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 ב"ה

 פתח דבר
 

של הרבי מה"מ להוציא לאור קבצים עם חידושי  דושהע"פ הוראתו הק
ל תורה, אנו שמחים להגיש בזה קובץ תורני בו מובאים חידושי תורה ש

 אברכי כולל "שערי גאולה" ומאנ"ש קרית גת.  

בקובץ ישנם חידושים בהל' נדה שנלמדו בכולל בשנה שעברה. וע"פ 
הל' נדה, דברי הרבי לקשר כל מצוה לעניין הגאולה, נראה שהקשר של 

הוא, ע"פ הידוע שהקב"ה וכנס"י נמשלו לאיש ואשה, ובזמן הגלות, 
. אמנם ידוע מה שהרבי אומר שכבר נסתיימה 1בנ"י הוגלו ונתרחקו כנדה

" )וגם נזדככו 2עבודת הבירורים, וא"כ ודאי שבנ"י כבר עברו "ז' נקיים
י ע"י כל הצרות והיסורין, ר"ל(, וגם וודאי שכבר נטהרו בטבילה ב"מ

הדעת הטהורים", וא"כ עתה הוא הזמן הראוי לנישואין, וכדברי המדרש 
ש"העוה"ז אירוסין היו, אבל לע"ל יהיו הנישואין".  ועפ"ז מובן מה 
שהזהירות במצות טהרת המשפחה, מזרזת את הגאולה.  וידוע גם שהיא 

 א' מעשרת המבצעים שתיקן הרבי. 

החומר  –ר והיתר" כמו"כ מובאים בקובץ חידושים בענייני "איסו
הנוגעים לכשרות  –הנלמד בכולל בשנה זו. ולהעיר, שגם הלכות אלו 

מבצע כשרות. )ולהעיר אודות  –המאכלים, הם א' מעשרת המבצעים 
הקשר בין הל' נדה להל' איסור והיתר, כפי שרואים שהרמב"ם הביא 

 ספר קדושה( -את הל' איסורי ביאה ואת הל' מאכלות אסורות בספר א'

                                                           
 כמ"ש "טומאתה בשוליה" )איכה א,ט(, "היתה ירושלים לנדה ביניהם" )שם, יז(. 1
ששבעת השבועות שבין  להעיר מדברי הזוהר )שאומרים בתיקון ליל שבועות( 2

 פסח לשבועות, הם בדוגמת הז' נקיים של האשה להיטהר לבעלה.
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וחלק גדול מהל' או"ה הם הלכות בשר בחלב )מתוך כלל הל' או"ה(, 
של איסור בשר בחלב( רמז לדברי חז"ל -וי"ל בדא"פ שיש במצוה זו )

עניינם של אברכי כולל(, עליו -שהרוצה להתמסר ללימוד התורה )
. דהנה, "חלב" רומז לתורה, שהתורה 3לפרוש מתאוות ותענוגי העוה"ז

בשר" )ובפרט בשר בהמה שזהו הבשר האסור נמשלה לחלב, ואילו "
עם חלב מהתורה( רומז לתאוות עוה"ז ותענוגיו. וע"ז באה האזהרה 

"חלב"(, אינו -שאין לערב בשר עם חלב, כלו' הרוצה לזכות לתורה )
"בשר"(. )אלא -יכול לעשות זאת מתוך השתקעות בתאוות עוה"ז )
שה, וכר"נ שאכל באופן שמשתמש בענייני עוה"ז רק כפי שצריך לקדו

 בשרא שמינא דתורא בשביל שיוכל להעמיק דעתו בתורה(.

 י"ג תמוז, חג הגאולה של –הקובץ יוצא לאור לקראת יום הבהיר י"ב 
 הרבי הקודם. 

, ובכתיבת לימוד התורהבשהוצאת קובץ זה תוסיף בעיון ו אנו מקווים
 מש.. ותמהר ותזרז את ביאת משיח צדקנו, ותיכף ומיד מחידושי תורה

 כלבלאות פנת שהא תי' הי"ג תמוז,  –י"ב 

 מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מה"מ

  קרית גת, ארה"ק תובב"א.

                                                           
 עי' היום יום א' תמוז. 3
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 דבר מלכות
 קטע משיחת ש"פ במדבר ויום ב' דחגה"ש

 ה'תנש"א

* 

 אודות החובה והזכות של כאו"א

 לחדש חידושי תורה ולהדפיסם
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הערות 

 האברכים

 ואנ"ש
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 מתווך שתובע שכר טירחא מהמוכר
 

 הרה"ג רפאל הרוש  

 ראש כולל 'עץ חיים', קרית גת.

לא' היתה דירה בעיר מרוחקת שביקש זמן רב למוכרה ללא הצלחה 
מרובה עקב בעיות בחריגות והזנחה שהיו בבית וכן במחיר המופרז 

 שביקש. 

והנה פגש את שכנו ב' שהוא מתווך, וביקש להיעזר בו במכירת הדירה, 
וב' המתווך הודיעו שכיון שהדירה נמצאת במקום מרוחק אין לו גישה 

רת הדירה, אלא ישנה לו אפשרות לפנות למשרד תיווך להתעסק במכי
מקומי שהוא יטפל במכירת הדירה. וכיון שיש לו הסכם עימם שעל כל 
עיסקא שמפנה אליהם יקבל סך של רבע אחוז במקום שני אחוז, והוא 
על תקן 'מפנה' כיון שאינו טורח על הדירה והוסיף ומה אכפת לך שאני 

ל רבע אחוז, המוכר הסכים לזה ואמר אפנה אליהם 'ואחד מאנ"ש' יקב
אדרבה אם יציעו לי מחיר טוב אחתום עימם הסכם תיווך אבל איני 

 מתחייב לזה בבלעדיות.

ובאמת המתווך ב' הרים טלפון למשרד התיווך  ולאחר שהציע 
למתווכת ר.כ. את הדירה ואת גודלה ומחירה של הדירה, אמרה לו 

בשוק זמן ממושך( וחשבה  המתווכת שהיא מכירה את הדירה )שהיתה
שהדירה כבר נמכרה. וביקשה את הטלפון של המוכר, ובזה נסתיימה 

 השיחה הראשונה של התובע עם המתווכת.

לאחר כמה ימים, שוב התקשר ב' המתווך למשרד התיווך לשאול בקשר 
לדירה, 'וראה זה פלא', שהתברר לתובע ב' שהמתווכת ר.כ מעוניינת 

ובאמת לאח"ז חתמה חוזה עם הנתבע א' לקנות בעצמה את הדירה 
 ₪. 460,000המוכר, ע"ס 
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וכעת בא התובע ב' ותובע שכ"ט מושלם של שני אחוז כמקובל וכמנהג 
המדינה, שהרי כעת  מתברר שמצא לו קונה והוא בעצם המתווך היחיד, 
שהמתווכת אינה אלא קונה. וכיון שהמוכר הסכים למחיר שהוא בסך 

 ל שני אחוז כמקובל. מבקש שכ"ט ש₪  460,000

ומאידך טוען הנתבע שהוא א' המוכר, שלאו בעל דברים דידי את, שהרי 
מעולם לא הסכמתי לעיסקא עמך ומעולם לא התחייבתי לתת לך שכ"ט, 
אלא שאמרת שתפנה למשרד תיווך והם יטפלו במכירת הדירה אם 
אסכים לתנאים שלהם ורק הם יתנו לך שכ"ט, של 'מפנה לעיסקא', ואף 
שכעת מצאת את הקונה ר.כ. לטענתו היא ידעה מזה קודם, )ובשיחה עם 
ר.כ. הכחישה את דברי התובע ולטענתה ידעה מהדירה וכבר חשבה 
להתקשר לאבי אשתו של הנתבע )המוכר( שהיא כבר מכירתו זמן זמנים 

 }אלא דלא התברר לנו מדוע עד עכשיו לא יצרה קשר עם המוכר{(.

דיבר עם התובע בפגישה הראשונית כבר ועוד טוען הנתבע שכאשר 
. ללא עזרה בתיווך. וכעת שמכר את 450,000הודיעו שיש לו קונה ע"ס 

אם אשלם שכ"ט לא ארויח בתיווך ובמחיר כזה אין  460,000הדירה ב
לי צורך במתווך ויתכן שלא הייתי מבצע את המכירה באופן זה שהרי  

 ש"ח. 450,000גם כעת יימצא בידו רק סך של 

וכעת באו לפני ביה"ד בידידות ואהבה לדעת הטוב והישר אשר יעשו 
 וקיבלו על עצמם בקניין את פסק בית הדין. לדין ולפשרה.

 

 צדדי הספק כפי שנדנו בבית הדין 

לכאורה היה  הדין עם המתווך דהא המוכר ניגש למתווך וביקש את 
לא עזרתו במכירת הדירה ואף שענה לו שלא מתעסק בעיר המרוחקת, 

היתה כוונתו להתנער מטיפול  המכירה אלא אדרבה ישרותו היא 
שדיברה מגרונו עקב חברותו עם הנתבע וברור שלא הפקיע עצמו 
מלהיות מתווך דלו יצוייר שהיה מוצא לו קונה אחר מי לא קחשיב 
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מתווך  אתמהה, דאף שלא קיבל ע"ע מתחילה את הטיפול במכירת 
ד וזהו אופי פעולת המתווכים הדירה, כוונתו היתה מהקל אל הכב

שמנסים את מזלם שפעמים עמלים ואינם מקבלים שכר ופעמים 
 שבהינף יד משכורתם שלימה.

ואף שפעל בצורה של 'מפנה' הכוונה שמשתף כמה מתווכים יחד וכולם 
שותפים בעיסקא וכן דרך המתווכים שאחד משתף את חבירו ופועלים 

כעת יש מקום להחשיב את  בצוותא וכולם חשיבי מתווכים ולכן אף
התובע כמתווך ומגיע לו שכרו מושלם, שהרי אין הוא רק מראה מקום 
גרידא אלא הוא פעל מתחילה ועד סוף שהוא דיבר עם ר.כ על גודל 
הדירה ומחירה וה' זימן לו לקוח בקל שהסכים לסגור מיד ולמה יגרע 

 חלקו?

א סיכם עם זאת ועוד, אף אם נקבל את טענת הנתבע שלא התחייב ול
המתווך על שום התחייבות וטוען לאו בעל דברים דידי את מ"מ נחשב 
כיורד לשדה חבירו שלא מדעתו דאמרינן בב"מ ק"א ע"א שחייב לשלם 
לו מהטעם שסו"ס הגיע הנאה לידו והוא הדין למתווך שמתווך לחבירו 
שלא מדעתו שחייב לשלם עבור הנאה  כפי מנהג המדינה וכ"כ הגר"א 

 מן קפ"ה ס"ק י"ג  וכפי שיבואר להלן הנימוק בע"ה. חו"מ סי

ואף אם יאמר שאם הייתי יודע שצריך לשלם שכ"ט לא הייתי מוכר 
במחיר כזה אי"ז טענה דכיון שנהנה יש לו לשלם עבור הנאתו  והוא 
הטעה את עצמו שהרי ידע שהתובע זימן לו את הקונה ומכר מדעתו 

 ך בחינם.ללא כל אילוץ אלא שחפץ בפעולת המתוו

אבל מאידך יש לבעל דין לומר דכיון שאמר המתווך לנתבע 'שאני לא 
מתעסק עם העיר המרוחקת ואני מכיר משרד מתווכים' יש צד לומר 
שאינו נכנס לכלל מתווך ואפילו לא 'בגדר יורד שלא מדעתו' אלא 'סוג 
של מראה מקום' כאילו אומר אני לא יכול לעזור לך אבל יש משרד 

א יכול לעזור לך וכל כוונתו לעשות פעולה לעזור לחבירו תיווך שהו
'וגילה דעתו בזה שאמר שאתה לא תשלם אלא המשרד מתווכים 
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בדימונה ישלם' ואפשר שלא היתה כוונתו להיות שליח או סרסור אלא 
בבחינת זה נהנה וזה לא חסר ופעל מתוך חצי טובה לחבר ודמי למש"כ 

ין לקבל שכר אינו יכול להתהפך הרמ"א שיורד לשדה חבירו שלא התכו
ולדרוש שכר דבעינן שכונתו תהיה בשעת הפעולה עצמה על דעת לקבל 
שכר מושלם אבל כאן אפשר שלאחר שנתברר שר.כ מעוניינת לקנות 
גדל תאבונו לדרוש שכר  אבל להוציא ממון בעינן ראיה לדבר דהתכוון 

 להיות מתווך בדירה בשעת הפעולה דייקא.  

ף אי חשיב כיורד לשדה חבירו שחייב לשלם לו שכ"ט, זאת ועוד שא
מ"מ זה רק כאשר גרם הנאה ברורה לקונה אבל כאן  לא הועיל לו ממש 

ולאחר ניכוי שכ"ט של שני אחוז ₪   460,000שהרי מצא לו קונה  בסך 
ואת המחיר הזה ₪  450,000שכ"ט ישאר לו כ₪ שזה כעשרת אלפים 

ל המתווך, ונמצא שלא נהנה היה כבר יכול להשיג ללא עזרתו ש
מהמתווך כלל  שהרי כבר טען הנתבע למתווך שיש לו קונה במחיר זה 
ללא  עזרתו וכיון שכן כתבו הפוסקים שבאופן זה לא חשיב יורד לשדה 

 חבירו כיון שלא נהנה ממנו כלל כמבואר להלן. 

אלא דמאידך אפשר דדין זה הוא רק באופן שהנתבע יכול היה למכור 
רה בקלות כזו שלא היה לו שום צורך והמתווך למיותר נחשב את  הדי

כגון שכונה מבוקשת או דירה מיוחדת שרבו עליה הקונים אבל בנידון 
 דידן אין ספק שהיה צורך בשתדלנות ובטורח. 

ובאמת לאחר דין ודברים עם התובע והנתבע טלפונית, ביה"ד התרשם 
ל התרת הספקות,  שהמוכר היה מרוצה ממכירה זו ושמח בה כשמחה ש

שהיה לו קצת לחץ למכור מחמת מיסי מדינה ואין ספק שהתובע חסך 
ממנו טירחא יתרה ומתחים מיותרים, וקירב לו את זמן המכירה ובמיוחד 
שאינו גר בעיר המרוחקת, וזה זמן זמנים שמבקש למכור ולא צלחה לו 

לת הדרך וכעת בא המתווך ומוכרה לו ואיך נתעלם ונאמר שאין לו תוע
בפעולתו ואין  ספק שסייע לו התובע סיוע שיש בו ממש, שאף אם נימא 
שר.כ ידעה מהדירה מ"מ חשבה בליבה שכבר נמכרה הדירה ורק מכוח 
המתווך נרקמה העיסקא וא"א לומר שפעולת המתווך מיותרת דאדרבה 
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שמח בעיסקא ושסו"ס מצא קונה וקשה לומר שפעולת המתווך למותר 
עם הנתבע שהמתווכת ר.כ הודיעה לו 'שיש צד נחשב מה גם שנתברר 

 5000₪קל' שהנתבע יצטרך לשלם במכירה זו מס מסויים למדינה בסך 
והסכים לזה וללא הוספת מחיר, שמתברר שהיה מוכן לקבל לכיסו רק 

 ₪. 455,000סכום של 

לגבי הכחשת ר.כ שטענה הקונה שידעה מהדירה לא יכול ביה"ד לקבל 
תתחייב שכ"ט לתובע ומה גם שלא מובן שאם מחמת נגיעה בדבר שאז 

 ידעה מהדירה כבר הרבה זמן מדוע לא קנתה את הדירה.

 

 החלטת בית דין

שעל  כפשרהמחמת צדדי הספקות שבאו ועלו לפני ביה"ד החליט 
 .חצי אחוז בלבדהנתבע לשלם רק סכום של 

 450,000א. כיון שאין לו הנאה מרובה שהרי לטענתו יכול היה למכור ב
"ח ועם קצת מאמץ עצמי היה מוצא קונה דבר שאי אפשר לפרוך ועל ש

המוציא להביא ראיה ומאידך אי אפשר להתעלם מההנאה שגרם לו 
 המתווך ושמח בפעולתו כמבואר לעיל.  

ב. היות שיש צד דנידון דידן שאפילו כיורד לא חשיב כיון שאפשר שלא 
 כמבואר לעיל.התכוין כלל להיות יורד אלא מפנה לעיסקא גרידא 

ג. אף אי נימא דחשיב כיורד לשדה חבירו מ"מ שיש גם פוסקים כפי 
שיובא להלן בנימוק  דס"ל שאין לסרסור דין יורד לשדה חבירו ויכול 
לטעון דקיי"ל כוותיה ישלם כפשרה רק חצי אחוז בלבד והאמת 

 והשלום יאהבו. 

 אב"ד-נאום: הרב משה הבלין 
 דיין-נאום: הרב רפאל הרוש 

 דיין-אום: הרב גדליה ריזל נ
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 נימוק הדין

 א'

 מתווך  שנתבקש אי חשיב כיורד לשדה חבירו והשביחה 

והנה בנידון דידן כיון דהמתווך אמר למוכר שאינו מתעסק בדירות בעיר 
דימונה אלא שיש לי הסכם עם משרד תיווך והם משלמים לי כרבע אחוז 
)ובלשון המתווכים "מפנה לעיסקא"( אלא שבדרך אקראי ה' זימן לו 
קונה, אף שגילה דעתו שמוכן לשלם שכ"ט למשרד התיווך בדימונה 

י שיציעו לי מחיר טוב וזה לא נעשה מ"מ נידון דידן מ"מ אמר רק בתנא
לא גרע ממתווך שהמציא לחבירו ללא שנתבקש ודמי לסרסור שהמציא 
לחבירו דירה או שידוך ללא שנתבקש דנידון זה נפתח בגדולים כפי 

 שיבואר. 

דהנה הרמ"א בחו"מ סי' של"ה סע' א. כתב וז"ל: המלמד עם בן חבירו 
ים דחייב לשלם לו כדין היורד לתוך שדה שלא מדעת האב, יש אומר

של חבירו שלא ברשות שיתבאר לקמן בסימן  שע"ה ויש חולקין. עכ"ל 
 הרמ"א. 

והנה הדיעה הראשונה שברמ"א זהו דעת המהר"ם המובא במרדכי 
בב"מ סימן שמ"ו והנה דברי המהר"ם מובאין בשני מקומות בשינוי 

שהמלמד לא דיבר  לשון בלשון אחד מופיעה שיטת המהר"ם באופן
כלל עם האב   וזהו דין יורד ללא ידיעת הבעלים כמו שמצינו בשו"ת 
הרשב"א ח"ז סימן תקט"ז שמיוחסות התשובות למהר"ם מתשובה 
תק"ח וז"ל: אדם שהלך למדינת הים ובא אחר ולימד את בנו צריך ליתן 
לו שכר לפי שהוא כמו שדה העומד ליטע ואמרינן היורד לתוך שדה 

 ידו על העליונה.שמין ו
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ובאופן אחר מובאת דעת המהר"ם שמלמד את בנו מדעת אביו אלא 
שלא הבטיחו שכר וכמ"ש במרדכי פ"ו סימן שמ"ו ובהגהות מרדכי 
כתב וז"ל נשאל להר"מ מלמד שאמר לו בעה"ב למוד בני ולא נדר לו 
שום דבר ולאחר הזמן לא רצה ליתן לו שום דבר הואיל שלא נדר לו 

שצריך ליתן לו לפי הזמן שלמד הן רב הן מעט כמו כלום והשיב 
 שרגילין ליתן במקום אחר ואין לעכב לו שכר טורחו עכ"ל. 

דלפי צד השני כפי שמובא במרדכי אין ראיה מדברי המהר"ם לנידון 
דידן  ולצד זה  צדקו דברי הש"ך ס"ק ג' המובאין להלן  במה שהעיר 

ן הרמ"א אולם לפי דברי ע"ד הרמ"א דאין ראיה מדברי המהר"ם לנידו
המובאין בתשובות הרשב"א המיוחסות למהר"ם אין מקום להשגת 

 הש"ך ושפיר צדקו דברי הרמ"א כפי שיבואר להלן.  

והגר"א ס"ק ו' הביא דמקור דברי המהר"ם מהתוספתא ב"מ פ"ז ה"ד: 
הראם בתוך שלו והלכו ועשו בתוך של חבירו הוא אין נותן להם כלום 

 טלים מבעה"ב מה שההנו אותו עכ"ל. והן הולכים ונו

והגר"א לשיטתו דמדמי די"ז דמלמד בן חבירו לדין יורד לשדה חבירו  
וס"ל דהו"ה בשדכן וסרסור שלא נתמנו, שנוטלים שכרם מדין יורד, 
כמ"ש בחו"מ סי' קפ"ה סקי"ג בשם המהר"ם מרוטנבורג וז"ל: פירש 

רסור בא מעצמו, הר"מ טעמא דסרסור נוטל שכר אע"פ שלא שלחו, והס
כמו יורד לשדה חבירו ונטעה, דאמרינן בב"מ ק"א א' איתמר היורד 
לשדה ונטעה שלא ברשות אמר רב שמין לו וידו על העליונה, וכן 
בסרסור כיון שהוא עשוי למכור". והיינו כשם שיורד לשדה חברו 
העשויה ליטע ונטעה שלא ברשות ידו על העליונה, הו"ה בסרסור, כיון 

או הבית או הסחורה עומדים למכירה, ידו על העליונה. ונוטל שהשדה 
 דמי תיווך כפי המנהג. 

וכן כתב הגר"א חו"מ סי' פז ס"ק קי"ז גבי שדכן וז"ל: "דין שדכנות 
כתב מהר"ם שהוא מדין היורד לשדה חבירו שלא ברשות שאם היתה 
שדה עשויה ליטע שאומדין כמה אדם רוצה ליתן שדה זו לנוטעה כמ"ש 
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ב"מ ק"א ע"א והוא כמו סרסור כמש"ל סי' קפ"ה סעיף י' בהג"ה וכמו ב
 שצריך ליתן לסרסור כמ"ש בב"מ ס"ג ע"ב עיי"ש.

אלא דיש להעיר בדברי הגר"א דכתב את דברי המהר"ם ע"ד הרמ"א 
בסימן פ"ז וקפ"ה והתם לא מיירי כלל מדין יורד שהרי מיירי שיורד 

בסימן של"ה וכן יש להעיר מדעת והיה יותר מובן אילו היה מביאם 
שהרמ"א בסימן קפ"ה הביא שיטת המהר"ם ללא חולק ואילו בסימן 

 של"ה הביאם במחלוקת.

אלא כפי הנראה אין הדבר ברור ומוחלט שכל מתווך יש לו דין יורד 
לשדה חבירו כפי שיבואר ומאידך הדיעה השניה שהביא הרמ"א דעת 

ד את בן חבירו הרשב"א שהובאה בתשובות בסימן תרמ"ה דהמלמ
פטור ולא דמי ליורד לשדה חבירו כפי שיבואר להלן וכפי שהוכיח 
מפרק המדיר כדלהלן )ועיין להלן מה שהערנו דדברי הרשב"א סתרי 

 אהדדי ובישוב הדברים(.

וביותר דהש"ך שם סק"ג דחה דברי הרמ"א וס"ל דהעיקר כהרשב"א 
א גרע מיורד וז"ל: ולפענ"ד ליכא למ"ד הכי, דלא קאמר המהר"ם  דל

לתוך שדה חבירו שלא ברשות, אלא לומר דכמו דהתם משלם כיון 
שנהנה, ה"נ הכא כיון דאמר לו למוד עם בני וגלי דעתיה דניחא ליה 
משלם מה שנהנה. ואפי' תימא דדעת מהר"ם כמ"ש הרב, מ"מ לפע"ד 
עיקר כהרשב"א דראייתו ברורה מש"ס פרק אין בין המודר דף לז ע"א 

א"ש בפירושו שם ד"ה אם והר"ן שם ד"ה ואם, וכן וכן משמע בר
בתוספות שם דף ל"ח וכן כתבו כל הפוסקים בסתמא דהמודר הנאה 
מחברו אעפ"י שאסור ללמוד עמו במקום שנוטלים שכר, מ"מ מותר 

 ללמוד עם בנו וכמ"ש ביו"ד סי' רכ"א סע' ב' ע"ש". 

, ואף אם חזינן בדברי הש"ך תרתי חדא דדברי המהר"ם  לא דמי ליורד
לדעת מהר"ם דמי ליורד, מ"מ העיקר לדינא כהרשב"א, שאין לו דין 
יורד, שאם מגיע לו שכר כדין יורד אמאי מותר לו ללמוד עם בנו במקום 
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שנוטלים שכר. וא"כ הו"ה בנידון דידן לדעת הש"ך אין לסרסור שבא 
 מעצמו שלא מדעת המוכר דין יורד ודלא כדעת הגר"א.

ך להשיג ע"ד הרמ"א שהבין דהמהר"ם מיירי והנה במה שכתב הש"
דמלמד את בן חבירו  "מדעתו" ולא כמ"ש הרמ"א דמיירי שלימד את 
בנו שלא מדעתו המעיין בדברי המהר"ם שמובאין ברשב"א יראה 
להדיא כדברי הרמ"א דמיירי בלא ידיעתו שהרי כתב "אדם שהלך 

המהר"ם  למדינת הים ובא אחר ולימד" וכל השגת הש"ך רק לפי דברי
המובאין במרדכי שכתב בזה"ל נשאל להר"מ "מלמד שאמר לו בעה"ב 
למוד בני" וכפי שצויין במראה המקומות ע"ד הרמ"א וכבר העיר זאת 

 בהגהות  "מעשה בצלאל". 

הרי לפנינו מחלוקת ראשונים ואחרונים בעושה פעולה  שלא מדעתו, 
יורד ומאידך דעת אם יש לו דין יורד דלדעת המהר"ם והגר"א  יש לו דין 

הרשב"א והש"ך שאין לו דין יורד  ולכאורה סגי בזה שלא נוכל להוציא 
 ממון מידי המוחזק.

אלא דיש להבין בתרתי, דמחדא ברשב"א איתא שמלמד את חבירו 
מלשלם וצריך להבין מהו החילוק בין מלמד בן חבירו לדין יורד -פטור 

לן מר מהו ההבדל  לשדה חבירו. דהש"ך כתב רק דלא דמי  ולא ביאר
ונראה שפשוט לו דלא דמי ולא טרח להואיל החילוק דלכאורא דמי 

 להדדי כדברי הרמ"א והגר"א.

ומאידך מסוגיית הגמ' בפרק המדיר דף ל"ז ע"א דאיתא דמותר למודר 
הנאה מחבירו ללמד את בן חבירו ובע"כ שאין לו דין יורד שמגיע לו 

דהמודר הנאה אסור לו דכיון  שכר דאי לאו הכי כיון דבעי לשלם ברור
 שחוסך לו שכר לימוד.

ועל שאלתנו הראשונה מה חילוק דין מלמד את בן חבירו מיורד לשדה 
חבירו צ"ל דהנה איתא במשנה בכתובות דף ק"ז ע"ב מי שהלך למדינת 
הים ועמד אחד ופירנס את אשתו חנן אומר איבד את מעותיו נחלקו עליו 

 הוציא ויטול ע"כ תו"ד המשנה.בני הכהנים ואמרו ישבע כמה 
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והיינו דמי שהלך למדינת הים והשאיר את אשתו בעירו ללא מזונות 
ועמד אחד ופירנס את אשתו ללא שנתבקש לכך ע"י הבעל לדעת חנן 
איבד את מעותיו ואין הבעל חייב לו מאומה שהרי לא קיבל ממנו מידי 

 שפריעת חוב אינה נחשבת קבלת ממון אלא רק מניעת ריוח.

והקשו התוס' בד"ה חנן, ליכא לאקשוי מהא דקיי"ל דף פ' היורד לתוך 
שדה חבירו ונטעה שלא ברשות דשמין לו כאריס ולבונה חורבתו של 
חבירו דנותן לו מה שההנהו דהתם השבח בעין, ודין הוא שיטול, אבל 
הכא לא השביח שום שבח, אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולא מידי 

מבריח ארי מנכסי חבירו עכ"ל חזינן מדברי התוס' יהיב ליה, והוה כ
 דדין יורד לשדה חבירו שמחייב זהו באופן שהשבח בעין.

וכן כתב הריטב"א וז"ל אלא ע"כ טעמא דמילתא משום דיורד לשדה 
חבירו שבחו וחידושו ניכר משא"כ בפורע חובו שאין שבחו ניכר והרי 

א שבח שאינו ניכר הלוה עומד בנכסיו כמו עכשיו ומה שגרם לו פטור
הוא עכ"ל  ובזה חשיב ממוני גבך לחייבו ממון אבל באופן שרק הצילו 
מהפסד שרק הצילו מהפסד אף שכעת ברור שהרויחו שלא הפסיד ממון 

 מ"מ בזה חשיב רק מניעת ריוח ובזה לא מחוייב ממון.

ולפי"ז הכא במתווך לא חשיב יורד לשדה חבירו דרק הצילו מהוצאות 
א קונה ובזה חשיב רק כמבריח ארי   וזו כנראה סברת ומטירחא למצ

הש"ך דלא דמי מלמד בן חבירו וסרסור ושדכן לדין יורד דבהם אין 
 השבח בעין אלא הרויחו מהפסד ומהוצאות.

וכן ביאר הפני יהושע וז"ל ע"ד התוס' בדף ק"ח בד"ה הא מני חנן 
יניה שכתבו ולא דמי לעושה לו מלאכה דאסור אע"ג דלא מצי תבע מ

וכו' והקשה המהרש"א ז"ל אמאי פשיטא להו דלא מצי תבע מיניה ומאי 
שנא מיורד לשדה חבירו ונטעה שלא ברשות שכתבו לעיל דחייב. ולא 
ידענא מאי קשיא ליה דהא מסקו התוספות לעיל דלא מחייב אלא משום 
דהשבח בעין משא"כ הכא דסתמא קתני דאסור לו לעשות מלאכה 

במלאכה שאין השבח בעין דלא מצי תבע ליה משמע דאיירי אפילו 



 

23 

אפי"ה אסור כן נראה לי עכ"ל הפנ"י.  דחזינן דס"ל בשיטת התוס' דכל 
 שאין השבח בעין לא מחייב.

וכן כתב המחנה אפרים הלכות נזקי ממון סימן ב' בסופו דבמאכיל 
בהמתו של חבירו חייב בעל הבהמה לשלם מה שההנהו רק אם הבהמה 

שבח בעין אבל היכא דליכא שבחה בעיניה דמי נתפטמה והשביחה 
 למבריח ארי והוכיח דבריו מדברי התוס' הנ"ל בכתובות דף ק"ז  עיי"ש. 

וכן כתב באולם המשפט חו"מ סימן שצ"א על דברי הש"ך ס"ק ב' דרק 
בשבח בעין יש דין יורד אבל בפעולה שעושה לחבירו ולא הוי בעין אינו 

יואב סימן ט' בהבנת התוס' דרק  משלם מדין יורד וכן נקט בחלקת
בהשביחו שבח בעין משלם מדין יורד לשדה חבירו וכן מבואר במרכבת 
המשנה הלכות גזילה פ"ג ה"י דכל שההנאה אינה בעין אינו משלם מדין 

 יורד לשדה חבירו.

אלא דיש להעיר איך יתיישבו דברי הפנ"י והמחנ"א דס"ל בהבנת התוס' 
דהנה כתב הרמ"א בסימן רס"ד סעי' ד'  דהחיוב רק כאשר שהשבח בעין

דאדם שהוציא הוצאות כדי לשחרר אדם ממאסר חייבים לשלם לו את 
ההוצאות וכן בכל טובה שעושה לחבירו וזהו מדין יורד לשדה חבירו 
וכמבואר שם ובאמת זה מבואר בגמ' בדף בכתובות דף פ' דמי שהוציא 

ב בעל הממון הוצאות להביא ממון חבירו אצלו ממקום רחוק דחיי
לשלם לו מדין יורד דחזינן דלא כהבנת הפנ"י והמחנ"א דס"ל דדין יורד 
זהו רק באופן שהשבח בעין דכאן זהו תשלום עבור הוצאות וחשיב 
כמבריח ארי )וכבר עמד בזה הרשב"א וז"ל וא"ת הכא מאי נשבע ומאי 
נוטל דהא ליכא שבח כלל דקרנא קרית להו לכולהו ארבע ושבח אין 

 כאן(.

וכבר תפס על הפנ"י באמרי בינה דיני נדרים סימן ט"ו בסופו )עמוד נ"ד 
עמוד שני( וז"ל ובפנ"י כתב דביורד לתוך שדה חבירו לא חייב אלא 
משום דהשבח בעין משא"כ בנודר סתמא קתני דאסור לעשות לו 
מלאכה משמע אף במה שאין השבח בעין דלא מצי תבע ליה אפי"ה 
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בכל דבר שאחד עושה טובה לחבירו דבר  אסור ודבריו מוקשים דהא
 שנהנה בו חייב לשלם כמבואר סימן רס"ד עכ"ל.

וכן העיר על המחנ"א בשו"ת בית שלמה וז"ל ומש"כ המחנ"א ראיה 
מדברי התוס' בכתובות כונתו למ"ש התוס' דף ק"ז בד"ה חנן שכתבו 
התוס' בלשונם דהתם השבח בעין אבל באמת התוס' לא נתכונו בזה רק 

ט פריעת חוב הוא דאתי עיי"ש ועיין בברכת שמואל עמ"ס נדרים למע
סימן כ"א העיר ע"ד הפנ"י וז"ל וצריך הבנה מה הוא הדבר שאין השבח 

 בעין הא כל מלאכה הוי שבח. 

ולכן ביארו הם הבנה אחרת בביאור דברי התוס' שאין כונת התוס' 
שבח דבעינן שבח בעין כהבנת הפנ"י ומחנ"א אלא כל הנאה חשיבה 

בעין ולא באו לאפוקי אלא מניעת ריוח כדוגמת מבריח ארי דזהו מניעת 
הפסד אבל לעולם כל קבלת הנאה חשיב שבח בעין וכן ביאר הנתיבות 
על דברי הרמ"א סימן רס"ד ס"ק ד' במש"כ כל הנאה וטובה וז"ל והיינו 
שהשביחו כגון שאמר לו אכול עימי או דור עמי חייב לשלם  בר"ן דף 

פי הרי"ף אבל כשמצילו מן ההיזק דינו כמבריח ארי וכהשבת ס"ג מד
אבידה ע"כ תו"ד דחזינן דס"ל דכל הנאה חשיב שבח דלפי הבנה זו 

 בדברי התוס' אין סתירה לדברי הגר"א.

מציין  ואדרבא המעיין בדברי הגר"א על דברי הרמ"א רס"ד ס"ק י"ג
נכסי לדברי התוס'  בב"ק נ"ח סוד"ה א"נ שכתבו דהיכא שמשביח 

חבירו אינו דומה למבריח כגון יורד לשה חבירו ומקיף חבירו מארבע 
רוחותיו ועוד וזהו כדבריהם בכתובות דף ק"ז עיי"ש הרי דלדעת הגר"א 
אדרבא דברי התוס' הובאו ברמ"א דמש"כ שכל טובה או הנאה חייב 

 לשלם היינו באופן שיש שבח בעין.

ש"ך ודעימיה דהש"ך נמצא אפשר דבהבנת תוס' זו נחלקו הגר"א וה
דפשיטא ליה דמלמד את בן חבירו לא חשיב כיורד לשדה חבירו סבר 
בהבנת התוס' כדברי הפנ"י והמחנ"א דבעינן שבח בעין כדוגמת יורד 
לשדה חבירו שהשבח ניכר בעין ע"י הנטיעות שנטע ולא רק הנאה 
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בעלמא ולכן מלמד את בן חבירו פטור דרק מונע ממנו תשלום למלמד 
ז דעת הרשב"א בתשובות כדברי התוס' ושפיר כתב החלקת יואב ולפי"

דלא קיי"ל כתוס' בזה משא"כ הגר"א ודעימיה סבר בהבנת התוס' 
כדברי הב"ש והפנ"מ דסברו בהבנת התוס' דמש"כ דבעינן שבח בעין 
בא לאפוקי מניעת הפסד כדוגמת מבריח ארי אבל כל שקיבל הנאה אף 

ו ולפי"ז אין דברי התוס' כשיטת שלא בעין חשיב כיורד לשדה חביר
 הרשב"א בזה.

אלא דיש להעיר דברשב"א בחידושים דף ל"ג שכתב וז"ל עמד אחד 
ופרנס את אשתו הניח מעותיו על קרן הצבי הניח מעותיו מסתברא לי 
דדוקא בפורע ומפרש שמחמת מזונות שחייב לה בעלה הוא נותן לה 

שיפרע לה בשבילו והיא דבכה"ג הוא אינו חייב לשלם כיון דלא א"ל 
נמי אינה חייבת לשלם שהרי לא לוותה ממנו ולא אכלה אלא בתורת 
פרעון חוב אבל כשפרנס סתם חוזר הוא וגובה שכל המפרנס סתם אינו 
מפרנס בתורת מתנה אלא בתורת הלואה והראיה מיתומים שסמכו אצל 

ך בעל הבית דיתומים קטנים אינן יכולין להתנות ועוד מן היורד לתו
שדה חבירו ונטעה שלא ברשות שחייב בעל השדה לשלם ולא אמרינן 
שכיון שירד לתוכו סתם לא נתכון זה אלא למתנה וכו' וכו' וסיים: וכיון 
שכן המפרנס אשת חבירו סתם לא בתורת מתנה מפרנס ולא בתורת 
פרעון חיוב מזונות הבעל אלא בתורת מלוה והיא או בעלה חייבין 

ן שכן המפרנס סתם אשת חבירו הרי הוא חוזר לשלם ונראה לי דכיו
ונפרע מן הבעל כיון שהבעל חייב במזונותיה בתנאי בי"ד דהו"ל כיורד 

 לתוך שדה חבירו כדאמרן עכ"ל.

ומתבאר מדברי הרשב"א דאף באופן שאין שבח בעין חשיב כיורד 
לשדה חבירו דהא ס"ל דכאשר יורד סתם חייב אף שאין השבח בעין 

ש הנאה חייב מדין יורד וא"כ סותר לדבריו בשו"ת סימן כעת אלא כל שי
תרמ"ה דגבי מלמד את בן חבירו לא חשיב כיורד וביארנו שזהו משום 

 דבעינן שבח בעין.
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והנה שאלה זו ברשב"א קמה וניצבה בתוך דברי המחנה אפרים שהרי 
הבאנו דברי המחנה אפרים בסימן ב' דבמאכיל בהמת חבירו חייב 

מה נתפטמה והשביחה שבח בעין אבל היכא דאין לשלם רק אם  הבה
שבח בעין דמי למבריח ארי וכמ"ש התוס' בדף ק"ז וכן מדברי הר"ן 
בשמו של הרשב"א דס"ל בהמת חבירו של מודר הנאה ממנו משום 
שמשביחן בעין אבל כשאינו משביחן שרי דדמי למשיב אבדתו אלא 

לעיל בפרנס  דבסימן ג' הביא המחנ"א דברי הרשב"א בנדרים המובא
אשת חבירו סתם חוזר וגובה דסתם אינו בתורת מתנה אלא בתורת 

 הלואה ודמי ליורד שדה חבירו ולא חלי דדברי הרשבא סותרין זא"ז.

וראיתי שמיישבים דברי הרשב"א בהקדים דברי המגיד משנה בהלכות 
אישות פי"ב הי"ט דהביא דברי הרשב"א גבי זן אשת חבירו בסתם 

דדמי ליורד לשדה חבירו והקשה המגיד משנה על דגובה מן הבעל 
הרשב"א דלא דמי ליורד ונטעה דהתם מביא לו תועלת ומעלה קרקעו 
ומהנהו אבל כאן אינו מביא לו שום תועלת לבעל אלא מסלקו מחוב 

 לזון אשתו ודמי למבריח שאינו חוזר ונפרע ממנו.

ס ובמשל"מ שם מבאר פשט מחודש בדברי  הרשב"א דמש"כ  שבמפרנ
אשת חבירו סתם לא לשם מתנה יהיב אלא לשם הלואה היינו לגבי 
"האשה"  דלאשה עצמה הלוה שאין האשה יכולה לטעון דשל מתנה 
נתכוין וכיון שהאשה מחויבת נמצא שיכול לגבות מהבעל מדין 
שיעבודא דרב נתן כיון שהבעל חייב במזונותיה חוזר וגובה ממנו וא"כ 

מנכסי חבירו דהא האשה חייבת לו כיון אין לזה שייכות למבריח ארי 
שהאכילה וזה בודאי שבח בעין וודאי שהיא חייבת לו אלא שאח"כ 

 גובה מבעלה כיון שהוא חייב לה מזונות.

נמצא לפי"ז דמש"כ הרשב"א לדמות לדין יורד אינו משום שעשה טובה 
לבעל אלא ביחס לאשה שכשם שביורד אין בעל השדה יכול לטעון 

עימדי והיינו דכל מגמת הרשב"א לדמות לדין יורד במתנה עשיתה 
לשדה חבירו דכשם שהבעלים של השדה אינו יכול לטעון ליורד לשם 
 מתנה נתכוין הו"ה שאין האשה יכולה לטעון לשם מתנה פירנסת אותי.



 

27 

ולפי"ד נמצא שאין הרשב"א חולק על התוס' דלעיל וס"ל דבמפרנס כיון 
יורד שלא הוי שבח בעין וזה  שלא השביח לבעל של האשה הלא הוי

כדבריו בדף ל"ח דרק בפטמה בעין אסור במודר הנאה וחייב לשלם לו 
 כפי שכתב המחנ"א.

 

 

 

 

 ב'

 מוכר שהודיע למתווך שלא ישלם לו שכר טירחא

דהנה בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ג סימן ט"ו הביא נידון בדבר שאלתו 
פלוני ימצא בראובן שעבר דרך העיר אחת ואמר לשמעון שבמקום 

לקנות יין כרצונו בעד סכום כזה כי כמדומה לו שנמצא שמה יין במחיר 
כזה וכשבא ראובן למקום הלז אמר ללוי שילך להמרתף לראות אם 
נמצא שם מאותו מין ויודיע לשמעון והלך לוי להמרתף והודיע לשמעון 
ושמעון נסע שמה ולא הודיע לראובן ולוי, וקנה את היין בעד סכום כזה 
וכעת ראובן תובע משמעון שכר סרסרות עבורו ועבור לוי ושמעון 
משיב כי ידעתי כי אתה שותף להמרתף ולא עלה על דעתי שבתורת 
סרסור באת וגם לוי כתב לי בפקודתך וראובן משיב כי באמת היה שותף 
אך זה איזה שנים שסילק את עצמו מהשותפות ובא רק בתורת סרסור 

להודיעך שבאתי בתורת סרסור ע"כ תורף ולא עלה על דעתו שאצטרך 
 השאלה.

והשואל סבר כיון דלא גילה שבתורת סרסור בא אין לו דין סרסור ובפרט 
שלא שום פעולה בהשתוות המקח וכתב המהר"ש ענגיל להקדים דברי 
המהרא"י הלוי ח"ב סימן קנ"א בנידון שהמוכר אמר להסרסור קודם 
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באופן אחר לא ימכור והביא המכירה שאינו רוצה ליתן שכר סרסרות ו
דברי הפרי תבואה המובא בפת"ש חו"מ סימן רס"ד דהנה בפרי תבואה 
ח"ב סימן נ"ח דן בראובן ששכר ערלים בשעת שריפה שיצילו מביתו 
שתי תבות ונתן להם עשרה זהובים ואח"כ נתברר שאשתו הצילה תיבה 

ון אחת ולא רצו הערלים להחזיר לו חמישה זהובים והלך לבית שמע
וסיפר לו בעד החמשה זהובים שנשאר לו ביד הערלים ושרוצה להציל 
תיבת שמעון בעבורם ושמעון ישלם לו ע"ז חמשה זהובים ושמעון 
השיב בלאו הכי ישתקעו החמשה זהובים וראוי לך שתעשה לי טובה זו 
בחינם וראובן החזיק בדעתו שכן ישלם לו חמשה זהובים ועל סמך זה 

ביתו של שמעון ותובע חמשה זהובים משמעון צוה לערלים להציל מ
 ופסק שצריך לשלם לו עיי"ש בראיותיו.

אלא דבמהרא"י הלוי ח"ב סימן קנ"א הקשה מהגמ' בשבועות דף מ"ה 
ע"ב שקיי"ל ששכיר הוא מהנשבעין ונוטלין ולכן נאמן בשבועה לומר 
שעבדתי אצל הבעלים ולא קיבלתי שכר אולם אמר רב נחמן אמר 

נו שהשכיר נשבע ונוטל אלא כששכרו הבעלים בפני עדים שמואל לא ש
והם  מעידים שהבעלים שכרו לעבוד עימו וכן מעידים שהשכיר באמת 
עשה את המלאכה רק אז נאמן השכיר אבל אם שכרו שלא בפני עדים 
נאמן בעל הבית לטעון שכבר שילם לו ופטור אף בלא שבועה במיגו  

 .שיכול בעל הבית לומר לו לא שכרתיך

ואם כהפרי תבואה שאף בשלא שכרו ופירש שאינו רוצה לשלם בכ"ז 
צריך לשלם לו, א"כ אין זה מיגו, דאף אם  היה טוען לא שכרתיך היה 
צריך לשלם מדין יורד לשדה חבירו , אלא ודאי דיש לו מיגו דאי בעי 
אמר לא שכרתיך ואמרתי שלא אשלם לך ופטור, דלא כהפרי תבואה, 

 פרי תבואה.ומכח זה חלק על ה

והמהר"ש ענגיל תמה עליו שהרי בפנ"י כבר הקשה לקושיא זו, דהנה 
בסימן פ"ט סעיף א' כתב השו"ע שהשכיר הוא מהנשבעין ונוטלין כיצד 
השכיר שעושה מלאכה אצל בעל הבית ותבע שכרו ואמר ליה בעל הבית 
פרעתיך את שכרך נשבע השכיר ונוטל בד"א כשיש עדים ששכרו 
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אכה אבל אם לא היה שם עדים מתוך שיכול לומר לא ושעשה עימו מל
 שכרתיך נאמן לומר שכרתיך ופרעתיך ע"כ תוכן דברי השו"ע.

והקשה קצות החושן בסעי"ק ד' תמה על זה דלמה צריך עדים ששכרו 
דהא כיון שעשה עימו מלאכה צריך לשלם כדין היורד לתוך שדהו 

צריך עדים גם חבירו העשוי ליטע וכונתו להקשות דבשו"ע כתוב ש
ששכרו וגם ושעשה עימו מלאכה והלא די  בזה שיש עדים שעשה אצלו 
מלאכה  סגי דהא דאף שלא שכרו חייב לשלם לו מדין יורד לשדה 

 חבירו.

ותירץ קצוה"ח דנהי דצריך לשלם אע"פ שלא שכרו אבל תקנת שכיר 
ליתיה גביה כיון שלא שכרו ואם כן נאמן לומר פרעתיך במיגו דלא 

ך ופרעתיך דבזה לא שייך תקנת שכיר כיוון דמעצמו ירד לא שייך שכרתי
כדי חייב וכנראה צריך לומר דכל תקנת חז"ל היתה באופן שהשכירו 
ובל"ז לא היתה תקנה אלא דהקשה ע"ז דאם יאמר שלא שלא שכרתיך 
אלא ירד מעצמו בכה"ג לא נאמן לומר פרעתיך דקיי"ל בסימן שע"ה 

ן זה לא יהני לומר שפרע שדרך אדם לא דכאשר אדם לא מחוייב באופ
לשלם באופן רק אם תובעים אותו וע"ז כבר השיב הנתיבות בסימן פ"ט 
סק"ו דכיוון דמיירי בשדה שעומדת ליטע והכל גלוי ששוכר פועלים 
והראיה שמשלם לו שכר מלא בכה"ג ברור שצריך לשלם דאף שלא 

 לשלם. תבעו ולא שכרו מ"מ בכה"ג דגלוי לעולם שפיר מחוייב

ולפ"ז נמצא דאין ראיה מהסוגיא דשבועות )מה:( נגד הפרי תבואה, 
דהתם איירינן דאין עדים ששכרו כמש"כ התומים והקצות החושן, ומצי 
לומר שכרתיך ופרעתיך, במיגו דאי בעי אמר לא שכרתיך אלא מעצמך 
ירדת ופרעתיך דנאמן כנ"ל. ומכח זה הסיק מהר"ש ענגיל כהפרי 

נה אף שהתנה שלא ישלם כיון דסו"ס נהנה לא יועיל תבואה, דכל שנה
לו דבריו דאם אינו חפץ בטובת המתווך שיאמר לו טול את ההנאתך ולך 

 אלא שאם מקבל את את ההנאה שפיר חפץ בהנת חבירו אלא בחינם.
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אלא שראיתי במנחת צבי ח"ב סימן י"ט עמוד קנ"ה שהקשה דמאי שנא 
המבקש לקנות מחברו מקח, ממש"כ השו"ע בסימן רכ"א שכ' וז"ל: 

מוכר אומר במאתיים אני מוכר לך, והקונה אומר איני לוקח אלא במנה, 
והלך זה לביתו וזה לביתו ואח"כ נתקבצו ומשך זה החפץ סתם, אם 
המוכר הוא שתבע את הלוקח ונתן לו החפץ אינו נותן לו אלא מנה, ואם 

עכ"ל, הלוקח הוא שבא ומשך לחפץ סתם  חייב ליתן לו מאתיים 
ומקו"ד  מהתוספתא בקידושין פ"ב הי"א והביאוה כל הפוסקים להלכה, 
א"כ גם בני"ד נימא הכי דכיון שהמוכר התנה שלא ישלם דמי תיווך, 
והמתווך שתק והביא לו קונה, א"כ הסכים לתנאי של המוכר ומחל על 

 הדמי תיווך.

ה ונראה בפשטות ליישב דשאני התם דיש קציצה אלא שנחלקו מהו גוב
הסכום בזה שפיר נשנה שכל שחזרו אח"כ זהו על דעתם האחרונה 
משא"כ הכא בתיווך אף שהתנה שלא ישלם לו תיווך ומוכן למכור רק 
בתנאי "שלא ישלם" "שכר טירחא כלל" ובזה סותרין מעשיו את פיו 
שכיון שאינו חפץ היה לו לומר טול הנאתך ובזה שהמשיך להינות 

השומה הידועה בשוק כיון שסו"ס נהנה  ממעשי חבירו יש לו לשלם את
ממנו ואין פיו ומעשיו שוים משא"כ בשו"ע סימן רכ"א יש לו קציצה 
אלא שמתווכחים מהו גודל השומה שעליו לשלם בזה שפיר ניתן שמשך 

 על דיברתו האחרונה.

וראיתי בשערי יושר ח"א )להגאון הצדיק והחסיד רבי אשר חנניה 
פן דומה וז"ל: יש לחלק בין ההיא דהתם זצוק"ל( עמוד רל"ד שישב באו

לני"ד, דהתם כיון ששני הצדדים קצצו תמורה זה בכה וזה בכה, א"כ 
כשהמוכר בא ללוקח ונותן לו החפץ שיקנה אותו, הוי אומדנא דמוכר 
שנתרצה לקציצה של הקונה, לכן המקח חל ע"פ הקציצה של הקונה, 

ד כיון שאינו מוכן לכן המקח חל ע"פ הקציצה של הקונה, בעוד שבני"
לקצוץ לו שום תמורה על עבודתו, ליכא אומדנא דמוכח דמה שהלך 
ועבד להמציא לו קונה והשביח את מקחו נתרצה לעבוד לו בחינם, לכן 
לא הפסיד את שכרו, ומה ששתק זה מפני שחשב שאח"כ אתבע אותו 
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בבי"ד כדין יורד שלא ברשות בשדה העשויה ליטע על מה שהשבחתי 
טרחתי למצוא לו קונה, וכן א"ל הגרי"ש אלישיב )שליט"א( למקחו ו

 זצ"ל עיי"ש. 

ובמנח"צ שם יישב  באופן דומה ותו"ד שדוקא במכר או בקידושי אשה 
שהדרך להתוכח על גובה המחיר בזה אמרינן שאם תבע אחד 
הצדדיםגילה דעתו שמוותר לרעהו וניחא ליה במה שתבע משא"כ 

מורת שכר א"כ מסתמא עשה מלאכה במתווך שהמנהג שעושים עבור ת
 עבור לקבל שכר כפי המנהג.

וכן הכריע בהליכות ישראל סימן כ"א ס"ק י"ח דלא מיבעי באופן 
ששתק ולא מיחה דפשיטא שצריך לשלם, אלא אפילו באופן שמיחה 
מעיקרא שאינו מוכן להשתתף בהוצאות, בכ"ז צריך לשלם כיון שאנו 

ברי החזו"א בב"ב סימן ס"ב )סק"ו( יודעים שכן ניחא ליה והסתמך על ד
כתב שדין שדה העשויה ליטע הוא אפילו במיחה בו שלא ליטע, כיון 
שאינו טוען עתה טול, או דידענו דניחא ליה וכו', והביא מדברי הרמב"ן 
שנסתפק כשמיחה בו קודם ועשויה ליטע דאפשר שאינו נותן לו כלום, 

ישלם עיי"ש עכ"ל, ותמה החזו"א דכיון דהשתא ניחא ליה למה לא 
ומבואר בחזו"א דאע"פ שמיחה וגילה דעתו לפני קבלת ההנאה  שלא 
ניחא ליה בהנאה זו, אם לאחר שקיבלה ניחא ליה בה )דאינו טוען טול(, 
מה בכך שמעיקרא מיחה שלא ניחא ליה, סו"ס כיון דהוי שדה העשויה 

 .ליטע ולאחר שנטע ניחא ליה בכך, פשיטא שצריך לשלם הנ"ל עיי"ש

והניף ידו בשנית ההליכות ישראל בסי' כ"ח שאפילו אם אמר למתווך 
שאינו רוצה לשלם דמי תיווך ואם אתה רוצה דמי תיווך אל תביא לי 
קונים, אם לבסוף מכר לקונה של המתווך וניכר לב"ד שהשתא ניחא 
ליה בהנאה זו, ובמיוחד באופן שידע לפני המכירה שהקונה נשלח ע"י 

עתו עוד לפני שקיבל להנאה זו, דניחא ליה לקבל הנאה המתווך, וגילה ד
זו מהמתווך, חייב לשלם למתווך לדמי התיווך, ולא חשיב לחייב אדם 
בעל כרחו לקבל הנאה ולשלם עליה, דהא הוא לקחה מעצמו, אלא 

 שהטעה את עצמו במה שחשב שלא יצטרך לשלם.
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דיש אלא שבפתחי חושן בפ"ח מהל' שכירות הערה ס"ד מפקפק בזה 
מקום לחלק שכתב וז"ל: ועכ"פ נלענ"ד שאף בנידון דהפרי תבואה 
אפשר דלא חייבו אלא משום דלא אמר בפירוש שאינו רוצה לשלם, 
אלא א"ל כיון שכספו בלאו הכי אבוד יעשה לו בחינם, וגם בעצם מעשה 
ההצלה גילה דעתו שניחא לו לכן יש מקום לחייבו, אבל כשאומר לו 

לשלם, וכ"ש כשאומר שאינו רוצה בטובתו בשכר, בפירוש שאינו רוצה 
 מסתבר שגם הפרי תבואה יודה שפטור.

והניף ידו בשנית בהל' גניבה פ"ח הערה ל' שכתב וז"ל: נראה פשוט 
שאם מיחה בעל הקרקע קודם שיורד אפילו בשדה העשויה ליטע פטור, 
שמדברי הפוסקים נראה הטעם ביורד שצריך לשלם לו, משום שדעת 

דמסתמא ניחא ליה לבעלים ועל דעת לקבל שכר יורד, וכיון היורד 
שהוא מוחה שאיו רוצה בטובתו ולא ישלם לו, הרי זה מניח מעותיו על 
קרן הצבי, ואין שום סברא לחייב אדם לשלם בעל כרחו אע"פ שנהנה 

 לבסוף.

אלא שמרוב האחרונים משמע שנקטו לחייב  אף באופן שאמר למתווך 
באורחות המשפטים ח"א דף ע"ז ובמנח"צ שלא ישלם לו כמובא 

המובא לעיל ובמשכנות ישראל המובא לעיל ובציץ אליעזר חלק ט"ו 
 .11סימן ס"ז ובספר הלכות מתווכים פרק כ"ב הערה 

וההסבר הוא, כמ"ש בשערי יושר שם דביאר נפלא דאף שגילה דעתו 
 שאינו מוכן לקבל הנאה זו אלא בחינם, ואם לא, לא היה מקבלה, וגם

כשקיבלה קיבלה על דעת כן, וסמך על גילוי דעתו שגילה מעיקרא, 
בכ"ז כיון שסוף סוף קיבל מחברו הנאה ששווה כסף ונהנה ממנה, 
וחברו לא מחל לו על התשלום דהנאה זו, לכן צריך לשלם לו ע"ז, 
ואע"פ שאי אפשר לחייב אדם לקבל הנאה בעל כרחו ולשלם עליה, 

ו לקבל הנאה זו בעל כרחו, אלא המקבל בנידון דידן הנותן לא הכריח
לקח הנאה זו מדעתו, ומה שטעה בהלכה וחשב שע"י שהתנה, לא 
יצטרך לשלם על הנאה זו אף אם יקבלנה ויהנה ממנה, זה לא פוטר אותו 
מלשלם עליה, דהוא הטעה את עצמו, ואין הכי נמי דאם המוכר יטען 
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הנאה זו אינו אף לאחר המכירה שכיון שנתברר לו שצריך לשלם על 
רוצה בה אף לאחר שקיבלה, ומוכן לבטל את המכירה, וניתן לבטלה 

 דליכא פסידא ועיכוב מצד הלוקח, ודאי שיפטר מדמי תיווך.

ובנידון דידן שידע הקונה שיד המתווך בתווך והוא שלחו להועיל לו 
אף שהודיע בפירוש שלא מוכן לשלם שכר טירחא אלא אם ישיגו לו 

שיערב לכיסו מ"מ כיוון שידע שהמתווך השיג לו את הקונה מחיר גבוה 
חייב לשלם לו כיוון שנהנה ממנו דאם לא חפץ בטובתו מדוע המשיך 

 בעיסקא והוא הטעה את עצמו.

ובשלמא אם לדירת המוכר יש הרבה קופצים שירצו לקנותה כגון שהיא 
כ במקום מרכזי וקומה נוחה ומחיר סביר וכיו"ב, דהמוכר לא צריך כ"

למתווך כדי להשיג קונה, באופן שלדעת מומחים אפשר למצוא בקלות 
קונה לדירה )במחיר שמכר( בלי מתווך, והמוכר לא לחוץ למכור 
במהירות, בכה"ג פטור מלשלם למתווך דמי תיווך, כיון שהיה יכול 
להשיג דבר זה בחינם,  ואין דרך העולם לשלם ע"ז דמי תיווך, אלא 

פירסם לדירתו כבר כמה חודשים ולא הצליח שבנידון דידן שהמוכר 
למכור, והמוכר היה דחוק למוכרה במהירות כדי שלא יגרם לו הפסדים 
וקנסות עקב מיסוי שהתחדש בחוק המדינה ושמח בזה כשמחת התרת 

 הספיקות אלא שאינו מוכן לשלם בזה יש לחייבו כמבואר לעיל.

תיווך לא הייתי  ואף באופן שטוען שאם הייתי יודע שאצטרך לשלם דמי
מוכר במחיר כזה, אלא היתי דורש יותר כדי להשלים את דמי תיווך 
שאצטרך לשלם, אם למכירה במחיר שמכר היה צריך למתווך, צריך 
לשלם דמי תיווך, כמתבאר מדברי האג"מ חלק חו"מ סי' מ"ט ענף א' 

 עיי"ש.

 אלא שיש לבעל דין לפקפק בזה שהרי בנידון דידן גם כעת אינו חפץ
בטובה זו ומצידו היה מבטל את העיסקא שהרי לא המציא לו קונה עם 
מחיר גבוה אלא במחיר שכבר מצא ואינו מוכן לשלם דאם יצטרך לשלם 
עליה לא היה רוצה לקבלה, דהיה יכול למצוא קונה כזה בלי מתווך, 
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וניכר לב"ד שבאמת כן באופן שאומר שלא ניחא ליה בהנאה זו,אלא 
לבטל למכירה מכל מיני סיבות מוכן לקיימה  שבדיעבד מאחר וקשה

ויש מקום לדבריו, עיין בחזו"א בב"ב סי' ב' )סק"ד( שנוטה לומר דאף 
בשדה העשויה ליטע ידו של היורד על התחתונה, דכיון שרק בדיעבד 
נתרצה לקבלה, הו"ל כאינה עשויה ליטע, וא"כ הכי נמי בני"ד ידו על 

ר טרחה כשאר שכיר יום )ולא התחתונה ואין לו אלא יציאותיו ושכ
כקציצה המקובלת למתווכים(, כמבואר בש"ך בס' ש"ו )סק"ה( שגם 

 שכר טירחתו הוא בכלל יציאותיו עיי"ש.

ובנידון דידן אף שטרח למצא קונה ולא הצליח זה מחמת שביקש מחיר 
מופרז ואף אם ישנו ספק אם היה יכול להשיג קונה מ"מ הבית דין 

אופן מלא אלא בדיעבד שהרי היה לו קונה התרשם שלא ניחא לו ב
ובניכוי שכר ₪  460.000והמתווך השיג לו במחיר  450.000במחיר 

טירחא הרי שהגיע למחיר שכבר היה יכול להשיג ללא המתווך וכעת 
מוכן המוכר לבטל את העיסקא אלא שיגרם לו הפסד של מיסוי יש 

דמי הוצאות לפוטרו מדמי שכר טירחא מושלם אלא ישלם כחצי אחוז 
 כמובא בחזו"א המובא לעיל.

 

 זאת העולה

מתווך או שדכן שמדעתם הצליחו להשיג קונה או מוכר אף שלא  .א
נתבקשו דעת רוב הפוסקים לחייבו כדין יורד לשדה חבירו ויש 
מי שפקפק בזה שדין מתווךאינו כדין יורד לשדה חבירו כיון 

 בדברינו.שאין השבח בעין אלא ישלם שכר הוצאותיו כמבואר 
מתווך שהציע דירה לקונה או שהמציא למוכר קונה לדירתו  .ב

והמוכר מתנה במפורש שלא ישלם לו שכ"ט כל שקיבל את 
הצעתו וביצע את העיסקא חייב לשלם לו שכ"ט מלא כיוון 
שנהנה ממנו וחפץ בשירותיו של המתווך אלא חפץ בחינם בזה 

 חייב לשלם. 
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יכול היה להשיג את אם נראה לבית הדין שלא הינה אותו ש .ג
הקונה בקלות או שהמחיר לא גבוה והיה ביכלותו של המוכר 
להשיג קונה במחיר זה וגם כעת מוכן לבטל את העיסקא אלא 
שלאחר מעשה יש לו הפסד מביטול העיסקא אם ניכר לבית הדין 

 שכך הדבר אינו חייב לו שכ"ט אלא הוצאות בלבד.
ה לו צריך לקבל חוות אם נראה לדיינים שטוען כך לפי שכך נרא .ד

דעת שתאשר את הדבר כיון שאדם קרוב אצל עצמו ואם יש ספק 
 לדיינים יש להטיל פשרה לפי ראות עיני הדיינים.
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 שני מיני וסת הגוף
 

 הרה"ג מאיר מאירי  

 ראש הכולל

 א.

כתב הטור בסימן קפ"ט גבי וסת מקרי הגוף וז"ל: 'וכולן אין חוששין 
להן אלא לשעתן. כיצד, היתה רגילה לראות עם התחלת הוסת מיד 
אסורה כל זמן המשכת הוסת, היתה רגילה לראות בסופו, אינה אסורה 

במה דברים אמורים בזמן שכל הראייה מובלעת בתוך אלא בסופו. 
אייה מובלעת בתוך הוסת אלא נמשכת גם הוסת, אבל אם אין כל הר

אחר הוסת, בזה כתב הרשב"א יש אומרים שהיא אסורה מתחילת הוסת 
עד סוף אותה עונה, וי"א שמותרת מיד אחר הוסת, והוא הסכים לסברא 

 עכ"ל. וכן פסק המחבר בסעיף כ"ד. .ראשונה

ונשאלת השאלה מאי שנא? מדוע אם הראיה נמשכה אפי' במקצת, 
הפיהוק למשל, צריכים לחוש כבר עד סוף העונה, ואם לאחר וסת 

 נגמרת הראיה בתוך זמן וסת הפיהוק א"צ לחוש כלל אחר הוסת. 

גם צריך להבין במה חולקות שתי הדיעות שהובאו ברשב"א, וביותר 
לפי דברי הרמב"ן שהעתיק הב"י גבי וסת מקרי הגוף וז"ל: 'הוסתות 

נה חוששת להן אלא שעתן. הללו שהן קבועין לאכילות ולקפיצות אי
כיצד, היתה רגילה בהן לאחר קפיצה מיד או בקירוב לה שעה ושתיים, 
משעבר אותו זמן בודקת ומשמשת לביתה. עכ"ל. משמע שאפילו אם 
תחילת הראיה היא לאחר שעבר הפיהוק חוששים רק לשעת הראיה ולא 
לכל העונה )ומשמע מהב"י שלהרמב"ן אין חילוק בין וסת אכילות 

 קפיצות לוסת מקרי הגוף(.ו

הגר"א בסעיף זה מקשה וז"ל: עיין לעיל סימן קפ"ד סעיף ה' וצע"ג. 
עכ"ל. היינו ששם פסק המחבר 'הרואה מקודם הנץ החמה עד אחר הנץ 
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החמה אסורה בכל הלילה וביום )רק( כשיעור שנמשך בו', ולמה כאן 
יותר  ועד סוף העונה? והשאלה קשה 1פסק שחוששת מתחילת וסת הגוף

ע"פ הרשב"א שמשמע מדבריו שהביא הב"י בסי' קפ"ד שם, שלדעתו 
א"צ לחוש לתחילת היום כלל בכה"ג, והוא המארי דדינא שהביא הטור 

 שכאן יש לחוש לכל העונה שלאחר וסת הגוף.

 

 ב.

שמקשה מדוע אם  2ויש לבאר בהקדים קושיית ותירוץ החוו"ד כאן
רגילה לראות בסוף הוסת של מקרי הגוף  )ראיה המובלעת בוסת(, 
חוששת רק בסופו )היינו רק למשך זמן הראיה(, ואם הראיה שרגילה 
לראות בסופו אינה מובלעת כולה בתוכו אלא נמשכת לאחר מכן צריכה 
לחוש כבר מתחילת הוסת, )חוץ מזה שגם חוששת לכל העונה שאחר 

ירץ וז"ל: 'ונראה הטעם דהוי כוסת הימים דהוי כמוחזקת הוסת(. ות
ביום שתפהק תראה, משום הכי אסורה מתחילת הפיהוק דמתחילת 

 הפיהוק שוב נקרא יום שמפהקת ואסורה. עכ"ל. 

(, וביאור דבריו לענ"ד, דכאשר הראיה מובלעת כולה בוסת הגוף )פיהוק
א מקרה הגוף, הרי זו ראיה שהגורם היחידי המעורב בראית הוסת הו

אבל כאשר הראיה נמשכת גם לאחר וסת הגוף הרי זו ראיה שבראית 
 הוסת מעורב גם מרכיב הזמן )העונה(.

וי"ל שזוהי כוונת הרשב"א שהביא הב"י בהמשך דבריו 'כבר כתבנו 
פשוט בלא דוסתות דגופה בעיטושים ופיהוקים וכיוצ"ב אם הוסת 

בד ואינה חוששת אפילו אינה חוששת אלא לשעת הוסת בל הרכבת ימים
לסוף אותה עונה כו' אבל אם הראיה נמשכת לאחר הפסק העיטוש כו' 

                                                           
 שבזה דומה הדין למה שכתב שם שחוששת כל הלילה. 1
 ביאורים סקל"א. 2
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כן ראיה יש לומר דחוששת לכל העונה ההיא' עכ"ל. היינו שאז היא 
 .המורכבת בימים

וזהו חידושו של הרשב"א בשם היש אומרים שהובא בטור ובזה חולק 
ל, דלדעתם בוסת על המקילים בזה, כולל הרמב"ן שהביא הב"י כדלעי

הגוף אינו מעורב מרכיב הזמן כלל, דגם אם הראיה מתחלת שעה או 
יותר אחר סיום וסת הגוף, וכ"ש אם מתחילה בזמן וסת הגוף רק 
 שממשיכה לאחר גמר וסת הגוף, זהו תהליך שאינו קשור למרכיב הזמן,

בו שורק למרכיב וסת הגוף, ולכן אין צורך לחשוש לכל העונה, רק לזמן 
 איה רגילה לבוא.הר

עפ"ז תתורץ גם שאלת הגר"א, דהראיה שמתחילה כוסת מקרה הגוף 
וממשיכה לאחר מכן אינה כמו ראיה המתחילה בעונת לילה וממשיכה 

ה גם לתוך עונת היום אלא היא ראיה השייכת רק לעונה אחת, העונה שב
מן רואה את וסת הגוף, דאם רואה בזמן הוסת בלבד אינו שייך לענין הז

לעניין העונות ואינה עונה בפ"ע שנאמר שאם הראיה נמשכה לאחריה ו
 הוי כראיה בשתי עונות.

ולפי"ז גם מובן מה שהרשב"א בב"י סימן קפ"ד מיקל בראיה הנמשכת 
לתוך עונת היום לחוש לעונת הלילה בלבד, וכאן מחמיר. דשם הוא 
חידוש לחשוש ליותר מעונה אחת, וכאן כאשר אומרים שהוסת מורכב 

 גם מחשש עונה הוא חשש לעונה אחת בלבד.

על דברי המחבר, שאם נמשכה הראיה  3עפ"ז מובן גם ה'צ"ע' של הש"ך
גם לאחר הוסת אסורה כל העונה שלאחר הוסת, וכתב ע"ז הש"ך דכ"ש 
אם ראתה קודם הוסת צריכה לחוש כל העונה שקודם הוסת עד סוף 

ף, דאפשר דהכא הוסת )ודבריו קשים להבנה כמ"ש האחרונים( ומוסי
אסור כל העונה גם לאחר הוסת וצ"ע עכ"ל. ומובנת סברתו עפ"י מה 

                                                           
 סקס"א 3
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שכתבנו, דכאשר עונת הראיה היא גם מחוץ לוסת הגוף )לפני או אחרי(, 
 אזי מתווסף מרכיב העונה לחשש ובמילא יש לחוש לכל העונה.

 

 ג.

 לפי הסבר הנ"ל בדברי הרשב"א אולי יובנו יותר דברי הב"י, שמביא את
דברי הרשב"א בתורת הבית הארוך, האומר שכאשר נמשכת הראיה גם 
לאחר וסת מקרי הגוף, אסורה כל אותה העונה, ומסיים הרשב"א 
שהרז"ה פסק גם בזה דאין לחוש יותר מזמן הראיה שראתה בתוך וסת 
הגוף, דאזלינן תמיד בתר תחילת ראיה בלבד. והב"י מקשה על הרשב"א 

או ג' ימים כהרז"ה דיש לחוש לעונת  שהוא עצמו פסק בשופעת ב'
תחילת הוסת בלבד, ומדוע כאן חלק על הרז"ה, ומתרץ הב"י דלדעת 

, בין ראתה יותר מכך או אפי' עונההרשב"א זמנה של תחילת הוסת היא 
פחות מכך, חוששת לעונה אחת. אבל עדיין לא מובן מהי דעת הרז"ה, 

ילת הוסת ומדוע שהרי גם הוא פסק בשופעת שחוששין רק לעונת תח
כאן די לו לחוש רק לזמן וסת הגוף ולא לכל העונה. ועוד, ששניהם 
פסקו ברואה בסוף הלילה ונמשכה ראייתה לתוך הנץ דאין חוששת אלא 
לעונת הלילה א"כ קשה לאידך על הרשב"א כקושיית הגר"א הנ"ל. וז"ל 
הרז"ה בהשגות שם 'ולדידן לא שנא רואה בתוך הלילה לאחר הלילה 

תוך הוסת )הגוף( לאחר הוסת, אינה חוששת אלא לתחילת ראייתה ומ
שהיא עיקר. עכ"ל. ובמה נחלקו מאחר ששניהם מסכימים לאותם 

 יסודות. 

וע"פ מ"ש י"ל שנחלקו בסברא שכתבנו, דהרשב"א מחדש שישנה וסת 
מקרה הגוף המורכב גם במרכיב הזמן, היינו שכאשר הראיה נמשכת 

מורכב בזמן מיד בתחילתו, וע"כ זמן  לאחר הוסת זו ראיה שהוסת
תחילתו לחוש לו הוא עונה שלימה, ואילו להרז"ה, גם במקרה זה זהו 
אותו גדר של וסת הגוף כמו כאשר הראיה מובלעת בוסת, שזהו וסת 
שאינו מורכב בזמן והיינו שזמן תחילתו שהוא עיקרו, הוא מה שרואה 
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הראיה לאחר הוסת  בתוך וסת הגוף ואינו מורכב בזמן, ואילו המשך
 אינו אלא דמים יתרים.

 

 

 ד.

ע"פ כל הנ"ל עולה שהרשב"א חידש סברא זו של וסת הגוף המורכב 
בזמן, ואילו הרמב"ן והרז"ה חולקים עליו בזה. ואע"פ שכן נפסק 
בשו"ע בלי שהביא אפי' את דעת המקילין, אולי י"ל דהנפק"מ היא 

נוספים. ולדוגמא בוסת שאפשר לצרף דעת המקילין בצירוף לצדדים 
הקפיצות ואכילות )של דברים חריפים( שהב"י בשם הרמב"ן משווה 
אותם לוסת מקרי הגוף כמ"ש לעיל. הנה בוסת הקפיצות המחבר פוסק 
שאינה נקבעת כוסת לחוד בלא ימים ידועים והרמ"א כותב שנקבעת 
לחומרא, אולי י"ל שבזה סגי לחשוש לזמן הראיה בלבד אף שבא לאחר 

פיצות וכן בוסת אכילת דברים חריפים שהמחבר לא כתב בזה כלום, הק
והרמ"א הביא ב' דיעות בזה, אי הוי כוסת הגוף או כוסת הקפיצות, 

 ואולי גם בזה אפשר להקל במשך זמן החשש.

עתה ראיתי בספר טהרת ישראל ס"ק ק"י ובשוה"ג בבאר יצחק ס"ק 
שי טהרה להקל בוסת קפיצות אם יש לה זמן קבוע רפ"ד בשם מלבו

אחרי הקפיצה שרואה, לחשוש רק לאותה שעה. והוא לכאורה כדעת 
הרמב"ן שהביא הב"י, )ומה שצירף לזה היתר החוו"ד 'דאתיא קביעותא 
דשעה ועקרה לה לוסת שאינו קבוע', לא הבנתי, דנ"ל שבחוו"ד 

ם, ולא בזמן קבוע לאחר שבסעיף י"ז ובסעיף ג' מיירי בשעה קבועה ביו
הקפיצה, שהוא מטעם אחר לגמרי מוסת הקפיצות(. ובבאר יצחק ס"ק 
שע"ז, גבי וסת אכילת דברים חריפים, כותב בפירוש שיש להקל 
כהרמב"ן אם נמשכה ראייתה לאחר סיום הוסת בוסת הקפיצות יש 
להקל לחוש רק עד סוף זמן הראיה, ובוסת האכילות יש להחמיר כוסת 

גוף לחוש כל העונה, כיון שהרמ"א סכ"ג מביא ב' דיעות בזה, מקרי ה
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ובטהרת ישראל שם פוסק שיש להחמיר שהוא כוסת מקרי הגוף. ומ"מ 
מובן שדעת הרמב"ן היא סניף לקולא בכל זה.
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 בעניין תליה במאכולת בדם הנמצא על עד שאינו בדוק
 

 הכולל. ראש -הרה"ג מאיר מאירי 

מבאר את גזרת חז"ל לאסור בכתם הגדול בשו"ת מעיל צדקה סימן כ', 
מגריס, ולהקל בכגריס )ופחות(, דכשגזרו טומאה על הכתם לא גזרו 
רבנן כלל ועל כיוצא בזה לא היתה גזירתם כו' ומשמעות לשון הטור 

: 'לא גזרו חכמים על כתם 1והמחבר נמי משמע הכי דכתב בסי' ק"צ
גם הולך בדרך זו, ומוציא מזה חומרא  2פחות מכגריס' עכ"ל. ובחת"ס

שכל התליה בגריס היא דווקא במוצאת כתם, שאינו אסור אלא מדרבנן 
והם לא גזרו על פחות מכגריס ועוד, דהם אמרו והם אמרו, אבל בבדקה 

, 3עצמה בעד לא בדוק שאז יש חשש  דאורייתא דסברה הרגשת עד הוא
ומרים לתלות עד כגריס, בזה אפשר לתלות רק בתליה מציאותית, ואין א

כיון שהכינים בימינו קטנות ואין דמן מתפשט עד כדי גריס, ע"כ אפשר 
 לתלות רק בגודל כתם שיכול להיות מכינה קטנה המצויה בזמנינו.

נוטה לחשוש לדבריו, אך ציין שלא  4גם בספר טהרה כהלכה חלק א'
וכי מפני מצאנו שחילקו בין זמן הגמרא וזמנינו, ומסיים בלשון חז"ל '

 שאנו מדמין, נעשה מעשה'.

שאינו מחמיר בכה"ג וז"ל 'לפי שכיון  5אבל נ"ל מלשון אדה"ז בסי' ק"צ
שנתנו חכמים שיעור כו' לא פלוג בשיעורן בין רב למעט, שאפילו הרגה 
מאכולת גדולה ביותר או מאכולות הרבה או פשפש גדול ביותר כו' 

תן קיצבה לדבריהם שיעור אחד לכולן, שמידת חכמים כך הוא לי
 ושיעור אחד שעליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע לעולם'.

                                                           
 ס"ה. 1
 בשו"ת יו"ד סי' ק"נ. 2
 אך מה"ת טהורה כיון שהעד אינו בדוק. 3
 רים סוף פ"ב ופ"ג.ובביאו 33פ"ב הערה  4
 סעי' כ"ט סקנ"ה. 5
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וממשיך: 'מה שאין כן בדם ציפור וכיוצא בו שתולין בו כשיעור שיוכל 
דמו להתפשט לפי ראות עינים ולא למדת חכמים ושיעורן כלל כו' 
ששיעור זה אינו משיעור חכמים ומידותם כלל אלא לפי ראות עינינו כו' 

 י דהוי אשוק של טבחים ונתעסקה בכתמים'. עכ"ל.מיד

תולין עד  -היינו בכל עניין שהדין הוא שתולין בכינה כתקנת חז"ל 
תולין כפי  -כגריס כתקנתם, ורק כאשר תולים בכתמים בהם נתעסקה 

השיעור המציאותי, וע"כ גם בעד לא בדוק, אף שזה סברא דאורייתא 
מ הדין הוא שתולין עד כגריס כתקנת חז"ל לתלות וא"כ אין לזוז מ"

משיעורם.
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 בדין אשה שמצאה דם על הקינוח שלאחר מ"ר
 

 אש הכולל.ר –הרה"ג מאיר מאירי 

אשה שקינחה עצמה לאחר הטלת מ"ר ומצאה דם על נייר הקינוח, כ' 
שהיא טהורה. שהרי מה"ת אין האשה ניטמאת אלא  1כמה מפוסקי זמננו

כשהרגישה ביציאת הדם )כדאיתא בשו"ע סי' ק"צ ס"א(. ואף שמובא 
בגמ' )נדה נז ע"ב( שהרואה דם בשעת הטלת מ"ר היא טמאה דאנו 

, 2תולים שהרגישה ביציאת הדם, והיא טועה וחושבת שזו הרגשת מ"ר
בזמן קצר אחר הטלת  אך זה רק אם הדם יצא בשעת הטלת מ"ר ממש או

המ"ר, אך אם ראתה דם לאחר שעבר זמן מהטלת המ"ר וראתה דם ולא 
הרגישה, לא שייך לומר שהרגישה והיא חושבת שזו הרגשת מ"ר.       

שניות אחר התחלת הטלת  15וכתבו הפוסקים הנ"ל שכשנמצא הדם כ
המ"ר, אמרי' שהדם יצא לאחר התחלת הטלת המ"ר וממילא אם לא 

, ואנו מחזיקים 3ביציאתו, אין לתלות לחומרא בהרגשת מ"רהרגישה 
שניות מהתחלת הטלת  15שקינוח לאחר הטלת מ"ר הוא תמיד אחר 

 המ"ר. 

אלא שרבנן טימאו אפי' כשלא הרגישה, אך לא טימאו אלא כשנמצא 
על דבר המקבל טומאה. וגם בדבר המקבל טומאה לא טימאו אלא 

חות מכגריס ועוד תלינן בדם בשיעור כגריס ועוד )ומעלה( אך בפ
מאכולת )וכן אם מצינן לתלות בשאר מילי כגון נתעסקה בכתמים שאז 

נייר  –טהורה אפי' בכגריס ועוד(. א"כ בנדו"ד שקינחה עצמה בנייר 

                                                           
 הרב וואזנר ועוד פוסקי זמננו.  1
כך מפרשים את דברי הגמ' "לעולם דארגישה ואימור הרגשת מ"ר הואי".  2

וטומאתה מה"ת. כן הוא לרוב הפוסקים, ודלא כהסוברים שחשש זה הוא רק 
 מדרבנן ואינה טמאה אלא מדרבנן.

צאים בחוזק, ורק אז שייך לומר שסבורה שזו כי בתחילת הטלת המ"ר, המ"ר יו 3
הרגשת מ"ר, אך בסוף הטלת המ"ר שאז הם מטפטפים בנחת, אין כאן הרגשה, 

 ולא שייך לומר שהרגישה ביציאת דם וחושבת שזו הרגשת הטפטוף בנחת.  
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הוא דבר שאינו מקבל טומאה וטהורה. וכן אם קינחה עצמה בבגד 
נן בדם טהורה, דתלי –המקבל טומאה אך הדם הוא פחות מכגריס ועוד 

 מאכולת.

 ואף שב"אותו מקום" לא מצוי כינים, אך הרי כאן )לא מדובר בקינוח
שבאותו מקום בלבד, אלא( עסקינן בקינוח אחר מ"ר דהוא בשטח נרחב 
יותר, יש מקום לתלות הדם בכינה, ולכן טהורה בפחות מכגריס ועוד 
)משא"כ כשהקינוח באותו מקום בלבד, שבדוק הוא אצל כינים ואין 

 ה לתלות(.במ

ולי נראה דאם הדם הוא כגריס ועוד, אין לתלות במאכולת, והיא טמאה 
מדרבנן, דהנה השו"ע בסימן ק"צ סל"ה מביא דאם קינחה בעד הבדוק 

, יש בזה שתי דיעות, דלדיעה 4לה וטחתו בירכה ונמצא עליו דם עגול
טהורה דתלינן בכינה.  –א' טמאה רק בכגריס ועוד, אך בפחות מזה 

כדיעה הב' שאף אם נמצא  5ה ב' טמאה בכל שהוא. ופסק הרמ"אולדיע
 על העד כתם עגול פחות  מכגריס  ועוד  )ואפי' כל שהוא(  טמאה.   

 -מדאורייתא, ולא מדין כתם-וביאר אדה"ז בסקס"ט דטמאה מדין נדה )
מדרבנן(, דאין הכינה מצויה בבשרה כ"כ כמו תחת הכר והכסת. והיינו 

ו' בכתם פחות מכגריס ועוד הנמצא על בשרה, אף למטהרים בסעיף 
שתלי' בכינה, מ"מ כיון שאין כינה מצויה על בשרה כ"כ )כמו בבגדיה(, 
לכן כאן שמצאה דם גם על העד שבדקה בו, יותר מסתבר שהדם בא 
מהמקור )ודם שבמקור לא שייך לתלותו בכינה שהרי אותו מקום בדוק 

כשטחה את העד בירכה(,  הוא אצל מאכולת( להעד, ומהעד לירכה, )
. והטעם שטמאה 6מאשר לומר שהדם בא מכינה שעל בשרה, ומשם לעד

                                                           
 משא"כ משוך, טמאה בכל שהוא לכו"ע, דחזקתו שבא מהקינוח. 4
 וכן הב"ח, הביאו ש"ך. 5
שהניחה את העד תחת הכר, ונמצא דם עגול פחות מכגריס ועוד, משא"כ כ 6

טהורה, דתלי' בכתם, כמ"ש בסל"ד, כיון דבבגדיה ובכסותה )וכריתה( מצוי מאד 
 כינים.
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מה"ת אע"פ שלא הרגישה, הוא משום דאמרי' שמסתמא הרגישה אלא 
 . 7שהיא סבורה שזו הרגשת עד

קינחה לאחר מ"ר, דומה לדין קינחה עצמה בעד הבדוק  -ונראה דנדו"ד 
, 8מקור, ששם לא שייך כלל כיניםוטחתו בירכה, דהרי בתחילה קינחה ב

ואח"כ קינחה גם סביב לאותו מקום ששם שייך כינים. וא"כ כשם שבדין 
טחתו בירכה קיי"ל דאין לתלות במאכולת,  דאין הם מצויים כ"כ 

, ה"ה הכא נמי וא"כ 9בבשרה, ולכן יותר מסתבר לומר שזהו דם מהמקור
 . 10טמאה אפי' בפחות מכגריס

בירכה היא טמאה מה"ת כיון דתלינן בהרגשת  רק שבדין בדקה וטחתו
עד, ואילו כאן בקינוח לאחר מ"ר אינה טמאה אלא מדרבנן שהרי אין 
לתלות בהרגשה, וא"כ כשהקינוח הוא בנייר שאינו מקבל טומאה היא 

 טהורה. 

אך עוד נ"ל לומר דגם כאן טומאתה אינה מדרבנן אלא מה"ת, דאע"פ 
, כיון שעבר זמן קצת, כנ"ל, אך שאין לומר דסבורה הרגשת מ"ר היא

יש לחשוש שמא הדם יצא ממנה בשעת הטלת המ"ר, והרגישה ביציאתו 
וכסבורה שזו הרגשת מ"ר, וכותלי בית הרחם העמידוהו, ויצא רק 
בקינוח שלאחר המ"ר. ויתירה מזו, דיש לחשוש שהדם יצא ממנה אפי' 

                                                           
וראה שם באדה"ז, דכ"ז שראתה דם גם על יריכה, שאז לדיעה הא' טהורה, דתלי'  7

בירכה( אך אם  שזהו דם כינה שהייתה על ירכה, ומשם בא הדם לעד )כשטחתו
גם לדיעה הא', טמאה בפחות  -אין דם על יריכה, שאז אין לתלות בכינה, לכו"ע

 מגריס.
כמו שעולה משו"ע סעיף ל"ג, דבדקה עצמה בעד הבדוק טמאה במשהו אפי'  8

מצאה כינה מעוכה על הכתם, ומובן שאף בצד החיצוני אין כינים, אחרת היינו 
 סתה את העד.יכולים לתלות שמעכה המאכולת בהכנ

 ועוד, שרוב דמים מהמקור. 9
ובדעת הפוסקים המתירים, אולי אפ"ל דס"ל דלא דמי להתם, ששם בדקה עצמה  10

והכניסה העד לאותו מקום, משא"כ כאן לא הכניסה נייר הקינוח לאו"מ עצמו, רק 
 הערת העורך. –מבחוץ, א"כ ה"ז כדין כתם הנמצא על בשרה. 
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מידוהו, קודם שהטילה מ"ר והרגישה ביציאתו, וכותלי בית הרחם הע
 ויצא רק בקינוח שלאחר המ"ר והיא אינה זוכרת מהרגשתה. 

"דשמא ארגישה ולאו אדעתה" כלו' שאינה זוכרת  –וחשש זה 
בסופה, ד"ה -שהרגישה, כתבה אדה"ז במסקנתו במהדו"ב לסי' קפ"ג )

, כי חזקת הדם שבא בהרגשה, 12( ומבאר שחשש זה הוא מה"ת11ומיהו
רת, ולכן טמאה מה"ת. אלא שזה רק ולכן מסתמא שהרגישה ואינה זוכ

)שאז חיישי'  13באופן שעבר זמן רב מזמן יציאת הדם מגופה עד שנמצא
שבזמן שעבר שכחה כבר שהרגישה(, אך כשהכתם לא שהה, וכגון 
שמיד לאחר  שבדקה ב"אותו מקום" ולא ראתה דם, וזמן קצר לאחר 

ת )וטמאה מכן נמצא דם על גופה וכד' ולא הרגישה, אז היא טהורה מה"
רק מדרבנן כדין כתם( דאין לחוש ששכחה שהרגישה, כיון שעבר רק 

 . 14זמן מועט

, והטעם הוא, 15אלא שבפועל גם כתם ששהה זמן רב היא טהורה מה"ת
מפני שאיכא למיתלי דילמא מעלמא אתא )דדילמא עברה בשוק של 
טבחים או נתעסקה בכתמים ולאו אדעתה(. אך אם ברור לנו שהכתם 

                                                           
 ההגהה הב'.וכן בד"ה "אבל" ושם בסוף  11
ודלא כרש"י שסו' שזה חשש רק מדרבנן, כמו שכתב אדה"ז בשמו בסי' קצ  12

 סק"א. 
לא לזמן קצר ביותר ולא למרובה  -לשון אדה"ז: "זמן רב קצת" ונראה דכוונתו 13

 ביותר, אלא בינוני. ויל"ע מהו השיעור. 
אך אם לא בדקה באותו מקום, רק שיצא ממנה דם בלא הרגשה, היא טמאה  14

מה"ת, ואע"פ שעבר זמן מועט מיציאת הדם מגופה למציאתו, אך חיישי' שמא 
הדם יצא מהמקור לפני זמן מרובה אלא שכותלי בית הרחם העמידוהו, ורק עכשיו 

כשיצא  –ו יצא משם. ולכן יש לחוש שהרגישה בשעת יציאת הדם מהמקור, ועכשי
מגופה כבר שכחה מהרגשתה, כיון שעבר זמן מרובה. כך מדוייק מדברי אדה"ז 
שכ' שרק כשבדקה את גופה ומצאה טהורה אז לא שייך לומר שהדם יצא כבר 
מזמן רב. אמנם יל"ע מדוע חיישי' שכותלי בית הרחם העמידוהו לדם? והרי לא 

הוא דנפל! וגם את"ל דכאן מחזקינן איסורא וכדאיתא בנדה ג ע"ב דאמרי' השתא 
 הערת העורך.    –! מה"תיש לחוש לזה מאיזה טעם, מ"מ נראה שאין לחשוש לזה 

 ורק מדרבנן טמאה בכל כתם )גם כששהה זמן מועט(. 15
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, כי חזקת הדם שבא 16מן רב( בא מגופה, היא טמאה מה"ת)ששהה ז
 בהרגשה ומסתמא ארגישה ולאו אדעתה.  

נמצא שרק כשבדקה עצמה )באותו מקום( ומצאה טהורה ואח"כ מצאה 
ר כתם ושהה זמן מועט, אז אין לומר דארגישה ולאו אדעתה, דכיון שעב

, ומצאה זמן קצר ודאי היא זוכרת שלא הרגישה, אך אם לא בדקה עצמה
כתם, יש לחוש שהדם יצא מגופה לפני זמן מרובה והרגישה ביציאתו 

 וכעת אינה זוכרת שהרגישה. 

או בשעת המ"ר ואז הרגישה  -א"כ בנדו"ד יש לחוש שהדם יצא מגופה 
, או לפני 17ותלתה בהרגשת מ"ר אלא שכותלי בית הרחם העמידוהו

שיו יצא משם המ"ר ושכחה שהרגישה וכותלי בית הרחם העמידוהו ועכ
 ונפל על הקינוח.

 -ולפ"ז אפי' קינחה )לאחר מ"ר( בדבר שאינו מקבל טומאה כגון נייר 
טמאה, שהרי טומאתה מה"ת, ולא מדין כתם דרבנן )שלא גזרו על דבר 

 שאינו מקבל טומאה.

    

                                                           
 ומה דדרשי' "דם ולא כתם" היינו דוקא בכתם שלא ברי לן שבא מגופה.  16
יך לחשוש שכותלי ובדעת הפוסקים המתירים אולי אפ"ל דס"ל שכאן אין שי 17

 הערת העורך. -בית הרחם העמידוהו לדם, כיון שהיה לדם לצאת יחד עם המ"ר. 
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 בדין תחבושת לעניין חציצה לטבילה
 

 הכולל. ראש –הרה"ג מאיר מאירי 

הביא  1בספר טהרה כהלכה להרב פרקש )חלק ב'( בפ"כ ביאורים ג'
מקרה של אשה שנקעה רגלה בצורה חמורה ואין לה רפואה לעולם, רק 
ללכת עם תחבושת אלסטית, שאינה יכולה אפי' הצג כף רגלה בלעדיה, 
אף שמחליפתה מידי פעם מצד נקיון וכד', האם חוצצת התחבושת 

 העיר בדבריו:בטבילה.  ויש ל

  .א
מגדיר עניינה דהיא אמנם לא מקפידה  2ביסוד הראשון פ"א סעי' ט'

אבל רוב הנשים שאין מצבן כמצבה ואדרבה רוצה בקיום התחבושת, 
, ובזה נפסק בשו"ע סי' קצח סעי' א' כהרשב"א שהביא הב"י מקפידות

דאזלינן בתר רוב נשים ומיקרי מיעוט המקפיד,  וא"כ בנדו"ד, 
צצת.  )רק שמסיק להקל ע"פ מה שבספר גלות עליות התחבושת חו

הוכיח שרבים מהראשונים ובראשם הרמב"ם סוברים דאזלינן בתר 
דלא כהשו"ע, והוי צד גדול להקל בנדו"ד –האשה הזו עצמה בלבד 

 שאין לה אפשרות לטבול בלא התחבושת(.
במה שהגדיר שהיא לא מקפידה אך רוב הנשים מקפידות, הרי  שהוק

, והן הרי אינן מקפידות, שנמצאות במצבהש לנו לדון לפי הנשים לכאו' י
במחבר ורמ"א, ע"פ דברי הרשב"א  -וכמבו' בשו"ע סי' קצ"ח סעיף י"ז 

שהביא הב"י, דבנשים שמלאכתן לצבוע, הוי הצבע שעל ידיה מיעוט 
שאינו מקפיד, ואע"פ שרוב הנשים מקפידות, מ"מ רוב הנשים 

ת, והן הרוב הקובע לדידן. וכ"כ הרמ"א שמלאכתן לצבוע אינן מקפידו
קשירת שיער( שיש סכנה להסירם, שלא -שם ס"ו בנוגע לקלאטענ"ש )

חייצי, והטעם, שכיון שאינה יכולה להסירם מפני הסכנה, מקרי אינו 

                                                           
 עמ' ת"ק. 1
 עמ' תק"ב. 2
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מקפיד. ועי' במש"כ בשו"ת פנים מאירות )הובא בשיורי טהרה סקי"ט(, 
לי זה ע"י קליעות שערות וז"ל: "בודאי אם היה ברור לנו שתתרפא מחו

אלו, היינו מצינן למימר כיון דכל אשה שאירע לה חולי כזה בודאי לא 
הייתה מקפדת על דיבוק שערות שלה... דאם היה לאשה חולי כזה והיה 
רופא מומחה מגיד לה שא"א להתרפאות אלא ע"י עשיית מאר לאקין 

ש הב"י אלו לא הייתה מקפדת, א"כ בכה"ג בכולן אינה מקפדת, וכמ"
ם גבי מי שדרכו לצבוע". א"כ מבו' להדיא שאנו דנים לפי הנשי

שקלאטנ"ש אינה רפואה בדוקה(, בר שבמצבה )ורק שהפנים מאירות סו
והחזיק בסברא זו הצ"צ בשו"ת יו"ד קנ"ח אות ח'. א"כ בנדו"ד 
שהרופאים המומחים אומרים שאין לה רפואה אלא להשאר עם 

רוב נשים שיש להן בעיה כזו, שאז אינן התחבושת, הרי שיש לדונה לפי 
 מקפידות, א"כ אשה זו היא מהרוב שאינן מקפידות.

 
 ב.

הביא מספר גלות עליות המוכיח שיש מח'  3ביסוד השני פ"א סעיף ח'
ראשונים לגבי אשה שיש לה תחבושת, האם כיון שהיא מעוניינת 
בתחבושת כזו מפני הכאב והסכנה מקרי  "אינו מקפיד" שהרי כעת היא 
רוצה בקיומה של התחבושת, או שמקרי "מקפיד" כי מצד עצמה, לולא 

 .  4הכאב, לא הייתה מעוניינת בתחבושת כזו
הגלו"ע, אך להצ"צ אין סברא כלל לאסור  אורלהעיר, דזהו ביויש 

 מטעם זה, כמשי"ת. 
.האם זו מכה תמידית, 1ובהקדים,  דהנה בעניין זה יש לדון בב' דברים: 

שבזה יש סברא שאינה -וא"כ לעולם תצטרך להניח עליה תחבושת )
.האם זו 2שבזה יש סברא שחוצצת(. -חוצצת(, או שזו מכה לזמן )

שאין צורך להחליפה באחרת, אלא היא תהיה מונחת בכל זמן  תחבושת
-שבזה יש סברא שאינה חוצצת(,  או שיש צורך להחליפה )-המכה )

שבזה יש סברא שחוצצת(. והנה, במקרה שהביא הרב פרקש, מדובר 
                                                           

 עמ' תק"ה. 3
 והרי היא הייתה מעדיפה שלא יהיה לה לא מכה ולא תחבושת. 4
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בתחבושת שיש צורך להחליפה, ובזה הגלות עליות כ' בפירוש, דמכיון 
ש"מקפיד" וחוצץ, וכתב שכן הוא  שרגילים להחליף הרטיה, זה נחשב

גם אם המכה אינה עשויה להתרפאות, אלא לעולם תצטרך להניח 
התחבושת. אמנם בדעת הצ"צ נראה שסובר )אף שלא כתב כן בפירוש( 

 5שאם זו מכה תמידית, אין התחבושת חוצצת. דהנה, הגלו"ע והצ"צ
המכה, היינו שיצא  שע"גנחלקו בביאור מח' הראשונים בדין גלד 

והתפשט חוץ למכה ונתייבש, והדרך להסירו כשמתרפאת המכה 
, שלא נתפשט חוצה לה, ואין הדרך להסירו 6המכה שעל)בניגוד לגליד 

עד שתתרפא המכה ויפול מאליו ולכן לכו"ע אינו חוצץ(;  להגלות 
האוסרים בגלד סוברים דאף שאינה חפצה להסיר הגלד, מפני  -עליות

מקרי "לא מקפיד" מכיון שלולא המכה הייתה מקפידה על  המכה, לא
הגלד, והרי היא הייתה מעדיפה שלא תהיה לה מכה ולא יהיה גלד. 
ולהמתירים מקרי "אינו מקפיד" כיון שכל עוד המכה לא הבריאה אינה 
חפצה בהסרת הגלד )ולכן אפי' במכה העשויה להתרפאות, אין הגלד 

חלקו גם ברטיה שעל המכה. אלא שכ' חוצץ(. ולפ"ז מובן שהראשונים י
הגלו"ע דמ"מ גם המתירים, לא יתירו אלא ברטיה שאין מחליפים אותה, 
אך אם מחליפים אותה, היא חוצצת, ואפי' היא מכה תמידית.   )הגלות 
עליות הביא ביאור אחר, והוא, דלהאוסרים, מכה תמידית מקרי "אינו 

תרפאות ולהסיר הגלד מקפיד", ובמכה לזמן מוגבל, כיון שמחכה לה
מקרי "מקפיד", והמתירים סוברים שאף במכה לזמן מוגבל, מקרי "אינו 
מקפיד". וזהו ביאור הצ"צ, אך מהגלות עליות נראה שהוא סובר 

 -שהביאור הראשון עיקר, מזה שהביאו לבדו גם בתחילה וגם בסוף
(. אך הצ"צ, מתחילה רצה לבאר כהביאור הראשון של 7בסיכומו להלכה

לות עליות, אך הוכיח מכמה מקומות בש"ס שאין דיעה שסוברת הג
שכיון שהייתה מעדיפה שלא היה לה מכה עם גלד, נחשב שמקפידה על 
הגלד, אלא לכו"ע אמרי' שכיון שבפועל יש לה מכה, והיא מעוניינת 

                                                           
 בשו"ת יו"ד קנ"ח אות ז'. 5
 כמבו' בב"י עמ' קפה ד"ה והרמב"ם. 6
 ו דלא כבי' רבינו הצ"צ.הגלו"ע בעצמו כ' שזה 7
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בגלד, נחשב שאינה מקפידה עליו.  ולכן הסיק הצ"צ שהביאור במח' 
ר השני של הגלות עליות(, דמיירי במכה הראשונים הוא )כנ"ל בביאו

לזמן, וסברת המחמירים, דכיון שכוונתו להסיר הגלד אחר שתתרפא 
המכה, מקרי מקפיד ורק אם אין כוונתו להסירו לעולם מקרי אינו 
מקפיד, ודעת המקילים דכיון שכל עוד שמצטער מהמכה אין בכוונתו 

"אינו מקפיד", ולא  להסירו נחשב כמו שאין כוונתו להסירה לעולם והוי
דמי לרטיה שבה מפורש בשו"ע סי' קצ"ח ס"י שחוצצת )ומיירי במכה 
לזמן(, דשם הטעם  דמקרי מקפיד, כיון שאפשר להסירה לפי שעה וגם 

-דרך להחליפה, כ"כ הצ"צ בשם שיורי טהרה. אך במכה תמידית )
שאינה עשויה להתרפאות(, לכו"ע אינה חוצצת. ומדברי הצ"צ נראה, 

 ' אם כוונתה להחליף הרטיה אינה חוצצת.  דאפי
ויש לעיין, מה הכריח את הגלות עליות לומר שגם להמתירים, שהלכה 

, ברטיה שדרכה להחליפה, מקרי מקפיד אף במכה תמידית, הרי 8כמותם
לכאו' י"ל שהחלפת הרטיה היא לצורך המכה, נמצא שזה שמחליפה 

רוצה בהרטיה ואינה את הרטיה ומניחה רטיה חדשה, זה מוכיח שהיא 
 !  9מקפדת עליה

הצ"צ, המתירים סוברים שאפי'  עתהצ"צ, דהנה לד עתכמו כן צ"ב בד
במכה לזמן, הוי כאילו אין דעתו להסיר התחבושת, ואינה חוצצת, 
אעפ"כ הם מודים שאם דרכו להחליף התחבושת, חוצצת )שלכן נפסק 

 א"כ לכאו' גםבשו"ע שרטיה חוצצת, דמיירי שדרכו להחליפה, כנ"ל(, ו
במכה תמידית היה עליהם לומר שאם דרכו להחליף התחבושת חוצצת! 

 ולמה התירו בזה?               

ונ"ל לומר, דלהגלות עליות הטעם הקובע בחציצה הוא מידת הביטול 
של הדבר החוצץ, והזמן בו נמצאת החציצה לא מעלה ולא מוריד. 

יור, מקרי אינו מקפיד רק מה שלא יקפיד בשום אופן וצ -דלהאוסרים

                                                           
 כמו שהביא הצ"צ פסק אדה"ז באו"ח סי' קס"א. 8
אך במכה לזמן, עכצ"ל שאם מחליפה את הרטיה, חוצצת, כדמוכח מפסק השו"ע  9

 שרטיה חוצצת, וכנ"ל בפנים )מהצ"צ בשם השיורי טהרה(



 

53 

ואינו חוצץ. ולמתירים גם מה שלא מקפיד עכשיו במצב זה מחמת 
המכה, מקרי אינו מקפיד, ובטל לגופו ואינו חוצץ,  אך באופן שנחלשת 
סברא זו, כגון שהתחבושת עומדת להחלפה בתדירות, שאז יש סברא 
לומר שהתחבושת פחות בטלה לגופו, גם המתירים יאסרו בין 

 עומדת לזמן מועט ובין עומדת לתמיד. שהחציצה

ואילו להצ"צ עיקר הטעם הקובע  האם התחבושת חוצצת או שהיא 
בטלה לגופו, הוא הזמן שרוצה בתחבושת. כמו שהאריך להוכיח 

וממילא לעולם יצטרך לתחבושת(, בטלה  -דלכו"ע במכה תמידית )
שת ורוצה בתחבו  -ואינו מקפיד. והמתירים אומרים שגם במכה לזמן

רק לזמן מוגבל, מ"מ כל עוד שהמכה בגופו, הנה לדעתם הוי כמו 
לעולם. אך מ"מ כשהמכה )וממילא, התחבושת( היא לזמן, וגם 
התחבושת עומדת להחלפה, אז גם המתירים יאסרו כיון שלכתחילה 
ההיתר חלש יותר כיון שהחציצה אינה לעולם, ולכן כשמתווספת סברא 

יפה, גם המתירים אוסרים. אמנם כאשר נוספת שאינה בטלה, כיון שמחל
התחבושת עומדת לעולם כבנדו"ד, הרי אז יש את הסברא העיקרית לכך 
שאינה חוצצת ובטילה אצלו, ומה שמחליפה בתדירות יש לומר שהוי 
לצורך שימושה התמידי והקבוע של התחבושת. )כיון שכל כוונתו 

ם כמה וכמ"ש הרב פרקש  בש 10לשמור ולשפר על תפקוד התחבושת
 . 11פוסקים(

עכ"פ נמצא, שהביאור במח' הראשונים שהביא הרב פרקש בשם 
 .ור הצ"צהגלו"ע, הוא דלא כביא

 
 

                                                           
הערת העורך: אולי אפשר להגדיר כך: שכיון שמחליפה את התחבושת לצורך  10

בתחבושת טובה יותר, לכן כל התחבושות שמחליפה הם כאילו אותה החלפתה 
 תחבושת.

או שהמכה  -ובקיצור: המתירים סו' שבשביל להתיר סגי בחדא לטיבותא  11
 -לעולם, או שאין כוונתו להחליף התחבושת, ובשביל לאסור צריך תרתי לריעותא

 שהמכה לזמן וכוונתו להחליף התחבושת. 
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 ג.
הרב פרקש כ' בכותרת של היסוד השני שיש לדון האם "המעוניינת 
בחציצה שתהיה עליה, עקב הכאב או הסכנה שבהסרתו, האם חוצץ", 

הכאב והסכנה בחדא מחתא(  -)וכן בהמשך דבריו מזכיר את ב' הדברים
שמצד הכאב  -ויש להעיר, שאלו שני היתרים נפרדים; היתר א' 

שמצד סכנה שאינה יכולה  -מצטערת להסירו ואינה מקפדת, היתר ב'
דרך גידולו( ואינו חוצץ. ויש נ"מ ביניהם, -" )12להסירו מקרי  "רביתיה

דבהיתר דאינה מקפדת מבאר הצ"צ שאפשר להקל רק ברובו ולא 
ולו, דרובו שאינו מקפיד הוי דרבנן. ובהיתר דרביתיה אפשר להקל בכ

 רביתיה, מוסיף היתר כאן.  -. א"כ ההיתר של סכנה13אפי' בכולו
 

                                                           
ת עח. גבי נכרית מעוברת שטבלה לשם גירות, שהטבילה הלשון הוא ממס' יבמו 12

שהעובר -עלתה לעובר ואין גוף אימו מהוה חציצה לעובר כיון "דהיינו רביתיה" 
 זקוק לגוף אימו לצורך גידולו.

 שהעובר מכוסה כולו בגוף אימו. - 12כדמוכח מהגמ' שבהע'  13
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 בענין וסת הגוף שלא בא בזמן קבוע
 

 הרה"ג גדליה ריזל

 רב דק"ק סלונים, קרית גת

 

, שמגיע הוסת, ואין לזה זמן קבועבנידון אשה שיש לה מיחושים לפני 
ין שלפעמים מגיע יום קודם ולפעמים מגיע יומיים קודם, האם יש לזה ד

 של וסת הגוף ואימתי צריכה לחוש?

כ' דנראה להקל בזה, ובציונים כ': 'דומה  1הנה, בבדה"ש סי' קפ"ט
למש"כ המחבר בסי"ג שאם רואה לפעמים בעונת לילה של ר"ח 

אין אוסרים אותה לכוליה ר"ח'. עכ"ל. ודבריו ולפעמים בעונת יום, 
צ"ע, דמבואר שם דמ"מ צריך לחוש לוסת האחרון כדין וסת שא"ק 

 וא"כ גם הכא נחשוש עכ"פ כוסת שא"ק.  

ויעו"ע בשו"ע הרב שם דאם ראתה ביום ואח"כ ראתה בלילה ונמשך 
ם ראתה וה"נ צ"ל דא -ליום לא נעקר וסת היום וצריך לחשוש לשניהם 

, ואח"כ ראתה אחר ג' ימים ואח"כ ראתה אחר ב' ימים ונמשך לג' ביום
 צריך לחוש לשניהם.  

, עוד יש לדון בראתה אחר ג' ימים ושוב ראתה אחר ב' ימים ולא נמשך
אם מ"מ צריך לחשוש לג' ימים כיון שקיי"ל לגבי וסת הפלגה דוסת 

 הקצר אינו עוקר את הארוך. 

וק משאר וסתות, דלא הוי כ"כ והנה לפום ריהטא אפ"ל דוסת זה חל
'גורם', רק זה יותר 'סימן' שהוסת הולך להגיע, ואצל אשה זו נקבע שאין 
זמן קבוע לסימנים רק לפעמים בא מיד ולפעמים בא לאח"ז, ולא דמי 

באותו יום  -לשאר וסתות דהיום גורם, וחז"ל קבעו דעובד רק מסודר 
                                                           

 ס"ק קצ"ח 1
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יך שיופיע ביום קבוע, ובאותה עונה, אבל אם זה עניין של סימן לא צר
דחזינן דאצל אשה זו אין זמן קבוע אחר הסימנים מתי יופיע הדם, ונע 

 בין כמה ימים. 

)ואף דבסתמא נקבע לפי עונות, דאם פיהקה וראתה אסורה ביום 
הפיהוק רק עד סוף העונה אף אם תפהק רק סמוך לשקיעה, מ"מ אם 

עין שעות אליבא כו -חזינן דאצלה אין סדר קבוע, ע"כ דטבעה שונה 
ל דר' יוסי, דמסתמא אסור רק באותה שעה, ואם אין סדר קבוע אסורה כ

 היום(.

עוי"ל, דאף אם זה עניין של 'גורם', מ"מ שונה מוסת הימים, דכיון שזה 
עניין של 'זמן', מצמצם א"ע בזמן קבוע. אבל אם זה עניין של גורם 

מתאחרת קצת  חיצוני לא מוכרח שישפיע תמיד באותו מצב, דלפעמים
פעולתו. וכמו שמצוי באשה שלוקחת כדורים למניעת המחזור, 
כשמפסיקה לקחת מופיע המחזור וזה נע בין כמה ימים. ויסוד גדול לזה 

, דמבואר מדבריו דכשיש לה וסת הקפיצות 2יש להביא מדברי החוו"ד
גרידא ופעמים בא מיד ופעמים בא לאחר יום, אסורה בשניהם, יעו"ש.  

 זה דבוסת של גורמים חיצוניים יכול להקבע לב' עונות. מבואר מ

מה כואם נכונים הדברים, יש לדמותו לימים הנבוכים, דאם הוסת נע בין 
ימים אסורה בכולם, דנחשב הכל כיום אחד ארוך. אכן החוו"ד בר"ס 

הוי  קפ"ד תמה על הנוב"י, דכיון דלא ידעי' באיזה יום מהם יבוא הוסת,
 רי' ספק וסתות להקל. כאבד יום וסתה דאמ

ואף אם נחמיר שם, היינו משום שנחשב שהגורם כבר הגיע, דאצל אשה 
ופו. זו 'ט"ו, ט"ז, י"ז' הוי כיום ארוך שהוסת מגיע או בתחילתו או בס

משא"כ הכא דאין הכוונה דהוי כיום אחד, רק פעמים הגורם משפיע 
דעדיין  מיד ופעמים משפיע רק למחר ואינו יכול כלל להשפיע היום,

 חסר בגורם, וא"כ הוי רק ספק וסת.

                                                           
 בסי' קפט סקכ"ג 2
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ולפ"ז לא יצטרכו לחשוש לוסת זה אף לראיה אחרונה, דכשרואים 
שרואה פעמים מיד, פעמים לאח"ז, לא תלינן דכ"פ משתנה טבעה רק 
תלינן די"ל וסת דלכתחילה לא קבוע באיזה יום בדיוק יבוא. ולא דמי 

ת לאחרון, דבוסת לראתה בר"ח, פעמים ביום פעמים בלילה דחושש
הימים צריך לקבוע את עצמו, ולא שייך לומר דהוסת אין לו זמן קבוע, 
וע"כ דאינו וסת אחד ורק כל פעם משתנה טבעה. אבל בוסת של סימנים 
וגורמים חיצוניים דשייך לומר דהגורם לא משפיע תמיד במידה שווה 
 ודאי מסתבר טפי לתלות דהכל הוי וסת אחד מאשר לתלות דכל פעם

 משתנה וסתה.

אכן לכאו', ליום הכי רחוק מהפיהוק, תצטרך לחוש, דאם לא הגיע עד 
 כעת, א"כ ודאי שיבוא השתא.  
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 בגדר מקפיד לעניין חציצה בטבילה*
 

 הרב ריזל 

 רב דק"ק סלונים, קרית גת.

 א.

'צריכה שתטבול כל גופה בפעם אחת. לפיכך  1כתב המחבר בסי' קצ"ח
צריך שלא יהיה עליה שום דבר חוצץ אפילו אם אינה מקפדת עליו עתה, 
או אפילו אינה מקפדת עליו לעולם, כיון שדרך רוב בני אדם להקפיד 
עליו חוצץ. ואם הוא חופה רוב הגוף אפילו אין דרך בני אדם להקפיד 

 עליו בכך חוצץ'.

: 'דבר תורה אינו חוצץ אלא ברובו ומקפיד עליו, 2ז"לומבאר בזה הט"ז ו
וגזרו רבנן ברובו שאין מקפיד משום רוב המקפיד, וגזרו על המיעוט 
המקפיד גם כן משום רוב המקפיד, אבל במיעוט ואינו מקפיד דתרתי 

 לטיבותא לא גזרו כלל, דהוה גזירה לגזירה'. 

דר גין בהקפדת האדם ויש לעיין בגדר ה'מקפיד', מתי נק' מקפיד ומתי א
( במקרה שהאדם לא מעוניין בדבר החוצץ אך מסיבה צדדית 1קפידא, 

יך הוא נאלץ להניח את הדבר החוצץ על גופו, כגון שיש פצע בגופו וצר
לשים תחבושת וכיו"ב, שהוא מצידו ודאי לא ניחא לי' בדבר החוצץ, 

ק' ורק מסיבה רפואית נאלץ להשאיר את התחבושת, האם במקרה זה נ
מקפיד והוי חציצה, או שכיון שמצד סיבה כלשהי עכ"פ ניחא ליה 

 בתחבושת זו, לא נק' שמקפיד וממילא לא הוי חציצה.

                                                           

 בד.הכולל. נכתב ונערך ע"י א' השומעים, על אחריותו בל*בשיעור שנאמר לאברכי 
 סעיף א' 1
 ס"ק ד'. 2



 

59 

( וכן מה הדין כשעכשיו לא מקפיד אבל לאחר מכן כן יקפיד, האם 2
 נאמר שכיון שלאחמ"כ מקפיד, כבר עכשיו הוי חציצה, או לא. 

ות זו בזו ונעשית בִליָלה על 'קליעות שערות דבוק 3דהנה, כתב הרמ"א
ידי ֵשד וסכנה להסירם ולא חייצי', היינו שער שהסתבך וסכנה להוציאו, 

הוסיף שהיתר זה הוא מצד שאינו מקפיד,  4ובכ"ז לא הוי חציצה. האו"ז
אמנם הרמ"א לא כתב שהטעם הוא מפני שזה נק' שאינו מקפיד. א"כ 

)היינו אע"פ שמצידו  לכאורה ניתן ללמוד מכאן  שיש כאן דין קפידא,
היה רוצה להסירו, אלא שמסיבה צדדית לא יכול להסירו( ורק מצד 

 סיבה אחרת לא הוי חציצה. 

אם 'נידון לעצמו', ורוב  5אמנם יש לדחות, דבשיער נחלקו הראשונים
שיער אפילו שאינו רוב גופו יהיה חציצה מדאורייתא, או שנידון יחד 

לא הוי חציצה מדאורייתא עד שיהיה  עם גופו, וגם אם רוב שערו קשור,
ששיער נידון לעצמו, וא"כ זו הסיבה  שלא   6רוב גופו. ופסק המחבר

יועיל ההיתר דאינו מקפיד, כיון דברוב גם באינו מקפיד הוי חציצה. 
 . 7ולכן צריך היתרים אחרים

שאפי' שמעוניין בה לצורך  8הסד"ט מביא ראי' מדין רטיה שעל המכה
שבאמת לא רוצה בה אלא מניחה בשביל להתרפאות נק' רפואתו, כיוון 

מקפיד. ויש לדחות שהרי לאחר זמן ירצה להסירה ולכן נק' שמקפיד. 
ומקפיד לאחר זמן לכאו' נק' מקפיד, כמו בטבעת שכיוון שמקפידה 

                                                           
 בסעיף ו'. 3
 הובא בפתחי תשובה ס"ק ה'. 4
 הובא בב"י עמ' קפ"ב, ד"ה ואם רוב שערה. 5
 סעיף ה'. 6
 וכ"כ בפתחי תשובה. 7
 סעיף י'. 8
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, וא"כ י"ל דגם רטיה הוי מקפיד 9בשעת לישה נק' מקפיד והוי חציצה
 לאחר זמן. 

 

 ב.

סף מתקשים בדין טבעת הנ"ל שכתב הראב"ד, דהנה  הנו"ב והזכרון יו
ששוחט לא נק' מקפיד כי דרכו של שוחט שידיו מלוכלכות,  10הדין הוא

וקשה, הרי בשבת ודאי שהיו רוחצים ידיהם, ולמה אי"ז מקפיד? וכן 
שיש חילוק בין פנויה לנשואה בענין שיער שבאותו  11קשה מהא דמצינו

ואז היא תקפיד. וכן קשה מדין  מקום, אע"פ שהפנויה עומדת לינשא
'כל תוך שלשה ימים לח הוא ואינו  12ריר שבתוך המכה, שכתב המחבר

חוצץ, לאחר מכאן יבש הוא וחוצץ', מוכח שחציצה שלאחר זמן, לא 
הוי חציצה מעכשיו. ולכן כתב הנו"ב טעם אחר, שחיישינן שמא תזדמן 

יך לישה לה לישה בטבילתה, ואז היא מקפדת. וקשה, שבשבת לא שי
וכן לא חפיפה ואעפ"כ הוי חציצה, וכן בחוטי צמר, בגלל שמקפדת 

 להסירם בשעת חפיפה. 

גבי גלד שעל המכה שאפילו אחר ג'  13והנה, הב"י מביא דעת הסמ"ק
ימים אין זה חציצה מעיקר הדין, כיוון שכואב לה להסירם ועדיף לה 

הנ"ל שה"ז להשאירם והוי אינו מקפיד. ולפי זה קשה על שתי הסברות 
מקפיד לאחר זמן, ועוד שהיא הייתה מעוניינת להסירה רק שאין לה 

 ברירה כיוון שכואב לה.

                                                           
 ט"ז ס"ק כג בשם הראב"ד. 9

 סעיף י"ז. 10
 סעיף ו'. 11
 סעיף ט'. 12
 עמ' קפה )טוש"ע בהוצאת שירת דבורה תשע"ו( ד"ה ומ"ש וריר שבתוכה. ב"י 13



 

61 

 14ויש לבאר כל זה בהקדים דיוק בלשון הזהב בשו"ע הרב בהלכות נט"י
וז"ל: 'ריר היוצא מן המכה ומתייבש ונעשה גליד אם אינו מקפיד עליו 

כל זמן שיהיה סירה להסירו או שמצטער להסירו שמעתה אין דעתו לה
קרוי אינו מקפיד'. היינו שבמצב הזה הוא לא מקפיד ואינו  בענין זה

 רוצה להורידו, לכן לא הוי חציצה כעת, אך כשישתנה המצב יקפיד. 

'אמר ר"ל האשה לא תטבול אלא כדרך  15והביאור בזה: בפרק תינוקת
גדילתה, כדתנן האיש נראה כעודר וכמוסק זיתים, אשה נראית כאורגת 
וכמניקה את בנה'. ע"פ הגדרות אלו נקבעה ההלכה באיזה תנוחה 
צריכה האשה להיות בטבילתה, והכלל בזה הוא שהטבילה תהיה לאשה 

 .דרכהבאותה צורה שזה 

ד גם לענין חציצה; שהאשה צריכה וי"ל שמהגדרת הגמ' ניתן ללמו
להיות בטבילתה כדרך גדילתה, היינו לא רק לענין התנוחה, אלא גם 
לענין חציצה, כלומר שאותם דברים הנמצאים על גוף האשה, אם הם 
 'כדרך גדילתה' היינו שהיא רגילה בהם ולא מקפדת עליהם הוי 'כדרך

כה ילתה' ואין דרגדילתה' ולכן זה לא חציצה, אבל אם זה לא 'כדרך גד
 בכך הוי חציצה.  

ועפ"ז מובן לענין שוחט, כיון שמתעסק בדם ולא מקפיד על הלכלוך 
שבידיו וזה הרגילות שלו, לכן לא הוי חציצה, ואע"פ שבשבת וכיו"ב 
הוא כן מקפיד ומנקה את הידים מהדם, זה לא משנה, כיון ששבת זה 

קובע זה הזמן הרגיל זמן שונה, ולא 'דרך גדילתו', ולענין מקוה מה ש
שלו. )ועפ"ז צ"ל  שכשאתרמי לה טבילה בשבת, באם ידיה מלוכלכות 
בדם הוי חציצה(. ועד"ז  לענין שיער שבאותו מקום, שפנויה, במצב 
הרגיל שלה, כל זמן שהיא לא נשואה היא לא מקפידה, ואמנם כשישתנה 

ה מצבה ותנשא, יהיה הדין שונה. וכן לענין טבעת, כיון שאשה דרכ
                                                           

 סימן קס"א סעיף ו'. 14
 דף ס"ז ע"א. 15
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ללוש, לכן נקבעה ההגדרה ההלכתית ביחס אליה לענין טבעת האם היא 
 -מקפידה להסירה בזמן לישה, שאז הוא זמן 'דרך גדילתה'. ובאשה 

כיוון ששייך אצלה לישה כל הזמן לכן הטבעת נחשב שמקפידה. 
)ובשבת טבעת מהוה חציצה כי בעצם מצד האשה שייך תמיד לישה 

שבת, וכמו שביום חול הטבעת מהוה אלא שבפועל יש איסור ללוש ב
 חציצה אפי' שכשהיא בתוך המים אינה יכולה ללוש(. 

ויש להביא מעין ראיה לכ"ז: מצינו סתירה בענין צואה שתחת הצפורן, 
 16שלענין מקוה הוי חציצה ולענין נט"י לא הוי חציצה. ותירץ הב"י

שבשעת הנטילה היא לא מקפידה אך בשעת הטבילה מקפידה כדי 
לה לא יאמר שמצואתה לא רוחצה. וסברא זו העתיק אדה"ז בסי' שבע

קס"א. וקשה, דכיוון שבשעת טבילה מקפידה א"כ צ"ל חציצה גם 
 . 17בשעת נטילה

ונראה לתרץ ע"ד הנ"ל, דהצואה לא מפריעה לעצם הרחיצה, רק 
שהבעל יקפיד עלי' לאחר הרחיצה, וה"ז ע"ד שבשבת מצב האדם הוא 

ה דרך האדם להראות יפה יותר. אך לנט"י זה שונה. וכן לאחר הרחיצ
 .18מצב רגיל, שבזה אינו מקפיד

                                                           
 עמ' קצ"ב )בהוצאה הנ"ל( ד"ה ולפי מה שכתבתי. 16
ראה ט"ז ס"ק ה )גבי חוטי צמר(: 'לפי שמקפדת להסירם בשעת חפיפה או  17

 צץ לעולם'רחיצה שיכנסו שם המים, כיון דאיכא זימנא דמקפדת חו
במצב הזה שהיא חולה אינה מקפידה. אך אפ"ל שזה שיש  -ולכאו' לפ"ז רטי'  18

 לה פצע זה מצב לא רגיל אצלה.
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 הערות בחומש
 

 ר' שמעון אברהמי. מאנ"ש קרית גת.

 ור' יוסף לוין. אברך בכולל.

 

 פר' חיי שרה 

כאן שאין מ -ויאמרו נקרא לנערה ונשאלה את פיה. פ' כ"ד פס' נ"ז: 
 משיאין את האשה אלא מדעתה )ב"ר(, רש"י.  

 לכאורה צ"ב, איך אפשר ללמוד מכאן דבר זה, הרי לבן ואימה הסכימו
לכך שרבקה תינשא ליצחק מבלי ששאלוה על כך, רק שאליעזר ביקש 
שלא יעכבו הדבר בכך ש'תשב הנערה איתנו ימים או עשור' אלא 

אם מסכימה  -שישאלו את הנערה  ישלחוה מיד, ורק על עניין זה ענו
לילך מיד או שרוצה להשאר ימים או עשור )אמנם בפס' נ"ח כ' 

'התלכי עם האיש הזה', אך יש לפרש שהכוונה האם תלכי עם   ששאלוה
אליעזר שהולך עכשיו, או תלכי בלא אליעזר, והיינו לאחר ימים או 

 עשור(.   

שיאין כו'( מדברי לבן שם. בא"ד.  צ"ב, איך אפשר ללמוד דין )שאין מ
)ואם רבקה( שהיה רשע? וי"ל דמכיון שהובא דבר זה בתורה )מלשון 

זה ודאי שכאשר מדובר על הנהגה  -הוראה( אפשר ללמוד מזה. כלומר 
אין ללמוד לנהוג בה, אף שהובאה בתורה, אלא יש  -שיש בה רשעות 

 . אך כאשר אין בה רשעות, ואדרבה יש סברא1ללמוד שלא לנהוג בה

                                                           
או אפשר ללמוד ממנה איזה דבר טוב, ע"ד הידוע שהבעש"ט אמר שיש ללמוד  1

מאפיקורוס, שכאשר יש לו בעיה אינו אומר "ה' יעזור", כך כשבא לפניך עני, אין 
 לך לומר לו 'ה' יעזור', אלא עליך לעזור לו בפועל. 
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שהיא טובה, וכבנדו"ד, אזי, מזה שהיא הובאה בתורה, יש ללמוד לנהוג 
 בה. 

שמה' אשה לאיש  -)ולהעיר, שמצינו עוד דרשות שלמדו מדברי לבן 
. וכן שאין מערבין שמחה בשמחה 2ממ"ש 'מה' יצא הדבר' )פס' נ'(

. ולהעיר 3ממ"ש 'מלא שבוע זאת וניתנה לך גם את זאת' )לקמן כז, כט(
שגם  -אר בחסידות בעניין 'יעקב ועשו האמורים בפרשה'  גם מהמבו

אורות דתהו. וכן לבן רומז  –עשו כפי שהוא בתורה הוא עניין נעלה 
 ללובן העליון וכו'(. 

 פרשת תרומה

שלשה ארונות עשה בצלאל, ב' מבית ומחוץ תצפנו. פ' כ"ה פס' י"א: 
 של זהב וא' של עץ . .  נמצא מצופה מבית ומחוץ. רש"י. 

צ"ב, מדוע היה צריך לעשות ג' ארונות נפרדים ולהניחם זה בתוך זה, 
דלכאו' יותר פשוט )וכך הרגילות( לעשות ארון עץ בלבד, ולהדביק 

שלא נכתב  –עליו ציפוי זהב מבחוץ ומבפנים, וכמו בשאר הכלים 
ולהוסיף,  4שנעשו באופן כזה וא"כ בפשטות היו מצופים בדרך הרגילה

היא נס, שהרי הזהב הוא מתכת רכה שאינה יכולה שעשיית ארון מזהב 
לעמוד מצ"ע אלא כאשר היא דבוקה או מעורבת בחומר אחר, כידוע 
)ואכן המנורה שהייתה מזהב טהור עמדה בנס(, וא"כ מדוע היה צ"ל 

 וצ"ע. כאן נס זה? והרי לא עביד קוב"ה ניסא למגנא.

                                                           
 מו"ק י"ח ע"ב 2
 ירושלמי מו"ק פ"א ה"ז 3
ים, וכמ"ש רש"י בפס' כ"ט, וז"ל: "לא שהיה אמנם כעי"ז מצינו בציפוי הבריח 4

הזהב מדובק על הבריחים, שאין עליהם שום ציפוי, אלא בקרש היה קובע כמין 
לגבי  -ב' פיפיות של זהב" וכו'. אלא שבזה, הזהב היה מחובר לקרשים, ואילו כאן 

הארון משמע מרש"י שג' הארונות לא היו מחוברין זל"ז, רק שהיה מכניסם זה 
 ה.בתוך ז
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 הערות במסכת סוכה
 

 ר' יוסף יצחק חנניה כהן

 בוגר הכולל.

 

במשנה בדף ט' עמוד א: 'סוכה ישנה בית שמאי פוסלין ובית הלל 
מכשירין. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשאה קודם לחג שלושים יום, 

 עד כאן המשנה. אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה'.

לבית הלל איזו היא כוונת המשנה לומר שישנה מחלוקת בין בית שמאי 
סוכה העשויה לשם צל וכשרה לשימוש בחג הסוכות. ובזה חולקים בית 
שמאי ובית הלל, לבית שמאי סוכה ישנה פסולה וכמו שמפרשת המשנה 

קודם  1בהמשך שסוכה ישנה היא כאשר עושה אותה יותר משלושים יום
לחג כי לא נעשית לשם החג אלא לשם צל סתם ולכן היא פסולה.  אך 

אשר עשה את הסוכה תוך שלושים יום לפני החג כשרה, מכיוון כ
ששלושים יום קודם לחג לומדים את הלכות החג כנראה עשה את 

 ועל כן הסוכה כשרה.  2הסוכה לשם החג

ולבית הלל הסוכה כשרה תמיד כי לא צריך סוכה שתהיה דווקא לשם 
 חג.

ובגמרא נראה שעיקר המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל היא האם 
צריך לבנות את הסוכה לשם החג וכפי שהגמרא כאן מוכיחה לשיטת 

                                                           
ובפשטות יום שלושים עצמו כתוך שלושים שהרי בו מתחילים לדרוש בהלכות  1

 החג. 
 ע"פ רש"י ד"ה ב"ש פוסלין. 2
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סוכה העשויה  -'חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים  3בית שמאי מהפסוק
, אך לשיטת בית הלל אין צריך לבנות את הסוכה לשם מצות 4לשם החג'

צל כשרה אף אם עשה אותה זמן רב קודם  הסוכה בחג ולכן כל סוכת
 חג הסוכות.

וצריך להבין: למה בדברי המשנה נראה שהמחלוקת היא בעיקר בנוגע 
לזמן שבו נעשית הסוכה והרי העיקר לכאורה זה בכוונת העשיה שאם 
 בכוונתו הי' לשם חג כשה אפילו אם עשה את הסוכה זמן רב לפני החג

 וגם בית שמאי מודים בזה.

ה ן לכאורה היינו צריכים ללמוד במשנה כך: 'סוכה שאינה עשויועל כ 
לשם חג בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין'. שהרי זה עיקר סברת 

 המחלוקת בין ב"ש לב"ה?! 

 ועוד שלשון זו קצרה יותר והיה לתנא של המשנה להעדיף לשון קצרה,
 וכידוע הכלל במשנה שהתנא משתמש בלשון קצרה דווקא.

' ישנהסוכה ' -תר אינו מובן למה בדברי המשנה מודגש הזמן ולכן יו
ה זוהחילוק אם קודם שלושים יום או תוך שלושים יום לחג. כי א. אין 

עיקר המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. ב. היה לו להעדיף לשון 
 קצרה. 

ואולי נראה לומר בזה: שהמשנה רוצה ללמד אותנו דין נוסף וחידוש 
לוקת הפשוטה בין בית שמאי לבית הלל. והוא מיוחד מעבר למח

שסוכה שנעשית בסתם ללא שאנו יודעים את כוונת עשייתה או כאשר 
אדם מוצא סוכה ואינו יכול לשאול את מי שעשאה אם עשאה לשם חג 

 .או לא. ניתן להכשירה או לפוסלה על פי נתוני הזמן שבו היא נעשתה

                                                           
 דברים טז, יג. 3
 וצריך ללמוד הפסוק כך: 'סוכות תעשה לחג'. רש"י ד"ה חג סוכות תעשה.   4
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ה נעשתה וכנ"ל( כנראה שלא ולכן: סוכה שהיא ישנה )ואיננו יודעין למ
נעשתה לשם חג ופסולה. ומהי סוכה ישנה? כל שנעשית יותר משלושים 

כנראה שלא נעשתה לשם חג ולכן פסולה. אך סוכה  -יום קודם החג 
שנעשית תוך שלושים יום לחג כנראה שנעשית לשם חג כי שלושים יום 

 קודם לחג דורשים בהלכות החג והסוכה כשרה.

 

 * 

כב עמוד א: 'סוכה המדובללת ושצילתה מרובה מחמתה  במשנה בדף
ובגמרא: מאי מדובללת? כלומר מה הפירוש סוכה מדובללת?  כשרה'.

אמר רב: סוכה עניה. כלומר שהיא סוכה שיש בסככה הרבה אויר אבל 
אין בה שלושה טפחים אויר ביחד. ושמואל אמר: קנה עולה וקנה יורד. 

 אחד למעלה וקנה אחד למטה.כלומר שאין הסכך בשווה אלא קנה 

רב למד שיש  -וממשיכה הגמרא: רב תני חדא ושמואל תני תרתי 
 במשנה דין אחד ושמואל למד שיש במשנה שני דינים.

רב למד שיש במשנה דין אחד והוא סוכה המדובללת  -ומפרטת הגמרא 
מדוללת שסככה מועט ודליל. ודינה שאם צילתה  -ופירוש מדובללת 
 שרה. מרובה מחמתה כ

מבולבלת  -ושמואל למד שיש במשנה שני דינים. א. סוכה המדובללת 
שסככה מבולבל ואינו מונח מסודר אלא עולה ויורד ודינה שהיא סוכה 

 כשרה. ב. סוכה שצילתה מרובה מחמתה כשרה.

וצריך להבין מדוע לשמואל יש שני דינים במשנה הרי גם לשיטתו 
מבולבלת הנה אם צילתה אפשר לומר שיש דין אחד והוא שסוכה ה

  !ובה מחמתה כשרה וכמו בדינו של רבמר
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ומהגמרא נראה שב' הדברים שאמר שמואל קשורים זה בזה. היינו זה 
שאמר שסוכה המדובללת היא סוכה המבולבלת, וכן זה שלומד שיש 

 וצ"ע. וצריך להבין מדוע? 5במשנה שני דינים כרוכים אחד בשני

 

 * 

מעשה וילדה כלתו של שמאי הזקן ופיחת את במשנה בדף כח עמוד א: 
כלומר שמאי סובר שגם  המעזיבה וסיכך על גבי המטה בשביל התינוק.

ם תינוקות קטנים חייבים בסוכה ולכן פיחת את המעזיבה בביתו כדי שג
 התינוק הקטן יהיה בסוכה.

ובזה צריך להבין מה היה מעשהו של שמאי הזקן בזה ש'פיחת את 
 יבה? ומהו מעשה הפיחות שעשה בה שמאי הזקן? המעזיבה' מהי מעז

טיח  -מובא שוב מעשה זה ושם פירש רש"י 'מעזיבה  6במסכת יבמות
טיט שעל התקרה'. ע"כ. משום שבימיהם היו עושים את התקרה בבתים 
מקורות עץ וכדי לאטום את הקורות מדליפה וכיו"ב היו אוטמים את 

'מעזיבה'. ומפירוש רש"י הגג )מעל הקורות( בשכבת טיט והיא נקראת 
 הנ"ל מובן ששמאי רק גירד את שכבת הטיט מעל הקורות. 

שסוכה צריכה להיות ממש לשם חג  7ואינו מובן: שהרי שמאי סובר
היינו שהסיכוך עצמו צריך להיות לשם חג, ומה הועיל שפיחת את 
המעזיבה? היינו רק שגירד את הטיט, היה לו לסתור לגמרי את כל חלק 

 מעל התינוק ולא להסתפק בגירוד הטיט!התקרה ש

                                                           
 וכן נראה גם מדברי רב. 5
 דף טו ע"א. 6
 ראה סוכה דף ט' ע"א. 7
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וצריך לומר: שאכן עשה פעולת סיכוך מיוחדת וכלשון המשנה 'וסיכך 
על גבי המיטה', היינו שחוץ ממה שפיחת את המעזיבה שם גם סכך על 
גבי המיטה. וכפשוט שלא השתמש בקורות הבית לשם סכך, שהרי מן 

נו יכול להשתמש הסתם לא הונחו שם לשם  חג אלא לקירוי הבית ואי
. וזהו מה שכתוב 8בהם לסיכוך אלא אם כן ישים הסכך מחדש לשם חג

 . 9במשנה 'וסיכך על גבי מעזיבה'

 

 * 

אמר רבה לולב בימין ואתרוג בשמאל, מאי  בגמרא בדף לז ע"ב מובא:
טעמא? כלומר מהו הטעם שאת הלולב אוחזים ביד ימין ואת האתרוג 

 ביד שמאל? 

שהסיבה לכך היא הני תלתא מצוות והאי חדא וממשיך רבה ואומר: 
מצוה. היינו שעם הלולב אגודים יחד גם ההדס והערבה ויחדיו הם 

 והאתרוג לבד הוא מצווה אחת. 10שלושה מצוות

                                                           
 ה ובגמ' שם.ראה במשנ 8
אך עדיין קשה שהיה למשנה לומר במקום 'ופיחת את המעזיבה' היינו שעשה  9

שהוריד אותו חלק בתקרה.  -פעולה רק בשכבת הטיט, שעשה פעולה גדולה יותר 
 ועצ"ע.   

לכאורה יש להוכיח מלשון הגמרא כאן )הני תלתא מצוות וכו'( שמצוות נטילת  10
יטת הראשונים שניתן לברך על כל מין בפני מצוות ועפ"ז מובן ש 4לולב היא 

עצמו כגון אם חסר לו חלק מארבעת המינים כיוון שכל אחד מהם הוא מצווה 
 בפ"ע. 

ויש לדחות כי אפשר לומר שכוונת הגמרא כאן היא שעם הלולב יש שלושה 
חלקים במצוה ואילו האתרוג הוא חלק אחד במצוה מתוך הארבע. וכמו שפי' 

 ואכמ"ל.הריטב"א ועוד. 



 

70 

ן וממשיכה הגמרא: אמר לי' ר' ירמיה לר' זריקא: מאי טעם לא מברכינ
אלא 'על נטילת לולב'? כלומר מה הטעם שמברכים 'על נטילת לולב' 

 דווקא מכל שאר המינים?  

ועונה: הואיל וגבוה מכולם. ולכן בגלל שגבוה יותר חשוב הוא יותר 
 ומברכים 'על נטילת לולב'. 11ונקרא האגד על שמו

להבין: הרי תירוץ הגמרא 'הואיל וגבוה מכולם' שלכן מברכים וצריך 
על הלולב הוא יכול להיות תירוץ מעולה גם על השאלה הראשונה מדוע 
הלולב בימין והאתרוג בשמאל? ויותר היה לגמרא להביא תירוץ אחד 
על ב' השאלות: א. למה לולב בימין? ב. למה מברכים דווקא על 

ם ולכן היות והאגד נקרא על שמו מברכים הלולב? כי הלולב גבוה מכול
. ומדוע חילקה זאת הגמרא הלא זהו דבר 12עליו ואוחזים אותו בימין

 אחד?

במילים אחרות: מפני מה הטעם שהלולב בימין הוא בגלל שיש בו 
, ולא בגלל שהוא הגבוה מכולם שהוא גם הסיבה לברכה 13שלוש מצוות

 'על נטילת לולב'?!

                                                           
 רש"י ד"ה הואיל וגבוה. 11
ואי אפשר לומר שהתירוץ הראשון 'הני תלתא מצוות והאי חדא מצווה' הוא גם  12

יכול להיות סיבה שבגללה מברכים על הלולב. אלא איפכא, כי רק אחרי שידוע 
לנו שהאגד נקרא על שמו של הלולב כי הוא הגבוה מכולם )רש"י שם( מובן 

כמו כן אוחזים אותו בימין. ומה צריך לטעם ד'הני תלתא שמברכים עליו דווקא, ו
 מצוות'? וכבפנים.

וראה רש"י בדף לא ע"א ד"ה כיוון דאמר רבה ששם מביא בפשטות שהסיבה  13
 שלולב בימין הוא מפני 'דהכא תלת מצווה ואתרוג חד מצווה'. 
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ועל כן היות  14עליו צריך לאחוז בימיןועוד שכל דבר שמברכים 
שמברכים על הלולב פשוט שצריך להיות בימין ומה צריך לטעם ש'הני 

 ?15תלתא מצוות'

ויובן בהקדים שאלה נוספת: מדוע מברכים 'על נטילת לולב' ולא 
 ? 16בלשון כוללת יותר 'על נטילת ד' מינים' או כיו"ב

 ואולי יש לומר:

קודם משמו של רבה בנוגע למצוות בהמשך להלכות שהגמרא הביאה 
ד' מינים, הביאה הגמרא הלכה נוספת משמו 'אמר רבה לולב בימין 
ואתרוג בשמאל', ובאומרה לולב בימין הכוונה גם על ההדס והערבה 
שאגודים יחד עם הלולב. ועל זה נשאלת השאלה למה מברכים דווקא 

ומרת על הלולב ולא על שאר המינים שבימין? וממשיכה הגמרא וא
מה טעם לא מברכינן אלא 'על נטילת לולב'? הואיל  17מימרא נוספת
 וגבוה מכולם.

ועתה יובן סדר הגמרא: לאחרי שאנו יודעים שאת הלולב מחזיקים 
בימין ויחד איתו יש עוד ב' מינים והם 'תלתא מצוות', הנה מתעוררת 

                                                           
שו"ע אדה"ז סימן קסז ס"ז והוא מגמ' ברכות מג ע"ב וברש"י ד"ה השמן  14
 מינו. בי
 ועד"ז הקשה המגן אברהם באורח חיים סימן תרנא ס"ו ועיי"ש מה שתי'.  15
והנה בין להאומרים שמצוות נטילת ד' מינים היא מצווה בכל אחד מהמינים,  16

ולכן אם חסר לו יכול לקחת מה שיש לו ולברך על זה ולצאת ידי חובה. וכן לאלו 
שהסיבה  שמברכים דווקא  האומרים שיכול לקחת אותם אחד אחד, אפשר לומר

על הלולב הוא כי לכתחילה כשיש לפניו את כל המינים הנה הלולב הוא הגבוה 
 וחשוב ולכן מברכים עליו. ועצע"ק.

אך לאלו האומרים שאי אפשר לברך כשחסר לו א' מהמינים מה טעם קבעו על 
 הלולב ולא על כללות המצווה?  

לא בשם רבה אלא ר' ירמיה ור' זריקא, ובהא ניחא מה שהזכירו כאן מימרא זו  17
 בהקשר זה לאחרי כו"כ מימרות בשם רבה. 



 

72 

השאלה מה מקום לברך על הלולב דווקא ולא על ההדס וההערבה שהם 
 ו בימין? אית

ועל זה בא המימרא של ר' ירמיה ור' זריקא שהסיבה שמברכים על 
ואיל הלולב דווקא ולא על כל מין בפני עצמו או על כל המינים היא כי ה

 . והלולב גבוה מכל המינים לכן חשוב הוא במיוחד ונקרא האגד על שמו

 

 * 

היה בגמרא בדף מא ע"ב מובא ברייתא: ר' אלעזר בר צדוק אומר כך 
, הולך לבית 18אדם יוצא מביתו ולולבו בידו -מנהגן של אנשי ירושלים 

הכנסת לולבו בידו, קורא קריאת שמע ומתפלל ולולבו בידו, קורא בתורה 
 19ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע, הולך לבקר חולים ולנחם אבלים

לולבו בידו, נכנס לבית המדרש משגר לולבו ביד בנו וביד עבדו וביד 
 . 20לוחוש

                                                           
לכאורה צריך להבין מפני מה חילקה הברייתא 'יוצא מביתו ולולבו בידו הולך  18

לביהכנ"ס ולולבו בידו' והלא עניין אחד הוא שהיה יוצא מביתו שחרית והולך 
 , ומדוע חילקה זאת לב' פרטים?לבית הכנסת

רך ואוי"ל: שכל זמן שהיה יוצא מביתו היה הולך עם הלולב, ולא רק בשחרית בד
לבית הכנסת שהרי בבוקר הוא מנהג כולי עלמא ללכת לבית הכנסת עם הלולב 

 וצ"ע. 20ולא רק אנשי ירושלים. אך ראה ברמב"ם שבהערה 
ן מתאבלים במועד? וראה הערה צ"ע איזה אבלים הולך לנחם במועד והלא אי 19

 הבאה. 
ברמב"ם הלכות סוכה ולולב פרק ז הלכה כג מביא ברייתא זו ובכמה שינויים  20

ולולבו בידו, שחרית  יוצא אדם מביתוהמנהג בירושלים  )מודגש( וז"ל: כך היה
 (.18)וראה לעיל  הערה 

 '(.יאת שמעלבית הכנסת והוא בידו, מתפלל והוא בידו, )השמיט: 'קורא קרונכנס 
לבקר חולים )הרמב"ם בהל' אבל פי"ד ה"ז )וכן הוא ברמב"ם כת"י ועוד( ויוצא 

כתב שניחום אבלים קודם לביקור חולים, כי ניחום אבלים הוא גמ"ח עם החיים 
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שואלת הגמרא: מאי קא משמע לן? מה בא ר' אלעזר בר צדוק 
להשמיענו בתיאור ובאריכות הפרטים במנהגן של אנשי ירושלים עם 

   הלולב בימי החג? ועונה הגמרא: להודיעך כמה היו זריזין במצוות. 

וצריך להבין: מהי שאלת הגמרא 'מאי קמ"ל?' והרי בפשטות משמע לן 
ם והלכות שיש ללמוד ממה שהיו עושים אנשי טובא, הרבה דיני

 ירושלים עם הלולב, ומה לא היו עושים עם הלולב וכו',  ומהי שאלת
 הגמרא מאי קמ"ל? 

                                                           

ועם המתים משא"כ ביקור חולים, וצ"ע למה הקדים כאן ביקור חולים לניחום 
 אבלים? 

ם רמב"ם: 'מצוות עשה... לבקר חולים ולנחוהנה גם בריש פרק י"ד מאבל כתב ה
 אבלים' הרי שהקדים ביקור חולים לניחום אבלים. 

ו ועוד קשה: הרי המבקר חולים לוקח אחד משישים בחוליו ובכך מזרז את רפואת
( וכמובא בגמרא )נדרים פרק אין בין המודר דף מ ואילך ובשבת דף יב. ובכ"מ

ו, ה כאילו נטל חלק מחוליו והקל מעליוכ"כ הרמב"ם בה"ד 'וכל המבקר את החול
פני וכל שאינו מבקר כאילו שופך דמים'. וא"כ הרי יש להקדים לבקר את החולה ל

 ניחום אבלים כדי למנוע שפיכות דמים, ומדוע כתב שיש להקדים ניחום אבלים
 לביקור חולים? וראה אור שמח הל' אבל. 

ר ו גם )מעין מצוות( ביקוואולי יש לומר: היות שהאבל מצטער צער גדול יש ב
א חולים ועל כן ניחום אבלים קודם לביקור חולים שזה וזה איתנהו בי'. ולול

 דמסתפינא הייתי אומר שהמנחם אבלים לוקח מצערו ע"ד המבקר חולים(. 
 . ואולי יש לומר שאין הכוונה כאן ניחום אבלים19ולנחם אבלים )ראה הערה 

מ"ש רי ניחומים גרידא ואולי הכוונה כאן לממש שהרי אין אבילות במועד אלא דב
בר"פ אחד עשר: 'אף על פי שאין אבלות במועד.. ומברין את האבלים לחם 

 במועד' וממשיך בהלכה ג': '..עומדין בשורה ומנחמין ..' וצ"ע(  
 והוא בידו, )השמיט: קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו על גבי קרקע(.

"כ בנו או ביד עבדו )השמיט: ביד שלוחו(. ע וכשיכנס למדרש משלחו לביתו ביד
 דברי הרמב"ם בה' סוכה ולולב. 

 וצריך להבין טעם כל השינויים. ואכמ"ל. 
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ואולי יש לומר: בסוגיא זו הגמרא נמשכת אחרי מה שהובא בברייתא 
יחד עם עוד חכמים  21בנוגע לרבן גמליאל שהיה בספינה בחג הסוכות

לולב באלף זוז. ושאלה הגמרא למה אומר התנא ורק לו היה לולב שקנה 
 של הברייתא שרבן גמליאל לקח לולב באלף זוז? 

ומתרצת הגמרא: להודיעך כמה מצוות חביבות עליהן. ועל כן פיזר 
 ממון רב כדי להשיג המצווה. 

דמעיקר הדין לא היה חייב לפזר כל כך הרבה כסף  22וכתבו האחרונים
א לפנים משורת הדין, ובזה דווקא על מצווה זו, אלא מה שעשה הו

. כלומר כאשר עושה יותר ממה שצריך 23מראה גודל חביבות המצווה
 לעשות על פי דין הרי"ז דווקא מראה על גודל חביבות המצווה.

אבא  -וממשיכה הגמרא על דרך זה: אמר ליה מר בר אמימר לרב אשי 
. ומיד צלויי קא מצלי ביה. כלומר שאביו היה מתפלל יחד עם הלולב

מקשה על זה הגמרא: והרי בפשטות לא עושים כך, שהרי אסור 
וא"כ אסור להתפלל גם עם לולב  24להתפלל עם תפלין בידו וס"ת בחיקו

 שהרי הוא טרוד בזה ולא יכוון כראוי?!

ועונה הגמרא: שהיות ואין מצווה להתפלל עם ס"ת או לאחוז בידו 
תפילה טרוד הוא תפילין כשמתפלל, על כן כאשר הוא אוחז בזה ב

                                                           
וראה 'מעשה בר"ג ורע"ק שהיו באין בספינה עמד ר"ע ועשה סוכה' לעיל כג  21

ע"א וכהנה רבות בש"ס ובמדרש שנזכר מעשי אלו החכמים בחו"ל וראה לקו"ש 
ובהערות שם. ששם מחדש  67נחמו וסיום מס' מכות עמ'  חי"ט שיחה לשבת

שהכל היה בנסיעתם לחו"ל כדי לבטל גזירות )דאל"כ איך יצאו מא"י?( ויש לימוד 
 מיוחד בכל פרט שמוזכר מנסיעתם ועיי"ש.

ראה ביאור הלכה סימן תרנו ד"ה אפילו. ועפ"ז מתרץ כמה וכמה קושיות  22
 המתעוררות מזה עיי"ש.

 .36בשוה"ג להערה  81ח"ה עמ'  וראה לקו"ש 23
 וכ"ש סכין וקערה כיכר ומעות.  24
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ולא יכוון כראוי ולכן אסור לו  25במשאם וכבד עליו משאם ושמירתם
להחזיקם בשעת התפילה.  משא"כ בלולב היות ונטילתה ולקיחתה 

 27אין משאה ושימורה כבד עליו 26מצווה מתוך שחביבה עליו המצווה
 ולכן לא יהיה טרוד בתפילתו ויכול להחזיקו.

שהיו  28ממנהג אנשי ירושליםוכהמשך לזה באה הברייתא הנ"ל 
מחזיקים הלולב בזמן ההליכה לבית הכנסת ובשעת התפילה וקיום 
מצוות ביקור חולים וניחום אבלים שניכר בזה יותר זריזותם וחביבותם 

 .   29למצוות

וזהו מה שהגמרא שואלת כאן מאי קמ"ל? גודל חביבותם למצוות עוד 
 יותר מהמובא קודם לכן.

 

 

                                                           
 רש"י ד"ה לאו מצווה נינהו. 25
ואף שיוצא ידי חובה מיד ברגע הראשון שאוחז הלולב, וא"כ שוב אינו צריך  26

עוד להחזיקו, מ"מ חביבה עליו עצם המצווה ולכן ממשיך להחזיק בתפילה. 
משך אמירת ההלל ואף שלא בשעת  )ולהעיר מהמנהג להחזיק הלולב כל זמן

 .   27הנענועים(. ויומתק ביותר ע"פ הביאור בלקו"ש לקמן בהערה 
 שם ד"ה הכא. 27
מעיר שאף שקיימו המצווה בנטילתם בפעם  59הערה  64ובלקו"ש חי"ג עמ'  28

 הראשונה, בזה שהוסיפו ללכת כו' ניכר החביבות וזריזותם למצוות.
 -וי"ל עוד: שבהתחלה מביא מרבן גמליאל ששילם הרבה כסף עבור לולב  29

חביבות בממונו עבור רגע אחד של קיום המצווה מדאורייתא. ואח"כ מביא 
מאמימר שהיה מתפלל איתם, שניכר בזה חביבותו יותר מהרגע הראשון של קיום 

זיק המצווה מדאורייתא, אלא זמן נוסף מעבר לזה )זמן התפילה( המשיך להח
הלולב בידו ולא היה טרוד מפני זה מגודל חביבות המצווה. ואח"כ מביא מאנשי 
ירושלים שהיו הולכים עם הלולב משך זמן ניכר מהיום )ולא רק בזמן התפילה( 

 שבזה ניכר יותר חביבותם למצוות.    
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 * 

בקשר לנאמר במשנה שהיו נוטלים ערבה בשביעי  ע"בבגמרא בדף מג 
של חג הסוכות בבית המקדש וסוגיית הגמרא בזה מביאה הגמרא 
ברייתא וז"ל: לולב דוחה את השבת בתחילתו וערבה בסופו. פעם אחת 
חל שביעי של ערבה להיות בשבת, והביאו מרביות של ערבה ערב שבת 

למידי צדוק ובייתוס שאינם ת -והניחום בעזרה, והכירו בהם בייתוסים 
מודים במצוות ערבה כי אינה מפורשת בתורה ורצו למנוע העם מלקיים 

 .33האבנים 32תחת 31ונטלום וכבשום - 30מצווה זו

 34למחר הכירו בהן עמי הארץ ושמטום מתחת אבנים, והביאום הכהנים
וזקפום בצידי המזבח. לפי שאין בייתוסים מודים שחיבוט ערבה דוחה 

 את השבת. עכ"ל הברייתא.  

נראה מכאן שהבייתוסים שמו את הערבות תחת האבנים כדי שהכהנים 
המקפידים על דברי חז"ל באיסור מוקצה לא ירימו את האבנים שהם 

בפשטות שמעשה  36כדי לקחת את הערבות. ומרש"י משמע 35מוקצה

                                                           
 רש"י ד"ה והכירו בהן. 30
א. טמון. ב. בפירוש המילה כבשום מביא רש"י )ד"ה כבשום( ב' פירושים:  31

מכוסה. וי"ל ההבדל בין ב' הפירושים הוא: טמון הוא שכולו מוסתר ומוחבא. 
 ואילו מכוסה הוא שיכול להיות שאין כולו נסתר, אלא שבכל זאת מכוסה הוא. 

והיות והאבנים הינם מוקצה, סברו הבייתוסים שהכהנים והעם לא יטלטלו  32
קיום מצוות הערבה ונמצא האבנים כדי להוציא את הערבות )ובכך ימנעו מ

שבביהמ"ק ינהגו כמנהגם(, ומשמע מרש"י שהבעיה היא משום טלטול מוקצה, 
 ראה ברש"י ד"ה תחת אבנים ובד"ה עמי הארץ.

 ע"פ רש"י ד"ה תחת האבנים. 33
עמי הארץ הוציאו הערבות מתחת האבנים והביאו אותם לכהנים, כדי שיכניסו  34

מזבח, שאין ישראל יכולים להיכנס שם. ע"פ אותם לעזרת כהנים לעמידים על יד ה
 רש"י ד"ה והביאום הכהנים.

 . 32ראה רש"י שבהערה  35
רש"י ד"ה עמי הארץ. ופשוט שלא לחינם נקראו כאן עמי הארץ )כבכל מקום  36

 המוזכר עם הארץ( כוונתו שלא היו יודעים ההלכות.



 

77 

עמי הארץ בהוצאת הערבות מתחת האבנים לא היה 'חלק' כל כך עפ"י 
 ההלכה ובלשון רש"י: 'שלא היו בקיאים באיסור טלטול'. 

ונשאלת השאלה: הרי החכמים יכלו בעצמם להוציא הערבות מתחת 
, או ע"י נכרי 37האבנים באופן המותר בשבת כגון ע"י טלטול מן הצד

, ומדוע הניחו לעמי 39קום מצווהלומר לנכרי לעשות שבות במ 38שמותר
 ?  40הארץ לעשות זאת ובפרט שאינם בקיאים באיסור טלטול

ואולי נראה לומר: ובהקדים דמהיכן היו בבית המקדש אבנים סתם 
 ?  41שתחתם היו יכולים להחביא ערבות

                                                           
י"ד. ועוד ראה שו"ע אורח חיים סימן שי"א ס"ח. שו"ע אדה"ז סי' שיא ס 37

שלכאורה אין כאן דין בסיס לדבר האסור, שהרי זה נעשה שלא מדעת בעלי 
 הערבות וכמבואר בסי' ש"ט בסופו, ויכלו לנער האבנים מהערבות.

 שו"ע או"ח סי' שז ס"ה, שו"ע אדה"ז סי' שז סי"ב.   38
וראה מהרש"א בביאורו לרש"י ד"ה תחת האבנים שמקשה והרי איסור טלטול  39

נן ומצוות ערבה היא מדאורייתא וצריכה לדחות אתה שבות באיסור הוא מדרב
טלטול? ותי': השבות שנדחית במקדש היא מה שלא היה יכול לעשות קודם 

 השבת וכאן הביאו הערבות לפני השבת ושוב אין המקדש דוחה שבות זו.    
 ועוד צ"ע איך השתמשו בערבות והלא זה היה כעין מצווה הבאה בעבירה? 40
אה בערוך לנר כאן שהקשה כן ועוד על רש"י זה והסביר באופן אחר והוא ור 41

שהטמינו הערבות תחת אבני רצפת העזרה. ויש בזה איסור מדאורייתא של סותר 
בפירוש המילה  31בניין )ולא מדרבנן של טלטול כבפירש"י(. וראה לעיל הערה 

בן ע"י טלטול וכבשום, שאם זה היה ממש טמון תחת האבנים לא ניתן לשמוט הא
מן הצד. ועוד שאין זה דברי רש"י שהוא איסור טלטול. ועוד שההלכה היא שאסור 
שיהיה אבן רופפת שאינה מחוברת בעזרה דהרי זה כעין הפסק בין הכהן העובד 
לקרקע כמבואר ברמב"ם הל' ביהב"ח פ"א ה"י, ומסתמא היו בודקים זאת. ולהעיר 

' שראה רצפה משונה מחברותיה כו' מהא דאיתא ביומא נד ע"א מעשה בכהן א
וברש"י שם. וראה הערה קודמת. וקשה לומר שהרסו אבנים מרצפת העזרה על 
מנת להטמין תחתיהם את הערבות, ובפרט שיש בזה איסור המפורש בתורה 'לא 

 תעשון כן וגו'.    
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 42ואולי יש לומר שמדבר כאן באבנים ששיקצו מלכי יוון וטימאום
 43ומלכי בית חשמונאי כשטיהרו המקדש גנזום בלשכת החותמות

משמע האבנים  44שבבית המוקד. וזהו גם דיוק הלשון 'האבנים'
הידועות שהיו במקדש מימות מלכי בית חשמונאי והיו במקום מסוים 

 .45וידוע

ועפ"ז מובן שהטמינו הערבות תחת אבנים אלו ואכן יכלו גם החכמים 
ן המותר והחשש היה שאולי עמי הארץ לא לקחת הערבות בשבת באופ

יקחו באופן המותר אלא שבפועל עמי הארץ לקחו הערבות מתחת 
האבנים באופן המותר וכדיק הלשון 'ושמטום מתחת האבנים' שנראה 

טלטול מן הצד המותר בשבת. ונראה  -ששמטו הערבות מתחת האבנים 
יניהם ויוקר חשיבות המצוות בע 46עוד מזה גודל מעלת עמי הארץ

שהקדימו את החכמים ולקחו הערבות כדי לוודא את קיום מצוות נטילת 
 ערבה בשבת במקדש.

* 

וא"ר זירא לא לימא איניש לינוקא דיהבינא  בגמרא בדף מו ע"ב מובא:
'למדו לשונם  47לך מידי ולא יהיב ליה משום דאיתי לאגמורי שיקרא שנ'

 דבר שקר'.

כך בר ובסוף לא יביא לו, כי בכוונתו שלא יאמר אדם לילד שיביא לו ד
מלמדו לשקר. ומביא על זה פסוק מנביא 'למדו לשונם דבר שקר' שהם 

 הרגילו את לשונם לשקר.

                                                           
 ראה מסכת מידות פ"א משנה ו. 42
 מסכת תמיד פ"ג מ"ג. 43
 .33ראה רש"י שבהערה  44
 להעיר מפירוש רבינו חננאל כאן 'והניחום בלשכה'.ו 45
 וראה רש"י ד"ה עמי הארץ 'והם היתה ידם עם הפרושים'. 46
 ירמיה ט, ד. 47
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וצריך להבין: למה ר' זירא אומר שהסיבה שאסור לומר לילד שיביא לו 
דבר ובסוף לא מביא לו היא מפני שמלמדו לשקר ומביא על כך פסוק 

 'מדבר שקר תרחק'?   48ה שנאמרמנביא, והרי זה אסור מהתור

ועוד צריך להבין: דברי ר' זירא אלו באו בהמשך לדבריו הקודמים כאן 
בסוגיא. א(  בנוגע לאתרוג שנפסל שלא יאכל ממנו כל שבעה, כי הוקצה 

. ב( שאדם לא יקנה לבנו הקטן 49למצוותו במשך שבעה ימים מלאים
הסיבה, כי הקטן לולב ביו"ט הראשון של סוכות, ומסבירה הגמרא את 

.  ובהמשך 50יש בכוחו לקנות אך אין בכוחו להקנות, כי אינו בר דעת
לזה באה אימרא נוספת בשמו: שאדם לא יאמר דבר לילד ולא יקיימנו, 

 משום שנא' למדו לשונם וגו' וכנ"ל.

להאימרות  51ובזה צריך להבין: מה הקשר בין האימרה הזו של ר' זירא
 ?52נוגע למצוות ד' מיניםהקודמות שהובאו כאן משמו ב

ואי אפשר לומר שהקשר בין המימרות הוא שאדם לא יאמר לבנו שיתן 
לו הלולב לצאת בו ידי חובה ובסוף לא יתן לו מחמת הטעם שאמר 
קודם שאין הילד יכול להקנות לו בחזרה, כי בזה יכול הוא לתת לילד 

'עד  53אחר שהוא עצמו יצא ידי חובה בנענועים, וכמ"ש רש"י להדיא
שלא יצא בו הוא' משמע שאחר שיצא יכול לתת. ועל כן אין כאן דבר 

 שקר כלל.

                                                           
 שמות כ"ג ז. 48
 רש"י ד"ה אתרוג שנפסלה. 49
 רש"י ד"ה אקנויי. 50
 וראה מהר"ץ חיות כאן. 51
ואף שבפשטות הקשר הוא בעל המימרא, שהוא זה שאמר את כל ההלכות  52

והאימרות הללו, מ"מ יש בזה גם קשר תוכני, היינו שיש עניין אחד שהוא שווה 
בין כל האימרות הללו והוא מקשר ביניהם, ועל כן הובאו כאן מימרות אלו. וראה 

 . 324לדוג' לקו"ש חלק ט"ו עמ' 
 ד"ה לא ליקני איניש. 53
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ואולי יש לומר הצע הדברים בדרך דרש ופלפול: בתחילה הביאה 
הגמרא את דברי ר' זירא שביום השביעי של חג הסוכות עדיין אסור 

, והוא אף אם האתרוג נפסל, מפני 54להשתמש באתרוג ובשאר המינים
ותו לכל שבעת ימי החג, אבל ביום השמיני מותר שהוקצה למצו

 להשתמש באתרוג.

וזהו רק באתרוגי הגדולים, אבל באתרוגי הקטנים מותר, וכפי ששנינו 
 'מיד התינוקות שומטין את לולביהן ואוכלין אתרוגיהן'.  55במשנה

שבסיום חג הסוכות היו הגדולים שומטים ולוקחים את  56והסביר רש"י
לים את אתרוגיהם, ואין בדבר זה איסור של גזל,  או לולבי הקטנים ואוכ

, אלא אפשר לקחת מיד התינוקות 57שלא עושים אותו מפני דרכי שלום
 כי כך נהגו לעשות מחמת שמחה.

והסיבה שמותר לשמוט מידיהם של הקטנים את אתרוגיהם ולאכלם, 
מפני שאתרוגי  58ואסור לאכול את אתרוגי הגדולים היא כמ"ש רש"י

הוקצו למצווה גמורה, משא"כ אתרוגי הקטנים לא הוקצו  הגדולים
 למצווה גמורה ולכן מותר לאכלם בשביעי.  

ובקשר לסוגיא זו )אם מותר לאכול את האתרוג של מצוות הד' מינים 
ביום השביעי אחר קיום המצווה( הובאה שיטת ר' זירא שאסור לאכול 

                                                           
 ף שכבר יצא בו ידי חובתו.א 54
 בדף מה ע"א. 55
 שם ד"ה שומטין ובד"ה ואוכלין. וראה שם בתוס' ד"ה מיד התינוקות. 56
וצריך להבין בזה שהרי אין גזל לקטן כי אין לו קניין ולמה הביא שאין בזה גזל  57

 והרי עיקר הבעי' לקחת מקטן הוא מפני דרכי שלום והיה לו להביא רק את זה?! 
ן איסור הוא הוא שאומר שאין בדבר משום גזל כלל כי אין קניין לקטן וכן איואולי 

 לקחת לקטן מפני דרכי שלום כי כך נהגו מחמת שמחה וצ"ע.
 ד"ה תינוקות דווקא. 58
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למצוותו למשך אפילו מאתרוג שנפסל עד סוף היום השביעי כי הוקצה 
 שבעה ימים שלימים. 

ואח"כ הביאה את דבריו בנוגע להקנאת הד' מינים לילד 'לא ליקני  
, איניש הושענא לינוקא ביומא טבא קמא, מאי טעמא? דינוקא מקנא קני

 אקנויי לא מקני. ואשתכח דקא נפיק בלולב שאינו שלו'.  

והרי אין זה ובזה מסביר שלכאורה אדם יכול להקנות הד' מינים לילד 
הקצאה גמורה )וכמ"ש ברש"י דלעיל( ואזי יכול לאכול האתרוג ביום 
הז' אחר קיום המצוה כי אינו הוקצה למצווה גמורה. אלא שאינו יכול 
לעשות כך, כי א"כ יוצא שאין הגדול יוצא ידי חובתו שהרי אין הקטן 

ת יכול להקנות. ואחר שיצא ידי חובתו הרי הוא מקנה לו במתנה על מנ
 , וצריך הקטן להחזיר הד' מינים. 59להחזיר

 וממשיך: שגם אם רק יאמר שיתן לקטן ולא יתן לו ממש, ועל ידי זה 
 ירוויח שהד' מינים ישארו של הגדול ולא יהיה בזה הבעיה של הקנאה

ום לקטן, וממילא גם יכול לצאת ידי חובה ביו"ט, וגם לאוכלו אח"כ בי
הד' מינים לקטן ואין זה הקצאה  השביעי אחר קיום המצווה כי הקנה

 גמורה, וממילא יכול לאוכלו אח"כ. כי אם אמר שיתן לקטן צריך הוא
לתת לו ממש במעשה, ושיקנה זאת בפועל ולא רק באמירה בעלמא, 

"ש משום שנא' למד לשונם וגו', היינו שאין זה שקר גמור שזה אסור ממ
ת הד' מינים 'מדבר שקר תרחק', אלא שאכן חושב ורוצה הוא להקנו

ם לקטן וע"כ אומר שיתן לו, אלא שלא נותן לו בפועל כדי שיוכל לקיי
 המצווה. 

שאם  -ועל זה ממשיך ר' זירא ואומר: שיש  בזה איסור אחר והוא 
אומרים לילד שיתנו לו דבר צריך לתת לו בפועל, ולא רק להסתפק 

 באמירה כי בזה הוא מלמד את הילד לשקר.           

                                                           
 וראה ר"ן כאן ד"ה גרסינן בגמ'. 59
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ר להוסיף עוד שהטעם שאין היום נוהגים לחטוף מיד ואולי אפש
התינוקות הוא כעין הטעם שאמר ר' זירא, כי במעשה החטיפה זה נראה 

 .60כגזל וכמעשה שאינו הגון ולא טוב לאגמוריה לינוקא מעשים כאלו

 

* 

אמר רבי אלעזר גדול העושה צדקה יותר  בגמרא בדף מ"ט ע"ב מובא:
 ה ומשפט נבחר לה' מזבח.עושה צדק 61מכל הקרבנות שנאמר

ואולי יש לבאר הסיבה שאדם העושה צדקה מובחר ונעלה יותר מאשר 
המקריב  קרבנות בביהמ"ק, דהנה הקרבת הקרבנות היא מעשה שעושה 

'נחת רוח  63'ריח ניחוח לה'' ופירש רש"י 62נחת רוח גדולה לה' וכמ"ש
לפני  שאמרתי ונעשה רצוני' היינו שבהקרבת הקרבנות ישנה נחת רוח 
מיוחדת לקב"ה וכפי שהיה אצל נח שהקריב קרבנות אחר שיצא 

 .65'וירח ה' את ריח הניחוח' 64מהתיבה וכתיב שם

                                                           
וע"ד מנהגנו שאין לגנוב את האפיקומן בליל הסדר כמובא בהגש"פ. ויש להעיר  60

מצה  חוטפיםהאפיקומן' כבכאן, ומרומז בלשון חז"ל 'חוטפים ן 'שאף שם הלשו
בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא ישנו' )פסחים קט, א( ומביא ע"ז הרבי הטעם 

 מפני בתר גנבא גנוב וטעמא טעים )ברכות ה,ב(. 
 משלי כא, ג. 61
 ויקרא א,ט. 62
 שם בד"ה ניחוח. 63
 בראשית ח,כא. 64
ואילך בעניין זה ומחלק שם בעניין הקרבנות שיש  1וראה לקו"ש חל"ב עמ'  65

מהם שנאמר בהם 'ריח ניחוח' ויש שלא נאמר בהם 'ריח ניחוח' דתלוי בסוג וגדר 
 הקרבן, עיי"ש.  
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אך האדם העושה צדקה ונותן לנצרך מכספו שהיה יכול לקנות בזה חיי 
ר גדול מהמקריב קרבן כי המקריב את ( הוא יות66נפשו )כמבואר בתניא

הקרבן הוא עושה לנחת רוח לה' יתברך בלבד, לעומת זאת העושה 
צדקה הרי הוא עושה חסד וטובה עם יהודי ובזה מראה שאוהב את 
אהובו של הקב"ה וזו מעלת אהבה גדולה יותר וכפתגם המובא בהיום 

יותר אהבת  החסידים שאלו את אדמו"ר הזקן: איזו עבודה נעלית - 67יום
ה' או אהבת ישראל? ויען: אהבת ה' ואהבת ישראל שתיהן כאחת 
חקוקות בנשמתו רוחו ונפשו של כל אחד מישראל. ומקרא מלא דיבר 
הכתוב 'אהבתי אתכם אמר ה'', הרי דגדולה אהבת ישראל, דאוהב מה 

 שהאהוב אוהב.

ומשמע שכאשר עושה מעשה של אהבת ישראל ניכר בזה יותר מידת 
לקב"ה כי בזה מראה שאוהב לא רק את הקב"ה אלא אף את  אהבתו
 אהובו.

גדולה גמילות חסדים  -ובהמשך הגמ' שם מובא עוד: ואמר רבי אלעזר 
'זרעו לכם לצדקה וקצרו לפי חסד', אם אדם  68יותר מן הצדקה שנאמר

זורע ספק אוכל ספק אינו אוכל. אדם קוצר ודאי אוכל. ובהמשך שם 
 שבהם גדולה יותר גמילות חסדים מן הצדקה.מונה הגמ' ג' דברים 

ואולי יש לומר שכאשר אדם מתעסק בגמילות חסדים, הוא מראה בזה 
יותר את אהבתו לאהובו של ה' )וממילא ניכרת בזה גודל אהבתו לה' 

 כנ"ל(, מנתינת צדקה גרידא.

                                                           
בלק"א פל"ד ופל"ז. ולהעיר, שבפרק ל"ד מביא: 'שמצוות צדקה שקולה כנגד  66

מכל הקרבנות'. ולאידך בפל"ז:  יותר , וכאן: 'גדול העושה צדקההקרבנות'כל 
. וראה באג"ק סי' י', ושם מביא הפסוק המצוות''ואמרו ששקולה )צדקה( כנגד כל 

 הנ"ל ממשלי ומפרשו ע"פ חסידות.
 כח ניסן. 67
 הושע י, יב. 68
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כי כשעושה גמילות חסדים הוא מכניס בזה יותר אהבה וכמ"ש בגמ' 
ין ופו ובין בממונו, ובין לעניים ובין לעשירים, ובכאן שהיא בין בג

לחיים ובין למתים. ומשא"כ בצדקה שהיא רק בממונו לעניים החיים. 
 הרי שיש בזה מידה גדולה יותר של עזרה ואהבה לאהובו של הקב"ה. 

 

* 

אם עיקר השירה בבית מקדש  הגמרא בדף נ"א ע"א מביאה מחלוקת
ק רשהעיקר היה בפה, וכלי השיר היו היתה בכלי וזה עיקר המצווה, או 
 ללוות את השירה ולהנעים אותה.

ומסבירה הגמ' את הטעם והראיה למאן דאמר עיקר שירה בכלי ממש"כ 
לגבי חנוכת בית המקדש בזמנו של חזקיהו המלך שחנך את עבודת 

"ויאמר חזקיהו להעלות  69ביהמ"ק אחר שביטלו מנשה שנאמר שם
לה החל שיר ה' והחצוצרות ועל ידי כלי העולה להמזבח ובעת החל העו

שכלי דויד מלך ישראל הנם  70דויד מלך ישראל" ומכאן אנו למדים
 בתואר 'שיר ה'' ומשמע שהם חלק מהמצווה. 

ולכאורה אינו מובן: מה הראיה ממה שהיה בעת שחזקיהו חנך את 
העבודה בבית המקדש, והלא ניתן לומר שזה היה רק אז, ולא עניין 

 ידית בבהמ"ק יום יום?ועבודה תמ

: החל שיר ה' וחצוצרות ועל ידי 71והעניין יובן בדיוק לשון רש"י הנ"ל
 אלמא כלי דויד שיר ה' קרי ליה. ע"כ. -כלי דויד 

                                                           
 דברי הימים ב כט, כז. 69
 רש"י ד"ה החל שיר ה'. 70
 ראה הערה קודמת. 71
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כלומר אין ההוכחה מכך שהיו כלי שיר בעת החנוכה, שא"כ אפשר 
להקשות כנ"ל. אלא ההוכחה היא מכך שהכלים שבהם ניגנו הלויים 

הקורבנות נכללים ב'שיר ה'', משמע שהם חלק עיקרי בעת הקרבת 
 במצווה. ומכאן הוכחה שעיקר שירה בכלי.

ובשולי הדברים ניתן להוסיף עוד עניין תמוה שהגמרא בסוף דף נ"א 
ע"ב שואלת איך הוסיפו בבית המקדש גזוזטראות לעזרת נשים בעת 
 שמחת בית השואבה והרי אי אפשר לשנות, לבנות או להוסיף כלום

 73"הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל" כלומר 72בבית המקדש כי נאמר
שדוד המלך כאשר ציווה את בנו שלמה על בניין בית המקדש בתבניתו 
ובניינו, הביא לו מגילה כתובה עם כל מה שצריך להיות בבית ללא 
תוספת כלל ע"פ נבואה מאת ה' ואי אפשר להוסיף על זה. ואיך הוסיפו 

זטראות בעזרת הנשים? עונה ע"ז הגמ' שהם במהלך השנים את הגזו
 עשו זאת על פי פסוק שמצאו.

שהציווי לשלמה ע"י דוד אביו בא  74וצריך עיון בדברי רש"י כאן שכתב
 75ע"י נבואה מאת גד החוזה ונתן הנביא. ואילו בדברי הימים כתב

 שהנבואה היתה ע"י שמואל הרואה ברוח הקודש. וצ"ע.

אומרת 'במוצאי יו"ט הראשון של  76שנהויש עוד להעיר בזה דהנה המ
מהו  77חג ירדו לעזרת הנשים ומתקנים שם תיקון גדול'. והגמ' מבארת

התיקון הגדול שהיו עושים שם? היו בונים את הגזוזטראות לנשים 
שיעמדו שם בעת שמחת בית השואבה, ויהיה עי"ז הפרדה שהגברים 

                                                           
 דברי הימים א כח,יט. 72
 י ד"ה והכתיב.ע"פ רש" 73
 ד"ה הכל בכתב מיד ה'. 74
 שם. 75
 בדף נא ע"א. 76
 שם ע"ב. 77
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כתב שהיו  78למטה והנשים למעלה. אך הרמב"ם בהלכות לולב וסוכה
 מתקנים תיקון זה בערב יו"ט. 

וצריך עיון בדברי הרמב"ם מדוע שינה מלשון המשנה וכתב שהיו 
 עושים זאת בערב יו"ט?

ואולי היה אפשר לומר: שהרמב"ם רוצה להשמיענו שאפשר לעשות 
ומר כן תיקון זה כבר מערב יו"ט ולא רק במוצאי יו"ט. אך קצת קשה ל

שהרי גם המשנה היתה יכולה לומר לנו זאת ומדוע שנינו במשנה דווקא 
.79במוצאי יו"ט?! וצ"ע

                                                           
 פ"ח הי"ב. 78
וראה רמב"ם הלכות חגיגה פ"ג ה"ד ושם: כיצד הוא קורא? תוקעין בחצוצרות  79

בכל ירושלים כדי להקהיל את העם ומביאין בימה גדולה ושל עץ היתה וכו'. וכתב 
יו"ט הראשון של חג הסוכות וכו'. ולא  שם בהלכה ג': אימתי היו קורין? במוצאי
 כתב מתי היו מביאים את הבימה של עץ. 

ונראה שהיו מביאים אותה במוצאי החג סמוך לקריאה ואולי אפ"ל שלא רצו 
ו"ט להביא הבימה מערב יו"ט, כדי שלא יהיה צפוף לחינם בעזרה, כל זמן משך הי

לעזרה רק בזמן שעד הקריאה, אלא היו מכינים מעיו"ט, ומביאים אותה 
שבמוצאי יו"ט. משא"כ בניית הגזוזטראות בעז"נ  מעמד 'הקהל' -ההצטרכות 

 לצורך שמחת  בית השואבה, אף שגם היא מתחילה במוצאי היו"ט, מ"מ אין היא
לוקחת מקומה משטח העזרה, ואדרבה מוסיפה מקום למשך היו"ט שיהיה אפשר 

 להיות בו. ודוחק קצת.   
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 הערות במסכת תענית
 

 וגר הכולל.ב –ר' יוסף יצחק חנניה כהן 

מביאה הגמ' דברי רבי יוחנן: אמר ר' יוחנן ג'  1בתחילת מסכת תענית
מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו בידי שליח ואלו הם מפתח של 
גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים. וממשיכה הגמ' 

 ללמוד זאת מפסוקים.

מפרש את הכוונה בזה 'היינו שלא נמסרו לשליח אחד  2והנה רש"י
 ר כוונתו 'דקא קשיא ליה קושיית התוס''. מבא 3ביחד'. ובהגהות הב"ח

מקשה על דברי גמרא אלו: שהרי ראינו שהמפתחות הללו  4דהנה בתוס'
כן נמסרו לידי שליח, שהרי לאליהו הנביא נמסר מפתח הגשמים, וכן 
נמסר לו מפתח של תחיית המתים. וגם לאלישע הנביא נמסרו מפתחות 

 ?אלו ולמה נאמר כאן שהם לא נמסרו לאף אחד

ומתרצים התוס': שאין הכוונה שמפתחות אלו לא נמסרו לעולם ע"י 
 שליח, אלא שלא נמסרו לשליח להיות ממונה עליהם עולמית.

ורש"י בדבריו הנ"ל מתרץ קושי זה באופן אחר והוא: שמה שמצינו 
נה שנמסרו מפתחות אלו לשליח אין זה סותר לדברי רבי יוחנן, כי הכוו

בדבריו היא: שלא נמסרו שלושה מפתחות יחד לאדם אחד. אבל פחות 
 משלושה כן נמסרו לשליח כגון אליהו ואלישע וכיו"ב. 

                                                           
 דף ב ע"א. 1
 ואמר רבי יוחנן.בד"ה  2
 שם אות ז'. וכ"כ המהרש"א בחידושי אגדות ד"ה שלא.  3
 ד"ה שלושה מפתחות. 4



 

88 

ה רש"י ותוס' חלוקים זה על זה. ונראוצריך להבין האם תירוציהם של 
 בפשטות שאכן תירוצים אלו חלוקים הם.

דהנה לפי הסברו של רש"י יוצא שלאדם אחד כן נמסרו חלק 
מהמפתחות אך לא כולם, ובפשטות זה יכול להיות אצלו לעולם. אך 
לפי הסברו של תוס' משמע שיתכן שיהיו אצל אחד ג' המפתחות, אך 

 לא לעולם.

מביאה המעשה מאליהו  5להבין: הגמרא במסכת סנהדריןועוד צריך 
הנביא שנשבע שלא יהיה גשם כי אם לפי דברו ואח"כ נאלץ לברוח 
מחמת רדיפת אחאב מלך ישראל והגיע לבית האשה הצרפית ורצה 
להחיות את בנה וביקש מהקב"ה להחיותו ואמרו לו שלא נותנים ב' 

כן יחזיר את המפתח  מפתחות גם של גשמים וגם של תחית המתים ועל
 של הגשמים ויענה מבוקשו להחיות את בנה של האשה וכך היה. 

ומשמע מזה שלא יכול להיות אצל א' יותר ממפתח אחד שהרי ביקשו 
ממנו להחזיר את המפתח של הגשמים ולכאורה עפ"ז לא מובן הסברת 

' גהתוס' בעניין זה שהרי לפי ביאורו משמע שכן יכול להיות אצל אחד 
חות אך לא לעולם והיה אפשרות לתת לאליהו את מפתח של מפת

 תחה"מ באופן זמני ומדוע לקחו ממנו את המפתח של הגשמים? 

וביותר אינו מובן: שהרי טעם הגמרא שלא נותנים ג' מפתחות אלו 
 לאיש אחד, הוא מפני שלא "יאמרו שתיים ביד תלמיד ואחד ביד הרב".

שמע מדבריו שאפשר לתת ג' ולפי הסבר התוס' אינו מובן: שהרי מ
 המפתחות לאחד, וסותר גמ' הנ"ל?

אך לפי ההסבר של רש"י העניין מובן ואינו סותר להגמ' בסנהדרין, 
"שלא נמסרו לשליח אחד ביחד" והוא כפי המובא  6שהרי כתב בפירושו

                                                           
 דף קי"ג סע"א ואילך.  -בסופה  5
 .81לעיל הע'  6
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שלא יאמרו  -שם שלא נתנו לאליהו המפתח, והוא ע"פ הטעם שם 
 וס' קשה כנ"ל.שתיים ביד תלמיד וכו'. אך לת

שכוונת  7ואולי יש להאיר הדברים ע"פ ביאורו של הרבי בעניין זה
הגמרא בדבריה שלא נמסרו לשליח היינו שלא נותנים כל מפתחות אלו 
ביד תלמיד שהוא 'שליח' כי היות והוא 'שליח', אע"פ ש'שלוחו כמותו' 

ו ועד 'כמותו ממש', מ"מ הרי זה 'כמותו' וכדי לשלול העניין 'שיאמר
 שתיים ביד תלמיד ואחד ביד הרב' לא נותנים יותר מאחד.

אך אצל צדיקים שפועלים ניסים וישועות בכל ג' העניינים גשמים, 
פרנסה ותחיית המתים, אין זה שיוצא מידי הקב"ה לידי שליח, אלא זה 
בידו של הקב"ה בעצמו וע"כ יכולים לפעול בבת אחת בכל ג' העניינים 

 .8נ"ל בסנהדריןואין זה סותר לגמרא ה

' ואולי יש לומר שזו היא כוונת התוס' בביאורו דמשמע שנמסרו כל הג
מפתחות לאחד, והוא כנ"ל שהוא לא בתור 'שליח' אלא הקב"ה בעצמו 

 עושה הפעולה באמצעות דבר זה, ואת"ש.

 אלא שעדיין צ"ע בזה.   

 

 

                                                           
 .214התוועדויות התשי"א עמ'  -ראה תורת מנחם  7
 לשלימות הביאור ראה בשיחה הנ"ל.  8
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 מן קפ"חסישו"ע יו"ד הערות וביאורים ב
 ג' –סעי' א'  )דיני מראות דם נדה(

 

 וגר הכולל.ב –ר' יוסף יצחק חנניה כהן 

 הקדמה:

מן התורה אין טמא אלא ד' מיני דמים ודרשו חכמים מהפסוקים א. והיא 
. שנאמר ב' פעמים 2. ב. וטהרה ממקור דמיה1גילתה את מקור דמיה

ובזמן הזה אין  דמיה לשון רבים הרי לנו ד' מיני דמים הטמאים. והיות
אנו בקיאים במראות הדמים ואפילו בזמן התלמוד היו מן החכמים שלא 
רצו לראות דמים וכ"ש עכשיו שאין לאדם להישען על חכמתו ואין 

 לטהר שום מראה אדמומית.

ועל כן על כל מראה שאלה שיש לאשה צריכה ללכת לשאול רב ולצאת 
 אלא ע"פ פסק הרב. 3מן הספק ואין להכריע מדעת מה שנראה בעיניים

הרבה או עמוק טמאים. וכן כל  4כל מראה אדום בין אם הוא כהה א.ס"
אפילו כמראה  6. ואין טהור אלא מראה לבן וכן מראה ירוק5מראה שחור

                                                           
 ויקרא כ, יח. 1
 שם יב, ז. 2
לאשה בנדתה ובטהרתה צריכה לשאול רב על כל ספק  אף שהתורה האמינה 3

שהוא ואין לדמות מלתא למלתא לומר כזה ודומה לו טיהר לי הרב כי דברים אלו 
צריכים בקיאות גדולה ושימוש רב אצל החכמים כדי להתמחות בנושא )ראה 

 פת"ש סק"ו(.
 .שאינו מראה חזק אלא חלש. וראה רש"י נדה יט, א. ד"ה כהה -כהה הרבה  4
 נדה י"ט, א. 'שהשחור אדום הוא אלא שלקה'. 5
כתב בשיעורי שבט הלוי סי' קפח ד"ה ירוק: בראשונים במסכת סוכה דף לא  6

 -גע"ל. ב. ירוק  -ע"ב ובחולין דף מז ע"ב משמע שיש ג' מראות בירוק א. צהוב 
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הגהה: וכן מראה  וכ"ש הירוק ככרתי או כעשבים. 7השעוה או הזהב
סמיכות דם ואפילו יש בו שקורין בלשון אשכנז בלו"א בכלל ירוק הוא. 

ואפילו הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ומצאה  8והוא עב הרבה

                                                           

בלו"א. וראה לקמן בהרחבה אודות דברי הפוסקים בנידון מראות  -גרי"ן. ג. כחול 
 אלו וכיו"ב.

במקרה של מראה שהשתנה מראיתו לאחר זמן חלקו הפוסקים. הב"ח סובר  7
שצריך לחכות על כל מראה עד שיתייבש לגמרי שמא ישתנה מראיתו, ולכן אם 
כשהתייבש הכתם הירוק נעשה אדום בקצותיו טמא כי כשיצא מהגוף לקה 

)סק"א( חולקים וכשהתייבש חזר למראה אדמומית שלו. אך הש"ך )סק"ג( והט"ז 
עליו בזה וס"ל שאי"צ לחכות על כל מראה דאחזוקי בריעותא לא מחזקינן ועל כן 
רואים אותו כפי שבא לפנינו עתה ואין צריך לחכות, אמנם אם השתנה והתאדם 
טמא. אך החכם צבי )שו"ת סימן מ"ו, הובא בפת"ש סק"ג( כתב דכל שיצא מן 

למראה אדמומיות טהור. כי מה שנהיה הגוף ירוק או לבן אף שחזר אחר שהתייבש 
בו מראה אדום, הוא מחמת שינויי האוויר. ואין אומרים אדום הוא אלא שלקה רק 
בשחור ולא בירוק ולבן. וכמוהו פסקו החוות דעת )סי' קפח ס"א( והסד"ט )סי' 
קפח סק"ב, סי' ק"צ סקנ"ב( ובשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"ד סי' יז(. והגר"ש 

 עורי שבט הלוי )עמ' צב( פסק בזה להחמיר כהש"ך והט"ז. וואזנר בספר שי
 והנה אדה"ז בשולחנו )סק"ד( הביא את דברי פוסקים אלו ולא הכריע. אך כתב

ם( דמשו"ת צמח צדק שיא ובהערות  -ע"ז בספר טהרה כהלכה )פרק ו' סעיפים ט 
א )יו"ד סי' קכ"ו ועוד( נראה דעתו להקל כהחכם צבי. אך חילק דאם המראה יצ

לבן מלכתחילה ואח"כ השתנה נראה יותר להקל, משא"כ כשנמצא ירוק וכדומה 
אפשר שאין להקל נגד הש"ך והט"ז. והוסיף שם שדעת הצ"צ כפי שנראה בכמ"מ 
 )ראה בהערות שם( שאם יש אפשרות לתלות או לצרף עוד צדדים להקל יש להקל,

 והכל כראות עיני הרב המורה.
א( שאם אשה מצאה סמיכות לבן ועב לאחר הב"ח כתב )והובא בט"ז סק" 8

שרחצה במרחץ טמאה, כי דרך הדם להתלבן מחמת רחיצה. וכתב ע"ז הט"ז 
שדבריו תמוהים שלא נמצא בתלמוד ובפוסקים רמז מזה. והמשיך להוכיח שאינו 

 כן. וכתב הצמח צדק בתשובה )סי' קכ"ה( 'מנהג הב"ח אין לו שורש'.
א' הביא דברי לבושי מרדכי להחמיר והוא דעת  ובשיעורי שבט לוי בד"ה ט"ז ס"ק

יחיד. וגם לשיטתו עיקר החומרא היא הרחיצה זמן ממושך בשהייה באמבטיה 
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הגהה: וכן עיקר. דלא כיש מחמירין לטמאות אם  .9מראות הללו טהורה
יש בו סמיכות והוא עב. ואם הרגישה שנפתח מקורה ובדקה מיד ולא 

 מצאה כלום עיין לקמן סימן תק"ץ. 

ו. ואם הוא מראה לבן או אשה לומר כזה ראיתי ואיבדתי 10נאמנת ב.ס"
. אבל אם הביאה לפניו דם והחזקנוהו בטמא או אפילו 11ירוק טהורה

                                                           

כשעה ושתיים ובמים חמים, אך לא בזמן מועט או בצוננים או במקלחת בטו"ש, 
שאף להמחמירין אין בזה בעיה כלל. והוסיף שיש אומרים שתמעט ברחיצה בימי 

לא מטעם שמא ישתנה המראה אלא משום הבדיקות. וגם בזה אם שבעה נקיים, ו
מחמירים שלא תרחץ קודם הבדיקות, הוא רק באמבטיה, זמן רב ובמים חמים, 

 אבל באופן אחר מותר. ואחרי הבדיקות לצורך, מותר בכל אופן.
החידוש בזה הוא דלפי שיטת בעל תרומת הדשן אם הרגישה הרגשת פתיחת פי  9

ה ולא מצאה כלום טמאה, ובזה היות והרגישה ובדקה ומצאה המקור ומיד בדק
מראה )אף שהוא סמיך ועב(, יש מקום לגזור לטמא שמא יחליפו בין מראה טהור 
ויטהרו גם כשלא מצאה כלום. ופסק המחבר שלא חוששים לזה, והיות ומצאה 
מראה טהור טהורה. וכך ההלכה פסוקה מדורות עולם שמראה טהור אפילו סמיך 

 טהור. )ע"פ ששה"ל ד"ה ואפילו הרגישה וד"ה וכן עיקר(. ועב
נאמנות האשה בזה הוא מדין 'וספרה לה' שתורה נתנה נאמנות לאשה בדין נדה  10

(. וכן לא מחזיקים אותה לטועה בדמיונות כל עוד שאין 3)וראה לעיל הערה 
 ריעותא. )שו"ע אדה"ז סק"ו(.

ה לבן(: מדוע פירט המחבר הקשה בשיעורי שבט הלוי )ד"ה ואם הוא מרא 11
המראה 'לבן או ירוק טהורה' לכאורה היה די בכך לומר שהוא מראה טהור, והוא 

 כל מראה טהור?
ותי': שרצה להשמיענו שדין זה הוא דווקא במיני מראות האלו שפשוט שהם 
טהורים, אך לא במה שצריך מומחיות ושיקול הדעת דבזה אין נאמנת. ונשאר 

 בצ"ע. 
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אם הוא טמא או טהור והיא אומרת חכם פלוני טיהר לי כיוצא  12נסתפקנו
 . 13בזה אין סומכין עליה

והוציאה בה דם טהורה. וכן אם ראתה דם  14הכניסה שפופרתס"ג. 
בחתיכה אפילו אם היא מבוקעת והדם בבקעים בעניין שנוגע בבשרה 

                                                           
א נאמנת כשהמראה הוחזק לנו כטמא או אפילו הסתפקנו בו כי היות הסיבה של 12

ואנחנו רואים את המראה ויש ריעותא לפנינו אנו מחזיקים אותה לטועה. וכן גם 
אם מראה דמה לחברתה והיא אומרת לה דומה לזה טיהר לי החכם צריכה ללכת 

כם נאמנת. לחכם ולהראות לו דם זה עצמו. אך אם אומרת כזה בדיוק טיהר לי הח
 כי לא מחזיקים אותה כמשקרת לעולם. )ש"ך סק"ז, אדה"ז סק"ז(.

ובפת"ש )סק"ו( הביא מהסד"ט )סק"ג( ומתוה"ש )סק"ה( שאין לאשה לדמות 
 כלל בין דם לדם ותמיד )גם כשהמראה הראשון קיים( צריכה ללכת לרב לשאול.

א טהור והכריע בשיעורי שה"ל )ד"ה ש"ך סק"ז( שאם הוא מראה שברור שהו
ודאי נאמנת לעצמה, אך אפילו בקצת ספק בלב צריכה ללכת לשאול. והוסיף: 
שבנשים כשרות אם הן כבר מחליטות שהוא טהור מן הסתם טהור, ורוב המראות 
שבאים לשאול הם טהורים כמראה צהוב בהיר ואפור בהיר ולבן. ומראה ששאלו 

 ול שוב.  עליו כמה פעמים ותמיד היה ברור שטהור, אין חיוב לשא
כתבו התוס' )נדה כ, ב ד"ה כל(: יכול אדם לראות דמי אשתו. ויש מן הפוסקים  13

שסוברים שהבעל נאמן רק אם לא איתחזק אסורא שהאשה טמאה כגון שבא לה 
מראה בימי טהרתה, אך אם כבר איתחזק איסורא כגון בימי הז"נ לא. ולכן אינו 

 תו. נאמן להורות בשאלה שהתעוררה לגבי טבילת אש
אך הסכמת כל הפוסקים שהבעל נאמן תמיד וכדעת התוס'. )וראה בששה"ל ד"ה 

 בא"ד כתבו התוס'(. 
י וכ"נ שי' אדה"ז שסתם בסוף סק"ז כדברי התוס' ולא חילק בין ימי הז"נ לימ

 (.  26טהרתה כנ"ל באיתחזק איסורא, ש"מ שמקל בזה. )טה"כ פרק ו הערה 
שבא בשפופרת, והוא ע"פ ב' התירוצים חלקו הראשונים בטעם טהרת הדם  14

בגמ' )נדה כא, ב( אם זהו משום שבבשרה ולא ע"י חציצה, או משום שאין דרכה 
של אשה לראות את הדם כך.  הרא"ש למד שהסיבה שאם ראתה דם בשפופרת 
טהורה היא משון שאין דרכה של אשה לראות דם כך. ותוס' והרמב"ם למדו שזהו 

אשה רק כשהוא בא נוגע בבשרה ולא כשיש הפסק משום שהתורה מטמאה דם ה
 בינו ובין בשרה.
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כיוון שאין דרך לראות כך. וכן אשה שנעקר מקור שלה וכמין  ,15טהורה
הגהה: אפילו ראתה דם כל . 16חתיכות בשר נופלים בבית החיצון טהורה

תלינן הדם בחתיכות אלו , ד17זמן שהחתיכות בבית החיצון שלה טהורה

                                                           

והר"ש מקוצי עשה מעשה וטיהר חתיכות שנפלו מהמקור עם דם עליהם )וראה 
 להלן(. משמע דעתו כהרא"ש וכן פסק המחבר כאן. אך הב"ח הובא בש"ך )סק"ח(

ס"ל להחמיר בזה כדעת התוס' והרמב"ם. והביא אדה"ז )סוף ס"ק ט( וז"ל: 
המנחת יעקב כתב דאין לזוז מפסק השו"ע. וכן דעת הט"ז. ע"כ. משמע דעתו ו

 להלכה כדעת השו"ע שהכריע כהרא"ש.
וזהו ג"כ ע"פ דעת הרא"ש. ולא כהתוס' והרמב"ם שלפי דעתם טמאה, היות  15

ונוגע הדם בבשרה. ולשיטתם ההיתר הוא משום שהתורה אמרה 'בבשרה' היינו 
הפסק, וכאן אע"פ שבא הדם בחתיכה היות  שטמאה כשנוגע בבשרה ולא ע"י

ונוגע בבשרה טמאה. משא"כ להרא"ש 'בבשרה' היינו שטמאה רק כשרואה הדם 
כדרך ראייתו ולא אם דבר אחר גרם לראות הדם וכאן יש לומר שהחתיכה היא 
הגורמת לראות דם ולכן אף שהדם בחתיכה נוגע בבשרה אין הוא ראיית דם כדרכה 

 וטהורה. 
ם הוא ע"ג החתיכה טמאה אף לרא"ש שהרי מהיכי תיתי לומר שהדם )אך אם הד

 טהור הוא והרי רגלים לדבר שהוציאה הדם כדרכה והחתיכה התעוררה לצאת ע"י
דם נדתה ואז כשהתעורר לצאת מותרות הדמים יצאה גם חתיכה זו או שיצאו 
שניהם יחד. אך אם הדם רק בבקעים נראה שהחתיכה היא זו שגרמה לדם לצאת 

ת וטהורה, כיוון שאין דרך הדם לצאת בכך. וכן הוא גם בשפופרת שע"י השפופר
 נגרם יציאת הדם וטהורה ולא שיצא מעצמו בשעה זו. ואי אפשר לומר שהוא דם
שהיה שם מכבר ונכנס לשפופרת בכניסתה או ביציאתה כי דופני השפופרת 

 מה לראות הדםמונעים הכניסה לתוכו ועל כן צריך לומר שהשפופרת היא זו שגר
 וטהורה. ע"פ אדה"ז סק"ט(.

הוא מעשה שעשה רבינו שמשון מקוצי הובא בטור )ד"ה והרא"ש ז"ל( וז"ל:  16
'וכן עשה מעשה רבינו שמשון באשה שנעקר מקור שלה וכמין חתיכות בשר היה 

 נופל לה בבית החיצון וטיהר אותה לבעלה כיוון שאין דרך נשים לראות כך'.
דברי המחבר ומתיר במקרה שיצאו חתיכות מהמקור עצמו  הרמ"א מוסיף על 17

לבית החיצון, והאשה עשתה בדיקה והוציאה דם בבדיקתה, אנו תולים דם זה 
בדמן החתיכות וטהורה. ואף שזהו דם מן המקור וטמא הוא, אך היות ולא אסרה 
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והוא שהטיל . 19ומחמת מכה היא 18הואיל וידעינן ודאי שנעקר מקורה
 החתיכות במים פושרין ולא נמוחו. ודוקא חתיכות קטנות דומיא

                                                           

תורה את דם המקור רק כשהוא במקומו ולא כשהמקור עצמו ירד למקום אחר, 
ן שהמקור עצמו אינו במקומו אין זו דרכה של אשה לראות דם בכך ולכן כא
 וטהורה. 

אך הב"ח )ד"ה וצריך לומר( סובר שאפשר לטהר דם זה רק אם בשעת נפילת 
החתיכות בדקה ולא מצאה דם, ואח"כ בדקה ויצא דם מהבית החיצון. אבל אם 

טמא ולא היא לא בדקה מיד בעת נפילת החתיכות, ואח"כ מצאה דם הרי זה דם 
 תולים לקולא. 

כתב אדה"ז )סק"י( שבמקרה של נפילת חתיכות מהמקור אף התוס' והרמב"ם  18
המחמירים לעיל יתירו כאן שאין הדרך לראות את דם המקור כשהוא בבית החיצון 

 ולא במקומו. 
המעיל צדקה )סל"ד( והפלתי )סק"ב( למדו שהכוונה בדברי הר"ש מקוצי הוא  19

, והוא שהרבה פעמים יש באשה כשמזדקנת נופל הרחם בין לעניין צניחת הרחם
רגליה ומרגישים את צוואר הרחם ע"י הכנסת האצבע וכל נגיעה גורמת הוצאת 
דם ואינה יכולה להיטהר. ובזה טיהר הר"ש אפילו יוצא דם נידות ממש, כי התורה 

 טימאה רק כשהרחם במקומו ולא כשנפל ממקומו דאין זה דרך ראיה וטהור. 
יאו נודע ביהודה )מהדו"ק סי' נ"ח( והחת"ס )בשו"ת סי' קמ"ה וסי' קע"א( הבוה

 דבריהם. ובפת"ש )סק"ז( כתב שאין לפסוק בזה אלא ע"פ גדולי הדור. 
ואדה"ז )בסוף סק"י( כתב להקל בזה כהפלתי הנ"ל. אך בשעת וסתה אין להקל 

 כלל.
ם ו רוב המקרים הוכתב בשיעורי שבט הלוי )ד"ה ג. שנעקר מקור שלה( שבזמנינ

ת בזמן שלאחר סילוק הדמים, שאינם רואות כבר מכמה שנים, ויש הוכחות ברורו
שזה דם מכה מן הצדדים וכיו"ב. ולמעשה אי אפשר להכריע באופן כללי וכל 
מקרה לגופו. וכתב עוד שהיום שיש אפשרות לנתח, אם הוציאו הרחם כולו, 

 ו. להלכה אינה טמאה כלל. משא"כ אם הוציאו חצי
 ואופן הבדיקות במקרה של צניחת הרחם ויכולה לראות דם בכל נגיעה, כתב שם

לא ושהעצה היא, לבדוק סביב צוואר הרחם בבית החיצון בעיגול בחורין ובסדקין 
 ישר. וכן אפשר לבדוק בשכיבה שאז הרחם נכנס לפנים, עיין שם.   
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דשפופרת אבל חתיכה גדולה, טמאה, אפילו לא ראתה כלום לפי שאי 
  אפשר לפתיחת הקבר בלא דם אפילו בנפל שלא נגמרה צורתו.
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 ביאור בדברי התוס' בסוגיית אלו טריפות
 

 ר' יוסף יצחק הכהן פרידמן

 מאברכי הכולל

 

תנן במס' חולין )לב.( 'שחט את הוושט ופסק את הגרגרת או פסק את 
הגרגרת ואחר כך שחט את הוושט וכו' רבי ישבב אומר נבלה, רבי 

ישבב משום רבי יהושע כל שנפסלה עקיבא אומר טרפה. כלל אמר רבי 
, כל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה ליפסל 1בשחיטתה נבלה

 .3. והודה לו רבי עקיבא'2טריפה

                                                           
ת מכה או בין שמתה מעצמה ובין שמתה מחמ –ה"ה אם מתה ללא שחיטה  1

שהרגוה שלא במקום שחיטה היא נבלה )או אפי' לא יצאה נשמתה אך נעשתה 
מפרכסת, וכהאופנים שכתבו חזקיה ור' אלעזר, כדאיתא בגמ', מובא לקמן 
בפנים(, אלא שמשנתנו מדברת על אופנים שהבהמה הוכתה ולא מתה )וגם לא 

ייתה בסימנים שאם המכה ה –נעשתה מפרכסת(  ואח"כ נשחטה, שבזה יש חילוק 
שעי"ז השחיטה אינה כראוי היא נבלה, ואם המכה הייתה שלא בסימנים ולכן 
השחיטה הייתה כראוי היא טריפה, ולא מקרי טרפה אלא כשנשחטה כראוי ויש 

 .10לה מכה שמחמתה אינה יכולה לחיות. וע"ע הע' 
גם קודם שנשחטה היא טרפה, והאוכל מבשרה חייב לא רק משום בשר מהחי  2
לא גם משום טרפה )וע"ע במשי"ת בזה לקמן בפנים(. אלא שהמש' באה לבאר א

 .1שגם כשנשחטה הוי טריפה ולא נבלה כיון ששחיטתה כראוי, וכנ"ל בהע' 
בתחילת המשנה רבי עקיבא פסק שבהמה שנפסקה הגרגרת שלה ונשחטה היא  3

"ע שאף טריפה, אך אח"כ חזר בו והודה לרבי ישבב שהיא נבלה. דבתחילה סבר ר
שהשחיטה לא הייתה כראוי, מ"מ השחיטה הועילה בשביל להוציאה מידי נבלה 
ונחשבת לטריפה. ולבסוף חזר בו, שכל שחיטה שאינה כראוי, לא הועילה כלל 
והוי כאילו מתה ללא שחיטה והרי היא נבלה. )עי' לשון תוס' ד"ה ורמינהי )יובא 

 והויא ליה נבלה"(.לקמן בפנים(: "דאי איתא דלא מהניא ביה שחיטה 
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מקשה על כך הגמ' מהמשנה בריש פרק שלישי: 'ורמינהי: אלו טרפות 
 4בבהמה, נקובת הוושט ופסוקת הגרגרת'. מפרש רש"י: נקובת הוושט

היא ולאו נבלה, וכיון דהדר ביה רבי  ופסוקת הגרגרת: אלמא טרפה
עקיבא, ההיא דאלו טרפות מני". כלומר, במשנתנו נאמר תחילה שדעת 
רבי עקיבא היא שפסוקת הגרגרת )דהיינו קנה( דינה טרפה, ואח"כ חזר 
בו ר"ע והודה לרבי ישבב שרק בהמה כזו ששחיטתה הייתה בשני 

ראוי שהרי היא הסימנים כראוי דינה טרפה, וכאן ששחיטתה אינה כ
פסוקת גרגרת, ורק הוושט שלה נשחט כהלכה, הרי היא נבלה, א"כ 
המש' בפ"ג שהחשיבה את פסוקת הגרגרת כטרפה אינה מתאימה לאף 

 .5דעה

אמר רבא אלו אסורות קתני, ויש מהן נבלות ויש  6משיבה הגמ': 'אלא
מהן טרפות'. ]כלומר, המשנה של אלו טרפות כוללת לא רק דיני טרפות 
אלא גם דיני נבלות, ולכן אין קושיא מכך שהוזכרה שם פסוקת גרגרת 
שהיא נבלה, וזה אתי שפיר עם ר"ע ורבי ישבב שסוברים שהיא נבלה[. 
ומקשה על כך הגמ': 'וליחשוב נמי דחזקיה, דאמר חזקיה עשאה 

                                                           
 נוסף ע"פ הגהת הב"ח. 4
שבמש' דידן מבואר שהיא  –לדעת רש"י קושיית הגמ' היא גם מנקובת הוושט  5

נבלה ובמש' בפ"ג כתוב שהיא טרפה. אך יש ראשונים שסוברים שגם למסקנת 
הגמ' נקובת הוושט היא טרפה ולא נבלה כיון שאינה מתה מיד ושחיטתה 

ונה מפסוקת הגרגרת שאינה יכולה לחיות וה"ה מתה )בש  מטהרתה מידי נבלה
מיד(, ובמשנתנו שכתוב "שחט את הושט וכו'" הכוונה רק לפסוקת הגרגת ולא 
לנקובת הוושט. וקושיית הגמ' היא רק מפסוקת הגרגרת. )וכן מוכח מלשון התוס' 
ד"ה ורמינהי שציטט מהגמ' "ורמינהי אלו טרפות בבהמה פסוקת הגרגרת" 

 ובת הוושט"(. ועי' שטמ"ק. והשמיט "נק
בתחילה הביאה הגמ' תי' אחד של רבא, ולאחר שתי' זה נדחה הביאה הגמ' תי'  6

 אמר רבא". אלאאחר של רבא. וזהו הלשון "
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, וליחשוב נמי דרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר ניטלה ירך 7גיסטרא נבלה
אם משנת אלו טרפות עוסקת גם בנבלות מדוע א"כ ]  8וחלל שלה נבלה

לא שנתה גם את דיני חזקיה ור"א?[. ועונה הגמ' כי קתני נבלה דלא 
מטמאה מחיים, אבל נבלה דמטמאה מחיים לא קתני ]היינו דדיני חזקיה 
ור"א עוסקים בנבלה שמטמאה כבר בהיותה מפרכסת, אך המשנה 

( שהיא( נבלה שמטמאה 9דיברה רק ב)פסוקת הגרגרת )ונקובת הושט
 [.11 10רק אחרי מיתתה

                                                           
גיסטרא זהו שבר כלי, וכאן משמעותו שחילק את הבהמה לשניים לרוחבה  7

בצווארה או בשדרתה, ובהמה כזו לשיטת חזקיה נחשבת מיד נבלה אף אם עודה 
 מפרכסת. 

כלומר שנעקר הירך שלה עם 'כף הירך' והבשר שסביבו, באופן כזה שגם חללו  8
 אם היא עדיין מפרכסת.ניכר בעת שהיא רובצת. ולשיטת ר"א בהמה כזו נבלה אף 

שלדעת תוס' נקובת הושט היא טריפה ולא נבילה, וכל הנידון בגמ'  5עי' בהע'  9
 כאן הוא רק לגבי פסוקת הגרגרת.

שקודם מיתתם עדיין אינם נבלות אלא טרפות, ורק במיתתן נעשות  –כלומר  10
 נבלות. ולכן אינם מיטמאים מחיים. משא"כ ר"א וחזקיה דיברו בנבלות שכבר
מחיים נחשבות לנבלות ולכן מיטמאים מחיים. ונראה דהחילוק הוא, שכשהבהמה 
הוכתה מכה שגורמת לה למות מיד הריהי נבלה מחיים. אך כשהוכתה מכה שאינה 
ממיתה מיד רק שסופה למות ממנה, אינה נבלה אלא טריפה, רק שכשהמכה הייתה 

 שאינה ראויה.  במקום השחיטה, אזי כשתישחט תהיה נבלה, כיון שזו שחיטה
ומבואר מזה שנקובת הושט ופסוקת הגרגרת אינם נבלות מחיים, שהרי נמנו 

ה ( . ויל"ע דלכאו' נקיבה בושט או פסיקת הגרגרת זו מכ33במש'. )ועי' הע' 
לה שגורמת לה למות מיד! ולגבי נקובת הושט אולי אפ"ל דמיירי בנקב קטן שיכו

 או' פירושו שנפסקה גרגרתה לגמרילחיות עד י"ב חודש. אך פסוקת הגרגרת לכ
 )או רוב הגרגרת(! וצ"ע.  

יל"ע מהו הטעם שהתנא דיבר רק על נבלות שהם לאחר מיתה ולא על נבלות  11
שהם מחיים? ושמא, כיון שנבלות מחיים הם נבלות שהוכו מכת מוות וכבר אינם 
נחשבות בחיים ופשיטא שהוי נבלות ולא הוצרך התנא להשמיענו שאסורות 

כילה. ואמנם חזקיה ור"א באו לאשמועינן שהוי נבלות ולא טריפות ולכן בא
מטמאות, אך התנא הרי לא אמר להדיא שהם נבלות וא"כ אאפ"ל שבא להשמיענו 
שהם מטמאות, אלא בא ללמד מהם הדברים הגורמים לאסור הבהמה באכילה, 

 שעשאה גיסטרא וכו'( אין בזה חידוש.  -ובבהמות אלו )
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למה נמנית פסוקת הגרגרת בין -והנה, על קושיית הגמ' הראשונה )
: 'וא"ת 12הטרפות והרי היא נבלה( הקשו התוס' בד"ה ורמינהי )בסופו(

כזית בשר מחיים דלקי אף  13דנקט איסור טרפה לאשמועינן שאם חתך
לתרץ שבמש' בפ"ג  משום טרפה'. וכוונתו להקשות, שהגמ' יכולה

, ואומרת 14שכותבת פסוקת הגרגרת מיירי שעדיין לא נשחטה כלל
המש' שאסור לאכלה לפני שנשחטה מחמת שהיא טריפה )כיון 
שנפסקה גרגרתה ולא תוכל לחיות עוד(. ואף שבלא"ה אסור לאכלה 
ללא שחיטה, מ"מ אתא לאשמועינן שאם אכל ממנה כזית בשר ללא 

צד איסור בשר מהחי, ו(גם מצד איסור )מ –שחיטה ילקה שתיים 

                                                           

אלא שביאור זה שייך רק לדעות שפסוקת הגרגרת אינה נבלה מחיים, אך לדעת 
שהיא נבלה מחיים, לא שייך ביאור  33הרמב"ם אליבא דהתב"ש והפלתי שבהע' 

 מחיים. וצ"ע. המטמאותזה וא"כ קשה מה הטעם שהתנא לא דיבר על נבלות 
 .36עי' הע'  –קושיא זו היא קושיא בפ"ע, ואינה דחיה לדברי התוס' הקודמים  12
 כלומר )חתך ו(אכל. 13
אמנם תוס' לא כותב במפורש בקושייתו שהגמ' תעמיד את המש' שהבהמה  14

בחיים, אך ע"כ שזו כוונתו, דאין לפרש שכוונתו שאפי' שמדובר שהבהמה כבר 
שע"כ  –נשחטה מ"מ יש חידוש לגבי חתך בשר מחיים, שהרי לפ"ז מה שמתרץ 

ינו מתרץ את הקושיא כלל. אלא ע"כ שבאם שמדובר במש' כשכבר נשחטה, א
המש' מדברת לאחר שחיטה לא שייך לומר שבא ללמדנו חידוש לחתך בשר 
מחיים, שהרי מדבר על הבהמה שכבר נשחטה. וע"כ שתוס' רצה בקושיא להעמיד 

 את המש' באופן שהבהמה בחיים.
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משא"כ במשנתנו הרי מדובר שפסוקת הגרגרת כבר .   15טריפה
 ולכן היא נבלה )שנפסלה בשחיטה(.  16נשחטה

                                                           
הרי אין מבואר מדברי התוס' דאיסור טריפה חל על איסור בשר מן החי. וקשה,  15

איסור חל על איסור! )ואין לתרץ שאיסור טריפה הוא איסור מוסיף שאוסר גם 
לאחר שחיטה משא"כ בשרמה"ח שהוא רק מחיים, שהרי קודם שחיטה אין שום 
הוספה באיסור טריפה, ולאחר שחיטה שאז יהיה איסור טריפה כבר לא יהיה 

ה יחול רק לאחר איסור בשמה"ח. וא"כ היה צ"ל שהאיסור טריפה שנוצר בבהמ
השחיטה, כשיפקע ממנה איסור בשר מהחי. וכן מפורש ברש"י חולין קג. ד"ה 

 וכגון שנטרפה )לפי ר"ל דס"ל דאין איסור חל על איסור((  
אין דשאפי' למ"ד  - 39יובא לקמן בהע'  –ולכאו' נראה לתרץ כדברי השיירי קרבן 

 כיון שמצינו שחל על איסור חל על איסור, אך איסור נבלה חל על איסור אחר
 איסור חלב. וה"ה דאיסור טריפה חל על איסור אחר, וכמפורש בגמ' חולין קג
ע"א. אך יש להעיר שהגמ' שם מביאה זאת רק בא' הלשונות ואליבא דר' אבהו 

יסור אאריו"ח, אך לדעת רב חייא בר אבא א"ר יוחנן איסור נבלה וטרפה חל רק על 
אר לשונות אפשר שגם ר' אבהו מודה לזה(. חלב אך לא על איסור אחר. )ולש

נא. ולפ"ז צ"ל שקושיית התוס' כאן היא רק לדעת ר' אבהו אריו"ח ולפי חדא ליש
מח' ריו"ח ור"ל בתלש  שפירש שם את -שהלכה כמותו  –אך להעיר שלדעת רבא 

אבר ממנה ועשאה טריפה משמע דס"ל דלא חל איסור טריפה על איסור אבמה"ח. 
האחרונה של אביי ביאר שנחלקו אם חל איסור טריפה על )שהרי בלישנא 

אבמה"ח או לא. ורבא דחק לאוקמי כשתלש אבר ונטרפה בו. ומשמע שלא ניחא 
 ליה בפי' אביי(. 

( כתב אלא שתי' זה אינו שייך לדעת תוס', דהנה התוס' בחולין קב ע"ב )ד"ה שאין
המה אינה עומדת שאיסור בשר מהחי לא חל על הבהמה משעת הוולדה, כיון שב

א בחייה לחתוך בשר ממנה, ולכן איסור זה חל רק כשחתך ממנה הבשר. לפ"ז נמצ
דבהמת טריפה שחתך ממנה כזית בשר, איסור טריפה קדים לאיסור בשר מהחי, 

אחר,  וא"כ לא שייך לתרץ תי' הנ"ל, שהרי רק איסור נבלה או טריפה חל על איסור
טריפה. וא"כ הדרא קושיא לדוכתא, מה אך אין איסור חל על איסור נבלה או 

 הקשה התוס', הרי אין איסור חל על איסור.
)אמנם מרש"י שם מוכח שסובר שבהמה בחייה עומדת לחתיכת בשר, ולכן איסור 
בשר מהחי חל משעה שנולדה, ולפ"ז אם נטרפה לאחר שנולדה, אפ"ל שאיסור 

ש"י, ר חלב. ועוד, דלרטריפה חל על איסור בשר מהחי, כיון שמצינו שחל על איסו
בשר מהחי  –אם נטרפה מיד עם יציאת רובה, נמצא שחלו עליה ב' איסורים בב"א 

 וטריפה(  
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ותירצו התוס': וי"ל דמתניתין דאלו טרפות משמע ליה לאחר שחיטה 
מדקתני סיפא כל שאין כמוה חיה ולא קתני כל שאין חיה'. ]כלומר, 

משנה בפ"ג מיירי שהבהמה עדיין לא נשחטה, כי אא"פ לתרץ שה
,ואעפ"כ 17משמעות הלשון 'כל שאין כמוה חיה' הוא שהיא כבר נשחטה

המש' מחשיבה אותה ב"אלו טריפות", ושפיר מקשה הגמ' שממשנתנו 
  18היא נבלה ולא טריפה[ שנשחטהמוכח שפסוקת הגרגרת 

 20לקמןהקשו התוס' מהגמ'  19והנה בד"ה וליחשוב נמי דחזקיה
'זה הכלל, כל שאין כמוה  –שאומרת שהסיפא של משנת אלו טרפות 

                                                           

 וצ"ל שתוס' הקשה כן לשיטת התנא דאיסור חל על איסור )כמו שמצינו במעילה
"ז ט"ז ע"א: האי תנא סבר אחע"א )אף שלא קיי"ל הכי, כמ"ש ברמב"ם איסו"ב פי

ר, תרץ דהגמ' הקשתה אליבא דהלכתא דאין איסור חל על איסוה"ח(. ויכול היה ל
שלא שייך כלל לפרש המש' לאחר מיתה. )וא"כ  –אלא שבלא"ה תירץ שפיר 

 נמצא שקושיית הגמ' היא גם למ"ד איסור חל על איסור(.
או י"ל דהקשה למ"ד דבאיסור מוסיף איסור חל על איסור, א"כ כאן איסור 

א רק מוסיף ואוסר גם לבני נח. )שבני נח אסורים )לבשמה"ח הוא איסור מוסיף, ש
 באמה"ח אלא( גם בבשמה"ח כדאיתא בחולין קכא ע"ב(. 

ר )אמנם ממסקנת הגמ' בדף קג ע"א מוכח שאין איסור חל על איסור אפי' באיסו
ור מוסיף אפי' לדעת ריו"ח )ע"ש בתוס' ד"ה מר סבר(. אלא שלהלכה קיי"ל דאיס

 יף, כמ"ש ברמב"ם שם(     חל על איסור באיסור מוס
את הוושט ופסק את הגרגרת או פסק את שחט וכמפורש במשנתנו להדיא:  16

 את הוושט.שחט הגרגרת ואח"כ 
דהיינו שאינה יכולה  –שאם היה מיירי שהיא עצמה חיה, הול"ל כל שאינה חיה  17

לחיות מחמת מכה זו. אלא ע"כ שהיא עצמה כבר נשחטה, ולכן כתוב כל שאין 
חיה, דהיינו שכל בהמה אחרת שהיא חיה אם הייתה לה מכה כזו לא הייתה  כמוה

 יכולה לחיות.
י"ל בפשטות, מפני שקודם  –והטעם שהמש' בפ"ג דיברה לאחר שחיטה  18

השחיטה אין נ"מ בכך שהיא טריפה, דהא בלא"ה אסורה מצד בשמה"ח, אלא נ"מ 
אסורה גם  רק למי שעבר ואכל, והמש' כאן באה להורות הדין שהבהמה

 כשנשחטה כדין ולא באה להורות כמה לוקה העבריין.   
 בדף לב: 19
 בדף מב. 20
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, וא"כ 21מרבה עוד סוגי טרפות שלא נשנו במשנה בפירוש –חיה טרפה' 
מהי קושיית הגמ' 'וליחשוב נמי דחזקיה ודר"א', והלא ניתן לומר שגם 

. ועונים על כך 23 22דברי חזקיה ור"א נכללו באותו ריבוי של 'זה הכלל'
: 'דלא משמע ליה לרבויי נבלה מזה הכלל, דקתני כל שאין כמוה התוס'

חיה, דמשמע הלשון דעכשיו היא חיה אלא שאין יכולה לחיות עוד 
משום טרפות'. כלומר, משמעות הלשון 'כל שאין כמוה חיה' הוא 

, וא"כ אין זה מרבה את הנבלות שהביאו חזקיה 24שהבהמה חיה כעת
 .25תור"א, שהם נבלות שכבר אינם חיו

                                                           
שנשנו ע"י תנאים ואשר סימנם בסג"ר, וכן שבעה טרפות נוספים שנאמרו ע"י  21

 אמוראים שסימנם "שב שמעתתא".
", מ"מ שפיר טרפהוהוסיף התוס' דאע"פ שהלשון הוא "כל שאין כמוה חיה  22

, שהרי הגמ' פירשה את נבלהשייך לומר שבא לרבות דברי חזקיה ור"א בסוגי 
הרישא "אלו טרפות" ד"אלו אסורות קתני" )וכולל גם נבלות(, א"כ גם הסיפא 

ב"זה הכלל"(( תתפרש דטרפה היינו אסורה  –))שבאה לסכם את הדין של הרישא 
 )וכולל גם נבלה(.

דלאחר דברי הגמ' לקמן ש"זה הכלל" מרבה עוד  לכאו' אפשר לתרץ דאה"נ, 23
סוגי איסורים, שוב לא צריך להגיע לתי' הגמ' כאן "כי קתני נבלה דלא מטמאה 
מחיים" כו'. ואפשר דתוס' לא ניחא ליה בזה כיון שהתי' שזה הכלל מרבה נבלות 
אלו הוא תי' פשוט, ומכיון שהגמ' לא תירצה כך, משמע שאאפ"ל תי' זה.או 

 ירץ תירוץ טוב יותר.שתוס' ת
 יתבאר לקמן בפנים. –הביאור בדיוקו של התוס'  24
ק', הרי במשנה מוזכרת פסוקת הגרגרת שהיא נבלה, ועליה נאמר הכלל "זה  25

הכלל כל שאין כמוה חיה" כו', וא"כ מוכח שגם על נבלה שייך לומר כלל זה! 
ת הגרגרת )ואין לתרץ שהכלל נאמר רק על הטריפות שבמש', אך לא על פסוק

שהיא נבלה, שהרי תוס' ד"ה "ורמינהי" )בסופו( הוכיח שפסוקת הגרגרת מיירי 
 לאחר שחיטה מכח הלשון ד"זה הכלל". ומוכח שזה נאמר על כל הדינים שבמש'(. 

, םשהיא נבלה מחייונראה לתרץ, דכוונת התוס' שמ"זה הכלל" אא"פ לרבות נבלה 
מן גרת אינה נבלה מחיים, אלא כל זכיון שזו כבר בתהליך מיתה. אך פסוקת הגר

יו שהיא חיה היא טריפה, א"כ שפיר שייך לומר עליה "שאינה חיה" דהיינו שעכש
 היא חיה אלא שאינה יכולה לחיות עוד משום טריפות. 

אך קשה, שאם המקשן כבר ידע שאאפ"ל שה"זה הכלל" מרבה נבלה מחיים, א"כ 
התנא לא יכול לכתוב נבלה מחיים, מה הקשה וליחשוב נמי דחזקיה" כו' ? והרי, 
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בו והנה לכאורה דברי התוס' סותרים זה לזה, שהרי בד"ה 'ורמינהי' כת
שמשמעות הלשון "כל שאין כמוה חיה" היא שהבהמה כבר מתה, 
ובד"ה 'וליחשוב' כתבו שמשמעות הלשון "כל שאין כמוה חיה" הוא 

 שהיא עדיין חיה.

כתב על תוס' ד"ה ורמינהי: 'מיהו ודאי  26ובחידושי מהרש"א מהדו"ב
מע דעכשיו היא חיה כמ"ש התוס' לקמן אלא דהכא ר"ל לאו חיה מש

 להבין'.  קלממש קודם שחיטה אלא חיה לאחר שחיטה ו

להבין דבריו. דלכאורה כוונתו שאין סתירה בין  קשהומה אעשה, אך לי 
תוד"ה וליחשוב שכתב שהיא חיה לתוד"ה ורמינהי שכתב שהיא 

                                                           

שהרי אז לא יהיה שייך לכתוב הכלל ד"כל שאין כמוה חיה טריפה" !  וי"ל 
שקושיית המקשן הייתה שהתנא יכתוב )גם נבלה מחיים ו(יכתוב את הכלל בלשון 
אחרת שתתאים גם לנבלה מחיים. וע"ז תירץ לו התרצן שהתנא לא בא לדבר אלא 

טעם שבאמת התנא מדבר רק על נבלה שלאחר מיתה על נבלה שלאחר מיתה. וה
 .11עי' הע'  –

שכוונת התוס' שאא"פ לרבות נבלה מחיים. א"כ תירוץ התוס'  –אלא שלפי הנ"ל 
( שפסוקת 33לא יכול להתאים לדעת הרמב"ם )אליבא דהתב"ש והפלתי, בהע' 

הגרגרת היא נבלה מחיים. שהרי ע"כ שהכלל ד"כל שאין כמוה חיה" מדבר על 
רש פסוקת הגרגרת שהיא נבלה מחיים. )והיינו ש"כל שאין כמוה חיה" יכול להתפ
יית שאינה יכולה לחיות, ומתאים גם על נבלה( ולפ"ז צ"ל שהרמב"ם יתרץ על קוש

 . 23התוס' שלמסקנת הגמ' מזה הכלל מרבים נבלה מחיים כמ"ש בהע' 
יים, רבות נבלה מחאו י"ל דהרמב"ם יסבור כתי' התוס' כאן שמזה הכלל לא שייך ל

ונקובת  פסוקת הגרגרת-אלא שהרמב"ם סובר שכיון שהמש' מנתה גם נבלות )
ם( הרי שאפ"ל שהלשון ד"כל שאין כמוה כל שאר המקרי-הושט( וגם טריפות )

חיה" מתאים רק לטריפות )שהם הרוב במש', וגם כתובים בסמוך ל"זה הכלל"( 
דהלשון –מופלגים מזה הכלל( ולא לנבלות )שהם רק שניים, וכתובים בתחילה 

המתאימה לגבי נבלות היא "כל שאין כמוה בחיים". ואף שלפ"ז נדחה התי' 
שהרי  –שבתוס' בד"ה "ורמינהי" שמזה הכלל מוכח שמיירי לאחר שחיטה 

להרמב"ם אין הוכחה שגם פסוקת הגרגרת ונקובת הושט מיירי לאחר שחיטה, 
ולא על נבלות, אך הרי להרמב"ם שהרי הלשון דזה הכלל נאמר רק על טריפות 

 .33ל"ק כלל קו' התוס' שם, כמ"ש הגליון מהרש"א, כמובא בהע' 
 ר' משה בר יצחק בר בונים אבד"ק לובלין(. -חיברו חתנו של המהרש"א ) 26
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יא נשחטה אלא שעדיין לא דמיירי שה -שחוטה, כי ב' הדברים נכונים 
 . 27יצאה נשמתה, דהיינו מפרכסת

וקשה, דלשון התוס' בד"ה "וליחשוב" לא משמע שמיירי במפרכסת. 
שכתב: "דעכשיו היא חיה אלא שאינה יכולה לחיות עוד משום 
טריפות", והרי מפרכסת היא כבר בתהליך מיתה ואאפ"ל שהיא חיה רק 

 ות. שיש לה מכה שהיא לא תוכל להמשיך לחי

שמדובר במפרכסת, לא מובן כלל מה שתירץ תוס'  –ועוד דלפ"ז 
שאאפ"ל שהכלל "כל שאין כמוה חיה" מרבה נבלה כיון שנבלה כבר 
איננה חיה. שקשה, אם במש' מיירי על טריפה שנשחטה ועודה מפרכסת 
ועליה נאמר הכלל "כל שאין כמוה חיה" כו', הרי כך גם אפ"ל שהכלל 

שלא מתה לגמרי אלא היא עדיין מפרכסת, והרי הזה בא לרבות נבלה 
 . וצע"ג.28חזקיה ור"א דיברו על נבלה שהיא עדיין מפרכסת

לכן נראה לבאר בדברי התוס' באופן אחר: דבד"ה ורמינהי, דייק התוס' 
חיה" שמיירי שהבהמה שאנו עוסקים בדינה,  כמוהממש"כ "כל שאין 

, הול"ל כל שאינה כבר נשחטה, שהרי אם היה מיירי שהיא עצמה חיה
דהיינו שאינה יכולה לחיות מחמת מכה זו. אלא ע"כ שהיא עצמה  –חיה 

                                                           
כאן בד"ה  –ר"ל... חיה לאחר שחיטה" כוונתו  דהכאומש"כ המהרש"א: " 27

בתחילת הסוגיא ולא במסקנת הסוגיא ורמינהי. ואין כוונת המהרש"א שזה נכון רק 
ובתוד"ה "וליחשוב" מיירי שהיא חיה  -ובתוד"ה "וליחשוב", אלא גם במסקנה  -

לאחר שחיטה, רק שבד"ה ורמינהי, הזכיר התוס' את זה שהיא שחוטה כי בא לבאר 
למה א"א לומר שהתנא בא לחדש לגבי חתך בה בשר מחיים. ובד"ה וליחשוב 

מפרכסת( כדי לבאר למה א"א לומר -יא עדיין בחיים )הזכיר התוס' את זה שה
 שהתנא בא לרבות נבלה שכבר איננה בחיים כלל.

וכפרש"י בגמ': "נבילה. ואפי' מפרכסת". וע"כ שזו כוונת חזקיה ור"א, שהרי  28
אם כבר יצאה נשמתה פשיטא שהיא נבלה, ומה באו לחדש ?!. וכך גם משמע 

, משמע שדיברו מחייםנבלה המטמאה מהמשך הגמ' שחזקיה ור"א דיברו על 
 שהיא מפרכסת וחידשו שאעפ"כ היא מטמאה.
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חיה, דהיינו שכל בהמה אחרת  כמוהכבר נשחטה, ולכן כ' כל שאין 
 .29שהיא חיה, אם הייתה מקבלת מכה כזו לא הייתה יכולה לחיות

. 1טרפה" מוזכרים ב' בהמות: –ונמצא שבהלשון "כל שאין כמוה חיה 
. הבהמה שהיא 2מה שלפנינו שאנו דנים אם יש להגדירה כטרפה . הבה

שאם היא הייתה לוקה כמו הבהמה  –)מהוה דוגמא לבהמה שלפנינו 
 שלפנינו לא הייתה חיה(. 

והתוס' בד"ה וליחשוב, מתייחס )לא לבהמה שאנו עוסקים בדינה, 
אלא( לבהמה שאותה אנו מדמים לבהמה שלפנינו, וע"ז כ' התוס' 
שאאפ"ל שזו בהמת נבלה שהזכירו חזקיה ור"א, שהרי נבלה זו היא 
מפרכסת שזהו תהליך של יציאת הנשמה, ואילו הלשון "כל שאין 

חולי זה, שלא תתרפא מ -בעתיד  )כמוה( חיה" משמעו שהיא לא תחיה
ם ואילו נבלה מפרכסת הריהי בגדר שאינה חיה כבר עכשיו. ועליה מתאי

 הלשון: כל שאיננה בחיים )או: כל שאין כמותה בחיים(. 

. מהתיבה 1ז"א: מהלשון "כל שאין כמוה חיה" משמע ב' דברים : 
. מהתיבות 2. 30משמע שהבהמה שלפנינו כבר נשחטה -"כמוה" 

...חיה" משמע שהבהמה שאותה אנו מדמים לבהמה שלפנינו, "שאין
 ורק שקיבלה מכה שלא תתרפא ממנה. 31עדיין היא חיה

 א"כ אין סתירה כלל בדברי התוס'.

*** 

-בסוגיא הנ"ל, בתוס' ד"ה ורמינהי הקשו )בתחילתו( על קושיית הגמ' )
למה נמנית פסוקת הגרגרת בין הטרפות והרי היא נבלה(: 'וא"ת נהי 

                                                           
וכן מבואר מרש"י במש' )מב.(: שלקתה מכה שאין בהמה לקויה דוגמתה ראויה  29

 לחיות.
 ואפשר שכבר יצאה נשמתה ואינה מפרכסת, ודלא כדברי המהרש"א במהדו"ב. 30
 בתהליך מיתה.לאפוקי שכבר מתה ולאפוקי מפרכסת שגם היא כבר  31
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נבלה הויא מ"מ לא פקע מינה איסור טרפות וחייב אף משום טרפות' ד
]כלומר, אף שלאחר שחיטתה היא תהיה נבלה כיון שזו שחיטה שאינה 
ראויה בשל היותה פסוקת גרגרת מ"מ היא תישאר ג"כ טרפה והאוכלה 

ולכן עדיין מתאים  32משום טרפה ומשום נבלה –יתחייב ב' מלקויות 
ות אפילו לפי דעת רבי ישבב ור"ע שהיא לשנותה במשנת אלו טרפ

[. ועונים התוס': 'וי"ל דהכי פריך דאי איתא דלא מהניא ביה 33נבלה

                                                           
דהיינו שאפילו לאחר שחל עליה איסור נבלה לא פקע ממנה איסור טרפה וחייב  32

 .39על שניהם. ועיין הע' 
מבואר מהתוס' שבחיים היא טריפה ולא נבילה )ולאחר שחיטה היא גם טריפה(.  33

 וכן מבואר מהקו' הב' בתוס'. 
נקובת הושט וכתב הגליון מהרש"א )נדפס בסוף המסכת( שהרמב"ם סובר ש

ציין וופסוקת הגרגרת היא נבלה כבר מחיים )וכן לאחר שחיטה. ואינה נבלה כלל(. 
 שכן כתב הש"ך בסי' ל"ג סק"ד.

)והש"ך שם הקשה על שיטת הרמב"ם מהגמ' שאומרת שהמש' דאלו טריפות 
מונה רק נבלה שאינה מטמאה מחיים. ומוכח שנקובת הושט ופסוקת הגרגרת 

 בלות קודם השחיטה ונשאר בצ"ע.שהוזכרו במש' אינם נ
 )ואולי אפשר לתרץ, דאדרבה, מהגמ' הזו יש להוכיח כהרמב"ם, שהרי הגמ' לא

מטמאה אמרה שהמש' מונה  רק מי שאינה נבלה מחיים, אלא רק נבלה שאינה 
מחיים, וא"כ י"ל דפסוקת הגרגרת ונקובת הושט הם נבלות מחיים )שהאוכלם 

ר מטמאות מחיים. שוב ראיתי שכתבו כן תבואות שוחייב משום נבלה(, אך אינם 
 ופלתי )צויין בגמ' שוטנשטיין(

וכנראה שהש"ך לומד שאין לחלק בנבלה בין איסור אכילה לטומאה, דמי שהיא 
 נבלה האסורה באכילה, היא גם מטמאת טומאת נבלה. ויל"ע לפ"ז מדוע הוצרכה

ה מנה את זו שאינה נבלמחיים ולא אמרה שהתנא לא  מטמאההגמ' להזכיר שאינה 
 מחיים. וכנראה כיון שהחידוש העיקרי בנבלה לגבי טריפה, הוא שנבלה מטמאה
וטריפה לא מטמאה, ולכן זה שעשאה גיסטרא וכו' היא נבלה מחיים זה מתבטא 
בזה שמטמאה, דאילו זה שהיא אסורה באכילה זהו גם בלא"ה, שהרי היא 

 טריפה((.
מב"ם לא קשה ב' הקושיות של תוס'. )הקו' וכתב הגליון מהרש"א שלפ"ז, להר

הא' ל"ק, שהרי לאחר שחיטה היא רק נבלה ולא טריפה ולא הוי ליה למתני 
 במשנת אלו טריפות. וגם הקו' הב' ל"ק, שהרי גם קודם שחיטה היא נבלה ולא

 טריפה ולא הו"ל למתני במשנת אלו טריפות(.
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שחיטה והויא ליה נבלה לא הוה ליה למתני אלו טרפות אלא הוה ליה 
למתני ואלו נבלות שהוא עיקר האיסור' ]כלומר, שאלת הגמ' היא שאם 

פסולה והיא נעשית  נימא שפסוקת הגרגרת שנשחטה נחשב שהשחיטה
נבלה, אע"פ שלא פקע ממנה איסור טרפה )שחל עליה כשנפסקה 

, מ"מ היה התנא צריך לכתוב 'אלו נבלות' ולא 'טרפות' כיון 34הגרגרת(
 [35שעיקר האיסור שלה הוא שהיא נבלה ולא שהיא טרפה

למה הגמ' לא תירצה שבמש' בפ"ג  –)ואח"כ הק' התוס' קושיא ב' 
וי טרפה ולא נבלה ונ"מ לאכל כזית בשר מחיים מיירי שלא נשחטה שה

. ותי' תוס' שמהלשון "שאין כמוה חיה" 36שלוקה אף משום טרפה
 משמע שכבר נשחטה. וכמובא לעיל( 

                                                           

יאור הב"ח שגם הרמב"ם ולהעיר, שהש"ך עצמו חזר וכתב בנקה"כ שם שי"ל כב
כ מודה שבחייה היא טריפה ולא נבילה )כמו שהוכיח הש"ך מהגמ', כנ"ל(, ומש"

אפי' שנשחטה כראוי  –הרמב"ם שהיא נבלה מחיים כוונתו לומר שאם נשחטה 
היא נבלה כיון שכבר בחייה ניקב ושטה )בשונה מנבלה שהשחיטה לא הייתה 

 ביא שכך גם פירש הדרישה. כראוי שאז חשיב שהיא נבלה בשחיטה(. וה
 וא"כ אליבא דהש"ך גם להרמב"ם קשה הקו' של תוס'. 

)אמנם הש"ך שם הביא את דעת הרשב"א שסובר שפסוקת הגרגרת אינה טריפה 
 אפי' בחיים, אלא שלאחר שחיטה היא נבלה. ולפ"ז ל"ק ב' הקו' של תוס'(. 

 ולוקה ב' מלקויות, כנ"ל בפנים. 34
שכשנשחטה בפסול נחשבת נבלה ולא טרפה, ורק שהרי מבואר במשנתנו  35

כשהשחיטה הייתה בכשרות נחשבת טרפה, אלא שפסוקת הגרגרת שנשחטה אף 
ששמה הוא נבלה, מ"מ לא פקע ממנה איסור טרפה שחל עליה מחיים. ועי' לקמן 

 .39בפנים שיש בזה מח' בין ריו"ח לר"ל. ועיין הע' 
האיסור, מפני שנבלה היא גם עוד אפ"ל שהטעם שאיסור הנבלות הוא עיקר 

 מטמאה, וטריפה לא מטמאה.
קושיא זו היא קושיא בפ"ע ולא כפירכא לתי' שכתב על הקו' הא'. והתוס' היו  36

יכולים לכתוב קו' זו בדיבור בפ"ע או להביא קו' זו בראשונה. ומה שהתוס' כתבו 
הבנת הגמ' שאפי' ל –אותה כקושיא ב', י"ל, מפני שהקו' הא' פשוטה וחזקה יותר 

שמיירי שם לאחר שחיטה עדיין היא ג"כ טרפה. ואילו בקו' זו מקשים שאפשר 
אוקימתא( שמיירי שם קודם שחיטה ויש נ"מ רק למלקות, דאילו -להעמיד )
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"וא"ת נהי -הקשה על קושיית התוס' הראשונה ) 37והנה, המצפה איתן
דנבלה הויא מ"מ לא פקע מינה איסור טרפות"(, דזה שלא פקע מיניה 

ות, לאו אליבא דכו"ע הוא, אלא פלוגתא היא בירושלמי איסור טרפ
)נזיר פ"ו ה"א )דף כו ע"א בדפוסים ישנים(( ששם נחלקו רבי יוחנן 

לוקה רק אחת )משום  38ורשב"ל, שר"ל סובר שטרפה שנעשית נבלה
נבלה. פני משה )שכיון ששחטה נעשית נבלה ופקע ממנה איסור טריפה. 

 ום טריפה ומשום נבלה(.ור' יוחנן סובר שלוקה שתיים )מש

]ובטעם מחלוקתם נראה לומר: ר"ל סובר שטרפה היא רק בהמה 
שנשחטה כדין אלא שלא הייתה ראויה לחיות, וזו שלא נשחטה כדין 
)או שמתה( אינה נקראת טרפה, אלא נבלה. וריו"ח סובר שכיון שכבר 
בחייה חל עליה איסור טרפה, אע"פ שעכשיו נשחטה שלא כדין 

                                                           

בלא"ה אסורה משום בשר מהחי. ודלא כפשטות המש' שבאה  –לאיסור אכילה 
 לומר שיש בה איסור אכילה מחמת היותה טרפה. 

ס' ף שניתן להקשות את הקושיא הב' בפ"ע, מ"מ היא נמשכת לדברי התועוי"ל, דא
לפנ"כ. דבתחילה הקשו תוס' שהגם שהיא נבלה מ"מ יש חידוש גם בכך שהיא 

שלוקה ב', ותי' שכאשר נשחטה שהיא נבלה הרי שזהו עיקר איסורה  –טריפה 
טה ולא מתאים להגדירה כטריפה. ואז הקשו תוס' דשמא מיירי שעדיין לא נשח

ואינה נבלה, ואף שיש בה ג"כ איסור בשר מהחי מ"מ יש חידוש שלוקה גם על 
שעיקר איסורה מצד בשר  –איסור טריפה, וכאן לא שייך לתרץ כמו בתי' הא' 

חי מהחי ולא טריפה, זה אינו, שהרי שם טריפה שבה אינו סותר כלל לשם בשר מה
תנא בא לאשמועינן שבה, אלא יש בבשר זה ב' איסורים ושפיר שייך לומר שה

 שלוקה אף משום טריפה )בנוסף לאיסור בשר מהחי שידוע כבר(.
 נדפס בסוף המסכת. 37
פסוקת הגרגרת היא טרפה בחייה, וכשמתה או נשחטה נעשית  –כגון בנדו"ד  38

נבלה" ומשמע לכאו' דוקא שעשאה נבלה. )לשון הירושלמי הוא "טריפה 
מתה מאליה. ואדרבה, בקרבן העדה כששחטה, אך נראה דלאו דוקא, אלא ה"ה כש

ונעשית נבלה. ז"א שמפרש שנטרפה שלא ומתה כתב: כלומר שהיתה טרפה 
אפי' מאליה שבזה נעשית נבלה. ונראה שלכן כתב  –בסימנים ואח"כ מתה 

שאע"פ שהלשון בירושלמי הוא "שעשאה" מ"מ לאו דוקא כשהמיתה  –"כלומר" 
 לה(. בידיים, אלא ה"ה שמתה מעצמה, שנעשתה נב
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ה לא פוקע ממנה איסור הטרפה שהרי עדיין המכה ונעשתה נבל
 [39המטריפה אותה נמצאת בה

וא"כ אפשר לתרץ על קושיית תוס' שהקושיא בגמ' כאן היא אליבא 
 דר"ל שנבלה אין חייבים עליה משום טרפה כלל. 

ובאמת שאפשר לתרץ בפשטות שא"א לומר שקושיית הגמ' היא רק 
ל, וכן מסוגיית מסוכנת משמע אליבא דר"ל שהרי הלכה כריו"ח לגבי ר"

                                                           
אך קשה הרי קיי"ל דאין איסור חל על איסור, ומכיון שנשאר עליה איסור טרפה,  39

איך יחול עליה איסור נבלה? וכן הקשה בשיירי קרבן )לירושלמי נזיר כ"ו ע"א 
ד"ה טריפה שעשאה נבלה )נדפס בסוף המסכת((. וכתב לתרץ, וז"ל: וי"ל סובר 

"ח", כיון די"ל שגם ר"ל מודה לזה, הש"ס ]כוונתו לריו"ח. ואפשר שלא נקט "ריו
אלא שר"ל סובר שכאן כיון שחל עליה איסור נבלה פקע ממנה איסור טריפה[ 
אע"ג דבעלמא אין איסור חל על איסור הכא שאני דגלי קרא בנבילה איסור חל על 
איסור דכתיב וחלב נבלה אכול לא תאכלוהו ויחול איסור נבלה על איסור חלב 

נבלה על איסור טרפה, וכן כתבו תוס' מעילה דף ט"ז )כצ"ל.  וה"ה דחל נמי איסור
ולא י"ז כפי שנדפס בטעות. ותחילת התוס' בדף ט"ו ע"ב ד"ה אמר רב( ומכות דף 

 טז )ע"ב ד"ה ריסק( ע"ש. 
שמבארת לחדא לישנא שזו שיטת ר' אבהו  –ולהעיר, דזו גמ' מפורשת בחולין קג. 

ת ם את הדיעות המובאות במעילה ובמכואמר ריו"ח, רק שהתוס' שם מפרשים כן ג
שם. אלא שבגמ' חולין שם משמע מרבא )שהלכה כמותו( שס"ל שגם איסור נבלה 

"כ (. וא15וטריפה לא חל על איסור אחר )מלבד על איסור ֵחלב( )וכנ"ל בהערה 
א"א לפרש את דעת ריו"ח שקיי"ל כוותיה )כדמוכח מסוגיית מסוכנת, כמובא 

 בתוס'( שלא כהלכתא.
ל ואולי אפשר לתרץ באופ"א, דאין זה דומה לשאר דוכתי דאמרי' דאין איסור ח

לא על איסור, שאין האיסור הב' סותר לאיסור הא', משא"כ כאן, כיון שנשחטה ש
ר כדין )או מתה( הרי שמוגדרת כנבלה ולא כטרפה, ולכן פשיטא שחל עליה איסו

שם טריפה )שטריפה נבלה. ואדרבה, היה ראוי שתהיה רק נבלה ויפקע ממנה 
מיקרי רק כשנשחטה כדין( וכך באמת סובר ר"ל, אלא שריו"ח סובר דלא פקע 

 ממנה איסור טריפה כיון שכבר חל עליה מחיים ועדיין המכה נמצאת בה. 
פה חל ולפ"ז שפיר י"ל דדעת ריו"ח היא אפי' למאי דקיי"ל דאין איסור נבלה וטרי

 על איסור אחר.
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כדעת ר"י כפי שהוכיחו כאן התוס' )ע"ש(, ולכן אין לומר שהקושיא 
 . 40בגמ' אינה אליבא דהלכתא

ואפשר שהמצפ"א לא ניחא ליה בזה, שהרי הגם דלא קיי"ל כר"ל, מ"מ 
שייך שהגמ' תקשה דלדעת ר"ל לא מובן מה שכתוב במש' "אלו 

 על המש'.  טרפות", שהרי ר"ל לא יכול לחלוק

 –מובאת לקמן  –)ועוד, שתי' זה לא יתרץ את הקו' הב' של המצפ"א 
לגבי הקו' הב' של תוס', שהמצפ"א מקשה שאפ"ל שקו' הגמ' היא 

' אליבא דריו"ח ולא לר"ל. וכאן לא שייך תי' זה, ואדרבה, כיון שהל
שי"ל שהגמ' הקשתה  –כרבי יוחנן א"כ מתחזקת הקו' הב' של המצפ"א 

. ריו"ח. ולכן מעדיף המצפ"א לתרץ תי' שיתרץ את ב' הקושיותאליבא ד
אך עי' לקמן שנכתוב שהקו' הב' דתוס' שייכת גם לריו"ח שקיי"ל 

 כוותיה(.

 אמנם אפשר לתרץ, דלתוס' לא ניחא להו למימר שקושיית הגמ' היא רק
ר אליבא דר"ל ולא לריו"ח, דא"כ הו"ל לגמ' לומר זאת להדיא. גם אפש

ר. שהתוס' יכול היה לתרץ כך, אלא שתירץ תירוץ טוב יות לתרץ, דאה"נ
 ועוד, שהתוס' בא לבאר שקו' הגמ' היא גם לפי ריו"ח. 

שהגמ' בעצמה מביאה בהמשך  –ומ"מ תירוץ המצפ"א עדיפא מיניה 
דלא פקע  –שריו"ח הביא תי' על קו' הגמ' )ולא את התי' שהציע התוס' 

 גם לשיטתו.מיניה שם טרפות(, ומוכח שקו' זו היא 

דאפשר  –וכמו"כ הקשה המצפ"א על הקושיה השניה של התוס' 
לאוקמי דהמש' בפ"ג מיירי שלא נשחטה דהויא טרפה, ונ"מ שאם אכל 

                                                           
בלי בסוגיית מסוכנת משמע שלוקה אף משום טריפה, ואפשר עוד, שכיון שבב 40

ולא הוזכר כלל שיש בזה מח' בין ריו"ח לר"ל, משמע שלדעת הבבלי לא נחלקו 
בזה ריו"ח ור"ל כלל, אלא לכו"ע לוקה ב'. וכנראה שהמצפ"א סובר שאין הוכחה 
לזה, אלא י"ל שגם הבבלי מודה שיש בזה מח' אלא שסותם כריו"ח )שהרי אפושי 

 תא למה לי(.פלוג
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משום בשר מהחי ומשום טרפה. והקשה  -כזית בשר מחיים חייב שתיים 
המצפ"א שדין זה הוא רק לדעת ר"ל ולא לדעת ריו"ח.   דהנה הגמ' 

ת שלדעת ר"י בשר מן החי אסור ממ"ש "ובשר בשדה לקמן )קב:( אומר
טרפה לא תאכלו", ולפי ר"ל איסורו ממ"ש "לא תאכל הנפש עם 
הבשר". ולפ"ז, לדעת ר"י, האוכל כזית מהחי מבהמה שנטרפה, לוקה 
רק אחת, ואינו לוקה שתיים )וכמפורש שם בגמ'(, כיון שב' האיסורים 

ד"בשר בשדה טרפה".  בשר מהחי ובשר טרפה נלמדים מאותו לאו –
א"כ מקשה המצפ"א על התוס' דנימא שקושיית הגמ' כאן היא אליבא 
דריו"ח, וממילא לא שייך לתרץ שמיירי שלא נשחטה והיא טרפה ונ"מ 
שהאוכל כזית בשר מחיים חייב שתיים, שהרי לריו"ח מ"מ לוקה רק 
אחת, ואין שום נ"מ בזה שהיא טרפה. )אך לר"ל באמת הגמ' לא 

שלדעתו בשר מהחי אסור מצד "לא תאכל הנפש עם הבשר",  הקשתה,
גם משום  –וא"כ אם אכל בשר מהחי של בהמת טרפה ילקה שתיים 

 טרפה, וא"כ הוא יפרש את המש' בפ"ג שמיירי שלא נשחטה(.   

דלתוס' לא ניחא בזה, דהו"ל  –ואפשר לתרץ קו' המצפ"א כמ"ש לעיל 
, וכן אפשר 41ך לר"ל יש תירוץלגמ' לפרש שקו' הגמ' היא רק לריו"ח, א

. ועוד שבאו לבאר שקו' הגמ' היא 42לתרץ שהתוס' תירצו תי' טוב יותר
שהגמ' הביאה שריו"ח  –אפי' לר"ל. אלא שתי' המצפ"א טוב יותר 

 תירץ קושיא זו, ומוכח שהקו' היא גם לשיטתו.

 אמנם באמת יש לתרץ דקושיית התוס' כאן היא אפי' לריו"ח. 

                                                           
ובפרט שכאן זו אוקימתא שמיירי שהבהמה בחיים, ויש נ"מ רק שאם אכל בשר  41

 מחיים שלוקה שתיים לדעת ר"ל, שהגמ' הייתה צריכה לפרש כל זה. 
ובודאי שכאן תי' התוס' טוב יותר, שהלשון "שאין כמוה חיה" אכן משמעו  42

דסו"ס יש בה גם איסור  לאחר שחיטה. )משא"כ התי' על הקו' הא', אפשר לדון בו,
 טרפה, אלא שמ"מ מסתבר כתוס'(.
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י אין נפק"מ כשאכל כזית בשר מחיים, דבזה לוקה רק דהנה, הגם דלר"
אחת מצד "בשר טריפה" ואפי' כשהבהמה עצמה היא טריפה, אך מ"מ 

מן החי מבהמה טרפה שילקה שתיים,  אברלר"י יש נפק"מ אם אכל 
 . 43משום אבר מן החי ומשום טרפה

ועפ"ז יש לפרש שמש"כ התוס' שאם חתך כזית בשר מחיים לוקה אף 
בכזית בשר הבא מאבר  –אליבא דריו"ח  -ות, הכוונה בזה משום טריפ

. ובכוונה הזכירו התוס' כזית בשר, דאע"פ שעל אבר מהחי חייב 44מהחי
גם כשאכל בשר וגידים ועצמות שיש בכולם יחד כזית )ובבשר עצמו 

, אך כאן שהתוס' באו לומר שלוקה אף משום טריפה, לכן 45אין כזית(
י בשביל ללקות על איסור טריפה בעינן הוכרחו לומר כזית בשר, שהר

                                                           
 וכמבואר בגמ' קג ע"א שהאוכל אמה"ח מטריפה לריו"ח לוקה שתיים.  43

ואמנם מסקנת הגמ' שם היא שזהו רק כשתלש ממנה אבר וטרפה בו דאז חלו ב' 
האיסורין בב"א, דאל"כ אין איסור חל על איסור, והרי כאן שמיירי בפסוקת 

רי הגרגרת לא שייך זה )שלא שייך שע"י תלישת אבר תהיה פסוקת הגרגרת(, אך ה
י י הגמ' הזו, שהרגם מש"כ התוס' דבתלש בשמה"ח לוקה ב', א"ז מסתדר עם דבר

גם בזה לא שייך לומר שתלש כזית בשר ועי"ז נפסקה הגרגרת שהרי פסיקת 
הגרגרת נעשה ע"י חיתוך הגרגרת ולא ע"י תלישת הבשר שמעליה. ועכצ"ל 
 שהתוס' דכאן הק' אליבא דמ"ד דאיסור חל על איסור באיסור מוסיף )או אפי'

 ס' שייכת גם באמה"ח )שגםוא"כ קו' התו 15בלא איסור מוסיף(, וכמ"ש בהע' 
   לבני נח(. –הוא איסור מוסיף 

אך קשה, שהרי התוס' כתבו שחתך כזית בשר ומשמע שחתך מהבהמה רק כזית  44
בשר ולא אבר שלם. וי"ל שכוונתם שחתך אבר שיש בו )לפחות( כזית בשר ואכל 

 ממנו כזית בשר.
ופירש"י: משלימין וכמפורש בגמ' קב ע"א: "במשהו בשר וגידין ועצמות"  45

לכזית. )והיינו דבשביל ללקות על אמה"ח צריך לאכול ממנו כזית*, אלא שלא 
צריך דוקא כזית בשר, אלא אפי' גידים ועצמות מצטרפים לכזית )כלומר אם אוכל 

 גם אותם, אף שאינם ראויים לאכילה((.
מ' אה באנצק"ת ח"א ער –*אך י"א שאם אכל אבר שלם חייב אפי' אין בו כזית 

 ק"ה.
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. ומה שהתוס' לא הזכירו להדיא שמיירי בבשר 47 46כזית בשר דוקא
מאבר מהחי, י"ל משום שלר"ל הנ"מ היא אפי' כשאכל כזית בשר שאינו 

                                                           
אמנם היה אפ"ל דמיגו שהגידים והעצמות מצטרפים לכזית לגבי אמה"ח,  46

יצטרפו גם לעניין איסור טריפה )ע"ד שמצינו בגמ' סוכה ז ע"א דמיגו דהויא דופן 
לעניין סוכה הוי דופן לעניין שבת )וכן להיפך((. אך לא מצינו שאמרי' כאן מיגו 

 זה.
לריו"ח האוכל אמה"ח מטריפה לוקה ש 43וכן מה שאומרת הגמ' )שבהע'  47

 שתיים, צ"ל שמיירי שאוכל כזית מהבשר עצמו.  
גמ' וליתר ביאור: הצורך בב' האיסורים של בשר מהחי ואבר מהחי, ביאר רש"י )ב

ת, קב ע"א ד"ה במשהו( שעל אבר חייב גם כשיש כזית רק בצירוף הגידים והעצמו
 אבר חייב עליו.אפי' בשר שאינו ש –והצורך באיסור בשר מהחי 

)ההגדרה של אבר היא כשחתך מהבהמה את האבר בשלמותו, אך כשחתך 
 מהבהמה חלק מהאבר לא הוי אבר אלא בשר מהחי(

אמנם פשוט שאם אכל כזית בשר מאבר מהחי, חייב עליו מצד אבר מהחי ולא 
מצד בשר מהחי. דאע"פ שכאן א"צ לחידוש של האיסור אמה"ח, דהא בלא"ה יש 

שר מהחי, מ"מ לאחר שהתורה חידשה איסור אבמה"ח, הרי שבשר כאן כזית ב
 הבא מאבר מהחי יש בו איסור אבר מהחי ולא בשר מהחי. 

משום אמה"ח ומשום  –וגם פשוט שאין לומר שילקה על בשר זה ב' מלקויות 
ד בשר מהחי )היינו לדעת ריו"ח שב' איסורים אלו הם ב' לאוין שונים( )ולמ"

ינו באופן שחל לכו"ע, כגון שב' האיסורין חלו בב"א, והי שאיסור חל איסור או
אם נימא שבהמה בחייה לאו לאיברים עומדת ולאו לבשר עומדת(, שהרי התורה 

ר חידשה בו איסור אחר של אבר מהחי, ולא כסתם בשר מהחי. וא"כ אין בו איסו
 בשר מהחי )אפי' למ"ד אחע"א(.

ייך בשר זה איסור אבר מהחי, אזי שאמנם אם מחמת איזו שהיא סיבה לא יחול על 
בי שיחול על בשר זה איסור בשר מהחי. וזה מבואר מרש"י בגמ' קב ע"ב ד"ה "ור

פוטר" שכתב שלרבי שסובר שאם אכל ציפור טהורה ללא שחיטה אינו לוקה מצד 
קה. אבר מהחי, זהו רק כשאין בה כזית, דאם יש בה כזית הוי ליה בשר מהחי ולו

 שאין" שחולקים על רש"י וסוברים שאפי' יש בה כזית אינווגם התוס' בד"ה "
לוקה לרבי, זהו רק משום שהתוס' סוברים שלא חל איסור בשר מהחי קודם 
שהבשר הופרש מהבהמה )דבהמה בחייה אינה עומדת לחתיכת בשר(, א"כ מודים 
הם שאם היה שייך שיחול איסור בשר מהחי, הוא היה חל גם על אבר מהחי כל 

 חל איסור אבר מהחי. עוד לא 
והנה, התוס' הקשו על רש"י )שסובר שאיסור בשר מהחי חל גם קודם שהפרישו, 
דבהמה בחייה לבשר עומדת( מהא דאיתא בגמ' שלר"ל האוכל אמה"ח מבהמת 
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אבר, ולכן כתבו בסתמא כזית בשר, ולר"ל היינו אפי' בבשר שאינו אבר, 
 ולריו"ח דוקא באבר.

, 48התוס' עצמם דיברו על כזית בשר שאינו אבר)או בסגנון אחר קצת: 
כיון שיותר בקל למצוא כזית בשר מאשר אבר, שהרי בכדי להחשב אבר 

                                                           

טריפה לוקה רק אחת, ומפרשת הגמ' לחדא לישנא דמיירי שהבהמה נטרפה מיד 
בחייה לאו לאיברים עומדת ולכן  עם יציאת רובה( וסובר ר"ל דבהמה-בלידתה )

לא חל איסור אמה"ח על איסור טריפה )שאיסור טריפה קדם(. והקשו תוס' דמ"מ 
משום טריפה ומשום בשר מהחי. ומזה הוכיח תוס' דבהמה בחייה  –שילקה ב' 

אינה עומדת לחתיכת בשר ולכן איסור בשר מהחי לא חל אלא כשמפריש הבשר 
 ור טריפה.מהבהמה ולכן אינו חל על איס

משום אמה"ח  –שהוא סובר שלוקה ב'  –וקשה, למה התוס' לא הק' גם מריו"ח 
ומשום טריפה )ומבארת הגמ' שס"ל שבהמה בחייה לאיברים עומדת ונמצא שמיד 

( בלידתה חל עליה איסור אמה"ח יחד עם איסור טריפה )כשנטרפה בלידתה, כנ"ל
"ל התוס' להקשות שלריו"ח הו וב' האיסורין חלין, שבאין בב"א(. ולכאו' יכלו

 גם משום בשר מהחי. וכן הקשה המלא הרועים )נדפס בסוף המסכת(.–ללקות ג' 
 ותירץ המלא הרועים, שתוס' לא יכלו להקשות זאת, שהרי ריו"ח סובר שאיסור

ל עבשר מהחי ואיסור טרפה הם אותו לאו ואינו לוקה על שניהם אלא א', ממילא 
י יכול ללקות גם משום בשר מהחי, שהרי על בשר מהחאבמה"ח מן הטריפה, אינו 

 וטריפה אינו לוקה אלא אחת.
ו והנה, אף שתירוצו נכון, אך אינו מספיק, שהרי לפ"ז צ"ל שבאבר מהחי שאינ

משום אמה"ח ומשום בשר מהחי. ואילו בגמ' איתא  –טריפה לריו"ח ילקה ב' 
אינה טריפה לוקה דאבמה"ח של טריפה לוקה ב'. ומשמע שאבמה"ח של בהמה ש

ז רק משום אבמה"ח. )ולמסקנת הגמ' ריו"ח )ור"ל( מיירי שחתך ממנה אבר ועי"
כן ונטרפה, וסובר ריו"ח דלאו לאיברים עומדת, ולכן ב' האיסורין חלין בב"א, 

נפסק ברמב"ם פ"ה ממאכלות אסורות ה"ה. ומוכח שרק בכה"ג לוקה ב' ולא על 
 אמה"ח של בהמה שאינה טריפה(.

 משנת"ל, אין מקום כלל לקושיא זו, דכאשר חל על האבר איסור אבמה"ח,אך לפ
לא שייך שיחשב גם כבשר מהחי, דזה מקרי אבר ולא סתם בשר. ולכן מובן 

ו"ח בפשיטות שהתוס' לא יכולים היו להקשות דלריו"ח ילקה ג', שהרי כיון שלרי
"ל שסובר לוקה עליו משום אבר מהחי, הרי שזהו אבר ולא בשר מהחי. ורק לר

 שלא חל כאן איסור אבר מהחי, שפיר הקשו תוס' דא"כ יתחייב מצד בשר מהחי,
 דלא גרע מסתם בשר.     

 .44ולפ"ז לא יקשה הקושיא שבהערה  48
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, ובזה 49מהחי צריך שהאבר יופרש מהחי כברייתו בשר וגידים ועצמות
מן החי.  אברהקושיא היא רק לר"ל, אך אה"נ שכעי"ז יקשה לריו"ח מ

מכו על הלומד שיראה בגמ' והתוס' לא חשו להאריך ולפרט כל זה וס
קג ע"ב ששם מבואר שלר"ל בשר מהחי וטריפה הם ב'  –לקמן קב ע"ב 

 איסורים, ולריו"ח אמה"ח ואיסור טריפה הם ב' איסורים(

עוד אפ"ל: גם לריו"ח יש נ"מ כשחתך מבהמה שהיא טריפה כזית בשר 
 שאינו אבר, דהגם שאם אכלו אינו לוקה ב' מלקויות, מ"מ, הרי בכדי
 ללקות צריך שיתרו בו ויודיעוהו האיסור שעובר, אך אם התרו בו על

איסור אחר, אינו לוקה. וא"כ האוכל בשר מהחי מבהמה שאינה טריפה 
שהתרו בו שאסור לאכול בהמה זו מחמת שהיא טריפה, ולא התרו בו 
מצד בשר מהחי, לא ילקה שהרי התראה זו אינה נכונה. אך כשהבהמה 

ר אפי' אם התרו בו על איסור טריפה ולא על איסוהיא גם טריפה, אזי 
 וקה(.ל–וקה. )וכן אם התרו בו מצד בשר מהחי ל –בשר מהחי 

ועפ"ז אולי אפשר לפרש לשון התוס' באופן מחודש. דז"ל התוס': 
"וא"ת דנקט איסור טרפה לאשמועינן שאם חתך כזית בשר מחיים דלקי 

י שהבהמה פסוקת נימא שמיירד –אף משום טרפה" ואפ"ל שכוונתו 
ח הגרגרת עדיין חיה והיא טריפה )ולא נבלה(,  ויש חידוש בכך לריו"

אם התרו  –שהוא יכול ללקות על כזית מבשרה לא רק מצד בשר מהחי 
 בו על כך, אלא אפי' לא התרו בו על כך אלא התרו בו מצד טרפה ג"כ

 י'לוקה )אחת( שהרי יש לה דין טריפה. )ז.א "אף משום טרפה" אין הפ
משום בשמה"ח ואף משום טריפה, אלא שלוקה אחת  –שלוקה שתיים 

 אך לא רק כשהתרו בו מצד בשמה"ח, אלא אף כשהתרו בו מצד טרפה(.

                                                           
וגם באבר שאין בו עצמות וגידים )כגון לשון( י"א שצריך שיופרש מהחי  49

עות בזה הדי –כשהוא שלם, אך אם פרש מקצתו הוי בשר מהחי ולא אמה"ח. 
 הובאו באנצק"ת ח"א עמ' ק"ג.  
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ומה שהתוס' לא כתבו זאת להדיא, כיון שלר"ל באמת לוקה ב', ולכן 
לר"ל שלוקה ב',  –כתבו התוס' בלשון שאפשר לפרשה בשתי אופנים 

 .50אחת מצד ב' איסורים(ולריו"ח שיכול ללקות 

 והנה, המצפ"א רצה לתרץ על ב' קושיותיו, שכוונת התוס' להקשות ב'
הקושיות ממ"נ. ונראה שר"ל שכך כוונת התוס': שתחילה הקשו הקו' 
 הא', ואם תתרץ שקו' הגמ' כאן היא אליבא דר"ל ולא אליבא דריו"ח,

הרי יש לפי רשב"ל לא קשה קושיית הגמ' )שש –ממילא קשה הקו' הב' 
 נ"מ לחתך כזית בשר מחיים(. ואם תתרץ על הקו' הב' שקו' הגמ' כאן

 היא אליבא דריו"ח בלבד, ממילא תחזור הקו' הא'. 

וכתב ע"ז המצפ"א שזה דוחק, דלפ"ז הו"ל להתוס' להקשות ב' הקו' 
שהתוס' יאמרו בפירוש את הממ"נ הנ"ל  –בפעם א'. ונראה  שכוונתו 

א לר"ל, שאם תאמר שהגמ' יכת לא לר"י ולשקו' הגמ' כאן אינה שי –
א היא לפי ר"ל ממילא ק' הקו' הא', ואם תאמר שהגמ' לפי ריו"ח ממיל

ותה אק' הקו' הב'. ומזה שהתוס' לא כתבו כך )אלא הקשו קו' א' ותירצו 
  ואח"כ הק' קו' ב' ותי' אותה( משמע שאין כוונתן להק' בדרך ממ"נ.

שלמי בעניין טרפה שעשאה נבלה, )ולהעיר, שגירסת קרבן העדה בירו
דרבי יוחנן הוא שסובר שאינו חייב שתיים על טרפה  -היא להיפך 

משום  –שעשאה נבלה )אלא רק מצד איסור נבלה(  ולר"ל חייב שתיים 
. ולפ"ז מה שהתוס' כתבו )והוכיחו מסוגיית 51נבלה ומשום טרפה

דאי מסוכנת( דלא פקע ממנה איסור טרפה, זהו כדעת ר"ל. וא"כ ו

                                                           
ואף את"ל שדוחק לפרש כן בכוונת התוס', מ"מ אפ"ל שהתוס' הקשה אליבא  50

דר"ל שבכזית בשר מהחי לוקה ב', ואה"נ שלריו"ח יוקשה שיש נ"מ שלוקה א' 
גם אם התרו בו משום טריפה. והתוס' נקט את הנ"מ לפי ר"ל כיון שבה יש חידוש 

 קה ב' מלקויות על אכילה אחת.שלו -גדול יותר 
כר"ל ולא כריו"ח. וצ"ע, שהרי  -בסוגיית מסוכנת –ולפ"ז נמצא שסתמא דגמ'  51

 בכ"מ )כמעט( קיי"ל כריו"ח לגבי ר"ל.
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שאאפ"ל שקושיית התוס' היא בדרך ממ"נ, שהרי אם נימא שקו' הגמ' 
 כאן היא לפי ריו"ח ולא לר"ל, אזי יתורצו ב' הקו' של התוס'(.

וכתב המצפ"א לתרץ, שכיון שהגמ' בעצמה מביאה בהמשך שגם ריו"ח 
ן וגם ר"ל תירצו את קו' הגמ', מוכח שקו' הגמ' היא בין לריו"ח ובי

ב' ההתוס' בקו' הא' שלכאו' לשיטת ריו"ח ל"ק, ובקו' לר"ל, ולכן הק' 
 הק' שלכאו' לר"ל ל"ק.
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  סיכום חלקי של הלכות מליחה )בצורת שו"ת(*
 

 

 נו"נ בכולל. ,ר' שמואל אריה רוך -השאלות 

 ך בכולל.ר' יוסף לוין, אבר –התשובות )וציוני המ"מ( 

 סימן ס"ט
צריך לעשות הדחה קודם המליחה , ומה הנפק"מ בין מדוע  (א

 )ס"א( הטעמים )הבא לפחות ג' נפק"מ(
יפלוט רק את הדם שבתוכו ולא את הדם  אם לא ידיחנו, המלח -.רא"ה1

-שעליו,   וחיישי' שמא ישהנו במלחו, ולאחר שיסיים לפלוט צירו )
לאחר י"ב שעות(, יחזור ויבלע מהדם שעליו, ושוב א"א יהיה להוציאו 
ע"י מליחה, דכשם  שאינו פולט ציר עצמו כך לא יפלוט הדם שנבלע 

חר השחיטה, החלק לא -. ר"ן2בו. לכן יש להדיחו מהדם שעליו. 
החיצוני של הבשר מתקשה, ואין המלח יכול להוציא ממנו את הדם, 

לכן צריך להדיח הבשר כדי שיתרכך ואז המלח יוכל להוציא הדם.  
אם לא ידיחנו, יתמלא הדם מהמלח שעליו, ושוב לא יוכל  -.מרדכי3

אם לא ידיחנו, לא יוכל המלח להוציא דם  -. י"א במרדכי4להוציא דם.  
כיון שהבשר מתקשה, ולכן צריך לרככו במים ואז יוכל המלח  1ללכ

אם לא ידיחנו, המלח יבליע את הדם שעל  -.סמ"ק5להוציא הדם.  
 הבשר לתוכו ושוב א"א יהיה להוציאו ע"י מליחה נוספת, כיון שהוא

                                                           

 *הם המבחנים שנערכו בכולל בשנה זו. 
מובן ופשוט שאין לסמוך על התשובות להל' למעשה, שהרי התשובות נכתבו רק 

 . ע"פ דברי הנו"כ ולא שאר הפוסקים. אלא מיועד לסיכום ושינון השו"ע והנו"כ
בשונה ממש"כ הר"ן שלולי ההדחה, המלח לא יוציא את הדם החיצוני  1

חילק בין שהתקשה, אך יוציא את הדם הפנימי. כך למד הפמ"ג, אך הש"ך לא 
הר"ן להי"א במרדכי, אלא הביאם כחדא מחתא. ולכאו' נ' שסו' שגם להר"ן, לולי 

 ההדחה, המלח לא יוציא דם כלל. 
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"דם בעין" ולא אמרי' ביה כבולעו כך פולטו, ולא "איידי דטריד 
 א()טור ס" 2למיפלט לא בלע".

שוב אין תקנה לחזור  -לדעת הסמ"ק -. אם מלח ללא הדחה1נפק"מ: 
ולהדיחו ולמלחו, שהרי המלח הבליע את הדם בבשר ולא מועילה 

מועילה הדחה ומליחה מחדש  -. משא"כ לשאר הפוסקים3מליחה נוספת
)שאף שלפנ"כ הבשר לא נתרכך, עכשיו הוא יתרכך, וכן אף שלפנ"כ 

המלח יפעל.  -חה השניה שלאחר ההדחההמלח ספג את הדם, אך במלי
 )ט"ז סק"א, ש"ך סק"א(

אין  -. אם לאחר ההדחה, חתך את הבשר, לדעת הר"ן והי"א במרדכי2
בר התרכך כולו, ככיון שהבשר  -צריך לחזור ולהדיח את מקום החתך

יתוך יצא דם בעין, ולכן חייב הרי שע"י הח -משא"כ לשאר הפוסקים
י. סופגו ואינו יכול להוציא דם, להמרדכ להדיח מקום זה )דאל"כ המלח

 או מפני שהמלח יבליע הדם בבשר, להסמ"ק(.
צריך  -לד' הר"ן שצריך לרכך -.האם צריך שריה או שסגי בשטיפה3

לשרותו, משא"כ לשאר פוסקים, שההדחה היא בשביל להסיר דם 
 .      4שבעין, סגי בשטיפה

 הדם יך הבשר לשהות במלחו עד שיצאכמה זמן צר.1 ב(
באו בב"י, וכיצד ומהיכן לומדים זאת )דיעות הראשונים הו

 )טושו"ע ס"ו( ?נפסק להלכה בזה(

                                                           
הב"י הביא גם את ד' הרא"ש שכ' שלולי ההדחה, המלח לא יוכל להוציא דם,  2

והוא יבליע את הדם שעל פני החתיכה לתוכה. וביאר הב"י שהרא"ש סו' כהר"ן 
ה, הבשר מתקשה ולכן המלח לא יוציא דם, אלא שמוסיף על הר"ן, שלולי ההדח

 שהמלח גם יבליע הדם בבשר.  
 וכן הוא לד' הרא"ה, אם הבשר שהה במלח י"ב שעות. 3
לסוברים –נפק"מ נוספת: בשר שנשרה במים אך צדו האחד נשאר מגולה  4

לסוברים שההדחה היא מטעם ריכוך, די בשריית רובו, שע"י כך נתרכך כולו. אך 
שההדחה היא מחמת לכלוך הדם שעל הבשר יש להדיח מכל הצדדים, וכן לדיעות 
שההדחה היא שהמלח לא יספוג מהדם, צריך להדיח כולו. ובאחרונים הביאו 

 נפק"מ נוספות.
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.ע"פ הנ"ל מה יהיה במקרה שאישה מלחה מגש של עופות 2
ואחר חצי שעה הדיחה אותם ובישלה והניחה במקומם מגש 
נוסף למליחה לחצי שעה והדיחה אותם כיצד עליה לנהוג עם 

  ? שני מגשים אלו

בגמ' לא הוזכר שיעור הזמן, והראשונים הביאו )בשם בה"ג( שהזמן  .1
הוא כדי צליה, וביארו הראשונים שהטעם הוא, שכיון שכ' בגמ' שמליח 
כרותח של צלי, לכן גם שיעור זמן המליחה הוא כצליה. אלא שנחלקו 
בהגדרה של "כדי צליה":  י"א שכל חתיכה לפי שיעור צליה שלה )או"ז 

שבכל החתיכות השיעור הוא כדי הילוך מיל )רמב"ם, ועוד(, וי"א 
מרדכי ועוד(. ובתה"ד כ' שמנהג העולם להשהות שעה )או מפני 
שחוששים למחמירים שמשערים "כדי צליה" בכל חתיכה לפי גודלה, 
ובשיעור שעה ודאי יוצא הדם גם מהחתיכה הגדולה ביותר, או מפני 

המ'  -במשך שעה(.  להל'שיש סמך בגמ' שאפי' כבש שלם ניתן לצלותו 
פסק כדי הילוך מיל שהוא כשליש שעה. והרמ"א כ' שיש לסמוך ע"ז 

, או אפי' לכתחילה ולצורך שבת 5כשכבר נמלח והתבשל -רק בדיעבד
 או אורחים, אך לכתחילה יש למלוח כשיעור שעה. 

מותר בדיעבד כיון שכבר  המגש הראשון -ולרמ"א .הכל מותר - להמ'.2
ריך למנות שעה לכתחילה יש לחזור ולמלחו. ולכאו' צ -נתבשל, והשני
 נוספת מחדש.

 ?בסעיף ז' למחבר ורמ"א כרכיצד סדר הדחה אחרונה הנזג( 
 )ע"פ ש"ך וט"ז(

בכלי ב"פ, ובין הדחה  8ואח"כ ידיחנו 7או ישטפנו 6ינפץ המלח -למ'
להדחה ישטוף הכלי. וכ' ע"ז הרמ"א שי"א שצריך הדחה ג"פ, ולכן 

                                                           
 ש"ך סקכ"ו. 5
 "ניפוץ" פירושו הסרת המלח ביד. 6
 "שטיפה" פירושה העברת מים ללא שפשוף ביד.  7
 "הדחה" פירושה שפשוף ביד וניקוי הבשר היטב.  8
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ינפץ או ישטוף המלח וזה נחשב כהדחה ראשונה ואח"כ ידיחנו בכלי 
ב"פ. ונתקשו הנו"כ, שמהלשון "וי"א" מ' שבא לחלוק על המ', והרי 
גם המ' כ' שישטוף או ינפץ ואח"כ ידיח ב"פ! ותי' הט"ז, שיש להגיה 

ינפץ, יש לגרוס  אובמקום: שישטוף -בלשון הרמ"א ולמחוק תיבת "או"
והיינו דלד' הרמ"א רק כששוטף וגם מנפץ זה נחשב  "ישטוף וינפץ",

כהדחה א',  ודלא כהמ' שמספיק א' מהם. ולפ"ז, המשיך הרמ"א שאם 
רק שטף או ניפץ, צריך להדיח בכלי ג' פעמים, ובזה צריך להקפיד 

. והש"ך תי', דלד' המ', 9שימלא הכלי במים ורק אח"כ יניח לתוכו הבשר
ההדחה בכלי, זה רק מפני שללא  מה שצריך ניפוץ או שטיפה לפני

השטיפה, חיישי' שכשיניח הבשר בכלי עם המים, המים יגרמו לבשר 
להפסיק לפלוט, והוא יבלע מהדם שעליו, ולפ"ז, אם רוצה להדיחו 
בעודו בידו, ולא בכלי, א"צ להקדים שטיפה וניפוץ, וסגי בהדחה ב"פ 

א, שלעולם בלבד, דס"ל להמ' שצריך רק ב' הדחות, וע"ז פליג הרמ"
בעי' ג' הדחות, ולכן אפי' מדיחו ביד, צריך להקדים שטיפה או ניפוץ, 

דהרמ"א  -וכ' שכן נראה עיקר–דזה הוי כהדחה ראשונה. עוד תי' הש"ך 
לא בא לחלוק כלל על המ', רק שבא לבאר שמה שכ' המ' שצריך הדחה 
ב"פ, הכוונה בזה שבאמת צריך ג' הדחות, ורק שהשטיפה והניפוץ 

חלה נחשבים כהדחה קמייתא.  ובמה שהמשיך הרמ"א "או יניח שבהת
המים תחילה ואח"כ הבשר, וידיחנו ג"פ" בי' הש"ך בב' אופנים: א. 
מיירי ששטף וניפץ, ואעפ"כ צריך אח"כ להדיח בכלי ג"פ, דהדחה בכלי 
אינה הדחה מעליא כ"כ ולכן צריך לפנ"כ לשטוף או לנפץ. )ומה שכ' 

נפץ וידיח ב"פ, מיירי שמדיח בידו, וזהו הרמ"א לפנ"כ שישטוף וי
להבי' הא' שבי' הש"ך לעיל(. ב. מיירי שלא שטף וניפץ מתחילה, 
ואעפ"כ מתיר הרמ"א להדיח הבשר בכלי בלי שטיפה וניפוץ לפניה, 
כיון שהוא מניח בכלי הרבה מים שהם מבטלים כח הציר והמלח 

להדיח ג"פ. מלהבלע בבשר, אך כיון שלא ניפץ ושטף מתחילה, צריך 
בי' זה מתאים לבי' הב' שבי' הש"ך לעיל שהרמ"א לא חוק על המ', 

                                                           
מ' שאם שטף וניפץ, שאז סגי בהדחה בכלי ב"פ, יכול להניח הבשר ואח"כ  9

 המים.  
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וכאן מחדש הרמ"א, שגם להמ', אם לא שטף וניפץ, רשאי להדיח בכלי, 
 אלא שאז צריך להקדים את המים, וליתן מים הרבה, ולהדיח ג"פ(.  

, 10מה הדין באם בשלו חתיכה שנמלחה ולא הודחה כללד( 
רק הדחה אחת, ומה הדין באם אין  ומה הדין כשהודחה

 )שו"ע ורמ"א ס"ט( זוכרים אם נעשתה הדחה )ט"ז, נה"כ(

אם יש  -חתיכה שהודחה ונמלחה ולא הודחה הדחה אחרונה ונתבשלה
הכל מותר, וגם  -11שישים בכל התבשיל כנגד המלח והדם שעליה

. ובד"כ 12החתיכה עצמה. שהרי הדם יצא ממנה במליחה ונספג במלח
כנגד המלח שעליה, ולכן אם נתבשלה  30בחתיכה עצמה לפחות יש 

כנגד הדם. ואם אין שישים, כל התבשיל  60עימה חתיכה כמותה, יש 
 -התבשיל מותר. ואם יש ספק -אסור.   אך אם הודחה הדחה אחת

מותר, כיון דדם שנתבשל אסור רק מדרבנן וספק דרבנן לקולא,  -13לט"ז
אסור, כיון דיש כאן חזקת  -. ולנה"כועוד שמסתמא הטבח הדיח כדרכו

שהיה דם בחתיכה. ועוד, דלא בכל ספק דרבנן מקילים, ובפרט  -איסור
כאן שעיקר איסור דם הוא מה"ת. )הנה"כ כ' ג"כ שבספק אם נמלח אין 
לומר שמסתמא עשתה כדרכה, כיון שמליחה היא עסק גדול, ואם הייתה 

 שצ"ל לכתחילה ג"פ, -מולחת, הייתה זוכרת זאת. ולכאו' גם הדחה
   שייך לומר שהיא עסק גדול, ויל"ע(.

מדוע אין לבשל בשר ששהה ג' ימים ואח"כ נצלה ומדוע ה( 
כבד מותר לבשלו אחר צליה )אע"פ שגם שם אין היתר 

 )ש"ך סקנ"א( במליחה בלא צליה(

                                                           
 אפי' לא פעם א'. אך הודחה לפני המליחה. -כלו' לא הודחה כלל הדחה אחרונה 10
 ש"ך סקל"ד. 11
תיכה עצמה אך הרש"ל סו' שבעי' ס' כנגד כל החתיכה, וגם כשיש ס', הח 12

אסורה, דס"ל שהדם והמלח שעליה הוא איסור "דבוק", אך הט"ז והש"ך לא 
 קיבלו דבריו, וכך נוהגין כל בעלי הוראה. 

 סקכ"ד )על ס"י(. 13
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ו בשר ששוהה ג' ימים, דמו מתייבש בתוכו, והצליה מועילה להוציא דמ
מ"מ כיון שהדם התייבש, חיישי' שמא גם הצליה  )ולא מליחה(, אך

אינה מוציאה כל הדם שהתייבש, אך אעפ"כ הבשר מותר באכילה כיון 
שהדם שלא יצא בצליה הוא דם האיברים שלא פירש, אך כשיחזור 
ויבשלנו, אפשר שהמים הרותחים ירככו את הבשר יותר מהצליה, 

א משא"כ כבד, הא דלויוציאו דם והוא חוזר ונבלע בבשר ע"י הבישול. 
ה מועילה לו מליחה, הוא מפני שיש בו ריבוי דם )כולו דם(, אך הצלי
א מועילה להוציא כל ריבוי הדם, וגם אם הצליה לא תוציא כל הדם, הו

גם לא יצא בבישול, שהרי אין כאן דם שהתייבש. ודם זה מותר שהרי 
 לא פירש. ולכן מותר לבשל הכבד אחר הצליה. 

נמלח ונשרה במים כד' שעות מה דינו, והאם נוכל בשר שלא ו( 
)שו"ע  להתיר את החתיכה אם יש במים אלו שישים כנגדה

             ורמ"א סט"ו(.                                                

אסור לבשל הבשר, כיון שהדם בלוע בתוכו ע"י הכבישה  -לד' המ'
צליה באש בכוחה להוציא דם )דכבוש כמבושל( אך מותר לצלותו, דה

הבשר אסור אפי' בצליה. אך אם יש במים שישים  -. ולהרמ"א15 14זה
החתיכה מותרת שהרי זו דעתו אף בנתבשלה בלא  -כנגדה, לד' המ'

אע"פ שבנתבשלה, הוא אוסר החתיכה עצמה,  -מליחה. וגם להרמ"א
מ"מ כאן מתיר )כשיש ס'(, דאף דכבוש כמבושל, אך אינו כמבושל 

. וביותר, דגם בנתבשלה היא מותרת מעיקר הדין ורק שהרמ"א ממש
החמיר לאסרה והתיר בהפסד מרובה, לכן בכבישה שאינה כבישול 
ממש התיר אף שלא בהפסד. )ט"ז(. אך מהרש"ל אסר דס"ל דכבוש 

                                                           
ואע"פ שחתיכה שנתבשלה בלא מליחה, אין לה היתר ע"י צליה, וא"כ לכאו'  14

וסו' המ' ה"ה בנכבשה, שהרי כבוש כמבושל! אלא שכבוש אינו כמבושל ממש, 
דצליה מועילה להוציא הדם שנבלע בכבישה. )וגם הרמ"א סו' שכבוש אינו 

 כמבושל ממש, וכדלקמן בפנים, אך לא לגבי זה שצליה תועיל להוציא הדם(
הש"ך כ' שמהמ' מ' שכן הדין אפי' כשגם לא הודח מהדם שעליו בעין, והק'  15

ין שנבלע בבשר אינו יוצא ע"ז שבזה לכאו' לכו"ע אין לו היתר לצלי, כיון שדם בע
 אף בצליה. ונשאר בצ"ע.
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כמבושל ממש, ועוד, דגם בבישול ס"ל דהחתיכה אסורה מעיקר הדין 
הט"ז פסק כהרמ"א, והש"ך  ולכן אסור אפי' בהפס"מ. וה"ה בכבוש.

 אך לא לבישול.  16הכריע דיש להתירה בצליה

.באיזה כמות מלח הוא 1בשר שנמלח בכלי שאינו נקוב ז( 
.ומה אוסרים בחתיכה זו 3.ובכמה זמן הוא נאסר 2נאסר 

 )סי"ח( ומדוע )שו"ע, רמ"א(

המ' לא פי' מהי הכמות, וכ' הש"ך שמהב"י מ' שזה בכמות מליחה  .1
נו שלא יהיה ראוי לאכלו מחמת מלחו, אך אנן קיי"ל לקדרה, דהיי

 . 17כהרמ"א שאסר אף בנמלח מליחה מועטת כמו לצלי
בזמן שאם יניחו מים על האש, הם יתחילו לרתוח. אך  -להמ'18 .2

 הרמ"א אסר אפי' בשהה רק מעט עד שנראה ציר בכלי. 
צריך לקלוף  -, ומה שמעל הציר19רק החלק המונח בציר נאסר -להמ' .3

. שהרי הדם 20כ"ק במקום חיבורו לחלק שבציר והשאר מותרממנו 
יוצא ממנו ואינו חוזר לתוכו, שהרי הבשר אינו שרוי בו. )אך צריך 

נאסר גם מה  -לקלפו מחמת בליעתו מהבשר שבציר(, ולהרמ"א
שחוץ לציר, כיון שחיישי' שהמליחה עוררה את הדם לפרוש בתוך 

צאה ממנו, כיון גם בחלק שחוץ לציר, ולא י -החתיכה עצמה
שהחלק הזה מחובר לחלק שבתוך כלי, והרי זה דם האיברים 

                                                           
 בצירוף ד' המ' וסיעתו שהתירו לצליה אף כשאין ס'.  16
דאין אנו בקיאים בזה, דשמא הניח יותר מלח ואינו בגדר "מעט". ועוד, שאפי'  17

במליחה בכמות מועטת, א"א שלא נפלט דם ויחזור ויאסור את הבשר. או"ה בשם 
 (.או"ז )הובא בט"ז סק"ח

.נאסר 3.שנאסר מיד. 2.שנאסר בזמן של שיעור צליה. 1בראשונים יש ג' שיטות:  18
 וכך פסק המ'. –כששהה שיעור כבישה בציר 

 ונאסר אפי' לצלי. 19
דדם אינו מפעפע, ואפי' בבשר שיש בו שומן שאמרי' שהאיסור מפעפע בכולו,  20

זהו רק כשהאיסור הוא שמן, אך כאן הדם אינו שמן, ואף שהשומן בלוע מדם, אך 
כיון שאין הוא אסור מצ"ע אלא מחת דם הבלוע בו, אין הוא מוליך את האיסור 

 אלא למקום שהאיסור יכול להגיע מצ"ע.  
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שפירש, ונבלע בבשר ע"י  המליחה. אמנם החתיכות שמעל חתיכה 
מותרות )כיון שהחתיכות אינם דחוקות כ"כ זו על זו, ולכן הדם  -זו

 (     21יוצא מהם ונוטף לחתיכות שבתחתית הכלי. ואפי' א"צ לקלפם

כבר נמלחה )ועדיין לא הודחה( וכעת חתיכת בשר שח( 
מניחים אותה בכלי שאינו מנוקב ושהה שם כמה שעות עד 
שיצא ציר סביבות החתיכה, מה טעם האוסרים והמתירים 
במקרה זה, וכיצד נפסק להלכה במקרה זה )שו"ע, רמ"א, 

 )ס"כ( מהרש"ל(

האוסרים )רא"ם, תוס'( סוברים שגם לאחר המליחה, אם יצא עוד ציר 
או מפני שהמלח  22שר, זה נחשב דם, והוא חוזר ונבלע בבשר ונאסרמהב

הספוג בדם חוזר ונבלע בבשר ואינו יוצא במליחה. והמתירים )רש"י( 
סו' שהציר שיצא לאחר המליחה אינו דם אלא מוהל, ואף שיש על 

המלח מייבש את הדם ואינו נבלע בבשר או  -הבשר מלח הספוג בדם
אין בכחו להבליע דם  -חמת שפלט דםשמפני שהמלח כבר תש כחו מ

בבשר )ט"ז בשם הרא"ש( או מפני שהמוהל היוצא מהבשר מבטל כח 
המ' הביא את ב' הדיעות וכ' שיש לחוש  -המלח )ב"ח וש"ך(. להל'

ולכן לפני שמניחים את הבשר בכלי שאינו מנוקב  לכתחילהלמחמירים 
שהניחו בכלי שאינו  בדיעבדיש להדיחו יפה יפה. ומבואר מזה שמ"מ 

אפי' נתמלא ציר, אין לאסור.  והרמ"א כ' שיש  -מנוקב ללא הדחה
להחמיר כהאוסרים, אלא שיש לאסור רק כ"ק ורק את החלק שבציר, 

–מותר, אך הרש"ל סו' שכל החלק המונח בציר  -אך מה שחוץ לציר
יש לקלוף ממנו בחלק הנוגע במה שבציר,  -אסור, והחלק שחוץ לציר

. וכ' שכן נהגו, וכן הורה הט"ז. )והש"ך רק הביא את ד' 23מותרוהשאר 

                                                           
 ט"ז סקמ"ה. 21
 רמב"ם )ש"ך סק"פ, פ"ה( 22
אם יש ס' כנגד –צריך לקלוף, ואילו להרש"ל -ולכן להרמ"א, אפי' יש ס' כנגדו 23

 גם הרש"ל מודה שלעולם צריך לקלוף. -הכל מותר. ש"ך. אך לרע"א -החתיכה
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(.  ומ"מ, כ' הרמ"א דלצורך סעודת מצוה, ויש בזה הפס"מ, 24מהרש"ל
   יש להתיר.

מפעל הכנסת אורחים הזמין שלושת אלפים תרנגולות  .1ט( 
עבור כפרות, ביום ד' עריו"כ עמלו על הכשרת אלף עופות 

ו עוד צוות של עובדים נכרים, לסעודה מפסקת לשם כך הוסיפ
בהמשך היום נתעורר ספק אצל הבחור האחראי כיצד נהגו 
העודים אם העופות המוכשרים שבידם האם הדיחו אותם 

 )ס"י(   בטרם הכניסו לסיר מה דינם של עופות אלו?

המ' כ' שאפשר לסמוך על דברי הגוי שהדיח את הבשר, אם הגוי יודע 
אפי' קטן בגיל  –יהודי  25ם היה במקוםמנהג ישראל להדיח הבשר, וא

שראוי לדעת דין ההדחה, דאמרי' שמסתמא הגוי הדיח, מפני שירא 
שאם לא ידיח יספר זאת הקטן. וכ' הרמ"א שסומכים על הגוי בא' מב' 

היינו שהיה במקום -או במסל"ת, או באופן של "מירתת" ) -האופנים
ד' המ' ולא  יהודי, כנ"ל(. וכ' הש"ך שמהרמ"א נראה שבא לפרש

לחלוק. אלא שכ' הש"ך שיותר נראה מהמ' שסו' שכאן לא סמכי' על 
גוי מסל"ת, אלא רק מצד הטעם ד"מירתת" )ואז נאמן גם כשאינו 

שהבחור האחראי נוכח במקום )אפי'  -מסל"ת(.  עכ"פ נמצא שבנדו"ד
                       לכו"ע אנו סומכים על הגוי משום ד"מירתת". -יוצא ונכנס(

העופות שנותרו לאחר יו"כ היו מיועדים לסעודות השבת  .2 
אך בשל הכמות הגדולה ראו שלא יספיק הזמן למלוח את 
כולם כדבעי )חוסר במקום כוח אדם כו'( האם בכל זאת יוכלו 

 )ס"ו(.   להכינם לשבת 
הרמ"א התיר לצורך שבת או לצורך אורחים למלוח במשך חצי שעה, 

ולהמ' ודאי מותר ) -שיש גם צורך שבת וגם צורך אורחים–א"כ בנדו"ד 
 מותר גם כשאין צורך(. 

                                                           
 יל"ע האם בזה נתכוון שיש לחוש לרש"ל. )זו שאלה כללית בכל כה"ג(. 24
 אפי' יוצא ונכנס. 25



 

128 

אשה הכינה אירוע שלם בביתה ולילה קודם שעמדה למלוח י( 
את חתיכות הבשר גילתה שאין לה מספיק מלח לכל החתיכות 

ת, והאם יכולה להשתמש באותו מלח לחתיכה מה עליה לעשו
 ?נוספת

אם השרתה את הבשר במים, תוכל להשהותם בלא מליחה למשך ג' 
ימים פחות חצי שעה, ואז תמלח את הבשר. כ"כ המ'. וכ' הש"ך 
שהרמ"א בתורת חטאת כ' שאין לעשות כן לכתחילה, אלא רק בדיעבד, 

(. ורק בשעת שכבר שרה הבשר מותר לבשלו )ואפי' נשרה רק מעט
הדחק או במקום הפ"מ מותר אף לכתחילה. אלא במקומות רבים נהגו 
להתיר אף לכתחילה. וכ' הש"ך שאין להחמיר בדינים אלו, אך מ"מ 

 לכתחילה יש לשרות הבשר היטב. )סי"ג( 
ולאחר הצליה מותר  26או שתצלה את החתיכות שאין לה מלח בשבילם

 לבשלם. )סכ"א( 
 (28 27מלח ב"פ )רמ"א סוס"טאך לא תשתמש באותו 

כיצד יש לנהוג באם עברו ג' ימים מהשחיטה בשבת )כמו יא( 
ויש לו כמות שעדיין לא נמלחה האם מותר  בשאלה הקודמת(

 )פ"ת סקכ"ט( שרות בשבת )או ביו"ט(ל -לו לטפל בזה 

יש להתיר לשרות ע"י  29אסור להשרות במים, אך במקום הפסד -בשבת
-בעצמו, ובפרט אם בלא"ה צריך לרחוץ ידיו  גוי, ואם אין גוי, מותר

                                                           
שיזובו כל דמם. שו"ע. ובט"ז הביא שראוי לנהוג כהגהת ש"ד שכ' ותצלם עד  26

נוהגים לצלותו עד שיתייבש מבחוץ. וכ' הדגו"מ שמ"מ יש להדיחו לאחר הצליה 
וקודם הבישול וכמ"ש הרמ"א בסי' עו )ולא כמ"ש בהגהת ש"ד שמבשלים בלא –

 הדחה(. 
ו מוציא דם. מפני שלאחר המליחה תש כח המלח ושוב אינ -והטעם, כ' המ"י 27

אך מהרמ"א נראה שהטעם הוא מפני שהמלח נתמלא בדם ושוב אינו יכול להוציא 
 דם נוסף. עי' רע"א.

 ודלא כהר"י בשם הר"ם שהתיר. 28
 לא הפסד מרובה, אלא אפי' סתם הפסד, כגון שאינו ראוי לצלי. 29
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שאז יכול להערים ולרחצם על הבשר.   וביו"ט מותר לכתחילה להשרות 
 שהרי זו מלאכת אוכל נפש המותרת ביו"ט. 



 

130 

 ע"ב –סימנים ע' 

 סימן ע'

מה ההיתר למלוח חתיכה ע"ג חתיכה ולא נחוש שהדם .  1א(
. ע״פ הנ״ל האם 2תירוצים(  4)יבלע בחתיכות התחתונות ? 

צריך שיניח שכבה העליונה בשעה שהתחתונה פולטת דם, 
והאם יש בעיה להניח למטה צלע של בשר קערורי שמצטבר 

 )טור ס"א(הנ״ל(  ירוציםשם פליטה, )פרט לפי הת
טת דם אינה בולעת דם ממקום אחר, וכל יכה פולכל זמן שחת -.רש"י1

החתיכות מסיימות לפלוט דמם באותו זמן, ולכן אין החתיכות 
 התחתונות בולעות מהעליונות.

שלרש"י יוצא שצריך למלוח את כל החתיכות יחד,  -תוס' הק' על רש"י
שאם ימלח את התחתונות ואח"כ את העליונות, הרי התחתונות 

ולכן  1ני העליונות, וא"כ בולעות מהעליונות!מסיימות לפלוט דם לפ
 -התחתונות לא בולעות מהעליונות, כיון דדם מישרק שריק -פי': ר"ת

מחליק ואינו נבלע בתחתונות.  ע"ז הק' תוס' שהרי אנו רואים שגם 
 כשהדם מתקבץ בגומות של התחתונות, נוהגים להתיר! ולכן פי': 

זמן שהם פולטות ציר,  אף שהתחתונות בולעות מהעליונות, אך כל
. והרי 2אמרי' דכשם שהם פולטות ציר שלהם כך יפלטו דם שבלעו

                                                           
אולי אפשר ליישב, שאפי' אם אינם מסיימים ממש באותו זמן, אך כל עוד שזה  1

בתוך זמן קרוב זל"ז, לא החמירו חכמים בדם המועט שנבלע )שהרי דם שנמלח 
הוא דרבנן. וצ"ע בזה, שהרי לרש"י דם שבישלו הוא דאו' א"כ לכאו' כ"ש 

 במלחו(.
אמנם אם סיימו לפלוט צירם, שוב לא יפלטו דם שבלעו, ואפי' אם התחילו  2

בפנים. כ"כ הט"ז  לבלעו בשעה שפלטו ציר, ודלא כהר"י מאורליינ"ש דלקמן
בסק"ח, אך הנקה"כ שם כ' שתי' זה מודה לר"י מאורליינ"ש שימשיכו לפלוט דם 
שבלעו כשהתחילו לבלעו בשעה שפלטו ציר, אלא שהם סוברים להקל יותר מר"י 

שהם פולטים גם דם שהתחילו לבלוע -שאפי' הם פולטים רק ציר -מאורליינ"ש
מחמיר שרק אם התחילו לבלוע דם , ואילו ר"י מאורליינ"ש צירבשעת פליטת 
 שלהם, אז ימשיכו לפלוט דם שבלעו. דםבשעת פליטת 
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פליטת הציר של התחתונות נמשכת זמן רב לאחר שהעליונות סיימו 
 להוציא דם. 

כיון שהדם מהעליונות התחיל להבלע בתחתונות  -ר"י מאורליינ"ש
 בתוך הזמן שהתחתונות היו בתהליך פליטת דם, אזי התחתונות

ממשיכות בפליטת הדם שבלעו מהעליונות גם לאחר שמפסיקות לפלוט 
, ורק אם סיימו לפלוט דם עצמן ואז בלעו מהעליונות, 3דם של עצמן

 .   4אינם פולטות דם שבלעו
דם  5אין הם בולעותכל זמן שהתחתונות פולטות ציר,  -תי' אחרון בתוס'

העליונות. )והרי הם פולטות ציר זמן רב לאחר שהעליונות סיימו לפלוט 
 דם(.

הקפיד להניח הבשר באותו זמן, כדי לנראה שצריך  -. לפי רש"י2
ם אם התחתונה א"צ, שהרי ג -שכולם יסיימו לפלוט דם ביחד. לר"ת

, תפסיק לפלוט דם, הדם מהעליונות יחליק ולא יבלע בהם. לי"א בתוס'
ך שיניח בתוך זמן כזה שהעליונות א"צ, אך צרי -י' האחרון בתוס'וכן לת

 -יסיימו לפלוט דם בתוך שהתחתונות פולטות ציר. לר"י מאורליינ"ש
א"צ להניח ממש באותו זמן, אך צריך להניח את העליונות )שיתחילו 

 לפלוט דם( בתוך זמן שהתחתונות עדיין פולטות דם.  

יכה שיש בה שקע, מלבד לר"ת, לפי כל התי' אין בעיה להניח חת
שבו מצטבר הדם, א"א להתיר מצד "מישרק שריק",  שכאשר יש שקע

 .ואינו מחליק כיון שהדם מתקבץ בשקע

 
דגים שהונחו ע"ג עופות או להיפך מה דינם, ואיזו תועלת ב( 

 )ס"א(  יש בכך שהדגים עם קשקשים )שו״ע, רמ"א, ש״ך( ?

                                                           
שמכיון שהתחילו לפלוט דם עצמם ואגב זה הדם שבלעו, הם ממשיכים לפלוט  3

 הדם שבלעו, אע"פ שכבר אין להם דם של עצמם.
ואע"פ שהם פולטות ציר, מ"מ לא אמרי' דאיידי דפולטים ציר פולטים דם  4

 ודלא כהי"א דלעיל בתוס'.שבלעו, 
 ולא שבולעות אך פולטות, כהי"א הב' בתוס'. 5
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: העופות מותרים 6מליחת העופותדגים שהונחו על עופות, בתוך זמן 
. וכ' הש"ך דמ"מ צריך לקלף הדגים במקום 7וגם הדגים מותרים

 . )ס"ב( 9 8שנוגעים בעופות
העופות  -: למ'10עופות שהונחו על דגים בתוך זמן מליחת העופות

הדגים נאסרים כולם )ולא  -והדגים אסורים רק בכ"ק. לרמ"א  11מותרים
 (.13ך שיהיה ס' בדגים כנגד העופות( )ובכדי להתירם צרי12רק בכ"ק

מפני שרק  -הם מותרים. להמ' -אך אם הדגים נמלחו עם הקשקשים
מפני שהקשקשים  -קליפתם נאסרה, והקשקשים הם הקליפה. ולהרמ"א

הם קשים, אין הדגים פולטים מיד כל דמם, ולכן אינם בולעים מדם 

                                                           
 אך אם העופות כבר שהו שיעור מליחה, הדגים מותרים לגמרי. 6
 כיון שבמליחה דם אינו מפעפע מלמטה למעלה. 7
 דמ"מ הדם מפעפע למעלה בכ"ק. 8
 אמנם מהרמ"א מ' שא"צ קליפה. מנ"י. 9

 מליחה, הדגים מותרים לגמרי. אך אם העופות כבר שהו שיעור 10
לד' הרשב"ם העופות נאסרים, מחמת שחוזרים ובולעים מהדגים שנאסרו, אך  11

 לא קיי"ל כוותיה, דאיידי דטרידי למיפלט, לא בלעי. ודלא כב"ח. ש"ך סק"ד.
לכאו' הטעם, דאע"פ דמליחה אינה אוסרת יותר מקליפה, אך אם יש חתיכה  12

אנן לא בקיאים בין כחוש לשמן, אך לכאו' זה האיסור מפעפע בהכל, ו -שמנה
אינו, שהרי דם אינו איסור שמן, ולכן אפי' אם החתיכה עצמה שמנה, הדם אינו 
מפעפע בהכל )וכדלעיל סי' ס"ט סי"ח במחבר )והרמ"א שם שאסר את החלק 
שחוץ לציר, הוא משום שחיישי' שהדם לא יצא ממנו כלל בגלל שהוא דחוק בכלי 

כמ"ש שם הש"ך בסקע"ד(( . וצ"ע. וכן ק' לגבי בשר שנמלח ונפל שאינו מנוקב, 
לציר, שהרמ"א אסר כל החתיכה, והרי אין מליחה אוסרת אלא בכ"ק, ואין לומר 
מטעם שאין בקיאין בין כחוש לשמן, שהרי דם אינו איסור שמן! ונראה, דלד' 

מפעפע רמ"א גם דם נחשב כדבר שמן )מחמת שאין אנו בקיאים( רק שסו' שאינו 
 למעלה.

מעיקה"ד מספיק כנגד הדם שבעופות, אך כיון דלא ידעי' כמה דם יש בהם,  13
 משערים בכל העופות.
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כמה חתיכות העופות, דאיידי דטרידי למיפלט לא בלעי )וכמו במליחת 
  .14בשר(

 

האם דגים שעדיין לא נמלחו, שהונחו אצל בשר בעת ג( 

 )ס"ב( המליחה יש להם תקנה ע"י שימלחם אח״כ ?

הרמ"א כ' שיש להם תקנה, שאגב שיפלטו דם שלהם, יפלטו דם שבלעו.  
הביא את ד' האחרונים שאסרו משום שדם של דג אינו אסור,  15הט"ז

, ועוד שהדם 16ובזה לא אמרי' שאגב שיפלוט דם זה יפלוט דם איסור
שבדג אינו דם אלא ציר בעלמא, ובזה לא אמרי' דאגב שיפלוט צירו 

דהדם של הדג  -. והוסיף הט"ז סברא נוספת לאסור17יפלוט דם שבלע
ר לפלוט דם זה קודם שיפלוט דם הוא מועט ויש לחשוש שמא יגמו

שבלע. ואף שזהו רק ספק, אך יש להחמיר כיון שהוא ספק דאו', שהרי 
הביא שיש פוסקים  19. ולכן פסק לאסור.  הש"ך18דם אסור מה"ת.

  הסוברים כהרמ"א ויש שחלקו עליו, ולא הכריע.

                                                           
הש"ך בסק"ה כ' שגם הרמ"א מודה לטעם דהקשקשים הם הקליפה, רק  14

שהוצרך לטעם שלא בולעים לפי מאי דקיי"ל לאסור כל הדגים. )ואפשר שגם 
 הט"ז בסק"ג מודה לש"ך, ואכ"מ( 

 ק"ח.ס 15
זו ד' הפרישה. ואפשר שהסברא בזה, שדם האסור הוא סמיך ונבלע יותר מדם  16

הדגים המותר, ולכן גם אם הדגים יוציאו דם ההיתר שהוא דליל ואינו נוטה 
להבלע, אינו מוכרח שגם יוציאו דם האיסור. אלא שיל"ע דלפ"ז למה תלה זאת 

זה שהוא דם המותר זה  בזה שדם הדגים הוא מותר ולא בזה שהוא קלוש. ואולי,
מוכיח שיש לו טבע שונה. אלא שלכאו' ביאור זה אינו, שהרי לכאו' זהו כטעם 
שכ' המהרש"ל שדם דגים הוי ציר בעלמא. ואפשר, שהפרישה בא לומר שדם דגים 

 יותר קלוש מציר בשר.  
 זו דעת מהרש"ל. 17
נה"כ עצמו הנקה"כ ורע"א תמהו שהרי דם שמלחו הוא דרבנן. )איברא, דלד' ה 18

 בסי' ס"ט ס"י יש להחמיר בספק באיסור דם(.
 סק"ו. 19
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מלחה שהונחה אצל מה הדין בחתיכת בשר שלא נ . 1ד(
ומה הדין באם סיימה פליטת דמה .2 ?חתיכה שכן נמלחה

.ומה הדין באם סיימה לפלוט גם את 3 ?ועדיין פולטת ציר
 )ס"ו( צירה )שו"ע, רמ״א( ?

. אם החתיכה שלא נמלחה הונחה ליד חתיכה אחרת שהיא בתוך זמן 1
מליחה, אין החתיכה שלא נמלחה נאסרת מהדם שפולטת החתיכה  

וכה גם דם של עצמה, הנמלחת, שאע"פ שהיא בולעת, אך הרי יש בת
. וא"כ 20וא"כ כשימלחה, אגב שתוציא דם עצמה, תפלוט דם שבלעה

 .22וימלחה 21ידיחה

. אם החתיכה נמלחה וסיימה פליטת דמה אך עדיין פולטת ציר 2
, אם לא עברו יב"ש 23והונחה ליד חתיכה שהיא בתוך המליחה

ולכן היא  -לכו"ע עדיין פולטת ציר -של הראשונה 24מהמליחה

                                                           
 אך מ"מ לכתחילה אין לעשות כן. 20
 מחמת דם שקיבלה מהחתיכה השניה. )ולכן ידיח אפי' אם כבר הודחה(. 21
ואילו החתיכה הנמלחת, פשיטא שאינה נאסרת מהחתיכה שלא נמלחה, שהרי  22

, דאם יש על החתיכה שלא נמלחה אינה פולטת דם כלל כיון שלא נמלחה. איברא
דם בעין, והוא נפל על החתיכה הנמלחת, נאסרת מדם זה שהוא בעין, ואין לה 

 היתר במליחה. וצריך לשער בס' בחתיכה כנגד דם שבלעה.  
לד' המ' בסי' ס"ט זמן המליחה כשליש שעה, ולרמ"א שם לכתחילה כשעה,  23

הרמ"א יקל שאם כבר עברה  ובדיעבד מותר בשליש שעה. ולפ"ז נראה שגם כאן
כשליש שעה, נחשב שכבר עבר סיימה מליחתה, ואין לאסור בדיעבד חתיכה 

 שנופלת אצלה, 
 מהסיום של המליחה.–נראה שהפי'  24
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יש להתיר  -. אם עברו יב"ש, אך היא בתוך מעל"ע26 25מותרת
 .28 27בהפס"מ, כ"כ הרמ"א. אך ד' הרש"ל להתיר אפי' בלא הפס"מ

  אסורה אפי' בהפס"מ. רמ"א. אך להמ' יש להתיר  -לאחר מעל"ע. 3 
 .  30 29בדיעבד

 

ה( האם הדחת חתיכה נחשב כאילו פלטה כל צירה ולא נאמר 
 )ס"ו( "איידי דיפלוט כו"?

הרמ"א בת"ח סבר שהדחה סותמת נקבי הפליטה, ולכן  -31הט"ז לד'
שוב אאפ"ל דאיידי דטריד למיפלט לא בלע, אך כאן )בהגה"ה על 

                                                           
 כן פסקו המ' והרמ"א, ולאפוקי מדעה א' המובאת בר"ן. 25
לד' הש"ך היא מותרת גם בלא מליחה נוספת, דהדם הנוטף עליה מהחתיכה  26

ינו נוטה להבלע כ"כ*, ודלא כחתיכה שנפלה לציר, שהציר נבלע יותר, האחרת א
שתחזור ותפלוט ציר שלה(. אך להט"ז, גם -ולכן צריך להדיחה ולמלחה מחדש )

בהונחה אצל חתיכה הנמלחת( צריך להדיח ולחזור ולמלוח החתיכה שכבר -כאן )
 נמלחה, כדי שתפלוט ציר שלה, ואגב זה תפלוט דם שבלעה(.

 "כ למה כשכבר עבר זמן פליטת צירה, היא אסורה? והרי אינה בולעת! *ק', א
אע"פ שהרש"ל סו' שלא אמרי' דאיידי דיפלוט ציר דידיה יפלוט דם שבלע, אך  27

שהוא נוטה להבלע יותר מהדם הנוטף מהחתיכה, כסברת –זה דוקא כשבלע ציר 
יטת ציר כיון שהציר שבכלי הוא מרובה, אינו נפלט אגב פל -הש"ך, ולהט"ז

 דידיה, משא"כ דם הנוטף מהחתיכה הוא מועט ולכן נפלט אגב פליטת ציר דידיה.  
 וכ' הש"ך )סקל"ג( שיש לפסוק כהרמ"א. 28
הש"ך כ' שיש להתיר ע"י מליחה נוספת, דאע"פ שכבר אין לה ציר של עצמה,  29

מ"מ אמרי' דע"י המליחה השניה, תחזור ותפלוט ציר דידה ואגב זה תפלוט דם 
עה, אך הבית מאיר כ' שלהמ' יש להתיר אפי' בלא מליחה נוספת, דאמרי' שבל

דדם מישרק שריק ואינו נבלע בחתיכה השניה כלל, וכד' ר"ת. וכן נראה 
 מביהגר"א. 

השארית יוסף כ' שגם המ' לא התיר אלא רק אם החכם טעה והורה להתיר, שאז  30
ליו לפסוק לאיסור אפי' אינו צריך לחזור ולאסור, אך כל עוד לא פסק להתיר, ע

 כשכבר החתיכה הונחה. אך הש"ך לא קיבל פי' זה.
 סקט"ז. 31
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השו"ע( חזר בו, שאין ההדחה פולטת, ולכן כ' שבשר שנפל לציר, 
 ידיחנו ויחזור וימלחנו, ועי"ז יפליט דם שבלע. וכן פסק הט"ז. 

הרמ"א לא חזר בו,  שזה שהדחה סותמת נקבי – 32אך לד' הש"ך
הפליטה, זהו רק בהדחה מעלייתא, וכהדחה שלאחר המליחה. אך לא 
בהדחה מועטת, כהדחת בשר שנפל לציר, שההדחה באה רק להעביר 
הציר שעליו. )ולפ"ז אם הבשר הודח לאחר המליחה ואח"כ נפל לציר, 

 שוב אין לו היתר ע"י מליחה שנית(. 
 
כסלו לשם  ט"באחת מערי תבל ארגן התוועדות י ב״דבית חו( 

כך שחטו כחמישים עופות, יום קודם בשעה חמש בערב סיימו 
את המליחה והחתיכות נותרו עד למחר בבוקר, בשעה שבע 
בבוקר השליח התחיל הדיח כמחצית מן העופות אולם אח״כ 
קיבל טלפון בהול שעליו ליסוע למקום מרוחק לצורך פדיון 

כאשר חזר לעת ערב בשעה חמש וחצי ניגש להדיח שבויים. 
את שאר העופות שנותרו מן המליחה האם יוכל להגיש עופות 

 )ס"ה( ? אלו לכבוד ההתוועדות
העופות מותרים בדיעבד. דאף דלכתחילה אין להשהותם יותר מזמן 
פליטת צירם, וי"א שזה כבר לאחר י"ב שעות, וי"א שזה רק לאחר כ"ד 

, ולא 33ש להחמיר ביב"ש, מ"מ, בדיעבד הם מותריםשעות, ולכתחילה י
 . 34אמרי' שהם בולעים מהדם והמלח שעליהם, כיון שזהו דם מועט

                                                           
 סקל"ט. 32
המ' כ' שלכתחילה אסור להשהותם יב"ש, ובדיעבד מותרים. ונראה, שנקט  33

יב"ש כדי לחדש שלכתחילה אסור להשהות אפי' יב"ש, אך בדיעבד מותרים אפי' 
 אם נשתהו כ"ד שעות. 

ואף להאוסרים במעשה  -הב"י כ' שהיתר זה הוא רק להמתירים במעשה דרש"י 34
עופות שנמלחו ולא הודחו ואח"כ הונחו בכלי שאינו מנוקב ויצא מהם  -דרש"י

בכ"ק, שאני התם שזהו כלי שאינו –ציר. אך הרמ"א בד"מ כ' שאפי' האוסרים שם 
"כ כאן שזהו כלי מנוקב* ולכן יש שם ציר בעין, והוא  חוזר ונבלע בהם, משא

מנוקב, הציר יוצא מהנקבים, והמלח והדם המועט שנשארים אינם נבלעים, וסגי 
 להדיחם. ולכן הרמ"א בשו"ע לא חלק על המ' שהתיר. 
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 סימן ע"א

מדוע מליחת העצם מועיל למוח שבו בשונה ממוח . 1ז( 

והאם . 2  )ס"ג, ש"ך סק"י( שבראש שצריך עכ״פ לנקוב העצם?
חתיכות אפשר למלוח את העצם יחד עם הבשר שעליו או אם 

 )ס"ג רמ"א, וש"ך סקי"א( בשר נוספות ?

. כיון שבקרום המוח יש ורידים שהדם כנוס בהם, ואין בכח המלח 1 
 להוציא דם זה אא"כ ינקוב עצם המח ויקרע הקרום, שעי"ז יֵצא הדם.

משא"כ בשאר עצמות, הדם שבהם אינו כנוס במקום א', אלא הוא 

 מפוזר בכל חלקי העצם, ולכן המלח מוציאו. 

אך  לכתחילה לא, -פותותר. אך עם חתיכות נוסמ -. עם הבשר שעליו2
 מותרות.  -שנמלחו -בדיעבד

ח( מי שלא נקב עצם הגולגולת ומלח המוח יחד עם הראש, מה 
מה דין בשר הראש, ומה דין שאר החתיכות  המוח, דין

        ס"ג( )סי' ע"א ?שנמלחו עימו

. וכ"ש ששאר החתיכות 35מותר -אסורים, ובשר הראש -הקרום והמוח
 ת.מותרו  -שנמלחו

 

 סימן ע"ב

לב שנמלח יחד עם חתיכות בשר נוספות ולא קרעו קודם ט( 
לכן, מה דין הלב ומה דין החתיכות שנמלחו עמו )מחבר, 

                                                           

ו' *הד"מ עצמו כ' רק לחלק ששם זה ציר בעין וכאן זה לחלוחית בעלמא. אך לכא
 ן במנוקב. ההסבר בדבריו הוא מכח זה ששם מיירי בכלי שאינו מנוקב וכא

כיון שעצם הגולגולת מפסיק בין הדם שבתוכו לבשר. ש"ך סק"ח בשם  35
 הרשב"א, ע"ש.
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מהרש"ל, רמ״א(, ומדוע שהלב לא יאסר במליחה שכזו הרי 
הדם שכנוס בחללו זה דם בעין ואוסר גם במליחה )מהרא״י, 

  )ס"ב(  דרכי משה(?

הרמ"א כ' שיש  -החתיכות שנמלחו עמו. 36קורעו והוא מותר -הלב
, כיון שהם בולעים מדם הלב, ואינם פולטות אותו כיון 37אוסרים אותם

שהוא דם בעין, ובו לא אמרי' כבכ"פ. אך הרמ"א כ' שהעיקר כמתירים 
(, אלא שיש 38שגם בדם זה אמרי' כבכ"פ )וכמו הדם שבחוטין

חוש ללב. ויש ל 40בבשר במקום שהיה דבוק 39המצריכים קליפה
לדבריהם. אך הרש"ל פסק לאסור הכל. אך הש"ך והב"ח כתבו שהעיקר 

 כהרמ"א.
בהטעם שהלב לא נאסר מהדם הכנוס בו, אע"פ שזה דם בעין, הביא 

חלק(, -הלב שיע ) -ג' ביאורים: א. רמ"א )בתורת חטאת( 41הש"ך
ואע"פ שאינו שיע עד כדי כך שלא יבלע כלל, מ"מ הוא שיע לגבי זה 

, ודם מועט זה 43 42הדם שלו בכמות גדולה, אלא רק מעטשאינו בולע מ

                                                           
דהדם הכנוס בלב יוצא בקריעה, ומעט הדם שנבלע בו במליחה, גם נפלט ממנו,  36

 שלכאו' דעתו כד' מהרא"י.  46דכבכ"פ. כן מבו' מד' המ'. ועי' לקמן הע' 
 הגש"ד. וי"א במרדכי.37
 י"ב.שנת' בסימן  38
 או"ה. 39
כ"ה לשון הרמ"א, אך ביאר הש"ך בסקי"א דלאו דוקא, אלא ה"ה אם לא היה  40

דבוק רק מונח אצלו )נראה דהיינו אפי' אינו נוגע בו, רק סמוך לו, וכמו שכ' הש"ך 
בסי' ע' סקי"ז גבי שחוטה שנמלחה עם טריפה(. ודלא כב"ח שכ' דרק בדבוק בעי' 

 קליפה. ועי' מנ"י. 
 סק"ג. 41
נראה שהבי' בזה, שאינו בולע את הדם כמות שהוא דם בעין, אלא בולע את  42

הדם רק כמו שהוא מעורב בלחלוחית, שזה דם פליטה ולא דם בעין. כלו' הוא 
באיכות. )שהרי החילוק בין דם בעין לדם  -לא רק בכמות אלא גם–בולע מעט 

ת כהן הע' פליטה הוא לא בכמות הדם אלא במהות הדם(. )ע"פ שוע המבואר דע
6) 
ולכן אם בישלו, נאסר ואין לו היתר, כיון שבלע מעט דם בבישול, וגם אם נפלט  43

ממנו, הוא חוזר ונבלע בו, שהרי הוא נמצא עימו בקדרה. ודלא כד' רש"י שהוא 
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שכשם שנבלע בו במליחה,  -נחשב כדם פליטה, שלגביו אמרי' כבכ"פ
אסורות, שהרי הם –כך יצא ממנו. )לפ"ז, שאר החתיכות שנמלחו עימו 

, והרי זה דם בעין שבו לא אמרי' 44בולעות מהדם של הלב בכמות גדולה
 כבכ"פ( 

וכן( במליחת הלב, רוב הדם הכנוס בתוכו  45לב)בצלית ה -ב. מהרא"י
מתייבש בו, ושוב אינו יוצא לחוץ, ורק מעט דם יוצא ממנו, ודם זה הוא 
כדם פליטה שבו אמרי' כבכ"פ )לפ"ז גם שאר החתיכות שנמלחו עימו 

 .(46מותרות, שהרי גם הם בלעו רק דם פליטה וכבכ"פ
( במליחת הלב, הלב 47הלב שיע, ולכן )בצלית הלב וכ"ש -ג. ר"ן ורמב"ן

מהדם הכנוס בתוכו )ורק בבישול, אמרי' שהלב אינו  כללאינו בולע 
)לפ"ז, לב שנמלח ושהה זמן פליטת צירו,  50(49 48שיע, אלא בולע

ואח"כ נפל לציר, אינו נאסר, ואע"פ שלא שייך ביה "איידי דיפלוט ציר 
נה כיון שהוא שיע ואינו בולע כלל )אלא בבישול(, בשו–דידיה" כו' 

 . 51משאר בשר שנאסר בכה"ג(. ומהש"ך נראה שנוקט כתי' זה לעיקר
                                                           

שיע כ"כ עד שאינו בולע כלל, ולכן אפי' אם בישלו מותר )ע"י שיקרענו אח"כ 
 להוציא הדם הכנוס בו(.

 . 42גדולה, עי' הע'  ובאיכות 44
תוס' כ' זאת לגבי צליה, ומהרא"י חידש שה"ה במליחה. )ורש"ל סו' שבמליחה  45

 לא אמרי' הכי(.
 הבשר נאסר. -לכאו' כן היא ד' המ' שלא הזכיר שלב שנמלח עם בשר 46
שהרי חום צליה גדול מחום המליחה, ואם בצליה, אין הלב בולע כ"ש שלא  47

 בולע במליחה. 
בישול מרכך את הלב יותר מצליה ומליחה. )עד"ז מצינו בסי' ס"ט לגבי כיון שה 48

בשר ששהה ג"י שמותר לצלותו ואסור לבשלו אח"כ, דהבישול ירככו ויפרוש 
 בתוכו דם ממקום למקום(

 .43ודלא כרש"י שסו' שהלב שיע אפי' בבישול, כנ"ל בהע'  49
עות מהדם של אסורות, שהרי הם בול–לפ"ז, שאר החתיכות שנמלחו עימו  50

 הלב, והרי זה דם בעין שבו לא אמרי' כבכ"פ, וכמו לתי' הרמ"א. 
ולכאו' לפ"ז, הש"ך יאסור החתיכות שנמלחו עימו, עי' הע' הקודמת. וק',  51

שהש"ך בסק"י כ' שהעיקר כהרמ"א ששאר החתיכות מותרות )רק שיש להחמיר 
שאר החתיכות( והן ולקלוף(! ונראה שהש"ך נוקט הן כתי' המהרא"י )ולכן התיר 

 כתי' הר"ן והרמב"ן. 
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האם אפשר לפועל לבשל לב אחר קריעה ומליחה או שיש  י(

 )ס"א(להימנע מכך )הגהת רמ"א ונו״כ(? 
הרמ"א כ' שיש מחמירים שלא לבשלו, אלא לצלותו ורק אח"כ אפשר 

. 53אין להקל. הש"ך בשם הת"ח כ' שבמקום שנהגו להחמיר, 52לצלותו

 . 54אך הט"ז הביא שהד"מ כ' שהרבה מקילים בזה. וגם הרש"ל כ' להקל

אדם שהכניס עוף שלם בתוך תבנית לתנור ע״מ לאפותו, יא( 
ולא הוציא את הלב קודם לכן כדינו, והנה בעוף יש שישים 
כנגד הלב אבל כאן היות וזה צליה ולא בישול הוא מתלבט 

?  דינו של עוף זה ומדוע האם הכל מצטרף לבטל את הלב, מה

 שו"ע ס"ב(( על )פ"ת סק"א )

הנה, עוף שצלאו עם ליבו, קורע את הלב ומוציא דמו, והלב מותר. 
סביב הלב, כמ"ש הש"ך בסק"ט. והנה,  55יש ליטול בכדי נטילה -ובעוף

בנדו"ד, העוף נאפה בתנור, וא"כ יוצא ממנו רוטב ומתאסף בכלי ועוף 
, נמצא שיש לזה דין בישול, שהלב נאסר, ובכדי להתיר 56נאפה בתוכו

העוף צריך שיהיה  בעוף ס' כנגד הלב, ואף שבכל עוף יש ס' כנגד הלב, 
אך כאן שיש  רק קצת רוטב, לכאו' צריך שיהיה ס' בחלק העוף 

                                                           
ועושים זאת כדי לזכור שצריכים לקרעו קודם הבישול )ולכתחילה, גם קודם  52

הצליה(. והיינו שבזה שמקפידים שלא לבשלו בלא צליה לפנ"כ, יזכרו שהוא 
 שהלב צריכים לקרעו. )כן ביאר בס' פתח הדעת( –שונה משאר בשר 

להקל. אך יל"ע האם הפי' שא"צ להחמיר כלל, משמע שבמקום שלא נהגו, יש  53
 או שיש להקל רק בשעת הצורך.

שזו גזרה מחודשת ע"י העם, ואינה נמצאת לא בש"ס ולא בגאונים. )עי' גם  54
 בביהגר"א סק"ב( 

 היינו עובי אצבע. 55
ודלא כבצליה על האש בשפוד, שכל הרוטב נוזל מהעוף לרצפה, ואין העוף  56

 נצלה בתוכו. 
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שברוטב, אך מה שחוץ לרוטב אינו מצטרף לס'. וכיון שכנראה שאין  
 ור. וכ' הנו"ב שיש להתיר מג' טעמים:ס' בחלק שברוטב, לכאו' יש לאס

. הרי יתכן 2כר"י שגם החלק שחוץ לרוטב מצטרף לס'.  57. דקיי"ל1 
שכל הלב היה חוץ לרוטב, נמצא שהוא כלל לא התבשל, אלא רק נצלה, 

. יש מקום 3והעוף מותר. אלא שלפ"ז צריך ליטול מהעוף כדי נטילה. 
צ"ב סק"ג בשם הר"ן  להקל שאפי' נטילה א"צ, ע"פ מש"כ הש"ך בסי'

שחתיכה המונחת בקדרה, אפי' שאינה בתוך הרוטב, הכל מתפשט 
בקדרה, מחמת ההבל והלחלוחית שבקדרה. א"כ בנדו"ד שהעוף מונח 
בכלי, אפי' אם הלב היה חוץ לרוטב, הדם שבו מתפשט בכל העוף, וכל 
העוף מצטרף לבטל בס'. )ואף שהש"ך כ' זאת רק בדבר צלול, שם מיירי 

 ן האיסור דבוק ממש, וכאן הלב דבוק(.  שאי
)אך הפני אריה נשאל על עוף שנתבשל במעט רוטב וידוע שחלק העוף 
עם הלב היה ברוטב, ושאר העוף היה )לא זו בלבד שהיה חוץ לרוטב, 
אלא עוד זאת שהיה( חוץ לקדרה, ופסק שבעי' שיהיה ס' בחלק העוף 

שבקדרה שאינו ברוטב שבקדרה. ועוד כ' שיש  לדון הרבה האם  החלק 
 58מצטרף לבטל הלב המונח ברוטב.  אמנם להנו"ב גם בזה יש להתיר

מהטעם הא' דקיי"ל כר"י, והן מטעם הג' שדם הלב מתפשט בכל העוף. 
 .(  59ואף שכאן מיירי שחלק העוף חוץ לקדרה, נראה דלא שנא

 

 

                                                           
 צ"ב ש"ך סק"ד.בסי'  57
 ששמא הלב היה חוץ לרוטב.–אע"פ שלא שייך כאן טעמו הב'  58
הש"ך כ' זאת רק לגבי חתיכה שבתוך הקדרה! ושמא, כיון  -ק', הרי לטעם הג' 59

 שהלב בתוך הקדרה, הדם שבו מתפשט גם לחלק שחוץ לקדרה. 
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 ע"ח –סימנים ע"ג 

 סימן ע"ג

, יה" )רש"וגיית הגמ': מה הפירוש "כבדא מה אתון ביבסא( 
רוצים להביא מזה,  ואיזו ראיה כו'" ר״ת(, "קניא בקופיה

 -)מס' חולין קי: בסיפור זה ומדוע? הספיק הוהאם הגמ' פשט

 קיא.( 
אביי הסתפק בכבד שנמלח, האם מותר  -1רש"י -"כבדא מה אתון ביה" 

ממנו במליחה )אלא בצליה( לבשלו עם שאר בשר, דשמא הדם לא יוצא 
הבשר יבלע מדם הכבד  -מחמת ריבוי דם שבו, וכשיתבשל עם בשר אחר

וֵיַאסר )אך הכבד עצמו לא נאסר, שכיון שפולט דם רב, אינו בולע(. )אך 
אם הכבד לא נמלח, פשוט שהבשר שנתבשל עימו נאסר, מחמת שבולע 

 דם מהכבד(.

לבשלו עם שאר בשר,  ביי הסתפק בכבד שלא נמלח, האם מותרא -ר"ת
דאע"פ שהכבד פולט דם, אך כיון שדם הכבד מותר מה"ת, אזי אע"פ 
שהוא אסור מדרבנן, אך שמא כאן שהדם נבלע בבשר ואינו ניכר, אף 
 רבנן לא אסרו. או שמא רבנן אסרו בזה. )אך הכבד עצמו ודאי מותר,

 שכיון שפולט דם רב, אינו בולע(.
עשה שאמוראים אכלו "קניא בקופיה" הגמ' הביאה מ -"קניא בקופיה" 

הריאה והלב  -חתיכה שנתבשלה שכללה את הקנה עם כל המחובר לו–
והכבד, ומזה רצתה הגמ' לפשוט הספק דאביי שהכבד שנתבשל עם 

 .  2שאר בשר, הבשר מותר
אך הגמ' דחתה שאפשר ששם פי קנה הריאה היה חוץ לקדרה, וסימפוני 

הריאה, והדם יוצא חוץ לקדרה,  הכבד שופכין דם מקנה הכבד לקנה

                                                           
 לפי ביאור הרא"ש. 1
לרש"י צ"ל שהכבד נמלח. ולר"ת, אפי' אם את"ל שהכבד לא נמלח, מ"מ צ"ל  2

 ששאר החלקים נמלחו.  
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ולכן מותר לבשל כך. או אפשר, ששם מיירי שחתיכה זו נחלטה בחומץ 
ו יוצא, ואז מותר לבשלו עם או ברותחים, שאז הדם שבכבד נצמת ואינ

 אביי. ולכן הגמ' לא פשטה את הספק של .בשר

בשיטות הראשונים: מדוע הרמב"ם והרי״ף אוסרים ב( 
ממשמעות רוב האמוראים בסוגיא לאכול כבד שלוק היפך 

וגיא וכאיזו שיטה לומד הטור במסקנת הס ?()ר״ן, ב"י

 )טור וב"י ס"א( .הוכח זאת ?, ר״ת, רי״ף(י)רש"

רמב"ם והרי"ף סוברים שאמוראים אלו סברו כד' ר"י בן ה - הר"ןלדעת 
נורי, שהתיר כבד שלוק. אך אנן קיי"ל כחכמים שחולקים וסו' שכבד 

בושל חכמים כבד שלוק אסור, וה"ה מ עתלד - ב"יעת הלדשלוק אסור.  
ט אסור. )ודלא כר"י בן נורי(. ור' אמי שאכל כבד שלוק, מיירי שנחל

 לפנ"כ.  
הטור הביא שר"ת התיר לבשלו ע"י קריעה ומליחה, וכ' ע"ז שאין נוהגין 

ודוקא -כך אך בדיעבד, מותר. והיינו אפי' הבשר שנתבשל עימו, )
ומזה מוכח שפסק לעיקר הדין כר"ת, שהרי לרש"י, (. 3כשהכבד נמלח

כבד שנמלח ונתבשל עם בשר אחר, הבשר אסור )שהרי בזה אביי 
הסתפק, ולא נפשט הספק, ולכן יש להחמיר(, רק שמ"מ לכתחילה 
החמיר הטור כרש"י, שלא לבשל כבד אפי' לבדו ע"י מליחה. )אלא 

 ב"י(.  כ"כ ה) 4לצלותו(

 
ן כבד שנתבשל בקדרה לבדו או עם כיצד נפסק לפועל בדיג( 

                                                           
ואם הכבד לא נמלח, הכבד עצמו שנתבשל מותר בדיעבד, אך הבשר שעמו  3

 אסור.
והט"ז )סק"א( ביאר בד' הטור, שאם הכבד נמלח, אז אף שלכתחילה אין לבשלו,  4

ר"ת, מותר לבשלו אפי' עם בשר. )וה"ה אך אם המורה הורה להתיר לבשלו כ
)וכ"ש( אם המורה לא הורה, אלא שכבר נתבשל )אפי'( עם בשר, הכל מותר(. ואם 
הכבד לא נמלח, גם אם המורה הורה שמותר לבשלו לבדו, אסור לבשלו, ורק אם 

 כבר נתבשל )אפי' בלא הוראת המורה(, הכבד מותר.   
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 )ס"א וס"ו( ? חתיכות נוספות )מחבר, רמ"א ונו״כ(

המ' כ' שלכתחילה אין לבשל כבד ע"י מליחה )שאפי' במליחה אין יוצא 
ואפי' מבשלו לבדו, אין לעשות כן  5כל דמו, וכרש"י ולא כר"ת שהתיר(

נמלח, הכבד מותר )אפי' לא  -אם נתבשל לבדו -, אך בדיעבד6לכתחילה
שפולט ואינו בולע, ש"ך(, אך הקדרה אסורה )שבולעת מהדם, כרש"י 
ולא כר"ת שהתיר את הבשר )והקדרה((. והביא המ' שי"א שהכבד נאסר 
)רמב"ם(. וכ' הרמ"א שאנו נוהגין כהי"א ואוסרים את הכבד ואפי' 
נמלח. הט"ז )סק"ד( פי' שטעמו, שאף שלא קיי"ל כהרמב"ם שאסר, 

יר )ולכאו' כוונתו שנוהגים להחמיר לחוש לד' מ"מ נוהגים להחמ
הרמב"ם(. והש"ך )סק"ח( פי' שטעמו כהסמ"ק שאיכא מ"ד ששלוק 
אסור ואנן איננו בקיאים להבדיל בין שלוק למבושל. אך הרש"ל התיר 
את הכבד )ואפי' לא נמלח(, כד' המ', ובלבד שלא נתבשל עם בשר אחר, 

האסורה חוזרת ונבלעת שאז הבשר בולע מהדם שבכבד, והשמנונית 
. והט"ז  פסק כהרמ"א.  ואם הכבד נתבשל עם שאר 8 7בכבד ואוסרתו

לד' המ' הבשר נאסר, ובכדי להתיר את הבשר צריך שיהיה בו ס'  -בשר
. אמנם הכבד עצמו מותר אפי' אין בבשר ס' כנגדו, כיון 9כנגד הכבד

תיכה אם הכבד היה דבוק בח -. ולד' הרמ"א10שהכבד פולט ואינו בולע
אזי החתיכה הדבוקה בכבד אסורה מצד דין "חנ"נ"  –)או בכל העוף( 

                                                           
 אלא קורעו שו"ע וצולהו. 5
א שכבד שלוק אסור לכו"ע, ולכן לכתחילה אין לבשלו, שמא יבשלו כיון שי" 6

הרבה והוי שלוק. ט"ז סק"ג. ובב"י כ' שהטעם הוא, שמא יבשלו עם שאר בשר 
 ויאכל הכל, והרי הבשר נאסר.

אך אם נתבשל עם דבר שאין בו שמנונית, כגון ירקות, הכבד עצמו מותר, ורק  7
 ד(.התבשיל אסור )אם אין בו ס' כנגד הכב

הש"ך תמה ע"ז, שכיון שהדם שיצא מהכבד אינו יכול להיבלע בכבד, א"כ איך  8
השמנונית שנאסרה מהדם, יכולה להבלע בו? והרי כל מקום שהאוסר אינו יכול 

 להגיע, גם הדבר שנאסר מחמתו אינו יכול להגיע!
ואפי' אם הכבד דבוק בעוף, משערים רק כנגד הכבד, ולא כנגד כל העוף, כיון  9

 דהמ' ס"ל שאין דין חנ"נ אלא בבשב"ח ולא בשאר איסורים )ש"ך סקכ"ב(.
 כיון שהמ' נקט בס"א שיטה זו כעיקר. ע"פ פמ"ג לש"ך סק"ו.  10
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ובעי' ס' בשאר הדברים שבקדרה כנגד כל הכבד והחתיכה הדבוקה 
הכבד עצמו )והחתיכה הדבוקה בו( אסור)ים(.  -, וגם אם יש ס'11בו

אמנם הביא הש"ך שהרמ"א בת"ח רצה להתיר את הכבד עצמו )כשיש 
לל ד' רי"ו. והוכיח הש"ך שגם רי"ו עצמו התיר. ס'( ורק ביטל דעתו בג

 ולכן נשאר הש"ך בזה בצ"ע. והט"ז הורה כהרמ"א.

בשם הרמ"א בת"ח, שאם אירע, שהמורה הורה  13והט"ז 12וכ' הש"ך
כר"ת שכבד שנמלח ונחתך שו"ע והחיתוך היה למטה מותר לבשלו, 

 יש להתיר אפי' את הכבד ואפי' אם נתבשל עם שאר -וכבר בישלוהו
 בשר. אך אם הכבד לא נמלח, אז אפי' בדיעבד אסור, ואפי' הכבד אסור.

מי שרוצה לאכול כבד צלויה איזה פעולות עליו לעשות ד( 
פעולות( )שו״ע  4))מלבד הצליה עצמה( כדי להכשירה בכך 

 סעי ג', הגהה סעיף ה', ובסופה שם וש"ך סקי"ט(?
לחתכו קודם  צריך -לד' השו"ע -אם רוצה לאכלו צלוי בלא בישול

הצליה מחמת הדם הכנוס בסימפונות )שאינו יוצא בצליה, אלא 
)ואם לא קרעו קודם הצליה, יקרענו אחר הצליה(. ולד'  14בחיתוך(

למ' צריך  -הרמ"א א"צ חיתוך כלל. ואם רוצה לבשלו אחר הצליה
גם בזה א"צ לחתכו  -לחתכו שו"ע. ובד' הרמ"א יש ב' פי': לפי' הט"ז

צריך לחתכו אלא שא"צ דוקא שו"ע,  -כלל. ולפי' המ"י )וכן מ' מהש"ך(
, או אם  חותך המרה 15קבים  בסכיןאלא ה"ה אם עושה בה הרבה נ

                                                           
וכשהכבד שלם, ודאי שאין בעוף ס' כנגדו )כך שיערו הפוסקים( ולכן כל  11

 התבשיל אסור.
 סק"ט. 12
 סק"א. 13
)ורק בצולהו ע"מ לבשלו, צריך יש שסו' שבזה, לד' המ' א"צ לחתכו שו"ע.  14

 חיתוך שו"ע(. )פרי חדש( ויש חולקים )כן מ' מביהגר"א(.
אלא שבזה, הביא הש"ך מהת"ח שאין לעשות כן לכתחילה. ורק בדיעבד שעשה  15

 מותר לבשל. -כן, וצלה
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,  )וכן אם הכבד אינה שלמה, א"צ לחתכה. אך הרש"ל 16והסימפונות
סו' שלד' הסוברים שלצלי )ללא בישול( צריך קריעת שו"ע מדינא, ה"ה 

נראה שפוסק  17בצולהו ע"מ לבשלו שצריך קריעת שו"ע דוקא. ומהט"ז
 להחמיר כהרש"ל.   

ולהו ע"מ לבשלו, לד' הרמ"א:  ובין בצולהו לאכלו כך ובין בצ
וימלח כשהוא תחוב בשפוד או מונח על  –.לכתחילה יש למלוח קצת 1

. קודם הצליה יש להדיח הכבד )מהדם שבעין( )ש"ך 2.  18האש לצלותו
סקי"ט בשם הת"ח( )ונראה שידיח קודם המליחה, שהרי המליחה 

הכבד . לאחר הצליה יש להדיח 3נעשית כשהכבד כבר על האש, כנ"ל(  
 מהדם שנשאר עליו. 

ע״ג בשר שלא .1האם מותר לצלות לכתחילה כבד שנמלחה ה( 
 ? .מתחת לבשר שלא נמלח 3 ,נמלח עם בשר שכבר .2נמלח, 

 )ס"ד(
כ' הרמ"א שמותר. )שהרי מצד הדין יש לפסוק כר"ת, שאין בכבד  .1 

דם כלל לאחר המליחה, וא"כ לא נוטף ממנו דם כלל. ואפי' למאי 
דמחמירינן כרש"י, שאין המליחה מוציאה כל דם הכבד, הרי מותר 
לצלות בשר שלא נמלח על בשר שלא נמלח, ואע"פ שהדם נבלע בבשר 

 19. כ' הש"ך בנקה"כ2התחתון, כיון שכבככ"פ. והכא נמי כבככ"פ.( 

                                                           
 ובזה, מותר לעשות אפי' לכתחילה. ש"ך בשם הת"ח. 16
 שציין לדברי הרש"ל )בסק"ב ובסק"ה(. 17
שלא יטעה לבשלו בלא צליה. )כשאר בשר( )אפשר שזו כוונת האו"ה  כדי 18

במש"כ: "שלא יבואו לבשל עם בשר" וצ"ע( ועוד, משום שהאש מבליע הדם 
 שבעין בכבד.

 על הרמ"א. 19
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. וביאר הש"ך, 21. הש"ך דייק מהרמ"א שמותר3. מותר, 20שנראה להתיר
ת בשר שנמלח מתחת לבשר שלא נמלח, שאע"פ שלכתחילה אין לצלו

אך כיון שזו רק חומרא, שהרי מעיקר הדין הדבר מותר, דכבככ"פ, לכן 
בכבד, שיש הרבה פוסקים הסוברים שגם כבד שנמלח עדיין יש בו דם, 
לכן א"צ להחמיר, ומותר לצלותו תחת הבשר. אך הט"ז ביאר שגם כאן 

יר רק לצלותו אסור לכתחילה לצלות כבד מעל הבשר. והרמ"א הת
שכ"ש שמותר לצלותו מעל  -, וע"ז הוסיף22בשווה לבשר שלא נמלח

 הבשר שלא נמלח.

 ע"ח  - ד"סימן ע

ו בעוף אחר מה הדין במליחת כליות, ביצים שנמצאו( 
ב במליחה, והאם אפשר למלחו עם חייהשחיטה, וטחול )האם 

  ? בשר אחר(
)ואע"פ שיש בו כ' השו"ע שדינו כשאר בשר, ואינו ככבד.  -הטחול

אדמומית אין זה דם(, ולכן מועילה לו מליחה כשאר בשר. )או צליה(. 
 .23ונראה שמותר למלחו עם שאר בשר

                                                           
בשכיבה. )ולא  -לכאו' נראה שהתיר לצלות רק כשהכבד והבשר באותו שפוד 20

פסוק כר"ת שכבד שנמלח כשהכבד על הבשר( וסברתו, דכיון שמצד הדין יש ל
אין בו דם, ומותר לצלותו עם בשר שנמלח. ואף שאנו חוששים לדיעות שעדיין 
יש דם בכבד, מ"מ מותר לצלותו בשוה לבשר שנמלח, כי זה רק חשש שמא ירים 
הצד שבו הכבד, והרי אפי' אם יטוף מהכבד על הבשר, הבשר לא נאסר, דכבכ"פ.  

 ר, שהרי חיישי' לדיעות שעדיין יש דם.              אך מ"מ אין לצלות כשהכבד על הבש
 בשר. מ' שכ"ש שמותר תחת הבשר. ע"גשהרמ"א כ' שמותר לצלותו אפי'  21
ואע"פ שיש לחוש שיגביה הצד בשפוד שעליו הבשר, מ"מ כיון שיש דיעות  22

 אסור. -שגם בכבד יש דם, אין לחוש. ורק לצלותו ממש מתחת לבשר שלא נמלח
ויש ללמוד זאת במכ"ש מדברי הרמ"א לגבי כליות שכ' שלכתחילה אין לבשלם  23

אלא לצלותם, ואעפ"כ התיר למלחם עם שאר בשר. א"כ כ"ש בטחול שמותר 
אלו עם שאר בשר" כוונתו גם  כללבשלו. ואפשר, שהרמ"א שכ' ש"מותר למלוח 

א"כ  לטחול.  וכן נראה ממה שהתיר הת"ח )הובא בש"ך( לבשלם עם שאר בשר,
 נראה דה"ה שמותר למלחם עם בשר.
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ש נוהגים שלא למלחם ולבשלם אלא כ' הרמ"א שי -בכליות וביצי זכר
לצלותם )ואח"כ מותר לבשלם(, אפי' לאחר שניקר מהם חוטי הדם. אך 

"ך הביא את הב"י שאנו נוהגים ותר לאכלם. )השמ -בדיעבד שבישלם
"ח היתר לבשלם. וכ' ע"ז הש"ך שבמדינותינו לא נוהגים כן. וביאר הכה

שכוונתו שאנו נוהגים להחמיר, כהרמ"א. אך הפמ"ג הסתפק אם זה 
הפי' או שכוונתו שאנו לא נוהגים כהרמ"א אלא כהב"י(. וכ' הרמ"א 

קרומי הדם שמ"מ מותר למלחם עם שאר בשר אלא שמקודם צריך לנקר 
 ס"א(  סימן ע"ד )והֵחֶלב שבהם. 

 -שאם נגמר רק החלמון ולא החלבון -כ' הרמ"א -בביצים שנמצאו בעוף
מעיקר -יש למלחם, ומותר למלחם עם שאר בשר. ואם נגמר גם החלבון

הדין א"צ מליחה, אך נהגו למלחם )ואפי' אם הקליפה קשה(, אך 
 -ד, שמלחם עם בשר. אך בדיעב24לכתחילה אין למלחם עם שאר בשר

אפי' נגמר רק החלמון אסור למלחם  -הביצים לא נאסרו. אך לד' הרש"ל
עם שאר בשר, ואם עבר ומלחם עם בשר, הביצים אסורות ואפי' אם 

מותר(. והורו הט"ז והש"ך  -נגמר גם החלבון. )אך העוף שנמלח עימם
 )סימן עה ס"א(    כדבריו.

 הדחה ומליחה, ומדוע?האם בצליה צריכים ג"כ לעשות .1ז( 
.מה הדין באם עשו מליחה לצלי ולא עשו הדחה 2 ( )סימן עו ס"א

 ראשונה מקודם או אם לא עשו הדחה שניה שאחר המליחה?
 )שם ס"ב(

ולא במליחה, כיון שהאש שואב כל הדם.  25לד' המ' א"צ לא בהדחה .1
, וכן יש למלוח 26ולרמ"א לכתחילה יש להדיח כדי להסיר הדם שבעין

שיש -)"וכן לצלי"בכמות קטנה( )כשיטת רש"י,  וכהגירסא  בגמ' -)תקצ

                                                           
 כיון שמעיקר הדין אינם נחשבים כבשר וא"צ מליחה. 24
 ש"ך סק"א. 25
 ש"ך סק"ח. 26
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למלוח קדשים כמו בצלי((. אך יש למלוח רק כשהבשר על השפוד 
 .   27קודם שהמלח יבלע את הדם–ולצלותו מיד 

, לד' הרמ"א 28אם שהה המלח על הבשר -. אם מלח ולא הדיח מתחילה2
שמותר ע"י הדחה לאחר הבשר נאסר ואין לו תקנה. )ודלא כהעט"ז שכ' 

מותר. ולכתחילה ידיחנו לאחר  -הצליה(   ואם לא שהה ומיד צלאו
 -אם מלח ומיד לאחר המליחה צלה -הצליה. ואם הדיח הדחה ראשונה

הבשר מותר. אך כ' הרמ"א  שלכתחילה יש להדיחו אחר הצליה. ואם 
לא צלאו מיד, אלא הבשר שהה במלחו, כ' השו"ע בסתם שמותר 

רשב"א( שצריך להדיחו, שכיון ששהה במלחו, -ך י"א )לצלותו. א
המלח בלע מהדם, ואם יצלנו כך, האש יבליע המלח בבשר, ולכן צריך 

דמ"מ, אם צלאו בלא ההדחה  29להדיחו קודם הצליה. וכ' הש"ך
האחרונה, ידיחנו אחר הצליה ומותר. )ומ"מ, אם בישלו בלא הדחה, 

 מותר בדיעבד, שהאש שואבת הכל(. 

פעמים צריך לעשות הדחה 'אחר צליה' ומדוע, ומה  כמהח( 
הדין באם מלח חתיכה ולא הדיחה אחר הצליה ובשלה כך 

 )שם ס"ב ברמ"א ובש"ך סקט"ו(   בקדרה?

הרמ"א )בת"ח( כ' שאם נצלה בלא מליחה, יש להדיח ג"פ )כמו בהדחה 
שאחר מליחת בשר לקדרה(. ומהאו"ה מ' דה"ה בנמלח ולא שהה 

ב)הודח ו(נמלח ושהה שיעור מליחה ולא הודח אח"כ.  שיעור מליחה או
(,  30)ומ' שאם נמלח ושהה כשיעור והודח אח"כ א"צ הדחה ג"פ

                                                           
כיון שהאש שואב את הדם שיצא ע"י המלח, אך אם המלח יבלע את הדם, יש  27

 לחוש שהאש לא תשאב את המלח, ואפשר שאדרבה, האש תבליע מלח זה בבשר.
. כ"כ הרמ"א בהגה"ה כאן, וכן נקט הש"ך. אך הט"ז נקט היינו שיעור מליחה 28

)כפי שהביא מהרמ"א בת"ח( שאפי' שהה זמן מועט, נאסר, ורק כשצלאו מיד, 
 מותר.

 סק"ז. 29
ואפשר שבזה, אם הודח אחר המליחה פ"א, צריך הדחה אחר הצליה ב"פ, ואם  30

 הודח ב"פ, צריך הדחה פ"א, ואם הודח ג"פ, א"צ הדחה אחר הצליה.
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והרש"ל כ' שסגי בהדחה א'. וכ' עליו הש"ך כ' שאינו יודע איך מלאו 
ליבו לחלוק על כל הגדולים מסברא בעלמא בלא ראיה.  ובדיעבד, 

א שמותר )וכנ"ל בת' ז כשלא הדיח אחר הצליה, ובישלה, כ' הרמ"
 בסופה(.

האם מותר לחתוך שווארמה מבשר שלא נמלח, שעדיין ט( 

 )שם ס"ד(   נצלית כנגד האש )באם עדיין לא נצלית כ״צ( ומדוע?

השו"ע כ' שיש מי שאוסר, כיון שהסכין בולע מהדם שבבשר, ולא 
הרא"ש(, וסיים -) 31אמרי' בסכין כבכ"פ. אך הביא המ' שיש מתירין

שהמנהג להתיר.  והרמ"א פסק שלכתחילה אין לחתוך, אך בדיעבד, 
הסכין לא נאסר. הט"ז הביא שלד' רש"ל אפי' בדיעבד נאסר השפוד. 

. וכ' הט"ז שכשאין הפס"מ יש לחוש 32ונראה דלפ"ז כ"ש שהסכין נאסר
לכתחילה יש  - 33לרש"ל ולאסור. אך הש"ך הביא שהרש"ל סו' שבסכין

ילו, ובדיעבד די לקנחו בדבר קשה. והמחמיר לאסור בלא הגעלה להגע
תע"ב. אך יש להחמיר רק לעצמו, אך לאחרים יש להתיר בדיעבד אף 

 אם לא קינחו. 

מי שמילא בשר טחון בתוך חלל של עוף ע״מ לצלותם יחד י( 
ושניהם לא נמלחו או שמלח רק את הפנימי ולא את החיצון 

 )סי' עז ס"א(   מה דינו?

המ' התיר )את החיצון והפנימי(, כיון ש)דם  -ם שניהם לא נמלחוא
החיצון נשאב לאש ו(אע"פ שדם הפנימי נבלע בחיצון, אך כבולעו כך 

. )והוסיף המ', שאפי' אם מלח את החיצון 34והכל נשאב לאש -פולטו 

                                                           
והם: הרא"ש שסו' שהאש שואבת כל הדם ואינו נבלע כלל בשפוד וכ' הטור  31

 שלפ"ז ה"ה בסכין. וכן הר"ן מתיר וסו' שאף שהסכין בולע דם, מ"מ כבכ"פ. 
שהרי השפוד נמצא על האש, ואעפ"כ לא אמרי' שהאש מוציא הדם ממנו, וכ"ש  32

 שאינו על האש.  -בסכין
 התיר בדיעבד כרמ"א. -ובשפוד 33
 כיון שדמו נשאב לאש. -לכן גם הפנימי מותרו 34
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( 35)ולא את הפנימי( שכבר אין לו דם של עצמו, אעפ"כ אמרי' כבכ"פ
שמותר לאכול )לא רק  -שאם מלח רק את הפנימיוהוסיף הרמ"א דכ"ש 

את החיצון אלא( אפי' את הפנימי, שהדם שבחיצון נשאב לאש, ולא 
נבלע בפנימי. והש"ך חלק וכ' שאם הפנימי נמלח ושהה שיעור מליחה 
והחיצון לא נמלח )או נמלח ולא שהה כשיעור(, הפנימי נאסר, כיון 

כיון שאין לו דם של עצמו,  שהוא בולע דם החיצון, ולא אמרי' כבכ"פ,
וגם לא אמרי' שהאש שואב את כל דם החיצון ואינו נבלע בפנימי, 
שודאי שמעט דם נבלע בפנימי )ואינו נפלט ממנו כיון שאין לו דם 

 . 37, וכ' הש"ך שזו גם ד' רש"ל36לפלוט(

כשכבר עשה המולייתא וצלה כך, אך  -והנה, כ' הרמ"א דכ"ז בדיעבד
שום מולייתא אלא רק אם נמלחו שניהם )והיינו  לכתחילה, אין לעשות

                                                           
הב"י כ' שזה דלא כההגה"מ שאסר )והביאו הט"ז(. אך הש"ך ביאר שגם  35

ההגה"מ מודה בזה, ולא אסר אלא בנמלח החיצון ולא שהה כשיעור ואח"כ מילאו 
בו בשר שלא נמלח, שהפנימי נאסר, שבולע מדם החיצון )קודם הצליה(, ולא 

ון שהחיצון מקיפו, אין חום האש מגיע אליו, ואינו מוציא דם יפלטנו  בצליה, שכי
שבלע )כיון שזהו דם שנבלע בו ממקום אחר, משא"כ כששניהם לא נמלחו, אמרי' 

שדם  -שהאש מוציא אפי' דם הפנימי כיון שזהו הדם שלו עצמו. והסברא בזה
' נבלע בו בחוזק יותר מהדם שלו עצמו. וצ"ב, דלכאו -שנבלע בו ממקום אחר

אדרבה, הדם שהיה בו מחמת עצמו בלוע בו יותר מדם שבא אליו מעלמא!(  
)והחיצון מותר( אך אם החיצון נמלח ושהה, והפנימי לא נמלח, הפנימי לא נאסר 

 גם לההגה"מ.
וכ"כ אם הפנימי נמלח ולא שהה, והחיצון נמלח ושהה, החיצון נאסר, כיון  36

ה רק אם החיצון הודח לאחר שהוא בולע דם הפנימי ואינו פולטו. אלא שז
המליחה )שאז נסתמים נקבי הפליטה, ופוסק לפלוט ציר(, או כשעבר זמן פליטת 

י"ב שעות(, אך אם עדיין לא הודח, וגם לא עברו י"ב שעות, עדיין הוא פולט -ציר )
 ציר, ולכן אגב זה הוא יפלוט דם שבלע. 

שהחיצון נמלח ולא אך הט"ז לא הביא כן בשם רש"ל, אלא שהרש"ל אסר רק כ 37
שהה, והפנימי לא נמלח, שהפנימי נאסר, שבולע מדם החיצון ולא יפלטנו  בצליה, 
שכיון שהחיצון מקיפו, אין חום האש מגיע אליו, ואינו מוציא דם שבלע )והחיצון 

 בדעת הש"ך.  34מותר(, וכנ"ל בהע' 
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 .  38שימלח כ"א בפ"ע ורק אח"כ ימלא(

של עופות בכמה סירים לסעודה באם הכינו כמות גדלוה יא( 
נמצא באחת מהן עוף ששכחו להסיר משם הלב והכבד  "כואח

ויודעים הסיר שבו נתבשל אותו עוף רק שאין יודעים איזה 
מה דינם של העופות  ,שלו עמועופות נוספים מהתערובת התב

 )סימן עג פ"ת סק"ו( הללו?
הפ"ת הביא בשם השבו"י שהתיר לצרף את כל העופות שנתבשלו כדי 
לשער בס' )כנגד העוף שנאסר )מדין חנ"נ((. )דאע"פ שלא כל העופות 
נתבשלו באותה קדרה, אך כיון שלא ידעי' מה הם העופות שנתבשלו 

צרפים את כל העופות שהם בכלל בקדרה שבה נמצא האיסור, אזי מ
הספק(. ובהפס"מ ולסעודת מצוה, התיר אפי' כשאין ס', כיון דהא 
דחנ"נ בשאר איסורים הוא רק מדרבנן, וגם דם הכבד והלב שבישלו הוא 

 -, וגם מה"ת  הרי חד בתרי בטל )והכא יש חד בתרי39רק מדרבנן
(. ורק העוף עצמו אסור. וכ' ע"ז הפ"ת: וצ"ע בזה, ומ"מ, אם 40בקדרות

נודע הדבר רק לאחר שהוציאו העוף האסור, או לאחר שהקדרה נצטננה 
 יש להקל.   –

 
 

                                                           
 ילה.אך לכאו' להמ' )שלא הזכיר זאת(, מותר לעשות מולייתא אפי' לכתח 38
הוא דרבנן, ואפי' דם הלב שהוא מה"ת, הרי דם שבישלו  -נ' דה"ק: דם הכבד 39

 הוא דרבנן.
כלו' שאפי' שכל הקדרה שבה נתבשל העוף עם הלב והכבד נאסרה, מ"מ כיון  40

 שאיננו יודעים איזו היא, הרי שהיא בטלה בשאר הקדרות.
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 )בצורת שו"ת(* בשר בחלבסיכום חלקי של הלכות 
 

 

 נו"נ בכולל.. ר' שמואל אריה רוך -השאלות 

 ר' יוסף לוין. אברכך בכולל. –התשובות )וציוני המ"מ( 

 פ"ט –סימנים פ"ז 

 סימן פז  

. מדוע התורה לא כתבה בפירוש איסור אכילה בבשר 1( א
 )ס"א וש"ך סק"א(  בחלב ?

"לא תבשל"(, ללמדנו שאין -התורה כתבה איסור אכילה בלשון בישול )
יחד. ויתירה מזו, איסור אכילה )מה"ת( אלא בבשר וחלב שנתבשלו 

שמכאן למדנו שהאיסור הוא דוקא בדרך בישול, ולא בכבישה ומליחה, 
        1.2שאינם נחשבים לבישול מה"ת

. האם בשר של עוף )או חיה( שהתבשל או נכבש יום שלם 2   
 )ס"א( ?בחלב מותר למכרו לנכרי

הטור פסק שכל בשב"ח שאסור רק מה"ת, מותר בהנאה, והביאו 
בשר עוף בחלב )אפי' נתבשל ואצ"ל נכבש( כ' המ' שהוא הרמ"א. וב

                                                           

 *הם המבחנים שנערכו בכולל בשנה זו. 
מובן ופשוט שאין לסמוך על התשובות להל' למעשה, שהרי התשובות נכתבו רק 

 . ע"פ דברי הנו"כ ולא שאר הפוסקים. אלא מיועד לסיכום ושינון השו"ע והנו"כ
האם הפי' שמה דאמרי' בעלמא )ולא בבשב"ח( דכבוש כמבושל ומליח כרותח,  1

 זהו רק מדרבנן? 
כ' שזה שהתורה כ' שאסור לבשל, מ' ת' נוספת לשאלה מצינו בד' הרמב"ם ש 2

מובא בגמ' שמזה שלא נא' ל' אכילה לגבי בבב"ח,  -שכ"ש שאסור לאכול. עוד ת'
למדנו שאסור לאכול בשב"ח אפי' שלא כדרך הנאה )כגון שהיה מעורב בו דבר 

 מר  או שאכלו כשהוא רותח עד שגרונו נכוה( ולוקה על אכילה זו.  
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אסור באכילה רק מדרבנן )ואסור לאכלם יחד אפי' לא נתחברו בשום 
צורה(, אך מותר בהנאה. אך הרש"ל כ' שגם בשב"ח דרבנן אסור בהנאה 

כן שעוף בחלב הוא איסור תורה.  ול שמעשמתוס' מ )מדרבנן(, ועוד כ'
שאסור בהנאה. וכ' הט"ז והש"ך שאנו אין לנו אלא דברי כל שאר  ברסו

 .  3הפוסקים שהתירו

ב( איזה הבדל ישנו בין מי שאוכל דם דגים למי שאוכל עוף 
בחלב אישה או חלב שקדים, ומה נפסק להלכה בדין מראית 

 )ס"ד ברמ"א( עין בדבר שאיסורו מדרבנן )רמ"א, ט"ז, ש"ך(?

איסור דאורייתא, שהאוכל דם דגים, הרואה  בדם דגים יש חשש מ"ע של
זאת סבור שאוכל דם בהמה ועוף שהוא אסור מה"ת, משא"כ בעוף 
בחלב אשה או חלב שקדים, יש כאן חשש מ"ע של איסור דרבנן, שאפי' 
אם הרואה יסבור שזהו חלב בהמה, הרי עוף בחלב אינו אסור אלא 

א חיישי' למ"ע .  ולהל', הרמ"א סו' שבכל איסור דרבנן ל4מדרבנן
)שרבנן לא גזרו על מ"ע(, ולכן עוף בחלב שקדים א"צ להניח לידו 

. הט"ז והש"ך הביאו את 6 5שקדים, אלא רק בבשר בהמה בחלב שקדים
ד' הרש"ל שסו' שאפי' באיסור דרבנן חישיי' למ"ע. והש"ך פסק 

. והט"ז כ' 7כדבריו, לכן גם בעוף בחלב שקדים יש להניח שקדים

                                                           
 הכרח כד' הרש"ל.וכ' הש"ך שגם מהתוס' אין  3
אך ק', דהרואה יכול לטעות שזהו בשר בהמה בחלב בהמה, א"כ יש כאן חשש  4

. לא חישיי' כולי האי שיטעה בתרתי )אך צ"ע בזה, 1מ"ע באיסור תורה! וי"ל: 
. י"ל שבשר עוף ניכר, ואינו דומה לבשר 2שכיון שהם דומים, יכול לטעות בתרתי( 

 דומה לבהמה.בהמה. אלא שמ"מ, לכאו' בשר חיה 
ודוקא, כשנתבשלו יחד, דאם אוכלם בלא שנתבשלו, הרי שוב אין כאן איסור  5

 תורה. ש"ך סק"ו. 
ובחלב אשה, לא שייכת תקנה זו, כך היה בזמנם. אך בזמננו, לפעמים האשה  6

שואבת החלב שלה במכשיר שאיבה, א"כ לכאו' אם מניח מכשיר זה ליד התבשיל, 
 ר. מותר לבשל ולאכול בו הבש

 וגם כשאוכלם ללא בישול. 7
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 -לנהוג כהרש"ל ולהניח שקדים אפי' בעוף, אך בדיעבד שלכתחילה יש
 .  8כשאין לו שקדים, מותר לאכול כך

. בשר צבי בחלב 2. עצמות של עגל בחלב 1ג( האם מותר לבשל 
 . בשר בחלב של )בע"ח( זכר?3

, אינם נחשבות בשר מה"ת. )שו"ע ס"ז( 9. עצמות שאין בהם מוח1 
( גדי )בחלב אימו(". )שו"ע .צבי הוא חיה ואינו בכלל ")לא תבשל2

ולא בחלב זכר. )שו"ע ס"ז( ולכן  –. ממ"ש "בחלב אימו" דרשי' 3ס"ג( 
בכל אלו אין איסור בבשב"ח מה"ת, רק מדרבנן. וכבר נת' בת' א' שכל 

 בבשב"ח שאסור רק מדרבנן, אסור רק באכילה ולא בבישול.  

. מדוע בסעיף ט' פוסק המחבר כדעת הרי"ף והרמב"ם 1ד( 
פי' חלב צלול שבקיבה מותר לבשל בו בשר ובסעיף י' אוסר שא

)ש"ך  לכתחילה להעמיד גבינה בחלב זה אפי' בקרוש שבו?
 סקכ"ט(

מפני שאפי' שאינו נק' חלב אלא פירשא בעלמא ולכן מותר לבשל בו 
( או שנכבש 10בשר, אך אם חלב זה נמלח בתוך הקיבה )כשיעור כבישה

בה מעל"ע, הרי שה"פירשא" הזה )אפי' הוא קרוש(, קיבל את טעם 
עור הקיבה, וכשיעמיד בו גבינה, מתערב טעם הבשר בגבינה –הבשר 

שיעמיד. )אלא שהמ' כ' רק שאסור להעמיד בו, ודייק הש"ך שהוא סו' 
                                                           

מדברי הט"ז עולה שאפי' בבשר בהמה, אם אין לו שקדים, מותר לבשלם  8
ולאכלם כך. זה תמוה, שהרי איסור מ"ע הוא אפי' כשאין ברירה אחרת. וכבר העיר 

 בזה רע"א.
בשו"ע כ' סתם שהמבשל עצמות בחלב אינו לוקה. אך מהפמ"ג )הובא בפ"ת(  9

צמות שאין בהם מוח, אך אם יש בהם מוח, הרי המוח נחשב מתבאר שזהו רק בע
בשר, והמבשלם בחלב, לוקה. )הפמ"ג תמה על מי שכ' שבעצמות שאין בהם מוח, 

אף לא מדרבנן, וכ' שאולי הוא סו' שמש"כ "וטלפיים  -אין בהם איסור כלל
עצמות רכים שיש בהם –תיבת "הרכים" קאי גם על העצמות, ולפ"ז –הרכים" 
ורים רק מדרבנן, ואם אין בהם מוח, אינם אסורים כלל. אך כ' שדוחק מוח אס

 לפרש כן(.    
 דהיינו בזמן שלוקח לו לרתוח ע"י האש. 10
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שבדיעבד, שכבר העמיד, הגבינה מותרת, ואפי' אין בה ס' כנגד החלב 
כיון שבדיעבד סמכי' על הסו' שכיון שהוא פירשא, אינו יכול שבקיבה, 

 לקבל את טעם הבשר, ולהעבירו לחלב(   

.והאם רמ"א שפוסק כר"ת מתיר לבשל בחלב קרוש אפי' 2 
 )ש"ך סקכ"ה( לכתחילה?

כן, מדברי הרמ"א בת"ח מ' שאפי' לכתחילה מותר לבשל בשר בחלב 
מ"ע. אך הט"ז והש"ך  קרוש. אך כ' הש"ך שמ"מ יש לאסור זאת מצד

הביאו את שיטת הרש"ל שפסק כרש"י שאפי' הקרוש נק' חלב, והוסיף, 
 שאפי' לר"ת, אין אנו בקיאין לומר מתי נחשב קרוש, ויש לאסור. 

 סימן פח

ה( איזה איסורים אסור להניח על שולחן שאוכל עליו ומדוע 
 )ס"א וש"ך סק"ב( איסורים(? 3)

הם מותר, ואינם כיון שכ"א מ -ע כאן(אסור להניח בשר בצד חלב )שו"
אסורים אלא באכילה יחד, לכן חישיי שיאכל מהם. )אא"כ ע"י היתר( 
)משא"כ בשר נבילה או בהמה טמאה( שאסור מצ"ע, האדם בודל ממנו 

 ומותר להניחו על השולחן בשעת אכילתו(. 

לאכול בפסח על שולחן שמונח עליו חמץ )כגון שנמצא במלון ואוכל 
אסור )שו"ע בשם הרשב"א(  משום  –ן א' עם גוי שאוכל חמץ( על שולח

חומרא דחמץ שאוסר אפי' במשהו וחיישי' שמא יתערב החמץ במאכלו. 
 (.11)ומטעם זה אסור אפי' ע"י היכר

כשמונח לחם של איסור )כגון טבל )שלא הופרשו תרו"מ או חלה( או 
ר( על מקמח כלאי הכרם. או מקמח מתולע. או שהלחם בלע דבר איסו

אסור לאכול בצידו )אלא ע"י היכר(, שאע"פ שהלחם אסור  -השולחן
                                                           

היה מועיל היכר. )ולהוסיף, שמיני  -שהאדם רגיל בלחם -אך מהטעם דלקמן 11
מזונות הם חמץ שאינו לחם, שלא שייך בהם הטעם שאדם רגיל בלחם, רק הטעם 

 חמץ(  דחומרא ד
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מצ"ע, אך כיון שאדם רגיל לאכול לחם כל הזמן, שהרי לחם הוא מזון 
חיוני לאדם, חיישי' שמא ישכח שהוא לחם איסור ויאכלנו. )דין זה הוא 

 חידוש של הש"ך(

תו אדם סור לאוא -)כשמונח על השולחן מאכל שהאדם אסר ע"ע בנדר 
לאכול על אותו שולחן, אלא ע"י היכר, שכיון שהמאכל מותר מצ"ע, 
ורק שהאדם אסר אותו ע"ע, ה"ז דומה לבשר בחלב שהם מותרים כ"א 
בפ"ע. כך מוכח מד' הש"ך, וכמ"ש הפמ"ג )שפ"ד סק"ב( והפ"ת 

 )סק"ב((   

ו( משפחת כהן יצאה לטייל באחד הפארקים, לטיול הצטרפו 
, כאשר הגיעו לפארק התיישבו ע"י אחד כמה מילדי השכנים

השולחנות לארוחת בוקר, בני המשפחה הוציאו לחמניות עם 
פסטרמה, ואילו ילדי השכנים הביאו עימם טוסטים עם 
גבינה צהובה לארוחה, ומכיון שהייתה חסרה לחמניה אחת 
לבני המשפחה נתנו לאותו ילד במקום זאת טוסט, מאוחר 

כולם פיצה לארוחת צהרים יותר בשעות אחה"צ הזמינו 
וכאשר התיישבו ע"י אחד השולחנות נכח שם אחד המטיילים 
 שאכל מנה בשרית, כיצד עליהם לנהוג בשני ארוחות אלו?

 )ס"ב(

זה בשר וזה חלב, –אסור להם לאכול על שולחן א'  -בארוחה הראשונה
כיון שהם מכירים זה את זה, ואפי' אם הם מקפידים שלא לאכול מתוך 
מה שאוכל השני. ובכדי שיהיה מותר להם לאכול על שולחן א' צריכים 

כגון שכ"א יאכל על מפה אחרת, או שיניחו ביניהם לחם  -לעשות היכר
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אם הם אינם מכירים את  -. בארוחה השניה14 13 12ממנושאינם אוכלים 
המטייל הנוסף, מותר להם לאכול על שולחן א' בלא היכר, שכיון שאינם 

 מכירים זא"ז, לא חיישי' שיבואו לאכול זה מזה.

 סימן פט

ז( מהן שיטות הראשונים בדין אכילת חלבי אחר בשרי וכיצד 
כה )שו"ע , לומדים זאת מן הגמ', ואיך נפסק בזה הדין להל

 )ס"א( רמ"א(?

איתא בגמ' שבאותה סעודה שאכלו בה בשר, אין לאכול בה חלב. התוס' 
פי' שההקפדה היא רק על סעודה ממש, ולכן, אם נסתלק מסעודת 
הבשר, ובירך ברכה אחרונה, מותר לו מיד לאכול בשר, שהרי זו סעודה 

תין חדשה. אך רש"י והרמב"ם פי' שהכוונה לזמן שהיו רגילים להמ
.  16 15בזמן הגמ' בין סעודת הבוקר לסעודת הערב, דהיינו שש שעות

                                                           
היינו, לא רק ששניהם לא יאכלו ממנו, שהרי זה אסור כבר מצד זה שנדבק  12

בלחם מהבשר וכן מהחלב, אלא שאפי' רק א' מהם לא יאכל ממנו. )פ"ת(.  ויל"ע, 
אם יש שם סועדים שאינם אוכלים בשר ולא חלב, האם בעי' שגם הם לא יאכלו 

יאכלו. ואפשר, שבעי' שא"א ממנו, או שסגי שהאוכלים בשר והאוכלים חלב, לא 
לא יאכל ממנו, כי אם מישהו יאכל ממנו, שמא יאכלנו כולו וישארו בלא היכר, 

 ולא יבחינו בזה.
ברמ"א כ' שה"ה לקנקן שתיה, ואפי' שותים ממנו, אלא שכששותים ממנו, הוא  13

שנמצאים  -מועיל כהיכר רק אם אין דרכו להיות מונח שם. ובמקרה המדובר
' לא שייך לומר שהקנקן )או הבקבוק( אין דרכו להיות מונח, אך בטיול, לכאו

נראה שאם לא הייתה להם כוונה להניח את הבקבוק על השולחן, ורוצים להניחו 
 רק לצורך היכר, הרי שזה מועיל. 

אמנם לד' רש"ל, ב' בנ"א שאינם אחין, והם מכירים זא"ז, אך אינן אוהבין זא"ז  14
 אך הט"ז והש"ך לא קיבלו דבריו. מותר להם לאכול בלא היכר,

 סעודה שחרית היא בשעה רביעית מהיום, וסעודת הערב היא בשעה עשירית.  15
הרמב"ם פי' שטעם ההמתנה הוא מחמת הבשר שבין השיניים, ורש"י פי' שטעם  16

אם לאחר ו"ש  -ההמתנה הוא משום שהבשר מושך טעם ארוך. וכ' הטור שנ"מ
 -א"צ להסירו, ולרש"י צריך. ומאידך, הלועס לתינוקמצא בשר בין שיניו, לרמב"ם 

 לרמב"ם צריך להמתין, ןלרש"י א"צ. ויש להחמיר בשניהם, וכן העתיק המ'.
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המ' פסק כרמב"ם שיש להמתין ו"ש. והרמ"א הביא את כי"א את ד' 
. אך כ' שהמנהג 17התוס', שסגי שיברך ברכהמ"ז, וכן ידיח ויקנח פיו

, וסיים שמ"מ ראוי 20 19 18במדינות אלו לעשות פשרה ולהמתין שעה
הט"ז ציטט מדברי הרש"ל שראוי לגעור בבני  להחמיר להמתין ו"ש.

שכן ראוי לבני תורה  -תורה שאינם ממתינים ו"ש. וכעין זה הביא הש"ך 
 לנהוג.

ח( מי שאכל גבינה )רגילה( ואח"כ רוצה לאכול ארוחה בשרית 
עם שניצל עוף וחתיכות של בקר כיצד עליו לנהוג לשיטת 

נקיון  המחבר ולשיטת הרמ"א ונו"כ )האם צריך המתנה,
 )ס"ב( הידיים והפה(?

הדחה היא שישטוף פיו  -אין צריך להמתין כלל, רק ידיח ויקנח פיו-למ'
במים או יין, וקינוח הוא שילעס פת או מאכל אחר )חוץ מקמח, תמרים 

, ואם הוא בלילה שאינו יכול 21וירק(, ויעיין בידיו שאין בהם גבינה
בלילה, אם יש לו נר יפה לראות כ"כ בחושך, ירחץ ידיו. וכ' הש"ך שגם 

 -כאבוקה, יכול לעיין. אך כ' שכבר נהגו לרחוץ אפי' בלילה.   הרמ"א
הביא שי"א שאפי' בשביל לאכול בשר )לאחר גבינה( יש להמתין כמו 

( אלא שהמשיך וכ' שנהגו כן לאחר 22בין בשר לגבינה. )והיינו ו"ש. ט"ז
מתין, רק ידיח . א"כ בגבינה רגילה, לא נהגו לה23אכילת גבינה ישנה

                                                           
 זה נלמד במכ"ש מדין אכילת בשר )בהמה(, לאחר אכילת חלב. 17
 בביהגר"א כ' שהמקור לזה הוא מהזוהר. 18
, אך לש"ך, רק אם לד' הט"ז, גם לאחר שהמתין שעה צריך לקנח ולהדיח פיו 19

 לאחר שהמתין שעה מצא בשר בין שיניו, צריך קינוח והדחה.
וכ' הרמ"א בסעי' שלאח"ז שאין לשנות ולפרוץ גדר, אלא צריך להמתין )לפחות  20

 שעה( אפי' בגבינה אחר תבשיל בשר, וכ"ש לאחר בשר ממש.
ים. אך המ' כ' שאם בא לאכול עוף לאחר גבינה, א"צ קינוח, הדחה ונטילת ידי 21

 במקרה שבשאלה, הוא רוצה לאכול גם בשר בקר.
אך הרמ"א לא כ' זאת להדיא, ואפשר שסתם את הדברים, כיון שבמדינותיו נהגו  22

 להמתין שעה בין בשר לחלב, א"כ ה"ה בין חלב לבשר.
וכ' הט"ז שיש להמתין ו"ש רק בגבינה מתולעת, אך בגבינה שאינה מתולעת  23

ה, אין צורך להמתין, רק קינוח ונקור השיניים והדחת וגם לא נעשית מחלב שבקיב
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ויקנח פיו ויטול ידיו, וכד' המ'. והש"ך כ' שמהזוהר מ' שאפי' בגבינה 
 רגילה יש להמתין שעה לאכילת בשר.

ט( מי שאכל תפו"א או מרק שנתבשל עם בשר ורוצה אח"כ 
 )ס"ג( לאכול מאכל חלבי מה דינו )שו"ע, רמ"א(?

שיל תפו"א שנתבשל עם בשר אינו חמור כבשר עצמו אלא הריהו תב
א"צ  -לשו"ע-של בשר, ולכן אם אכלו ואח"כ בא לאכול חלב או גבינה 

, ואם בא לאכול תבשיל של 24להמתין כלל, אך חובה עליו ליטול ידיו
אפי' ליטול ידיו אינו חייב. והרמ"א הביא את ד' הב"י באו"ח -חלב

 -ראוי ו"ש, ולפחות–שנהגו להמתין כמו לאחר בשר עצמו )והיינו 
' ט'( וכ' הרמ"א שאין לשנות ולפרוץ גדר. וכ' הכה"ח שעה, וכנ"ל בת

 שגם לד' השו"ע יש לנהוג כך.

רק של מלד' ההגה"מ  -מרק שנתבשל עם בשר ובא לאכול מאכל חלבי
ל דינו אם המרק צלו -בשר יש לו דין בשר ודינו נת' בת' ז'. ולד' ר' יונה

בט"ז  ובאה –כתבשיל של בשר, ואם הוא סמיך דינו כבשר עצמו. )ב"י 
    סק"ה(

י( אורז שהתבשל בסיר בשרי האם אפשר לאכול אחריו מיד 
)רמ"א ס"ג וש"ך  גבינה או אפי' לאכלו יחד עם בורקס חלבי?

 סקי"ט(

הרמ"א כ' שמותר לאכול אחריו גבינה. והק' הש"ך כ' שהרי מותר 
לאכלו אפי' עם גבינה, דהוי נ"ט ברנ"ט! ותי' שמיירי כאן אפי' כשנשאר 

ת בשר בסיר שנתבשל בו האורז, שבכה"ג אסור לאכלו עם מעט ממשו
גבינה, וחידש הרמ"א שמ"מ מותר לאכול אחריו גבינה, אפי' בלא קינוח 

                                                           

ומ' שגבינה שנעשית מחלב שבקיבה דינה כמתולעת שצרין להמתין –)פה וידיים. 
 ו"ש(

כ' הש"ך שאפי' ביום, צריך ליטול ידיו, ולא סגי שיעיין בהם, כיון שהתבשיל  24
ן בתבשיל דרכו להדבק יותר מהבשר עצמו, ולכן חישיי' שגם אם יעיין, לא יבחי

 הנשאר.
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פה ונטילת ידיים. והק' הפמ"ג על קו' הש"ך, שהרי רק המ' התיר 
לכתחילה נ"ט ברנ"ט, אך הרמ"א אסר לכתחילה )ורק בדיעבד, שכבר 

התיר לאכלו,  -בישלו יחד עם חלבלקח מאכל שנתבשל בסיר בשרי, ו
אך לכתחילה אסר לבשלו או אפי' להניחו עם חלב! ותי' הפמ"ג, 
שמקור ד' הרמ"א כאן הם מהב"י באו"ח, וא"כ קו' הש"ך ק' על הב"י, 
ועכצ"ל כתי' הש"ך שמיירי אפי' כשנשאר מעט ממשות בשר בסיר, כד' 

י, כוונתו הש"ך. וממילא יש ללמוד מזה שגם הרמ"א שהעתיק ד' הב"
גם באופן זה.  א"כ נמצא, שלרמ"א, אסור לאכול אורו שנתבשל בסיר 
בשרי עם בורקס חלבי, אך לאחר האורז, מותר לאכול מיד גבינה. ולמ' 

 מותר גם לאכול יחד עם גבינה.  

יא( בשר שבשלו בחמי טבריה או שעישנו ביחד עם חלב והוא 
גם בבישול רוצה לתתו לשכנו הנכרי האם יכול לבשל בנוסף 

 )סימן פז שו"ע ס"ו, ופ"ת סק"ג(   רגיל לפני כן ומדוע?

הנה, הפ"ת הביא שאלה זו לגבי בשר שנבלע בו חלב שלא בדרך בישול, 
שנאסר באכילה רק מדרבנן )כגון חם בחם בלא רוטב, וכן כשנכבש או 
נמלח עם חלב( וכ' שאף שמותר למכרו לנכרי, אך אסור לבשלו לפנ"כ, 

. שהרי אסור לבשל בשר בחלב מה"ת, ואע"פ שהחלב 1ומב' טעמים: 
בלוע בבשר )ע"י כבישה ומליחה(, מ"מ יש בזה אינו בעין אלא רק 

איסור בישול מה"ת. וגם אין להתיר זאת מטעם שאין בישול אחר 
בישול, שהרי מה שקודם כבר נכבש או נמלח בחלב, א"ז נחשב בישול 

. הרי אם יבשלם, 2מה"ת, א"כ עכשיו שמבשלם, עובר באיסור בישול. 
, וא"כ שוב לא יוכל ה"ז בשב"ח שנתבשלו, שהם אסורים מה"ת בהנאה

למכרו לנכרי.  אמנם בשאלה כאן שמדובר בבשר שנתבשל בחמי 
טבריה או מעושן בחלב, הרי שבשר זה אסור למכרו לנכרי אפי' לא 
בישלו, שהרי הירו' הסתפק האם בישול בחמי טבריה, וכן עישון, נחשב 
בישול מה"ת, ולא הכריע, ומכיון שספק דאו' לחומרא, יש לחוש 
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 25בשר כבר נתבשל וממילא אסור בהנאה, וא"כ אסור למכרושחשיב שה
שמא עישון וחמי טבריא  –. )אלא שיש לחוש לחומרא גם לצד הב' 26

אינו נחשב בישול ולכן גם אם כבר נתבשל בחמי טבריה או נתעשן, 
, אך כיון 27אסור לחזור ולבשלו כרגיל, ואע"פ שאין בישול אחר בישול

א"ז נחשב בישול, נמצא שעכשיו הוא שהירו' לא הכריע הספק, אפשר ש
מבשלו. ואם עבר ובישלו, הרי שעכשיו יהיה אסור להנות ממנו, לא 

 מחמת ספק, אלא מדין ודאי(.            

                                                           
וכפי שמדוייק מד' השו"ע שהמבושל בחמי טבריה או המעשן, אין לוקין עליו,  25

מ' שמ"מ אסור לבשל. אלא שאין זה מוכרח, שאפשר לפרש שכוונת השו"ע שאין 
לוקין על אכילתו, אך אסור לאכלו מדרבנן, ולבשל מותר אפי' לכתחילה. אלא 

 שהרי יש כאן ספק דאו', כנ"ל. שע"כ שכוונת השו"ע שאסור אפי' לבשלו,
שוב ראיתי בשו"ת היכל שלמה שכ' שלדעת הלבוש והחכמ"א עישון אינו  26

כבישול מה"ת, והאיסור לעשן בשר בחלב הוא רק מדרבנן, וכן האיסור לאכול 
בשר בחלב מעושנים הוא רק מדרבנן. וצ"ע למה אין בזה איסור מחמת ספק דאו', 

מי טבריה. והוסיף בשו"ת שם שמהש"ך משמע כמובא בירו'? וכמו בבישול בח
כשיטתם, שהרי השווה זאת לחלב מתה, והרי חלב מתה איסורו רק מדרבנן. ויש 
לדחות, שהש"ך רק כ' שבמעושן יש איסור לעשן ולאכול וכן בחלב מתה יש איסור 
לבשל ולאכול, אך אה"נ שבמעושן זהו מחמת ספק דאו', ובחלב מתה זהו איסור 

ל הכי, שהרי הש"ך כ' דבריו על הלשון "אין לוקין עליו" שנכתב על דרבנן. ועכצ"
מעושן ומבושל בחמי טבריה, והרי בחמי טבריה לכו"ע זהו ספק דאו'. שוב ראיתי 
בספר "הלכות בשרב"ח" )להרב הופשטטר( עמ' סט' הע' קלח שי"א שגם חמי 

 טבריה אינו אסור אלא מדרבנן. 
 בישול. אמנם י"א שבבשב"ח יש בישול אחר 27
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 סימן צ"א, סימן צ"ב סעיף א'.

 סימן צ"א

מדוע בסעיף ג' פוסק השו"ע "צריך ליזהר שלא יגע בשר א( 
כו'" הרי בסעיף א' התיר אפי' לצור בשר וגבינה  בלחם ו

)שאלת חשיבה. לא הוזכרה בנו"כ על  )צוננים( באותה מטפחת?
 השו"ע(

הנה, המקור של ס"א הוא המש' בחולין )קז:( ושם הלשון הוא: "צורר 
אדם בשר וגבינה במטפחת א', ובלבד שלא יהו נוגעין זב"ז" נמצא לפ"ז 

ופן שאין חשש שיבואו ליגע זב"ז. וא"כ שההיתר לצורם יחד הוא רק בא
 אין זה סותר לדין שצריך ליזהר מנגיעת בשר בלחם.  

אלא שהטושו"ע שינה מלשון המש' וכ' ש)מותר לצור בשר וגבינה יחד( 
ולא חיישי' שמא יגעו זב"ז. ומסתבר שלא בא לחלוק על המש', אלא 

ודאי שבא לומר שמן הסתם אין לחשוש שיגעו זב"ז, אך אה"נ שאם 
יגעו אסור להניחם. וא"כ ה"ה לגבי לחם ובשר שמותר לצור אותם זה 
עם זה ולא חיישי' שיגעו זב"ז, אך אם ודאי יגעו זב"ז, אסור לצור אותם 

 יחד. )ע"פ פרישה סק"א( 
ונראה דמה שהוצרך להזהיר דוקא על לחם ובשר, זהו משום שהו"א 
שאין בזה איסור כלל, קמ"ל דחיישי' שיאכלנו עם גבינה. אך על בשר 

 וגבינה לא הוצרך להזהיר שיש ליזהר שלא יגעו זב"ז, דפשיטא הוא. 

מדוע אסור להניח אוכל שיצטרכו אח"כ להדיחו בכלי של ב( 
בלא הדחה אין כאן אסור ובכל איסור הרי בדיעבד אם יאכל 

מקום שבדיעבד מותר אין חוששים שמא ישכח את מה 
 )ט"ז סק"א( שצריך לעשות לכתחילה?

שבכ"מ שבדיעבד מותר, ל"ח שמא ישכח(, זהו -כ' הט"ז, דהכלל הנ"ל )
רק במקום שיש ספק אם יש איסור וצריך תיקון או אין איסור וא"צ 

ואח"כ יברר זאת, ואם צריך  תיקון, שאז אמרי' שמותר לעשות הדבר
תיקון יתקן. כיון שאפי' אם ישכח ולא יתקן, בדיעבד מותר. אך כשודאי 
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להניח מאכל )שאין דרכו בהדחה( בכלי  -יש איסור בדבר, וכבנדו"ד
להדיח המאכל, ואפי' אם לא  –שבלוע מאיסור, אזי אפי' שיש תיקון 

המאכל  ידיח, בדיעבד המאכל מותר, מ"מ אסור לכתחילה להניח
 דחיישי' שמא לא ידיחנו.   

מדוע בעל העיטור פוסק שאסור להניח חתיכת בשר שאין ג( 
דרכו להדיחה בכלי איסור והרי הגמ' אומרת גבי מצה שמותר 
להניחה בכלי של חמץ אע"פ שאין דרך להדיחה )רמ"א בד"מ 
ובת"ח מביא ד' תירוצים, ועל איזה מהם נראה לו עיקר, ועם 

 ים הט"ז ולאיזה תירוץ מסכים הש"ך(?איזה תירוץ מסכ
 )ד"מ סק"א. ט"ז סק"ג. ש"ך סק"ג(

בר . דבר לח בולע יותר מדבר יבש, ולכן אסור להניח ד1בד"מ ג' תי': 
שהיא )בד"כ( –לח, אך מותר להניח דבר יבש. ולכן הגמ' התירה במצה 

 יבשה, ובעל העיטור אסר בבשר שהוא )בד"כ( לח. 
, ולכן הגמ' שמיירי 1יותר קל משאר איסורים. בעניין זה איסור חמץ 2

בכלי הבלוע מחמץ, התיר. ובעל העיטור דמיירי בכלי הבלוע משאר 
 איסורים התיר.

. כשהכלי בלע איסור בצונן )כגון ע"י כבישה(, מותר להניח בו דבר 3
, אסור להניח 2היתר, ובזה מיירי בגמ'. אך כשהכלי בלע איסור ע"י חום

 י בעהע"ט. וכ' הד"מ שתי' זה נראה עיקר. בו היתר, ובזה מייר
נח בת"ח הביא את התי' הג', והביא תי' נוסף, שבגמ' מיירי שהכלי מקו

 ולא נשאר בו חמץ, ולכן מותר להניח בו מצה, ובעהע"ט מיירי שהכלי
)כמו   לא מקונח, ועדיין יש בו איסור, ולכן אסור להניח בו היתר. אך כ'

 ר.בד"מ( שהתי' הקודם נראה עיק

                                                           
כנראה כיון שהחמץ אינו אסור אלא בפסח, משא"כ שאר איסורים שהם אסורים  1

שאסור אפי' בבל יראה, ולכן  -לעולם. אך יל"ע שבד"כ חמץ חמור משאר איסורים
אוסר במשהו. ולהעיר, שאכן הרמ"א עצמו לא הביא תי' זה בשו"ע, וגם הפוסקים 

 לא הביאוהו. 
 לי היה על האש ונעשה כלי ראשון.של כלי ראשון, דהיינו שהכ- 2



 

165 

הא'  -הרמ"א בשו"ע, החמיר כהחומרא העולה מב' התי' שכ' בד"מ
והג', ולכן כ' שבכדי שיהיה מותר להניח בכלי איסור דבר שאין דרכו 
בהדחה, זהו רק אם הכלי בלע איסור רק בצונן, ואז מותר להניח בו רק 
דבר יבש ולא לח. אך הט"ז שינה את הגי' ברמ"א, וכ' שאם הכלי בלע 

אז מותר להניח בו רק היתר יבש, אך אם הכלי בלע איסור  -איסור בחום
אז מותר להניח בו אפי' היתר לח. )נמצא לפ"ז, שהקיל  -רק בצונן

שאם זה היתר יבש מותר להניחו,  -כהקולא העולה מב' התי' הנ"ל בד"מ
ואפי' בכלי שבלע בחום )כהקולא של התי' הא'(, ואם הכלי בלע בצונן, 

 .  4 3יתר לח )כהקולא של התי' הג'(מותר להניח בו אפי' ה
במים. וה"ה -והש"ך הסכים עם התי' של הת"ח, שאם הדיח את הכלי )

מותר להניח בו היתר אפי' –אם קינחו במפה( עד שלא נשאר בו איסור 
אסור  -לח, ואפי' אם הכלי בלע בחום. אך אם הכלי מלוכלך מהאיסור

כלי היתר יבש, ואפי' אם להניח בו היתר )אם אין הדרך להדיחו(, אפי' ה
 בלע איסור רק בצונן.  

חתיכת בשר רותח שנפלה לתוך חלב צונן מה דין החלב ומה ד( 
יהיה הדין באם לא הסיר כדי קליפה מן הבשר ובשלו כך 

)טוש"ע ס"ד. ט"ז סק"ז. ש"ך  )דיעות הראשונים ופסק ההלכה(?
 סק"ח(

הבשר צריך קליפה. והחלב, לד' ר"ת, )אף שגם אותו היה ראוי להצריך 
קליפה, אך( כיון שא"א לקלפו, שהרי כל ה"קליפה" התערבה וא"א 

יש לשער מהי כמות הקליפה  -להכיר בה, לכן מותר כולו. אך לריב"א
מהחלב שנגעה בבשר, ולבדוק אם יש בשאר החלב כדי ס' כנגד 

כל החלב  -החלב מותר )כולו(, אך אם אין ס' הקליפה, ורק אם אם יש ס',

                                                           
הט"ז הסכים לדברי הד"מ שהתי' הג' עיקר, )ולא התי' הא'(, ולפ"ז נראה שמ"מ  3

 נקט כסברא פשוטה שאם זהו דבר יבש, מותר להניחו אפי' כשהכלי בלע בחום.  
 ועל התי' של הת"ח, כ' הט"ז שאינו נראה כלל. 4
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. המ' פסק כד' ר"ת שהחלב מותר. הרמ"א לא הגיה כלום, ומ' 5אסור
שמודה למ'.  וכ' הרמ"א שאם לא קילף את הבשר ובישלו כך, הוא מותר 

 כולו )שהרי כעת הטעם של הקליפה התערב בכל התבשיל(.
שבעי' ס' כנגד  הט"ז הביא את ד' הרש"ל שפסק לגבי החלב כריב"א, 

הקליפה, והט"ז הסכים לפסוק כן. וכן לגבי בשר שלא קילפוהו 
 ובישלוהו, כ' שיש לאסרו אפי' בדיעבד, ולכן צריך ס' בתבשיל כנגד

 הקליפה. )וכ' שהרמ"א בעצמו פסק כן במקו"א(.
והש"ך כ' שי"ל שמה שהרמ"א התיר את הבשר שבישלוהו בלא קליפה, 

נבללה ולא הייתה ניכרת, כך שלא היה מיירי דוקא באופן שהקליפה 
שייך בה קליפה )וכמו בחלב, ש"קליפתו" מתערבת(, אך אם הקליפה 
לא התערבה בתבשיל, הרמ"א יודה שצריך לשער ס' כנגדה. ומ"מ 
הש"ך ציין שהרמ"א בת"ח כ' שאפי' בחלב יש להחמיר כריב"א, אם 

       אין הפס"מ. א"כ ה"ה בבשר שלא קילפוהו.
שני חתיכות אחת מלוחה ואחת תפילה האם זה  .כשיש1ה( 

.בשר תפל שנפל לתוך חלב 2משנה מי נמצא למעלה )ס"ה( 
 )שם וברמ"א ובש"ך סקט"ז( מלוח מה דינו?

המ' כ' דאין חילוק, אלא לעולם המליח מבליע בתפל כ"ק, ולכן יש . 1
סי' ק"ה הק' ע"ז שב 6התפל, ואילו המליח סגי בהדחה. הש"ך לקלוף את

ותי' הש"ך, ששם מיירי  .המ' חילק מי העליון ומי התחתון סי"א
שחתיכה א' שמנה, ששם המלוח אוסר את כל החתיכה, ובזה אמרי' דרק 
אם התחתון מלוח, הוא אוסר את כל התפל )עד ס'( מצד שתתאה גבר, 

לגבי לאסור בכ"ק, אין חילוק, ואפי' אם המלוח תחתון אינו  -אך כאן
י' אם הוא עליון, הוא אוסר בכ"ק. )אך בד' אוסר יותר מכ"ק, וכן אפ

                                                           
שכיון שא"א לקלף, אזי בדיעבד  ובד' ר"ת שלא הצריך לשער בס', נראה שסו' 5

 יש להתיר הכל וא"צ לשער בס'.
 סקי"ב.  6
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שאין חילוק בין  7הרמ"א, שאוסר במליחה בס', אפי' בכחוש, כ' הש"ך
 מליח עליון לתחתון(. 

לד' המ' בכ"ק,  -בשר צונן תפל שנפל לחלב מלוח, הבשר אסור. 2
 -כולו אסור. והחלב -אם יש בו ס' כנגד החלב מותר, ואם לא -ולרמ"א

שם המרדכי שהחלב מותר )כיון שהחלב מלוח, הרמ"א בת"ח כ' ב
המלח מפליט את טעם החלב החוצה, ולא בולע מהבשר(. הש"ך הביא 

)אא"כ יש בו ס' כנגד הבשר(, וכ' להגיה  8שבמרדכי כ' שהחלב אסור
ברמ"א "הגהת מרדכי", אך כ' הש"ך שיש לפסוק לאסור שהרי המרדכי 

 והרש"ל אסרו.

בתחילת זמן המליחה או האם הכח שנמצא במליחה הוא ו( 
אחר שיעור זמן המליחה, ועפ"ז כיצד יש לנהוג באם שהו בשר 
בחלב יחד בתוך שיעור זמן מליחה או אחר שיעור זמן מליחה? 

 )ס"ה שו"ע ורמ"א. ש"ך סקי"א(

המ' פסק כאן כהר"ן, שרק לאחר שיעור זמן המליחה, נחשב "מליח 
הרמ"א הביא שי"א  כרותח", ורק בכה"ג בשר שנגע בחלב נאסר בכ"ק.

שלאחר שיעור זמן המליחה, כבר תש כח המלח, ושוב אינו נחשב 
כרותח, ורק בתוך שיעור זמן המליחה, שהמלח פועל להפליט את טעם 
המאכל הוא נחשב כרותח מחמת פעולתו. וכ' שיש להקל כדיעה זו 

 תנאים,ש(זה גם הפס"מ וגם סעודת מצוה. 2במקום ש)יש 
כלל כהמ' שסו' שבתוך זמן המליחה, לא נחשב והש"ך כ' שאין להקל 

 .9כרותח, שזו דעת יחיד. ואפי' בהפס"מ וסעודת מצוה אין להקל

                                                           
 בסט"ו. ע"פ ביאור החוו"ד, הובא באמרי בינה. 7
צ"ע בטעם הדבר. ומש"כ הרמ"א שדבר מלוח, בולא מחמת מלחו, הרי כ' זאת  8

 שבשר הוא דבר יבש, החלב לא בולע!–רק כשהטמא צלול, אך כאן 
הרמ"א, שכ' להקל בהפס"מ וסעודת מצוה רק לאחר שיעור אפשר שזו גם ד'  9

המליחה, אך בתוך זמן המליחה, י"ל שמחמיר אפי' בהפס"מ. לעולם. אך אינו 
מוכרח, דאפשר שבתוך שיעור המליחה, מודה למ' שאינו חשוב רותח, ורק הוסיף 



 

168 

ובאיסור בבש"ח, כ' הש"ך שנראה לו שאפי' לאחר שיעור זמן המליחה, 
נחשכ כרותח, כיון שהמלח לא הפליט כלום, ולא כבשר שנמלח להוציא 

תש כחו ואינו חשיב דמו, שבזה אמרי' דלאחר שהמלח הפליט דם, 
כרותח. ולפ"ז כ' לאסור בבשב"ח אפי' לאחר שיעור זמן המליחה, ודלא 

 .           10כהרמ"א שהקיל בזה בהפס"מ בסעודת מצוה

מהו שיעור המלח שע"י הבשר יחשב 'אינו נאכל מחמת ז( 
מלחו' )דיעות הראשונים ופסק ההלכה( ומה צריך לעשות 

 )טושו"ע ס"ה( ליח זה?באם רוצים שהבשר לא יהא בגדר מ

 .ו שמולחים בשר בשביל להצניעו שלא יתקלקלמלח כמ - רש"י. 1
לחים בשר כדי לקחתו מלח כמו שמו -תוס' )בשם ר' יעקב ישראל( .2

שמירה  מות מלח יותר מהשיעור דרש"י, כי לדרך, הבשר צריךכ-לדרך )
  .הדרך( יתירה, מחמת החום וטלטולי

בשר כדי להוציא דמו שיהיה מותר לבשלו.  מלח שמולחים -. ר"ת3
 )שיעור זה קטן יותר מרש"י ומתוס'(. 

המ' פסק כר"ת שאפי' מליחה לקדרה, נחשב כאינו ראוי להאכל מחמת 
מלחו, וכ' שלאחר מליחה כזו, כדי להסיר מלחו שלא יחשב "מליח", 

דרך )כתוס'(, יש להדיחו היטב, אך אם נמלח בכמות מלח של לקחתו ל
 יח".אזי בעי' להשרותו במים, ואז להדיחו היטב, ורק אז אינו נחשב "מל

"ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא... הני מילי חי אבל ח( 
צלי בעי קליפה, ואי אית ביה פילי כולו אסור.." על איזה בשר 

                                                           

שבהפס"מ וסעודת מצוה אפשר להתיר אפי' לאחר שיעור מליחה )רק שכמובן 
 כזה, לא נוכל להקל גם בתוך שיעור מליחה, שהרי אז הוי תרתי דסתרי(.שבמקרה 

ודברי הרמ"א הם מתה"ד, אלא שתה"ד לא דיבר באיסור בבשב"ח, אלא בבשר  10
שנמלח להוציא דמו, ונמצא אח"כ שעוף א' היה טרף. וכ' הש"ך שבזה נראה לו 

ר שיעור להתיר אפי' בלא הפס"מ, שי"ל שכיון שהמלח הוציא דם, לכו"ע לאח
מליחה, המלח תש כחו ואינו חשיב רותח. אלא שבפועל לא רצה הש"ך להקל 

 יותר מתה"ד, ולכן התיר רק בהפס"מ וסעודת מצוה. 
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)מחבר,  ?מדברת הגמ' בדינים אלו וכיצד נפסק להלכה
 קכ"א()ס"ז. ש"ך ס רמ"א,ש"ך(

"חי" )שסגי בהדחה( היינו שאינו  – 11ג' שיטות בראשונים: הטור
, "ואי אית 12מבושל, ו"צלי" )שבעי קליפה( היינו בין רותח ובין צונן

 קאי אפי' על בשר חי.  -בקעים( כולו אסור"-ביה פילי )
"חי" היינו צונן אך זהו אפי' צלי שנצטנן )ונקט "חי" כדוגמא  -13רשב"א

לצונן, כיון שחי ע"כ הוא צונן(. "צלי" היינו רותח. "ואי אית ביה פילי" 
קאי רק על צלי רותח, אך צלי )ואצ"ל חי( צונן אפי' אית ביה פילי, סגי 

 בהדחה.    
לומד כהטור )ש"חי" היינו שאינו מבושל, ו"צלי" היינו אפי'  -14או"ז

צונן( אלא שסו' שהסיפא "אית ביה פילי" קאי רק על צלי )ואפי' צונן(, 
 שאינו מבושל( אפי' אית ביה פילי סגי בהדחה. -אך בשר חי )

המ' פסק כהרשב"א. והרמ"א הביא את ד' האו"ז )שצלי צונן דינו 
וג כשאין הפס"מ. והש"ך כ' שצ"ע אם יש כרותח(, וכ' שכן יש לנה

להקל בהפס"מ, כיון שהרבה פוסקים מחמירים. מבו' שהש"ך נוטה 
 להחמיר כהאו"ז אפי' בהפס"מ.  

בשר צלי חם או מבוקע שנפל לתוך חלב האם זה משנה אם ט( 
)ס"ז. ש"ך סקכ"ב. ט"ז    ?הוא מלוח קצת או אינו מלוח כלל

 סקי"ב(

פי' אלמ', ולרמ"א -לקלפו, ואם הצלי החם )צלי חם שנפל לחלב צריך 
לב(. )אא"כ יש בו ס' כנגד הח  צונן )כשאין הפס"מ(( מבוקע, כולו אסור

ך המ' כ' דינים אלו בחלב שנמלח אך ראוי לאכלו מחמת מלחו. וכ' הש"
 שה"ה בלא נמלח כלל. 

                                                           
 המחמיר ביותר.- 11
ולד' ההגה"מ צלי רותח צריך נטילה, ומש"כ בגמ' דבעי קליפה מיירי בצלי  12

 צונן.
 המיקל ביותר.- 13
 הממוצע בין הדיעות.- 14
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והנה, בצלי צונן ומבוקע שנפל לחלב, שכ' הרמ"א שי"א שכולו אסור, 
, כ' 15הוג כשאין הפס"מ, ומ' שבהפס"מ יש להתיר )בהדחה(וכן יש לנ

, אך אם נמלח, אפי' ראוי 16ע"ז הט"ז שזהו רק כשהחלב לא נמלח כלל
, אין להקל בהפס"מ, שהרי הרמ"א כ' שאפי' 17להאכל מחמת מלחו

במליחה לצלי חשיבא כמליחה לקדרה, כיון שאין אנו בקיאים לצמצם 
שאין הפס"מ. ונמצא שבנדו"ד, בשיעור מליחה לצלי, ויש להחמיר כ

כדי להתיר את הצלי המבוקע שנפל לחלב שנמלח מעט, בהפס"מ, צריך 
לומר שאין זו מליחה לקדרה, וכן לומר ש"אית ביה  -להקל ב' קולות

                                                           
ומ' אפי' בלא נמלח כלל  -' הקודמת שהש"ך לא רצה להקל כרמ"אועי' בת 15

 )שהרי הש"ך לא הזכיר כלל בדבריו לחלק בין נמלח קצת או לא(.
 ע"פ בי' הפמ"ג. 16
אפי'  -אך אם אינו ראוי להאכל מחמת מלחו, אפי' להמ' לא סגי בהדחה, והבשר 17

 בעי' ס'. -חי וצונן בעי קליפה, ולרמ"א שמליחה אוסרת בס'
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פילי" קאי רק על צלי רותח, כד' הרשב"א. )ולא כהאו"ז וסייעתו(, ואין 
 . 19 18להקל ב' קולות מכח הפס"מ

 סימן צב ס"א

חתיכת בשר שנפלה לתוך סיר חלבי וקדם והוציאה קודם י( 
 ?זה משנה אם יש בחלב שישים או לא שתנוח מרתיחתה האם

 נמק.   

                                                           
והנה, הט"ז סתם את דבריו, ומזה מ' שדיבר אפי' כשהבשר והחלב כחושים,  18

אמנם לפי רע"א נראה שבכה"ג, יש להתיר אפי' החלב נמלח מעט, דהנה, רע"א 
כ' שי"ל שמה שהרמ"א החמיר שכל מליחה בס', מטעם דאין אנו בקיאין בין כחוש 

שאין אנו  לשמן, וכ"כ החמיר שגם מליחת צלי תחשב כמליחת קדרה, מחמת
שהאוכל כחוש וגם זו מליחה מועטת,  -בקיאין, י"ל שמ"מ כשיש את ב' הדברים

לא מחמירים לומר שאין אנו בקיאים בב' הדברים, אלא יש להקל ולומר שאנו 
בקיאים שזו מליחה לצלי, רק שאיננו בקיאים שזה כחוש, וסגי בקליפה )כדין 

צלי צונן מבוקע שנפל לחלב מליחה שאינה אוסרת יותר מכ"ק(. ולפ"ז, נראה ש
שנמלח קצת, והבשר והחלב כחושים, ודאי שאין צורך לשער בס', רק שצריך 
קליפה, אלא שלי"א שצונן דינו כרותח, יש לשער בס', אך בהפס"מ יש להתיר 
בקליפה. ואי"צ להזדקק לב' קולות*.  וכנראה שהט"ז לא סו' כרע"א, אלא הוא 

בכחוש ולא בשיעור מליחה, לכן אפי' מליחה לומד שמכיון שאנו לא בקיאים לא 
מועטת בכחוש אוסרת בס' )וכ"כ הפמ"ג(. ולכן בנדו"ד כדי להתיר צריך ב' קולות, 

 כנ"ל. 
מ והנה, הרמ"א דיבר על דברי המ' שהחלב נמלח מעט, ובזה כ' שיש להקל בהפס"

 בצלי צונן אפי' מבוקע, וא"כ נראה מזה כרע"א. 
מנים, הרי רע"א יודה שבשביל להתיר את הצלי *ומ"מ, אם הבשר או החלב ש

יחה לומר שזה מל -המבוקע שנפל לחלב שנמלח מעט, צריך להזדקק לב' קולות
ולות מועטת ולומר שצלי צונן אין דינו כרותח, וא"כ שייך לומר שאין להקל ב' ק

 בשביל הפס"מ, כמ"ש הט"ז.  
ל לחלב שנמלח מעט, הט"ז גם הביא את ד' הרש"ל שכ' שצלי צונן ומבוקע שנפ 19

אזי נראה לו שכולו אסור, אך לא בלא נמלח כלל, אלא שהרש"ל ביטל דעתו נגד 
 ד' האו"ז שאסר אפי' בלא נמלח כלל. וא"כ נראה שבנמלח מעט יש להחמיר יותר.  
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הבשר מותר, ואם אין בבשר ס'  –אם יש בבשר ס' כנגד החלב  –הבשר 
בחלב ס' כנגדו, אלא אפי' אם  לא רק אם יש -הבשר אסור –כנגד החלב 

 אין בחלב ס' כנגדו. 
( 20שהוציא הבשר קודם שתנוח הרתיחה-הנה באופן הנ"ל ) -והחלב 

הבשר לא פלט את החלב שבו, אלא רק את טעם הבשר שבו. וצריך 
לידע האם יש כעת בחלב טעם בשר, ולד' המ' אפשר לברר זאת ע"י 
קפילא, ולכן אפי' אם אין בחלב ס' כנגד הבשר, אם הקפילא אומר שאין 

בחלב ס', הוא מותר גם בלא . ואם יש 21בחלב טעם בשר, הוא מותר
הרמ"א  . אך לד'22טעימת הקפילא, כיון שקים לן שבזה בטל טעם הבשר

לא סמכי' אקפילא, ולכן רק אם יש בחלב ס', הוא מותר, ואם לאו, החלב 
אסור.  נמצא, שיש חילוק אם יש בחלב ס' או לא, שאם יש ס' החלב 

 לב אסור.הח -מותר, ואם אין ס', לד' המ' בעי' קפילא, ולרמ"א

האם לחם שנגע בגבינה אפשר לתקנו כדי שיכלו לאכלו יא( 
 )פ"ת סי' צ"א סק"ד( ?עם בשר וא"כ כיצד יש לעשות

אפשר לתקנו בהדחה. הפמ"ג חולק שאין לו תקנה. והפ"ת כ'  -לש"ך
שע"כ גם להפמ"ג אין תקנה בהדחה אך יש תקנה בגרידה, אך הפ"ת כ' 

אלא שכ' שרק החלק הקשה של להוכיח מלשון הטושו"ע כד' הש"ך, 
  הלחם סגי בהדחה, אך החלק הרך טעון גרידה.

                                                           
זו ד' הטור, וכן כ' המ'. אך המ"מ )הובא בב"י( הביא שי"א שכשהבשר מפסיק  20

, וזה תלוי באומד הדעת, ולא ברתיחת היורה. לבלוע מהחלב הוא מתחיל לפלוט
וכ' שאפשר שזו דעת הרמב"ם שכ' שהוציא הבשר קודם שהבשר פלט חלב 

 שבלע.
יל"ע, אם יש בבשר ס' כנגד החלב, ואעפ"כ אומר הקפילא שאין בחלב טעם  21

בשר, האם סומכים עליו ואומרים שכנראה הוציא את הבשר לפני שהבשר הספיק 
 אינו נאמן אלא ודאי הבשר פולט טעם מיד.  לפלוט טעמו. או ש

אלא שיש מח' האם כשמצוי קפילא, חייבים לשואלו, ולא לסמוך על ביטול  22
בס', ששיעור זה לא נא' אלא רק כשלא מצוי קפילא, או שאפי' כשמצוי קפילא 

 סומכים על ביטול בס'. 
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 ט'( וסימן צג' -סימן צב' )סע'  ב'

. האם רש"י שמחמיר וסובר שאין תכולת הסיר מצטרפת 1 א(
לבטל החלב שנפל על החתיכה עד שתהא כולה ברוטב, 

הסיר כנגד החלב א"כ נקל מסכים ש)גם( אם אין שישים בכל 
)ס"ב. ד"מ סק"ב. ט"ז סק"ב.  בזה ולא נאסור אלא אותה חתיכה

. וכיצד מכריעים המחבר ורמ"א במחלוקת זו 2נקה"כ סק"א( 
 )ס"ב שו"ע ורמ"א(   בבשר וחלב ובשאר איסורים? 

. הד"מ כ' שלרש"י, כשם שאנו אומרים שחתיכה שמקצתה חוץ לרוטב 1
פשט בכל התבשיל )שאנו דנים אותה כאילו אין החלב שנפל לתוכה מת

היא חוץ לתבשיל( )ולכן אם אין בחתיכה ס' כנגד החלב, היא אסורה(, 
כך אנו גם אומרים שאין הטעם של החתיכה שנאסרה מתפשט בכל 
התבשיל, ולכן אפי' אם אין בתבשיל ס' כנגד החתיכה, וגם לא ס' כנגד 

. אך הט"ז חולק, וכ' החלב, מ"מ התבשיל מותר )ורק החתיכה אסורה(
שגם לרש"י, לאחר שהחלק שחוץ לרוטב בלע מהחלב, אזי גם החלק 
שתוך הרוטב נאסר, וממילא טעם החתיכה מתפשט בכל התבשיל, 
וצריך ס' כנגד כל החתיכה שנאסרה. אך הש"ך כ' כהד"מ. )וכ' שרק אם 

 ניער את  הקדרה, מודה רש"י שהטעם מתפשט בכל התבשיל(. 

בבשב"ח אמרי' חנ"נ ולא בשאר איסורין. אלא שהמ' לא  . לד' המ' רק2
ביאר )לגבי בשב"ח( אם פוסקים כרש"י או כר"י. והט"ז כ' שהוא פסק 
כרש"י )וכביאור הט"ז ברש"י, כנ"ל( )ולד' הט"ז יש לפסוק כרש"י( 
ולכן המ' שכ' שכדי להתיר החתיכה צריך לתת לגוי שיטעם ויאמר שאין 

שמקצתה חוץ לרוטב. ואעפ"כ בכדי להתיר בה טעם חלב, מיירי אפי' כ
את שאר הקדרה )אם יש בחתיכה טעם חלב( הצריך המ' שיהיה בה ס' 
כנגד כל החתיכה, כיון שטעם החתיכה התפשט. והש"ך כ' שרוב 
הפוסקים סו' כר"י, וכך יש לפסוק, ופי' שגם המ' סו' כר"י, ולכן י"ל 

המ' ליתן לגוי שהמ' מיירי שכל החתיכה חוץ לרוטב, ולכן הצריך 
לטעום את החתיכה )אך אם חלקה ברוטב, צריך לתת לגוי לטעום 
מהתבשיל, ואם אינו טועם טעם חלב, כל התבשיל מותר(, ומה שהמ' 
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כ' שבכדי להתיר שאר הקדרה צריך ס' כנגד החתיכה, זהו כפי שכ' המ' 
כשלאחר זמן מנפילת הטיפה ניער או כיסה, שעי"ז מתערב –אח"כ 

 .  1דרההטעם בכל הק

והרמ"א פסק שאמרי' חנ"נ גם בשאר איסורין, אלא שחילק, שבשאר 
איסורין אין אומרים חנ"נ אלא כשהחתיכה כולה חוץ לרוטב )או 

כשלאחר -שהאיסור דבוק(, )כר"י(, שאז צריך לשער כנגד כל החתיכה )
שנאסרה, חזר ובישלה בתבשיל אחר( אך אם מקצתה תוך הרוטב, אין 

כל החתיכה, אלא רק כנגד הטיפה שנפלה עליה, אך צריך לשער כנגד 
מ"מ החתיכה עצמה אסורה )אא"כ יש בה ס' כנגד הטיפה )ואז גם אינה 
אוסרת התבשיל השני((, ואילו בבשב"ח מחמירים שאפי' כשהחתיכה 

-מקצתה ברוטב, אמרי' חנ"נ, והיינו שצריך לשער כנגד כל החתיכה )
 . 2הטיפה(( )כרש"י(בתבשיל השני )וכשלא היה בה ס' כנגד 

                                                           
שכיון  ובזה אין להתיר ע"י שגוי יטעם התבשיל ויאמר שאין בו טעם חלב, 1

שהחתיכה נאסרה מהחלב, הרי חנ"נ, ואפי' טעם הבשר הנפלט ממנה אוסר את 
 התבשיל, ואפי' שהגוי לא יטעם טעם חלב. 

וביאר הט"ז )סק"ה( שהרמ"א פסק כר"י, ומ"מ סו' שיש להחמיר שאפי' לר"י,  2
חתיכה שמקצתה ברוטב, החתיכה עצמה אסורה. )אך ק', שהרמ"א כ' )לגבי 

של חתיכה זו בתבשיל חדש, צריך לשער כנגד כל החתיכה. בבשב"ח( שאם בי
 א"כ אין זה כר"י אלא כרש"י(. 

והש"ך )סק"ו( ביאר שהרמ"א מסופק אם ההל' כר"י או כרש"י, ולכן בחתיכה 
, שחוץ לרוטב, החמיר מספק לאוסרה אם אין בה ס' כנגד החלב או כנגד האיסור

התיר אם יש בו ס' כנגד הטיפה,  שאר איסוריםב -וכרש"י, אך בנוגע לתבשיל השני
כה ולא הצריך ס' כנגד החתיכה, כיון שיש כאן ב' דיעות להתיר: ד' ר"י שבחתי
ם. שמקצתה ברוטב לא אמרי' חנ"נ, וד' ר' אפרים שלא אמרי' חנ"נ בשאר איסורי
יר. אך בבשב"ח שלכו"ע אמרי' חנ"נ, אזי אין להתיר אלא מצד ד' ר"י, ולכן החמ

שאר איסורים אסר את החתיכה עצמה? והרי יש לצרף ד' ר' )ק', דא"כ למה ב
גם  אפרים שלא אמרי' חנ"נ בשאר איסורים, ולפ"ז אם יש ס' בקדרה כנגד הטיפה,

 החתיכה מותרת!(
 אך מהט"ז נראה שהוא פוסק כרש"י לכל עניין. ומהש"ך נראה שהוא פוסק כר"י

 לכל עניין.  
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ב( כיצד מיישבים את קושיית הטור על הרמב"ם בדין טיפת 
חלב שנפלה על החתיכה ולא נודע לאיזה חתיכה נפלה לשם 

ן חביב, "ימהר - מה ינער )וכיצד מותר לבטל איסור לכתחילה(
 )טור ס"ב. ב"י. ש"ך סק"ח. ט"ז סק"ו( ב"י, ש"ך וט"ז.

או לחתיכות ולא ידוע לאיזו  הרמב"ם כ' שכשנפלה טיפת חלב למרק
, מותרת. והק' 3חתיכה נפל, ינער את כל הקדרה, ואם אין בה טעם חלב

ממ"נ, אם מיירי שנפל על חתיכה שבתוך הרוטב למה צריך  –הטור 
? ואם מדובר שנפל לחתיכה שחוץ לרוטב, מה 4לנער הרי הכל מתערב

 התירה!(יועיל לנער? )והרי חתיכה זו כבר נעשתה נבלה ושוב א"א ל

)והמהרי"ן חביב הק' עוד, איך התיר הרמב"ם לערב הכל, והרי אין 
 !(5מבטלין איסור לכתחילה

וביישוב קושיית הטור:  המהרי"ן חביב כ' שמיירי שנפל על חתיכה 
, ולכן ינער מיד כדי שהטיפה תתערב בכל התבשיל, 6שחוץ לרוטב

 ותתבטל.

יון שהוא מנער מיד וכ' עוד שאין בזה משום מבטל איסור לכתחילה כ
. )ואין כוונת 7כשנופל האיסור ועדיין לא הספיק לאסור החתיכה

הרמב"ם שינער לאחר זמן, כי אכן לאחר זמן כבר נאסרה החתיכה, 
 ואסור לבטל איסור לכתחילה(.  

הב"י כ' שהרמב"ם מיירי בין כשנפל על חתיכה שחוץ לרוטב ובין 
שאפי' בזה -לרוטב עצמו כשנפל על חתיכה שבתוך הרוטב, ואפי' נפל 

                                                           
 ויברר זאת ע"י גוי. 3
 מה בנפל למרק צריך לנער.וכ"ש שלא מובן ל 4
ואם עבר וביטל במזיד, קנסינן ליה שאין ביטולו מועיל, וכמבו' בטושו"ע סי'  5

 צט ס"ה.
אך לא ידעינן לאיזו חתיכה נפל. א"נ מיירי שיש חתיכות שחוץ לרוטב ולכן יש  6

ספק שמא נפל על חתיכה שחוץ לרוטב. אך בידוע שנפל לחתיכה שבתוך הרוטב 
 א"צ לנער. או לרוטב עצמו,

 ק', דס"ס כשהוא מערב את טיפת החלב בכל הקדרה, הוא מבטל את האיסור! 7
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יש לו לנער, כדי שיהיה ברור בוודאות שהטיפה התערבה בכל התבשיל. 
)ואפי' אם לא ניער מיד כשנפל, אלא שהה זמן מה, מועיל הניעור, ואפי' 
בחתיכה שמקצתה חוץ לרוטב, כיון שע"י הניעור, יוצא הטעם הבלוע 

 . 8בחתיכה ומתפשט בכולו(

, וכהמהרי"ן חביב, 9תיכה שחוץ לרוטבלדעת הש"ך מיירי שנפל על ח
אך הש"ך מפרש שרשאי לנער אפי' לאחר זמן )כהב"י(, והטעם 
שהניעור מועיל לאחר זמן ולא אמרי' דהחתיכה שנפל עליה החלב כבר 
נ"נ, הוא, דכיון שאין ידוע מהי החתיכה שנאסרה, לא אמרי' חנ"נ, אלא 

אם מנער לאחר  ע"י שינער, ואפי' –כל הקדרה יכולה להצטרף לבטל 
זמן.   והוסיף הש"ך שאין כאן משום מבטל איסור לכתחילה, כיון שרק 
כשהאיסור מבורר, אסור לבטלו, אך כאן שהאיסור לא מבורר אלא כל 
הקדרה נכנסה לספק )כיון שלא ידוע להיכן נפל, וכנ"ל(, מותר לבטל. 
והוסיף עוד, שכמו שמותר לבטל איסור כשיש ספק אם יש איסור, כך 

 גם כאן יש ספק אם יש טעם בחתיכה, ולכן מותר לערב.  

 הט"ז כ' שמיירי שנפל למרק )או לחתיכה שברוטב( שאין כאן חנ"נ או
 אפי' לחתיכה שחוץ לרוטב ואעפ"כ לא אמרי' חנ"נ  כיון שלא ידעינן

איזו חתיכה היא )וכמ"ש הש"ך( ולכן מדינא א"צ לנער, אלא אמרי' 
"כ הרמב"ם שינער את הקדרה, אינו דהחלב התפשט בכל הקדרה ומש

וי מדינא, רק שבא ליתן עצה טובה, שמכיון שדין הקדרה שצריך ליתן לג
לטעום אם יש בה טעם חלב, הרי שאפשר שהחלב התרכז בחלק העליון 
של הקדרה והגוי יטעם טעמו, ואזי נאסור את כל התבשיל שלא כדין, 

 תבשיל מותר, שהרישהרי מצד הדין, רק החלק העליון נאסר, אך שאר ה
 אין בו טעם חלב, ולכן עצה טובה היא לנער, שעי"ז הטעם יתערב בכל

וב והגוי לא יטעם בו חלב. ולכן גם אין כאן מבטל איסור, כיון שהעיר
 לא בא בשביל להתיר, רק עצה טובה כדי שלא לאסור שלא כדין.

                                                           
 הב"י לא ביאר למה אין בזה בעיה שאסור לבטל איסור לכתחילה. 8
 .6והיינו כפי המבואר בהע'  9
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. בָחלב שנפל על עוף האם 1ג( חנ"נ בבשר בחלב: מה הדין 

 )ס"ד ברמ"א. ט"ז סקי"א, סקי"ג(  ?שישים כנגד כל העוףצריך 
. תפו"א שהתבשל עם בשר ואח"כ בעודו רותח נפל על 2 

לב .חָ 3 )רמ"א שם. ט"ז סקי"ג(  ?חתיכת גבינה האם נעשית חנ"נ
 ש"ך סקי"ד( .)רמ"א ?שנפל על שומן מהותך האם נעשו חנ"נ

 . אם החלב נפל על העוף כשהעוף היה צונן, ואח"כ בישל העוף, אין1
 כאן דין חנ"נ, אלא יש לשער רק כנגד החלב, ואם העוף היה רותח יש

כאן דין חנ"נ ויש לשער כנגד כל העוף ,שדבר לח שנבלע בדבר יבש, 
 לכו"ע אמרי' חנ"נ. ואע"פ שעוף בחלב הוא איסור דרבנן, גם באיסור

 "נ )ט"ז סקי"א(. דרבנן אמרי חנ

. הנה מתחילה יש לדון האם הגבינה נאסרה, והנה, אם הגבינה צוננת, 2 
הרי כיון דקיי"ל דתתאה גבר, א"כ הגבינה אינה בולעת אלא כ"ק )וכן 
הדין אפי' בבשר רותח שנפל על גבינה(. )ואם הגבינה נתבשלה ללא 

גד הקליפה, שיקלפוה, אין צריך ס' כנגד כל הגבינה, אך י"א שצריך ס' נ
 (. 10אך מהרמ"א נראה שבדיעבד מותר גם באין ס', עי' סי' צ"א ס"ד

ואם הגבינה רותחת, הנה, לד' המ' הדבר תלוי, דאם הגבינה היא 
היא נאסרת רק בכדי נטילה, שהרי התפו"א אינו דבר צלול   11מוצקה

. אך אם 12אלא גוש, ולכן אין הבלוע בו מתפשט בכל הגבינה בלא רוטב
יא רכה ויש בה רוטב, הרי שטעם התפו"א מתפשט בכולה. הגבינה ה

, או שהגבינה שמנה, אזי 13וה"ה אם הבשר שנבלע בתפו"א היה שמן
 הטעם מתפשט בכל הגבינה אפי' היא מוצקה. 

                                                           
 ובט"ז ובש"ך שם. 10
 כמו גבינה צהובה. 11
 וכמ"ש הש"ך בסק"ג. 12
 שמן.יל"ע בזה, שהרי התפו"א עצמו אינו  13
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אך לרמ"א אפי' בגבינה מוצקה והכל כחוש, הגבינה נאסרה כולה וצריך 
ות .  והנה, אם הבשר שנתבשל עם התפו"א הוא פח14לשער בס'

מהתפו"א, סגי לשער כנגד הבשר ולא צריך לשער כנגד כל התפו"א, 
וכמ"ש בסי' צ"ד ס"ו, אך אם הבשר הוא מרובה מהתפו"א, או שלא 
ידעינן מהי כמות הבשר, יש לשער כנגד כל התפו"א. ואם אין בגבינה 
ס', היא נאסרה, וממילא נעשתה כולה נבילה, ולכן אם אח"כ נפלה 

 .  16 15בס' כנגד כולה לתבשיל אחר, יש לשער

(, וכן  ָחלב הוא דבר 17כן מבואר בש"ך-שומן מהותך הוא דבר לח ) .3
זו תערובת של לח בלח, שי"א שאין בזה חנ"נ  פשוט( א"כ-לח )

 )ראב"ד(, אך הרמ"א כ' שבבשב"ח אין לסמוך ע"ז אפי' בהפס"מ. 

. היתר שנמלח עם איסור שמן 1ד( חנ"נ בשאר איסורים: 
. איסור והיתר יבשים שנתערבו )רמ"א 2 )ש"ך סקט"ז( 

. יי"נ שנפל ליין כשר, האם בכל הנ"ל ההיתר נעשה 3ס"ד(. 
 )רמ"א שם. ט"ז סקט"ו( נבילה וצריך לשער גם כנגדו?

)למ' אין חנ"נ בשאר איסורים, כנ"ל בת' א', וכל הנידון כאן הוא רק 
בע .כ' הש"ך שיש להקל בהפס"מ או לעני ודלא כד' הבאר ש1לרמ"א( 

                                                           
 וכמ"ש בש"ך סק"ג. 14
ונפלה לתבשיל  –לדעת המ' כמבואר בפנים  –ובמקרה שנאסרה בכדי נטילה  15

אחר, נראה דיש לשער בס' כנגד הנטילה. ועי' ג"כ בסי' צא פמ"ג מש"ז סק"א 
יש  –שבכ"מ שהחיוב קליפה הוא מהדין, אפי' בדיעבד שנתבשל בלא קליפה 

 לאסור )ולשער בס' כנגד הקליפה(.
אין זה דומה למש"כ הרמ"א דביבש ביבש לא אמרי' חנ"נ )וא"כ לכאו' גם כאן ו 16

התפו"א והגבינה הם יבש ביבש(, שהרי כבר פי' הט"ז )סקט"ז( שכוונת הרמ"א 
ליבש ביבש שנתערבו שלא דרך בישול )שלא נתנו טעם זב"ז( שבטלים ברוב, אך 

כל החתיכה שקיבלה  לא כשנתבשלו יחד שהאיסור נתן טעם בהיתר, וצריך ס' כנגד
טעם. א"כ בנדו"ד שהתפו"א והגבינה רותחים ונחשב שנתבשלו זה עם זה 

 והגבינה נאסרה, א"כ כולה נעשית נבלה, וצריך ס' כנגד כל הגבינה.  
הש"ך כתב ששומן הוא דבר לח, אך נראה שהכוונה דוקא לשומן מהותך. וכן  17

 מוכח מש"ך בסי' צ"א סקי"ד.
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. כ' הרמ"א שאין חנ"נ בתערובת יבש ביבש )אפי' 2שהחמיר בזה. 
.זו תערובת לח בלח, שי"א שאין בזה חנ"נ, וכ' הרמ"א 3בבשב"ח(. 

 18שרק בהפס"מ יש להקל כוותיהו.

ה( טיפת חלב שנפל על סיר בשרי )בעודו מתבשל( מבחוץ, 
 שלוש שיטות בראשונים )הובאו בטור( ופסק ההלכה?

 )טושו"ע ס"ה(

כל הקדרה נ"נ ובכדי להתיר התבשיל צריך שיהיה  -( 19דיעה א' )סמ"ג
בכדי להתיר התבשיל, צריך שיהיה  -בו ס' כנגדה. מהר"ם מרוטנבורג

בו ס' פעמים ס' כנגד הטיפה )כיון שחיישי' שהטיפה לא נתערבה בכל 
הקדרה, אלא רק במקצת הקדרה, ואסרה את המאכל הבלוע בקדרה 

, נמצא שיש כאן ס' טיפות 20ט חלקים כנגדהדהיינו נ"–בנותן טעם 
אם  -איסור, ולכן יש לשער בתבשיל ס' כנגד ס' טיפות אלו(. סמ"ק

הטיפה נפלה כנגד התבשיל, אזי אמרי' דהיא נופלת לתוך התבשיל, ולכן 
בכדי להתירו בעי' ס' כנגד הטיפה. ואם נפלה כנגד המקום הריק, אזי 

ט חלקים כנגדה, )וכד' חיישי' שהיא נשארת בדופן, ואוסרת נ"
המהר"ם(, ולכן אין לערות את התבשיל מהצד שבו נפלה הטיפה,  שהרי 
אז התבשיל ֵיַאסר מחמת נגיעתו בדופן שנאסרה, לכן ימתין עד שיצטנן 

 הסיר ואז יערה התבשיל, והקדרה אסורה. 

אם יש בו ס', הוא מותר. –המ' פסק כסמ"ק, שאם נפלה כנגד התבשיל 
הקדרה אסורה. )ויערה התבשיל מיד. ש"ך(. ואם  וכ' הרמ"א שמ"מ

ימתין שיצטנן ואז יערה התבשיל )והקדרה –נפלה במקום הריק 

                                                           
במשהו, באיסור משהו, רק כשהחתיכה בלעה מאיסור משהו, יל"ע דיי"נ אוסר  18

אין דין חנ"נ על התבשיל, אך לא בדבר לח  ונתבשלה עם אחרות ואח"כ הוציאוה,
 שלא שייך להוציאו, עי' בט"ז ובנקה"כ.

 כך ציין הב"י. 19
הש"ך כ' שיותר מדוייק לומר שאסרה ס' פחות מעט כנגדה, וא"כ עכשיו יש  20

עט" של טיפות איסור, וא"כ להתיר התבשיל, צריך שיהיה בקדרה "ס"א פחות מ
 בו ס' פעמים "ס"א פחות מעט". והפוסקים כתבו בקירוב.
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אסורה(. אך כ' המ' שמנהג העולם שכשנפל במקום הריק לאסור. ופי' 
הט"ז שנהגו לאסור את התבשיל אפי' לאחר שהקדרה תצטנן )כיון 

שנאסרה וחזרה שחיישי' שמא עלתה רתיחה מהתבשיל ונגעה בדופן 
. ומהש"ך נראה שגם הוא פי' שזו כוונת המנהג 21לתבשיל ואסרתו(

שהזכיר השו"ע )ולכן כ' שנהגו זאת רק בקדרה ישנה ב"י ואין בתבשיל 
ס' פעמים ס' כנגד הטיפה(, אך כ' שבפועל לא נהגו כהשו"ע, אלא אם 
הקדרה הצטננה, מותר לערות. )רק שאסור לערות קודם הצינון מהצד 

(.  עוד הביא המ' שבשעת הדחק, יש המתירים את התבשיל אפי' האחר
אם נפלה הטיפה במקום הריקן, אם יש בתבשיל ס' כנגד הטיפה. וכ' 
הרמ"א "והכי נהוג". )ואם יש לו אפשרות, ימתין עד שיצטנן, ואם אין 

 לו שהות, יערה מהצד האחר(. 

ו( כיצד שייך לומר בטיפת חלב שנפלה על סיר של בשר דין 
'קדירה חדשה'? הרי כעת כבר התבשל בה בשר וא"כ טיפת 
 החלב כבר פוגשת בסיר זה בליעת בשר! )ג' תירוצים בש"ך(.

 )ש"ך סקכ"ג(

. )הנה, כאן מיירי שהטיפה נפלה על הדופן שלא כנגד הרוטב, ובזה כ' 1
המ' שאסור לערות מצד נפילת הטיפה, כיון שחיישי' שהטיפה אסרה 

יערה התבשיל, הוא ֵיַאסר. וע"ז כ' הרמ"א דזה נ"ט חלקים כנגדה, וכש
שאז אמרי' שהבלוע נ"נ, אך –שיש בה מאכל בלוע –רק בקדרה ישנה 

שאין בלוע, לא נ"נ, א"כ סגי בס' כנגד הטיפה. והק' –בקדרה חדשה 
-הש"ך, הרי מיירי בקדרה שמבשלים בה בשר, וא"כ היא כבר ישנה 

שאם נימא שדבר –נ שיש בה בלוע! ומתרץ, ש(יש להתיר מכח ממ"
שנוגע בקדרה אינו מפעפע ממקום למקום, הרי שהתבשיל נבלע רק בצד 

שלא כנגד –שכנגדו, ואילו הטיפה נפלה בחלק העליון של הקדרה 

                                                           
הפרישה שכ' שרק נהגו שאם עירה בעוד הסיר רותח, התבשיל אסור  עתודלא כד 21
אפי' שעירה מהצד האחר )דמדינא התבשיל מותר )רק שאסור לכתחילה שמא –

לאסרו שחששו שמא הטיפה התפשטה לרוחב הסיר יגע בצד האסור( אך נהגו 
 ואסרה גם את הצד האחר(. 
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ששם אין בלוע. ואם נימא שהטיפה מפעפעת ממקום נפילתה –התבשיל 
ומגיעה למקום שכנגד התבשיל )ששם יש בלוע(, הרי א"כ גם התבשיל 

ועולה, וא"כ חשיב שהטיפה נפלה כנגדו, וסגי בס' כנגד הטיפה. מפעפע 
. מיירי שהטיפה נפלה בשעה שהקדרה כבר הספיקה להתחמם )לחום 2

, ולכן התבשיל עדיין לא 22יד סולדת( ואילו התבשיל עדיין לא התחמם
. מיירי שקודם הכניסו מים 3הספיק להבלע בקדרה אלא רק הטיפה. 

ק אח"כ הכניסו הבשר, נמצא שבשעה בקדרה ואז נפלה הטיפה ור
שהטיפה נפלה, עדיין לא היה בקדרה בשר בלוע, רק מים, וא"כ אין 

 . 23הטיפה אוסרת את כל המים, כיון שאין כאן איסור כלל

ז( סיר שגלש ממנו חלב רותח והגיע עד לסיר בשרי שבצדו, 
 )רמ"א ס"ז(  מה דין הסיר והתבשיל שבתוכו ומדוע?

ח )ואצ"ל עומד על האש(, הרי שיש כאן דין של אם הסיר הבשרי רות
חם לתוך חם, והסיר והתבשיל נאסרים, ובכדי להתיר התבשיל בעי' ס' 
כנגד החלב. ואם הסיר הבשרי צונן, אין לאסור התבשיל, כיון שתתאה 

, 24גבר, והסיר נחשב תתאה )והוא צונן(, אלא שאם הקילוח לא נפסק
ש כאן דין עירוי מכלי ראשון והחלב היה רותח במקום שנגע בסיר, י

שאוסר בכ"ק, ולכן הסיר הבשרי נאסר, אך התבשיל שבתוכו מותר, כיון 
. )אך אם החלב הרותח נשפך על הכירה בסמוך 25שהסיר הוא כקליפה

לאש, הוא אוסר את הסיר והתבשיל אפי' אם הסיר והתבשיל צוננים, 
נפסק, יש  ובכדי להתיר התבשיל צריך לשער בו ס'. ט"ז( ואם הקילוח

                                                           
שהרי הקדרה מתחממת ישירות מהאש, ולכן שייך שהקדרה תהיה חמה,  22

והתבשיל עדיין לא יהא חם. ויל"ע בזה, דלכאו' רק תחתית הקדרה שעומדת על 
ואין האש שייך שתתחמם לפני התבשיל, אך דופן הקדרה אינו חם לפני התבשיל )

לומר דמיירי שהטיפה נפלה על דופן שכנגד האש, שהרי בכה"ג, מותר אפי' 
 בקדרה ישנה, שהאש שורף, כמ"ש בס"ו(.  

ק', דמ"מ כשהכניסו את הבשר, הוא נבלע בקדרה שבתוכה הטיפה, והבשר  23
 מתערב בה! וכן הק' החוו"ד )הובא באמרי בינה(, ע"ש. 

 הכירה, אך לא נפסק, ה"ז כעירוי מהאויר.אפי' שלא נפל מהאויר, אלא נזחל על  24
 ש"ך סקל"ה. 25
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. כך עולה 26לו דין של כלי שני שאינו אוסר אפי' בכ"ק, ואפי' הסיר מותר
 מהרמ"א.

והט"ז כ' שקילוח הנופל על קדרה אין כאן דין "עילאה" ו"תתאה" )כיון 
שאינו נוגע במאכל עצמו( אלא זהו כדין איסור שנגע בהיתר שלצידו, 

. אלא שהרמ"א 27"קשמעיקר הדין, אם א' חם וא' צונן, אינו אוסר אלא כ
החמיר בדין נוגעים זב"ז )אפי' במליחה(  לאסור הכל )ולשער בס'( 

 –אא"כ יש הפס"מ, וא"כ גם חלב רותח שנפל על קדרת בשר צוננת 
התבשיל אסור אא"כ יש בו ס' כנגד החלב, אא"כ יש הפס"מ )שאז נאסר 

 רק כ"ק, והיינו הסיר בלבד(. 

ו, אמו ראתה שהוא ח( ילד הסתובב במטבח ובידו שקית שוק
לא נזהר ונתז ממנה טיפות על הכירה שבסמוך, שעליה עמדו 
שלושה סירים בשריים האחד מכוסה וניתז ע"ג המכסה 
מלמעלה, השני היה פתוח רק שאינה יודעת על איזה חתיכה 
נפלה הטיפה, ובשלישית עדיין לא הכניסה בו את הבשר 

 ירים הללו?וניתז מבחוץ כנגד המים, מה דינם של שלושת הס

אם הסיר כבר התחיל לרתוח בשעת –הסיר הא' )שניתז על מכסהו( 
זה נחשב כאילו שהטיפה נפלה על דופן  -נפילת הטיפה, לד' הרמ"א 

התבשיל –הסיר כנגד הרוטב, )ולכן אם יש בתבשיל ס' כנגד מה שניתז 
–מותר, והסיר אסור )וצריך להגעילו(, וכנ"ל בת' ה'(. ולד' הרש"ל 

( אם אין בכיסוי ס' )צ"ל: ס' פעמים ס''א. -מותר אך הכיסוי)התבשיל 
פמ"ג( כנגד הטיפה, הוא אסור. והט"ז הסכים עימו במקום שיש חשש 
לאיסור תורה )דשמא בשעת נפילת הטיפה, הרתיחה לא עלתה לכיסוי, 

                                                           
 ש"ך סקל"א. 26
)ולפ"ז קילוח צונן שנפל על קדרה חמה יש להקל שהקילוח אוסר רק בכ"ק,  27

 אלא שאין להקל כנגד הרמ"א(.
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והכיסוי נאסר( דספק דאו' לחומרא. אך באיסור דרבנן, כגון שיש בסיר 
 . 28בשר עוף, יש להקל

הרי שאין הטיפה  –ואם הסיר עדיין לא היה רותח בשעת נפילת הטיפה 
מפעפעת לתבשיל ולכן הוא מותר אפי' אין בו ס' כנגד הטיפה. כ"כ 

"א( הרמ"א בת"ח. וכ' הט"ז דמ"מ הכיסוי אסור )אם אין בו ס' )פעמים ס
כנגד הטיפה, שהוא רותח כיון שהוא מונח על הקדרה שעל האש(.  

 סקכ"ח()רמ"א ס"ז. ט"ז 

למ' יש לנער הכל, וליתן לגוי לטעום  -שניתז על חתיכה א'( -הסיר הב' )
התבשיל והסיר( מותר. ואם -מהתבשיל, ואם אין בו טעם שוקו, הכל )

אם ניער מיד,  -התבשיל והסיר( אסור. ולרמ"א-יש בו טעם שוקו, הכל )
 שנשפך, ואם לא ניער מיד, שוב לא 29יש לשער בתבשיל ס' כנגד השוקו

יועיל לנער,  דהחתיכה כבר נאסרה, ואין החלב יוצא ממנה ע"י הניעור, 
וממילא בכדי להתיר את התבשיל צריך לשער בו ס' כנגד החתיכה 
האסורה. ומכיון שלא ידעי' איזו היא נראה שמספק יש לשער כנגד 
החתיכה הכי גדולה, ואם יש ס' אזי הרוטב והירקות וכד' מותרים, אך 

כולן אסורות, שהרי חה"ל אינה –ראויות להתכבד אם הם –החתיכות 
אם יש לפחות ג' חתיכות –בטלה אפי' באלף, ואם אינן ראויות להתכבד 

                                                           
 ומהש"ך בסקל"ז שהביא רק ד' הרמ"א בת"ח, משמע שפוסק כמותו. 28
ולא כנגד כל השוקו, וכדין ירקות נראה דסגי לשער בס' כנגד החלב שבשוקו,  29

הבלועים מבשר שמשערים רק כנגד הבשר, וכמ"ש בסי' צד ס"ו. )אלא שבד"כ 
 רוב השוקו הוא חלב(.
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  32ולד' הרמ"א .31)אך אין לאדם א' לאכלם בבת אחת 30אזי בטלה ברוב–
 )ס"ב(   .(34 33לא יאכלם אדם אחד, אלא יש לחלקם בין ב' בנ"א

הביא בשם האו"ה שהבשר הט"ז -שניתז על המים( -הסיד הג' )
שנתבשל בו אח"כ )אפי' בתוך מעל"ע( מותר אפי' אם לא היה במים ס' 

, מכח ממ"נ: דאם הטיפה נשארת בדופן ואינה מפעפעת 35כנגד החלב
למים, א"כ גם בבישול הב' של הבשר לא תפעפע בו, ואם הטיפה 
מפעפעת למים, הרי חלב במים אינם דבר איסור,   לכן אין לומר שכל 

מים נחשבים לחלב ונצטרך לשער כנגד המים שחזרו ונבלעו בקדרה ה
)שרק כשיש איסור אמרי' שהכל נעשה איסור(, אלא יש לדון רק כנגד 
החלב כפי שהוא מעורב במים, והיינו דאף שהטיפה יצאה למים, אך 
הרי המים שמעורבת בהם הטיפה חוזרים ונבלעים בקדרה, אך לא כל 

                                                           
והיינו דבכדי להתיר החתיכות בעינן שיהיה בכל התבשיל ס' כנגד החתיכה, כיון  30

קט שנתבשלו יחד, וגם שיהיה רוב חתיכות היתר, כדין יבש ביבש, וכמבו' בסי' 
ס"א בש"ך סק"ד. והנה, הש"ך כאן בסק"ז כ' ששאר החתיכות שנגעו בחתיכה 
האסורה צריכים נטילה, ובנדון שבשאלה שלא ידעינן איזו היא החתיכה, לכאו' 

 כל החתיכות מותרות מספק בלא נטילה. ויל"ע.
 שו"ע סי' קט ס"א. והביא שי"א שאסור לאדם א' לאכלם אפי' זה אחר זה.  31
 .סי' קט שם 32
הרמ"א שם הביא שיש מחמירין להשליך חתיכה אחת או ליתנה לגוי. אך כתב  33

ע"ז שאינו אלא חומרא בעלמא ומשמע שדעתו שאין צריך לחשוש לזה.  ובספר 
( כתב שע"פ מנהג הרמ"א יש 29הע'  179שמירת הכשרות להרב גדסי )עמ' 

שם שגם  . )גם מה שמשמעדק אבמחכ"ת, ללהשליך את אחת החתיכות לאיבוד. ו
, שהרי המ' דק אל להמ' לא יאכל את כל החתיכות אדם אחד אלא כמה אנשים,

כתב בסתמא שמותר לאדם אחד לאכלם )בזאח"ז(, ורק שהביא שי"א שלא יאכלם 
 אדם אחד. וא"כ דעתו לפסוק כדיעה א', שהרי סתם וי"א הלכה כסתם, כידוע(. 

. ולכאו' נראה שכיון שאין יל"ע מה הדין אם יש כאן חתיכה א' הראויה להתכבד 34
אנו יודעים בוודאות שהטיפה נפלה עליה, לכן יש להתיר הכל. אך יל"ע מה הדין 

 אם רוב החתיכות הם ראויות להתכבד?. 
הט"ז לא הזכיר אם מיירי שנפל כנגד המים או כנגד הריקן. אך באו"ה )הובא  35

יקן )שאז דינו בפמ"ג( מפורש שהיתר זה הוא רק בנפל כנגד המים ולא כנגד הר
 כמו בנפלה בשעת בישול הבשר. פמ"ג(. 
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, וזוהי 36ק לפי ערך עירוב הטיפה במיםהטיפה חוזרת לקדרה אלא ר
כמות מועטת מאד, ומסתמא יש בבשר ס' כנגד זה, ולכן הוא מותר.  

 דלכתחילה אין לבשל בשר בסיר)אלא שכ' הט"ז דזהו בדיעבד, ומשמע 
זה, ונראה דהטעם הוא משום דאין מבטלין איסור לכתחילה, אא"כ היה 

 במים ס' כנגד החלב( )ט"ז סקכ"ד( 

 סימן צג

ט( אדם שבישל בשר בסיר חלבי ב"י ואח"כ בעשרים וארבע 
)שו"ע  השעות הקרובות בישל בה בשרי או חלבי מה דינם?

 ס"א. ש"ך סק"ג(

אם בשעה שבישל את התבשיל האחרון כבר עברו כ"ד שעות מהבישול 
התבשיל הבשרי מותר, ואם בישל  -של החלב, אם בישל תבשיל בשרי

כנגד כל הבשר  37אסור )אא"כ יש בו ס'התבשיל החלבי  -תבשיל חלבי
שנתבשל בתוך כ"ד שעות(. ואם בשעה שבישל את התבשיל האחרון 
עדיין לא עברו כ"ד שעות מבישול החלב, אזי אפי' בישל תבשיל בשרי 

, 38הוא אסור )אא"כ יש בו ס' כנגד החלב(. )ובכל אופן הקדרה אסורה–
גד החלב הראשון, מלבד לד' בעל העיטור שסובר שאם בבשר היה ס' כנ

 הוי כהגעלה והקדרה מותרת אפי' לבשר או חלב, ולא קיי"ל כוותיה(.

י( מי שהניח בטעות מכסה חלבי צונן על סיר בשרי )שיש בו 
בשר( באמצע הבישול והוא נזכר בכך מיד )בעודו צונן( מה דין 
הכיסוי הקדרה והמאכל, והאם זה משנה אם הכיסוי בן יומו 

 ט"ז סק"ב. ש"ך סק"ד()רמ"א ס"א.  או לא?

                                                           
וכגון אם הטיפה היא אחוז א' מהמים, ומתוך המים נבלע בקדרה אחוז א', הרי  36

 שבתוך אחוז זה יש אחוז א' של חלב, והיינו א' מתוך עשר אלף מכל המים.
היינו לדעת הרמ"א. או למ' כשאין קפילא, אך כשיש קפילא, יטעימנו לקפילא  37

 ואם יאמר שאין בו טעם בשר, החלב מותר. ש"ך סק"א.
לא רק לבשר או חלב אלא אפי' לשאר דברים, שהרי בישלו בה חלב ובשר בתוך  38

 מעל"ע.
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אם הספיק להסיר את הכיסוי לפני שהזיעה עלתה לכיסוי, והכיסוי נשאר 
גם הכיסוי( מותר, שאין איסור הבלוע בכלי עובר מכלי -יבש, הכל )

, אך אם הזיעה כבר עלתה לכיסוי, והיא שם בחום של 39לכלי בלא רוטב
בשיל נאסר. , וגם הת40יד סולדת, אזי הכיסוי נאסר, וכן  הקדרה נאסרה

התבשיל מותר אך המכסה והקדרה  –ואם יש ס' בתבשיל כנגד הכיסוי 
. וכ' הרמ"א שנוהגים להחמיר בזה אפי' אין הכיסוי בן יומו, 41אסורים

 .42אך יש להקל במקום הפסד

לבית -וכ' הט"ז והש"ך שאין להחמיר אלא בכיסוי שיש בו חלק צר )
לא בכיסוי רחב או  , אך43אחיזה( שחיישי' שנשאר שם שיירי המאכל

בכיסוי נקוב. )אלא שמ"מ, המכסה עצמו לעולם אסור אפי' אינו ב"י, 
 (.  44שהרי הוא בלע מהבשר עצמו

לכאו' באופן שמחמירים שהכיסוי נחשב כב"י, אזי גם הקדרה נאסרת, 
( 196וכדין כיסוי ב"י. אך בספר שמירת הכשרות להרב גדסי )עמ' 

וי והתבשיל, אך הקדרה עצמה מבואר שהחומרא היא רק לגבי הכיס
 מותרת. וצ"ע מקורו.

                                                           
 כמ"ש בש"ך סי' קה סקכ"ב. 39
 מהזיעה של המכסה. 40
וכדין טיפת חלב שנפלה על דופן הקדרה מבחוץ, שאף כשיש ס'  )ואפי' ס'  41

הטיפה, הקדרה אסורה )דחיישינן שהטיפה נשארה  פעמים ס'( בתבשיל כנגד
בדופן הקדרה ולא פיעפעה ואסרה חלק הדופן שאין בו נ"ט( וכמ"ש בסי' צ"ב 

 ס"ו ברמ"א. 
 משמע אפי' הפסד קצת. פמ"ג. 42
 ולד' הט"ז, סגי לשער בזה בס' כנגד החלק הצר.  43
לכתחילה וכדין כף חולבת שאינה ב"י שתחבה לקדרה של בשר, שהכף אסורה  44

בין עם בשר ובין עם חלב כמ"ש בסי' צ"ד ס"ד )ולשאר דברים מותר, אלא 
 שלרמ"א בס"ה שם נוהגים להחמיר, א"כ צריך להגעילה(.
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יא( מאכל איסור )כגון ֵחלב בצירי( היה במחבת למטה ועולה 
)פ"ת  משם הבל ולמעלה בסיר יש מאכל כשר מה דינו ומדוע?

 סימן צב סק"ו( 

הפ"ת הביא מהפמ"ג שאפשר שהמאכל מותר, כיון שרק זיעה של 
 משקה אוסרת ולא זיעה של מאכל. 

שהיה עשרים וארבע שעות בסיר ואחר שהוריקו  יב( חלב
)סימן  ממנו החלב בשלו בו בשר מה דינו ומדוע )פרט הטעמים(

 צג ט"ז סק"ב. פ"ת סק"ה(

הכלי נחשב בן יומו, ולכן החלב אסור )אא"כ יש בו  45לד' הט"ז והש"ך
ס' כנגד החלב(, ואפי' אם הכלי ישן, כיון שבשיעור זמן של כ"ד שעות, 

ן בולע, ודלא כהלבוש )והב"ח( שסו' שכלי ישן אינו בולע אפי' כלי יש
. ובי' הט"ז שאע"פ שהכלי הישן כבר שבע 46אפי' בשיעור זמן כזה

מלבלוע, מ"מ ע"י שיעור כ"ד שעות, הוא פולט הבלוע שבתוכו ובולע 
שאמנם הוא  -מה שנמצא בו. והחוות יאיר )הובא בפ"ת( ביאר באופ"א

אך מ"מ הוא בולע מהטעם של המאכל אינו בולע ממה שיש בו בעין, 
 שבתוכו.    

                                                           
 בנקה"כ סק"ג. –שהסכים עם הט"ז  45
 אך בכלי חדש גם הלבוש מודה שהכלי בולע. 46
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 ה"צ ,ד"סימנים צ

 סימן צ"ד

מתי כלי חלבי )כף סכין וכיו"ב( נחשב לכלי 'בן יומו' א( 
שאוסר באם תחבו אותו לקדרה בשרית )או להיפך( פרט: 
כיצד קיבל הכלי את טעם החלב )כלי ראשון, כלי שני, עירוי, 

 )רמ"א ס"א. ט"ז סק"א. נקה"כ סק"א( כו'(

הרמ"א כ' שרק אם הכניסו אותו לכ"ר נחשב שבלע טעם החלב )ולא 
בעין ועירו  1כשהכניסוהו לכ"ש(. הט"ז כ' שה"ה אם היה על הכלי חלב

עליו מכ"ר, שזה מחשיב אותו ככ"ר. ונה"כ השיג ע"ז שבכה"ג בלע רק 
לשער ס' כנגד בקליפה(.  כ"ק )א"כ כשהכניסוהו לקדרה בשרית יצטרכו

וכתב הפמ"ג שהט"ז כ' זאת לפי דעתו בסי' צה סקי"ב( שמחמיר בעירוי 
 . 2כדעת הרש"ל לאסור כולו

. כשאין 1ב( כף חלבי שנתחבה לתוך תבשיל בשרי: מה הדין 
. באם יש שישים 2 )שו"ע ס"ג, ש"ך סק"ט(  ?שישים כנגדה

דרה , דין הכף הק?. באם הכף אינה בת יומה3 ?כנגדה
 )שו"ע ס"ד( .והתבשיל

.התבשיל והקדרה 2התבשיל, הכף והקדרה. )פשוט(  –.הכל אסור 1
( אפי' למאכלים פרווה )וצריך 3מותרים והכף אסור להשתמש בה )בחם

אסורה לשימוש  -מותרים. הכף –. הקדרה והתבשיל 3להגעילה(. 
)בחם( בבשר או בחלב לכתחילה, אך בדיעבד אינה אוסרת, ולשאר 

שנהגו לאסור גם  4מותרת אפי' לכתחילה. אך הביא הרמ"א דברים
 לש"ד.    

                                                           
 שהכלי נעשה חלבי. –הט"ז כ' בשר, אך ה"ה שאם היה חלב  1
 כ' הדגו"מ.וכעי"ז  2
 היינו אם הכף חמה או שהמאכל חם. 3
 בהגה"ה לסעי' ה'. הובא בש"ך בסי' צ"ג סק"ג ובפמ"ג כאן.  4
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.כשאחד 1ג( כף חלבי שנתחבה לתבשיל פרווה בכלי בשרי: 
 )רמ"א ס"ה. ש"ך סקי"ח )ט"ז סק"ח((    מהם אינו בן יומו

.כששניהם בני יומן ויש בתבשיל שישים כנגד הכף )דין 2
 )רמ"א ס"ה. ש"ך סקי"ז(הכלים, דין המאכל( 

לכו"ע מותר )שהרי בלע נ"ט בנ"ט מטעם פגום(.  -הכלי שהוא ב"י .1
הביא הרמ"א שנוהגים להחמיר לאכול  -לגבי המאכל והכלי שאינו ב"י 

המאכל רק כמין הכלי שהוא ב"י, ולאסור את הכלי שאינו ב"י, וכ' ע"ז 
שאינו אלא חומרא בעלמא, דמדינא הכל שרי. הש"ך כ' שלפ"ז משמע 

ילה לאכול המאכל עם מאכל ממין הכלי שאינו ב"י שמדינא מותר לכתח
)רק שהחמירו לאכול רק עם המין של האינו ב"י(, והק' ע"ז שזה אסור 
לכתחילה לד' הרמ"א שאסר לכתחילה לאכול דגים שנתבשלו בקדרה 
בשרית )ב"י( עם חלב )אלא רק בדיעבד כשכבר נתערבו בחלב(. לכן 

-דוקא בכלי של בשר ) גרס "במין הכלי" והיינו שהחמירו לאכול
כשהבשר הוא הב"י( ולא בכלי חלב, אף שמדינא מותר לאכלו אף בכלי 
חלב )וכן מבו' בת"ח(.  אך הש"ך עצמו כ' )במוסגר( שלדעתו יש להתיר 
לאכול המאכל עם מין המאכל הב"י, כיון שהטעם מאינו ב"י הוא טעם 

 . 5הפגום, וטעם פגום אינו אוסר בנ"ט בנ"ט ומותר אפי' לכתחיל

)הט"ז הביא את דעת המהרש"ל שיש לאכול התבשיל רק בכלים חדשים 
ולא בכלים של בשר או חלב. הט"ז כ' שזו חומרא יתירה, ודי להחמיר 
בחומרא שהביא הרמ"א לאכול במין הב"י. אמנם, הפמ"ג ביאר 
שהרש"ל כ' זאת רק כשהכף היה מלוכלך בבשר, אף שהיה ס' כנגדו. 

"ל שמותר לאכול המאכל עם מין הקדרה אך כשהכף נקי, ס"ל לרש
אם נתבשל בקדרה של חלב, מותר לאכלו בחלב, אף  –ממש, וכגון 

שהכף הבשרית הייתה ב"י. וכן הביא הט"ז בשם המהרש"ל בסי' צ"ה 

                                                           
וכמו שהתיר הרמ"א דגים שנתבשלו בקדרה של בשר שאינה ב"י לאכלם  5

 לכתחילה בחלב, כיון שקיבלו מהקדרה טעם פגום. 
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)וביאר שם הט"ז שמה שהרש"ל התיר לאכול במין הקדרה היינו כשהיה 
 ס' כנגד הכף(.  

, ומותר לאכול המאכל עם איזה כמובן שלד' המ' אין כל חומרות אלו
א( מין שרוצה )וכן הכלי שאינו ב"י לא נאסר( שהרי מתיר )בסי' צה ס"

 לאכול מאכל שנתבשל בכלי ב"י עם המין ההפכי.     

. הרמ"א כ' שהכל שרי. הש"ך ביאר שבזה אין מנהג לאסור. וכן מבואר 2
שיל בט"ז. ומהרמ"א מוכח שאפי' הכף מותרת )שהרי זה שהקדרה והתב

(, הט"ז ביאר שזהו רק לטעם הב' בדין קערות 6מותרים כבר כ' המ' בס"ג
בשריות שהודחו ביורה חולבת. )א"כ מוכח שהרמ"א תופס טעם זה 
לעיקר(. ומהש"ך בסק"ח נראה שהכף אסורה, כנראה מצד החשש שמא 
הכף נגעה בקדרה עצמה בלא המים, וכהטעם הא' בדין הנ"ל. ומה שכאן 

' את הכף, צ"ל דמיירי בידוע שהכף לא נגעה בקדרה הרמ"א התיר אפי
 עצמה. )פמ"ג )שפ"ד סקט"ז((.  

ד( תפו"א גדול שהתבשל בסיר יחד עם חתיכת בשר קטנה 
ואח"כ הוסיף לבשלו בסיר חלבי, כיצד משערים תכולת הסיר 
כנגד מה שנכנס לתוכו, ובאם יש שישים האם גם התפו"א 

 ע ס"ו. ש"ך סקכ"ג()שו" ?עצמו )הבלוע מבשר( יהא מותר

משערים כנגד חתיכת הבשר, וא"צ לשער כנגד כל התפו"א )שו"ע(. ואם 
 .  7יש ס', גם התפו"א מותר )ש"ך בשם מהר"ם מלובלין(

ה( מי שחתך שניצל רותח בסכין חלבי בתוך המחבת או 
)פרט: סכין בת יומא או לא,  ?הצלחת, מה דינו של שניצל זה

                                                           
 כ"כ הפמ"ג בשפ"ד סק"ח. 6
הוא רק כשלא נתבשל עם חלב ממש אלא בקדרה  רעק"א כ' שלכאו' כל דין זה 7

חלבית, אך אם נתבשל עם חלב ממש, הירק הבלוע מבשר, בולע מהחלב ונאסר, 
וצריך ס' כנגד כל הירק,  וגם אם יש ס', הירק נשאר אסור. אך כ' שמהמהר"ם 
משמע שאפי' אם נתבשלו בחלב, סגי בס' כנגד הבשר, ואם יש ס' כנגד הבשר, גם 

 ים.הירקות מותר
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–"ע ס"ז ורמ"א. ט"ז סקי"ג. סקי"ד )שו   ומה משערים בסכין זה(
 ט"ז סקי"ב. ש"ך סקכ"ח(-לגבי צלחת( )לגבי מה משערים בסכין 

המחבת היא כ"ר, ובסכין יש דוחקא דסכינא,  –שניצל רותח שבמחבת 
ולכן הטעם הבלוע בסכין נבלע בכל החתיכה, וצריך לשער בחתיכה ס' 

 –ין אינו ב"י כנגד )המקום שחתך ב(סכין. והיינו בסכין ב"י. אם הסכ
א"צ ס', רק יש לקלוף מהבשר במקום החיתוך. הט"ז כ' שאפי' בסכין 
שאינו ב"י, אם הסכין אינו נקי, או אם אין ידוע אם הסכין נקי, שאז 
מסתמא אמרי' שאינו נקי, צריך שיהיה בבשר ס' כנגד השמנונית, ואם 

גם אם לאו, הבשר אסור. )וכ' שזה דלא כב"ח( ועוד כ' שגם בסכין ב"י, 
יש ס' בבשר, מ"מ הבשר צריך קליפה. גם הש"ך )בנקה"כ( הסכים לזה 

א"צ קליפה אלא הדחה בלבד  –)וכ' שגם ד' הב"ח כן(. )אם הסכין נקי 
 ( )אלא שאם הסכין ב"י, צריך לשער ס' בבשר, כנ"ל((.8)ע"פ ד' הש"ך

הצלחת היא כ"ש, ולד' הרמ"א כ"ש אינו מבשל  –שניצל רותח בצלחת 
נגד כרק מבליע ומפליט כ"ק, ולכן הבשר מותר אפי' אין בו ס' )אפי' לא 

השמנונית(, רק שצריך קליפה מחמת השמנונית )וה"ה לבשר צונן(. 
 הרש"ל מחמיר וסו' שבשר שהוא דבר גוש, גם כשהוא בכ"ש דינו ככ"ר.

לו להחמיר כרש"ל היכא שיש גם הטעם דדוחקא  הט"ז כ' שנראה
דסכינא, וכבנדו"ד. הב"ח כ' שהסכין נאסר מחמת שבולע טעם הבשר, 

 אך הבשר לא נאסר, שאין בכחו להפליט טעם הבלוע בסכין ולבלעו. 

כ' השו"ע שיש לשער רק כנגד המקום  –כשצריך לשער כנגד הסכין 
גד חלק המתכת שלא שחתך, )ודלא כד' ר' פרץ שהצריך לשער גם כנ

חתך, מחמת שסו' שנפלט גם הטעם הבלוע שם(. הט"ז הביא את ד' 
הרש"ל שאמנם יש לשער רק כנגד החלק שחתך בו, אלא שא"א להאמין 
לאדם שאומר ברי לי שחתכתי רק בחלק מסויים, דכל מילתא דלא רמיא 
עלי' דאיניש לאו אדעתיה, וחיישי' שחתך יותר מבלי להבחין, ולכן יש 

ער כנגד כל הלהב )אך לא כנגד הידית, אפי' היא ממתכת, דלא כר"פ, לש

                                                           
 בסקכ"ט. 8
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כנ"ל(. נראה שהט"ז מסכים לרש"ל. אך הש"ך כ' שאנו מאמינים לאדם 
שאומר ברי לי בכמה חתכתי. אלא שכשהאדם עצמו אינו זוכר, יש 

 לשער כנגד כל הלהב, שכך הדרך לחחוך.    

ת )בת יומא( ו( מאכל חלבי רותח שהונח בטעות בצלחת בשרי
מה דינו של המאכל, והאם זה משנה אם הצלחת הייתה חמה 

 )שו"ע ס"ח. ש"ך סקל"ג(או צוננת?   

. הש"ך הוכיח שכוונתו אפי' כשהצלחת 9המ' כ' שהמאכל צריך קליפה
חמה. אך הש"ך הק' שכשהצלחת חמה יש לאסור את המאכל בכדי 

חלוחית, האיסור נטילה. וכ' שי"ל שמיירי שהמאכל יבש, אך אם יש בו ל
מתפשט בכדי נטילה.  הרמ"א לא השיג על המ', ומזה מוכח שמודה 
למ'. והק' הש"ך שהרי לדעת הרמ"א איסור חם שנפל עליו היתר חם 
ואין רוטב, אוסר בכדי נטילה. ורצה ליישב שבכלי אינו נאסר אלא 

 בכ"ק, כיון שאין האיסור בעין. אך בסוף סיים הש"ך: "ומ"מ צ"ע".

 :יש לנהוג במקרים דלהלן כשיש ספק/חוסר וודאות ז( כיצד
 . באם הכלי2)טור )ושו"ע( סי' צד ס"ז(  . אם הכלי בן יומו או לא1

.כמה מן הכלי נתחב 3)סי' צה ש"ך סק"א(   היה מקונח או לא
 )סי' צד ש"ך סק"א )וברעק"א שם(   במין שכנגדו

ים כלים הנמצא. סתם כלים מקונחים, אא"כ הם 2. סתם כלים אינן ב"י. 1
ח ביורה להדחה, שסתמן שאינם מקונחים. )כמו כן סתם סכין אינו מקונ

. יש לשער כנגד כמה שרגילים לתחוב בתוך 3)סי' צד ש"ך סקכ"ט((. 
את כל  –רגילים לתחוב את ראש הכף )העיגול(, ובסכין  –המאכל )בכף 

 הלהב )ש"ך סקכ"ח((. 

 סימן צה

בשר כו'" )מקור הדין של ח( בסוגיית "דגים שעלו בקערה של 
נ"ט בר נ"ט( נחלקו הראשונים באיזה אופן מדברת הגמ', 

                                                           
 ולכאו' גם הקערה אסורה בכ"ק )ואם א"א לקלפה, אסורה( 9
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)ציין גם מה הכוונה  ?כיצד מכריעים בזה האחרונים להלכה
)טושו"ע ס"א. רמ"א ס"ב. ש"ך סק"ג,   של 'לכתחילה' בדין זה(

 סק"ד. ט"ז סק"ד(

. רק אם עלו בקערה של בשר מותר לאכלם 1ג' שיטות בראשונים: 
בכ"ק, אך אם נתבשלו בקדרה  –ב, כיון שבלעו רק מעט טעם בשר בחל

של בשר אסור לאכלם בחלב, כיון שקיבלו את כל טעם הבשר הבלוע 
. גם אם נתבשלו בתוך מים כך שלא נגעו 2בקדרה )ריב"ן בשם רש"י(. 

בדופני הקדרה )של בשר( מותר לאכלם בחלב, אך לא בנצלו בלא מים 
בדופני הקדרה, כיון שההיתר של נ"ט בר נ"ט )או בקצת מים( כך שנגעו 

הבשר  –הוא רק כשיש ג' נותני טעם ולא ב', ובנתבשלו יש ג' נותני טעם 
בקדרה, הקדרה במים, המים בדגים, ורק אח"כ הונחו הדגים בחלב. אך 

הבשר בקדרה והקדרה בדגים, וזה אסור  –בניצלו יש ב' נותני טעם 
, דסגי בב' נותני טעם )רמב"ם(.  המ' . אפי' נצלו מותר3)סה"ת, רא"ש(. 

פסק כדיעה הג' שאפי' ניצלו מותר לאכלם בחלב. והרמ"א פסק כדיעה 
 –הא'  שרק אם עלו מותר ולא בנתבשלו ו)אצ"ל( נצלו. אך בדיעבד 

התיר הרמ"א לאכלם  – 10והיינו כשכבר הניחו את הדגים בתוך החלב
אפי' נצלו. הש"ך הביא שהרש"ל סו' שאם ניצלו, אסור לאכלם בחלב 
אפי' בדיעבד, ורק בנתבשלו מותר לאכלם בדיעבד )והיינו שאפי' 
בדיעבד בעי' ג' נותני טעם, כד' סה"ת(.  וכ' הש"ך, דגם לד' המ' שהתיר 

בשר,  נ"ט בר נ"ט, זהו רק כשכבר בישל או צלה את הדגים בקערה של
שאז מתיר המ' לכתחילה להניחם בחלב ולאכלם. אך מ"מ מודה הוא 
שלכתחילה אסור לבשלם )או לצלותם( בקדרה של בשר ע"מ לאכלם 

. אך בבדק הבית )להב"י( כ' שמותר אפי' לבשל )או לצלות( 11בחלב
 בקדרה של בשר ע"מ לאכלם בחלב. 

                                                           
 אך אם נתבשלו ועדיין לא הניחם בחלב, אסור לו להניחם בחלב. 10
ואם עשה שלא כדין ובישל ע"מ לאכלם בחלב, י"א שאסור לאכלם בחלב.  11

ואפשר שבכה"ג אפי' כבר נתערבו בחלב, אסור לאכלם כך. עי' פמ"ג משב"ז 
 .סק"ד
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כוונתו  ובדעת הרמ"א שב"עלו" התיר לכתחילה, נח' האחרונים האם
שרק כשכבר עלו בקערה של בשר מותר להניחם בחלב, אך מ"מ אסור 
לכתחילה להעלותם בקערה של בשר ע"מ לאכלם בחלב )כך הבין 
הט"ז(. או שהתיר אפי' להעלותם בקערה ע"מ לאכלם בחלב )כך הבין 

 (. 13 12הב"ח

הט"ז הביא את ד' הרש"ל שסו' שאפי' אם כבר "עלו", אסור לכתחילה 
חלב, ורק שאם כבר הניחם בחלב, מותר לאכלם. וכ' הט"ז להניחם ב

 שהסומך על רמ"א להקל לא הפסיד. 

.האם זה משנה אם הסיר שבישל בו את 1 :ט( בדין הנ"ל
. והאם זה 2 )רמ"א ס"ב. ט"ז סק"ד( הדגים היה בן יומו או לא? 

משנה בדגים שהונחו ע"ג צלחת מי היה רותח הדג או 
 )ש"ך סק"ו( הקערה? 

הרמ"א אוסר לכתחילה לאכלם בחלב )כנ"ל(, ואם  –ם הסיר ב"י . א1
מתיר לאכלם בחלב לכתחילה )ויש מח' אם מתיר אפי'  –אינו ב"י 

או רק בנתבשלו מתיר להניחם ולאכלם  14לבשלם ע"מ לאכלם בחלב
בחלב, וכהמח' שהובאה בת' הקודמת לגבי "עלו"(. והרש"ל אוסר 

בחלב. והט"ז פסק שהמיקל  לכתחילה לאכלם בחלב אא"כ כבר הונחו
 כהרמ"א לא הפסיד )וכמו לגבי עלו, כנ"ל(.  

                                                           
 הובא בפמ"ג )משב"ז סק"ד(. 12
הב"ח כ' זאת לגבי בישול בכלי בשרי ע"מ להערות לכלי חלבי. וכ' בשו"ת היכל  13

שלמה דלפ"ז ה"ה לבישול בכלי בשרי שאינו ב"י ע"מ לאכלו בחלב, שהרי 
הרמ"א כ' דין עירוי בחדא מחתא עם דין אינו ב"י. ולפ"ז ה"ה לעלו בכלי בשר 

 נכתב בחדא מחתא עם הדינים הנ"ל. ע"מ לאכול בחלב, שגם זה
לפ"ז, כ"ש דכן הוא לד' המ', ואפי' לדעת הש"ך שהמ' שאוסר לבשל דגים   14

בקערה של בשר ע"מ לאכלם בחלב, מ"מ בקדרה שאינה ב"י, מותר. ואפשר דאפי' 
לדעה שהרמ"א אוסר לכתחילה לבשל בקדרה שאינה ב"י ע"מ לאכלם בחלב, 

 יתכן שהמ' יתיר.
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אין חילוק, שבין אם הדג הוא רותח והקערה צוננת, ובין הקערה . 2
זה נחשב ל"עלו" )שבכל זה הם בולעים רק כ"ק( ולא  רותחת והדג צונן

ה"ז נחשב  –הדג והקערה( רותחים -לנתבשלו. אך אם שניהם )
אם הם בלא רוטב( )שאז -( או כניצלו )15בהם רוטבאם יש -כנתבשלו )

 הם בולעים יותר מכ"ק(. 

.האם אפשר להניח כוס חלב ע"י מלחיה או צלוחית עם 1( י
. והאם 2 )שו"ע )ורמ"א( ס"ה. ט"ז סקט"ז, ש"ך סקכ"ב(  מטבל?

)שו"ע אפשר להניח במקרר כוס זו ע"י צלחת עם שניצלים? 
 ורמ"א ס"ו )ש"ך סקכ"ד((

מאכל חלבי( סמוך לכלי -כ' שאין להניח כלי שיש בו כותח )המ' . 1
מותר להניחו סמוך לכלי שיש בו חומץ. וביארו הט"ז  שיש בו מלח, אך

דחיישי' שיפול מהכותח למלח, –והש"ך )ע"פ פירש"י, הובא בב"י( 
ולא יבחין בזה וישתמש במלח זה למליחת בשר או תבשיל שיש בו 

ר, כיון שהמלח הוא מוצק, והכותח בשר, ודוקא במלח יש בזה איסו
הנופל בו נשאר בעינו ואינו מתבטל, אך חומץ הוא נוזלי, והכותח הנופל 
בו נמחה בו ומתבטל בס' ולכן גם אם ימלח בו בשר הוא מתבטל. ולפ"ז 

 .16"מיטבל" שהוזכר בשאלה שהוא נוזלי דינו כחומץ

הם וכ' הרמ"א שהאיסור להניח כותח סמוך למלח הוא דוקא כששני
 מגולים. )ומ"מ כ' הרמ"א שבדיעבד כשהניחם זה ליד זה, מותר למלוח

 במלח זה בשר, כיון דלא ידעי' בוודאי שנפל לשם מהכותח(

בד"מ סק"ז כ' )בשם הארוך( שדין זה הוא רק בכותח, כיון שהוא עב 
ואם יפול במלח לא יתבטל, וכשיבוא לבשר יש כאן איסור. אך לא 

                                                           
ולכאו' צ"ל שכוונתו לרוטב מרובה עד שהדגים אינם נוגעים בקערה,  כ"כ הב"י. 15

 ולכן הוי כנתבשלו ולא כניצלו.
ובב"י הביא גם את שיטת הרמב"ם שהחילוק בין חומץ למלח, הוא דהמלח  16

שואב מהכותח, וחומץ אינו שואב, וגם לפ"ז, דין מיטבל הוא כחומץ, שהרי אינו 
 שואב, דרק מלח שואב. 
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ם יפול במלח יתבטל, וכשיגיע לבשר כבר בחלב, כיון שהוא צלול וא
מותר להניח כוס חלב )אפי'( ליד  –נתבטל. ולפ"ז בנדון שבשאלה 

מלחיה. אך יל"ע שבשו"ע הרמ"א לא ציין זאת, וגם הנו"כ לא הביאו 
זאת, ובדוחק י"ל שכיון שהמ' התיר להניח סמוך לחומץ, והיינו מטעם 

מובן שחלב שהוא  שהחומץ הוא צלול והכותח מתבטל בו, א"כ מזה
צלול אין בו איסור אפי' להניח סמוך למלח, ולא הוצרך לומר זאת. 

 וצ"ע.     

המ' מתיר, דלא חיישי' שיפול מהחלב לבשר כיון שאנשים נזהרים . 2
שלא יפול מהחלב לבשר שהרי יהיה אסור לאכלו )משא"כ לעיל חיישי' 

ותח למלח שיפול מהכותח למלח, כיון שאינם נזהרים שלא יפול מהכ
כיון שאין איסור לאכלו כך, ואח"כ יכולים לשכוח ולמלוח בו בשר(. 

. וכ' הש"ך 17והרמ"א כ' שלכתחילה יש להיזהר שלא לעשות כן
 )סקכ"ד( שגם כאן זה רק כששניהם מגולים. 

יא( מה הקשה הש"ך על השו"ע שמתיר ע"י נתינת אפר 
צה  )סי'  לעשות את הכלי נטל"פ, וכיצד מתרץ זאת הפת"ש?

 ש"ך סקכ"א, פ"ת סק"ו(

הש"ך הק', דהנה התוס' הק' על ר"ת הסו' שאמרי' חנ"נ בכל האיסורים 
)ולא רק בבשב"ח( איך הגעילו בכלי מדין קדרה גדולה מאד, הרי א"א 
להכניסה לתוך קדרה אחרת מחמת גודלה, ולמלאותה כולה במים 

במים שבתוכה ס' כנגדה, וא"כ המים  ולהרתיחם, א"א, שהרי אין
מפליטים ממנה את האיסור ועי"ז הם בעצמם נעשים כולם אסורים 
)לר"ת שסו' חנ"נ בכל איסורים(, והם חוזרים ונבלעים בקדרה! והק' 
הש"ך שאפשר להגעיל ע"י שיתנו אפר במים, שעי"ז האיסור יפגם 

ה שאין והמים לא יוכלו לאסור את הקדרה! ותי' הפת"ש שהמ' מוד
טעם איסור שכבר ישנו, רק שבכחו של האפר  לפגוםבכחו של האפר 

                                                           
י זמננו שגם ההולכים בשיטת המ', לכתחילה ראוי להם להחמיר בזה וכ' פוסק 17

 כהרמ"א.
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, כך שכאשר הוא יתערב עם החלב לא יהיה 18את טעם הבשר להחליש
כאן איסור בשב"ח, כיון שהטעם כבר נפגם קודם שהתערבו. אך בשב"ח 
שכבר נתערבו, וכן שאר איסורים, אין האפר יכול לפוגמם, ולכן לא 

במים של כלי מדין, כי הם מקבלים מהכלי טעם יועיל להניח אפר 
 .19האיסור הבלוע בו )מבישול הגויים( ואין האפר יכול לפגום זאת

                                                           
 וה"ה להחליש טעם חלב.  18
ויל"ע בזה, אם יש בכח האפר לפגום את הטעם ולגרום שלא יחול על התערובת  19

איסור בשב"ח, למה שלא יוכל לפגום טעם של איסור שכבר ישנו?. והנה, הפ"ת 
ה שהועמד בעור הקיבה, ואח"כ העמיד בו דימה זאת לדין חלב קרוש שבקיב

גבינה, שהדין הוא שאין הגבינה נאסרת, אע"פ שלכאו' החלב קיבל טעם בשר 
דבר -מהעור, והטעם נכנס בגבינה, אלא שכיון שחלב קרוש נחשב לפירשא )

מקולקל(, אין בכחו להעביר את טעם הבשר )של העור( לגבינה, וכמ"ש בש"ך סי' 
לא דמי, שהרי שם אנו אומרים שאין בכח החלב הקרוש פ"ז סקל"א. אך לכאו' 

להעביר את טעם הבשר כיון שהוא פירשא, ואילו כאן הטעם של הבשר והחלב 
מתערבים זה בזה גם בלי האפר, וא"כ ע"כ שההיתר שהאפר פוגם פירושו שהאפר 
פוגם את טעם הבשר או החלב עצמם עד שאין כאן איסור של בשב"ח, וא"כ לכאו' 

ק בין אם האפר בא קודם שנתערבו הבשר והחלב ובין אם כבר נתערבו אין לחל
 )או שכבר היה איסור אחר(.   
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 ז"צ ,ו"סימנים צ

 ו"סימן צ

אדם שחתך צנון בסכין בשרית ב"י ורוצה אח"כ לטבול א( 
אותו בגבינה ולאוכלם, מה עליו לעשות, ואם כבר בשלו ביחד 

)שו"ע ורמ"א ס"א )ש"ך  דוע ?עם חלב כיצד משערים אותו ומ
 סק"ז( 

במקום החיתוך ואז מותר לאכלו  1יחתוך בכדי נטילה –לדעת המ' 
בגבינה וכן יכול לטעמו ואם אין בו טעם בשר, ידיח מקום החיתוך 
ומותר לאכלו בגבינה. ולדעת הרמ"א אסור לאכלו בגבינה לא ע"י 

 ולא ע"י טעימה.  2נטילה

או שכבר  4אם כבר ניטל ממנו בכדי נטילה –בחלב  3אם הצנון נתבשל
גם לרמ"א הכל מותר. ואם לא ניטל  – 5טעמו ולא היה בו טעם בשר

ממנו בכדי נטילה ולא טעמו, בין למ' ובין לרמ"א יש לשער ס' בחלב 

                                                           
 ס"מ(. 2אגודל( )כ-היינו שיעור עובי אצבע ) 1
 דלכתחילה חיישי' לדעת הרשב"א שכל הצנון קיבל טעם בשר. 2
נראה דלרמ"א יש להוציאו  –ואם נתערב ללא בישול )ולא שהה כשיעור כבישה(  3

 ולהדיחו.
 דבדיעבד נקטינן כדעת הראב"ד שהצנון קיבל טעם בשר רק בשיעור כדי נטילה. 4
דבדיעבד )כשכבר נתבשל( מהני טעימה אף לרמ"א, ודלא  –כן דעת הש"ך  5

 כלבוש.
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וסגי לשער בשיעור הקטן  –7או כנגד ה"כדי נטילה" 6כנגד הסכין
 . 9 8מביניהם

שחתך צנון בשרית חמור יותר מאם בשלו בכלי  מדוע מי. 1ב( 
בשרי )שאומרים בזה נ"ט בר נ"ט( הרי בישול נאמר בתורה 

. האם דבר 2 )ט"ז סק"ב. ש"ך סק"ב(  מפורש, משא"כ חריפות.
חריף יש בכוחו להוציא בליעה מתוך הכלי כגון אם ריסק צנון 

)ע"פ בתוך צלחת בשרית )נקיה( האם יכול לאוכלו עם גבינה? 
 "ז סק"ג(   ט

. מיירי הכא בסכין שיש עליה 1. הט"ז הביא את ב' התי' שכ' רש"י: 1
שמנונית, וא"כ אין זה טעם הבלוע בסכין אלא טעם של בשר ממש שלא 

. כיון שהחריפות של הצנון ודוחק הסכין מוציאים 2אמרי' בזה נטבנ"ט. 
( טעם הבשר הבלוע בסכין יותר מאשר טעם בשר שיוצא מהקדרה 10)כל

בבישול, ולכן אין בזה היתר נטבנ"ט. דההיתר של נטבנ"ט הוא מחמת 
שהטעם הבלוע בקדרה אינו יוצא כולו. הש"ך הביא רק את התי' השני, 
ואכן השו"ע פסק שאפי' בסכין מקונח הצנון נהפך לבשרי )אלא שָסַתם 

 כהדיעה שזה רק בסכין ב"י. ולהרמ"א אפי' באינו ב"י(  

מהכלי רק כאשר הכלי נתחב בכח בדבר  .דבר חריף מוציא בליעה2
החריף )וכמו סכין( שאז אמרי' דמחמת הדוחק יוצא הטעם )וכמובא 

                                                           
היינו כנגד החלק בסכין שבו חתך. אלא שהט"ז כ' שאין אדם נאמן לומר בכמה  6

"ך אדם נאמן לומר בכמה חתך. ואם חתך ולכן יש לשער כנגד כל הלהב. אך לש
 אינו יודע יש לשער כנגד כל הלהב, שכך רגילים לחתוך.

ואם חתך הצנון דק דק, ה"כדי נטילה" היא מכל חתיכה, אלא שבד"כ כשחותכים  7
 דק, כל חתיכה היא פחות מעובי אצבע, נמצא שיש לשער כנגד כל הצנון. 

נגד הכדי נטילה, שהרי אין בצנון יש לשער כ –שאם הסכין גדול מ"כדי נטילה"  8
יש לשער כנגד  –טעם בשר יותר מ"כדי נטילה", ואם ה"כדי נטילה" גדול מהסכין 

 הסכין, שהרי אין בצנון טעם בשר יותר ממה שבסכין.
הכל מותר, ואפי' הצנון. כ"כ המהר"ם מלובלין )הביאו הש"ך(  –ואם יש ס'  9

 וכ"כ הט"ז. ומשמע שאפי' נטילה א"צ.
 לשון הש"ך. 10
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לעיל מרש"י(, ולכן אם ריסק צנון בצלחת בשרית נקיה, הצנון לא נעשה 
בשרי ומותר לאכלו עם גבינה, כיון שהצלחת לא נתחבה בו בכח )אא"כ 

ן נעשה בשרי מחמת כלי הכלי שבכחו ריסק את הצנון היה בשרי, שהצנו
 זה(. 

)שו"ע  ג( האם הדברים דלהלן נחשבים לדבר חריף: דג מלוח
)שו"ע ס"ב. תפוח חמוץ  ,)ט"ז סקי"ב( כרוב חיס"ב. ש"ך סקט"ז(, 

 .)ש"ך סק"כ( זיתיםרמ"א ס"ג. ט"ז סק"ט(, 

יש דיעה בראשונים שרק צנון )וכ"ש קורט חילתית( נחשב לדבר חריף 
סק כהסוברים שגם ש"ד חריפים דינם כצנון. ולא ש"ד. אך השו"ע פ

שהקילו בש"ד בצירוף הדיעה שרק צנון  11)ומ"מ מצינו בכמה מקומות
 הוי דבר חריף(.

כ' השו"ע שנחשב דבר חריף )וצריך נטילה(. וכ' הש"ך שזה  –דג מלוח 
רק כשנמלח הרבה עד שטעמו מלוח מאד. אך בנמלח קצת אינו חשיב 

אינו דבר חריף. ורק כרוב מחומץ  –דבר חריף )וסגי בהדחה(. כרוב חי 
 חשיב כחריף )ט"ז(. 

"א  המ' כ' דפירות חמוצים נחשבים לדבר חריף. והרמ –תפוח חמוץ 
. וכך פסק 12בת"ח כ' בשם או"ה דתפוחים חמוצים אינם דבר חריף

יבשים" אין להחמיר כלל, דלא  13בהגהתו בס"ד  ד"תפוחים ופירות
חשיב דבר חריף. ונראה   דכוונתו גם לתפוח חמוץ )שהרי תפוח מתוק 

                                                           
 וכגון המבו' לקמן בת' ד'. 11
ומשמע שמודה ששאר פירות חמוצים הוו דבר חריף. וא"כ אפשר שגם השו"ע  12

מודה שתפוחים חמוצים לא הוו דבר חריף. וכנראה צ"ל שתפוח חמוץ אינו חמוץ 
 כ"כ כשאר פירות חמוצים. 

 ע"פ הגהת הט"ז. 13
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.  14פשיטא שאינו דבר חריף(. אך הט"ז הקיל בזה רק במקום הפסד
 . 15ףנחשב לדבר חרי –זיתים 

ד( אדם שקנה ירקות חתוכים )צנון חריין וכד'( מנכרים ואינו 
))שו"ע  יודע אם חתכו זאת בסכין של איסור מה דינם ומדוע?

 ס"א( רמ"א ס"ב )ש"ך סקי"ב((

ך ירק חריף כצנון או חריין בסכין ב"י, הירק אם הנכרי חת -לד' המ' 
ירק ב"י, א"כ הנאסר רק בכדי נטילה. אך סתם כלים )וסכין בכללם( אינם 

 לי חפירה(. כ–מותר. )ועוד שיש לתלות שנחתך במרא וחצינא 

אם ידוע שהנכרי חתך בסכין של איסור אפי' אינה ב"י,  –לד' הרמ"א 
יש להחמיר לכתחילה לאסור כל הירק. אך כ' הרמ"א שמותר לקנות 
צנון מנכרי )ולאכלו כמות שהוא( כשהצנון נחתך בצד זנבו )וחתוך רק 

( במקום שאפשר לתלות שהצנון נחתך ע"י כלים 16או פחותעד חציו 
מיוחדים )כמרא וחצינא(. וביאר הש"ך שטעמו של הרמ"א, הוא משום 

דשמא נחתך ב"מרא וחוצינא" ומותר, ואפי'  –שיש להתיר מכח ס"ס 
את"ל שנחתך בסכין איסור של הגוי, הרי סתם סכין אינו ב"י ויש פוסקים 

. ולפ"ז אם ידוע שהסכין של 17סר הצנוןהסוברים שסכין ב"י אינו או
 –הגוי היא ב"י, ויש ספק אם הגוי חתך בסכין זו או במרא וחוצינא 

. אך הפמ"ג כ' שהש"ך הבין ברמ"א שאפי' אם ידוע שהסכין של 18אסור
הגוי היא ב"י, הרמ"א התיר לקנות הצנון משום דיש לתלות שנחתך 

לקנותו כיון דיש כאן אסור -במרא וחוצינא, והש"ך חלק ע"ז, שבצנון 
                                                           

 מזה דלא נקט "הפס"מ", משמע אפי' הפסד קצת. 14
לתי' א' בש"ך הם חריפים אך פחות מלימונים. ולתי' ב' בש"ך הם חריפים יותר  15

מלימונים, וכמו צנון. וק' על תי' ב', שהרי לימונים אינם נאכלים כמות שהם, 
 וזיתים נאכלים כמות שהם, א"כ זיתים פחות חריפים מלימונים, וכתי' א! וצ"ע.

 .אך אם חתוך למעלה מחציו מסתמא נחתך בסכין 16
אלא רק בקורט של חילתית. אך ק', הרי אנן קיי"ל דאפי' סכין אינו ב"י אוסר   17

כל דבר חריף! וצ"ל דמ"מ אפשר לצרף הדיעות המתירות להחשיב זאת לספק. 
 אך עי' גליון מהרש"א סק"ז )בש"ך סק"ו(.

 וכן ביאר בשו"ת היכל שלמה בהע' ג.  18
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רק ספק א', וספיקא דאו' לחומרא. ורק בחריין או שאר דבר חריף מותר 
שיש דיעות שרק צנון נחשב דבר חריף,  –לקנותו ולאכלו מחמת ס"ס 

ואפי' ת"ל שגם חריין וש"ד נחשב לדבר חריף שמא נחתך במרא 
וחוצינא.   עוד כ' הרמ"א שבמקום שאין מצוי לקנות אלא ירקות 

תכו בסכין של גוי, מותר לקנות מהגוי וליטול מהם כדי נטילה. כיון שנח
שזה נחשב כ"דיעבד" שאז אנו סומכים שהצנון נאסר רק בכדי נטילה. 
הט"ז ביאר שהרמ"א התיר גם בצירוף הדיעה שרק בקורט של חלתית 
אפי' סכין שאינה ב"י אוסרת. לפ"ז נמצא שהרמ"א לא התיר אלא 

י או בספק, אך לא כשידוע בודאי שנחתך כשנחתך בסכין שאינה ב"
 בסכין ב"י. 

הצנון צריך נטילה רק אם ידוע  –נמצא, שבנידון שבשאלה, לד' המ' 
 –אם אפשר שנחתך במרא וחוצינא  –שנחתך בסכין ב"י. ולד' הרמ"א 

הצנון מותר כולו. ולש"ך כן הדין רק בחריין אך צנון אסור כולו. ואם 
)וכ"ש שאר דבר חריף( מותר ע"י נטילה.  הצנון –לא מצוי לקנות אחר 

 . 19הירק אסור כולו -אך כשידוע שנחתך בסכין ואפשר לקנות אחר 

ה( ירק שחתכו בסכין בשרי ורוצה לאכלו בחלב מתי צריך 
גרידה )שו"ע ס"ה(, מתי צריך הדחה )שם(, ומתי צריך 

 )שו"ע ס"א(  נטילה?

, 20ה כגון לפתירק שאינו חריף א"צ אלא הדחה. אלא שזה בירק קש
שההדחה מסירה ממנו את השמנונית, אך ירק רך שיש בו לחות 

, אם ידיחנו, ההדחה תבליע לתוכו את השמנונית, ולכן יש 21כקישוא
צריך נטילה. ולד' המ' מועיל כדי נטילה אפי'  –לגרדו. וירק חריף 

                                                           
דם כבר קנה את הירק, ה"ז )אך לדעת המ"י )הובא ברע"א סק"ח(, כיון שהא19

נחשב כדיעבד, ומותר ע"י נטילה גם לרמ"א. אך להש"ך, רק אם לא מצוי לקנות 
 אחר )או שכבר נתבשל( הוי דיעבד.  

 וכגון גזר, בטטה וכיו"ב מירקות קשים. 20
 וכגון מלפפון, עגבניה, אבטיח, מלון וכיו"ב מירקות לחים. 21
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רק בדיעבד כשכבר נתבשל,  –ע"מ לאכלו בחלב, ולרמ"א  –לכתחילה 
 (. 1ולו אסור )וכנ"ל בת' אך לכתחילה כ

ו( מדוע אנו מתירים לכתחילה לחתוך צנון בסכין בשרית 
שחתך בה לפת הרי כדי לאוכלו בחלב צריך הדחה ובסימן צא' 
)סע' ב'( אנו חוששים להניח בשר בכלי חלבי שמא ישכח 

)ש"ך  )ב' תירוצים בש"ך( ?להדיחו ולמה כאן לא נחוש ג"כ לכך
 סקכ"ג(

ר שהבשר הונח בכלי החלבי, אסור לאכלו כלל, ולכן . בסי' צ"א, לאח1
אסור להניח בכלי, מחשש שמא ישכח להדיחו ויאכלנו כך. משא"כ 
כאן, לאחר שהצנון נחתך בסכין מותר לאכלו בלא חלב, רק שאסור 
לאכלו עם חלב בלא הדחה, ולכן אין לאסור לחתכו בסכין, כיון שגם 

נראה דההיתר בזה הוא מצד אם ישכח להדיחו, שמא יאכלנו בלא חלב. )
שיתכן שיזכור וידיחנו, ואפי' את"ל שישכח ולא ידיחנו, הרי  –ס"ס 

. בסי' צ"א ההדחה היא חובה, ולכן אסור 2אפשר שיאכלו בלא חלב(.  
להניח בכלי שמא ישכח להדיח. משא"כ כאן ההדחה היא רק חומרא, 

לא , ולכן 22אך מעיקר הדין א"צ הדחה, דטעם הסכין נתבטל בלפת
 חיישי' שמא ישכח )כי אפי' אם ישכח אין בזה איסור מדינא(. 

.ירקות )תפו"א בצל כו'( שנטחנו במיקסר בשרי האם 1ז(  
)שו"ע ס"א )וס"ג(,  )פרט: מקונח, בן יומו( ?אפשר לאוכלם בחלב

.כותש שום פרווה שכתשו בו שום שהתלכלך 2רמ"א ס"ג( 
' צז ט"ז )סי מבשר האם אפשר להמשיך להשתמש בו ומדוע

 סק"א(

אסור לאוכלם בחלב. אם המיקסר מקונח  –. אם המיקסר אינו מקונח 1
למ' )בסי' צה ס"א(  –תפו"א )ושאר דבר שאינו חריף(  –אם הוא ב"י  –

מותר לאכלם בחלב מצד נ"ט בנ"ט, והרמ"א )בס"ב שם( אוסר 
גם למ' אסור לאכלם בחלב.  –לכתחילה. ובצל חי )ושאר דבר חריף( 

                                                           
 יל"ע א"כ מהו הטעם שמחמירים להדיח? 22
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י"א  23המ' ָסַתם כהדיעה שמותר לאכלו בחלב והביא –ו ב"י ואם אינ
 . 24שאוסרים. והרמ"א פסק כהי"א

. הט"ז כ' שיש לאסור להשתמש בו, כיון שיש לחשוש שמא ישכח 2
שהוא נעשה בשרי, ויכתוש בו שום ויאכלנו בחלב שזה אסור )אפי' 
כשהכותש אינו ב"י, וכדעת הרמ"א שדבר חריף אוסר אפי' באינו 

(. וכמו שאסרו לאפות לחם חלבי או בשרי שמא ישכח שהוא חלבי 25ב"י
 . 26או בשרי ויאכלנו עם המין ההפכי. א"כ הכותש צריך הגעלה

 סימן צז

ח( מדוע מותר להכין לחמים בחלב לשבועות הרי יש מצווה 
לאכול ביו"ט סעודה בשרית וא"כ יש מקום לחוש שמא 

 )רמ"א ס"א(  יאכלם עם בשר !

לצורך אותו היום  –: א. כיון שאופים כמות קטנה מחמת ב' טעמים
)לסעודה החלבית(. ומותר לאפות כמות קטנה שנאכלת באותו היום, 
כיון שבזמן מועט של יום א', אדם לא ישכח שהלחם נאפה בחלב 
)וכפרש"י בד' הגמ' "כעין תורא"(. ב. כיון שצורתן משונה מפת רגילה, 

                                                           
לגבי סכין. אך בס"ג לגבי מדוך* לא הביא כלל הי"א. וכבר תמה בזה  –בס"א  23

מיקסר הוא סכין אך לפעמים  -הש"ך, ועי' ג"כ ט"ז. ובפמ"ג. *בנידון שבשאלה 
 משתמשים עימו ג"כ בהכאה על האוכל כמדוך.

והט"ז והש"ך הביאו שהמ' בסי' ק"ה סתם כהי"א. והפמ"ג כ' לחלק בין כאן  24
צנון שנחתך בסכין בשרי ובא לאכלו בחלב, שאינו נאסר אלא בסכין  שמדובר על

 ב"י, לסי' ק"ה דמיירי בצנון שנחתך בסכין איסור שאוסר אפי' אינו ב"י. 
אך למ' אינו אסור אלא בב"י, א"כ אפשר דלד' המ' אין לאסור הכותש, דאין  25

 לחוש שיכתוש בו כשהוא ב"י. וצ"ע.
, מותר לכתוש בו שום, כיון שהכותש מיועד אך כותש המיוחד לשימוש בשרי 26

לבשרי. כ"כ הט"ז. ולפ"ז אולי גם בכותש פרוה יועיל לייעד אותו לשימוש בשרי, 
 אך אפשר שכיון שמתחילה היה פרווה חיישי' שישכח שייעד אותו לבשרי.
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חלבי. )וכפי' הרי"ף ב"כעין  ה"ז מהוה היכר לאדם שיזכור שזהו לחם
 . 27תורא"(

ט( מה הדין בפת שנאפתה יחד עם מאפה חלבי )או בשרי( 
 שעלול לזוב ממנו החוצה האם הפת תיאסר בשל כך ומדוע?

 )ש"ך סק"ב(

אם התנור היה משופע והמאפה החלבי )או הבשרי( היה למעלה והפת 
זב ממנו או הייתה למטה, אפי' לא ראינו שהמילוי החלבי )או הבשרי( 

שמא זב או לא. אך אם  –הפת אסורה, כיון שיש כאן רק ספק א'  -לא 
הוא זב, מסתמא שהגיע אל הפת שהייתה למטה ונבלע בה. וכיון שיש 

.  ואם )התנור משופע ו(הפת הייתה למעלה 28רק ספק א' יש לאסור
אפי'  –והמאפה למטה, או שהתנור היה ישר, אך ראינו שזב מהמאפה 

 29ל הפת, הפת ג"כ אסורה מחמת ספק שמא בישול מפעפעלא הגיע א
היינו שמא נוזל הנבלע בחלק מהתנור מתפשט בכל התנור וא"כ הגיע  –

דשמא לא  –הפת מותרת מחמת ס"ס  –גם לפת. אך אם לא ראינו שזב 

                                                           
מלשון הרמ"א נראה שכל טעם בפ"ע מהוה סיבה מספקת להתיר, ולפ"ז אם  27

מותר אפי' בלא שינוי, וכן אם בשעת האפיה עושה שינוי  –אופים בכמות קטנה 
בלחם, מותר לאפות אפי' בכמות גדולה. )ודלא כשו"ת היכל שלמה שהסתפק 

 בזה(. 
שקרוב הדבר שהמילוי ק' הרי זהו דין דרבנן וספיקא דרבנן לקולא! ושמא, כיון  28

 זב. 
כ"ז דלא כהבנת הב"ח ברמ"א שהרמ"א אוסר רק כשהמילוי הגיע אל הפת.  29

דיש ספק נוסף שמא לא  –והסברא בזה היא כדעת האו"ז שמתיר בזה מכח ס"ס 
יאכלנו עם בשר. ודחה הש"ך דאין זה ספק דכיון שרגילות היא לאכול לחם עם 

ב.  אך ק' לי דהרי יתכן שיאכלנו עם שאר מאכלים, קרוב הדבר שיאכלו עם חל
מאכלים שאינם בשר או חלב או עם מאכלים שהם כמינו )בשר אם הוא בשרי או 
חלב אם הוא חלבי( ולמה אין זה בגדר ספק? ובגליון מהרש"א פי' שכיון שחכמים 

שמא יאכלנו בבשר, מ"מ  –אסרו לאפות פת בחלב, אף שאסרו זאת מכח ספק 
ואינו בגדר ספק.  אך יש שהצדיקו את הבנת הב"ח ברמ"א, כבר הוקבע כך האיסור 

 עי' פת"ש.
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)אך  30זב בכלל, ואפי' את"ל שזב אך הרי אפשר שבישול אינו מפעפע
 לכתחילה אין לאפות כך(.

ע אסור לאכול לחם שנאפה באותו תנור עם שניצלים .מדו1י( 
)באופן שלא יכול לזוב ממשות הבשר לצד הלחם( הרי השו"ע 

.ובאיזה אופן 2)ש"ך סק"ד(  !פוסק כמ"ד ריחא לאו מילתא
 )שו"ע ס"ג( אופנים(? 2יהא מותר כן לאוכלו בחלב )

. רק בדיעבד ריחא לאו מילתא אך לכתחילה יש להחמיר דריחא 1
אם היינו באים לאסור לאכול לגמרי את הלחם  –ולכן כאן  מילתא,

)שכבר נאפה(, זה לא היה נכון, כיון שאז היה נמצא שאנו אוסרים אפי' 
בדיעבד, אך כיון שאנו מתירים לאכלו עם בשר )או בפ"ע(, א"כ זה שאנו 
אוסרים לאכלו עם חלב זה נחשב כאיסור רק לכתחילה )ואמנם עם כבר 

 . 32ר לאכלו, שהרי אז  זה "בדיעבד"(בחלב, מות 31נתבשל

. א. כשנאפים בתנור גדול המחזיק י"ב עשרונים ופיו פתוח )שאז הריח 2
היה מכוסה בשעה שנאפה  33מתפשט ואינו עובר ללחם(. ב. כשהבשר

 . 34עם הלחם

יא( איזה היתר נוסף )מלבד מה שנזכר בהלכה( מובא בפת"ש 
 ()פ"ת סק"ג להכין פת ביחד עם שומן של בשר?

                                                           
אם התנור משופע והפת למעלה. ואם התנור  –ואל הפת עצמה בודאי לא הגיע  30

שמא לא -אפשר שהגיע ואפשר  שלא הגיע, וא"כ יש להתיר מחמת ס"ס ) –ישר 
"צ לזה, זב כלל, ואפי' זב שמא לא הגיע לפת( )ואם הם מונחים רחוק זמ"ז, ל

 דמסתמא לא הגיע( 
נראה שיש להוציאו ולהדיחו )אם  –אך אם נתערב בחלב ולא שהה כ"ד שעות  31

 הוא קשה( או לגרדו )אם הוא רך(. 
כ"כ הש"ך וכן כ' הרי"ף בא' הבי'. ועוד ביאר הרי"ף לחלק בין עם בשר או חלב  32

 שטעמם מורגש בפת ואסור לבשר נבילה שאין טעמה מורגש בשחוטה.
 או הגבינה. 33
יל"ע, האם היתר זה הוא גם באופן שהבשר )או הגבינה( היה מגולה, אך הלחם  34

 שנאפה עימו היה מכוסה?
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בפת מתוקה, כיון שאין הדרך לאכלה יחד עם גבינה. )ואף שיש מקום 
לחשוש שמא יאכל גבינה לאחרי פת זו, כיון שלא מצינו שחששו אלא 

 (. 35שיאכלו יחד עם חלב, אין לנו להוסיף חששות מעצמנו

"כ אויש לעיין, דבזמננו מצוי שאוכלים מיני מתיקה יחד עם קפה וחלב, 
וכלים מיני מתיקה שלא מצוי שא -לכאו' לא שייך היתר זה, רק להיפך 

 יחד עם בשר.   

 

                                                           
אולי י"ל שהטעם שבאמת רבנן עצמם לא גזרו גם בזה, כיון שהאיסור לאכול  35

בשר וחלב ביחד חמור יותר מאשר לאכלם זה אחר זה, ועוד שיש דעות שמתירות 
 עי' ב"י בסימן פ"ט.לאכול זה אחר זה, 
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 סיכום הלכות נדה חלק ב'
 

 ר' שמואל אריה רוך 

 נו"נ בכולל.

 

 בדיקת האשהודיני כתמים  -סימן ק"ץ 

 גדר דין הכתמים

עד עכשיו עסקנו בדיני טומאת הנדה הראיות והחששות של מחזור הדם 
שע"י האישה תהיה טמאה מן התורה, בסימן זה ידובר על מראות דמים 

 שבהם האישה תהיה טמאה מד"ס והם הנקראים כתמים.

מהתורה אין האישה טמאה עד שתרגיש בראיית הדם כנלמד מהכתוב 
בשרה, וכמו שנת' לעיל סימן קפ"ג בביאור עד שתרגיש ב - 'בבשרה' 

הרגשה זו, וכן נפסק בשו"ע סעיף א' 'דבר תורה אין האישה מטמאה 
ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שיצא דם מבשרה, וחכמים גזרו על כתם 
שנמצא בגופה או בבגדיה שהיא טמאה ואסורה לבעלה אפי' לא 

 ורה'.הרגישה, ואפי' בדקה עצמה ומצאה טה

ומבאר אדמוה"ז באריכות בס"ק א' שדין זה אפי' רואה ממש דם יוצא 
מגופה ויודעת בבירור שיצא בלי הרגשה אינה טמאה מן התורה אלא 
מד"ס, ונפק"מ באם רואה בבגד צבוע או על דבר שאינו מקבל טומאה 
שלא גזרו בהם משום כתם )כדלהלן סע' י'(, ובמידה שמוצאת כתם על 

שרה( היה מן הדין לחוש לדאורייתא שמא הרגישה ולאו בגדה )או על ב
אדעתה בשעה שיצא הדם, ומתרץ אדמוה"ז שעיקר דין כתמים נלמד 

                                                           

 .הסיכום נערך במסגרת לימוד הלכות נידה בכולל 
 צ"ו.ק –חלק א' התפרסם בקובץ הקודם. להלן מוגש הסיכום על סימנים ק"צ 
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מהפסוק 'דם יהיה זובה' דם ולא כתם )נידה נ"ח ע"ב(, שהתורה אסרה 
רק דם ודאי היינו שרואה )או מרגשת( את הדם יוצא מבשרה, אבל 

תו מקום היות ויש בעולם כשרואה דם בבגדה או על בשרה שלא באו
מקורות נוספים שיכול לבוא מהם דם זה אנו תולים לומר אולי נתעסקה 
בהם ולא שמה ליבה לכך, ואין זה הכרחי שדם זה יצא ממקורה ולא 
נטמאנה בשל כך, )נוסף לכך לדעת הרמב"ם שנת' לעיל סי' קפ"ג יש 

כמים כאן ספק נוסף שמא דם זה הוא מדם העליה שהוא טהור(, אבל ח
גזרו בכל מקרה שאין לה לתלות בוודאות היינו שאינה יודעת ודאי 
שנתעסקה בכתמים שנחשיב זה כאילו רואה מגופה ונטמאנה, אא"כ יש 

 לה מקום לתלות בו כמו שית' בפרטות בסימן זה. 

ודין מוצאת כתם )לדעת רוב הראשונים חוץ מהרמב"ם שסובר שאינה 
נ כולל יום המציאה(, שדינה כרואה בחומרת בנות ישראל ולכן סופרת ז"

'וצריכה הפסק טהרה שתבדוק עצמה ותמצא טהורה ואח"כ תמנה ז"נ 
חוץ מיום המציאה', )שו"ע סע' א'(. ואשה שהרגישה שנפתח מקורה 
ובדקה ולא מצאה כלום פוסק תרומת הדשן שהיא טמאה כדמשמע 

ש כאן בגמ' שהרגשה היא מדאורייתא שחייבים עליה קרבן ולכן כאילו י
וודאות שראתה ונקנח או נימוק )אא"כ הייתה מוצאת מראה טהור היינו 
תולין ההרגשה במראה זה(, והובא להלכה בסע' א'. ובמסולקות דמים 
סובר תוה"ש שטהורה באם הרגישה ולא מצאה כלום וכן דעת 

 אדמוה"ז. 

בגמ' נדה ה' ע"א הובא שקטנה פחות מי"ב ויום  חשש כתמים בקטנה.
חוששין לכתמיה אפי' סדינין שלה מלוכלכים בדם, ומפרש אחד אין 

רש"י אפי' אין לה במה לתלות את הכתם אנו אומרים שמא עברה בשוק 
של טבחים וכו' ולאו אדעתא דרבנן, לא גזרו בקטנה שיחששו לכתמיה. 
ואם ראתה דם ב"פ נחלקו חזקיה ור' יוחנן האם כתמה מטמא, חזקיה 

ש היתה טמאה א"כ גם כתמה טמא, ור"י סובר כיון שאם היתה רואה ממ
 סובר כיון שלא הוחזקה בדם אין כתמה מטמא. 
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לדעת ר"ח הרמב"ם והרשב"א מחלוקתם כשראתה ב"פ בלבד האם 
כתמה מטמא אבל אחר פעם ג' לכו"ע כבר הוחזקה וכתמה מטמא, 
וקיי"ל כר' יוחנן שרבי שמעון בן יהוצדק וכל נחותי ימא סוברים כמוהו 

עת הרא"ש, אבל לדעת רש"י תוס' והרמב"ן פעם ראשונה וכן משמע ד
אינה נחשבת אלא כמקרה ואינה מצטרפת ולכן רק לאחר ד' ראיות 
כתמה מטמא. ובשו"ע סע' ב' פסק כדיעה הראשונה, וכאשר הגיעה 
לי"ב ויום אחד מוכיח הרשב"א מהגמ' שאפי' לא ראתה דם כתמה 

ביאה ב' שערות מטמא באם הביאה ב' שערות, ובסתמא אומרים שה
אא"כ בדקוה ולא נמצא, שבדיני דאורייתא כמו להצריכה חליצה באם 
נבעלה ליבם אחר י"ב, אמרינן שבאו ואח"כ נשרו אבל בכתמים דרבנן 
עדיין מוחזקת כקטנה באם לא נמצא ב' שערות, וכן משמע דעת שאר 
הראשונים )חוץ מרש"י שסובר שאפי' בלא הביאה ב' שערות חוששת 

 לכתמיה(.

ובשו"ע סעיף ב' פסק כדעת הרשב"א שקודם י"ב אפי' הביאה סימנין  
הם שומא בעלמא ואחר י"ב אם בדקוה ולא הביאה בין בתולה בין 
בעולה דינה כקטנה, והט"ז הביא דעת רש"ל שהיום כל בעולה ואפי' 
קטנה חוששת לכתמיה כמו שחוששת לדם בתולים. והב"ח סובר 

יו"ב אינה חוששת אבל אם נמצא דמשמע מלשון הגמ' שלסדיניה וכ
בגופה חוששת. ודעת הש"ך שהיות וחכמים לא גזרו בקטנה אין לחוש 
לא בגופה ולא בבגדיה ואין בזה מנהג להחמיר )רק בדם בתולים גזרו 
שבעילה זו מסורה לכל גם לגדולה, ועוד שחתן יצרו תוקפו משא"כ גבי 

 כתמים(, וכן דעת אדמוה"ז.

לקיה בר טוביה תינוקת שלא הגיעה זמנה לראות בגמ' י' ע"ב אמר רב ח 
ושופעת כל שבעה אינו אלא ראיה אחת, אמר רב שימי בר חייא מדלפת 
אינה כפוסקת אלא כשופעת, מפרש"י נראה דאם הפסיקה וראתה שוב 
ג"פ אפי' באותו יום היא מוחזקת כרואה וכתמה טמא וכן דעת הרשב"א 

זמני וסתות ראיה אז תוחזק והטור, אבל דעת הרמב"ם דרק שתראה בג' 
וחוששים לכתמה והשו"ע הביא דעה ראשונה בסתם, ודעת הרמב"ם 
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ביש מי שאומר, ורמ"א פסק להחמיר כסברא הראשונה, ובלשון ההלכה 
סעיף ג' 'הייתה שופעת כמה ימים או שהייתה מזלפת טיף אחר טיף בלא 

, הפסק אינו אלא כראיה אחת עד שתפסיק, אבל אם פסקה מעט כו''
הש"ך הביא דברי הב"ח דמוכח מהגמ' שהפסקה זו היא במזלפת אבל 
בשופעת ההפסקה היא חלק מאותה ראיה כי א"א שתהיה שופעת בלי 
הפסק ותחיה אבל הט"ז מוכיח מהגמ' שאפשר להיות שופעת ממש ב' 
או ג' ימים בלי הפסק, ואם יהיה כן הפסק יחשב אח"כ כראיה נוספת, 

ופעת להפסיקה במזלפת, וכן דעת תוה"ש ואין הבדל בין הפסיקה בש
ואדמוה"ז, ואם הפסיקה ג' עונות חוזרת לקדמותה וכתמה טהור כנ"ל 

 סי' קפ"ט סע' כ"ז.

בדיני התליות בכתמים נפסקה ההלכה כרבי חנינא בן  שיעור הכתם.
אנטיגנוס שעד שיעור כגריס תולין במאכולת וכדעת רוב הראשונים 

יס עצמו דינו כפחות מגריס, ושיעור שפסקו כרב חסדא שגם שיעור גר
זה אנו למדים משיעור גריס של נגעים והוא גריס )של פול( הקלקי, 
שהוא מקום שהפולין שבו גדולים ובמקום הביקוע שבאמצעם הם 
מרובעים בגודל של ל"ו שערות ו' על ו' שהוא שיעור הבהרת )שצריך 

אותו מכל  להיות באמצעה שיעור מחיה מקום ב' על ב' שערות ויקיף
ארבעת צדדיו מקום הראוי לגדל ב' שערות וביחד יוצא מקום ו' על ו'(, 
ודין זה הוא בעור הבשר ולא בנגעי הראש והזקן לכן מחשבים )לקולא( 
שטח ל"ו שערות כמו שהן בגופו של אדם, ושטח זה כולל מקום יניקת 
השערה שהוא חצי המקום שבין שערה לשערה )ע"פ אדמוה"ז ס"ק 

ובאם נזדמן גריס גדול מזה משערין בו דכיון שלא פירשו חכמים י"א(. 
איזה פול נאמר בכתמים אנו שומעין להקל ומשערין אפי' בגדול מגריס 
 הקלקי ושיעור זה אפי' אין ארכו כרחבו רק שבסך הכל יש שיעור גריס.

לדעת רוב הראשונים ניתן לתלות בשיעור זה בין בבשרה בין על בגדה, 
ב"ם על בשרה מטמא בכל שיעור וביאר המ"מ שמקורו אבל לדעת הרמ

של הרמב"ם מדברי הגמ' נ"ז ע"ב שכתם שנמצא על בשרה ספק טהור 
טמא. ופחות מכגריס הוא ספק ולכן כשזה על בשרה יש  –ספק טמא 
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לטמאות, והגה"מ ביאר מצד שכל הגוף בדוק הוא אצל מאכולת, 
"א והב"ח ובשו"ע הביא דעה הראשונה בסתם ודעת הרמב"ם בי

ותוה"ש פוסקים להקל כדיעה הראשונה, והש"ך מוכיח מש"ס 
 וראשונים דיש להחמיר כשיטת הרמב"ם. 

בכל הנ"ל מדובר שהיא תולה בסתם אפי' שאינה יודעת שהרגה מאכולת 
כנ"ל דעת רחב"א שעד כגריס ניתן לתלות בסתם משא"כ לדעת חכמים 

שגדול מגריס, ומדעת אפשר לתלות עד כשיעור פשפש שהוא כתורמוס 
הרא"ש משמע שאם הרגה פשפש או הריחה ריחו גם רחב"א מודה 
שתולה בו ורק נחלק היכן שמצוי ולא הריחה שרבנן אמרו שתולה בו 
והוא סובר כיון שלא הריחה אין לתלות בו. ודעת הרשב"א שבמקום 
שמצויין הרבה לכו"ע תולה בו ונחלקו האם גם במקום שמצוי קצת 

בו, ופסק בשו"ע סעיף ז' כדעת הרא"ש שרק אם הרגה  אפשר לתלות
אותו או הריחה ריחו תולה בו, והט"ז והש"ך פסקו כדעת הרשב"א 

 להקל לתלות במקום שמצוי עד כתורמוס וכן דעת אדמוה"ז.

מהו כשורה מהו טיפין 'בעי רב ירמיה כשיר נידה נ"ח ע"א צירוף/צורה. 
ה ספק טהור ספק טמא טמא טיפין מהו לרוחב יריכה מהו, ת"ש על בשר

 על בשרה מאי לאו כהאי גוונא, לא דילמא דעביד כרצועה'. 

והנה לגבי המסקנה פוסקים הראשונים שיש לטמאות במקרים אלו 
כהו"א, )דתירוץ הגמ' הוא דיחויא( אבל בהבנת המקרים יש כמה 
שיטות, שיטת תוס' והראב"ד שהמדובר כאן הוא בטיפין קטנים 

פים לכגריס לטמאות ומה שכתוב בברייתא נ"ט והשאלה האם מצטר
ע"א שטיפין טיפין אין מצטרף זה מדובר על חלוקה, וא"כ יוצא להלכה 
שעל בשרה באם יש טיפות קטנות מצטרפים לכגריס, ולשיטת הרשב"א 
מדובר בטיפות גדולות והשאלה היא האם צורתן מוכיחה עליהם שלא 

טרפים היא עוסקת נטפו מן המקור, והברייתא שאומרת שאין מצ
בטיפות קטנות ולעניין צירוף, והיוצא ממנה שבין בבגדה בין על בשרה 
אין מצטרפים לכגריס, ושיטת הרא"ש שטיפין טיפין היינו עשויים 
בתפזורת, ולדעת הרשב"ם הכוונה לטיפות מסודרות בשורה )ו'כשורה' 
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הכוונה להרבה שורות(, ומשמע שהם סוברים כרשב"א שהשאלה היא 
ניתן לטהר מצד זה שצורתן מוכיחה עליהן שאינן מן המקור ונפסק  האם

לחומרא. ובשו"ע סע' ח' פסק בסתם כדעת הרשב"א שאין הכתם 
מצטרף לכגריס אפי' בבשרה, והביא בי"א דעת הראב"ד שעל בשרה 
טיפות קטנות מצטרפות לכגריס. והב"ח פסק כדעה זו שהיא מסכמת גם 

 בשרה מטמא דווקא בכגריס. לדיעה ראשונה בסע' ו' שגם על 

ולגבי צורת הכתם פסק המחבר בסעיף ט' וז"ל 'כתם הנמצא על בשרה 
שהוא ארוך כרצועה )וזה פי' כשורה הנז' בגמ'( או עגול )וזה פי' כשיר 
הנז' בגמ' והוא עגול כטבעת ובאמצעו ריק( או שהיו טיפין טיפין )היינו 

ו מן המקור(, או שהיה גדולות מכגריס אבל מעורבבות שאין ניכר שנפל
אורך הכתם על רוחב ירכה או שהיה נראה כאלו היא ממטה למעלה, 
הואיל והוא כנגד בית תורפה טמאה, ואין אומרים אלו נטף מן הגוף לא 

 היה כזה'. 

]ובהקשר לדין מראה עגול שמטהרין אותו אם היה פחות מכגריס 
עון שאילו )לדיעה שגם על בשרה תולין בכגריס( אפי' שיש מקום לט

היה ממאכולת לא היה מראה לבן באמצע הכתם, מביא אדמוה"ז מקרה 
משו"ת הרמ"א הנז' בט"ז סוס"י זה שאפי' אם יש שם מראה לבן או 
ירוק שנראה שהאדום הוא קצה של אותו מראה ויש בכולו כגריס אבל 
בחלק האדום אין כשיעור גריס, תולים האדום לבדו בדם מאכולת ואפי' 

ים בוודאות ששאר המראה בא מהמקור, דאנו אומרים שבאה שאנו יודע
כינה למקום זה המלוכלך ודם זה ממנה בא, אבל מתי ששיעור האדום 
לבדו 'יותר' מכגריס ואנו רוצים לתלות אותו בדם חטטים של האישה, 

בא מן המקור יש לטמאות  וודאיהרמ"א סובר שאם המראה הטהור 
וא מן המקור )אבל בספק הרי המראה האדום שבצידו שחזקתו שגם ה

הוא ככתם, ואין תולין המראה האדום שאף הוא כתם בכתם הלבן 
כדלקמן סע' מ"ג(, ולדעת הט"ז דווקא כשהמראה האדום נראה שהוא 
קצה וסוף של המראה הלבן יש לטמאות אבל בסתם יש לתלות אף 

 ביותר מכגריס וכן דעת הש"ך בנה"כ[. 
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בגמ' נידה נ"ט ע"ב 'שלוש  תמים.המקומות שאינם מקבלים טומאת כ
נשים. . . שישבו על ספסל אחד ונמצא עליו דם כולן טמאות, ישבו על 
ספסל של אבן או על האצטבא שבמרחץ רבי נחמיה מטהר שהיה רבי 
נחמיה אומר כל דבר שאינו מקבל טומאה אינו מקבל כתמים, וכן בדף 

אה דם טהורה' נ"ז ע"ב 'אמר שמואל בדקה קרקע עולם וישבה עליו ומצ
ורב אשי העמיד כרבי נחמיה וכן פוסקים רוב הראשונים, ועפ"ז פסקו 
הראשונים שגם אם מצאה בבית הכיסא היא טהורה )אע"פ שיש מקרים 
שמקבל טומאת נגעי בתים אין דין זה נוהג בחו"ל(, בכלל זה טיהר רבי 
נחמיה אפי' נמצא בכלי חרס מגבו אע"פ שמקבל טומאה מתוכו וכן 

יות שאין ג' על ג' אע"פ שרק מצד שיעורו אינו מקבל טומאה וכן מטלנ
נפסק להלכה ואם מצאה על סליל חוטים כרוך או על חוטים מתוחים 
במכונת האריגה שיש בהם רוחב גריס שדינו שמקבל טומאת נגעים, 
מקבל טומאת כתמים לדעת תוס' והרא"ש וכן פסק הש"ך, אבל רז"ה 

 אדמוה"ז ס"ק כ"ב(. רשב"א ור"ן מטהרים, )הובא ב

לגבי בגד צבעוני שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור, פסקו רוב 
הראשונים כר' יונתן שמטהר וכן נפסק בשו"ע סע' י', והב"י דן בדברי 
הרמב"ם  שאמר לפיכך תיקנו שתלבש האישה צבעונין להצילה 
מכתמים )ורמ"א הביאו בהגהה( האם זה תקנה ממש או רק היתר, ובבגד 
מנומר לבן וצבעוני פסק בשו"ת מעיל צדקה שאין הלבן והצבעוני 
מצטרפין אבל הצבעוני מחבר שני חלקי לבן אם יש בהם לבד כגריס 

 )עיין חוו"ד שחולק(.

גבי אישה שנמצא כתם  אופני התליות שיש לאישה בבשרה ובבגדה.
בגופה מובא בגמ' שישנם מקומות שחזקתם שהדם בא מן המקור שהם 

 -התורפה והדם עשוי לבוא שם, והם העקב מקום החבק  כנגד בית
המקום שנוגעים אחד בשני כאשר מצמידה רגליה, וראש גודל רגלה. 
ונחלקו האחרונים גבי שאר גב הרגל הרמ"א מביא בסע' יא' מהב"י 
שכ"ש שאר גב הרגל. אולם הב"ח סובר ששאר גב הרגל חוץ ממה 

לבוא שם, וכך סובר  שכנגד הגודל נחשב לצד חוץ שאין הדם עשוי
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הט"ז, אבל למעשה מצריך להחמיר כפסק ב"י ורמ"א, וכן דעת 
אדמוה"ז. ודעת הש"ך והפרישה שגם לגבי ד' האצבעות יש להחמיר, 
וכן גם אם נמצא על הידים יש להחמיר שהידים עסקניות הם ושמא נגעו 
באותו מקום, אבל אם נמצא לאורך רגליה שלא כנגד אותו מקום היינו 

ימה או מאחורה או לצד חוץ היא טהורה שאין דם המקור עשוי מקד
לבוא שם, וכן אם נמצא בפלג גוף העליון למעלה מאותו מקום טהורה 

 אא"כ יודעת שנזדקרה, היינו שהגביהה רגליה למעלה מגופה. 

ובענין אם יכולה לתלות כשעברה בשוק של טבחים, אומרת הברייתא 
קות באישה, על בשרה ספק טמא נ"ז ע"ב 'נמצאת אתה אומר ג' ספי

ספק טהור טמא, על חלוקה ספק טמא ספק טהור טהור' והגמ' מקשה 
שכתוב במשנה שהחילוק תלוי אם הכתם נמצא מעל החגור או מתחת 

אופנים, או -החגור ולא בין חלוקה לבשרה, מתרצת הגמ' ב' תירוצים
שנמצא מתחת החגור אבל עברה בשוק של טבחים ולכן על החלוק 

יתן לתלות טהורה ועל הבשר טמאה, או שמדובר למעלה מן החגור שנ
טהורה, כי אם זה בא מהמקור, גם  –וכשהזדקרה אם נמצא על חלוקה 

על גופה היה צריך להמצאות, ומבאר הרשב"א שהטעם שטמאה אפי' 
עברה בשוק של טבחים )אע"פ שגבי לבשה ג' חלוקים ונמצא על 

ניתז על הפנימי(, היות וכאשר הפנימי אומרים שמא נקפל העליון ו
נמצא על הבשר במקום שכנגד בית התורפה זה חזקה שאכן בא משם 
ולא מבחוץ אבל אם נמצא גם על חלוקה אז כבר יש מקום לתלות בדם 
הבא מבחוץ, ובאם הזדקרה ונמצא על בשרה לבד, סובר שאין לתלות 
בשוק של טבחים דג"כ יש חזקה שבא מבשרה אא"כ נמצא גם על 

וקה, והראב"ד סובר שגם על בשרה לחוד ניתן לתלות. ודעת הרמב"ן חל
כדעת הרשב"א וכן גם דעת הרמב"ם בענין זה וכן נפסק בשו"ע סעיף 

 יא'. 

אבל אם תולה בדם מכה שבגופה יכולה לתלות אפי' נמצא על בשרה 
לחוד אם שייך שיבוא דם המכה לאותו מקום. כגון שיש לה מכה 

ששחתה ונפל הדם על רגלה, ואפי' נתרפאת בצווארה שיכול להיות 



 

216 

המכה אם אפשר לה להתגלע ולהוציא דם ע"י חיכוך תולה בה, אך באם 
המכה בכתפה שאין הדם יכול לבוא משם אין תולין לומר שנגעה שם 

 בידה ואח"כ העבירה למקום אחר וכך נפסק בשו"ע סע' י"א.

טמאה,  –ואם מצאה הכתם על חלוקה בין מלפניה בין מלאחוריה 
שהחלוק עשוי להתהפך, אא"כ עברה בשוק של טבחים וכיו"ב שאז 
יכולה לתלות אפי' נמצא גם על בשרה ואם נמצא על חלוקה לבד 
למעלה מן החגור ויודעת שנזדקרה, לדעת הרמב"ם אם יש לה במה 
לתלות טהורה ואם לאו טמאה, והרשב"א סובר דלמעלה מן החגור אם 

ל מקרה שאם היה בא מן המקור היה נמצא על חלוקה לבד טהורה בכ
צריך להמצא גם על בשרה, ולכן בתירוץ הב' גבי נזדקרה לא נזכר שם 
עברה בשוק של טבחים וכו' אבל לדעת הרמב"ם ב' התירוצים הם 
המשך אחד דגם כשנזדקרה ונמצא על חלוקה לבד אפשר לטהר רק ע"י 

דן באם תליה, ובשו"ע סעיף י"ב פסק להקל כדעת הרשב"א. )ורע"א 
עבר כמה ימים מאז שנזדקרה אם נחוש שהיה כתם גם על בשרה ואבד 

שרוול כל מקום שיכול -וצ"ע לדינא(. ובאם נמצא הכתם על בית יד
 להגיע אפי' ע"י שתשחה יש לטמאות ואם אינה יכולה ליגע כלל טהורה.

באם האישה השתמשה בחלוק כבשמיכה וישנה עמו יש לטמאות בכל 
אם שתי נשים כיסו ראשם בחלוק אחד שתיהם מקום שימצא, וכן 

טמאות ואם רק אחת כיסתה אע"פ ששניהם לבשו אותו, ונמצא כתם 
למעלה מן החגור זאת שכיסתה בו טמאה והשניה טהורה. במקרה שיש 
לה מכה בצוארה ואח"כ נמצא כתם בחלוק במקום שאין יכול להגיע מן 

טהר בכל מקום הצוואר, אם פושטתו ומתכסה בו אז תוכל לתלות ול
 שימצא בו. 

אישה שיש לה ב' כתמים אחד למעלה מן החגור ואחד למטה מן החגור 
אם יודעת שלא נזדקרה )ודוקא שיודעת, אבל בסתם לא תוכל לתלות 
לטהר כתם העליון, ואח"כ גם לתלות בו כתם התחתון שיש כאן ב' 

ש"ך(, אזי למרות שאין לה תליה מבחוץ בשוק של טבחים  -תליות 
כיו"ב, תולה כתם התחתון בעליון היינו שאני אומר כמו שבא כתם ו
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העליון מעלמא כך בא כתם התחתון מעלמא, וזה דווקא שהעליון יותר 
מגריס שניתן לתלותו מעלמא אבל אם הוא פחות מגריס שאני תולה 
אותו בדם כינה אז לא נוכל לתלות גם את התחתון במידה ויש בו יותר 

ותו גוון אדום או שחור שנאמר כמו שהעליון בא מכגריס, וכ"ז שהם בא
מלכלוך בלי ידיעתה כך גם התחתון, אבל אם אחד אדום ואחד שחור 
לא נוכל לתלות, דא"כ גם אם תמצא סתם לכלוך האם נאמר שתתלה בו 

 את הכתם )ע"פ אדמוה"ז ס"ק מ' בשם הרא"ש( וראה לקמן סע' כ"ג.

ולה בה כך תולה בבנה שו"ע סעיף י"ט 'כשם שת תליות בבני ביתה.
ובבעלה אם נתעסקו בכתמים או אם יש בהם מכה לפי שדרכם ליגע בה, 
אבל אם היו עסוקים בדם ולא נמצא בהם דם אינה תולה בהם )אם לא 
היה בהם דם בשעה שנתעסקה, אבל אם עכשיו לא נמצא ואין ידוע אם 

כגון קודם היה בהם ניתן לתלות( אא"כ היו עסוקים בדבר שדרכו לינתז 
שחיטה וכיו"ב שאז יכולה לתלות גם אם בהם לא נמצא, ובהגהה 'ה"ה 
אם שכבה במטה עם נשים שיש להם מכות בגופן תולה בהן כמו בבנה 
ובבעלה', ובסעיף כ' 'מי שרגיל לצאת ממנו דם דרך פי האמה )היינו 

ראה פ"ת בשם נו"ב, והגהות רעק"א(, -שלא רק בשעת הטלת מ"ר
עד האישה תולה בבעלה', ומבאר אדמוה"ז ובשעת תשמיש נמצא ב

דכ"ש אם נמצא על עד שלו, ואע"פ שאם מצאה על עד שלה כיון 
שהכניסה לפנים זה 'בדיקה' שהיא טמאה מדאורייתא ואיך יכולה 
לתלות משום כתם, מ"מ כיון שיש ודאי מכה אצל בעלה שהיא מוציאה 

ה דם, ומצאה בשעת תשמיש יכולה לתלות בה, כמו שתולה במכת
 המוציאה דם לעיל סי' קפ"ז. 

מבאר אדמוה"ז בס"ק נ"ה שכאשר אנו  כמה כללים בדיני תליות.
אומרים שהאישה יכולה לתלות בכגריס במאכולת או בכתורמוס 
בפשפש, זה אפי' אם הרגה מאכולת או פשפש גדולים או כמה במספר 
אינה יכולה להוסיף על שיעור גריס או תורמוס שנתנו חכמים 'שמדת 

כמים כך הוא ליתן קצבה לדבריהם ושיעור אחד שעליו אין להוסיף ח
וממנו אין לגרוע לעולם' אבל אם רוצה לתלות בדבר אחר אין לו קצבה 
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ויכולין לתלות בו לפי ראות העיניים כמה שיוכל להתפשט היות וחכמים 
לא קבעו שיעור לדבר זה, וכן אם הרגה מאכולות או פשפשים הרבה 

ראות העינים יוכל להתפשט הרבה יותר מכשיעור בכמות כזו שלפי 
 תולה בהם כפי מה שהרגה כמו בשאר תליות מבחוץ.  

לדמות הכתם לדבר שהיא תולה בו אלא  -שו"ע סע' ל' 'אין צריך להקיף 
תולה מן הסתם עד שתדע שזה שחור וזה אדום', וראיה לדין זה מביאים 

ואמרה לו שראתה הראשונים מהמשנה שאשה אחת באה לפני ר' עקיבא 
כתם ואמר לה שמא מכה יש לך שהיא יכולה להגלע ולא הצריכה להביא 

 הכתם ולגלעות המכה. 

אם יש לאישה ספק אם עברה בשוק של טבחים וכו' אין תולין דזה כבר 
ב' ספקות, וכתב הרשב"א בת"ה שבעיר שהטבחים מתעסקים 

ברה שם במלאכתם בכל מיני מקומות יכולה לתלות בכל מקום, שמא ע
ולא הרגישה. ומביא ראיה מדברי הגמ' נ"ח ע"ב עיר שיש בה חזירים 
אין חוששים לכתמים שכיון שהחזירים נוברים באשפות ויש שם נבלות 
חיישינן שמא נגעו בה ולא שמה לב, עד"ז גם כאן כשהטבחים מצויים 
בכל העיר, וכן נפסק בשו"ע סע' כ"ב, ולגבי עיר שיש בה חזירים כתבו 

שאין זה נוהג בימינו שאין השרצים ונבילות מצויים באשפה כו'. התוס' 
וב"י הבין בדברי הרשב"א שהטעם שאין לחוש היום לחזירים כי הגויים 

 מגדלים אותם בחצרות ואינם משוטטים בעיר כדי שנתלה בהם סתם. 

כשנתעסקה בדבר אחד ונמצא עליה כתם בגוון אחר: גמ' נ"ט ע"א 'אמר 
אחד תולה בו כמה מינים, מיתיבי נתעסקה באדום  רבא נמצא עליה מין

אין תולה בו שחור, נתעסקה שאני', ופירש רש"י את תירוץ הגמ' 
'נתעסקה שאני' שאם נתעסקה באדום א"א לתלות בו שחור שהרי יודעת 
שנתעסקה באדום, אבל אם נמצא עליה לכלוך בגוון אדום אזי יכולה 

ה כך הגיעה עליה השחור לתלות כמו שנמצא עליה האדום בלי ידיעת
בלי ידיעתה, ובהמשך הגמ' יש תירוץ נוסף שרבא דיבר שהתעסקה 

דם שחיטתה אדום, דם  -בתרנגולת ופירש ר"ח שישבה כמה מיני דמים 
איבריה שחור, ודם בני מעיה כרכומי, וכתב הרא"ש שר"ח לא פירש את 
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 הלישנא קמא דס"ל דהלכה כלישנא בתרא שרק אם נתעסקה בכמה מיני
דמים תולה בכולם, אבל בסתם אינה תולה כתם אדום בלכלוך שחור 
דא"כ נאמר דכל אישה שיש עליה לכלוך לא תטמא משום כתם, ודעת 
הרשב"א והראב"ד דהלכה כשתי הלישנות, ופי' 'נתעסקה' היינו שכוונת 
הברייתא שאם נתעסקה לבדוק עצמה אחר שנמצא עליה גוון אחד אינה 

ם הגוון השני בא ג"כ שלא בידיעתה, אבל בסתם יכולה לתלות ולומר שג
ודאי שתולה הכתם גם בגוון אחר. והרמב"ם ורמב"ן משמע שסוברים 
כר"ח והרא"ש, וכן פסק בשו"ע סע' כ"ג )וכ"ד(, אבל אדום באדום אחר 
אפשר לתלות כדמוכח מזה שרבי תלה בקילור שזה משחה שיש 

נו דומה ממש תרכובת  של כמה דברים ולא הקיף לכתם אע"פ שאי
לאדום, וכן פסק בשו"ע סע' כ"ג, ובאם ברור לנו שאינו דומה הוי כאדום 

 ושחור שא"א לתלות )אדמוה"ז ס"ק מ"ח(. 

שו"ע סעיף ל"ב 'האשה שהיתה עוסקת במלאכתה ונמצא דם במקום 
שעברה על דבר שהיה בדוק לה מתחילה )והוא מקבל טומאה( תחזור 

ד באותו אופן שנתעסקה להתעסק כמו שעשתה )הכוונה שתעמו
מקודם(, אם יזדמן שתעבור על מקום הדם )היינו שמקום שבין רגליה 
יזדמן שם במקום הדם( טמאה ואם לאו טהורה' ובדיקה זו היא חומרא 

 שצריכה לבדוק למרות שלא נמצא על גופה או על בגדה.

הרשב"א והמ"מ הבינו בדעת הרמב"ם שבאם אישה  תלייה בצבע.
מנים שנז' בדברי חז"ל אם עבר הרי זה דם וטמאה העבירה שבעה סמ

ואם נשאר ה"ז צבע וטהורה, ולדעת הרמב"ן בדיקה זו הוזכרה רק 
לטהרות ולא לבעלה, ופסק בשו"ע סעיף ל"א כדעת הרמב"ם, ואם לא 
בדקה טמאה. והטעם ביאר בתוה"ש היות ואין כאן תליה שיודעת 

בדוק לא נוכל שנתעסקה בצבע, רק חשש שמא זה צבע וכ"ז שלא ת
לטהר, ולפועל פוסק בשו"ע היות שאין אנו בקיאים בקצת משמותם 
א"א לסמוך ע"ז )דזהו ספק הבא מחמת חסרון ידיעה דלא מקרי ספק, 

 אחר יכיר, תוה"ש(. -דאם זה אינו בקי ומכיר 
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נידה נ"ח ע"ב 'שתי נשים  כתם שגדול מהדבר שרוצה לתלות בו.
לא כסלע ונמצא על כל אחת כסלע שנתעסקו בצפור אחד שאין בו דם א

שתיהן טמאות', הובא להלכה בשו"ע סע' כ"ה וא"א לתלות כחצי סלע 
בכל אחת מהן והשאר דם מאכולת, דחצי סלע הוא יותר מכגריס, וסובר 
הב"ח דזהו דווקא שבאו שתיהן בב"א או שבאה לשאול עליה ועל 

כל אחת, חברתה אבל אם באו בזה אחר זה מטהרין ותולין בדם צפור ל
וכן דעת נה"כ ואדמוה"ז, ודעת הט"ז שאפי' באו בזא"ז אין תולין להם, 
ואין זה דומה לשני שבילין אחד טמא ואחד טהור וכו' שאם באו לשאול 
בזא"ז מטהרים להם כיון שיש לכ"א חזקת טהרה, ועד"ז בשני בתים 
בדוקים ונכנס עכבר וחמץ בפיו בע"פ שאם באו לשאול כ"א בפ"ע 

הם, אבל כאן בכתם הדין שכל עוד אין במה לתלות מטמאינן מקילין ל
 להו וכאן יש כסלע יתירה על דם הציפור שאין במה לתלות. 

גמ' נדה נ"ט 'בעי רבי ירמיה נתעסקה בכגריס ונמצא עליה בכגריס ועוד 
מהו, ת"ש נתעסקה באדום אין תולה בו שחור במועט אין תולה בו 

א כגון שנתעסקה בכגריס ונמצא עליה מרובה, ה"ד לאו כי האי גוונא, ל
ב' גריסין ועוד, א"ה מאי למימרא, מהו דתימא שקול כגריס דם צפור 
שדי בי מיצעי זיל הכא ליכא שיעור אזיל הכא ליכא שיעורה קמ"ל'. 
וכתב הרא"ש דבעיא זו היא גם אם נמצא עליה כב' גריסים כל שיש בה 

גיא לחומרא דתירוץ עד כגריס יותר ממה שרוצה לתלות. ומסקנת הסו
הגמ' הוא מקרה דחוק שנכתב כאפשרות להבנת הברייתא ולא למסקנא 
הלכתית ולכן לפועל כל שנמצא יותר משיעור התליה יש להחמיר 
ולטמאות, ודעת הרמב"ם והרשב"א דעד שיעור גריס יותר ממה שרצתה 
לתלות יש לטהר ורק בב' גריסים ועוד משמעות הברייתא להחמיר שלא 

קול דם צפור כו', וכן פסק בשו"ע סעיף כ"ו והסכים עמו הרמ"א נאמר ש
דבכתמים שומעין להקל. והבין הב"י שלדעת הרמב"ן והרשב"א באם 
נתעסקה בפחות מכגריס ונמצא עליה כב' גריסים אע"פ שיש כאן יותר 
מגריס נוסף שנאמר שבאמצע זה דם צפור ומן הצדדים נתלה בדם 

"ז ונחלק עליו הרמ"א בהגהה ושאר מאכולת וכן פסק בשו"ע סעיף כ
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האחרונים דהרי סוכ"ס יש כאן יותר מכגריס, אבל אם אינה יודעת לשער 
 בכמה נתעסקה תולין להקל שהיה בדם כשיעור הכתם.

בגמ' נ"ט ע"א נחלקו באם מצאה כתם כשיעור גריס ועוד ומאכולת 
 רצופה בו, לדעת רבי חנינא טמאה דיש כאן יותר מכגריס ולרבי ינאי

טהורה דאנו תולין גם שיעור הנוסף בעוד מאכולת, ופסק הרמב"ם 
כר"ח והרא"ש כר"י ואפי' נמצא עליה שיעור ב' גריסים וכן דעת 

 הרמב"ן והרשב"א וכן פסק בסע' כ"ח.

במשך הסימן עסקנו בדיני כתם שנמצא על חלוקה או על  עד הבדוק.
למקור היא בשרה מחוץ למקור, שהיות ולא הרגישה וגם נמצא 'מחוץ' 

טמאה מד"ס, ובסעיפים אלו מדובר על בדיקה, היינו שמכנסת את העד 
לאותו מקום שממנו הדם יוצא וחזקתו שהוא דם מקור ולכן טמאה 
מדאורייתא, רק שגם כאן ניתן לתלות במקרים מסוימים שאינה בודקת 

 העד מיד אחר הקינוח היכן שיש סבירות שנכתם מחוץ לאותו מקום. 

נה י"ד ע"א שמצריכה הבאת קרבן במקרים מסוימים על דברי המש
שנמצא דם אחר תשמיש שואלת הגמ' מדוע לא נחוש שזו דם מאכולת 
עונה הגמ' 'א"ר זירא אותו מקום בדוק הוא אצל מאכולת וא"ד רחוק 
)דחוק( הוא אצל מאכולת, איכא בינייהו דאשתכח מאכולת רצופה להך 

ך לישנא דאמרת רחוק הוא לישנא דאמרת בדוק הוא מעלמא אתאי, לה
אימו שמש רצפה'. ופסקו הראשונים כלישנא שאומרת שאותו מקום 
בדוק הוא ולכן אם נמצאה מאכולת חזקה שהיתה מעוכה קודם שנפלה 
לעד ואין זה דם שלה, כי אם דם הבא מן המקור, ואפי' נמצאת המאכולת 
על מקום הדם ממש. )ומה שמשמע מרש"י שאם היתה שלא על מקום 

דם אין לטמאות היינו לעניין לשרוף ע"ז תרומה וקדשים(, ועד זה כל ה
שהניחו במקום שמור, אפי' במקום מגולה וכ"ש בקופסא, חזקתו טמא 

 וכן פסק בשו"ע סע' ל"ג.

במקרה שהניחה את העד אחר הבדיקה )כשבודקת עצמה קודם תשמיש 
עד, או אחריו כנ"ל סי' קפ"ו( תחת הכר או הכסת ולמחר בודקת את ה
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נפסק בגמ' נ"ח ע"ב כרבי אליעזר ב"ר צדוק שאם הוא עגול טהורה )אם 
יש בו עד כגריס שחזקתו שהוא דם מאכולת( ומשוך טמאה שחזקתו מן 
הקינוח, ולכן טמאה אף בכ"ש, בשונה מכתם שנמצא בחלוקה שגם 
במשוך תולין עד כגריס, וכך פוסק בשו"ע סעיף ל"ד, ובהגהה כאן מביא 

אן אפי' בעד בדוק בדם מאכולת כמו"כ אפשר לתלות שכמו שתולין כ
יותר מגריס אם יודעת שנתעסקה בהם, ועפ"ז פוסק הט"ז )ס"ק כ"ג( 
באישה שרגילה להוציא דם מבית הרעי ובשעת בדיקה נגעה שם בטעות 
ונמצא דם על העד שניתן לתלות אפי' ביותר מגריס כמי שנתעסקה 

 כיון שתולה בקינוח.  בכתמים, ואפי' אם זה משוך יכולה לתלות

ואם אחר הבדיקה טחתו ביריכה ולמחר ראתה עליו דם, הביאה הגמ' 
י"ד ע"א שרב מטמא משום נדה, ונחלקו הראשונים האם דינה כמי 
שהניחה בקופסא שא"א לתלות בכלום, או שדינה כמי שהניחה תחת 
הכר כו', לדעת הרשב"א הראב"ד והרמב"ן אם הכתם עגול ופחות 

לתלות במאכולת, רק במשוך א"א לתלות כלל שחזקתו  מגריס אפשר
מדם הקינוח, ודעת הרמב"ם והרא"ש שגם פחות מכגריס טמאה אפי' 
הוא עגול, שבגופה אין המאכולת מצויה כמו תחת הכר והכסת, ומבאר 
הב"י בדעת הרשב"א שאע"פ שעד בדוק היא טמאה נידה מדאורייתא, 

תם פחות מגריס שהדם בא בכ"ז כיון שלא הרגישה ניתן לתלות כשהכ
ממאכולת )באם אינו משוך(, אך אם הוא יותר מגריס הוא טמא 
מדאורייתא שחזקתו מן המקור, ולכו"ע מדובר כאן שנמצא הדם גם על 
יריכה. להלכה הביא השו"ע דעת הרשב"א בסתם שעגול ואין בו כגריס 
טהורה, ודעת הרמב"ם והרא"ש בי"א. והש"ך הביא דעת הב"ח שפוסק 

"א אלו, ואף לדיעה הראשונה בסע' ו' שגם על בשרה תולין עד כגריס, כי
מ"מ כאן בעד שבדקה בו יש להחמיר ולא לתלות בדם כינה שבירך 

 שאינו שכיח שם כמו תחת הכר והכסת.

גמ' נידה י"ד ע"א 'תניא בדקה בעד שאינו בדוק לה  עד שאינו בדוק.
והניחתו בקופסא ולמחר מצאה עליו דם רבי אומר טמאה משום נדה 
)טומאת ודאי( ורבי חייא אמר טמאה משום כתם' ושם בגמ' טמאה רק 
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ביותר מכגריס, ובהמשך שם משווה הגמ' דעת רבי לדעת ר"מ שמטמא 
עת רבי חייא לר' יוסי באשה שרואה דם בהטלת מ"ר אם עמדה, וד

שמטהר שם בין עומדת בין יושבת, ופירש ר"ח שדעת ר"י לטהר משום 
נידה אבל הוא מטמא משום כתם, וכן דעת הרא"ש והראב"ד. ולהלכה 

 -קיי"ל כר"י, וכר"ח שסובר כמוהו, ולכן יכולה לתלות עד כגריס ועוד 
מצאו כדין הכתמים )ומבאר אדמוה"ז שדין זה שונה משאר הכתמים שנ

מחוץ למקור שיש דברים שלא גזרו בהם כגון אם נמצא על דבר שאינו 
מקבל טומאה שבשאר כתמים לא גזרו כלל אבל בכתמי עד שאינו בדוק 
היות והכניסה אותו למקור וחיישינן שמא הדם הנמצא בא משם, כשאין 
במה לתלות היא טמאה מדאורייתא ולכן יש לטמאות אף במקום 

מדרבנן לא גזרו(. ודעת הרשב"א והרז"ה שהיות שבכתם רגיל שעיקרו 
ומדמים דעת ר"ח לר' יוסי שמטהר לגמרי בהשתינה וראתה דם לכן היה 
צריך לטהר כאן לגמרי אף אם יש בו יותר מגריס, אלא שמסיים 
הרשב"א, שלמעשה יש לחוש למחמירים ולטמאות ביותר מכגריס. 

כגריס )והש"ך ופסק בשו"ע סעיף ל"ו כדעת הרא"ש ור"ח לטהר עד 
 ס"ק מד" סובר שלכו"ע ר"י מטמא משום כתם(.

ולדעת הרמב"ם דינה שטמאה נדה מדאורייתא כרבי היות ורוב דמים 
מצוי בה והיא בדקה עצמה חזקה שממנה בה כמו בעד בדוק, ועפ"ז 
כשהכתם משוך א"א לטהר, שצורתו מוכחת עליו שבא מן הקינוח, 

זוז מפסק הש"ע מ"מ בעל נפש ופוסק אדמוה"ז בס"ק ע' 'ואף שאין ל
 יחמיר לעצמו בספק איסור כרת לצאת לכל הדעות'. 

וכתב רש"י שאם טחתו לעד זה אחר הבדיקה בירכה טהורה אפי' ביותר 
מגריס דיש כאן שני ספקות, אחד שמא הדם בא מירכה כו' ואפי' אם 
תמצי לומר מן העד שמא היה עליו קודם לכן, וכן פסק בשו"ע סעיף ל"ז 

פסקו עוד אחרונים, ודעת הש"ך שכוונת רש"י היא שלדעת רבי  וכן
טהורה מדין נדה אבל טמאה מדין כתם, וא"כ אפשר לטהר רק עד 
כגריס, )אבל לטהר לגמרי א"א אם נמצא על העד, שיש כאן רק ספק 
אחד שמא מן המקור הוא, ורק אם נמצא על ירכה במקום שאין דם 
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ש מיישב דעת הב"י, כיון שלרבי המקור יכול להגיע איכא ס"ס(. תוה"
במקרה זה שיש ספק כפול החשש כאן יורד מנדה לכתם א"כ לר"ח 

 דקיי"ל כוותיה החשש כאן סר לגמרי וטהורה אפי' ביותר מגריס.  

ולגבי הגדרת המונחים 'עד הבדוק' ו'עד שאינו בדוק', מביא הרשב"א 
משה בשם רבותיו )הרמב"ן( שעד בדוק הכוונה שאחר שבדקתהו השת

בו מיד ולא הניחה אותו, ואם הניחה אותו ואח"כ בדקה בו נעשה עד 
שאינו בדוק שלדעת רבי טמא משום נידה, ולר"ח משום כתם, אבל בעד 
שאינו בדוק כלל אין חוששין לו, ודעת הרשב"א עצמו 'שכל שבדקתו 
ביו היא בין חברתה ולא נודע שנכתם בו כתם מצד אחר ולא העבירתו 

ולא בצד המתעסקים בכתמים ה"ז בחזקת בדוק',  בשוק של טבחים
וראיה מג' נשים שלבשו חלוק אחד דלקמן שכולן טמאות וא"א שאחר 
שפשטתו הראשונה נכתם וטמא רק את האחרות אלא הוא בחזקת בדוק, 
כך גם גבי עד. ושאינו בדוק הכוונה שהיא לוקחת העד מהאישה 

טבחים וכו'  היינו שמכינה אותם ואינה יודעת אם עברה בו בשוק של 
שכבר עבר זמן רב ואינה זוכרת מה עשתה עמו )כפי שמתאר אדמוה"ז 
בס"ק ע"א(, בזו רבי מטמא משום נדה היות שאין דרך להעבירן בשוק 
כו', ור"ח מטמא משום כתם שיש כאן אי וודאות, אבל שלקחה עד 
ואינה יודעת ממי לקחתו או שמצאה בבית במקום שאינו שמור זהו אינו 

דוק כלל וטהור אף מדין כתמים. ולדעת הרשב"א בעד שאינו בדוק ב
הנ"ל, וכן בחלוק שאינו בדוק אפי' אם יודעת ממי לקחתו, אין חוששים 
משום כתם שבכתמים שומעין להקל, אלא שלמעשה מחמיר בעד כיון 
 שיש בזה מחלוקת כנ"ל, אבל בחלוק באופן הנ"ל אפשר להקל למעשה.

"ח 'איזהו עד הבדוק כל שבדקתו בין היא בין וכן פסק השו"ע בסעיף ל
חברתה ולא נודע שנכתם בו כתם ולא העבירתו בשוק של טבחים ולא 
בצד המתעסקים בכתמים ה"ז בחזקת בדוק'. ובסעיף לט" גבי חלוק 
פוסק וז"ל 'אין האשה טמאה משום כתם שמצאה בחלוקה אא"כ היה 

ם שלבשתו ולבשתו בדוק לה קודם שלבשתו, אבל אם אינו בדוק לה קוד
בלא בדיקה ומצאה בו כתם טהורה', מפשט לשונו משמע שסובר 
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שבחלוק אם הוא אינו בדוק בדומה לנזכר בסע' ל"ו גבי עד, הדין הוא 
שטהורה לגמרי, וכמו שפי' הב"ח והש"ך שאפי' יודעת ממי לקחתו 
 היינו שיודעת שהיא טהורה וכו', כנ"ל באריכות בגדר עד שאינו בדוק.

י חלוק היא טהורה לגמרי, וכן דעת אדמוה"ז בס"ק ע"ו, והט"ז על גב
מבאר שכוונת השו"ע כאן בחלוק אינו בדוק, היינו לגמרי, שאינה יודעת 
ממי לקחתו וכו' שאינו בדוק בכלל ולכן טהורה, אבל באם זה דומה 

 להנ"ל בעד שאינו בדוק, יהיה דינו ג"כ כנ"ל שטמא משום כתם.

שו"ע סעיף מ' 'בדקה חלוקה ופשטתו  ה.כתם שהטהורה תולה בטמא
ומצאה טהורה והשאילה לחבירתה ולבשה ומצאה בו כתם הראשונה 
טהורה והשניה טמאה', ומקור דין זה הוא בגמ' שרב ששת אומר שרק 
לענין החיוב הממוני של כיבוס הבגד השניה יכולה לומר לראשונה אולי 

ענין טומאת הכתם בא ממך שהמוציא מחבירו עליו הראיה, אבל ל
כתמים הראשונה שבדקה תולה בשניה, ונתקשו האחרונים לשם מה 
נזכר בהלכה שהראשונה עשתה בדיקה קודם שלבשה, הב"ח סובר 
שכוונת ההלכה לומר שאם לא תהיה בדיקה שניה אח"כ, לא תועיל 
הבדיקה הראשונה, והפרישה מסביר שהבדיקה השניה הנזכרת כאן היא 

הורה, והש"ך תירץ שבאם לא עשתה ומצאה ט את עצמהשבודקת 
בדיקה ראשונה, הראשונה טהורה מדין הנזכר לעיל היות ולבשה על 
עצמה חלוק שאינו בדוק, וכן מבאר אדמוה"ז. והט"ז הוסיף שאז בדיקה 
השניה תהיה בלא כוונה )היות ולא יהיה חשוב לה בדיקה השניה(, ולפי 

 דבריו באם לא בדקה הראשונה שתיהן טהורות.

נדה נ"ט ע"ב 'תנן השאילה חלוקה לנכרית או לנדה ה"ז תולה בה,  גמ'
אמר רב בנכרית הרואה, ממאי דומיא דנדה מה נדה דקחזיא אף נכרית 
דקחזיא', לדעת הרשב"א אפשר לתלות בנכרית שכבר הגיע זמנה לראות 
)י"ב ויום אחד( וכבר ראתה, ואע"פ שעכשיו אינה רואה ה"ה כמו 

כתב 'האשה שהשאילה חלוקה לנדה בין גויה  ישראלית נדה, והרמב"ם
בין ישראלית כו'' משמע שסובר שגם בנכרית א"א לתלות בה אא"כ היא 
רואה עכשיו, והטעם שהזכירה בפ"ע כי נכרית אינה טמאה נדה, ולדעת 
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המ"מ דעת הרמב"ם כדעת הרשב"א ומה שקורא לנכרית נדה כוונתו 
סעיף מ"א כדעת  שמאז 'שהחלה לראות' היא כנדה, ופסק בשו"ע

הרשב"א שיכולה לתלות בנכרית אם כבר ראתה אחר י"ב אע"פ שאינה 
רואה עכשיו, וכן אם קודם השאילה להם ואח"כ היא לבשתו ומצאה בו 
כתם תולה בהם, )ומוסיף בזה אדמוה"ז בס"ק פ"א שאם הנכרית לא 
הגיע זמנה לראות א"א לתלות שבא מגופה אבל תולין שעברה בשוק 

וכו' ואינה נאמנת לומר לא עברתי, וכאן בהלכה מדובר מתי של טבחים 
שאנו יודעים בוודאות שלא עברה. וברישא של הלכה זו במקרה 
שהישראלית לבשה החלוק קודם שהשאילה להם שאז כשלבשתו לא 
היה לה במה לתלות, לא תוכל לתלות בנכרית קטנה אא"כ 'ידוע בוודאי' 

' היא בספירת ז"נ יכולה לתלות שעברה בשוק של טבחים וכיו"ב(, ואפי
בזו שעוד לא התחילה לספור, אבל אם שניהם סופרות אע"פ שזו ביום 
השביעי וזו רק החלה לספור אינה תולה בה, וטעם הלכה זו שתולין 
הקלקלה במקולקלת כדי לטהר את השניה, שהכתמים מד"ס והולכין 

 בהם להקל.

בה כל זמן שיושבת  ואם השאילה אותו לקטנה שעדיין לא ראתה, תולה
על דם בתולים )היינו בפחות מי"ב עד שתחיה המכה, וביותר מי"ב עד 
ד' לילות( ואע"פ שהיום הדין הוא שבועל בעילת מצוה ופורש, כיון 

 שמצוי בה דם אפשר לתלות בה. 

ולגבי יושבת על דם טוהר, לדעת הרמב"ן בזמן הזה א"א לתלות בה 
לקמן סי' קצ"ד( א"כ באם תתלה היות ואסור לבעול על דם טוהר )כד

בה נמצאת מקלקלה, ודעת הראב"ד שאפשר לתלות בה כיון שחומרא 
זו היא מחמת המנהג ולא מעיקר הדין לכן החמירו רק לעצמן אבל לא 
לענין שהשניה לא תתלה בה )משא"כ דם בתולים שאסור מדינא דגמ' 

(, ורק מצד הטעם שהדם מצוי בהן אפשר לתלות בהן אע"פ שמקלקלן
 וכן משמע דעת הרמב"ם וכן פסק בשו"ע סעיף מ"ב.

וכן יכולה אישה טהורה לתלות באישה שעדיין סופרת ז"נ אפי' ביום 
שביעי שלה )כרשב"ג, ואע"פ שמן הדין יכולה לטבול היום וליטהר( 
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אבל באם כבר סיימה את ספירת ז"נ אע"פ שעדיין לא טבלה דעת 
ין נותנים לה טומאה אדמוה"ז שאין לתלות בה מאחר שסיימה א

מחודשת, אבל באם עדיין לא התחילה לספור ז"נ כלל ועברו ז' ימים 
אע"פ שמן התורה היא טהורה כדין נדה, היות שמד"ס לא שלמו ימי 

 טומאתה עד שתספור ז"נ, לכן אפשר לתלות בה )ס"ק פ"ה(. 

שו"ע סע' מ"ג 'השאילתו לבעלת הכתם בין שהייתה יושבת כבר על 
שאילה, בין שראתה כתם בחלוק אחר ששאלה את זה, אין הכתם קודם 

תולות זו בזו ולא זו בזו )היות ואין ידוע לבעלת הכתם שיצא ממנה, 
א"א לטמאות כאן אחת יותר מהשניה(, ושתיהן צריכות לחוש, וכ"ש 
אם השאילתו לטהורה וחזרה ולבשתו ששתיהן צריכות לחוש' ואע"פ 

הכי סופרת ז"נ, וא"כ כיון  שבעלת הכתם אינה באה לישאל שבלאו
שהשניה באה לשאול לבדה היה צריך לטהרה, כנ"ל בדין ב' נשים 
שנתעסקו בצפור אחד כו' שאפי' באו בזא"ז מטהרין לשתיהן כ"ש 
שבאה רק אחת לבדה, אלא ששם היא באה לתלות בדם הצפור וכאן 
היא רוצה לתלות הכתם 'בחבירתה' לומר שדם זה ממנה ולא נקלקלה 

 הספק.  מפני 

כתב השו"ע בסעיף מ"ד 'לבשה חלוק בימי נידתה ולא בדקתו )היינו 
כשפשטה אותו, אבל בדקתו קודם לבישה הראשונה דאל"כ היא טהורה 
מדין חלוק שאינו בדוק(, ולבשתו בימי טהרתה ונמצא בו כתם תולה 
שמימי נדתה הוא' )בסעיף מ"א ציין הרמ"א למ"ש בסי' קצ"ו שבז"נ 

אחר ג' ימים הראשונים, וכאן בסעיף מ"ד לא ציין  אפשר לתלות רק
כלום, היות ומדובר שתולה בעצמה ולשיטתו כשתולה במכתה יכולה 
לתלות גם בתוך ג' ימים, אבל לדעת הש"ך בג' ימים הראשונים א"א 
לתלות גם במכה(, ובסעיף מ"ה נפסק שאישה שהיא מסולקת דמים 

 שלא היתה מסולקת. )מעוברת, מניקה, זקינה( יכולה לתלות בזמן

נידה נ"ו ע"א 'כתם הנמצא בחלוק מטמא  כתם שנמצא בבגד מכובס.
למפרע עד שתאמר בדקתי את החלוק ולא היה בו כתם או עד שעת 
כיבוס', והגמ' דנה האם שעת כיבוס חזקתו 'שהכובס בודק אותו' בטרם 
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מכבס, או הכוונה 'שהמים' מכבסים אותו, ונפק"מ באם הכובס אמר 
בדק אותו או במדה ונמצא בקמטי הבגד שהכובס בודק שם אבל שלא 

המים אין מכבסים שם, 'ת"ש ר"מ אומר... שחזקת בנות ישראל בודקות 
חלוקיהן בשעת כיבוסיהן, רבי אחא אומר תחזור ותכבסנו, רבי אומר... 
זה מקדיר וזה מגליד' )היינו שלפי מראה הכתם אפשר לדעת אם הוא 

ו(, לדעת הרשב"א לכתחילה יש לבדוק אם מלפני הכיבוס או אחרי
הכתם מקדיר היינו שנכנס בבגד וזה סימן שהוא מלפני הכיבוס וטהורה 
או שהוא מגליד היינו שהוא עב וממשו ניכר וזה סימן שבא אחר הכיבוס 
וטמאה, ובאם א"א להכיר יש לפסוק כר"מ שחזקת בנות ישראל 

או נכרית אפשר שבודקות ואם אמרה שלא בדקה או שכיבסתו שפחה 
לטהר ודעת הראב"ד והרמב"ן שהלכה כרבי שצריך לבדוק ובאם א"א 
להכיר ה"ז ספק הבא מחמת חסרון ידיעה והולכים להחמיר ויש לחוש 

 לדבריהם, והרמב"ם פסק כר"מ.

ובשו"ע סעיף מ"ו הביא בתחילה דברי הרשב"א שמחלק בין כבסתו 
דעות הפוסקים שאם ישראלית לנכרית כר"מ, ואח"כ הביא כדעת רבי וכ

א"א להכיר צריך להחמיר מספק, והש"ך מיישב שבתחילת ההלכה 
מדובר שהבגד אבד ואינו לפנינו, ולכן ניתן להקל אם לא בדקו הכובס 
אבל אם הבגד לפנינו אם אינו בקי במראהו א"א לטהר, ואם שתי נשים 

השניה טמאה והראשונה  -לבשו אותו ונתכבס בינתיים, אם מגליד 
הראשונה טמאה והשניה טהורה, ואם א"א לעמוד  -, ואם מקדיר טהורה

עליו שתיהן טמאות. ואם אבד הבגד יש לטמאות את שתיהן כיון שא"א 
 לטהר אף אחת ולטמא את השניה )מאי חזית דמקלקל להך טפי מהך(. 

ופירוש חזקה שבודקות, לדעת הש"ך הכוונה שבודקת ואומרת לה אם 
שלא היה שם, אבל היום אין נהוג  מצאה כתם וכשלא אמרה סימן

שתאמר לה ולכן במקרה שלבשה בגד ואח"כ נתנתו לכובסת ואח"כ 
השאילתו לשניה ונמצא עליו כתם אין לומר כיון שלא אמרה שמצאה 
שם כתם סימן שלא היה והראשונה טהורה היות והדרך הוא שתמיד 
 אינה אומרת, ולדעת הפרישה חזקתן בודקות ואם מצאה כתם בודאי



 

229 

'ניקתה' אותו, ולכן גם היום ניתן לומר שאם הישראלית כיבסה אותו 
הכתם הוא מאחר הכיבוס, ואדרבא היום שמכבסים טוב אפי' בנכרית 

 יש חזקה זו )ע"פ אדמוה"ז ס"ק צ"ג(.

שו"ע סע' מ"ח: שתי נשים  נשים שישנו במטה אחת או לבשו חלוק אחד.
אש מלמעלה למטה שלבשו חלוק אחד היינו שמלבישים אותו דרך הר

ונמצא בו כתם אם כנגד בית תורפה של ארוכה בוודאי שאצל הקצרה 
יגיע הכתם במקום שמוחזק לקבל טומאה, אבל אם מגיע אצל קצרה 
כנגד בית תורפה, את הארוכה אפשר לטהר שהכתם בא אצלה למעלה 
משם. ג' נשים שלבשו חלוק אחד או שישבו זא"ז על ספסל אחד 

טומאה( ונמצא שם כתם כולם טמאות, אא"כ  )שעשוי מדבר המקבל
היתה אחת מהן ראויה לראות והאחרות מסולקות דמים הן תולות בה 

 כמשי"ת סע' נ"ב. 

משנה ס' ע"ב 'שלוש נשים שהיו ישנות במטה אחת ונמצא דם תחת 
אחת מהן כולן טמאות', ובדף ס"א ע"א 'שלוש נשים שהיו ישנות במטה 

ולן טמאות, תחת הפנימית שתים אחת ונמצא דם תחת האמצעית כ
הפנימיות טמאות והחיצונה טהורה, תחת החיצונה שתים החיצונות 
טמאות והפנימית טהורה'. וזה לכאורה סותר לדין הקודם, מתרצת הגמ' 
שהדין הראשון נאמר במשולבות ופירש רש"י תכופות ודבוקות יחד, 

לעצמה  והרשב"א פירש שרגליהם מעורין יחד, אבל אם שכבה כל אחת
מטמאין רק את זאת שנמצא הדם תחתיה והסמוכה לה, בד"א בשעלו 
דרך מרגלות המטה אבל אם עלו דרך החיצונה כולם טמאות שמא נטף 

שמיכה,  –הדם דרך עברתה, וזה דווקא במטה עצמה אבל בסדין העליון 
שעשוי להתהפך כולם טמאות, ולדעת המהרש"ל גם הסדין התחתון 

מזרון אינו  -התהפך, וכתב הט"ז שהכסת ששוכבים עליו עשוי ל
 מתהפך. 

וגם בסוגיא זו ישנם תליות שתולה אחת בחברתה )ע"ד הנ"ל בחלוק(, 
בסעיף נ"א מדובר במקרה שבדקה עצמה היינו שאחת או שתיים בדקו 
עצמם ומצאו טהורות אזי תולין הכתם בזו שלא בדקה, ואם אחת בדקה 
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, וכן אם שנים בדקו ומצאו ומצאה טמאה היא טמאה והאחרות טהורות
טמאות השלישית תולה בהן, לדעת הרמב"ן והרשב"א אפשרות זו של 
תליה בבדיקה שייכת דווקא כשבדקה סמוך ביותר למציאת הכתם 
כדמוכח מסוגיית הגמ' ס' ע"ב 'בדקה אחת מהן ומצאה טמאה היא 
טמאה ושתיהן טהורות, אמר רב יהודה אמר רב והוא שבדקה עצמה 

ת', והגמ' מקשרת את זה למח' בר פדא ורבי אושעיה, שבר שיעור וס
פדא סובר כל שבעלה חייב עליה חטאת טהרותיה טמאות ואפשר 
לשרפן, כמו שוודאי לנו כשבדקה בשיעור זמן סמוך לתשמיש ומצאה 
דם שוודאי שראתה בשעת התשמיש ולכן חייבים ע"כ חטאת, כן אם 

וודאי לנו שנטמאו בדקה מיד אחר שנתעסקה בטהרות בשיעור זה 
ואפשר לשרפן, ורבי אושעיה סובר שבכל מקרה גם בבדיקה סמוכה, 
טהרותיה תלויות ואינן נשרפות שאין להם טומאה ודאית, ומשנתינו 
שתולה הכתם בוודאות בזאת שבדקה עד כ"כ שחברותיה תולות בה, 
היא כדברי בר פדא שישנו זמן שמוכח בו בוודאות שהדם בא ממנה אם 

מאה, ומשמע ה"ה כשבדקה ומצאה טהורה, ומעירים התוס' נמצאה ט
דאין הכוונה בדיקה ממש בחורין וסדקים אלא קינוח בלבד וכן המדובר 
כאן שהעד בידה ואין שהות זמן לקחתו מתחת הכר או הכסת, ודעת 
הרא"ש שגם אם תבדוק לאחר זמן תועיל בדיקתה בין לטהר עצמה בין 

ושעיה המש' לא הגבילה את להציל על חברותיה, דלדעת רבי א
האפשרות לתלות בסמיכות זמן דווקא, ובר פדא דיבר לגבי טהרות היינו 
שתוך כדי שנגעה בטהרות מצאה דם, משא"כ כאן יתכן בכלל שהדם 

 יצא הרבה לפני כן ובכ"ז תולים להקל, דבכתמים שומעים להקל. 

והמחבר פסק בסע' נא' כדעת הרשב"א שאפשר לתלות רק בבדיקה 
ידית,  ועוד סוברים הרשב"א והראב"ד שבחלוק שלובשים אותו מי

בזא"ז, היות שא"א לראשונה להספיק לבדוק בתוך שיעור וסת אחר 
לבישת האחרונה, אין בדיקתה מצלת על האחרונה, ורק אם בדקה 
האחרונה בתוך שיעור וסת מצלת על השאר, אבל הטור כתב כדעת 

דיקת כ"א מצלת על השאר הרמב"ם שאין חילוק בין ישנות במטה שב
לבין לבשו חלוק בזא"ז שג"כ בדיקה של כ"א מצלת על השאר, ובשו"ע 
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בסע' נ"א גבי ישנות במטה מביא את האפשרות שבדיקת אחת מצלת 
על השאר, אבל בסעיף מ"ט גבי ג' נשים שלבשו חלוק אחד או שישבו 
על ספסל אחד בזא"ז לא הביא אפשרות זו, דשם הדין שרק אם בדקה 

 אחרונה מיד מצלת על השאר )ע"פ אדמוה"ז ס"ק ק"י(.ה

בסעיף נ"ב מדובר על תליה של מסולקת דמים בזו שראויה לראות, 
שאחת מהד' נשים )בתולה, זקנה מעוברת, מניקה( שישנה במטה עם 
אישה אחרת הראויה לראות, היא יכולה לתלות בה אפי' יש לה 

בה, אבל הראויה אינה )לראויה( וסת והיא לא בשעת וסתה, היא תולה 
 תולה במי שאינה ראויה אפי' שאין זו שעת וסתה ושניה זו שעת הוסת. 

ודין זה דווקא בישנות שמתוך שינה דוחקות עצמן, אבל אם היו ערות 
כל מי שתאמר ברי לי שלא באתי למקום שנמצא הדם טהורה והקשה 

יתיך הט"ז על דין זה מחו"מ סי' ע"ט גבי אדם שאמר לחבירו מנה הלו
בצד עמוד זה, ואמר לא עמדתי בצד עמוד זה, והעדים מעידים שעבר 
בצד עמוד זה אבל לא ראו את ההלואה, לא הוחזק כפרן דמלתיה דלא 
רמיה עליה דאיניש אמר ולאו אדעתיה, וא"כ כאן זאת שאומרת שלא 
נכנסה למקום הדם לא מוטל עליה לזכור עבדא זו ומדוע מאמינים לה, 

מן קצר היא זוכרת אבל אם עבר זמן רב אינה נאמנת, ומתרץ הט"ז שבז
ובנה"כ חולק ע"ז וסובר כיון שבזה תלוי הטהרה נקרא שמוטל עליה 

 ותמיד נאמנת. 

ואם נמצא הדם בין שתים הן טמאות והשלישית טהורה, ואם עלו דרך 
החיצונה כולן טמאות, ובמקרה שהיו מתעסקות לצד פנים כגון טוחנות 

כלפי פנים, הדין הוא בהיפך שאם נמצא במקום בריחיים שדוחקות 
הפנימית כולם טמאות ואם נמצא במקום החיצונה היא לבדה טמאה 
שאין הפנימית דוחקת לבוא לשם, ובסע' נ"ג מביא שבכל המקרים הנ"ל 
)במטה ובחלוק וספסל( באם אחת מהן נתעסקה בכתמים האחרות 

 תולות בה.
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ד 'אין בכתמים משום וסת כיצד שו"ע סעיף נ" כתם אינו מצטרף לוסתות.
מצאה כתם בר"ח אפי' ג"פ לא קבעתו ולא עוקרתו )פירוש אם היה לה 
וסת קבוע ולא ראתה כבר ג"פ, ובמקביל ראתה כתם בג"פ שווים אין 
וסתה הקבוע נעקר לגמרי, אלא אם היה לה ראיה ממש בג"פ אחרים(, 

ראיות לכל חוץ מכתמי עד הבדוק לה שהם מטמאין לכל שהן והרי הן כ
דבר' )אבל עד שאינו בדוק אינה קובעת וסת דקיי"ל כר"ח שמטמא 
משום כתם, וכן ראיה שלא בהרגשה שדינה שטמאה משום כתם אינה 

 קובעת וסת בזה, )ע"פ אדמוה"ז ס"ק קכ"ב(.

 

 דין אשה שמצאה דם בהשתנה -סימן קצ"א 

בדיני המקרה הנדון בסימן זה דומה במאפיניו למדובר בסימן הקודם 
הכתמים, מצד אחד מדובר בדם שמקורו בגוף האשה אך מצד שני אין 
וודאות שהוא דם טמא הבא מן המקור, ויש כאן מקום לתלות שיצא 

 ממקום הטלת מ"ר.

משנה נדה נ"ט ע"ב 'האשה שהיא עושה דם שנמצא בספל של מ"ר. 
צרכיה ורואה דם רבי מאיר אומר אם עומדת טמאה ואם יושבת טהורה 

יוסי אומר בין כך ובין כך טהורה'. ומבארת הגמ' דברי ר"מ 'מאי ורבי 
שנה עומדת, דאמרינן מי רגלים הדור למקור ואייתי דם', א"כ 'יושבת 
נמי נימא מ"ר הדור למקור ואייתי דם, אמר שמואל במזנקת, מזנקת נמי 
דלמא בתר דתמו מיא אתא דם, אמר רבי אבא ביושבת על שפת הספל 

ל ונמצא דם בתוך הספל, דאם איתא דבתר דתמו מיא ומזנקת בתוך הספ
אתא על שפת הספל איבעי ליה לאשתכוחי. אמר שמואל הלכה כרבי 

 יוסי וכן אורי רבי אבא'.

הנה בהבנת סוגיא זו להלכה רבו הדיעות בראשונים והאחרונים 
כדלקמן. לשיטת הרמב"ם הרמב"ן והרשב"א, דעת רבי יוסי שטהורה 

ים שמא זה דם המקור היות ובא ביחד עם עשיית בכל ענין, שאין חושש
הצרכים חזקה שבא ממכה שבאותם איברים )כוליא או חלחולת( 
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שהשתן עובר דרכם, ואריכות השקו"ט בגמ' הוא בדעת ר"מ, וכדיעה זו 
 פסק בשו"ע.

ודעת הרא"ש והתוס' שמאריכות דברי הגמ' יוצא שר"מ מטמא כאשר 
שה עומדת, שאז מצד התנוחה יש טעם אחד לריעותא היינו שבאם הא

יציאת השתן היא בלחץ יותר ובמילא זה עלול לגרום ליציאת דם 
מהמקור אע"פ שהשתן יוצא בקילוח, וכמו"כ אם יושבת אע"פ 
שהמקום מתרחב וגורם שתהא היציאה בנחת מ"מ אם אנו רואים ששתת 

נחלק ר"י וסובר שאם יש טעם אחד לטהר או  וע"זזה סיבה לטמאות,  -
ה או שעמדה וזינקה אנו נטהר, ורק אם יש שני חסרונות גם שישב

עומדת וגם שותתת אז האשה בחזקת טומאה, ורמ"א הביא דיעה זו 
בי"א. )וב"ח מוסיף דלשיטה זו ר' יוסי מחמיר בעומדת שיש ספק אולי 
שתתה, כמו שמחמיר ר"מ ביושבת, ולכן אפי' היא מקלחת יש לחוש 

למקור וגרם ליציאת דם, וא"כ  שמא אחר הקילוח כששתת הדם חזר
מקלחת, הוא בספק שמא נפסק, ומבאר אדמוה"ז  -הטעם להיתר

שהטעם שרמ"א לא כתב כן, כיון שלשיטה זו ר"י לא החמיר בפירוש 
כשיש תרתי לריעותא, רק שלא התיר בפירוש ולכן אפי' אם הצד לטהר 

 הוא בספק )שמא מקלחת וכו'( אנו נטהר.

ר' יוסי זה רק מטומאת נדה דאורייתא, אבל ולדעת ר"ח כל מה שטיהר 
מדין כתמים מדרבנן הוא מטמא, ומביא הב"י סמך לדבריו מכך שהגמ' 
מתרצת שהיינו חושבים אולי ר"י מטהר רק בדיעבד ולשון זה שייך רק 
גבי טהרות אבל לא לגבי בעלה דאיכא איסור כרת, וראיה נוספת מכך 

שאינו בדוק )נת' לעיל סי'  שהגמ' משוה את מחלוקת רבי ור"ח גבי עד
ק"ץ בהרחבה( למחלוקת ר"מ ור"י כאן שר' חייא כר' יוסי, א"כ כמו 
שר"ח מטמא שם משום כתם מסתבר לומר שגם ר"י כאן מטמאה משום 
כתם. ולדעתו וכן דעת כמה מן הראשונים שגם ר"י לא טיהר אלא 
ביושבת על שפת הספל ונמצא דם תוך הספל כדמתרץ רבי אבא בגמ', 
ורמ"א הביא דיעה זו בי"א השני ומסיים והכי נהוג, וכן דעת הש"ך 
דכדיעה זו משמע פשט הסוגיא. והוסיף הש"ך דאפי' יושבת באמצע 
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הספל ונמצא שם דם טמאה כיון דאין מוכח שיצא הדם לשם בקילוח 
ואפשר שהדם בא לשם בשתיתה, ומבאר אדמוה"ז דזה שהרמ"א לא 

היינו בעומדת  -ו רק כשמוכח ששתת הביא דין זה להלכה משום דלדעת
או ביושבת, ונמצא על שפת הספל, טמאה. אבל אם זה ספק אין 
לטמאות שהרי ר' יוסי מטמא רק מדין כתמים וכשיש ספק אז תולין 

 להקל 

והנ"ל דווקא בספל שהשתמשה בו לבד, אבל אם שניהם נשתמשו 
ל מן באותו ספל יש להקל מדין ספק ספיקא ספק שמא מן האיש ואת"

האישה שמא בא ממ"ר, וסובר הש"ך שגם כאן יש לטהר דוקא כשנמצא 
תוך הספל, דהיינו שאין ודאי שבא בשתיתה, אבל אדמוה"ז בס"ק ב' 
סובר דאפשר שאפי' בעומדת ושותתת אפשר לטהרה דעדיין זה רק ספק 

 וא"כ יש כאן ס"ס.

כאשר אישה מרגשת כאב בעת  הרגישה כאב בהשתנה ולבסוף מצאה דם.
הטלת מ"ר ואח"כ מוצאת דם, מקרה זה נידון בתשובות הראשונים, 
הב"י מביא את האגור בשם מהרי"ל שפוסק להיתר כיון שאפשר לתלות 
במכה, ובמיוחד באם מראה הדם דומה למוגלא כו', ובד"מ הביא בשם 
השערי דורא ג"כ דאכן יש לטהר וכן דעת עוד כמה פוסקים, אך יש 

תר רק לאשה שיש לה וסת ורואה כעת שלא ראשונים שמגבילים את ההי
בשעת וסתה, באם תבדוק עצמה בחורין וסדקים באותו מקום, ואח"כ 
מכנסת לשם בשעה שמשתנת מוך נקי, ואח"כ תקנח עצמה ממ"ר 

אם יצא נקי סימן שהדם לא בא משם אלא ממ"ר  -ותוציא המוך 
ב )תשובות מהרי"ל ומהרי"ו(, ורמ"א הביא בהגהה ב' הדיעות וכות

לגבי הדיעה המחמירה והכי נהוג, וממשיך שם 'ואם בדקה עצמה שלוש 
פעמים בכהאי גוונא ומצאה המוך נקי מותרת אח"כ בלא בדיקה שלא 
בשעת וסתה, דחזקה דדם מכה הוא מאחר שאינה מוצאה אותו רק אחר 
שהשתינה', והש"ך סובר שיש להתיר אפי' אין לה וסת קבוע רק שרואה 

, א"כ אפשר לטהרה אם רואה בהשתנה שלא לפעמים שלא בהשתנה
בשעת עונתה, ואדמוה"ז סובר דכוונת הרמ"א במה שכתב להתיר דווקא 
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ביש לה וסת, היינו לטהרה בלא בדיקה אחר שבדקה ג"פ ומצאה נקי, 
)ובס"ק ט' מביא שיכולה לבדוק עצמה לדיעה זו בבדיקת שפופרת 

מבאר אדמוה"ז דלעיל סי' קפ"ז ויועיל גם כאן(, ובטעמי הדיעות 
דלדיעה הב' אף שיש כאן הוכחה שהדם ממ"ר, אנו חוששים שמא 

מהמקור, והדיעה הראשונה  גםלבסוף הדור מ"ר למקור ואייתו דם 
בא גם מן המקור, אין ספק  וספקדם עם מ"ר  ודאיסוברת כיון שיצא 

 מוציא מידי וודאי ולכן נטהר אותה.

שבדקה עצמה אחר אישה  מוצאת דם )שלא בכאב( אחר הטלת מ"ר.
ההשתנה ומצאה דם על העד, אם לא ראתה גם במ"ר עצמם, היא וודאי 
טמאה שאין לה במה לתלות, ואפי' אם תעשה בדיקה במוך כנ"ל לא 
יועיל שאנו חוששים שמא הדם יצא 'כדרכו' מן המקור ולא נקלט במוך, 
וכותב אדמוה"ז שיועיל כאן בדיקת שפופרת הנ"ל, שמצד הטבע אם 

צא דם מהמקור היה נראה בשפופרת, אם היא מוצאת גם במ"ר היה יו
לדעת חלק מן הראשונים שמבארים את קושית הגמ' 'דלמא בתר דתמו 
מיא אתא דם' כפרש"י שאחר הטלת מ"ר אתא דם 'כדרכו' מהמקור 
)ולשיטתם ר' יוסי מודה לר"מ בדם שנמצא על שפת הספל כנ"ל בדעת 

על העד יש להחמיר )ע"פ  י"א השני(, וכ"ש כאן שמוצאת דם גם
אדמוה"ז ס"ק י"א(, ולדעת חלק מן הראשונים )שמבארים קושית הגמ' 
כפי' התוס' שהחשש הוא שמא המ"ר עצמם אח"כ 'הדור למקור ואייתו 
דם'( שאין חשש שמא יצא הדם כדרכו מהמקור, ולכן כשיש דם גם 
במ"ר אנו תולים שהדם שנמצא על העד הוא מתמצית הדם שיצא עם 

ר, ורמ"א הביא ב' הדיעות ופסק דיש להחמיר, מיהו אינה צריכה מ"
 לבדוק אחר זה.

והקשה הש"ך ה"ז פשיטא ומעיקר הדין צריך לנהוג כך דהא כבר פסקנו 
בסוגיית הגמ' כרבינו חננאל דלשיטתו גם ר' יוסי מטמא בנמצא דם על 
שפת הספל ובתוכו וכ"ש כאן שנמצא דם על העד ובתוך הספל, ומבאר 

וה"ז )ס"ק י"ב( דרמ"א הולך לשיטתו לעיל דר"ח מחמיר רק אדמ
'בוודאי שותתת' ולא בספק כנ"ל, וא"כ מתי שמצאה בתוך הספל וגם 
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שמיקום הדם  -על שפתו חיישינן שאחר ההשתנה הדור מ"ר למקור כו' 
נותן מקום לחשש זה, אבל כאן שהשתינה כדרכה ויצא דם במ"ר, הדם 

אות שבא בשתיתה, ומסתבר לתלותו שנמצא אח"כ בעד אין לנו ווד
 בתמצית הדם שיצא עם המ"ר.

כתב הרמ"א בהגהה 'ואפי' אם היתה רגילה לראות  וסת של רואה במ"ר.
אם בדקה עצמה ג"פ ומצאה טהורה שוב  אינה צריכה בדיקה'. ומבאר 
אדמוה"ז בס"ק י"ג שמדובר כאן שקבעה וסת ע"י שמצאה ג"פ על העד, 

המקור כדרכו )כנ"ל לדיעה המחמירה דפסקינן ואמרינן דדם זה בא מן 
כוותיה(, ואם אח"כ לא תמצא ג"פ נעקר הוסת, אבל אם קבעה לה 
לראות בתוך מ"ר שאז אנו סוברים )כדיעה הב'( דהדור מ"ר למקור 
ואייתי דם וכו', א"כ הרי זה קובעת וסת בעקבות פעולת המ"ר, וכבר 

' י"ז( שנעקר בפ"א. נפסק דין קובעת וסת ע"י אונס בסי' קפ"ט )סע
ובהמשך ההגהה שם 'ואם אינה רגילה לראות רק לפעמים, קובעת לה 

 וסת אם הוא בדרך קבע בין וסת שווה בין וסת דילוגים'.

כתב הר"ן בשו"ת שלו להתיר אישה  קרטין במ"ר. -רואה גבישי דם 
שרואה גבישי דם כמין חצץ בשעת הטלת מ"ר ובשעת וסתה היא רואה 

הזה שראתה כעת הוא דם שדרכו להוולד בכליות ויצא  דם ממש, שהדם
דרך מ"ר, הובא בב"י. ורמ"א מביא דין זה להלכה 'ואם אינה מוצאה דם 
אח"כ כשבודקת עצמה רק קרטין קרטין )ואין עימהם שום דם כלל, 
אחרונים( כמו חול וחצץ אדום ונמצא כזה גם במ"ר, ובשעת וסתה או 

נשים, ואינה מוצאת אותו חול רק  לפעמים אחרות רואה דם ממש כשאר
 אחר מ"ר, טהורה, דאינו דם רק חול שדרכו להולד בכליות'. 

וכתבו האחרונים דכאן אי"צ לשרותו בפושרין, ואפי' אם נמחה היא 
טהורה, דכאן כיון שהיא רואה עם מ"ר, ודרך אותו חול להווצר בכליות 
)שדרך שם עובר המ"ר(. וכתב אדמוה"ז דאפי' לי"א דלעיל שמחמירים 
בדם שנמצא על העד ולא תולין בתמצית דם שבמ"ר, כאן בקרטין הם 

ת. ובס"ק י"ז כותב אדמוה"ז שהיתר זה הוא רק מודים שאפשר לתלו
לדעת המקילין בסוף סי' קפ"ח ששריה בפושרין היא לקולא וכשלא 
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נימוח זה הוכחה שאינו דם המקור,אבל לדיעה המחמירה שם שבדיקת 
פושרין היא לחומרא, ומועילה רק בדברים שצורתן מוכיחה עליהם 

טמאים, א"כ כאן אם שאינם דם נדה שקפא, וגם אז באם נימוחו אנו מ
בדקה בפושרים ונימוחו ה"ז הוכחה שזה דם מהמקור, אלא שלכתחילה 

 א"צ בדיקה בפושרים כלל.

 

 דין כלה הנכנסת לחופה -סימן קצ"ב 

החשש  -בסימן זה מדובר אודות דם שחוששים לו בפרק זמן בחייה 
 קודם הנישואין לדם חימוד.

ה לינשא ונתפייסה צריכה נידה ס"ו ע"א 'אמר רבא תבעו דין דם חימוד.
לישב שבעה נקיים' ופרש"י 'שמא מחמת תאות חימוד ראתה', ונחלקו 
הראשונים האם בשבעה ימים אלו צריכה לעשות בדיקה בכל יום )כדין 
ספירת ז"נ( או שדי בכך שלא תנשא עד שיעברו ז' ימים, אף בלא בדיקה, 

שרבינא דעת הרשב"א שאי"צ לבדוק בכל יום כדמוכח מהמעשה בגמ' 
חיתן את בנו עם בתו של רב חביבא ובתחילה נועדו לכתוב כתובה לד' 
ימים ואח"כ הוסיף רבינא עוד ד' ימים )שיוצא כאן ז' ימים מלבד יום 
התביעה( וכשרב חביבא שאל אותו מדוע הוא עושה זאת השיב לו 
שנוהג כדברי רבא שצריך להמתין ז' ימים בין גדולה בין בקטנה, וא"כ 

א בוודאי לא ציוה לבתו לבדוק במהלך ז' ימים אלו מאחר רב חביב
שחשב שדין זה שייך רק בגדולה ובכ"ז השיאום, ולדעת הרא"ש 
הגירסא בגמ' היא שבתחילה כשביקש לכתוב כתובה לד' ימים, הודיעו 
שגם היא צריכה ז' ימים ומאחר שידע רב חביבא שכן הוא הדין ציוה 

הראב"ד והרמב"ן שאע"פ שאי"צ לבתו לבדוק באותם ימים, וכן דעת 
 הפסק טהרה צריכה לבדוק בכל יום.

ודין זה אינו מחומרא דר' זירא, אלא מצד החשש שככל שמתקרב מועד 
הנישואין ליבה הומה מהתרגשות ואנו חוששים שמא כעת ראתה דם, 
ולכן בכל יום צריך בדיקה. והר"ן מביא דיעה שגם הפסק צריך לעשות 
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יקה צריכה לעשות אבל לא הפסק,  מאחר שזו אך נוטה לדיעה שרק בד
ראיית דבר מועט ובוודאי הפסיקה כבר, והב"י מחלק שלדעת הרמב"ן 
די בבדיקה אחת בתוך שבעה אבל לדעת הרא"ש לכתחילה צריך לבדוק 
בכל יום ובדיעבד די אם בדקה פ"א תוך שבעה )והגה"מ הביא דעת 

שה אי"צ המתנת ראבי"ה שאם בדקה ביום התביעה ואומרת שלא הרגי
 ז' ימים אבל למעשה פסק כדעת רוב הראשונים(.

להלכה פסק השו"ע בסעיף א' כדעת הסוברים שאע"פ שא"צ הפסק 
)שאינה מוחזקת בדם דהא לא ודאי ראתה, ט"ז( צריכה לבדוק, ובהגהה 
מפרט )כדעת הרא"ש( לכתחילה כל יום ובדיעבד די בפ"א תוך שבעה 

ו שבכל ז' נקיים גם בדיעבד צריך ב' )אפי' לפי מה שנפסק בסי' קצ"
בדיקות כאן שלא ודאי ראתה די בפ"א בדיעבד(, והש"ך הביא דעת 

 מהרש"ל שהיום צריך לעשות לכתחילה גם הפסק.

בטור וב"י הובא בשם הרשב"א שזמן  מתי צריך להמתין ימים אלו.
המתנת ז' ימים צריך להיות בזמן שמתחילים להכין צרכי החופה 'מכי 

רי באסינתא' )שמתחילים לשרות שעורים לצורך השכר, או רמו שע
שזורעים שעורים בעציץ לומר פו"ר כשעורים(, וקודם לכן אם יש זמן 
רב אין להמתין וכן דעת הר"ן, ודעת רמ"א בשם כמה ראשונים 'שיש 
לסמוך הטבילה לבעילת מצוה כל מה דאפשר', ובזמנו היה מנהג 

ד היה מקובל לינשא אז( אע"פ שטובלים בליל רביעי )שבזמן התלמו
שהנישואין מתעכבים עד מוצ"ש, ואם התעכבו הנישואין יותר מכך יש 
לה לבדוק לכתחילה עד שתינשא ובדיעבד אין להחמיר אם בדקה פ"א 
תוך שבעה, ואפי' לא בדקה בימים שנתעכבה כלל, משא"כ בסעי' א' 

ל לא שמדובר בז' הימים עצמם שהחימוד הוא ביותר אם לא בדקה כל
 עלו לה אפי' בדיעבד )ט"ז ס"ק ה'(.

בשו"ע סע' ג' פוסק 'אם דחו הנישואין מחמת איזו סיבה אע"פ שישבה 
ז"נ )וטבלה, ש"ך( צריכה לחזור ולישב שבעה נקיים )ולטבול( 
כשיתפשרו לעשות הנישואין )ואע"פ שבדקה עצמה תמיד בימים 

רי"ק שפסקו בנתיים  לא מהני(', דין זה מקורו בדברי המרדכי והמה
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להחמיר שגם הבדיקה לא תועיל שכיון שאינה בטוחה בנישואין אינה 
נותנת דעתה לבדוק כדבעי. וכתב הט"ז שיש כאן ב' פרטים, שנדחו 
הנישואין באופן שלא נקבע מועד אחר ולכן אינה סומכת דעתה, וגם 
שהיה זה מדעת שניהם שאז הכלה אינה סומכת דעתה ואינה בודקת 

 כנדרש.

שהחתן לא הגיע ביום החופה מחמת אונס )ולמחר הגיע שליח במקרה 
ממנו שיתעכב יום או יומיים מחמת אונס(, דעת הש"ך ומשאת בנימין 
שא"צ ז"נ חדשים דהיא חושבת שמא נאנס ויבוא בקרוב ודעתה על 
הבדיקה, ודעת הט"ז שצריכה לספור מחדש דהיא חוששת שמא קרה 

 לו משהו או שמא אינו רוצה בה.

(. אם עבר באשה שלא המתינה ז"נ לדם חימוד )ודין חופת נדה יחוד
החתן וכנס בטרם המתינה ז"נ, פסקו הראשונים שאע"פ שאסורה רק 
מחמת הספק, אסור להתיחד עימה מפני שיצרו תוקפו. יש ראשונים 
הסוברים שלדעת הרמב"ם אם הוא ת"ח מותר להתייחד עימה בז' ימים 

גזירותם, והקשה בב"י דא"כ כ"ש אלו היות ורגיל בדברי חכמים ו
שמותר להתייחד עימה כשפירסה נדה שאז היא באיסור כרת ובוודאי 
לא יעבור, ולכן סובר הב"י שהרמב"ם לא התיר שום יחוד בימים כדעת 
שאר הראשונים אלו רק התיר לת"ח לישא אותה ובחופת נדה שחמורה 

 יותר אסר גם לישא אותה. 

ם כבר בעל מותר להתייחד עימה ואם וגבי חתן שפירסה אשתו נדה א
לאו אסור מפני שיצרו תקפו, ונחלקו הראשונים בדין חופת נדה, לדעת 
הרמב"ם כיון שאין זו חופה הראויה לביאה אינה קונה וטעמו מכך 
שהגמ' בכתובות נ"ו ע"א אחר שפשטה שחיבת חופה קונה בעי רב אשי 

ונשאר בתיקו וא"כ האם קונה דווקא בחופה הראויה לביאה, שאינה נדה 
דין חופה זו שאינה קונה ליורשה וליטמא לה וכו', ולדעת הר"ן והרא"ש 
דין זה נאמר רק לגבי תוספת כתובה  שבמקרה זה עדיין לא זכתה ולדעת 

 הרמב"ם גם אין לברך ברכת נישואין )נת' באה"ע סי' ס"א(.
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אדם שנשא אישה ולא בא עליה כמה ימים אפי' שהיתה טהורה ואח"כ 
טמאת, נחלקו הראשונים האם ניתן לסמוך עליו ויכול להתיחד עימה נ

בלא שמירה, דעת תרומת הדשן שנראה להתיר והמחמיר תע"ב וכן פסק 
הרמ"א בהגהה סע' ד' והוסיף שאין לחלק בזה בין בחור לאלמן )ואין 
אומרים כיון שבעל כבר לא תקיף יצריה( או בתולה לאלמנה )אפי' 

ידות צריכה מצד דם בתולים(, והט"ז סובר בתולה שלא ראתה דם נ
דהראיה שהביא ת"ה להתיר מדין שור מועד שראה ג' שוורים ולא נגח 
שחזר לתמותו ואין אומרים שרק כעת נח יצרו, אין ללמוד מכאן לגבינו 
שאצל שור טבעו בסתם שאינו נגחן ולכן כשלא נגח ג"פ חזר לטבעו 

יצריה ואפי' נמנע מכך אין הרגיל משא"כ אצלינו טבע אדם שתקיף ליה 
לך בו אלא חידושו והילכך אין להתיר יחוד גם במקרה זה, והש"ך 
בנה"כ סובר שסתם אדם, כשיש איסור, בטבעו הוא נשמר מכך והוא 
בחזקת כשרות כאשר אנו רואים שיכול לעמוד על עצמו, ומה שכתבו 
 התוס' בכתובות שטבע האדם שאינו שולט בעצמו בענין זה אפי' שעה

יום( שם מדובר במקרה של היתר, שכשיש היתר,  30אחת, )וביבמה עד 
 קשה יותר לאדם אוקי אנפשיה.

ובהמשך ההגהה שם 'י"א שאסורה ליחד עימו ביום כמו בלילה, ואי"צ 
להיות שתי שמירות רק הוא בין האנשים או היא בין הנשים, ואם אינם 
ישנים בחדר אחד אינם צריכים שימור כלל, וי"א שבלילה צריך שתי 
שמירות, וביום מותר להתיחד )הראב"ד(, והמנהג ליקח קטן אצל החתן 

)שיודעים טעם ביאה ואין מוסרים עצמם לביאה,  וקטנה אצל הכלה
 ש"ך בשם ב"ח( ואין מתיחדין ביום בלא קטן או קטנה. 

שו"ע סעיף ה' 'מחזיר גרושתו צריכה לישב שבעה נקיים' וכתב הט"ז 
שאם עבר וכנס מותרים להתיחד בלא שמירה כיון שכבר בעלה כשהיתה 

עו זמן לנישואים אשתו לא תקיף ליה יצריה, והביא מעשה באלמנה שקב
ואח"כ הקדים את הזמן והיא אומרת שסמכה ע"ז וכבר ספרה ז"נ, אע"פ 
שהייתה צריכה לעשות זאת רק אחר שידעה בבירור שהקדימו את 
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הנישואין, מ"מ בדיעבד אין להפרישם והביא ראיה מסי' קצ"ו סעיף 
 י"ב.

 

 דין דם בתולים -סימן קצ"ג 

מנה ונישאת בית שמאי אומרים נדה ס"ד ע"ב 'תנן תינוקת שלא הגיע ז
נותנים לה ד' לילות ובית הלל אומרים עד שתחיה המכה, הגיע זמנה 
לראות ונישאת ב"ש אומרים נותנים לה לילה ראשון וב"ה אומרים עד 
מוצ"ש ד' לילות, ראתה ועודה בבית אביה בש"א נותנים לה בעילת 

לה לילה  מצוה ובה"א כל הלילה שלה', ובגמ' אמר רב בוגרת נותנים
 ראשון שמה שאמרו ד' לילות זה בנערה אבל בוגרת דינה כמי שראתה. 

ובהמשך הסוגיא 'רב ושמואל דאמרי תרוויהו בועל בעילת מצוה ופורש 
. . אינהו דאמרי כרבותינו דתניא רבותינו חזרו ונמנו שיהא בועל בעילת 

ל מצוה ופורש' ובהמשך הסוגיא אמר עולא שר' יוחנן ור"ל הוציאו מכ
הסוגיא של דם בתולים להלכה שבועל בעילת מצוה ופורש וכך משמע 
בתלמוד ירושלמי וכן דעת רוב הראשונים, והטעם שדם בתולים הוא 
חמור ואין תולין בו כמו במכה מבאר הרשב"א כיון שיש אפשרות 
כדמשמע בגמ' לבעול בלי לפגוע בבתולים, ועוד שכאן זה חד פעמי 

סרנה על בעלה תמיד, והרא"ש מתרץ משא"כ במכה אם לא נתלה נא
היות שבעילת מצוה מסורה לכל ואם תתיר לזו שעדיין לא ראתה תבוא 
להתיר גם בזו שראתה, ועוד שחתן יצרו תקפו כו' לכן אנו גוזרים בכל 
דם בתולים משא"כ בשאר מכה שאפשר לתלות. ודעת הרמב"ם והרי"ף 

מצוה ופורש אבל שמי שראתה כבר קודם הנישואין דינה שבועל בעילת 
אם לא ראתה דינה כנז' במשנה לדעת ב"ה גבי קטנה וגבי נערה, ומה 
שאמרו רב ושמואל שבועל בעילת מצוה ופורש זה רק אם ראתה כבר 
שע"ז חזרו ונמנו לאסור, ומה שנז' בתלמוד ירושלמי להחמיר בכל 
המקרים זה מנהג בני ארץ ישראל שהחמירו על עצמם, וזה גם הטעם 
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ר' יוחנן ור"ל שהיו בני ארץ ישראל אבל מעיקר הדין החומרא שהחמירו 
 של בועל בעילת מצוה ופורש בדם בתולים זה רק אם ראתה. 

ולענין הלכה לדעת הרא"ש הרשב"א והראב"ד יש להחמיר מעיקר 
הדין, ולדעת הרי"ף והרמב"ם מצד המנהג, וכבר פשט בכל תפוצות 

הבתולה בועל בעילת  ישראל להחמיר, וכן פוסק בשו"ע 'הכונס את
מצוה וגומר ביאתו ופורש מיד )אפי' באבר חי( אפי' היא קטנה שלא 
הגיע זמנה לראות ולא ראתה, ואפי' בדקה ולא מצאה דם טמאה שמא 
ראתה טיפת דם כחרדל וחיפהו שכבת זרע )ולא חיישינן שמא יצא ולא 
הרגישה כמו שאנו חוששים בדם חימוד, שכאן מדובר שהיא שוכבת 

ה ואפשר לראות אם יש דם, משא"כ גבי דם חימוד היא הולכת אנה במט
ט"ז, ותוה"ש כותב שכאן יש ס"ס שאפי' יש כאן דם זה ספק דם  -ואנה 

בתולים, ולכן צריכים לטעם דשמא חיפהו(. ובהגהה שם 'ויש מקילין 
אם לא ראתה דם, ונהגו להקל אם לא גמר ביאה רק הערה בה ולא ראתה 

יה ביאה ממש צריך לפרוש ממנה אע"פ שלא ראתה דם, אבל אם בא על
דם, ובעל נפש יחוש לעצמו שלא לשחוק בתינוקות, וצריכה שתפסוק 
בטהרה, ותבדוק כל שבעה, ולא תתחיל למנות עד יום חמישי לשימושה 
)אפי' לדעת הרמ"א בסי' קצ"ו שנוהגים להמתין ה' ימים כאן סגי בד' 

מה בכל דיני נדה לענין הרחקה, יום, ט"ז בשם מהר"ל מפראג( ונוהג עי
אלא שנדה גמורה אסור לו לישן על מיטתה אפי' כשאינה במטה וזו 
מותר לו לישן באותה מטה לאחר שעמדה מאצלו ואפי' בסדין שהדם 

 עליו'.

 

 דיני יולדת ומפלת -סימן קצ"ד 

 דין יולדת

היולדת דינה שטמאה כנדה ואפי' לא ראתה דם מגזירת הכתוב כמ"ש 
ריע שיולדת זכר טמאה ז' ימים ואח"כ יש לה ל"ג ימי טוהר, בפר' תז

ויולדת נקבה טמאה י"ד ימים ואח"כ יש לה ס"ו ימי טוהר, )בראשונים 
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הובא הדין שצריך לפרוש מן האישה בלילה שאחר ימי הטוהר דהיינו 
בליל מ"א לזכר ובליל פ"א לנקבה, ופירש הרא"ש דהטעם כיון שהיתה 

ראתה היה טהור, היא צריכה לפרוש להיכר מותרת עד עכשיו והדם ש
שכעת חזרה לדין הרגיל שכל דם שתראה מטמא, ולפ"ז במקומות שאין 
בועלין על דם טוהר לא שייך דין זה, והסכימו אתו רוב הראשונים, אולם 
הבה"ג פירש שהטעם כיון שיוצאת מימי טהרה לימי טומאה הוי כמו 

רוב פוסקים ס"ל לכולהו שעת הוסת, וכתב הט"ז )ס"ק ב'( 'וכיון ש
הטעם משום הגזירה שזכרנו א"צ לפרוש בליל פ"א, משום הכי לא 
הביאו כאן בשו"ע ולית מאן דחש ליה', וש"ך ס"ק ד' כותב שבעל נפש 

 יחוש לזה אפי' במפלת(.  

אישה שילדה בימי זיבתה )כלומר באחד עשר יום שבין נדה  יולדת בזוב.
ז"נ באם ראתה ג' ימים בזא"ז כדין  לנדה נת"ל סי' קפ"ג( צריכה לישב

זבה גדולה, ובגמ' ל"ז ע"א 'תניא רבי מרינוס אומר אין לידה סותרת 
בזיבה', היינו שהדם הבא מחמת הלידה הוא טמא מצד טומאת לידה 
ואינו סותר הימים שכבר ספרה בנקיות מטומאת זיבה, איבעי' להו מהו 

אמר אינה סותרת  שתעלה, אביי אמר אינה סותרת ואינה עולה ורבא
ועולה', היינו שלדעת רבא באם יעבור שבוע שלם בנקיות אפי' בימי 
טומאת לידה יעלו ימים אלו לספירת ז"נ משא"כ לדעת אביי, ופסקו 
רש"י והגאונים כדעת רבא דהלכתא כוותיה מאביי, וכן הסכמת רוב 
הראשונים, אבל ר"ת פסק כאביי שהלכה כמותו בסוגיות יע"ל קג"ם, 

יית ימי לידה היא המרומזת באות ל', אבל לשיטת רש"י אות ל' וסוג
 רומזת לסוגיית לחי העומד מאיליו, ובמילא כאן הלכה כרבא. 

ונחלקו הרא"ש והרמב"ן ביולדת נקבה שספרה ז"נ ואח"כ ראתה 
בשבוע שני, לדעת הרמב"ן היא סותרת וצריכה עוד פעם ספירת ז"נ, 

מאת זיבה ואין ראיית שבוע שני ולדעת הרא"ש עלו לה ספירת ז"נ לטו
של טומאת לידה סותר, וכן דעת הטור, ור' ירוחם אומר שזה למקומות 
שבועלים על דם טוהר אבל במקומות שאין בועלים על דם טוהר 
ומטמאים כל דם, גם ראית שבוע שני סותרת, אבל אם לא ראתה בכלל 
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יר עלו לה כדעת רבא, והגה"מ בשם סמ"ג כתב שנהגו בצרפת להחמ
כדעת ר"ת והלכך צריכה ב' טבילות אחת בסיום טומאת לידה ואחת 

 אחר שספרה ז"נ. 

והאם ראיית דם טוהר סותרת ספירת ז"נ, כתב הגה"מ שלדעת הרמב"ם 
ור"ת אינה סותרת ומביא דעות ראשונים לכאן ולכאן, ומבאר ב"י 
שאמנם ר"ת סובר שא"א לספור בימי טומאת לידה כאביי, אלא סופרת 

טוהר, והלכך הדם שתראה אז סותר אך משסיימה לספור אין ראיית בימי 
דם טוהר סותרת, )ולהרמב"ם אף ימי טומאת לידה עולין לה כנ"ל(. 
וטעם המחלוקת דהסוברים שדם טוהר סותר, דעתם שהוא בכלל חומרת 
ר"ז שפשטה בכל ישראל ובמילא דינו ככל דם שסותר, ולדעת המתירים 

 במקומות שאין בועלין עליו. דבר זה תלוי במנהג ורק 

סע' א' 'ואם שלמו שבעה נקיים בתוך ארבעה עשר לנקבה וכתב בש"ע 
ה"ז אסורה כו'', וכתב הט"ז שזו אסורה לטבול עדיין דווקא כשלא 
ראתה בשבוע שני, מפני שהיום אין בועלין על דם טוהר מכח חומרת 

וד ז"נ, ר"ז וכ"ש הדם שרואה בשבוע שני של נקיבה שסותר ומצריך ע
וחולק על הב"ח שסובר שחומרת ר"ז זה רק בדם הראוי לזיבה, ובשבוע 

 שני הוא טמא לידה ואינו ראוי לזיבה.

לדעת הרמב"ן דם טוהר נכלל בחומרת ר"ז וכן הסכימו  דם טוהר.
הגאונים, והרשב"א סובר שמנהג זה אינו בתלמוד אך בכ"ז יש לחוש 
לו, דלפעמים יכול להיות שתלד בביה"ש וגמר הלידה יהיה אח"כ והיא 
תטעה ותחשב ימי הטוהר כבר מיום הקודם לכן אוסרים לבעול על דם 

תלמוד עדיין לא פשטה תקנת ר"ז טוהר, וב"י מתרץ שיתכן שבימי ה
עצמה, והר"ן כתב שאנו חוששים שיש מקרים שצריכה לישב לזכר 
לנקבה ולנדה שאין לה ימי טוהר, ואנו חוששים שמא יתנו לה ימי טוהר 

 כשאר יולדות. 

דעת הבה"ג שגם בזה"ז מותר לבעול על דם טוהר כדין תורה, והרמב"ם 
ויש מקומות שעדיין בועלים  סובר שזהו מנהג שנתחדש בימי הגאונים
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על דם טוהר )צרפת ואשכנז( ובאחרונים מובא שהיום פשט המנהג בכל 
 ישראל וכן כתב רמ"א בהגהה.

הרמב"ם שולל את המנהג שלא לבעול בימי טוהר )עד יום מ"א לזכר 
ופ"א לנקיבה( כלל, ואפי' לא ראתה דם ואומר שזה מנהג צדוקים 

רה שבכל הימים הללו עליה )שמפרשים את הכתוב תשב בדמי טה
להתעכב מלטבול ולהיטהר ולכן בכל קודש לא תיגע, היפך פירוש 
חכמים שכוונת הכתוב שדמיה טהורים ובכל קודש לא תיגע שהיא 
כטבול יום ארוך שאסור בתרומה( ולכן צריך לבטלו, אולם כמה 
ראשונים לימדו זכות על מנהג זה, מצד שדמים מצויים בה )ריב"ש(, או 

ששים לר"ת כנ"ל ואין רוצים שתטבול בימי הלידה אפי' בימי שחו
טוהר. הב"ח והש"ך כתבו שמי שעובר על מנהג זה פורץ גדר כו' וסובר 
הט"ז שאי אפשר לומר כן מאחר שהרמב"ם וגדולי ההוראה שללו מנהג 
זה, וגם רמ"א בהגהה כתב רק שאין להתיר במקום שנהגו להחמיר, אבל 

 להחמיר כלל.במקום שאין מנהג אין 

בסוגיית הגמ' בפרק המפלת ל' ע"א נפסקה  מפלת בתוך ארבעים יום.
ההלכה כחכמים שבין זכר בין נקבה עד ארבעים יום אינה טמאה לידה, 
והרשב"א הביא בשם הרז"ה דבפחות ממ' יום אינה טמאה אפי' נדה 
ומוכיח מפרק ד' מחוסרי כפרה 'פחות מבן מ' לא מיפתח טפי', הינו 

תח הקבר ובמילא אינה טמאה נידה, והראב"ד הוכיח מדעת ר' שאין נפ
יהודה כ"א ע"א שאפי' הפילה חתיכה חיישינן לפתיחת הקבר וכן 
מברייתא שם 'קשתה לשניים ולשלישי הפילה ואין ידוע מה הפילה ה"ז 
ספק זבה כו'', משמע שאפי' הפילה רוח חוששת לפתיחת הקבר וראוי 

' ב' ובהגהה הביא נפק"מ דמיד אחר לחוש לדעתו וכן פסק בשו"ע סע
 שספרה ז"נ מותרת ואינה חוששת לולד.  

שו"ע סעיף ג' 'המפלת כמין בהמה חיה ועוף או   המפלת כמין בריות.
כמין דגים וחגבים שקצים ורמשים וכל צורות ולד או שפיר או שליא או 
חתיכה שקרעוה ויש בה עצם )ואם אין בה עצם אין לחוש לולד, פ"ת( 

ו שאין אנו בקיאים בצורות חוששת לולד )ומטמאינן לה טומאת עכשי



 

246 

נקבה מספק, ש"ך( ואם כלו שבעה נקיים בתוך י"ד יום אם טבלה קודם 
 ליל חמישה עשר לא עלתה לה טבילה'.

שו"ע סעיף ד' 'ילדה ולד חי ואח"כ הפילה שליא  שליא שיצתה לבדה.
ר עד כ"ג יום אינה חוששת לולד אחר אלא תולה אותה בולד שילדה כב

)בלא יציאת השליא דהיינו כ"ד יום עם יציאת השליא, ש"ך(. ואם 
השליא יצאה אחר לידת נפל לדעת הרשב"א ושאר פוסקים אינה תולה 
בו את השליא ורק בוולד חי אמרינן שקרע את השליא ויצא )אבל בנפל 
משמע מסוגית הגמ' כ"ו ע"ב שרוב תלמידי רב אמרו בשמו שרק בבר 

תן לתלות בו את השליא, ולא קיי"ל כרב יהודה אמר רב דעד קיימא ני
ג' ימים אפשר לתלות בנפל, ולדעת רש"י פירוש בר קיימא הוא שלא 
נולד בצורה משונה משאר ולד ואע"פ שסופו למות(, ופסק בש"ע כדעת 
הרשב"א, ומטעם הנ"ל אם השליא יצאה קודם הולד אין תולין אפי' בבן 

ותנים לה ימי טומאה של נקבה. והש"ך כתב קיימא, ואפי' הוא זכר נ
 שהיום אין אנו בקיאים ונותנים לה תמיד ימי טומאה של נקבה. 

ואם יצא ולד משונה כנ"ל סעיף ג' אין תולין בו את השליא אא"כ קשורה 
בו ואם לאו חוששת לולד  אחר ואע"פ שהולד הנדמה זכר נותנים לה 

ן אנו בקיאים חוששת ימי טומאה של נקבה, והש"ך כתב שהיום שאי
תמיד לטומאת נקבה. ילדה טמטום ואנדרוגינוס חוששת לטומאת נקבה. 
אינה יודעת מה הפילה אפי' לא היתה בחזקת מעוברת טמאה לידה 

 וחוששת לנקבה. 

נדה כ"ח ע"ב 'תנן יצא מחותך או מסורס )הפוך(  מתי נחשב הלידה.
איזהו רוב ראשו משיצא רובו ה"ה כילוד, יצא כדרכו משיצא רוב ראשו 

משיצא פדחתו', ובגמ' כ"ט ע"א נחלקו ר' אלעזר ור' יוחנן במי שיצא 
מחותך לדעת ר"א עד שיצא רובו, ולדעת ר"י יציאת הראש נחשבת 
ללידה, וכך נפסק להלכה, לדעת הרשב"א הכוונה בדברי ר"י עד שיצא 
רוב ראשו כמו בוולד שלם, ולדעת הרמב"ם הכוונה כל ראשו )קרוב 

לדעת ר"א, ב"י(. ומדקדק הב"י בלשון הרמב"ם גבי ולד שלם 'עד יותר 
מצח ולא כולל -שיצא רוב פדחתו', שהראש הוא הגולגולת עם הפדחת
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מקום העיניים והפה, וא"כ כל פדחתו זה כל ראשו ורוב פדחתו זה רוב 
ראשו הנזכר, ובבד"ה מביא גירסא שכתוב פדחתו ללא תיבת רוב, והיינו 

ב ראשו. בש"ע סעיף י' פסק להלכה 'נחתך הולד כל פדחתו שהיא רו
במעיה ויצא אבר אבר . . אינה טמאה לידה עד שיצא רובו, )הש"ך מעיר 
שזהו מדאורייתא אבל מדרבנן טמאה אפי' ביצא אבר אחד והחזירו 
כדלקמן, וכן היא טמאה נדה דא"א לפתיחת הקבר בלא דם( ואם יצא 

וכהבנת הרמב"ם(, ואם לא ראשו כולו כאחד ה"ז כרובו )כר' יוחנן 
נתחתך ויצא כדרכו משתצא פדחתו ה"ז כילוד )ולפי הטור וביאור הב"י 

 משמע כוונת המשנה ל'רוב פדחתו', ש"ך(. 

הלידה נחשבת כבר משיצא מרחם לפרוזדור אע"פ שלא יצא לחוץ ואם 
הוציא העובר את ידו והחזירה אע"פ שילדה כעבור שבועיים היא טמאה 

נקבה. כדכתיב גבי תמר 'ויהי בלדתה ויתן יד גו''. ודנו לידה, וחוששת ל
הראשונים אם ידו דווקא או כל אבר, ופסק בשו"ע סעיף יא' 'הוציא 
העובר את ידו והחזירה אמו טמאה לידה', והש"ך הביא לשון הטור 'ידו 
או רגלו' והוסיף שאין נותנים לה ימי טוהר עד שתלד. ואם ילדה תאומים 

השני אחר שקיעה, טמאה לידה משיצא הראשון אחד קודם שקיעה ו
ואין מונים לימי טוהר עד שיצא השני, ואם הוא נקבה או שאינו ניכר 

 מונה י"ד מלידת השני.         

ולד שיצא דרך הדופן, אם לא יצא דם אלא  יוצא דופן )ניתוח קיסרי(.
דרך דופן אמו טהורה מנדה ומלידה, כת"ק שלומד מהפסוק 'אשה כי 

 וילדה עד שתלד ממקום שמזרעת', וכך נפסק בשו"ע סע' י"ד. תזריע

 

 דברים האסורים בזמן נידותה -סימן קצ"ה 

אחר שעסקנו בדיני הדמים והחששות דאורייתא ודרבנן, בסימן זה 
 מדובר כיצד צריכה להיות ההנהגה בימים אלו עד שתטהר.
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מהפסוק 'ואל אישה בנדת טומאתה לא  דיני ההרחקות מדאורייתא.
תקרב', אנו לומדים שלא רק התשמיש אסור אלא גם כל מה שגורם 

אסור, וע"כ אסור אף חיבוק ונישוק וכן דברי שחוק  -ומרגיל לתשמיש 
וקלות ראש המרגילים לערוה )בש"ע אדמוה"ז סימן קפ"ד מביא 

ייתא וכן שלשכב עימה במטה חמור מחיבוק ונישוק(, הכל אסור מדאור
בשאר עריות, ואין חילוק בין ימי הטומאה שרואה בהם לימי הספירה, 

 שאסורה בכל עד שתטבול.

במס' שבת י"ג ע"א מובא מעשה  שאר ההרחקות שהחמירו בהם חכמים.
מתנא דבי אליהו אודות ת"ח שנפטר בדמי ימיו ובאה אשתו לביהמ"ד 

עד שבא אליהו והתאוננה ע"כ שבעלה קרא ושנה כו' ומת בחצי ימיו, 
הנביא ושאל אותה לגבי ההנהגה שהייתה אצלם בימי טומאתה ואמרה 
לו אפי' באצבע קטנה כו', בימי ליבונייך מהו אצלך אמרה לו אכל ושתה 
עמי וישן עמי בקירוב בשר ואמר לה ברוך המקום שהרגו, ובתדב"א 
מובא ששאל אותה גם 'שמא הבאת לו את השמן שמא הבאת לו את 

 ביך באצבע קטנה' מסיפור זה אנו למדים כמה דינים:הפך ונגע 

( איסור נגיעה והושטה. מסיפור זה אנו רואים שנגיעה אסורה אפי' 1
באצבע קטנה, ומובא מראשונים שרש"י היה נזהר גם מלהושיט דברים, 
כדמשמע הלשון 'שמא הבאת לו את השמן כו'' דחיישינן שמא יגע בה, 

ו ירוחם מוסיף שאפי' בדבר ארוך יש וכן דעת הרא"ש והרשב"א, ורבינ
להחמיר וכן פסק בשו"ע סעיף ב', ורמ"א הביא דעת כמה ראשונים 

 שאפי' ע"י זריקה אסור וכן פסק בהגהה כאן.

( איסור אכילה ושתיה. מדברי המשנה 'לא יאכל הזב עם הזבה מפני 2
הרגל עבירה', ואיסור זה לאו דוקא בזב )ובזמנם היה חידוש בזב שאפי' 

מאים בין כך, בכ"ז אסורים מצד הרגל עבירה( אלא כל בעל ואישה שט
אסורים לאכול יחד בימי טומאתה, לדעת הרמב"ם הכוונה מאותה 
צלחת, אולם לדעת רוב הראשונים גם באותו שלחן אסור אא"כ עושים 

. פריסת מפה 1היכר ביניהם, וזה מתאפשר באחד מן האופנים דלהלן 
המפה שאחד יאכל על המפה ואחד יאכל . לקפל את 2לכל אחד בפ"ע, 
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.להניח דבר )שלא ישתמשו בו( להיכר כגון לחם או קנקן, 3על השלחן, 
. הרמ"א בהגהה מתיר לאכול אפי' בלא היכר אם דרכם שבימי טהרה 4

אוכלים מאותה קערה, ולדעת הב"ח היתר זה דוקא כשיש עוד בני בית 
ש חתיכות קטנות שאוכלים על אותו שלחן. ועוד כותב הב"ח שאם י

נחשב שאוכלים מאותה  -באותה צלחת וכ"א נוטל חתיכה ואוכל 
צלחת, והט"ז כותב שאם יש שם חתיכות גדולות וכ"א נוטל מן הקערה 

 ומניח לפניו בכלי נחשב לב' קערות. 

לגבי אכילה ושתיה ממה ששיירה היא, יש ראשונים שמתירים שאין בזה 
רא"ם שלמד מסיפור הנ"ל 'אכל קירבה, ויש ראשונים שחששו לדברי ה

ושתה עמי כו'' שאסור לשתות אחריה מכוס ששתתה היא אא"כ באחד 
. שהורק 2. בהפסק אדם אחר ששתה מהכוס ביניהם, 1האופנים דלהלן, 

. אם היא הלכה למקום אחר 3לכוס אחר אפי' הוחזר לכלי הראשון, 
. 5תתה, . אם אינו יודע שש4)ואפי' אם חזרה באמצע שתייתו, רע"א(, 

הש"ך מביא שאם סיימה לשתות כל הכוס ואח"כ מלאוהו מותר 
לשתותו, )ולמנהג הב"י צריך אף הדחה( אבל אם שתתה רק מחצית 
ומלאוהו אסור. היא מותרת לשתות אחריו דהיא לא מרגלא ליה 
לעבירה, הרמ"א מביא בשם הרא"ש שגם בשיורי אכילה יש דין זה 

כ יש את ההיתרים כמו בשתיה, )והש"ך כותב שזה כ"ש משתיה( אא"
 ט"ז.

( ישיבה ע"ג מיטה או ספסל, נסיעה משותפת בעגלה. כששניהם 3
שוכבים על אותה מיטה אסורים אפי' כ"א בבגדו, ואפי' במטה גדולה 
ויש לכ"א מצע בפ"ע ג"כ אסור, ואפי' בשני מטות ורגליהם נוגעות זו 

וגם אם היא בזו )הש"ך מתיר במטה של עץ או בנין כשכ"א בפ"ע(, 
אינה במטתה אסור לו לישן עליה והב"י כתב דדין זה הוא גם בישיבה 
וכן כתב בשו"ע סעיף ה' 'לא ישב במטה המיוחדת לה אפי' שלא 
בפניה', ודעת הב"ח שרק שינה אסור אבל ישיבה מותר, והט"ז סובר 
כדעת השו"ע שגם בישיבה יש הרהור וכ"ש מישיבה ע"ג ספסל, אבל 

ב ע"ג מיטה שלו דהיא לא מרגלא ליה, אבל לישון על היא מותרת ליש
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מיטתו היא אסורה דגורם להרהור, והש"ך בנה"כ דחה את ראיית הט"ז 
מספסל דשם מדובר ששניהם יושבים יחד וגם הוא מתנדנד משא"כ כאן 

 במטה וכן דעת תוה"ש. 

בראשונים הובא בשם רש"י שאסורים לישב על אותו ספסל, וכתב 
פסל שאינו מחובר שיכול להתנענע, ויש מתירים אם בת"ה דוקא על ס

מפסיק אדם ביניהם וכן כתב בהגהה סע' ה' 'ואסור לישב על ספסל ארוך 
שמתנדנדת ואינה מחוברת לכותל כשאשתו נדה יושבת עליו, ויש 
מתירים כשאדם אחד מפסיק ביניהם'. ולגבי נסיעה בעגלה או ספינה 

ושבים באופן שלא יגעו זב"ז  באם יוצאים לסדר צרכיהם מותרים אם י
כגון הוא לפנים והיא לאחור או בהפסק אדם ביניהם, אבל לטיול )כגון 

 גנות ופרדסים( ג"ז אסור.

שו"ע סעיף ז' 'לא יסתכל אפי'  הנהגות שגרתיות בזמן ההרחקות.
בעקיבה ולא במקומות המכוסים שבה, )אבל מותר להסתכל בה 

( הואיל ומותרת לו לאחר זמן במקומות הגלוים אע"פ שנהנה בראייתה
 אינו בא לידי מכשול, ש"ך. 

סעיף ח' 'ראוי לה שתייחד לה בגדים לימי נידותה כדי שיהיו שניהם 
זוכרים תמיד שהיא נדה', ותוה"ש מתיר אפי' הם בגדים נאים 

 ומקושטים.

סע' ט' 'בקושי התירו לה להתקשט בימי נדתה אלא כדי שלא תתגנה על 
 בעלה'.

כתובות ס"א ע"א 'כל מלאכות  שנדה אסורה לעשות לבעלה.מלאכות 
שהאשה עושה לבעלה נדה עושה לבעלה חוץ ממזיגת הכוס והצעת 
המטה והרחצת פניו ידיו ורגליו', ובגמ' מובא כמה אופנים של שינויים 
שנשות החכמים הגישו להם את הכוס )ביד שמאל, על הכר כו'(, הסמ"ג 

ין צריך לזהירויות הללו )וכן במעשה לומד שזה רק בדבר חשוב כמו י
הנ"ל 'שמא הבאת לו את השמן' ג"כ דבר חשוב( אבל אין איסור בסתם 
הושטה, והרא"ש סובר שמזיגה זו היינו לערב מים ביין ע"מ לשבחם, 
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אבל הושטה גרידא בכל דבר אסור, והב"י כתב שזה דווקא בפניו אבל 
סע' י' 'כל מלאכות שלא בפניו מותר וכ"ש מדין הצעת המטה, ובש"ע 

שאשה עושה לבעלה נדה עושה לו חוץ ממזיגת הכוס )בפניו, רמ"א( 
 ולהניחו בפניו על השלחן וכו''. 

לדעת מהר"ש אוסטרייך גם הגשת צלחות מזון אסורה ודעת הב"ח 
לאסור רק בקערה המיוחדת לבעלה ולדעתו יש איסור גם בהגשת שאר 

ת מאכל דזה אינו נחשב משקים, ולדעת הט"ז אין איסור כלל בהגש
לטרחא ואינו דרך חיבה, והב"ח חולק על הרמ"א שמתיר אם לא מזגה 
בפניו, ולדעתו אסור כיון שמושיטה בפניו ובמיוחד אם הוא יודע שהיא 
מזגה, והש"ך סובר כרמ"א וכן אסור למזוג לה כוס ואסור לשלוח לה 

ם שותה כוס של יין אפי' אינו כוס של ברכה, ומותרים לשתות יחד א
 אחריו.

וגבי הצעת המיטה נפסק שדווקא פריסת הסדינין והשמיכות אסור, אבל 
מזרן וכיו"ב, ושלא בפניו הכל מותר אפי' אם הוא יודע -לא הכר והכסת

 שהיא הציעה אותם. 

וגבי איסור הרחיצה בש"ע סעיף י"ב פסק 'אסור ליצוק לו מים לרחוץ 
י' הם מים צוננים', שרחיצה פניו ידיו ורגליו אפי' אינה נוגעת בו ואפ

ממש וודאי אסור מצד הנגיעה כו', והט"ז פוסק שמותר לה להכין לו 
המים לרחיצה ורק ליצוק לו מים במהלך הרחיצה אסור, ודעת הש"ך 

 שגם הכנת הכלי לרחיצה אסור. 

מסיפור הנ"ל 'מהו בימי ליבונייך וכו'' נראה כנ"ל שאין חילוק בין ימי 
מיד אסורה בכל ההרחקות אפי' יושבת על מציאת הטומאה והליבון, ות

כתם, ורמ"א הביא מנהג המתירים לאכול מצלחת אחת בימי ליבונה 
 ומסיים ויש להחמיר, וכן דעת כל האחרונים.

אם הבעל חולה בעת ההרחקות ואין הרחקות כשאחד מבני הזוג חולה. 
מי שישמשנו מלבד אשתו, פסק הרא"ש שמותרת לשמשו רק שתזהר 

ר מרחיצת פניו ידיו ורגליו והצעת המטה, אבל מזיגת הכוס מותר, ביות
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וב"י מדייק מלשון 'מותרת לשמשו' שגם הושטה מיד ליד בלא נגיעה 
יהיה מותר כשאין מי שישמשנו וכן משמע דעת רבינו ירוחם. ובש"ע 
סעיף ט"ו 'אם הוא חולה ואין לו מי שישמשנו זולתה מותרת לשמשו, 

ל להזהר מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת רק שתזהר ביותר שתוכ
 המטה בפניו'.

כשהאשה חולה והבעל צריך לשמשה אסור לו ליגע בה דדוקא שהוא 
חולה תשש יצרו אבל כשהיא חולה אנו חוששים שמא יצרו תוקפו, 
ובהגהה 'י"א דאם אין לה מי שישמשנה מותר בכל וכן נוהגים אם 

 צריכה הרבה לכך'. 

ם האשה זקוקה לרופא שימשש לה את הדפק תרומת הדשן כותב שא
אסור לבעלה לעשות זאת אפי' אין שם רופא אחר, וכשיש פיקו"נ מדייק 
הב"י מהרמב"ן שמותר, דאזיל לשיטתו שהנגיעה אסורה מדרבנן, אבל 
לדעת הרמב"ם שהנגיעה אסורה מדאורייתא הוי אביזרייהו דג"ע ואסור 

ם בעלה רופא אסור למשש אפי' כשיש פקו"נ, ובשו"ע סע' י"ז פסק 'א
לה הדפק', ורמ"א בהגהה חולק ע"ז 'ולפי מה שכתבתי דנוהגים היתר 
אם צריכה אליו דמשמש לה, כ"ש שמותר למשש לה הדפק אם אין רופא 
אחר וצריכה אליו ויש סכנה בחליה', והש"ך סובר שגם לשיטת 
הרמב"ם יהיה מותר כאן היות ואינו עושה בדרך חיבה אי"ז משום 

רייהו דג"ע וכן מעשים בכ"י שרופאים ישראלים ממששים דופק אביז
של א"א ונכרית אע"פ שיש רופאים אחרים כיון שאי"ז דרך חיבה, ופ"ת 

 הביא אפשרות להניח בגד על גופה ולמשש ע"ג.

 

 דיני לבישת הליבון ובדיקתה -סימן קצ"ו 

מהתורה אשה צריכה לעשות הפסק ביום שמסיימת  הפסק טהרה.
וודא שפסק דמה, ולמחרת תתחיל למנות ז"נ, ואינה יכולה לראות, ל

 לסמוך ע"כ שמרגשת שפסק הדם אלא צריכה לבדוק.
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והזמן מתי צריכה לעשות את הבדיקה, אומרת המשנה בדף ס"ה ע"א  
לת"ק אם בדקה ביום השביעי אפי' בשחרית ואחר כמה ימים מצאה דם, 

יהודה היא בחזקת היא בחזקת טהורה בימים שבינתיים, לדעת ר' 
טהורה רק אם בדקה מן המנחה ולמעלה, ולדעת חכמים אפי' בדקה 
בשני לנדתה היא טהורה. ובהמשך: תניא אמרו לו לר"י אלמלא ידיה 
מונחות בין עיניה כו' כלומר מה יועיל אם תבדוק מן המנחה ולמעלה 
עדיין יש לחוש שמא תראה אח"כ בביה"ש וא"כ, שמתי שאפשר אנו 

לא חוששים לכך שתראה אח"כ, גם בראשון לנדתה אם תראה בודקים ו
שאינה רואה עוד תוכל לעשות הפסק, והקשתה הגמ' מי מתיר בראשון, 
ומביאה ע"כ ברייתא שם מספר רבי ששאל את רבי יוסי ורבי שמעון 
לגבי בדקה בשביעי בשחרית ואחר כמה ימים מצאה טמאה, האם היא 

שבינתיים היא בחזקת טהורה,  בחזקת טומאה, והשיבו לו שכל ימים
ואח"כ שאל לגבי בדיקה בימים שקודם משני והלאה והשיבו שטהורה 
והצטער שלא שאל גבי בדקה ביום ראשון, ומבארת הגמ' שכמו שבכל 
הימים מועיל בדיקת ההפסק לצאת מחזקת טומאה לטהרה כן ביום 
הראשון, ומעיקרא חשב כיון שמעיינה פתוח ביום א' שהחלה לראות 
לא יועיל הפסק, ומכאן לומד הרשב"א שמועיל בדיקה ביום הראשון 
ואפי' בשחרית והמחמירים סוברים שביום הראשון בלבד אין מועיל 
בדיקת שחרית, לדעת הטור הרא"ש פוסל בדיקת שחרית והב"י סובר 
דמשמע דברי הרא"ש דכך יש לנהוג לכתחילה אבל בדיעבד מועיל 

 בדיקת שחרית.

ולמעלה היינו ב' שעות ומחצה קודם הלילה שהוא  ופירוש מן המנחה
זמן מנחה קטנה, רק שעדיף לעשות כמה שיותר סמוך לביה"ש, 
והרשב"א מביא תיקון שתשים האשה מוך דחוק באותו מקום במשך 
זמן ביה"ש ובכך יהיה כאן מימוש של בדיקת 'ידיה בין עיניה' הנז' 

 בגמ'. 

מתחילין ממחרת יום  בשו"ע סעיף א' 'שבעת ימים שהזבה סופרת
שפסקה בו וכך משפטה אם תראה שני ימים או שלושה ופסקה מלראות, 
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בודקת ביום שפסקה כדי שתפסוק בטהרה, ובדיקה זו תהיה סמוך לבין 
השמשות )וכן נוהגין לכתחילה, ובדיעבד אפי' לא בדקה עצמה רק 
שחרית )ביום ב' לראיה, ש"ך( ומצאה עצמה טהורה סגי בכך( ולעולם 

למד אדם )להחמיר לכתחילה( בתוך ביתו שתהא בודקת  ביום הפסק י
טהרתה במוך דחוק ושיהא שם כל ביה"ש שזו הבדיקה מוציאה מידי 

 כל ספק'. 

ובסע' ב' גבי הפסק ביום ראשון לראיה פוסק 'ראתה יום אחד בלבד 
ופסקה בו ביום צריכה לבדוק עצמה במוך דחוק ושיהא שם כל ביה"ש', 

פוסק שבדיעבד אם עשתה בדיקה סמוך לביה"ש בלי  והרמ"א בהגהה
מוך דחוק סגי, ובדיקת שחרית היינו אם בדקה עד זמן מנחה קטנה לא 
יועיל ביום א' שאז מעיינה פתוח, והש"ך מבאר שכאן מדובר כשסתרה 
את ז"נ שאז אינה צריכה ימי המתנה כדלקמן, וע"ז אומרים שביום 

 ת. שראתה עצמו לא מועיל אם בדקה בשחרי

נחלקו הראשונים במקרה שהקהל התפללו ערבית מבעוד יום אם יכולה 
לעשות אז הפסק ולמנות ז"נ כבר ממחרת, הרמ"א בהגהה הביא ב' 
הדיעות, ופסק שלכתחילה נוהגין להזהר ובדיעבד אין לחוש, והש"ך 
מבאר שלדעת האוסרים אפי' אם היא עדיין לא התפללה ערבית ולדעת 

היא התפללה ערבית עדיין נחשב ליום הקודם המתירים אפי' אם גם 
)ומביאים ראיה מכמה מצוות(, ולדעת אביו אם היא התפללה אין להקל 
גם בדיעבד, והט"ז מביא בשם רש"ל שהיום, שאנו נוהגין שמתחילין 
למנות ביום ו' לראיה יכולה לעשות ההפסק גם אחר ערבית. ובהמשך 

ודם ברכו וחזרה לראות ההגהה שם 'ומקצת נשים נוהגות שאם פסקה ק
כתם או דם תוך ימי ספירתה אז מפסיקים אפי' לאחר ברכו וחשבינן דבר 
זה לדיעבד', ומבאר הש"ך שה"ה אם הפסיקה קודם ברכו ונתקלקלה 
 אחר ברכו שחשיב ג"כ בדיעבד ויכולה לעשות הפסק נוסף באותו יום.

 ההנהגה הנדרשת אחר ההפסק, שתלבש חלוק בדוק מכתם, שו"ע סע'
ג'. ובהגהה שם: מנהג כשר לרחוץ וללבוש לבנים, ולפחות לרחוץ 
באותו מקום, ובשעת הדחק כגון שהולכת בדרך יכולה לספור ז"נ אפי' 
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אין לה לבנים )וכן אם אין לה מים, תוה"ש( רק שיהא חלוקה בדוק, 
 )ובדיעבד אם ספרה ז"נ בלא רחיצה ולבישת לבנים עלתה לה, תוה"ש(.

הבדיקה שצריכה להיות בכל יום, לדעת  עה נקיים.זמני הבדיקות בשב
חלק מן הראשונים די בבדיקה אחת ביום, ולדעת חלק מן הראשונים 
צריך לכתחילה ב' בדיקות כל יום אחת בשחרית ואחת סמוך לביה"ש 
כנז' בגמ' גבי טהרות 'פעמים צריכה להיות בודקת שחרית וביה"ש', 

שבדיקה בראשון ובשביעי  ובדיעבד נפסק בגמ' ס"ח ע"ב כר' אליעזר
מועילה, ונחלקו רב ורבי חנינא במקרה שבדקה בראשון לבד )או 
בשביעי לבד(, לרב היא בחזקת טהורה ולרב חנינא דווקא כשיש את 
שניהם, והרא"ש הראב"ד והרמב"ם פסקו כרב שבדיעבד אפי' בדיקה 
אחת תוך שבעה )ואפי' באחד מן האמצעים( מועיל לטהרה, אבל 

"ת האגור והגה"מ חוששים לדעת רב חנינא שגם בדיעבד הסמ"ג סה
צריך בדיקת ראשון ושביעי, והב"י חושש לדעתם בספק איסור כרת, וכן 
פסק בסעיף ה', )אף שהביא בתחילה דיעה הא' המקילה מביא 'י"א 

 שצריך שתבדוק ביום ראשון מהשבעה וביום השביעי ואין להקל'(. 

באחד מן האמצעים ובשביעי  הפ"ת מביא דעת דגמ"ר שגם אם בדקה
עלו לה, אך בנו"ב אומר שצריך דווקא ראשון ושביעי, ומתיר אם בדקה 
בראשון שלישי ושמיני דהשלישי מצרפם ועלו לה וכתב הרמ"א בהגהה 
'והבדיקה תהיה לאור היום ולא לאור הנר ובדיעבד מהני אפי' לאור 

ל מונבז המלך הנר'. ומקור דין זה הביאו הרשב"א ור' ירוחם מהגמ' 'ש
היו בודקים מטותיהם לאור היום והזכירוהו לשבח', משמע שלכתחילה 
צריך לבדוק לאור יום, ותוה"ש מבאר ההבדל בין בדיקת חמץ לכאן 
ששם צריך לבדוק בחורים ובסדקים ואור הנר יפה לכך, ועוד שכאן אנו 

 צריכים לראות את הגוון ואור הנר אינו משקף כראוי כאור יום.

נדה י"ז ע"א 'אמר רבא האי שחקי דכיתנא )בגדים בלוים  יקה.עד הבד
של פשתן, רש"י( מעלו לבדיקה, איני והא תנא דבי מנשה אין בודקים 
את המטה לא בעד אדום לא בעד שחור ולא בפשתן אלא בפקולין או 
בצמר נקי ורך, לא קשיא הא בכיתנא )פשתן גולמי( הא במאני דכיתנא 
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והא במאני דכיתנא, הא בחדתי הא בשחקי )בגדי פשתן(, ואב"א הא 
)ופרש"י שחקים לבנים יותר מן החדשים( והטור שהזכיר צמר נקי ורך 
או צמר גפן או 'בגד פשתן ישן' פסק כלישנא בתרא, והרמב"ם הזכיר 
שבגדים אלו צריכים להיות בגד פשתן שחוק ולבן, אין כוונתו לשלול 

ד פשתן, וה"ה צמר וצמר צמר וצמר גפן רק לומר ההגבלות שישנן בבג
גפן, וכן פסק בשו"ע סע' ו' 'כל בדיקות אלו בין בדיקת הפסק טהרה בין 
בדיקת כל שבעה צריכות להיות בבגד פשתן לבן ישן, או בצמר גפן או 

 בצמר לבן נקי ורך'.

הרשב"א הרא"ש והטור סוברים שהבדיקה צריכה להיות  מקום הבדיקה.
רים ובסדקים ואם לאו זה קנוח בעומק עד מקום שהשמש דש וגם בחו

בלבד ולא בדיקה, ולדעת הראב"ד צריכה להכניס עד מקום שהשמש 
דש אבל אינה צריכה לבדוק גם בחורים וסדקים )רק לגבי טהרות(, 
ולדעת הרמב"ן בהפסק טהרה צריך לבדוק בחורים וסדקים ולא 

בבדיקות ז"נ, והב"י נסתפק לגבי עומק הבדיקה עד מקום שהשמש דש  
הוא דבר קשה ויכול לפצוע את האשה, אך לפועל חושש לדיעות ש

הראשונים הנ"ל בבדיקות העיקריות עכ"פ וכך פוסק בשו"ע סעיף ו' 
'ותכניסנו באותו מקום בעומק לחורים וסדקים עד מקום שהשמש דש 
ותראה להכניסו כ"כ בעומק, לפחות בדיקה של יום הפסק טהרה 

ם עד מקום שהשמש דש'. ובהגהה ובדיקה של יום ראשון מהשבעה נקיי
'ואם לא עשתה כן בבדיקת יום ראשון תעשה פ"א כן מבדיקות שאר 
הימים, מיהו בדיעבד אם לא עשתה כן כלל רק שבדקה עצמה יפה 
בחורים ובסדקין בעומק היטב כפי כוחה אע"פ שלא הגיעה למקום 

 שהשמש דש סגי לה'.

נים שבג' ימים ראשונים כתבו כמה מן הראשו ג' ימים הראשונים של ז"נ.
של ז"נ אין תולין כתמים שראתה כמו שתולין בכל זמן, היות והיא היתה 
בחזקת טומאה שמעיינה היה פתוח צריך שתתחזק ג' ימים בלי ראיית 
דם, אבל עד כגריס יכולה לתלות בדם מאכולת גם בג' ימים ראשונים 

ובפ"ת מביא כיון שא"א להזהר, וכדברי הגמ' 'אין לך כל מטה כו''. )
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פוסקים  הסוברים שרק היכן שצריך לתלות מחמירים, אבל אם נמצא 
על דבר שאינו מקבל טומאה או בבגד צבוע יש לטהר אף בג' ימים 
הראשונים כיון שעל דברים אלו חכמים 'לא גזרו כלל'(, לדעת רמ"א 
'אם היה לה מכה בגופה ויודעת שמוציאה דם תולה בה אפי' ביותר 

אלא שאין מקילין בג' ימים הראשונים לתלות במכה שאין מכגריס ועוד 
ידוע שמוציאה דם' והש"ך חולק וסובר שאפי' במכה שידוע שמוציאה 
דם אין לתלות אז. והביא דברי הב"ח שאין להקל אלא במלאה שחין 
ודם יוצא ממנה תמיד, והט"ז סובר שכוונת רמ"א להקל רק במכה כזו 

יא דם, )אם סתרה ז"נ וכשספרה שוב שאינה יכולה להיזהר בה שלא תוצ
 ראתה כתם בג"ר יש להקל מכח ס"ס, תוה"ש(.

מדין תורה אישה שפלטה ש"ז בתוך ג' ימים  ימים שממתנת מלספור.
מעת לעת מששימשה נטמאת, ואם היה זה בימי ספירתה סותרת את 
אותו יום מן הספירה, כן דעת רוב הראשונים, חוץ מן הראב"ד שסובר 

ר לגבי טהרות בלבד, וע"כ פסקו שצריכה להמתין ד' ימים שדין זה נאמ
)אם שימשה( מעת שראתה, שאז בוודאי יש כאן המתנת ג' ימים מעל"ע 
)ע"ב שעות( מהתשמיש, וכן פסק בשו"ע סעיף י"א 'הפולטת ש"ז בימי 
ספירתה אם היא תוך שש עונות לשימושה סותרת אותו יום, לפיכך 

ה )ואפי' לא ראתה רק מצאה כתם( המשמשת מיטתה וראתה אח"כ ופסק
אינה מתחלת לספור שבעה נקיים עד שיעברו עליה שש עונות שלימות 
שמא תפלוט )ולא תרגיש, ש"ך( לפיכך אינה מתחלת לספור עד יום 

 חמישי לשימושה'. 

ורמ"א בהגהה הביא דיעות הראשונים שמצריכים להמתין יום נוסף 
עמם דיתכן שעשו תשמיש ותתחיל למנות ז"נ ביום ו' לראייתה, וט

בביה"ש והיא תחשוב שעדיין יום ותתחיל למנות גם את היום שעבר 
יחד עם ג' הימים הבאים ובאמת היה זה לילה בעת התשמיש ורגעים 
הראשונים ביום החמישי הם בתוך ע"ב שעות מהתשמיש לכן צריכה 
להמתין עוד יום לצאת מחשש זה, וכתב מהרש"ל אם התפללו הקהל 

בע"י ואח"כ ראתה קודם שקיעה יש להקל אם עדיין לא ערבית מ
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התפללה ערבית שיכולה למנות אותו יום ג"כ, והש"ך כתב שלפי דבריו 
לעיל שאפי' היא התפללה ערבית עדיין יכולה לעשות הפסק, כ"ש הכא 

 שראיית הדם נקבע מלמעלה. 

לדעת רמ"א חומרא זאת גם אם לא שימשה, והב"ח מיקל כשבעלה לא 
והט"ז  והש"ך אינם מסכימים לזה, אבל הט"ז מיקל בכלה בעיר, 

שפירסה נדה קודם שנתייחדה שעדיין לא הייתה ראויה כלל, והש"ך 
כתב דגם במקרה זה נוהגין להמתין אע"פ שא"צ אבל בשעת הדחק 

 אפשר להקל שתתחיל למנות מיד שתוכל בלי המתנה.

המתין ומסיים רמ"א בהגהה 'וכל אשה שרואה אפי' כתם צריכה ל
חמישה ימים עם יום שראתה בו ותפסוק לעת ערב ותספור ז"נ וכן נוהגין 
במדינות אלו ואין לשנות', וכתבו הט"ז והש"ך שאם רואה בימי 
הספירה אפי' דם ממש שדינה שסותרת וצריכה ז"נ חדשים אי"צ 

 להמתין כלל. 

כתב סמ"ק והביאו בשו"ע סע' י"ב להלכה 'אם טעתה במנין יום אחד 
ה ושימשה צריכה להמתין ששה עונות שלימות ואח"כ תמנה יום וטבל

אחד נקי ותטבול )וכאן די בהמתנת ד' ימים דאינו דבר מצוי שתטעה 
ובדבר שאינו מצוי לא גזרו, ש"ך( אבל סתירה דלאחר שבעה כגון שלא 
טבלה כראוי ושמשה הרי זו טובלת בכל עת', וכתב הט"ז שאם יכולים 

זרע בקדושה כגון שבעלה לא היה קודם למעשה להבחין כאן בין זרע שנ
זה צ' יום יש להפרישם כו' כמו בגר ואשתו שמתגיירים, והש"ך בנה"כ 
סובר שדין זה שייך רק בגר ואשתו דשם מי שלא נזרע בקדושה הוא 
חלוק בכמה דינים מישראל משא"כ כאן הולד כשר )אפי' היתה נדה 

 ממש(. 

ה וטבלה ולא כיבדה את הבית מקוואות פ"ח מ"ד 'האשה ששמשה וירד
כאילו לא טבלה'. עפ"ז פוסק הרא"ש שאם כיבדה עצמה וקנחה במוך 
או רחצה במים בוודאי לא תפלוט ויכולה למנות ז"נ מיד שתוכל 
)ומלשון הרשב"א משמע שצריך את שניהם( והרמב"ן סובר אפי' הלכה 
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 ברגליה ג"כ משמע בגמ' שפולטת ש"ז והרא"ש סובר שלגבינו עדיין
חוששים שמא נשאר שם ש"ז, ופסק בשו"ע סעיף י"ג כדעת הרא"ש, 
ורמ"א הביא דעת הגה"מ וסמ"ג דאין אנו בקיאים ואין לסמוך על דברים 

 אלו וכן דעת הב"ח והש"ך.
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 לזכות

 ידידנו היקר, איש החסד

 הרה"ח ר' זלמן העכט שליט"א

 ומשפחתו

 להצלחה בכל עניניהם, 

 הגשמיים והרוחניים

 בבני חיי ומזוני רויחי
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 לזכות

 אחד המשפיעים בקהילה

 הרה"ח ר' פנחס ברוך סטז'גובסקי שליט"א

 ומשפחתו

 להצלחה בכל עניניהם, 

 הגשמיים והרוחניים

 בבני חיי ומזוני רויחי
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 לזכות

 משפחת ישראלי

 להצלחה בכל עניניהם, 

 והרוחניים הגשמיים

 בבני חיי ומזוני רויחי
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 לע"נ

 משה מרדכי  הרה"ח ר'

 בן הרה"ח אהרן יוסף

 ריזל 

 נלב"ע י"ב אדר התשפ"א

 שיקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר"

 והוא בתוכם

 תיכף ומיד ממש
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 לע"נ

 פירה )אסתר( ב"ר יצחק

 לזון(לוין )לבית א

 נלב"ע כ"ו אייר ה'תשפ"א

 שיקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר"

  והיא בתוכם

 תיכף ומיד ממש
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