
 

 

 

 

 

 בשר שנפל לחלב ואיסור להיתר

)דבלע , דברי הכל אסור )בשר רותח שנפל לָחָלב רותח, או אחד איסור ואחד היתר(חם לתוך חם  )מאכל(, איתמר )ע"ו א'(

 . צונן לתוך צונן, דברי הכל מותר. היתר מאיסור(

  –חם לתוך צונן, וצונן לתוך חם 

 . 1רב אמר: עילאה גבר (1)

 . )הלכך, חם לתוך צונן, מותר. וצונן לתך חם, אסור(ושמואל אמר: תתאה גבר  (2)

וך צונן, וצונן . חם לתתתאה גבר(ד)חם לתוך חם, אסור. וכן צונן שנתן לתוך חם, אסור  :כוותיה דשמואל תניא
 לתוך צונן, מדיח.

אי אפשר דלא בלע  )עד שהתחתון מקרר אותו(, אדמיקר ליה )העליון(לתוך צונן מדיח? כיוון דחם הוא  חם )ומקשה(
 , קליפה מיהא ניבעי. )שלא יבלע מעט(פורתא 

 נן, קולף. צונן לתוך צונן, מדיח.אלא אימא: חם לתוך צו )ומתרץ(

 שיטות הראשונים

דהא תניא תרתי  , דתתאה גבר,בהא הלכתא כשמואל ,רידהלכתא כרב באיסו ע"גא רש"יכתב : עילאה גבר או תתאה
 . 2השו"ע. וכן פסק כל הפוסקיםוכן פסקו  .ניתא כוותיהמת

. וכן דעת דהיינו בצלי, אבל במבושל, כולו אסור כתב והר"ן. 3דבעי נטילת מקום הרא"ה: דעת רכמה אוסלתוך חם, צונן 

 4.השו"ע. וכן פסק הרמב"ם. וכן נראה מדברי הרשב"א

, היינו ם לתוך צונן בעי קליפהדח ע"גדא .דאפילו חלב שרי, רבינו תם: דעת שאין קליפההדין כלתוך צונן, קולף.  חם

חולק בזה ומצריך ששים כדי  וריב"א .5מותר ,בדבר דלא שייך קליפה כמו בחלב בדבר שיכול לעשות קליפה. אבל

פסק  והשו"ע 6שר, ובישלוהו, אין צריך שישים כנגדה., שאם לא קילפו הברבינו תם, לשיטת איסור והיתרוכתב . קליפה

 7.כאיסור והיתרפסק  והרמ"א .כרבינו תם

                                                
. וצונן לתוך חם מותר, ה מזההעליון גובר. הלכך חם לתוך צונן, אסור, שהעליון מחממו לתחתון, והרי שניהם חמים ובולעים ז . 1

 . רש"י.שהעליון מצננו לתחתון, ולא בולעים
 ל' מאכלות אסורות ט,יז(. יו"ד צא,ד. מקורות: רמב"ם )ה . 2
 כדאמרינן במתניתין )ע"ה ב'( נטף מרוטבו על החרס, וחזר אליו, יטול את מקומו.   . 3
רשב"א (. ; וד"ה אלא אימאמא ב ברי"ף, ד"ה גרסינן)חולין  ר"ן(. ; הו"ד בר"ןרא"ה )בדק הבית בית ד,שער אמקורות:  יו"ד צא,ד. . 4

 . רמב"ם )הל' מאכלות אסורות ט,יז(. ()תוה"ב הקצר ד,א
 .מדלא קתני איסורא גבי חלב כדקתני קליפה גבי בשר . 5
  'ולכתחילה אם אפשר. ,אינו אלא חומרא בעלמא ,קליפה שהצריכו חכמיםשכן ' . 6
הש"ך )ס"ק ח( חלק על הרמ"א, ודעתו שבמקום שצריך לקלוף מדינא, אם נתבשל ללא קליפה, אסור, אא"כ יש שישים ו יו"ד צא,ד. . 7

כנגד הקליפה. ורק דבר דומיא דחלב, דלא שייך ביה קליפה, דהיינו שהוא דבר הנבלל והקליפה נתערבה, אם נתבשל הבשר בלא 

 ת”בעזהשי
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 שולחן ערוך

 (צא , הלכות בשר בחלב, סימן)יו"ד

ר צֹוֵנן ְלתֹוְך ָחָלב רֹוֵתַח אֹו ָחָלב צֹוֵנן ְלתֹוְך בָּ  ד.  ש ָ ְתָעְרבּו ַיַחד, ַוֲאִפּלּו ּבָ ּנִ ֶׁ ר ְוָחָלב רֹוְתִחין ש  ש ָ ּום ּבָ ּ ר רֹוֵתַח, ַהּכֹל ָאסּור, ִמש  ש ָ
ָאה ַתּתָ ַפל ְלתֹוְך ָחָלב צֹוֵנן, ּדְ ּנָ ֶׁ ר רֹוֵתַח ש  ש ָ ר צֹוֵנן, אֹו ּבָ ש ָ ַפל ַעל ּבָ ּנָ ֶׁ ַבר. ֲאָבל ָחָלב רֹוֵתַח ש  ר  ּגָ ש ָ ָאר ַהּבָ ְ ר, ּוש  ש ָ קֹוֵלף ַהּבָ

ר.  ר ָצִריְך ְקִליָפה, ִאם לֹא)ֻמּתָ ש ָ ַהּבָ ֶׁ ִדיֲעַבד ּוְבָמקֹום ש  ר ּבְ ְך, ֻמּתָ לֹו ּכָ ְ ּ פּוהּו ּוִבש  ָלל כ (ִקּלְ ָחָלב, .ט(")ָארְֹך ּכְ ּלֹו  ְוהֶׁ ר ּכֻ י "ת ור"ם ור")רמבֻמּתָ

ר. פ(."וע ר, ּוֻמּתָ ש ָ ה צֹוְנִנין, ֵמִדיַח ַהּבָ ה ְלתֹוְך זֶׁ  ְוִאם ָנְפלּו זֶׁ
 קה( מן)יו"ד, הלכות תערובות, סי

ּתֵ ָנַפל ִא  ג.  ְליֹון ר ַחם דְּ סּור ַחם ְלתֹוְך הֶׁ ַבר ַעל ָהעֶׁ ָאה ּגָ ַתּתָ ר ַחם, ַהּכֹל ָאסּור, ּדְ ּתֵ ֹון, אֹו ֲאִפּלּו ִאסּור צֹוֵנן ְלתֹוְך הֶׁ ְכִלי ִראש 
ַהּכֹל ָאסּור. ֲאבָ  ֶׁ ר צֹוֵנן ְלתֹוְך ִאסּור ַחם, ש  ּתֵ הֶׁ ְחּתֹון. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּדְ ּתַ ְפִליט ּבַ ּמַ ֶׁ מֹו ַעד ש  ְליֹון ַחם ל ִאם הָ ּוְמַחּמְ עֶׁ

ְליֹון ַהַחם ִאסּור. ה, ֲאִפּלּו ִאם ָהעֶׁ ֵדי ְקִלּפָ א ּכְ ּלָ ְחּתֹון צֹוֵנן, ֵאינֹו אֹוֵסר אֶׁ  ..ְוַהּתַ

 מליח הרי הוא כרותח

. אבל )את האיסור(אלא שלא מלחו  )שדי בהדחה(אמר מר: צונן לתוך צונן, מדיח. אמר רב הונא: לא שנו  )ע"ו א'(
הרי הוא כמבושל  )בחומץ(וש . כב)לעניין פליטת טעם האיסור(מלחו, אסור. דאמר שמואל: מליח הרי הוא כרותח 

 . )ואם נכבשו איסור והיתר יחד, שניהם אסורים(

שלא נאכל מחמת  )שהמליחו הרבה עד(אמר רבא: הא דאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, לא אמרן אלא 

 . אבל נאכל מחמת מלחו, לא. 8מלחו

א רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא. . שריי)לתבשיל חלבי המכיל מי חלב ומלח(ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא 
אמר רבא: מאן חכים למישרא מילתא כי הא. אי לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא, דגברא רבה הוא, אמר 

 מת מילחו. האי, נאכל מחמת מילחו.לך כי אמר שמואל מליח הרי הוא כרותח, שאין נאכל מח

. )בקעים(אלא דלית ביה פילי  )שדי לו בקליפה(לא אמרן חי. אבל צלי, בעי קליפה. ו )שהגוזל(והני מילי )ומבאר( 
)שהתבלינים מרככים אותו, ונעשה נוח לבלוע את , אסור )בתבלינים(אסור. ואי מתובל בתבלי  )כולו(אבל אית ביה פילי, 

 . הכותח החלבי(

 שיטות הראשונים

 רמב"ןדעת ותח דמליחה, ודי בקליפה. בר שאין צריך להחמיר, ר"ןו ,רשב"ארא"ש, : דעת לגמרי כרותח לוחהאם דין מ

והיינו דוקא  .כרא"ש ורשב"אפסק  9והשו"ע שצריך נטילת מקום. רא"הה. ודעת הרמב"םאוסר הכל. וכן נראה מדברי ש
 בבשר כחוש. אבל בבשר שמן, מפעפע בכולו.

                                                                                                                                                                         
  קליפה ונבלל בעניין שאינו מכירו, מותר בדיעבד. 

והאי אין נאכל, לאו לגמרי קאמר, שאין שום אדם יכול לאוכלו. אלא כיוון שנתקלקל טעמו, "אינו נאכל מחמת מילחו" קרי ליה,  . 8
 ואסור. רש"י. 

)חולין מב א ר"ן מקורות: רא"ש )גיד הנשה סי' כד(. רשב"א )ריש תורת הבית, הקצר והארוך ד,א(. רא"ה )בדק הבית ד,א(. יו"ד צא,ה.  . 9
 . רמב"ם )הל' מאכלות אסורות טו,ד(. רמב"ן )חולין קי"ב ב', ד"ה ורבינו שלמה(ברי"ף, ד"ה דג טהור(. 
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ששורים עד שבו, נוח ליאכל מרוב מלח שאינו , מליחת בשר להצניע כעיןפירש  רש"י: ינו נאכל מחמת מלחוגדר א

 תוספות, רא"ש, ומרדכי. מלחו, אלא עם לפתן מלחו, שאינו נאכל בעינו מחמת, פירש הראב"ד 10.ומדיחים אותו במים
כל כמו , ופירש , רבינו ירוחם, ור"ןרשב"א, ורבינו תם .עיבוד שמולחין אותו הרבה לצורך הדרך שנמלח כעין, פירשו

 12.שו"עהוכן פסק  11.היחות שאנו עושין לקדירמל

, דמליח אין שם רותח עליו עד שימלחנו משני צדדיו. תוספותבשם  הרשב"א: כתב מצד אחד נמלחב רותח נחשבהאם 

 13.הרמ"אשאינו מחוור בעיניו, אלא בנמלח מצד אחד נמי סגי. וכן פסק  הרשב"אוכתב 

 14ר מליחה נחשב כרותח.שאפילו קודם שיעו, רשב"או רמב"ן: דעת כדי להיחשב רותח זמן צריך להיות במלחוכמה 

 15.השו"ע. וכן פסק ומקמי הכי לא ,שהה במלחו שעור שהייה לקדרה הוי רותח רק אםד, ר"ןרבי יהודה ברצלוני וודעת 

, שכל עוד לא הדיחו אותו מהמלח, נחשב כרותח. , והר"ןהרשב"אר"י הברצלוני, : דעת עד מתי נחשב המלח כרותח

שאפשר  בתרומת הדשןוכתב  16עד סוף שיעור מליחה נחשב כרותח.רק לקולא, ד )לחד שינויא(כתבו  ות וסמ"גותוספ

 17.כתרומת הדשןכתב  והרמ"אפסק כדעה ראשונה.  והשו"עצורך גדול. זו ללסמוך על דעה 

מבואר בגמרא דאי אית ביה פילי, או שהוא מתובל בתבלין, כוליה : או מתובל שנפל לחלב צונןבשר שיש בו בקעים 
, התרומה, דמיירי בבשר צלי, אפילו צונן. ודעת הרא"ש, דהיינו דוקא בבשר צלי רותח. דעת ור"ן ב"אהרשאסור. דעת 

, כרא"שיש אומרים בשם כתב  והרמ"א כרשב"א.פסק  והשו"ע. דצלי, היינו אפילו צונן. ומבוקע ומתובל, אפילו בבשר חי

 18.ושכן יש לנהוג אם אין הפסד מרובה

                                                
אין 'והאי  .ראוי לאוכלו אלא אם כן היה מדיחומת מלחו קצת, ואינו שהמליחו הרבה עד שמקדיח טעמו מחוכעין זה פירש כאן:  . 10

 אינו נאכל מחמת מלחו קרי ליה, ואסור. ,לאוכלו, אלא כיון שנתקלקל טעמו לאו לגמרי קאמר שאין שום אדם יכול', נאכל
כמו מליחה , יחה פחות משיעור זהולכן במל .דמחמת המליחה אין ביכולת לאכול בלי הדחה ,הכוונה 'כל שאינו נאכל מחמת מלחו'ו . 11

 . ערוך השולחן )קה,מד(.אינו כרותח ,לצלי שביכולת לאכלו כשהמלח עליו
)חולין, מרדכי )חולין קי"ב א', ד"ה הני מילי(. רא"ש )חולין ח,לג(.  תוספות. (, ד"ה דאינו נאכל)חולין קי"ב א' רש"ייו"ד צא,ה. מקורות:  . 12

. רבינו תם )הו"ד בתוספות ושאר ראשונים(. רשב"א )תורת ראב"ד )הל' מאכלות אסורות ט,יח(. (בשם ה"ר יעקב ישראל ,סי' תשיד
הבית ד,א(. רבינו ירוחם )תולדות אדם וחוה, טו,ה(. ר"ן )חולין מא ב ברי"ף, דיבור הראשון(. והו"ד בראבי"ה )תשובות וביאורי סוגיות, 

 תסט( וסמ"ג )לאוין סי' קלז(. סי' אלף קמב(. ואור זרוע )ח"א, הל' בשר בחלב, סי' 
 רשב"א )שו"ת ח"א, סי' רסה(. יו"ד צא,ה. מקורות:  . 13
 ,ואוסרות כחמין על גבי צונן מיהא ,הטיפות מיהא שנפלטות מחמת המלח חמות הן מיד, אלא אפילו קודם שיעור מליחה ,ולא עוד . 14

 רשב"א. ממות אותו ואוסרות לגמרי.חתיו מחלפי שהטיפות כשהן מתמידות לינטף על התפל שת, ואפשר יותר
אפילו בהפסד מרובה וסעודת  ,ומיהו בתוך שיעור מליחה לעולם אסוריו"ד צא,ה. והש"ך )ס"ק יא( חלק על הכרעת השו"ע, וכתב,  . 15

סברא  'הביתמשמרת 'גם כבר דחה הרשב"א ב. והר"ן יחיד הוא לגבייהו ,דכל הפוסקים סוברים דתוך שיעור מליחה הוי רותח ,מצוה
רשב"א )משמרת הבית . עיי"ש. מקורות: ר"י ברצלוני )הו"ד בר"ן(. ר"ן )חולין מא ב ברי"ף, ד"ה ההוא בר יונה(. רמב"ן וזו בשתי ידים

 ג,ג(. וראה עוד ב"י )יו"ד סט,יח(. 
 . סמ"ג.ומחמת אותו מלח לא יחשב כרותח עוד ,דלאחר שנתן המלח כחו בבשר והפליט דמה פסק כחו . 16
ח יו"ד צא,ה. וראה ש"ך )ס"ק יא( שחלק על הרמ"א, וכתב לחלק בין מליחה ראשונה, שהיא להוציא הדם מהבשר, שאז פסק כח המל . 17

על ידי המליחה, לבין מליחה שניה, שאז לכו"ע אפילו אחר שיעור מליחה המלח רותח, עיי"ש. מקורות: תוספות )חולין קי"ב ב', ד"ה 
 ודגים(. תרומת הדשן )סי' קנט(. 

אפילו בחי. יו"ד צא,ז. והש"ך )ס"ק כא( כתב דצ"ע אם יש להקל כדעת הרמ"א בהפסד מרובה, כיון דהרבה פוסקים סוברים להחמיר  . 18
  . שדעת ספר התרומה נראית עיקר כתב)ס"ק יח(  ובביאור הגר"אעיי"ש. ועוד, דבש"ס משמע דמיירי בצלי צונן. 
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 שולחן ערוך

 (צא בחלב, סימן , הלכות בשר)יו"ד

ֵדי ְמִליָחה ִלְקֵד  ָמִליַח,  .ה ָהה ּכְ ָ ּמֹוְלִחים ִלְקֵדָרה, ְוש  ֶׁ ֵעין ָמִליַח ש  ַהְינּו ּכְ ֵאינֹו ָיכֹול ֵליָאֵכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו, ּדְ ֶׁ ּלֹא ש  ֶׁ ל ְזַמן ש  ָרה, ּכָ
ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו.  ְלַא  הגה:ֱהִדיחֹו ִמְקֵרי ֵאינֹו נֶׁ ְך רֹוֵתַח ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדִ עּור ְמִליָחה לֹא ִמְקֵרי ַאַחר ּכָ ִ ִמְלחֹו ש  ָהה ּבְ ָ ּ ש  ֶׁ )ּתֹוָספֹות ַחר ש 

ָלאו הָ  .ג ְלַחד ִשּנּוָיא("ה ּוְסַמ "ש  פכ"ְוָהרֹא ין. ֲאָבל ּבְ ִקּלִ ת ִמְצָוה, ֵיש  ִלְסמְֹך ַאּמְ ְך ְסֻעּדַ ה ְוהּוא ְלצֹרֶׁ ְפֵסד ְמֻרּבֶׁ הֶׁ גֹון ּבְ דֹול, ּכְ ְך ּגָ ֵכי, ֵאין ּוְלצֹרֶׁ
ָלל  ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמלְ  .ט("ה ִסיָמן קנ")תְלָהֵקל ּכְ ֵאינֹו נֶׁ ֶׁ ְמַלח ְמִליָחה ש  ּנִ ֶׁ ל ש  ָחד, ּכָ ד אֶׁ ֵני ְצָדִדין, ַרק ִמּצַ ְ ּ ר ִמש  ש ָ ב ֲאִפּלּו לֹא ִנְמַלח ַהּבָ ָ חֹו, ִמְחש 

בָּ רֹוֵתַח  ְ ּוַבת ָהַרש  ש  ם ּתְ ֵ ש  ית יֹוֵסף ּבְ ֲאַנן ֲאָבל כָּ  .ה("א סי' רס")ּבֵ ֵני ְצָדִדין. ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדַ ְ ּ ב צֹוֵנן, ֲאִפּלּו ִנְמַלח ִמש  ָ ְך, ִמְחש  ל ּכָ ּלֹא ִנְמַלח ּכָ ֶׁ ל ש 
רֹוֵתַח  ב ֲאִפּלּו ְמִליַחת ָצִלי, ּכְ ֵ ּ ָבר, ְוֵיש  ָלנּו ְלַחש  ּדָ ִקיִאין ּבַ ְפֵסד  .י(")ָארְֹך כֵאין ּבְ ֵאין הֶׁ ֶׁ ָמקֹום ש  ה.ְוטֹוב ְלַהְחִמיר ּבְ   ְמֻרּבֶׁ

ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו, ְוָכל  ֵהִדיחֹו, ָהֵוי ֵאינֹו נֶׁ ֶׁ ָבֵעי ֵלּה ְלָאְרָחא, ֲאִפּלּו ְלַאַחר ש  ֵעין ָמִליַח ּדְ ַמִים ּוָמִליַח ּכְ ָראֹו ּבְ ְ ּלֹא ש  ֶׁ ְזַמן ש 
רוֹ  ינֹו ּכְ ֵדי ְקִליָפהּדִ ֱאסֹר ּכְ  ... ֵתַח, לֶׁ

ֱאָכל מֵ ָהא דְּ   .ז ין נֶׁ ִגיָנן ּבֵ ַפל ְלָמִליַח, ֲחַמתְמַפּלְ ּנָ ֶׁ ר ַחי, ֲאָבל ָצִלי רֹוֵתַח ש  ָבש ָ י ּבְ ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו, ָהֵני ִמּלֵ  ִמְלחֹו ְלֵאינֹו נֶׁ
ֵעי ְקִליָפה  ֲאִפּלוּ  ֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו, ּבָ ַתְבִלין ְוהּוא ָצִלי ר ק כ'(.")עי' סנֶׁ ל ּבְ הּוא ְמֻתּבָ ֶׁ ָקִעים, אֹו ש  ּלֹו, ְוִאם ֵיש  ּבֹו ּבְ ֹוֵתַח ּכֻ

ל  הגה:ָאסּור.  ָ ין ָאפּוי ּוְמבּוש  ַכי ּוְסַמ "י בהגה' ש")מהראְוהּוא ַהּדִ ַהת ָמְרּדְ יָנא ָהֵכי  .ל("ק ְורש"ד ְוַהּגָ ֲאִפילּו ֵהם צֹוְנִנים, ּדִ ית ְוֵיש  אֹוְמִרים ּדַ )ּבֵ

ְפֵס  ה ְוטּור(,"ש ובת"יֹוֵסף ְלַדַעת הרא הְוֵכן ֵיש  ִלְנהֹג ִאם ֵאין הֶׁ  .ד ְמֻרּבֶׁ

  ריחא אי מילתא היא

. 19עם בשר נבילה כחוש, אסור )בתנור בשני שיפודים, זה רחוק מזה(אמר רב: בשר שחוטה ָשֵמן שצלאו  (1) )ע"ו ב'(
 מפטמי מהדדי.  ?מאי טעמא

)של ריחא בעלמא הוא  ?ם בשר נבילה שמן, מותר. מאי טעמאולוי אמר: אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו ע (2)

 .)לאסור תערובתו(, וריחא לאו מילתא היא ה(נביל

. אפילו גדי )ונמצא פסח נאכל שלא למנוייו(כאחד, מפני התערובת  )של שתי חבורות(אין צולין שני פסחים  מיתיבי:
  ?)שמפטמי מהדדי, וריחא מילתא היא(. מאי לאו תערובת טעמים )שאין מתחלפין זה בזה( וטלה

 .שמא יתערבו זה בזה()לא מפני תערובת גופין  (ודחי)

רבי  (1) -, ונתנה על פי חבית יין של תרומה )מהתנור(הרודה פת חמה  :)משנה תרומות י,ג( כתנאיאמר רב מרי: 
חיטין, ואוסר בשל שעורים, מפני  )פת(ורבי יוסי: מתיר בשל  (3)ורבי יהודה: מתיר.  (2). )הפת לזרים(מאיר אוסר 

)לפיכך הפת סבר ריחא לאו מילתא היא  (רבי יהודה)אי לאו תנאי היא, דמר . מ)את ריח היין(שהשעורים שואבות 

 סבר ריחא מילתא היא.  (רבי מאיר), ומר מותרת(

אמר לך רב, דכולי עלמא ריחא מילתא היא. לאו איתמר עלה דההיא, אמר רבה בר בר חנה אמר ריש  (ודחי)
, )סגורה(. בפת צוננת וחבית מגופה ריח היין בפת()שודאי נכנס לקיש: בפת חמה וחבית פתוחה, דברי הכל אסור 

)בשר פת צוננת וחבית פתוחה. והא נמי  )וכן(, )סגורה(דברי הכל מותר. לא נחלקו אלא בפת חמה וחבית חתומה 

 .שהפת אסורה( רבי יהודה)ויודה כפת חמה וחבית פתוחה דמיא  שחוטה שצלאו עם בשר נבילה(

                                                
 . רש"י. שחוטה כחושה, ונבילה שמינה ל שכןשהריח מן הָשֵמן נכנס לכחוש, ומפטמו. וחוזר זה ומוציא ריח גם הוא. וכ . 19
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 אסור לאכלה בכותחא.  ,פת שאפאה עם צלי בתנור רב כהנא בריה דרב חיננא סבא: תני

שיש בו חלב, ) אסרה רבא מפרזיקיא למיכליה בכותחא ,)בתנור אחד( דאיטווא בהדי בישרא )דג( ההיא ביניתא

 . (משום דקסבר ריחא מילתא היא

 . )צרעת( מר בר רב אשי אמר: אפילו במילחא נמי אסורה, משום דקשיא לריחא ולדבר אחר

 שיטות הראשונים

 , רי"ף, רמב"ם,רש"יודעת . ריחא מילתא היא, ואסורשהלכה כרב, ד רבינו תםרבינו חננאל ודעת : היא מילתא ריחא אי
 .20השו"עוכן פסק  ., ומותרדריחא לאו מילתא היא שהלכה כלוי,, ועוד רשב"אן, רמב"

וכן דעת  21, שאף לוי לא התיר אלא בדיעבד. אבל לא לכתחילה.הרי"ףכתב : האם המחלוקת רק בדין לכתחילה
 הראשוניםדללוי אפילו לכתחילה שרי. וראוי לחוש לדברי  נראה הירושלמישמהביא דבריהם וכתב  והרשב"אהרמב"ם. 

 22שו"עוה. שאם התנור סתום לגמרי, אין מתירין ריחא אפילו בדיעבדכתב  ובאיסור והיתר שאסרו לעשות כן לכתחילה.
 ., ושבמקום הפסד אין להחמירבשם יש אומרים האיסור והיתרהביא דברי  ורמב"ם. והרמ"א כרי"ףפסק 

, שאם גוי אפה פת עם איסור, ואין לו פת אחר בריווח, נקרא ר"י מוליןבשם  האגור: כתב ודיעבד להלכתחי מוגדרמה 

 23.הרמ"אבדיעבד, ומותר לקנות הפת. וכן פסק 

דהא דתני רב כהנא שפת שאפאה עם צלי בתנור אסור  רש"י: דעת פת שאפאה עם הצלי האם אסור לאוכלה בחלב
פילו כלוי אסירי אלא א ,לאו כרב בלחוד אסרהכתב, ד והרי"ףמילתא היא. לאוכלה בכותח, היא כשיטת רב שריחא 

ופת חמה וחבית  25דרב לא אסר אלא בבשר שחוטה ובשר נבילה, ראבי"ה. ודעת הרמב"ם. וכן דעת 24למיכלינהו בכותח
  .כרי"ף ורמב"םפסק  28והשו"ע. 27אבל פת שאפה עם צלי בתנור, שרי לאוכלה בכותח 26פתוחה.

                                                
 יו"ד קח,א.  . 20
תחא הויא לה כדבר דהא לוי שצלאו קאמר ולא אמר צולין לכתחלה ועוד דהאי פת שאפאה עם הצלי כיון דשריא בלחוד בלא כו . 21

ין אפילו באלף לא בטיל וכל דבר שהוא אחד באלף כריחא בעלמא הוא ואפ"ה וכל דבר שיש לו מתיר ב'(ביצה ג' )שיש לו מתירין 
 . רי"ף.לו מתירין והאי פת נמי הכין הוא באלף לא בטיל הואיל ויש

 . איסור והיתר הארוך )שער לט, אות ו(.תרומות פ"י סוף ה"ב(יו"ד קח,א; צז,ג. מקורות: ירושלמי ) . 22
 , )כיון(דברים המבושלים בכליהם הגוייםהמנהג להקל לקנות מן שם 'תורת חטאת' )כלל לה( שיו"ד קח,א. וכתב הט"ז )ס"ק ד(, ב . 23

לא חשבינן  , מכל מקוםחלהלפגם אסור לכת ותן טעםואף על פי דנ .יהם אינן בני יומןדסתם כל גויים,שאין בהם משום בישול 
 .הקנייה לכתחלה

ת להו למיכלינהו בכותחא אישתכח כמאן דשרי לאטוויי בשר שחוטה בהדי מאי טעמא כיון דשרי למיכלינהו בלא כותחא אי שרי . 24
נבלה לכתחלה. והר"ן )לב. ד"ה והא דתני( כתב טעם אחר דכיון שריח הבשר נרגש בהם הטועם אותם יהא סבור שממשו של בשר 

בשר נבלה שאין ריחה  נבלע בהן וכי אכיל להו בכותחא מתחזי כבשר בחלב ומשום הכי אסור משא"כ בבשר שחוטה שצלאה עם
וטעמה של נבלה נרגש בשחוטה כלל ועוד שאפשר שחומרא הוא שהחמירו בבשר בחלב יותר משאר איסורין משום דלא בדילי 

ל אינשי מיניה מפני שכל אחד היתר בפני עצמו החמירו בו יותר מבשאר איסורים כמו שהחמירו בו שלא להעלותו עם הבשר ע
 .ע"כהשולחן משא"כ בשאר איסורין 

 . שקולטין הריח ביותר מפני הפיטום . 25
 . שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל אם לא דרך המגופה . 26
ומזה הטעם נהגו למאן דאית ליה נמי ריחא מילתא היא, שהפת אין מקפידין עליו, ואוכלין אותו עם מה שחפצים, בין עם בשר בין  . 27

 .  עם גבינה וחלב
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בשם  מ"קסוכתב . דווקא בתנור קטןשהאיסור לצלות יחד,  ,והמרדכי ,סמ"ק ,סמ"גכתבו : הבדל בין סוגי התנורים
וכן כתבו  29, שבמקום רחב, מותר.והרז"ה רבינו תםבשם  ארשב"כתב כן ו ל.דוהמחזיק י"ב עשרונים זהו תנור ג ,ורבותי

 .30השו"עכן פסק ואסור.  , שהיו קטנים,להם, דדוקא בתנורים שתוספות והרא"ש

אבל לקדרה  ;אלא דוקא לצלי ,דלא אמרו ריחא מילתא היא, ור"ן הרשב"א וכתב: ריחא מילתא לעניין בישול בקדירה

 31.השו"עוכן פסק  .יכא למיחש כללל

ה מידי דהו ,בצל שצלאו עם דבר אסור הואיל שהוא חריף שואב טובא, רשב"א ומרדכי: כתבו ריחא מילתא בדבר חריף
, לפי שקולט הריח ביותר, והוי כקטורת או מילתא היא מודהחא לדאמר רי לרבאדאפילו  ,אפת חמה וחבית פתוחה

 .32הרמ"א. וכן פסק דלריחא עביד

 שולחן ערוך

 צז( בחלב, סימן )יו"ד, הלכות בשר

ר, ָאסּור ְלָאְכָלם ג.  ש ָ ָחד ִעם ַהּבָ ַתּנּור אֶׁ ָלָאן ּבְ ּצְ ֶׁ ִלי, ְוָדִגים ש  ֲאָפאֹו ִעם ַהּצָ ֶׁ ת ש  אומרים ריחא )כי רק לעניין דיעבד אין  ָחָלבבְּ  ּפַ

ֲחִזיק אבל כאן אפשר לאכול הפת בלא חלב, והוי כלכתחילה( .סי' קחמילתא, כמבואר ב דֹול ַהּמַ ַתּנּור ּגָ ַתּנּור ָקָטן, ֲאָבל ּבְ י ּבְ . ְוָהֵני ִמּלֵ
ר ֵנים ָעש ָ ְ ִלי ְמכֻ  ש  ר. ְוִאם ַהּצָ תּוַח, ֻמּתָ רֹוִנים ּוִפיו ּפָ ש ְ ִטיָד עֶׁ ְ ש  ה, ְוֵכן ּפַ ַתּנּור ַצר. "סֶׁ ר ֲאִפּלּו ּבְ ּבֹו, ֻמּתָ ֶׁ ב ש  קֶׁ ה ַהּנֶׁ ֻכסֶׁ ּמְ ֶׁ ן א ש  ְוַעּיֵ

יַצד נֹוֲהִגין ן ִסיָמן ק"ח ּכֵ  .ְלַקּמָ
 קח( מן, הלכות תערובות, סי)יו"ד

ֵהָמה ְטֵמָאה  .א ל ּבְ ֶׁ ר ְנֵבָלה אֹו ש  ש ַ ָרה ִעם ּבְ ֵ ש  ר ּכְ ש ַ ַתּנוּ  ֵאין צֹוִלין ּבְ ה. ְוִאם ְצָלָאן, ּבְ זֶׁ ה ּבָ ֵאין נֹוְגִעים זֶׁ ֶׁ י ש  ָחד, ְוַאף ַעל ּפִ ר אֶׁ
ה ר. ֲהֵרי זֶׁ ֲחִזיק י ֻמּתָ ּמַ ֶׁ דֹול ש  ּנּור ּגָ ת ָרָזה. ְוִאם ַהּתַ רֶׁ ה, ְוַהֻמּתֶׁ ֵמָנה ַהְרּבֵ ְ תּוַח, "ַוֲאִפּלּו ָהְיָתה ָהֲאסּוָרה ש  רֹוִנים, ּוִפיו ּפָ ש ְ ב עֶׁ

ר ִלְצלֹוָתם ּבֹו, ּובִ  ר ִלְצלֹוָתם, ֲאפִ ֻמּתָ ָבֵצק ְוַכּיֹוֵצא בֹו, ֻמּתָ ְקָעָרה אֹו ּבְ ה ּבִ ם ְמֻכסֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ה. ְוִאם אֶׁ זֶׁ ה ּבָ עּו זֶׁ ּלֹא ִיּגְ ֶׁ ַבד ש  ּלּו ּלְ
ַתּנּור ָקָטן ּוִפיו ָסתּום.   ּבְ

ין ְלָבש ָ  הגה: יָנא ָהֵכיְוהּוא ַהּדִ ַתּנּור ְונֹוֲהִגין לְ  .ז(")טּור ִסיָמן צ ר ִעם ָחָלב ָנֵמי ּדִ דֹול; ּוְבִדיֲעַבד, ְלָהֵקל ֲאִפּלּו ּבְ ַתּנּור ּגָ ה, ֲאִפּלּו ּבְ ִחּלָ ַהְחִמיר ְלַכּתְ
ָלל לָקָטן.  ּוַבת ר")ָארְֹך ּכְ ַהת ש"ט ּוִבְתש  ם ַמֲהִרי"י ִמיְנץ ּוְבַהּגָ ֵ ש  בָּ "ד ְוָאגּור ּבְ ְ ם ַרש  ֵ ש  ַמת רֹב ַהּמֹוִרים ְוהוּ "ל ְוטּור ּבְ ן ַהְסּכָ ּכֵ ֶׁ ִ א ש  יַטת ַרש  ִ י "א ש 

ת ַאֵחר  .ם("ף ְוַרְמבַּ "ג ְוִרי"ְוה ר, ָאסּור ְלָאְכלֹו ִעם ָחָלב, ִאם ֵיש  לֹו ּפַ ש ָ ת ִעם ּבָ ם(ְוִאם ָאָפה ּפַ ָ ת ִעם ִאּסּור, ָאסּור ִלְקנֹות  גֹויְוֵכן ִאם  .)ש  ָאָפה ּפַ
ִחלָּ  ה ִמְקֵרי ְלַכּתְ ָכל זֶׁ ת ַאֵחר, ּדְ ת ִאם ֵיש  ּפַ יֲעַבד. אֹותֹו ּפַ ה ּדִ ה ִמְקֵרי ְלִעְנָין זֶׁ זֶׁ ם, ּדְ ֵניהֶׁ ְ ש  ר ּבִ ַוח, ֻמּתָ רֶׁ ת ַאַחר ּבְ ם ה. ֲאָבל ִאם ֵאין לֹו ּפַ ֵ ש  )ָאגּור ּבְ

ן ַהּתַ  .י מּוִלין("ר א ִאם ּכֵ ּלָ ִדיֲעַבד, אֶׁ יִרין ֵריָחא, ֲאִפּלּו ּבְ ֵאין ַמּתִ ן יֹוֵצא ֵיש  אֹוְמִרים ּדְ ָ ָעש  הֶׁ ֶׁ ָמקֹום ש  ד אֹו ְלַמְעָלה ּבְ תּוַח ְקָצת ִמן ַהּצַ ם ּנּור ּפָ ָ )ש 
ָארְֹך( ִדיֲעַבד  .ּבְ ְפֵסד ֵאין ְלַהְחִמיר, ּבְ ה ֵמַהּפֹוְסִקים ְוכּוִבְמקֹום הֶׁ י ֵכן ִנְראֶׁ ית יֹוֵסף(,")ּכִ ָבר ָחִריף, ֲאִפּלּו ָסתּום ְלַגְמֵרי.  פ ּבֵ ְוָכל ְוִאם ָהִאּסּור ּדָ

ים. ֲאָבל ִאם אֶׁ  ם ְמֻגּלִ ֵניהֶׁ ְ ִדיֲעַבד ָאסּור, ִאם ש  ָתא ִהיא ַוֲאִפּלּו ּבְ ָבר ָחִריף, ֵריָחא ִמּלְ ר ּדָ ּתֵ ן ִאם ַההֶׁ ּכֵ ֶׁ ָעְלָמא, ש  ָבֵצק ּבְ ה, ֲאִפּלּו ּבְ ם ְמֻכּסֶׁ ָחד ֵמהֶׁ
ר.  ַכי פ' גֻמּתָ ָאְמִר  ...ה("ה ְואו")ָמְרּדְ ָכל ָמקֹום ּדְ ד ֵיש  אֹוְמִרים ּדְ גֶׁ ר נֶׁ ּתֵ ים ִמן ַההֶׁ ִ ּ ש  ִ א ש  ֵליּכָ ְוָקא ּדְ ִדיֲעַבד, ַהְינּו ּדַ ָתא ְואֹוֵסר ּבְ יַנן ֵריָחא ִמּלְ

ל ָהִאּסּור.  ּנּור, ְמַבּטֵ ּתַ ּבַ ֶׁ ּ ָכל ַמה ש  ר, ֲאִפּלּו ּבְ ּתֵ ים ִמן ַההֶׁ ִ ּ ש  ִ א ש  ְדִאּכָ ָלל לָהִאּסּור. ֲאָבל ּבִ ָארְֹך ּכְ ם ּבְ ָ ְך  .ח("ט די")ש  ן.ּוְלצֹרֶׁ ְפֵסד ֵיש  ִלְנהֹג ּכֵ  .. הֶׁ

ָבִרים ֲאמּוִרים  .ב ה ּדְ ּמֶׁ ַתּנּור ָקָטן ּוִפיו ָסתּום, ֻמּתָ  ?ּבַ ה ְלַעְצמֹו, ֲאִפּלּו ּבְ ה ְלַעְצמֹו ְוזֶׁ ְקֵדָרה, זֶׁ ָלם ּבִ ְ ּ א ְלַבש  ָצִלי. ֲאָבל ִאם ּבָ ר, ּבְ
 ֶׁ י ש  ֵדרֹותְוַאף ַעל ּפִ י ַהּקְ ה. ּפִ ךְ  הגה: ְמֻגּלֶׁ ין ְלצֹרֶׁ ְטִמיִנים ַהַחּמִ ּמַ ֶׁ ְך ש  רֶׁ דֶׁ ָדִדים ּכְ ל ַהּצְ תּוַח ְקָצת, ֲאָבל ִאם הּוא ָסתּום ִמּכָ ּנּור ּפָ ַהּתַ ֶׁ   ְוַדְוָקא ש 
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ת, ָאסּור.  ּבָ ַ ַהת ש"ד ְואו"ו ִסיָמן מ")מהריש  ם ַמֲהָר "ה ְוַהּגָ ֵ ש  ִדיֲעבַ  .ם("ד ּבְ ה. ַוֲאִפּלּו ּבְ ר ְמֻגּלֶׁ ּתֵ ְך ד ֵיש  ַמְחִמיִרין ְואֹוְסִרין, ִאם ָהִאּסּור ְוַההֶׁ )ּכָ
ָהת ש ַהּגָ ָמע ּבְ ְ ה ֵיש  ְלָהֵקל. .ד("ַמש  ְפֵסד ְמֻרּבֶׁ   ּוִבְמקֹום הֶׁ

ל  .ד ֶׁ תּוָחה ש  י ָחִבית ּפְ ּבֵ ח ַעל ּגַ ּנָ ּמֻ ֶׁ ה ש  ת ַחּמָ ְך, ֲאסּוָרה.  ּפַ סֶׁ גֶׁ ַיִין נֶׁ ַחת נֶׁ גּוָפה. ְוַדְוָקא ִאם ֻמּנַ ָלל לד ַהּמְ ת  .ט(")ָארְֹך ּכְ ֲאָבל ִאם ַהּפַ
ת תּוָחה, אֹו ּפַ ָחִבית ּפְ ת, ֲאִפּלּו ִאם הֶׁ נֶׁ ה ְוָחִבית ְמגּוָפה  צֹונֶׁ ת  )פי' ְסתּוָמה(,ַחּמָ עֹוִרים, ָאסּור ִאם ַהּפַ ת ש ְ ר. ְוִאם ָהָיה ּפַ ֻמּתָ

ה, ֲאִפּלּו ָחִבית ְמגּוָפה.   ַחּמָ
 קטז( גויים, סימן , הלכות מאכלי)יו"ד 

ה ְלָצַרַעת.   .ב ֶׁ ש  ּקָ ֶׁ ֵני ש  ַיַחד, ִמּפְ ר ְוָדג ּבְ ש ָ ֱאכֹל ּבָ ּלֹא לֶׁ ֶׁ ֵהר ש  ִדיֲעַבד ֵאינֹו  הגה:ָצִריְך ִלּזָ ּום ֵריָחא. ִמיהּו ּבְ ּ ג, ִמש  ר ִעם ּדָ ש ָ ְוֵכן ֵאין ִלְצלֹות ּבָ

ין כ''ה( ָלל ל''ט ּדִ  .ָאסּור )ָארְֹך ּכְ

  ירעה טומאה בקרבן פסחא

 הבדל בין קרבן פסח ושאר קרבנות שבאים בטומאה

)הבאה בט"ז בניסן משעורים, העומר  )מנחת(: דברים באין בטומאה, ואינן נאכלין בטומאה חמישה משנה:)ע"ו ב'( 

שרה )בכל שבת שתים ע. ולחם הפנים )הבאין בעצרת, להתיר מנחה מתבואה חדשה(. ושתי הלחם להתיר תבואה החדשה(

ושעירי ראשי חדשים  .(הניםכבשי עצרת להתיר שני הלחם לכ)שני וזבחי שלמי ציבור  .(חלות, להעמיד השולחן בכבוד
 .(33סף, לכפר על טומאת מקדש וקדשיו)חטאת למו

 .(34)בניסןלמעוטי חגיגת חמשה עשר  ?"חמישה" למעוטי מאי)ומבאר( 

)כשנצטוה עיקר פסח, הפסח שבא בטומאה, נאכל בטומאה. שלא בא מתחילתו אלא לאכילה  )אבל( (משנה:)המשך 

 . התירה התורה להביאו בטומאה, כדי להתירו לאכלו התירתו(לאכילה נצטוה. דכתיב "לפי אכלו". וכש

 שיטות הראשונים

ת ", הרמב"םכתב : קרבן הבא בטומאה אינו נאכל בטומאה ת ְואֶׁ ּבָ ַ ּ ת ַהש  ן אֶׁ ּלָ ן, ְלִפיָכְך ּדֹוִחין ּכֻ ּבּור ָקבּוַע ְזַמּנָ נֹות ַהּצִ ל ָקְרּבְ ּכָ
ַרב ּקָ ֶׁ ן ש  ן ֵמהֶׁ ת. ְוָכל ָקְרּבָ ֻטְמָאה  ֻטְמַאת ַהּמֵ ָאר ָהָראּוי  -ּבְ ְ ּ ָבִרים ָהְראּוִיין ְלַהְקָטָרה, ְוַהש  ּנּו ּדְ א ַמְקִטיִרין ִמּמֶׁ ּלָ ֱאָכל, אֶׁ ֵאינֹו נֶׁ

ְטְמאּו. ּנִ ֶׁ ים ש  ִ ָאר ָקָדש  ְ ש  ָרף, ּכִ  " ַלֲאִכיָלה ִנש ְ

ְלֵמי ֲחגִ , "הרמב"ם: כתב עולת ראיה ושלמי חגיגה אינם דוחים טומאה ַ ה ְוש  ת ְולֹא עֹוַלת ְרִאּיָ ּבָ ַ ּ ת ַהש  יָגה ֵאיָנם ּדֹוִחין לֹא אֶׁ
ִאם ֵאינֹו חֹוֵגג ַהּיֹום  ֶׁ ּבּור; ש  נֹות ַהּצִ ָקְרּבְ ם ְזַמן ָקבּוַע ּכְ ֵאין ָלהֶׁ ֶׁ ְמָאה, ְלִפי ש  ת ַהּטֻ  ."חֹוֵגג ְלָמָחר -אֶׁ

ֻטְמָאה , "הרמב"ם: כתב קרבן פסח נאכל בטומאה ִהְקִריבּוהּו ּבְ ֶׁ ַסח ש  ה נֶׁ  -ּפֶׁ א ֲהֵרי זֶׁ ּלָ א אֶׁ תֹו לֹא ּבָ ִחּלָ ּתְ ּמִ ֶׁ הֹור, ש  ּטָ ֱאָכל ּכַ
 35"ַלֲאִכיָלה.
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