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àöàöàöàö ïîéñïîéñïîéñïîéñ
.ïðåöá ïðåö úòéâð ìù ïéãá íé÷ñåò äæ ïîéñá íéðåùàøä íéôéòñä úùåìù

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ
.äæá äæ ïéòâåð åéäé àìù ãáìáå úçà úçôèîá äðéáâå øùá íãà øøåö :æ÷ óã ïéìåç äðùîïðåö éåä éàî äæá äæ òâåð éëå 'îâ

.éòá àì éî äçãä ,éòá àì äôéì÷ã éäð ééáà øîà àåä ïðåöá

.äçãä íéëéøö äæá äæ åòâðù íéððåö äðéáâå øùáã 'îâá øàåáî

ãçàù éøééîã ê"ùä áúë ïëìå ,äçãäá óà êøåö ïéà [íéçåìî íðéàå] íéùáé äðéáâäå øùáä íàã øàåáî [ä óéòñ] ïìäì ò"åùá

.[äçãä éòá úö÷ çì àåä íà óàã à"îëçä áúëå] .çì íäî

.ïéòä úåàø éôì ìëäã íééñå ,øåñàå éðùì åðîî ÷áãðù ùåçì ùé êøôðå ùáé àåä íàã [à ÷"ñ øö÷ä 'éô] äãåäé ãé øôñá áúëå

äçãäääçãäääçãäääçãää ïôåàïôåàïôåàïôåà

:äçãää úìåòô äùòéú ãöéë å÷ìçð íéðåøçàä

óà àéðäî äçãäã åðîî øàåáîù [:àë óã à øòù ã úéá] êåøàä úéáä úøåúá à"áùøä éøáãì ïééö [à ÷"ñ] úòã úååçä .à

.ãéá óåùôù éìá

.[äì÷ 'éñ] é"áá íéàáåîä [åë 'éñ] ù"áéøä éøáãî ïë ãîìå ,óåùôù àéòá äçãäã è÷ð [à ÷"ñ] äãåäé ãéä .á

óåùôù êéøöä àì à"áùøäù ô"ìéã áúëù (êéøöù ä"ã íéøåàéá) ïçìåùä éãá øôñá ïééò ,à"áùøä éøáãî ã"ååçä úééàø éáâìå]

.[àîìòá äçãäá éâñ àìå ïðéòáã ì"é óåùôù úö÷ êà ,ìåãâ

ïîùïîùïîùïîù øáãøáãøáãøáã

àìà ,äçãäá éâñ àì ïîù øåñéà éáâìã áúëù [íù úéáä úøåú] à"áùøä éøáã úà åàéáä íãà úîëçäå [à ÷"ñ æ"î] â"îôä

éãë ìåãâ óåùôù êéøö øùá åúåàã ,øùá äá êúç ë"çàå áìç äá ø÷éðù ïéëñ ïéðòì íù éøééà à"áùøä] .ìåãâ óåùôù ïðéòáÅÆ

.[àðéëñã à÷çåã éîð àëéàã ,ïéëñ é"ò êúçðá à÷åã éøééà à"áùøäù áúë ã"ååçä íðîà .åá ÷áãðù áìçä úà åðîî úå÷ðì

äçãääçãääçãääçãä éìáéìáéìáéìá ìùéáìùéáìùéáìùéá

íå÷îá óàã äéàø àéáäå .øåñéà ïéà ãáòéãáã ,äçãä éìá äðéáâä åà øùáä úà åìùéáù íå÷îáã äéì àèéùôã [à ÷"ñ] æ"èá ïééò

æ"èá ùøôúð àìå .äçãä ïéðòì ù"ëå ,øñàð íà óåì÷ì éìá ãáòéãá ìùéá íà [ã óéòñá] ïìäì íé÷ñåôä å÷ìçð äôéì÷ åëéøöäù

åá ÷áãð àîù ïðéùééç àì ãáòéãá ,äìéçúëì àøîåç àìà äðéà äçãääù íåùîã òîùî êà ,éøù ãáòéãáã äéì àèéùôã íòèä

.øåñéà

øéúäì íéîòè éðù åøàáúð íé÷ñåôáù áúë [â ÷"ñ] ã"ååçä:ãáòéãá

.äìéçúëì àøîåç àìà äðéà äçãääã ì"é .à

ã"á] úéáä úøåúá à"áùøá øàåáî äæ íòèã àéáäå ,åãâð íéùéù ùé ìùáúðùë î"î ,åäùî ÷áãðù ïðéùééç àðéãîã ì"úà íâ .á

ìèá æ"ä äçãä éìá äðéáâä úà ìùéá íà ãáòéãáù ,äðéáâ äá ïúð ë"çàå äçéãä àìå øùá äá ìëàù äøò÷ éáâì [:ãì óã ã"ù

.íéùéùá
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íéøëðä úåøò÷á çìî éî íò õåîç ïåôôìî íéðúåðå ,éøëð úéáá íéìëåàäã áúëù ì"ùøäîä éøáã úà àéáäù [á ÷"ñ] æ"èá ïééòå

ïëå ,ãáòéãá úøñåà äçãäù øáåñã ì"ùøäîä éøáãî øàåáî äøåàëìå .äçãäá à"àù ïåéë çìîä éî íéøñàð ,øåñéàî úåòåìáä

[à ÷"ñ] ìéòì éøäå ,úåèùôá ì"ùøä éøáã àéáäù æ"èä éøáã ò"ö äøåàëìå .[èì úåà] íãà úðéáäå [á ÷"ñ æ"î] â"îôä åáúë

,äìéçúëì øåñéà ìèáîë éåäã íåùî àåä åøñàù íòèä áúëù [íù] ã"ååçá ïééòå .äçãä éìá øåñéà ïéà ãáòéãáù æ"èä è÷ð

.[åñðå÷ì ïéà øåñéàä úà ìèáì åúðååë ïéàù ïåéëã ,äîú ã"ååçä ìò íòè êåøáä ìòá úåäâäáå] .ãáòéãá óà øåñàì åäåñð÷ ïëìå1111

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
óàã ,øåñéàá òâåð àåäù íå÷îá øúéä ìëàî äìéçúëì ïúéì ïéàù àåä åãåñéå ,øåèéòä ìòáá åøå÷î äæ óéòñáù éø÷éòä ïéãä

.çéãé àìå çëùé àîù ïðéùééç î"î äçãäá øúéä åì ùéù

úà áåúëì ïåëðì åðéàøå ,øåñéà åá åùîúùðù éìëá ïðåö øúéä úðéúð ïéãá úåëéøàá ê"ùäå æ"èä ,à"îøä å÷ñò íéøáãä êåúáå

:ê"ùäå æ"èäå à"îøäå î"ãä ìù íéøáãä úåëéøà óøåú àáåé [2 'ñî] úåøòäå íéøåàéááå ,àðéãì íäéøáãî úåìåòä î"÷ôðä

íéìéâøù ìëàî àåä ïë íà àìà] ,ïðåö åá ùîúùäì øåñà à"îøä úòãì ,áèéä åçéãä åà åçðé÷å ïéîçá øåñéà òìáù éìë [à

ê"ùä úòãìå .çì øúéä àìå ùáé ïðåö øúéä éìëá [çãåä íà] ùîúùäì øúåî [â ÷"ñ] æ"èä úòãìå .[åðîî åìëàéù íãå÷ åçéãäì

òá÷ êøãá êë ùîúùäì ïéà íðîà ,[ä"ñ àë÷ 'éñ] à"îøá ùøåôî êëå ,ïðåöá äèéìô íåù ïéàù íåùî ïðåö åá ùîúùäì øúåî

.ïéîçá åá ùîúùäì äòèé àîù ,éàøò êøãá ÷ø

úòãìå .ùáé øúéäá ÷ø ,çì ïðåö øúéäá åá ùîúùäì ïéà à"îøä úòãì ,[çãåä åà çð÷úðå] ïðåöá øåñéà åá ùîúùðù éìë [á

.ììë òìá àìù ïåéë ïéîçá åá ùîúùäì øúåî ê"ùä úòãì ïëå .ïðåö çì øáãá ù"ëå ,íç ùáé øáã åá ùîúùäì øúåî æ"èä

.[øåñéàäî òìåáã íåùî íç øúéä åá ïúéì ïéà ùáëð íàã ,éìëä êåúá øåñéàä ùáëð àìùë åðééäå]2222

עיוןעיוןעיוןעיון1. תוספתתוספתתוספתתוספת

שיחתוך קודם היטב ושפשוף הדחה טעונה והיא טריפה בה ששחט סכין לאדם יש דאם שכתב ז] ס"ק במ"ז שכג סי' [או"ח בפמ"ג עיין

הדחה, דבעו וגבינה] בשר כגון [פירוש בזה זה הנוגעים דברים בשני דה"ה דאפשר והוסיף כמתקן. דהוי משום בשבת אסור ה"ז לחם, בה

לז]. ס"ק [שם במשנ"ב הדברים והובאו בשבת, ואסורה כמתקן היא זו דהדחה דאפשר

איסוראיסוראיסוראיסור2. שלשלשלשל בקערהבקערהבקערהבקערה היתרהיתרהיתרהיתר דברדברדברדבר הנחתהנחתהנחתהנחת בדיניבדיניבדיניבדיני והשוהשוהשוהש""""ךךךך,,,, הטהטהטהט""""זזזז הרמהרמהרמהרמ""""אאאא,,,, דברידברידברידברי ביאורביאורביאורביאור

הד"מ מזה והקשה מצה. בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמשו הכלים כל שמואל דאמר ל:] [דף בפסחים הגמ' דברי הוא הדברים יסוד

אופנים: בכמה לחלק הד"מ וכתב הדחה. בעי הניח ואם איסור של בכלי צונן היתר להניח שלא העיטור בעל בשם הטור מש"כ על

בכלי ליתנם אסור לחלוחית קצת בהן יש אשר מאכלים שאר או בשר משא"כ איסור, של בכלי ליתנה שרי ולכן יבש, דבר היא מצה א.

בצ"ע. וסיים איסור, של

איסורין. לשאר ומצה חמץ בין לחלק אפשר ב.

לבין צונן, היתר בו ליתן אסור שבזה בחמין האיסור את בלע האיסור כלי אם בין לחלק דיש העיקרי], התירוץ דזה [וסיים כתב עוד ג.

שדבריו מזה ונראה לא, או הודח האיסור כלי אם בין כלל מחלק הד"מ ואין בצונן. חמץ רק בו שהשתמש כלי כגון בחמין בלע שלא כלי

צונן. בו ליתן אסור בחמין האיסור את בלע אם דמ"מ שהודח, איסור בכלי אף אמורים

àìùë éøééà øåèéòä ìòáå ,áèéä õîçä éìë úà åçéãäù ïôåàá éøééà íéçñôá 'îâäã ,óñåð ÷åìéç øîåì ïã [ã ïéã æé ììë] úàèç úøåúä
÷åìéç àéáä àì î"ãä ïëìå ,[éìëä çãåä åìéôà ùåøéô] ïéðò ìëá äìéçúëì øéîçäì åì äàøð î"îã ç"åúä íééñ êà .áèéä éìëä çãåä

.çãåä àìì çãåäù éìë ïéá äæ
תרתי: בעינן [שהודח] איסור בכלי צונן היתר ליתן מותר שיהא דכדי ממנו ומבואר זה בסעיף ההלכות פסקי את הרמ"א כתב זה וע"פ

דמצה. דומיא יבש יהא הצונן ההיתר א.
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ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
."íçìá çì øùá òâé àìù" àúéà íùå ,øåèá àåä äæ óéòñ øå÷î

ã ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå .ç"øôä ë"ëå ,äçãä åì àéðäî íçìá øùáä òâð íàã øàåáî [ã ÷"ñ] ê"ùáåàéáäù [ã ÷"ñ] ù"úôáå [

ù"úôá ïééòå .[úàèç úøåú øôñá àáåîå ,ã"áàøä áúë ïëã àéáä ïçìåùä éãá øôñáå] .äçãä àéðäî àì íçììã äù÷ä â"äðëäã

.äøéøâ àéðäî ìáà äçãä àéðäî àìã éäð êøä ãöì íâå ,äçãä àéðäî íçìä ìù äù÷ä ãöìã áúëù

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
.çéãî ïðåö êåúì ïðåö ,óìå÷ ïðåö êåúì íç àîéà àìà .åò óã ãò 'åëå íç êåúì íç øîúéà :äò óã íéçñô 'îâ

.íçì ïðåö åà ïðåöì íç éðéã ïëå íç êåúì ìôðù íç éðéã íéøàåáî 'îâá

יבש. הוא אם אף צונן היתר בו ליתן אין בחמין בו נבלע האיסור אם אבל בחמין, האיסור את בלע לא האיסור שכלי באופן רק ב.

נותן אם לי ומה בצונן, או בחמין בלע אם לי מה היטב הודח האיסור של הכלי אם דלכאורה האיסור, טעמי ובד"מ ברמ"א נתבאר [ולא

דרבנן]. חומרא דהוי וצ"ל קצת, לח או יבש היתר בו

דבכלי הוסיף עוד בחמין. בלע לא אם לבין צונן, בו ליתן אסור דאז בחמין בלע האיסור כלי אם בין לחילוק לדינא הסכים ג] [ס"ק הט"ז

לח. צונן היתר בו ליתן שמותר שכן וכל חם, היתר ליתן גם מותר בצונן בו שנשתמש איסור

[וה בחמין איסור שבלע בכלי דאף חידוש, עוד "או",והוסיף תיבת ולהוסיף הרמ"א בלשון להגיה וכתב צונן. יבש דבר בו ליתן מותר ודח]

לכתחילה. לח בו להשתמש מותר בצונן, אלא הכלי בלע לא אם או ממש יבש דבר אבל וכצ"ל "יבש", במקום "לח" בהמשך להגיה וכן

הט"ז: מדברי לדינא והעולה

יבש. צונן היתר בו ליתן מותר אבל קצת, לח צונן היתר בו ליתן אין והודח, בחמין איסור שבלע כלי א.

לח. צונן דבר בו ליתן שמותר וכ"ש חמה, מצה כגון חם יבש דבר בו ליתן מותר בצונן, רק איסור בו שנשתמשו כלי ב.

,íçä øúéää ìà èìôé àåäå éìëá øåñéàä ìù íòèä òìáð ùáëð íàã ,éìëá øåñéàä ùáëð àìù ïôåàá à÷åã éøééà íà æ"èá ùøôúð àìå
.éìëá ïðåö øåñéà ùáëðá óà éøééàã åà

אך בצונן, מצה בו להשתמש בחמין שבלע חמץ כלי אסרינן והרמב"ן הכ"א) חמץ (פ"ה והרמב"ם שעה), כל (פרק הרי"ף לדעת [ורק

הכי]. נקטינן לא להלכה

ï"øá ïééòå .úàæ ïééö àì ê"ùäù ò"ö÷å ,íéìëä ìëá àìå ,õîç åá ùîúùäù ñøç éìëá éøééàã ùøåôî ï"áîøäå í"áîøä ,ó"éøä éøáãá
.ó"éøä úèéù úà øàáì êéøàäù [äòù ìë ÷øô]

ליתן דמותר מבואר תנא] סי' באו"ח וכן קכא [סי' ובטור וברא"ש, עו:], דף [ע"ז דבתוס' דבריו ותורף הרמ"א, על לחלוק האריך הש"ך

הדחה. דוקא בעינן ולא היטב, הכלי נתקנח אם דה"ה הש"ך והוסיף ההלכה. וכן בחמין, בלע הכלי אם אף [שהודח] איסור של בכלי צונן

קיא:] דף [חולין הרשב"א בחידושי וגם בצונן, מצה בו להשתמש מותר בחמין חמץ בו שנשתמש דכלי מבואר שעה] כל [פרק בר"ן גם

לח. צונן אפילו בו להשתמש מותר ומעתה מקנחו, בחמין איסור בו שנשתמש דכלי מפורש

כלל נתקנח שלא בכלי היינו איסור, של בכלי צונן ליתן שלא זה] בסעיף ובשו"ע בטור [הובא העיטור בעל דמש"כ הש"ך, מפרש לכן

ההיתר. את להדיח צריך היתר בו נתן אם ולכן בהיתר, נדבק והוא איסור בו יש ולכן

הש"ך וכתב לח. בדבר בהן להשתמש אסור איסור בהן שנתבשל דקדירות נקטו, לב] דף [ע"ז ובמרדכי שבתוס' הביא הדברים ובהמשך

בחמין בהן שנבלע שהאיסור בראשונים דיעה יש חרס כלי שלגבי קיא:] דף [חולין ברשב"א וכמבואר טפי, דחמירי חרס בכלי דאיירי

צונן. ליתן מותר בחמין איסור שבלע חרס בכלי שאפילו סוברין והשו"ע דהטור הש"ך הביא בזה וגם לצונן. אף ויוצא מבצבץ

ערא בדרך הוא בחמין] איסור שבלע בכלי צונן [להשתמש הנ"ל ההיתר דכל ס"ה] קכא [סי' הרמ"א דברי את הביא הדברים אבלבסוף י,

בחמין. בהן וישתמש יטעה שמא גזירה קבע בדרך בו להשתמש אין
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,øùáá áìçä íòè úà èéìôäìå òéìáäì ïëå ìùáì çë åì ùé â"äëáã ,åá úãìåñ ãéäùë åðééäã íãà úîëçä áúë íåçä øåòéùá

.áìçá øùáä íòè úàå

ò"åùá íéøàåáî ,øçà éìëì åá ìùáúðù éìëäî ä÷ùî éåøéò éðéã ïëå ,[éðù éìë] øçà éìëì øáòåäå íîçúäù øáã éðéã ø÷éò

.ä÷ 'éñá íéìëä éàùåðáå

äëéúçìäëéúçìäëéúçìäëéúçì äëéúçîäëéúçîäëéúçîäëéúçî òåôòôòåôòôòåôòôòåôòô éðéãéðéãéðéãéðéã

:äëéúçì äëéúçî íòèä ìù òåôòôä ïôåàá íéðéã é÷åìéç ùéù íé÷ñåôáå àøîâá øàåáî ,íç êåúì íç ïéãá

ä÷ùî ïàë ùéã ,äøéã÷á ìåùéá åäæù ïåéë øùáä éáåò ìëá áìçä òìáð ,íç øùá äëåúì ìôðå äøéã÷á íç áìç ùé øùàë .à

.äëéúçä ìëá òìáð ä÷ùîäå íéîç áèåø åà

éìö ïéðòìå .éìöë ïåãéð äæ éøä ,àëôéà åà äîç äðéáâ ìò íç øùá ïåâë åæ ìò åæ åìôð úåçúåø úåëéúç éúùå ,ä÷ùî ïéà íà .á

:ùåçëì ïîù ïéá íé÷ñåôä å÷ìéç

.áèåø ïéàù óà äëéúçä ìëá òôòôî àåä éøä ïîù øåñéàä íà .à

.äìéèð éãë ÷ø øñåà àìà ,åìåëá òôòôî åðéà íòèäù ïåéë åìåëá øñåà àåä ïéà ùåçë øåñéàä íà .á

.ïéãä éãåñé úà áåúëì àìà äæá åðàá àìå [ä÷ 'éñáå áö 'éñá ä"òá åøàåáéå] íéáø íéðéã éèøô òåôòéô ìù äæ ïéãá ùéå

:äëìäì:äëìäì:äëìäì:äëìäìäëéúçä ìëá òìáð øåñéàäù øîåì íéøéîçî éìöá íâ ïëìå ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã [ä"ñ ä÷ 'éñ] à"îøä úòã

.ïðéøñà éìöá íâù åðééäå ,"íéùéù ãò øåñà ïéðò ìëá ïãéãìå" áúëù [ä ÷"ñ äæ óéòñ] ê"ùä úðååë åæå .úøñàð äìåëå

äìôð ë"çàå ,[åîò äìùáúðù ïåâë] øåñéà äá òìáðù øúéä ìù äëéúç ùé íàã àåä øåñéà ìù òåôòôä éðéãá øîàðù óñåð ïéã

æ"èä úðååë åæå ,áèåø éìá äëéúçì äëéúçî àöåé òåìá ïéàã ,øñàð øúéää ïéà ,äîç øúéä úëéúç ìò äîç äãåòá åæ äëéúç

ïéã .[ä ÷"ñ].áèåø éìá óà äëéúçì äëéúçî àöåé àåä éøä ïîù øåñéàä íà ìáà ,ùåçë àåä òåìáä øåñéàä øùàë àåä äæ

øåñéà æ"ä åðéðéò úéàøî éôì íà àìà ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åððéàù øîåì ïéøéîçî åðà ïéàã íé÷ñåôä åáúë ,òåìá øåñéà ïéðòìå]

.[úøñàð øúéää ìù äëéúçä ïéà ,ùåçë

ë"ùîå .äìéèð éãë ÷ø äëéúçä ìë úà øñåà áìçä ïéà ,"äøéã÷ì õåç éìö çúåø øùá ìò" ìôð íàã áúëù [ä ÷"ñ] ê"ùá ïééò

,áèåøä ìòî øùá úëéúç ùéå ,ìáä äá ùéù äøéã÷ ùé íàã [â ÷"ñ áö 'éñ] áúëù äîì äæá æåîøì àá ,äøéã÷ì õåç ê"ùä

àåäù áìçá à÷åã äæù ù"ééò êà .äëéúçä ìëá áìçä úà òéìáî äøéã÷áù ìáääù ïåéë äëéúçä ìë úøñàð ,áìç äéìò ìôðå

íà óà [äìéèð éãë ÷ø] äìåë øñàéú àì ,áèåøì õåçù øùá úëéúç â"ò ùåâ øáã ìåôé íà ìáà [áèåø ä÷ùî åðééäã] ìåìö øáã

éøä áèåøä êåúá äëéúçä íà ë"àùî] ,ùåâ øáãì àìå ìåìö øáãì ÷ø äìéòåî äøéã÷áù ìáä ìù åæ àøáñã ,äøéã÷ êåúá àéä

.[äëéúçä ìëá äòéìáä úà êéìåî àåä3333

עיוןעיוןעיוןעיון3. תוספתתוספתתוספתתוספת

מחמת באיסור דוקא היינו גבר, תתאה משום אסור דהכל רותח בשר לתוך שנפל צונן דמשקה חטאת, מהתורת שהביא ה] [ס"ק בט"ז עיין

א"כ גבר דתתאה דקיי"ל כיון דהא ע"ז, שתמה רע"א בגליון ועיין רוטב. בלי יוצא הוא אין שלמטה בחתיכה בלוע האיסור אם אבל עצמו,

תיבות כמה והוסיף כן, כתב ז] [ס"ק החוו"ד גם הבלוע. את גם לפלוט כרוטב והו"ל הצונן המשקה על גוברת שלמטה החמה החתיכה

הרי"ף מדפי מא: [דף הר"ן מדברי מבואר דכן שכתב ועיי"ש שבקדירה. כרוטב הו"ל רותח" הרוטב "כשנעשה לכן גבר שתתאה דכיון

כתב יא) (ס"ק יהודה יד [ובספר הבלוע. ומפליט לעליון ומרתיח דתת"ג דאפשר ה] ס"ק [מ"ז הפמ"ג גם כתב זה וכעין גרסינן]. ד"ה סוף
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øáâøáâøáâøáâ äàúúäàúúäàúúäàúú

.÷"ë ÷ø åà åìåëá íòèä òìáð íà àìéô÷ íòèéã [á ÷"ñ] ô"åëä äù÷ä ,øáâ äàìéò åà øáâ äàúú ïðéøîà éà ú÷åìçîä ø÷éòá

øáåâ äî àéä ìàåîùì áø ïéá ú÷åìçîäå ,åúîéòè øúá ïðéìæà àìéô÷ íòè íà ð"äàã ì"éã ,áùééì [æ ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

.äàúúä åà äàìéòä ,íéø÷îä áåøá

.äìòîì úåìòì íåçä òáèã íåùî àåäã úàèç úøåúá à"îøäå [éðùä íòèá] øúéäå øåñéà øôñá åáúë ,øáâ äàúúã àä íòèá

,åéìà àá àåäù äàìéòä ë"àùî ,åîå÷îá ãîåò àåäù íåùî íâ äàúúì äìòî ùéù øàåáî [âë ÷"ñ ê"ùá àáåä] à"áùøáå

.[åîå÷îá åðéàù ïåéë ,çúåëä êåúá äèîì ò÷ù àåäù óà äàìéò àìæåâ øáä áéùçã çúåëì ìôðù àìæåâ øá éáâ áúë ïëìå]

ïáø÷î íç áèåø ìôð íàù éãë ãò ,éðùä úà çéúøî àåä ïëàù àåä øáâ äàìéò åà äàúú ïéðòù øàåáî [.åò óã] íéçñô 'îâá

çñôä øùá ìà øæåç äæä áèåøä øùàëù àöîðå ,åðîî ìùáúîå øæåçå ñøçä úà çéúøî áèåøäã ïðéøîà ,ïðåö ñøç â"ò çñôä

.øçà øáã úîçî äìöð àåäù íåùî äìéèð éãëá ïáø÷ä úà ìñåô æ"ä

,ïðåö øùá èòî â"ò çúåø áìç äáøä ìôðù ïåâë ,äàúúäî òôùåä àì äàìéòäù úåàåø åðéðéòù ïôåàá óàã åè÷ð íé÷ñåôäå

äàìéòäùë óàã àëôéà øîåì åðã ïëå .äôéì÷ éãë àìà òìåá åðéàå èìåô åðéàå ,ïåéìòäî òôùåî åðéàù ïéðòì øáåâ äàúúä î"îä

åðàáäù ìéòì ïééòå .øñàð åìåë íâå ïåéìòä ìë úà øñåà àåäù ïéðòì øáåâ äàúúä î"î ,ïåúçúäî çúøð àìå äáåøî àåäå ïðåö

î àåä ïåéìòä íà ï"øä úòãìùóà åðééäã äãåäé ãé øôñá áúëå ,òåìáäî íâ èåìôìå åìåëá òéìáäì áèåø ïéã åì ùé ä÷ù

.ïðåö øàùð äæä ä÷ùîäùë

äàìéò àåä íà ïéá ,éðååâ ìëá øáåâ àåä éøä ùàä ìöà çúåø øùá ùé íàù [ïðéñøâ ä"ã ó"éøä éôãá :àî óã ïéìåç] ï"øä áúë

.[ä ÷"ñ æ"î] â"îôáå ,[á ïéã âë ììë] úàèç úøåúá íéøáãä åàáåäå ,ïðèöäì åçéðî åðéà ùàä íåçã ,äàúú àåä íà ïéáå

.[â"ñ] ä÷ 'éñ ïééò [åæ â"ò åæ àìå] åæ ãöá åæ úåãîåòä úåëéúç éúù ïéðòì

øáâ äàúú î"î ,éðù éìëî íç ïåúçúäå ïåùàø éìëî íç ïåéìòä íàù [ä ÷"ñ æ÷ 'éñ] ê"ùä íùá [ä ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

.åìåëá òìåá àìå ÷"ë àìà øñåà åðéàù ïéðòì

äôéì÷äôéì÷äôéì÷äôéì÷ éãëéãëéãëéãë òìáòìáòìáòìá äéìäéìäéìäéì ø÷éîãàø÷éîãàø÷éîãàø÷éîãà

éãë äæî äæ íéòìåá íä éøä î"î ,ïåéìòä úà ïðöî àåä éøä ïðåö äàúúä íà ïëìå øáâ äàúúã ì"éé÷ã óàã øàåáî àøîâá

øåòéù àåä äôéì÷ øåòéùã íãà úîëçä áúëå .[òìåá àåä éøä åððöì ÷éôñî àåäù ãò 'éô] òìá äéì ø÷éîãàã íåùî ,äôéì÷

.äîéìù øàùú àìà íéøåøéôì ÷ìçúú àìù ä÷ã äáëù êåúçì øùôàù åðééäå ,ãçàë åìåë ìèéðù äæë

.äìéçúëì àøîåç àìà åæ ïéàå ,ïðáøãî àìà äøåúä ïî åðéà òìá äéì ø÷éîãàã äæ ïéãù [á ïéã èë ììë] øúéäå øåñéà øôñá áúë

åøáñ äìéçúáã àäî [à"âîä] úàæ çéëåäå ,ïéãä ø÷éòî åðéàå àøîåç àåä äæ ïéãù [âì ÷"ñ æñú 'éñ ç"åà] íäøáà ïâîä áúë ïëå

è 'éñ ã"åé) à"åæçá ïééòå] .äàúúì äôéì÷ åëéøöä àúøåô òìá àîù ùùç úîçîã àìà ,äçãäá åì éâñ ïðåö êåúì íçã 'îâá

מסתבר דלא אינו, זה התתאה, מכח נרתח שהרוטב משום שזה החוו"ד מש"כ אך הר"ן, בדברי מוכח אכן מהר"ן החוו"ד שדייק מה דגוף

בכולו]. החלב את ומבליע דרב) (אליבא גובר העילאה החם מ"מ צונן נשאר שהרוטב אף אע"כ הכד, כל את ירתיח לכד שנפל שגוזל כלל

עילאה או תתאה דמכח סוברים הם אלא בזה, כהר"ן סוברים שאינם מוכח עד] ד"ה צו: דף [חולין תוס' שמדברי יהודה, היד כתב עוד

בכולו. להבליע כרוטב הצונן המשקה מיקרי לא גבר
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åôéñåäå .[àåä ïéãä ïîã ïðéæçå ,àúøåô òìá àìã à"à àä äçãäá éâñ êéà ïðéäîúî íù 'îâá àáøãàã ,à"âîä ìò äîúù (æ ÷"ñ

.äàðä øåñéà äæá ïéà ïëìå ,÷"ë ìùáî åðéà êà ,äèìôäå äòìáä ïéðòì àìà ïðáø åøéîçä àìã íé÷ñåôä

äøéòå äìç áåéçì çî÷ ìù íöîåöî øåòéù åì äéä íàù ,àìå÷ì óà äôéì÷ éãë ìùáî éåøéòã åðéöîã àäî éúìôå éúøëä äù÷äå

áúë [ä ÷"ñ æ"î] â"îôä íðîà .èåìç ïéãë äìçî øåèô àåäå ,ìùáúä çî÷äî ÷ìçù íåùî äìçî øåèô àåä éøä ,ïéçúåø åéìò

éåøéòã ì"ñã ú"øì] äôéì÷ éãë ìùáî àåä àìà ,øáâ äàúú éðéã øàùî øéîç çåìé÷ä ÷ñôð àìù ïôåàá ïåùàø éìëî éåøéòã

.÷"ë ìùáî éåøéòäù íåùî ,ìùåáî åðéàù ìëàî ìò úåøòì øåñàã ,úáù éðéãì î"÷ôð íâå .àúééøåàã éåäå [ìùáî

ìôðå ïåùàø éìëî äôéè äæúéðù ïåâë ,çåìé÷ä ÷ñôðù éåøéòáå.ïðáøãî ÷ø àåä ÷"ë øåñéàä ,ïðåö ìëàî ìò ä

ä"åàäå é"éîäâä úòã àéáäù [åë ÷"ñ] ê"ùá [æ óéòñ] ïìäì ïééò ,åëåúá äò÷ùå ïðåö áìç êåúì äìôðù çúåø éìö úëéúç ïéðòá

íéðåùàøä áåøë ø÷éòäã íù áúë åîöò ê"ùä íðîà] .ã"ñá øàáúéù äî ù"ééòå ,äôéì÷ éãë ÷ø àìå ,äìéèð éãë øñàðù íéøáåñä

.[äôéì÷ éãë àìà øñàð éìöä ïéàù

áìçäáìçäáìçäáìçä ïéãïéãïéãïéã ---- ïðåöïðåöïðåöïðåö áìçáìçáìçáìç ìòìòìòìò íçíçíçíç øùáøùáøùáøùá

êéøö øùáäù àúééøáá àúéàã ïðåö áìç êåúì ïúéðù íç øùá ìù øåéöá ,à"áéøäå ú"ø å÷ìçð [àéðú ä"ã .åò óã] íéçñô 'ñåúá

àäéù ïðéòá äúòîå ,øùá íòè åëåúì èìôðù íåùî øñàð øùáä áéáñù áìçäî äôéì÷ éãë øåòéù ð"äã øáåñ à"áéøã ,äôéì÷

àîúñá áúëù ,ú"øë ùøåôî í"áîøá íâ .ììë øñàð áìçä ïéàã øáåñ ú"øå ,ì"ðä øñàðä áìçä ìèáì éãë íéùéù áìçä øàùá

.øúåî áìçäã ò"åùä ïåùì íâ åæå ,÷"ëä ãâðë áìçá íéùéù åéäéù äðúä àìå øúåî áìçäù

à"à øùàë ïëì ,äìéçúëì àøîåç ÷ø àåä äôéì÷ ïéã ø÷éò ìëù ïåéëã [æ"èá àáåä] ä"åàä áúë ,íéùéù ö"àã íéøáåñä íòèá

.øåñéà ïéà áìçä éáâì ïåâë óåì÷ì4444

,[à"áéøë è÷ð íùù æ"èñ èñ 'éñî] à"îøä é÷ñôá ïëå ,ä"åà øôñá äæ ïéã ø÷éòá úåøéúñ ùéù àéáäì êéøàä [æ ÷"ñ] æ"èäå

ì÷éä àì úàèç úøåúä íâã áúëù [æ ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå .äæá øéîçäì æ"èä ÷éñä ïëìå ,à"áéøäë ÷ñô ì"ùøäã àéáä ãåòå

.äáåøî ãñôä íå÷îá ì÷äì áúë [é"ñ áî ììë] íãà úîëçäå ,ø"îôäá óà ì÷äì ïéàã â"îôä íééñ ïëìå ,äáåøî ãñôäá àìà

ïéàù [íù] íééñ ê"ùä íâ àðéãì íðîà ,æ"èä úåéùå÷ ìë åçãð [ç ÷"ñ] ê"ùä ë"ùî éôìã ì"ðä æ"èä ìò áúë óñëä úåãå÷ðáå

.ú"øë ì÷äì

äôéì÷äôéì÷äôéì÷äôéì÷ àìáàìáàìáàìá øùáäøùáäøùáäøùáä ìùáúðåìùáúðåìùáúðåìùáúðå ïðåöïðåöïðåöïðåö êåúìêåúìêåúìêåúì ìôðùìôðùìôðùìôðù íçíçíçíç øùáøùáøùáøùá

:äæ ÷ñô øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå .ãáòéãá øúåî æ"ä äôéì÷ àìá øùáä ìùáúð íàã áúë à"îøä

ø÷éòå ,äôéì÷ êéøö ïééãò àìà ,åôì÷ì ö"à åú øùáä ìùáúð íàù øîåì à"îøä úðååë ïéàã áúë [âì ÷"ñ æñú 'éñ] à"âîä .à

àìà äðéà ïðåö êåúì íç ìù åæ äôéì÷ù íåùî íòèäå ,äîò äìùáúðù äëéúçä úøñåà äôéì÷ äúåà ïéàù àåä à"îøä úðååë

äëéúçä äìùáúð íàù à"âîä áúë äæá ,øúéä íò øåñéà çìîð íà ïåâë ,àðéãî íäù äôéì÷ éøåñéà øàùá ë"àùî] ,àøîåç

.[äôéì÷ä ãâðë íéùéù ùé ë"àà ,äôéì÷ä çëî úøñàð àéä éøä

הבשר שלגבי אלא נגדו, שישים יש ולעולם מאוד, מעט הוא פורתא בלע דלא א"א בגמ' דמש"כ דנראה כתב ט] סוס"י [יו"ד החזו"א .4

ס' ולהצריכו מדרבנן איסור הקליפה כל למיחשב החמירו לא לח בדבר אך אחר, שיעור לנו שאין כיון קליפה כדי לאוסרו שיעור קבעו

הקליפה. נגד
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êåøáä ìòáì] êåøá éøîà úäâäáå .[ë 'éñ] äãåäéá òãåð ú"åùá ë"ëå ,äôéì÷ êéøö ìåùéáä øçà íâã à"âîäë áúë øéàî úéáä íâ

èùôúð øáëã íåùî íòèä ä"åàä áúëå] .óåì÷ì ö"à ìåùéáä øçàù òîùîã [á ïéã èë ììë] øúéäå øåñéàä éøáãî àéáä [íòè

øùôàùë ÷øå àøîåç àìà äðéà äôéì÷äù éðàù àëä ,íòèä èùôúðã àìå øåñà åèçåñì øùôà ì"éé÷ àîìòáã óàå ,åìåëá íòèä

.[äìéçúëì5555

ïðéè÷ð äæáå ,äôì÷ì à"à áåùå äôéì÷ äúåà äçåîéð ìåùéáä é"òù ,àúîé÷åàá à"îøä éøáã úà ãéîòäì áúë [ç ÷"ñ] ê"ùä .á

ê"ùä ïéàå ,äîò ìùáúéù äî úøñåà àéä éøä úîéé÷ äøñàðù äôéì÷ä íà ìáà ,ãáòéãá øåñàì ïéà óì÷ì à"à øùàëã ú"øë

.äëéúçä ìë úøñàð úîéé÷ äôéì÷ä íàã ì"ñ éðååâ ìëáã ,äôéì÷ éãë ìù íéðåù íéâåñ ïéá ÷ìçî6666

:äëìäì:äëìäì:äëìäì:äëìäìäôéì÷ä íà äáåøî ãñôä íå÷îá ì÷éä [é"ñ áî ììë] íãà úîëçäå ,äáåøî ãñôä íå÷îá óà à"áéøäë øéîçä â"îôä

.äîöòì úøëéð äðéàå äçåîéð7777

á÷òé úçðîä éøáãî àéáäù à"òø úäâäá ïééò ,øúåîå øùáä çéãî íéððåö [áìçå øùá] äæ êåúì äæ åìôð íàã ò"åùä éøáãá

÷"ñ æ"î ä÷ 'éñ] â"îôä éøáãì à"òø ïééöå .ù"ééò ,øùáä éáåò ìë ãâð íéùéù êéøö åçéãäì éìá øùáä úà ìùéá íàã áúëù

.øùáä éáâ ìò çåèä áìçä ãâðë àìà øòùì ö"à ë"àå ,áìçäî òìåá øùáä ïéà ïðåöá àäã é"ðîä ìò äîúù [á

ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
.àì åçìî úîçî ìëàð ìáà ãò 'åëå çéãî ïðåö êåúì ïðåö øî øîà .åò óã íéçñô 'îâ

ñíé÷ñåòä [ò-èñ] íéðîéñá ìéòì åøàáúä äæ ïéðòî íéáø íéðéã éèøôå ,íéçúåøë íðéãù åçìîðù äðéáâ åà øùá ïéãá ÷ñåò äæ óéò

.äçéìî éðéãá

:úåìåòô 'á ìåòôì çìîä òáè

áùçð çéìîä ïéà íðîà] ,íéøçà ïéìëåàá åòéìáîå åîòè úà èìåô àåäå ,çúåø øáã ìù äðåëú çìîðù ìëàîì ïúåð çìîä .à

לתוך כשר תבשיל עירה דאם כתב ז] ס"ק בט"ז הובא ה דין כג [כלל חטאת התורת דהא המג"א, על שתמה ז] ס"ק [מ"ז בפמ"ג עיין .5

בכה"ג המג"א לפי וא"כ חומרא, מחמת רק ולא מדינא אוסר הקילוח נפסק שלא עירוי והרי הקערה, קליפת כנגד שישים א"צ אסורה קערה

הקליפה. נגד שישים בעינן

שיצא והטעם אוסרת, אינה שנימוחה עצמה שהקליפה יתכן דאיך הש"ך, על לתמוה שכתב השו"ע בגליון מאיר בית בהגהת עיין .6

בכל ומעורב נבלע הוא גם והרי אוסר, הוא,מהקליפה הש"ך של דטעמו י"ל ולכאורה הב"מ. לטענת הסכים ט] [סוס"י והחזו"א ההיתר,

משא"כ שישים, כשאין עמה שנתבשל מה לאסור שלא דסתרי כתרתי זה הרי כאיסור, אליה מתייחסים ואנו קיימת שהקליפה זמן דכל

בכה"ג. גזרו לא חומרא הוא הקליפה איסור שכל דכיון י"ל נימוחה כשהקליפה

עיוןעיוןעיוןעיון7. תוספתתוספתתוספתתוספת

צונן, לתוך חם בשר שנפל כגון כ"ק בחלב בשר שנאסר באופן לעיין דיש גם] ד"ה ד ס"ק הט"ז על צ [סי' השו"ע בגליון רע"א כתב

דבשעת דאמרינן או מקליפתה], חוץ עצמה הבשר חתיכת גם לזה [ותצטרף הקליפה נגד בשישים די האם בקדירה, זה בשר נתבשל ואח"כ

שישים וניבעי נבילה נעשית חתיכה דין וחל דבוק], איסור [וזהו בה דבוקה שהיא האסורה הקליפה מכח החתיכה תחילה נאסרה הבישול

כמו שטעמו [ויתכן הקליפה, נגד בשישים די וממילא דבוק איסור בזה אמרינן דלא סובר ס"י] מב [כלל אדם והחכמת החתיכה. כל נגד

חתיכה]. בחצי דבוק איסור אמרינן דלא סט"ז) מד (כלל החכמ"א שפסק

בשר בין מחלק הפמ"ג [ואין קליפה. כדי הנאסר בדבר חנ"נ אמרינן אי ט] ס"ק צו [סי' הש"ך לדברי שציין ז] ס"ק [מ"ז בפמ"ג וע"ע

שנבלע]. איסור כדין רק ולא חנ"נ בו ויש עצמו מחמת כאיסור דחשיב י"ל בב"ח דלגבי איסורין, שאר לבין בחלב
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.[çéìî åðéàù øçà ìëåàî íòè òìáéù ïéðòì çúåøë

.íãä àöåé äçéìî é"ò ïëìå ,åáù íãä úà øùáä êåúî êåùîì çìîä òáè .á8888íéøçà ïéìëåà ìù øéö íâ çìîä êùåî ïë åîë

.íéùáééúî åìàä ïéìëåàäå ,øéöä úà áàåù çìîäù é"ò ,úå÷øé åà íéâã ïåâë

çìîäçìîäçìîäçìîä úåîëúåîëúåîëúåîë

ãò äáøä åçéìîäù åðééäã [.åò óã íéçñô] é"ùø ùøéôå ,åçìî úîçî ìëàð øùáä ïéàù äæë øåòéùá çìî ïðéòáã øàåáî 'îâá

.äçãä éìá åìëåàì éåàø åðéàå úö÷ åîòè çéã÷äù9999

ãò äáøä øùáä úà íéçìåîù åðééäã] òéðöäì øùá úçéìî ïéòë àåäù é"ùø 'éô [.áé÷ óã] ïéìåçáå,ùáééúîå åðîî øéöä ìë àöåéù

.[ì÷ì÷úî åðéàå êåøà ïîæì øîúùî àåä æ"éòå

î"ò åîã úà àéöåäì øùá íéçìåîù éôë çìåî íàù [ð"ä ä"ã .áé÷ óã ïéìåç 'ñåú] ú"ø úèéùë íé÷ñåôä åîéëñä äëìäì íðîà

.çúåøë éåäå åçìî úîçî ìëàð åðéà øãâá æ"ä ,äøéã÷á øùáä úà ìùáì

øåòéù àåäù ,éìö úçéìî ìù øåòéùá [äáåøî ãñôä ïéàùë] øéîçäì áåè äæ øåòéùá ïéàé÷á åðà ïéàù êåúîã à"îøä áúë íðîà

.çìî ìù øúåé èòåî

çúåøçúåøçúåøçúåø áùçéåáùçéåáùçéåáùçéå çìîáçìîáçìîáçìîá øùáäøùáäøùáäøùáä ääùéääùéääùéääùé ïîæïîæïîæïîæ äîëäîëäîëäîë

àéöåäì äçéìî ùåøéô] äøéã÷ì äçéìî ìù ïîæ øåòéù ääùùë àìà çìîä é"ò çúøð øùáä ïéàù éðåìöøá é"øä íùá ï"øä úèéù

.ò"åùä ïåùì úåèùô ïëå ,[äøéã÷á åìùáì åìëåéù éãë íãä10101010

øåòéùë çìî åéìò ïúéðù ãéîã ,äðåùàø äòùî çúåø áùçð øùáäù ÷åñôì åëéøàä [æî ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èäå [àé ÷"ñ] ê"ùä íðîà

.äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäá óà äæá ì÷äì ïéàù ê"ùä áúëå ,çúåøë àåä éøä äøéã÷ì øùá úçéìîì íéàúîä

äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî ïîæïîæïîæïîæ øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

.íéòâø é"ç øåòéù åðééäã íé÷ñåôä åáúëå ,ìéî êåìéä éãë àåä äçéìîä ïîæ øåòéùã [å"ñ èñ 'éñ] ò"åùä áúë

מליחה, שיעור ששהה אחרי אלא רותח נעשה הבשר אין דמו, את להוציא בשר מליחת שבזמן הר"ן בדעת שכתב ג] [ס"ק פלתי עיין .8

לחימום קשורה אינה המלח ע"י הדם שפליטת ממנו ומבואר הבשר. את בינתיים מחמם אינו ולכן הדם את לפלוט עסוק שהמלח משום

הבשר. חימום ע"י נעשית הדם פליטת גם דהא ע"ז תמה [סכ"ט] השולחן והערוך המלח. ע"י הבשר

הגר"א לשון וכן גביו. שעל המלח עם נאכל שאינו רק ולא קצת, טעמו שהקדיח עד לתוכו מלח ספג עצמו שהבשר רש"י מלשון ומשמע .9

להסיר הוא ההדחה שענין והר"ן הרשב"א לפי והרי מצננתו, הבשר הדחת למה קצ"ע דלפי"ז אלא דהחזו"א, משמיה מטו וכן ח], [ס"ק

הבשר לתוך הזמן כל להיכנס ממשיך שהמלח זמן כל דרק וצ"ל בתוכו, מלח שספג הבשר את לצנן מהני איך א"כ מבחוץ, המלח את

רותח. מיקרי

דם, להוציא במליחה היינו מליחה, שיעור ששהה קודם רותח שהבשר נקט יח] סעיף סט [סי' שבשו"ע דאף יא] [ס"ק הש"ך וכתב .10

מליחה. שיעור שישהה עד כרותח שאינו השו"ע דעת דם, מושכת שאינה במליחה משא"כ רותחין, והמלח שהדם

שא מליחה לבין מיד] רותח [דחשיב דם להוציא מליחה בין הש"ך של חילוקו על שהקשה דגמ"ר שיעורעיין שישהה [עד דם מוציאה ינה

מיל. שיעור שישהה עד כרותח שאינה כתב ובתרוויהו בזה, חילק שלא הב"י בשם כז] ס"ק פז [סי' מהש"ך מיל]
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çúåøëçúåøëçúåøëçúåøë øùáäøùáäøùáäøùáä áùçðùáùçðùáùçðùáùçðù ïîæäïîæäïîæäïîæä

ãò àìà äáö÷ øáãì ïéàå ,çúåø áéùç äæ ïîæ øçàã øàåáîå ,çúåøë áéùç äçéìî ìù ïîæ øåòéù øçà ÷øù è÷ðù ò"åùá ïééò

.çúåøë áùçð åðéà áåùå çìîä çë ÷ñô äçéìî øåòéù ääùù øçàìã ù"àøäå 'ñåú úòã úà àéáä à"îøäå ,çìîäî åðçéãéù

.äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá åæ äèéùë ì÷äì à"îøä ÷ñôå

èìôå øùá åá øéùëäù çìî ÷øã åè÷ðå ,ù"àøäå 'ñåúä éøáã úðáäá à"îøä ìò å÷ìçð [æî ÷"ñ èñ 'éñ] æ"èäå [àé ÷"ñ] ê"ùäå

.åçåë ÷ñô àì øùëåäù éøçà øùá åà íéìëàî øàù åá åçìîù çìî ìáà ,åçåë ÷ñô åîã úà11111111

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìøéùëäì ïéà ïëì ,çìîä çë ÷ñô àì íãä úà øéùëäì äçéìîá íâù åè÷ðù íéøçà íé÷ñåô ùéù ïåéëã ê"ùä áúë :

ïéàå çìîä çë ÷ñô àì ò"åëì ,íã èéìôäì äãòåð àìù äçéìîá åìéàå ,äåöî úãåòñå äáåøî ãñôä íå÷îá àìà åæë äçéìîá

.[àé ÷"ñ ã"ùá â"îôä ë"ëå ,ê"ùá òîùî ïëå] äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäá óà ì÷äì

[ã"ñ èñ 'éñ] é"áá äàáåäù à"áùøä úáåùúá åøå÷î ,çúåø áéùç ãçà ãöî ÷ø øùáä çìîð àì åìéôàã à"îøä áúëù äîå

,íéããö éðùî äçéìî ïðéòáã à"øäë ÷ñô íù à"îøäù óàå ,ãçà ãöî éâñã øùá úçéìî ïéðòá áúë ò"åùäù ù"ééò .íù ò"åùáå

.çúåøë éåä ãçà ãöî äçéìîáã ïðéè÷ð àøîåçì àëä î"î

ìîä úåîëá ïéàé÷á åðà ïéàù íåùî çúåø áùçéù éìö úçéìîá åìéôà øéîçäì áåèã à"îøä ë"ùî ïéðòáïéðòìã áúëù à"òø ïééò ,ç

úçéìî ïéáå ,ïîùì ùåçë ïéá] ïéàé÷á åðà ïéà éøúáã øîåìå åìåëá øåñàì øéîçäì ïéàã äàøð éìö úçéìîë çìîðù ùåçë øùá

.çøëåî åðéàã à"òø íééñå ,åìåëá øåñàì áúëù [ä÷ 'éñ] â"îôä éøáãì ïééö áåùå ,[äøéã÷ úçéìîì éìö

äçéìîáäçéìîáäçéìîáäçéìîá øáâøáâøáâøáâ äàúúäàúúäàúúäàúú ïéãïéãïéãïéã

àîèäå çéìî øåäèä íà ïëìå ,äàìéò ïéáì äàúú ïéá î"ð ïéà çúåøë çéìî éðéã ïéðòìù [øåäè ä"ã .âé÷ óã ïéìåç] 'ñåú åáúë

'éñ] à"øâä áúëå .[ïàë] ò"åùä ÷ñô êëå ,äðîî òìåáå øæåçå ìôúä úà çéúøî çéìîäù ïðéøîà àìå ,ììë øñàð øåäèä ïéà ìôú

àëôéà úåøùôà ùé ïëå ,ïðåöä úà íîçé íçäù úåøùôà ùé íéîç íéìëàîáù íåùî àåä íòèäã ÷"îñä íùá [åò ÷"ñ ä÷

,çéìî ìôúä úà íâ úåùòì çéìîá çë ïéà ìôúå çéìî ïéðòá ìáà ,äàìéòì äàúú ïéá ÷åìéç ùé äæáå ,íçä úà ïðöé ïðåöäù

çéìîä úà úåùòì ìôúä çëá ïéà ïëå ,çìî äáøä ë"ë åì ïéà ìôúäå ,çúåøë àäé åîöò çéìîäù éãë äáåøî äçéìî ïðéòá éøäù

.çìîä çë ãøåé äçãä é"ò à÷åãã ,ìôú

î"÷ôðã åáúëù ù"ééò ,äàúúå äàìéò ïéá ÷åìéç ùé çéìîá íâù íéøáåñ ï"øä ïëå [à"ù ã"á á"äåúá] úéáä úøåúá à"áùøäå

íà êà ,øáâ äàúúã ,äìòîìù ìôúä ìëá øåñéàä òôòôî ,äèîì øåñàä çéìîä íàù ,äðéîù úåëéúçäî úçàù øåéö éáâì

'éñ] ò"åùäå ,åá òéìáäì çéìîä ìëåé àìù øáâ äàúú ïðéøîàã ,äèîìù äëéúçä ìë úà øñåà àåä ïéà ,äìòîì øåñàä çéìîä

.ò"åùä éøáãá äøéúñ äù÷äù [áé ÷"ñ ïàë] ê"ù ïééòå ,à"áùøä úà ÷ñô [à"éñ ä÷ 'éñå ã"ñ ò

דם, מושכת ואינה לאכילה בשר מכשרת שאינה במליחה דגם סובר דהרמ"א הפר"ח כתב והט"ז, הש"ך מקושיית הרמ"א דעת ביישוב .11

שלא הרא"ש כתב רותח לגבי ורק המלח. כח פסק מיל שיעור שלאחר אמרינן מליחות בשאר גם ולכן ציר, למשוך פעולה המלח פועל

זמן אחר אף פוסק המלח כח אין שנית, מלחו ועכשיו וצירו דמו ויצא שנמלח בבשר ולפי"ז כלום. המלח פלט לא דהתם המלח, כח פסק

מיל. שיעור

נחשבים דאינם הסעיף בהמשך והרמ"א השו"ע מדברי מבואר הציר, כל מהם שנפלט לגמרי, נתייבשו הגבינה או שהבשר לאחר אמנם

כרותחים.
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àåä éøä äèîì øåñéàä íà äæáù ,äëéúçä ìëá òôòôì ïîù íòè ìù çëä éáâì ÷ø à"áùøäë ÷ñô ò"åùäù ê"ùä õøéúå

àìù øáâ äàúú äæ ïéðòìã ,äèîìù äëéúçä ìëá òôòôî åîòè ïéà äìòîì øåñéàä íà ë"àùî ,äìòîìù äëéúçä ìëá òôòôî

øåñéàä íà ïéáã ,äàìéòì äàúú ïéá î"ð ïéà ùåçëáå ,úåùåçë úåëéúç éúùá éøééà åðìöà ìáà .äìåëá äëéìåäìå äèéìôä ìá÷ì

àåä øåñéàä íàã ,äôéì÷ éãëî øúåé øñåà åðéàå øúéääî äôéì÷ éãë øñåà àåä éøä ,äìòîì àåä íà ïéáå äèîì àåä çéìîä

àìã ,÷"ë øñåà àåä éøä äìòîì øåñéàä íàå ,åìåëá äòéìáä êéìåî åðéà ùåçë çéìîã íåùî ,÷"ëî øúåé øñåà àåä ïéà äèîì

.äôéì÷ éãë òìá äéì ø÷éîãà î"î øáâ äàúú íéøîåà åðééä íà óàã ãåòå ,äæ ïéðòì øáâ äàúú äçéìîá ïðéøîà

éøîâì ÷ñô ò"åùäã è÷ð (åò ÷"ñ ä÷ 'éñ) à"øâä øåàéááå]î"÷ôð ïéà ùåçëáù àìà ,øáâ äàúú äçéìîá ïðéøîàã à"áùøäë

.[÷"ëî øúåé àìå ÷"ë òìåá àåä éøä äìòîì àåä íà ïéáå äèîì àåä íà ïéáã ,ì"ðëå12121212

äæáäæáäæáäæá äæäæäæäæ åòâðååòâðååòâðååòâðå ìôúìôúìôúìôú éðùäåéðùäåéðùäåéðùäå çéìîçéìîçéìîçéìî íäîíäîíäîíäî ãçàäùãçàäùãçàäùãçàäù äðéáâåäðéáâåäðéáâåäðéáâå øùáøùáøùáøùá

.äçãäá åì éâñå åøñåà åðéà ïëìå çéìîá íòè ïúåð åðéà ìôúä ìáà ,äôéì÷ éãë åøñåàå ìôúá íòè ïúåð çéìîäã ò"åùä áúë13131313

ìù ä÷éôñî úåîë åæ ïéàù íåùî àåäã à"áùøä áúë ,çéìîá íòèä òéìáéå ìôúä íâ çìîð òâîä íå÷îáù ïðéøîà àìã àäå

.ìôúä úà çéúøäì çìî

àåä çéìîä úà åøéúäù äîå .çéìîä úà øñåà àåäå çéìîá åúòéâð íå÷îá çúøð ìôúä íâã øáåñ àåäã ,ïë äðéà ï"øä úèéùå

àì ìôúäîù øñàð ïéà çéìîäå øñàð ìôèäã ,ìôúì úëìåä çéìîä ìù äèéìôä ÷ø àìà ,úåëéúçä ïéá äøéùé äòéâð ïéàùë ÷ø

.äèéìô úàöåé

ä÷ 'éñì ïééö íù à"îøä ìáà ,íéøîåà ùé ïåùìá ï"øä úèéù úà àéáäå ,à"áùøä úòã úà àîúñá áúë [â"ñ ò 'éñ] ò"åùä

àìà ì÷éä àì à"îøäù áúëù (ë ÷"ñ ò 'éñ) ê"ù ïééòå] .ì÷äì øùôà ãñôä íå÷îá ÷øå ,ï"øäë øéîçäì áúë íù [é óéòñ]

íâ ì÷äì øàåáî à"îøáù ,ê"ùä ìò âéùä (ïàë) â"äðëäù àéáä íù à"òøå ,íãà úîëçä ë"ëå ,äáåøî ãñôä íå÷îá

.[úö÷ ãñôäá

ùéùë óàã [è óéòñ ä÷ 'éñ] ò"åùá ïééò ,ïîùì ùåçë ïéá ïéàé÷á åðà ïéàã íåùî íéùéùá ìëä ïéøòùî åðàã à"îøä ë"ùî ïéðòá

åøå÷îå ,[àé ÷"ñ ä÷ 'éñ] æ"è ïééò ,éôè øåñéàä æëøúî äôéì÷ä íå÷îáã ,äøåñà äìù äôéì÷ä î"î øúéää ìù äëéúçá íéùéù

.äðéîù éàãåá àéäù äëéúçá óà äæ ïéã øàåáî ä÷ 'éñáå ,à"áùøá

[ìåìö[ìåìö[ìåìö[ìåìö áìçáìçáìçáìç êåúáêåúáêåúáêåúá çéìîçéìîçéìîçéìî øùá]øùá]øùá]øùá] ìåìöìåìöìåìöìåìö ìôúìôúìôúìôú àîèåàîèåàîèåàîèå [ùåâ][ùåâ][ùåâ][ùåâ] çéìîçéìîçéìîçéìî øåäèøåäèøåäèøåäè

äîã àåä øåàéáäã [ãñ 'éñ ú"äñá åøå÷îå åè ÷"ñ ã"ù] â"îôá áúëå .ìåìöä ìôúäî òìåáã ,øñàð çéìîäù áúëù à"îøá ïééò

ö"à ìåìö àåä ìôúä øùàë êà ,ìôúäî íòè èåìôì çéìîä çëá ïéàã íåùî àåä ,ìôú àîèî òìåá åðéà çéìî øåäèã ïðéøîàã

.çéìîá òìáð åîöò àåä àìà íòè åðîî èåìôì14141414

עיוןעיוןעיוןעיון12. תוספתתוספתתוספתתוספת

לג] ס"ק תסז [סי' כהמג"א דלא לכאורה הם כ"ק, רק נאסר גווני בכל לעילאה תתאה בין בכחוש נפק"מ דאין הנ"ל והגר"א הש"ך דברי

הוא האסור כשהמליח משא"כ מדינא, ולא חומרא רק הוא כ"ק] בלע ליה דאדמיקר [משום מלמעלה המונח איסור של כ"ק דדין שכתב

מדינא. כ"ק העליון את אוסר הוא הרי תתאה

אדם. החכמת וכ"כ בציר, רק נגע אם ולא עצמו, בתפל נגע אם רק הדחה טעון דהמלוח יט] ס"ק ע [סי' ש"ך עיין .13

עיוןעיוןעיוןעיון14. תוספתתוספתתוספתתוספת

כח יבטל שהחלב הכא ה"נ נימא וא"כ המלח, כח מבטלין המים המלח, עם במים שהושרה שנמלח דבשר איכא [ס"ח] סט שבסי' ואף
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[áìçä[áìçä[áìçä[áìçä ïéãïéãïéãïéã ---- çåìîçåìîçåìîçåìî áìçáìçáìçáìç êåúìêåúìêåúìêåúì ìôðùìôðùìôðùìôðù ìôúìôúìôúìôú øùá]øùá]øùá]øùá] ìåìöìåìöìåìöìåìö çéìîçéìîçéìîçéìî øåäèåøåäèåøåäèåøåäèå [ùåâ][ùåâ][ùåâ][ùåâ] ìôúìôúìôúìôú àîèàîèàîèàîè

áìçäù óà áìçä êåúì åîòè èìåô ìôúä øùáä ïéàù ,áìçä úà øåñàì ïéàù úàèç úøåúä éøáãî àéáäù [æè ÷"ñ] ê"ùá ïééò

ìéòì àáåäù ï"øä úèéù úà àøîåçì äæá óøöì ùéù èøôáå ,äæá åøñà â"îñáå éëãøîáù ïåéë ò"öá úàæ çéðä ê"ùäå .çåìî

ëå çéìîä ìà åîòè èìåô ìôúä íâ úåëéúçä ïéá äòéâð ùé íàù.ì÷äì ïéà ï"øäë øéîçä [é"ñ ä÷ 'éñ] à"îøäù ïåéëå ,àëä ù"

úîçî úö÷ èìåô ìôúä íâ úîàáã à"áùøä íùá [ã ÷"ñ æ"î] ò 'éñá áúëù äî úà àéáäù [æè ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå

àëééù àì ìåìö çéìî áìç éáâì ë"àå ,èìôéîì ãéøèã éãééà çéìîá òìáð åäùî åúåà ïéàù àìà ,äòéâðä íå÷îá åîîçî çéìîäù

.áìçá úáøòúî äèéìôä àäã ,åæ àøáñ15151515

èìåôèìåôèìåôèìåô àìàìàìàì íâåíâåíâåíâå òìåáòìåáòìåáòìåá àåäàåäàåäàåä ïéàïéàïéàïéà ùáéùáéùáéùáé çéìîäçéìîäçéìîäçéìîä íàãíàãíàãíàã ò"åùäåò"åùäåò"åùäåò"åùäå à"îøäà"îøäà"îøäà"îøä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

ïéøñåà íä ïéà íéùáé äðéáâäå øùáä íàù ò"åùä áúë ïëå ,øñàð åðéà ìôú ìåìö áìç êåúì ìôðù ùáé çéìî øùáã à"îøä áúë

ïôåàáå ,åùáééúðå íäìù øéöä ìë úà åèìôù ãò çìîá äðéáâä åà øùáä åäùù àåä äæá øåàéáä .íéçåìî íäù óà äæ úà äæ

.çúåøë áùçé àì äúò ä÷ùîî äúò çìçìúé íà óà ïëìå ,åúçéúø ä÷ñô øáëã ,çúåøë ïåãéð çéìîä ïéàã íé÷ñåôä åè÷ð äæ

ùáéä øñàð äæ ïôåàáã [áé ÷"ñ] ã"ååçäå [é"ñ âî ììë] à"îëçäå [æé ÷"ñ ã"ù] â"îôä åáúë ,çéìî áìçä íâù äø÷î éáâìå

÷"ñ) ê"ùä ïåùìã â"îôä áúë ïëå] .à"îøá ìéòìãëå åøñåà çéìîä áìçäù ,ìôú øùáî ùáé øùá óéãò àìã ,ò"åëì áìçäî

çéìî øùáá ð"ä ,øñàð áìçä íâù çéìî áìçá ìôú øùá ìù øåéöá [æè ÷"ñ] ê"ùä øéîçäù äî éôìå .[ò"ö øúåî ìëäù (æé

.[ã"ååçì åéúåäâäá à"÷òø ë"ë] çéìî áìç êåúá ùáé

øéöøéöøéöøéö ïéãáïéãáïéãáïéãá

ïéàé÷á åðà ïéàã íåùî ÷øå çúåøë åðéà éìö úçéìî ïéãä ø÷éòîù óàã åðééäå ,éìö úçéìîá óà çúåøë áùçð øéöäù à"îøä áúë

óà åá ì÷äì ïéàå ,éìö úçéìîá óà ïéãä ø÷éòî çúåøë áùçð øéöä ,äáåøî ãñôä ïéà íà øéîçäì áåèã ìéòì à"îøä áúë

.äáåøî ãñôäá

äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù ääùääùääùääù øùáäùøùáäùøùáäùøùáäù íãå÷íãå÷íãå÷íãå÷ øéöäøéöäøéöäøéöä ïéãïéãïéãïéã

êåúáù ï"øä úèéùì óàã ,äøéã÷ì äçéìî éãë åçìîá ääù øùáäù íãå÷ óà ,úåòéãä ìëì çúåøë áùçð øéöäù óéñåäì ùé ãåò

[å ÷"ñ] à"øâä àéáä êë ,ãéî çúåøë áùçð øéöä î"î ,äæ óéòñ ùéøá ìéòì àáåäù éôëå ,çúåøë øùáä ïéà ïééãò äæ øåòéù

àì ò"åùäù äîã ì"ö æ"éôìå] .ìëàð åðéà øéöä ,åçìî úîçî ìëàð ïééãò øùáäù óàã ,íòèä à"áùøä áúëå .à"áùøä íùá

.[â"îôä ë"òå úøñåà äðéà àîìòá úåçìã ,ùîî øéö ïéàùë éøééà äçéìîä øåòéù êåúá íéçåìî äðéáâå øùáá øñà

äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù øçàøçàøçàøçà øéöäøéöäøéöäøéöä ïéãïéãïéãïéã

ñ èñ 'éñ] æ"è ïééòäçéìîä ïîæ øåòéù øáòù øçàå äôéøè æååà çìîðù ïùãä úîåøúäã äùòîáã ç"áä úòã àéáäù [æî ÷"

שהוא וכיון נבלע, הוא הרי המלח כח לבטל מספיק שהחלב דעד משום דהוא לא] ס"ק ש"ד סט [סי' הפמ"ג כתב הבשר, שע"ג המלח

אסורים. אינם עצמם שהמים במים שנשרה בבשר משא"כ כ"ק, אוסר הוא הרי איסור עצמו

עיוןעיוןעיוןעיון15. תוספתתוספתתוספתתוספת

הבשר. את רק החלב את לאסור התכוין לא הסמ"ג דגם לומר שהאריך יג] ס"ק ע [סי' יהודה יד בספר עיין
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åè÷ðù ù"àøäå 'ñåú ìò äåöî úãåòñå äáåøî ãñôäá êåîñì è÷ð ã"äúäã ,ïäá òâðå [íã àéöåäì äçéìî] úåæååà øàù íò åðúð

ùùú åáù çìîä çë íâ ù"àøå 'ñåú éôìã æ"èä õøéúå ,øåñàé øéöä î"îã äù÷ä ç"ááå ,çìîä çë ùùú äçéìî øåòéù øçàù

.øåñàì äçéúø åá ïéà ë"àå

äæá ùé ñøç éìë ïéðòìù [çé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå .åìåëá òìáð åðéàå äôéì÷ éãë åøñåà éìë â"ò ìôðù øéöã à"îøä áúëå

òîùî ïëå ,ì÷äì äãåäé ãé øôñá áúë àðéãìå .÷"ë àìà øéöäî òìåá ïéà ñøç éìëã øàåáî [áô ÷"ñ èñ 'éñ] ê"ùáã ,ú÷åìçî

.[â"éñ æð ììë] íãà úîëçá

ïðéøîà äæ ïéðòìã ,äôéì÷ éãëî øúåé òìáð àåä ïéà äçéìî é"ò éìëá ïîù øáã òìáð íà íâã ç"åúä íùá íù â"îôä áúë ãåò

äçéìî ïéà ïëìå äù÷ àåä éìëã ,øçà íòè áúë [è úåà ãë 'éñ] ä"åà øôñáå ,åìåëá ïîùä òåìáä êéìåäì àìù øáâ äàúú

.[ò"öá äæ ïéã â"îôä çéðä (ãé ÷"ñ ã"ù) ä÷ 'éñáå] .ïîùá óà ÷"ëî øúåé åá äòéìáî

[çé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë ,[äôéì÷ éãë ìùáì çë åì ùé øùà] éåøéò éãé ìò äôéì÷ éãë øåòéùá øéö òìáù éìë ìéòâäì àá íà

éìëë åðéãå ìùáî åðéà éåøéòã [äðåé åðéáø ,í"áùø] íéðåùàø úåèéù ùéù ïåéëã ,úàæ úåùòì ïéàù äãåäé íçì úéá øôñ íùá

.÷"ë òìáðù øéöä úà èéìôî éåøéò ïéà íúèéùì ,åìà úåèéùì ùåçì êéøö ,éðù

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
øúéää íò øåñéàä úà ìùáî åðéà íà êà .äôéì÷ éãë åà äìéèð éãë ÷ø àìå ,øúéää úëéúç ìë úøñàð øúéä íò øåñéà ìùáîä

øúéää øñàð ,äçéìîá ïëå .[äôéì÷ éãë åà äìéèð éãë øñàð íà íéðåùàø å÷ìçðå] åìåë øñàð øúéää ïéà ,ãçé íúåà äìåö ÷ø

.÷"ë ÷ø

äëéúçä ìëá òìáðå òôòôî ïîåùäù [:åö óã ïéìåç] 'îâá ùøåôî ïîù øåñéàäùë ìáà ,íéùåçë øúéääå øåñéàäùë àåä äæ ïéã

.äøñåàå øúéää ìù

äìéáð øùá íò ïîù äèåçù øùá åìö íàã àúéàã ù"ééò ,ïîùá òåôòô ìù äæ ïéðòá óñåð ïéã ùãçúð [:åò óã] íéçñô 'îâáå

åìéàë éåäå ùåçëä úà íèôî ïîùäù íåùî [àúìéî àçéø ã"îì] øúéää øñàð î"î ,[øåñéàä àìå ïîù øúéääù ùåøéô] ùåçë

.åìåëá òôòôî àåä àìéîîå ïîù åîöò ùåçëä16161616

àìå ,ïìåë úåëéúçä éúù úåøñàð ,äðéîù ïäî úçàäå ,äðéáâ äéðùäå øùá úçàä úåçåìî úåëéúç éúù ùé íàã øàåáî ò"åùá

úøñàð äðéîùäå ,äìåëá äúèéìô úà äëéìåî äðéîùäù íåùî ,íåèéô ïéã éìá óà úøñàð äùåçëä äëéúçä ,äôéì÷ éãë ÷ø

îùë úåéäì äùåçëä äøæçå äùåçëä úà úîèôî àéäù çëî äìåë.äðé

ïçìåùä éãá øôñá ïééò ,äðéîùå äìéôú äðéáâäå ,ùåçëå çåìî øùáäù ïåâë ,äçåìî úçà ÷øå äìéôú úåëéúçäî úçàù äø÷îá

,äôéì÷ éãë ÷ø äìåë úøñàð äðéáâä ïéà äæ ïôåàáù è÷ð [çë ÷"ñ ä÷ 'éñ] ê"ùáã ,äæá íé÷ñåôä å÷ìçðù àéáäù [äô ÷"ñ]

עיוןעיוןעיוןעיון16. תוספתתוספתתוספתתוספת

האסורה שהחתיכה עניינו אם הכחוש, את מפטם שהשמן פיטום של זה דין בענין שחקר היא] ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר עיין

אלא מתפטמת אינה עצמה הכחושה שהחתיכה או ההיתר, לכל מפעפעת היא וממילא כשמנה להיות ונהפכת מתפטמת עצמה הכחושה

שהביא ועיי"ש בכולו. אותה ומוליך הזו הפליטה את מפטם והשמן השמן, ההיתר של קליפה כדי השיעור איסור פליטת מבליעה היא

מתפטמת. שהבליעה מהש"ך משמעות
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äëéúçä ìë úøñàð äæ ïôåàá íâù àéáä [áúë ä"ã ä÷ 'éñ] é"áäî åìéàå ,øåñéàä úà íèôì çë äá ïéà äìéôú àéäå ìéàåäù

.äðéîùä

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.øåñà åìåë ïéìáúá ìáúî éàå ãò 'åëå àìæåâ øá àåää .áé÷ óã àøîâ

:àøîâä øåàéáá å÷ìçð íéðåùàøä

.àêëá ùåãéç ïéà æ"ôìå ,çúåø éìöá éøééî ,äôéì÷ éòá éìö àåä íàã åøîàù äîã àéä ï"øäå à"áùøä ,ã"áàøä úòã

äøåàëìã ,øùáä ìë øñàð àìù ùåãéç ùé íðîà] .äôéì÷ éòáã ïðåö êåúì íç øàùë äæ éøäã ,äôéì÷ éãëá øñàðù

øáäå åîå÷îá çúåëäù ïåéë äàúú åðéàã ì"î÷ ,åìåëá òåìáì åì äéäå ,äàúú äùòð çúåëä êåúì ò÷ùù äòùî

áìçäù íåùî åìåë øñàð ïéìáúá ìáåúî åà íéò÷á åá ùé øùàëå .[é"áá àáåäå à"áùøä ë"ë ,õåçáî ïàëì àá àìæåâ

.äàìéò àåäù óà øùáä ìëá òìáäì áìçì íøåâ ïéìáúä íâå ,íéò÷áá ñðëð

.áøåèä ,äîåøúä øôñ ,âøåáðèåøî í"øäî ,â"îñä ,÷"îñä ,õøô åðéáø ,æ"åàä ,[âì 'éñ øùáä ìë ÷øô] ù"àøä úòã

,äçãäá åì éâñ áìç êåúì ìôðù øùá àîìòáù óàã ùåãéç ïàë ùé æ"éôìå .ïðåö éìöá éøééà 'îâäù àéä ì"éøäîå

,ìáåúî øùáäù åà íéò÷á ùé øùàëå .ïðåöá óà äôéì÷ éãë òìåáå êëøúð [ìùåáî åà éåôà ä"äå] éåìö àåä íà î"î

.äëéúçä ìëá áìçä òìáð ïðåöá óà

:úôñåð ú÷åìçîá [ïðåö éìöá éøééîã íéøáåñä] åìàä íéðåùàøä å÷ìçðå

.àåìåë ïéìáúá ìáåúî øùáäù åà íéò÷á ùé øùàëã äæ ïéãù íéøáåñ ì"éøäîäå øåèäå äîåøúä øôñ íùá ù"àøä

.åìåëá äòéìáä íéëéìåî ãáì ïéìáúä åà íéò÷áäã ,ììë äìöð àìù éç øùáá íâ øîàð ,øåñà

.áåà íéò÷áä íéìéòåî [ìùåáîå éåôà ä"äå] éìöá ÷øù íéøáåñ ì"ùøäîäå ä"åàäå â"îñäå ÷"îñäå õøô åðáøå æ"åàä

.äçãäá åì éâñ éç øùá ìáà ,åìåëá äòéìáä êéìåäì ïéìáúä

óà øéîçä ê"ùäå .ïéìáú åà ò÷á ùéùá óà äçãäá éâñ ïðåöáù ,åúòéñå à"áùøäë äáåøî ãñôäá ì÷éä à"îøä

.åìåë øñàð ìáåúî åà íéò÷á íäá ùéáå ,äôéì÷ éòá ïðåöá óà éìöáù ,ì"ðä åúòéñå æ"åàä úèéùë äáåøî ãñôäá

ö ìôð íà ïéãä ùøôúð àì ,ïðåöá àøîâä úà úåãéîòîä úåèéùì äðäåäàúúã äæá ïðéøîà àèäéø íåôìå .çúåëä êåúì çúåø éì

.[äìéèðá éâñù àøîâá øàåáî íúèéùìù ,çúåøá àøîâä úà íéãéîòîä íéðåùàøä íéè÷åðù åîëå] ,äôéì÷á éâñå øáâ

ïéãëå ,äôéì÷ éãë àìå äìéèð éãë øñàð çúåëì ìôðù çúåø éìöáù ,åè÷ð ä"åà øôñáå úåéðåîéî úåäâäáù àéáä [åë ÷"ñ] ê"ùäå

.[äôéì÷ éãë ÷ø øñåàä çéìîë àìå] äìéèð éãë øñåàã àîìòá éìö17171717

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.äôéì÷á éâñù ÷ñôå åæ äèéù äçã ê"ùä :

עיוןעיוןעיוןעיון17. תוספתתוספתתוספתתוספת

ונאמרו נאסר. קליפה כדי ורק גבר תתאה ואמרינן צונן לתוך נפל הכא מ"מ נטילה, כדי בעלמא אוסר שצלי דנהי צ"ע זו שיטה לכאורה

תירוצים: כמה בזה

נטילה. בעי צונן לתוך רותח עו] [פסחים בגמרא גרסו והאו"ה שההגמי"י משמע, כו] [ס"ק הש"ך דברי על בגליון רע"א מדברי א.

צונן על נפל שאם אמרו בישול לגבי שרק בישול, של רתיחה לבין צלי של רתיחה בין שחילק לח] [סי' אפרים בית לשו"ת ציין רע"א ב.

נטילה. כדי בלע ליה אדמיקר ולכן עצמה, מהאש החום את שקיבל כיון טפי רותח צלי אבל בקליפה, סגי

נאסר הוא ולכן תתאה, להיות נהפך הוא הכותח לתוך שקע גוזלא הבר שכאשר סוברים והאו"ה שההגמי"י נקט יג] [ס"ק דעת החוות ג.

נטילה. כדי
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úòã úååçä [çé ÷"ñ] ç"øôä åáúë ,[äì úéàãë äòéã ìëì] åìåë øñàð øùáá íéò÷á ùéù àëéäã àøîâá øàåáîã àä ø÷éòá

ìëá äåùá úøæôúî äðéàå íéò÷áá úèùôúî äòéìáäã ,øéúäì éãë øùáá íéùéù éðäî àìã [áô 'éñ ú"åù] ñ"úçäå [ãé ÷"ñ]

,[äæá ì÷äì áúë äãåäé ãéäå] ,äëéúçä18181818úà êéìåî àåä àìéîîå ,äåùá øùáä ìëá àöîð ïéìáúäù ,ïéìáúá ìáåúîá ë"àùî

.[íòè êåøáä ìòáì êåøá éøîà úäâäá ë"ë] ,íéùéùá ìèáå äëéúçä ìëì äòéìáä

íéìëàî øàù åà øùá øîåìë] ùåáëá íâ íà á÷òé úçðîä ìù å÷éôñ úà åàéáä [ïåéìâá] à"òøå [àé ÷"ñ] äáåùú éçúôä

.ùåáëá øéúä äãåäé ãéáå ,êë åøñàð áìç êåúì åìôð øùàëù ïðéøîà [íéìùåáîë íðéã àîìòáù ,åùáëðù

.ììë ìùåáî åðéà íà óà ÷"ë øñàðù àèéùô çúåø éáâì êà ,ïðåöá à"îøä øéîçäù äî éôìå ïðåöá êééù äæ ÷ôñ

àåäù ïåéë åìåë øñàé óà éìåàå ,÷"ë ïàë øñàé ,ïðéøñà ùåáëá íâù ãö êäìù ,áìç åéìò êôùðù õåîç ïåôôìî ïåâëá î"÷ôðå

.[ïî÷ìãëå ìáåúî úøãâäá éåìú øáãä] .õîåçá åà çìîá ìáåúî

ìáåúîìáåúîìáåúîìáåúî øãâøãâøãâøãâ

úîçî ìëàð åðéàù ïôåàá ìáåúî àåä íà àìà åìåë øñåà ìáåúî ïéàù ,äãåäé íçì úéá øôñî àéáäù [åè ÷"ñ] úòã úååçá ïééò

.ïë áúë íãà úîëçä íâå ,äæì íéëñä úòã úååçäù òîùîå .øñåà åðéà äæî úåçôá ìáà ,åìåáéú

ïåðö ïåâë íéôéøç íéøáã øàù êà ,ìëàð åðéà àäéù ïðéòá çìîá ÷øù íéøáãä úåèùôù ,äæ ìò ÷ìç [äì ÷"ñ] äãåäé ãéáå

.íé÷ñåôä úîéúñ òîùî ïëå ,äìåáéú ïéðòì øáúñî ä"äå ,êë íéìëàðá óà íéôéøç ååä ,âåøúàå

.÷"ë òìáð ìåáéúä íåùîã ,äôéì÷ êéøö áìçì ìôðù ìáåúî éç øùáù à"áùøä áúë

áéáéáéáé ÷"ñ÷"ñ÷"ñ÷"ñ æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä éøáãéøáãéøáãéøáã øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá

ì÷éä à"îøäù óàã ,äáåøî ãñôäá óà åøñåàì ùé ,áìç êåúì éìö úçéìîë èòî çìîðù ïðåö éìö ìôð íàù [áé ÷"ñ] æ"èä áúë

ïéàé÷á åðà ïéàù [ä óéòñ] ìéòì à"îøä ÷ñô ,çåìî àåä íà ìáà ,çåìî éìöä äéä àì íà à÷åã åðééä äáåøî ãñôäá ïðåö éìöá

øåñàì àìå ì÷äì éãëù àöîð ë"àå ,äøéã÷ì çéìîë äæì íéñçééúî ãñôä íå÷îá àìùå ,äøéã÷ì äçéìî ïéáì éìöì äçéìî ïéá

ùåçì àìù éðùäå ,ïðåö éìöì ùåçì àìù ãçàä] äáåøî ãñôä ìù éìå÷ éøú øîåì ïðéòá [éìö úçéìîë çìîðù ïðåöä] éìöä úà

.äáåøî ãñôäá åìéôà ïéìé÷î ïéàã æ"èä úòãå ,[éìö úçéìîì

çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïåéëå ,àúééøåàã ìåùéá íäá äùòð íà àìà ,äàðäá áìçá øùá øñàð àìù ,æô 'éñ ùéøá øàáúð äæ óéòñá øàåáîä ïéãä ãåñé

.äàðä øåñéà íäá ïéà ,äøåúäî íéøåñà íðéà äùéáëå äçéìîù

ìùáî àöîðã ,äùéáë é"ò åà äçéìî é"ò áìç òìáù øùáä úà ìùáì äøåúä ïî øåñàã [à"ñ àö 'éñ] ìéòì à"òø áúë íðîà

.[ä ÷"ñ ä÷ 'éñ] ã"ååçä ë"ëå ,äàðäá ìëä øñàð ïë äùò íàå ,áìçå øùá äúò19191919

כתערובת זה שהרי שישים מהני מ"מ אך הבשר, בכל בשוה מתפזר החלב אין הבקעים דמחמת דאה"נ שכתב לד] [ס"ק יהודה ביד עיין .18

מין ביבש יבש בתערובת התורה דמן בשישים, ביטול בזה ויש ניכרים], ואינם בבשר מעורבים והם חלב שבתוכם בקעים [דיש ביבש, יבש

מותר. ה"ז שישים יש אם ה"נ וא"כ התערובת, כל את יבשל שמא שישים הצריכו ומדרבנן בתרי, חד בטל מינו בשאינו

לו פשיטא לא למה דבריו פירש ולא צ"ע", זה "וגם סיים ואח"כ התורה מן לאסור ג"כ שכתב ה] סוס"ק מ"ז קה [סי' בפמ"ג ועיין .19

זה. דין
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ä÷ä÷ä÷ä÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ

àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ
,[ïìäì øàåáéù] äùéáë øåòéù êùîá øúéä ìù ä÷ùîá øåñéà úëéúç äúøùð íàù åðééäå ,ìùåáîë ùåáë ïéãá ÷ñåò äæ óéòñ

.øúéäá øñàðå åîò åìùáúð åìéàë äæ éøä ,øåñéà ìù áèåøá øúéä úëéúç äúøùðù åà

ùåáë ,[éìöã çúåøë åðééäã (.æö óã) 'îâá øàåáîå] ,çúåøë àåä éøä çéìî ìàåîù øîàã [:àé÷ óãå :æö óã] 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.ìùåáîë àåä éøä

,äøåúä ïî àåä ìùåáîë ùåáë ïéãù [à"ñ ì ììë] øúéäå øåñéàä íùá [à ÷"ñ] äùî éëøãä áúëå20202020äøùðù øùá éáâì ÷øå

[á óéòñ] ä"åàä íù è÷ð ùåáë ÷ôñ ïéðòì ïëìå .ìåùéá é"ò ÷ø äøñà äøåúäù ïåéë [ïðáøã øåñéà àìà] äøåú øåñéà ïéà áìçá

.àìå÷ì à÷éôñ áìçá øùááå ,àøîåçì à÷éôñ ïéøåñéà øàùáã22222222 21212121

ùåáëùåáëùåáëùåáë äùòðùäùòðùäùòðùäùòðù ïîæäïîæäïîæäïîæä êùîêùîêùîêùî

:äùéáë øåòéù àåä ïîæ äîëá å÷ìçð íéðåùàøä

.à'éñ äöéá] éëãøîä àéáä ïëå ,úòì úòî àåä øåòéùäù áúëù à"áöéøä éøáã úà øàáî [àé 'éñ æ"ò é"ô] ù"àøä

éìåë äéì åøú éàã àåä ùåãéç áìçá øùáã [:ãî óã íéçñô] 'îâäî äéàøäå .[à"áöéøä íùá í"øäî íùá ãòøú

.àîåé éìåëã äùéáëá äøåúä ïî øñàð ïéøåñéà øàùáã àîìà ,äøåúäî øñàð àì àîåé

.áéåìéî é"ò àåäù íéøëð ìù íéð÷ð÷ øùëä ïéãî åúééàøå ,íéîé 'â àåä äùéáë øåòéùù áúë [ãòøú 'éñ äöéá] éëãøîä

.ä"éáàøäå íéàøéä úòã ïëù àéáäå ,íéîé 'âá åòìåá ïë åèìåôëå ,úòì úòî ïúåà äøòîå íéîé 'âì íéî

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìñ"ñ úåùòì ïéà äæ íòèîã [à ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå ,úòì úòî àåä øåòéùäù úåèéùôá åè÷ð à"îøäå ò"åùäå øåèä :

,ñ"ñ ùéã ïðéøîà àìã ,íéîé 'â ùáëð àìù òåãé êà ,úåòù ãë êùîá ùáëð íà ÷ôñ ùéù ïôåàá ïåâë ,ì"ðä íé÷ìåçä úèéùî

ùáëðù øåøá äæ ïéà ò"ìòî àåä äùéáë øåòéùã íéøáåñäë ì"úà óàå ,íéîé 'âá äùéáë øåòéùã íéøáåñäë äëìä àîù ÷ôñ

.[íéîé 'â àìå úåòù ãë ùáëðá ïðáøãá ì÷éä ïëìå ,÷ôñë úàæ áéùçäù (çì÷ 'éñ äáåùúá) ç"áìøäë àìãå] .ò"ìòî

ליה תרו דאי הוא, חידוש בחלב דבשר דאמרו מד:] [פסחים מהגמ' לעת מעת הוא כבישה ששיעור שלמדו מהראשונים משמע וכן .20

אסור. בישולי ליה בשיל [מדאורייתא] שרי בחלבא יומא כולי

שדין שכתבו מהאחרונים דיש שהביא א] ס"ק [מ"ז פמ"ג עיין וירתיח, האור על שיתננו בכדי ששיעורו השו"ע שכתב בציר כבוש ולענין

מהתורה. הוא זה דין שגם נראה הפוסקים דמסתימת כתב הפמ"ג אמנם בזה, נסתפק ב] [ס"ק ופלתי והכרתי מדאורייתא, ולא מדרבנן הוא זה

מהתורה אסור אינו שבישלו דדם דם, איסור לענין וכגון דבר, בכל נאמר לא כמבושל כבוש של זה שדין ט] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב .21

מהתורה. אסור שכבשו דם משא"כ מדרבנן, רק

עיוןעיוןעיוןעיון22. תוספתתוספתתוספתתוספת

מ"ז [פ"י תרומות ובמסכת מ"ז] [פ"ז שביעית במסכת משניות מכמה שהקשה כו] [סי' הנוב"י דברי את שהביא ג] [סוס"ק פת"ש עיין

וא"כ ספק, הו"ל כבישה שיש בש"ס להדיא נתפרשו שלא דבמינים הנוב"י כתב ולכן כבוש. נאסר גווני בכל דלא מהן שמבואר ואילך]

האחרונים הפוסקים אמנם אסור. כבוש דספק בפשיטות שכתב כהרמ"א ודלא ושרי, ס"ס הו"ל נוסף ספק מצטרף דכאשר לומר ראוי היה

כהנוב"י. כתבו ולא אסור כבוש שספק הרמ"א דברי את העתיקו
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øéöáøéöáøéöáøéöá äùéáëäùéáëäùéáëäùéáë êùîêùîêùîêùî øåòéùøåòéùøåòéùøåòéù

çìîä çë úîçîù íé÷ñåôä åè÷ð ïëì çìî äáøä åá áøåòîù ïåéëå ,åúåà íéçìåîù ïîæá íéâãî åà øùáî áæä ä÷ùîä àåä øéö

.ïé÷ùî øàùá øùàî øúåé øö÷ øåòéùá åëåúá ùåáë ìëàîä äùòð åúåôéøçå

.çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë àåä øéöá äùéáë øåòéùù [èî é"ñåñ ç"ô] ù"àøä áúëå

öä êåúá ääù àì ìëàîä øùàë óàã [íù] ù"àøä óéñåä ãåòìòåô øéöáù çìîä î"î ,ùåáëë åðéã ïéà ïëìå ì"ðä øåòéùë øé

ï"øäë àìãå ,ïîæ øåòéù ö"àå øéöá ìëàîä ìù äðéúðä íò ãéî àåä çúåøë çéìî ïéãù ù"àøä øáåñå] ,çúåøë çéìî ïéãë åá

øñåà åðéàå éìöã çúåøë àåä çéìîù ,àåä ùåáë ïéãì çéìî ïéã ïéá î"÷ôðäå .[ïîæ øåòéù êéøö çéìî ïéãì íâã øáåñä (:àî óã)

.åìåë øñåà ìùåáî éåäã ùåáë ë"àùî ,[åìåëá òôòôîù ïîù øáãá éøééî ë"àà] ÷"ë àìà23232323.äæ óéòñá ò"åùä ÷ñô ïëå24242424

ïéàù ïåéëã è÷ð à"îøäù íåùî åðééä åìåë øñåà çéìî íâù ç"åúä éøáãîå [ò é"ñåñ] à"îøä éøáãî [â ÷"ñ] ê"ùä àéáäù äîå

íà ïéá î"ð éàî äù÷é äúòîå ,åìåë øñåàã ïîù ïéãë øáã ìëá ïðéøîçî ïëì ùåçë øåñéàì ïîù øåñéà ïéá ïéçáäì ïéàé÷á åðà

íéùåçë øúéäå øåñéàá î"÷ôðã ê"ùä áúë äæìå ,åìåë ïðéøñà øåòéùî úåçôá íâ àä ,ääù àì ïéáì äùéáë øåòéù øéöá ääù

àøîåç ïéøéîçî ïéàã [è óéòñ ïìäì] à"îøä áúë ,çñôá õîç ïåâë ììë úéðåðîù åá êééù àìù øáã ïéðòìù åúðååëå ,'åëå ùîî

.÷"ë àìà øñåà åðéàå åæ

øåñéàá ì÷äì ùé ïðáøãáù ç"åúä óéñåä êà ,ùîî ùåçëá íâ øåñàì âäðîäù úàèç úøåúäî àéáä [çì ÷"ñ íù] ê"ùäå

.ïðáøã øåñéàá éøééàã ïàë óéñåäù äîá ê"ùä úðååë åæå ,ùîî íéùåçë øúéäå25252525

õîåçáõîåçáõîåçáõîåçá ùåáëùåáëùåáëùåáë

õîåçù çéëåäì êéøàä [á ÷"ñ] ê"ùäå .ùåáë æ"ä çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë øåòéù åëåúá ùáëð íàå øéöë õîåçã áúë ò"åùá

÷"ñ æîú 'éñ] à"âîäå .à"øâä ç"øôä åè÷ð ïëå ,[à"ñ ã÷ 'éñ] ìéòì ò"åùä áúëù éôëå ,úòì úòî ïøåòéùù ïé÷ùî øàùë åðéã

÷ìçì ùéã à"âîä è÷ð ïëìå ,[:áî óã úáù äðùîá ïåâë] øéöì õîåç 'îâá ååùä íå÷î ìëá éøäù ê"ùäë ì÷äì ïéàù áúë [çë

ð"à ,ã÷ 'éñ ò"åùä éøééà äæáù øëù õîåç ïåâë] ÷æç åðéàù õîåç êà øéöë åðéã ÷æç õîåç ,÷æç åðéàù õîåçì ÷æç õîåç ïéá

,÷æç åðéàù õîåçì ÷æç õîåç ïéá ÷ìéçå à"âîäë è÷ð [â"ñ çð ììë] íãà úîëçäå .ïé÷ùî øàùë åðéã [÷æç åðéàù ïéé ìù õîåç26262626

לקמן בע"ה זה דין ויבואר הכחוש, את מפטם דהשמן דמצינו פיטום של בדין תלוי הדבר שמן וההיתר שמן אינו שהאיסור במקרה .23

וט]. ה, [סעיפים

[ס"ק הפר"ח הקשה וכבר לקדירה, מליחה כדי שיעור ששהה אחר אלא כרותח נחשב מליח דאין כהר"ן השו"ע פסק [ס"ה] צא בסימן .24

ב]. ס"ק ש"ד פמ"ג [עיין אהדדי השו"ע דברי ה]

עיוןעיוןעיוןעיון25. תוספתתוספתתוספתתוספת

דינו כבישה שיעור ואחרי כ"ק, ונאסר כמליח דינו שבתחילה ציר, בתוך בשרייה שלבים שני דיש המבואר דלפי ג] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כתב

כדי אסורה היא עדיין מ"מ החתיכה, כל תיאסר דלא האיסור כנגד שישים ההיתר בחתיכת שיש באופן שגם נמצא כולו, ונאסר כמבושל

דינו שעות כד לאחר אלא שלבים שני בה שאין כציר, דינו שאין במשקה בכבישה משא"כ האיסור]. כנגד שישים בקליפה [כשאין קליפה

קליפה. כדי איסור בה ואין מותרת היא הרי האיסור כנגד ההיתר בחתיכת שישים יש אם כולו, ואסור כמבושל

אסמיך], [ד"ה בתוס' עיי"ש עד:], דף [פסחים מהגמ' תשובה עליה שאין ראיה הביא ה] [ס"ק דהכו"פ שכתב במוסגר עיי"ש אמנם .26

כבוש נחשב דאינו כלי משא"כ חזק, שאינו בחומץ אף שיתננו כדי בשיעור כבוש נעשה דמאכל מאכל, לבין כלי בין לחלק כתב ולכן

חזק. בחומץ אלא זה משיעור
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.úòì úòî éòá õîåçã ê"ùäë è÷ð [àò ÷"ñ æîú 'éñ] äøåøá äðùîäå

ù"ééáù"ééáù"ééáù"ééá ùåáëùåáëùåáëùåáë

.çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë àåä åá äùéáëä øåòéùù óéøç øáãë åðéã ù"éé íâã è÷ðù [åî ÷"ñåñ à"à æîú 'éñ ç"åà] â"îô ïééò

ìåìöìåìöìåìöìåìö ä÷ùîä÷ùîä÷ùîä÷ùî íðéàùíðéàùíðéàùíðéàù íéøáãáíéøáãáíéøáãáíéøáãá ùåáëùåáëùåáëùåáë ïéãïéãïéãïéã

'éô] åëåúá òðòåðúî àåä íà ÷ø ïîåùá ùåáë áùçð øáëòã øàåáî [ã÷ 'éñ é"áá úàáåîä à 'éñ ë ììë ú"åù] ù"àøä éøáãî

.ùåáë ïéã ïéà øúåé êéîñ ä÷ùîáã äæî øàåáîå .[éìëä íéòðòðî øùàë

åéìò äîú â"îôäå .ä÷ùî ïéã ùé çø÷ìù ïåéë ,çø÷á íâ ùåáë ïéã ùéã áúëù àèåæ åäéìàä éøáã àéáäù [à ÷"ñ æ"î] â"îô ïééò

.çø÷á ì÷äì úåèéùôá è÷ð [à ÷"ñ íéùåãéç] ã"ååçäå .äáåøî ãñôäá ô"ëò ì÷äì íééñå ,ùåáë ïéã äæá ïéà äøåàëìã áúëå

ïéàù [ãòøú 'éñ äöéá] éëãøîä íùá [à ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë [ä÷ùîá íééåøù íðéàå] äæá äæ íéòâåðä íéçì íéìëàî éðù éáâì

.ùåáë ïéã äæá

äùòð äæ ïôåàáù áúëù [åî ÷"ñåñ à"à æîú 'éñ ç"åà] â"îô ïééò ,çéôèäì î"ò çôåè àåä íéìëàîä ïéáù ä÷ùîäù äø÷îáå

çéôèäì î"ò çôåè ù"ééä íàã ,âãä úîå úåîé àìù éãë âã ìù åéôá ù"éé íò õîç úñåøô åçéðäù äø÷îá éøééàã ù"ééò .ùåáë

.[óéøç ù"ééäù ïåéë ,çéúøéå øåàä ìò åððúéù éãë øåòéùá àìà ò"ìòî ö"àã áúëå] .õîçá ùåáë æ"ä.28.28.28.28 27272727

עיוןעיוןעיוןעיון27. תוספתתוספתתוספתתוספת

בלחבלחבלחבלח לחלחלחלח כבושכבושכבושכבוש דיןדיןדיןדין

בזה זה מתערבין הם הרי לחים בדברים אך בלול, בדבר המעורב גוש בדבר אלא שייך אינו כבוש דדין א] ס"ק ריש [מ"ז הפמ"ג כתב

נימא האם מזה, זה המשקין את להפריד אח"כ שיוכל באופן לעיין ויש כבישה. ללא גם התערובת נאסרה דכבר והיינו זה, את זה ואוסרין

בל כבר כבישה שיעור שהו ההפרדה.שאם מהניא ולא מזה זה עו

ויקחו למטה הדם שישקע עד החלב את ישהו מהבהמה, שחלבו החלב בתוך דם מצאו דאם שכתב לו] סעיף סו [סי' השולחן בערוך ועיין

דין דיש דס"ל ומבואר הדם. מטעם החלב בלע דכבר תקנה, לו אין שוב כבישה שיעור הדם עם החלב שהה אם אך מלמעלה, החלב את

בלח. בלח גם כבוש

ז] אות ג סי' ומצה חמץ [ערך חמד השדי לדברי וציין בלח, בלח כבוש דין דאין דנראה כתב ה] אות נד סי' [ח"א שלמה מנחת ובספר

כן. שכתב

עיוןעיוןעיוןעיון28. תוספתתוספתתוספתתוספת

רצופותרצופותרצופותרצופות שאינןשאינןשאינןשאינן שעותשעותשעותשעות כדכדכדכד

הביאו ואח"כ המים את שפכו לעת מעת בתוך דאם שפירא מהרא"ש בשם ב] אות כד [כלל יעקב המנחת בשם א] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב

בכה"ג. להתיר ראוי מרובה דבהפסד הפמ"ג וכתב הפסק, בלי רצופות שעות כד דבעינן משום בתוכם, כבוש נעשה המאכל אין אחרים, מים

[שער תערובות לדיני בפתיחה עצמו והפמ"ג ברציפות. מעל"ע דבעינן כתב טו] ס"ק הט"ז על קלה [סימן הכסף בנקודות הש"ך גם אמנם

ברציפות. היינו דכבוש בפשיטות כתב פ"ג] ריש ח"ב התערובות

ושוב מהמים להוציאו יכול למרור, ויפסל נכבש יהא שלא וחושש במים המרור שרוי דאם יד] ס"ק א"א תעג סי' [או"ח הפמ"ג כתב וכן

א"כ כבישה, עושה להטפיח ע"מ טופח בשיעור דמשקה מו] סוס"ק א"א תמז סי' [או"ח מהפמ"ג לעיל שהובא מה לפי והנה להחזירו.

להטפיח, ע"מ טופח משקה עליו שאין באופן נתייבש הכבישה מן המאכל את הוציאו שכאשר באופן הנ"ל הציורים כל לאוקמי צריך

יעקב. שב תשובת בשם ב] ס"ק [חידושים והחוו"ד כט] [סעיף שם הגר"ז גם כתב וכן וצ"ע.
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íéìëáíéìëáíéìëáíéìëá ùåáëùåáëùåáëùåáë

:íéðåù íéðôåà ïéá äæá ïéçáäì ùéå ,íéìë éáâì íâ øîàð ùåáë ïéãã åè÷ð íé÷ñåôä

.àéìëä éáåò ìëù [ç ïéã á ììë] øúéäå øåñéàä áúë .åøñåàå éìëá òìáð ,úòì úòî øåòéù éìëá ääùù øåñéà ä÷ùî

.éìëä éáåò ìë ãâðë íéùéù ïéà íà ìëàîä øñàé äæ éìëá øúéä éìëàî äúòî ìùáé íà ïëìå ,øñàð29292929àéáä ïëå

.äëìä ïëã [à ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå ,ä"åàäî [âé ÷"ñ çö 'éñ] ê"ùä íâ30303030

.áî êùîá øúéä ìù ä÷ùî åëåúá ääùù øåñéà òåìá éìë.éìëä éáåò ìëî òìåáå åëåúá ä÷ùîä ùáëð úòì úò31313131

øåòéùá î"î ,ìùåáîë ùåáë ïëàã éäðã åäîú [á ÷"ñ] ê"ùäå [à ÷"ñ] æ"èäå ,øñàð ä÷ùîäã øúéäå øåñéàä áúëå

.øñàð øúéää ïéàå éìëá òåìáä øåñéàä íâôð øáë ò"ìòî

:íéðåøçàá íéöåøéú äîë äæá åðéöîå

.àåá ùéù éìëã åáúë [íà ä"ã ç"ñ æîú 'éñ ì"äáá àáåäå ,à ÷"ñ ä÷ 'éñ] ùãç éøôáå [èñ 'éñ] ììä úéá øôñá

ì"ñ àìà äæ ùåãéçì ì"ñ àìã øàåáî (äîú 'éñ) ø"àäå æ"èäå ê"ùä éøáãîå] .íâôð åëåúáù òåìáä ïéà ,ä÷ùî

.[òåìáä íâôð éðååâ ìëáù32323232

.áéøçà àåä òåìáä ìù äîéâôä ïîæå ,úåòù ãë óåñá àåä ùåáëá éìëä ìù äèéìôä ïîæã áúë [à ÷"ñ æ"î] â"îôä

äçåã êà ,ä÷ùîä øñàéù øùôà ,øúéä ä÷ùî åá åðúðå åäåçéãä éìëá øåñéàä òìáðùë ãéî íà ïëìå ,úåòù ãë

.äæ ïôåàá ä"åàä éøáã ãéîòäì àåä

.âúðéì àìà úòì úòî åðéà éìëá òåìáä ìù äîéâôä ïîæã [ä"ñ â÷ 'éñ] é"áá åàáåäù úåèéùäìã áúë éúìôå éúøëä

,äìéì úðéì åéìò äøáò àì ïééãòå úåòù ãë éìëá ùåáë ä÷ùîäù øåéö ì"çëùî æ"éôìå ,óåöøå íìù äìéì ïðéòá ,äìéì

íìù äìéì åéìò øåáòéùë àìà íâôð òåìáä ïéàã øúéä ä÷ùî åá ïúéð ë"çàå ,äìéìä òöîàá øåñéà òìá éìëäù ïåâë

שלא כיון כבוש הוי אפ"ה שוטפים, שהמים בנהר כבוש דבר גם אלא מים, באותן שעות כד שיהיה דא"צ א] [ס"ק יהודה היד כתב ומ"מ

נתערב ואם כמבושל, דינו ורגע רגע בכל מעתה לעת, מעת במים שרוי היה בשר אם זה דמטעם יהודה ביד כתב עוד בכבישה. הפסק היה

לו]. כא, אות ח"ב תערובות [הלכות דניאל חמודי בספר בזה חקר דכבר והביא ונאסר. בבשר מיד נבלע הוא הרי במים חלב עכשיו

תסז [סי' במשנ"ב וע"ע נתרככה, שהחיטה משעה לעת מעת דמונין כתב מא] ס"ק תסז [סי' שהגר"ז שהביא א] [ס"ק יהודה ביד עוד עיין

ע"ז, ותמה שמואל המקום בשם זו סברא הביא יהודה והיד חמץ, נעשתה שהחיטה משעה רק המעל"ע דמונין דסובר שמבואר עט] ס"ק

שעו כד במים שרויה שהחיטה נתחמצה.דכיון עכשיו רק אם אף שבה הטעם את מיד פולטת היא הרי ת

ומבואר מבפנים, העץ את יקלף אם סגי יין בו ששהה עץ דכלי מבואר סי"ג] קלה [סי' בטושו"ע המובאים הרשב"א דמדברי כתב הט"ז .29

היין שהה כשלא מיירי שם בשו"ע שהובא מה דכל כתב לג] ס"ק קלה [סי' הש"ך אמנם לדינא. הט"ז נקט וכן מכ"ק, יותר בולע דאינו

שרי, מעל"ע בתוכו היין ששהה ידוע שלא דכל ט] ס"ק קלז [סי' הש"ך וכתב נאסר. כולו מעל"ע שיעור שהה אם אך מעל"ע, שיעור בכלי

נכרים. של יין בענין טובא ספיקי דאיכא כיון

[הנ"ל] או"ה בספר משמע וירתיח, האור על שיתננו כשיעור כלי בתוך ששהה טמאים דגים ציר כגון איסור של חריף משקה ולגבי .30

[שם ובש"ך ס"כ] סט [סי' ברמ"א מבואר וכן כ"ק. בשיעור הכלי אוסר האו"ה דלפי די"ל כתב א] ס"ק [מ"ז והפמ"ג אוסרו. הוא שאין

פב]. ס"ק

סח] [ס"ק וש"ך מא] ס"ק סט [סי' ט"ז עיין וירתיחו, האור על שיתננו בשיעור היתר של ציר בתוכו ששהה איסור של כלי ולגבי .31

פולטת מליחה שאין והיינו בכלים מליחה דאין להא זאת קישר [והש"ך זה. זמן בשיעור כלום מהכלי לפלוט הציר בכח דאין שכתבו

מהכלי]. כלום פולט הציר אין המליחה מחריפות הנובע כבישה בשיעור גם וה"נ בתוכו), מבליעה (רק כלום מהכלי

קנז], ס"ק שם ובשעה"צ קכב, ס"ק תנא וסי' לט, ס"ק תמז [סי' המשנ"ב כתב וכן הבלוע, נפגם מעל"ע אחר דאכן הפמ"ג נקט להלכה .32

ו]. ס"ק קיט סי' [או"ח החזו"א נקט וכן
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äëìää òøëåäù óàã ô"åëä áúëå .úøçîìù äìéìä òöîàá àäé äùéáë øåòéùå ,úøçîìù äìéìä óåñá åðéééäå óåöøå

úðéì åëéøöäù úåèéùì àøîåçì ùåçì ùé äæ ïåãéðá ïëìå ,àìå÷ì àìå àøîåçì àìà äæ ïéà ò"ìòî úåòù ãë ïðéòáã

.øåñà æ"äå äìéì

.ã.øñàð æ"äå òåìáä úà çáùì éìçî àåä éøä ,óéøç àåä úåòù ãë éìëá ääåùä ä÷ùîäù äø÷îá

õåçáîõåçáîõåçáîõåçáî øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà åáåáåáåá ÷åáãù÷åáãù÷åáãù÷åáãù éìëáéìëáéìëáéìëá ùáëðùùáëðùùáëðùùáëðù øúéäøúéäøúéäøúéä ä÷ùîä÷ùîä÷ùîä÷ùî

øåñéà åá ÷åáãù éìëá øúéä ìù ä÷ùî ùáëð íàã áúëù [ì ÷"ñ à"à æîú 'éñ ç"åà] â"îôä úà àéáäù à"òø úåäâäá ïééò

åðéãã ä÷ùîä øñàð ,õåçáî.ò"öá íééñ â"îôä íðîà ,åá ÷åáãä øåñéàäî òìåá äéä éìëá ä÷ùî ìùáúî äéä íàå ,ìùåáîë

.ù"ééò ,ìùåáîë ùåáëäã åøîà øáã ìëì àìã ,äæá ì÷äì úåèéùôá áúë [à ÷"ñ] äãåäé ãéäå

úëúîúëúîúëúîúëúî éìëáéìëáéìëáéìëá ùåáëùåáëùåáëùåáë

â"îôäå .äæá ì÷äì àøáñ òãé àìã áúë [íù] æ"èäå ,úëúî éìëá úìòåô äùéáë ïéàã ì÷äì áúë ä"åàäã àéáä [à ÷"ñ] æ"èä

ïîéñáù] íéøëð ìù ïééä éìë éðéãì äùéáë éðéã äîéã ä"åàäù êåúîã áúë [ä úåà â ììë] á÷òé úçðîäã àéáä [à ÷"ñ æ"î]

.äùéáëá íâ øéîçäì ùé ïëì ,øéîçäì ÷ñô [ç"ñ íù] ò"åùäå ,íéøåñà úëúî éìë íà íéðåùàøä å÷ìçð ïééä éìëáå ,[äì÷33333333

áìçááìçááìçááìçá øùááøùááøùááøùáá äùéáëäùéáëäùéáëäùéáë

êøã àìà áìçá øùá äøåú äøñà àìã [.ç÷ óã] 'îâá øàåáîë äøåú øåñéà äæá ïéà ,áìç éúéæ íéùåìùá ùáëðù øùá úéæë

øùáá øúåî ùåáë ÷ôñã à"îøä áúë ïëìå ,íéøåñà íäéðù áìçäå øùáäã åðééäå ,øåñà æ"ä ïðáøãîã íé÷ñåôä åáúëå .ìåùéá

.àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ éåäã íåùî áìçá

ùåáë ÷ôñá éìåàå ,áìçá øùá ìùáî àöîðã ,äæá åùáëðù áìçä úà åà øùáä úà ìùáì äøåúä ïî øåñàã à"òø áúë íðîà

.àøîåçìå àúééøåàã à÷éôñ éåäã ìùáì øåñà

æàå øùáä íòè ãâðë íéùéù åá àäéù ãò [áìç åá ùáëð íà ÷ôñ ùéù] áìçä ìò óéñåäì äúòî øúåî íà à"òø ÷ôúñðå

ïéàã ì"é ÷ôñ ÷ø éåäã ïåéëã ãåòå .øåñéà ìèáî äæ ïéàù øùôà ë"à ïðáøã ÷ôñ éåäå ìéàåä úåúùì øúåî åéùëòù ïåéëã ,íìùáé

.äìéçúëì øåñéà ìåèéá äæá øåñàì34343434

áèåøìáèåøìáèåøìáèåøì õåçõåçõåçõåç äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç úö÷îúö÷îúö÷îúö÷î

,øúåî áèåøì õåçù äîã [à ïéã ì ììë] ä"åàä úòã ,áèåøì õåçîù äëéúçä úö÷î ìà úòôòôî äùéáëä íà å÷ìçð íé÷ñåôä

åáúë êà ,íéøîåà ùéë ïéøéúîä úòã úàå àîúñá úøñåàä äòéãä úà àéáä à"îøä .øåñàì ù"éøäî íùá ä"åà úäâä úòãå

[סי' פסח דבהלכות מהא המנ"י והקשה אסורים. אינם זכוכית של יין כלי דהא להקל, יב] אות פה [כלל המנ"י כתב זכוכית כלי ולגבי .33

היקל א] ס"ק [מ"ז והפמ"ג פסח. בדיני שהחמירו היא דחומרא דצ"ל המנ"י וכתב חרס, ככלי זכוכית בכלי הרמ"א החמיר יא] סעיף תנא

מרובה. הפסד במקום רק זכוכית בכלי

שמותר כיון איסור מבטל זה דאין לדון יש החלב שתיית איסור שלגבי דנהי רע"א, על הקשה בבשר] ד"ה [ביאורים השולחן בדי ובספר .34

דאורייתא, ספיקא משום לבשלו אסור דכרגע הבישול, איסור את שמבטל משום חלב בו לערב אסור יהא מ"מ החלב, את לשתות כעת

ביטול של זה דאיסור לומר שדן כשהדיחם] ד"ה ס"ו פז [סי' לשיטתו אזיל דרע"א די"ל הבדה"ש וכתב זאת. מתירה החלב והוספת

עיי"ש. בישול, איסור לענין ולא והנאה אכילה איסור לענין אלא נאמר לא לכתחילה איסורין
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ïë åðéà àëä ,àîúñá àéáäù äòéãäë ø÷éòì è÷ð à"îøäù ïðéøîà àîìòáã óàã [à ÷"ñ ã"ù â"îôá àáåîå â"äðë] íé÷ñåôä

.[à ÷"ñ] ê"ùäå [á ÷"ñ] æ"èä åè÷ð ïëå ,äæá ì÷äì è÷ð úàèç úøåú øôñáù ïåéë

,ê"ùä ìò ÷ìçð [æè úåà áë ììë] á÷òé úçðîäå .áèåøì õåçî íâ òôòôî àåä éøä ïîù àåä ä÷ùîä íàã ê"ùä áúë íðîà

ïðéøîà øéöá ùåáë éáâì ÷øå ,ïîù àåä íà óà äìòîì òôòôî áèåøä ïéà äùéáëáã àéãäì òîùî ç"åúäå ä"åàä ïåùìîã áúëå

ôòôì åòáè çìî åá ùéù êåúîãäáåøî ãñôäá äæá ì÷éä àðéãìå ,åéøáã àéáä [à ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .ïîù àåä íà äìòîì íâ ò

.[áèåøì õåçî óà åìåëá òôòôî àåä éøä ïîù àåä íàã ïðéè÷ð ò"åëì ,øéö åîë çåìî ä÷ùîá êà] .òôòôî åðéà ïîù áèåø óàã

ùåáëùåáëùåáëùåáë ÷ôñ÷ôñ÷ôñ÷ôñ

àéáðå ,úå÷æçå úå÷éôñ úåëìäá íéðåãéð äîëá ïàë åëéøàä íé÷ñåôäå ,àúééøåàã à÷éôñ øàùë àøîåçì ùåáë ÷ôñù à"îøä áúë

:äøö÷á íéøáã äîë äæá

.àíâ áúë êëå ,øñàð àìù øúéä ú÷æç ìëàîì ùéã ,àø÷éòîã ä÷æç ïéãî ùåáë ÷ôñ øéúäì ùéã áúë [â ÷"ñ] æ"èä

úåòù ãë åá ääù íà àåä ÷ôñäå [àëôéà åà] øúéäá äøùð øåñéàäù íéàåø åðà íàã áúë ë"äå÷ðá ê"ùäå .ô"åëä

.[äàøðå ä"ã á"÷ñ àì 'éñ] à"åæçä áúë äæ ïéòëå ,ä÷æç ìò äæá ãéîòäì ïéà ïëìå àúåòéø åæ éøä

øåñéàäù ïåéëã íéøáåñä íé÷ñåô ùéã ,øåñéà åá áøòúð àìù øúéäì ä÷æç ùé íà ïåãéðá ïåãì åðëøàäù [à"ñ åö 'éñ] ìéòì ïééòå

,æ"èä éøáãîå .[á ÷"ñ ù"úôá ù"ééò] ä÷æç ïéã äæá øîåì ïéà åá áøåòî àåäù àìà åîöò øúéää ïéã úà äðùî åðéà áøòúîä

.úáåøòúá àø÷éòîã ä÷æç ùéã ì"ñ àìà ,åæ àøáñì åúçð àìù äàøð ïàë [àì 'éñ] à"åæçäå [ïàë] â"îôä ,ô"åëä ,ë"ä÷ðä

.áïðéøîçîå ä÷æçà éî÷åàì êééù àì äæá ,íéìëä åáøòúðå ùáëð àì éðùáå øåñéà ùáëð ãçàáù íéìë éðù åéäù äø÷îá

.ò"åëì å÷éôñá

.âåá äéäù åð÷éæçð øúéä ä÷ùîá éåøù øåñéà åðàöî íàã åðééäå ,ïîæì ïîæî íé÷éæçîã ïðéøîà íà íé÷ñåôä åðã ãåò

,àø÷éòî ÷åãá äéä àì éìëä íà àìà åæ ä÷æç ïðéøîà àìã áúë [â ÷"ñ æ"î] â"îôäå .ùåáëá ì"ðëå úåòù ãë éðôìî øáëìáà

àìù øåøáù ïôåàáã ë"ùî ù"ééòå] .øçåàî øúåé øåñéàä ìôðù àø÷éòîã ä÷æçà äéì ïðéî÷åî ,øåñéà åá äéä àìù ÷åãá äéä íà

.[àø÷éòîã ä÷æçì àúåòéø æ"ä åéùëò øåñéàä ìôð

.ãíå÷îî øåñéà åá áøòúðù éìëä úà åøéáòä íà åðééäã ,íå÷îì íå÷îî ïé÷éæçî ïéàíå÷îá éìëä äéä àìå íå÷îì

ë"àã ,úåòù ãë éðôì øåñéàä åá äéäù ïé÷éæçî àìã åáúëù íé÷ñåôäî ùé ,øåñéà åá àöîðå úåòù ãë êùîá ùãçä

÷"ñå æè ÷"ñ æñú 'éñ] à"âîä äæá êéøàä øáëå .íå÷îì íå÷îî øåñéà ïé÷éæçî àìå ,øçàä íå÷îá ìôð øåñéàäù ì"ö

'éñ ö"äòù] á"ðùîá ïééòå .äæ ìëá ò"öã íééñå ,íå÷îì íå÷îî ïé÷éæçî ïéàã øîåì äèð àåä íâù â"îôá ïééòå ,[äë

.íå÷îì íå÷îî ïé÷éæçî ïéàã åæ àøáñ àéáäù [æô ÷"ñ æñú

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
øàåáîë ,ùàäî åäåøéñäù øçàì óà ìùáî ïåùàø éìëã ïðéè÷ðå .ìëàîä ìùáúð åáå ùàä ìò ãîòù éìëä àåä ïåùàø éìë

.ïéìáú ïëåúì ïúé àì íéçúåøî ïøéáòäù äøéã÷äå ñôìéàä [.áî óã] úáù äðùîá

'îâäî äéàøå .ùàäî øñåäù øçàì óà äøåúä ïî ìùáî ïåùàø éìëù [âé ÷"ñ äæ óéòñ] à"øâäå [çé ÷"ñ çñ 'éñ] ç"øôä åáúëå

øåñéà ùé äæáù ,ïåùàø ñôìéàá äìòé àîù äøéæâ ïçìåùä ìò ãçéá äðéáâå øùá úåìòäì àìù åøæâù äá øàåáîù [:ã÷ óã ïéìåç]
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.àøîâá ù"ééò ,äøåúä ïî áìçá øùá ìåùéá35353535

ú÷öîú÷öîú÷öîú÷öî ïéãïéãïéãïéã

åðàáäù äîáå [ì ÷"ñ] æ"èä éøáãá [è"ñ áö 'éñ] ìéòì ïééò ,ø"ëë äðéã íà ø"ëî íéçúåø íéî íò ÷øî äá åáàùù ú÷öî ïéðòì

.íù

ìéùáúäìéùáúäìéùáúäìéùáúä åðîîåðîîåðîîåðîî ÷øåäù÷øåäù÷øåäù÷øåäù ïåùàøïåùàøïåùàøïåùàø éìëéìëéìëéìë

.ø"ë ïéã äæá ïéàã äàøðã áúëù [ì ÷"ñ áö 'éñ] æ"è ïééò ,íç àåä ïééãòå åáù ìéùáúä ïî ÷øåäù ïåùàø éìë ïéðòá

íéèòåî íéî åëåúá ïúé àì ïéçúåøä íéîäî åäðéôù íçéîã [.àî óã] úáù äðùîäî äæ ïéã ìò úåù÷äì ùéã øàáúî áö 'éñáå

.åéìò ø"ë ïéã î"î ,åéîéîî ø"ëä ÷øåäù øçàì íâã øàåáîå ,åëåúá ìùáúäì íééåùòä36363636[ä ÷"ñ æ"î æðø 'éñ ç"åà] â"îôáå

.åìùáúé íéî åá åðúé íàå ø"ëë åðéã ùàäî øñåäù ø"ëù áúë

åáåáåáåá úãìåñúãìåñúãìåñúãìåñ ãéäãéäãéäãéä ïéàùïéàùïéàùïéàù ïåùàøïåùàøïåùàøïåùàø éìëéìëéìëéìë

ìò ãîåòù ø"ëá ì÷äì àðéôúñî ì"æå áúëù [àò 'éñ øùáä ìë ÷øô] ù"ùéá ì"ùøäîä éøáã úà àéáäù [ä ÷"ñ] ê"ù ïééò

.ì"ëò éîìùåøéá àúéàãë ø"ëì ä÷çøä åùòã ,åá úãìåñ ãéä ïéàù åìéôà íç àåäù ïîæ ìë ùàä37373737òîùî íé÷ñåôä áåøîã áúëå

ì÷äì.åá úãìåñ ãéäùë øáåãîù äàøð øúåéã áúë éîìùåøéä éøáã éáâìå ,äæá

.åì äãåä ê"ùä ìòáù óéñåäå ,ì"ùøäîä øåàéáë éîìùåøéá ø÷éòäã áúëù á÷òé úéá ú"åùî àéáä [å ÷"ñ] ù"úôä

הרי"ף] מדפי כ. דף שבת [מסכת הר"ן נקט תחתיו, מהלך שהאור כל ברור חלוט דאיזהו שכתב הי"ח] שבת [פ"ג הירושלמי ובדעת .35

אף מבשל שכ"ר סובר הירושלמי דגם ביאר יג] [ס"ק והגר"א הנ"ל]. סח [סי' הפר"ח כתב וכן מה"ת, מבשל אינו האש מן שהוסר דכ"ר

מהאש. שהוסר לאחר אף חייב תחתיו מהלך והאור האור על שנתבשל דכל הירושלמי וכוונת מהאש, שהוסר לאחר

חילוקים: כמה בזה ונאמרו שני, לכלי הרחקה עשו ולא ראשון לכלי הרחקה דעשו איתא [שם] בירושלמי והנה

רבנן ורק התורה, מן מבשל אינו הירושלמי שלדעת מהאש, שהוסר בכ"ר דמיירי פירש שם] ברשב"א גם והובא עד: דף [ע"ז הרמב"ן א.

יח]. ס"ק סח [סי' הפר"ח גם כתב זה וכביאור שני, בכלי זו גזירה גזרו ולא האש, שע"ג כ"ר אטו גזירה ואסרוהו הרחקה עשו

בסעיף להלן זה נידון ויבואר שני, בכלי כן אסרו ולא והרחקה, גזירה מחמת בו סולדת היד כשאין אף ראשון כלי דאסרו פירש היש"ש ב.

זה.

בכלי ולא ראשון בכלי רק נאמרה זו וגזירה בירושלמי, מיניה לעיל שהוזכרה הפשר לגזירת מתייחס שהירושלמי פירש יג] [ס"ק הגר"א ג.

שני.

שהוציאוה שהכף דאפשר סברא לצרף התה"ד וכתב ריקה, והוציאוה לתבשיל שהוכנסה בכף העוסק קפג] [סי' התה"ד לדברי ציין הט"ז .36

דכל י"ל מהתבשיל חומה את שקיבלה דכיון לתבשיל, שהוכנסה הכף לגבי אלא כן דן לא שהתה"ד יתכן אמנם שני. ככלי דינה ריקנית

באופ ביאר לב] [סי' והחזו"א כ"ר. דין בו יש שהורק לאחר דגם יודה התה"ד שגם אפשר ממש בכ"ר אך כ"ר, אינה תו ממנו ןשהתרוקנה

ריקנית. לכף מליאה כף בין חילוק דאין וכתב התה"ד, של ספיקו את אחר

לחומרת מקום אין דבריהם ולפי הירושלמי, שכתב זו הרחקה בענין אחרים ביאורים כתבו והגר"א דהפר"ח שהבאנו בהערה לעיל ועיין .37

היש"ש.
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìäàøð àì íé÷ñåôäîù óà ,êë úåøåäì ùé äôéì÷ ïéãë øåñàì øéîçä [â"ñ âë ììë] úàèç úøåúäù ïåéëã ê"ùä áúë :

.øéîçäì38383838

.á"ñéä ïéàù ø"ëá ììë øéîçä àìå ì"ùøäîä ìò ÷ìåç [à ÷"ñ ãö 'éñ] æ"èä

ïëå ,ùàä â"òù ø"ë è÷ð äìòîì äàáåäù ì"ùøäîä ïåùìá ,ùàä ìò åðéàù ø"ëá íâ úâäåð éà ì"ùøäîä ìù åæ ä÷çøä ïéðòì

íâ .ùàä â"ò åðéàù ø"ëá íâ ä÷çøä åùòù áúë [ã ÷"ñ æ"î] â"îôä íðîà ,[ç ÷"ñ] ù"úôá àáåîä ïç úåàåùú ú"åùá è÷ð

úçðîá øàåáîëå ,éìëá àìå ìëàîá ÷ø äæ ïéã à"îëçä è÷ðå] ,ùàä ìò åðéàá íâ åæ ä÷çøä áúë [à"ñ èð ììë] íãà úîëçä

.[äøòäá àáåîä á÷òé

ïåùàøïåùàøïåùàøïåùàø éìëîéìëîéìëîéìëî éåøéòéåøéòéåøéòéåøéò

:éðù éìëë éåøéòù åà ,èéìôäìå òéìáäì ïëå ìùáì çë åì ùéå ø"ëë åðéã íà ïåùàø éìëî éåøéò ïéãá å÷ìçð íéðåùàøä

.à,éðù éìëë éåøéòã [äøéò ä"ã :äö óã íéçáæ 'ñåú] í"áùøä úòã39393939,.èé óã á"á é"øã úåéìò] äðåé åðéáø úòã ïëå

â"ô] éîìùåøéá ã"î ãç úòã ïëã àéáäù äðåé åðéáøá ù"ééòå ,[áøäå ä"ã .áë óã úáù ó"éøä ìò ï"øá íâ àáåäå

í"áùøäî çëåîã [ä ÷"ñ] ê"ùä áúëå ,éîìùåøéáù úåòéãä éúù úà àéáä [.ë óã úáù â"ô] ï"øä íâå ,[úáù

.ãçàë èéìôîå òéìáî àì êà ,äôéì÷ éãë èéìôî åà òéìáî éåøéòã40404040

.áäàúúã ì"éé÷ã óàå ,ìùáîå ïåùàø éìëë éåøéòã [íà ä"ã :áî óã úáù 'ñåú ,:äö óã íéçáæ 'ñåú] é"øå ú"ø úòã

.äôéì÷ éãë ìùáî î"î øáâ41414141

ì"ùøäë àìãå ,÷"ë àìà èéìôîå òéìáî åðéà ïë ÷"ë àìà ìùáî éåøéò ïéàù íùë ú"ø éôìã çëåîù [ä ÷"ñ] ê"ùä áúëå

.åìåëá òéìáî éåøéò ú"ø éôìã áúëù [áñ 'éñ] äáåùúá42424242

המנ"י וכתב בו. סולדת היד אין אם כלל איסור שאין פסק יב-יג] אות נז [כלל עצמו דהתו"ח תמה ד] אות כג [כלל יעקב והמנחת .38

נאסר. אינו וכלי יס"ב, שאין אף כ"ק נאסר דמאכל כלי, לבין מאכל בין מחלק שהתו"ח די"ל

עילאה א"כ ככ"ר עירוי ואם גבר, דתתאה מהא דבריו את למד שהרשב"ם שכתבו אבל] ד"ה מב: דף שבת וכן [זבחים בתוס' עיין .39

דהרשב"ם וצ"ל כ"ק. מבשל ליה דאדמיקר קליפה, כדי מבשל מ"מ גבר תתאה דגבי דוחים, סט"ז] שבת [פ"ג והרא"ש ותוס' ור"ת גבר.

עדיין באויר בעודו העירוי דעצם לכאורה משמע הרשב"ם ומדברי כ"ק. מבשל ליה דאדמיקר אמרינן לא אך אמרינן, בלע דאדמיקר סובר

ואילו בזה. לעיין ויש וצ"ע], מבשל דעירוי רשב"ם יודה גבר עילאה דס"ל לרב [ולכאורה מצטנן, הוא בתתאה בפגיעתו ורק נצטנן, לא

מבשל. ואינו ככ"ש אלא ככ"ר אינו כבר מהכ"ר העירוי כשיצא דמיד דס"ל מבואר, להלן המובאים יונה רבינו בדברי

ע"ג מכ"ר לערות התיר שהרשב"ם מזה הוא כאחד, מפליט או מבליע לא אך מפליט או מבליע עירוי הרשב"ם דלפי הש"ך של מקורו .40

די"ל כתב ד] ס"ק ט [סי' והחזו"א מליחה. ליה תהני לא ותו ומבליעו וחוזר הדם את מפליט שהעירוי חשש ולא למולגה, ע"מ תרנגולת

הרשב"א בתשובות כמבואר הדם את להוציא מליחה מהניא בישול כאן שאין כיון מ"מ ונבלע, וחוזר יוצא שהדם דזה סובר דהרשב"ם

תתמה]. [סי'

כלים אבל עירוי, ע"י איסור שבלעו כלים דהניחא דוחים ותוס' עירוי, ע"י כלים להגעיל התיר שר"ת הביאו צה:] דף [זבחים תוס' .41

סבר עצמו שר"ת לכאורה ומשמע כ"ק. אלא מבשל שאינו עירוי ע"י יוגעלו איך עוביים, בכל באיסור בלועים והם כ"ר לתוך שהוכנסו

בפשיטות כתב סט"ז] שבת [פ"ג הרא"ש וכן גבר, דתתאה דינא מכח דבריו דוחין ותוס' ממש, ראשון ככלי הכלי עובי בכל מבשל דעירוי

כ"ק. רק מפליט שעירוי כיון עירוי ע"י בכ"ר שבלעו כלים להגעיל דאין

בישול בין חילוק שיש חזינן הרשב"ם שלפי כתב רק בכולו, מבליע העירוי דר"ת דאליבא שכתב למה ברורה ראיה הביא לא הרש"ל .42

והפמ"ג בכולו. יבליע מ"מ כ"ק אלא מבשל אינו דעירוי דנהי ר"ת, לפי גם כן י"ל א"כ כ"ק, מבליע רק מבשל אינו שעירוי הבלעה, לבין
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìïéàù [á ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë íðîà ,ãçàë èéìôîå òéìáî ïëå äôéì÷ éãë ìùáî éåøéòã øéîçäì íé÷ñåôä åîéëñä :

óà èéìôî éåøéò ïéà åúòéñå í"áùø éôìù ,äçéìî é"ò ÷"ë øñàðù éìë éåøéò é"ò ìéòâäì ïéà ïëìå ,ìùáî éåøéòã àìå÷ì èå÷ðì

.÷"ëî43434343

çåìé÷äçåìé÷äçåìé÷äçåìé÷ä ÷ñôðù÷ñôðù÷ñôðù÷ñôðù éåøéòéåøéòéåøéòéåøéò

éìë â"ò úçúåø áìç úôéè äìôð íàù [àë øòù óåñ àøåã éøòù úåäâäá úàáåîä] í"øäî úáåùú íùá [â ÷"ñ] î"ãä áúë

.ïéâäåð ïëã ä"åàä áúëå ,äöéòðá åà äøéøâá éâñ

ïëìå ,äèìôäå äòìáä ìù äìåôë äìåòô äùåò åðéà êà ÷"ë òéìáî çåìé÷ä ÷ñôðù éåøéòã íé÷ñåôä íùá àéáä [ä ÷"ñ] ê"ùäå

,çåìé÷ä ÷ñôðù éåøéò é"ò [úåöåðä úøñä ìò ì÷äì î"ò íéçúåø íéîá óåò úðéúð] úåôåòì äâéìî úåùòì [àñ 'éñ] à"îøä øéúä

àîìòá àøîåç éåäã [ä ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .åá åðòéìáéå øåæçé àì î"î ,óåòä ïî íã èéìôé äæä éåøéòä íà óàù íåùî

.äøåúä ïî àìå ïðáøãî

úàáåîä] á÷òé úçðîä úééùå÷ úà åðàáäù ù"ééòå ,äáçøäá øðä ïî äôèðù äôéè ìù äæ ïéã àáåäù [è"ñ áö 'éñ] ìéòì ïééòå

.[÷"ëî úåçô àéäù] äøéøâá éâñã åà ÷"ë òéìáî ÷ñôðù éåøéò íà ê"ùä éøáãá äøéúñ äù÷äù [çì ÷"ñ áö 'éñ ã"ù â"îôá

,[äöéòðá éâñ ïéëñä áäì ìò éåøéòä ìôð íàå] äôéì÷î äúåçô àéäå äøéøâá éâñ éìëáã ,éìë ïéáì ìëàî ïéá ÷ìçì ùéù é"ðîä áúëå

úåçô àéäù äøéøâá éâñ éìëáã [çë ÷"ñ áö 'éñ] ã"ååçä áúë ïëå .ìëåàë åðéã ñøç éìëáã áúë ãåòå ,äôéì÷ éòá ìëàîá åìéàå

.äôéì÷î

éåä äøéøâã áúëù å"÷ñ âö 'éñ ê"ùä ìò äîúå] õåçáî ÷åáãä áìçä úøñä àìà äðéà äøéøâù è÷ð [å ÷"ñ è 'éñ] à"åæçäå

.[÷"ë

.øå÷î äæì ïéà ,÷"ë øñåà ÷ñôðù éåøéòã ïãéã ê"ùä éøáã ïäå [çñ 'éñ] â"îôä ë"ùîã [æ ÷"ñ íù] à"åæçä áúë ãåò

éðùéðùéðùéðù éìëéìëéìëéìë

éðù éìë àéä äøò÷äù íåùî íòèäå ,çúåø ìéùáú äéìà øéáòäù äøò÷ êåúì ïéìáú ïúéì øúåîã àúéà [:áî óã] úáù äðùîá

.ìùáî åðéà éðù éìëã [î óã] íù 'îâá åøîà ïëå ,ìùáî åðéà éðù éìëå

îùî ä"ã :î óã] 'ñåú åù÷äåïéà éàå ,éðù éìë ìùáé àì äîì åá úãìåñ ãé éàã ,ïåùàø éìëî éðù éìë àðù éàîã äîéú ì"æå [ò

ïëìå ,äáåøî ïîæ åîåç ÷éæçîå ïéîç åéúåðôã øåàä ìò ãîòù êåúî ïåùàø éìëã åöøéúå .ìùáî åðéà ïåùàø éìë íâ åá úãìåñ ãé

.ì"ëò øø÷úîå êìåäå ïéîç åéúåðôã ïéàù øúåî åá úãìåñ ãéã óà éðù éìë ìáà ,øåñà åá úãìåñ ãéäù æ"ëã øåòéù åá åðúð

äèìôäå äòìáä úåîãì ïéàã åà ,èìåô åðéàå òìåá åðéà éðù éìëã ïðéøîà äèìôäå äòìáä éðéã ïéðòì íâ íà ïåãì åëéøàä íé÷ñåôäå

úéá ìù øùáä úà óåì÷ì êéøö íéøëð ìù ïéëñá èçåùä íà ç"ááøå áø å÷ìçðù [:ç óã ïéìåç] 'îâá àåä ïåãéðä ùøåù .ìåùéáì

.òéìáîã øàåáî ä"ôàå çúåø éðù éìëî úåçô àåä äèéçùä úéá íåçù èåùô éøäå .çúåø äèéçùä úéáã íåùî íòèäå ,äèéçùä

בכולו. יבליע שעירוי כ"ש בכולו מבליע שני כלי דאפילו היש"ש מש"כ דלפי הוסיף ד] ס"ק [מ"ז

דלחומרא והיינו לאיסור, הדין הוכרע שכבר כיון לס"ס עירוי של המחלוקת את מצרפין דאין ט] ס"ק מ"ז סח [סי' הפמ"ג כתב ומאידך .43

ב) ס"ק (שם והמשנ"ב לאוכלו, אסור מכ"ר בשבת עליו שעירו דמאכל שכתב לב) ס"ק שיח (סי' מג"א [ועיין ודאי. כאיסור לה נקטינן

נקט שהמג"א י"ל האמור ולפי שבת, דמעשה קנס לענין בדיעבד מקילינן הפוסקים מחלוקת בו שיש בדבר דהא צע"ק, אלו שדברים כתב

מבשל]. שעירוי ודאי כדין הוי דלחומרא
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â"ò ïäá ÷åáã úåéìëä áìçù íéìñëä úà äôåë íãà àäé àì] àøùéá éåìéò éìôë ùéðéà óéçñéì àìã 'îâá íù åøîà ãåò

êúçðù äòùá íéìñëä áìç íåçë èòåî íåç åìéôàã øàåáîå ,òìåá øùáäå øùáä éáâ ìò áæå íîçúî áìçäù íåùî ,[øùáä

,èéìôîå òéìáî éðù éìëã [:à óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä ãîì äæîå .òéìáäì çåë åá ùé äèéçùä øçà äîäáä ïî

.[ììë ìùáî éåøéò ïéàã ì"úà óà òéìáî ïåùàø éìëî éåøéò ä"äã à"áùøä íù óéñåäå] .ï"áîøä íâ áúë ïëã àéáäå44444444íðîà

àìà] òéìáîå èéìôî åðéà êë ìùáî åðéà éðù éìëù íùëã åè÷ðù íéðåùàøä íéîëçäî ùéã äìéçúá àéáä åîöò à"áùøä

,[ì"ðëå íäéìò ÷ìåç à"áùøäù45454545.éðù éìë ïéðòá ò"åùá úåàáåîä úåòéãä éúù ïä åìàå

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì::íé÷ñåôá úåòã äîë åðéöî

.à.àîìòá äçãäá éâñ ãáòéãá êà ,éðù éìëá øäæäìå à"áùøäì ùåçì éåàø äëìäìã áúë ò"åùä46464646à"îøä áúë ïëå

.ììë øñåà éðù éìë ïéàã [â"ñ]47474747

.áäìåòô äùåò åðéà íâå ,ìùáî åðéà êà] ,åìåëá øñåà éðù éìëã øéîçäì áúë [à 'éñ øùáä ìë ÷øô ù"ùé] ì"ùøä

.[úøçàá òéìáäìå úçà äëéúçî èåìôì åðééäã äìåôë48484848ìåãâ ãñôä íå÷îá êà ,ì"ùøäë øéîçä [á ÷"ñ] æ"èä íâ

.à"îøäå ò"åùäë ì÷äì ùé áåùç øáãå

.âäëìäì íðîà ,ììë òéìáîå èéìôî åðéà éðù éìëù íéðåùàøä áåøî äàøð ïéãä ø÷éòîù øîåì êéøàä [ä ÷"ñ] ê"ùä

úëúî éìëá êà ,ë"ë ãñôä ïéàù íå÷îá ñøç éìëá øñà ïëå ,ë"ë ãñôä ïéàù íå÷îá ìëàîá äôéì÷ êéøöäì áúë

,øñà àì49494949.[â"ñ èð ììë] íãà úîëçä è÷ð ïëå

חם רוטב לתוך היתר בשר חתיכת נפלה אם [כגון קליפה כדי רק או כולו אוסר בו סולדת שהיד שני כלי אם ברשב"א התפרש ולא .44

יותר אוסר אינו השחיטה בית של המועט דהחום ומבואר דקולף, בגמ' איתא השחיטה בית חום בדין אמנם שני]. בכלי המונח איסור של

והשו"ע ברשב"א, התפרש לא רותח כ"ש לענין אך הפחות, לכל קליפה דצריך הכסלים חלב בענין ב.] [דף הרשב"א כתב וכן קליפה, מכדי

רק אוסר אינו עירוי דאפילו ועוד השחיטה, בית בדין הוא שהמקור טו] [ס"ק הגר"א וכתב קליפה, כדי הוא דהאיסור הרשב"א בשם הביא

עו.]. דף [פסחים בגמ' כמבואר כ"ק

בה ששחט דסכין להלכה שקיי"ל דכיון לח:] דף ע"ז [פ"ה הר"ן כתב השחיטה בית מדין הראיה ולענין בחמין,45. הגעלה א"צ טריפה

השחיטה. בית בחום לבליעה חיישינן לא דלהלכה מזה מוכח

הוי להגעילן שאפשר דכיון שני, בכלי בהם שהשתמשו כלים להגעיל צריך השו"ע דלפי יעקב, המנחת בשם והפמ"ג רע"א וכתבו .46

האוכל דלענין מותר, הנ"ל שני מהכלי שבלע בכלי שנתבשל דאוכל הפמ"ג [והוסיף מותר. בהגעלה תקנה לו שאין חרס כלי אך כלכתחילה,

כדיעבד]. נמי הוי הזה

דחמץ. חומרא משום דהוא צ"ל שני בכלי נאסר חרס דכלי ס"א] תנא סי' [או"ח ברמ"א שמצינו דמה ה] [ס"ק הש"ך וכתב .47

בתוך שנתן דמיירי בתחילה שכתב ה] ס"ק ריש [מ"ז פמ"ג עיין כאחד, ומבליע מפליט כ"ש שאין כפולה פעולה נקרא מה הגדר בענין .48

ושוב בזה. ולהבליע מזה ולהפליט שניהם את לחמם שני בכלי כח דאין צוננים, ושניהם איסור ואחד היתר אחד גושים, שני חם שני כלי

דאין אמרינן לא צונן השני שהגוש כיון מ"מ ראשון, מכלי אותו שעירו כגון חם, כבר מהגושים שאחד באופן דאף דנראה הפמ"ג כתב

לזה. מזה ולהבליע להפליט כ"ש בכח

דכלי ללמוד יש ומזה ככ"ר, אינו או כ"ק ומבשל ככ"ר עירוי אם הראשונים שדנו ממה היא אוסר אינו שני דכלי הש"ך ראיית עיקר .49

הרשב"ם בלשון כמבואר גבר דתתאה משום הוא מכ"ק יותר מבליע אינו דעירוי דהא לשאול יש ולכאורה כלל. מבליע או מפליט אינו שני

דכל היא הש"ך דטענת נראה ולכאורה כולו. אוסר שאינו מנלן וא"כ גבר, תתאה לומר שייך לא שני לכלי איסור נופל כאשר וא"כ ור"ת,

הפמ"ג כתב הרש"ל דעת וביישוב ונצטננו. הכלי עליהם גבר כבר שני בכלי המים את כשנתן דמתחילה גבר, תתאה בו לומר שייך שני כלי

מגופו פליטה לו שיש במאכל דרק גבר, תתאה לומר שייך לא דבכלי ס] סי' ופ"ח מה סי' חולין [פ"ז לשיטתו אזיל דהרש"ל ד] ס"ק [מ"ז

בכלי שניתנו המים שבין ביחס רק הוא גבר תתאה דענין כתב ה] ס"ק צא [סי' דעת והחוות כן. המיםאמרינן דאין הכלי, לבין השני



26

.ãíà ,åá úãìåñ ãéäù ïîæ ìë éùéìù éìë åìéôà íéìëä ìëá øéîçäì ïéâäåð åðàã áúë [äö 'éñ ã"åé] ñ"úç ú"åùá

.ì÷äì úåôñåð úåøáñ ùéùë ïéìé÷î æàã äáåøî ãñôä íå÷îá àì50505050ì÷äì úåøáñå äáåøî ãñôä ùéù äæ ïôåàá íâå

åìéòâäì æàå åîåé ïá åðéà äéäéù åúåäùäì ñøç éìëáå ,íéìëä ìéòâäì ïåâë øåñéàä ì÷äìå øùôàù äî úåùòì ùé

.[àë÷ 'éñ] øåèá úàáåîä øåèéòä ìòá úèéùë ïéçúåøá íéîòô 'â

ì÷äì ùé óñåð ÷ôñ óøèöî íà ïëì ,íé÷ñåôäå íéðåùàøä ú÷åìçîá éåðù éðù éìë ìù äæ ïåãéðù ïåéëã [á ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

.à÷éôñ ÷ôñ ïéãî

.ïðáøã ÷ôñ ïéãë éðù éìëá ì÷äì ùé ïðáøã àåä øåñéàä øùàëã [à"ô óåñ á"ç úáåøòú úåëìäì äçéúô] áúë ãåò

åðéà à"áùøäìã óàã ÷ñô ò"åùäù ïåéë êà ,àøîåçì åðééä åìåëá øñåà éðù éìëù ì"ùøäîäë øéîçäù æ"èäì óàã áúë ãåò

éìëá çðåîä øåñàä áèåøä ãâðë äëéúçá íéùéù ùéùë óàù åðééäå .äôéì÷ íâå íéùéù íâ êéøöäì ùé ïëì ,÷"ëî øúåé øñåà

.÷"ë ÷ø òéìáî éðù éìëù úåèéùì ùåçì äôìå÷ì êéøö î"î ,éðù

ïéà éàãåá ãáòéãáå ,úáù ãåáëì àåä ë"àà äìéçúëì ùåçì éåàø åá úãìåñ ãéä ïéàù éðù éìëá óàã [íù] â"îôä óéñåä ãåò

.äçãäá éâñå ïéøñåà51515151

תתאה הם המים בהם שיינתן אחר מאכל ולגבי חמים, נשארו עצמם המים אך לחממו, מניחם ואינו עליהם גובר הוא אלא אותו מחממים

בכולו. מבליעים והם

המשנ"ב שהביא כמו [ודלא לשלישי שני כלי בין כלל לחלק מקום דאין דנראה שכתב נב] סוס"י [או"ח חזו"א עיין שלישי כלי בענין .50

בו. סולדת היד אם שלישי בכלי גם אסור שני בכלי שאוסרין מה כל אלא הבישול], קלי בענין הפמ"ג בשם

עיוןעיוןעיוןעיון51. תוספתתוספתתוספתתוספת

בובובובו נכויתנכויתנכויתנכוית שהידשהידשהידשהיד שנישנישנישני כליכליכליכלי

ו] דין נט [כלל אדם והחכמת רתיחות. מעלה אינו ואפילו כלל, מבשל אינו שני דכלי ומהפוסקים מהגמ' דמשמע ס"ב] קה [סי הב"י כתב

ביותר חם הוא אשר שני כלי לתוך שמן נותן דאם שכתב הט"ו] מעשר הל' [פ"ג מהרמב"ם מוכח דכן מבשל, ה"ז בו נכוית היד דאם כתב

למעשר]. קביעות לענין [ונפק"מ בתוכו מתבשל ה"ז בו נכוית שהיד בשיעור

החכמ"א דברי את הביא המשנ"ב אמנם והיתר, איסור בדיני ולא שבת בדיני לא זו חומרא מצינו לא והפוסקים הראשונים גדולי בכל והנה

יט] ס"ק נב סי' [או"ח החזו"א חייב]. ד"ה בבה"ל [ס"ד שיט ובסי' בישול לקלי החשש בענין מח] [ס"ק שיח בסימן מקומות בשני הנ"ל

דלפי החזו"א והוסיף תורה, באיסור להקל קשה מ"מ זאת, סוברים שאינם נראה זו חומרא כתבו שלא הפוסקים מכל שאכן דאף כתב

ולכן סולדת יד שלישי כלי אין הרוב ועל נהגו, שנהגו במה חומרא אלא זו שאין דכיון סיים אך שלישי, בכלי גם לאסור יש החכמ"א

הבישול]. קלי חשש לענין ובין נכוית דיד חומרא לענין בין דאיירי [עיי"ש שלישי. בכלי הקילו

שלישישלישישלישישלישי בכליבכליבכליבכלי הבישולהבישולהבישולהבישול קליקליקליקלי

בו], סולדת היד [אם שני בכלי אף נתינתם את אסרו ולכן הבישול קלי שהם בהם שחששו דברים כמה הובאו שבת בהלכות

ללמוד הכרח דאין כתב יד] אות קנז [סי' מהרי"ל ובשו"ת ה]. סעיף [שם ולחם [שם] מלח ד], סעיף שיח סי' [שו"ע האספנין קולייס כגון

לבלוע או אחרים ולאסור להפליט הם קלים דה"נ מוכרח זה אין מ"מ להתבשל, קלים אלו דדברים דנהי והיינו והפלטה, הבלעה לדיני מזה

ד שישנם והיינו הפוכות סברות שמצינו דאף המהרי"ל והוסיף מאחרים. מ"מולהיאסר מתבשלים, אינם ומ"מ לבלוע קלים הם אשר ברים

לשני. סותר אחד דין ואין כטבעיה והאי כטבעיה האי

חומץחומץחומץחומץ אואואואו וצירוצירוצירוציר מלחמלחמלחמלח בובובובו שיששיששיששיש חםחםחםחם שנישנישנישני כליכליכליכלי

רברבי)] האפי בשם לה ס"ק (ש"ך חומץ [וה"ה וציר מלח כגון חריף מאכל בו שיש חם שני שכלי האו"ה בשם ס"ט] סט [סי' הרמ"א כתב

האו"ה לדברי לחוש ומסיק מבשל, שני כלי אין וציר מלח כשיש דגם שנקטו פוסקים הרבה הביא לז] ס"ק [שם והש"ך מבשל. הוא הרי

בישול איסור לענין ונפק"מ מבליע, דרק או ממש דמבשל הכוונה אם שהסתפק לז) ס"ק ש"ד (שם פמ"ג [ועיין מרובה. הפסד שאין במקום

שבישלו]. דם דין לענין וכן בחלב בבשר הנאה ואיסור



  שאלות לחזרה 

 החומר הנלמד בחודש טבת תש"פ על

 ב-והלכות תערובות סימן קה סעיף א יו"ד הלכות בשר בחלב סימן צא

  נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובהמיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, 

 ----------------------------------------  
  סימן צא סעיף א

 מותר לאכלן והאם צריך להדיח מקום גיעתן;בשר וגביה צוין שגעו זה בזה, האם   .א

  ) כששיהם יבשים?1
  ) כשאחד מהם לח?2
  ) כשהם מלוחים? 3
  ) כשאחד מהם דבר חריף יבש?4

 דברים דלהלן מהי רק הדחה, באיזה בעין גם שפשוף, ובאיזה צריך שפשוף גדול;באלו   .ב

  ) בשר וגביה שגעו זה בזה? 1
  ) היתר שגע באיסור שמן? 2
  חקא דסכיא ושמוית? ) דו3
מים או בחלב שלא מחה בחלב מחה ב - ) דוחקא בלא שמוית או שמוית בלא דוחקא 4

  במים? 
  ) חלב מהותך או חמאה שפל על גבי בשר צון ותייבש שם? 5
  ) דבר רך? 6
  ) איסור משהו?7
  

 סעיף ב

  סור צון;בקערה של אי -חי או מבושל  -להיח בשר של היתר צון   .ג

 ומה הטעם?) האם מותר לכתחילה 1

  אם עשה איסור? ה -) בדיעבד אם אכל בלא הדחה 2
 ) אמאי חששו לכתחילה על דבר שבדיעבד איו אסור?3

האם  -זיד בשוגג או במ -) דג מלוח או מלפפון שכבש במלח, שהוחו על כלים של כרים 1  .ד
 מותר לאכלן? 

  ) ומה דיו של המי מלח? 2
 יתו של כרי האם יכול להקל יותר? ) ומי שמתאכסן בב3

  חם או קר; -דבר יבש   .ה

  בכלי איסור שהשתמשו בו בתחילה בחמין ) האם מותר להיחו 1
  בכלי איסור ששתמשו בו בתחילה בצון?  ) ומה הדין להיחו2
 ) והאם צריך הדחה או סגי בקיוח?3

 צון;כלים שהשתמשו בהם חמץ ב  .ו

 האם מותר להשתמש בהם מצה? ) 1

) מה הם ב' החילוקים שחילק הרמ"א בד"מ ובתו"ח בין הדין דכלי חמץ לדין השו"ע כאן 2
  דמידי דלאו אורחיה בהדחה אסור ליתן בקערה של איסור? 

  ) לאיזה חילוק הסכים הט"ז, ומה הקשה על החילוק השי? 3
 ) ומה הקשה הש"ך על ב' החילוקים? 4

להיחו גם על גבי איסור בעין או דוקא מידי דאורחיה בהדחה כגון בשר חי, האם מותר   .ז
 על גבי כלי איסור? 

  
 סעיף ג

 ;לא הדחה, בהדחה או ע"י גרירהב -האם מותר לאוכלו עם גביה  ,לחם שגע בבשר  .ח

  ) כשגע הלחם בצד החיצון הקשה?1
 ? ) כשגע בצד הפימי הרך2

  
 סעיף ד

 שתערבו יחד;בבשר בחלב והטעם מה הדין   .ט

  ) כששיהם רותחין?1
  ?פל לתוך חלב רותח או חלב רותח לתוך בשר צוןכשבשר צון ) 2
  ?הבקדירשפל לתוך בשר רותח כשחלב צון  )3
 צלי חוץ לקדירה? כשחלב צון פל לתוך בשר רותח )4



 חלב רותח שפל על בשר צון או בשר רותח לתוך חלב צון;   .י

  ) האם מותר לאכול הבשר? 1
  ) מה הטעם? 2
 הגמ' אדמיקר ליה בלע? ) מה הפי' בדברי3

 ;ו כך, האם בדיעבד מותרוהלא קלפוהו ובישלו במקום שהבשר צריך קליפה  .יא

  ) כשהקליפה יכרת?1
 איה יכרת? ) כשהקליפה 2

 , ומה הטעם;החלב שהבשר פל לתוכו, האם צריך שיהיה בו ששים גד הבשר  .יב

  וים?מחלוקת הראש ) באר1
   איך פסק המחבר? )2
  ?הרמ"א פסק ) איך3
 ) ואיך פסקו הט"ז והש"ך? 4

 האם מועיל הדחה או צריך קליפה;  .יג

  שר וחלב צוין שפלו זה לתוך זהב) ב1
  ? צון שפל לתוך איסור צלול צוןהיתר ) ב2
  

 סעיף ה

עי טילת מקום או אם אוסר כדי קליפה או דבה - ) דבר מליח שאיו אכל מחמת מלחו 1  .יד
 אוסר הכל? 

 סר?אם הבשר שמן, כמה הוא או )2

 התחתון לעין שמבליע ואיו בולע?האם יש פק"מ אם העליון מליח או ו) 3

  ולפי זה;  .טו

מלחו וכשאיו אכל  כשאכל מחמת -) מה הדין בבשר וגביה מלוחים שגעו זה בזה 1
  מחמת מלחו? 

  ) והאם אמרין כבולעו כך פולטו, ומדוע? 2
  ) ומה הדין כשאחד מלוח והשי תפל? 3
 לא מחמת מליחה?שהם יבשים או לחים ש) ומה הדין כ4

 פסק בשו"ע?  מהן שיטות הראשוים בביאור השיעור דאיו אכל מחמת מלחו? ואיך  .טז

 ) אחר ששהה במלחו כדי שיעור מליחה, האם עדיין מיקרי רותח או לא? 1  .יז

  ) האם יש פק"מ בזה בין איסור בשר בחלב לבין איסור דם? 2
תוך שיעור המליחה או ב -לצורך סעודת מצוה ) והאם אפשר להקל בהפסד מרובה 3

 אח"כ?

איך פוסק הרמ"א למעשה בבשר שמלח רק מצד אחד או שלא מלח כל כך שאיו אכל   .יח
 מחמת מלחו, האם אפשר להקל או להחמיר?

מה הדין בטהור מליח וטמא תפל, כשהטמא יבש או כשהוא צלול, וכשהטהור לח או   .יט
 כשהוא יבש, ומה הטעם?

 של ציר מבשר שמלח שפל על גביה או על כלי? ) מה דיו 1  .כ

  ל עץ או של חרס?הוא של מתכות, ש אם -) ומה תקת הכלי 2
  ל על כלי ואיו יודע באיזה מקום?) ומה הדין אם פ3
  

 סעיף ו

די קליפה, האם יש פק"מ בדבר מלוח בין בשר כחוש לשמן, לגבי לאסור הכל או רק כ  .כא
 ומה הטעם? 

  
 סעיף ז

) מהן שיטות הראשוים בצלי רותח שפל לתוך דבר מליח, האם הכל אסור או בעי 1  .כב
 קליפה, כשאכל מחמת מלחו או כשאיו אכל מחמת מלחו? 

  ) ומה הדין כשפל לחלב שלא מלח כלל? 2
 ) ומה הדין כשיש בבשר בקעים או שהוא מתובל בתבלין? 3

 ) כאיזה שיטה פסקו המחבר והרמ"א בדבר זה? 1  .כג

  מה הטעם דבעי קליפה?  )2
 גי בקליפה ולא חשב למתבשל בחלב?) ומה הטעם דס3

שפל לתוך דבר מליח, האם הכל אסור או בעי קליפה, כשאכל מחמת מלחו או  צלי צון  .כד
 כשאיו אכל מחמת מלחו? 



בר מליח, האם דיו כצלי או דשפלו לתוך  -ח צון או רות -) מה הדין באפוי או מבושל 1  .כה
 הטעם?  לא, ומה

  ) ומה הדין בכבוש, האם לגבי דבר זה גם אומרים כבוש כמבושל או לא?2
  

  סעיף ח

 ה או כבישה, האם אסורה גם בהאה?בשר בחלב שאסר ע"י מליח  .כו

 

  סימן קה סעיף א

הב"י הביא כמה שיטות כמה זמן צריך שיהיה כבוש האיסור עם ההיתר כדי שיהא דיו   .כז
 כמבושל.

 ) מהן השיטות בדין זה?1

  ) מין בש"ס הוכיחו כל אחד כשיטתו?2
  ) ואיך פסק בשו"ע?3

) מה הדין אם היה כבוש מעת לעת במים, אבל לא באותו מים, שהחליף באמצע את 1  .כח
 המים?

אם משום ) אם הוציא החתיכה לכמה דקות תוך המעת לעת, ולא היה מעת לעת ברצף, ה2
 זה כבר איו חשב ככבוש?

לעת, בכלי עץ או מתכת או חרס, האם אסר הכלי  ) איסור ששרה עם היתר מעת1  .כט
 בדיעבד, ומה תקתו, ומה הדין ביין סך והטעם?

 ) היתר ששרה בכלי שי של איסור בן יומו, האם הכלי אוסר את ההיתר?2

  ) האם מותר ליתן יין או שאר משקים בחבית של יין סך, ומה הטעם?3

 ופולט אף בצון? ) האם שמן זית חמור יותר משאר דברים, שבולע1  .ל

) ולפי"ז מה הדין בחלב שפל לתוך שמן זית והרגישו בו אחר כמה שעות, ולא היה ששים 2
 גד החלב?

  ) ומה הדין אם שהה שמן זית בכלי איסור מעת לעת או פחות ממעת לעת? 3

לכבישה, האם גם הוא אסר או  ) במקום דאמרין כבוש כמבושל, מה הדין במה שחוץ1  .לא
 לא?

 פסק להלכה? ) איך 2

  ) ומה הדין בבשר שמלח בכלי שאיו מוקב, והטעם?3
  ) ומה הדין באיסור שמן?4
  ) ולדידן דלא מחלקין בין איסור כחוש לשמן, מה הדין בזה?5

 דבר שכבש ויש ספק אם כבש יום שלם;  .לב

 ) מה דעת הרמ"א בזה?1

  ) האם זה דומה לספק אם היה ששים גד האיסור ששפך?2
  כיח הט"ז להיתר מדין של מקוה שלא הוחזק להיות מימיו מתמעטים?) איך הו3
4קודות הכסף על הוכחת הט"ז?) ומה הקשה ב  

) מה הדין כשיש שתי חתיכות, אחת כבשה מעת לעת, ואחת פחות מזה, ולא ידעין 1  .לג
 איזה כבשה מעת לעת?

 ) דברים שאין טבעם לבלוע בכבוש, האם אפשר להקל בהם בספק כבוש?2

 מה הדין בספק כבוש בבשר בחלב, ומה הטעם?) 1  .לד

 ) והאם מותר אח"כ לבשלו?2

  ) והאם מותר להוסיף עד ששים ואח"כ לבשלו? 3

 איך פסק השו"ע באופן שהוא כבוש בתוך ציר, בכמה זמן חשב כמבושל, ומה הטעם?  .לה

) ומהי דעת השו"ע באופן שהוא כבוש בתוך חומץ, האם הוא דומה לציר או לשאר 2
 דברים?

  ) ואיך פוסק הש"ך בזה? 3

 

  סעיף ב

הטור שכתב: ואם הוא חם שהיד כוית בו אז אוסר כמו מבושל, האם מיירי בכלי ראשון   .לו
 ו בכלי שי, כשמעלה רתיחה או לא?א

) מהי דעת הי"א ברשב"א, הרשב"א והטור, האם עירוי מכלי ראשון או כלי שי מפליט 1  .לז
 או לא?

  ?) איך הוכיח הרשב"א כדבריו2
 מה הקשה עליו הטור?ו )3

  ?) מה הקשה הב"י על הטור4
  ומה ביאר הט"ז בדברי הטור? )5



ליזהר לכתחילה, ) חום של כלי שי, האם הוא מבשל או מבליע או מפליט, ומה צריך 1  .לח
 ומה הדין בדיעבד?

 ) כלים ששימשו בחמין של כלי שי, האם הוי כלכתחילה, ואמאי?2

  ) ומה הדין בכלי חרס? 3
 המהרש"ל בדיו של כלי שי? ) איך פסק4

 ) ומהי הכרעת הט"ז בדין זה?5

) מהי דעת הרשב"ם לגבי עירוי, האם מבליע כדי קליפה, והאם מפליט ומבליע כאחד, 1  .לט
 ומה ס"ל לגבי כלי שי, האם הוא מבליע?

 ) מהי דעת ר"ת לגבי עירוי ולגבי כלי שי? 2

 ליפה?) מהי הכרעת הש"ך בכלי שי, לאסור כולו או כדי ק1  .מ

 ) ומהי הכרעתו לגבי עירוי מכלי ראשון, והאם יש פק"מ בין פסק הקילוח ללא פסק?2

) מהן שיטות הפוסקים בדין של כלי ראשון חם שעומד על האש ואין היד סולדת בו, 3
  ומהי הכרעת הש"ך, ומהי דעת הט"ז בזה? 
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צ א"סימן

לבנה גבינה או רכה, גבינה או צהובה, גבינה או קשה, או רכה חמאה בה נגעה או עליה שנפלה קר בשר חתיכת א.

מלוחה.

מהמקרים. אחד בכל הדין מה .1

שהוזכרו. הדברים בין דינים חילוקי יש האם .2

אח אם דינו."3. מה להדיחו, מבלי בשר אותו את טיגן או בישל כ

אח אם דינו."4. מה וטיגנו, שפשוף, ללא אך הבשר, את הדיח כ

הנ החלביים הדברים מכל אחד כשנפל הדין מה בשרית."5. צלחת לתוך ל

וכדו'. נצמד נילון בתוך היטב יחד והגבינה הבשר את ארזו כשבטעות הדין שונה האם .6

בשרית. בצלחת חמאה או קשה או רכה גבינה להניח לכתחילה שמותר אופנים יש האם .7

אחר. לאדם שהניח, הבעלים בין חילוק יש האם הניח, כבר אם בדיעבד .8

לשפשפו. או להדיחו לו מותר האם לאכלו, ורוצה בשבת כן אירע אם .9
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á"ñ á"î ììë à"îëç ,á"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,â"÷ñ ú"ô ,é"÷ñ ã"ôù ,á"÷ñ ê"ù ,à"÷ñ æ"áùî ,á"÷ñå à"÷ñ æ"è ,ì ïîéñ

[å"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,íù íãà úðéááå

השתשובהתשובהתשובהתשובה לדעת הדחה, צריך המחבר לדעת השפ": ולדעת לח, לאחד יבשים שתיהם בין חלוק בכל"ך במלוחים ד

המשב לדעת יבש, מסתם יבש מליח חמור מתפורר אם רק יהודה היד ולדעת הדחה, צריך לעולם"מצב במאכלים ז

והנפק שפשוף, א"צריך לשפשף צריך שאם גם בשבת"מ גם מותר שהדחה וכן להדיח. שרגילי סמך על להניח א

החו לדעת אבל לא. שפשוף ובפ"אבל שפשוף. צריך דוחקא עם ביחד שמן רק וכן"ד שנחה דבר כל גם הוסיף ת

ברע הט"מוכח ולדעת לכו"א. הודח שלא דבר המשב"ז לדעת מותר, הודח בלא בדיעבד קליפה."ע לדיני שווה גדרו ז

החו ולדעת מקליפה. חמיר שהדחה מצדד יהודה ביד המניח"אבל בין חלוק ממילא איסור מבטל בגלל רק הטעם ד

אחר. לאדם בעצמו

חלבית. צלחת רק לו ויש בדרך נמצא או חולים בבית ששוהה מי ב.

לאכול. קר בשר לתוכה להכניס יכול האם .1

תו שומר שאינו משכנו לשאול לו מותר האם וכן מרק"2. לתוכה להכניס (2 פירות. בתוכה לאכול (1 כדי: צלחת מ

מאכלים בה להכניס (5 שלו. המים בלי או שלו, המים עם חמוץ מלפפון בה להכניס (4 חלב. בה להכניס (3 קר. פרווה

מלח. בה להכניס (6 חריפים. או חמוצים

מאכל. בה להרתיח או קר, אוכל בה להניח ריקה שימורים קופסת ממנו לשאול לו מותר האם .3

קר.4. משקה או קפה, בה לשתות כדי כוס ממנו לשאול מותר האם וכן

האחרון. לעת במעת כלי באותו השתמש לא שהשכן לו ברור אם הדין מה .5

הנ בכל להתיר מועיל האם ידיחו."6. או היטב, אותו יקנח בכלי השימוש לפני אם להשתמש ל

הנ האופנים בכל החילוני לשכנו להשאיל להיפך, הדין מה ל."7.

á"ðùî á"ë óéòñ à"ðú ïîéñ ç"åà ,ã"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,â"÷ñ ã"ôù ,ë"äå÷ð ,â"÷ñ ê"ù ,â"÷ñå ,á"÷ñ æ"è ,à"îø á"ñ]
[â"÷ñ ú"ô ,à"÷ñ æ"áùî ,à"òø ,ç"ë÷å ã"ë÷÷ñ.

קר. או חם, חלב בו לשתות לו לתת שרגילים תינוק של בקבוק ג.

קר. עוף מרק פעמי חד או קבוע באופן בבקבוק לו להכניס מותר האם .1



לעת. מעת הבקבוק בתוך המטרנה או החלב את להשאיר לפעמים הרגילות כאשר הדין שונה האם .2

בצונן. בהם ולהשתמש להטבילם בינתיים לו מותר האם כלים, להגעלת ומחכה חדשים כלים שקנה מי וכן .3

לשתיה. מים בו למלאות יכול האם ריק, בקבוק ומצא וכדו' בטיול בדרך שנמצא מי וכן .4

. וכדו' מתכת או לחרסינה, זכוכית, כוס בין זה בכל חילוק יש האם .5

בו. להשתמש שרגיל כוס לתוך המעשר את להכניס מותר האם וכדו', חמוץ מלפפון או משקאות, שמעשר מי וכן .6

הנ הדוגמאות בכל הדין מה הניח."7. כבר אם בדיעבד ל

הניחם. שלו לא שהכלי אחר אם לבין בכלי מאכלים אותם את הניח עצמו הכלי בעל אם בין הבדל יש האם .8

[á äìàù ì"ðë]

ב-ג]תשובהתשובהתשובהתשובה הש[לשאלות לדעת הרמ": בדעת ע"ך בליעות בו שיש כלי אפילו"א מאכל בו מלהכניס אסור בישול י

ע נבלעו ואם וצונן, הט"יבש ולדעת צונן, יבש מאכל רק בו להכניס מותר כבישה ברמ"י ע"ז כשהבליעות חם"א י

ע ואם צונן, יבש להכניס הש"מותר לדעת אבל לח. אפילו מותר כבישה חם"י של בליעות בכלי כשיש גם עצמו ך

במ מבואר וכן ארעי, בדרך צונן לח אפילו להניח בכ"מותר אבל הדיחו, ולא הכלי את קינח רק ואפילו אסור"ב, ח

ע נעשו הראשונות הבליעות אם ואפילו ארעי אפילו אסור"להניח חריף מאכל בתוכו להניח אבל בלבד. כבישה י

החו לדעת אבל ארעי. בקביעות"אפילו בו השתמשו בעבר שאם וגם הכלים, לכל שוה דינו חרס שכלי גם חולק ד

חמין, גם בו להניח מותר בצונן רק בו השתמשו אם אבל בצונן, בקביעות בו להשתמש אסור בחמין

חלבית. בארוחה השולחן על שנמצאים ירקות ד.

בגבינה. יגעו שלא לשומרם צריך האם .1

גבינה. קצת עליהם ניתזה אם הדין מה .2

מדובר. ירקות באילו הבדל יש האם .3

באכילה.4. מותר האם הלחם, על גבינה או חלב ניתזו אם וכן

נגעו. בלחם מקום באיזה תלוי האם .5

[ã"÷ñ ù"úô ,íù ã"ôù ,ã"÷ñ ê"ù].

השו:תשובהתשובהתשובהתשובה בש"פשטות אבל תקנה, לו שאין ובפ"ע גרירה, או הדחה, שמהני מבואר בלחם"ך נגע היכן חילק ת

בגבינה.

התפו רק ונשארו הבשר את והוציא בשר, עם שהתבשלו אדמה תפוחי עליהם"ה. הניח רותחים ובעודם יבשים, א

צהובה. גבינה פרוסת

התפו דין מה הצהובה."1. והגבינה א,

פרוסת עליהם הניח שנאפו, תבנית ובאותה רותחים היו ועדיין מהתנור שכשהוציאם בבשר, ממולאים בורקס וכן .2

הגבינה. דין ומה דינם מה קרה, צהובה גבינה

הגבינה. דין ומה דינו מה צהובה, גבינה בטעות עליו הניחו רותח בעודו אותו לטגן שסיימו אחרי שמיד שניצל וכן .3

הגז את וכיבו דם בה שהיה הביצה את שהוציאו ואחרי דם, היה מהן ובאחת ביצים מכמה חביתה עשו אם וכן .4

דינם. מה רוטב, עם ירקות הביצים שאר על שפכו רותח, עדיין היה הכל אבל

החלב. דין ומה דינם מה צונן, חלב עליהם נשפך רותחים כשהיו והשניצלים הבורקס של אלו באופנים ואם .5

ïîéñ ã"ôùå ,ã"î÷ñ á"ö ïîéñ äãåäé ãé ,æ"÷ñ íéøåàéáå ,å"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,à"òø ,ä"÷ñ æ"áùî ,ä"÷ñ ê"ù ,ä"÷ñ æ"è]
[ã"é÷ñ ä"÷

כד:תשובהתשובהתשובהתשובה אוסר מדינא כחוש אבל רוטב, ללא גם בכולו אוסר בעין כשהוא שמן הרמ"מאכל ולדעת כשהוא"ק א

הרמ לדעת גם כחוש בלוע אבל בכולו, ואוסר בקיאין אנו אין הניחו"מעין לא אם אבל רוטב, ללא נפלט אינו א

ע הש"גבינה לדעת ההבל, בצירוף בקדרה עדיין כשהם חלב נשפך אלא אדמה, תפוחי אם"ג אבל בכולו, נבלע ך

התפו הבל, אין הפמ"כבר לדעת אמנם יאסר. לא החלב אבל החלב של מהבעין יאסר והרע"א רותח"ג תתאה כל א



שע מה את החו"מחשיב אבל יאסר. הכל וממילא רוטב, עם לרולתח לרותח,"ג בפועל נהיה שלא שכלך חולק ד

רוטב. עמו שיש התתאה מחמת נחשב אינו

השניה. גבי על אחת צהובה גבינה פרוסות כמה עליו שנפלו רותח בשר ו.

הגבינה פרוסות דין מה שהורתחה, אחרי או הורתחה, התחתונה שהפרוסה לפני הגבינה פרוסות את הסירו .1

העליונות.

תפו וכן ע"2. מהסיר שנפל רותח התפו"א דין מה חלב, של מגלישות מלוכלך שהיה הגז תחתית א."ג

שהתפו בשעה אם התפו"3. של דינם מה קר, בשר חתיכת עליו נפלה רותח, היה ועדיין הגז על מונח היה והבשר."א א

דג קציצות להכין שרצה מי וכן צהובה,4. גבינה פרוסות רותחת אחת קציצה מעל הניח מעליהם, צהובה גבינה עם ים

אח לו ונודע צהובה, גבינה פרוסות עוד ומעליהם קציצות, שתי עוד צהובה גבינה לאותה וכל"ומעל שהחליף כ

כולם. דין מה - בשר של היו הקציצות

[ã"é÷ñ ä"÷ ïîéñ ã"ôù ,â"é÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,ä"÷ñ íéøåàéá ã"åç]

החו:תשובהתשובהתשובהתשובה למה"לדעת ביחס וכן לרותח, העליון את מחשיב אינו אבל שמעליו במה מבליע רק גבר תתאה ד

בפמ אבל בלבד, כעילאה הרותח נחשב הרותח התתאה ממש."שתחת רותח דין מקבל שהעליון מבואר ג

קר. בשר חתיכת על שנשפך רותח חלב ז.

והבשר. החלב דין מה .1

אח אם והבשר."2. החלב דין מה אחר, בשר עם התערב או הבשר, את טחנו כ

אח ובישלו צוננת, בשרית קדרה לתוך שנשפך רותח חלב וכן דין"3. מה פרווה, מרק של קטנה כמות קדרה באותה כ

בתוכה. שהתבשל המרק

הבשר על ממנו טיפות ניתזו רק אם ובין הקדרה לתוך או הבשר על ישירות נשפך החלב אם בין חילוק יש האם .4

הקדרה. לתוך או

החלב. נשפך הבשר של צד איזה על יודע אינו אם הדין מה .5

גדולה בכמות ולא לאט ונזל מהקדרה החלב גלש הבישול שבמשך או אחת, בבת החלב כל נשפך אם חילוק יש האם .6

אחת. בבת

כל דין מה הכשר, ללא מאכל בקדרה או בצלחת שהיה ומצאו קדרה, או צלחת לתוך רותח מרק שפכו אם וכן .7

המרק.

êåøà ïàë äãåäé ãé ,ç"é÷ñ ã"ö ïîéñ ã"åç ,é"ñ á"î ììë à"îëç ,æ"÷ñ ã"ôù ,ä"÷ñ æ"áùî ,ç"÷ñ ê"ù ,æ"÷ñ æ"è ,ã"ñ]
,'ä óéòñ ìò ä"÷ ïîéñ à"òø ,å"÷ñ íéøåàéá ã"åç ,å"÷ñ ä"÷ ïîéñ æ"áùî ,å"÷ñ ú"ô ,äàøð ä"ã å"÷ñ ìò à"òø ,ã"é÷ñ

[æ-ä"÷ñ 'è ã"øåé à"åæç ïééòå.

ונפק לחומרא. מבשל גם נפסק לא אבל מבשל, אינו ,אבל לחומרא אוסר הקילוח שנפסק עירוי וכן"ז. לספיקו, מ

המג"נפק לדעת גם כד"מ מדינא שהנאסר הש"א לשעת אבל תערובתו, אוסר אינו לחומרא אבל תערובתו אוסר ך"ק

החו לדעת בדעתו ונחלקו אוסרת, אינה קיימת אינה ואם אוסרת קיימת הקליפה הש"אם במקום"ד שגם מוסיף ך

לפמ אבל אוסר, בניכר לחומרא רק ההש"שאוסר לדעת יוהדה ויד רק"ג בזה וגם מדינא שנאסר במקום רק אוסר ך

חנ נהיה כי נאסר הכל עצמו הפני נטף מעט כל אם אבל ניכר, נ."אם

טהרה סימני אין מהם אחד שעל ראו כך ואחר ביחד דגים כמה מלחו ח.

הטמא. בדג בעצמו שנגע דג אותו דין ומה דינם, מה הטמא, הדג כנגד ששים היה הדגים בכל אם .1

שש הדגים בכל היה לא ואם הטמא.2. הדג כנגד ים

ביניהם. או מעליהם, האחרים, לדגים מתחת מונח היה הטמא הדג אם בין חילוק יש האם .3

הוציאוהו. מה זמן אחרי שרק או מביניהם הטמא הדג את הוציאו מיד אם בין חילוק יש האם .4

אותם. שמלחה המלח בכמות חילוק יש האם .5

והסירוהו. טמא דג שיש ראו ומיד מלח קצת רק להניח הספיקו אם הדין מה .6

לשני. מאחד זב המליחה של ציר שרק או בזה זה נגעו הדגים אם חילוק יש האם .7



íù ã"ôùá äëåøàáå ,ì"÷ñ íù ê"ù ,é-è"ñ ä"÷ ïîéñ à"îø ,æ"ñ â"î ììë à"îëç ,å"è÷ñ ,á"é÷ñ ã"ôù ,à"é÷ñ ê"ù ,ä"ñ]
[à"îøä ìò ïàë à"òø ,ç"ì÷ñ.

כד:תשובהתשובהתשובהתשובה רק בכחוש אוסרת מליחה המחבר להרמ"לדעת בתתאה, ובין בעילאה בין בקיאין"ק אנו אין מחמת א

הפמ ולדעת קליפה, גם צריך אמנם ס' עד כד"אוסרת אוסר עילאה הוא אם במחבר תתאה"ג ואם מחומרא, ק

להרמ מליחה, שיוער במלחו שהה שכבר אחרי רק אוסר המחבר ולדעת והש"מדינא. שהה"א שכבר ואחרי מיד, ך

הש שלדעת אלא כוחו. פסק בסתם"מדינא לא אבל דמו, להוציא כשמלחו רק זה כוחו פסק שכבר ששה אחרי ך

הרע ונחלקו מלחו מחמת יאכל שלא צריך מליח להחשב ומדינא והפמ"מליחה, בקיאין."א אנו אין ב' אמרינן האם ג

הכיור. לתוך כפית נפלה הכיור, בתוך הציר עם ביחד הדם שהיה ובשעה בשר הכשיר ט.

ובצונן. בחם לשימוש, הכפית דין מה .1

אחרי רק נטף אם ובין והדיחה, הכפית על מלח עם ביחד דם נטף להכשיר כשהתחיל מיד אם בין חילוק יש האם .2

הבשר. הכשרת באמצע היה שכבר

בשעת אחרים עם ונתערבו המליחה, קרש גבי על החזירם בטעות והדיחם, מהעופות חלק למלוח שגמר אחרי ואם .3

דינם. מה מליחתם,

עדיין כשהוא אותו החזירו אם לבין לגמרי ונתייבש הודח בחזרה והונח הוכשר שכבר הבשר אם בין חילוק יש האם .4

לגמרי. נתייבש לבין רטוב עדיין שהוכשר הבשר היה אם בין וכן רטוב,

[à"é÷ñ ã"ôù ,á"é - à"é÷ñ ê"ù ,à"îø ä"ñ].

הרמ:תשובהתשובהתשובהתשובה ולדעת כוחו, פג כבר שבכיור והש"מלח בהפס"א לדעת"ך גם שנטף בשעה אבל אוסר, שאינו אמרינן מ

בו. המעורב הדם מחמת אוסר המחבר

חלב. עם קערה לתוך שנפל חמוץ מלפפון י.

בשר. עם אותו לאכול יכול האם .1

ואח אותו ורחצו יבש היה כבר אם לבין לח, או רטוב היה המלפפון אם בין חילוק יש האם רטוב."2. בעודו נפל כ

. נפל חלב כמות איזה לתוך חילוק יש האם .3

מה בשרי.4. באוכל ועירבוהו המלפפון את חתכו כבר אם הדין

חלקן חלב טיפות וניתזו לא, וחלקו שלו בציר היה שחלקו או חלב, טיפות כמה המלפפון על ניתזו רק אם הדין מה .5

הציר. לתוך וחלקן המלפפון על

חלב. טיפות עליו שניתזו המלפפון את בשר מאכילת שעות שש תוך לאכול מותר האם וכן .6

øö÷ äãåäé ãé ,à"é÷ñ íéøåàéá ã"åç ,â"é÷ñ íéùåãéç ã"åç ,ç"ñ â"î ììë à"îëç ,íù à"òø ,æ"é-æ"è÷ñ ê"ù ,à"îø ,ä"ñ]
[à"ì÷ñ è"ñ ïîéñ ã"ôù ,ç"ë÷ñ

אוסר. מליח הטהור שרק אפילו צלול שהאוסר במקום אבל האוסר, הוא המליח כאשר רק אוסר מליחה תשובה:.

מ אא"אבל אוסר אינו החו"מ ולדעת ממליחתו. נתייבש שכבר ולא לח הוא אוסר,"כ ואינו המלח כח מקליש חלב ד

הפמ לדעת מקלישו."אבל מים רק ג

חלבי לכלי שלהם המים עם אותם והכניסו בשרי סכין עם אותם שחתכו וכדו', חמוץ מלפפון או מלוח דג יא.

מיד. והוציאו

והכלי. המאכל דין מה .1

אותם והוציאו שביעית, של שהם שנודע או מעושרים שאינם ונזכרו כלי, בתוך קצת אותם שמלחו חצילים וכן .2

דינם. מה ציר, היה כבר אבל מיד

ניתז. היכן ויודע כלי על מצירם מקצת ניתז רק אם הדין מה .3

ניתז. היכן יודע ואינו הגעלה, לו מועילה שלא כלי או מחבת על כשניתז הדין מה .4

ïééòå ,ä"ñ ìò ä"÷ ïîéñ à"òø ,â"éñ æ"ð ììë à"îëç ,ç"ì÷ñ è"ñ ïîéñáå ,è"÷ñ ú"ô ,íù ã"ôù ,ç"é÷ñ ê"ù ,ä"ñ à"îø]
[äæá ïé÷ìåç àéáäù ç"ñ÷ñ ú"ëøãá



אח:תשובהתשובהתשובהתשובה מפליטו והציר ומפליט, מבליע בחריף מליחה"דוחקא הכלי לתוך אבל הכלי. לתוך מועט זמן שיעור תוך כ

כד רק ברע"מבליע כמבואר ברוב מתבטל מקומו יודע וכאשאינו א."ק.

חלב. עם קערה לתוך שנפלו שניצל, או קר מבושל בשר יב.

החלב. דין ומה הבשר, דין מה .1

דינם. מה החלב, כנגד ששים בבשר יש אם .2

חם. היה השניצל או הבשר אם זה בכל הדין מה .3

דינו. מה מתובל, או מלוח קצת היה השניצל ואם .4

למלוח. מתובל בין הבדל יש האם .5

נקבים עם חי בשר של דינו ומה .5

[ø÷á øùáá éåöîë].צונן חלב לתוך שנפל

ã"é÷ñ ã"åç ,ç"é÷ñ à"øâä øåàéá ,à"ë÷ñ ê"ù ,íù æ"áùî ,á"é÷ñ æ"è ,é"÷ñå å"÷ñ ä"ñú ïîéñ á"î ,ã"ì÷ñ äãåäé ãé ,æ"ñ]
[å"ñ á"î ììëå ,é"ñ â"î ììë à"îëç ,â"é÷ñ íéùåãéçå å"è -

הרמ:תשובהתשובהתשובהתשובה לדעת כלל, נאסר אינו בקעים עם או צונן מתובל המחבר דעת"לדעת וכן בכולו, צונן גם במתובל א

הט"הש ולדעת החו"ך, לדעת כולו, נאסר מעט שמלוח מה"ז לא ס' גם והרמד המחבר לדעת בקעים ללא וחם א"ני.

הגר לדעת אוסר."מותר, פילי עם חי גם א

חלב, טיפות עליהם שניתזו צוננת, פרווה עוגה או קר, בשרי קוגל או קר, שניצל או קר, מבושל בשר חתיכת יג.

חלב. כמות עליהם שנשפכה או

אלה. כל דין מה .1

והגבינה. הבשר דין מה אליה, הסמוכה גבינה בחתיכת שנגעה ומתובלת קרה בשר חתיכת וכן .2

דינם. מה חמים, או קרים היה כשהיו חלב, טיפות מקומות בכמה עליה שניתזו עוגה או אטריות קוגל וכן .3

קר. הוא מאשר יותר קל דינו חם הקוגל או כשהבשר האם .4

דינם. מה חלבית, גלידה עליו ומצא מבושל, לא בשר במקפיא לו שהיה מי וכן .5

לגמרי. יבש איפה ולדעת לחתוך וניתן בשרי, ממרק עליה שניתז יבשה גבינה עוגת וכן .6

[á"ö ïîéñ ùéø øéàî úéá ,ç"ë÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,æ"è÷ñ ã"åç ,é"÷ñ ù"úô ,à"òø ,å"ë÷ñ ê"ù ,ì"ðë]:

ובחו:תשובהתשובהתשובהתשובה לתוכו, לא עליו כשנפל גם גם שפילי מבואר מאיר ג"בבית בזה זה ונגעו שבמתובל מבואר נאסרו"ד כ

עליו. חולק יהודה והיד לגמרי

ק ה"סימן

ואח לעת, מעת שם שהו לנקותם. מים עם קערה בתוך אותם והכניסו פירות, של כמות קנו שחלק"א. נודע כ

שביעית. או ערלה של היו מהפירות

עצמה. הקערה ודין המים, ודין בקערה, שהיו המותרים הפירות דין מה .1

ומקצת המים, בתוך היה מהפרי חלק רק מהם ומקצת במים, לגמרי שקועים היו ההיתר מפירות מקצת אם הדין מה .2

ע מונחים היו במים."מהם כלל נגעו ולא האחרים הפירות ג

ההיתר בפירות ויש המים, בתוך מקצת רק וחלקם במים, לגמרי שקועים היו האסורים מהפירות חלק אם הדין מה .3

במים. לגמרי שקועים שהיו האיסור פירות כנגד רק ס' המים עם יחד

הכל. דין מה המים, שבתוך האיסור פירות כנגד ס' יש למים שמחוץ ההיתר פירות של החלק בצירוף רק אם .4

שהוציאו או אחרים, מים והכניסו המים נשפכו לעת המעת שבאמצע או במים, לעת ממעת פחות שהו הפירות ואם .5

הדין. מה מהמים, הפירות את מועט לזמן



ותוך הסגירה, את פתחו לעת המעת ובאמצע המים, יציאת מקום את וסגרו בכיור הפירות את השרו אם הדין ומה .6

אחרים. מים לכיור הכניסו המים יציאת כדי

ê"ù ,à"÷ñ øö÷ äãåäé ãé ,å"÷ñå ã"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,æ"÷ñ ã"ôù ,à"÷ñ à"òø ,à"÷ñ ê"ù ,íù æ"áùî ,á-à"÷ñ æ"è ,à"ñ]
[ã"é÷ñ â"òú ïîéñ à"ùà ,à"îø ã"÷ ïîéñ ,â"é÷ñ ç"ö ïîéñ

השכ:תשובהתשובהתשובהתשובה לדעת כמבושל הרמ"בוש ולדעת בתוכו, שנכבש כלי לענין גם הוא אינו"ך שמן כשאינו לפחות א

המעל כל וכשאינו לקולא. ובין לחומרא בין למעלה, בפמ"מפעפע מבואר במים ברצף וברע"ע נכבש, שאינו א"ג

ג התחלפו המים אבל במים ששהה שאפילו נכבש."מבואר אינו כ

לעת. מעת בו ושהתה להפשירה, מים עם בשרית קערה בתוך קפואה חלב שקית הכניס ב.

הקערה. דין ומה החלב, דין מה .1

הקערה, דין מה לעת, מעת שם ושכחו לצננו, מים עם בשרית קערה לתוך חלב עם תינוק בקבוק שהכניס מי וכן .2

והבקבוק. המים

יכול האם לעת, ממעת יותר כך ושהה גבינה, מבחוץ עליו ונמרחה במקרר ענבים מיץ בקבוק לו שהיה מי וכן .3

בשר. מאכלי עם יחד הענבים במיץ להשתמש

מותר האם עוגה, באמצע שנעשה נקב בתוך היטב תחוב והיה לפסח, כשר יין בקבוק מנות במשלוח שקיבל מי וכן .4

בפסח. ביין להשתמש לו

דין מה מחמץ, הוא הבקבוק שעל התווית את בו שהדביקו שהדבק וחושש לפסח, וכדו' מיץ או יין לו שיש מי וכן .5

המיץ. או היין

דין מה לעת, ממעת יותר כך ושהתה בשר חתיכת הניחו השקית ועל חלב, שקית במקרר לו מונחת שהיה מי וכן .6

והחלב. הבשר

[ïîéñä óåñ íåìù úøîùî ,ïàë äîìù úîëç úåäâä ,à"ë ç"áá úåëìä ìàéðã éãåîç ,â"÷ñ à"òø]

מהפמ"ברע:תשובהתשובהתשובהתשובה הביא שמבליע"א דניאל בחמודי כתב זה וכעין לכלי מחוץ שדבוק ממה גם מפליט שכבוש ג

חומרו. משום בחמץ רק שזה כתב שלום ובמשמרת שבחוץ, ממה

מים של הצטברות היתה ובמגירה שקיות, בתוך במקרר במגירה והניחם מעושרים, אינם שעדיין פירות קנה ג.

מהמקרר. שנזלו

הפירות. דין מה .1

אח נודע אם וכן הפירות."2. שאר דין מה ערלה, של היו מהפירות שחלק כ

אח ומצא שבמקרר מגירה בתוך ירקות היו אם דינם"3. מה נשפך, מתי יודע ואינו מגירה אותה לתוך חלב שנשפך כ

בבשרי. ובישול אכילה לגבי

נפרדות. שקיות בתוך מונחים היו הירקות כאשר הדין שונה האם .4

הבשר ונגעו הופשר והקרח מנותק שהחשמל וראה לבית חזר בשר, עם ושקיות חלב שקיות בפריזר לו שהיו מי וכן .5

והחלב. הבשר דין מה הקרח, שהופשר מזמן לעת מעת כבר עבר אם יודע ואינו בחלב,

חיברו שכבר אחרי בא לבין ממתי, יודע שאינו אלא מופשר כשהוא הפריזר את ומצא בא בין בזה הבדל יש האם .6

לעת. מעת מופשר היה והאם לפעול חזר קודם זמן כמה יודע ואינו בחזרה, וקפא החשמל את

הנ הספיקות בכל הדין מה במקפיא"7. לו שהיה במי כשרים.ל, שאינם שכן של מאכלים או הוכשרו, שלא בשר או כבד

[.â-á"÷ñ ú"ô ,ä"÷ñ ã"åç ,ë"äå÷ð ,â"÷ñ æ"è ,à"ñ]

ואיסור:תשובהתשובהתשובהתשובה היתר של ירקות שלענין אפשר נשפך, מתי או החלב, נשפך מתי מסתפק אם ספק שיש במקום

הט במחלוקת תלוי הדבר ביחד, והנקוה"שנכבשו לקולא"ז ספיקו האם כבישה, פעולת היה כבר אם ספק כשיש כ

משא לא, ברמ"או מבואר שנתבשלו, לפני בחלב נכבשו הירקות האם הוא כשהספק בב"כ כבוש שספק הוא"א ח

אח אם אבל ולקולא, דרבנן יש"ספק דאורייתא לספק נחשב שכבר וכדו', בשרי במרק ירקות אותם את בישלו כ

הנקוה לדעת האם כשריעותא"לעיין שרק או חזקה, מרע גם נאסר שלא אפילו נכבשו הירקות שבפועל זה עצם גם כ

הט לדעת אסורות, מאכלות עם נכבשו אם ספק וכן חזקה. שאיתרע נחשב לפניך איסור ז"של



[á"÷ñ]מעל נכבשה שודאי אחת חתיכה שיש כשידוע ורק פסק"מותר, וכדבריו אסור. ספיקו חתיכה איזו ידוע ולא ע,

א"החכמ

[ã"ñ ç"ð ììë]הנקוה לדעת אבל אסור.". כבוש ספק ולכן חזקה, כאן שייך לא כ

במשב ז"ומבואר

[â"÷ñ]מעל שיעור נכבש אם ספק אם אפי' אלא ס', היה אם בספק רק לא זה שאסור כבוש כבוש"שספק אם שנא לא ע

נאסר, והכל החזקה מוקמינן לא כבוש אינו כבר עכשיו אם שנא ולא לפניך, עכשיו

בב גם מ"אמנם לקולא, ספיקו התבשל שלא זמן שכל ואסור."ח דאורייתא לספק חוזר בבשר עכשיו לבשלו מ

קפוא. בשר וחתיכת גבינה, עוגת צהובה, גבינה בתוכו ומונחים קרח בו שיש פריזר ד.

באכילה. מותרים הם האם .1

הקרח. של הקפיאה בדרגת תלוי האם .2

בפסח. במקפיא להשתמש לו מותר האם וכד', עוגות לחמים, בפריזר להקפיא שרגיל מי וכן .3

אח לתוכה והכניס חלבית, גלידה בו שהיתה כלי וכן בשרי."4. עם לאכלם מותר האם וחמוצים, חריפים כ

ä"ã ä"ñ æ"îú ïîéñ äëìä øåàéá ,å"î÷ññ æ"îú ïîéñ à"ùà ,â"÷ñå ,à"÷ñ æ"áùî ,â"÷ñ ú"ô ,á"÷ñ à"òø ,â"÷ñ æ"è]
[ä"ë ç"áá úåëìä ìàéðã éãåîç ,è"÷ñ è"ñ ïîéñ ã"ôù ,ïééåøù

המשב:תשובהתשובהתשובהתשובה לדעת במשב"כבוש כתב קשה ובקרח בתוכו, כשמתנונע הוא בהפס"ז ובאש"ז לכבוש. נחשב אינו א"מ

[å"î÷ñ óåñ æ"îú ïîéñ]ע שטופח בדבר נכבש שאם ובשפ"כתב לכבוש. נחשב להטפיח ד"מ

[ñ"÷ñ è"ñ ïîéñ]ובביאור לכבוש. נחשב קצת לח והוא שמאחר ומצדד לכבוש, נחשב בקרח כבוש אם מחלוקת בזה הביא

הלכה

ú ïîéñ][íéîá ä"ã á"ñ æ"î,כבוש חשיב לא בקרח שכבוש כתב יהודה וביד וצלול. לח בדבר רק כבוש שייך שלא כתב

המעל"ומ באמצע אם למעל"מ בקרח כבוש שהיה הזמן גם מצטרף הקרח הופשר מה"ע יהודה היד לדעת לעיין ויש ע,

המעל ובאמצע נוזלי היה שבתחלה להיפך ברע"הדין תלוי הדבר שקיות בתוך נמצאים כאשר וגם נקפא, וחמודי"ע א

דניאל

['á äìàù].שבחוץ ממה גם הוא שכבוש

לתוכו. לשפוך חלבי כלי לו ואין חלב, שקית לו נקרעה ה.

לעת. מעת שם שישהה בשרית קדרה לתוך החלב את לשפוך לכתחילה מותר האם .1

והקדרה. החלב דין מה לעת, מעת בה ושהה בשרית, קדרה לתוך החלב את שפך אם .2

מבישול מסוים זמן שעבר או החלב, את בו הכניס והדיחו, בשרי מאכל בקדרה שבישל אחרי מיד אם חילוק יש האם .3

הבשר.

בשר. שוב בה בישלו לעת, מעת הבשרית בקדרה היה שהחלב אחרי אם הדין מה .4

בהנ הדין מה אח"5. בה ובישלו בקדרה, חלב של מועטת כמות רק היתה אם בשר."ל הרבה כ

ואח לעת, מעת בה ושהה פרווה, קדרה לתוך חלב הכניס אם הדין מה בשרי."6. בה בישל כ

ä"ã æ"îú ïîéñ äëìä øåàéá ,â"÷ñ ä"ö ïîéñ à"òø ,æ"è÷ñ æ"îú ïîéñ à"âî ,â"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,á"÷ñ ê"ù ,à"÷ñ æ"è]
æ"ð ïîéñ à"îëç ,å"è÷ñ è"ö ïîéñ æ"áùî ,é"áá ä"ã å"÷ñ è"é÷ ïîéñ ç"åà à"åæç ,íù ö"äòù ,á"î÷ñ íù á"î ,äðéà íà

[à"é úáåøòúå ç"áá äðéá éøàî ,éúéìô ,ã"é÷ñ æ"ô ïîéñ æ"áùî ,á"÷ñ íéøåàéá ä"÷ ïîéñ ã"åç ,á"îñ

מהדרכ[á"÷ñ]ך"וש[à"÷ñ]ז"בט:תשובהתשובהתשובהתשובה מעל"הביאו שנכבש שהיתר עליו"מ, והקשו נאסר. המאכל איסור, בכלי ע

המעל בסיום רק נעשית וכבישה א"דמאחר נטל"ע, בדרגת כבר הוא מהכלי האיסור שנפלט בשעה וכן"כ אוסר. ואינו פ

המג æ"è÷ñ]א"הקשה æ"îú ïîéñ]לתוכו הכניסו מהקדרה האיסור את שפינו בשעה שמיד באופן רק אוסר שכבוש וביאר ,

המעל שבסוף נמצא ההיתר, מאכל נטל"את נעשה לא עדיין האיסור נפלט שאז ההיתר כבישת של וכ"ע הרע"פ, א"כ

[â"÷ñ ä"ö ïîéñ ìéòì]ד"והחו[â"÷ñ íéùåãéç].



הלכה בביאור äðéà]אבל íà ä"ã æ"îú ïîéñ]לכלי ההיתר את הכניסו לא אם שאפי' וסוברים החולקים דעות הביא

ג האיסור, המאכל את ממנו שהוציאו אחרי והחו"מיד הפליתי האחרונים, נחלקו האוסרים וטעם נאסר. כתבו"כ י

המעל המעל"שכל ובתשלום משהו נפלט מעל"ע לפני אוסר אינו ולכן כולו, נפלט נחשב"ע אינו לפגום אבל ע,

המעל גמר לפני הפליטה התחיל כבר ובחו"כי דא"ע, עליו הקשה בכל"ד כבושכ שיאסר במשהו האוסרים הדברים

ממעל בפחות בינה"גם באמרי כתב הפליתי דברי ובביאור ע,

[à"é úáåøòú ç"áá]המעל בסוף שרק ודאי בדופני"שבפועל הבליעה חיבור באיכות אבל לגמרי, נפלטים הבליעות ע

המעל כל במשך המעל"הכלי בסוף רק ולא הפליטה, פעולת נעשה הכבישה של הפליטה,"ע פעולת כל נעשה ע

המעל בסוף רק נעשה מהבלוע לגמרי בפועל הפליטה פעולת גמר המעל"אבל כל שבמשך ומאחר נעשה"ע, ע

כ ומחוברים בלועים אינו כבר שבכלי הבליעות נפלט, לא עדיין שבפועל אפי' הפליטה, בדרגה"פעולת בכלי כ

נטל אח"שיעשו ולכן מעל"פ, עבר שכבר אפי' מהכלי, הבליעות כשנפלטו אינם"כ הבליעות בכלי, שנבלעו משעה ע

לנטל פ."מוגדרים

אומרים ì"ðä]ויש äëìä øåàéáá àáåä]מעל אחרי שגם ע"שהטעם נאסר נטל"ע שכל מפני כבישה, רק"י הוא בכלי פ

המעל כל ריקן שעמד נטל"בכלי בו הבלוע נעשה לא בכלי, מאכל היה מהזמן חלק אם אבל כבשו"ע, אם ולכן פ,

מעל תוך בכלי נטל"מאכל נהיה לא הבלוע איסור, בו שבישלו משעה בחזו"ע אבל ואוסר, ÷è"éא"פ ïîéñ ç"åà]
[é"áá ä"ã å"÷ñע איסור"הקשה בה שבלוע בכלי שנתבשל היתר מאכל של ההיתר שכל שמענו לא דמעולם ז

מעל עבר המעל"שכבר שכל באופן רק הוא בישולו, משעת שלפני"ע ריקן."ע עמד הכלי כ

מעל בכלי נכבש כבר אם בדיעבד רק זה המתירים גם מעל"אמנם איסור בכלי היתר לכבוש אסור לכתחילה אבל ע."ע,

[ì"ðä æ"èá øàåáîë]ז"ובמשב[å"è÷ñ è"ö ïîéñ]נאסר אינו לכבישה שמחוץ מה שבמאכל שכמו [øàåáîëמצדד
[à"îøáה מעל", אבל החיצוני, לצידו עד הכלי של עוביו בכל נבלע שבכלי המאכל שכנגד שבמקום אפי' בכלי ה

בחכמ הוכיח וכן מתפשט. אינו הכבישה à"éñ]א"למקום æ"ð ììë]במ מבואר á"î÷ñ]ב"וכן æ"îú ïîéñ]ובחלב

שמן דבר מיקרי האם הפוסקים במחלוקת à"ñ]תלוי á"ö ïîéñ]ועדיף שמן ממאכל גרע דלא למעלה עד שיפעפע

בש כמבואר סק"ממנו ובחכמ"ך הנ"א החול]"א וא"ולדעת בכלים, כבוש אמרינן לא בלע בהתירא שנכבש"ד חלב כ

במשב אבל חלבי, נהיה לא הכלי פרווה ã"é÷ñ]ז"בכלי æ"ô ïîéñ].בזה חילוק כל שאין חולקים אחרונים הרבה ועוד

חרס כלי כגון מיד שנכבש כלים שיש á"÷ñ]אלא â"ö ïîéñ æ"áùîá øàåáîë]במשב כתב מתכות [à"÷ñ]ז"וכלי
הנשאל ובהנהגות בכלל, כבוש יש האם במחלוקת ñשהדבר á"ãñ][ã"÷כלי ולענין נפקא. לא ספיקא שמידי כתב

הפסיד. לא חמץ מלענין חוץ המיקל זכוכית

מיד. אותם שהוציא או מועט, זמן בחומץ ושהו מתולעים, לנקותם כדי בחומץ חסה עלי שרו ו.

מרור. חובת בפסח בו לצאת אפשר האם .1

ע אותם מנקה שהמוכר בחנות ירקות שקנה מי וכן הכשר."2. ללא הוא שהחומץ וחושש וכדו', בחומץ אותם ששורה י

זמן ואחרי חלב, טיפות שבה הציר עם הקופסא ולתוך המלפפון על וניתזו חמוץ, מלפפון של קופסא שפתח מי וכן .3

בשרי. עם לאוכלם מותר האם אותם, והדיח הוציא מועט

אותה והוציאו בשר חתיכת לתוכם נפלה הסעודה ובמשך שבת, לסעודת וחריפים חמוצים עם קערה שהביא מי וכן .4

אח בקערה שנותרו החריפים את לאכול מותר האם סביבה, שהיו מהחריפים קצת עם ביחד מועט זמן אחרי או כ"מיד

חלבית. שלישית בסעודה

מעל במים שהיו מינים, ד' או מצה האם למצוותם."5. כשרים ע

â"òú ïîéñå ,à"ò÷ñå ,á"î÷ñ æ"îú ïîéñ á"î ,øéàî úéá ,ã"÷ñ éúéìô ,á"÷ñ ã"ôù ,é"÷ñ à"øâä øåàéá ,á"÷ñ ê"ù ,à"ñ]
[æ"è÷ñ æ"îú ïîéñ à"âî ,æ"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,ç"ì÷ñ

כד:תשובהתשובהתשובהתשובה נאסר מזה ובפחות כולו נאסר שירתיח כדי בשיעור ציר או בחומץ שכבוש המחבר ובמשב"דעת ז"ק,

[à"÷ñ]אבל בדינם. שוים החריפים דברים שכל מבואר מאיר ובבית ובפליתי מדאורייתא, הוא האוסרים שלדעת כתב

הש וכ"לדעת שירתיח כדי בשיעור אוסר מליחה מצד שאוסר אוסר בציר כבוש ורק מאכל לכל שווה חריף הגר"ך א"כ

אחרונים."והמ הרבה בשם ב



מעל"ובמג אחרי שרק חזק שאינו חומץ לבין שירתיח, כדי בשיעור כבוש בו שיש חזק חומץ בין חילק כבוש."א בו יש ע

במ[á"÷ñ]ד"ובשפ אבל בכולו, מיד אוסר חזק שחומץ ממעל[ì"ðä]ב"כתב בפחות אוסר אינו שחומץ ע,"כתב

במ מבואר ç"ì÷ñ]ב"וכן â"òú ïîéñ]כתב תבשילים עירוב לענין אבל מרור, å"è÷ñ]לענין æ"ë÷ú ïîéñá]שבשיעור

הפמ שלדעת אלא כמבושל. חשיב שירתיח á"÷ñ]ג"כדי ã"ôù]הש לדעת במעל"גם רק לכבוש נחשב שחומץ ע,"ך

הש לדעת גם קליפה כדי לאסור אבל בכולו, לאסור לגבי רק הגר"זה בביאור מאידך מיד. נאסר מבואר[é"÷ñ]א"ך

כד נאסר שירתיח כדי משיעור שבפחות המחבר שכתב זה שדין לכו"להיפך זה בחומץ."ק, ולא בציר רק ע

במ â"òú]ב"אמנם ïîéñ]שי וא"כתב זמן, שיוער הזכיר ולא במים לא בחומץ רק הוא בכבוש שנפסל שמרור כ"א

או של כמבושל לגדרי כלל דומה אינו במרור שיפסול מבושל שלענין י"אפשר ולכן מע"ה גם שבמים לא"לא ע

וכ במשב"נפסל. ובמ[à"÷ñ]ז"כ מבשל, אינו אבל ומפליט מבליע æ"é÷ñ]ב"שרק à"ñú]מח שמצה"הביא י

מעל ושהפמ"שנכבשה בה, יצאים אין ובפ"ע למבושל, נחשב שאינו חולק è"é÷ñ]ת"ג æ"ô ïîéñ ìéòì]הביא

מעל"מהחת במים ששרו מינים ד' לאסור עיי"ס עליו והקשה הבשר."ע נפל במה תלוי זה כל ולפי ש.

בשרי. בכלי לעת מעת ששהו וחריפים חמוצים של סלטים מיני ז.

חלבי. עם אותם לאכול מותר האם .1

סכו הכלי לתוך הכניסו הסעודה במשך אם וכן סכו"2. לתוכו הכניסו שלישית ובסעודה בשרי, דין"ם מה חלבי, ם

והסכו ם."החמוצים

והחריפים. החמוצים מיני בין הבדל יש האם .3

מה חלבית, לצלחת מועט לזמן והכניסם בשרית בקדרה שהתבשלו או בשרי, בבלנדר שנטחנו חריפים חמוצים וכן .4

והצלחת. החמוצים דין

אח אותו וטיגנו בשרי, סיר או צלחת בתוך מה זמן ששהה מלוח דג וכן דינו."5. מה חמאה, עם כ

לעת מעת תוך לו ונודע חמץ, כלי בתוך בטעות אותם ואיכסן פסח, לפני חריפים או חמוץ מלפפון שכבש מי וכן .6

לעת. מעת אחרי רק לו נודע אם הדין ומה דינם. מה והוציאם,

íéùåãéç ã"åç ,à"ò÷ñå á"î÷ñ æ"îú ïîéñ á"î ,øéàî úéá ,ã"÷ñ éúéìô ,á"÷ñ ã"ôù ,é"÷ñ à"øâä øåàéá ,á"÷ñ ê"ù ,à"ñ]
[æ"è÷ñ æ"îú ïîéñ à"âî ,æ"÷ñ

במשב:תשובהתשובהתשובהתשובה שבכלים, בכבישה וחומץ ציר לענין הפוסקים לכו"נחלקו מכלי שלהפליט כתב וציר"ז חומץ גם ע

ממעל בפחות מפליטים כד"אינם רק אבל שירתיח, כדי בשיעור מבליעים כלי לתוך ולהבליע במג"ע, אבל א"ק.

של בשיעור מפליט מכלי להפליט גם שירתיח, בכדי הוא חומץ של כבישה ששיעור הסוברים שלדעת וסובר חולק

ובחכמ שירתיח הפס"כדי במקום שלא להחמיר כתב מ."א

לכו מכלים שלהפליט החולקים לדעת במעל"ואפי' רק מפליטים וציר חומץ גם מ"ע הט"ע, לדעת אפי' והש"מ שכל"ז ך

מעל איסור בכלי שנכבש נאסר"מאכל לא ã']ע äáåùú ìéòì øàåáîë]במצב כבר נפלט שבכלי שהבלוע בשעה כי

מ"שנטל הכלי."פ, שבתוך הבליעות את משביח חריף בדרגת עדיין שהוא כל וציר בחומץ מ

חלב כוס לכיור ששפכו או קר, בשרי מרק והקדרה הכיור לתוך ושפכו בכיור, שהיתה קר פרווה מרק עם קדרה ח.

והדיחוה. הקדרה את רוקנו מועט זמן ואחרי הפרווה, המרק לתוך גם ונשפכה

חלבית. או לבשרית נהפכה הקדרה האם .1

א ושפך וכדו' שמן או יין שעישר מי וכן ממעת2. יותר מרק בתוכה נמצא שכבר קדרה לתוך ונשפך לכיור, המעשר ת

הקדרה. דין מה הדיחוה, מועט זמן ואחרי לעת,

דין מה מיד, והוציאוה צהובה, גבינה לקערה ונפל לעת, ממעת יותר מים עם קערה בתוך שרוי שהיה בשר וכן .3

הצהובה. והגבינה הבשר הקערה,

מה והדיחו, הבשר את מיד והוציא חלב, כוס לתוכה ונשפך מים, עם בקערה לעת ממעת יותר שרוי שהיה בשר וכן .4

והקערה. הבשר דין



בשר חתיכת הקערה בתוך שהיתה מצא רגעים כמה ואחרי מהחלב, קצת והוציא חלב, עם קערה לו שהיתה מי וכן .5

ומה הבשר, חתיכת דין מה מיד, הוציאה כנגדה, ס' אין מהחלב חלק כשהוציא ועכשיו לעת, ממעת יותר כבר קטנה

בקערה. שנשאר החלב דין

השימורים. דין מה היטב, והדיחם השימורים את הוציא ומיד חלב, לתוכה וניתז שימורים, קופסת שפתח מי וכן .6

מצא מועט זמן ואחרי ממנה, חלק והוציא כולם, את עישר פירות, מיני כל בה שיש שימורים קופסת שפתח מי וכן .7

תחלה לאכול לו מותר האם כנגדו, ס' שנשאר במה אין ועכשיו שימורים, של אחר מין עוד מעורב הקופסה שבתחתית

אותם. עישר שכבר שם שנשארו מהמינים

æ"øâä ò"åù ,à"ë ïéã á"ç úáåøòú ìàéðã éãåîç ,â"é÷ñ æ"îú ïîéñ à"ùà ,á"÷ñ øö÷ ,à"÷ñ êåøà äãåäé ãé ,à"÷ñ à"òø]
[é"ñ ú"ëøãá ãåò ïééòå ,ä"ëñ à"ë÷ ïîéñ íãà ééç ,æ"ñ÷ñ æ"ñú ïîéñ á"î ,à"îñ æ"ñú ïîéñ

מעל:תשובהתשובהתשובהתשובה נכבש שכבר באש"דבר כתב המעל"ע, שאחרי ששורה"א שאחרי כלומר עת, בכל ומבליע מפליט ע

לא"מעל כבר יאסר שמעכשיו וכדי ופליטה, בליעה של פעולה מתבצע רגע כל הריכוך, פעולת בו נעשה וכבר ע

מעל עוד להמתין מעלע."צריך כבר שם ששהו דברים על רק זה עת בכל ומבליע שפולט מה אם בדבריו לדון שיש ע"אלא

מעל שהו שכבר הדברים לגבי רק שלא או נאסר, לא עדיין טעם שהוא שמאיזה גם"אלא אלא הכבישה, פעולת ממשיכה ע

אח שהוכנסו חדשים כ."לדברים

מעל מים בתוך ששהה בשר כגון הקשים שבדברים ופשוט ברור זה ואח"אמנם צריך"ע צהובה, גבינה גוש לתוכו נפל כ

מעל מעל"שוב שהה הבשר אם אבל להפליט. ויוכל עכשיו שנפל במה גם ריכוך פעולת שייעשה כדי מים"ע בתוך ע

הפמ"ואח לדעת בזה שגם אפשר ובלח לח וזה מאחר חלב, לתוכו נשפך החלב"כ רגע כל ממשיכה והכבישה מאחר ג

הבשר. בתוך מיד יבלע

יהודה à"÷ñ]וביד êåøà]המעל שאחרי שבאופן מטעם"כתב אבל יאסר חלב לתוכו נשפך במים שהה שהבשר ע

המעל שכל צריך האם שתלוי וכתב הדב"אחר, הזמן,ע כל מתחלפים המים אם שגם או מים באותו נכבש יהיה ר

המעל במשך שהה שלא בכה"כל גם ולדבריו לכבוש, נחשב מים בלי ורק"ע לכבוש, נחשב מתחלפים שהמים ג

מעל לאחר חלב נשפך אם שגם כתב כן ברע"משום אבל מיד, נבלע שכל[à"÷ñ]א"ע זה, בדין עליו שחולק נראה

המעל כל ממש המים באותם שהה לכבוש."שלא חשיב לא ע

הרע"ומ לדברי גם המעל"מ כל שיהיה שצריך הריכוך"א פעולת שיעשה כדי שאמנם דאפשר לדון יש מים, באותו ע

המעל המעל"במשך אחרי אבל המים, באותם שיהיו צריך והבליעה"ע הפליטה ופעולת נעשה כבר הריכוך שפעולת ע

הנ באופנים ולכן מים, אותם דוקא שיהיה צריך לא הזמן כל צריך"ממשיכה שלא צלול דבר וכדו' חלב שנשפך וכגון ל

מיד. נבלע להבליע, ורק ממנו להפליט

במ æ"ñ÷ñ]ב"אבל æ"ñú ïîéñ]מעל חיטה נשרה בפסח שאם המעל"כתב באמצע ורק במים, החיטה"ע נתבקעה ע

מעל עדיין עבר שלא כל בשו"ונתחמצה, מבואר וכן לכבוש, נחשב לא שנתחמצה, משעה הגר"ע æ"îúז"ע ïîéñ]
[à"îñמעל במים שנכבש עצמו דבר אותו שאפי' מבואר ובדבריהם מעל", אחרי גם אח"ע דאם מיד, פועל לא כ"ע

א מיד, מעל"פועל שיהיה צריך למה שנתחמצה."כ מעת äæá]ע ë"ùî é"ñ ú"ëøãá ïéòå]

פירות לתוכה נפלו או לתוכה שהכניסו ומצא הגז, גבי על מכובה שעמדה מבושלים, פירות מיני שבתוכה קדרה ט.

וזרקם. אותם והוציא וכדו', שביעית ערלה, כגון איסור של

בהנ הדין ומה המרק, דין מה מרתיחתו, ונח הגז את כיבו שכבר אחרי רק הוכנסו האיסור פירות אם מסתפק אם ל"1.

רותח. היה עדיין אם

של פירות לתוכה שהכניסו או לתוכה שנפלו ראה האש על הקדרה את שהעמיד אחרי הבישול בתחילת מיד אם .2

לרתוח. התחיל כבר המרק לתוכה, האסורים הפירות את שהכניסו בשעה אם ומסתפק מיד, אותם והוציא איסור,

ומסתפק והוציאוה, צהובה גבינה לתוכו ונפלה האש גבי על בשרי מרק שהיה באופן אלו, בספקות הדין שונה האם .3

אחרי בפנים הגבינה את כשמצא הדין שונה האם וכן לרתוח. התחיל כבר המרק בתוך היתה שהגבינה בשעה אם

לתוכו. נפלה מתי ומסתפק נצטנן, כבר שהמרק



הסיר לתוך כבר נפלו האם ומסתפק שביעית, של ירקות או גבינה, חתיכת בשרי מרק של צלחת בתוך מצא אם .4

בצלחת. כן לפני כבר היו שמא או הצלחת, לתוך רק שנפלו או האש, על שהיה בשעה

כנ כשמסתפק הדין מה א"5. הסיר בתוך הירקות את או הגבינה את כשמצא הסירל את שהוציא אחרי רק הצלחת, ו

אחר. לחדר והעבירו מהמטבח

בהנ הבדל יש האם כגון"6. השני, בחדר כבר הסיר כשהיה לסיר הירקות או הגבינה שנפלו לחשוב יותר סיבה כשיש ל

דומה. תליה שאר או גבינה, שם שאכלו ילדים שם שהיו

,à"÷ñ ã"ö ïîéñ æ"áùî ,æ"÷ñ ã"÷ ïîéñ ã"ôù ,ã"ñ ç"ð ììë à"îëç ,â"÷ñ æ"áùî ,â"÷ñ ú"ô ,ë"äå÷ð ,ã"÷ñ æ"è ,à"ñ]
[äàøð ä"ã ã"é÷ñ 'ô ïîéñ æ"òäáà à"åæç ,â"÷ñ êåøà äãåäé ãé

ברמתשובהתשובהתשובהתשובה מבואר כבוש, ספק ובב[à"ñ]א": דאורייתא, ספק נחשב האיסורים ובט"שבכל דרבנן, ספק חולק"ח ז

רק כאן יש כבישה, זמן בשיעור בו להיות הספיק שלא או נכבש כבר הדבר אם ידעינן ולא כבוש לפנינו דכשרואין

ובנקוה כן, מחמת נאסר ולא שבתחלה כשרות חזקת כנגד מספק חזקתו,"ריעותא איתרע בו ונשרה שמאחר עליו חולק כ

והחכמ הפליתי כהט"ודעת ודעת"א נכבש, מהם איזה חתיכות מב' אחת על ספק כשיש רק זה שאסור כבוש שספק ז

והפר"המשב כהרמ"ז לאסור."ח א

לפנינו כאן שיש זה שעצם מפני אחד טעם טעמים, כמה בפוסקים נתפרשו חזקה, שאין וסוברים החולקים ובדעת

לפנינו, כבישה של מצב שיש נחשב כבר כלל, נכבש אם ידעינן לא שעדיין אפי' ההיתר בתוך שורה שהאיסור מציאות

החזקה. איתרע כבר ולכן האוסרת, כבישה זו אם ספק שיש אלא

מחמת רק הוא איסורו וכל בהתירו נשאר דההיתר היתר, חזקת כלל בתערובת שייך שלא בפוסקים מבואר טעם עוד

וברע מותר, נשאר עצמו מצד ההיתר אבל בתוכו, שבלוע מה את לאכול רק הוא והאיסור בתוכו שבלוע א"האיסור

[á"ô ïîéñ àî÷]האיסור וכל מותר נשאר וההיתר אסור נשאר שהאיסור ביבש יבש של תערובת בין בזה לחלק כתב

לאיסור, נהפך ההיתר גם שבזה בלח, לח של תערובת לבין בו, שמעורב האיסור מחמת רק הוא ההיתר באכילת

היתר. חזקת עליו שייך בזה וממילא

על הוא האיסור וכל מאחר לבשר, חלב נפל אם ספק כשיש אבל בהיתר, שנתערב באיסור רק שייך זה שטעם אלא

היתר, חזקת החלב ועל הבשר על יש בזה בשר, עם שנתבשל מפני החלב על וכן חלב, עם שנתבשל מפני עצמו הבשר

בפמ"ומ מבואר ç"ááì]ג"מ äçéúôá]ובחזו היתר, החזקת מוקמינן לא בזה äàøðå]א"שגם ä"ã ã"é÷ñ 'ô ïîéñ æ"òäà]
מ אלימתא, חזקה היא היתר שחזקת שאפי' חזקה,"כתב על מוקמינן שלא להחמיר יש אחזקה ואיתרע מאחר מ

יהודה ביד כתב זה â"÷ñ]וכעין êåøà].

בפמ"ומ מבואר בזה גם ñ÷ג"מ æ"áùî][à"÷ñ ã"ö ïîéñ æ"áùîáå ,â"שעה כל להשתנות העשויה חזקה וזה שמאחר

צונן, שהוא דהשתא חזקה ויש צונן כשכבר שהשאלה במקום ואפי' זו. חזקה מהני לא הרתיחה, מצב מחמת

בספק נשאר משתנה, של במצב היה זה ובתחילה éúëàå]מאחר ä"ã è"÷ñ ç"ñ ïîéñ æ"áùîá øàåáîë].

במשב מבואר ונאסרה לקדרה תחלה נפלה כבר אם והספק בצלחת איסור מצא ממקום[â"÷ñ]ז"ואם וזה שמאחר

בקדרה. ולא בצלחת רק הוכנס שזה ותולין למקום, ממקום מחזיקין אין בדוק, היה הראשון שהמקום כל למקום,

השני לחדר הקדרה את שהוציא שבשעה ידוע אם אפי' אחר, לחדר שהעבירוה אחרי רק אבל בקדרה מצאה אם אבל

מ צונן, היתה קיי"כבר בטומאה רק כי השני, בחדר רק נפל שזה לומר מחזיקין לא אבל"מ לזמן מזמן מחזיקין שאין ל

מזמן רק נחשב חדר עבר שזה אפי' כלי באותו שזה וכל היה, כאן נמצא כאן אמרינן ולא לזמן מזמן מחזיקין באיסור

למקום ממקום ולא è"ñ]לזמן á"ë÷ ïîéñ íãà ééçáå â"÷ñ æ"áùîá øàåáîë].

שמ בשפ"אלא נראה æ"÷ñ]ד"מ ã"÷ ïîéñ]במקום מאשר השני במקום נפל שהאיסור יותר לתלות שיש שבאופן

השני. בחדר היה שזה בשעה רק נפל שזה ותלינן מחזיקין, אין לזמן מזמן גם בזה הראשון,

נמלים. בו ומצא וכדו', תה או קפה קצת בכוסות משאירים שאנשים וכדו' כנסת בית י.

אלו. בכוסות שוב לשתות מותר האם .1

הקדרה. דין מה וכדו', זבובים או נמלים בתוכו ומצא מרק שיירי עם קדרה שהשאיר מי וכן .2

הצלחת, דין מה תולעים, בחלקם ומצא לעת, ממעת יותר ושהו מתולעים, לבדיקה במים צימוקים שהשרה מי וכן .3

תולעים. בהם היו שלא הצימוקים שאר ודין



אותו מכסים ובפסח רטוב, כשהוא וכדו' לחם פירורי או מאפה מיני עליו מניחים השנה שבמשך שבמטבח שיש וכן .4

חמץ. נהיה כסף הנייר כסף לנייר השיש בין רטיבות כשישנה האם כסף. בנייר

אח וראה במקרר, בשר עם קדרה שהניח מי וכן מה"5. לעת, מעת הקדרה עליו ועמדה חלב היה לקדרה שמתחת כ

שבתוכה. ומה הקדרה דין

[å"è÷ñ è"ö ïîéñ æ"áùî ,à"÷ñ ê"ù ,à"÷ñ æ"áùî ,à"ñ]
קיי יותר,"להלכה ולא הכבישה מקום שכנגד מה רק משערים שמן, שאינו בדבר לפחות שבכבוש ê"ùáל øàåáîë]

[à"÷ñשבפמ å"è÷ñ]ג"אלא è"ö ïîéñ æ"áùî]האיסור בו היה שלא הכלי של החלק גם האם בכלים, כבוש לענין דן ,

וא בכולו, דמבליע ס"נאסר בחכמכ אבל הכבוש. האיסור כנגד לס' יצטרף הכלי שכל לקולא גם הוא זה א"פק

[à"é÷ñ æ"ð ììë].למעלה מפעפע שאינו åðéàכתב åà íâåôì íéáùçð íéöøù øàù ïëå òìåúå áåáæ íàä íé÷ñåôä å÷ìçð íðîà]
[ì"÷ñ ê"ù ,å"è÷ñ æ"è ã"ô ïîéñáå ,æ"÷ñ ê"ù æ"÷ ïîéñáå íù ê"ùå æ"èáå â"ñ ã"÷ ïîéñá øàåáîë íâåô.

מ למעלה מפעפע שאינו האם"ולמרות שדנו זה מעצם והראיה בתוכו, כולו שיהיה צריך לא לכבוש שיחשב כדי מ

כולו מונח שאנו בכבישה חסרון שאינו כלומר שאני, שמן והאם מפעפע שאינו לבישול דומה והאם ללמעלה מפעפע

וע בפעפוע, אלא ממש דאל"בתוכו מפעפע הרי דלמטה הכלי"כ דלכן מפעפע לצדדים וכן יאסר, לא הכלי תחתית כ

הכד שיעור רק ולא כולו, נאסר שלו,"בעוביו à"÷ñ]ק æ"áùîá øàåáîë]חמץ של בליעות בו יש עצמו השיש וממילא

או כלל הוא למעלה מפעפע שאינו מה האם לדון יש כיסוי, גביו על מניחים וכאשר השנה, במשך בו שנכבש

שנכבש נחשב ממש, בו נוגע והכיסוי רטוב והשיש מאחר וממילא הכבישה, כבתוך נחשב ממש בו שנוגע שמה

ע ממש שהונחה בשרית קדרה וכן חמץ, בו ונבלע אפילו"בו ויאסר בתוכו, ככבוש נחשב כן האם כך ושהה חלב ג

ללמעלה. מפעפע אינו כבישה בכלי שגם נימא à"÷ñ]אי æ"áùîáù øàåáîë äùéáë ùé íéìëä ìëá àì íðîà]
עליה. לשאול כדי צלחת בתוך דם עם ביצה השאיר יא.

הצלחת. דין מה לעת, מעת הצלחת בתוך הביצה את שכח .1

להתירן יועיל האם לעת, ממעת יותר יחד אותן והשאיר דם, עם מהן אחת יחד, מעורבות שהיו ביצים כמה וכן .2

אח יוציא הדם."אם את כ

שהדם עד החלב את להעמיד יכול האם החלב, לתוך מהפרה דם קצת נתערב החליבה ובשעת פרה, שחלב מי וכן .3

החלב. את להתיר ובכך לגמרי ישקע

מותר היין האם שלו, החילול את גם שעשה עד רגעים כמה עברו שני המעשר את וכשהפריש יין, שעושה מי וכן .4

בשתיה.

ïîéñ ö"åîç ãîç éãù ,å"ì÷ñ å"ñ ïîéñ ù"äåøò ,â"é÷ñåñ å"ò ïîéñ äãåäé ãé ,æ"÷ñ ç"ö ïîéñ æ"áùî ,à"÷ñ æ"áùî ,à"ñ]
[ä"ð ïîéñ à"ç äîìù úçðî ,à"é ïîéñ ç"áá äðéá éøîà ,íéòøæ úåéðùî óåñ øåàä ïåøúé ,æ"åà ,'â.

א שרק או כבוש, שייך בלח לח של בתערובת גם האם הפוסקים דנו במשב"יא. כבוש, אין אבל להפרידו כאן"א ז

וכ לח, בדבר כבוש שאין בכבוש"מבואר אחר, בלח לח של בליעות שייך שבבישול נימא אי שאפילו יהודה ביד כ

לעיל אבל בלח, לח של בליעות ç"ö]אין ïîéñ]במשב מ"כתב יותר בלח לח של שתערובת אפשרז אם גם כבישה זמן

ובמהרש כבוש, מדין יאסרו מהשני אחד ç"ðù]ם"להפריד â"ç]מעל שעמדה דם עם שביצה נחשב"כתב כלי, בתוך ע

ובערוה ונאסרה. הצלחת בתוך הביצה עם ביחד נכבש דדיה,"שהדם על שהיה מדם שלה בחלב שנתערב שבהמה כתב ש

ממעל יותר יעבור אם ואפילו לגמרי ישקע שהדם עד החלב את להעמיד ע."אפשר

להמבואר בלח, לח של בתערובת גם כבוש יש שאם ç']אלא äáåùú ìéòì]הפמ דבר"שלדעת ועוד, דניאל, החמודי ג,

מעל נכבש אח"שכבר א"ע והפליטה, הבליעה פעולת את רגע בכל ממשיך בכלי"כ נמצא שכבר יין לו שיש מי כל כ

מע ממנו כשמפריש ימים מע"כמה ואותו מאחר שמחללו, עד רגעים כמה ושוהה היין"ש שאר עם מעורב ש

מע עליו שחל היין רגעים הר"באותם ולדעת שעמו, חולין של היין לתוך נבלע חילול,"ש בו מהני לא בלוע ועוד ש

במוצ להפריש עתיד שאני לוגין שני דתנן הא על כן שהקשה האור מהיתרון הביא שלמה מעשר"ובמנחת יהיה ש

מה של הברירה מהני והאיך לתוכו ומבליע היין בשאר כבוש הוא מעורב שעדיין כל שמפרישו אחרי הרי וכו',

שבת. למוצאי שמפריש



של ירקות לתוכה הכניסו או גבינה, לתוכה נפלה לרתיחה שהגיעה ולפני האש, על שעמדה בשר עם קדרה יב.

שביעית.

המאכל. דין מה הירקות, או הגבינה את מיד הוציא .1

האש. את כיבו שכבר אחרי לתוכה נפלו אם הדין מה .2

את והוציא האש את כיבה ומיד לא, או הירקות או הגבינה הקדרה לתוך נפלו אם הסתפק הבישול בתחלת אם .3

והתבשיל. הקדרה הבשר, דין מה הבשר,

המרק. דין מה חלבית, מצקת לתוכו הכניס בו, סולדת שהיד לחום שהגיע לפני בישולו, שבתחילת בשרי מרק .4

ירקות לתוכו והכניסו אחרת, לקדרה אותו העבירו בו, סולדת היד אין וכבר שהצטנן ואחרי שנתבשל, בשרי מרק .5

הדין. מה וכדו', חמאה או אסורים,

['ää ïéãå 'àä ïéã è"÷ñ ç"ñ ïîéñ ìéòì æ"áùî ,à"ñ è"ð ïîéñ à"îëç ,å"÷ñ ú"ô ,ç"÷ñ à"òø ,íù ã"ôù ,ä"÷ñ ê"ù]

היס:תשובהתשובהתשובהתשובה שאין ראשון הש"כלי לדעת כד[ä"÷ñ]ך"ב הט"אוסר ולדעת ç"÷ñ]ז"ק, ïàë à"òøá àáåä],כלל אוסר אינו

שכ[å"÷ñ]ת"ובפ מה שכל כד"הביא אוסר היס"ר שאין אפילו עומד"ק אינו אם אבל האש, אצל עומד הוא אם רק זה ב

בהפס האש כשאצל וגם כלל, אוסר אינו האש וכ"אצל להקל, יש בפמ"מ ä"ë÷ñ]ג"כ ç"éù ïîéñ à"ùà]כשעומד שרק

לעיל אבל אוסר, האש ñאצל ïîéñ æ"áùîá]['ä ïéã è"÷ñ ç".האש אצל עומד לאינו האש אצל עומד בין חילק לא

כד שנאסר להרתיח הספיק לא ועדיין האש על עומד כשזה גם במשב"אמנם מבואר àä']ז"ק ïéã è"÷ñ ç"ñ ïîéñá]
ונפק בעלמא, חומרא רק לספיקו"שזה מ

כד שאוסרים מה כל כ"וכן לתוך שהוכנס מאכל רק זה היס"ק שאין כ"ר לתוך שהוכנס כלי אבל היס"ב, שאין אינו"ר ב

ä"÷ñ]נאסר, ã"ôùá øàåáîë].

בכ רק זה לכ"כל המאכל את העבירו אם אבל היס"ר, שאין כל לכו"ש כלל."ב, נאסר לא íù]ע ã"ôùá øàåáîë]

אח ונודע לחם, חתיכות או מרק שקדי לתוכו שהכניסו ירקות מרק שביעית"יג. כגון איסור של היו שהירקות כ

וכדו'.

הלחם. וחתיכות המרק שקדי דין מה .1

אח ונודע רותח, מרק צלחת לתוך אותם שהכניסו חריפים או חמוצים וכן והוציאום,"2. שביעית, של היו שהחריפים כ

המרק. דין מה

דינם. מה בשרי, רותח מרק לתוך והכניסום חלבי בסכין אותם שחתכו בצל או שום וכן .3

מה חלבית, כף לתוכו הכניס רותח ובעודו רותח, בשרי מרק צלחת לתוך אותם שהכניסו חריפים או חמוצים וכן .4

והכלים. המרק דין

בשרי. או חלבי בסכין נחתך השום אם או בשרית, או חלבית היא הצלחת אם מסתפק אם הדין ומה .5

æ"áùî ,æ"ì÷ñ íù ã"ôù ,ç"ì÷ñ íù ê"ù ,è"ñ è"ñ ïîéñ à"îø ,é"÷ñ íéùåãéç ã"åç ,ã"÷ñ æ"áùî ,ä"÷ñ ê"ù ,â"ñ ,á"ñ]
['à ç"áá úåëìä ìàéðã éãåîç ,ä"î÷ñå ,á"î÷ñ ,è"ì÷ñ íù á"î ,ç"÷ñ ç"éù ïîéñ ç"åà.

יהודה:תשובהתשובהתשובהתשובה וביד שני, בכלי גם מתבשלים הבישול קלי שבת á"é÷ñ]לגבי êåøà]מהמהרי שבת"הביא לענין שרק ל

או לענין אבל מבשל, הבישול שקלי דניאל"אמרינן ובחמודי הבישול, לקלי מעלה אין ולהפליט, להבליע שצריך [úåëìäה
['à ïîéñ ç"ááאו מבליע יותר הבישול קלי בזה ולכן מבישול, טפי חמיר ולהפליט להבליע לענין האם להיפך בזה דן

כהמהרי ובחזו"איפכא ç"é÷ñ]א"ל. á"ð ïîéñ ç"åà],והיתר איסור לענין הבישול קלי דין נאמר שלא גופא מזה הוכיח

כהמ שדלא מקלי"בהכרח שהוא להחמיר צריך הבישול מקלי שאינו להדיא מבואר שאינו דבר שכל שסוברים ודעימי' ב

הבישול.

בש מבואר החריפים ä"ì÷ñ]ך"ובדברים è"ñ ïîéñá]הרמ לדעת ואפי' מתבשל, שני בכלי שכ"שגם אוסר,"א אינו ש

[ì"ðä ìàéðã éãåîçá øàåáîë ïëå]המהרש לדעת שגם הסוברים לדעת ואפי' מ". שני כלי בכל שאוסר רק"ל הוא מ

מ כאחד, ומפליט מבליע אין אבל מפליט או במשב"מבליע מבואר ובחו"מ ומבליע"ז מפליט כן חריף שדבר ד

בכ גם ש."כאחד



בשפ"ומ מבואר æ"ì÷ñ]ד"מ è"ñ]במשב נראה ספיקו[ã"÷ñ]ז"וכן וממילא מבשל, לא אבל ומפליט מבליע שרק

במשב אבל ç"÷ñ]ז"לקולא, ç"éù ïîéñá]ולפי מבשל, גם זה האם לאיסור."דן ספיקו ז

חלה. חתיכת המרק לתוך בטעות והכניס פסח, של בצלחת רותח מרק ואכל בשבת, להיות שחל פסח ערב יד.

הצלחת. דין מה .1

לאכול לו מותר האם מרק, צלחת לתוך מהם בטעות לו והכניסו מסויימת, כשרות של ממאכלים שנדר מי וכן .2

מהמרק.

והצלחת. המרק דין מה והוציאם, מעושרים, שאינם ירקות רותח מרק של לצלחת בטעות שהכניס מי וכן .3

תפו חתיכת מתוכה והוציא הגז, על טשולנט של קדרה בטעות החזיר שבשבת מי וכן שיש"4. צלחת לתוך והכניסה א

תפו שבצלחת."בה מה כל דין מה הוציאה, אסורה, זו שחתיכה שנזכר ואחרי רותחים, ä"ë÷ñ,א æ"îú ïîéñ á"î]
[è"÷ñ óåñ ç"ñ ïîéñ ìéòì æ"áùî ,å"è÷ñ ç"éù ïîéñ æ"áùî ,ë"÷ñ íù ö"äòù

במ:תשובהתשובהתשובהתשובה בכ"מבואר שאוסר מחמירים חמץ שלענין ובשעה"ב מהפר"ש, כתב אוסר"צ לכן במשהו והוא דמאחר ח

ובמשב"בכ å"è÷ñ]ז"ש, ç"éù ïîéñ]וחמץ דמאחר או חמץ, של חומרו מפני הוא שני בכלי אוסר שחמץ הטעם האם דן

ונפק שני. בכלי נפלט ודאי משהו במשהו, לעיל"אוסר במשהו.אבל שאוסרים הדברים בכל óåñמ ç"ñ ïîéñ æ"áùîá]
[è"÷ñ.משהו פליטת בו שיש מפני ולא חמץ, של חומרו מפני רק זה שני בכלי אוסרים שבחמץ שהטעם כתב




