו כך אלא נו כְּ

בְּ  שְּ ל תִּ ן דורש את הפסוק אֹוכ  י כ  ן יֹוח  י, ר"ש בֶׁ נִּ ה אמרו לפני רבי חייא הגדול ת  יה רֹוב  י  י חִּ בִּ י ר  ר קּומ  מ  םהבית. א  ת  אִּ גֹו' ובהמשך, ומים תקנו  רּו מ  ם וְּ תֶׁ לְּ ֲאכ  ף ו  סֶׁ כֶׁ בְּ

ם  יִּ ה מ  י יתֹו כמאתם ושתיתם. ודורש מ  רִּ בְּ ה מִּ ּנ  ת  שְּ לֹא נִּ ר שֶׁ ב  ל ד  ף כ  ן אחרי שמחממים אותם באור א  י ית  רִּ בְּ ּנּו מִּ ת  שְּ לומר, הותר להם רק מאכל שאינו משתנה לֹא נִּ

 ע"י בישול.

ן מים  הֶׁ ל  ים שֶׁ מִּ ח  יֹות סוגי ירקות וְּ לִּ יֹות ּוקְּ טִּ קּוב  ין וְּ יסִּ רִּ קְּ נְּ י א ּופ  לְּ י מּוט  יבּון הקשו מהתוספתא פרק ה ֲהר  תִּ הֹון אני חמים של נכריה  א כּולְּ יח  ין. נִּ רִּ ילּו מּות  י א  ם ֲהר 

מֹויכול להבין שכל הירקות שנמנו כאן מותרים ואין בהם בישול נכרים, מפני שֶׁ  כְּ זֹור שאם תשרה אותם במים, יחזרו לִּ חְּ רֹות ל  יש  הִּ ין לְּ כֹולִּ ן יְּ יּו אבל לדבריך ה  ה  ת שֶׁ

ם ש  י בֹון אמר בְּ בִּ י ר  י בִּ י יֹוס  בִּ ה מדוע התיר קליות, הרי מבשלים אותם! ועונה ר  מ  יֹות ל  לִּ ב באמת בי שבישול נכרים אסור מהתורה קְּ שול נכרים אסור מדרבנן, ר 

יּׁשולא ג ּׁשּום בִּ ין בֹו מִּ י היינו בלא בישול א  ח  הּוא בְּ מֹות שֶׁ ל כְּ ֱאכ  הּוא נֶׁ ל שֶׁ ל אֹוכ  י זרו אלא על אוכל שטעון בישול, אבל כ  ת וכן דבר שדרכו ללפת נ  ּול  פ  ם ה  ים. עִּ רִּ כְּ

ים! רִּ כְּ י נ  יּׁשּול  ּׁשּום בִּ  בו את הפת י ש בֹו מִּ

ם? הרי ראינו שדרשנשאלת השאלה, אם בישולי נכרים אינ ת  אִּ רּו מ  בְּ שְּ ל תִּ ה ר' חייא הגדול אֹוכ  י יה רֹוב  י חִּ בִּ י ים ר  ק  ה מְּ ו את הפסוק שמותר רק ו מן התורה מ 

רֹו, ה   בְּ שְּ ל תִּ אֹוכ  ל  אוכל הדומה למים שהבישול לא משנה אותו, משמע שבישול נכרים מהתורה! עונה לך ר' חייא, אני אדרוש את הפסוק ב  תֹו כלומר, תֹו שְּ ֲאכ  ר  ב 

רֹו ת בְּ שְּ ל אם ראית שהם מתנהגים אליך בדרך קשה ולא נותנים לכם אוכל תִּ אֹוכ  יָך ב  לֶׁ ה ע  שֶׁ י ה ק  ם ה  או ואם שנו להם אוכל עליך לפייס את בני עשו אִּ ם ל  אִּ לכם וְּ

ת   י יֹונ  בִּ ה ר  ן ֲהו  ין אמרו כ  רִּ מְּ ף. א  סֶׁ יו כֶׁ ל  ה ע  ב  רְּ א כך היה ר' יזה לא יועיל הִּ ת  רְּ ק  יל לְּ לִּ ב ע  ש ר  ר נ  ה ב  ד ֲהו  יד כ  יּה ן ֲעב  ח ל  ל  ש  ונתן נוהג כשבא שר גדול לעיר הּוא מְּ

א  ל  מְּ רְּ א  ין דְּ ם אֹו דִּ י ת  ין דְּ א דִּ ת  ין א  א  ין היה שולח לו מתנות חשובות לכבדו כדי לשחדו ולסמות עיניו, ועשה כך דְּ לִּ יקְּ ח א  אִּ כ  שְּ פ  יִּ ין מְּ א שאם יבא דין יתום או פִּ יס  יְּ

 אלמנה לפני אותו שר והיה צריך להשתדלות, היה משתדל אצלו והיה מוצא פנים רצויות ומפויסות מפני אותה מתנה ששלח לו.

 רי"ף מסכת עבודה זרה דף יד עמוד א

אחד  גוית יצא רבי לשדה והביא אתא רב דימי אמר פעם אח דכי ,אין ?מכלל דאיכא מאן דשרי ,פת לא התירוה בבית דין :אמר רב כהנא אמר רבי יוחנן .והפת
 .אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה !משום חתנות ?!לאוסרהם מה ראו חכמי ?מה ראו חכמים לאוסרה ,אמר רבי כמה נאה פת זו ,לפניו פת פורני מאפה סאה

פעם אחת הלך  אלא ,רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה .רבי לא התיר את הפת ,ולא היא ,כסבורין העם לומר התיר רבי את הפת
חלבו אפילו אמר ר'  .והוא לא אמר אלא פלטר ישראל גוי,מר פלטר כסבורין העם לו ?אמר אין כאן פלטר ,וראה מקום שהוא דחוק לתלמידין ,רבי למקום אחד

 .לא -הני מילי בשדה אבל בעיר  גוי,וחנן אפילו למ"ד פלטר אמר רבי י .לא -קום דאיכא פלטר ישראל אבל במ ,הני מילי במקום דליכא ישראל גוי,למ"ד פלטר 
  .דאכיל נהמא דארמאי ,אמר להו רבא ואיתימא רב נחמן לא תישתעו מיניה דאיבו ,איבו מנפית ואכיל אבי מיצרי דמתא:[ יד]

ובמקום שאין פת  ,פת מהלכות של עמעום הוא :רבי יעקב בשם רבי יונתן אומר ?פת .משום תערובת בהמה טמאה ?למה אסור גויא"ר ירמיה חלב  :ירושלמי
 .ובלבד מן הפלטר ,יעקב כדברי המתיררבנן דקיסרי בשם רבי  .ועמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש ,אסורה גויישראל מצויה בדין הוא שתהא פת 

 אות כז רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

אי אמר רב כהנא אמר ר' יוחנן לא הותרה בב"ד. מכלל דאיכא מאן דשרי אין דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והביאו לפניו פת פורנ .פת [כז]
פת. ולא היא אמר כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה. מה ראו משום חתנות. אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה. כסבורין העם לומר התיר רבי את ה

ים לא התיר את הפת. רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה אמר לא כך היה מעשה אלא אמרו פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמיד
קום דליכא פלטר ישראל והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. א"ר חלבו אפי' למ"ד פלטר עובדי כוכבים ה"מ במ גויואמר אין כאן פלטר. כסבורין העם לומר פלטר 

להו רבא  אבל במקום דאיכא פלטר ישראל לא. א"ר יוחנן אפילו למ"ד התיר רבי את הפת ה"מ בשדה אבל בעיר לא. איבו מנכית ואכיל אבי מצרא דמתא. אמר
 .ואיתימא רב נחמן לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי

בת בהמה טמאה. פת ר' יעקב בשם ר' יוחנן פת מהלכות של עמעום הוא דבמקום שפת ישראל מצויה בדין למה אסור מפני תערו גויא"ר ירמיה חלב  :ירושלמי
מדקאמר תלמודא מכלל דאיכא  ,ובלבד מן הפלטר ,אסור ועמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש ורבנן דקיסרי בשם רבי יעקב כדברי המתיר גויהוא שתהא פת 

 גויולהכי א"ר יוחנן פת לא הותרה בב"ד שלא תטעה לומר כיון שיש מקומות שאוכלין פת של  ,קומות שנוהגין בו היתרמאן דשרי משמע שידוע היה להם שיש מ
להכי קא"ר יוחנן לא הותרה בב"ד ובמקומות שנהגו בו היתר לא פשט שם איסורו ועל זה סמכו הגדולים שלא אסרו  ,אלמא הותרה בב"ד ותהא מותרת בכ"מ

מדאמר רבי  ,וכן מוכח לקמן שפת לא פשט איסורו בכל ישראל ,כי אמרו שהם מאותן המקומות שלא פשט שם איסורו ,הגין בו היתראותו לבני מדינתן שנו
ועוד ראיה שכתוב בהלכות שבין בני ארץ  .משמע הא לאו הכי הוה מתירו ,קרו לן בי דינא שריא כ"ימינו תתיר את הפת והשיב לו אשמלאי לרבי יהודה נשיאה ב

מותר  גויאלא מקום שהתענה בו שלשה ימים פת של  ,ובני ארץ ישראל אומרים קיסם זה מה מעלה ומה מוריד ,ישראל לבני בבל בבבל נותנין קיסם לתוך התנור
גם בירושלמי שכתב לעיל קאמר שעמעמו עליו והתירוהו מפני חיי ו ,וברוב מקומות פזורינו אין פלטר ישראל מצוי והוי כמו התענה שלשה ימים .מפני חיי נפש



מתניתין במקום שנהגו  ,שעבר עליו הפסח מותר בהנאה הא באכילה אסור גויועוד אמר בירושלמי בפ' כל שעה חמץ של  ,נפש במקום שאין פת ישראל מצויה
 .ילהגוי מותר אפי' באכאבל במקום שנהגו לאכול פת של  ,גוישלא לאכול פת של 

 שו"ת הרא"ש כלל יט סימן כ

דוקא שאפאו בביתו או אפילו קנאה מן השוק. ואם פת של בעלי בתים אסור בכל ענין אף אם שלחו דורון  [רוצה לומר]ים אם ר"ל גוששאלת בענין פת של 
י גוים נאסר כמו שלקות ותרווייהו משום חתנות ואין להם התר בין בבית גולישראל בביתו, ואף אם אסור לאותו ישראל אם שלחו הוא לאחר מהו. דע שפת של 

של  ,י. ובמקום שנהגו על פי הירושלמי לקנות מן הפלטר ולאסור של בעלי בתיםגובין בבית ישראל, רק שב"ד הוסיפו לחזור באחרונה ולא אסרו אלא בבית ה
 .ן לו היתרי בתים אסור בכל ענין ואיושל בעל ,פלטר מותר בכל ענין אפילו אם קנאו בעל הבית ממנו

 שו"ת הרא"ש כלל יט סימן כא

תם , שאינו בכלל פת סיגושל  ואם אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח כיון דמערבין בו. דע כי אין בו משום פת ,יםגומשום פת של  ששאלת בפת של קטנית אם יש בו
אם אינו עולה על שלחן מלכים מותר. וגם אין יוצאין בו ידי חובתן בפסח, כדתנן במסכת חלה ים גות דאינו חשוב. ואפילו בבישולי שאסרו חז"ל משום חתנו

 ח.המים ומן המל)פ"ג מ"ז( העושה עיסה מן החטה ומן האורז אם רוב החטה חייב בחלה ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ולא דמי לעירוב, דבכל מערבין חוץ מן 

 ה עמוד בחידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף ל

 . מדקאמרינן יצא רבי לשדה והביא )נ"א, ומצא( גוי אחד לפניו פת פורני משמע ודאי דלאו מעיסתו דרבי הות ולאו באפיהמה ראו חכמים לאוסרה משום חתנות
ם הוא ומותר, ואי משום קדירה לשה ועירבה, ואעפ"כ לא אסרוה אלא משום חתנות ולאו משום גיעולי גוים, וטעמא דמילתא דאפילו נלוש בחמין נותן טעם לפג

וא התן טעם לפגם בת יומא לא חיישינן, והביא ר"ת ז"ל ראיה לדבר זה ממאי דאמרינן לקמן )ל"ח ב'( בכוספן של גוים דאפי' הוחמו חמין ביורה גדולה שרו דנו
ר עד שלא געל עד שלא לבן תני חדא אסור ותניא אידך מות ולא חיישינן לבת יומא, ובשלהי מכילתין )ע"ה ב'( הלוקח כלי תשמיש מן הגוים וכולן שנשתמש בהם

כי לוקמינהו דנטל"פ הוא ומותר ולא חיישינן לבת יומא, וליכא למימר בששיהן, דא"כ הו"ל למיתני הכי ולא ליתני סתמא מותר, ועוד אי ס"ד איכא למימר ה
ם חשש בת יומא, אלא ודאי ליכא למימר הכי, ושמעתין נמי מוכחא דקאמרינן תרוייהו כמ"ד נטל"פ מותר דהלכתא כוותיה ומאן דתני אסור בשלא שיהה ומשו

ום זליפת דשמן של גוים מותר משום נטל"פ ולא חיישינן לבת יומא, ולא מצית למימר דשמן פוגם הוא אפילו בבת יומא, דא"כ לא הוה אסר תנא דמתני' מש
גבי משחא שליקא אי משום גיעולי גוים נטל"פ הוא אלמא סתם כליהן של גוים אינן בחזקת כלים דהא שרי בדבש וכדבעינא למכתב קמן, ולקמן נמי אמרינן 

 יומא.בני יומן, וה"נ אמרינן בכולה מכילתין בכל שהוא נאכל כמות שהוא חי דמותר ולא חיישינן לגיעוליהן והיינו משום דלא חיישינן לקדירה בת 

נות גזרו בהו, ואי קשיא לך אמאי פלגינהו תנא דמתני' בתרתי, איכא למימר שתי גזירות הוות למידי ז"ל כי הפת וכל השלקות כולהו משום חת ומפרש רש"י
חתנות דידיה שמאי והלל גזרו על פתן ועל שמנן משום יינן, דגזור שמן משום יין משקה משום משקה, וגזור על פת משום יין דשכיח הכי דטעים מידי ושכיח 

לו, ואתא בי דינא אחרינא וגזר בכל השלקות משום חתנות או משום שמא יאכילנו דבר האיסור כלשון אחר שכתב רש"י ז"ל,  מפני שהוא חיי נפש והכל צריכין
 אלא מיהו משמע ודאי דפת ושאר תבשילי גוים מטעם אחד הן אסורין.

תיר מן, שהרי ר' שמלאי אמר לו לר' יהודה הנשיא בימינו תוהוי יודע שגזירת תלמידי שמאי והלל שגזרו על הפת אין רוב הציבור יכולין לעמוד בה כדאיתמר בש
מתלמידי  את הפת ואמר ליה א"כ קרו לן בי דינא שריא, לפיכך אני אומר שאם יסכימו חכמי ישראל וגדוליהם ומתירין את הפת מותר אף על פי שהם קטנים

א ואלמלא דשרא תרתי הוה שרי נמי הך, שכל גזירה שרוב הציבור יכולין שמאי והלל בחכמה ובמנין, שהרי אפי' ר' יהודה הנשיא קטן היה כדמפורש בגמר
פשטה לעמוד בה אף על פי שלא פשטה בכל ישראל צריך להתירה ב"ד גדול מן הראשון בחכמה ובמנין, ואם פשטה אין שום ב"ד יכול לבטלה, אבל אם לא 

עמא ר ב"ד דהא קבילו עלייהו דאי לא קבילו עלייהו מעיקרא אינה צריכה היתר, והיינו טברובם מפני שאין יכולין לעמוד בה אפי' קטן מתירה, ומ"מ צריכה הית
לו כלומר דשמן, ואף אם לא התירוה אין להם רשות לכוף את העם באותה גזירה לא להלקות ולא לשמת דכתיב במארה אתם נארים ואותי אתם קובעים הגוי כו

ידים נוהגים בהם כדאמרינן לא תשתעו מיניה דאיבו כלומר אל תאמרו דבר שמועה משמו שאינו מכלל עד דאיכא גוי כולו, אבל חכמים ותלמידיהם והיח
ש, ]והיינו החברים, וכן נמצא בתשובות הגאונים ז"ל מאן דאכיל פת של גוים אין מלקין אותו אבל מוכיחין אותו ואסור לומר דבר שמועה מפיו בבית המדר

ן [ אבל מקום שנהגו לאכול פת של גוים אלמא איכא דוכתי דנהוג, ובירושלמי בפרקין גרסינן ובלבד מן הפלטר ולא עבדידאמרינן בירושלמי דפסחים )פ"ב ה"ב(
 כן כלומר אין העם עושין כן אלא אוכלין ]כל[ פת של גוים.

 ר' יוחנן אמר אפי' פלטר גוי ה"מ בשדה אבל בעיר לא. אפשר לפרש דרבי יוחנן במקום שאין פלטר ישראל קאמר, ויש להקל ולומר אפי' יש פלטר אסיקנא בגמ'
ז"ל  גדולישראל כיון שהוא פלטר שאין בו חתנות כ"כ והוא בשדה מותר, אבל בעיר לא אי איכא פלטר ישראל אבל ליכא פלטר ישראל מותר, ודברי רבינו ה

בל בעל הבית מטין כן לפי שכתב מה שאמרו בירושלמי במקום שאין פת ישראל מצויה עמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש משמע אפי' בעיר, ובלבד מן הפלטר א
 לעולם אסורה בין בעיר בין בשדה ואפי' אין לו מה יאכל.

וים בשבת אם אין לו פת אחרת דבשבת אסור להתענות הלכך מותר, ולפי מה שפירשנו וראיתי מי שכתב כך מצאתי בתשובות הגאונים ז"ל מותר לאכול פת של ג
 אף בחול בכה"ג כגון שאין שם פלטר ישראל ואין לו פת אחרת מותר, אלא שהם התירו בשבת אפי' מבעל הבית אם אין שם פלטר.

ל תלמידי שמאי והלל, ואי שגר ישראל תנורא א"נ שגר גוי ואפה גוי וישראשלשה ישראל אסורה משום בישולי גוים דהיינו גזירת  פ"ם אפאה גוי אעופת שלנו א
והשתא בשיל  מחתה הגחלים מותר, פי' משום דבהפוך הגחלים יוצא חומן, כך פי' רש"י ז"ל, והו"ל כההיא דאמרינן בגמ' )ל"ח א'( דמעיקרא בשיל בתרתי שעי

שאם לא חתה בגחלים עדיין לא נגמר ומש"ה מותר, אבל אם הפך בהם מעט ולא הוציא מהם אור בחדא שעתא, ומעשיו של ישראל ניכרין בה שהרי גמר ויכירו 
יר פתו גוי כדי להת אלא היפוך בעלמא אסור שהרי הנחתו וגמרו ביד גוי, וזה כלל גדול כל שהנחתו וגמרו ביד גוי אסור, ולפיכך אני אומר שהזורק עץ בפורני של

ש ואסור, דבלא עצו נמי מבשיל בחדא שעתא ועצו לא עבד ולא מידי, וא"נ בשליה ]טפי[ פורתא ממאי דהוה בשיל בלא עצו משום בישולי גוים שאין במעשיו ממ
לא ואו כלום הוא כיון דלא מינכר ופורתא הוא )טובא( אסור דתחילתו וגמרו ביד גוי הוא, וכדאמרינן לעיל ה"ד אילימא ]וכו'[ כל היכא דלא מינכר בישוליה ל

, כי במעשה דישראל, והיינו נמי דא"ר יוחנן פת ג' מלאכות יש בה אלמא דבעינן או דשגיר ישראל תנורא או שיאפה את הפת או שיחתה את הגחליםמישתרי בה
 ואלו הוה שרי בהשלכת עץ כמה מלאכות יש בה והיכי א"ר יוחנן ג' מלאכות.

ת דלימטי ליה בישולא מכל צדדיו והיינו אפייה גמורה הניכרת בפת, שאין דבר אחר ורבינו הגדול ז"ל גריס וישראל מהדר הדרויי, כלומר שישראל מהפך בפ
 מתירו אלא בישולא או קירוב בישולא.

ביא שם ומיהו אי מייתי ישראל גחלים ומשים בתוך התנור או הפורני ומהן מדליקין את האש אפשר דהוא מותר שישראל שגריה לההוא תנורא כיון שהוא ה
הראב"ד ז"ל כמו שכתבתי שהוא הצריך לסייע ישראל בנתינת העצים בתוך האש בכדי שיהא באותן העצים שנתן ישראל מתקרב שגירת  עיקר האש.וכן דעת

 התנור, אלמא מעשה הניכר בעינן ודבר פשוט הוא, ולא נתכוונו דברי הר"מ הספרדי ז"ל שהתיר בעץ.

גוי ומתירין פת גוי ובלבד שיהא שם ישראל ומשליך עץ בתנור, ואנשי מערב אוסרין אותה  ובמחלוקת מצינו כלשון הזה, אנשי מזרח אוסרין פת שלהם שאפה
לא אוסר  בעץ שהעץ לא אוסר ולא מתיר ואימתי היא מותרת לו במקום שאין דרכן לאכול ועשה ג' ימים שלא טעם כלום ע"כ, וכבר הבאנו ראיה שאין עץ זה

 ש שם דברים הרבה שיצאו משיטת התלמוד המסור בידינו ואין אנו שומעין אלא לתלמודינו.ולא מתיר, ודברי מחלוקת זה אינם מכוונים, וי

 דף לה עמוד ב זרהחידושי הריטב"א מסכת עבודה 

ם טועים מכלל דאיכא מאן דשרי אין דכי אתא רב דימי כו'. איכא למידק טובא היכי מוכח מהני עובדי דאיכא מאן דשרי, שהרי אין כאן אלא מה שהיו הע
אין דכי אתא  וסבורים בדברי רבי, ועוד הרי התלמוד צווח ואומר ולא היא לא התיר רבי את הפת, ויש שפירש מכלל דאיכא מאן דסבר דשריוה בית דין, ואמאי

דעת הר"ם הלוי ז"ל, ודחה  כו', ולפי זה אין לנו שום היתר בפת של גוים לא בדברי רבי חלבו ולא בדברי רבי יוחנן כי כל דבריהם במה שסוברין העם לומר, וזה



היתר בפת  גם כן הירושלמי שהביא רבינו אלפסי ז"ל ואומר שהוא חולק על גמרא שלנו והוא כדעת כסבורים העם לומר, ויש מרבותי אומר כי באמת אין לנו
אלא מדברי הירושלמי בלבד שאומרים שנמנו  של נכרים כלל מתוך דברי רבי, ותדע שהרי אמרו לרבי יהודה נשיאה בימיך תתיר לנו את הפת, ואין לנו היתר

עליו, ונראה  עליו האחרונים והתירוהו משום חיי נפש, וכיון דהלכה רופפת היא וגזירה שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בה כדאי הוא הירושלמי בזה לסמוך
יוחנן וכדברי רבי חלבו, גם תמהני מאד היכי שקלו וטרו רבי יוחנן  שאין זה דרך הגאונים ז"ל ולא דרך התוספות שכולם התירו פת של פלטר גוי גם כדברי רבי

 ורבי חלבו לפרש מה הטעות הדעת שהיו סבורים העם לומר, ועוד דדייק רבי יוחנן בלישניה לומר לא ]אמרן כו'[.

זה שאלו נוהגין היתר לא הותרה בבית דין אלא  ועל זה אמר רב כהנא אמר רבי יוחנן דפת ,והנכון בעיני כי בימי האמוראים נהגו היתר בפת פלטר של גוים
ה, ראה לית לן בהאחרונים התירוהו מפני חיי נפש, ותלו ההיתר במה שסוברין העם לומר בדברי רבי שהתירו שנהגו עליו היתר, ואף על פי שהיה מנהג בטעות הו

ריא ודה נשיאה בימינו תתיר לנו את הפת, והשיב דאם כן קרי ליה בי דינא שדהא תלמודא פת גזירה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה היא, ולכך אמרו לרבי יה
ן לעמוד בה הא לאו הכי היה מתיר להם, והיינו ודאי מן הטעם שאמרנו שהוא עצמו הטעם שהתיר את השמן כדאיתא לקמן, וכל גזירה שאין רוב הציבור יכולי

וד בית דין הראשון להצריך לו ב"ד קצת ואפילו הוא בית דין קטן מן הראשון מאד, ולפיכך כל שורת הדין שאין צריך שום בית דין להתירו, אלא שחשו לכב
ית דין שנהגו העם היתר כתלוים באילן גדול וכהיתר ב"ד חשוב, לא חשו לאסור להם וקיימו מנהגם, ומכל מקום לא התירו אלא כפי מה שנתלו בהוראת ב

ית דין הראשון, וזהו שאמרו כאן מכלל דאיכא מאן דשרי וטרחו לפי מה שסוברים העם לומר, לפי שמכאן יצא החשוב לפי סברתם, דתו ליכא למיחש לזלזול ב
 טעם נכון ומישב לשון הגמרא וכן הסכים על ידי מ"ו הר"א ל"בבית דין כאילו הותר, וזה נלהם ההיתר וזהו מה שקיימו האחרונים מנהגם ועשו מה שלא הותר 

ר בירושלמי פת מהלכות של עמעום הוא כלומר שלא בא ההיתר ברור אלא מגומגם, נמנו עליו והתירוהו מפני חיי נפש ובלבד מן הפלט הלוי ז"ל, וזהו מה שאמרו
לטר במקום ע"כ, וזה מבואר כדברינו, ולפי זה מה שאמרו לרבי יהודה נשיאה בימיך תתיר לנו את הפת לא הוצרכו לכך אלא מפני פת של בעל הבית או של פ

 ישראל בעיר, דאידך כבר הותר.פלטר 

פירושו שהתירו בשדה כמעשה שהיה פת של בעל הבית דבדרב דימי לא הוזכר פלטר,  .סבורין העם לומר התיר רבי את הפתהא דאמרינן במעשה דרב דימי כ
 ועל זה אמר רב יוסף שלא כך היה מעשה שלא דבר כלום בפת של בעל הבית.

נן . מדקאמר אמר רבי יוחנן כו' ולא אמרו רבי יוחנן אמר, נראה דלא פליגי רבי יוחטר גוי הני מילי בשדה אבל בעיר לאאמר רבי יוחנן אפילו למאן דאמר פל
הטריחו ללכת ורבי אבהו, והכי פירושו אמר רבי יוחנן ואפילו למה שהיו סבורין העם לומר שהתירו פלטר גוי במקום פלטר ישראל הני מילי בשדה שלא רצו ל

מן הפלטר ישראל, אבל בעיר לא מכיון שיש שם פלטר ישראל, ומכל מקום הוסיף לנו רבי יוחנן היתר פלטר גוי במקום פלטר ישראל בשדה, וכן לעיר לקנות 
אלא  לא סמכיהלכה, דכל כי האי גוונא לקולא נקטינן, ומיהו לא שרינן פת של בעל הבית אפילו בשדה כסבורין דלישנא קמא, דהא כולהו אמוראי ובירושלמי 

 על לישנא בתרא דרב יוסף שלא הותר אלא של פלטר דוקא.

דפת של גוים בעלי בתים אסור לעולם ואפי' בשדה, והיינו עובדא דאיבו דבסמוך דאכיל ליה אבי מצרי, ואין לו היתר אלא אחר שעברו עליו  והעולה בידינו
 לטר גוישלשה ימים שלא אכל פת לדברי הגאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל, אי נמי בשבת לכבוד שבת לפי מה שכתב הרמב"ן ז"ל בשם תשובת הגאונים ז"ל, ופת פ
הרי הוא  במקום שאין שם פלטר ישראל מותר אפילו בעיר, ואם יש שם פלטר ישראל בעיר אסור ובשדה מותר, ויש אומרים דאם פת של פלטר ישראל אינו נאה

מוכרו ההגוי הנותנו או  כאילו אין שם פלטר, וכן אמרו בשם הרב רבינו יונה ז"ל, ופת פלטר ביד בעל הבית גוי מ"ו הר"א הלוי ז"ל היה אוסרו כי הכל הולך אחר
הוא ביתא לנו דבדידיה איכא חתנות, ויש מרבותי אומרים בהפך כי הכל הולך אחר העושה, ויש ראיה לדבריו מדאמרינן לקמן בפרק השוכר )ס"ה ב'( גבי ה

ך אחר שראל היו לוקחין מן הגוים, אלמא הכל הולדחיטי דנפל עליה יין נסך ושרייה רבא למיטחניה ולמפייה ולזבוני לגויים שלא בפני ישראל, שאילו היה בפני י
היינו פת האופה, ויש לדחות דשאני התם דפת של ישראל היתר גמור הוא בכל מקום שהוא, אבל פת של גוים שנאסר מתחלה הכל אין לנו אלא מה שהותר בו ד

שראל אחר הרי הוא אסור לו, שכבר נאסר ביד ישראל ראשון ואסור של פלטר ומידו של פלטר, ופשוט הוא דפת של גוי האסור אף על פי שבא לישראל על ידי י
 של גוים אלא לו ליתנו לישראל אחר, ולא עוד אלא שאם אין אתה אומר כן התרת פת של גוים שנוטלו ישראל זה ונותנו לישראל אחר, וידוע הוא שלא נאסר פת

 שסתם כליהם של גוים אינן בני יומן והוא נותן טעם לפגם ומותר, וכן עיקר. משום חתנות בנותיהן וכדאיתא לקמן, אבל לא חשו לגיעולי גוים לפי

פירוש בשדות כדפירש רש"י ז"ל, ופת של בעלי בתים היה שאין לו היתר ללישנא בתרא דקיימא לן כותיה כדכתבינן לעיל, דאילו  מנכית ואכיל פת אבי מצרי.
 של פלטר מותר הוא כדכתיבנא לעיל.

  עבודה זרה )בשיטת הקדמונים( דף לה עמוד ב חידושי הרא"ה מסכת

. פירוש לא נמנו עליו ב"ד להתירו. מכלל דאיכא מאן דשרי. פירוש מדקאמר לא התירוה בב"ד, משמע במנין הוא אמר רב כהנא א"ר יוחנן פת לא התירוה בב"ד
 דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא ר' לשדה והביא גוי אחד לפניו דלא הותרה, אבל מכל מקום היתר נהגו בה לפי שלא היו יכולין לעמוד באותה גזרה. אין

ומר פת פורני מאפה סאה אמר ר' כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאוסרה. ופרכינן מה ראו לאוסרה משום חתנות אלא מה ראו חכמים לאוסרה בשדה. כל
. ומתוך קעו(ולא היא לא התיר ר' את הפת. פירוש ומכל מקום הוחזקו העם בהיתרבשדה דלא שייך חתנות. כסבורין העם לומר התיר ר' את הפת. כלומר בשדה. 

ש לא כך היה שיצא הדבר בהיתר יצא כלומר בשדה, שלא היו יכולין לעמוד באותה גזרה. רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודה ]אמר[ לא כך היה מעשה. פירו
פת, ובעיר אסור בכל פת בין של פלטר בין של בעל הבית. אלא פעם אחת הלך ר' למקום אחד. פירוש מעשה שיהא היתר זה תלוי בשדה, ובשדה יהא מותר כל 

פירוש בעיר, מדלא קאמר בשדה. וראה מקום דחוק לתלמידים אמר אין כאן פלטר כסבורין העם לומר אין כאן פלטר גוי והוא לא אמר אלא פלטר ישראל. 
טר, . וכולה מילתא תליא בפלקעז(בין בעיר בין בשדה. ומתוך שיצא הדבר בהיתר יצא, לפי שלא היו יכולין לעמוד בה ומתוך כך הוחזקו העם בהיתר בפת פלטר גוי

. ובהא פליגי הני תרי לישני )דלתנא( ]דלישנא[ קמא שרי כל בשדה, וכל בעיר אסור. קעח(דבכל מקום אסור פת שאינו של פלטר. ושל פלטר מותר בכל מקום
פלטר בכל מקום וכל דבעל הבית אסור. פירוש ולישנא בתרא איכא למימר לקולא ואיכא למימר דהוא לחומרא. איכא למימר דהוא לחומרא, ולבתרא שרי כל פת 

 דלא שרינן לעולם ואפילו בשדה אלא דפלטר. ואיכא למימר דהוא לקולא דשרינן פת פלטר ואפילו בעיר.

 לבו סבר דלישנא בתרא לקולא והכי קאמר, אפילו באתרא דמיקל ומתיר של פלטר גוי ואפילו בעיר, הני. פירוש ר' חאמר ר' חלבו אפילו למאן דאמר פלטר גוי
וש אפילו מילי במקום דליכא פלטר ישראל, אבל במקום דאיכא פלטר ישראל לא. א"ר יוחנן אפילו למאן דאמר פלטר גוי הני מילי בשדה אבל בעיר לא. פיר

גוי, ושל פלטר גוי מותר לעולם, הני מילי בשדה, והתם שרי לעולם דפלטר גוי, ואפילו איכא פלטר ישראל, אבל בעיר  למאן דאמר דכולה מילתא תליא בפלטר
עיר בדליכא לא שרי לעולם אלא בדליכא פלטר ישראל. ותרוייהו הני לישני לקולא. ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. דללישנא דר' חלבו שרי אפילו ב

וסף . ואיכא מאן דאמר דכיון דר' חלבו ור' יוחנן תרוייהו שקלו וטרו אליבא דרב יקעט(' יוחנן שרי בשדה מפלטר גוי אפילו איכא פלטר ישראלפלטר ישראל, ודר
תליא לתא דאמר לה הא דפלטר, הלכה כרב יוסף וליתה דרב דימי אמר ר' יוחנן דלעיל, דשרי כל בשדה ואפילו של בעל הבית, אלא כרב יוסף דאמר כולה מי

ה סף, אלא אדרבבפלטר ושל בעל הבית אסור לעולם בכל מקום. וליתה דר' חלבו ור' יוחנן אפילו קאמרי, ולאו למפסק הילכתא אתו בין לישנא דרב דימי ורב יו
, וכל בשדה מותר בין של אפשר כיון דבדרבנן, ולא מכרעא מילתא בין רב דימי ורב יוסף הלכתא כמאן, אפשר דהלכתא לקולא, ונקיטינן מקולא דכל חד וחד

. איבא מנכית ואכיל אבי מצרי דמתא. פירוש נושך קפ(פלטר בין של בעל הבית, ובעיר מותר של פלטר בשאין שם פלטר ישראל. וכך ראיתי מעשה לחכמים גדולים
לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי. ואוכל פתן בין המצרים של העיר, כלומר בשדות תוך התחום של העיר. אמר להו רבא לרבנן ואיתימא רב נחמן 

בפירושו לא תאמרו הלכה משמו בבית המדרש. ואפשר דהוה אפשר ליה בפת אחר ואעפ"כ היה נוהג כן היתר לפי שהוא סבור  קפא(פירוש של בעלי בתים. ושמעתי
 . אבל ודאי לא הוו חשבי ליה כעבריינא,קפב(הוה עביד תוך התחוםשהוא מותר גמור בשדות, ולפיכך היה קשה בעיני החכמים, כיון דאפשר ליה. אי נמי משום ד

 .קפג(דאי חשבי ליה לא הוו מסתייעא להו בהכי

הראב"ד עיין בר"ן בשם  קעח( הריטב"א כתב כן בד"ה מכלל, ומסיים: "וכן הסכים על ידי מורי ר' אהרן הלוי ז"ל". קעז( וכ"כ הריטב"א בשם יש מי שפירש. ועיין בתוד"ה מכלל. קעו(

זה לשון האורחות חיים  קפב( כ"פ הגאונים )מובא ברמב"ן בריטב"א ובר"ן(. קפא( וכ"כ רבנו בבדק הבית ב"ג ש"ז, עיין שם. קפ( וכ"כ הריטב"א. ועיין בתר"י ובר"ן. קעט( והרשב"א.

בתים, ולילך לאכלו בשדה חוץ לתחום וכן בתוך התחום אין כאן איסור, ה' איסורי מאכלות עמוד שכד: והרא"ה ז"ל כתב דכ"מ שאין פלטר מצוי כלל מותר אפילו פת של בעלי 



פירוש דהוה משמתינן ליה. וכמ"ש רבנו לעיל שהשותה חלב גוים משמתינן ליה. ועיין ברמב"ן ד"ה מה  קפג( כיון שהוא חוץ לעיר שבעים אמה ושיריים. אלא שמכוער לת"ח עכ"ל.

 ראו, ובריטב"א ד"ה לא בשם תשובת הגאונים.

 ר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף יג עמוד ב

 אסורין ואין איסורן איסור הנאה וכו': גויםואלו דברים של  .מתני'

וא"ת א"כ אמאי פלגינהו  .רש"י ז"ל שמשום חתנות נאסרוואף שלקות פי ,ם חתנות ושמן ג"כ. מפורש בגמרא שאיסורו של פת משוהפת והשמן שלהן והשלקות
 ,ן משום יינןתלמידי שמאי והלל גזרו על פתן ושמנ ,י"ל שתי גזירות הוו .הרי שניהן משום בשולן נאסרו ומשום חתנות ,תנא דמתניתין לפת ושלקות בתרתי

 ,אבל על השלקות לא גזרו ,אכיל איניש ושתיופת משום דשכיחא מילתא ד ,ושמן מפני שהוא משקה כמוהו ,( דתרוייהו שייכי בהדי יין.כדאיתא בגמ' )דף לו
  .ומשום הכי פלגינהו תנא דמתני' בתרתי .ואתא בי דינא אחרינא וגזרו בכל השלקות משום חתנות

הוא לוקחו אסור משום חתנות וכי אמרינן לקמן בגמרא )דף לח ב( דפת שלש  גוילשו וערכו ומן ה גויאפילו שנתבשל ע"י ישראל כיון שה גויםשהפת של  "נול
ואיסור בשולו של פת התירו אותו חכמים באחת משלוש מלאכות  גויםמלאכות יש בו ואי אפה ישראל שרי ה"מ בפת שלנו שהרי אין בו איסור אלא משום בשולי 

ותדע לך דלשמואל דאמר דשמן שאסר תנא דידן  .ראל אסורה ומשום הכי פלגינהו תנא בתרתישתהא נעשית ע"י ישראל אבל פת שלהם אפילו נאפת על ידי יש
אסור משום זליפתן של כלים וכי אמרינן בגמרא מה ראו חכמים  גוימשום זליפתן של כלים אסורין אסרו כדאיתא בגמרא על כרחך הפת אפילו לא אפאו ה

לרב דאמר דשמן דניאל גזר עליו וכדאיתא בגמרא וכיון דלשמואל הפת  נ"א ,דסבר דנותן טעם לפגם מותרלאסור משום חתנות היינו אליבא דרבי יהודה הנשיא 
אסור אף לרב דאמר משום חתנות דמשמע דאסור דהא לא איפלגו בהכי אלא אם כן תדחוק לומר דכי היכי דאיפליגו  גויםשלא אפאוהו אע"פ  גויכל שנלוש ביד 

מיתסר לשמואל משום זליפתן  גוילזליפתן של כלים אסורין מותר ולרב אסור ה"נ )שאפילו( בפת הוי אפכא שאם לא אפאו הבשמן דלשמואל כל שאין בו לחוש 
ש בו לפי של כלים טמאים ולרב שרי ואין זה נראה אלא לתרוייהו מיתסר והיינו דבכל האי פיסקא דפת לא אייתינן ההיא דרבי יוחנן דאמר שלש מלאכות י

מייתינן לה לפי שהוא ענין לפת שלנו  גויםתנו לא מתורת בשולו בלבד נאסר אבל לקמן בפסקא דשלקות ]דאיירינן באיסור[ בשוליהן של שהפת השנויה במשנ
ואף לראב"ד ז"ל מצאתי שפירשה לההיא דלקמן דפת שלש מלאכות יש בו דוקא בפת שלנו אבל לא מן הטעם  .ל"כך נ גויבשולן של  שאין בה איסור אלא משום

רה נאסר ומפני גיעול מפני חשש קד גוי]ולדבריו[ גם כן הפת ששנינו במשנתנו אפילו בשלא אפאו  גוים]חתנות[ שכתבתי אלא שהוא חושש לפתן אף משום גיעולי 
ן יש בו משום גיעול ומשום בשול אלא שאין זה מחוור שהסוגיות מוכיחות דלקדרה בת יומא לא חיישינן וכמו שיתבאר בסמוך בת יומא שלדבריו ב' איסורי

ריו ז"ל בס"ד. אבל ראיתי לר"ם במז"ל שכתבה לההיא דג' מלאכות דפת סתם בפרק י"ז מהל' מאכלות אסורות ולא חלק בין פת שלנו לשלהם ואפילו לפי דב
פלגינהו לתרתי לפי שאינן שוין בדינן שהפת כל היכא דשגר ישראל תנורא שרי כדאמרינן בההוא דג' מלאכות דלקמן ואילו בשאר בשוליהן  נראה דמשום הכי
י אף על גב דשגר ישראל אסור וכמו שיתבאר לפנים בס"ד ומתוך שחלוקים בהלכותיהן ולא נאסרו בענין אחד פלגינהו תנא ]דמתני'[ בתרת גויכל היכא דבישל 

 .שום בשול נאסרו לדברי הר"ם במז"לששניהם מאע"פ 

 ר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף יד עמוד א

 הוא תנור שלנו שהוא גדול ופיו מן הצד וכל תנור שבמשנה קטן הוא מקום שפיתת שתי קדירות ופיו למעלה: פת פורני.

דסתמא דמילתא הפת בחמין לשין אותו ואיכא  ,גויםוא"ת אכתי ראוי לאוסרו משום גיעולי  .ליכא למיחש לאימשוכי דאקראי בעלמא הוא לאוסרה בשדה.
קמן לממאי דאמרינן  ,והביא ר"ת ז"ל ראיה לדבר .שכל הכלים שאינן בני יומן הן פגומים ולבני יומן לא חיישינן ,ויש לומר דנותן טעם לפגם הוא .משום גיעול

גבי  :(עה)יה עוד מדאמרינן בסוף מכלתין ורא .אלמא דלא חיישינן לבת יומא ,חמין ביורה גדולה שרי דנ"ט לפגם הואדאפילו הוחמו  גויםבכוספן של  :(לח)
וכולן שנשתמש בהם עד שלא געל ועד שלא לבן תני חדא אסור ותניא אידך מותר הא כמ"ד נ"ט לפגם אסור הא כמ"ד נותן טעם  גויהלוקח כלי תשמיש מן ה
לכתא לוקמינהו תרוייהו א"כ למה לי לאוקומי ההיא דתניא אסור כמ"ד נ"ט לפגם אסור ולא כה ,יומן לא חיישינן וכ"ת התם בששיהןלפגם מותר אלמא לבני 

אלא דהא דתניא אסור בשלא שיהן והא דתניא מותר בששיהן אלא לאו ש"מ דהא דתניא נמי מותר בלא שיהן דלכלים בני יומן לא  ,מותר כמ"ד נ"ט לפגם
ליכא וכ"כ רש"י ז"ל בתשובותיו ד .משום דסבירא ליה נ"ט לפגם מותר ולא חשו לכלים בני יומן גויםוהיינו טעמא נמי דשרא רבי יהודה הנשיא שמן של  ,חיישינן

א ב( חנות אדם ממלא כריסו מהם ועוד גרסינן התם )דף ל גויםוהביא ראיה ממה שאמרו בפסחים )דף מ א( הקמחות והבצקות של  ,גויםבפת משום גיעולי 
שעבר עליו הפסח מותר בהנאה וגרסינן עלה  גויםנכנסין לשם חמץ שנמצא שם אחר הפסח מותר באכילה ותנן נמי התם )דף כח א( חמץ של  גויםישראל ופועלי 

ליה במנהגא ש"מ דלית ביה  ומדתלו ,מותר אפילו באכילה גויםאבל במקום שנהגו לאכול פת של  גויםבירושלמי הדא דתימא במקום שנהגו שלא לאכול פת של 
שום ובפסחים ]דף ל א[ נמי אמר רבא פוקו ואייתי לנו חמירא דבני חילא וכל הני ]לא[ מתוקמן בשנלוש בפני ישראל ובכליו וטעמא דכלהו מ .גויםמשום גיעולי 

ים ו כולן נפגמים הן אפילו בבני יומן אבל בדברים אחרלומר דלעולם לבני יומן חיישינן אלא שאל ויש שדוחקים .שיהו בני יומן גויםדלא חיישינן לכלים של 
וש שנחואין זה מחוור שכיון שהוזכרו בגמ' הרבה פת ושמן וקפריסין וקפלטאות וחמין וכוספין ואהיני דוחק הוא לומר שכל אלו נפגמים בבני יומן ו .חיישינן

א דמילתא משום דהוו ספיקי טובא ספק נשתמשו בו היום ספק לא נשתמשו בו אלא ודאי לכלי בן יומו לא חיישינן וטעמ ,לכל הדברים שלא הוזכרו בגמרא
וכיון דהוי ספיקי טובא שרינן ליה כדאמרינן בתרי  ,ואת"ל באיסור שמא אין בזה נ"ט או שמא טעם פגום הוא מעקרו ,היום ואת"ל נשתמשו בו שמא בהיתר

רב אמר קולף ושמואל אמר מדיח אלמא חיישינן  גויספיקי בכתובות בפירקא קמא )דף ט א( וא"ת והא אמרינן בפירקא קמא דחולין )דף ח ב( השוחט בסכין של 
ז"ל הקשה לזה מדאמרינן לקמן  והרמב"ן .תשמישו תדיר חיישינן לבן יומולבן יומו שאם לא מפני כך ה"ל נותן טעם לפגם ומותר יש מי שתירץ שכיון שסכין 

דאמר מר נ"ט לפגם מותר אגב חורפא דחלתיתא מחליא ליה והוי ליה נ"ט לשבח  ג"דמפסקיה בסכינא דארמאי ואע גבי קורט של חלתית דאסור משום )לט.(
 ותירץ שאפשר שהחלתית אי לאו משום חורפא דיליה נפגם אפי' .תיתא ה"ל נותן טעם לשבחאלמא בסכין נמי לא חיישינן לבן יומו דאי חיישינן בלא חורפא דחל

שכיון שכל הדברים או רובן אינן נפגמין בכלים בני יומן וחלתית ג"כ  ,ואינו מחוור לי .בבן יומא אלא דחורפא דיליה מחליא ליה ומהדר ליה טעמיה לשבח
 ,לפיכך נראין הדברים דסכין נמי סתמו אינו בן יומו .עד שהוצרך לומר דחורפא דידיה מחליא ליה ,פגם מותרדאמר מר נ"ט ל ג"היאך אמרינן סתם אע ,מכללם

אלא ששם בפרקא קמא דחולין נקטינן לה  ,ליתא אלא בסכין בן יומו דוקא ,קולף או מדיח לדידן דקי"ל דנ"ט לפגם מותר גויוכי אמרינן השוחט בסכין של 
ה מא למר כדאית ליאלא סת ,ולפיכך לא פירשו אי בסכין בן יומו דוקא או אפי' בסכין שאינו בן יומו ,"ט לפגם אי אסור אי מותרסתמא משום דפלוגתא היא בנ

 .ולמר כדאית ליה

ה"מ בשדה אבל בעיר לא. איכא מ"ד דרבי יוחנן אלישנא דר' חלבו סמיך ותרתי בעי ולחומרא שדה וליכא פלטר ישראל  גוירבי יוחנן אמר אפילו תימא פלטר 
ומר דרבי יוחנן ואיכא מ"ד דרבי יוחנן לא סמיך אדרבי חלבו כלל אלא כולה מילתא תליא בין שדה ועיר דבשדה שרי לעולם ובעיר אסור לעולם ויש להקל עוד ול

חלבו ונקיטינן בתרוייהו לקולא דבשדה לעולם מותר ובעיר מותר בשאין שם פלטר ישראל וכיון שהפת מדבריהם הוא ועוד שלא פשט אסורו ברוב לא פליג אדר' 
נראה דהני לישני פליגי כפירוש ראשון שכתבתי ופסק  מ"אי"ז מהלכות בפ אבל מדברי הר"ם במז"ל .ישראל כמו שיתבאר בסיעתא דשמיא ראוי להקל בכך

בשדה דהא שון ראשון ופסק לקולא ]במקום שאין פלטר ישראל מותר משמע אפי' בעיר[ ולא הזכיר שדה כלל ותמהני היאך נתיר הפת אפילו של פלטר ואפילו כל
"א ז"ל שכתב כל הני לישני ליתנהו אלא למה שהיו סבורין העם דרבי התיר את הפת ואנן הא מסקינן דלא היא דרבי לא אמר אלא פלטר ישראל וראיתי לרשב
שכיון שהפת לא  דאין ה"נ הוא לפום גמרא דילן דפת אסור בכל ענין דרבי חלבו ורבי יוחנן אליבא דמ"ד התיר רבי הפת שקלו וטרו ולדידהו לא סבירא להו אלא

עתא דשמיא ואנו סומכין על שהוא קטן מן הראשונים בחכמה ובמנין כמו שיתבאר בסיאע"פ פשט איסורו ברוב ישראל וכל ב"ד יכול להתיר את איסורו 
עמעמו עליה והתירוה משום חיי נפש וכמו שכתבו הרב אלפסי ז"ל בהלכות ואין זה מחוור בעיני שכיון שכבר הוזכר  גויםהירושלמי דאמרינן התם דפת של 

"ד הותר ומסקנא דגמרא דילן דלא הותר בגמרא שלנו שהיה מי שסבור שהותר פת ואסיקנא דלא הותר אין לנו לסמוך על הירושלמי בזה דדלמא סברי לה כמ
וטרו אטעותא דטעו כל העולם דאמרי דהותר אם איתא ]יד:[  אלא כך ראוי לומר דלפום מסקנא דגמרא דילן נמי הותר דודאי רבי חלבו ור' יוחנן לא שקלו

אם איתא שכל מי שאומר שהותר אינו אלא טועה אלא דקושטא דמלתא דלא הותר כלל שהיאך ראוי לחלק בין עיר לשדה ומקום שיש בו פלטר ישראל לאין בו 
רבי יוחנן שקלו ודאי אמוראי נינהו דרב יוסף ס"ל דרבי לא התיר בפת כלל אלא שהעולם טעו בכך ואיכא מאן דפליג עליה ואמר דרבי התיר את הפת ורבי חלבו ו

ו וטרו אליביה נקיטינן כותיה והירושלמי מוכיח כן דאיכא מ"ד הותר ולפיכך וטרו אליבא דמ"ד הכי והיינו דאמרינן אפילו למ"ד מכלל דאיכא מ"ד וכיון דשקל



תיר ]את הפת כתבו הרב אלפסי ז"ל בהלכות אבל לא שיהא סבור שיהא חלוק על גמרא שלנו וכי א"ל רבי שמלאי לרבי יהודה נשיאה בסמוך ]דף לז א[ בימינו ת
ירוה בב"ד היינו לומר שלא הושיב רבי ב"ד על כך אלא באקראי בעלמא גלה דעתו שאין ראוי לאסור תתיר[ לגמרי קא"ל ואפי' מבעל הבית ודאמרינן פת לא הת

 את הפת ומאותו ענין ואילך הותר. כך נ"ל: 

 מפני חשיבותו של פת כמו שנוהגין עכשיו הרשב"א ז"ל התירו בשם רבו הרב ר' יונה דכיון שהותר פת של פלטר גוימי שיש לו פת בסלו ולוקח מפלטר  ולענין
שיש פלטר  לגמרי הותרה כל היכא דליכא פלטר ישראל. שכיון שדעתו של אדם נוחה יותר בפת של פלטר מפני חשיבותו הרי זה כפת דחוקה לו וכן הדין היכא

נאה הימנו ולענין פת של פלטר שהוא ביד בעה"ב אם מותר ללוקחו מבעה"ב אם לאו נראה מדברי הראב"ד ז"ל דשרי וראיה  גויישראל אלא שהפת של פלטר 
ל שלא בפני ישראל הא בפני ישרא גוימדאמרינן בפרק השוכר )דף סה ב( ההיא ביתא דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרייה רבא למטחנה ולאפוייה ולזבונה ל

ה"ה והוא הטעם דבתר  גויאלמא בתר תחלתו אזלינן ואף בפת של פלטר שבא ליד בעה"ב  גוישישראל זה שראה שמישראל היה אף הוא יקחנו מן ה אסור לפי
שראיתי חלוקים עליו זה נ"ל עיקר ונמצא אע"פ תחלתו אזלינן ומינה לפת בעה"ב שבא לידו של פלטר שאסור ללוקחו מן הפלטר וכן הסכים הרשב"א ז"ל 

 בשבת אם אין לו פת אחרת דבשבת אסור להתענות הלכך מותר: גויתשובת הגאונים ז"ל שמותר לאכול פת של ב

מהא שמעינן שאיסורו של פת כיון שלא פשט איסורו ברוב ישראל והיא  לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי. . בשדות:אבי מיצרי . נושך:איבו מנפית
ו ואסור לומר דבר שמועה מפיו בב"ה והיינ ,אלא שמוכיחין אותו ,אין מלקין ולא משמתין לעובר עליו ,ן לעמוד בה כמו שיתבארגזירה שאין רוב הצבור יכולי

אין מלקין אותו אבל מוכיחין  גויםוכן נמצא בתשו' הגאונים ז"ל מאן דאכיל פת של  .כלומר לא תאמרו דבר שמועה משמו ,דאמרי' לא תשתעי מיניה דאיבו
 ור לומר דבר שמועה מפיו בב"ה:אותו ואס

 . שלא נמנו עליה להתירה אלא שיצא הדבר בהיתר וכמו שכתבתי למעלה:פת מהלכות של עמעום הוא

שהוא מי"ח דבר לא פשט איסורו ברוב ישראל שאילו פשט לא היה שום ב"ד יכול אע"פ אמורא היה בן בנו של רבינו הקדוש ו .רבי יהודה הנשיא ובית דינו
ול אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן כל ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו כשהוא גד )לו.(במנין דהא אמרינן בגמרא אפילו גדול מן הראשונים בחכמה ולהתירו 

שלא פשט  וא"ר שמעיה מה טעם הואיל ופשט איסורו ברוב ישראל בר משמן ,חוץ מי"ח דבר שאפי' יבא אליהו ויאמר אין שומעין לו ,ממנו בחכמה ובמנין
ול סורו אפ"ה גדאיסורו ברוב ישראל ואמר רב שמואל בר אבא אמר ר' יוחנן ישבו ובדקו על השמן וכו'. וסמכו רבותינו על דברי רשב"ג כלומר נהי דלא פשט אי

ב"ד  ב ישראל אין ב"ד יכול לבטל דבריהימנו בחכמה ובמנין בעינן ומהדרינן דאין גוזרין גזרה על הצבור וכו' ומהא שמעינן ששלשה דינין הן. פשט איסורו ברו
בל מכ"מ היא חברו ואפילו גדול ממנו בחכמה ובמנין וזהו טעמן של י"ח דבר שאין שומעין להתירן אפילו מאליהו ובית דינו. לא פשט איסורו ברוב ישראל א

ין הא אם הוא גדול ממנו בחכמה ובמנ ,דול ממנו בחכמה ובמניןגזרה שרוב הצבור יכולין לעמוד בה זה היא ששנינו אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ ג
ב"ג והיינו דאמרי' וסמכו רבותינו על דברי רש ,מיהא מתיר. לא פשט איסורו ברוב ישראל מפני שהיא גזרה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה אפילו קטן מתירה

להכי  של שמן בכל ישראל מאי הוי מכ"מ גדול בחכמה ובמנין בעינן והיינו מתניתין וכדכתיבנאכי לא פשט איסורו  ,ועל דברי ר"א ברבי צדוק וכו'. והכי פירושו
תירה אפילו קטן מ אמרינן דסמכו רבותינו על דברי רשב"ג כלומר כי בעינן גדול ה"מ בגזרה שרוב הצבור יכולין לעמוד בה אבל אין רוב הצבור יכולין לעמוד בה

 יא שאין רוב הצבור יכולין לעמוד ]בה וצריכה היתר[ מדאמרי' בגמ' ]דף לז א[ מסתמיך ואזיל רבי יהודה ]נשיאה[ אכתפאומכ"מ צריכה היתר דהא פת גזרה ה
שריא דרבי שמלאי שמעיה אמר לרבי שמלאי לא היית עמנו אמש בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר את הפת א"ל א"כ קרו לן בי דינא 

מעינן מהא שגזרת הפת לא פשטה ברוב ישראל שגזרה היא שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה וכדאיתמר בשמן שאם לא כן היאך יהא אלמא צריכה היתר וש
א ודאי גזרה הירשאי רבי יהודה הנשיא להתירו אי לאו דקרו ליה בי דינא שריא והא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין אלא 

ולפיכך כתב הרמב"ן ז"ל שאפילו בזמן הזה אם יסכימו חכמי ישראל  ,רוב הצבור יכולין לעמוד בה דומיא דשמן ומשום הכי היה יכול כל ב"ד להתירה שאין
לאו  שהן קטנים מתלמידי שמאי והלל בחכמה ובמנין שהרי רבי יהודה הנשיא קטן מהם היה כדאמרי' בגמרא ואיאע"פ וגדוליהם ומתירין את הפת מותר 

 .ליה בי דינא שריא הוה שרי נמי האמשום דלא ליקרו 

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

י למי שהולך בדרך ועוד הביא ראיה מהא דתנן מאכילין את העניים דמאגוי ]דף לה ע"ב[ הני מילי דליכא פלטר ישראל. וכן מצאתי שהתיר רבינו שמריה פת של 
ופת  גויםישראל האוכל פת של אם היסב על השולחן  ,ואף על פי שיש בו איסור דרבנן. וראב"י העזרי כתב פרק כיצד מברכין דאף בביתוואת האכסניא דמאי 

ן וראיה מירושלמי פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה על אי זה מה .כיון שמצוה זו מוטלת עליו לבצוע יבצע על היפהגוי והבעל בית נזהר מפת של  ,נקייה בידו
ר אי פקח שירצה יבצע וכיון שהותר בו לבצוע מותר בו כל הסעודה הזאת וזכר לדבר דאמרינן מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו ובפ' מי שהוציאוהו קאמ

י[ א דקאמר ]*בירושלמהוא עייל לתחומיה וכיון דעל על דלא אחמור באיסורי דרבנן דאינו כבוד שמים ששוב יחדל משום איסור והא כבר בצע. וגם יש סומכין אה
במקום גוי מתוך הירושלמי אין לנו לסמוך ולהתיר פת של  "מומ .ויה עמעמו עליה והתירוהפתן מהלכות של עימעום הוא ומסיק במקום שאין פת ישראל מצ

 ,ונראה שיש לסמוך על האי תנא ]דף לז ע"א[ דא"ר שמלאי לר' יהודה נשיאה בימינו תתיר את הפת אמר ליה א"כ קרו לן בי דינא שריא .שפת של ישראל מצויה
נוהגין משמע דאל"ה היה מתירו כמו שהתיר את השמן וא"כ לא פשט איסורו בכל ישראל ואנו )*ממקומות( ]*מאותן המקומות[ שלא פשט איסורו שהרי אנו 

מי בירושל תר וא"צ היתר ]בית דין[ אלא במקומות שפשט איסורו שקיבלו עליהם ולכך צריך מנין אחר להתירו אבל אנו אין צריכין וגם ראיה מהא דאמרינןבו הי
ו לאכול פת של אבל במקום שנהגגוי שעבר עליו הפסח שמותר בהנאה הא באכילה אסור מתני' במקום שנהגו שלא לאכול פת של  גוידפרק כל שעה גבי חמץ של 

רבינו מאיר משם הגאונים דהא  כ"וכ .אפילו באכילה מותר ש"מ דבמנהגא תליא מילתא והיכא דנהוג התירא נהוג. הלכה כדברי המתיר ובלבד מן הפלטרגוי 
כל  י לזבוני לישראל כדחיישינן פרקדילמא את ,אסור לגויולא חתה ישראל בגחלת אסור ואפילו לזבוני  גויאבל של ישראל ואפה גוי ה"מ של גוי דהתירו פת של 

איכא שעה גבי ההוא ארבא דטבעא בחישתא אבל ליתן לפועליו מותר כגון לכתת הלחם לשני חלקים דבענין זה ליכא למיחש דילמא אתי לזבוני לישראל ד
ם שהיו אופין היו חוזרין להסיק התנור ולהכשיר ומעשה בא לידי על התנור שאפו בו ישראל ג"פ ביום והכשירו תנור ע"י זריקת קיסם ובכל פע .הכירא טובא

שאר קצת ובאפייה האחרונה לא הכשירו התנור והוריתי דאפילו הכי פת שנאפה באחרונה מותרת דכיון שהכשירו אותו בשאר הסיקות וגם באפייה האחרונה נ
זרק הישראל קיסם באפייה האחרונה דהא זריקת הקיסם אינה מן הסיקות הראשונות שהכשירו התנור ודאי מותר אף על פי שלא  הבוערותבעין מן הגחלים 

ו בו התנור מעלה ואינה מורדת בתוך ההיסק ואפ"ה אנו סומכין עליה כבני בבל הה"נ בהאי עובדא כיון דאיכא קצת גחלים מן שאר היסקות הראשונות שהכשיר
 .ומ"מ לא רציתי לעשות מעשה להתירה ,הפת מותרת

 דף צב עמוד א ר זתורת הבית הארוך בית ג שע

אמר ר' יוחנן  שנינו בפרק אין מעמידין אלו דברים של נכרים אסורין ואין איסורן איסור הנאה הפת והשמן והשלקות שלהן. וגרסינן התם בגמרא אמר רב כהנא
אמר  ,דכי אתא רב דימי אמר פעם אחת יצא רבי לשדה והביא לפניו גוי אחד פת פורני מאפה סאה ,אין - ?מכלל דאיכא מאן דשרי ,פת לא התירוה בבית דין

כסבורין כל העם לומר  ,ופרקינן אלא מה ראו חכמים לאסרה בשדה ,ואקשינן מה ראו חכמים לאסרה משום חתנות ,כמה נאה פת זו מה ראו חכמים לאסרה
הפת. רב יוסף ואיתימא רב שמואל בר יהודאי אמר לא כך היה מעשה אלא פעם אחת הלך רבי למקום אחד רבי לא התיר את  ,ולא היא ,התיר רבי את הפת

רבי לא אמר אלא פלטר ישראל. אמר ר' חלבו אפילו למאן דאמר פלטר  ,ולא היא ,וראה דוחק לתלמידים ואמר אין כאן פלטר כסבורין כל העם לומר פלטר גוי
משום  ,לא -הני מילי בשדה אבל בעיר  ,ור' יוחנן אמר אפילו תימא פלטר גוי ,ישראל אבל במקום שיש בו פלטר ישראל אסור גוי הני מילי במקום שאין בו פלטר

תי ר' וא ,דאפילו בעיר כל היכא דליכא פלטר ישראל מפלטר גוי שרי מדר' חלבו ,חתנות. ויש לפרש דר' יוחנן לא פליג אדר' חלבו אלא לטפויי היתירא קאתי
כיון דבשדה מיהא אין פת  ,לא מטרחינן ליה לשדורי ולמזבן מההוא פלטר ישראל שבעיר ,דאיכא בעיר הסמוכה לו פלטר ישראל ג"ימר דבשדה אעיוחנן למ

פת ישראל מצויה בדין הוא דליהוי  [:]דף צבירושלמי במקום שאין פלטר ישראל מצויה. וכן נראה מדברי הרב אלפסי ז"ל שהוא ז"ל הביא בהלכות הא דגרסינן ב
דלפום )גמריה( ]גמרין[ משמע דפת  ג"אל התירוה ואפילו בעיר. ואעפת של גוי אסורה ועמעמו עליה והתירוה מפני חיי נפש משמע דכל היכא דליכא פלטר ישר

ה אכתפיה דר' שמלאי שמעיה אמר לו שמלאי לא היית לא הותרה בבית דין. כדאמר רב כהנא פת לא התירוה וכדאמרינן התם מיסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיא
כא למאן דאמר אתמול עמנו בבית המדרש כשהתרנו את השמן אמר לו בימינו תתיר את הפת ואמר ליה אם כן קרו לן בי דינא שריא. והא דר' חלבו ור' יוחנן דה



ו ור' יוחנן משמע דנהוג בה היתר ובכל כי הא דליכא פלטר ישראל מניחין התיר רבי את הפת קאמר ולדידהו לא סבירא להו מכל מקום מדשקלי וטרו בה ר' חלב
יכולין לעמוד אותן על היתירן ליקח מפלטר גוי וטעמא דמילתא משום דגזרת הפת הוה לה גזרה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה וכל גזרה שאין רוב הצבור 

( ולפיכך עמעמו עליה אמוראי והתירוה .דאיתא התם בפרק אין מעמידין )לודול כמוהו בחכמה ובמנין כבה יכול בית דין לבטל דברי בית דין חברו אעפ"י שאינו ג
ולפיכך פסק הרב אלפסי ז"ל בהלכות כדברי הירושלמי )עיין שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' קמט(. ומיהו דוקא מן  .משום חיי נפש כדאיתא בירושלמי
רו ואיתמר נמי בירושלמי פלטר. ודוקא במקום שאין פלטר ישראל וכדאמר ר' חלבו אבל מבעל הבית אפילו אין לו מה יאכל הפלטר דבגמרא דילן פלטר גוי הזכי

ובת אסור אלא אם כן משום סכנת נפש כגון שהתענה הרבה. וכתב הרמב"ם ז"ל כגון שהתענה שלשה ימים. והרמב"ן ז"ל כתב ראיתי מי שכתב מצאתי בתש
ול פת של גוי בשבת אם אין לו פת אחרת דבשבת אסור להתענות הילכך מותר. ולפי מה שפירשנו אף בחול בכהאי גוונא כגון שאין שם הגאונים ז"ל מותר לאכ

עם הנכרים  פלטר ישראל ואין לו פת אחרת מותר אלא שהתירו בשבת אפילו מבעל הבית אם אין שם פלטר. ע"כ. ומורי הרב ז"ל כתב ואלו בני אדם שמתאכסנין
שאין שם להם לאכול מפת בעלי בתים אלא יש להם לחזר וליקח מן הפלטר. ע"כ. והאוכל לחם של בעלי בתים אפילו חוץ לביתו של עו"ג ואפילו שלא בעיר אין 

י דמתא חשש חתנות עובר על גזירות בית דין שבכל מקום אסרוהו. ואם תלמיד חכם הוא אסור לספר שמועה משמו דגרסינן התם איבו מנכית ואכיל אמצר
בעל הבית אמר להו רבא לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי. וטעמא דפלטר דשרי דכיון דעשוי למכור לכל אין בלקיחתו קירוב הדעת כל כך אבל ב

אלא במקום שאין פת  יש בו קירוב הדעת טפי ואיכא למיגזר ביה טפי משום חתנות. ואלא מיהו במקום שיש פלטר ישראל אפילו מפלטר גוי אסור שלא התירו
 ישראל מצויה ומשום חיי נפש כדאיתא בירושלמי. 

דכיון שהותרה  ,מותר לקנות מפלטר גוי ,ויש פלטר גוי עושה פת יפה ממנו או ממין אחד שאין בידו של פלטר ישראל ,ומי שיש בידו פת או שיש פלטר ישראל
דעת  וכן .דכיון שדעתו של זה נוחה יותר בפת פלטר זה מפני חשיבותו בעיניו הרי זה כפת דחוקה לו. וכן נהגו ,לגמרי הותרה כל היכא דליכא פלטר ישראל כמוהו

 מורי ז"ל. 

יש לדקדק אם נלך בהן בתר מעיקרא או בתר בסוף. ומסתברא דלבתר מעיקרא אזלינן בהו  ,טר או ליקח מפלטר פת של בעל הביתוליקח מבעל הבית פת של פל
שנמצאת ביד בעל הבית מותרת כדמעיקרו. ופת של בעל הבית שנמצא ביד פלטר אסור כדמעיקרו. וכן נראית דעת ]צג.[ . והלכך פת של פלטר להקל ולהחמיר

 ,( ההוא ביתא דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרייה רבא לזבוני לגוי:בפרק השוכר את הפועל שבע"א )סה הראב"ד ז"ל. ויש להביא ראיה מהא דגרסינן
לא ימכרנו לנכרי  .אבל עושה אותו תכריכין למת ,איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשה ממנו מרדעת לחמור

הכא נמי דילמא אתו לזבוני לישראל הדר שרא למיטחניה ולמיפיה ולזבוניה לנכרים שלא בפני ישראל.  ,משום דילמא אתי לזבוניה לישראל ?מאי טעמא לאו
 נן מינה דכל דנאפה בהיתרכיון דחזא דמישראל הוה. שמעי ,אבל בפני ישראל לא דחיישינן דלמא אזל ישראל וזבין מיניה דנכרי ,אלמא שלא בפני ישראל דוקא

דאי  דלא גזרו חתנות אלא בפת האפויה באיסור ביד גוים. ומינה דכל שנאפה ביד גוים בעל הבית אסור. ועוד ,ן ליה כפת של גוידזבין ליה נכרי לא חשבינ ג"אע
 לא תימא הכי אינו אסור אלא לישראל הלוקחו בעצמו אבל לקח זה מותר לישראל אחר ואינו אלא כמו שאמרנו. 

מודים פטורה כתב ר"ח ז"ל כותח של גוים מותר ולא חיישינן לפת שיש בו שאין פת גוי אסורה אלא משום חתנות אבל כותח שרי. דתני ר' חייא לחם העשוי כל
 מן החלה. ע"כ. 

 דף צב עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

מותרת יבא לאכול עמו ויתחתן עמו, כדרך שאמר הכתוב וקרא  גוישאם תהא פת של ]צב:[  מפני קירוב הדעת, חששו חכמים ?אסורה ולמה אסרוה גויהפת של 
לי פת של בע ?יצדלך ואכלתו מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך. הפת חיי נפש יש בו ומפני תקלותו אסרוהו ומפני שחיי אדם תלוי בו עמדו עליו והתירוהו במקצת. כ

סכנות נפשות כשאר אסורים של דבריהם. ויש מגדולי המורים שאסרו אא"כ צם שלשה ימים בלא מאכל.  בתים אסרוהו לעולם, ואין מתירין אותו אלא מפני
 ובשם מקצת גאונים אמרו שמשום עונג שבת מתירין אותה, אם לא היה לו מה יאכל בשבת אוכל אפילו פת של בעלי בתים. 

, גויאסרוה ואפילו חוץ לעיר שלא חלקו באיסור כדי להתרחק ביותר מן החתנות של  שמחמת חשש חתנות נגעו בו, אפילו בביתו של ישראל פ"איסורו של פת אע
מבעלי בתים  שעיקר הדת תלוי בו, שנאמר וקרא לך ואכלתו מזבחו ולקחת מבנותיו וזנו בנותיו אחרי אלקיהם והזנו את בניך אחרי אלקיהם. לפיכך האוכל פת

 ת דין. ואם ת"ח הוא אסור לספר שמועה משמו, עד שיפרוש ויקבל על עצמו דברי חברות. בשום מקום עבריין הוא, שעבר על גזירת בי גוישל 

ת הדעת אומנותו הוא ובאומנותו הוא עוסק והכל לוקחין ממנו, ולפיכך התירו לקנות פ ]צג.[פת של פלטר אין תקלות החיתון מצוי בו כל כך שאין כאן קירוב 
טר לוקח מפת פל גויו. היה שם פלטר ישראל מוכר פת כמוהו אסור ואם לא היה פת פלטר ישראל כפת פלטר ממנו במקום שאין פלטר ישראל מוכר פת כמוה

שלא הלכו באיסור זה אחר מי  ,מותרת גוישלקח פת של פלטר ]בעל בית[  גויבעלי בתים אסורה כבעל הבית.  ויגשלקח פת של  גוישערב לו יותר. ופלטר  גוי
 שהפת בידו עכשיו אלא מי שאפאה. 

 אמרו משמן של גאונים שאין חוששין לו משום פת שיש בו, שלא אסרו פת אלא משום חתנות וכותח אין בו משום חתנות.  גויכותח של 

נעשה אחת משלש אלו ע"י ישראל הפת מותרת. יש מגדולי  הפת שלשה מלאכות יש בו היסק התנור, ואפייה, והיפוך גחלים להוציא חומן לקרב את האפייה.
ין זה המחברים שהתירו אפילו השליך ישראל קיסם לתוך התנור שאף קיסם הוא מוסיף חום והרי זה כמהפך בגחלים, ויש מי שאומר שאין קיסם מועיל שא

סם שאין מוסיף החום ומקרב האפייה כהפוך גחלים. וכן נהגו ומנהגן מלאכה גמורה אלא קצת מלאכה. ודברי ראשונים נראין לי עיקר, שאין לך כל קיסם וקי
 ישראל תורה היא.

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רמח

כלל שאלת פת הכומרים שאין להם בנים ולא בנות אם מותר הואיל וליכא למגזר משום בנותיהן. ואמרת שכבר שאלתנו פעם אחרת ואסרתי ואמרתי דדרך 
תפילין )דף ק"ד( דגרסינן התם אמימר שרא לממלא בגלילא  ך ראיה להתיר מההיא דפרק המוצאלזה. ואמרת שעכשיו נתחדשה לאסרו שאע"פ שאין לזה יש 

 כומרים.  במחוזא. ואמר טעמא מאי גזור רבנן משום גנתו וחרבתו. הכא לא גנא איכא ולא חרבא איכא. ואמרת דקושטא דמילתא ראיה זו ראיה להתיר פת של

ותדע לך שהשבות הזו דרבנן פעמים מקילין בו במקום  ,ואין למדים מזו לזו שלא כל האיסורין והגזרות דומים חדא ,ראיה זו איני מכיר מכמה צדדין .תשובה
ה לגוי וכן במקום חולי שאין בו סכנה התירו אמיר ,שמעלם בערכאות ומכתיב בשבת משום ישוב ארץ ישראל ,מצוה מועטת כגון לקנות קרקע בארץ ישראל

ועוד הגע עצמך טלטול בשבת משום הוצאה כדאיתא בפרק  .ופעמים החמירו והעמידוהו אפילו במקום מצוה שיש בה כרת כאזמל והזאה ,שיש בו משום שבות
ולזקן וחולה שאינן ואף בשבת נתיר בעיר שהיא מעורבת כלה  ,ואם כן ביום טוב יהא מותר למאן דאמר אין ערוב והוצאה ליום טוב ,כל הכלים )דף קכ"ד ב(

 ,ובמקדש בעצמו יתירו כל השבותין זה כזה ,וכמו שהתירו קצת השבותין במקדש ,יכולין לצאת ברגליהן ומי שהולך בספינה או שהוא חבוש בבית האיסורין
מרים לפי שאין להם בנים אף אתה ועוד אם אתה בא להתיר פת הכו ,תפילין )דף ק"ב ק"ג( שיש שבותין שהתירו ויש שלא התירו המוצאוכבר ראית שם בפרק 

וכן יקח ישראל זה ויביא בחבורת ישראל  ,תתיר פת של מי שאין לו בנים כפת של בחורים שאינן נשואין ושל נערים ושל סריסין וכן בספינה שאין שם נשים
ורבי למה התיר משום פת דחוקה? מקום רחב  ,חבורה ואין שם משום בנותיהן באותה ,שהרי הלוקח אינו אוכל והקרואין לא לקחו מגוי ,ויאכלו הקרואין להם

גם הכומרים פעמים שיש להם בנים ובנות מתחלה קודם כניסתן לכמריא והגדולים שבהן כן  ,ומנפח אני בידי הראיה ואזלא לה ,אני רואה לו כאן ואכלו ושבעו
אלא משום בנות הגוים שאם אין לזה  ,ום בתו של מוכר או של נותן אמרוועוד משום בנותיהן שאמרו לאו דוקא מש ,גם האחרים אין להם אפוטרופוס ,יש להם
שאף על פי שאין לבעל השמן יין אין אומרין שיהא מותר בשמן ונמצא התקנות לפי המוכר זה  ,והרחקה עשו משום בנות הגוים כמו על שמנן משום יינן ,יש לזה

ובמקומי  ,העבר קולמוס על הראיה ותופר ,סוף דבר לדבריך אלו אין סוף ולהתירן אלו אין מספר ,ושויתינהו למילי דרבנן ותקנותיהם כחוכא ,אסור וזה מותר
יינן ושלקות שלהם וגבינה אף על פי שבטל הטעם  ,עוד תדע שאותן שבמשנת אין מעמידין )דף כ"ט ב( גזרות קבועות היו .אני עומד לאסור ואין בזה צד ספק

וגבינה אפילו  ,שאינו יודע בטיב עבודה זרה ואין לו בנים אע"פותינוק גוי עושה יין נסך  ,כין עכשיו אסור אפילו בהנאהשאין מנס פ", שהיין אעגזרה לא בטלה



ובמה שנאמר איתמר בכל השאר דלא איתמר  ,וכן כולן זולתי המורייס שמצאנו לו היתר במקום שהיין ביוקר ,במקום שאין מעמידין בעור קיבה אלא בפרחים
 .לא איתמר

 ב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יזרמ

אבל  אף על פי שאסרו פת עכו"ם , יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחין פת הנחתום העכו"ם במקום שאין שם נחתום ישראל ובשדה מפני שהוא שעת הדחק,[ יב]
 פת בעלי בתים אין שם מי שמורה בה להקל שעיקר הגזירה משום חתנות ואם יאכל פת בעלי בתים יבוא לסעוד אצלן. 

ר ואפה בו ישראל, או שהדליק ישראל ואפה עכו"ם, או שהדליק העכו"ם ואפה העכו"ם ובא ישראל וניער האש מעט או כבשו לאש הדליק העכו"ם את התנו[ יג]
 רה.הואיל ונשתתף במלאכת הפת הרי זו מותרת, ואפילו לא זרק אלא עץ לתוך התנור התיר כל הפת שבו, שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסו

 ת אסורות פרק יז הלכה יברדב"ז הלכות מאכלו

כסבורין העם לומר פלטר עכו"ם  ,יב[ אף על פי שאסרו פת של עכו"ם וכו'. שם פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה פת דחוק לתלמידים אמר אין כאן פלטר]
ור' יוחנן אמר אפי'  .איכא פלטר ישראל לאאבל במקום ד ,אמר ר' חלבו אפי' למ"ד עכו"ם לא אמרן אלא דליכא פלטר ישראל .והוא לא אמר אלא פלטר ישראל

ואם נמצא פת של פלטר ביד בעל הבית מותר ופת של בעה"ב ביד פלטר  ,למ"ד פלטר עכו"ם ה"מ בשדה אבל בעיר לא משום חתנות. ופסק כדברי שניהם לחומרא
 אסור שלא הלכו בדבר אלא אחר עיקרו: 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יב

ופסק כר' יוחנן לחומרא שכתב יש מקומות שמקילין בדבר  ,ומפרש רבינו דר' יוחנן אדרבי חלבו סמוך ותרתי בעינן ולחומרא שדה וליכא פלטר ישראל יב[]
והשמיט ובשדה וכאן +תמיה לי על בעל כ"מ למה העתיק בש"ע י"ד סי' קי"ב סעיף ב' דברי רבינו ]ולוקחים פת הנחתום העכו"ם במקום שאין שם נחתום ישראל ובשדה 

איה לדברי שהרב משה הוכיח דנסחת הר"ן משובשת ומדבריו כאן משמע דס"ל כרבינו דאי לא הוה ליה לפרושי. ואפשר שט"ס הוא ונשמט מלת ובשדה ולא השגיחו בזה, ור

מפני שעת הדחק זו היא הנוסחא האמיתית בספרי  [ם+רבקש הביא מוצא הדין טור בשי"א וכו' ואישתמיטתיה שהם דברי הרמב"ם אות באות מלה במלה דברים כהוויית
 .שת נזדמנה לו בספרי רבינווהר"ן שכתב שרבינו לא הזכיר שדה כלל נוסחא משוב ,רבינו

 לחם אבירים הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יב

שאסרו פת עכו"ם יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחין פת עכו"ם הנחתום במקום שאין שם נחתום ישראל ובשדה מפני שהוא שעת הדחק וכו'. ונראה  אע"פ]יב[ 
, ורוצה סמיך מדברי רבינו דס"ל דתרתי בעינן שדה וליכא פלטר ישראל, וזה כפירוש הראשון שבר"ן דכתב הר"ן וז"ל ואיכא מ"ד דר' יוחנן אלישנא דר' חלבו
כן כתב הב"י לומר מוסיף ותרתי בעי ולחומרא שדה וליכא פלטר ישראל, א"כ רבינו שפסק כנ"ל א"כ פוסק כר' יוחנן וכפירוש הראשון שבר"ן וכן כתב הכ"מ ו

יבת ובשדה וכן העתיק על הטור יעו"ש, ומה שכתב הר"ן שהרמב"ם לא גריס תיבת ובשדה כבר כתב ע"ז הכ"מ כי זה ט"ס כי באמת כתוב לפנינו ברמב"ם ת
וכבר הקשה  ,הב"י בטוב לשון הרמב"ם וכתב ובשדה. אולם זה קשה על מרן הב"י שהעתיק ביור"ד סימן קי"ב סעיף ב' לשון של רבינו ולא כתב תיבת ובשדה

' יוחנן לא פליג אד"ר חלבו ונקטינן כזה המ"ע, ולענ"ד יש לומר הגם דהעתיק הב"י במחבר כלשון הרמב"ם מ"מ לדינא אפשר דס"ל כהר"ן שכתב וז"ל י"א דר
"א בתורת בתרווייהו לקולא דבשדה לעולם מותר ובעיר מותר בשאין שם פלטר ישראל, א"כ לפי זה ר"י מוסיף אדר"ח ולקולא דבאחת מהן סגי וכן כתב הרשב

גריס תיבת ובשדה אך הב"י ס"ל לדינא כהי"א הבית עיין בב"י א"כ שפיר עשה המחבר שהשמיט תיבת ובשדה הכתוב בלשון הרמב"ם, הגם דהרמב"ם היה 
דר'  הנ"ל וכן באמת נראה מהב"י על הטור דכתב שם בתחלה דעת הרמב"ם שהעתיק ובשדה כנ"ל ואח"כ כתב דעת הרשב"א בתורת הבית שפסק לקולא, היינו

ישראל בעיר מ"מ מותר מפלטר עכו"ם בשדה עכ"ל, א"כ  חלבו ס"ל היכא דליכא פלטר ישראל אפילו בעיר מותר וע"ז אמר ר' יוחנן דבשדה אפילו איכא פלטר
נו מוכח מזה דס"ל לדינא כהרשב"א ועיין בבאר הגולה שרשם כזה טור בשם י"א וכן כתב הרשב"א עכ"ל, וכתב ע"ז המ"ע דאשתמיטתיה שהוא דברי רבי

"מ כיון דנראה שדילג תיבת ובשדה א"כ נראה דלא סבירא ליה הרמב"ם אות באות, ולענ"ד י"ל דיפה עשה הבאר הגולה שרשם כן כי הגם דזה לשון הרמב"ם מ
 .וק"ל ,"א וכדעת הרשב"א בתורת הביתלהב"י בדין זה כדעת הרמב"ם אך כדעת הטור בשם י

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יג

אי נמי שגר ישראל ואפה עכו"ם א"נ שגר עכו"ם ואפה  ,. שם אמר רבינא הלכתא האי ריפתא דשגר עכו"ם ואפה ישראלהדליק העכו"ם את התנור וכו']יג[ 
 .א ישראל וחתא ביה חתויי שפיר דמיעכו"ם ואת

ני בהיינו מן הדברים שבין בני א"י לבני בבל כי בני א"י אומרים קיסם מה מעלה ומה מוריד ובני בבל משליכים קיסם ואנן בתר  ואפילו לא זרק אלא עץ וכו'.
ום כולו אלא בבל גרירינן. ומיהו קשה על מה סמכו שמשליכין קיסם בבקר בתנור לכל היום כולו. וי"ל שהתנורים שלנו שאופין בהם רבים אינו מצטנן כל הי

 .משום היכר בעלמא סמכו בדבר להקל נמצא שבפעם הראשונה שמשליך הקיסם מסייע באפיית של היום כולו וכיון שהדבר ,ף עצים בכל פעם להעמיד חומומוסי

 לחם אבירים הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יג

המקור בגמרא ע"ז )דף ל"ח ע"ב( אמר רבינא והלכתא האי ריפתא דשגר עכו"ם א"נ שגר עכו"ם ואפה עכו"ם ואתי ישראל  הדליק העכו"ם את התנור וכו'.]יג[ 
היינו שהישראל מהפך בפת דלימטי  ,אבל הרמב"ן כתב דגירסתו ]דהרי"ף[ היה בגמרא וישראל מהדר .וחתה בה חתוי. שפיר דמי. כן הוא גירסת הרי"ף שלפנינו

דדיו והיינו אפיה גמורה. ורש"י ז"ל כתב ד"ה "חתה" שמחתה ומוציא חום הגחלים עכ"ל. ונראה מדברי רש"י דבעינן קירובא בישולא ע"י לו בישולא מכל צ
וכמו דאמרינן בגמרא דמעיקרא בשיל בתרתי שעי והשתא  ,ישראל, ר"ל שמהפך הגחלים לקרב הבישול וע"י שהישראל מסייע הרבה באפיית הפת לכן מותר

א"כ לפ"ז אם השליך עץ אחד לתוך התנור לא מהני, כן הוא דעת הרמב"ן והתוס' בד"ה ואתא  .ד שעתא לכן מותר, אבל אם הפך בו מעט לא מהניבשיל בח
ר ו דניעמפרש רבינו היינ ,יעו"ש, אבל רבינו מדכתב וניער האש מעט א"כ ס"ל דלא כרש"י ותוס'. ומאי דאמרינן בגמרא לפי גירסת הרי"ף וחתה חתוי שפיר דמי

ל וכן העתיק המחבר בשו"ע להלכה דברי רבינו. והנה התוס' כתבו בד"ה ואתא דאנן קיי" ,וכן ס"ל להרשב"א .ולכן כתב ואפילו לא זרק אלא עץ אחד וכו' ,מעט
תנור ומקרב הבישול. ומ"ש דהשלכת הקיסם לתנור מהני, ולפי מ"ש בדעת התוס' דבעינן מסייע גמור צ"ל דס"ל להתוס' דהשלכת הקיסם לתנור מוסיף חום ב

ל וכמ"ש הרא"ש על דברי רבינו ולישנא דגמרא לא משמע הכי ע"כ, זה כתב הרא"ש לפי גירסתו שגריס ברי"ף ואתא ישראל והדר הדרויי ויהיה הפירוש כנ"
 .וק"ל ,כנ"ל הרמב"ן, אבל באמת גירסת הרי"ף שלפנינו כהגירסא בגמרא ורבינו נמי הכי גריס כמו הרי"ף ולכן יפה פסק רבינו

 ד-סעיפים ג 

 

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות אות סג

ולאחר שכלה פת ישראל  ,ואם הגיע פלטר ישראל שם הרי פת פלטר גוי אסורה עד שימכור פלטר ישראל פתו .ואם פלטר הזמין ישראל הרי פתו כפת בעל הבית
 .עכ"ל הרא"ה ז"ל ,פלטר גוי להכשירוחוזר פתו של 

 סעיף ה:

 דף צב עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

דכיון שהותרה  ,מותר לקנות מפלטר גוי ,ויש פלטר גוי עושה פת יפה ממנו או ממין אחד שאין בידו של פלטר ישראל ,ומי שיש בידו פת או שיש פלטר ישראל
דעת  וכן .טר זה מפני חשיבותו בעיניו הרי זה כפת דחוקה לו. וכן נהגודכיון שדעתו של זה נוחה יותר בפת פל ,לגמרי הותרה כל היכא דליכא פלטר ישראל כמוהו

 מורי ז"ל. 



 סעיף ו

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

אי משום דם ביצים רוב ביצים שלנו  ,דלמאי ניחוש גויםלאותם שאין נזהרים מפת של  גויםמכאן היה ר"ת מתיר קנוי"ש ואובליא"ש של  -קימחא עיקר  ל"קמ
 .קימחא עיקר והוי כמו פת גויםואי משום ביצי עוף טמא הרי אינם מצויים בינינו ואי משום בישולי  ,אין בהם דם

 סימן כט רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

דמשום  * שנילושים בביצים, גויםיכול לאכול מיני לחמים של  גויםמהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל קימחא עיקר. מכאן היה אור"ת ז"ל דמי שאין נזהר מפת של 
אם  בשביל הביצים ליכא דקימחא עיקר ומשום שמא היה דם בביצים לא חיישינן לפי שאינו מצוי. שהרי אנן אוכלין ביצים צלויין ואין אנו בודקין גויםבישולי 

 .מכרן טרופות דאיכא ריעותא כשהגוירה ואין לוקחין מהן ביצים טרופות. ה"מ בקע הגוישטרפם  פ"עוף טמא נמי לא שכיחי. ואע יש בהן דם. וביצי

 הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ב סימן כט הגהה א

 .שבלוע מאיסורא דרבנן. מא"ז. ע"כ וגם העיסה אסור גוים,אסור משום שהדגים הם בעין ואסורין משום בישול  גוי* אבל פשטיד"א של דגים שאפאוה 

 ת חולין פרק אלו טרפות רמז תרממרדכי מסכ

בפרק אין מעמידין דתניא כוותיה. ור"י אומר דאין  גויםסר ביצה משום בישולי דהלכה כמאן דא גויםאובלטי"ש וקנשטיל"ש דיש משום בישולי  גויליקח מן ה
ליכא[ דהא קימחא  גויםטרופות מוכח שהן טריפה ]*ומשום בשולי  גוילאסור עיסה שנילושה בביצים מטעם זה דלא דמי דהכא איכא ריעותא כדמוכר להו 

אבל מטעם זה אין להתיר פשטידא שלנו  .עיקרא דמברכין עליו המוציא לחם מן הארץ וכיון שנקרא לחם שרי דסמכינן על הירושלמי דפת נמנו עליו והתירוהו
 ]*כיון שהוא בעין וכי חזר ונבלע בעיסה אסורה העיסה שהיא נבלע מאיסור[ ולא גויםדהתם השמנונית בעין על העיסה ומתחלה נאסר משום בישולי  גוישאפאה 

 .תוספת .דמי לעיסה שנילושה בביצים שהביצים נתבטלו בעיסה מתחלתה ולא נאסרו מעולם

 סימן כז והיתרספר התרומה הלכות איסור 

 ,להכי אין איסור בשולי עכו"ם בבצים ,שהרי מברכים עליה המוציא לחם מן הארץואומר מורי רבינו דכיון דהביצים הן בטלים ואינן בעין והעיסה עיקר 
אלמא אי  .ואסור -קמ"ל קמחא עיקר  ,מהו דתימא הרסנא עיקר ושרי ,פשיטא ,וכדאמרינן פרק אין מעמידין )ל"ח( כסא דהרסנא יש בו משום בשולי עכו"ם

כמו כן אף העיסה  ,אותם פנטייזא של דגים שאפאן עכו"ם שהדגים אסורים משום בשולי עכו"םואפ"ה  .הוה הרסנא עיקר אין איסור בקמח כיון שאין עיקר
 קודם שנבלע בעיסה היה אסור ונמצא שהעיסה בלועה מאיסורא דרבנן. מ"מ ,מבחוץ אסורה דאע"ג דפת התירו וגם שמנונית של דגים הבלוע בה אינו בעין

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

שטחין אותם בביצים מותרות כל שאין לחוש לטמאים שאע"פ שיש בביצים  גוילמדו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דהיינו ככרות של פלטר  .מ"ל קימחא עיקרק
"פ כתב הרשב"א ז"ל דצריכים הכשר שאע גוים,לפנינו דבר שיש בו משום בישולי  הגויולענין כלי שבשל בהם  .כדלקמן ]דף לח ב[ קימחא עיקר גויםמשום בשולי 

וכן  ,אפ"ה כיון שכשהוא בעינו נאסר משום חתנות אף פליטת בליעתו כמוהו ,שלא אסרו בישוליהן אלא משום גזרת בנותיהן ובבליעת הכלי לא שייך חתנות
דאע"פ דפת  ,כמו כן העסה שבחוץ אסורה ,םגויישולי שהדגים אסורין משום ב כיוןגוי נראה מדברי בעל התרומות ז"ל שכתב דאותן פלאדיש של דגים שאפה 

 .צאת העסה בלועה מאיסור דרבנן ע"כ"מ קודם שנבלע בעסה היה אסור ונממ ,התירו וגם השמנונית הבלוע בה אינו בעין

 הר"ן על הרי"ף מסכת חולין דף כב עמוד א

 לוקחין מהם מתוך שאין דרך למכור ביצים טרופות ]והרי יש כאן ריעותא[ איכא לפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות. כלומר דכיון שהתירו למכור להם אין
פות[ למיחש שמא ישראל מכרן לו ושל טרפה היו. ולפי שאין מוכרין להם ביצת טרפה שלמה אלא טרופות ]והיא מלתא דלא שכיחא דרוב ביצים אינם טרו

 .חליקו פניה בחלמון ביצהולפיכך כתבו בתוספות שאין ללמוד מכאן לאסור פת של פלטר שה

 דף צה עמוד בתורת הבית הארוך בית ג שער ז 

הקדרה שנתבשל בה  ,דאי לא ,מאב"דוהילכך צריך ליזהר בשפחות שלנו שרגילו לבשל לעצמן בקדרות שלנו שיניחנו ישראל ע"ג האש או שיהפך קודם שהגיע ל
 כ"וכ. ין כלים שבלעו מן האיסורואם של חרס ישברו ואם של שטף יגעיל וילבן כד ,סוריןדכל שהמאכל אסור הכלים שבלעו ממנו א ,וקערה שנאכל בה אסורות

 ,דאע"ג דפת התירו ,כמו כן העיסה שמבחוץ אסורה ,נכריםכיון שהדגים אסורין משום בישולי  ,הרב בעל התרומה ז"ל אותן פנאדיש של דגים שאפה נכרי
 .כ"ע. ה בלועה מאיסור דרבנןקודם שנבלע בעיסה היה אסור ונמצאת העיס מ"מ ,דגים הבלוע בו אינו בעיןוהשמנונית של 

 דף צה עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

 יא להם.ואותן לחמין שעושין בתבלין וטחים פניהם בבצים לנוי הרי אלו מותרין, שהלחמים עיקר והם מותרין שלחמי הפלטר הם, וביצה שעליהם טפילה ה 

 דף סח. ת ג שער אתורת הבית הקצר בי

בארנו שם. בצים של טריפה ושל נבילה אסורים כמו שנתבאר בסוף שאר הטריפות, ולפיכך אין מוכרין אותם לעו"ג גזירה שמא יחזור וימכרם לישראל וכמו ש
כשמצאן טרופות ביד  ?במה דברים אמורים גוי.אין לוקחים ביצים טרופות מן ההרוצה למכרן כיצד יעשה טורף אותה בקערה ומוכרין לעו"ג, לפיכך אמרו ש

שטחו פניו בביצים מותר ליקח ממנו במקום שנהגו לאכול פת של  גויעו"ג שחזותן מוכחת עליהן שמחמת שהיו אסורות טרפן ישראל ומכרן לו. מצא פת ביד 
 ן אין בהם דם.עו"ג, שאין כאן הוכחה על איסור, רובן של ביצים מן השלימים הן, ומשום חשש דם של ביצים רוב

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שח

. ור' יצחק אומר נראה להתיר העיסה מאחר שהביצים אינם בעין והעיסה עקר. אפס מטעם גויםר"ת היה נזהר מהן משום בשולי  ,עיסה של גוים שנלושה בבצים
. ואינו דומה לעיסה שנלושה בביצים שהביצה גויםוגם מתחלתן נאסרים משום בשולי  ,גים שהשמנונית היא בעין על העיסהזה אין להתיר אותן פשטיד"א של ד

. ומיהו גויםע"כ סמ"ג. ואותם נילי"ש שהן שלקות מדלא מברכין עליהן ברכת המוציא יש בהן משום בשולי  ,נתבטלה מתחלתה בעודה חיה ולא נאסרת מעולם
 איה דאי קבע סעודתו עליהם מברך ברכת המוציא ש"מ פת נינהו. תו' פ"ב די"ט.ה"ר יחיאל מתיר מפני שדרך אפיית הפת עושין להם. ור

 סעיף ז:

 דף צג עמוד א תורת הבית הארוך בית ג שער ז

יש לדקדק אם נלך בהן בתר מעיקרא או בתר בסוף. ומסתברא דלבתר מעיקרא אזלינן בהו  ,טר או ליקח מפלטר פת של בעל הביתוליקח מבעל הבית פת של פל
שנמצאת ביד בעל הבית מותרת כדמעיקרו. ופת של בעל הבית שנמצא ביד פלטר אסור כדמעיקרו. וכן נראית דעת ]צג.[ להקל ולהחמיר. והלכך פת של פלטר 

 ,( ההוא ביתא דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרייה רבא לזבוני לגוי:וכר את הפועל שבע"א )סהבפרק הש הראב"ד ז"ל. ויש להביא ראיה מהא דגרסינן
לא ימכרנו לנכרי  .אבל עושה אותו תכריכין למת ,איתיביה רבה בר ליואי לרבא בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרי ולא יעשה ממנו מרדעת לחמור

הכא נמי דילמא אתו לזבוני לישראל הדר שרא למיטחניה ולמיפיה ולזבוניה לנכרים שלא בפני ישראל.  ,זבוניה לישראלמשום דילמא אתי ל ?מאי טעמא לאו
 נן מינה דכל דנאפה בהיתרכיון דחזא דמישראל הוה. שמעי ,אבל בפני ישראל לא דחיישינן דלמא אזל ישראל וזבין מיניה דנכרי ,אלמא שלא בפני ישראל דוקא

דאי  דלא גזרו חתנות אלא בפת האפויה באיסור ביד גוים. ומינה דכל שנאפה ביד גוים בעל הבית אסור. ועוד ,נכרי לא חשבינן ליה כפת של גוי דזבין ליה ג"אע
 לא תימא הכי אינו אסור אלא לישראל הלוקחו בעצמו אבל לקח זה מותר לישראל אחר ואינו אלא כמו שאמרנו. 



 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רכח

 פת של גוים בעלי בתים אם סייע בו ישראל כדינו מותר או לא?  עוד, שאלת

ד ישראל תשובה אין הולכין בפת אחר הבעלים אלא מי שעשה בו המלאכות המכשירות אותו. ולפיכך פת של ישראל אם מכרו לגוי מותר. שהרי נעשה בהתר בי
פלטר מותר. ופת של בעלי בתים שקנאו ישראל אף על פי שהוא עכשיו של ישראל אסור לכל ואף על פי שהוא עכשיו של גוי. וכן בעל הבית גוי שקנה פת של 

( ההוא ביתא דחטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרייה רבא למטחניה ולמיפא ולזבוני לגוים סה:ז )דף ". דגרסינן בפרק השוכר שבעישראל שהרי נעשה באיסור
דתו ליכא למיחש דילמא אתי לזבוניה לישראל. הא בפני ישראל לא דילמא אתו לזבוניה לישראל. דכיון דחזו שלא בפני ישראל. אלמא דוקא שלא בפני ישראל 

סיק את ישראלים דפת שאפאו ישראל הוא אף על גב דהשתא דגוי הוא אמרי מותר הוא ואתו לזבוני מיניה. והילכך פת של בעלי בתים שאפאו ישראל או שה
 התנור או שהפך בגחלים שרי.

 ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף יד עמוד בהר"

ר הרשב"א ז"ל התירו בשם רבו הרב ר' יונה דכיון שהותר פת של פלט ,מפני חשיבותו של פת כמו שנוהגין עכשיוגוי ולענין מי שיש לו פת בסלו ולוקח מפלטר 
וכן הדין היכא שיש פלטר  .לגמרי הותרה כל היכא דליכא פלטר ישראל. שכיון שדעתו של אדם נוחה יותר בפת של פלטר מפני חשיבותו הרי זה כפת דחוקה לו

איה נראה מדברי הראב"ד ז"ל דשרי ור ,א ביד בעה"ב אם מותר ללוקחו מבעה"ב אם לאוולענין פת של פלטר שהו .נאה הימנוגוי ישראל אלא שהפת של פלטר 
 שלא בפני ישראל הא בפני ישראלגוי ( ההיא ביתא דחיטי דנפל עליה חביתא דיין נסך שרייה רבא למטחנה ולאפוייה ולזבונה ל:דף סה)מדאמרינן בפרק השוכר 

דבתר  ,ה"ה והוא הטעםגוי אלמא בתר תחלתו אזלינן ואף בפת של פלטר שבא ליד בעה"ב גוי יקחנו מן האסור לפי שישראל זה שראה שמישראל היה אף הוא 
 .זה נ"ל עיקר ,שראיתי חלוקים עליו פ"אע ,וכן הסכים הרשב"א ז"ל ,ומינה לפת בעה"ב שבא לידו של פלטר שאסור ללוקחו מן הפלטר ,תחלתו אזלינן

 :ח סעיף

  מעמידין רמז תתל מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין

 ועוד הביא ראיה מהא דתנן מאכילין את העניים .למי שהולך בדרך גוים]דף לה ע"ב[ הני מילי דליכא פלטר ישראל. וכן מצאתי שהתיר רבינו שמריה פת של 
 שיש בו איסור דרבנן. פ"דמאי ואת האכסניא דמאי ואע

 אות ד שו"ת מהרי"ל סימן קנז

ו א ,לאכסניא פת של גוים, אם הוה ליה פת של גוים גמור ואפי' שלא מן הפלטר, מדמדמי למאכילין העניים דמאי כו']אצלנו ר' שמריה[ ומה שהתיר ראבי"ה  [ד]
 דווקא מן הפלטר, ומי שנזהר מאותו, וכדמשמע הלשון כך.

 אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות אות סג

אבל פת של בעלי בתים אין מי  ,נות מן הנחתום במקום שאין נחתום ישראל מפני שהוא שעת הדחקויש מקילים לק ,הפת אסרוהו ז"ל לאכלו משום חתנות
מותר אפילו פת של בעלי בתים ולילך  ,והר' אהרן הלוי ז"ל כתב דכל מקום שאין פלטר מצוי כלל .הר"מ במז"ל כ"כ ,שמורה בו להקל שמא יבא לסעוד אצלם

אלא שהוא מכוער לתלמיד חכם. וכפר קטן שאין בו פלטר  ,וכן בתוך התחום אין כאן איסור כיון שהוא חוץ לעיר שבעים אמה ושירים ,לאכלו בשדה חוץ לתחום
 ומותר לאכול פת של בעלי בתים שם.ישראל ולא גוי הרי הוא כשדה 

 :סעיף ט

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

 . שפיר דמי -נ שגר גוי ואפה גוי ואתא ישראל וחתה בה חתויי "א, נ שגר ישראל ואפה גוי"א, י ואפה ישראלהא ריפתא דשגר גו: הלכתא, אמר רבינא

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יג

מעט או כבשו לאש  הדליק העכו"ם את התנור ואפה בו ישראל, או שהדליק ישראל ואפה עכו"ם, או שהדליק העכו"ם ואפה העכו"ם ובא ישראל וניער האש]יג[ 

 רה.הואיל ונשתתף במלאכת הפת הרי זו מותרת, ואפילו לא זרק אלא עץ לתוך התנור התיר כל הפת שבו, שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסו

 הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יג

 .ועי' בסי' כ"ב ע"כ ,ה ולא מורידולא כבי ארץ ישראל דאמרי קיסם זה לא מעל ,סם]ק[ וכן פסקו התוס' דאנן קי"ל כבני בבל שנהגו לאכול על ידי קי

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יג

בתר  היינו מן הדברים שבין בני א"י לבני בבל כי בני א"י אומרים קיסם מה מעלה ומה מוריד ובני בבל משליכים קיסם ואנן ואפילו לא זרק אלא עץ וכו'.יג[ ]

לא אל היום כולו בני בבל גרירינן. ומיהו קשה על מה סמכו שמשליכין קיסם בבקר בתנור לכל היום כולו. וי"ל שהתנורים שלנו שאופין בהם רבים אינו מצטנן כ

 קל:ף עצים בכל פעם להעמיד חומו נמצא שבפעם הראשונה שמשליך הקיסם מסייע באפיית של היום כולו וכיון שהדבר משום היכר בעלמא סמכו בדבר להמוסי

 סימן לג רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

י ואתא ישראל וחתו חתויגוי ואפה גוי א"נ שגר גוי ואפה ישראל. א"נ שגר ישראל ואפה גוי א"ר אחאי שלש מלאכות יש בו. הילכך האי ריפתא דשגר  .פת [לג]

בני א"י  שפיר דמי. לכאורה מוכח בכולה שמעתין דבעינן שיהא ישראל מקרב הבשול. ותימה על מה שנהגו האידנא להקל בהשלכת קיסם לתנור ובהלכות שבין

ה מוריד. אלא אם התענה ג' ימים מותר מפני חיי נפש. ואפשר שנהגו לבני בבל כתיב בני מזרח משליכין קיסם לתנור. ובני מערב אומרים קיסם מה מעלה ומ

בעצים והסיק ואפה כיון שתחלת הדלקת גוי הראשונים בתחילת הסיקו של תנור שיתן בו ישראל מעט גחלים וקיסם להעלות שלהבת. הלכך אף על פי שהוסיף ה

ורב אלפס ז"ל גריס ואתא ישראל והדר הדרויי  כו בה בהשלכת קיסם אפילו באחרונה. המדורה נעשית בישראל נקרא כל ההיסק על שמו. והאחרונים ראו והקיל

הלכה י"ג( שאפילו לא זרק ישראל אלא אפילו עץ אחד לתוך התנור התיר כל  א"ז"ל כתב )פי"ז מהל' משפיר דמי. פירוש שמהפך בפת לקרב בישולו. והרמב"ם 

 .מע הכי. והנח לישראל שיהו שוגגיןאסורה. ולישנא דגמרא לא משגוי של הפת שבו. שאין הדבר אלא להיות )הדבר( היכר שפת 

 כתא עבודה זרה פרק ב סימן לג אות פלפולא חריפ

ומר כל ,וז"ל הר"ן הרמב"ן ז"ל כתב שהרב אלפסי גורס וישראל מהדר הדרויי .כ[ ורב אלפס ז"ל גריס כו' פי' שמהפך בפת כו'. לא נמצא כן בס' הרי"ף שבידינו]

 .ע"כ ,אבל לא מצאתי גי' זו בהלכות כן ,שישראל מהפך בפת דלמטי ליה בשולא מכל צדדיו היינו אפייה גמורה הנכרת בפת

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

גר ישראל תנורא א"נ שגר גוי ואפה גוי ופת שלנו אם אפאה גוי אף על פי שלשה ישראל אסורה משום בישולי גוים דהיינו גזירת תלמידי שמאי והלל, ואי ש

( דמעיקרא בשיל בתרתי שעי והשתא .והו"ל כההיא דאמרינן בגמ' )לחוישראל מחתה הגחלים מותר, פי' משום דבהפוך הגחלים יוצא חומן, כך פי' רש"י ז"ל, 

נגמר ומש"ה מותר, אבל אם הפך בהם מעט ולא הוציא מהם  בשיל בחדא שעתא, ומעשיו של ישראל ניכרין בה שהרי גמר ויכירו שאם לא חתה בגחלים עדיין לא

י של גוי כדי להתיר אור אלא היפוך בעלמא אסור שהרי הנחתו וגמרו ביד גוי, וזה כלל גדול כל שהנחתו וגמרו ביד גוי אסור, ולפיכך אני אומר שהזורק עץ בפורנ



ל בחדא שעתא ועצו לא עבד ולא מידי, וא"נ בשליה ]טפי[ פורתא ממאי דהוה בשיל בלא פתו משום בישולי גוים שאין במעשיו ממש ואסור, דבלא עצו נמי מבשי

יה לאו כלום הוא עצו כיון דלא מינכר ופורתא הוא )טובא( אסור דתחילתו וגמרו ביד גוי הוא, וכדאמרינן לעיל ה"ד אילימא ]וכו'[ כל היכא דלא מינכר בישול

י דא"ר יוחנן פת ג' מלאכות יש בה אלמא דבעינן או דשגיר ישראל תנורא או שיאפה את הפת או שיחתה את ולא מישתרי בהכי במעשה דישראל, והיינו נמ

 הגחלים, ואלו הוה שרי בהשלכת עץ כמה מלאכות יש בה והיכי א"ר יוחנן ג' מלאכות.

דיו והיינו אפייה גמורה הניכרת בפת, שאין דבר אחר ורבינו הגדול ז"ל גריס וישראל מהדר הדרויי, כלומר שישראל מהפך בפת דלימטי ליה בישולא מכל צד

 מתירו אלא בישולא או קירוב בישולא.

ביא שם ומיהו אי מייתי ישראל גחלים ומשים בתוך התנור או הפורני ומהן מדליקין את האש אפשר דהוא מותר שישראל שגריה לההוא תנורא כיון שהוא ה

וא הצריך לסייע ישראל בנתינת העצים בתוך האש בכדי שיהא באותן העצים שנתן ישראל מתקרב שגירת וכן דעת הראב"ד ז"ל כמו שכתבתי שה עיקר האש.

 התנור, אלמא מעשה הניכר בעינן ודבר פשוט הוא, ולא נתכוונו דברי הר"מ הספרדי ז"ל שהתיר בעץ.

שיהא שם ישראל ומשליך עץ בתנור, ואנשי מערב אוסרין אותה  ובמחלוקת מצינו כלשון הזה, אנשי מזרח אוסרין פת שלהם שאפה גוי ומתירין פת גוי ובלבד

לא אוסר  בעץ שהעץ לא אוסר ולא מתיר ואימתי היא מותרת לו במקום שאין דרכן לאכול ועשה ג' ימים שלא טעם כלום ע"כ, וכבר הבאנו ראיה שאין עץ זה

 טת התלמוד המסור בידינו ואין אנו שומעין אלא לתלמודינו.ולא מתיר, ודברי מחלוקת זה אינם מכוונים, ויש שם דברים הרבה שיצאו משי

 דף צג עמוד א תורת הבית הארוך בית ג שער ז

פה שגר ישראל וא ,האי ריפתא דשגר גוי ואפה גוי אסור ,( אמר ר' יוחנן שלש מלאכות בפת הילכך:מ )לח"גרסינן בפרק אי גוי. "ולענין פת של ישראל שנעשה ע
 דשגר ישראל לא מהני גע"נכרים כל היכא דבשל גוי א דבשאר בישולי ג"ישראל מהפך בגחלים שרי. ואעשגר גוי ואפיה ו ,שגר גוי ואפה ישראל שרי ,גוי מותר

משום  רש"י ז"לפי ,ראל מחתה בגחלים מותר שאמרובפת הקלו והתירו בשגר ישראל או שהפך בגחלים משום דעיקר חיי נפש בפת. ויש ,כדבעינא למיכתב קמן
בפי"ז הי"ג( כתב אפילו לא זרק ישראל אלא עץ אחד לתוך התנור התיר כל הפת  א". והרמב"ם ז"ל )הל' מדבחתיית גחלת האש מתחמם ויוצא חומן של גחלים

הפת  ]צג:[באפיית מסייע הרבה שבו שאין הדבר אלא להיות היכר שהפת שלהן אסורה. ע"כ. והרמב"ן ז"ל תפס עליו שאין חתיות גחלים מכשיר אלא מפני ש
ומעשיו של ישראל  ,כההיא דאמרינן לעיל מינה דמעיקרא בשיל בתרתי שעי והשתא בשיל בחדא שעתא ל"והו ,רש"י ז"ליה חומן של גחלים יוצא כמו שפישעל יד

 שהרי הנחתו וגמרו ביד נכרי הוא. ומכאן ,אבל אם הפך בו מעט ולא הוציא מהם אור אלא היפוך בעלמא אף חיתוי כזה אינו מועיל ,ניכרין בפת והילכך מותר
אי  ?והויא לה כההיא שאמרו היכי דמי ,דהא בלא עצו נמי הוה בשיל ואין מעשיו של ישראל ניכרין בפת כלל ,אתה למד שהזורק עץ לתנור לא עשה ולא כלום
ומיהו נראה שאם הביא ישראל גחלים שמדליקין בהן את האש  אלמא כל היכא דלא מינכר בשולו לא כלום הוא. ,לימא דכי לא מהפיך ביה נמי בשיל מאי עביד

קיסם  דהוה ליה שגירה ביד ישראל כיון שהביא עיקר האש שהוחם ממנו. אלו דברי הרב. וכ"כ גם מורי הרב ז"ל דמדינא דגמרא אין לנו להתיר בהשלכת ,מותר
אבל השלכת העץ  ,כות אלו הידועות לאפיית הפת שתעשה ביד ישראל מותריםמשמע דבאחת משלש מלא ,דמלישנא דאמר ר' יוחנן שלש מלאכות יש בה ,בתנור

של ישראל  לתנור מיעוט המלאכה אחת היא שמסייע מעט לשגירת התנור. אלא כן נראין הדברים דבמקומות שנהגו לאכול פת נכרים מן הפלטר היו מקילין בפת
שאין לך כל קיסם וקיסם  ,הצריכו אחת משלש מלאכות. ע"כ דברי מורי. ומסתברא בהשלכת קיסם לתנור להרחקה מהם ובמקומות שלא נהגו לאכול פתם

 שאינו מוסיף בחום התנור ומקרב בשול. וכל זה מקולותיו של פת. ומנהגן של ישראל תורה היא.

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

הגחלים מתחמם האש ויצא חומן של גחלים נראה מדבריו דבעינן קרובי בשולא ע"י ישראל אבל ואתא ישראל וחתה חתויי שפיר דמי. פירש רש"י ז"ל שבחתיית 

ה בסמוך היכי דמי אילימא דכי לא מהפך בי .(דף לח)הביא ראיה מדאמרינן לעיל כגון אלו שנוהגין שישראל זורק עץ לתוך התנור כתב הרמב"ן ז"ל דלא מהני ו

 .אלמא כל היכא דלא מנכר בישוליה לאו כלום הוא דבעינן או קרובי בישולא או בישולא ,הוה בשיל מאי עביד ואלא דכי לא מהפך ביה לא בשיל אמאי מותר

נורא ין את האש דאפשר שהוא מותר דישראל שגריה לההוא תומ"מ הורה הרב ז"ל דאי מייתי ישראל גחלים ומשים בתוך התנור או בתוך הפורני ומהן מדליק

שאם באנו לדמותה לההיא דלעיל אף בענין זה אסור דה"ל כי ההיא דאמרינן לעיל ואלא דכי  ,ואף היתר זה אינו ברור בעיני. כיון שהוא הביא שם עיקר האש

לכך ה"ל כאילו שגריה  נראהגוי י לאפות בו את הפת וכיון שע"י תוספתו של לא מהפך ביה לא מטי אמאי מותר דה"נ במעשיו של ישראל לא היה תנור זה ראו

ולא עוד אלא שקרוב אני לומר דהשלכת עץ לתנור הראוי לאפות מהני טפי מהיכא שישראל הביא עיקר האש ואינו ראוי לאפות דבעץ איכא  .לההוא תנורא ויג

 ,ליתא משום דמשמע דקרובי בשולא ]לא[ מהני אלא היכא שיש שם אש הראוי לבשל ,י בשולאוכ"ת כש"כ דבמביא עיקר האש איכא קרוב .קרובי בשולא מיהת

דאי כיון דהא ודאי א"א דלא ליהוי קרובי בשולא בהנחת ישראל אלא ו ,היכי אמרינן לעיל ואלא דכי לא מהפך ביה לא מטי אמאי מותר ,דאי לא תימא הכי

ולפיכך המשים מעט גחלים בתנור לא עשה ולא כלום אבל המשליך עץ  .ן בקרוב בשול של ישראל כלוםהיה ראוי להתבשל אי דכשעשה ישראל מעשה שלו לא

שאין זמן הקרוב נכר משמע דמהני דהא פסק ר' יוחנן ואמר דכי ישראל מחתה בגחלים  פ"הכי ואעבתנור שהוא ראוי לאפות קרובי בשולא איכא דא"א בלאו 

והרמב"ן ז"ל כתב שהרב אלפסי ז"ל גורס וישראל מהדר הדרויי כלומר שישראל מהפך בפת דלמטי  .קרוב האפייה בכךשרי ואף על פי שאפשר שלא יהא נכר זמן 

 .בעץ בפרק י"ז מהל' מאכלות אסורותוכן דעת הר"ם במז"ל להתיר  ,אבל לא מצאתי גירסא זו בהלכות ,ליה בשולא מכל צדדיו דהיינו אפייה גמורה הנכרת בפת

 קצגשו"ת מהרי"ל סימן 

ח כמו כן במפו לענין שאילה קמייתא דשאילנ' מר קמי' היועיל נפוח בפה בבשולי גויים, שותי' דמר לא גמירנא, לא ידענ' מה שכתב מר בפה, וכי אין להסתפק

ם ופו כו' ומסיק לעולאי כג או בשפופרת כמו בפה. אכן מטיבות' דמר נראה לענ"ד דאין כאן ספק, דפרק כיצד הרגל פריך רבא חצי נזק ]צרורות[ האי כחו ה"ד

ו דמי צרורות הלכתא גמירי לה דחשיב חיציו ולענין שבת חייב, ונפוח הפה חשיב כחו דמייתי התם מתרנגול שתקע בכלי זכוכית כו', ובודאי כגופ וחצי נזק כגופו

י לא ומדינא אפילו נזק שלם בעי לשלומי אי לאו הלכתא, אמא דאם לא כן הוי קנסא כדפריך רבא ואי לאו כגופו ליפטר, וקיימא לן דממון הוא וכיון דכגופו דמי

כא הכירא יועיל בפה כמו ביד נהי דמייתי בכל דוכתא חתוי גחלים או קיסם, אורחא דמלתא הוא, וסברא הוא דעיקר טעמא דמהני חתוי משום הכיר' הוא וה

גחלת התירו רבותינו ז"ל כי )הא( הוקשה בעיניהם  םהגוי אש חדשה מאותש ישראל וביער טובא איכא שמבעיר האש ואפילו אם נשאר לו גחלת )חשיב( מא

ח זה התירו, המנהג שנוהגין בגויות שפחות עושות אש בבית אדוניה' ישראל ואין שום ישראל מחתה בכלו' ומצאו עילה זו שנשאר שום דבר מאש של אתמול ומכ

הפך בבשר מותר משום דמקרי בשולו אפילו לא עביד מידי באש ואפילו הוא נצלה בלאו הכי וכי אין היכר גדול מזה נפוח המבעיר העיקר. וכן אם ישראל מ

 כדאיתא באשרי פרק אין מעמידין וכן המיימוני התיר בבשר לאש. 

מוסיף חמימות אף אך כל מה שכתבתי לא כתבתי אלא שבנפוח מדליק העצים הכבוים ונדלקי' ע"י כחו, אבל אם יש כאן גחלים לוחשות ועצים דולקות ובנפוח 

לא יתקרב בשולו אפילו פורתא  תיש חמימו' די לחתיכה זו, ובחמימועל פי שהכל דולק בלאו הכי כמו שעושין הנפחים, אז אין מקרי בשולו כיון שבלאו הכי 

בשבת כו' מפני  םהחותה בגחלי הבפירק' ומייתי לה בתו' בכמה דוכת, דהתם מיירי שמבעיר מקצתו כדאיתא התם םן ולא דמי לחתוי גחליובהא לא קאמרינ

מ"ש. ובאשרי איתא דשלקות משום חתנות וחתוי גחלים כתב בשם הרמב"ם משום היכיר'  אצתו בכבוי ומבעירו בנפוח לא ידענשהוא מבעיר כו'. וה"נ אם מק

, וגם לדידהו צריך לומר חתוי גחלי' משום םות משום דשמא יאכילנו דברים טמאיאף על פי שאין מוסיף חמימו' ובא"ז פי' בשם רש"י ורשב"ם דטעמ' דשלק

 הכי

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שג



אי ית ונשבר דודנשאל מהר"י מולין אם יועיל נפוח באש בפה בבשולי גויים. והשיב כי ודאי מועיל. וראי' מחצי נזק צרורות דתרנגול דתקע בכלי חרס או זכוכ

רי ולי גויים סגי בהכי. ודאי צריך שינפח כל כך עד שידליק האש באופן שיועיל דבר מה בבשול דומיא דחתוי בגחלים דמייכגופו דמי. הוא הדין נמי לענין בש

 שמועיל למקצת בשול עכ"ל.

 סעיף י:

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

ונה ובכל פעם שהיו אופין היו חוזרין להסיק התנור ולהכשיר ובאפייה האחר ,קיסםבא לידי על התנור שאפו בו ישראל ג"פ ביום והכשירו תנור ע"י זריקת מעשה 
דכיון שהכשירו אותו בשאר הסיקות וגם באפייה האחרונה נשאר קצת בעין מן הגחלים  ,והוריתי דאפילו הכי פת שנאפה באחרונה מותרת .לא הכשירו התנור

דהא זריקת הקיסם אינה מעלה ואינה מורדת  ,שלא זרק הישראל קיסם באפייה האחרונה פ"אע ,רשהכשירו התנור ודאי מותמן הסיקות הראשונות  הבוערות
ומ"מ  ,תרתבתוך ההיסק ואפ"ה אנו סומכין עליה כבני בבל הה"נ בהאי עובדא כיון דאיכא קצת גחלים מן שאר היסקות הראשונות שהכשירו בו התנור הפת מו

 .לא רציתי לעשות מעשה להתירה

 לכות בישולי גוים סימן אלף שאספר האגור ה

 עכ"ל התוספות. ראשון,ר, שמועיל כל ימי השבוע עד יום כתב ר"י שאם הטיל הישראל קיסם בתנו

 ספר איסור והיתר הארוך שער מד סימן י

ן לזרוק קיסם בפי התנור והוא הדי . ואם שכח להכשיר האש ונזכר בעוד שהפת בתנור הוי דינו כמו בבישול שכל זמן שמשביח בתנור יכול להכשיר האש כגון[י]

צרכו מ"מ אם לעניין שאם אפי' כבר הוציאוה הפת מן התנור אם משביח עדיין בחזרתו יחזירנה ויכשיר האש. ואם שכחו לגמרי עד שהוציאו מהתנור ונאפה כל 

לא עמד יום שלם מע"ל בלתי חום אלא אפו בו כנעני  באותו היום או מאתמול אפי' עד ארבעה וחמשה ימים אפה כבר ישראל בתנור והכשיר האש ומאותו יום

הורה מהר"ר יוחנן ז"ל מפריש שהפת מותר כי סומכין בדיעבד על הכשרת האש שעשה ישראל קודם לכן אף על פי שעמד  ,בנתיים בכל יום פעם אחד בלתי הפסק

הנראה לעינים הוא שהתנור נוח להתחמם כשהוחם ג"כ מאתמול יותר כל הלילות שבנתיים בלתי חימום דחום הראשון מועיל גם עתה למהר בישול הפת דדבר 

 יום שלם בלתי חימום.מכשעמד 

 סעיף יא:

 שו"ת מהר"ם מרוטנבורג חלק ד )דפוס פראג( סימן לג

 ,לגוי אסור לזבוני דלמא אתי לזבוני לישראל לוואפי ם,יודע לך חביבי שבצרפת אוסרי .אשר שאלת על פת של ישראל שאפאה גוי ולא חיתה ישראל בגחלים

ה"מ של  םדהא דהתירו פת של גוי םוכן מצאתי בספרי הגאוני ,כדחיישי' בפ' כל שעה )מ' ע"ב( בההוא ארבע דטבע בחישתא ואסרה רבה לזבוני לגוים מה"ט

 למא אתו לזבוני לישראל.א למיחש דאבל ליתן לפועליו מותר ובכל ענין דליכ ,אבל של ישראל שאפאה גוי אסורה םגוי

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

ולא חתה ישראל  ויגאבל של ישראל ואפה  ,יםוג"מ של נוים הגל רבינו מאיר משם הגאונים דהא דהתירו פת ש כ"וכ ,הלכה כדברי המתיר ובלבד מן הפלטר

גבי ההוא ארבא דטבעא בחישתא אבל ליתן לפועליו )פסחים מ:( כדחיישינן פרק כל שעה  ,אסור דילמא אתי לזבוני לישראל לגויואפילו לזבוני  ,בגחלת אסור

 .דאיכא הכירא טובא ,דבענין זה ליכא למיחש דילמא אתי לזבוני לישראל ,מותר כגון לכתת הלחם לשני חלקים

 סעיף יב:

 אמרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

אינו מעלה  המנהג שנהגו העולם לזרוק קיסם בתנור פלוגתא היא מבני בבל ומבני א"י בני בבל נהגו להתיר פת ע"י קיסם ובני ארץ ישראל אומרים קיסם זה

פת ואפילו קרמו פני הפת בתנור מועיל חיתוי דישראל אח"כ כל זמן שה ,בלא חיתוי ובלא קיסםגוי ואינו מוריד ואנן קי"ל כבני בבל ואם נאפה הפת בתנור של 

 אך רבינו יהודה כתב בכתב .מאב"דדמסקינן הכא דמותר וכן תבשיל היה מועיל אף לאחר שנתבשל כ ,צריך לתנור ומשביח באפייתו עדיין דהוי גמרו ביד ישראל

ה"ה לחומרא דחיתוי דישראל לא מהני לאחר שנתבשל כמאכל ב"ד  ,אח"כ גויםמשום בשולי  אין בו מאב"דכי היכי דאמרינן התם כל שהוא כ ,ידו במס' שבת

בוני אסור דלמא אתי לז גויםאבל למוכרו ל ,שבבית ישראל גויותוהיה מורה רבינו יהודה להאכילה לשפחות  ,וכן לענין פת לא מהני לאחר שקרמו פניה ,גויביד ה

וכן נראה מדקאמר( ]*ומה שקאמר[ ]*ובמ"י מצאתי כאשר הוא בפנים[ לעיל א"ר יהודה אמר שמואל הניח בשר על גבי וה"ר משה פי' כפירוש ראשון )* .לישראל

ותר ה"נ ל"ש. ]וכן או ישראל דמגוי והפך ישראל אסור וזה אינו דלקמן מוכחא דרב נחמן דל"ש הניח גוי והפך מותר ומשמע הא איפכא הניח גוי גחלים ובא 

 .הכריע האשר"י[

 י דורא איסור והיתר סימן עהשער

ולהכשיר ושמעתי דכל זמן דהוי הפת בתנור יכול להכשיר התנור כגון בפי התנור כיון דהפת משביח. ואם לא הספיק לתת הפת בתנור בערב שבת עם חשיכה 

וכבר הוציא הפת, אם יודע הישראל שהפת התנור, טוב הדבר למוכרו לגוי בדבר מועט והגוי אופה בשבת. ועוד שמעתי מרבותי אם שכח ולא הכשיר התנור 

 משביח מאש אם יחזיר אותו לתנור חם לאפות, יכשיר התנור ויחזיר הפת. וכן פי' רבינו שי"ר מורי"ל וגם עשה מעשה כן.

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שב

התנור. כיון שהפת משביח מן האש. ועוד תקנה אפי' הוציא הפת להחזירו ובשערי מדור"א כתב שאם לא הכשיר התנור יכול להכשירו. כיצד יעשה ישים אש בפי 

 ע"י ישראל שנית בתנור אם הוא משביח עכ"ל.

 סעיף יג:

 מסכת ברכות סימן קיא -ראבי"ה חלק א 

וים, ודמי לפת טמאה, ויש לפניו שמעתי מן הירושלמי שאם יש לפניו לחם של גוים נקי כגון גלוסקאות נקיות אך שאין הכל אוכלים אותו מפני חומר פת של ג
וכלי חולין ככרות של בעל הבית שאין בו משום פת של גוים ואינן נקיות אם שניהם שלמים מברך על איזה מהם שירצה, ולא מחמירים בזה טפי מבפת טמאה לא

ני ישראל את לחמם טמא בגוים, ובפרק קמא דנדה בטהרה. ואי נמי אם נפרש בזמן הזה לאוכלין בטומאה )מיהו( איסורא מיהא איכא, כדכתיב ככה יאכלו ב
שהרי יש גרסינן חבריא מדכן בגלילא, והיו מזין עליהם. ולישנא נמי משמע הכי, שאם הטמאה כטהורה פשיטא שיברך על הנקייה, ופת של גוים לא חמיר, 

בודה זרה בספר זה. ואומר אני שאם הסיב על השלחן אצלו אמורא שאמר שהפת של גוים הותרה בבית דין, ובירושלמי תלה לה במנהג, כדפרשתי בתשובת ע
אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב, ולא דמי נמי ולא אמרינן הכא  ,לאכול ]י"ג מי שרגיל[ ל גוים אפילו הכי יכול לבצוע מי שאינו רגילישראל האוכל פת ש

ומוטב שיברך  ,הם נאסר, ואם כן מצינו חוטא נשכרועוד דכשנאסר פת של גוים לשנילהך דעירובין דאמרינן ליתביה לינוקא, דהתם מיירי באיסורא דאורייתא, 
ייה ופת מאה נקבעל הבית שמצוה מוטלת עליו, או אם ראוי לברך )עליו( מפני פריש]ו[תו, מפני שהתירו לו, ואי לא מיחזי כיוהרא. תדע דהא שקולים הם פת ט



ה. וכיון ולא אמרינן יכול אתה לקיים את שניהם, דלא החמירו בהכי מפני חביבות היפה להידור מצות ברכ לברך על הטמאה, קיבר טהורה, ואפילו הכי הרשוהו
)עירובין מתוך שהותר לצרעתו הותר לקריו, ובריש פרק מי שהוציאוהו גרסינן  )יבמות ז:( בכל הסעודה הזאת. וזכר לדבר דאמרינן שהותר לו לבצוע הותר לו

הוא עייל לתחומין וכיון דעל על, משמע אפי' רחוק קצת לצד תחומין, דלא החמירו באיסורי דרבנן. ]ועוד[ דאינו כבוד שמים ששוב אמרי נהרדעי אי פקח מא:( 
 .כרעבתנותא, ]אלא כטעם[ שפירשתי יחדל משום איסור והוא כבר בצע ובירך ואין זה מברך אלא מנאץ. והא לא אמרינן דלבצ)ו(ע אכולה שירותא, דהא מחזי

 מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל מרדכי

כיון שמצוה  גוים,ופת נקייה בידו והבעל בית נזהר מפת של גוי דאף בביתו אם היסב על השולחן ישראל האוכל פת של  ,וראב"י העזרי כתב פרק כיצד מברכין
דה וראיה מירושלמי פת נקיה טמאה ופת קיבר טהורה על אי זה מהן שירצה יבצע וכיון שהותר בו לבצוע מותר בו כל הסעו .זו מוטלת עליו לבצוע יבצע על היפה

וכיון דעל על דלא אחמור באיסורי  ,ובפ' מי שהוציאוהו קאמר אי פקח הוא עייל לתחומיה ,וזכר לדבר דאמרינן מתוך שהותר לצרעתו הותר לקירויו ,הזאת
 .וד שמים ששוב יחדל משום איסור והא כבר בצעדרבנן דאינו כב

 אין מעמידין -האגודה מסכת עבודה זרה פרק ב 

ד מברכין רבינו שמחה התיר לאכול פת של כותים למי שמהלך בדרך וראייתו מדתנן מאכילין את העניים דמאי ואכסניא דמאי, וכתב רבינו אבי"ה בפרק כיצ
ר לחן ישראל שאינו נזהר ויש לו פת יפה על השלחן, ואמרינן בירושלמי ]ברכות פ"ו ה"א[ פת נקייה טמאה ופת קיבאחד הנזהר מפת של כותים ויש אצלו על השו

 של כותי דרש טהורה על איזה מהן שירצה יברך, וכיון דמותר לבצוע עליו מותר לאכול בכל הסעודה דאינו כבוד שמים שיבצע ואחר כך יחדל. ]ל"ו ע"א[ ושמן
 דה הנשיא ובית דינו נמנו על שמן של כותים והתירו.רבי שמלאי רבי יהו

 תרומת הדשן סימן לב

ה רק פת של שאלה: בעל הבית שאינו נזהר מפת של נכרים, והביאו על השולחן פת נכרים נקייה /נקיה/, ופת כשר שאינה נקייה, ואין דעתו לאכול כל הסעוד

ריך או על הפת כשר, וצנכרים, כי אינו רגיל בפת כשר שאינו נקייה, אבל בני ביתו אוכלים מפת שאינו נקייה שהוא כשר; כשהוא בא לבצוע יבצע על הפת נקייה 

 להסיר פת הנקייה של נכרים כמו שצוה השר מקוצי או לאו? 

ו כול אלא מאותתשובה: יראה אעפ"י שנהגו רבותינו, כמו שצוה השר מקוצי, מ"מ כה"ג צריך לבצוע על פת נקייה של נכרים, הואיל והוא הבוצע, ואין דעתו לא

קודם, וכן החשוב או החביב קודם. היכא דרוצה לאכול משניהם, אז אזלינן בתר מוקדם או חשיב או חביב. פת, ולא מן הכשר, דהא דאמרינן: המוקדם בפסוק 

תוך הסברא, אבל אם אינו רוצה לאכול, אלא מאידך, לא מחוייב /מחויב/ לאכול מן המוקדם או חשוב או חביב, כדי להקדימו, אפי' שהוא לפניו, כך נראה מ

שלמי, ראייה. ואף על גב דבני ביתו רצונם לאכול מפת כשר, והוא בוצע עליהם, מ"מ איהו עיקר, ואזלינן בתריה, הואיל ופסק ירו והדעת מכרעת ואין נראה דצריך

 רב חסדא ורב דעל איזה מהן שירצה יברך, אפילו היכא דבעי למיכל מתרוייהו. ואי קשה לן אסברותא דלעיל, מהא דאמרינן פ' כיצד מברכין /ברכות מא ע"ב/:

כל התאנים נונא הוו יתבי, אייתי לקמייהו תמרי ותאיני כו', ומאי קשה הוו ליה, דילמא לא הוי בעי למיכל מתאינים, ולכך בירך אתמרי, י"ל דלבתר דאהמ

נכרים, כיון הקשו לו. והא דכתב במרדכי פ' אין מעמידין מדברי ראבי"ה, שאם היה מסיב על שולחן ישראל האוכל פת של נכרים, והבעה"ב נזהר מפת של 

ל בצוע הותר לכדמצוה מוטלת עליו לבצוע, יבצע מן היפה, וראיה מן הירושלמי: פת נקייה טמאה, ופת קיבר טהורה, על איזה מהן שירצה יברך, וכיון דהותר ל

לאכול  רגיל לאכול מן החביב, ואין בדעתו הסעודה הזאת, זכר לדבר, הואיל והותר לצה... /לצרעתו/ הותר נמי לקרויו כו', ע"כ. הא קמן, אף על גב דבעה"ב אינו

 י נמי דבעה"בהימנו, אפ"ה מצוה להקדימו. יש לחלק שפיר, דכל ברכת נהנין תליא בחביבות, דעל חביבות הנאתו הוא מברך ומשבח, ולכך במילתא דראבי"ה, נה

דמצי למצוא עילה, שיאכל בהיתר ולא יצטרך לפרישות, כגון הכא  נזהר מפת של נכרים, אינו זה בשביל שאינו חביב לו, אלא מניח משום פרישות. ולכך היכא

יה אפילו שמחבב בו המצות, שרי ליה רבנן, ואהא מייתי ראיה מן הירושלמי, דקאמר פת נקייה טמאה, פת קיבר טהורה, על איזה מהן שירצה יברך. משמע ל

משום חבוב המצות ויאכל ממנה. וה"ה לגבי פת ש"ג, ולאו דווקא נקט ראבי"ה,  אי פרוש הוא, שלא לאכול חולין טמאים, אפ"ה יברך על הטמאה, אם ירצה,

נזהר ממנו, אם היה מסיב על השולחן ישראל, האוכל פת ש"ג, דבלא דידיה נמי שרי אלא נקט הכי, דלא תימא מי המביא פת ש"ג על השולחן, הואיל והבעה"ב 

 או החביב, מפני שאינו חפץ בו, אינו נראה כלל שיתחייב לברך עליו, לאכול ממנו כדי להקדימו.אבל לעולם כל שאינו רצונו לאכול מן המוקדם או החשוב 

 :דסעיף י

 דף צג עמוד א תורת הבית הארוך בית ג שער ז

וי כלמודים פטורה כתב ר"ח ז"ל כותח של גוים מותר ולא חיישינן לפת שיש בו שאין פת גוי אסורה אלא משום חתנות אבל כותח שרי. דתני ר' חייא לחם העש
 מן החלה. ע"כ. 

 :סעיף טו

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

דאין להחמיר לאסור ע"י תערובת  ,מתערב בפת ישראל גויפ שטעם פת "אע ,ומי שנזהר מפת של עובדי כוכבים מותר לאכול עם מי שאינו נזהר בקערה אחת
 שרי דליתיה לפת בעיניה דלא גזרו אלא היכא דאיתא בעיניה. דגויכדאמר בפ"ק דחולין )דף ו.( דלא גזרו על תערובת דמאי וכה"ג במנא 

 מרדכי מסכת חולין פרק הכל שוחטין רמז תקצ

או שנתערב בתבשיל דמותר ]*פי' התבשיל[ מדשרי הכא תערובת  גויםמפת של מותרין בתערובת כגון אם נתנו במרק  גויםמביאין ראיה דהנזהרים מפת של 
מיהו  ,דאית ביה פת ואית ביה חלב אע"גמותר  גויםועוד מדאמרינן בכותח של  .דאיסורא מדרבנן גויםדמאי דעיקר איסור שורשו מן התורה כל שכן פת של 

 .א. מ"י[ מותרשמעמיד ]*מתוך אויר איכא למימר דהפת נאפה בחמה והחלב כיון

 אות ע הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק יז

וע"ש  ]ע[ אדם שנזהר מפת של עכו"ם מותר לו לאכול עם האדם האוכל פת של עכו"ם בקערה אחת ואין לחוש על טעם הפת כמו שלא גזרו על תערובת דמאי
 .בשר"י ע"כרומה שכתב רבינו יהודה בתוס' פ"ק דשחיטת חולין וכן כתב בספר הת

 הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן עה

כ בסמ"ג אדם שנזהר מפת של גוים מותר לו לאכול עם אדם האוכל פת של גוים בקערה אחת. ואין לחוש על טעם הפת כמו שלא גזרו על תערובות דמאי. וכ"
ו יחיאל מפרי"ש היה מפרש דהיינו דוקא דיעבד אם היה מעורב בקערה )ל"ת קמח( שכתב רבינו יהודה בשם ר"י. הג"ה במיימוני פי"ז דאיסורי מאכלות. ורבינ

דהוי כמו מערב בידים דמסיק דאסור. והר"י אומר דלא גזרו על תערובות בישולי  ,בלא ידיעתו, אבל לכתחלה שישים בקערה לחם שאינו כשר פשיטא דאסור
 שם בתוס' ריש פרק קמא דחולין.גוים כך איתא בירושלמי ולא נהירא לר"י כו'. סמ"ק מצורי"ך. ועיין 

 שו"ת מהרי"ל סימן לה

של  דמצאתי כתוב משום רבינו שמחה דמותר לאכול פת של גוים לנזהר עם שאינו נזהר משום איבה, וראייתו מירושלמי דדמאי דהתיר דמאי כה"ג בשבת
, דהתם כל מאכל עם הארץ היה דמאי, ועל הלחם יחי' האדם, וכולם אוכלין דמאי ]לחמאה[ נ"ל דלא דמי להכא .פרוטגמא, פי' של אסיפ' כגון לסעוד' מצוה

ואל ישנה אדם מפני המחלוקת אפילו לקולא באיסור דרבנן, כדאיתא  ,דפת הוא עיקר הסעודה דכתיב עבד לחם רב ל גוייםשוהוא לא יאכל שייך איבה. וכן פת 



אבל בחמאה פוק חזי כמה איכא בשוק' שאין נפשם תאיבה ]הפעם[ לאכול חמאה ואין כאן  חלוקת.באשרי דמקום שנהגו היכא דלא מצי לאישתמוטי ואיכא מ
 .איבה, כ"ש וכ"ש שרוב הקהל פורשים ובטל יחיד במיעוטו

 :סעיף טז

  תלמוד בבלי מסכת חולין דף קכב עמוד ב
 .ארבעת מילין -אמר רבי אבהו אמר ריש לקיש: לגבל, ולתפלה, ולנטילת ידים 

  מסכת חולין דף קכב עמוד ברש"י 

ויותר  ,יטריח עצמו ארבעה מילין עד שיגיע למקוה ויטביל ,הלש עיסתו בטהרה והוא שכיר לבעל הבית וצריך למים להטביל כליו - לגבל

אם יש בית  ,המהלך בדרך וגמר בלבו ורוצה ללון מבעוד יום - ולתפלה נותן לו בעל הבית שכר הליכה. אא"כמכאן אין עליו לטרוח מן הסתם 

ויש מים לפניו לסוף ארבעה מילין ימתין  ,לאכילה ואין לו מים - ולנטילת ידים הכנסת לפניו עד ארבעת מילין יטריח וילך שם כדי שיתפלל.

 עד שיגיע למים.

 ]חולין קכב ע"ב[ העור והרוטב -האגודה מסכת חולין פרק ט 

 אם יש פת ישראל עד ד' מילין ימתין. ,בדרךד' מילין לגבל. והוא הדין אדם הנזהר מפת כותים והוא 

 סימן קי"ג

 :סעיף א

 מסכת עבודה זרה דף לה עמוד בתלמוד 

 .ותוהשלק. רבי ובית דינו התירו השמן. והפת והשמן שלהן, חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו ,ואלו דברים של גויים אסורין ואין איסורן איסור הנאה'. מתני

 :משום חתנותוכולהו  ,ואפילו בכלי טהורגוי כל דבר שבישלו . והשלקותפרש"י: 

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לז עמוד ב

, מה מים שלא נשתנו -כמים  ".אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי": אמר קרא, ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן"א? מנהני מילי. והשלקות

מה מים שלא נשתנו  -אלא כמים ! מותרין -חיטין ועשאן קליות : והתניא, נ"וכי תימא ה! נ דאסורין"חטין ועשאן קליות ה, מעתהאלא . אף אוכל שלא נשתנה

הקמחים והסלתות שלהן  -חיטין ועשאן קליות : והתניא, נ"וכי תימא ה! נ דאסורין"חיטין וטחנן ה, אלא מעתה. אף אוכל שלא נשתנה מברייתו, מברייתן

וקרא אסמכתא , אלא מדרבנן[ .לח] ?מידי אור כתיב. י האור"אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע, י האור"מה מים שלא נשתנו מברייתן ע -לא כמים א! מותרין

 . בעלמא

דבר ויאכילנו שלא יהא ישראל רגיל אצלו במאכל ובמשתה  -מדרבנן .[ לח] יבשו בתנור. -קליות  אסירי. גויםדבישולי  -מנהני מילי פרש"י: 

 .טמא

 אות א ב"ח יורה דעה סימן קיב

שאין להם עיקר מן התורה וכו'. בפרק אין מעמידין )סוף דף ל"ז ב( קס"ד דשלקות מדאורייתא היא מדכתיב )דברים ב כח(  פ"יש דברים שאסרו חכמים אע [א]

מדרבנן אלא  ?כתיב "אור"ופריך מידי  ,י האור"אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע ,י האור"ם מה מים שלא נשתנו מברייתן עכמי ",ומים ,אוכל בכסף תשברני"

רש"י דבמשנה )ד"ה והשלקות( פי ( מדרבנן שלא יהא ישראל רגיל אצלו במאכל ומשתה ויאכילנו דבר טמא עכ"ל וקשה.וקרא אסמכתא בעלמא. ופירש"י )לח

דמשום הכי לא שרי אלא  ,ונראה דבגמרא מוכח דבכולן גזרו משום בנותיהן אלא דאסמכתא דקרא היא כדי שלא יאכילנו דבר טמא .עצמו הטעם משום חתנות

 .האור ואין לחוש בהם משום דבר טמאכמים שלא נשתנה על ידי 

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

וכן פ"ה  ,ויותר היה נראה לפרש הטעם משום חתנות .ייש שמא יאכילנו דברים טמאיםפרש"י דרבנן גזור משום דח -אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא 
אבל כשהוא מבשל בביתו של ישראל אין לחוש לא לחתנות ולא לשמא  ,מבשלם בביתוגוי אומר הר"ר אברהם ב"ר דוד דודאי שלקות אסרו חכמים כשה .במתני'

ם כי לעולם יש לחוש שמא לא יזהר ג הגוי,לא חלקו כלל חכמים בין רשות הישראל לרשות  ,מבשלגוי דודאי כיון שה ,ולא הודה לו ר"ת ,יאכילנו דברים טמאים
 .גויבביתו של ישראל כמו בביתו של 

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

בל כשמבשלם בביתו של ישראל אפילו היה עושה בלא התיקון מ"מ א ,בביתו הגויוה"ר אברהם דאורליינש היה אומר דשלקות שאסרו חכמים היינו כשמבשלם 
 .ול"ש בבית הישראל דלא פלוג רבנן הגויולא הודה לו ר"ת דלא שנא בבית  ,דהתם ליכא למיחש )שמא( ]לחתנות ולא לשמא[ יאכילנו דברים טמאים ,מותר

 דף ק"ס טור ב תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -רבינו ירוחם 

ב אבל ר"י דודו של ר"י כת ,כתב דאין חלוק בין כשבשל הגוי בביתו בין בבית ישראל הכל אסור ת"ור .חכמים משום בישולי גוים כשמבשל הגוי קדירתוא חשו ל
 ולזה הסכימו רוב הפוסקים. ,שבבית ישראל אין בו משום בישולי גוים

 אמסכת עבודה זרה דף לח עמוד  תלמוד בבלי

אמר רב שמואל בר רב , בפומבדיתא מתנו הכי ,בסורא מתנו הכי. אין בו משום בישולי גויים -כל הנאכל כמות שהוא חי : אמר רב אמר רב שמואל בר רב יצחק
  .ודייסא, וארדי, דגים קטנים: איכא בינייהו? מאי בינייהו. אין בו משום בישולי גויים -כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת : יצחק אמר רב

 :ללישנא בתרא שרו ,גוייםללישנא קמא יש בהן משום בישולי  ,אין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים. דגים קטנים וארדי ודייסיש"י: פר

 .ץ''בולי. ארדי

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

 ר"ת דמדנקט הני ולא נקט דבש וגבינה שעולין עלמר ואו .פי' שאינם נאכלים חיים ואין עולין על שולחן מלכים - איכא בינייהו דגים קטנים וארדי ודייסא
יה דאפילו אינו נאכל חי כיון שאינו עולה לית ב ,ולהקל עליו ,ש"מ דבעי למנקט דברים שנעשה בהם לשון אחרון מוסף על הראשון ,שולחן מלכים ונאכלים חיים

ך אחר דבשל סופרים הל ,גויםואי איכא חד מינייהו או נאכל חי או אינו עולה אין בו משום בישולי  ,ולכן פסק ר"ת דהלכתא כהני תרי לישני ים.גומשום בישולי 
 ,חי הואנאכל כמות שהוא  גויםוכן גבי דבש בסתם התלמוד )לקמן לט:( אי משום בישולי  .וראיה מדאמרינן לקמן בשמעתין )ע"ב( גבי משחא שליקא .המיקל

שראל יואכלו  גויםוגם ר' יוחנן עבד לקמן )דף נט. ע"ש( עובדא להיתר גבי תורמוסא דשלקי  .דעולה על שולחן מלכים הוי אע"ג גויםפירוש ולא שייך ביה בישולי 
 י.חדתורמוס אינו נאכל כמו שהוא  ואע"גגוים, דכל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום בישולי  ,וא"ל רבי יוחנן אדמקטורך עלך זיל הדר ,דאסר רשב"ל

 סימן כח רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב



א"ר שמואל  ,ים. בסורא מתני הכי בפומבדיתא מתני הכיוגא חי אין בו משום בשולי והשלקות אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב כל שנאכל כמות שהו [כח]
יה מאי בינייהו איכא בינייהו ארדי ודגים קטנים ודייסא. ה ,םגויבר רב יצחק אמר רב כל שאין עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בישולי 

ודקדק מדנקט תלמודא איכא בינייהו א"כ עולה על שולחן מלכים ואין נאכל כמות שהוא חי. א םגויואין אסור משום בישולי  ,אור"ת דקי"ל כתרי לישני להקל
לכים ולא נקט נמי דברים שנאכלים חיין ועולים על שולחן מ ,ראשון אסורין ומותרין ללשון שני דללשון ,דברים שאין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים

חשש התלמוד לומר דברים דלא מסקינא אליבא דהלכתא אלא  ש"מ דקי"ל כתרי לישני להקל. ולהכי לא ,ללשון אחרון םלומר דמותרין ללשון ראשון ואסוריו
)אי נמי( דקים ליה לתלמודא  ,אבל לא דברים הנאסרים ע"י לשון אחרון דבהא לא אזלינן בתריה ,אמר לנו דברים שהועיל ללשון שני להתירו דאזלינן בתריה

ורבי יוחנן סבר  .נאכל כמות שהוא חי םגויאי משום בישולי גוי גבי דבש של שלשון שני בא להוסיף על לשון ראשון. וכן מוכח לקמן דקאמר סתמא דתלמודא 
ואכלי ישראל גוי וכל שכן נאכל כמות שהוא חי. וגבי תורמוסין דשלקי  ,םגויאין בו משום בישולי  מאב"דכי האי לישנא דקאמר לקמן בשמעתין כל שהוא כ
 .משום דאינם עולין על שולחן מלכים םגוי( דלית בהו משום בישולי .נטרא( )דף קא"ר יוחנן בפ' החולץ )דף מו א( ולקמן בפ' )בת

 דף ק"ס טור ב תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -רבינו ירוחם 

בישולי גוים  םוכן כל שאינו עולה על שלחן מלכים אין בו משו .כל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי גוים אפילו עולה על שלחן מלכים ללפת הפת
 ,טכך פשום, שאינו נאכל כמו שהוא חי ושיהא עולה על שלחן מלכי ,שאין בשום דבר משום בישולי גוים עד שיהא בו שנים דברים ,אפילו אינו נאכל כמו שהוא חי

מו שהיא חיה אינה עולה על שלחן שבשלה גוי מותרת שאפילו תאמר שהחטה אינה נאכלת כ אדייס כךולפי .פירוש כי יש שני לשונות בגמרא ואזלין לקולא
 וכן מוכח שם בגמרא וכן הסכימו האחרונים. ,א"בם והרש"בכ הרמ"וכ ,מלכים ללפת בה הפת

 דף צג עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

אסורין ואין איסורן איסור הנאה הפת ולענין דין שאר בישוליהן מה הן הדברים שאסרו משום שאר בישוליהן שנינו בפרק אין מעמידין אלו דברים של גוים 
מה מים  ",ומים בכסף תתן לי ושתיתי ,אכל בכסף תשבירני ואכלתי"אמר ר' חייא בר אבא דאמר קרא  ?והשלקות שלהן. ואמרינן עלה בגמרא שלקות מנא לן

האור מהכשר אכילתו כדבר שלא היה ראוי ע"י ה לא אסרו אלא מה שנשתנ ,כלומר .האורע"י אף כל שלא נשתנו מברייתו  ,האורע"י שלא נשתנו מברייתן 
מדרבנן להרחקה מהם משום  ,כלומר .אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ,האור. ואקשינן מידי אור כתיב באורייתאע"י מעיקרא לאכילה והוכשר לאכילה 

 בנותיהן. 

בפומבדיתא מתנו אמר ר' שמואל בר רב יצחק ]אמר  .בסורא מתנו הכי ,אמר רב שמואל בר יצחק אמר רב כל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים
נים איכא בינייהו דגים קטנים ארדי ודייסא. פירוש דגים קט ?מאי בינייהו ,רב[ כל שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין בו משום בשולי נכרים

 ,יםהני יש בהן משום בישולי נכר ,הילכך למאן דכאיל כל שנאכל כמות שהוא חי ,לכים ללפת את הפתואינן עולין על שלחן מ ,וארדי אין נאכלין כמות שהן חיין
 והילכך אין בהן משום בישולי נכרים. וההפך בדייסא שהיא נאכלת כמות ,אבל למאן דכאיל כל שאין עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת הני אינן עולין

ולמאן דכאיל  ,ואין בה משום בישולי נכרים ,והילכך למאן דכאיל כל שנאכל כמות שהוא חי דייסא נאכלת כמות שהיא חיה ,שהיא חיה ועולה על שולחן מלכים
י מפורש כל שאינו עולה דייסא עולה ויש בה משום בישולי נכרים. וכן כתבו ר"ח והראב"ד ז"ל דחטים שנאכלים הן כמות שהן חיין. וכן מצאתי בירושלמ

בשם  אמר ר' יוסי בר' בון ,קליות מה ,ניחא כולהון שהן יכולין להשרות ולהדר לכמות שהן ,קליות והמין שלהן הרי אלו מותריןן וקובסיות ומוטלייה ופנקדיסי
 נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים.  .[צד]רב כל אוכל שהוא 

א היאך איפשר לומר דדייס כ"וא ,וכן בהלכות הרב אלפסי ז"ל ,מלכים ללפת את הפתאלא דקשיא לי דבכולהו נוסחאי הכי אית בהו כל שאינו עולה על שולחן 
אמרינן בעלמא )ביצה טז א( הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא. ויש לי לומר דלא אמרו ללפת את הפת אלא דוקא במיני  והא ,עולה על שולחן מלכים ללפת

לפי שאין קירוב  ,אלא במיני לפתן החשובים שעולין מחמת חשיבותן על שולחן מלכים ללפת את הפת ,ריםכלומר שאין בכל מיני ליפתן משום בישולי נכ ,לפתן
אלא כל שעולין על שולחן מלכים לאכול יש  ,אבל מאכלין הנאכלין בתורת מאכל ולא בתורת לפתן לא בעינן שעולים על שולחן מלכים ללפת ,הדעת אלא בהם

 ייסא נמי שפיר סלקא למלכים ואסירא אליבא דפומבדיתאי דאמרי כל שאינו עולה על שולחן מלכים. בהם משום בישולי נכרים. והילכך ד

 דהא דרב אסי אמר רב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחין אין בהם משום בישולי נכרים. כלומר אם בשלן נכרי לפי שהן נאכלין כמו שהן חיין. ואיכא מאן דאמר
הא שאינן מלוחין  ,דהא משמע דדוקא מלוחים הוא דאין בהן משום בישולי נכרים ,שהוא חי אין בו משום בישולי נכריםאתיא כסוראי דמתנו כל שנאכל כמו 

דאינן עולין על שולחן מלכים כדאמרן לעיל. ולאו ראיה היא דאיפשר דמחמת מלחן עולין הן על שולחן מלכים להטעים  ג"ואע ,יש בהן משום בישולי נכרים
 ן מלוחין הן שאינן עולין על שולחן מלכים. וקטנים דעלמא שאינ

וכל שנאכל כמות שהוא חי אין בו משום  ,ז"ל כתרי לישני להקל דכל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום בישולי נכרים ת"פסק ר ,ולענין פסק הלכה
ו נאכל כמות בישולי נכרים דפומבדיתאי אוסופי היתר אלישנא דסוראי. והילכך אין איסור בישולי נכרים אלא בדבר חשוב שעולה על שולחן מלכים והוא שאינ

בי דבש ומדחזינן ברוב הגמרא דמוקים להו בנאכל כמות שהוא שהוא חי ובישולו של נכרים הכשירו לאכילה. וכן נראה שפסק ר"ח ז"ל שכתב התם )ע"ז לט ב( ג
ולה עשמע מינה דהאי לישנא דוקא. מיהו כיון דחזינן באידך פירקין דפירש ואמר דר' יוחנן כאידך לישנא סבירא ליה כל שאינו  ,חי אין בו משום בישולי נכרים

תם ה( דגרסינן .ז נט"ע)ישמעאל ' ל איתא בפרק ר"שון הרב ז"ל. והא דר' יוחנן דכתב הרב זע"כ ל, הילכך בעינן תרי לישני ,על שולחן מלכים לאכול בו את הפת
אתא לקמיה דר' יוחנן אמר ליה צא והכריז על  ,ולא אמר להו ולא מידי ,ר' הונא בר אבא איקלע לבי גבלא חזא תרמוסא דשלקי ליה נכרים ואכלי ליה ישראל

והאמר רב שמואל בר יצחק אמר רב כל שנאכל  ,ואקשינן הא בני תורה שרו ,טעמא דר' יוחנן לפי שאינן בני תורהתרמוסן משום בישולי נכרים. ופריש התם ד
מר דאמר רב שמואל בר יצחק א ל"יוחנן כאידך לישנא דרב ס הא אינו נאכל יש בו משום בישולי נכרים. ופרקינן ר' ,כמות שהוא חי אין בו משום בישולי נכרים

הל' וטעמא דאינן בני תורה הא ישנן בני תורה שרי. וכן פסק הרמב"ם ז"ל ) ,על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין בו משום בישולי נכריםרב כל שאינו עולה 
ן בדבר שהוא עולה על שולח ?פי"ט הי"ד והט"ו( וזה לשונו לא גזרו אלא על שאינו נאכל כמות שהוא חי כגון דג ובשר וביצה וירקות. במה דברים אמורים א"מ

אבל דבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת כגון תרמוסין ששלקו אותם נכרים אעפ"י שאין  ,מלכים לאכול בו את הפת כגון בשר ודגים וביצה
 נאכלין חיין הרי אלו מותרין. ע"כ. 

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

משום דרבי יוחנן קאי כי האי בישולי גוים ז"ל כלישנא דפומבדיתא דכל שאינו עולה על שולחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום ולענין הלכה פסק ר"ת 

יה דסוראי סבירא ללישנא לקמן בפרק ר' ישמעאל )דף נט א( בגמרא גבי תורמסא וכן בפ' החולץ ביבמות )דף מו א( וכיון דר' יוחנן סבר לה הכי א"נ רב כלישנא 

לא תידוק מינה הא שאין מלוחין יש בהם אף על פי בישולי גוים קי"ל דרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן והא דאמר רב ]אסי[ דנים קטנים מלוחין אין בהם משום 

כי איהו משמיה דרב קאמר ועוד דאפי' דייקת מינה ה ,שאין עולין על שולחן מלכים דאפשר דמלוחין מחמת מלחן עולין על שולחן מלכים ומש"ה איצטריך ליה

ואפי' עולה על שולחן בישולי גוים וס"ל כלישנא דסורא ומיהו אנן כרבי יוחנן קי"ל וכלישנא דפומבדיתא הלכך כל שאינו עולה על שולחן מלכים אין בו משום 

בישולי ב[ גבי דבש אמרינן למאי ניחוש ליה אי משום  והכי רהטא סוגיין דכולי פירקין ולקמן ]דף לט גוים,מלכים אם נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בשולי 

ולומר שאפילו אינו נאכל כמות שהוא חי כל שאינו עולה על שולחן מלכים  ,דפומבדיתאי לאוסופי אלישנא דסוראי קא אתי ,נאכל כמות שהוא חי הואגוים 

ואם איתא דפומבדיתאי לא מודו בלישנא דסוראי לימא נמי איכא בינייהו איפכא דברים שהן  ,תדע דאמרינן מאי בינייהו איכא בינייהו דגים קטנים וכו' .מותר

אלא ש"מ דפומבדיתאי מודו ללישנא דסוראי ואוסופי הוא דקא מוספי  ,עולין על שולחן מלכים ונאכלין כמו שהן חיין דללישנא דסוראי שרו ולפומבדיתאי אסור

שאינו עולה על  אע"פאבל הרמב"ן ז"ל פסק כלישנא דסוראי דכל שאינו נאכל כמות שהוא חי  מ"א.ז"ל בפ' י"ז מהל' וכן דעת ר"ח ז"ל וכ"כ הר"ם במ ,עלייהו

 .והביא ראיה מאהיני שליקי דלקמן ]דף לח ב[ דס"ל לרב ז"ל שאין עולין על שולחן מלכים ואפ"ה מרירי ומציעאי אסירי גוים,שולחן מלכים יש בו משום בשולי 

דאפילו מרירי נמי אפשר שהן מתמתקין בשליקתן. ונמצא פסקן של  ,דמאן לימא לן דהנהו אהיני שליקי דידהו לא היו עולין על שולחן מלכיםואין זו ראיה 



לי שום בישודברים דכל שיש בו אחת מג' מדות הללו שהוא נאכל כמות שהוא חי או שאינו עולה על שולחן מלכים או שלא נשתנו מברייתן ע"י האור אין בו מ

והרב אלפסי ז"ל כותב לישני דסוראי ודפומבדיתאי ואינו מכריע בהם  .אלא שלא ראיתי לראשונים מפורש דכל שלא נשתנה מברייתו ע"י האור יהא מותר גוים,

 .כלום

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה טו

 בדבר שהוא עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת, כגון בשר וביצים ודגים וכיוצא בהם, אבל דבר שאינו עולה על שלחן מלכים לאכול ?במה דברים אמורים

 שאינן נאכלין חיין הרי אלו מותרין וכן כל כיוצא בהן, שעיקר הגזרה משום חתנות שלא יזמנו העכו"ם אע"פכגון תורמוסין ששלקו אותן עכו"ם  ,בו את הפת

 אצלו בסעודה ודבר שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין אדם מזמן את חבירו עליו.

 אות ר הגהות מיימוניות הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה טו

ר מידין רב שמואל בר יצחק אמר רב כל שהוא נאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי עכו"ם בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמ]ר[ גרסינן פ' אין מע

 הנה פסק בשתירב שמואל בר מרתא כל שאינו עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת אין בו משום בישולי עכו"ם מאי בינייהו איכא בינייהו דגים קטנים. ו

וכן ספר המצות משמם שהרי קולות  ,ר"ת פ"וכ ,הלשונות לקולא שאין אסור אלא כשיש תרתי לריעותא שאינו נאכל כמות שהוא חי וגם עולה על שולחן מלכים

שאם היה בה  ,פירוש דללישנא קמא אסור וללישנא בתרא שרי ,איכא בינייהו דגים קטנים נןדלשון שני בא להקל מדקאמרי ,של לשון ראשון הכל מודים בו

 ,שעולה על שולחן מלכים פ"מודים ב' הלשונות שמותר אע אלא ודאי דבש וגבינה וכל הנאכל כמות שהוא חי ,להחמיר היה לו לומר איכא בינייהו דבש וגבינה

 ,וכן פרק במה טומנין משמע כן מהא דרב נחמן אמר לדרו עבדיה אייתי לי מייא דאחים קפילא ארמאה ע"ש ,וכן סתמא דתלמודא אמר הכי גבי מישחא שליקא

ולא פליגי אלא בדבר שאינו נאכל כמות שהוא  ,וכן בפרק מי שהפך מהא דרבי יהודה נשיאה נפק בחומרתא דמדרשא ואשתי מייא דאחים קפילא ארמאה ע"ש

וכלשון זה המיקל ס"ל לר' יוחנן כדאיתא פ' אין מעמידין לפרש בקולות של שתי  ,לישנא קמא אסור וללישנא בתרא שרידל ,חי ואינו עולה על שולחן מלכים

 .ע"כ ,יש פוסקין בתרי לישני לחומראהלשונות וכן באבי"ה וכתב ד

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתל

בי"ה בתרא דרבי יוחנן קאי כותיה בסוף פרק רבי ישמעאל וביבמות )*כך פירש( ]*וכן פסק[ ר"י )ול"נ לרא ר"ת פסק כלישנא .]דף לח[ איכא בינייהו דגים קטנים

 .**ופי' דלישנא בתרא מודה ללישנא קמא( ויש שפסקו כתרי לישני ולחומרא וכן ר"ח ,דסוגיא כלישנא קמא דגרסינן לקמן בתלמודא דבש למאי ניחוש ליה וכו'

וכתב דיש פוסקין כתרי לישני  ,ובהגהות מיי' פי"ז דהמ"א כתב בשם אבי"ה שפוסק כשתי הלשונות לקולא ,שם כתב דר"ח פוסק כשתי הלשונות ולקולאצ"ע בפירוש הר"ן כי  **

 ולא הזכיר ע"ש ר"ח. מהר"ם. .לחומרא ע"כ

 :סעיף ב

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א 

ואי , סומך ישראל עליהם משום עירובי תבשילין -אם צלאן גוי : אמר רב יוסף. אין בהן משום בישולי גויים -דגים קטנים מלוחים : אמר רב אסי אמר רב

 . ל קימחא עיקר"קמ, מהו דתימא הרסנא עיקר! פשיטא. אסור -עבדינהו גוי כסא דהרסנא 

ואותו מורייס נאכל כמות . הרסנא עיקר :קמחטיגן במורייס שומן דגים עם . כסא דהרסנא :נאכלין כמות שהן מחמת מלחן. מלוחיןפרש"י: 

  :שהקמח אינו נאכל חי גוייםויש בו משום בישולי . ל קימחא עיקר''קמ :שהוא חי ושרי

 דף צה עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

ן בהן גרסינן בפרק אין מעמידין אמר ר' אסי דגים קטנים מלוחין אי .אחר מי מהם נלך ,גויודבר שאין בו משום בישולי  גוישיש בו משום בישולי ולענין תבשיל 

יטא ופרקינן משום בשולי נכרים. ואם צלאו נכרי סומך עליהם משום ערוב תבשילין ואי עבדינהו נכרי כסא דהרסנא יש בהן משום בישולי נכרים. ואקשינן פש

 ,נכרי הולכין אחר עיקרו של תבשילע"י דברים שאין בהם משום בישולי נכרים ונתבשלו  מהו דתימא הרסנא עיקר קמשמע לן. ושמעינן מהכא כל היכא דמערב

לעולם מניחים את הטפלה והולכין אחר  ,ואם עיקרו מדברים שאין בהן משום בישולי נכרים מותר ,אם עיקרו מדברים שיש בהן משום בישולי נכרים אסור

יצחק ז"ל שאותן אובלייש של נכרים שמערבין בהם ביצים במקום שנהגו לאכול פת של נכרים מותרות ולפיכך כתב הרב בעל התרומה ז"ל בשם רבנו  .העיקר

 שהביצים טפלה הן לפת. 

 דף צה עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

בהם משום בישולי עו"ג הרי זה  דבר הנאכל כמות שהוא חי שנתערב עם דבר שאינו נאכל כמות שהוא חי ובשלן עו"ג, רואין אם עיקר התבשיל מן הדברים שיש

כך הרסנא אסור, ואם עקרו מן הדברים שאין בהם משום בשול עו"ג הרי זה מותר, לעולם הולכין אחר העיקר ומניחן את הטפל בין להקל בין להחמיר. ולפי

 ל כיוצא בזה. ואותן לחמין שעושין בתבלין וטחיםשעושין לדגים והוא מציר דגים הנאכל כמו שהוא חי ומקמח הרי זה אסור שאין הציר עיקר אלא הקמח וכן כ

 פניהם בבצים לנוי הרי אלו מותרין, שהלחמים עיקר והם מותרין שלחמי הפלטר הם, וביצה שעליהם טפילה היא להם.

 שו"ת תשב"ץ חלק א סימן פט

משום בשולי עכו"ם אם לא. וכתבת שהגידו לך שבכאן הם עוד שאלת אותן מיני מתיקה שעושין מהסול' הנבחר והדבש הנק' זלאב"יה בלשון קדר אם יש בהם 

 .ן היתר ולא מיחו בהם חכמי המקוםנוהגין בה

ר ודאי כן הוא שנוהגים בהם היתר בכאן וברצון חכמיהם עשו כן דליכא למיחש להו למידי משום דודאי דובשא עיקר שאלו היה הסלת עיקר היה אסו :תשובה

דאמרי' גבי כסא דהרסנא דאסור משום דקמחא עקר ויש בו משום בשולי עכו"ם לפי שאינו נאכל כמו שהוא חי כדאיתא שהסלת יש בו משום בישולי עכו"ם וכ

ודאי דובשא  בפ' אין מעמידין )ל"ח ע"א( ודוקא פת של פלטר התירו משום חיי נפש אבל בלא פת אסור וה"ה לסלת שבמיני מתיקה אלו היה עקר היה אסור אבל

לי' אלא לדבוקי בעלמא ולא מברכי בורא מיני מזונות אלא שהכל דאף על גב דאמרינן )ברכות ל"ו ע"ב( כל שיש בו מין דגן מברכין עליו  עקר וסלתא לא עבידי

טעם  בורא מ"מ הכא מברכין שהכל ודמי לתבשילא דליפתא דאף על גב דמפשי ביה קמחא לא מברכין עליה אלא שהכל משום דקמחא לאו להכשירו וליתן בו

הלכך אדובשא מברכין  ,ין אותו אלא לדבוקי בעלמא כדאיתא בפ' כיצד מברכין )ל"ט ע"א ע"ש( והכי נמי סלתא לאו לטעמא עבידי ליה אלא לדבוקי דובשאמערב

וק ועושין ם ז"ל בפרק ג' מהלכות ברכות ז"ל מיני דבש שמבשלין אותן ונותנין בהם חלב חטה כדי לדב"בוכ"כ הרמ ,אסלתא דטפלה הוא לדובשאשהכל ולא 

וכיון שהדבש הוא עיקר לענין ברכה לענין בשולי עכו"ם נמי הוא עיקר  .מהן מיני מתיקה אינו מברך עליהם בורא מיני מזונות מפני שהדבש הוא העיקר עכ"ל

ה לפי שהמוריס המעורב בו אין בו ואין בו משום בשולי עכו"ם ואף על פי שיש בו סלת מעורב דהא גבי הרסנא אי לאו דאמרינן דקמחא הוא עיקר הוה שרינן לי

ת כל זמן משום בישולי עכו"ם דנאכל הוא כמות שהוא חי ומכאן למדו רבותינו בעלי התוספות ז"ל דהני ככרות של פלטר עכו"ם שטחין אותם בביצי' מותרו

ום בישולי עכו"ם כיון שהם של פלטר ומפני אין בהם מש ותהן עיקר ובככר ותשהביצים יש בהם משום בישולי עכו"ם הככר שאע"פשאין לחוש לדבר טמא 

ובודאי אסור לומר לעכו"ם לעשות לו מהם בכליו  .וכל נותן טעם לפגם מותר בדיעבד ,כליהם אין לאסור אותם דסתם כליהם אינן בני יומן ונותנים טעם לפגם



אבל אחר שעשאן העכו"ם מותר  ,ה עשי לי משליכי דלכתחלה דמיהכי מוכח בפ"ק דחולין )ו' ע"א( דכי אמר ל ,משום דהוי לכתחלה ונ"ט לפגם לכתחלה אסור

והכי מוכח בפ' אין מעמידין )ל"ה ע"ב. ל"ח ע"ב( דשרי פת ושמן וקפריסין וקפלטאות וחמין וכוספן ואהיני ולא חיישינן לגיעוליהן והיינו  .ליקח ממנו דהוי דיעבד

 ואת"לנשתמשו בו היום שמא בהיתר  ת"לוא ,פק נשתמשו בו היום ספק לא נשתמשו בו היוםס ,טובא אטעמא משום דלבן יומו לא חיישינן משום דהוו ספיק

)ט' ע"א(. אבל עם  באיסור שמא אין בזה נותן טעם או טעם פגום מעיקרו הוא כיון דהוו ספיקי טובא שרי' ליה כדאמרינן בכל תרי ספיקי בפ' )ב'( ]א'[ דכתובו'

עבדיה אטמין לי צונן ואייתי היותם מותרים לגמרי לא מלאני לבי לאכול מהם משום דאשכחן בפ' במה טומנין )נ"א ע"א( דאמרינן התם אמר ליה רב נחמן לדרו 

אמר רב יוסף מאי טעמא איקפיד תרוייהו כרבוותי' עבד חדא כרב וחדא כשמואל כשמואל דאמר שמואל  ,שמע רבי אמי ואקפיד ,לי מיא דאחי' קפילא ארמאה

עכו"ם והוא סבר אדם חשוב שאני על כן /עד מותר להטמין את הצונן. כרב דאמר שמואל בר רב יצחק אמר רב כל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי 

מחקותיהם כאן/ וכיוצא בזה אמרו על רבי יהודה נשיאה שמע ר' אמי ואיקפד בפ' מי שהפך )י"ב ע"ב( שבכל אלו הדברים של עכו"ם כדי להתרחק ממעשיהם ו

אחרי' ויחמיר לעצמו. )הג"הה. אמ"ה הרב בנו הרשב"ש ז"ל אסר ראוי לכל אדם חשוב לקדש עצמו במותר לו וכ"ש בדברי' שאינן נאכלין אלא משו' תענוג ויקל ל

ולא הי' כותב  הזלאבי"א הנזכר איסור גמור לפי שהסולת עיקר והביא דעת הרב המחבר אביו ז"ל ואמר אלו אבי היה רואה אופן עשיית' היה אוסר' איסור גמור

הזה ז"ל כ' בסוף דבריו שלא מלאו לבו לאכול מהם וראוי לכל בעל נפש לחוש לדברי  מה שכתב ואני ראיתי אופן עשייתה והסלת עקר הילכך אסורה והרי הרב

 .הרב בנו ז"ל לאסור אותה על נפשו(

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שח

אפיית הפת עושין להם. וראיה . ומיהו ה"ר יחיאל מתיר מפני שדרך גויםואותם נילי"ש שהן שלקות מדלא מברכין עליהן ברכת המוציא יש בהן משום בשולי 

 דאי קבע סעודתו עליהם מברך ברכת המוציא ש"מ פת נינהו. תו' פ"ב די"ט.

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לז עמוד ב

, מים שלא נשתנומה  -כמים  ".אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי": אמר קרא, ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן"א? מנהני מילי. והשלקות

מה מים שלא נשתנו  -אלא כמים ! מותרין -חיטין ועשאן קליות : והתניא, נ"וכי תימא ה! נ דאסורין"חטין ועשאן קליות ה, אלא מעתה. אף אוכל שלא נשתנה

הקמחים והסלתות שלהן  -קליות  חיטין ועשאן: והתניא, נ"וכי תימא ה! נ דאסורין"חיטין וטחנן ה, אלא מעתה. אף אוכל שלא נשתנה מברייתו, מברייתן

וקרא אסמכתא , אלא מדרבנן[ .לח] ?מידי אור כתיב. י האור"אף אוכל שלא נשתנה מברייתו ע, י האור"מה מים שלא נשתנו מברייתן ע -אלא כמים ! מותרין

 . בעלמא

 דף צד עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

 חיה הרבה אנשים כוססין אותו.וכן הקליות מותרין, לפי שהחטה נאכלת כמו שהיא 

 תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -רבינו ירוחם 

ן וט ויש אוסריהתרמוסין אין בהם משום בישולי גוים ומותרים שאפילו אינו נאכל כמו שהוא חי אינו עולה על שלחן מלכים ללפת בהן פת וכן כתו' בתוס' ופש

זרה בסוף וראשון עקר וכן כתב הר"אש במסכת ביצה בההיא דאמר רבא מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו אותן כיון שאין אנו בני תורה כדאמרינן בעבודה 

 והרשבא כתב בתורת הבית שלו דוקא נאכלין כשהן חיין כגון חטה שיש בני אדם שכוססין אותה חיה. ,אין נאכלין כמו שהן חיין לווקליות י"מ אפי עממין.

 יד עמוד בהר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף 

כלומר מדרבנן משום חתנות כמו שכתב ר"ת ז"ל במשנתנו או כדי שלא יהא ישראל רגיל אצלו במאכל  .מידי אור כתיב אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא

ון קליות ובמשתה ויאכילנו דבר טמא כמ"ש רש"י כאן ונ"ל דמ"מ כיון דאסמכוה בעלמא אקרא דומיא דקרא בעינן וכל שלא נשתנה מברייתו על ידי האור כג

רי חי ועולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו משום בשולי עובדי כוכבים וכי אמרינן אלא מדרבנן לא עקרי לגמאפילו הוא דבר שאינו נאכל כמות שהוא 

ה כדאמרי' מאי דאמרינן עד השתא דמה מים שלא נשתנו מברייתן על ידי האור אף אוכל וכו' אלא דלאו דרשא ממש היא אלא אסמכתא בעלמא ומיהו נקיטינן ל

"י ז"ל למדתיה שכתב לקמן ]דף ומדברי רש ,וזהו היתרן של קליות מפני שהן לא נשתנו מברייתן ]ולא[ מפני שיהו נאכלין כמות שהן חייןעד השתא באסמכתא 

אלמא היתרא דלא נשתנה מברייתו אמסקנא  .כ"ע"י האור וקליות נמי לא נשתנו ע[ בברייתא דהכמון והקליות דחמין מותרין מפני שלא נשתנו מברייתן :לח

ב ואם לאו שהוא ז"ל סובר כן לא היה צריך לכתו ,ים וסלתות וקמחין שלהן כולן מותריןוגכן שכתב חמין וקליות של אף דברי הרב אלפסי ז"ל מטין  ,מי קאינ

מפני שלא נשתנו יות ומדנקיט להו בהדי סלתות וקמחין נראה שהוא סובר דהיתרן של קל ,כיון שהוא כותב לישני דסוראי ופומבדיתאי כדאיתא בסמוך ,זה

 .שאין אדם מזמן את חברו על קליות ים מותרין דלא גזרו עליהןגוא וכן קליות של "מהמ י"זאבל הר"ם במז"ל כתב בפ .י האור"מברייתן ע

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

 ולא גזרו עליהם שאין אדם מזמן חבירו על הקליות. ,קליות של עכו"ם מותריןוכן ]יז[ 

 רדב"ז הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

 .וה"ה לקליות של כל הקוטניות ,תרין]יז[ וכן קליות של עכו"ם וכו'. תניא חטין ועשאן קליות הקמחין והסלתות שלהן מו

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

ל עוכתב רבינו שהטעם שלא גזרו עליהם מפני שאין אדם מזמן חבירו  .עכו"ם קליות מותריןוכן קליות של עכו"ם מותרים. ג"ז שם )דף ל"ז:( חטים ועשאן ]יז[ 
אם  ,וע"פ דברים אלו נהגו היתר באפונים קלויין שקולים העכו"ם ולא פקפק אדם עליהם .והר"ן כתב שהטעם מפני שלא נשתנו מברייתן וכן פירש"י .הקליות

 .יש לחוש שמא ישימו חלב במקום שמןליה והוא מקום שלא במקום שנוהגים למשוח המחבת בשמן בשעת ק

 לחם משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

ם שוכן הוא הטעם בודאי לפי המסקנא שאמרו  ,]יז[ קליות וכו'. שם )דף ל"ז ב( חטים ועשאן קליות מותרים פי' רבינו הטעם שאין אדם מזמן חבירו על הקליות
 .בעלמא הואלא מדרבנן וקרא אסמכתא א

 חוקי חיים הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

וכן הטעם  ,כו' פי' רבינו הטעם שאין אדם מזמין כו' תהלח"מ קליו תבוכ .שאין אדם מזמין חבירו על הקליות ע"כ ה]יז[ וכן קליות של גוים מותרים ולא גזרו עלי
 שבשהק תקה"ע בתו' על הירוש' בפ"ק דשבת ד"ט ע"א ד"ה קליו בוראיתי להר .הוא ע"כשאמרו שם אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא  הבודאי לפי המסקנ

דה"ט דנקט  מרדכונת הלח"מ לו שיתו,ולא יכולתי להבין קו .ע"כ ,וע' בלח"מ ודבריו צ"ע שלפי דבריו הול"ל שהוא חי וצ"ע ,להר"מ ז"ל דמה לו לחדש טעם אחר
' שלא נשתנו במי ,הר"מ היינו לפי המסקנא דהש"ס התם דל"ז ע"ב דעל מתני' דהשלקות אמרי' בגמרא מה"מ אמר קרא אוכל בכסף תשבירני ואכלתי ומים כו'

ופירש"י ז"ל שלא יהא  .מאאלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעל ,אלא במים שלא נשתנו ברייתן כו' ,חיטים ועשאן קליות ה"נ דאסור כו' הברייתן וכו' אלא מעת
כו' אלא  הדהרי ע"ז הק' בש"ס אלא מעת ,ולפי"ז בקליות דמותר לאו מטעמא דלא נשתנו מברייתן .ע"כ ,אצלו במאכל ובמשתה ויאכלנו דבר טמא לרגי לישר
 ,טעם זה דלא גזרו דאין אדם מזמין כו' מרלו ה הוצרךולז ,דגזרו רבנן היינו כדי שלא יהא רגיל אצלו מאוטע ,בעלמא תאס' הש"ס היינו דמדרבנן וקרא אסמכמ



 דעת ףן ומהתי' על ה' קה"ע דלא ירד לסונכו אהלח"מ והו תזהו כונ ,דאין אדם מזמן כו' תררה היינו שלא יהא רגיל בקליות מוטעם הגזי נהדכיון דלפי המסק
 .ודו"ק שותלהק הולכן הרב ,הלח"מ ז"ל

 יז מעשה רקח הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה

תב ז"ל דאין ]יז[ וכן קליות של גוים וכו'. משמע מדברי רבינו דאף שאלו הקליות אין נאכלין חיים וגם עולין על שלחן מלכים אפ"ה הם מותרים מהטעם שכ
ים ואמאי הרי אין אדם אדם מזמן חבירו על הקליות וקשה דלקמיה כתב דפולין ואפונים ועדשים וכו' אסורין משום בשולי גוים במקום שעולין על שלחן מלכ

מ"ש בשול גוים כ מזמן חבירו עליהם וי"ל דאם קלאם הגוי הן הכי נמי דמותרים ורבינו פירש ששלקן דהיינו דרך בישול וכיון שהוא דרך אוכל גמור יש בו משום
ואפונין ועדשים דכל היכא דקלאם מותרים ואם  לעיל דין ט"ו וכן מצאתי להכנה"ג בהגהת הב"י אות י"ט עיין שם אך קשה דאם דין הקליות שוה לדין פולין

לין ולם לאכול פובשלם אסורים למה הפרידם רבינו לערבינהו וליתני קליות ופולין וכו' אם קלאן הגוי אסורין ואם בשלן מותרים ואין לומר משום דאין דרך הע
י ין וי"ל דשם קליות שכתב רבינו הוא שם כולל לכל דבר שדרך לקלות ובהכואפונין ועדשים קלויין אלא מבושלין דהרי בערי המערב כולן אוכלין הפולין קלוי

הרב מוהר"י מתורצים שפיר דברי רבינו ולפ"ז אותם הזרעונים הקטנים שקולין הגוים בערי טורקיא"ה וקורין אותם ביליב"י הם מותרים להדיא. אך שמעתי ש
 לוריא זלה"ה אסרם עיין עליו.

 סעיף ג:

 סימן כז והיתריסור ספר התרומה הלכות א

 ,להכי אין איסור בשולי עכו"ם בבצים ,ואומר מורי רבינו דכיון דהביצים הן בטלים ואינן בעין והעיסה עיקר שהרי מברכים עליה המוציא לחם מן הארץ
אלמא אי  .ואסור -קמ"ל קמחא עיקר  ,מהו דתימא הרסנא עיקר ושרי ,פשיטא ,וכדאמרינן פרק אין מעמידין )ל"ח( כסא דהרסנא יש בו משום בשולי עכו"ם

כמו כן אף העיסה  ,ואפ"ה אותם פנטייזא של דגים שאפאן עכו"ם שהדגים אסורים משום בשולי עכו"ם .הוה הרסנא עיקר אין איסור בקמח כיון שאין עיקר
 יה אסור ונמצא שהעיסה בלועה מאיסורא דרבנן.קודם שנבלע בעיסה ה מ"מ ,מבחוץ אסורה דאע"ג דפת התירו וגם שמנונית של דגים הבלוע בה אינו בעין

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

שטחין אותם בביצים מותרות כל שאין לחוש לטמאים שאע"פ שיש בביצים  גוילמדו רבותינו בעלי התוס' ז"ל דהיינו ככרות של פלטר  .קמ"ל קימחא עיקר
"פ כתב הרשב"א ז"ל דצריכים הכשר שאע גוים,לפנינו דבר שיש בו משום בישולי  הגויולענין כלי שבשל בהם  .כדלקמן ]דף לח ב[ קימחא עיקר גויםמשום בשולי 

כן ו ,אפ"ה כיון שכשהוא בעינו נאסר משום חתנות אף פליטת בליעתו כמוהו ,שלא אסרו בישוליהן אלא משום גזרת בנותיהן ובבליעת הכלי לא שייך חתנות
דאע"פ דפת  ,כמו כן העסה שבחוץ אסורה ,םגוישהדגים אסורין משום בישולי  כיוןגוי נראה מדברי בעל התרומות ז"ל שכתב דאותן פלאדיש של דגים שאפה 

 .ע"כ ,צאת העסה בלועה מאיסור דרבנן"מ קודם שנבלע בעסה היה אסור ונממ ,התירו וגם השמנונית הבלוע בה אינו בעין

 מסכת חולין דף כב עמוד אהר"ן על הרי"ף 

 ריעותא[ איכאלפיכך אין לוקחין מהם ביצים טרופות. כלומר דכיון שהתירו למכור להם אין לוקחין מהם מתוך שאין דרך למכור ביצים טרופות ]והרי יש כאן 
מלתא דלא שכיחא דרוב ביצים אינם טרופות[ למיחש שמא ישראל מכרן לו ושל טרפה היו. ולפי שאין מוכרין להם ביצת טרפה שלמה אלא טרופות ]והיא 

 .ולפיכך כתבו בתוספות שאין ללמוד מכאן לאסור פת של פלטר שהחליקו פניה בחלמון ביצה

 חידושי הרשב"א מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

"י נכרי הולכין אחר עיקרו של תבשיל אם מהכא כל היכא דמערב דברים שאין בהם משום בישולי נכרים ונתבשלו ע נןושמעי .מהו דתימא הרסנא עיקר קמ"ל
ואם עיקרו מדברים שאין בהן משום בישולי נכרים מותר לעולם מניחין את הטפלה והולכין אחר העיקר,  ,עיקרו מדברים שיש בהן משום בישולי נכרים אסור

ביצים במקום שנהגו לאכול פת של נכרים מותרות שהביצים ולפיכך כתב הרב בעל התרומה ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל שאותן אובלייש של נכרים שמערבין בהם 
 טפלה הן לפת.

לפנינו דבר שיש בו משום בישולי נכרים, מסתברא שצריכין הכשר דכל שאסרוהו חכמים פליטתו אסורה כמוהו, דהא אפילו שמנו  ויגולענין כלים שבשל בו ה
 אף על פי שלאשל גיד שאינו אלא ממנהג קדושים אוסר תערובתו בין בתערובת גופו בין בצירו ורוטבו וכן כל איסורין של דבריהם ככחל וגבינה של נכרים, ו

שוליהן אלא משום גזרת בנותיהן ליכא למימר שאין בגיעוליהן משום חתנות אלא בגופן ממש, שא"כ אף אנו נאמר שאין לגזור משום חתנות אלא אסרו בי
 תם איבובאוכל בביתו של נכרי א"נ בעיר אבל בשדה א"נ בלוקח ואוכל בביתו של ישראל לא וכדעתיה דאיבו דהוה אכיל נהמא עד מיצרא דמתא, דאמרינן ה
א אסרו. מנכית ואכיל עד מיצרא דמתא ואמר להו רבא ואיתימא ר"נ לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי, וטעמא דכל שאסרו חכמים כעין דאוריית

שנתבשל בה  והילכך צריך ליזהר בשפחות שלנו שרגילות לבשל לעצמן בקדרות שלנו שיניחנו ישראל ע"ג האש או שיהפך קודם שהגיע למב"ד, דאי לא הקדרה
ור, וכ"כ וקערה שנאכל בה אסורות דכל שהמאכל אסור הכלים שבלעו ממנו אסורין ואם של חרס ישברו ואם של שטף יגעיל וילבן כדין כלים שבלעו מן האיס

 דאע"ג דפת התירו והשמנינות הרב בעל התרומה ז"ל אותן פנאדיש של דגים שאפה נכרי כיון שהדגים אסורין משום בישולי נכרים כמו כן העיסה שמבחוץ אסורה
 של דגים הבלוע בו אינו בעין מ"מ קודם שנבלע בעיסה היה אסור ונמצאת העיסה בלועה מאיסור דרבנן ע"כ.

 דף צה עמוד בתורת הבית הארוך בית ג שער ז 

שיניחנו ישראל ע"ג האש או שיהפך קודם שהגיע והילכך צריך ליזהר בשפחות שלנו שרגילו לבשל לעצמן בקדרות שלנו ...לפנינו ויגולענין כלים שבשל בו ה
ואם של חרס ישברו ואם של שטף יגעיל  ,דכל שהמאכל אסור הכלים שבלעו ממנו אסורין ,הקדרה שנתבשל בה וקערה שנאכל בה אסורות ,דאי לא ,מאב"דל

ה כמו כן העיס ,נכריםכיון שהדגים אסורין משום בישולי  ,הרב בעל התרומה ז"ל אותן פנאדיש של דגים שאפה נכרי כ"וכ. ין כלים שבלעו מן האיסורוילבן כד
 .כ"ע. ה בלועה מאיסור דרבנןקודם שנבלע בעיסה היה אסור ונמצאת העיס מ"מ ,דגים הבלוע בו אינו בעיןוהשמנונית של  ,דאע"ג דפת התירו ,שמבחוץ אסורה

 דף צה עמוד א ת ג שער זתורת הבית הקצר בי

 יא להם.ואותן לחמין שעושין בתבלין וטחים פניהם בבצים לנוי הרי אלו מותרין, שהלחמים עיקר והם מותרין שלחמי הפלטר הם, וביצה שעליהם טפילה ה

 דף סח. תורת הבית הקצר בית ג שער א

אין מוכרין אותם לעו"ג גזירה שמא יחזור וימכרם לישראל וכמו שבארנו שם.  בצים של טריפה ושל נבילה אסורים כמו שנתבאר בסוף שאר הטריפות, ולפיכך
כשמצאן טרופות ביד  ?במה דברים אמורים גוי.אין לוקחים ביצים טרופות מן ההרוצה למכרן כיצד יעשה טורף אותה בקערה ומוכרין לעו"ג, לפיכך אמרו ש

שטחו פניו בביצים מותר ליקח ממנו במקום שנהגו לאכול פת של  גויומכרן לו. מצא פת ביד עו"ג שחזותן מוכחת עליהן שמחמת שהיו אסורות טרפן ישראל 
 עו"ג, שאין כאן הוכחה על איסור, רובן של ביצים מן השלימים הן, ומשום חשש דם של ביצים רובן אין בהם דם.

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שח

. ור' יצחק אומר נראה להתיר העיסה מאחר שהביצים אינם בעין והעיסה עקר. אפס מטעם גויםזהר מהן משום בשולי ר"ת היה נ ,עיסה של גוים שנלושה בבצים
. ואינו דומה לעיסה שנלושה בביצים שהביצה גויםוגם מתחלתן נאסרים משום בשולי  ,גים שהשמנונית היא בעין על העיסהזה אין להתיר אותן פשטיד"א של ד

. ומיהו גויםע"כ סמ"ג. ואותם נילי"ש שהן שלקות מדלא מברכין עליהן ברכת המוציא יש בהן משום בשולי  ,חיה ולא נאסרת מעולםנתבטלה מתחלתה בעודה 
 ציא ש"מ פת נינהו. תו' פ"ב די"ט.ה"ר יחיאל מתיר מפני שדרך אפיית הפת עושין להם. וראיה דאי קבע סעודתו עליהם מברך ברכת המו

 וחוה נתיב טו חלק ה תולדות אדם -רבינו ירוחם 



ועוד כי  .של דגים הוא בעין על הפת תכי השמנוני ,י משום בישולי גויםתעשה הבשר בעבור הפת כמו שכתבלו הפת אפילו אסור אפי ,גוי השל דג שאפא הפנאד
ובע"ז ויש שמסירין השמנינות מהפת ואוכלין  .כך כתב בעל המאור והמפרשים על ההיא דביצים טרופות ,קודם שנכנס השמנינות נאסר משום בישולי גוים

 קר.יוראשון נראה ע ,השאר

 סעיף ד:

 שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפד

 הר עליו בשבתוגם בענין בשולי נכרים דעתי אני שאין אסורין בשפחות הללו הקנויות לנו. דמלאכה דעבד ערל מלאכה דישראל הוא דקנוי לו למעשה ידיו ומוז
 .]=תשובת הרמב"ן[ וליתיה בכלל נכרים. והלכך ליתיה בכלל גזירות דידהו וכן נהגו מן התורה

 שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן קמט /שו"ת הרשב"א חלק א סימן סח

לא נתברר מלשון השאלה לאיזה ענין  :תשובה ,, אחר שהן קנויות למעשה ידיהן ואם הם בכלל גזירותיהםערל שפחות אלו הקנויות לנו אם דינן כעבד :שאלה
שיש מרז"ל  פ"ורות במלאכת ישראל כעבד, אעאתה שואל אם לענין שביתה אתה אומר כלומר שנהיה מצווין על שביתתן במלאכתן, הרי אלו ודאי בכלל ואס

 ,ויש להם על מה שיסמוכו במסכת כריתות ,ני נחכלומר שקבל עליו שבע מצות ב ,שסבורים לומר בכל עבד שאין אנו מצווין על שביתתו אא"כ הוא עבד תושב
ואם עיקר שאלתך לומר אם אנו  ,ואין זה מקום אריכות לפי שלא באה שאלתך על זה ,אלא כל העבדים שלנו בכלל שביתת מלאכה ,אלא שאין דעתי נוטה כן

נו אלא שיש מרבותי ,ין של ישראל ובגבינותיהן ובכלל כל הגזירותמוזהרים על בשוליהן ואם הם בכלל גזירות שגזרו חכמים על הכותים, בודאי הרי הן בכלל בי
ואין גזירת חתנות וקירוב  ,ונותנים טעם לדבריהם שאין איסור הבישול אלא מגזירת חתנות ,נ"נ =נוחי נפש= שעממו על בשולי העבדים והשפחות שלנו להתיר

ומ"מ אין דבריהם מחוורין  ,צו בין לא ירצו, ואין קירוב הדעת בזה ולא גזירת חתנותואלו עושין בין יר ,הדעת בהן אלא במי שעושה מרצונו מאהבת ישראל
 .אלא נוהגין אנו איסור בבשוליהם ואפילו בדיעבד ,בעינינו ואין אנו סומכין על זה

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן תקכב

ים ם מלוחים. וכ"ש גוי או גויה עבד ושפחה של ישראל אם בשלו בשר ודברבצים ודגים שבשלן גוי ואפילו בחול אסורין משום בשולי גוים אלא אם כן דגים קטני
בר כתבתי זה שאינן נאכלין כמות שהן חיין ושראויין לעלות על שלחן מלכים שאסורין לישראל משום בישולי גוים. דאפי' בעבדו ושפחתו אסרו לפי דעתי. וכ

 בראיות בסוף בית מועד בס"ד.

 אות סז מאכלותאורחות חיים הלכות איסורי 

דעבד ערל מלאכה דישראל הוא דקנוי הוא לו  ,ב"ן בתשובת שאלה דעתי שאין איסור בשפחות הללו הקנויות לנו דמלאכהמכתב הר ,סז. ועל ענין בשולי גוים
ת נוטה הרן הלוי ז"ל כתב אף על פי שהדעוהילכך ליתיה בכלל גזירות דידהו וכן נהגו עכ"ל. והר' א ,למעשה ידיו ומוזהר עליו בשבת מן התורה וליתיה בכלל גוים

 .ע"כ ,יסור בבשוליהן ואפילו בדיעבדוכן נמי כתב הרשב"א ז"ל בתשובה ואנו נוהגין א ,לדבריו בעל נפש ראוי להחמיר על עצמו

 סעיף ה:

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

! אפילו ישראל נמי? מאי איריא גוי, אילימא דלא ידע הי טהור והי טמא? ד"ה. שבאגם אסוריןכל החגבים  -גוי שהצית את האור באגם : אמר רב ברונא אמר רב

, שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה -האי גוי דחריך רישא : ר יוחנן"ר פדת א"והאמר רב חנן בר אמי א? כי האי גוונא מי אסיר, אלא משום בישולי גויים

 . בגוי היה -ומעשה שהיה , לעולם דלא ידע הי טהור והי טמא! י אגמא קא מיכויןנ לגלוי"ה, אלמא לעבורי שער קמיכוין

וי האי ג, הלכך: אמר רבינא. שרי למיכל מיניה אפילו מריש אוניה - האי גוי דחריך רישא: ר יוחנן"א[ ר פדת"רב חנן בר אמי א( ]רבה בר בר חנה)אמר , גופא

 . לשרורי מנא קא מיכוין: ל"קמ, לבשולי מנא קא מיכוין: מהו דתימא! פשיטא. שפיר דמי -א וקבר בה ישראל קרא מעיקר, דשדא סיכתא לאתונא

' שהאוזן רכה ונצלית בחריכתה אפי. מריש אוניה' אפי :שנחרכו ונתבשלו מחמת האור חגב אינו טעון שחיטה. כל החגבים שבאגםפרש"י: 

והטמין ישראל בתנור . וקבר בה ישראל קרא מעיקרא :ז ליבשה בתנור''א בלע''קובליי. דשדא סיכתא :לא לבשל נתכויןגוי הכי שרי הואיל ו

. מהו דתימא :יוחנן' היינו דר. פשיטא :לא לבשל נתכויןגוי הואיל וה. שפיר דמי :הסיקו ונתבשלה הדלעתגוי דלעת חיה קודם שהוסק התנור וה

להקשות את היתד ואין . אלא לשרורי מאניה איכוין :ין בישול בכליםדא. ל''קמ :לבשולא להאי סיכתא איכוון והא לשם בישול הסיקוגוי האי 

  :לשון שריר וקים חזק. לשרורי :דעתו לבישול

 אדף צה עמוד  תורת הבית הארוך בית ג שער ז

אבל אם נתכוון לבשל תבשיל זה של ישראל או אפילו לא  ,שלא אסרו אלא בשנתכוון הנכרי לבשל ,לבשל מותר גויאם לא נתכוון ה ,נכריע"י והיכא דנתבשל 

דהא איכא כוונת תבשיל ביד נכרי. דגרסינן התם אמר ר' חנא בר  ,אסור - :[צה]נתכוון לבשל זה אלא לבשל בו תבשיל שלו ונתבשל תבשילו של ישראל ממילא 

ואמר רבינא הילכך האי נכרי דשדא סיכתא באתונא ואתא ישראל וקבר ביה  אמי אמר ר' פדת אמר ר' יוחנן האי נכרי דחריך רישא שרי למיכל מריש אוניה.

שהצית את  גויאמר ר' כהנא אמר רב  ,לשרורי מנא קא מיכוין. וגרסינן תו התם ל"קמ ,מהו דתימא לבשולי מנא קא מיכוין ,פשיטא ,קרא מעיקרא שפיר דמי

 ,אלא משום בישולי נכרים ,מאי איריא נכרי אפילו ישראל נמי ,אילימא משום דלא ידיע הי טמא והי טהור ?מאי טעמא ,האור באגם כל חגבים שבאגם אסורים

 הכי ,אלמא לעבורי שער קא מיכוין ,והא אמר ר' חנא בר אמי אמר ר' פדת אמר ר' יוחנן האי נכרי דחריך רישא שרי למיכל מריש אוניה ?כהאי גוונא מי אסור

 מעשה שהיה בנכרי היה.  ,ודקא קשיא לך מאי איריא נכרי אפילו ישראל נמי ,אלא לעולם דלא ידיע הי טמא והי טהור ,נמי לגלוי אגם קא מיכוין

 דף צג עמוד ב תורת הבית הקצר בית ג שער ז

שהסיק את התנור להשליך שם יתדות רטובות של עץ  גוילבשל מותר. לפיכך  גויאבל אם לא נתכוין ה ,לבשל גוילא אסרו אלא בשנתכוין ה גויכשאסרו בשולי 

 כןולבשל לא הדלעת ולא היתידות אלא לחזק היתידות.  גוילא ידעה הרי זו מותרת, לפי שלא נתכוין ה גויו ,כדי לייבשן והיתה דלעת וכיוצא בזה טמונה בתנור

א נתכוין זה לבשל אלא להשיר לפי של ,לאכול מהן ]צד.[ן הרי זה מותר שהעבירו על האש עד שנצלו ראשי האזנים שהן רכי פ"גוי שחרך את ראש הבהמה אע

 שהרי נתכוין לשם תבשיל בעולם. ,שלא ידע ולא הרגיש בתבשיל זה של ישראל הרי זה אסור פ"אע ,וכן כל כיוצא בזה. נתכוין לבשל כלום ,השער

 רי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

א הכא נמי לגלויי אגם ק ,אלמא לעבורי שער קא מיכוין ,דחריך רישא שרי למיכל אפילו מריש אוניה גויא"ר יוחנן האי והא אמר רב חנא בר אבדימי א"ר פדת 

 ,דשדא סכתא לאתונא וקבר בה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי יגואמר רבינא הלכך האי  ,היה בגויוהי טהור ומעשה שהיה לעולם דלא ידיע הי טמא  ,מיכוין

 .לבסוף אסיר

 סימן לא רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

דשדא סיכתא לאתונא וקבר ביה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמי. פשיטא. מהו דתימא לבשולי מנא קמכוין. קמ"ל לשרורי מנא גוי אמר רבינא הלכך האי  [לא]
הא ודאי שרי ד ,י התנורגוימר לבסוף אחר שהסיק הלא בעי למ ",לבסוף אסור ,ר ביה ישראל קרא מעיקרא שפיר דמיקב"קמכוין. בהלכות רב אלפס ז"ל כתב 



 ג"אע ,גוידקבר בה ישראל לעין ה דכיון ,סיכתא לאתונא קודם )שהעביר( האש ליבש הסיכתא ויגקאמר לבסוף בתר דשדי  אלא הכי ,ואפה ישראל גוידהיינו שגר 
 .ויגמעיקרא ולא ידע בה ה חיישינן שמא כיון לבשל הקרא כיון דידיע בה. ולא שרינן אלא היכא דקבר ביה ישראל ,דלא כיון לבסוף לבשל הסיכתא

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

 ,לאתונא חייב משום מבשלמהו דתימא לבשולי מנא קא מיכוין קמ"ל לשרורי מנא קא מיכוין. איכא למידק דהא בפ' כלל גדול אמרינן האי מאן דשדא סיכתא 
אלא הכי איבעי ליה  ,ואיכא דמפרק הכא דרבנן הוא ולקולא, ולאו מילתא היא .קמ"ל לבשולי מנא קמכוין ,ואיתמר עלה מהו דתימא לשרורי מנא קמכוין

וה"ק הכא מהו דתימא לבשולי מנא קא מיכוין וניזיל  ,דשרורי ובישולי מנא איכא וכדאמרינן התם דמרפא רפו והדר קמטי ורפוי קמא מיקרי בישול ,למימר
ל ובהלכות רבינו ז" .ן בה לקולא, ורש"י ז"ל לא פי' כןועיקר כוונתו משום קמיטא דבסוף היא ואזלינ ,קמ"ל דלשרורי נמי מנא קא מיכוין ,בתר ההיא כוונה

והכלים הללו מירפא רפו מעיקרא  ,בפרק כלל גדול שהסיכתא כלי גללים הם והוא ז"ל כבר פי' ".אסור -לבסוף  ,שפיר דמי -קרא מעיקרא  וקבר בה ישראל"
 הגירסא הזאת לפי הענין הזה. רושי' שם ר"ח ז"ל, ולא נתחוור לי פיקודם האור והדר קמטי בסוף, וכן פ

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

קמ"ל  ,כלומר לבשלא להאי סיכתא והרי לשום בשול הסיקו ,ואמרינן בגמרא פשיטא מהו דתימא לבשולי מנא קא מכוין .לא לבשל נתכווןגוי שפיר דמי. הואיל ו
( האי מאן דשדא סיכתא לאתונא חייב משום "א דאמרינן בפרק כלל גדול )דף עדוא"ת ה .כלומר להקשות את היתד ואין דעתו לבשולי ,דלשרורי מנא קא מכוין

ואפ"ה גבי שבת חייב  ,ומש"ה שרי הכא ,י"ל דאיהו ודאי לשרורי קא מכווין .קמ"ל דמרפה רפי והדר קמטי ,תימא לשדורי מנא קא מכויןמהו ד ,פשיטא ,מבשל
 ,ודאמרינן ואתא ישראל וקבר ביה קרא מעיקרא ,דמודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות ,דכיון דאי אפשר אא"כ רפי מעיקרא אף על פי שאינו מתכוין לבשול חייב

 ,אבל הרב אלפסי ז"ל הוסיף אבל לבסוף אסור ,זה נראה לפי הגירסא הכתובה בגמרא ,פשיטא דשרי גוימר דאילו לבתר שהסיק המשמע דבכי הא צריכא למי
 .ואינו מחוור ,כוין לבשולי אסורדמובתר הכי  ,לשרורי סיכתא ויגמשמע דמעיקרא דאכוין  ולפי זה

  ף לח עמוד אבית הבחירה )מאירי( מסכת עבודה זרה ד

והיתה דלעת של ישראל טמונה שם קודם שהצית בהם גוי את האור ולא הרגיש בה הגוי  ,גוי שהסיק את התנור להשליך שם יתדות של עץ כדי ליבשם ולחזקם
שהיתד מתרפה ומתלחלח  פ"אעו ,ושאף הוא אינו יודע שהדלעת שם עד שנחוש שמא הרחיב דעתו לבשלה ,הואיל ולא נתכוין לשום בשול ,ונתבשלה מותרת
 ",מהו דתימא לבשולי קא מכוין"וזהו שאמרו  ,מ"מ אינו מתכוין אלא לחזוק הבא לו אחר שכלה הלחות ,י לחותו נקרא בשול"ואותו רפוי הבא ע ,קודם שיתחזק

שהחזוק הוא כלומר  ",מנא קא מכוין קמ"ל לשרורי" ,כלומר אחר שיש שם בשול בהכרח קודם החזוק מתכוין הוא על הבשול כדי להיות החזוק בא אחריו
וכדקאמר טעמא התם משום דמרפא רפי והדר  ,שלענין שבת אמרו בפרק כלל גדול ע"ד ב' בזה שחייב משום מבשל ומצד הרפוי הקודם פ"ואע .תכלית הכונה

בזו משום קרוב הדעת הוא ואינו על מה שהוא אבל  ,שאין תכלית כוונתו הבשול פע"והרי מחשב הוא על הבשול א התם כל מלאכת מחשבת אסרה תורה ,קמיט
ל ומ"מ אם נתכון לשום בשו .אף לענין שבת לא יתחייב כ"שא ,אינה ,משום דאין בשול בכלים ,גדולי הרבנים לשרורי מנא קא מכוין ומה שפירשו .תכלית כונתו

ואם אחר שהצית הגוי את האור הניח  .וכן כל כיוצא בזה ,שלא הרגיש בה פ"אע והיתה הדלעת קבורה מאליה ונתבשלה אסורה ,כגון שהסיק לאפות בו לחם
 -לבסוף "גדולי הפוסקים  ומה שכתבו .בהניחה ישראל על האור ש"כ ,יו בחתוי גחלים כמו שיתבארשהרי אף בהניחה זה הגוי ד ,ישראל את הדלעת מותר

 וחוששין שמא הרחיב ,כל שידע בה הרי הוא כאלו כיון לדלעת ,שאסורה - לא כיון לדלעתש פ"למד שאם כיון הגוי לבשול אעול ,פירושו שידע בו הגוי ",אסור
 .מקום שאלמלא הגוי לא היתה מתבשלתכל שהניחה ישראל ב ,דעתו עליה ואסורה

 סעיף ו:

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

אלא לאו דאי ! פשיטא, אילימא דאי לא הפך ביה הוה בשיל? היכי דמי. מותר -ובא גוי והפך בו , הניח ישראל בשר על גבי גחלים: אמר רב יהודה אמר שמואל

קרובי : מהו דתימא, והשתא קא בשיל בחדא שעתא, דאי לא הפך הוה בשיל בתרתי שעי, לא צריכא! בישולי של גויים נינהו? אמאי מותר, לא הפך לא הוה בשיל

ון התם כג! יש בו משום בשולי גויים - מאב"דהא אינו כ, אין בו משום בישולי גויים - מאב"דכל שהוא כ: ר יוחנן"סי אא' והאמר ר. ל"קמ, בישולא מילתא היא

ובא גוי ומהפך בו עד שיבא ישראל מבית הכנסת או מבית , מניח ישראל בשר על גבי גחלים: תניא נמי הכי. ושקליה גוי ואותביה בתנורא, דאותביה בסילתא

 . ואינה חוששת, ומגיסה עד שתבא מבית המרחץ או מבית הכנסת.[ לח] ובאת גוי, שופתת אשה קדירה על גבי כירה; חוששואינו , המדרש

הוה מבשל לה לזמן גוי בסל אבל הכא דמנחא אגומרי בלאו היסק ד . בסילתא :לסטים היה ואוכל כל דבר המבושל קצת. בן דרוסאיפרש"י: 

  :מהפכת בכף. מגיסה: אותה על האורקרי כשנותנין . שפיתת קדירה :מרובה

 ר"אמר רבה בר בר חנה א: איתמר נמי. ש"גמרו ביד ישראל לא כ, גמרו ביד גוי מותר, ו"ק: אמר רב נחמן בר יצחק? מהו, הניח גוי והפך ישראל: איבעיא להו

ביד  ואינו אסור עד שתהא תחלתו וגמרו, מותר -בין שהניח ישראל והפך גוי , בין שהניח גוי והפך ישראל: ר יוחנן"ואמרי לה אמר רב אחא בר בר חנה א, יוחנן

 . גוי

 תוספות הר"ש )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

מבית הכנסת הניח ישראל בשר על גבי גחלים. ואף על גב דרב יהודה דיעבד והכא קאמר מניח לכתחילה, בשעת הדחק הקלו, כעין עד שיבוא מבית המדרש או 
 או אשה שתצא מן המרחץ או שתבא מן השוק.

 דף צד עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

וגמר ישראל או התחיל ישראל וגמר  גויאבל התחיל ה ,אינו נאסר אלא בשהתחיל הנכרי וגמר הנכרי גויכל דבר שיש בו משום בישולי  במה יאסר משום בישול.

א לאילימא דכי  ,ואמרינן עלה היכי דמי ,דגרסינן התם אר"י אמר שמואל ישראל שהניח בשר ע"ג גחלים ובא נכרי והפך בו מותר. גוינכרי אין בו משום בישולי 

כלומר שהרי זה כהתחלתו  ,דכי לא מהפיך לא בשיל אמאי מותר ואלא ,כלום גויפשיטא דהא לא אהני מעשיו של  ,מהפיך ביה נמי בשיל מאי קא עביד. כלומר

מהו דתימא קרובי בשולא מילתא  ,נכרי דהא לא אהנו מעשיו של ישראל כלום. ואוקימנא דכי לא מהפיך בשיל בתרי שעי וכי מהפך ביה בשיל בחדא וגמרו ביד

כלומר והאי  ,גוייש בו משום בישולי  ב"דהא אינו כמא ,גויאין בו משום בישולי  כמאב"דהיא קמ"ל. ואקשינן והא אמר רב אסי בר אמי א"ר יוחנן כל שהוא 

אש ה. ואוקימנא ההיא דרב אסי בר אמי כגון שלא היה מונח על גבי גויהנחתו של ישראל אמאי אין בו משום בישולי ע"י  למאב"דקודם שהגיע  גויכיון דהפך בו 

והפך בו עד שיבא  גויבי גחלים ובא תניא נמי הכי ישראל שהניח בשר על ג .ושקליה נכרי ואותביה בתנורא למאב"דאלא דאותביה ישראל בסלא עד שלא הגיע 

וכן אשה ששפתה קדרה על גבי כירה ובאת נכרית ומגיסה בה עד שתבא מן השוק או מבית המרחץ אינה חוששת.  ,מבית הכנסת או מבית המדרש אינו חושש

"ח גמרו ביד ישראל לא כל שכן. איתמר נמי אמר רבב ומה גמרו ביד נכרי מותר ,אמר רב נחמן בר יצחק קל וחומר ?איבעיא להו הניח נכרי והיפך בו ישראל מהו

ד שתהא עואינו אסור  ,מותר -בין שהניח ישראל והיפך בו נכרי  ,ואמרי לה אמר רב אחא בר בר חנא אמר ר' יוחנן בין שהניח נכרי והיפך בו ישראל ,אמר ר' יוחנן

 הנחתו וגמרו ביד נכרי. 

  דף צג עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

שולו. אבל אם לא נעשה הכל וגומר ב גויבשהתחיל  ?בד"אירקות או בשר או דגים ששלקו או שבשלו אותן עו"ג אסורים, בדבר זה גם כן אסרו משום חתנות. 

ת והגיע מחמ ויג . הניחבו הרי זה מותר והפך גויהניח ישראל ומיד בא  .מותר למאב"דעל האש ובא ישראל והפך בו קודם שהגיע  גויהניח  ?מותרת, כיצד ויגע"י 



כל שהגיע לשליש בישולו. הניח ישראל מאב"ד הרי הוא כמבושל. איזהו  ד"ר, לפי שכל שהגיע למאבשבא ישראל וגמר בשולו הרי זה אסו פ"ד אע"מעשיו למאב

בהנחת מאב"ד והפך בהם ונתבשל הרי זה אסור, שכל שלא היה יכול לבא לידי  ויגהיה התבשיל מתבשל עליהם אם בא עוממות שלא [ דף צג:]על גבי גחלים 

 .גויוגמר  ויישראל אין הנחתו נחשבת לכלום, הרי זה כאילו הניח ג

 סעיף ז:

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

והכי מוכחא כולה שמעתין דאמרינן שופתת  ,בו אבל בשאר תבשילין לאשרי. מיהו דוקא בפת לפי ששגירת התנור היא מלאכה מיוחדת גוי א"נ שגר ישראל ואפה 
וכבר כתבתי למעלה  .וכן כתבו הראשונים ז"ל ואין בדבר ספק כלל ,ומשמע דהדלקת האש בלחוד לא מהני ,אשה קדרה ואמרינן הניח ישראל בשר ע"ג גחלים

 .ניתרת במלאכות הללו פת שלהם אינהדהא דאמר ר' יוחנן דוקא בפת שלנו אבל ב ,מה שנראה לי

 ואות לט חאגרת התשובה לה"ר יונה ז"ל אות ל

אותו תבשיל אסור באכילה, ושוברין אותה הקדירה ומגעילין את הקערות שאכלו בהן אותו  מאב"דקדרה שהניחה השפחה על האש ונתבשלה התבשיל כ]לח[ 
לנער את תבשיל. ואם הקערות של חרס ישברו. ואף על פי שהדליק ישראל האור לא תתן השפחה ע"ג האש אלא יהודית נותנת הקדרה ע"ג האש והשפחה יכולה 

 .צריכה ההיהודית להחזירה ע"ג האש מאב"דתבשלה כהקדרה. וכל שעה שתעביר הקדרה מע"ג האש קודם שנ

 [תהפ]שאין התנור נכשר בהשלכת העץ אלא לאפות  ,אפילו השליך ישראל עץ אחד בתנוראע"פ שיש שם שומר ישראל, ולא יתן הנכרי המחבת לתוך האש ]לט[ 
 .להתבשל שםור למקום הראוי אלא צריך שיתן היהודי את המחבת לתוך התנ ,אבל לא תבשיל ,בלבד

 שו"ת הריב"ש סימן תקיד

הלכך האי ריפתא דשגר א"י ואפה ישראל,  ,וכמו שאמרו )ע"ג ל"ח:( בפת ג' מלאכות יש בו ,כבר הסכימו כל המפרשים ז"ל שאין שגירת התנור מועיל אלא בפת
אלא ההנחה דוקא  ,לא הדלקת האש מעלה ומורדתאבל בשאר המתבשלים אין שגירת התנור ו ,שגר ישראל ואפה א"י וכו' לפי שהיא מלאכה מיוחדת בפת

וכן שופתת אשה קדרה על גבי כירה  ,בא א"י ומהפך בו, עד שיבא מבית הכנסת ומבית המדרש, ואינו חושש ,כדתניא התם ישראל שהניח בשר על גבי גחלים
כי  ,דבהשלכת קיסם בלחוד לא מהני אצ"ל ,דאלמא דעשיית האש בלחוד לא מהני ,ובאה כותית ומגיסה, עד שתבא מן השוק או מבית המרחץ, ואינה חוששת

אלא שאמרו דמשום  ,ואף בהתר זה לא הסכימו הכל בו ,מה שנהגו להתיר בהשלכת קיסם, היינו בפת דוקא דחשיבי ליה כשגירת התנור כיון שמקרב הבשול מעט
 אבל בבשר ושאר דברים לא. ,חיי נפש הקלו בפת

 :סעיף ח

 דף צג עמוד א רת הבית הקצר בית ג שער זתו

 אבל אם לא נעשה הכל ע"י ,וגומר בשולו ויגבשהתחיל  ?בד"אאסורים, בדבר זה גם כן אסרו משום חתנות.  ויגאו דגים ששלקו או שבשלו אותן  ירקות או בשר
ת מוהגיע מח ויגוהפך בו הרי זה מותר. הניח  ויגשראל ומיד בא הניח י .מותר -למאב"ד על האש ובא ישראל והפך בו קודם שהגיע  גויהניח  ?מותרת, כיצד ויג

 כל שהגיע לשליש בישולו. ?מאב"דהרי הוא כמבושל. איזהו  למאב"דשבא ישראל וגמר בשולו הרי זה אסור, לפי שכל שהגיע  פ"אע למאב"דמעשיו 

 שו"ת מהרי"ל סימן קצג

 בשם האגור.הובא לעיל סימן קי"ב סעיף ו, ובד"מ שם אות ו' 

 סעיף ט:

 דף צה עמוד א בית ג שער ז ארוךתורת הבית ה

 מאב"דאבל אם לא נתבשל כ ,שנגמר ביד ישראל ג"עא אסור מאב"דוכתב ר"ח ז"ל סוגיין דשמעתא נכרי שלקח בשר של ישראל ונתנו ע"ג האור אם נתבשל כ

ואם  ,וראייתם מדאמרינן סתם הניח נכרי והיפך בו ישראל מותר ,להחמיר אלא להקל מאב"דביד נכרי דלא אמרו כ מאב"דמותר. ויש מתירין אפילו הגיע ל

כדברי ר"ח ז"ל. חדא דסוגיין בכולא שמעתין בהכין רהטא דכל היכא  ומסתברא לי. מאב"דכדברי ר"ח ז"ל הוה ליה למימר היפך בו ישראל עד שלא הגיע ל

ה למימר דהניח ישראל והפך נכרי אסור עד שתהא הנחתו וגמרו ביד ישראל מודה הוא מיהא דהיכא מבושל קרי דהא אפילו מאן דהוה סביר לי מאב"דדהגיע ל

ביד נכרי מבושל  מאב"דאי מהפיך ביה נכרי שרי דמבושל ביד ישראל קרינן להו ותו לא מיתסר בגמרו ביד נכרי ואין הכי נמי היכא דנתבשל כ מאב"דדהגיע ל

מדאמרינן התם האי נכרי חריך רישא שרי למיכל מריש אוניה ומפרש טעמא בגמרא משום דלעבורי שער  ועוד בינן ליה.קרינן ליה והנחתו וגמרו ביד נכרי חש

צליה  קא מכוין ולא לבשולי אלמא כל היכא דמכוין לבשולי בישול כהאי גוונא אסור והדעת מכרעת דבחריכת הראש כדי להעביר שער א"א שנצלו האזנים

נחתו אסור אלא בה . והילכך בין הניח נכרי והיפך ישראל בין הניח ישראל והיפך נכרי כל שיד ישראל מעורבת בו מותר לא אמרומאב"דלגמורה ודי אם יגיעו בכך 

ד עמותר. ואפילו קירב הנכרי בישולו כגון שהניח ישראל על גבי גחלים עוממות ולא הוה מתבשל  מאב"דהניח ישראל והפך נכרי לאחר שהגיע ל ,וגמרו ביד נכרי

בלא היפוך שתי שעות והפך נכרי ונתבשל בשעה אחת מותר דקריבי בישולא לאו כלום הוא. הניח ישראל על גבי גחלים עוממות לגמרי עד שלא היה מתבשל שם 

בשל לכולי עלמא היכא דנתבלא הפוכו של נכרי מותר. דהא  מאב"דדאם היה יכול להגיע ל ומסתברא ליובא נכרי והפך בו אסור דהרי זה כהנחתו וגמרו ביד נכרי. 

 הנחתו של ישראל הרי הוא כאלו בא לכך ומותר. ע"י  מאב"דתו לית ביה משום בישולי נכרים. והילכך כל שיכול לבא ל מאב"דישראל כע"י 

וא פיקא דרבנן הוהיכא דהניח ישראל על גבי גחלים ובא נכרי והפך בו ואינו יודע אם סלקו מעל גבי האור והחזירו אם לאו מסתברא דאין חוששין לכך. חדא דס

א מבית כרי ו]מ[הפך בו עד שיבולקולא. ועוד דמה הנאה יש לו לנכרי בסלוקו ובחזרתו. ועוד שמעינן ליה מדתניא ]מניח[ ישראל )שהניח( בשר על גבי גחלים ובא נ

אינה הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש. וכן ]שופתת[ אשה )ששפתה( קדרה על גבי כירה ובאת נכרית ומגיסה בה עד שתבא מן השוק או מבית המרחץ ו

ונו והני מילי דליכא חשש דילמא חליף חוששת. וסתמא דמילתא בשאין שם שומר שידע אם סלקו מעל גבי האש היא מתניתא. וגם ר"ח ז"ל כן פירוש וזה לש

שאין אתה ליה כגון שיש עליה שומר שלא תחליף לה או שסגרה הדלת עליה ונעלה בפניה כראוי שלא תוכל לצאת ולהביא דבר האסור ולהחליף וכגון שיודעת 

 ור ומחזירה. בבית שום דבר אסור. אלמא כל היכא דליכא למיחש לחלופי לא חיישינן דילמא שקיל לה נכרי מעל הא

 דף צג עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

כל שהגיע  ?מאב"דהרי הוא כמבושל. איזהו  מאב"דשבא ישראל וגמר בשולו הרי זה אסור, לפי שכל שהגיע ל פ"אע ,מאב"דוהגיע מחמת מעשיו ל ויגהניח 
 לשליש בישולו.

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

 יגומקרי תחלתו וגמרו ביד  מאב"דונתבשל על ידו עד כדי  גוי. כתב רבינו חננאל ז"ל דסוגיא דשמעתא דכל שהניח גויואינו אסור עד שתהא תחלתו וגמרו ביד 
 ,רמות שיש חולקין עליו ואומר דכל שבא לידי ישראל בענין שאינו ראוי לרוב בני אדם ונגמר בשולו ע"י ישראל פ"ואע .שנגמר בשולו ע"י ישראל פע"וא ,ואסור

 .דברי רבינו חננאל ז"ל עיקר

 סימן לב רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב



וה בשיל פשיטא. אלא דאי לא הפיך ביה לא הוה והפך בו מותר. היכי דמי. אילימא דאי לא הפיך ביה ה גויאמר שמואל הניח ישראל בשר על גחלים ובא  [לב]
לא צריכא דאי לא הפיך ביה הוה בשיל בתרתי שעי והשתא קבשיל בחד שעתא. מהו דתימא קרובי בישולא מילתא היא.  ,הוא גויםבשיל אמאי מותר בשולי 

דהתם  ג"ום בישולי עובד כוכבים. ואעיש בו מש מאב"דהא אין בו כ גויםאין בו משום בישולי  מאב"דקמ"ל. איני והאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל שהוא כ
בשר על גבי גחלים ובא תניא נמי הכי מניח ישראל . ואותביה בתנוראגוי קליה קרב הבישול. התם כגון דאותביה בסילתא ושגוי אלא שגוי מיבשל ממילא בלא 

תת אשה קדירה על גבי כירה ובאת עובדת כוכבים ]דף לח ע"ב[ ומגיסה בה עד שתבוא ומהפך בו עד שיבא מבית הכנסת או מבית המדרש ואין חושש שופ ויג
והפך גוי  מבית המרחץ או מן השוק ואינה חוששת. פר"ח ז"ל והוא דליכא חשש דאימר חליף ליה כגון שנעל הדלת בפניה או נכנס ויוצא. איבעיא להו הניח

 נגמר ביד ישראל לא כל ,שקרוב הדבר לבוא לידי חתנות כיון שגמר בשולו וראויה לאכילה אע"פמותר  יגוא"ר נחמן בר יצחק ק"ו ומה גמרו ביד  ?ישראל מהו
 .גויואינו אסור עד שיהא תחלתו וגמרו ביד , מותר גויוהפך ישראל בין שהניח ישראל והפך  גוישכן. איתמר נמי אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן בין שהניח 

. אלמא חשיב גויםואין בו משום בישולי  גויוגמרו  מאב"דוגמרו ישראל. וראייתו מדשרינן היכא שבשלו ישראל כ מאב"דכ גויראיתי מי שאסר תבשיל שבשלו 
לאו מילתא היא לאסור בהניח  דגויכדאמר גבי קרובי בישולא דקרובי בישולא  ,כמבושל ואין בישול אחר בישול. ול"נ דלהקל עשאוהו כמבושל ולא להחמיר

 גוישאי לא הפך ביה הוה בשיל. ואין לחלק דשאני הכא שהיפך ישראל קודם שראוי לאכול דא"כ  אע"פ גוי,י בישולא דישראל מהני להתיר בהניח וקרוב ,ישראל
 .מים באיסור שלקות ואין ללמוד ק"ואלא ודאי קל היה להם לחכ ,נמי יאסר מטעם זה

 אות ג ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה רכג

ביד ישראל דאין בו משום  מאב"דדכי היכי דאמרי' דכל שהוא כ ,כבר ביד גוי דאין חתוי ישראל מועיל מכאן ואילך מאב"דיהודה שאם נתבשל כוכתוב רבי 
כיון  מ"ר שקרוב לגמור כל אפייתו מויות מאב"דומיהו אומר הר' משה דאפילו נאפה ביד עכו"ם כ ת,אילך הכי נמי נימא איפכא כדפרישיבישולי גוים מכאן ו

וא"ת אם כן קשה מההיא דאמרינן כל  .ן ביה כל זמן שמשביח באפייתו ע"כשמשביח עדיין באפייתו מועיל בו חיתוי ישראל להכשירו, וסופו ביד ישראל קרינ
יב גמר בישול להקל , ואם כן היאך יועיל חיתוי הישראל אחר כן, ויש לומר דאף על גב דחשמאב"דאלמא חשיב ליה גמר בישול מכמו שהוא כ מאב"דשהוא כ

ילו הכי מכל מקום לא חשיב גמר בישול להחמיר, ותדע דאמרינן בפרק אין מעמידין דכשהניח הישראל והפך הגוי דמותר דקרוב בישולא לאו כלום הוא ואפ
 י' חולק עליו, אבל אין להביא ראיהקאמר דאיפכ' נמי שרי כגון שהניח גוי והפך ישראל דמותר וכן עשה מורי הר' יקר מעשה בשם הר"מ, ומורי הר' טוביה ה

 נראה פירש הרבי משה וכן נראה לעשות, עד כאן הגה"ה. מ"מ ,סופו הוא מאב"דדאיכא למדחי ולומר דכ אל,מההי' דאמרינן דסגי בתחלתו או סופו ביד ישר

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתלא

ור עד שתהא תחלתו וגמרו שרי ואינו אס מאב"דאבל בס' המצות פסק אפילו אחר שהוא כ .מאב"דשיהא כ ומורי ה"ר מרדכי שמע שצריך לחתות הישראל קודם
 .וכן הלכתא דבחיתוי סגיגוי, ביד 

 אות סג אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות

ואם  ,ובן דרוסאי היה לסטים אחד שאוכל כל מאכליו כשהגיעו לשליש בשולן ,כשהגיע לשליש בשולו רושפי ,מאב"דוכתב רבינו יהודה כל תבשיל שנתבשל כ
 ,פכאהכי נמי נימא אי ,גוים מכאן ואילך אין בו משום בישולי מאב"דואילך דכי היכי דאמרינן שהוא כ ,הגיע לזה הבשול ביד גוי אין חתוי הישראל מועיל מכאן

 מ"מ כיון שמשביח עוד באפייתו ,שקרוב לאפייתו כלו היא פ"מותר אע מאב"דוי כהר"ם דאף נאפה ביד ג והר"ף ז"ל כתב מיהו אומר .וכן נמי דעת הרשב"א ז"ל
עכ"ל הר"ם וכן עשה מעשה הר' יקר בשם הר"ם וה"ר טוביה חולק  ,וסופו ביד ישראל קרינא ביה כיון שמשביח עוד באפייתו ,מועיל בו חתוי הישראל להכשירו

 .עכ"ל הר"ף ז"ל ,כון לעשות"ם וכן נעליו מ"מ נראה פי' הר

 דף קסא עמוד א תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -רבינו ירוחם 

 – ובא גוי ונטלו מהסל ובשלו ,פירוש שבישלו ישראל כל כך והוא שהגיע לשליש בישולו ומונח בסל ,מאב"דוכל שהוא כ .אם הניח הגוי והפך ישראל וגמרו מותר
 ,חמיר בזהלה מאב"דיש אומרים שמותר כי לא נחשב כ ,וגמרו ישראל מאב"דואם בשלו גוי כ .כיון שלקחו מהסל ,אסור מאב"דואם לא היה מתחלה כ ,מותר

שאלו היה מונח בגחלים כבר כתבתי בין התחיל גוי וגומר  ,וכל זה מיירי שהיה מונח בסל .ש מתיר"אוהר ,א דאין בישול אחר בישול"בכ הרש"ויש אוסרים וכ
 .אין בו משום בישולי גוים מאב"דבע"ז דכל שהוא כ טן פשווכ .מאב"דולא שייך בזה שיעור כ ,ישראל וגמר גוי מותר בין התחיל ,ישראל

 אות נד כנסת הגדולה הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קיג

ייך בזה שיעור מאכל בן מותר, דלא ש כתב רי"ו, אף האוסר לא אסר אלא כשהיה מונח בסל, דאלו היה מונח על גבי גחלים אפילו התחיל גוי וגמרה ישראל
ול"נ דמאן דאסר כשנתבשל ביד גוי כמאכל בן דרוסאי אעפ"י שהיפך ישראל אח"כ אפילו היה מונח על גבי גחלים אסר, דכיון דנתבשל    .בדק הביתדרוסאי, 

 כל בן דרוסאיע"י גוי כמאכל בן דרוסאי שהוא ראוי לאכילה מה מועיל היפוך הישראל, ואיני יודע מה חילוק יש בין כשהניחו הגוי על גבי האש ונתבשל כמא
מאכל הכי נתבשל כהניחו בסל וגמרו ישראל, לכשהניחו גוי על גבי האש ונתבשל כמאכל בן דרוסאי ולא הגביהו מעל האש ובא ישראל וגמרו, כיון דבין הכי ובין ו

בן  ועדיין לא נתבשל כמאכל בן דרוסאי ביד גוי. ואם אמרו בפא"מ דיש חילוק בין שהיה מונח בסל לשהיה מונח ע"ג גחלים, היינו כשהניחו ישראל והפך בו גוי
יפך ם ובא גוי והדרוסאי, דאם הגוי לקחו מן הסל ונתנו ע"ג האור ונתבשל יש בו משום ב"ג דאי לאו דגוי אנחיה בנורא לא הוה בשיל, אבל כשהיה על גבי גחלי

 אי והיפך ישראל מה יועיל כי יפגע ישראל בשמונח ע"גדבלאו היפוך הגוי הוה בשיל ליה לזמן מרובה אין בו משב"ג, אבל בהניח גוי ונתבשל כמאכל בן דרוס
 אל י"א דמותרגחלים משהיה מונח בסל, ומה שנראה שמ"ש רי"ו וכל זה מיירי שהיה מונח בסל כו', לא קאי אמ"ש ואם בישלו גוי כמאכל בן דרוסאי וגמרו ישר

י למעלה מזה וכל שהוא כמאכל בן דרוסאי פי' שבישלו ישראל ומונח בסל ובא גווי"א דאסור, דבזה אין חילוק בין מונח בסל למונח ע"ג גחלים, אלא קאי מ"ש 
 גחלים כדאיתאונטלו מהסל ובישלו מותר, ואם לא היה מתחלה כמאכל בן דרוסאי אסו' כיון דלקחו מן הסל, דבזה יש חילוק בין נטלו מן הסל לנטלו מעל גבי 

 בפר' אין מעמידין.

  ימן קסאשו"ת שמחת כהן חלק יורה דעה א ס

אוסר אפילו בלא סילקו מעל גבי האור וסיים מאב"ד להכנה"ג הגהב"י אות נ"ד שכתב על דבריו דלא ידע טעם לחלק בזה ומאן דאסר בנתבשל ביד גוי כיין וע
דמדברי  ,והוא תימה .בגמ' ע"שדבזה אין חילוק בין סלקו ללא סלקו כדאיתא מאב"ד דנראה דמ"ש רי"ו וכ"ז מיירי שהיה מונח בסל וכו' לא קאי אבשלו גוי כ

הבית בדברי  רי"ו מבואר להדיא דאיירי גם בבישלו גוי וגמרו ישראל וצ"ע. מיהו מה שנראה מדברי רי"ו דבלא סילקו גם הרשב"א מודה )וכן הבין מרן בבדק
יא דבריהם הרשב"א שם רי"ו( הנה מדברי ר"ח והרשב"א בת"ה שהסכים עמו משמע דאסרי אפילו בלא סלקו וכמ"ש הפר"ח. וכן נראה מהחולקים על ר"ח והב

ואי איתא מאי מייתו לוקמה בלא סלקו דומיא דהניח ישראל והפך עכו"ם דבלא  .שהביא ראיה מדאמרינן בגמ' בסתם הניח נכרי והפך בו ישראל מותר וכו' ע"ש
"ש. ולולי דברי מרן ז"ל י"ל דאין כוונת וכו' דאוקמה בגמ' שם בהכי עמאב"ד סלקו איירי דדינא דסלקו נפק"ל ממימרא אחריתי דר"א אמר ריו"ח כל שהוא כ

דלא כוין רי"ו דאפילו הרשב"א מודה אלא כך היא הכרעת דעתו בלא סלקו כהמתירים. וסברא זו כתב הריטב"א בחידושיו בשם קצת רבותיו )ומבואר בדבריו 
ותביה בסלתא ע"ש. ומ"ש הפר"ח שכן דעת הרא"ה בבדק על הרשב"א( דמה שאמרו לקמן דכל שתחלתו או גמרו ביד ישראל אין בו משום בשולי גוים בדלא א

וכן נראה עוד  .לענ"ד נראה דהרא"ה הוא מתיר לגמרי כדעת הרא"ש ואפילו הניחו בסל וכמו שכן נראה מסתמות דבריו וכן כתב הכנה"ג הגהב"י אות נ' ,הבית
ונראה דאיירי במונח בסל ומיושב  .היה בו תיקון תבשיל מותר ע"שמותר גמרו ביד ישראל כדי שימאב"ד ממה שכתב הרא"ה שם הלכך תחלתו ביד ישראל כ

הפר"ת והנה   הכנה"ג הגה"ט אות ח' ע"ש והשתא מ"ש גמרו ביד ישראל וכו' איירי אפילו הניחו בסל דומיא דרישא.  כ"וכ ,השיגו הרשב"א במשמרת הביתמה ש
ה"נ בגמרו ביד ישראל דאל"כ מאי מייתי מאב"ד היכי דגמרו ביד עכו"ם קודם שיגיע להוכיח דלא כהפר"ח דהגמ' יליף גמרו ישראל מגמרו עכו"ם מק"ו וכי 

מאב"ד והרב מזמור לדוד כתב על דבריו דהק"ו הוא מגמרו עכו"ם דהוי אפילו קודם שיגיע ל .מק"ו נימא דהתם שאני דמעט מעיקר בישולו נעשה ע"י ישראל ע"ש
דאיכא רוב בישולו דהיינו שני שלישים ע"י ישראל ע"ש והוא קשה דהתם מאב"ד גמרו ביד ישראל דאפילו הגיע ל ש"וכ ,דשני שלישים נעשו ע"י גוי ואפ"ה שרי

ע"י גוי. ותו דסלקו מעל האור יוכיח דנתבשל מאב"ד שאני דמעט מעיקר בישולו נעשה ע"י ישראל וכמ"ש הפר"ת ומאי מייתי מינה לנעשה עיקר בישולו שהוא כ
וסלקו וגמרו ישראל אסור אפילו לדעת הפר"ח הגם דנעשו שני מאב"ד ו גוי שרי הגם דשני שלישי בישול נעשו ע"י גוי ואם בשלו גוי כוגמרמאב"ד ע"י ישראל כ



דהגמ' לא מייתי דבר זה מסברא  ,מאב"דשלישי בישולו ע"י ישראל. וליכא למימר דשאני התם שסלקו אבל בלא סלקו מסתבר להקל אפילו בנתבשל ע"י גוי כ
מ"מ למאי דמייתי בתר  ,מאב"דלענ"ד נראה דהגם דמק"ו ליכא לאתויי אלא בלא נתבשל כמיהו . כמאב"דק"ו דליכא למילף מיניה אלא בלא נתבשל אלא מ

וכמו מאב"ד משמע דשרי אפילו בנתבשל ע"י גוי כ .ואינו אסור עד שיהא תחילתו וסופו ביד עכו"ם וכו' ,הכי מימרא דריו"ח דבין שהניח עכו"ם וכו' מותר
אלא דלדידיה מוקי לה  .וזו כוונת הפר"ח שכתב שכן מוכח מהגמ' ע"ש ,הרא"ה בבדק הבית כ"וכ ,שהוכיחו בזה החולקים על ר"ח שהביא דבריהם הרשב"א

הגם דדעת רי"ו וקצת רבותיו דהריטב"א והפר"ח להקל וכן נראה דעת הרב מזמור  הלכהולענין     הריטב"א בשם קצת מרבותיו ע"ש.  כ"כו ,בלא סילקו דוקא
"ח וכבר לדוד מ"מ דעת הפר"ת לאסור וכן כתב הרב דרכי תשובה בשם הרב שרש מיעקב א' אות ה' ע"ש וכן נראה דעת ר"ח והרשב"א והר"ן שהסכימו לדעת ר

 כנ"ל.כתב מרן בב"י דנקטינן כדברי ר"ח דדבריו דברי קבלה ע"ש 

 סעיף י:

 דף צג עמוד א תורת הבית הקצר בית ג שער ז

 מאב"דוהפך בהם ונתבשל הרי זה אסור, שכל שלא היה יכול לבא לידי  גויאם בא  ,עוממות שלא היה התבשיל מתבשל עליהם [:]צגישראל על גבי גחלים הניח 
 .גויוגמר  גויבהנחת ישראל אין הנחתו נחשבת לכלום, הרי זה כאילו הניח 

 סעיף יא:

 דף צה עמוד א בית ג שער ז ארוךתורת הבית ה

 מסתברא דאין חוששין לכך. חדא דספיקא דרבנן ,ואינו יודע אם סלקו מעל גבי האור והחזירו אם לאו ,והיכא דהניח ישראל על גבי גחלים ובא נכרי והפך בו

כנסת הפך בו עד שיבא מבית הי וגויבשר על גבי גחלים ובא  יה מדתניא ישראל שהניחשמעינן להוא ולקולא. ועוד דמה הנאה יש לו לנכרי בסלוקו ובחזרתו. ועוד 

ובאת נכרית ומגיסה בה עד שתבא מן השוק או מבית המרחץ ואינה חוששת. וסתמא  ,קדרה על גבי כירה ית המדרש ואינו חושש. וכן אשה ששפתהאו מב

ן והני מילי דליכא חשש דילמא חליף ליה כגו)ע"ז לח.( וזה לשונו  ,שהיא מתניתא. וגם ר"ח ז"ל כן פיר דמילתא בשאין שם שומר שידע אם סלקו מעל גבי האש

וכגון שיודעת שאין אתה בבית  ,או שסגרה הדלת עליה ונעלה בפניה כראוי שלא תוכל לצאת ולהביא דבר האסור ולהחליף ,שיש עליה שומר שלא תחליף לה

 כא למיחש לחלופי לא חיישינן דילמא שקיל לה נכרי מעל האור ומחזירה. שום דבר אסור. אלמא כל היכא דלי

 שערי דורא איסור והיתר סימן עה

 ואם ספק אם נתן בה קיסם מותר דהוי ספיקא דרבנן ולקולא. כן פסק ר"ת.

 :די -סעיפים יב 

 תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מו עמוד א

דמעברן מגרים שמלו ולא טבלו, וחזא חמרא דישראל דמזגי עובדי כוכבים ושתו ישראל, וחזא תורמוסין ר' חייא בר אבא איקלע לגבלא, חזא בנות ישראל 
ין נסך, ועל דשלקי עובדי כוכבים ואכלי ישראל, ולא אמר להו ולא מידי. אתא לקמיה דר' יוחנן, א"ל: צא והכרז על בניהם שהם ממזרים, ועל יינם משום י

ר עד ר' יוחנן לטעמיה, דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: לעולם אין ג -בים לפי שאינן בני תורה. על בניהן שהם ממזרים תורמוסן משום בישולי עובדי כוכ
יין  הולד ממזר. ועל יינם משום -עובד כוכבים הוא, ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל  -שימול ויטבול, וכיון דלא טביל 

 הא בני תורה שרי, והאמר רב שמואל -לפי שאינן בני תורה  גוים,ועל תורמוסן משום בשולי  משום לך לך אמרין, נזירא, סחור סחור לכרמא לא תקרב. -סך נ
! ר' יוחנן גויםולי , והא תורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי, ויש בו משום בשגויםאין בו משום בשולי  -בר רב יצחק משמי' דרב: כל הנאכל כמות שהוא חי 

, וטעמא גויםאין בו משום בשולי  -דרב: כל שאין עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת ה כאידך לישנא סבירא ליה, דאמר רב שמואל בר רב יצחק משמי
 דאינן בני תורה, הא בני תורה שרי.

 תוספות מסכת יבמות דף מו עמוד א

יהו דאמר באין מעמידין )ע"ז דף לח.( דאיכא ביני גוים,כולהו מודו דכשנאכל כמות שהוא חי דאין בו משום בישולי אומר ר"ת ד -רבי יוחנן כאידך לישנא ס"ל 
 ולא נקט כמה דברים הנאכלים כשהן חיין ועולים על שלחן ,דגים קטנים ארזי ודייסא היינו דברים שאין עולים על שלחן מלכים ואין נאכלים כמות שהן חיין

בת דהכי נמי בשר מליח מותר לטלטלו בש ,דראוי לגומעה חיה אין זו אכילה חשובה ג"דאסר רבי יוחנן התם ביצה אעוהא  .מלכים כמו פירות וגבינה וכיוצא בהן
 ים.וגפ"ה יש בו משום בישולי )שבת קכח.( דחזי לאכילה וא

 מסכת עבודה זרה דף לח עמוד אתלמוד בבלי 

. בסורא מתנו הכי. בפומבדיתא מתנו הכי, אמר רב שמואל בר רב גויםאין בו משום בישולי  -אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב: כל הנאכל כמות שהוא חי 
אמר   , וארדי, ודייסא.דגים קטניםיהו? איכא בינייהו: . מאי ביניגויםאין בו משום בישולי  -יצחק אמר רב: כל שאינו נאכל על שולחן מלכים ללפת בו את הפת 

 ואי עבדינהו, סומך ישראל עליהם משום עירובי תבשילין -אם צלאן גוי : אמר רב יוסף. אין בהן משום בישולי גויים - דגים קטנים מלוחים: רב אסי אמר רב
 . עיקרל קימחא "קמ, מהו דתימא הרסנא עיקר! פשיטא. אסור -גוי כסא דהרסנא 

נאכלין . מלוחין ללישנא בתרא שרו. גוים,ללישנא קמא יש בהן משום בישולי  .אין נאכלין חיין ואין עולין על שולחן מלכים - דגים קטנים וארדי ודייסיפרש"י: 

ל ''קמ :ושרי ואותו מורייס נאכל כמות שהוא חי. הרסנא עיקר :טיגן במורייס שומן דגים עם קמח. כסא דהרסנא :כמות שהן מחמת מלחן

  :שהקמח אינו נאכל חי גוייםויש בו משום בישולי . קימחא עיקר

 תוספות מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א

אמר רב יוסף  ,אחרי שמלחן ישראל שרו כיון שקודם בישולם היו נאכלים מחמת מלחםגוי פי' אם בישלן  - גויםדגים קטנים מלוחים אין בהם משום בישולי 
והשתא ניחא דלא תקשי לקמן דר' יוחנן דאסר דג מליח  .כסא דהרסנא כפר"חגוי עד ואי עבדינהו גוי ואם צלאן סומך עליהם משום עירובי תבשילין ולא גרס 

דמשמע  ,יהודה דמדקאמר מלוחיםודגים קטנים מלוחים נאכלין כמו שהם חיים אומר רבי  .והכא מיירי במלחו ישראל גוי,וביצה צלויה דהתם מיירי במלחו 
פי'  ,דאי לא תימא הכי תקשי לן להא דאמר איכא בינייהו דגים קטנים ,א"כ צ"ל דמיירי בגדולים קצת שעולים לפעמים על שולחן מלכים ,שאין מלוחים אסירי

והלכתא כתרוייהו לקולא וא"כ אמאי נקט  ,יםוגלי ים אין בו משום בישוולמ"ד אינו עולה דגים קטנ גוים,י יש בו משום בישולי דלמ"ד נאכל כמו שהוא ח
 מלוחים אפילו אין מלוחים נמי.

  תוספות מסכת ביצה דף טז עמוד ב

ותימה  .אבל אם לא היו מלוחים יש בהם משום בשולי נכרים ,דהא נאכלים כמו שהן חיין הואיל ומלוחים - גויםדגים קטנים מלוחים אין בהם משום בשולי 
 .םוקאמר עלה כגון דגים קטני ,דאמר במס' ע"ז פרק אין מעמידין )דף לח.( כל שאינו עולה על שלחן מלכים ללפת בו את הפת אין בו איסור משום בשולי נכרים

 והכא מיירי בדגים שאין קטנים כל כך שפעמים שהן עולין על שלחן מלכים ללפת בו את הפת. ,וי"ל דהתם בקטנים טפי מיירי

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

חזקיה ובר קפרא  -אחד דג מליח ואחד ביצה צלויה : כי אתא רב דימי אמר. יוחנן אסר' ור, בר קפרא שרי -ביצה צלויה . יוחנן אסר' ור, חזקיה שרי -דג מליח 
ואין דבריו של , יוחנן אסר' ור, חזקיה ובר קפרא שרו: אמר להו? צלויה מאיביצה : אמרו ליה, חייא פרוואה איקלע לבי ריש גלותא' ר .ורבי יוחנן אסר, שרו



, הקפריסין: ר"ת .אשקיוהו נגוטא דחלא ונח נפשיה. הלכתא כוותיה דרבי יוחנן: הכי אמר אביי, לא תציתו ליה: אמר להו רב זביד. אחד במקום שנים
 .רבי יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו והתירוהו -שמן ; אסורה -ביצה צלויה , מותרין -והקליות שלהן , והחמין, והמטליא, והקפלוטות

שצלאה . ביצה צלויה :דזהו בישולו. יוחנן אסר' ור :דלאו הוא בישול. חזקיה שרי :ובמליחתו הוא נאכל בלא בישולגוי שמלחו ה. דג מליחפרש"י: 

  :אשקיוהו לרב זביד. אשקיה :באוכלאגוי הואיל ובליע אוכל דידיה ולא נגע . בר קפרא שרי :גוי

 רי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד ב

א אמר להו חזקיה ובר קפר ,רבי חייא פרודאה איקלע לבי ריש גלותא אמרו ליה ביצה צלויה מאי .דג מליח וביצה צלויה חזקיה ובר קפרא שרו ורבי יוחנן אסר
 וקאמר גאון דלא .הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דרבי יוחנן דאסר ,אמר להו רב זביד לא תציתו ליה .ואין דבריו של אחד במקום שנים ,שרו ורבי יוחנן אסר

 .דהוו להו רבים לגבי יחיד ,אבל בדג מליח הלכתא כחזקיה ובר קפרא דשרו ,איפסיקא הלכתא כר' יוחנן אלא בביצה צלויה

 סימן לד רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב

א זקיה ובר קפרא שרו. ורבי יוחנן אסר. ר' חמא פרודאה איקלע לבי ריש גלותא א"ל ביצה צלויה מאי. אמר להו חזקיהו ובר קפרדג מליח וביצה צלויה ח [לד]
לא הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דרבי יוחנן. וקאמר גאון ד ,שרו ור' יוחנן אסר. ואין דבריו של אחד )נראים( במקום שנים. אמר להו רב זביד לא תציתו ליה

 .ועוד שהיו רבותיו של ר' יוחנן, א דשרו. דהוו להו רבים לגבי יחידאבל בדג מליח הלכה כחזקיהו ובר קפר ,איפסיקא כרבי יוחנן אלא בביצה צלויה

 הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ב סימן לד הגהה א

שהרי אנו מבשלין אותם  ,והירנגי"ש מותר לנו מפני שאין נאכלין חיין במקומינו .זהו בישולו הואיל ונאכל כמו שהוא חי וילחתורשב"ם פסק כר' יוחנן דמ
ולא כמנהג טעות  ,ושאר סתם דגים מלוחים מותר לבד במקום שנהגו בהן איסור במנהג קבוע מפני שרצו להחמיר .ולמי שדרכו לאוכלן חיין אסורין ,ואוכלין
 .וכן פסק ר"י להיתירא. ע"כ ,אסוריןמחמת שהיו סבורין שהן שנהגו 

 יז -טז  -הלכה יד הלכות מאכלות אסורות פרק יז  רמב"ם

מות כו נאכל עכו"ם שבישל לנו יין או חלב או דבש או פרישין וכיוצא באלו )מכל( דבר הנאכל כמות שהוא חי הרי אלו מותרין, ולא גזרו אלא על דבר שאינ]יד[ 
 כגון בשר ודג תפל וביצה וירקות, אם בישלן העכו"ם מתחלה ועד סוף ולא נשתתף ישראל עמו בבשולן הרי אלו אסורין משום בשולי עכו"ם. שהוא חי,

וכל שבשלו ישראל מעט בשולו בין בתחלה  ודגים קטנים שמלחן ישראל או עכו"ם הרי הן כמו שנתבשלו מקצת בשול, ואם צלאן עכו"ם אחר כן מותרין.]טז[ 
 .בין בסוף מותר, לפיכך אם הניח העכו"ם בשר או קדרה על גבי האש והפך ישראל בבשר והגיס בקדרה או שהניח ישראל וגמר העכו"ם הרי זה מותר

 .ופירות שעישנן עד שהכשירן לאכילה הרי אלו מותרין, מליח אינו כרותח בגזירה זו והמעושן אינו כמבושל ,דג שמלחו עכו"ם]יז[ 

 מאכלות אסורות פרק יז הלכה יזרדב"ז הלכות 

ום והשמיט רבינו ביצה צלויה מש .אחד דג מליח ואחד ביצה צלויה חזקיה ובר קפרא שרו ור' יוחנן אסר :]יז[ דג שמלחו עכו"ם וכו'. שם כי אתא רב דימי אמר
דהכי אמר אביי הלכתא כר' יוחנן  ,יה הלכה כר' יוחנןא"נ דחזקיה רביה דר' יוחנן אבל ביצה צלו ,דבדג מליח הלכה כחזקיה ובר קפרא דהוו תרי לגבי חד

 וכ"כ רבינו בהדיא כגון בשר וביצים וכו': ,ומסתבר טעמיה דביצה אינה נאכלת כמות שהיא ועולה היא על שלחן מלכים

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה יז

ברי וכן נראה מד ,ופירש"י דלאוכלו כמות שהוא אפליגו ,חזקיה ובר קפרא שרו ור' יוחנן אסר]יז[ דג שמלחו עכו"ם וכו'. בפ"ב דע"ז )דף ל"ח:( דג מליח וכו' 
 ."ף והרא"ש והרשב"א ז"לועוד דחזקיה רביה דר' יוחנן הוה וכן פסקו הרי ,ופסק כחזקיה ובר קפרא משום דרבים נינהו .רבינו

ון וכי ,ואמר להו רב זביד לא תציתו ליה הכי אמר אביי הלכתא כוותיה דר' יוחנן ,שנים ודע דאמרינן בגמרא דרבי חייא פרוואה אמר אין דבריו של אחד במקום
ואדרבה  ,ואיני יודע למה תמה עליו הרשב"א בתורת הבית .וזה היה טעמו של הרב רבינו יונה שפסק כר"י ,דאביי דבתרא הוא פסק כר"י הוה לן למפסק כוותיה

ואפשר שהטעם הוא משום דכיון דהא דאביי לא אשכחן מאן דאמר לה אלא רב  ,מה לא חשו לאביי דבתרא הואל ,יש לתמוה על הפוסקים כחזקיה ובר קפרא
דג בוהרי"ף תירץ בענין אחר דהאי פלוגתא בגמ' לא  .וכיון דטעמיה דר' חייא מסתבר נקטינן כוותיה ,זביד והוי מילתא פלוגתא בין ר' חייא פרוואה ורב זביד

וקאמר גאון דלא אמר אביי הלכתא כר"י אלא בביצה צלויה בלבד. ומ"ש ופירות שעישנן וכו' ירושלמי פ' הנודר מן  ,ביצה צלויהמליח בלחוד הוא אלא אף ב
 .של אין במעושן משום בישולי עכו"םהמבו

 ניהם בדין הניח עכו"ם והפך ישראלועוד קשה למה הפסיק בי ,דהא דדג שמלח עכו"ם הוה ליה לאקדומי לההיא דדגים קטנים דלעיל ,ואיכא למידק בדברי רבינו
דא"כ הוה משמע דאם צלאו עכו"ם אחר כך  ,או הניח ישראל והפך עכו"ם. ונראה דמשום דדג מליח אם צלאו עכו"ם לא הוה מצי לאקדומי לדין דגים קטנים

אבל  .ומש"ה צליה דבתר מליחה לא חשיבא בישול ,י מליחתן הם ראויין לאכילת כל אדם"דדגים קטנים מתוך רכותן ע ,יתאוהא ל ,מותרים קאי גם לדג מליח
שיש  פ"וז"ל דגים גדולים מלוחים אעוכ"כ הרשב"א בת"ה  ,הלכך צליה דבתר מליחה חשיבא בישול ,דג מליח אינו ראוי ע"י מליחתו אלא לאכילה ע"י הדחק

ויש מן החכמים  ,לפיכך אם בישלן עכו"ם הרי אלו אסורים ,אכילה זו ע"י הדחק היא הרבה ואינה אכילה ,מקצת אנשים אוכלים אותם חיים מחמת מלחן
ומדנקט בהו לשון בישול משמע  ,דגבי דגים קטנים שמלחן כתב הרי הם כמו שנתבשלו קצת ,והראשון נ"ל עיקר עכ"ל. ולישניה דרבינו דייק הכי ,שהתירום

י דג מליח לא הזכיר לשון בישול מפני שאינו נאכל אלא ע"י הדחק גדול. אבל גב ,שהוא נאכל שלא ע"י הדחק ,דראוי לאכילה הם כמו דבר שהוא מבושל קצת
הדחק ע"כ לומר דהכשר כל דהוא קאמר להיות נאכל ע"י  ,ואת"ל דאדג מליח נמי קאי ,אפשר דאפירות שעישנן קאי ולא אדג מליח ,ומ"ש עד שהכשירן לאכילה

 .מיהא

 חידושי הרמב"ן מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

שלא גזרו חכמים אלא בתולדות האור, שהרי הכבוש הרי הוא  ,אינו נראה ,דפליגי חזקיה ור' יוחנן בדג מליח שפרש"י ז"ל אם הוא נאסר מחמת מלוחווהא 
ים על שלחן מלכ אכמבושל וכל שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ מותר, וה"נ משמע כולה סוגיין, אלא בדג גדול מליח שצלאו גוי פליגי ר' יוחנן אסר דעולה הו

דבחד טעמא שייכן קאמר  ג"שראויה לגמוע אותה חיה, ואעואינו נאכל נמי כמות שהוא מליח, וחזקיה שרי דנאכל הוא ע"י הדחק, וכן הטעם בביצה צלויה לפי 
 .היתר וגמרו באיסור ושרי כדלעילב רבינו ז"ל משמיה דגאון ז"ל דהלכתא כר' יוחנן בביצה וכחזקיה בדג, והטעם לפי שזה כבר נתבשל קצת והו"ל תחילתו

ל שאינן ומיהו ק"ל דמשמע דהא דחזקיה פליגא אדרב דאמר לעיל דגים קטנים מלוחין והיאך כתבן רבינו ז"ל לשתיהן, וי"ל שמא כתבה לההיא דרב ללמד ע
א"כ לדעת ר' יוחנן הכבשין שהתירו במשנתנו דוקא מלוחין דאסירי כלישנא דסוראי, או שהוא מפרשה כדברי רש"י ז"ל וכן פירשה תלמידו הרב ר' משה ז"ל, ו

ושן שאין בו שאינן עולין על שולחן מלכים, ומיהו קי"ל כחזקיה דסבר לא אסרו אלא מבושל באור אבל לא מליח, ובפ' הנודר מן המבושל בירושלמי אמרו במע
 משום בישולי גוים, וכן פי' רבינו לקמן דכבוש מותר.

 זרה דף טו עמוד בהר"ן על הרי"ף מסכת עבודה 

וכן נראה  ,ורבי יוחנן אסר דמליחתו זהו בשולו ,דאין זה בשול גוידחזקיה סבר שאינו נאסר מחמת שנמלח ביד  ,פליגי גוידג מליח. פירש רש"י ז"ל דבדג שמלחו 
' דתנן בפירקין דכבשין שאין דרכן לתת לתוכן תיקשי ליה מתני ,דא"כ לרבי יוחנן דאמר דמליחתו זהו בשולו ,ואינו נראה ,א"מדברי הר"ם במז"ל בפי"ז מהמ

לפיכך נראין  .וא"כ תיקשי לרבי יוחנן ,אלא על תולדות האור גויםאלא ש"מ שלא גזרו משום בשולי  ,ואמאי נימא כבוש הרי הוא כמבושל ,יין וחומץ מותרין
ורבי יוחנן אסר דקסבר אכילה ע"י הדחק בכי הא לא  ,דחזקיה שרי כיון דנאכל ע"י הדחק כמות שהוא מלוח ,פליגי גויבדג גדול מליח שצלאו  הדברים דהכא
 ,שהכבשין ששנינו במשנתנו דוקא בשאינן עולין על שולחן מלכים ,. ואפשר לתרץ לפי פירושו של רש"ישולחן מלכיםוסבר ליה נמי דעולה הוא על  ,שמה אכילה



וכיון דקי"ל כחזקיה שמעינן מינה לפי פירושו ז"ל שאין במליח  ,חנן דסבר שאפילו על המתבשלין שלא ע"י האור ותולדותיו גזרו רבנןולפיכך שרו אפילו לרבי יו
 .בים וכתבו הר"ם במז"ל בפרק הנזכרובירושלמי פרק הנודר מן המבושל אמרו שאין במעושן משום בישולי עובדי כוכ גוים,משום בשולי 

 עבודה זרה דף לח עמוד בחידושי הרשב"א מסכת 

שהוא קל להיות נכשר  פ"אינו בישול ואפילו בדג ואע דג מליח חזקיה שרי ור' יוחנן אסר. פרש"י ז"ל דבדג שמלחו נכרי פליגי כלומר דחזקיה סבר דמליחה
דעיקר הגזרה  ,אבל הראב"ד ז"ל כתב דלמליחה לא אשכחן שום איסור .בשולו, וכן פירשה גם הרמב"ם ז"ל לאכילה ע"י מליחה, ור' יוחנן סבר דמליחתו זהו

ויוצאה מן המשנה דקתני השלקות אלמא תולדות האור לבד אסרו אבל לא מליחה, והדעת מכרעת שאין קרוב הדעת במליחה, וכ"כ  ,משום בישולי נכרים הוא
שהכבוש הרי הוא כמבושל, אלמא לא אסרו אלא  אע"פרכן לתת לתוכו יין וחומץ הרמב"ן ז"ל, ומביא ראיה ממתני' דבפ' אין מעמידין דשרי כבשין שאין ד

ך דחזקיה סבר דנאכל הוא כמות שהוא חי ע"י מלחו ולפיכ ,פליגי ויגאלא בדג מליח שצלאו  ,תולדות האור לבד, ופלוגתא דחזקיה ור"י לא בשמלחו נכרי פליגי
 ד בלא התחלתו דמותר, ואפי' מלחו נכרי ובשלו דהתחלתו ע"י מליחה אינה אוסרת הילכך התחלתו בהיתרדה"ל כגמרו ביד נכרי לב ,אין בו משום בישולי נכרים

הן שנאכלין כמו  היתה ואין בו באיסור אלא גמרו וגמרו לבד אינו אוסרו, ורבי יוחנן אסר לפי שאינו נאכל להדיא ע"י מליחתו והילכך הו"ל כשאר דברים שאין
בגמ' גבי  נןמפורשת מדאמרי נכרים, אבל במליח מודה הוא ר"י דאינו נאסר דלא אסרו אלא מבושל ע"י האור. ועוד נ"ל ראיהחיין דיש בהן משום בישולי 

מה מים שלא נשתנו מברייתן  ",ומים בכסף תתן לי ושתיתי ,אוכל בכסף תשבירני ואכלתי"השלקות מנה"מ וס"ד מעיקרא דאורייתא היא ומייתי לה מדכתיב 
שלא ע"י האור אסור,  לוו למימרא דאפילא ,דאקשינן אטו אור כתיב ג"לא אסרו אלא ע"י האור, ואע אלמא ,שלא נשתנו מברייתו ע"י האור ע"י האור אף כל

ר דבהא לא אלא לדחוי' מדאורייתא ולאוקומא בדרבנן ולעולם ע"י האור, דאינהו ודאי מידע ידיע עיקרא דמילתא אי דוקא ע"י האור או אפי' שלא ע"י האו
ש"מ דעיקר גזרה במה שנשתנה ע"י האור בלבד היא, ומ"מ  ,פליגי, וכיון דמעיקרא הוה מפרשי מה מים שלא נשתנה ע"י האור אף כל שלא נשתנה ע"י האור

שן שאין לכשתמצא לומר דמליחת נכרי היא מחלוקת הלכה כחזקיה ובר קפרא דשרו כדכתיבנא בסמוך. ובירושלמי דנדרים פ' הנודר מן המבושל אמרו במעו
 בו משום בישולי נכרים.

קפרא דשרו ולענין פסק הלכה בפלוגתא דחזקיה ור"י בדג מליח ובביצה צלויה ופסק אביי כוותיה בביצה הלכתא כותיה, אבל בדג מליח הלכתא כחזקיה ובר 
שהרב אלפסי ז"ל כתב ההיא דרב אסי א"ר דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי נכרים דמשמע קטנים אין לפי שנאכלין להדי ע"י  פ"דרבים נינהו, ואע

שהוכחנו  מלחן הא גדולים לא, ואיפשר שהוא ז"ל מפרש פלוגתא דחזקיה ור"י בדג שמלחו נכרי כדברי רש"י ז"ל והרמב"ם ז"ל. ומורי הרב ז"ל אומר דאחר
איפשר שנו דדג מליח שצלאו נכרי קאמר הלכתא כר' יוחנן דאסר מהא דרב אסי אמר רב דמשמע הא גדולים יש בהם משום בישולי נכרים, ואני תמה היאך ופיר

וחנן לית לפסוק כר' יוחנן דהא חזקיה רביה דר' יוחנן הוא ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ"ש דלית הלכתא כותיה דרב במקום חזקיה דהשתא לגבי ר' י
שולי נכרים הלכתא כותיה לגבי חזקיה דהוא רביה דר' יוחנן הלכתא כותיה, והילכך אפי' א"ר אסי משמיה דרב בהדיא דגים קטנים מלוחין אין בהם משום בי

ים א אמר בהדיא, והילכך בין דגאבל גדולים יש בהן משום בישולי נכרים אפי' כן הי' לנו לפסוק כחזקיה כמ"ש, וכ"ש דחזקיה ובר קפרא שרו, וכ"ש דר' אסי ל
 קטנים בין דגים גדולים מותרין. וכ"פ הרמב"ן ז"ל בדגים גדולים שצלאן נכרי להתיר כחזקיה ובר קפרא.

 דף צה עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

 יגי בה חזקיה ור' יוחנן. דגרסינן התם דג מליחלדעת רש"י ז"ל פל ,מליחה כדגע"י אם דבר קל לקבל הכשר אכילה  ,מליחהע"י מלחו נכרי והכשירו לאכילה 

ה כלומר דחזקיה סבר דמליחה אינו בישול ואפילו בדג ואעפ"י שהוא קל להיות נכשר לאכיל ,רש"י ז"ל דבדג שמלחו נכרי פליגיופי. יוחנן אסר' חזקיה שרי ור

מ"א פי"ז(. אבל הראב"ד ז"ל כתב דלמליחה לא אשכחן שום איסור דעיקר מליחה. ור' יוחנן סבר דמליחתו זהו בשולו. וכן פירשה גם הרמב"ם ז"ל )ה' ע"י 

והדעת מכרעת שאין קרוב  ,הגזרה משום בישולי נכרים הוא ויוצאה מן המשנה )ע"ז לה ב( דקתני השלקות אלמא תולדות האור לבד אסרו אבל לא מליחה

שהכבוש הרי  פ"רכן לתת לתוכו יין וחומץ אע( דשרי כבשין שאין ד:מעמידין )ע"ז לטיתין דבפרק אין ומביא ראיה ממתנ ,ל"ן ז"וכן כתב הרמב. הדעת במליחה

פליגי דחזקיה סבר דנאכל הוא  גויהוא כמבושל. אלמא לא אסרו אלא תולדות האור לבד. ופלוגתא דחזקיה ור"י לא בשמלחו נכרי פליגי אלא בדג מליח שצלאו 

ע"י שולי נכרים דהוה ליה כגמרו ביד נכרי לבד בלא התחלתו דמותר ואפילו מלחו נכרי ובשלו דהתחלתו ולפיכך אין בו משום בי ,מלחוע"י כמות שהוא חי 

כך מליחתו והיל מליחה אינה אוסרת הילכך התחלתו בהיתר היתה ואין בו באיסור אלא גמרו וגמרו לבד אינו אוסרו. ורבי יוחנן אסר לפי שאינו נאכל להדיח על

ועוד האור. ע"י אכלין כמו שהן חיין דיש בהן משום בישולי נכרים אבל במליח מודה הוא ר"י דאינו נאסר דלא אסרו אלא מבושל הוה ליה כשאר דברים שאין נ

אוכל בכסף תשבירני "ומייתי לה מדכתיב  ,ראיה מפורשת מדאמרינן בגמרא )ע"ז לז ב( גבי השלקות מנה הני מילי וסלקא דעתין מעיקרא דאורייתא היא ל"נ

האור. ואף על גב ע"י האור אלמא לא אסרו אלא ע"י האור אף כל שלא נשתנו מברייתו ע"י מה מים שלא נשתנו מברייתן  ",ומים בכסף תתן לי ושתיתיואכלתי 

ידיע  האור אסור אלא לדחויה מדאורייתא ולאוקומה בדרבנן ולעולם ע"י האור דאינהו ודאי מידעע"י דאקשינן אטו אור כתיב לאו למימרא דאפילו שלא 

ע"י האור אף כל שלא נשתנה ע"י האור דבהא לא פליגי וכיון דמעיקרא הוה מפרשי מה מים שלא נשתנה ע"י האור או אפילו שלא ע"י עיקרא דמילתא אי דוקא 

לכשתמצא לומר דמליחת נכרי היא מחלוקת הלכה כחזקיה ובר קפרא דשרו כדכתיבנא  מ"ומ. ע"י האור בלבד היאדעיקר גזרה במה שנשתנה  "מש ,האור

 בסמוך. ובירושלמי דנדרים פרק הנודר מן המבושל )פ"ו ה"א( אמרו במעושן שאין בו משום בישולי נכרים. 

קפרא דשרו יה. אבל בדג מליח הלכתא כחזקיה ובר בפלוגתא דחזקיה ור"י בדג מליח ובביצה צלויה ופסק אביי כוותיה בביצה הלכה כות ,פסק הלכהולענין 
 ין לפי שנאכלין להדיאדמשמע קטנים אִּ  ,שהרב אלפסי ז"ל כתב ההיא דרב אסי אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי נכרים פ"דרבים נינהו. ואע

נו נכרי כדברי רש"י ז"ל והרמב"ם ז"ל. ומורי הרב ז"ל אומר דאחר שהוכח אפשר שהוא ז"ל מפרש פלוגתא דחזקיה ור"י בדג שמלחו. )ו(הא גדולים לא ,ע"י מלחן
דמשמע הא גדולים יש בהן משום בישולי נכרים. ואני תמה היאך אפשר  ,ופירשנו דדג מליח שצלאו נכרי קאמר הלכתא כר' יוחנן דאסר מהא דרב אסי אמר רב

דהשתא לגבי ר' יוחנן  ,וכל שכן דלית הלכתה כוותיה דרב במקום חזקיה ,כתלמיד במקום הרב דהא חזקיה רביה דר' יוחנן הוא ואין הלכה ,לפסוק כר' יוחנן
י והילכך אפילו א"ר אסי משמיה דרב בהדיא דגים קטנים מלוחין אין בהן משום בישול !?.לגבי חזקיה דהוא רביה דר' יוחנן הלכתא כוותיה ,לית הלכתא כותיה

וכ"ש דחזקיה ובר קפרא שרו. וכל שכן דר' אסי לא אמר בהדיא.  ,נכרים אפילו כן היה לנו לפסוק כחזקיה כמ"ש נכרים אבל גדולים יש בהן משום בישולי
 והילכך בין דגים קטנים בין דגים גדולים מותרין. וכן פסק הרמב"ן ז"ל בדגים גדולים שצלאן נכרי להתיר כחזקיה ובר קפרא.

 אדף צד עמוד  תורת הבית הקצר בית ג שער ז

שמלח בשר או דגים או שכבשן מותרין שלא אסרו אלא דבר שנתבשל או נצלה ע"י גוי  .שאמרו שהמליח הרי כרותח של צלי והכבוש הרי הוא כמבושל אע"פ
 שלא אסרו אלא מה שנעשה ע"י האור כמו שאמרנו. ,הרי אלו מותרין ויהאור. דברים יש שנכשרין באכילה ע"י עישון, עשנן ג

הרי הן נאכלין כמו שהן חיין משעה שנמלחו, ואין  [:]צדשהן עולין על שלחן מלכים מחמת מלחן  אע"פ ,הרי אלו מותרין גויהדגים הקטנים המלוחים שבשלן 
נו שמשעה שמלחן הכשירן לאכילה ועדיין מותרין הן כמו שבאר ,ובשלן מותרין גויובשלן ישראל בין מלחן  גויובין שמלחן  ,גויהפרש בין שמלחו ישראל ובשלן 

 ,שיש מקצת אנשים אוכלים אותן חיין מחמת מילחן פ"בישל דגים גדולים מלוחים אעשאין המליחה אוסרתן, וכשחוזר ומבשל דבר הנאכל כמו שהוא חי. 
 והראשון נראה עיקר. ,ורין, ויש מן החכמים שהתירוהרי אלו אס גוילפיכך בשלן  ,אכילה זו אכילת הדחק היא הרבה ואינה אכילה היא

 דף צד עמוד ב תורת הבית הארוך בית ג שער ז

דגרסינן התם ביצה צלויה  ,פליגי בה חזקיה ובר קפרא ור' יוחנן ,דבר שנאכל כמות שהוא חי ע"י הדחק כביצה שיש מקצת בני אדם לאכלה חיה ע"י הדחק

ביצה  ,ותריןחזקיה ובר קפרא שרו ור' יוחנן אסר. ואמר אביי הלכה כר' יוחנן דאסר ותניא כוותיה הקפריסין והנקליקאות הימליא והחמין והקליות שלהן מ

 צלויה אסורה. 



 דף צד עמוד ב תורת הבית הקצר בית ג שער ז

 .הן על שלחן מלכים ואינם נאכלין כשהן היין אלא בדוחק גדול ולא לכל אדם וכן בצים שבשלן עו"ג הרי אלו אסורין שעולין

 חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

עלמא דמליח דג מליח חזקיה שרי ורבי יוחנן אסר. פרש"י ז"ל שנחלקו במליחת גוי אם יש בה משום בשול, ור' יוחנן אסר דמליחתו זהו בשולו וכדאמרינן ב
וש ( דכבוכן פירשה הרמב"ם ז"ל, ואין זה נכון, דהא אנן שלקות תנן וכדאמרינן לעיל דבר שנשתנה על ידי האור, ותדע דאמרינן בעלמא )חולין צ"ז ב'כרותח, 

זר ן דלענין מה שחכמבושל ולא אסרו כאן אלא כבשין שדרכן לתת לתוכן יין או חומץ, ובירושלמי אמרו בפירוש שהבשר המעושן אין בו משום בשולי גוים, והנכו
 מליח אלא ע"יובשלו או צלאו גוי הוא שנחלקו, דחזקיה שרי כיון דבמליחתו היה נאכל כמות שהוא חי קצת, ור' יוחנן אסר דכיון שלא היה נאכל כמות שהוא 

גם וסמכו ענין לו, וכן פירשו בתוספות ז"ל הדחק יש בו משום בשולי גוים, וזה כעין מה שנחלקו בביצה שצלאה גוי לפי שאינה נאכלת חיה אלא על ידי הדחק, ו
 הראב"ד והרמב"ן ז"ל.

 קיה ובר קפראהכי אמר אביי הלכה כרבי יוחנן דאסר. כתב הרב אלפסי ז"ל דלא איפסיקא הלכתא כרבי יוחנן אלא לענין ביצה, אבל לענין דג מליח הלכתא כחז
ון טעם אחד לשני המחלוקות אם אכילה כמות שהיא על ידי הדחק שמה אכילה אם לאו, דשרו דהוו להו רבים אצל יחיד, וקשה הדבר שהרי לפי הפירוש הנכ

 הוא מליח ע"יויש לומר דאפשר לומר דאפילו הכי ביצה חמורה טפי שכל מעשיה ביד גוי, דאילו דג מליח כבר נעשית בו מליחה בהיתר שהכשירו לאוכלו כמות ש
 דמי, ומיהו עדיין קשה על רבינו אלפסי ז"ל מאב"דו משום בישול בישולו בהיתר הוא ותחלתו ביד ישראל כהדחק מיהא, ואפי' מלחו גוי כיון דמליחתו אין ב

דדג מליח  שהוא כתב לעיל ההיא דרב אסי דדגים קטנים מלוחים דמשמע דדג גדול מליח יש בו משום בשולי גוים, והיה נראה כי רבינו אלפסי ז"ל מפרש הא
לה עפירושו נכון, ועיקרן של דברים דהלכתא כרבי יוחנן בתרוייהו, ונתקיימה ההיא דרב אסי אמר רב דלעיל לפום מאי דפרישנא  כפי' רש"י ז"ל והרמב"ם, ואין

 .דאתיא גם ללישנא בתרא דלעיל, ואף על גב דבמתניתא דבסמוך לא נקט אלא ביצה צלויה, מינה שמעינן לדג גדול מליח דתרוייהו חד טעמא נינהו

 מבירינא )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף לח עמוד א תוספות ר' יהודה

ם כבר חין נאכלין הדגים קטנים מלוחין אין בהן משום וכו'. והא דאמרינן איכא בינייהו ארדי ודייסא דאין נאכלין כמו שהן חיין, בלא נמלחו מיירי, אבל במלו
 ו פלוגתא היא לקמן דחזקיה ור' יוחנן.מחמת מילחן ואין בהן משום בישולי גוים, אבל אם מולחן הגוי עצמ

 תוספות ר' יהודה מבירינא )בשיטת הקדמונים( מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

דגים קטנים דג מליח חזקיה שרי. אומר רבי דמיירי במליחה עצמה, שבמליחה הם מתוקים לאכול ונאכלין מחמת מילחן, ומיירי בדגים קטנים, דאמר רב לעיל 
דנאכלין  משום בישולי גוים, שכבר הם נאכלים מחמת מילחן, ואם מולחן גוי אפילו הכי שרי חזקיה. ור' יוחנן אוסר, דהוו להו בישולי גוים, כיוןמלוחין אין בהן 

, לייס האיספנןבמליחה זו, ולפי זה הדגים המלוחים שלנו שקורין הרנש מותרין, דאין נאכלין מחמת מילחן. ועוד מפרש רבי, דבדגים גדולים מיירי, כגון קו
מותרין,  שלנושהדחתו זו היא גמר ]מלאכתו[. ומיירי כשנתייבשו הרבה, דומיא דקולייס האיספנן שנתייבש הרבה, ונאכלין מחמת מילחן ויישונן, ומ"מ הרנש 

לח, דאסר וחשיב ליה כבישולי גוים כשנמ לאכול מחמת מילחן. ונראה לכאורה שאם בישלו הגוי )לאחר( אותו דג מליח לר' יוחנן שאינן יבשין כל כך ולא ראויין
, ל מחמת מילחואם בישלו גוי מותר, וחזקיה דשרי יאסור בבישלו גוי. מפי רבי. אומר רבי דמצא מוגה דדג מליח מיירי כשצלאו גוי, דחזקיה שרי, שכבר נתבש

 ח שצלאו גוי, כי היכי דאמר ביצה צלויה.ור' יוחנן אסר, שלא נתבשל מחמת מילחו. ואין נראה לרבי, דאם כן הוה מצי למימר דג מלי

 ראבי"ה תשובות וביאורי סוגיות סימן אלף סו

רי שה םכי המליחה לא אוסרת ,אמר רב דגים קטנים מלוחים אין בהן משום בישולי גוים. פי' רבינו שמואל ורבינו שמעיה שמלחן גוי אפילו אם חזר הגוי ובישלן
חלקו ולפיכך אין בהן משום בישולי גוים. ובדגים מלוחים קטנים לא נ ,וכיון שנמלחו הרי הן נאכלין בלא בישול כמות שהן חיין ,לא אסרו חכמים אלא ע"י האור

אין נאכלין חזקיה ור' יוחנן ובר קפרא שמתוך שהם קטנים המלח מייבשן ונאכלים. אבל בגדולים אם מלחן גוי או ישראל ושוב בשלם הגוי בהא פליגי לפי ש
ג חו עם דישול אלא ע"י הדחק. ודגים שקורין הרינגש ובוקינגש ומקביש בלשון אשכנז נפש היפה אוכלתן כמות שהן חיין. וכל זה מיירי כשידוע שלא נמלבלא ב

ם כיון שהמים טמא שאם כן צירן אוסרתן. וכן שמענו אומרים שרגילים למולחן ולהביאם לשוק בלי תערובת. ואפילו שראום ביחד במים צוננים אין בכך כלו
ועל המליחה משוכים עמהם. ויש שפסקו בדג מליח כחזקיה ובביצה צלוייה כרבי יוחנן. ויש שפסקו בשניהם כר' יוחנן. וגם יש מפרשים שדג מליח גוי מלחו 

 עצמה פליגי האמוראים. ויש מפרשים שמלחו ישראל וגוי בישלו.

 ספר הישר לר"ת )חלק החידושים( סימן תשלג

אלא ע"י האור וכיון שנמלחו  םלא אסרתן שהרי לא אסרו חכמיכי המליחה  ,אם חזר ובשלן אין בהם משום בישולי גוים לולוחין שמלחן גוי אפידגים קטנים מ
 כי מתוך שהן קטנים המלח ממרחן ,ובדגים קטנים לא נחלקו חזקיה ובר קפרא אין בהם משום בישולי גוים. ולפיכך ,הרי הן נאכלין בלא בישול כמו שהן חיים

 ,בזה חלוקין דלמר מותרים לפי שאין נאכלים בלא בישול אלא ע"י הדחק ,ובא הגוי ובשלן אלים גדולים אם מלחן או גוי או ישרומייבשן ונאכלים. אבל בדג
 רה. וכן נ"ל.ולמר אסור דכיון דמתאכלי כשהן חיין ע"י הדחק אסורין. כך שמעתי מרבי' אחי. וכן פי' ר' מפי המו

 מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתלב

דהתנן הכבשים שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ  ,לי ראהנא ול גוים.ל לאוסרו משום בשולי ובהא פליגי אם המליחה נחשבת כבישו גויפרש"י שמלחו  .דג מליח
 רשורבינו שמעיה בתשובה פי .אלא פשיטא שלא גזרו לא על כבישתן ולא על מליחתן ,ואמאי ונימא כבוש הרי הוא כמבושל ,משמע אם אין דרכו מותר ,אסור
א דמליחת אבל הא פשיט ,אם הבישול שאחר המליח אוסרו לפי שאינו נאכל בלא בישול אלא ע"י הדחק ופליגי גוי,וי ושוב בישלם הגמליח שמלחו ישראל או  דג
מלח שמתוך שהם קטנים ה ,אבל דגים קטנים מלוחים לא ,וחזקיה ורבי יוחנן ]*נמי[ לא פליגי אלא בדג גדול ,דלא אסרו חכמים אלא ע"י האור ,אינו אוסרתו ויג

 .נ"ש ובוק"ש נפש היפה אוכלתן חייןואותם הר .המיימוני פ"וכ גוים,אין בהם משום בישולי כדאמר רב לעיל דגים קטנים ]מלוחים[  ,מייבשן ונאכלין חיין

 וחוה נתיב טו חלק ה תולדות אדם -רבינו ירוחם 

 דג מליח נןפי' וה"ה לגדולים כדאמרי ,אף על פי שבשלן גוי מותרין כי הוא דבר הנאכל כמו שהוא חי רכלומ ם,גוי דגים קטים מלוחים אין בהם משום בישולי
כי הקמח עקר כך  ,ועבדינהו גוי כסא דהרסנא והוא מאכל שעושין מהן עם קמח אסור משום בישולי גוים ,כלומר דג מליח שצלאו גוי או בשלו מותר ,מותר

משום  האם מלחו גוי כי אין במליח ה,דג מליח מותר לענין מליח רשמליח מותר כמו שכתבתי. ורש"י פי האיי דדג נון פסק רביפשוט בע"ז. ובמסכת ביצה וכ
יש בהן  םמלוחי םגדולי םכי דגי בויש מי שכת ת,פשיטא דמותר האבל מליח ,בישול ע"י האור אשלא נאסר אלא דוק אה פשיטכי ז ,וראשון עקר ,בישולי גוים

 א."בכ הרש"וכ ם,בישולי גוי םמשו

 ספר האגור הלכות בישולי גוים סימן אלף שח

יגי אבל פשיטא דמליחה אינה אוסרת. ודוקא בדג גדול פל גוי,ים. ורשב"ם מפרש דג מליח שבשלו וגאם לאוסרו משום בישולי ופליגי  גוילחו שמ רושפי .דג מליח
הו . ומיגויםיש לחשוב שאין בהם משום בשולי  גויודגים שעשנן  גוים.אבל בדג קטן המלח מיבשו ונאכל כמו שהוא חי ואין בו משום בשולי  ,חזקיה ורבי יוחנן

 כלל אפיה. מרדכי קטן. ואני המחבר לא ראיתי אוסרין דגים מעושנים. וגם דגים מלוחים קטנים היתר פשוט לאוכלן.כלל גדול חשיב מעשן ב רקדבפ צ"ע

 סעיף טו:

 תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לח עמוד ב

מציעאי מאי? אמר  -אסירי, כי תיבעי לך דודאי  -דודאי שרו, מרירי לא תיבעי לך  -בעו מיניה מרבי אסי: הני אהיני שליקי דארמאי מאי? חוליי לא תיבעי לך 
 להו: מאי תיבעי להו? דרבי אסר, ומנו? לוי.



נאכלין חיין ע"י  -מציעאי  אינן נאכלין ובישולן ממתקן. -מרירין  הרי נאכלין חיין. בישולי גויםמתוקים ודאי שרו דאי משום  - חוליי לא תיבעי לך

 הדחק.

 דף צד עמוד ב תורת הבית הקצר בית ג שער ז

שאף הם  ,בתנור מותרין דנאכלין כמו שהן היין לכל אדם. תמרים שהם מרים הרבה שאין נאכלין לעולם אלא ע"י האור אסורין גויתמרים המתוקים שבשלן 
 מתוקים הם אחר כך ועולין על שלחן מלכים ואינם נאכלין אלא ע"י האור.

 דף קסא טור א תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -רבינו ירוחם 

 .כך פשוט ,י הדחק"והממוצעין נאכלין כשהן חיין ע ,כי המתוקים נאכלין כשהן חיין אבל לא המרים ,תמרים ששלקן גוי מתוקין מותרים מרים אסורים

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כ

 מרין ומתקנין הבשול הרי אלו אסורין, היו בינוניים הרי אלו אסורין. תמרים ששלקו אותן עכו"ם אם היו מתוקין מתחלתן הרי אלו מותרין, ואם היו]כ[ 

 כסף משנה הלכות מאכלות אסורות פרק יז הלכה כ

 .לים חיים ע"י הדחקובינוניים נאכ ,]כ[ תמרים ששלקו אותם וכו'. שם )דף ל"ח:( וטעמא משום דמתוקים נאכלים כשהם חיים ומרים אינן נאכלים

 :סעיף טז

 דף צה עמוד א צר בית ג שער זתורת הבית הק

שלו עו"ג כל שאסרו חכמים כענין של תורה אסרו, ולפיכך כשם שפליטת איסורי תורה אוסרות תערובתן גם אסורים של דבריהם כן. ולפיכך בשר או דגים שב
סיק ישראל את התנור אין הפת אסורה מחמת עם הירקות הנאכלין כמות שהן חיין הירקות אסורות. וכן בשר שמבשלין בתוך הפת אם בשלן עכו"ם אעפ"י שה

אף פליטתו נאסר והוא שנבלע בפת ואסור, וכן הסכימו גדולי המחברים  גוים,בשולי עו"ג הרי היא אסורה מחמת פליטת הבשר דכל שנאסר הבשר מחמת בשולי 
אסורים. ולפיכך צריך ליזהר בשפחות נכריות שמבשלות לעצמן בבית רבן  גויםדברים שיש בהן משום בשולי  הגוי והוא עיקר. ולפיכך הכלים שבשלו בהם 

 כמו שבארנו. מאב"דגיע לישראל בקדירות של ישראל שלא יניחו הן על גבי האור, ואם קדמו והניחו צריך שיהפך בו ישראל קודם שי

 דף צה עמוד בתורת הבית הארוך בית ג שער ז 

דהא אפילו שמנו  ,דכל שאסרוהו חכמים פליטתו אסורה כמוהו ,לפנינו דבר שיש בו משום בישולי נכרים. מסתברא שצריכין הכשר גוישבשל בו ה ולענין כלים
ו שלא אסר פ"ואע ,וכן כל איסורין של דבריהם ככחל וגבינה של נכרים .של גיד שאינו אלא ממנהג קדושים אוסר תערובתו בין בתערובת גופו בין בצירו ורוטבו

ת אלא באוכל אף אנו נאמר שאין לגזור משום חתנו כ"שא ,משום חתנות אלא בגופן ממש ליכא למימר שאין בגיעוליהן ,ליהן אלא משום גזרת בנותיהןבישו
מנכית  דאמרינן התם איבו ,בלוקח ואוכל בביתו של ישראל לא וכדעתיה דאיבו דהוה אכיל נהמא עד מיצרא דמתא נ"אבל בשדה א ,בעיר נ"בביתו של נכרי א

ו. והילכך ואכיל עד מיצרא דמתא. ואמר להו רבא ואיתימא ר"נ לא תשתעו מיניה דאיבו דאכיל נהמא דארמאי. וטעמא דכל שאסרו חכמים כעין דאורייתא אסר
רה שנתבשל בה וקערה הקד ,דאי לא ,מאב"דצריך ליזהר בשפחות שלנו שרגילו לבשל לעצמן בקדרות שלנו שיניחנו ישראל ע"ג האש או שיהפך קודם שהגיע ל

הרב  כ"וכ. ין כלים שבלעו מן האיסורואם של חרס ישברו ואם של שטף יגעיל וילבן כד ,דכל שהמאכל אסור הכלים שבלעו ממנו אסורין ,שנאכל בה אסורות
והשמנונית  ,דאע"ג דפת התירו ,אסורה כמו כן העיסה שמבחוץ ,נכריםכיון שהדגים אסורין משום בישולי  ,בעל התרומה ז"ל אותן פנאדיש של דגים שאפה נכרי

 .כ"ע. ה בלועה מאיסור דרבנןקודם שנבלע בעיסה היה אסור ונמצאת העיס מ"מ ,דגים הבלוע בו אינו בעיןשל 

 דף צד עמוד א בדק הבית על תורת הבית בית ג שער ז

לבשל  עוד אני בא לדון מזה הטעם שלא השוו חכמים מדותיהם בענין זה ולא אסרו בו אלא לפי מה שיראה שימשך בו טעם של חתנות, ואומר שהנכרי שבא
עולי לעצמו בין בחול בין בשבת ובלבד דברים המותרין שאע"פ שהתבשיל אסור משום בשולי נכרים אבל הכלים מותרין להשתמש בהן אחר הדחה דלגבי גי

רבי מנוח הכלים לא מסתבר למימר דגזרו ואסרו בהו משום בשולי נכרים דלית בהו משום חתנות ולאו משום איקרובי דעתא. עוד שמעתי בשם הרב ר' יצחק ב
אין שרואה דבריו אף על פי ז"ל שאין דין בשולי נכרים בעבדו ושפחתו הקנוים לו כיון שמעשי]ה[ם דרך כפיה לא שייך הכא איקרובי דעתא. ומורי רבנו משה ז"ל 

 בפורני ואין ראוי לעשות כן לכתחילה דיעבד מותר. ומעתה יש לדון לזכות בנדון שלפנינו דלא חשיב בשולי נכרים שכיון שזה מחוקי המלכות לאפות כלם פתן
 אדם רשאי לקבוע פורני לעצמו לא גרע לענין פת מפת פלטר נכרי במקום שאין פלטר ישראל. 

 דף צג עמוד ב ל תורת הבית בית ג שער זמשמרת הבית ע

והוא האריך הרבה בדברים שאין להם כאן מקום וסופן אין בהם רוח חיים.  ,אמר הכותב: מן הדומה שלא היו רבותיו מפוייסין ממנו כשהניחו לו לפרש זה
ביה משום שהטעם שמצא בהיתר בישולי עו"ג לחולה בשבת אין לו לא טעם ולא ריח ולא עמד טעמו בו. דמאי דקאמר דכיון שהוא ביום האסור לנו לבשל לית 

ובה כל שכן דאיכא משום איקרובי דעתא טפי. ואם בא לומר שאעפ"י שיש כאן איקרובי דעתא עושה עמו ט ויגוה ויגי הע"ת, אדרבה כל שא"א לחולה אלא חתנו
עלה בדעתו למה  כ"וא ,לא הול"ל דלית ביה משום חתנות דאדרבה משום חתנות איכא טפי אלא דלגבי חולי לא גזרו ,אפילו הכי במקום חולי לא העמידו דברים

ו ואין בזה כל כך חכמה לומר שהניחוה ,ובמקום חולי לא גזרו ,מדבריהם ומשום חתנות ויםגהתחלת דבריו בישולי לימא ב ,האריך כל כך ובא טעמו ברוב דברים
די אם לא העמידו דבריהם אצל החולה כדרך התורה  ,החולה ע"יועוד אם לגבי החולה התירו מה להם להתיר לגמרי ואפילו לבריא  .לו רבותיו להתגדר בו

 .ולחולה משום פקוח נפש מותר ולבריא אסור ,ולא מצא סכין יפה וישראל יודע הלכות שחיטה נוחר או מעקר ,חולה שיש בו סכנהשהתירה אפילו הנבלה אצל 
אף אנו נאמר בשבת עצמה התירו ולצורך  כ"לא העמידו אבל בחול העמידו א ועוד אם לא העמידו דבריהם אצל חולה אף בחול יהא מותר ומי נימא בשבת

אלא לעת הצורך בלבד  ]צד.[אבל למוצאי שבת שאין לו בו צורך יאסר וכל שכן לבריא וחלילה וחס שלא הותר אפילו לחולה עצמו  ,ו דבריהםהחולה לא העמיד
וכל מה שתקנו חכמים  ,הא במוצאי שבת חזר לאסורו ודומה לנבלה לחולה שיש בו סכנה שאם נחרו לו בהמה לצורך אם הבריא נאסרה עליו ,דהיינו בשבת

 והתירו כדרך שנהגה תורה נהגו הן באיסורי דבריהן, וכדאמרינן כל מאי דאמור רבנן כעין דאורייתא תקון.

 הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף טו עמוד א

אסרו בישוליהן אלא משום גזרת בנותיהן כתב הרשב"א ז"ל דצריכים הכשר שאע"פ שלא  גוים,לפנינו דבר שיש בו משום בישולי  הגויולענין כלי שבשל בהם 
וכן נראה מדברי בעל התרומות ז"ל שכתב דאותן  .אפ"ה כיון שכשהוא בעינו נאסר משום חתנות אף פליטת בליעתו כמוהו ,ובבליעת הכלי לא שייך חתנות

 "פ דפת התירו וגם השמנונית הבלוע בה אינו בעין מכ"מכמו כן העסה שבחוץ אסורה דאע גוים,כיון שהדגים אסורין משום בישולי  גויפלאדיש של דגים שאפה 
 .ע"כ ,קודם שנבלע בעסה היה אסור ונמצאת העסה בלועה מאיסור דרבנן

 שו"ת הר"ן סימן ה

אפי' גבי פת הדברים הנאסרים משום חתנות אינם נאסרים לחלוטין שיהיו כאלו גוף האיסור הוא, והרי אתה רואה בגמרא /עבודה זרה/ ]לה ב[ שנשאו ונתנו 
והכל לפי מה שחתנותו קרוב. ועל זה סמך הרא"ה ז"ל  ,אלמא מה שנאסר משום בשולי גויים לא בכל ענין נאסר אלא הכל לפי האיסור ,לחלק בין עיר לשדה

התיר בגוי שבשל לעצמו בגוי שבא לבשל לחולה בשבת שמותר לבריא במוצאי שבת וליכא משום בשולי גויים ומשום חתנות דבכל כהאי היכירא איכא. עוד 
דלגבי געולי הכלים לא מסתבר  ,אבל הכלים מותר להשתמש בהם אחר הדחה ,דברים המותרים בין בחול בין בשבת שאע"פ שהתבשיל אסור משום בשולי גויים

הגדולים שחלקו על הרא"ה ז"ל ואסרו  אבל למעשה אני אוסר לפי שראיתי קצת מן דבהא ליכא ודאי משום חתנות. ,וייםלמימר דגזרו ואסרו בהא משום געולי ג
 .שברו, והרב בעל התרומה מזה הדעתואם הם של חרס י ,שהם דברים מותרים והצריכו הכלים הגעלה אע"פפליטת הכלים הבלועים מבשולי גוים 



 ד"ה דרך הנאתן הר"ן על הרי"ף מסכת עבודה זרה דף ט עמוד א

שהתבשיל עצמו אסור משום בשולי עובדי כוכבים ואף על פי שאין בדבר ראיה מכרעת דאי  פ"ואע ,בשבתגוי  ע"יועכשיו נהגו לבשל לחולה שאין בו סכנה 
בשבת ההיא אפשר לאוקומי בדברים שאין בהם משום בשולי עובדי כוכבים אלא דכיון גוי י ")דף קכט א( צרכי חולה נעשין עמדאמרינן התם בפרק מפנין 

ראו לחלק ואף על פי כן אין להביא ראיה משם להתיר לחולה שאין בו סכנה לדבר שאיסורו מצד עצמו כגון גבינה דסתמא איתמר הראשונים שהנהיגו כן לא 
והרא"ה ז"ל כתב דאפשר דטעמא  .ממעשה שבת םגוישל עובדי כוכבים וסתם יינן דהתם כיון שהדבר מותר בעצמו לא רצו להחמיר בו יותר מפני שהוא בשולי 

רבנן משום חתנות לא השוו בו מדותיהן שהרי פתן לא אסרו אלא במקום שיש פלטר ישראל ומצינו ג"כ מרבותינו שהיו נוהגין בה דמילתא משום דמאי דאסרי 
מתכוין לבשל כדאמרינן לקמן )דף לח א(  הגויהיתר בשדה ובשכר ג"כ התירו חוץ לביתם ובשלקות התירו בסיוע ישראל כגון מחתה בגחלים והתירו ג"כ כשאין 

 גויםהמבשל לחולה בשבת שהיא שעה שאין אנו יכולין לבשל בשולי  גויואף כאן  ,משום חתנות אסרו כל היכא דאיכא הכירא דלא ליתי לידי חתנות שרידכיון ד
ואין לסברא זו ראיה  ,כלל כיון דלא שייך הכא חתנות גויםולפיכך כתב ז"ל שמותר לבריא במוצאי שבת דליכא משום בשול  ,כי הני לא מיתסרי משום חתנות

 אכתי אפשר דהיינו דוקא לחולה מפני שהתירו ,וכמו שפשט המנהג גויםבשבת הוי דבר שיש בו משום בשולי  ע"י גויםשאפילו נאמר דבכלל צרכי חולה שנעשין ,
 ]והובא בב"י סימן שכ"ח סעי"ט[. מגופו אבל להתירו לבריא אין לנו שאין איסורו גויבו כל דבר הנעשה ע"י 

 דף קס טור ד תולדות אדם וחוה נתיב יז חלק ז -בינו ירוחם ר

ורוב הפוסקים הסכימו  .אבל הרשב"א כתב שדינו כמו אם בלע שאר איסורין ,ש"אכ הר"שאינו אסור אלא בעין וכ י"מ שכשר ,כלי שבלע מאיסור בישולי גוים
 ש בתשובה."אלמה שכתב הר

 אות ג סימן שיחשיירי כנסת הגדולה הגהות בית יוסף אורח חיים 

ובתשובה  ואיך שיהיה, מדברי כולם נלמד, דלא ס"ל סברת הרא"ה שמתיר בישולי גויים בשבת לבריא במוצאי שבת, כיון דהר"ן דחאה בהלכות ]ע"ז ט' ע"א[
הרא"ה לפסק הלכה בלי שום מחלוקת. ]סימן ה' אות י"א[. ותמהני על הרב בעל המפה בי"ד סימן קי"ג ]סעי' ט"ז[, וספר ת"ח כלל ע"ה אות ט"ו, שכתב סברת 

פרק אין  ואפשר להליץ בעדו, שכיון שראה להר"ן בע"ז ומצאתי לבאר שבע בדף צ"ט ]שו"ת סימן כ"ד[, וט"ז בספר י"ד סימן קי"ג ]סקט"ו[, תמהו עליו בזה.
שכתב ואין לסברא זו ראיה ולא הביא חולק עליו, שפט בדעתו שהדין דין אמת אלא שאין לו ראיה, מדלא כתב שהרשב"א חולק עליו.  פ"מעמידין ]שם[, שאע

ה רבינו וספר באר שבע שכתב שהר"ן סתר ראית הרא"ה בטוב טעם ודעת, לא דק, דבדרך אפשר כתב מ"ש, אבל לא סתר דינו מכל וכל. ואדרבה מתשובתו הביא
 אבל ימן קכ"ג ]סעי' כ"ו )ב([ מוכח, שאינו חולק על הרא"ה ז"ל בדין המבשל בשבת, שהוא הביא דין הבישול ודין הכלים בשם הרא"ה, ולבסוף כתב,המחבר בס

צריכו הלמעשה אני אוסר, לפי שראיתי קצת מהגדולים שחלקו על הרא"ה ז"ל, ואסרו פליטת כלים הבלועים מבישולי גוים, אפילו שהם דברים המותרים, ו
ית ליה הכלים הגעלה, והרב בעל התרומה מזה הדעת. ע"כ. זה מבואר שלא חלקו הגדולים על הרא"ה ז"ל אלא בדין הכלים, לא בדין הבישול, דכל כה"ג א

למעשה הסכמתי  ואף על פי שהלצתי בעד הרא"ה, הלכה הכירא ואין בו משום חתנות. ואחר זמן רב שכתבתי מצאתי כן לש"ך בספר י"ד סימן קכ"ג ]סק"נ[.
 בדין הבישול,בתשובותי ]בעי חיי[ חי"ד סימן קנ"ד, דאין לסמוך על סברת הרא"ה, דהרשב"א בספר משמרת הבית ]בדה"ב ב"ג ש"ז, צד[ חלק על הרא"ה ז"ל אף 

ון שהרשב"א אוסר בפירוש, גם הר"ן וכתב דלא שרי בישולי גויים אלא לחולה עצמו ובשבת, אבל לאחרים לא. אבל במוצאי שבת אפילו לחולה עצמו אסור, וכי
א בספר מפקפק בדבר, והרב בספר הקצר השמיט סברת הרא"ה, מי בעל דברים יגש להתיר מה שאוסרים עמודי עולם. וכמדומה לי שהר"ן לא ראה דברי הרשב"

יה כותב שהרשב"א חולק עליו. ויפה כתב בעל משמרת הבית שאוסר בישולי גויים בשבת, שאלו היה רואה אותם היה חולק על הרא"ה בפה מלא, או לפחות ה
"ז כלל ט"ז, שאלו ראו רבינו המחבר והרב בעל המפה, שהרשב"א בספר משמרת הבית אוסר, לא היו פוסקים כהרא"ה בגוי שבישל לחולה בשבת. אלא שבעל ט

ביא דברי הרא"ה, הרי כתב מחלוקתו של הר"ן ז"ל בצדו, לרבינו בית יוסף עם ספר המפה, ולא ראינו לו ז"ל שפסק כהרא"ה, ואי משום שבספר בית יוסף ה
  .]וכעין זה כתב הכנה"ג בסי' קי"ג אות עט[ והשמטתו בספר הקצר סברת הרא"ה תוכיח

 שו"ת אדמת קודש א חלק יורה דעה סימן ה

אני תמה מאד על רמ"א שפסק סס"י קי"ג  וראתי להרב ט"ז שתמה על מהר"ם בעל ההגה בי"ד סס"י קנ"ג אחר שהביא תשו' הר"ן הנז"ל הקשה וז"ל ומזה
ן דכל כה"ג היכרא איכא. והרי הוא חד דינא עם דבש דכאן וכיון דכא בשולי גויםש אפילו לבריא ואין בו משום וצ"בבישל גוי לחולה /בשבת/ מותר למ כהרא"ה

מור"ם במה שהק' הרב ט"ז ז"ל דמור"ם ראה דברי התשו' של הר"ן אסור ה"נ אסור התם לבריא כמ"ש עכ"ל והניח הדבר בצ"ע יע"ש. וסבור אני ליישב דברי 
ותרים שמתחילה הביא דברי הרא"ה במה שהתיר לבריא לאכול בישול גוי שבישל לחולה בשבת והביא ג"כ דברי הרא"ה שהתיר בגוי שבישל לעצמו דברי' המ

מכח ב' התירות הללו שהתיר הרא"ה ז"ל. ובסיום דבריו כשהסכים לאסור כתב  דאין בכלים משום גיעולי גויים. וע"ז היה רוצה הר"ן להתיר הדבש של גויים
לה כו'. לפי שראתי /שראיתי/ קצת מן הגדולים שחלקו על הרא"ה ז"ל ואסרו פליטת כלים הבלועים מבש"ג אעפ"י שהם דברים המותרים והצריכו הכלים הגע

 עולי גויים הסכים לאסור הבין מתוך דברי הר"ן ז"ל דבדין גיעולי גויים לא ס"ל להר"ן כס'וראה מור"ם שהר"ן ז"ל נכנס בתרתי ויצא בחדא ומשום ההיא דג
לכן  הרא"ה ברם בהך דינא דהמבשל לחולה בשבת משמע דס"ל להר"ן כס' הרא"ה. וע"כ ס"ל למור"ם דבדין שחלק הרא"ה שממנה למד הר"ן איסור דבש ש"ג

ין גיעולי גוים. אכן בדין המבשל לחולה בשבת דלא חלק הר"ן על הרא"ה לכן פסק בסי' קי"ג כדברי הרא"ה לא הגיה שם מור"ם כלום דכדין אסר מרן הדבש מד
ב ן דף שנ"ג ע"דנר' מדברי הר"ן שהסכים לדברי הרא"ה כנ"ל לישב דברי מור"ם ז"ל. אמנם מה נעשה ביום שידובר בנו דברי הר"ן בפי' להרי"ף פ' אין מעמידי

י הנאה כתב וז"ל ועכשיו נהגו לבשל לחולה שאין בו סכנה ע"י גוי בשבת ואף על פי שהתבשיל עצמו אסור משום בש"ג ואף על פי בענין אם מתרפאין באיסור
צורכי חולה נעשין ע"י גוי בשבת ההיא אפשר לאוקומא בדברים שאין בהם משום בש"ג אלא כיון  [שבת קכ"ט]מפנין, דבר ראיה מכרעת דאי מדאמרי' פ' שאין ב
והרא"ה כתב דאיפשר דטעמא דמלתא משום דמאי דאסרי רבנן משום חתנות לא השוו בו מדותיהם  ,איתמר הראשונים שהנהיגו כן לא ראו לחלק כו'דסתמא 

בכלל נאמר ד שהרי כו'. עד ולפיכך כתב שמותר לבריא במ"ש דליכא משום בש"ג כלל כיון דליכא משום בש"ג ולא שייך הכא חתנות ואין לסברא זו ראיה שאפי'
עשה ע"י גוי צורכי חולה נעשין ע"י גוי בשבת הוי דבר שיש בו משום בש"ג וכמו שפשט המנהג. אכתי איפשר דהיינו דוקא לחולה מפני שהתירו בו כל דבר הנ

וס"ל להר"ן כהרשב"א  ,ש"במוצשאין איסורו מגופו אבל להתירו לבריא אין לנו עכ"ל ז"ל. הרי שפתותיו ברור מללו שחולק עם הרא"ה שהתיר בש"ג לבריא 
 ,ו ולא לבריאשכתב בתשו' שלא מצאנו היתר לאכילה ושתיה אפי' באיסורין דרבנן בחולה שאין בו סכנה אלא בבש"ג בלבד כו'. ומשמע דדוקא לחולה עצמו התיר

ו כדעת הרשב"א עכ"ל ודברי הרשב"א ז"ל וכן נר' מדברי מהראנ"ח בתשו' סי' קי"ב יע"ש שכתב על הר"ן וז"ל גם הביא שם דברי הרא"ה ומתוכם יראה שדעת
ב שאין כתבם הרב הנז' קודם לזה סמוך ונראה יע"ש. ולכשת"ל שלא מצינו להר"ן שחולק על הרא"ה בפי' דאי ממ"ש כאן אין ראיה להדיא שחולק אלא שכת

להרב הגדול כה"ג בס' שיירי דא"ח סי' שי"ח שרצה לסברא זו דהרא"ה ראיה מ"מ סתמו כפי' שחולק על הרא"ה מצד הסברא בלתי ראיה. וכיוצא בזה מצאתי 
דהרשב"א להליץ בעד מור"ם ז"ל יע"ש ולבסוף כתב וז"ל ואעפ"י שהלצתי בעד הרא"ה הלכה למע' הסכמתי בתשו' חי"ר /חי"ד/ דאין לסמוך על סברת הרא"ה 

מפקפק והרב בס' הקצר השמיט ס' הרא"ה מי בעל דברים יגש  בס' משמרת הבית חלק על הרא"ה אף בדין הבישול כו' וכיון שהרשב"א אוסר בפי' גם הר"ן
או להתיר מה שאוסרין עמודי עולם וכמדומה לי שהר"ן לא ראה דברי הרשב"א בס' משמרת הבית שאילו היה רואה אותם היה חולק על הרא"ה בפה מלא 

 לפחות היה כותב שהרשב"א חולק עליו ויפה כתב כו' יע"ש. 

הבית דף פ"ט ע"א שדחה דינו של הרא"ה וכתב בא"ד וז"ל ועוד אם לגבי החולה התירו מה להם להתיר לגמרי ואפי' לבריא ע"י וראיתי להרשב"א במשמרת 
ו' עד חולה דאם לא העמידו דבריהם אצל החולה כדרך שהותרה היתירה אפילו הנבלה אצל החולה שיש בו סכנה כו' משום פקוח נפש מותר ולבריא אסור כ

י שבת= שאין לו בו צורך יאסר וכ"ש לבריא וחלילה וחס שלא הותר אפילו לחולה עצמו אלא בעת הצורך בלבד דהיינו בשבת הא למ"ש חזר אבל למ"ש =למוצא
ה ודבריו אלו נכונים בטעמם ומתוקים מדבש וכל הטועמו או' לי לי. אכן מ .עליו כו' יע"ש יםה שיש בו סכנה כו' אם הבריא נאסרלאיסורו ודומה לנבלה לחול

לו על שולחנו  נעשה שדבריו אלו סותרין למ"ש הוא עצמו לעיל בדף פ"ח ע"ב בסוף הדף וז"ל בא"ד ופת של נכרים אינו כנבלה שנא' עליו במקום סכנה מותר בא
למקומו אבל פת בשר שחוטה אסור כנבלה שהותר בה דהתם איסורא דאורייתא ולא הותרה אלא במקום פקוח נפש אין כאן פ"נ נסתלק המתיר חזר האיסור 

השתא קשה שאינו נאסר אלא מחמת התקנה וכשאין שם פלטר הותר והעמידו על עיקרו כיון שהותר הותר ולא יצא מהיתרו ולא נעשה מיליא חובה כו' יע"ש. ו
וא"כ בש"ג ופת משום חד כנבלה אלא משום הרחקה משום בנותיהם וכמ"ש הוא עצמו ז"ל בסוף דף פ"ט ע"א יע"ש.  אדהא בש"ג לא נאסר מדאוריית ,טובא



וגבי פת כתב שאינו דומה  ,וכיון שכן אמאי גבי בש"ג השוה איסורו לנבלה דהותר לחולה ואם הבריא חזר לאיסורו ,טעמא הוא דגזרו עליהם משום בנותיהם
משא"כ בפת של גוים דאין איסורו מן התורה דאמרי' כיון  ,לנבלה שהותר לחולה דאע"פ שהותר הנבלה אם הבריא חזר לאיסורו משום דהוי איסורא דאורייתא

 והדברים צ"ע. ,שהותר הותר ולא חזר לאיסורו וכי מה בין זו לזו וכולם משום גזרת בנותיהם הוא דאסור

 

 סימן קטו

 סעיף א

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד ב

 ואין ישראל רואהו.גוי אסורין ואין איסורן איסור הנאה: חלב שחלבו  גויםמתני'. ואלו דברים של 

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לט עמוד ב

אין בהן משום הכשר משקה, וכבשין שאין דרכן לתת  -וישראל רואהו, והדבש, והדבדבניות אף על פי שמנטפין גוי מתני'. ואלו מותרין באכילה: חלב שחלבו 
ן מחגבים הבאים לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינה טרופה, וציר שיש בה דגה, ועלה של חילתית, וזיתי גלוסקאות המגולגלין. ר' יוסי אומר: השלחין אסורין. ה

 מותרין. וכן לתרומה.  -ההפתק אסורין, מן  -הסלולה 

 חולב לו ומביא לו, ואינו חושש. היכי דמי? אי דליכא דבר טמא בעדרו,גוי וגוי בצד עדרו של  רש"י( - ואפילו אין רואהו)גמ'. תנינא להא דת"ר: יושב ישראל 
למא לא חזי ליה, מהו דתימא: כיון דיתיב לא חזי ליה, ניחוש דפשיטא ואי דאיכא דבר טמא בעדרו, אמאי? לעולם דאיכא דבר טמא, וכי קאי חזי ליה, וכי יתיב 

 מייתי ומערב ביה, קמ"ל: כיון דכי קאי חזי ליה, אירתותי מירתת ולא מיערב ביה.

  רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ג הלכה יז

ל שלא ראה אותו חולב, והוא שיכו הרי זו מותר, ואע"פבהמה טמאה שיש בעדר  לב מן העדר אע"פישראל שישב בצד העדר של נכרי ובא הנכרי והביא לו ח
 לראותו כשהוא חולב כשיעמוד, שהנכרי מתיירא לחלוב מן הטמאה שמא יעמוד ויראה אותו.

  ספר מצוות קטן מצוה רכג

ת טמאות בבית בין אין בהמות שלא לאכול חלב שחלבו עכו"ם )ירושלמי מ"א( ואין ישראל רואהו שמא עירב בו חלב בהמה טמאה ואין חילוק בין יש בהמו
לבו הגוי טמאות בבית, וצריך שיהא הישראל שם בשעה שיתחיל לחלוב ויראה שאין בכלי שום דבר ואח"כ אם יוצא ונכנס מותר, ואין חילוק להתיר היכא שח

 .)ד( לצרכו

  ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה רכג הגהה ד
אל ואין ישרולאפוקי מאותם בני אדם שמתאכסנין בבית גוים, ומוצאים חלב שחולבו הגוי לצרכו ואוכלין אותו, דודאי איסורא קא עבדי דכיון שחלבו הגוי  )ד(

 רואהו מתחילת החליבה אסור בכל ענין, עכ"ל.

  חידושי הריטב"א מסכת עבודה זרה דף לט עמוד ב

 ישראל גדול ובן דעת ושמירת קטן בשל גוי לאו שמירה היא כלל, ואפילו שאמרו שאוכלין טהרות על ידו בטהרות הקילויושב ישראל בצד עדרו של גוי. פירוש 
ת ופנדא"ש ובמה שהניחו ברשותו ומצאהו כמות שהוא, אבל כל שיש בו חשש חלוף ליתנו ביד אחרים ולקבלו אין סומכין על שום קטן, ולכן אסור לשלוח מחב

 פורני שאופין שם הגוים, מ"ר.על ידו בלא סימן ל

  שערי דורא איסור והיתר סימן פב

ר ור"ת היה מתיחלב שחלבו גוי ואין הישראל רואהו, אפילו אין בהמה טמאה בדיר אסור, דלא ליפוק חורבא מיניה. ופורץ גדר ישכנו נחש. כך כתב רש"י. ]א[ 
ו והיתה שפחתו הולכת וחולבת בלא ראיית ישראל. ואעפ"י שהיה מותר, דבר מכוער הוא לרבי אליעזר משאנץ שהיו לו רחלות חולבות ברפת שלו מאחורי בית

דלא שייך לאסור  דבר טמא בעדרו שמותר החלב של גוי,לעשות כן לכתחלה. ולא קיימא לן כבני רומי שהשיבו לרב שר שלום גאון דהיכא דידוע דליכא שם 
 דהא ליכא שם דבר טמא. ותנן )ע"ז לה ע"ב( אלו דברים אסורים ואין איסורן איסור ,משום גיעולי גוים ולא משום מגע גוי. ומשום תערובת נמי ליכא למיחש

אי חלב ב ומביא לו ואין חוששין, והוינן בה ההנאה חלב שחלבו גוי ואין ישראל רואהו, ומסיק )לט ע"ב( תנינא להא דת"ר יושב ישראל בצד עדרו של גוי וגוי חול
צריכא דאיכא היכי דמי אי דליכא דבר טמא בעדרו אף על גב דלא חזי ליה שרי ואי דקא חזי ליה פשיטא דשרי אף על גב דאיכא שם דבר טמא מותר. ומסיק לא 

י קאי קמ"ל כיון דכ ,קא יתיב לא חזי ליה ליחוש דלמא מייתי ומערב ביה מהו דתימא כיון דכי ,וכי קא יתיב לא חזי ליה ,וכי קא קאי חזי ליה ,דבר טמא בעדרו
הכי. ומיהו רבינו שמחה התיר בסדר עולם שלו  ליכא דבר טמא בעדרו מותר אע"ג דלא חזי ליה, ולא קיימ"לחזי אירתותי מירתת ולא מערב ביה. משמע דכי 

והתיר החלב: חדא שלא היה שם דבר טמא כלל, ועוד דמירתת הגוי דהשתא אתי ישראל ויראה באחד שחלבו לו חלב בבית הגוי וראה מתחילה והלך לו הישראל 
 אותו.

  מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין רמז תתכו

 ן ישראל רואהואפילו איגוי ]דף לט ע"ב[ אי דליכא דבר טמא בעדרו פשיטא יש מוכיחין מכאן דאם ברור לנו דאין בהמה טמאה בעדרו דמותר ליקח חלב מאותו 
דרו פשיטא וטעות הוא בידם דא"כ היה לו להקשות אי דליכא דבר טמא בעדרו למה לי ישראל יושב בצד עדרו ורואהו אלא הכי פירושו אי דליכא דבר טמא בע

ראל טמא בעדרו יש להחמיר להיות היש )*דבצד( ]*דביושב בצד[ עדרו )יושב( סגי משום רבינו בנימין מקנטבוריא, וכ"כ ה"ר פרץ זצק"ל בפסקיו דאפילו אין דבר
 .חלב טמא בכלי קודם שיבא הישראל ]*כדי להרכין המדה[גוי שם בתחלת החליבה פן יערב או ישים ה

ת דכשם שאין ראוי לגבינו ,דאין לחוש בתערובת חלב טמא םגוי]דף כט ע"ב[ מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים בתשובת הגאונים בני בבל מתירין חמאה של 
אבל מספק לא אסרינן  ,וכתב ר"ת דודאי אם יודע שיש בחמאה נסיובי דחלבא אסור .ובצרפת אוכלין אותו ע"פ הוראת ר"ת ,כך אינו עומד להקפות לחמאה

תו לא מקילינן כשנמלך לחמאה ואנן לא ואין ישראל רואהו גוי דספק דרבנן לקולא גם הורה ר"ת דאם חלבו לצורך אכילת חלב ועתה נאסר משום חלב שחלבו 
למי דפ"ק חיישינן להכי דלמא נעשה כך שהרי אין אנו חוששין בגבינות העובדי כוכבים אלא לזיהרא דקאי ביני איטפי כדאיתא בירושלמי בתרומות ובירוש

י וכ"כ ר"ת בתשובה וז"ל כל עצמי אני מתיר גבינות העובד ,דשבת חלב של עובדי כוכבים אסור משום גילוי ופריך ויעמיד ומשני משום ארס העומד בין הנקבים
 קור כבר בטלהכוכבים בחלב שחולבין לעשות גבינה אבל לא בחלב שחלבו לאכילה ולכותח שזה אני אוסר דאין גזירת גבינתם אלא משום גזירת ניקור וגזירת ני

ה "ל. )*וכ"כ( ]*וגם כתב[ דאין לחוש ]משום נסיובי[ שמא העמיד בעור קיבת נבילכדשרי רב בשיכרא ארמאה ולניקור נחש לא חיישינן וגם קיבת נבלה שריא עכ
ות שהוא דה"ל ספק ספיקא שמא לא נתערב בה נסיובי דחלבא ואפילו אם נתערב שמא לא הועמד בעור קיבה ומשום בשולי עובדי כוכבים אין לחוש דנאכל כמ

 .ומשום בשולי עובדי כוכבים ומשום תערובת חלב טמאגוי ותה משום חלב שחלבו חי ורוב ניהוגינו כבני בבל ואנשי ארץ ישראל אוסרין א

  ספר איסור והיתר הארוך שער מה

עני נושא א. וחלב שחלבו כנעני ואין ישראל רואהו אסורה משום חששת חלב טמא, ואפי' שראה אח"כ שאין דבר טמא באותו עדר או באותו דירה, וראה שהכנ
כ ברפת שאין בו בהמה טמאה, כי היכי דלא ליפוק חורבה מיניה )וכ"כ בשערים סימן פ"ב( אלא צריך שיהא שם הישראל בשעה החלב מן הרפת ומביט אח"

  חלב מתחילה ושאין דבר טמא בעדרו. שהכנעני מתחיל לחלוב ויראה שאין בכלי שום



, געל"ט בל"א, אע"פ שהוא מיוחד לחליבה והוא דבר צונן ואין חריף כללב. ומה"ט נוהגין בכמה מקומות ומנהג כשר הוא שלא להניח הגוי לחלוב בכלי שקורין 
י באותו כלי שלו שקורין געל"ט המיוחדת מיהא מותר החלב אף אם החליבה הגו דיש לחוש שמא יהא בו מתחילה מעט חלב טמא ולא ירגיש בו הישראל, ובדיעבד

  נס., ואח"כ אפילו אם יוצא ונכרק שראה הישראל מתחילה בכלי ,לכך

אל ויודע ג. וכתב בסמ"ג ואפילו אם יושב ואינו רואה הבהמה אלא שיכול לראות כשעומד ואפי' שהיה בהמה טמאה בעדרו אם הולך הא"י לחלוב לצורך הישר
 בטיב ישראל מותר דמרתת עכ"ל.

לחלוב, דכל פעם מרתתא עתה יבאו בני הבית והכי איתא ח. אבל ישראל )הג"ה( שיש לו בהמות בביתו ודאי מותר לכתחילה לשלוח שפחתו הגויה לשם יחידה 
שהדבר מותר  בתו' ס"פ א"מ, שהעולם נהגו היתר בדבר, אבל אם הרפת אפילו רק אחורי ביתו ואין שום בית של גוי מפסיק בינו לרפת כתב הר"י מדור"א אע"פ

 מבניו עמו אפי' מהקטנים רק שיהיו בני א שלח אחדלאסור אפי' בדיעבד אם  ין הרפת החלבמ"מ מכוער הוא לכתחילה עכ"ל. אבל אם יש בית של כנעני בינו לב
ך ופורץ הבנה שהיינו בני תשעה שנים זכר או נקבה שלא חלקו חכמים בתקנותם, והאוכל חלב שחולב כנעני ואין ישראל רואהו עובר על לא תטוש תורת אמ

 לי אש.הגדר שעשו רבותינו הקדמונים, ומיקל במאמרם שכל דבריהם כגח

  שו"ת הרשב"א חלק א סימן קמג

לה? אם שאלת: קדרה של גוי שהעמידו בה חלב שחלבו גוי והגוי מודה שמעמיד החלב בקיבת נבילה. אם מותר להעמיד באותה קדרה חלב שחלבו ישראל לכתח
 העמידו דיעבד אם הגבינה מותרת אחר שהעמידו באותה קדרה ובקערות שלהם? 

כמשנה אחרונה שאמרו שהקיבה אינה אלא פירשא בעלמא,  אין כאן איסור כלל ואפילו לכתחלה, דקיימ"לתשובה: אם לא היה בזה איסור אלא מחמת הקיבה 
חר, מותר להעמיד בה לכתחלה, ואין צ"ל שמותר להעמיד בקדרה שהעמידו בה בקיבה. אבל אני רואה במה שאמרת איסור מצד א כו"עואם הקיבה קרושה ל

לפי שהן מחממין החלב על האש בשעה שמגבנים ונאסרה, וכשחוזר  ,וכשמעמידו הגוי בקדרה הקדירה בולעת מאותו חלב האסור ,כי החלב שחלבו גוי אסור
בת יומא ישראל ומעמיד שם החלב ומחמם על גבי האש הקדירה פולטת ונאסר כמעמיד בקדרה אסורה. ולפיכך לכתחלה אסור, אבל בדיעבד אם אין הקדרה 

 בת יומא מותרמותר, משום דכל שאינו בן יומו חושבין אותו כנותן טעם לפגם ונותן טעם לפגם בדיעבד מותר. ואפי' אין ידוע אם הקדרה בת יומא או שאינה 
אע"פ שאין בה מלח כ"כ שלא גבי הגבינה לועוד מחמת המלח שמשימין  להזהר מלגבן בקערות שלהם מחמת זה,וגם טוב  .דסתם כליהם אינן בני יומן ,בדיעבד

 טוב להזהר כדי להתרחק מן האיסור. ועוד כי שמא אין המלח מפליט כלי, ומ"מ תאכל מחמת מלחה,

 אות כב אורחות חיים הלכות איסורי מאכלות

 ונראין דבריהם. ,ויש אוסרין ,ויש מתירין לבשל בקדרות ישראלים האוכלים גבינות של גוים אם הם מקונחות יפה

 אות עא חיים הלכות איסורי מאכלותאורחות 

 ויש מתירין לבשל בקדרות של ישראל האוכלים גבינות הגוים, אם הם מקונחות יפה כאשר כתבנו למעלה.

 סעיף ב

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כט עמוד ב

אל מאיר; וחכ"א: אין איסורן איסור הנאה. אמר ר' יהודה: שאסורין ואיסורן איסור הנאה, דברי ר'  -: המורייס וגבינת בית אונייקי של עובדי כוכבים משנה
לא . אמר לו: והר' ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך, אמר לו: מפני מה אסרו גבינות עובדי כוכבים? אמר לו: מפני שמעמידין אותה בקיבה של נבילה

גלי עהודו לו, אבל אמרו: אין נהנין ולא מועלין! אמר לו: מפני שמעמידין אות' בקיבת  קיבת עולה חמורה מקיבת נבילה, אמרו כהן שדעתו יפה שורפה חיה, ולא
 ם דודיך? אמרעבודת כוכבים. אמר לו: אם כן, למה לא אסרוה בהנאה? השיאו לדבר אחר, אמר לו: ישמעאל, היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובי

 ן, שהרי חבירו מלמד עליו: לריח שמניך טובים.לו: כי טובים דודיך. אמר לו: אין הדבר כ

לרבנן קבעי לה דאסרו לה  - מפני מה אסרו )דף לד:(. ,בהנאה ובגמרא מפרש להשם הכפר אבל שאר גבינות מותרין  - וגבינות בית אונייקי

הומי"ר  - שורפה ץ ומואס בה.שאינו ק - שדעתו יפה שהעולה אסורה בהנאה ומועלין בה. - והלא קיבת עולה חמורה באכילה ולא בהנאה.

וכל היכא דתנן הכי שרי מדאורייתא אבל רבנן  - אבל אמרו לא נהנין ולא מועלין לאומרים כן להיתירא לכתחלה. - ולא הודו לו בלע"ז גומעה.

דגזרו בה והכי משמע לא נהנין מדרבנן ואם נהנה אין בה מעילה אלמא מדלית בה מעילה ש"מ האי חלב הכנוס בקיבת העולה כפירשא 

חיה שיראה יפה כדאמרינן שנעשו לה תקרובת וגבי עבודת כוכבים אפי' פרש אסור דניחא ליה בנפ - בקיבת עגלי עבודת כוכבים בעלמא הוא.

 לא רצה לגלות דבר הברור כדמפרש בגמרא טעמא. - השיאו לדבר אחר בגמרא.

לשון נקבה והכי קאמרה כנסת ישראל ישקני הקדוש ברוך הוא מנשיקות פיהו כי כך אמר לי טובים  - או דודיך לשון זכר. - כי טובים דודיך

שהוא לשון זכר וכנסת ישראל היא דקאמרה לפני שכינה לריח שמניך טובים וגו' עלמות אהבוך לא שייך  - חבירו מלמד עליו דודיך מיין.

 למימר לנקבה.

  תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א

עריבים עלי דברי דודיך יותר השיאו לדבר אחר וכו'. מאי כי טובים דודיך מיין? כי אתא רב דימי אמר, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע, 
י, חשוק מיינה של תורה. מ"ש האי קרא דשייליה? אר"ש בן פזי, ואיתימא ר"ש בר אמי, מרישיה דקרא קא"ל: ישקני מנשיקות פיהו, אמר ליה: ישמעאל אח

ן בה. מאי גזירתא? אר"ש בן פזי אמר ריב"ל: שפתותיך זו בזו ואל תבהל להשיב. מ"ט? אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר אבא: גזרה חדשה היא ואין מפקפקי
 דלא ס"ל ואתימשום ניקור. ולימא ליה: משום ניקור! כדעולא, דאמר עולא: כי גזרי גזירתא במערבא, לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי שתא, דלמא איכא איניש 

ינא: מותר, אין מניחו לישן! א"ר חנ -מותר, אין מניחו ליבש, ישן  -ש לזלזולי בה. מגדף בה ר' ירמיה, אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דא"ר חנינא: יב
העובד  לפי שא"א לה בלא צחצוחי חלב, ושמואל אמר: מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה. הא קיבה גופא שריא, ומי אמר שמואל הכי? והתנן: קיבת

 יטת עובד כוכבים נבלה אסורה! ל"קם לאו נבלה היא? ואמר שמואל, חדא קתני: קיבת שחהרי זו אסורה; והוינן בה, אטו דעובד כוכבי -כוכבים ושל נבילה 
 כאן קודם חזרה, כאן לאחר חזרה, ומשנה לא זזה ממקומה. רב מלכיא משמיה דרב אדא בר אהבה אמר: מפני שמחליקין פניה בשומן חזיר. רב חסדא]לה:[ 

 אמר: מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה.אמר: מפני שמעמידין אותה בחומץ. רב נחמן בר יצחק 

  רש"י מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א

 ואל תדקדק להקשות לו. - ואל תבהל להשיב כדמתרגמינן וחשוקיהם וכבושיהן. - חשוק שפתותיך עיקר תורה שבכתב. - מיינה דברי סופרים. - דברי דודיך
ואין מפרשין טעמה כדמפרש ואזיל, מפקפקין לשון חטיטה בדבר סתום לפשפשו ובלע"ז פוריי"ד כמו  - ואין מפקפקין בה מקרוב גזרו על הגבינה. - גזרה חדשה

דלית ליה ההוא טעמא ולא בדיל מיניה ומזלזל בה אבל השתא דלא  - דלמא איכא למה גזרו עליו. - לא מגלו טעמא )סוכה דף טו( מפקפק ונוטל אחת מבינתיים.
כל גילוי שיבש מותר דארס של  - יבש מותר ע דסברי קמו רבנן במלתא דאתי מיניה חורבא ואנן הוא דלא בקיאינן בטעמא.מגלו טעמא דמלתא בדלי מיניה כ"

יין ושכר שנתגלו כשהם חדשים והמתין להם עד שנתיישנו מותר דאי היה בו ארס של נחש לא היה  - ישן מותר וכו' נחש אילו היה שם לא היה מניחו ליבש.
בין גומא של גבינה נשאר מן החלב וחלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו אסור דלמא עריב ביה חלב  - י שא"א לגבינה בלא צחצוחי חלבלפמניחו ליישן. 

וחלב טמא אסור מן התורה ובבכורות )דף ו:(  ,ואם עירב טמא בטהור הטמא נשאר עם נסיובי דחלבא הטהור שקורין מישג"א ,וחלב טמא אינו עומד ,טמא
דעור קיבת נבלה דאסורה אבל קיבה עצמה דנבלה  - ומי אמר שמואל ועור לאו פירשא הוא ואסור. - בעור קיבת נבלה ויש לחוש שבגומות נשאר ממנו. ,ילפינן לה

כוכבים נבלה ואסורה אותה משנה דשחיטת חולין דקיבת עובד  - כאן קודם חזרה]לה:[  דהיינו חלב הקרוש הכנוס במעי הטלה שריא אלמא פירשא בעלמא הוא.
הך דשני שמואל  - וכאן לאחר חזרהנשנית קודם שחזר בו ר' יהושע מדבריו שאמר לו לר' ישמעאל מפני שמעמידין אותה בקיבת נבילה וסבר לאו פירשא היא. 



הנשנית בשחיטת חולין )דף קטז(  - משנהמפני שמעמידין אותה בעור אבל קיבה עצמה שריא לאחר חזרה שחזר בו ר' יהושע מפני תשובתו של ר' ישמעאל. ו
שהחומץ מעמיד חלב  - שמעמידין אותה בחומץלא עקרוה לגמרי דהואיל ונשנית נשנית אבל אין הלכה כמותה שהרי חזר בו.  - לא זזה ממקומהקודם חזרה. 

 ולקמן פריך לה א"כ ליתסר בהנאה.

  תוספות מסכת עבודה זרה דף לה עמוד א

תימה לפי מה שפיר"ת סוף כל הבשר )חולין דף קטז: ושם( שיש חילוק בחלב הקיבה שאותו שהוא קרוש לא נאסר  -נבלה היא גוי חדא קתני קיבת שחיטת 
רו בהם מעולם אף קודם חזרה דפירשא בעלמא הוא שאינו ראוי אלא להעמידה אבל חלב הצלול שאינו ראוי להעמידה כלל מתחלה היו מחשבין חלב גמור וחז

ולפירוש זה קשיא אמאי לא משני הכא כולה קודם חזרה והכא  ,שא"א שלא יתערב מחלב הצלול עם הקרוש אע"פהעולה דשורפה חיה מתוך קושיא דקיבת 
וי"ל דנהי דאין צלול מעמיד דמ"מ אין העובדי  .דקתני גבי העמדה מיירי בקרוש ולהכי דייקי' הא קיבה גופא שריא והתם דלא מיירי בהעמדה מיירי בצלול

שנשאר שם מן הצלול כדפי' שאין העובדי  פ"משמע הא קיבה גופא שריא ואעכוכבים בוררין אותו כ"כ שלא ישאר מן הצלול ומדקאמר שמואל בעור קיבת נבלה 
עם האיסור הוה משום ניקור כריב"ל דקי"ל הלכה כריב"ל אף לגבי דהא טגוי כוכבים טורחים לבררו ואור"ת כי עכשיו לא מצינו טעם פשוט לאיסור בגבינת ה
י רב וכן בסדר תנאים ואמוראים פסק הלכה כריב"ל בכ"מ וגם דבר ,ר"ח פ"וכ ,ר' יוחנן וכ"ש לגבי שמואל דהא )עירובין מז:( שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן

ה תלמידו של רבא שהיה בתראה שהרי הוזכרו דבריו קודם דברי רב חסדא ורב נחמן בר אדא בר אהבה אינם כלום כיון שאינו אותו רב אדא בר אהבה שהי
( שלא )עמד( יצחק שהיו קדמונים יותר מרבא וגם דברי רב חסדא ורב נחמן בר יצחק עמדו בקושיא וליכא למיחש נמי משום עירוב חלב טמא כדפרי' לעיל )גבי

 חלב טמא מאחר שאינו עומד אלא ודאי אין הטעם אלא משום נקור ואנו שאין נחשים מצוין בינינו אין לחושכפרש"י שהרי אין העובדי כוכבים שוטים לערב בו 
קמן גבי יין משום גלוי ואין לומר דדבר שבמנין הוא וצריך מנין אחר להתירו כי ודאי הוא כשאסרו תחלה לא אסרו אלא במקום שהנחשים מצוין כמו שאפרש ל

וגם גאוני נרבונא התירו אותם במקומן מטעם שמעמידין  ,גם בהרבה מקומות יש שאוכלים אותם מפני שמעמידין אותם בפרחיםנסך )דף נז: ד"ה לאפוקי( ו
אומר הרב ר"י בן הר"ר חיים שיש טעם קצת לאסור מפני שמולחין הקיבה בעורה ואיכא איסור דבשר בחלב  ,מיהו במקומנו שמעמידין בקיבה .אותם בפרחים

 ואני ראיתי מקומות שהן מעמידים בנבלת דבר אחר מליח. ,רותחדמליח הרי הוא כ

  הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ב סימן מ הגהה ג

היכא  ,אם נפשך לאסור כה"ג , ואפילוואינם יודעין שדעת ישראל להקפיא כל החלב אפילו לא ראה ישראל החליבה כלל שרו ,ישראל שהלך לכפר לקנות גבינות
ואמנם אין להתיר כולי האי  ,והתיר ר"ת ,והלך ועשהו ,לישראל ליקח גבינות והיה החלב נחלב כבר . ופעם אחת אמר גוישראה הכל לבד התחלת החליבה מותר

 היכא דליכא הפסד מרובה. ע"כ:

  הגהות שערי דורא איסור והיתר סימן פא

א הגוי להקפיא החלב, אפילו לא ראה ישראל החליבה כלל שרי. ואפילו אם נפשך לאסור כה"ג, אבל היכ ]ב[ ישראל שהלך לכפר לקנות גבינות ואנו יודעים שדעת
ל כולי האי שראה הכל לבד התחלת החליבה שרי. ופעם אחת אמר גוי לישראל ליקח גבינות והיה החלב נחלב כבר והלך ועשאם, והתיר ר"ת ז"ל. אמנם אין להק

 אין מעמידין. היכא דליכא הפסד מרובה. א"ז ס"פ

 אות ב פג-פב-תורת החטאת כלל פא

 תר, וכן התירב. כתב בהג"ה אשר"י פרק א"מ ]סי' מ[ ישראל שהלך לתקן גבינות ולא ראה החליבה, ואנו יודעין שדעת העכו"ם לתקן גבינות ולהקפיא החלב מו
 ם כבר נחלב החלב מיקרי דיעבד ומותר לתקן הגבינות ממנה, ודוקא שקנהר"ת, מיהו אין להתיר כולי האי בלא הפסד מרובה. וכ"פ באו"ה ]כלל מה, דין ה[ דא

בו דבר ממנו סכום גבינות או לפי המשקל דמאחר דחלב טמא אינו עומד אינו מערב בו דבר טמא, אבל אסור לקנות ממנו החלב במדה דחיישינן שמא עירב 
חליבה והניחו ביד עכו"ם יום או יומיים בלא חותם אם יודע שיש לעכו"ם דבר טמא טמא, וכל שכן שאסור לאכול החלב מאחר שלא ראה החליבה. ואם ראה ה

 בעדרו אסור לאכול החלב, ומותר לתקן הגבינות מאותו חלב ואם יש שם חותם אחד הכל שרי:

  ספר מצוות קטן, הגהות רבינו פרץ מצוה רכג

בעור קיבת נבילה הרי אין מעמידין אך לפי הטעם דמפרש רבי יהושע בן לוי טעמא ה( לפי אותו הטעם שפי' תלמודא טעמא דאיסור גבינו' מפני שמעמידין 
ל שכבר גילוי אין נוהג בינינו מ"מ אין להק ם שמעמידין בפרחי' ואף על גב דטעםדאיסור גבינות משו' ניקור פי' משום גילוי לפי זה יש לאסור הגבינות גם במקו

אלא צריך לומר דכיון  .י לאסור בינינו ואי משום שאין הנחשים מצוים הלא בגבינה אין אנו מקילין מטעם זהנאסר במנין וקשיא דא"כ מים מגולים היה ראו
גבינות נמי לשתרו במקום  , וא"כאין לנו להחמיר ולאסור מטעם דבר שבמנין עתה אין נחשים מצוים בינינו א"כדהטעם דאיסורא דמים הוי משום גילוי ו

וי משום שפי' רבינו יעקב בתשובה, דאף על גב דאיסור גילוי אינו נוהג בינינו לגבי מים מכל מקום לגבי גבינות נוהג איסורא דגיל שמעמידין בפרחים, ונראה כמו
ת דאע"ג דאנו נוהגים היתר במים מגולים ולא גזרינן אטו מקומו ,דאי שרינן גבינות במקומות הללו שאין נחשים מצוים אתי נמי למשרי במקום שהנחשים מצוים

ם מגולים שהנחשים מצוים היינו משום דגבי מים לא שייך בהו לומר טעם של איסור כי אם משום נחשים וכיון שהדבר ידוע הוא דלא שייך טעמא דאיסור מי
צוים אבל גבי הילכך כי שרינן להו מים מגולים במקומות הללו שאין נחשים מצוים מכל מקום לא יבא להתיר כך במקומות שהנחשים מ ,כי אם מטעם נחשים

במקום  גבינות דשייך בהו טעמי טובא לאסור בלא טעמא דגילוי כגון טעמא דעור קיבת נבילה וטעמא אחריני דקאמר תלמודא הלכך אי שרית להו לגבינות
ות של גוים משום ניקור שאין הנחשים מצוים אתית למשרי נמי במקום שהנחשים מצוים הלכך לפי אותו הטעם דמפרש רבי יהושע בן לוי טעמא דאיסור גבינ

ומיהו חמאה של עכו"ם נוהגין היתר  .)פי' משום גילוי( יש לאסור הגבינות של גוים אפי' במקום שמעמידין אותו בפרחים והלכה כרבי יהושע כמו שפסק ר"ת
גבינות יש מהם גומות בפנים ואי אפשר בלא בכמה מקומות ויש ליתן טעם בדבר דאף על גב דהגבינות אסורים משום גילוי כדפרישי' היינו דוקא משום דסתם 

 צחצוח חלב כדאמר רבי ירמיה אליבא דרבי יהושע בן לוי לפי' ר"ת וחמאה אין בה שום גומות הלכך אין בה שום איסור.


	1
	מקורות בשר בחלב



