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הא אמרינ נות טע בר נות טע מותר לעני דגי דלהל לאוכל בחלב? ]תד"ה וא[.
1

לרבינו יהודה בש רש"י
לפי' אחר ברש"י ורבינו ת

דגי שעלו בקערה בשרית
)ולא נתבשלו(
אמרינ%
אמרינ%

דגי שנתבשלו בקערה
בשרית
2
לא אמרינ%
3
אמרינ%

בעני שבירת כלי חרס ,מה דינ בפרטי דלהל?

לרבינו ת
לנראה לפרש
4

5

מה טע שכלי חרס דמקדש
טעוני שבירה?
גזירת הכתוב
משו שבלעו

הא כשמחזיר לכבשונות הוי
פני חדשות?
הוי פני חדשות
לא הוי פני חדשות

 1ביארו תוס' דכל די %נות %טע בר נות %טע הוא דוקא כשאי %הטע השני נפלט לאיסור וכגו%
בדגי שבקדרה ,שהקדרה קבלה טע ראשו %מהבשר ,והיא נותנת טע שני בדגי והכל עדי%
בהיתר ,אול לבשל חלב בקדרה בשרית אי %להיתר זה ,דהטע השני הנפלט מהקדירה לחלב הוא
נפלט באיסור.
 2ס"ל דכיו %שנתבשלו הדגי בקערה בשרית ה מקבלי טע חזק של בשר ,ובזה לא הקלו בנ"ט
בר נ"ט ,וכמו שאסור צנו %שחתכו בסכי %בשרית לאוכלו בכותח חלבי ,והטע דכיו %שהצנו %חרי
הוא בולע טפי מהטע הבשר שבסכי %ואסור לאוכלו בחלב ,וכ %בבישול הוא בולע יותר .ורק א
עלו בקערה ולא נתבשלו ש  ,שלא קבלו טע חזק  ,מותר.
 3רש"י פירש בפי' השני גבי צנו %שטע האיסור משו שלרוב אי %השמנונית שבסכי %מקונחת
היטב וא"כ הוא טע הבא מ %הממש ולא שיי -בזה ההיתר דנ"ט בר נ"ט ,כי הצנו %קיבל ממשות
של שמנונית בשר  ,ולכ -אסור לאוכלו בכותח ,משא"כ בקדירה שרגילי לקנחה היטב ,ובה
איה"נ ג א נתבשלו בה דגי מותר לאכול אות ע חלב.
 4לתוס' בתחילה היה פשוט שקדירות של מקדש ישברו משו גזה"כ ]והראי'  ,דהא בבשיל ולא
בלע נמי יש צד שישברו[ ,וא"כ הוקשה לתוס' על הגמ' שהקשתה :אמאי ישברו נהדרינו לכבשונות,
הא גזה"כ הוא שישברו .ותיר 1ר"ת שבכבשונות לא גרע משבירה דהא פני חדשות ה.%
 5הנה הוקשה לתוס' על ר"ת מסוגיא דסוטה ,דמוכח דלא אמרינ %פני חדשות בכבשונות ולכ%
חזרו ב מהכל ,וס"ל שטע שצרי -שבירה הוא משו בליעה ,וג בבישול בלא בליעה החמיר בו
הכתוב לחושבו כבלוע ,ועתה מובנת קושית הגמ' :אמאי ישברו נהדרינו לכבשונות ,דכבש %מוציא
מבלוע .אמנ כבש %לא חשוב כפני חדשות  ,ולכ -לא קשה מסוטה.
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מה ה ההבדלי בי כיבוס ד חטאת למריקה ושטיפה?

בחטאות הפנימיות  /קוד זריקה
בשאר קדשי
במקצת הכלי או הבגד

כיבוס ד חטאת
נוהג
אינו נוהג
מכבס מקצתו

מריקה ושטיפה
6
אינו נוהג
נוהג
ממרק ושוט את כולו

בישל את הדברי דלהל ,הא הכלי שבישל בה טעוני מריקה ושטיפה?
לר' יהודה
לר' שמעו

קדשי קדשי
טעוני
טעוני

קדשי קלי
טעוני
אינ טעוני

תרומה
אינ טעוני
אינ טעוני
7

 6כיו %שאינ נאכלות ,ומריקה ושטיפה כתוב בקרא דכל זכר בכהני יאכל אותה .וזהו ג הטע
שלא נוהג מריקה ושטיפה בבשר קוד זריקה.
 7וא שג כלי תרומה צריכי הגעלה א רוצה להשתמש בו חולי ,%מ"מ אינו כמריקה ושטיפה ,
דאינו צרי -להגעיל כל הכלי אלא מקו בישול  ,לאביי ,ורבא אמר שיכול להגעיל ביי %ומריקה
היא דוקא במי  .ורבה בר עולא אמר נפק"מ לעני %שטיפת צונ %אחר הגעלה ,שבמריקה ושטיפה
צרי -ובהגעלה לא צרי] ,-ומה שעושי היו כ %הוא אינו מדינא אלא מנהג  ,תוס'[.

