
העמד כלי על חזקתו 

  קז  סימן דעה יורה יוסף בית .א

  ספק  בשביל  כי  המחבת  להגעיל  מצריך  היה  לא  כ"...ואעפ

 בחזקת  המחבת  העמד  אלא  לבסוף  שנשארו   לחוש  אין   כזה

 . מתחלה שהיתה כשרות

   א סעיף קז סימן דעה יורה רמ"א .ב

, בו  שנתבשלו  הכלים  לאסור  אין,  האוסרים  לדעת  ואפילו

 . חזקתו על הכלי דמעמידין

  ה ק"ס קז סימן דעה יורה א"הגר ביאור .ג

  לכלי  מכלי   המערה   דטהרות  ד "בפ   ש"כמ '.  כו  דמעמידין

  על  דמעמידין  משום  טהור  העליון  בתחתון  שרץ  ונמצא

 : כאן ה "וה  חזקתו

   יז פרק הטומאה  אבות שאר ם"רמב .ד

  ואין,  טהור העליון בתחתון השרץ ונמצא  לכלי   מכלי המערה

  שהן  מפני  היה   בתחתון  שמא  אלא   נפל  מהעליון   אומרין

/בזה  כיוצא  כל  וכן  לישאל  דעת  להן  ואין  כלים  השגת. 

 הזה  הטעם  על  אני  תמה  א"א.  כלים  שהן  מפני   /ד"הראב

 שכל   הטעם  אבל   היא  אדם  בידי   הבאה   טומאה   שהרי

  מחזיקין  דלא  מציאה  ובמקום  מציאתן  כשעת  הטומאות

 ואף  בטהרה  למיתלי  דאפשר  היכא  למקום  ממקום  טומאה

 אבל  קופה  באותה  מ"ה  לתלות  דמחזיקין  ל"ס  י" דר  גב  על

 .לא לכלי מכלי

   קנא סימן ל"מהרי ת"שו .ה

. התשובה  לזאת  אזכה  אולי  אחר  מענין  עוד  אשאלה  והנה

  טרפה  מהן  אחת  שנמצא  בצים  על  ג" הסמ  שכתב   מה  על

' בב  גם  הכי  נאמר  אם,  חזקה  מטעם  המחבת   ומכשיר

  עמו  שנתבשלה  ואחת   ספק  בו  נולד  האחת,  בשר  חתיכות 

  ונוקמה  המחבת  כמו  אותו  נחשב  אם,  בו  אנו'  ומכירי 

  שמעתי  ע"ה  קלויזנר  א"מהר  בשם  אמנם.  אחזקתה

 אם  לי  ומספקא ,  יין  של  קנקנים'  מב  זה   בנדון  שהכשיר

  גבי  ש"הרא  חילק  כאשר  האוכל  גוף  דהוא  שאני  הכי  נאמר

  כ"דאל,  כך  לחלק  ומסתברא.  חולבת  ביורה  שהדיחו  קערה

 יש   אם   ו" מ  ויורני.  זה  מטעם  לאו  אי  הבצים  מן  מחבת  ש"מ

 .  טעם בדבר

ההיא   ולא  חזקה   מטעם   המחבת  שהתיר  ג"דסמ   תשובה... 

  שאין[  שחילקת]  כמו  חדא.  גוונין  מכמה  לחלק   יש,  הבצים

 כעיקר   דטעם  כיון   לי  קשה  זה  דלפי   אלא,  נאכל  האיסור 

  למי  דמי  ולא,  בתבשיל  טעם  המחבת  יהבי   הרי  דאורייתא

 אחר   אלא  המחבת  התיר  דלא  ל"נ  ויותר.  שנשפכין  הגעלה

 לפגם  טעם  דנותן,  דרבנן  ספיקא  דהוי  משום   נפגמה  שכבר

  אחזקה   סמך  ובהא   יומא  בן  אטו   גזירה   אלא  הוי  לא

 קאמר  ולא,  להגעיל  הצריך  לא  הלשון  משמע  וכן.  לכתחלה

 פרק   אשכחינן   ג"וכה .  כלל  תקון   שום   בלא   המחבת   שהתיר

  כדרבי  הוא  וספק  ספק  דמשני  דנדה  ב"ובפ  דפסחים  קמא

 חבר  אחזקת  סמכינן  מדרבנן  דאסור   גב  על   ואף ,  אושעיא

  הוו   דהבצים  לחלק  יש  ועוד.  אדאורייתא  ולא   י" רש'  כדפי

 במחבת  מקצתם  כשנשתיירו  או,  מקצתם  נאסרו  שלא  כמו

  אזלינן   חזקה  דבתר  גב  על  ואף.  בעירוי  אהדדי  בנגעי  או

  שבילין'  וב  נזירים'  ב  כגון  אמת  להיות  יכול  באינו  אפילו

, ואטלולא  חוכא  משום  מדרבנן  אסרינן  אחת  בבת  מ"מ

  לא   דשמא,  חזקה  לה  יש  המחבת  אבל.  הוי  אחת  בת  והכא

  חזקה   להם  שאין  יש  הבצים  אבל ,  נאסרה  ולא  נשתיירה

 .מספק כולהו אסרינן  זה ומכח

  ב ק" ס קז סימן דעה יורה ך"ש . ו

 ב "קס   סימן  ל" מהרי  בתשובת  עיין   -'  כו  הכלים  לאסור  אין

 שם   וכתב  לכלי  המאכל  בין  לחלק   טעמים  הרבה  שכתב

  דהוה  משום  ע "מעל   אחר   אלא  הכלי  התיר   דלא  דנראה

 והפוסקים   ג"דהסמ  ראיה  ומזה  ש "וע  פ"דנטל  דרבנן   ספיקא

 זה.  שלפני  ק"בס ש"וכמ דאורייתא  באיסור מיירי 

   ב ק"ס קז סימן דעת  שפתי דעה יורה מגדים פרי .ז

  ע"מעל   אחר  להתיר  אין  בכלי  שבישל  טריפה  ספק  ומיהו

  איסור  ספק  היה  דמתחלה  כיון  לקולא  דרבנן  ספק  מטעם

  דרבנן   ספק  בזה  בכיוצא   א "א  דרבנן  נעשה  גלגול   י" וע  תורה

' א  סימן   ג" כה  ועיין'  ק  סימן  ג"בס   ל "מהריב  ש"וכמ  לקולא

  ה"בלא   צדדים   כמה  יש  דכאן  אלא   אבאר  י"ק  ובסימן

 . להתיר

 על ט"ז סק"ו א סימן  דעה יורה איגר  עקיבא רבי .ח

 חזקת   משום  מותרים  דהכלים  ל "י   ספק  רק  דהוי  הכא  אבל

 היתר  חזקת  בכלי  שייך  דלא  נראה   מסברא  אולם  היתר

  משחיטה   הבליעה   על   דנין   ואנו   מותרים   עדיין  הכלי   דחרסי

  היתר   חזקת  מעולם  היה  לא  הבליעה  ועל  לתוכם  שבא  זו

 הריעותא  נודע  לא  אם  ובפרט   י "ב  אין   הם  אם   הכלים  ואך

 : ק"ודו להקל לצדד יש  י"אב  הכלים שנעשו אחר עד

 גליון מהרש"א סי' צח סע' ב .ט

אם נתערב באינו מינו... ודין הכלי צ"ע סימן קז סוף הג"ה  

 שבסעיף ב, ועי' ש"ך שם ובגליון.

 תורת יקותיאל צח סק"א  .י

אסור וכו' משום דהוי ספיקא דאוריתא ולחומרא, ובאו"ה  



]כז יא[ הביא מ"ש סמ"ג בשם ר' יהודא גבי דגים או ביצים 

המחבת  להגעיל  א"צ  דמ"מ  טריפה  מהם  אחד  שנמצא 

]והביאו הרמ"א לקמן סי' קז[ כו' וכתב ע"ז וז"ל ומסתמא 

נגד  ס'  בה  היה  אם  וספק  שבקדרה  המים  כשנשפכו  ה"ה 

נא הקדרה אחזקתא כו'. וצ"ע שלא הביאו  האיסור, אוקימ

 הפוסקים, ועי' מ"ש לקמן בסי' קז. 

 תורת יקותיאל קז סק"א   .יא

הב"י   והביאו  הסמ"ג  כ"כ  כו'.  חזקתו  על  הכלי  דמעמידין 

והד"מ, וז"ל כתב מורי ר' יהודא כי אעפ"כ לא היה מצריך  

לחוש  אין  כזה  ספק  בשביל  אמר  כי  המחבת  להגעיל  ר"י 

העמיד המחבת בחזקת כשרות שהיה  שנשארו לבסוף אלא  

בתחילה עכ"ל. ובמהרי"ל סי' קנא הקשה ע"ז מ"ט מוקמינן  

גווני.   בכמה  לחלק  וכתב  הביצים  ולא  חזקתה  על  המחבת 

ולפענ"ד אינו מובן לי כלל, דמ"ש שלא התיר המחבת אלא  

אחר שכבר נפגמה משום דהוי ספק דרבנן, לפענ"ד סתימת 

ה"ל לפרש ולא לסתום דברי הסמ"ג לא משמע הכי, דא"כ  

דהביצים  ומ"ש  ענין.  בכל  שהתיר  כפירושו  וסתמו  כך,  כל 

לא  בזה  גם  וכו'  מקצתן  נאסרו  שלא  אפשר  אי  כמו  הוי 

ידעתי כוונתו דהא אפשר לומר שהטריפה תמיד היה עם ס'  

ביצים בפעם אחת ועירה אותם בפעם אחת ולא נאסרו כלל,  

רים מביא  ואם נאסרו גם המחבת נאסר. גם בספר מבוא שע

לחלק   וכתב  מהרי"ל  שכתב  והחולקים  הנ"ל  הסמ"ג  דברי 

משום דהחזקה של הביצים איתרע דאחד מהן טרפה לפניך  

לי   מובן  אינו  זה  וגם  כלל,  איתרע  לא  המחבת  חזקת  אבל 

כל  של  חזקה  איתרע  טריפה  אחת  שביצה  משום  דאטו 

לחלק   יש  מ"ט  טובא  קשה  לפענ"ד  לכן  האחרים.  הביצים 

 ביניהם.

"ד נראה דאפשר יש לחלק ביניהם משום דקי"ל כל היכי  ולפענ 

דאיתרע חזקתיה לא מוקמינן אחזקה, ולכן לגבי ביצים כיון  

שע"כ קיבלו הביצים טעם מביצה הטריפה רק שהספק הוא  

אם היה ס' ונתבטל הטעם או לא לכן אמרינן כיון דאפילו היה  

טעם   שקיבלה  במה  קצת  חזקתיה  איתרע  אפ"ה  ס'  בהם 

ה  אבל  מהביצה  אחזקה.  על  מוקמינן  לא  ולהכי  טריפה, 

של   טעם  כבר  נתבטל  אז  ס'  בהם  היה  שאם  כיון  המחבת 

הביצה הטריפה בשאר הביצים קודם שבלע המחבת, וא"כ לא  

לא   ולכן  נתבטל  שכבר  כיון  איסור  של  טעם  המחבת  קבל 

איתרע חזקתו כלל, דהוי ספק אם היה שם איסור כלל או לא  

ול  אחזקה.  מוקמינן  הכי  ולהכי  דינא  הרוטב  נשפך  ה"ה  פ"ז 

וכמ"ש האו"ה ]כז יא[ והבאתי  דבריו לעיל סי' צח דגם התם  

והביטול   ודאי  שהאיסור  כיון  המאכל  דגבי  טעמא  האי  שייך 

הוי   הכלי  גבי  אבל  כנ"ל  אחזקתיה  מוקמינן  לא  י"ל  ספק 

הכלי   קיבלה  לא  וא"כ  ברוטב  נתבטל  דילמא  ספק  האיסור 

מוקמי  ולהכי  כלל,  איסור  לטעמים  טעם  ואלו  אחזקתיה,  נן 

 שכתב המהרי"ל לא דמי להדדי כלל. 

הנ"ל וכתב, ונ"ל    והנה בהג' ש"ד ]נא א[ מביא דברי הסמ"ג 

דהא דלא מוקמינן אחזקתן גבי ספק אם מלח בשר שחוטה  

במין   האיסור  נגד  ס'  היה  אם  בספק  או  נבלה  בשר  בהדי 

דמה   נראה  ומזה  עכ"ל,  לדבר,  רגלים  דהוי  במינו  שאינו 

 א לק כנ"ל הוא מדברי הסמ"ג אבל בסמ"ג שלפנינו ליתמחד

אם  דבספק  כלל,  לי  מובן  אינו  הטעם שכתב  גם  כלל,  להא 

לא   מי  אטו  לדבר  רגלים  שיש  פסקא  מאי  כו'  ס'  היה 

והנה   לא.  או  ס'  היה  אם  שקול  שהספק  ליה  משכחת 

הפוסקים לא הביאו זה להתיר הכלי אלא הכא ולא בנשפך 

ואפ"ה קשה   ,הרא"י בהג' ש"דהרוטב, ואפשר שסמכו על מ 

בנשפך  דגם  להדיא  שכתב  האו"ה  דברי  הביאו  שלא  לי 

הרוטב דינא הכי. והנה מדברי הסמ"ג הנ"ל שכתב שבשביל  

ספק כזה אין לחוש וכו', משמע לכאורה דדוקא בכה"ג הוא  

דלא חיישינן, ומשום דלא חיישינן נשאר בלא ספק, אבל לא  

נר האו"ה  מדברי  אבל  אחרות.  בכל בספקות  דה"ה  אה 

ספקות דינא הכי וצ"ל שפי' דברי הסמ"ג מ"ש בשביל ספק  

ומטעמא  וכנ"ל  במאכל  נולד  שהספק  היכי  היינו  כזה, 

 דכתיבנא וצ"ע.   

  ו סימן דעה יורה - א  חלק פעלים רב ת"שו .יב

  ש "ממ   והוא ,  אחר   מטעם   זה   כל   להתיר   ד " בס   ל " נ  ועוד 

 ופסקו ,  ז " ק '  סי  / ד " יו  טור /  י " בב  מרן   שהביאו   ל "ז   ג " הסמ

 באחת   ונמצא  שנתבשלו  בביצים ',  א   סעיף  שם  בהגהה   ם " מור

 שיצטנן   עד   להמתין   טוב   ולכן ',  וכו  אסור   הכל ,  אפרוח   מהם 

 היה  לא   כ "ואעפ ',  וכו   שנתבשלו   המים   מן  שיוציאם  קודם 

 שנשארו   לחוש  אין  זה   ספק   בשביל כי ,  המחבת   להגעיל  מצריך

,  ם "מור  פסק  וכן .  כשרות  בחזקת המחבת   נעמיד  אלא, לבסוף 

, בו   שנתבשלו  הכלי  לאסור  אין  האוסרים  לדעת   ואפילו,  ל "וז 

 איסור   הוא  דכאן  וידוע.  ש " ע   חזקתו  על  הכלי   דמעמידין

 ש " וכמ,  התורה   מן  ששים  דבעינן ,  מינו   באינו  מין  והוא,  תורה 

' ד   ק " ס  שם   ל "ז   ז" בט   מפורש   וכן ',  א   ק "ס   שם  ך " הש 

 '.ב   ק" בס   ך " הש  עוד כ " וכ,  תורה באיסור   איירי  ג " דהסמ

 נח ד"ה א(   'סי"ד יו  –שו"ת יביע אומר חלק י  .יג

לדעת האוסרים   ' )קז א( שכתב וז"ל ואפי  ' וע' להרמ"א בהג

אין לאסור הכלים שנתבשלו בו, שמעמידין הכלי על חזקתו.  

דאו  באיסורא  דמיירי  )סק"ב( שכתב,  בש"ך  יש  'וע'  ומ"מ   ,

ולקולא. וכ"כ ד"ר  , משום דהוי ספל"עלהתיר הכלי אחר מע

א בספר  וכ"כ  שם.  דאוקי  ו"ה  האחרונים  כז(,  כלל  )סוף 

בשיו וכ"כ  ע"ש.  בחזקתה.  ב"ב  קדרה  נה(  מהר"ש )סי'  שם 

ובשו"ת   )סי' קה סק"א(,  של אברהם  בשלחנו  וכ"כ  עמאר. 

 ויען משה )יו"ד סי' א(. ודון מינה ואוקי באתרין. 


