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תשפ"א חשון חודש

תערובות הלכות יו"ד
צח סימן

מ"דרשו" בכתב אישור קבלת ללא וכד' לצלם להעתיק, אין רב. עמל הושקע אלו מקומות במראי לבכם: לתשומת
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çöçöçöçö ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

.'åëå ãéâ äá ìùáúðù êøé :åö óã ïéìåç äðùîàìéô÷ àëéìã àøåñéàá åðéî åðéàùá ïéî á"ò ãò 'åëå àáø øîà .æö óã 'îâ

.íéùùá.ìéèá àáåøá àúééøåàãîã .èö óã ãò 'åëå éåì ïá òùåäé 'ø øîà àáà øá àééç 'ø øîà .çö óã 'îâ

.øåñà åùîî àìå åîòè á"ò ãò ïðçåé ø"à åäáà 'ø øîà .æñ óã æ"ò 'îâ

ø"à ä"ã .æñ óã æ"ò] 'ñåúå ,[àúééøåàãîå ä"ã :çö óã] é"ùø ë"ë ,úåèäì íéáø éøçà ÷åñôäî àåä áåøá ìåèéá ïéãì øå÷îä

.[æì 'éñ ïéìåçã æ"ô] ù"àøäå ,[ïðçåé

,çìá çì úáåøòú ïéáì ùáéá ùáé úáåøòú ïéá ,íéîëç åð÷éúù äî ïéáì äøåú ïéã ïéá ,íéáø íéðéã é÷åìéç ùé áåøá ìåèéá éðéãá

.åðéî åðéàùá ïéî úáåøòú ïéáì åðéîá ïéî úáåøòú ïéáå

øåñéà ìù ïîåù ïåâë ,ùáéá òìáðä çì äæ ììëáå] ,çìá çì úáåøòú éðéã ø÷éòá åøàáúð úáåøòú éðéã ìù íéðåùàøä íéðîéñá

.êìéàå è÷ ïîéñî ø÷éòá åøàáúð ùáéá ùáé úáåøòú éðéãå .[øúéä ìù úå÷øéá åà øùáá òìáðä

ø÷éòëø÷éòëø÷éòëø÷éòë íòèíòèíòèíòè

.íòè íäá ïúðå úå÷øé íò ìùáúðù äìéáð øùá ïåâëå ,ïðáøãî ÷ø åà äøåúä ïî øåñà ø÷éòë íòè íà åðã [:çö óã] 'îâá

:íéðåùàøä äæá å÷ìçð äëìäì

.à,é"ùø áúëå .ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî øåñà åðéà ø÷éòë íòèã àáøë ì"éé÷ äëìäìã ,è÷ð [íòèì ä"ã :çö óã] é"ùø

.åéìò ïé÷åì ïéàå øåñà åùîî àìå åîòèã [.æñ óã æ"ò] 'îâá ç"åéø úòã íâ åæã

.áæ"ô] ù"àø ïééòå .äîöò äìéáð øùá ìëåàë åéìò ïé÷åìå àúééøåàã ø÷éòë íòèã ,è÷ð [àáø ä"ã :çö óã 'ñåú] ú"ø

úìéëà úåöî ïéðòì óàå] .øåñéà íòè åá ùéù øúéääî úéæë úìéëà ìò ä÷åì ú"ø éôìù òîùîã áúëù [àì 'éñ

.[åúáåç éãé àöéå ïâã úéæë ìëåàë éåä ïâã íòè äá ùéù æøåà úô úéæë ìëà íàå ,ø÷éòë íòè ïðéøîà äöî

.â:íéðôåà éðù ïéá äæá ïéçáäì ùéã ,àéä [àì 'éñ ù"àøá úàáåî] ïäë íééç åðéáø úèéù

úìéëà ìò ä÷åìå äøåúäî øåñà àåä éøä ,ñøô úìéëà éãëá úéæë úáåøòúá ùé íà (àúáåøòúä ïî úéæëêôäðã ,

.øåñéà úåéäì åìåë

.úáåøòúä ïî úéæë ìò ä÷åì àåä ïéà ,ñøô úìéëà éãëá úéæë ïéà íà (á

.ã:íéðôåà éðù ïéá äæá ïéçáäì ùéã ,÷ñô [â"ä-á"ä à"ëàîî å"èô] í"áîøä

,ä÷åìå äøåúä ïî øåñà äæ éøä [íéöéá ùìù] ñøô øåòéù øúéää ïî ìëàå ñøô úìéëà éãëá úáåøòúá ùé íà (à

.åùîîå åîòè àø÷ð äæå ,øåñéà ìù úéæë ìëàù àöîðã

úåãøî úëî ä÷åì êà ,åùîî àìå åîòè åäæå ,äøåú øåñéà äæá ïéà ,ñøô úìéëà éãëá úéæë úáåøòúá ïéà íà (á

.ïðáøãî

.ä:øúéäá øåñéà úáåøòú ìù íéðôåà éðù ïéá ïéçáäì ùéã ,àéä ï"øäå ï"áîøä úèéù

.äøåúä ïî øåñà äæ éøä ,íòè åá ïúðå øúéäá áøòúðå äçîð øåñéàä óåâ íà (à

úééâåñ éäåæå ,äøåú øåñéà äæá ïéà ìåùéá é"ò øúéää êåúì åîòè úà èìô ÷ø ,áøòúðå äçîð àì øåñéàä óåâ íà (á

.àúééøåàã åðéàù äá å÷ñôù ø÷éòë íòè
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.å÷éôñá øéîçîå äøåúä ïî øåñà ø÷éòë íòèã [á óéòñ] è÷ð ò"åùä :1111

àìéô÷àìéô÷àìéô÷àìéô÷ úåðîàðúåðîàðúåðîàðúåðîàð

åðéàùá ïéî [à] êëìä ,íéùùá ïðáø øåîàå [â] àìéô÷á ïðáø øåîàå [á] àîòèá ïðáø øåîà [à] àáø øîà ,[.æö óã] 'îâá àúéà

àøåñéàã åðéî åðéàùá ïéî ð"à ,àîòèà í÷éîì àëéìã åðéîá ïéî [â] ,àìéô÷á àøåñéàã åðéî åðéàùá ïéî .[á] ,àîòèá àøúéäã åðéî

.íéùùá ,àìéô÷ àëéìå

:íéðééðò éðù ùé àìéô÷ä úåðîàð ìù äæ ïåãéðá

.àúéáä úøåú] à"áùøä áúë äæáå .íãà ìë úøëäá åà ,íéîòèá äçîåî úøëäá äéåìú íéìëàîä íòè úøëä íàä

úáåøòúá ïëìå ,íãà éðá íúñì øëéðä íòè àìà øñàð àì ,äáøãàå ,äçîåî à÷åã êéøö ïéàù ,[.æè óã à"ù êåøàä

äë íòåèã 'îâá åøîà ïéìåçá äîåøú.àìéô÷ ïäë à÷åã êéøö ïéàå ï2222

.áúáåøòúá úîéé÷ äðéà åæ äìàù] .úåãòì øùë éøëð ïéà àîìòá éøäå ,íòè ïàë ïéàù øîåì éøëð ìù úåðîàðä íòè äî

.[úåãòì øùë àåäå ìàøùé àåä íòåèä äæáù ,ïéìåçá äîåøú ïåâë øúéäá øúéä:íéðåùàøá úåèéù äîë äæá åøîàðå

øáãì åì ïéëéøöù åäåòéãåé àìå ,åîåú éôì çéñî ïéãî àéä úåðîàðä íòèã ,áúë [äéîòèéì ä"ã .æö óã] é"ùø (à

.[äë 'éñ] ù"àøä áúë ïëå ,øúéäå øåñéà

òøî àì ïîåàã íåùî àåä úåðîàðä íòèå ,ïîåàá à÷åã éøééîã ,åáúë [íù] ï"øäå ,[ïðéëîñ ä"ã .æö óã] 'ñåú (á

.ú"ìñî åðéàùë éøééî åæ äèéù éôìã ,òîùîã é"áä áúëå .åúåðîåà

.âùéù àéáäå .ú"ìñî åðéàù óà ïîåà åà ,ïîåà åðéàù óà ú"ìñî åà éúøúî àãçá éâñã ,è÷ð [úéáä úøåúá] à"áùøä

.íäéøáãë øéîçäì ùéù áúëå ,ú"ìñî íâå ïîåà íâ àäéù ,éúøú åëéøöäù

åðéàùë íâå ïîåà åðéàùë óà äæù òîùîã é"áä áúëå ,éøëð íòåèã àîúñá áúë [ì"ä à"ëàîî å"èô] í"áîøä (ã

äøåàëìå ,ø÷ùì úúøéî éåâäù íåùî àåäã ,áúë (á ÷"ñ ùéø ã"ùá) â"îôäå] .úåðîàðä íòè øàáúð àìå ,ú"ìñî

.[(ä ÷"ñ) à"øâä íâ ë"ëå ,åø÷ùá øéëäì ãéî ãéúò ìàøùéäù íåùî àåä

:äëìäì:äëìäì:äëìäì:äëìäì.åîåú éôì çéñî àäéù åà ,äéúåðîåà òøî àìã ïîåà éåâ àäéù åà ,éøúî ãçá éâñã ò"åùä ÷ñô

éøåñéàá ïîàð ú"ìñî éåâ ïéàã [:ãé÷ óã ÷"á] 'îâá ì"éé÷ àäã ,ïîàð ú"ìñî éåâã íéøáåñä úèéù ø÷éò ìò åù÷úä íé÷ñåôäå

í÷éîì àëéàù ïåéëã áúë [á ÷"ñåñ] ê"ùäå .ú"ìñî éåâ ìò êåîñì ïéà ïëàã ,[á ÷"ñ] æ"èä ÷éñî ïëìå ,äùà úåãòá àìà äøåú

úåãòá ë"àùî ,àúìéîã äìò ãéî í÷éîì àëéàã àéä äðååëä ,â"îôá ïééòå] .àúééøåàãá óà ú"ìñî éåâ ïîàð äæá ,àúìéîã äìò

עיוןעיוןעיוןעיון1. תוספתתוספתתוספתתוספת

טעםטעםטעםטעם מהומהומהומהו

יש אמנם בטיל. לא ולכן מעורב, ואינו ניכר האיסור כאילו זה הרי הטעם שע"י הוא כעיקר, טעם של הדין דיסוד מבואר מהראשונים

וראיה קלוש. באופן ולא בתוקפו הטעם את להרגיש צריך אלא בטל, ולא כניכר הוי האיסור את שמרגיש אופן בכל דלא ראיה להביא

ובשר דכבד שכתב ז] [ס"ק בפר"ח וע"ע קלוש. שהוא כיון טעם חשיב לא מ"מ ניכר שהטעם דאף נ"ט, בר נ"ט של היתר דמצינו מהא

טעם. נותן מיקרי לא לכך גמור הפרש אינו לבשר הכבד בין דההפרש כיון מ"מ בטעם, שינוי יש שבמציאות אף בטעמא, שוין

מהתורה. ואסור כעיקר טעם מיקרי בטעם דהו כל דבשינוי אלא כן, כתב לא פז] סי' [יו"ד חת"ס בשו"ת אמנם

ומה מסל"ת, מדין הוא הנאמנות עיקר קפילא בעינן במסל"ת שגם שהסוברים גרשון, מהר"ר מחותנו בשם שכתב ב], [ס"ק בש"ך ועיין .2

בטעמים. מבחין אינו אולי דאל"כ משום הוא קפילא שהצריכו
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ééåìâéàì àãéáòã àúìéîáã [âìú 'éñ] ù"áéøäî à"øâä àéáä ïëå .[áø ïîæ øçà ÷ø ãéî øøáúäì éåùò øáãä ïéà íéîòôìù äùà

.àúééøåàãá óà ïîàð3333

øúéäáøúéäáøúéäáøúéäá íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ïéàùïéàùïéàùïéàù òåãéùëòåãéùëòåãéùëòåãéùë éøëðéøëðéøëðéøëð úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

àìã äæå .úáåøòúä úà øéúäì äîéòè ìò ïðéëîñ î"î ,øúéäá íéùéù ïéàùë óàã ,òîùî ò"åùäå [ì"ä å"èô] í"áîøä ïåùìî

ïéàù òåãé øùàë àìéô÷ ìò ïéëîåñ ïéàã ,åè÷ðù ï"øäå ï"áîøä úèéùë äæ ïéà ïëå ,àìéô÷ íâå íéùéù íâ êéøöäù é"ùø úèéùë

ïéàù ,íòè äèìô ÷ø äçåîéð àìå ìéùáúì øùá úëéúç äìôðù åà ,íéùéù ùé íà òåãé ïéàùë ÷øå ,øåñéàä ãâðë øúéäá íéùéù

.íòè ïàë ïéàù øîåì àìéô÷ úîéòè ìò ïéëîåñ äæá ,èìôð íòè äîë íéòãåé

íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéùëùéùëùéùëùéùë éåâéåâéåâéåâ úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè ìòìòìòìò êîúñäìêîúñäìêîúñäìêîúñäì

÷ééãù [ã ÷"ñ] ê"ù ïééòå ,ò"åùá àåä ïëå ,éåâä åðîòèéù ïðéòá àìà íéùéù ìò ïéëîåñ ïéà éåâ ùé íàã í"áîøäî ÷ééãî é"áä

.éøùå äîéòè ö"à íéùéù ùéù ìë ï"øäå ù"àøä éôìã áúë [æ ÷"ñá] à"øâäå .úàæ4444

עיוןעיוןעיוןעיון3. תוספתתוספתתוספתתוספת

שנקט מוהר"ג מחותנו דברי הביא ב] [ס"ק הש"ך אומנותיה, מרע לא דאומן הסברא לומר שייך תומו לפי המסיח גוי באומן האם לעיין יש

אומנותו. תיפגם לא בדבריו ידייק לא אם וגם והיתר, איסור לענין עליו שסומכין ידע לא שהרי אומנותיה, מרע לא במסל"ת לומר שייך דלא

מיבעיא לא אומנותיה, מרע לא דאומן סברא הך לומר שייך במסל"ת שגם הב"י, ומלשון התה"ד מלשון מוכיח ב] ס"ק [בש"ד והפמ"ג

טעם זה במאכל יש אם זה על המרו ישראלים ששני לו שאמרו כגון והיתר], איסור לענין [ולא אחר דבר לענין עליו שסומכין שיודע היכא

אומנותיה. מרע דלא לומר שייך מ"מ עליו, שסומכין כלל חושב שאינו באופן אף אלא בו, אין או

מספר כשהוא אלא נאמן הוא אין אשה בעדות מסל"ת גוי נאמנות שלענין דאף ב] [ס"ק מהכרתי שהביא ב] סוס"ק [במ"ז בפמ"ג עיין

לענין נפק"מ בזה שיש יודע שאינו כל שאלוהו, אם אף מסל"ת גוי על סומכין בהיתר איסור טעם לענין מ"מ שאלוהו, אם ולא מעצמו

טעם. בזה יש אם זה על שהמרו לו שאמרו כגון והיתר, איסור

עיוןעיוןעיוןעיון4. תוספתתוספתתוספתתוספת

לקדירהלקדירהלקדירהלקדירה שנפלשנפלשנפלשנפל איסוראיסוראיסוראיסור טעימתטעימתטעימתטעימת בנידוןבנידוןבנידוןבנידון

ניחוש איסורין, בשאר גם חנ"נ דקיי"ל דלדידן רע"א, והקשה כהן. לה טעים חולין לתבשיל תרומה נפלה דאם שכתב, ה] [ס"ק בש"ך עיין

משום לטועמו וא"א החולין, אל זה טעם נפלט מרתיחתו התבשיל שנח ואחר נבילה, ונעשה ונאסר התרומה בתוך החולין טעם שנכנס

טעימת מהניא מאי וא"כ עיי"ש], חלב, של לקדירה שנפל בשר כזית לענין קח:) (דף בגמ' המבואר [וכעין החולין, עם במינו מין שהוא

וחזר ונאסר בתרומה החולין טעם נבלע שלא לברר א"א אך בחולין, טעם נתנה לא שהתרומה לברר רק מועילה זו טעימה והרי הכהן,

ונפלט.

משום ולא התרומה טעם משום רק לאסור שייך דבכה"ג תרומה, לכן קודם בה שבישל בקדירה חולין בישל אם נ"מ א) לתרץ: רע"א וכתב

את וסילק קדם אם נפק"מ, עוד ב) התבשיל. לכל הוא שמקושר כיון בפ"ע נאסר לא שהוא משום הקדירה, בדופן שנבלע החולין טעם

להחליט בקיאין אנו דאין צב] [בסי' הפמ"ג שכתב ואף פליט. לא מפלט בלע דמיבלע אמרינן שבזה מרתיחתו, התבשיל שנח קודם התרומה

גרע לא א"כ מהרתיחה, התבשיל נח לא עדיין עיניו ראות שלפי בזמן התרומה את סילק דאם רע"א כתב מ"מ מרתיחתו, התבשיל נח מתי

בקיאין אנו שאין משום שהחמיר שהפמ"ג רע"א, [והוסיף מדרבנן. הוא איסורין בשאר חנ"נ דין עיקר שכל כיון דרבנן, ספק זה והרי מספק,

שיל"מ דבדבר ד.] דף [ביצה בגמ' וכמובא מתירין, לו שיש דבר והוי הואיל דרבנן ספק מטעם מקילין אין דבזה נדר, איסור לגבי איירי

דרבנן]. בספק מקילין אין
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àðãéàäàðãéàäàðãéàäàðãéàä éåâéåâéåâéåâ úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

àåäù ,øåâàä áúë øáãä íòèá .äàîøà àìéô÷ úîéòè ìò êåîñì åððîæá ïéâäåð ïéàã [é"áá àáåîä øåâàá åøå÷îå] à"îøä áúë

,øúéäå øåñéà ïéðòì íäéìò íéëîåñ íéãåäéäù íéòãåéå ,íéãåäéä éâäðîá íä íéòãåéå úåéäå ,ú"ìñî éåâä àäéù ïðéòáã à"éã íåùî

.ú"ìñî øãâá íðéà

ú"ìñî à÷åãã à"éã ,éåâä úåðîàð íòèá úåèéùä ìë úåøîåçì ïéùùåçù íåùî àåä íòèäù øùôàã ,áúë ò"åùì åúäâäá à"òøå

ê"ùä àéáäù éôëå ú"ìñîá êééù äæ ïéàå ,åúåðîåà òøî àìã íåùî ïîàð ïîåà ÷øå àúééøåàãá ïîàð åðéà ú"ìñîã à"éå ,ïîàð

.åæ àéùå÷ à"òø õøéú àìå ,ïðáøã ïéøåñéà ïéðòì ú"ìñî éøëð ìò êåîñð ë"àã ,æ"ò à"òø äù÷ä êà .â"øäåî íùá5555

àðãéàäàðãéàäàðãéàäàðãéàä ìàøùéìàøùéìàøùéìàøùé úîéòèúîéòèúîéòèúîéòè

æ"äæá íâ ïðéëîñ [ïäë äúåà íòåèå äáøòúðù äîåøú ïåâë ,àøéúéäá] ìàøùé úîéòè ìòã øåâàä íùá àéáî [ïîéñä ùéø] é"áä

ìàøùé úîéòè ìòã òîùîã ,éåâ úîéòè ìò êåîñì àðãéàä ïéâäåð ïéàã áúëù à"îøä ïåùìî òîùî ïëå .ø÷ùéù ùùç ïéàù ïåéë

,â"îôä áúëå] ,ìàøùé úîéòè ìò íúèéùì ïðéëîñ äìéçúëì óàù òîùîå .[ä ÷"ñ] ê"ùä áúë ïëå ,ïðéëîñåðéàùë óà äæù

.[ø÷ùî åðéà ìàøùéã ,øåñéàä ãâð íéùéù ïéàå ,ú"ìñî åðéàå ,äçîåî

÷"ñ íù ã"ùá] â"îôä áúëå .äìçúëì àìå ãáòéãá àìà ìàøùé úîéòè ìò ïéëîåñ ïéàã ,áúë [ä ÷"ñ åö 'éñá] ê"ùä íðîà

.äìéçúëì äîéòè ìò êåîñì ë"ë ïéàé÷á åðà ïéàù íåùî àåä ìàøùé úîéòè ìò ïéëîåñ ïéàã àäã ,úàèç úøåú øôñ íùá [ä

,áìç éìá åðìëàéù äéì ïðéøîà äìéçúëìã ,ïåðöá øùá íòè òìáð íà íé÷ôåñîù åö 'éñá ïåãéðä ïéðòì äæ ìëã øáúñî íðîà

óà ìàøùé úîéòè ìò ïðéëîñã ì"é ïëìå ,åìëåàì ìàøùéì øåñàù ïåéë ãáòéãë éåäã ì"é ïéìåçá äîåøú äáøòúðù ã"ðá ìáà

.äìéçúëì6666

äîéòèääîéòèääîéòèääîéòèä ïôåàïôåàïôåàïôåà

åéôá ñòåìá éâñã åà ,åúòéìáå åéôá ìëàîä úñéòì é"ò íòèé àìéô÷äù ïðéòá éà ,øúéäá áøòúðù øåñéàã àðéã êäá øøáì ùé

.åéôì ñéðëäì éìá ïåùìá äëéçì é"ò äîéòèá óà éâñã åà ,òìåá åðéàùë óà

לעיסה ע"י ולא בלשון לחיכה ע"י טעימה שלענין ה], ס"ק צו [סי' הש"ך בגליון לדבריו ציין ורע"א ב], ס"ק מ"ז מב [סי' הפמ"ג וכתב .5

בזה טעם, הרבה שיש ואכילה לעיסה שע"י טעימה משא"כ בטעמים, היטב להבחין היודע מומחה על אלא האידנא, לסמוך דאין מסתבר

להבחין. יכול אדם כל

עיוןעיוןעיוןעיון6. תוספתתוספתתוספתתוספת

[בסי' הרמ"א כתב בכבד, מרה טעם יש אם לברר ישראל טעימת גבי דהא והש"ך, הרמ"א על הקשה ג] ס"ק בפת"ש [מובא שור הבכור

ומשמע הכבד, של זו טעימה על סמכינן האידנא דאף ס"ג] משוםמב הד"מ, וכתב ישראל. בטעימת אף סומכין אין טעימות שאר שעל

ולכן טעימה, על סומכין אין דברים דבשאר ומשמע הזו, הטעימה על לסמוך מקילין לכן המרה, חסרה אם אף מקילים פוסקים שהרבה

מב דבסי' זו, קושיא מיישב כד] ס"ק במ"ז מב [בסי' דהפמ"ג הפת"ש וכתב ישראל. טעימת על אף האידנא לסמוך שלא שור הבכור נקט

ע"י בטעימה דאיירי צו ובסי' אצלינו משא"כ בזה"ז, ע"ז סומכין ואין להבחין בקי מומחה רק ובזה בלשונו, רק שטועם באופן איירי

בזה"ז. אף וסמכינן בקיאי כו"ע בזה בפיו, ולועס שאוכל

טעם בפליטת דאף סיים ואח"כ ישראל, טעימת על לסמוך שלא נוהגין בהיתר האיסור גוף נמחה שאם שנקט, ב] [ס"ק בחוו"ד [וע"ע

טעימה]. על לסמוך שלא נראה גרידא

טעם כאן שאין לברר טעימה מהניא אם פרווה, במאכל בשר או חלב בנתערב כגון דהיתירא, מינו בשאינו מין בתערובת זה בכל ונפק"מ

בפסח. ולאוכלו חמץ טעם בו שאין לברר טעימה מהניא אי הפסח, קודם חמץ בנתערב א"נ שכנגדו, המין עם לאוכלו ולהתיר
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ïéà ïëìå ,íòè ïéà íà øéëäì ìëåé äæ ïôåàá ÷øã ,ùîî äìéëà é"ò íòèéù ïðéòá úáåøòúã ïåãéðáã áúë [á ÷"ñ] æ"èä äðäå

.éøëð ÷ø íåòèì éàùø ìàøùé

åðééäå ,äøåîâ äìéëàá àìà àìéô÷ úîéòè ìò ïéëîåñ ïéàù øùôàù àúéà [çôø 'éñ] ù"áéøáù ,[á ÷"ñ æ"îá] â"îôä áúëå

ù"áéøá ùøåôî ,äáøãàã áúë [á ÷"ñ] äãåäé ãéä íðîà .[áð 'éñ ã"åé àðééðú] é"áåðä úåèéùôá è÷ð ïëå ,èòî òìáéå ñòìéù

äìéëà é"ò àéä äîéòèäã ù"áéøá òîùî î"î íðîà .äîéòèà ïðéëîñ äæ éìá óà àìà òåìáìå ñåòìì êéøö ïéà úîàä éôìã

.àãéøâ ïåùìá äîéòè é"ò àìå ,ë"çà èìåôå ,åéôá äñéòìå

ïëìå ,äøî íòè àöîé íàá éåìú øúéää íúä ,äøî íòè ùé íà øøáì éãë ïåùìá äîéòèä ìò êåîñì åìé÷ä áî ïîéñáù äîå]

äæìå ,øëéð øåñéàä íòè ïéàù øøáì äàá äîéòèä ,úáåøòú ïéðòì êà ,øúåî æ"ä äøî íòè ùéâøé íàå åðåùìá íòèéù äæá éã

.[íòèä úà ùéâøé åéôá äìéëà é"ò íòèé íàù øùôàã ,ïåùìá íåòèì éâñ àìù øîåì ùé

øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà ìëàîìëàîìëàîìëàî ìùìùìùìù äîéòèäîéòèäîéòèäîéòè

:äîéòè ìù íéðôåà 'â ùéù øàåáî íé÷ñåôá

.àú"åùá áúë ïëå ,äøåú øåñéà äæá ùéù [çôø 'éñ] ù"áéøá òîùîå ,øåñà äæ éøä ,èòî òìåáå ñòåìå åéôì ñéðëî íà

.[áð 'éñ ã"åé àðééðú] é"áåð

.áóéñåäå ,ïðáøã øåñéà äæá ùéù [íù] ù"áéøä áúëå .øåñà æ"ä ,èìåô àìà òìåá åðéà êà íòåèå åéôì ñéðëî íà

.øåòéù éöç øåñéà ìò øåáòéå èòî òåìáì àåáé àîù ,äøéæâ íåùî àåä øåñéàäù øùôàã

íåâô áìçäù ïåéëã ,áìçî äéåùò àéäù óà úéøåáä úà íåòèì øéúäù ö"öä íùá àéáäù [à ÷"ñ] ù"úôá ïééòåÅ

òîùî ö"öä ïåùìîã ù"úôä áúëå .åøæâ àì ïðáøãáå ,ïðáøãî ÷ø äøåúäî äøåñà äðéà äîéòèå ,äøåú øåñéà åá ïéà

àìù ,áúë [ì"ðä] é"áåðä íðîà ,[áë ÷"ñ ç÷ 'éñ] ç"øôä åéøáãá ïéáä êëå ,äîéòè åøæâ àì ïðáøã íéøåñéà ìëáù

íéøàáúî é"áåðä éøáãù [äö 'éñ ã"åé] éáö øä ú"åùá áúëå .ïðáøã íéøåñéà øàùá àìå íåâô øåñéàá àìà ö"öä øéúä

.äæì åùùç àì íåâô øåñéàá ,åìëåàì àåáé àîù äøéæâ àåä ïðáøã øåñéàäù ïåéëã ,ì"ðä ù"áéøä é"ôò

.â:íé÷ñåôä äæá å÷ìçð åðåùìá äëéçì é"ò øåñéà íòåèä

.[åè ÷"ñ æ"îá äö 'éñ] â"îôá åéøáã åàáåäå ,äøåú øåñéàá óà øéúä [ä úåà áî ïîéñ] ç"øôä (à

àìù [á ÷"ñ áî 'éñ] ê"ùá òîùî ïëå .çìîð íà åðåùìá øùá íåòèì øñà ì"ùøäîäù ,àéáä íù â"îôä íðîà (á

åìéôàù òîùîå ,äøéùë äîäáäå äøî íòè ùé áåøìù íåùî àìà ,äøî íòè åá ùé íà ãáëä úà íåòèì åøéúä

.äæá øåñàì â"îôä ÷éñîå ,øåñéà øáãá ïéà íéîòô áåøù àì íà ,úàæ øéúî ê"ùä äéä àì øåñéà ÷ôñá

úéðòúáúéðòúáúéðòúáúéðòúá äîéòèäîéòèäîéòèäîéòè

,øåáéö úéðòúá óà øúåî æ"ä èìåôå åéôá íòåè íàù ò"åùä úòã ,[à"ñ æñ÷ú 'éñ ç"åà] íé÷ñåôä å÷ìçð úéðòúá äîéòè ïéðòì

.øåñà øåáéö úéðòú ìëáã à"îøä úòãå .áàá 'èå ë"äåéì èøô

.úéðòúá éøù åðåùìá íåòèìù òîùîã ,[á ÷"ñ ïàë] æ"èä áúëå

åðéîáåðéîáåðéîáåðéîá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

:íéðåùàøä å÷ìçð íéùéù ïðáø åëéøöä åðéîá ïéî úáåøòúáã àä íòèá

.à.äøåúä ïî øåñà åðéî åðéàã ,åðéî åðéà åèà äøéæâ åæù ,áúë ù"àøä
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.áíöåòá ìèáúéù ãò ,øåñéàä úà ìèáì øúéä ìù ìåãâ øåòéù åëéøöä ïðáøù ,áúë [úåøåñà úåìëàîî å"èô] í"áîøä

.åèåòéî7777

äãéãîääãéãîääãéãîääãéãîä ïôåàïôåàïôåàïôåà

:íéøåòéùä úãéãî ïéðòá úåãåñé éðù áúëù [á ÷"ñ] ù"úô ïééò

.à.ì÷ùîá àìå çôðá íéããîð íéøåòéùä

.áäéäùë åøåòéù øúá éðååâ ìëá ïéëìåä äøåúä ïîã íéøôà úéá ú"åùá è÷ð ,åçôð ìãâ äæ úîçîå çåîéðù ùåø÷ øåñéà

ìéùáúì ìôð íàå .ïðáøãî àìà ùãçä øåòéùë åá ïéøòùî ïéà ,øúéää ìéùáúì ìôðù íãå÷ çåîéð åìéôàå ,ùåø÷

.åøåòéù äáøúðå çåîéðù óà ,ùåø÷ åãåòá åøåòéùá ïéøòùî ïðáøãî óà ,ùåø÷ àåäùë

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ

åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú éðéãéðéãéðéãéðéã

íòèá äæî äæ íéðåù øùàë íàä ,åðéî åðéà áåùç äî ,åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá ø÷éòë íòè ïéã ïðéøîàã àäá å÷ìçð íé÷ñåôä

.àîùá äæî äæ íéðåù øùàë åà

.à.[.åñ óã æ"ò] 'îâá àáøë ïðé÷ñôãëå ,àîù øúá ïðéìæàã ,åáúë ùåáìäå ç"áä ,à"îøä

.áïåãéðä ø÷éòë íòè éðéã ïéðòìù ïåéë ,àîòè øúá ïðéìæàã åè÷ð íéðåøçàä íé÷ñåôä ìëå á÷òé úçðîä ,ç"øôä ,ê"ùä

.íùá àìå íòèá éåìú ìëä ïëì ,íòè ïéà åà íòè ùé íà àåä

,àîù øúá ïðéìæà åäùî øåñéàáã àäã ,øàáì â"îôä óéñåäå .ì÷äì ïéáå øéîçäì ïéá ê"ùäë ïðéè÷ðã ,[å ÷"ñ ã"ùá] â"îôä áúëå

,íéùéùî øúåé ùé éøäù íòè úðéúð ïéà øáë ä"àìá åìà íéøåñéàáù íåùî àåä ,[äìøòì íééúàî øåòéùå äîåøúì '÷ øåòéùá ïëå]

.àîù øúá ïðéìæà ïëìå ,øúéää íù ìò úáåøòúä ìë àø÷éúù ,øåñéàä íù úà ìèáì ïðéòá äúòîå

ùáéáùáéáùáéáùáéá ùáéùáéùáéùáé åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

å÷ìçðå .íéùéù åëéøöä ïðáøãî êà ,äøåúä ïî áåøá äìéèá [íéøëéð íðéàù ïôåàá] ùáéá ùáé åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúáã ì"îéé÷

:øáãä íòèá íéðåùàøä

.ààîù åùùçã íåùî íòèä åáúë [øåèá àáåä] äîåøúä øôñå ,[ó"éøä éôãî .åì óã] ï"øä ,[æì 'éñ] ù"àøä ,à"áùøä

.øúéäá íòè øåñéàä ïúéå úáåøòúä úà ìùáé

.áïëì åøéñäìå øåñéàä úà øéëäì úö÷ ìåëéù ïåéëã ,áúë [å ÷"ñ ê"ùá àáåä é ïéã âë ììë] øúéäå øåñéà øôñáå

áúëå .ìèáå äð÷ú åì ïéàù øáã éø÷éî ïëìå ,åàéöåäì ìåëé ïéàã àäì èòåî åøåòéùã àä óøèöî æàã ,íéùéù åëéøöä

.÷åçã äæ íòèù ê"ùä

àîòèá íéåù íðéàùë åðééä íà ,åðéî åðéàùá ïéî áéùç äî íéîòèä éðù ïéá àðéãì î"÷ôð ùéã ,ì"ðä ê"ùáå ä"åà øôñá àáåîå

שהצריכו בתרומה דגם שכתב, ה"ד] אסורות ממאכלות טו [פרק הרמב"ם לדברי שציין וכן], ד"ה [בביאורים השולחן בדי בספר עיין .7

שדינם וערלה, בתרומה מינו בשאינו מין בתערובת ואף מיעוטו. בעוצם שיתבטל הוא הדין שורש במאתיים שיתבטל שהצריכו ובערלה ק'

ל]. בהלכה שם הרמב"ם כתב [כך מאתיים, ובערלה מאה בתרומה צריך קפילא אין אם מ"מ קפילא, שיטעמנו
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àîòèá éåìú øáãä ,øúéäá íòè øåñéàä ïúéå íìùáé àîù àåä ùùçäù ì"ðä åúòéñå à"áùøä éôìã ,àîùá íéåù íðéàùë åà

ùøåôî êë] àîùá àìà àîòèá éåìú åðéà øáãä ,èòåî øåòéù àäéù éãë íéùéù åëéøöäù øúéäå øåñéàä éôì åìéàå .àîùá àìå

.[ì"ðä ä"åàá

êôùðùêôùðùêôùðùêôùðù ïðáøãáïðáøãáïðáøãáïðáøãá åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùáåðéàùáåðéàùáåðéàùá ïéîïéîïéîïéî úáåøòúúáåøòúúáåøòúúáåøòú

,àìå÷ì ïðáøã à÷éôñã äæá ïðéøîàã íéùéù äéä íà úòãì à"àå ,êôùðå åðéî åðéàùá ïéî ïðáøã øåñéà áøòúðá å÷ìçð íé÷ñåôä

ïéãî ì÷äì øùôàå êéøö ïéàã åà ,åéøáã éô ìò øéîçäì ùéå øåñéà íòè äæá ùéù øîàé àîù ,éøëð àìéô÷ì åîéòèäì êéøö íàä

:ïðáøã à÷éôñ

.àåàéáäå .øéîçäì ïéëîåñ î"î ì÷äì àìéô÷ ìò ïéëîåñ åðà ïéàù óàã ,àìéô÷ì íéòèäì êéøöã áúë éúìôå éúøëä

.íéðåëð ïéàøð åéøáãã áúëå ,[ã"éñ àð ììë] íãà úîëçä

.áì"åä àìéîî ,éåâ ìò ììë êåîñì àìù íéâäåð åðàù ïåéëã ,àìéô÷ì íéòèäì êéøö ïéàã áúë [â ÷"ñåñ æ"îá] â"îôä

.éøåøáì øùôà àìë

íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéùéùéùé íàíàíàíà ÷ôñå÷ôñå÷ôñå÷ôñå áìçááìçááìçááìçá óåòóåòóåòóåò øùáøùáøùáøùá ìåùéáìåùéáìåùéáìåùéá

ù ïôåàá êôùðå øúéäå øåñéà ìùéá íàù øàåáî ò"åùáïéî úáåøòúá ïéìé÷î ,øåñéàä ãâð øúéäá íéùéù åéä íà øòùì à"à

íà ÷ôñ ùéå êôùðå áìçá óåò øùá ìùéáù äø÷îá íé÷ñåôä å÷ìçðå .åðéî åðéàùá ïéî úáåøòúá ïéøéîçîå ,ïðáøãî àéäù åðéîá

,áìçá ìùáúðù óåò øùá ïéãë ïðáøãî øåñà áìçä æàã] íéùéù åéä àìù åà ,[øúåî áìçä æàù] øùáä ãâðë áìçá íéùéù åéä

:[æô 'éñ ì"ðëå

.àúòãíùëã ì"ñã ,úàèç äøåúä úøáñ úà æ"èä øàéáå .[ä ÷"ñ] æ"èä ÷éñî ïëå ,äæá øéîçäì úàèç úøåúä

.äîäá øùáá êôùð åèà äæá åøæâ êë ,äîäá øùá åèà åøæâå óåò øùá øçà äðéáâ úìéëàá [èô 'éñá] åøéîçäù

.áê"ùä.ç"øôä áúë ïëå ,ïðáøã ÷ôñ øàùë äæá ì÷éä [æ ÷"ñ]

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.ê"ùë ì÷äì úåèéùôá áúë [ãé óéòñ àð ììë] íãà úîëçáå ,ãéñôä àì ê"ùäë äáåøî ãñôäá ì÷éîäã ,â"îôä áúë :8888

עיוןעיוןעיוןעיון8. תוספתתוספתתוספתתוספת

שניםשניםשניםשנים פיפיפיפי דבעינןדבעינןדבעינןדבעינן אואואואו ברובברובברובברוב במינובמינובמינובמינו מיןמיןמיןמין בטלבטלבטלבטל התורההתורההתורההתורה מןמןמןמן האםהאםהאםהאם

ד]. ס"ק קט [סי' הפר"ח כתב וכן התורה. מן לבטלו כדי ברוב סגי במינו מין תערובת שלענין מבואר השו"ע מלשון

האליה חלב היה אם הכל, ונימוח היתר] [שהוא האליה לחלב איסור] [שהוא הכליות חלב נפל וז"ל, כתב ה"ד] ממאכ"א [פט"ו והרמב"ם

בהיתר. כפליים פי שיהא דבעינן ומבואר עכ"ל. התורה, מן מותר הכל הרי הכליות בחלב כשניים

התורה מן בעינן בלח דבלח ביבש, יבש לתערובת בלח לח תערובת בין לחלק דנראה הרשב"א והוסיף פח], [סי' הרשב"א בשו"ת וכ"כ

היתר]. של חתיכות בשלש איסור חתיכות שתי נתערבו אם [וכגון ברוב התורה מן סגי ביבש, יבש בתערובת משא"כ בהיתר, כפליים

הבית בבדק והרא"ה מהאיסור. כפליים בהיתר שיהא דבעינן מבואר דבסמ"ק שהביא שלנו, מים דין לענין ס"ד] תנה סי' [או"ח בב"י ועיין

כפליים. בהיתר שיהא דבעינן בטבעות] שנתערבו [טבעות ביבש יבש תערובת לגבי גם כתב

"חד שכתבה צד:] דף [גיטין הגמ' דלשון וכתב בהיתר, כפליים וא"צ ברוב דסגי ראיות הרבה הביא ב] ס"ק קט [בסי' הנ"ל הפר"ח אמנם

ברוב סגי התורה שמן דפשוט וכתב בזה, שהאריך והנה] מד"ה א פרק ח"א תערובת להלכות [בפתיחה בפמ"ג ועיין בדוקא. אינה בתרי"

צט סי' חת"ס בשו"ת [וע"ע להטות. רבים אחרי בזה אמרינן מזכים עשרה ואחד מחייבים עשרה דאם בסנהדרין וכדחזינן כפליים, וא"צ

וע"ד]. ד"ה
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íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ãçéáãçéáãçéáãçéá ùéåùéåùéåùéå åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàáåðéàáåðéàáåðéàá åðéîåðéîåðéîåðéî øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà áøòúðáøòúðáøòúðáøòúð

à"ëàîî å"èô) í"áîøá ùøåôî ïëå] íé÷ñåôä åáúë ,øåñéàä ìèá íéùéù ùé íàã åðéî åðéàá áøòúðù åðéî øåñéà úáåøòú ïéãá

ïéàå] .ùâøð åðéàå íéùéùá øæôúî øåñéàä ìù íòèä ñ"åñã ,åðéî åðéàùî ïéá åðéîî ïéá øúéää ìëî íéùéù íéôøöîù [(á"ëä

åðéàå åðéàù éîë åðéî úà ÷ìñ ïðéøîà ,åðéî åðéàùìå åðéîì øåñéà ìôð íà î"î ,ìèá åðéà åðéîá ïéî ã"îìã ,'îâã àðéãì äîåã äæ

åðééä ìèá åðéà åðéîá ïéî ã"îìù íåùî éðàù 'îâä ïéãã ,øåñéàä íòè úà ìèáì åðéî úà ïðéôøöî àìå ,åìèáîå åéìò äáø åðéî

.[åìèáì éãë íéùéùì óøèöî åðéà íâ ïëìå ,åìèáì ìåëé åðéàå øåñéàä úà ÷æçî øúéäã åðéî ã"î êäìã íåùîäî äøòäá ïééòå

.â"îôäî åðàáäù9999

íâ äøéã÷á äøàùð íàã ,äøéã÷á äøàùð àì øåñéàä úëéúç íà à÷åã àåä êôùðá ïðáøã ÷ôñá ïéìé÷îù äîã íé÷ñåôä åáúë

.øåñà æ"ä íéùéù ïéà åéùëòù ïåéëå ,íòè åéùëò åá úðúåð àéä éøä íç ïééãò àåäå ìéùáúä êôùðù øçàì10101010

åðéîåðéîåðéîåðéî åðéàùååðéàùååðéàùååðéàùå åðéîåðéîåðéîåðéî íòíòíòíò úáåøòúáúáåøòúáúáåøòúáúáåøòúá ò"åùäò"åùäò"åùäò"åùä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

.àäæá ïéà ,øåñéàä ìò øúéäã åðéî äáøå ,åðéî åðéàùáå åðéîá øåñéà áøòúð íàã ,à"áùøä éøáãá åøå÷îå ò"åùä áúë

íòèäå .øåñéàäî íòè ìáé÷ åðéî åðéàù øúéääù àöîðå ,øåñéàä ãâðë íéùéù ïéàù òåãéù íå÷îá óà ,äøåú øåñéà

,øåñéàä ãâðë íéùéù äéä éìåà ÷ôñ ùéå êôùð íà ïëìå] ,åìèáîå åéìò äáø åðéîå ,åðéî åðéà úà ÷ìñ ïðéøîàã íåùî

.[àìå÷ì ïðáøã à÷éôñ äæá ïðéøîà

.áø÷éòë íòèå åðéî åðéàá íòè ïúåð øåñéàä éøäù ,äøåú øåñéà æ"ä íéùéù ïéàù ïîæ ìëã áúëå ÷ìçð [ä ÷"ñ] ê"ùäå

.àúééøåàã

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì:áúë ïëå ,ê"ùä éøáãì ùåçì áúë [æô ''éñ] ñ"úç ú"åùá ìáà .àìå÷ì ò"åùäë åè÷ð á÷òé úçðîä ïëå [ä ÷"ñ] æ"èä

בלח. לח תערובת לגבי אף ברוב דסגי כב] [דף בכורות מגמ' שהביא ד] ס"ק קט [סי' יהודה ביד וע"ע

בשר וכזית נבילה בשר כזית שנפלו באופן כעיקר טעם בדין שנסתפק נסתפקתי] ד"ה פ"א ח"ג ובפתיחה ג ס"ק [במ"ז בפמ"ג עיין .9

האיסור את שטועמין נמצא בירקות, טעם נותן היה לא לבדו שהאיסור דכיון אמרינן האם ירקות, של היתר זיתים שישים לתוך שחוטה

בטל. הוא ואין

(פט"ו שברמב"ם דאף הפמ"ג [והוסיף כלל. זה דין ליה פשיטא לא עצמו והפמ"ג להיתר, בפשיטות כתב ח] [אות ופלתי שהכרתי וכתב

דאסור י"ל דאורייתא, כעיקר טעם דקיי"ל אנן אבל דרבנן, כעיקר דטעם דס"ל אזיל לשיטתו שהרמב"ם י"ל להיתר, מפורש הכ"ב) ממאכ"א

כה"ג].

כאשר אלא כעיקר טעם דין נאמר דלא משום והטעם הירושלמי. בשם הרי"ף] בדפי לו. דף [ע"ז בר"ן להיתר הדברים מפורשים כבר אמנם

טעם. כנותן ולהחשיבו האיסור את לחזק ההיתר מהני ולא טעם ליתן כדי יש לבדו באיסור

איסור]. אין דבכה"ג הפמ"ג מודה האיסור חתיכת מאשר יותר גדולה ההיתר בשר שחתיכת [ובאופן

עיוןעיוןעיוןעיון10. תוספתתוספתתוספתתוספת

ספיקא דהוי אמרינן למה שישים, היה אם יודעים ואין ונשפך מינו באינו שנתערב באיסור שהקשה, כב] [אות מהרש"א בגליון עיין

אולי כר"ת, דהלכה את"ל ואף ד"ת, דטכ"ע כר"ת או דרבנן, דטכ"ע והרמב"ם כרש"י הלכה אם ספק בדאורייתא, ס"ס הוי הרי דאורייתא,

ס והו"ל טעם, נתינת היתה ולא בהיתר שישים הגליוןהיה וכתב שישים. היה אם אחד בספק די דרבנן דין ולגבי דאורייתא, דין לגבי "ס

שהביא [ועיי"ש ד"ת. דטכ"ע לר"ת לחוש כודאי עשאוהו דכבר משום טכ"ע, בדין הראשונים של מהמחלוקת ס"ס עושין דאין מהרש"א

הפמ"ג]. של בציור עיי"ש לקולא, גם מהתורה אסור דטכ"ע להלכה נקטינן אם שמסתפק בפתיחה מהפמ"ג
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.äåöî êøåöå äáåøî ãñôä àåä íà àìà ,ê"ùäë øéîçäì [å"èñ àð ììë] íãà úîëçä

íâù ïåéëã øáåñ àåäã [á ÷"ñ åë 'éñ] à"åæçäå [ã ïéã] úòã úååçä ,[ä ÷"ñ æ"î] ,â"îôä ,éúøëä åáúë ,à"áùøä úòã øåàéááå

åðéî åðéàì ñðëðå øúéäã åðéîî àöåéä ìäåîäù àöîð ,øùáäî àöåéä ìäåî é"ò àéä íòèä úðéúðå åðéî åðéàá íòè ïúåð øúéää

.áåøá ìåèéá ïàë ùé àìéîîå ,øåñéàäî àöåéä ìäåîä ìò éáø12121212 11111111

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
øãâá äæ ïéàù åà ,[àìå÷ì ïðáøã ÷ôñã åá ïðéøîàå] ÷ôñ øãâá àåä äòéãé ïåøñç úîçî òáåðä ÷ôñ íà àåä äæ óéòñ ìù ïåãéðä

.å÷éôñá ïéìé÷î ïéàå ÷ôñ

:úåðåù úåøáñ åá åøîàå ,íé÷åìç íéðôåà äîëá íéðåùàøá àöîð äæ ïåãéð

.àøúéää úåëéúçå íéîä íàù ,àåä [ãðúú 'éñ æ"ò] éëãøîäå [î÷ 'éñ ïéåàì] â"îñä ,[èî 'éñ] äîåøúä øôñ ïåùì

øøáì ìåëé íëçù øáã éøäù ,ïðáøã à÷éôñ éåäã ïàë øîåì ïéà ,íéùéù ùé íà ãåãîì åà øòùì òãåé åðéàå åðéðôì

.íåìë åðéà íéùôèä úòãã ,÷ôñ éåø÷ åðéà øòùìå

.á,[åðéðôì øúéääå øåñéàäùë ùåøéô] åðéðôì íäùë" ì"æå ,áúë [:æ óã ,à øòù 'ã úéá øö÷ä úéáä úøåúá] à"áùøä

àìå øùá ìù äøéã÷ êåúì ìôðù ìçë ïëìå ,íäéøáã ìùá åìéôà øéîçäì åá ïéëìåä åúèéìô øåòéù ìò åðãîò àìå

עיוןעיוןעיוןעיון11. תוספתתוספתתוספתתוספת

בדעת והפמ"ג הכרתי של הנ"ל הביאור על שהקשו סט"ו], נא [כלל אדם ובחכמת ד] [סוס"ק דעת ובחוות ח], ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

פלטו לא אולי מוהל, יותר ממנו יוצא האיסור על רבה דהיתר מינו דאם שנאמר בשווה, מוהל פולטים והאיסור שההיתר דמנלן הרשב"א,

אחד דמין ועוד] ד"ה ב ס"ק כו [סי' החזו"א וכתב מינו. באינו טעם נותנת והיא ברוב האיסור פליטת בטלה לא וממילא בשוה, שניהם

אחד, שהמוטעם כיון שוה פליטתם ודאי אחד, בישולם וחוזק אחד בישולם וזמן אחת, לקדירה החתיכות ב' ונפלו חתיכות לשתי שנחלק

בשוה. פלטו לא שמא לחוש יש אז שמינה, האיסור וחתיכת כחושה ההיתר חתיכת אם ורק

עיוןעיוןעיוןעיון12. תוספתתוספתתוספתתוספת

דרבנןדרבנןדרבנןדרבנן ספקספקספקספק ונעשהונעשהונעשהונעשה שנתגלגלשנתגלגלשנתגלגלשנתגלגל דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתא ספקספקספקספק

אם לשער א"א ומעתה מהתערובת, ונשפך בהיתר שישים היה אם ספק ויש מינו לאינו איסור נפל שאם שכתב, ג] ס"ק [במ"ז בפמ"ג עיין

כנגד שישים אין אך האיסור, נגד שישים בודאי שיש באופן ההיתר בשוגג נתרבה מעתה אם דאורייתא, כספק בזה ומחמירין שישים, היו

כל כנגד ס' ובעינן נבילה, ההיתר ונעשה שישים הראשונה בתערובת היה לא כאילו בזה להחמיר דיש אמרינן הראשונה, התערובת כל

דרבנן. לספק נתגלגל שהספק אף להקל אין מעתה בו, והחמירו בדאורייתא נולד שהספק דכיון ההיתר,

כשנפל שאסר הט"ז דברי את שהביא עיי"ש ה], [ס"ק להלן במש"כ עצמו דברי סותר הפמ"ג דלכאורה מט], סי' [בשו"ת רע"א והקשה

נשפך ואח"כ ממינו, היתר רוב היה שבודאי באופן בהיתר מינו ניתוסף ואח"כ שישים, היו אם ספק ויש נבילה ונעשה מינו לאינו איסור

דהיתר, מינו עליו רבה כבר שהרי ולקולא, דרבנן ספק הוי האיסור גוף לגבי והרי הט"ז, אסר למה הפמ"ג והקשה שישים, היו אם ספק ויש

לדרבנן. מדאורייתא שנתגלגל ספק דהוי הפמ"ג תירץ לא כאן למה רע"א והקשה ולקולא. דרבנן ספק הוי הא חנ"נ, דין ולגבי

להחמיר והכרענו בדאורייתא נולד שהספק באופן רק נאמר לדרבנן שנתגלגל דאורייתא ספק של זה דדין הפמ"ג דסובר ליישב, וכתב

נידון שהיה בזמן נולד לא הספק אם אך להחמיר, יש דרבנן ספק רק והוי תורה איסור אין בודאי שבו מצב יווצר אם אף דמעתה בספיקו,

מינו לאינו איסור נפל דכאשר הפמ"ג דסובר רע"א נקט ומעתה ולקולא. דרבנן ספק הוי בזה לדרבנן, נתגלגל שכבר בזמן רק דאורייתא

א"א וכבר התבשיל נשפך כאשר ורק עכשיו, למדוד אפשר שהרי הספק, לידת בגדר עדיין זה אין מינו, באינו שישים היו אם ידענו ולא

הספק. נולד אז למודדו

דאורייתא, ספק היה עדיין הספק כשנולד דבזה מינו, נתוסף ואח"כ ונשפך מינו באינו שנתערב איירי ב] [ס"ק המ"ז של בציור ממילא

שבזמן ונמצא האיסור, על רבה אשר דהיתר מינו שניתוסף אחרי רק נשפך התבשיל השני בציור אך דינא. וקם בספיקו מחמירין ממילא

ולקולא. דרבנן ספק והו"ל בדרבנן, רק הנידון היה כבר הספק לידת זמן שהוא שנשפך
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.ì"ëò ,"íäéøáãî åøåñéàù óà ìçëä ìëá ïéøòùî ,åðîî ìôðù áìçä øåòéù ìò åðãîò

.âêôùðáù ïéãä úà äìéçúá áúë ,åàéáî [è ÷"ñ] ê"ùäå é"áäå ,[ïåùàøä øåáéãä óåñ :äì óã äùðä ãéâ ÷øôá] ï"øä

äéðéî ÷éôðã éàîá éàã ,ïðéøòùî äéìåëáã ïðéøîà ìçë éáâã â"òàå" ì"æå óéñåä ë"çàå ,ïðáøã ïéøåñéàá ì÷äì ïéìåú

ïéøåñéàä ìë åéäé àìå÷ì ïðéìæà éàã ,åéìò ãåîòì à"àù øáãá î"ä ,ïðéìæà àøîåçìã òîùîã ïðéòãé àðî ïðéøòùî

àìà àá åðéàù äîá ìáà ,ïäéúåãéî úååùäì íéîëç åàø êëéôìå åéðéòá äàøðù äîá øòùé ãçàå ãçà ìëå ,÷ôñá

.ì"ëò "àìå÷ì ïðéìæà ,á"öåéëå áèåøä êôùð íà ïåâë àîìòá éàø÷àá

.ãíà íúëä úà ÷åãáì êéøöã ,íéîúë úàîåè ïéðòì áúëù ã"áàøä úèéù úà àéáä [åî óéòñ óåñ ö÷ 'éñ] é"áä

ïéàù ,äàîèå äì ïéùùåç ãéì÷î åà øéã÷î íà òåãé ïéà íà åìéôà æ"éôìã íééñå ,[äàîèå] ãéìâî åà [äøåäèå] øéã÷î

.ì"ëò øéëé øçà ,øéëîå é÷á äæ ïéà íàã ,÷ôñ åðéà äøëää èåòéîî àáä ÷ôñã ,ïðáøã à÷éôñë äæ

[å ÷"ñ] æ"èäåìò ãåîòì à"àå åðéðôì øåñéàäù ò"åùá àáåîä øåéöä àåäå ,éëãøîäå ú"äñ ìù ïåãéðä úà àéáä

,äçéôðáå ïéøùåôá ä÷ãåáì ïéàé÷á åðà ïéàã ïðéøîà åððîæáù ,àëøéñ ïéðòá øåèäå ù"àøä éøáãî äæ ìò äù÷äå ,åøåòéù

.äæá æ"èä êéøàä ãåòå13131313

:äòéãé ïåøñçã ÷ôñ ïåãéðá æ"èä éøáãî äìåòäå

.àøãâá åðéà åøøáì íéìåëé øúåé íéçîåî åà øúåé íéîëç íéøçà íéùðà êà ,íéîééåñî íéùðàì äòéãé ïåøñç ìù ÷ôñ

.à÷éôñ ÷ôñì äæë ÷ôñ ïéôøöî ïéà ïëå ,ïðáøã ÷ôñë åá íéìé÷î ïéàå ÷ôñ

.áøåèäå ù"àøä åá å÷ìçð [ïéøùåôá äàéøä úëøéñ ú÷éãáá é÷áù éî ïéàù åððîæá ïåâë] ,íìåòä ìëì äòéãé ïåøñç ÷ôñ

à"áùøä úèéùå ,ñ"ñì ïéôøöî ïëå ïðáøãá åá ïéìé÷îå ,÷ôñ éåäã øåèäå ù"àøä úèéù .÷ôñ áéùç éà à"áùøä íò

ïéðòì (ç ÷"ñ âð 'éñá) æ"èä éøáãì ïééöî â"îôä íðîà] .øåèäå ù"àøäë ø÷éòì è÷ðù æ"èá òîùîå ,÷ôñ áéùç àìã

æ"èä áúëå ,åðìù úåàé÷á ïåøñçî òáåð àåäù ïåéë øåîâ ñ"ñ äæ ïéàã â"ä íùá éëãøîäî àéáäù ,óâä èîùðã ïéëñ

.[à"îøä íù øéîçä ïëìã

[åìåëá ïéøòùî íà] ÷ôñî ïðé÷ôð åáù øåòéù ùéù ,äáö÷ åì ùéù øåøá ÷ôñ åäæù ïåéëã æ"èä áúë ìçë éáâì ÷øå

.àìå÷ì ïðéè÷ð äæá ,øåñà åìåë íéøéîçîù ãö êäìã äôéøè ÷ôñá ë"àùî ,íéøéîçî ïëì

éðéðòá ïåâë] ,íìåòä ìëì äòéãé ïåøñç øãâá àåäù øáã íâã è÷ð [àé ÷"ñ æð 'éñå ,á ÷"ñåñ âð 'éñ] äùî éëøãä

ïðéè÷ð àîìòáù óà ,å÷éôñá ì÷äì ïéàå äîëç ïåøñç øãâá äæ éøä ,[÷åãáì ïéàé÷á åðà ïéàå ä÷éãá úåðåòèä úåôéøè

עיוןעיוןעיוןעיון13. תוספתתוספתתוספתתוספת

אך להכריע יודע אינו הזה שהאדם מצבים לגבי ההכרה" ממיעוט הבא "ספק או שוטים" "דעת של הלשון את נקטו שהראשונים ונמצא

הראב"ד וכלשון שיעורה, על לעמוד יכולים אנו ואין לפנינו הנמצא חתיכה לענין הנ"ל סה"ת וכלשון להכריע, יודעים שאחרים מסתבר

נפלט חלב כמה או מהחתיכה נפלט טעם כמה לנו שיש ספק לענין בראשונים כאלו לשונות מצאנו לא אך קצ] סי' [יו"ד מהב"י הנ"ל

וכדמצינו בו שמחמירים הפליטה שיעור בענין הרשב"א שכתב [ומה לפושטם. יכול אינו אדם ששום כלליים ספיקות הם אלו שהרי מכחל,

להשוות לנכון חכמים וראו תמיד, קיים ספק אלא באקראי הבא ספק אינו הפליטה בשיעור זה שספק הר"ן, סברת כעין שהוא יתכן בכחל,

שיש בש"ך ומבואר פליטה, בשיעור ספק לגבי גם שוטים" "דעת של בסברא השתמש ט] [ס"ק הש"ך אולם בו. ולהחמיר מידותיהם

מידותיהם. חכמים שהשוו הר"ן וסברת שוטים", "דעת שזו והמרדכי סה"ת סברת ההפליטה, שיעור בנידון חלוקות סיבות שתי בראשונים

בשיעור בספק כגון העולם, לכל ידיעה חסרון ובין פרטי לאדם ידיעה חסרון בין הט"ז של חילוקו את ס"ל דלא הש"ך מדעת ונראה

שהש"ך בריאה, סירכא בנידון ו] ס"ק הט"ז על [בנקה"כ הש"ך בדברי גם מבואר וכן ספק. בגדר זה שאין סובר גווני בכל אלא הפליטה,

דחוקים. הט"ז שדברי כתב
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åøå÷îå .äèéçùä äøúåä øáëã ïðéøîà ,äôéøè ÷ôñ íäá ãìåð ë"çàå óåòä åà äîäáä èçùð íàù øîàã ä"øë

.[çîøú 'éñ ïéìåç] éëãøîá

úîçî òáåðä] ïåùàøä ÷ôñäì óñåð ÷ôñ óøèöîù íå÷îáù ,ã"äúä íùá [åè ÷"ñåñ æð 'éñ] î"ãä óéñåä íðîà

.ä÷éãá éìá óà ïðéìé÷î ñ"ñáã ,ì÷äì ùé [ä÷éãáá ïéàé÷á åððéàù

.ì÷äì ïéàå äòéãé ïåøñç øãâá éåä íìåòä ìëì ÷ôñá íâã ì"ñã òîùî [å ÷"ñ æ"èä ìò ë"ä÷ðá] ê"ùä éøáãî íâ

.ñ"ñì äæ ÷ôñ ïðéôøöî àì íâã áúëù ù"ééòå ,[ãì úåà ñ"ñ éììëá é÷ é"ñåñ] ê"ùá øàåáî ïëå

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì:íéðåù íéðôåà ïéá äæá ïéçáäì ùéã [ãì ÷"ñ ñ"ñ éììë ìò é÷ 'éñ ã"ùá ïëå å ÷"ñ æ"îá] â"îôä áúë :

.àø÷éî àì äàøåäá ÷ôñ åì ùéù åà ,ãçà íëçì äòéãé ïåøñç ÷ôñ.ììë ÷ôñ é

.á.äáåøî ãñôäá ì÷äì ùé ,åøøáì ìåëéù åðøåãá íëç ïéàù ,íìåòä ìëì äòéãé ïåøñç ÷ôñ

.â,äæá ì÷äì à"àã ï"øä úðòèëå ,ììë ÷ôñ éåä àì ,äøéã÷ äòìá äîë ÷ôñ ïëå ,ìçëá ïåâëå äéðéî ÷éôð äîë ÷ôñ

.÷ôñ éø÷éî àì ñ"ñ ïéðòì ïéáå ïðáøã ÷ôñ ïéðòì ïéá ïëìå ,åúòã ãîåà éôì øòùì àåáé ãçà ìëã íåùî

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
,äèéìôä øåòéù ìò ãåîòì à"àù ïåéëã ,[íãå÷ä óéòñá à"áùøä éøáã åàáåäå] ,à"áùøä íùá øåèá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

.äëéúçä ìë ãâðë øéîçäì ùé ïëì

äáçúðù óëä ìë ãâðëå äøéã÷ä ìë ãâðë øòùì ,øåñéà åòìáù óë åà äøéã÷ éáâì íâ íéøéîçî äæ íòèîã à"áùøä áúëå

.åòìá äîë øòùì íéòãåé åðà ïéàù ïåéë äøéã÷á

àáåîä] ã"áàøä úèéùî é÷åôàì àáù [áé ÷"ñ] ê"ù ïééò ,úëúî åà õò úøéã÷å ñøç úøéã÷ ïéá ÷åìéç ïéàù ò"åùä áúëù äî

:íéðéðò éðùá ì"ðä à"áùøäë àìã øáåñù [é"áá

.àøòùì ö"à ïëìå ,ìåùéáä ïîæá äðîî àöéå äøéã÷á òìáð øåñéà äîë äôé ãîåàá øòùì åðà ïéìåëéù øáåñ ã"áàøä

.øåñéàä ìë ãâðë

.áïëìå ,äìòâä é"ò íäá òìáðä øåñéàä úà ïäî àéöåäì øåñàù ,úëúî åà õò éìëá à÷åã äæ ìëã ã"áàøä øáåñ ãåò

à"àù ñøç éìëá êà ,åðîî èìôðù øåñéàá ÷ø ïéøòùîå ,ãåçì åá òåìáä øåñéàä úàå ãåçì éìëä úà íéðã åðà

ïéøòùî ïëìå ,øåñéà íéùòð åá íéòåìáä øåñéàäå øúéää íò åîöò éìëä åìéàë äæ éøä ,åá òåìáä úà åðîî ãéøôäì

.ð"ðç ïéã ïéòëå ,åìåëá14141414

.éìëä éáåò ìëá ïéøòùî íéìëä éâåñ ìëá ïëìå ,äéðéî ÷éôð äîë øòùì ììë ïéàé÷á åðà ïéàã è÷ðå ã"áàøä ìò ÷ìç à"áùøäå

äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî é"òé"òé"òé"ò øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà òìáùòìáùòìáùòìáù éìëéìëéìëéìë

ãâðë íéùéùá éøù øúéä åá ìùéá ë"çà íà ïëìå ,äôéì÷ éãë àìà øñàð åðéà ùà é"ò àìå äçéìî é"ò òìáù éìëù ,à"îøä áúë

.äôéì÷ä

שבלוע באופן רק אלא נבילה עצמו הכלי נעשה איסור שבלע חדש חרס דכלי הראב"ד אמר שלא שכתב, כא] [ס"ק בש"ך להלן וראה .14

כיון ממנו לפולטן וא"א בכלי מובלעים והאיסור שההיתר וכיון נבילה, בו הבלוע ההיתר נעשה איסור גם נבלע כאשר דאז היתר, בכלי

הכלי. בכל ומשערין נבילה נעשה עצמו הכלי כאילו ה"ז חרס, כלי שהוא
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ïðéøù äôéì÷ êéøöù íå÷î ìëáù [ã 'éòñ àö 'éñ] à"îøä éøáã úåèùôë àìã äæî ãîìù ,[ç ÷"ñ àö 'éñ ìéòì] ê"ùá ïééòå

.äôéì÷ä ãâðë 'ñ ïðéòá ,åôìå÷ì øùôàå åðéðôì ÷"ë øñàðù øùáä íàã ,áúëå à"îøä ìò ÷ìçð ê"ùäå .óì÷ àì íà ãáòéãá

.äôéì÷ä ãâðë íéùéù ïðéòáã ÷"ë øñàðù éìë éáâ [ïàë] à"îøäî øàåáî êëã ê"ùä àéáäå

ïîù øåñéà òôòôî ìëàîáù óà] ,äôéì÷ éãëî øúåé éìëá òìáð åðéà ïîù øåñéà íâ äçéìî é"òù à"îøä éøáã úîéúñî òîùîå

.[÷"ë àìà øñàð åðéà ïëìå òåìáì äù÷ éìë î"î ,äçéìî é"ò íâ åìåëá15151515

.ïîù øåñéàá óà ÷"ë àìà øñàð åðéà ñøç éìë íâù à"îøá òîùîå

äùéáëäùéáëäùéáëäùéáë é"òé"òé"òé"ò øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà òìáùòìáùòìáùòìáù éìëéìëéìëéìë

â"îôä äëìäì è÷ð ïëå ,[äôéì÷ éãë ÷ø àìå] éìëä éáåò ìëì äòéìáî äùéáëù úàèç úøåúäî àéáäù [âé ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.[à ÷"ñ ä÷ 'éñ æ"îá]

äæ ïéàå ,åðîî äìòîì òôòôî åðéàå áèåøä ãâðë ÷ø òìáð äøéã÷á ùåáëä øåñéàäã ,áúëù [à"éñ æð ììë] íãà úîëçä áúëå

ãö 'éñå ä"ñ áö ïîéñ ìéòì ïééò] .éìëä ìëá øåñéàä òôòôî éìë úö÷îá ìùéá íàã øîåì íéøéîçîã äøéã÷á ìùáúîä øåñéàë

ê"ùä åè÷ð ìëàî íò ùáëðù ïîù øåñéà éáâìù óà] .áèåøä ãâðë ÷ø éìëä ìëá òôòôî åðéà ïîù øåñéà óàù òîùîå ,[à"ñ

.[ê"ùä ìò äîúù à"òø úäâäá ù"ééòå ,áèåøì õåçîù äîá óà ,ìëàîä ìëá òìáðù (à ÷"ñ ä÷ 'éñá) â"îôäå16161616

áçúð àìù ÷ìçä ãâðë íâ ,óëä ìë ãâðë øòùì ùé ìéùáúì äáçúðù øåñéàî äòåìá úëúî ìù óëáù ,à"é úòã àéáî ò"åùä

äîá óà ,äøéã÷ä ìëá øòùì êéøö øåñéà äá ìùáúðù äøéã÷ ïéðòìù ò"åùá òîùîå [à"ñ ãö 'éñ] ìéòì äæ ïéã àáåäå ,äøéã÷á

ìò] à"òø ,[à ÷"ñ áö 'éñ æ"î] â"îôä úòãù ,äæá íé÷ñåôä éøáãî [à"ñ ãö 'éñá] ìéòì åðàáäù äî ïééòå .áèåøì õåçîù

èìôð íâå äøéã÷ä ìë ìà òåôòô ùé äæá ,äîç äìåëå äøéã÷á ìùáî øùàëã ,[ç ÷"ñ áö 'éñ] ã"ååçäå [å"ñ àë÷ 'éñ à"îøä

îî àìà èìôð ïéà ,úððåö àéäù óë ë"àùî ,áèåøì õåçîù äîî óà ,äìåëî.äøéã÷á áçúðù ä17171717

ïåðéöïåðéöïåðéöïåðéö é"òé"òé"òé"ò åàéöåäìåàéöåäìåàéöåäìåàéöåäì øùôàåøùôàåøùôàåøùôàå äøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ì ìôðùìôðùìôðùìôðù áìçáìçáìçáìç

,óåöéå áìçä àô÷éù éãë íéððåö íéî åæ äøéã÷á ïúéì êéøö î"î ,íéùéùá åîòè ìèáúðå äøéã÷á áìç áøòúð íàù ,à"îøä áúëÅÅ

.åàéöåäì êéøö øåñéàä úà äðîî àéöåäì øùôàù úáåøòú ìëù

:äæ ïéã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.àé"ò íàù áúë ïëìå .ïéøéúî åì ùéù øáã ïéã ïéòëå ,ïðáøãî àìà åðéà äæ ïéãù ,òîùî [å ÷"ñ] éúìôå éúøëä éøáãî

.ïðöì êøåö ïéà ìéùáúä ì÷ì÷úé ïåðéöä

.áåìéàë éåä ë"à ,ïåðéö é"ò áìçä úà øéëäì øùôàù ïåéëã ì"éã ,áúëå ,åìàä ô"åëä éøáã ìò ïã [æ ÷"ñ æ"î] â"îôäÅ

בכלי נבלע אינו שמן איסור דגם להקל, בפשיטות כתב יח] ס"ק [ש"ד צא בסי' מ"מ בצ"ע, זה דין הניח יג] ס"ק [ש"ד שהפמ"ג ואף .15

כ"ק. אלא מליחה ע"י

עיוןעיוןעיוןעיון16. תוספתתוספתתוספתתוספת

הפוסקים: בזה דנחלקו יג] ס"ק [בש"ד הפמ"ג הביא מעל"ע], נכבש [ולא וירתיח האור על שיתננו כדי שיעור בציר שנכבש כלי לענין

כ"ק. אלא בכלי מבליע אינו בזה שגם סח], ס"ק [שם והש"ך מא] ס"ק סט [סי' הט"ז דעת בכלא). שמבליע סובר [שם] והפרישה ב).

קצת. בזה שנסתפק פב] ס"ק בש"ד סט [סי' בפמ"ג ועיין הכלי.

לרוטב. שמחוץ ממה מהקדירה פולט בישול שאין דס"ל כד] ס"ק תנא [סי המג"א מדברי שם שהבאנו מה ועיין .17
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ïàë ïéà àúééøåàãîã äàøðù ,áúëù [âì úåà] à"ùøäî ïåéìâá ò"òå .ììë áåøá ìåèéá ïàë ïéà ë"àå ,øëéð øåñéàä

÷"ñ øö÷ä ùåøéôá] äãåäé ãéä íâ .øùë êëñ íò áøåòîä ìåñô êëñ ïéðòá [äëåñã ÷"ô] ï"øä ë"ùî ïéòëå ,ìåèéá

.[æð óéòñ] ïçìåùä êåøòä úòã ïëå ,ìéùáúä øåñà éðååâ ìëá àìà ô"åëäë àìã è÷ð [èé

ïåðéöïåðéöïåðéöïåðéö é"òé"òé"òé"ò åàéöåäååàéöåäååàéöåäååàéöåäå åãâðåãâðåãâðåãâð íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù åéäåéäåéäåéä àìåàìåàìåàìå äøéã÷áäøéã÷áäøéã÷áäøéã÷á áøòúðùáøòúðùáøòúðùáøòúðù áìçáìçáìçáìçÅÅÅÅ

òìá ë"à ,áìçä ãâðë íéùéù øúéäá äúéä àì íç ìéùáúä äéäùë äìéçúî íàã å÷ñôù [æè ÷"ñ] ê"ùáå [æ ÷"ñ] æ"èá ïééòÅ

åàéáäå ,ìéùáúá øàùð áìçä ìù åîòè î"îã ,áìçä úåô÷äìå ìéùáúä úà ïðöì äúòî ìéòåé àìå ,áìçä ìù íòèäî øúéääÅ

áúë ç"áäùå ,ìéùáúä øúéð áìçä úàô÷ä é"òù ,áúëù ä"åàä úäâäë àìã äæå .úàèç úøåúäîå ï"áàøä íùá ä"åàäî ïë

.àìå÷ì åúåîë18181818

úøçàúøçàúøçàúøçà äøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ì äìôðåäìôðåäìôðåäìôðå äøæçåäøæçåäøæçåäøæçå äåàéöåäåäåàéöåäåäåàéöåäåäåàéöåäå äãâðäãâðäãâðäãâð íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù äáäáäáäá äéäùäéäùäéäùäéäù äøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ì äìôðùäìôðùäìôðùäìôðù øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà úëéúçúëéúçúëéúçúëéúç

íéùéù ïðéòá ,úøçà äøéã÷ì ìôðå øæçå íéùéùá íòèä ìèáúðå äøéã÷ì ìôðù øåñéàã ,øúéäå øåñéà øôñá åøå÷îå à"îøä áúë

.äìéçúáë

:íéðåøçàá úåòã 'á åðéöî äæ ïéã íòèá

.àèòî ÷ø èìôðù åà ,äðåùàøä äøéã÷á íòè ììë èìôð àì àîù íé÷ôåñî åðàã ,áúë [çë 'éñ] äãåäéá òãåð ú"åùá

.úåøéã÷ä ìë úà ïðéøñà ïëìå ,äééðùä äøéã÷á èìôð íòèä ø÷éò ìëå ,íòè19191919

.á.åæ øçà åæá úåøéã÷ äîë íéòèäì úçà øåñéà úëéúç çëá ùéã áúë [æè ÷"ñ ä÷ 'éñ] úòã úååçä

úëéúçù ùåçéð ,íéøåñéàä ìëá íéùéù øåòéù éðäî àîìòá äîì ë"àã äù÷ä ã"ååçä ìò êåøá éøîà úäâäáå

.úøçà äøéã÷î åæ äøéã÷ àðù éàîã ,íòè äðúðù é"ò äîéòèäå äøæçå ,äîéòèä øåñéàä

äãâðäãâðäãâðäãâð íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù äáäáäáäá äéäùäéäùäéäùäéäù úçàúçàúçàúçà äøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ìäøéã÷ì íéîòôíéîòôíéîòôíéîòô 'á'á'á'á äìôðùäìôðùäìôðùäìôðù øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà úëéúçúëéúçúëéúçúëéúç

'éñ] ìéòì ïééòå .äøéã÷ä úà úøñåà äðéà äãâð íéùéù äá äéäù úçà äøéã÷ì íéîòô 'á äìôðù øåñéà úëéúçù ,à"îøä áúë

עיוןעיוןעיוןעיון18. תוספתתוספתתוספתתוספת

כשלא התבשיל להתיר מהניא החלב הקפאת אם הפוסקים של זה שנידון שכתב, יג] סוס"ק הארוך בפי' עו סי' [סוף יהודה ביד בספר עיין

שאין או להיתר, מהאיסור טעם נתינת גם יש חמים כשהן בלח לח בתערובת האם תערובת, בדיני כללית במחלוקת תלוי שישים בו היו

השומן, עם הצלייה בשעת המנטף דם בענין קיב.] דף [בגמ' הראשונים בזה שנחלקו יהודה היד וכתב בזה. זה דמתערבין רק טעם נתינת

נתינת אין בלח לח שבתערובת כתבו והרשב"א שהרמב"ן במלח,. ויבלע מהשומן הדם יפרד ועי"ז מלח בכלי וליתן בכלי לקבלו שאפשר

כתב ולכן השומן. להיתר אחרים טעמים כתבו והרא"ש תוס' אך השומן,. וניתר השומן מן הדם נפרד המלח ידי ועל תערובת, רק טעם

צוננת התערובת שאם שהוסיף, עיי"ש [אמנם בלח. בלח גם טעם פליטת דיש כהסוברים לנקוט לנו דיש להקל, אין שלדינא יהודה היד

טמא שחלב משום קטו) (סיק גויים חמאת דמתירין ראיה לזה והביא כבישה,. ע"י בלח טעם נתינת אין שעות, כד בזה זה שנכבשו אלא

הטהור]. עם טמא חלב נכבש שמא חוששין ואין עומד, אינו

די"ל ברוך האמרי כתב ועוד הנ"ל]. קיב [דף והרשב"א הרמב"ן פי על דהוא והב"ח, או"ה ההגהת של בטעם כתב ברוך אמרי בספר גם

שיש צד להך אף וא"כ עצמו, החלב עם יחד הרוטב מן ויוצא נמשך החלב טעם שגם הוא החלב צינון של דהטבע דס"ל אחר, באופן

החלב. שנקפא בזמן ויוצא נמשך זה טעם מ"מ בלח, בלח טעם נתינת

לענין ספק חשיב לא מ"מ מיניה, נפיק טעם כמה ידעינן דלא דאף [ס"א] לעיל שנתבאר וכשם לקולא, דרבנן ספק בזה אומרים ואין .19

ס"ס. לענין או לקולא דרבנן ספיקא
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äëåúì ìéùáúäî òìáðå ìéùáúì äìù íòèä úà äèìô äëéúçäù ùåçéð àì äîì àéùå÷ä úà åðàáäù [æ úåà ïåéò úôñåúá áö

ì"ðä úåèéìôä éúù ãâðë íéùéù åá ïéàù ïåéë ìéùáúä øñàéå ,äëåúì äæä íòèä èìôð äìôðå äøæçùë ë"çàå ,äìéáð äùòðå

:íéðåøçàä éöåøéú úà íù åðàáäå .[áìç ìù äøåéì ìôðù øùá úéæë éáâ (:ç÷ óã) åù÷äù äî ïéòëå]

.ààìà øåñà åðéà åðéîá ïéîå ,åðéîá ïéî íìåòì àéä äæ øåéöá äééðùä äèéìôäù ïåéëîù ,áúë [ë ÷"ñ ïàë] à"øâä

.íéîëç äæá åøæâ àì ïëì ,ïðáøãî

.áìà øåñéàäî íé÷ìç èð åèìôð àîù ùùçäù ,íåùî àåä äæ øúéäì íòèäã ,òîùî [á ÷"ñ âö 'éñ æ"îá] â"îôäî

.ïðáøãá äéì ïðéùééç àìå ,÷åçø ùùç àåä ìéùáúì åèìôð áåùå ,åøñàðå íãâðë øúéä íé÷ìç èð åòìáðå ìéùáúä

ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
ã"ë åéìò åøáò àìå éìëá òìáðù íéúéæ äîë øåòéùá øúéä ùé íàù åðééäå ,äìéáð äùòð éìëá òåìáä íà àåä äæ óéòñáù ïåãéðä

âðë ìéùáúá íéùéù êéøö äìéáð äùòð òåìáä íàã ,øúéä åá ìùéá ë"çàå ,øåñéà úéæë äæ éìëá òìáð åéùëòå ,úåòùäî ìë ã

.øåñéàä úéæë ãâð íéùéùá éã äìéáð äùòð òåìáä ïéà íàå ,äìéáð äùòð åìåëã éìëá òåìáù

:íéðåùàøä äæá å÷ìçðå

.à.äìéáð äùòð òåìáäã øáåñ à"áùøä

.á.ï"áàøä úòã ïëå ,äìéáð äùòð òåìáä ïéàã øáåñ [ó"éøä éôãá äì óã ï"øá àáåî] ï"áîøäå20202020

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì.â"îôäå ê"ùä íùá ïìäì ãåò äàøå ,[à"éë ÷ø ï"áîøä úòã úà àéáäå] à"áùøäë àîúñá áúë ò"åùä :

:ñøç éìëá òåìá ïéãá àéä íé÷ñåôá äàáåäù úôñåð ú÷åìçî

.àéìëá òåìá ïéáì ,äìòâä é"ò éìëäî åèéìôäì øùôàù úëúîå õò éìëá òåìá ïéá ìãáä ïéàù ,ï"áîøäå à"áùøä úòã

.ñøç éìëá óà æ"ä ð"ð åðéàù íéøáåñäìå ,úëúîå õò éìëá íâ äæ éøä ð"ð òåìáäù íéøáåñäì ,åìéòâäì à"àù ñøç

.áúàöì ìåëé òåìáäù úëúîå õò éìë ïéá ÷ìçì ùéã [èòøú ïîéñ ùéø éëãøîá àáåä ,íéàøéä ìòá] ,õéîî î"àøä úòã

íàã ,åèçåñì øùôà ïéãá ð"ðç ïéã úà åìú [è÷ óã] 'îâáù ïåéëã ,íìéòâäì à"àù ñøç éìë ïéáì äìòâä é"ò íäî

ë"àùî ,ð"ðç ïäá ïðéøîà òåìáä úà íäî ãéøôäì à"àù ñøç éìë ,íéìë éáâì ð"ä ,ð"ðç ïéã ïéà øúåî åèçåñì øùôà

.úëúî õò éìë

:í"àøä íùá éëãøîä éøáã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

אוכל לגבי דרק כוונתו ולכאורה דבלוע", בכה"ג חנ"נ לומר אשכחן "דלא צז:] [דף הרמב"ן כתב נבילה נעשה הבלוע דאין הא בטעם .20

טומאה לענין שמצינו כשם חנ"נ, בבלוע שאין דורא השערי מדברי הביא קפג] [סימן הדשן ובתרומת בלוע. לגבי ולא חנ"נ אמרינן בעין

צ"ב, זה דטעם כתב ג] ס"ק [ט"ז ובחזו"א בלוע. היתר אוסר אינו בלוע איסור ה"נ בלועה, טהרה מטמאה אינה בלועה דטומאה וטהרה

במאכלים. חנ"נ לדיני מטמאה שאינה תורה בה שגזרה בלועה טומאה ענין דמה

איסורין בשאר חנ"נ דדין דכיון וכוונתו, בישול. דרך הוי דלא די"ל אחר, טעם במוסגר והוסיף הנ"ל, הטעם את הביא ח] ס"ק ריש [מ"ז והפמ"ג

בישול, דרך הוי לא בבלוע בלוע של טעם נתינת לכן בישול, דרך שיהא בעינן בחלב ובבשר הר"ן] [וכמ"ש בחלב בשר אטו גזירה הוא

בחלב. בשר אטו בה לגזור ואין

הרי בכלי בלוע שהוא זמן שכל משום הוא בבלוע חנ"נ שאין הרמב"ן של טעמו שעיקר שנראה כתב, ועיקר] ד"ה [שם והחזו"א

טעם יהא אם אך בכלי, רק נאמר זה דין החזו"א דברי ולפי בחלב. בשר מדין להיאסר ומשקה אוכל שם חשיב ולא הכלי, אגב בטיל הוא

כלי. אגב ביטול כאן שאין כיון להרמב"ן, אף חנ"נ דין בזה יאמר אוכל באותו חלב טעם אח"כ וייבלע באוכל בלוע בשר
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.àòìáé íà î"î ,ììë ìëàî øáã åá òåìá àìù ùãç ñøç éìë óàã ,åøàéá [ç ÷"ñ] æ"èä ïëå [äæ óéòñá] à"îøä

.äøéã÷ä ìë ãâð íéùéù ïðéòá äæ éìëá ìëàî øáã äúòî ìùáé íàå ,äìéáð éìëä ìë äùòðã ïðéøîà øåñéà úéæë äúò

.áíéòèäù [å"÷ñ] ã"ååçá ïééòå .äìéáð íéùòð éìëä éñøç íöòù øîåì úòãä ìò äìòé àìã ,áúë [àë ÷"ñ] ê"ùä

ñøçäù ù"ëå ,íòè ïúåðá íéãéâá ïéàã ì"ñã ïàîì åãâðë íéùéù êéøö ïéà äøéã÷ì ìôðù äùðä ãéâ åìéôà àäã ,úàæ

òåìá øùàë ÷øã ,[åë ÷"ñ] à"øâäå ,[ç"áäå ì"ùøäîäå] ê"ùä íéùøôî àìà .åãâð íéùéù êéøöäì äìéáð äùòð åðéà

é"ò åðîî åãéøôäì à"àå òøâ ñøç éìë àéäù ïåéë ,äìéáð òåìáä äùòð øåñéà òìáð íàã ïðéøîà æà ,éìëá ìëàî

.äìòâä

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìììë] íãà úîëçä áúë ïëå ,ð"ðç åá øîåìå ùãç ñøç éìëá øéîçäì ïéàù åúòéñå ê"ùäë [àë ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :

.[çé óéòñ ãî

:àåä äæî äìåòäå ,[àë ÷"ñ ã"ùá] â"îôáå [àë ÷"ñå çé ÷"ñ] ê"ùá ïééò ,äæ óéòñáù íéðéãä óåâáå

.à.íìéòâäì øùôà øùà úëúîå õò éìëá óà ,äìéáð äùòð éìëá òåìáäù ïðéè÷ð áìçá øùá ïéðòì

÷éä äáåøî ãñôä íå÷îáå.ñøç éìëá ì÷éä àìå äìòâä íäì ùéù úëúîå .õò éìëá ê"ùä ì

.á.[ïéøåñéà øàùá ð"ðç ì"ñã à"îøä úòãì] ,äìéáð äùòð òåìáäù øéîçäì ïðéè÷ð ë"â ïéøåñéà øàùá

ã"ùá] â"îôä :íé÷ñåôä å÷ìçð ñøç éìë éáâìå ,ì÷äì ùé úëúîå õò éìëá [äáåøî ãñôä åðéàù óà] ãñôä íå÷îáå

'éòñ ãî ììë] íãà úîëçäå .äáåøî åðéàù óàå ,úö÷ ãñôäá ñøç éìëá íâ ì÷éî ê"ùäù è÷ðù òîùî [àë ÷"ñ

.äáåøî ãñôäá àìà ñøç éìëá ì÷éä àì [çé

çì ìù ïåãéð àåä òåìá ìù äæ ïåãéð éøäù ,ì÷äì ùé ä"àìá äáåøî ãñôä íå÷îáã ,áúëù øéàî úéá øôñá ïééòå

,òåìá åðéàùë óà ,[áìçá øùáá àìå ïéøåñéà øàùá] äáåøî ãñôäá ì÷äì [ã"ñ áö 'éñ] à"îøá øàåáî äæáå ,çìá

.òåìáá àëä ù"ëå

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
éâìô ïéúìúá äéøåòùì éùà áø øá øî øáñ ,àøùáã àìå÷éãá ìôðã àáøúã àúéæã àâìô àåää [.çö óã] 'îâá àåä ïéãä øå÷î

.äøåúä ïî øåñà øåòéù éöç ïðçåé 'ø øîàä ãåòå ïðáøã ïéøåòéùá ìæìæú àì êì àðéîà åàì äåáà ì"à ,àúéæã

.íéùéùá øòùì ïðéãô÷ [ïðáøãî øåñàã ì"ñã ïàîì øåòéù éöç ïåâë] ïðáøãî íéøåñàä íéøáã éáâì óàù 'îâá øàåáîå

.åðéîá ïéî úáåøòúá óà äæã [âë ÷"ñ ã"ù] â"îôä óéñåäå ,ïðáøãî àåä øåñéàä óåâ øùàë ä"äã [è ÷"ñ] æ"èä áúëå

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.àì äàîè ìáà .çö óã ãò 'åëå íéùéùá äöéá :æö óã ïéìåç 'îâáø øîà øîúà ãò ,'åëå àáà øá ïîù áø øîà .çö óã 'îâ

.úøúåî àéäå úçàå 'ñá äøåñà àéäå íéùéùá äöéá àðåä áø øîà åáìç

íéùéùá àìà äìéèá äðéà äöéáå íéùéùá íéìèá íéøåñéàä ìëù ,ïéøåñéà øàùáî øúåé äöéáá íéîëç åøéîçäù øàåáî 'îâá

:íéîòè éðù íéðåùàøá åøîàð åæ àøîåç íòèá .ãçàå

.àïéàù áì íéùì àìù ìåìò íãàå úåðè÷å úåìåãâ íéöéá ùéå úåéäù ,åáúë íéðåùàø äáøä ãåòå [:æö óã] ï"áîøä

.äöéáå äöéá ìë øòùìî åúøèåô åæ úôñåúå ,úçàå íéùéù åëéøöä ïëì ,åæä äöéáä ãâðë íéùéù



18

.áéøééà àìå] .äøåòéùá åôéñåäå øëéä íéîëç äá åùò ïëì äéøá àéä äöéáå úåéäù ,áúë [è"éä à"ëàîî å"èô] í"áîøä

.[(ä"ñ åô 'éñ) é"áá øàåáîë ,äæá íéîëç åøéîçä î"îå ,äúèéìô úà ìèáì ÷ø äöéáä óåâ ìèáì

.ì"ðä íéîòèä ïéá î"÷ôð äîë åáúëå åæ ú÷åìçîá åëéøàäù [æè ÷"ñ íù] ê"ùáå [ä"ñ å"ô 'éñ] é"áá ïééòå

äöéá ä"äã åôéñåä íéðåùàøäå] ìéùáúá úìùáúî àéäùë íòè úðúåð çåøôà úöéá à÷åãã ì"ðä 'îâá øàåáî ãåò

äìùáúðùë ììë úøñåà äðéà äìéáð úöéá åà àîè óåò úöéá ïåâë ,äøåñà àéäù äìéâø äöéá ìáà ,[íã úôéè äá ùéù

øéîçäì áúëå ,íéöéáä ìëá åøéîçäù íé÷ñåô ãåòå ú"äñ úèéù úà àéáä (å"ñ åô 'éñá) à"îøä íðîà] äúôéì÷á

.[èé ÷"ñ] ê"ùá ù"ééòå ,[äáåøî ãñôä íå÷îá àì íà íúåîë

óéñåäå .óìàá åìéôà äìéèá äðéàå äéøá úáùçð çåøôà úöéáã [÷ 'éñá] ê"ùä àéáä ,áåøá äîöò äöéáä ìåèéá ïéðòìå

.àéä äìéèáå ,äéøá øãâá äðéà íã úôéè ÷ø çåøôà äá ïéàù äöéáã â"îôä

çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ
.ïéðîä ïî ìçëå íéùùá ìçë ,'åëå ïîçð áø øîà :æö óã 'îâ

åîöò ìçëä øùáù íåùî àåäù [ìçëå ä"ã] é"ùø áúë ,íé÷ìç òùúå íéùîçá éãå åãâðë íéùéù ö"à ìçë ïéðòìù äæ ïéã íòèá

÷"ñ ö 'éñ] ê"ùá àáåäå [ç"éä à"ëàîî å"èô] ã"áàøä áúë ïëå .åëåúáù áìçä úà ìèáì óøèöî àåä íâ ïëìå ,øúéä ïéî àåä

.[à øòù ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøá ò"òå ,[ç

[íù] à"áùøäå .åøåòéùá åì÷äå øëéä åùò ïëìå ïðáøãî åøåñéàù íåùî àåä ìçëá åì÷äù íòèäù ,áúë [çé-æ"éä å"èô] í"áîøä

à"áùøä éøáã úà àéáä [åë ÷"ñ] ê"ùäå .åì÷ä ìçëá ÷øå ,íéùéù íéîëç åëéøöä ïðáøã ïéøåñéàá íâã í"áîøä ìò ÷åìçì êéøàä

.äëìäì

íéøëðíéøëðíéøëðíéøëð éìåùéáåéìåùéáåéìåùéáåéìåùéáå íéøëðíéøëðíéøëðíéøëð úôúôúôúô

çìá çì úáåøòúá ïéá ,åðéî åðéàùá ïéáå åðéîá ïéá ,áåøá äìéèá äáøòúð íàã íéøëð úô ïéðòì [áé óéòñ áé÷ 'éñ] à"îøä áúë

.íéøëð éìåùéá ïéðòì íâ [æé ÷"ñ åè÷ 'éñ] ê"ùä áúë ïëå .ùáéá ùáé úáåøòúá ïéáå

.íéùéùá ìèá åðéî åðéàá áøòúðù ð"éé ìáà ,åðéîá ïéî à÷åã åðééäã ãì÷ 'éñá ïééò íéùéùá ìèá åðéà êñð ïééã à"îøä áúëù äîå

úèéù] .íéùéùá ìèá íðéé íúñ ìáà ,ìèá åðéà æ"òì ùîî êñðúðù ïéé ÷øù íéâäåð æ"äæáã ,áúëù [á"ñ ãì÷ 'éñ] à"îø ò"òå

ïåéë ì÷äì ïéâäåð äæä ïîæ ïéðòì êà ,åéìò íé÷åìçä íé÷ñåôä åáø íðîàå ,íéùéùá ìèá íðéé íúñ äéä 'îâä ïîæá óàù àéä ú"ø

.[íäéúåáà âäðî ÷ø ïéùåò æ"äæá æ"ò éãáåòù

àîòèìàîòèìàîòèìàîòèì àãéáòãàãéáòãàãéáòãàãéáòã àúìéîåàúìéîåàúìéîåàúìéîå ïéìáúïéìáúïéìáúïéìáú ïéðòáïéðòáïéðòáïéðòá

ïëå ,ììë íéìèá íðéà äîåøú ìù ïéìáúã [.èñ óã æ"ò] 'îâá àúéà ïëå ,óìàá óà íéìèá íðéà ïéìôìôã àúéà [:æö óã] 'îâá

àúìéîã [à ïéã äë ììë ä"åàá àáåä] äùðä ãéâ ÷øôá éëãøîä ïåùìå .àåäù ìëá øñåà ìáúîäã [à"ëàîî æ"èô] í"áîøä ÷ñô

.ìèá åðéà àîòèì àãéáòã

.äøåúäî àìå ïðáøãî àåä íéùéùá ìèá àì àîòèì àãéáòã àúìéîã äæ ïéãã [æ ïéã äë ììë] ä"åàä íùá [èë ÷"ñ] ê"ùä áúë

ïëå .äøåú øåñéà àîòèì àãéáòã àúìéîá ùé ë"à äøåúä ïî øåñà ø÷éòë íòèã ì"éé÷ã ïåéëã ,æ"ò âéùä [äë ÷"ñ] ç"øôäå]
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.äøåúäî øåñà äæ éøä íéùéùî øúåéá íòè ïúðù ìëàîã ,[äùðä ãéâ ÷øô] ï"øä íùá [ò"åù ìò åéúåäâäá] à"òø àéáä

äæ ïéà íéùéùî øúåé ìëã [òãå ä"ã à"ô â"ç] úåáåøòú úåëìäì äçéúôá â"îôá ïééò ,äøåú øåñéà äæá ïéàù ä"åàä ìù íòèá

é ÷"ñ] æ"èá íâ .ùåì÷ íòè àìà øåîâ íòèìëàîì ìôðù øåñéà ìù ïîåù ìëã äù÷äù ,äøåîâ íòè úðéúð ïàë ïéàù òîùî [à

.ïåéò úôñåúá ïééòå ,àîòèì ãéáòã ÷ø äøåîâ íòè úðéúð ïàë ïéàù òîùîå ,àîòèì ãéáòã íåùî íéùéùá ìèáúé àì21212121

àîòèìàîòèìàîòèìàîòèì àãéáòãàãéáòãàãéáòãàãéáòã àúìéîàúìéîàúìéîàúìéî ìùìùìùìù øãâäøãâäøãâäøãâä

íùá ÷éñäå .ìéùáúä íéòèäì éåùò àåäù íåùî íéùéùá ìèáúé àì øúéä ìéùáúì ìôðù øåñéà ïîåùã ,äù÷ä [àé ÷"ñ] æ"èä

ïéé íâù òîùî á÷òé úçðî øôñáã ,àéáäù [è ÷"ñ] ù"úôá ò"òå .äæ ïéã øîàð ïéìáúå çìî ïåâë íéôéøç íéøáãá ÷øù ä"åàä

.àîòèì àãéáòã àúìéî éø÷éî àì õîåçå

àãéáòã àúìéî øãâá äæ éøä íòè ïúåðù øáã ìëù è÷ðå ä"åàä ìò ÷ìçù éðåùøâä úãåáò ìòá íùá ñôãð ò"åùä ïåéìâáå

ìáúì ïéåëúî íãàùë ïéìáú ììëá ïìåë ïééå õîåç ,ïîù ,íéìöá ,ïéîåùù ,áúë [é"î äìøòã á"ô ù"îäéôá] í"áîøäå .àîòèì

.åúøéã÷ íäá22222222

äøåàëìå .íéùéùá íéìèá íä éøä ,íòèá íäì äåùä øáãá ïéìáúå çìî åìôð íàù úàèç úøåúä íùá [ì ÷"ñ] ê"ùä áúë

,éâéìôã á÷òé úçðîå ç"øôä éøáãì ïééö [åéúåäâäá] à"òøå .íéùéùá ïéìáúä ìèá î"îã ,åìùáúðå ïéìáúá ïéìáú åáøòúðù äðååëä

.åðéî åðéàá áøòúð åìéàë ïéøòùî åðéîá íâ ïëì ,øñåàå íòè ïúåð äéä ,åðéî åðéàá áøòúî ïéìáúä äéä íàù ïåéëã éøáñå23232323

עיוןעיוןעיוןעיון1111.2 תוספתתוספתתוספתתוספת

בזה להבחין דיש דמסתבר שכתב לז] ס"ק הקצר [בפי' יהודה היד לדברי ציין השולחן בדי אופנים:בספר שני בין

יותר בהיתר שיש אף תורה איסור ה"ז מלח, טעם או פלפלין טעם במאכל שמרגיש כגון עצמו, התבלין טעם את שמרגיש באופן א.

האיסור. את טועם דסו"ס משישים,

מדרבנן, ואיסורו התורה מן כעיקר טעם דין אין בזה המאכל, הושבח התבלין שמכח רק עצמו, התבלין טעם את מרגיש שאינו באופן ב.

דהא שכתב, מ"ד) פ"ב (בערלה בפיהמ"ש הרמב"ם מלשון ז) (ס"ק דעת החוות הביא [וכעי"ז בתבשיל. התבלין פעולת ניכרת דסו"ס משום

טועמו שאינו אף ניכרת התבלין של שהשפעתו והיינו בהיתר", האיסור של פעולתו "שנתפרסמה משום הוא בטל אינו והמתבל דהמחמץ

ממש].

עיוןעיוןעיוןעיון22. תוספתתוספתתוספתתוספת

שכתב למה סותרים לכאורה לטעם], דעבידא מילתא מיקרי קדירתו בהם לתבל נתכוין כאשר [שרק הנ"ל, המשניות בפירוש הרמב"ם דברי

וצ"ע. אוסר, ה"ה לקדירה מאליו התבלין כשנפל דאף הרמב"ם, בשם כה] [כלל או"ה בספר

כגון ממש תבלין בין לחלק מקום שיש מדבריו, שמתבאר השולחן] בדי בספר הובא ד, אות בקו"א תקיג סי' [או"ח הגר"ז בדברי ועיין

שבזה וכיוצ"ב שומן כגון בהם, לתבל לפעמים שרגילים מאכלים שאר לבין לקדירה, במקרה כשנפלו גם בכ"ש אוסרים שהם ומלח פלפלין

בטלה. לא אז הקדירה להטעים נותנים כאשר רק

ממין והן לתבל כדי בה ויש חולין לקדירות שנפלו תרומה של שתבלין שכתב, ה"ב] ממאכ"א [פט"ז מהרמב"ם דבריו למד הפר"ח .23

אם לתבלם, שייך שלא חריפים תבלינים תבלינים, סוגי שני בין הפר"ח וחילק בקדירה. מאלף אחד רק שהתבלין אף מדומע, הכל החולין,

של שומין נתערבו אם בעצמם, אותם לטבל ששייך ובצלים שומן וכגון חלושים תבלינים אך בשישים, בטלי כמותם תבלין בהם נתערב

מינו. באינו נתערבו כאילו אותן רואין היתר של בשומין איסור

התבלין, לבין שבקדירה התבשיל בין טעמים חילוקי שיש בטעמא, ולא בשמא ששוין באופן שמדובר כתב, ו] ס"ק כז [סי' החזו"א אמנם

או באילן נמתק שאחד וכגון מחבירו, יותר [חמוץ] עפוף שאחד כגון ובטעמא, בשמא בשוין אף דמשכח"ל והוסיף אחד, מין הן ומ"מ

וכו'. נמתק לא והשני אור ע"י
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èèèè óéòñóéòñóéòñóéòñ
ïéî àîòèá åðéî åðéàùá ïéî àìà á"ò ãò 'åëå øåèô ïìëàå äæá äæ ïììáù àîèäå øúåðäå ìåâéôä ì"ø øîà .çò óã íéçáæ 'îâ

.àáåøá åðéîá

.íéàìëä úà äìòî äìøòä â"î á"ô äìøò äðùî

,äæ úà äæ ïéìèáî ïéøåñéàã ì"øë ÷ñôã åéøáãá øàåáîù ù"ééò ,[á 'éñ ë ììë] ù"àøä ú"åùá àåä ò"åùä ìù ïéãä øå÷î

.äæ úà äæ ïéìèáî ïéøåñéà ïéàã ÷ñô [ë"ä ïéùã÷åîä éìåñôî ç"éôá] í"áîøäå

í"áîøäë àìãå ù"àøäë úåèéùôá ÷ñô äîì ,ò"åùä ìò åù÷ä [àî ÷"ñ äô ììë á÷òé úçðî øôñá ïëå] äááøî ìåâã úåäâäáå

úáåøòú 'ìäì äçéúôá â"îôá àáåäå ,ìàåîù éðá øôñ íùá çö úåà é"á úäâäá] â"äðë øôñá áúëå .æ"àæ ïéìèáî ïéøåñéàã ì"ñã

éøééî éøäù ,ì÷äì ùéã øåáñé í"áîøä íâ ò"åùäå ù"àøäã ïåãéðáã ,[åè ÷"ñåñ áö 'éñ] úòã úååçá ïëå [áåù ä"ã ä"ô â"ç

íòè úðéúð ïéà ò"åùäã øåéöáå ,øúéäá íòè ïúåð øåñéàäù íåùî àåä øåñàì åðàáù äî ìëå ,øåñéàä ãâðë øúéä áåø ùéù

åîòè ïéàå íéùéùá òìáð íã øåñéà ïëå ,ùâøåî íîòè ïéà áåùå [øùá ìù ãçà úéæëå øúéä úéæë èð] íéùéùá òìáð áìç øåñéàãÅ

.ùâøåî

.øåñéàä úà ìèáì éãë øúéä éúéæ íéùéù åéäéù ïðéòáã ,øáåñå ò"åùä ìò àðéãì ÷ìåç ø"îâãäå24242424

:íéðåù íéîòèå íéðåù íéøåñéà ìù åìà íéðéãá íéøåéö äîëá åðã íé÷ñåôä

äåùäåùäåùäåù íîòèåíîòèåíîòèåíîòèå íéðåùíéðåùíéðåùíéðåù íéøåñéàíéøåñéàíéøåñéàíéøåñéà éðùéðùéðùéðù

øåñéàì ïéôøèöî íä éøä äåù íîòèù ïåéëã íé÷ñåôä åáúë ,äøéã÷ì åìôðù áìçá øùá ïéãî øåñàä øùá úéæëå äìéáð øùá úéæë

íä íéôøèöî äáøãà àìà ,øåñéàì íéôøèöî íðéà ïëìå äðåù íîòèù íãå áìçì íéîåã íðéàå] ,íìèáì éãë íéúéæ ë÷ ïðéòáå

.[ä"÷ñ âì 'éñ] ç"øôáå ,[ä ÷øô ùéø â"ç äçéúôá] â"îôáå [æë 'éñ à"å÷á] ç"áá øàåáî ïëå ,[ì ÷"ñ] äùéøôä åáúë ïë [øúéäì

ç"áá ïéãî øåñàä øùáä íòè ïëå ,íéùéùá ìèá äìéáðä íòèù àöîðå ,ãøôðá ïåãéð øåñéà ìëù ïðéøîà àìã ,ùåãéç äæá ùéå

ïåùì éôì øúåé íéøàåáî íéøáãä] .äøåú øåñéà ùé íäéðùá î"î ,íé÷åìç íéøåñéàä úåîùù éäðã íåùî íòèäå ,íéùéùá ìèá

.[ïåéò úôñåúá äàáåäù (ä ÷"ñ äë 'éñ) à"åæçä

עיוןעיוןעיוןעיון24. תוספתתוספתתוספתתוספת

ואינם טמא דג חתיכת ועם טמאה בהמה בשר חתיכת עם שנתערבה נבילה בשר חתיכת כגון ביבש, יבש באיסור איסור תערובת לגבי

לוקה. אינו ולהרא"ש זה, את זה מבטלין איסורין שאין כיון לוקה דלהרמב"ם הנ"ל, והרא"ש הרמב"ם במחלוקת תלוי הדבר ניכרים,

הרא"ש: בדעת האחרונים ונחלקו

נבילה, איסור בהם שאין זיתים שני יש נבילה כזית דכנגד כלל, תורה איסור כאן אין האיסורין ביטול דע"י נקט ח] [ס"ק דעת החוות א)

הזו. מהתערובת לאכול אסור דמדרבנן כתב אך טמאה, בשר כזית כנגד וכן

שום על לוקין דאין מלקות, לענין רק הוא עח.] [זבחים בגמ' שנא' דהביטול דנראה כתבו, ה] ס"ק כה סי' החזו"א [וכן פתיחה הפמ"ג ב)

אפשר היה ואילו ממ"נ, אסור התערובת של קורט שכל כיון התערובת בכל תורה איסור נשאר אבל ברוב, הוא שבטל משום מסוים איסור

כלל. ביטול שאין נראה תורה איסור לענין לכן מלקות, דין גם בו היה עשה איסור איזה ידיעה ובלי התראה בלי לענוש
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äðåùäðåùäðåùäðåù íîòèåíîòèåíîòèåíîòèå ãçàãçàãçàãçà øåñéàáøåñéàáøåñéàáøåñéàá úåøåñàäúåøåñàäúåøåñàäúåøåñàä úåëéúçúåëéúçúåëéúçúåëéúç éúùéúùéúùéúù

ìéùáúì åìôðù ìáè ìù íéøîú úéæëå ìáè ìù íéáðò úéæë ïåâë ,äðåù íîòèå ãçà øåñéàá úåøåñàä úåëéúç éúù ùéù øåéöá

.íé÷ñåôä å÷ìçð

.àíéáðòä íòèã ,äæ úà äæ ïéìèáî íä éøä øúéä éúéæ èðì åìôð íàù ,áúë [é úåà ãë ììë] øúéäå øåñéà øôñá

îúä íòè ïëå íéùéùá ìèáúî,íéø[ø"îâãä ìò êåøá éøîàä úäâäá åàéáäå]25252525

.áùøôúä àì íðîà ,ìáè ìèáî ìáè ïéàã ,äæ úà äæ ïéìèáî ïéàã áúëù [âì 'éñ] øåù úåàåáúäî àéáä à"òø úäâäá

,[äðåù íîòèù ïåéë] ïéôøèöî ïéàã åà ,øúéä éúéæ ë÷ ïðéòáã ïéðòì øåñéàä ìù íéúéæä éðù ïéôøèöî íà ù"åáúá

.øúéä éúéæ íéùéù ïðéòá êà

.â.åãâð øúéä éúéæ ë÷ ïðéòáå øåñéàì ïéôøèöî íéúéæä éðùã ,åáúë [ç ÷"ñ] ã"ååçä ïëå [åè ÷"ñ æ"îá] â"îôäå

ã:íéø÷î éðù ïéá äæá ïéçáäì ùéù áúë [æ ÷"ñ äë 'éñ] à"åæçä

,æ"àæ íéìèáî àìà ïéôøèöî íä ïéà ,ìáè ìù íéøîúå íéáðò ïåâëå ,äæî äæ äðåù íéðéîä ìù íøåñéàå íîòè íà (à

.ïìèáì éãë øúéä éúéæ èðá éâñå

.ïìèáì éãë øúéä éúéæ ë÷ ïðéòáå øåñéàì ïéôøèöî íä éøä äðåù íîòè ÷øå íðéãá íéåù íä íàå (á

.[å"ä à"ëàîî ã"éô] í"áîøä ìò éåìä ç"øâä éùåãéçá äæá áúëù äîá ò"òå

ïðéòáå øåñéàì óøèöîã íé÷ñåôä åîéëñä äøéã÷ì íäéðù åìôð ë"çàå áìç úéæë íò ìùáúðù øùá úéæë éáâì íðîà

íéðã ïéà ïëìå ,ãçé áìçäå øùáäî áëøåî øåñéà àåä áìçá øùá øåñéàù íåùî íòèäå ,ïìèáì éãë øúéä éúéæ ë÷

.íéúéæë éðù ìù áëøåî íòèë àìà ,íé÷åìç íéîòè éðùë úàæ

[ç[ç[ç[ç ÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ] ã"ååçäã"ååçäã"ååçäã"ååçä éøáãáéøáãáéøáãáéøáãá

åìôðå ,äìéáð äùòðå íã òìáù øúéä øùá ìù øçà úéæëå ,äìéáð äùòðå áìç òìáù øúéä øùá úéæëù [ç ÷"ñ] ã"ååçä áúëÅ

,øñåàä øúá ïðéìæà î"î ,ìèá øùáä íòè ïéàù óàã ,ïìèáì éãë øúéä éúéæ èðá éâñå ,äæ úà äæ ïéìèáî íä éøä ,øúéäì íäéðù

.íéìèá íãä íâå áìçä íòèåÅ

,æ"àæ ïéìèáî ïéà ìéùáúì åìôðå ð"ðå áìç òìáù úå÷øé úéæëå ,äìéáð äùòðå áìç òìáù øúéä øùá úéæëù ã"ååçä íù áúë ãåòÅÅ

.ïìèáì éãë øúéä éúéæ ë÷ ïðéòáå áìç éúéæ éðùë äéì ïéðééãåÅ

ìéùáúì íäéðù åìôðå ,äìéáð íéîä åùòðå íéî úéæë íò ìùáúðù äìéáð øùá úéæëã ,áúëù [à ÷"ñåñ èö 'éñ æ"îá] â"îôá ïééò

.ïìèáì éãë øúéä éúéæ ë÷ ïðéòáå ,øùá éúéæ éðù åéä åìéàë øåñéàì ïéôøèöî

רוב ויש ההיתר, ידי על הוא הביטול שעיקר טו] ס"ק צב [סי' החוו"ד ובשם הכנה"ג בשם לעיל שהובא מה ע"פ מתבארת זו שיטה 25

הוא מהם שאחד אף זיתים, לשישים מתפשט שהטעם בזה סגי זה לענין בהיתר, טעם נותנים שהענבים משום ואי האיסור, כנגד היתר זיתי

טבל. באיסור הם גם האסורים תמרים



  חשון תשפ"אשאלות לחזרה על החומר הנלמד בחודש 
 יו"ד הלכות תערובות סימן צח

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

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------------        
  סעיף א

 ;אם מועיל טעימת עכו"םור שתערב בהיתר מין בשאיו מיו, איסב דו הראשוים  .א

 ?הן שיטות הראשוים שהביא הטור בזה, וביאור שיטותיהם) מ1

  ) איך פסק המחבר בזה?2
  ) לדעת המחבר, כשטעמו העכו"ם ואומר שיש בו טעם, האם מהי ששים לבטלו? 3
  ) מה המהג שהגו עכשיו שהובא ברמ"א?4
  ) ומה טעם המהג?5

 בלשוו או ע"י אכילה; לטעוםהאם מותר לישראל   .ב

  בהיתר?) איסור שתערב 1
  וח?כדי לדעת אם הוא מל -) בשר 2
  ) מרה?3
 ) בתעית?4

  ;לשיטות שמועיל טעימת עכו"ם  .ג

 פילא?או שצריך דוקא קהאם מהי מסיח לפי תומו ) 1

 ) האם בקפילא סמכין אפי' איו מסיח לפי תומו?2

לשיטות שמהי מסיח לפי תומו, מהן הביאורים שביארו הט"ז והש"ך שלא יקשה ממה   .ד
 באיסור תורה אלא בעדות אשה בלבד?בגמ' דאין עכו"ם מסיח לפי תומו אמן שאיתא 

 הא דמשערים בששים;  .ה

חד ששוין או כשאים כשהם ממין א -) האם משערין לפי מדה או לפי פח או לפי משקל 1
  מין אחד?

2פל לתבשיל ועשה רביעית, האם צריך ששים) כזית קרוש שגדו או סגי  מס ו רביעיות
  יתים, ומה הטעם?בששים ז

 יישין שמא יפרצו גדר?) והאם מותר להורות לעם הארץ דבטל בס' או דח3

) לדעת הרמ"א דלא סמכין על טעימת עכו"ם במין בשאיו מיו דאיסורא, האם סמכין 1  .ו
 על טעימת ישראל במין בשאיו מיו דהתירא או בקום או בצון וכדו'?

  כה בלשוו לטעימת מאכל?) והאם יש פק"מ בין טעימה ע"י לחי2
באיזה אופן מיירי הש"ך שכתב שיש לסמוך על טעימת ישראל, האם כשכס חולין ו) 3

קודם שח מהרתיחה או אח"כ, או רק כשבישל חולין בקדירה של בשר? לתרומה בפועל 
  ק"מ?ומה הפ

  
  סעיף ב

האם  -מדרבן מן התורה ו -הראשוים גבי ביטול איסור שתערב בהיתר מין במיו חלקו   .ז
 ;ו, בותן טעם או ברוב, או שאפילו באלף לא בטילשהבמהוא 

 ?) סכם ובאר היטב פלוגתת הראשוים בזה1

 ת הפוסקים בזה?) ומהי מסק2

) מהו פלוגתת הראשוים שהובא בטור גבי ביטול איסור שתערב בהיתר מין בשאיו 1  .ח
 מן התורה ומדרבן? -מיו 

  מתי לוקין על אכילתו?) 2
  ) ומהי יסוד המחלוקת?3
שו אין ) והאיך פירשו הא דאמר ר' יוחן כל שטעמו וממשו לוקין עליו, טעמו ולא ממ4

 לוקין עליו?

תר ) תערב מין במיו ושפך, ואי אפשר לשער אם היה שם ששים, וודע שהיה רובו הי1  .ט
 או שלא ודע, האם בטיל או לא?

פך ואי אפשר לשער אם היה שם ששים, וודע ) ומה הדין אם תערב מין בשאיו מיו וש2
  יתר?או שלא ודע שהיה רובו ה

 יהם?) ומה הטעם לחלק בי3

 - ם ה'איסור והיתר' שאם פל חלב לתוך בשר עוף ושפך שהרמ"א בתורת חטאת כתב ב  .י
 אסור.

  מה טעם האיסור?) 1
  ) מה השיגו הט"ז והש"ך על טעם זה?2



  ור והיתר?) איך הביו הט"ז והש"ך דברי האיס3
  ) איך יישב הט"ז דברי התורת חטאת?4
 "ך להלכה?) ואיך פסקו הט"ז והש5

 לעין אם הוי מין במיו או מין בשאיו מיו, האם אזלין בתר שמא או בתר טעמא;  .יא

  ) לעין יין סך וטבל?1
 ) לעין תרומה וערלה?2

 ) לגבי לח?3

 ) לגבי יבש ביבש?4

 ) בתקרובת עבודה זרה ומשמשיהן?5

 ) לגבי דבר שיש לו מתירין?6

כתב הרשב"א: אם תערב במיו ובשאיו מיו ושפך, רואים את שאיו מיו כאילו איו   .יב
 ותולים לומר שמיו היה רוב ותבטל.

  ) מין למד הרשב"א דין זה? 1
) האם כוות הרשב"א הוא דוקא כשידוע שמיו היה רוב או אפילו בשאיו ידוע, ומאי 2

 קמ"ל?

 השיג המהרש"ל על הרשב"א?) מה 3

 ) מה יישב הט"ז על הרשב"א?4

  ) ומה יישב הש"ך על הרשב"א? 5
 ) ואיך פסק להלכה?6

  
  סעיף ג

עומד לפיו, ואי אפשר לשער אם יש ששים או לא, האם והוא בהיתר איסור תערב   .יג
 ספיקו אסור או מותר? ומה הטעם? 

 ?האם מיקרי ספקם, ) חסרון ידיעה או חסרון בקיאות, דיחיד או דרבי1  .יד

) והאם יש פק"מ אם החסרון ידיעה הוא אם מותר או אסור, או שהחסרון ידיעה הוא 2
  איך לשער בדבר?

ר בי כחל וגבי איסו) ולפי זה באר היטב הדין והטעם גבי גביות בטריפות שע"י סירכא, ג3
  שתערב בהיתר?

הטור יליף מדין זה שגם כחל שאיסורו מדרבן צריך ששים גד כולו, ותמה הב"י   .טו
שהרשב"א כתב בהדיא שדין זה ילפין מדין כחל. איך ביאר הט"ז פלוגתא זו 

 ושלשיטתייהו אזלי? 

 קטן או גוי ששמו דם בקדירה של בשר, וידוע שתבטל ברוב ואין ידוע אם יש שם ששים.   .טז

 כיון דלא הוי ליה למידע לא מיקרי חסרון ידיעה?שאו  ה) האם הוי חסרון ידיע1

 ) מחמת מה עוד יש להקל בזה?2

 יך פסק להלכה ולמעשה?) וא3

 

  סעיף ד

שתבשל עם היתר ומכירו והוא שלם וזרקו, האם  -דאורייתא או דרבן  -) איסור 1  .יז
 ?משערים ששים בדידיה או במאי דפק מייה

 גד כל הכלי? ים) איך משערים כשצריך לשער שש2

המבשל בקדירת איסור שהיא בת יומא או התוחב כף של איסור בקדירת היתר,   .יח
כשהקדירה או הכף הם מחרס או מעץ או ממתכת, ובלעו ע"י רתיחת אש או ע"י רתיחת 

 רוי, איך משערים הששים?מליחה או ע"י כבישה או ע"י עי

 מכירו?) איסור שפל להיתר ותבטל בששים, האם צריך להסירו כש1  .יט

  ) ומה יעשה בחלב שפל לתוך בשר?2
 ו גם בחלב שפל לבשר וליכא ששים?) האם מועיל עצה ז3

 

  סעיף ה

כף חדשה שבלעה כזית חלב ואח"כ יער בה קדירה של בשר, האם צריך ששים גד כל ) 1  .כ
 הכף או רק גד הכזית חלב שבלעה? 

בלעה כזית חלב, ויער בה ) כף ישה שיער בה הרבה פעמים בקדירה של בשר, והיום 2
  קדירה של בשר, גד מה צריכים ששים? 

מה הדין בכף ישה שביום אחד שתמשו בו בשר הרבה ואחר כך בלע כזית חלב, והיום ו) 3
  יערו בה קדירה של בשר?

  מה הדין כשהיום יער הרבה פעמים בבשר ותחבה לחלב תוך מעת לעת? ו) 4
 ומה הטעם בכל זה? ) 5



 אמרין בכלים שהכלי עשה בילה? םסכם הא) 1  .כא

  והאם יש פק"מ בין כלי חרס לשאר כלים? ) 2
 ומה הטעם?) 3

 

  סעיף ו

 תערב בהיתר;ש -אורייתא או דרבן ד -כחצי זית של איסור   .כב

  ) האם אוסר?1
 ) ומה הטעם?2

  ) וכמה צריך כדי לבטלו?3

 

  סעיף ז

 ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שתבשלה עם אחרות;   .כג

  כמה צריך כדי לבטלה?  )1
  ) מה הטעם לשיעור זה? 2
 תה בעצמה?) והאם מועיל גם לבטל או3

 

  סעיף ח

 זמן הזה, בכמה הם מתבטלים?) כל האיסורים שבתורה הוהגים ב1  .כד

 ן, בכמה הם מתבטלים? ) כל האיסורים שמדרב2

  כמה אוסרין והאם מתבטלין?ב -סך ) חמץ בפסח ויין 3

 ם בקדירה, האם הם בטלים בששים או ביותר מכך?) איסורים שותים טע1  .כה

  תא או מדרבן?) מלח ותבלין שאים בטלים אפילו באלף, האם זה מדאוריי2
  ים אפילו באלף?מה הטעם שאים בטל )2
  ) ומה הדין כשספק אם מרגישים טעמו? 3
  ) היכי תימצי שאף מלח ותבלין בטלים? 4

 ם בטלים בששים?האמלח או תבלין שפלו לדבר ששוה בטעמו, ) 1  .כו

  חמת עצמן רק מדרבן?) מה הדין במלח ותבלין שאסורים מ2
 כשהם בלועים מאיסור? ) ומה הדין3

 ) האם כל דבר שותן טעם מיקרי ותן טעם או רק דבר חריף? 1  .כז

  ) ומה הדין בשומן של איסור שפל למאכל? 2
  ומה הדין בביצה שולדה ביו"ט ולבו בו מאכל?  )3
  מ בייהם?) ומה הפק"4
 ין וחומץ האם מיקרי עבידי לטעמא?) י5

 

  סעיף ט

ל איסור, אחד של דם ואחד קדירה שיש בה חמשים ותשעה זיתים, ופלו בה שי זיתים ש  .כח
  של ֵחלב;

האם כל אחד מצטרף לחמשים ותשעה לבטל את חבירו או שצריך פעמיים ששים לכל ) 1
 איסור בפרד? 

  ) מה הטעם בדבר? 2
  כשטעמן של שי האיסורים שוים? ) ומה הדין 3
  ) ומה הדין אם פלו למים? 4
  ) ומה הדין אם כזית בשר עשה בילה מחמת חלב וכזית בשר עשה בילה מכח דם?5
 ) ומה הדין בשי כזיתים שאין טעמן שוה, שעשו בילה מדברים שטעמן שוה?6

ית דם ואחת בלוע בה תחב בקדירה של חמשים ותשעה זיתים שתי כפות, אחת בלוע בה כז  .כט
 ;כזית חלב

  ? ) מה הדין1
 ם?ומה הטע) 2

) כ"ט זיתים של היתר שפל בהם כזית של ֵחלב, ובקדירה אחרת היו ל' של היתר ופל 1  .ל
לבטל האיסורים או לא, לדעת  ל דם, ותערבו בשוגג, האם מצטרפיםלתוכם כזית ש

 המחבר ולדעת הרמ"א? 

ה בכל האיסורים, הא כבר עשה בילה לפי ) לדידן דפסקין חתיכה עשית ביל2
 שתערבו, ומאי פק"מ שתערבו? 



  ו"תשע' שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש אדר ב
 ד הלכות תערובות סימן צח"יו

---- ------ ------ ------ ------ ------ ------ 

 .úéáìç óë åëåúì åáçúù øùá íò úå÷øé ÷øî ,äðéáâ úëéúç åëåúì äìôðù åà ,ñ øùáá äéäå 'äãâðë  .א

1. ì åîéòèäì êéøö íàäנכריëàéù éðôì åðì ,-å ñ ïéàùë',åøéúäì éãë íòèé éøëðù ìéòåé íàä . 

2. òãåðù éðôì íàהóëä úáéçú  ,äðéáâä úìéôð åà ,áìç íòè åá åùéâøä àìå ÷øîäî åìëà øáë , íàä

øàùä úà ìåëàì øúåî. 

3. äøã÷ì úéáìç óë áçú ïéá ÷åìéç ùé íàä , äìôð íà ïéáì לתוכהïéòá äðéáâ úëéúç. 

4. ñ äéä íà 'äðéáâä ãâðë ,ìáàëàì åìéçúäùë וäðéáâ íòè ÷øîá åùéâøä ì , êéùîäì øúåî íàä

åìëàì . 

5. ñ äéä àì éàãåù ïôåàá',äøã÷áù ÷øîä ìë úà øéúäì äöò ùé íàä . 

6.  ùé íàäחילוקðä ìëá "óåò åà ø÷á äéä ÷øîáù øùáä íà ì. 

יד , ד"ו וסי"א ס"א נ"חכמ, ד" סקפליתי, ב"א סק"רע, ז"א סק"ביאור הגר, ד"ד סק"שפ, ה"וסק, ד"ך סק"ש, א"א מחבר והרמ"ס  [

  ].א"גליון מהרש, ג"ז סק"משב, ד שם"שפ, ט"ך סקכ"ש, ד"ד חידושים סק"חו, ה"יהודה ארוך סק

à .éøëðì åîéòèäì ìéòåî øáçîä úòãì .ùáå"àøîåçì íâ àåä äîéòè ïéã øáçîä úòãìù øàåáî ê , åì ïéà íà ÷øå

ñ ìéòåî éøëð ,'øâä øåàéáá ìáà"úòãì íâù áúë àñ éðäîù øùôà øáçîä  'àìå÷ì ÷ø äæ äîéòèå. 

îøä úòãì ìáà"éðäî àì à ,ôùáå"øéîçäì ïéáå ì÷äì ïéá éøëð ìò íéëîåñ åðà ïéà ïãéãìù áúë ã , éúéìôá ìáà

éøëð ìò ïðéëîñ àì ì÷äì ÷øù áúë ,éøëðì åîéòèäì êéøö øéîçäì ìáà. 

åëò ìù äîéòèá äæ ìë"í ,ùá øàåáî ìàøùé úîéòè ìáà" íâù êîøä úòãì"éðäî à ,åçä ìáà"ùä ìò ÷ìåç ã" ê

ñå"ìàøùé úîéòè ììë ìéòåî àì øåãðä øáãá åìéôàù ì ,äøã÷á áøòúðù ïéòá øåñéà ïéá ÷ìçîù àìà , ïéáì

ãáìá íòè ìù úáåøòú ,ùá ìáà"éðäî áøòúðù ïéòá øåñéà åìéôàù øàåáî ê. 

ñ ùéùë 'ùá øàåáî ùâøðå"ïðáøãî øåñàù ê ,òøá íðîà"æá àéáä àú÷åìçî ä .- å÷ìçð àìéô÷ éðäî àìù ïãéãìå 

îôä"òøäå â"éðäî àì ïðøãá íâ íà à .-ñ ùéùë  'îôä áúë àìéô÷à ïðéëîñ àìå øçàî" åîéòèäì êéøö ïéàù â

éøåøáì àëéàì áùçð åðéàã ,îëçáå"êéøöù éúéìôäî àéáä à ,äëáå"à â"ñ ìò êåîñì à ,'éôàå 'ïðáøã øåñéàá. 

 

 .åëîî äô÷ úåð÷ì äöåøù éîåãëå ïëåã åà äð 'úåøùë íéøîåù ïéàù íå÷îá  .ב

1. áìç úáåøòú ìë äæá ïéàù øîåàù éøëð øëåîì ïéîàäì ìåëé íàä. 

2. äçéù êøã íúñ åìàåùùë ïåøñéç åà äìòî ùé íàä ,úòãì êéøöù äáéñ åì ùéù àéãäì åì øîåàù åà. 

3.  äðåù íàä הדיןáìçì äéâøìà åì ùéù ïåéë úòãì åì õåçðù øëåîì øîåàùë. 

4.  ìëáהðä íéðôåà"ì, äðåù íàä  הדיןøæâ õéî äðåëîá íéøëåî øùàë , õéî úö÷ åá áøåòî àîù ùùåçå

åãëå íéæåôú 'äìøò íäù . 

5. ðä ìëá"ì,áìç íò äô÷ íâ øáòá åæ äðåëîá íéøëåî åéäù åì òåãé íà ÷åìéç ùé íàä  ,או åì òåãéù 

úåøéô õéî úö÷ åá áøåòîù øæâ õéî åøëî øáòáù ,åì òåãé àìù åà. 

יד יהודה ארוך , ג"ד חידושים סק"חו, ב"א סק"ביאור הגר', א כ"א כלל נ"חכמ, ד שם"שפ, ב"ך סק"ש, ז שם"משב, ב"ז סק" ט

  ]ד"סק



á .ïðáøã øåñéàá  ,åëì"ìñî éðäî ò"ú ,èä å÷ìçðù àìà"ùäå æ" ïéðòì åéìò íéëîåñù ìàùðä òãéù êéøö íàä ê

íééåñî øáã äæéà .-á øàåáî àøåñéà ÷æçúéàáù àìà ù"ìñî éðäî àì ïðáøã øåñéàá íâù ê"ú. 

àúééøåàã øåñéàá ìáà ,èä úòãì"ìñî ììë éðäî àì äëìäì æ"ú ,ùä úòãì ìáà"øøáúäì ãéúòä øáãá ê , øùôàå

åøøáì ,ìñî éðäî"ú .îëçáå"ìñî åà éðäî ãéî øøáúäì ãéúòä øáãáù áúë à"ú ,àìéô÷ åà .òøä éøáãá íðîà" à

éðäî àì àúééøåàãáù ããöîù äàøðãéî øøáúäì ãéúòá íâ àìéô÷  ,öå"ò. 

 

 . íéøùë íðéàùתחליפי חלבå úåðøèî ìåëàì êéøöù ÷åðéú  .ג

1. ì÷ì÷úä äæ íàä ÷åãáì éãë äôì èòî ñéðëäì åúåà íéìéëàîù éðôì øúåî íàä. 

 . מדי או קר מדיäôì ñéðëäì åà ,íç äæ íàä úòãì éãë, ןåùìה ìò úö÷ øéáòäì האם מותר .2

3. î ÷ìç ìò ú÷ôåñîù äùà ïëåøùëåä íàä øùáäî íéåñ , íàä ùéâøäì éãë åúåà ñåòìì äìåëé íàä

çåìî àåä ,çåìî àåä íà ùéâøäì ïåùìá ÷÷ìì úåçôì åà. 

4. íéøåñà íéøáã íä äéáéëøîî ÷ìçù ùåùçì ùéù äçùî íò íéðéù çöçöì øúåî íàä. 

5. íåöá äéãìé úà äìéëàîù äùà ïëå ,íåöá úìùáî åà ,äéôì ìëàîä úà ñéðëäì äìåëé íàä , åà

ïåùìä íò íåòèì ,áåè åîòè íà ùéâøäì éãë. 

  .ו"ז סק"ב סימן תקס"מ', יד יהודה קצר ב, א"ת סק"פ', ד חידושים ב"חו, ז שם"משב, ב"ז סק" ט

â.èá "øúåî ïåùìá äîéòè ÷øù øàåáî æ ,øåñéà ÷ôñá ÷øå ,èåìôìå åîòè ùâøð íà ÷åãáì åéôì ìëàî ñéðëäì ìáà ,

øåñà .ôáå" àúééøåàãîù áúë úèåìôìå åéôì øåñéà ñéðëäì íâ øúåî ,éôà ïðáøãî ìáà 'øåñà åðåùìá êåçìì ,éôàå '

øåñéà ÷ôñá ,íù íé÷ìåçäë àìã. 

íåâô àåäù øåñéàá ìáà ,ôá àéáä"øúåîù ú , ìëàîä íåòèì øåáéö úéðòúá ìáà øåñéà ìù ìëàîá ÷ø äæ ìë

èåìôìå ,èá øàåáî"øúåîù æ ,îáå" íåòèì äåöî úãåòñ êøåöì øéúä áèåìôìå èòî èòî. 

 

, åìöð àì ïיéãòù íéãáë äîë íâ ãöá åéä ìåùéáä úòùáו, íéìëàî ãåò íò ãçéשנצלו íéãáë åìùéá   .ד

 . åñéðëä äîë òåãéיןäøã÷ä êåúì åñéðëäå åìöð àìù íéãáëäî úåòèá åç÷ì ,àåו

1. äøã÷á ìùáúîä ìëàîä ïéã äî. 

2. ñéðëä äîë òåãé íà ו ,ñéðëäù òãåðù ãò ìáàוì å÷éôñä øáë  òåãé àìå ìëàîäî ÷ìç àéöåä כמה 

 . הוציאו

3.  ñéðëä íà ÷åìéç ùé íàäאת הכבדים לתוך הקדרה ,øâåáî íãà ,ãìé , åàנכרי. 

4.  ïëåמה הדין בò áìç åì ùìâù éî"èðìåùèä ìù äøã÷ì úçúî ãò äèìôä âהבשרי  , åàש äòùá

ã÷ä êåúì åðîî æúéð áìç ÷åá÷á áøéòùרä , אוìôðùהåúì ך הקדרהäàîç úëéúç äñîðå  , åà

øéùôäì äàîç çéðäùהò "øùá íò äøã÷ â , או ניתז ובכל אלה אינו יודע כמה הניח או כמה גלש

 .'וכדו

5.  äðåù íàä הדיןùìâ äîë åà çéðä äîë òåãé øùàë , òåãé àì ïëìå ìëàîäî úö÷ åàéöåä øáë ìáà

ñ äìçúá äéä íàä 'ãâðëמה שהניח או גלש . 

6.  äéä èðìåùèá íà ïéá ÷åìéç ùé íàäóåò øùá ÷ø åà ø÷á øùá. 

, ïè÷ ãìé åà ìåãâ äéä áøòîä íà ÷åìéç ùé íàä, מי שעירב בקבוק חלב וניתז ממנו לתוך הקדרה .7

 åàנכרי. 



8.  äîë òãåé íà חלבæúéð,ñ ìëàîá äéäå  'åãâðë , úö÷ àéöåä øø÷úä äøã÷áù ìëàîäù éðôìù àìà

ìëàîäî ,ñ ïéà åéùëòå 'ãâðëו. 

9. ðä íéðôåàä ìëá"ì,êéøö íàä ,ìéòåé åà  ,ì åðîî ïúé íàנכריíåòèì . 

  ]ו"ת סק"פ, ד"א י"א נ"חכמ, ז"ד חידושים סק"חו, ה"ז סק"משב, ה"ז סק"ט, ז"ך סק"ש, ג-ב"ס [

ã.åùá øàåáî "ñ ùé íà ÷ôñ ùéù ìë àúééøåàã øåñéàáù ò 'øåñéàä ãâðë , òãåé åðéàù éðôî àåä ÷ôñä úáéñ íà ïéá

øåñéàä äéä äîë øòùì ,úáéñ íà ïéáåà ïë úîçîù øáã åá ùãçúðù éðôî àåä ÷ôñä "øòùì à ,êôùðù ïåâë , åà

ìëàîäî ÷ìç åàéöåäù ,øåñà ìëàîä .ñ äéä íà ÷ôñä íà ïðáøã øåñéàá ìáà ' äîë øòùì íéòãåé ïéàù éðôî àåä

äìçúá äéä ,øåñà ,êôùðù ïåâë òøéàù äø÷î úîçî àåä ÷ôñä íà ìáà , äøã÷äî ìëàîäî ÷ìç åàéöåäù éðôî åà

ìòãåðù éðô ,øúåî áåø ùéù éàãåù ìë  .-ïè÷ íà ìáà  ,éåâ åà , íàä òåãé ïéà ïë úîçîå äøã÷ì ïðáøã øåñéà åñéðëä

ñ ùé 'åãâðë ,ôá øàåáî"à éë àåä ÷ôñäù åìéôàù  ú"äéä äîë øòùì à ,î"ìôð äîëå äî òãéì åéìò ïéàå øçàî î ,

éâñ åãâðë áåø ùé íàù êôùðì äåù åðéã. 

÷á ìùáúî íà ìáàóåò øùá äøã ,èä äæá å÷ìçð"ùäå æ"ê ,èä úòãì"  åá åøæâ ïðáøã àåäù åìéôà óåò øùáá æ

äîäá øùáì äåù åðéãù ,ùä úòãì ìáà"éúåëå ê 'îëçä ÷ñô"ïðáøã ÷ôñ ìëì äåù åðéã áìçá óåò øùá à .- 

áùîáå"áúë æ ,ñôäáù"ïðáøã ÷ôñ ìëì äåù áìçá óåò øùá ìù å÷éôñ î ,ñôä àìá ìáà" ÷ôñ ìëá î óåò øùá ìù

ì÷äì ïðéìú àì áìçá ,äîäá åèà ïðéøæâã. 

 

 .תערב ïéé íò áøòúäù ,úö÷ åúù øáëå,ä äîë òåãé ïéàå, ' וכדו øùòî אוäìøò ìù íéáðò õéî  .ה

1. åðéã äî. 

2. á  åì åáøòúðù éî ïëå 'äðåù íîòèù ïéé éðéî ,äìøò ìù äéä íäî ãçàåאו øùòî  ,וå ÷ìç êôùðאין 

äîë òåãé. 

3. øùá åìùéá íà ïëåúøçà äîäáî ãáë íò ãçéá äîäá  ,ו òãåð øùáäî ÷ìç åàéöåä øáëù éøçà

äôéøè àéäù äîäáî äéä ãáëäù ,åðéã äî. 

4. óåò øùá úö÷ íò äîäá øùá ìùéáù éî ïëå ,ו åàéöåäù éøçà òãåð מבשר הבהמהחלק מהקדרה 

äôéøè äéä óåòäù ,åðéã äî. 

5. íéâã ìù úåîë åìùéá íà ïëå ,ו÷ìçù éøçàםù àöîð åìëàð äî ãçàםäøäè éðîéñ àìì àåä  , àìå

 äéä íàä òåãé בתחילהñ 'åãâðë. 

6. ìéâø ïîùá äîåøú ìù úéæ ïîù åì áøòúðù éî ïëå ,äéä äîë òãåé àìå úö÷îá ùîúùäå , ïéã äî

øàùðä. 

7.  ìëáה íéðôåàהåìà,éðùä íò ãçà áøòúð åà ìôð ììëá íà ÷ôñ ùé íà ïéãä äî  , ìôðù øåøáù åà

ìôð äîë åàø àìù àìà. 

ג פתיחה לתערובת "פמ, ג"ד ביאורים סק"חו, ו"ד סק"שפ, ך בדף האחרון"ז וש"ט, ו"ך סק"ש, ז שם"משב, ד"ז סק"ט, א"ב רמ"ס[

  ].ז"א לקמן סימן ק"רע, ד"ג פ"וח, ב"א פ"ח

ä.äî øñàð åðéî åðéà çìá çì úáåøòúáù åðéî åðéàå åðéî øãâá "åðá ú"è ,ñá àåä íúñá åøåòéùå ,' øåñà åðéîáå

øãîñá ïðá ,'ñá åðéî åðéàá ùáéáå ,'áåøá åðéîáå ,íé÷ñåôä å÷ìçð ,îøä úòãì"íòèá éåìú åðéà åðéî åðéàå åðéî à ,

äåù åðéà åà äåù íîù íà éåìú àìà .ùä úòãìå"ñá íéìèáä íéøáã ê 'ììë àîùá àìå íòèá ÷ø éåìú ,éúåëå ' ÷ñô

ôùá"ììë ãéøåîå äìòî åðéà àîùù ã ,èä úòãá ìáà"ùîá øàéá æá"íäéðù êéøöù øáåñù æ , íâ äåù åðéàù ìëå

åðéî åðéàì áùçð àîòèá íâå àîùá ,èä øàéá ïåøçàä óãáå"îøä úðåë æ"ùîù à" íéøáãá ÷ø äæ àîùá éåìúù ë



éøîâì äðåù íîòè ïéàù ,íîòèá éåðéù úö÷ ÷ø ùéù àìà ,îøä úòã äæáå" åðéàì áùçð äåù åðéà íîù íâ íàù à

åðéî ,åðéù äåù íîù íà ìáàåðéî åðéàì åáéùçî åðéà äæ èòî é ,ùáå"åéìò ÷ìåç íù ê .- áøòúðù àîè âã ïéðòì ïëå 

ôùá íéøåäè íéâãá"åðéî åðéàì áùçðù áúë ã ,òøáå"åðéîì áùçðù áúë à ,åëì íîùá ìáà"íéåù ò. 

ìéâø ïîù íò úéæ ïîùå ,éôà 'íîòèá éðåù ùéù ,íòèá èòåî éåðéùì áùçéù øùôà äåù íîùå øçàî , äæáååëì" ò

]èä úòãì íâ"ïåøçàä óãá æ[åðéîì áùçé  .åçá ìáà"ïéîåã úö÷ íîòèù íéøáã íâù áúë ã , ùéâøî àìéô÷äù ìë

øåñà åøéáçá ãçà íòè øéëîå . 

 

 äéä ãáì úå÷øéá íà òåãé יןäøäè éðîéñ åá åéä àì íéâãäî ãçàù àöîð ,àåו, úå÷øé íò íéâã åìùéá  .ו

ñ 'åãâðë. 

1. íéøúåî íéøçàä íéâãä íàä ,åíéøúåî úå÷øéä íàä. 

2.  åñéðëä ìåùéáä êùîäá ÷øå íéøåäèä íéâãäå àîèä âãä úà ÷ø ìåùéáä úìçúá åñéðëä ïéá ÷åìéç ùé íàä

 úå÷øé- אוêôéäì , íò àîèä âãä úà ÷ø åñéðëä ìåùéáä úìçúá øùàë הçà ÷øå úå÷øé"íéâã ãåò åôéñåä ë ,

 .çà ÷øå ìëä úà äìçúá åñéðëä"ùàä úà å÷éìãä ëלבין 

3. ïëåúå÷øé ÷øî êåúì ãçé åñðëåäù óåòå äîäá øùá  ,äæ øçà äæá åà ,äôéøè äéä óåòäù òãåðå , åñéðëäù åà

úåîäá éðéî äîëî íé÷ìç äîë ,íéìéâø íäî ÷ìçå íéðîù íé÷ìç íäî ÷ìç , äéä íé÷ìçäî ãçàù òãåðå

äôéøè ,úå÷øéäå ÷øîäå øùáä ïéã äî. 

4. úåøéô éðéî äîëî èåôîå÷ åìùéá íà ïëå ,כגוןú íéøî , íéôéæùוíéáðò , äá ùéù úåðçá åð÷ð í÷ìçù øøáåäå

äìøò , ùé äìøòä ìù ïéî åúåàîåבקומפוטäìøò åðéàù úåîë íâ   àåä ïéî åúåà áåøù øåøáå שלøúéä. 

5. ðôá ïéî ìëî õéî äùò íãå÷ íà ïéãä äîי עצמוçà ÷øå "ãçé íìùéá ë. 

6. ðä ìëá"ì, òöîàá øéñäî ìëàîäî ÷ìç àéöåä øùàë äðåù íàä ìåùéáä ,ìùáúäì êéùîä øàùäå. 

7. ðä úåàîâåãä ìëá"ì ,íéøéúîù íéðôåàá ,ñ äéäé øåñéàä ìù åðéî íäù úåøéôáù êéøö íàä 'øåñéàä ãâðë , ïëå

øåäè åðéàù âãä ãâðë áåø äéäé íîöòá íéøåäèä íéâãá ÷øù  , úåøéôä åà úå÷øéä úà íâ óøöì øùôàù åà

ùאינם íäù åðéî  שלøúéä. 

8.  äùòù éî ïéã äî äñéò   עם כמהçàå íéöéá"íã äéä íéöéáäî úçàáù åì òãåð ë. 

, ד"ביאורים סק, ח"ד חידושים סק"חו, ו"א ט"א נ"חכמ, ח"ד סק"שפ, ד"א סק"רע, ה"ז סק"משב, ח"ך סק"ש, ה"ז סק"ט, ב"ס[

  ] י"ך סק"ש, ה"ז סק"ו ט"ועיין לעיל סימן ס, ב"ו סק"ד נ"א יור"חזו, ה"פליתי סק, ח"ת סק"פר

å.éãá åùá øëæåäù ÷ìñ ï"íé÷ñåôä äæá å÷ìçðù íéðôåà ùé äëìäì ò ,åëìù íéðôåà ùéå"øåñà ò , íéðôåà ùéå

åëìù"øúåî ò ,øåñéà åðéîäå øúéä åðéî åðéàå øúéä åðéîä åðééäã úçà úáá áøòúð ìëäù ïôåàá ,èä úòãì" äëìäì æ

åðéîä øåñéàä ãâðë áåø ùé øúéä åðéîáå øçàîå åðéî åðéàì ÷ìñ ïðéøîàáåøá åøéúî  ,äîù éøçàå"ìèáúð ú , êôùðùë

ñ ùé íà ÷ôñå 'øúåîå ïðáøã ÷ôñ ÷ø åðéî åðéàì ñçéá øàùð . 

ùä ìáà"çàîù øáåñ êåðéî åðéàá íòè ïúåð øåñéàäå ø , íò íâ áøåòî åðéî åðéàá íòèä úà ïúåðù øåñéàäù éîð éäð

åðéî àåäù øúéä ,ñ ùé åîöòá øåñéàä ãâðëù éàãå åðéàå øçàî ,'øåñà . éãë åðéî åðéàä úà ÷ìñ äæá ïðéøîà àìå

øúéää åðéî ìù áåøá øåñéàä ìèáúé äìçúù ,ñ äéäù éàãå åðéàù ìë ïëìå ' ãâðëøåñéàä ,øåñà . 

ùä éøáã úåèùôáå"åð àåäå åðéîá ìèá àì øåñéàäå øçàîù øàåáî ê"åðéî åðéà àåäù øúéäá è , éàãå åðéàù ìë

ñ ùéù 'åãâðë ,äî àåä åøåñéà"ú .ôùá íðîà" ã]÷ ïîéñá"è[ùä úòãì íâù ããöî "äëá ïðéøîà àúééøåàãî ê" â

÷ìñ ,ïðéøîà àì ïðáøãî ÷øå .îå"ùä úòãì íâ î"àäù êøñàð åðéî åðé ,ðç åðéî åðéàä äéäð àìéîîå"ð ,î" ñçéá î

ðç ïéãî øåñàìå êéùîäì"ð ,àìå÷ì ïðéìúå ïðáøã ÷ôñì ÷ø áùçð ,ñ äéäù 'ë øúåî åðéîä ïëìå"ôùä ë"ã . 



òøá øàåáî êëî àøéúé"áùîáå à" úà øéúäì éãë øáçîä úòãìù æìëä åðéî åðéàá íàä ÷ø äéäé ÷ôñäù êéøö àì 

ñ äéä åãáì 'ëñì íéôøèöî ãçéá åðéî åðéàäå åðéîä ìù äìåë úáåøòúä ìë àìà øåñàä éøôä åà âãä ãâð 'øéúäì. 

èä ïéá ú÷åìçîä ìë íðîà"ùäå æ"úçà úáá ìëä åáøòúðù ïôåàá ÷ø àåä ê , øúéää úà åáøéò íãå÷ íà ìáà

åðéî åðéàä øåñéàá , ,åëì äæá"ñàðå åðéî åðéàù øúéäá íòè ïúð øáë øåñéàäå øçàî òäî ø"ú ,çà íà íâ" óñåúéð ë

äøåú øåñéà ÷ôñë åðéãå ìéòåé àì åðéî àåäù øúéä . 

êôéäì ïëå ,ïéî åúåàî øåñéàå øúéä ÷ø äéä ìåùéáä úìçúá íà ,çà ÷øå"åðéî åðéàä úà åôéñåä ë , øåñéàä ìèáúð

åðéî ìù áåøá äìçú ,àìå÷ìù ïðáøã ÷ôñ ÷ø äåä ÷ôñ ùéùëå øúéäì áùçð ìëäå. 

îôáù àìà" âèäå øáçîä ìù øúéää ìëù ÷éñî"æ ,äåùá áøòúîù çìá çì ìù úáåøòúá ÷ø äæ ÷ìñ ïðéøîàù ,

èä úòãì íâ øåñéà èåòéî íò øúéä áåø ìù úáåøòú äéä åîöò ãçà ïéîî íà íâ ùáéá ùáé ìù úáåøòúá ìáà" æ

à"÷ìñ ïéãî åðéî åðéà úà øéúäì à ,åæçä ìáà"úåàî ùîî åéä úåëéúçä éúùù ïôåàáù ÷ìçî à ùáéá íâ ïéî å

 ãçà ïéîå úå÷øé íò ãçéá úåîäá äîë ìù íé÷ìç éâåñ äîë åìùéá íà ìáà ÷ìñ ïðéøîà äåùá áøòúî åðéàù úåøîì

äôéøè äéä ,éôà øúåé ïîù äéäù äôéøèä ìù ÷ìçäù ïðéùééç éë åðéî åðéàä øéúäì ÷ìñ øîàð àì äæá ' äéä àåäù

úåîäáä é÷ìçá èåòéî ,øñàéå áåøä äéä àåä íòèá ,åçá ìáà" íéìåú åðà íéîòèä úåèùôúäá íìåòìù áúë ã

åðéîë øãâåî àåäå øúéä àåä áåøäù ìë ïëìå úåîëä áåø àåäù äîî èìôð íòèä áåøù ,øúåî ìëä. 

ùä úòãì êãéàî"øúåî øàùð øúéä åðéîä ÷ø ãçàë áøòúð ìëä íàù ê ,ôùá áúë"êôéäì ã , úáåøòúä ìë íà ÷øù

 øåñéà åðéîä íò øúéä åðéîä ìùøúåî åðéîäå øåñà åðéî åðéàä ùáé äéä , çì ìù äéä äìåë úáåøòúä ìë íà ìáà

åðéî åðéà ìù åäùî íâ áøåòî åðéî åäùî ìëá äìéá ùéå øçàî çìá ,øñàð ìëä .-ùá øàåáî íéöéá íã ïéðòìå " ê

ìé÷ ,åðéî åðéàä øéúäì íâ ÷ìñ äæá ïðéøîà ,øúåî ìëäå. 

 

 .äñîðå äàîç úëéúç åëåúì  ,ñ ùéå 'äãâðëהøùá íò ÷øî åìùéá ,åãëå úåéøèà ,'ðåìô  .ז

1. óåöú äàîçäù éãë íéî åëåúì êåôùìå ïðèöé ÷øîäù ãò úåëçì êéøö íàä. 

2. ò íà"÷øîä ì÷ì÷úé íéî åëåúì óéñåéå ïðèöé ÷øîäù ãò ïéúîéù é. 

3. åãëå ìâå÷ äôàù éî ïëå ,'ìù åà äîåøú ìù ïîù úåòèá åëåúì ñéðëäå  úéòéáùשøåòéáä åéìò øáò ,

äéäåñ åá  'åãâðë ,øùôàù ïîù äîë àöéù ìâå÷ä úà èåçñì úåñðì êéøö íàä. 

4. ìâå÷á äàøðå øëéðù ïîùä ïéá ìãáä ùé íàä ,éàù äî ïéáìנוììë äàøð . 

5. ñ ÷øîá ïéàù ïôåàá íâ êë úåùòì ìéòåé íàä 'äàîçä ãâðë. 

6. äàîç åñéîä íà ,ø÷ éøùá ÷øî äá äéäù äøã÷ êåúì úåòèá äúåà åëôù úçúåø äãåòáå , ÷øîá ïéàå

ñ 'ãâðëה. 

7. ñ ïéàå íéø÷ íéî íò ãë êåúì ø÷ äîåøú ìù ïîù úåòèá åëôù íà ïëå 'åãâðë , úà ãéøôäì ìéòåé íàä

åá øëéð ïîùäù ïåéìòä ÷ìçä. 

  ]ט"יד יהודה קצר סקי', א ב"א כלל נ"חכמ,  ו"פליתי סק, ג"כריתי סקי, ד שם"שפ, ז"ך סקט"ש, ז שם"משב, ז"ז סק"ט, א"ד רמ"ס[

æ.áî îøá øàå"ñî øúåéá áøòúðù øåñéàù à 'åãéøôäì êéøö åãéøôäì øùôà íà ,øáãä íòèá íé÷ñåôä å÷ìçðå , úòã

îôä"øåñéàä øëéðì áùçð åãéøôäì øùôàå øçàîã â ,ìéèá àìå úáåøòú íù ø÷éòá øñç øåñéàä øëéðù ìëå , ìáà

àåä ãéøôäì áåéçä ãåñéù øàéá éúéìôä ,ò åøéúäì øùôàù øçàîã" ãéøôéù éøåñéàä ,ìéù øáãë áùçð" àìù î

ìéèá .îôä áúë ïëìå"éò ãñôé íà åìéôàù â"åãéøôäì áééç íâ æ ,ò ìëàîä ì÷ì÷úé íàù áúë éúéìôá ìáà" é

åúåùòì êéøö ïéà åäéô÷éù ,ìùéù áùçð åðéà éë"î ,îëçáå"ñôäáù áúë à" øçàî çì øáãáù øîåìå ì÷äì ùé î

ìéèáå øëéð åðéàì áùçð áøåòî øáë àåäå. 



 

, åàéöåäå øùë åðéà íéâãä ãçàù ïéçáä ,äøã÷ä êåúì áåù åãéî ÷éìçäåו, íéâã åá íéìùáúîù äøã÷  .ח

ñ ÷ø äéäå 'åãâðë ÷ééåãîá. 

1. ìëàîä ïéã äî. 

2. ìùáúäù úøçà äøã÷ êåúì ÷éìçä âãä íàהåéìà êåîñ  ,çà ìëáåת מהקדרותñî úåçô èòî ùé  '

åãâðë. 

3. íéãáë íò éøùá ÷øî ìùéáù éî ïëå ,ו íùì ñéðëäéåìö åðéàù ãçà ãáë úåòèá ,ו áåù ÷éìçäå åàéöåä

åëåúì ,úøçà äøã÷ êåúì åà ,íðéã äî. 

4. áìç äá ìùáúîù äøã÷ êåúì äìôðù øùá úëéúç ïëå ,ו åà äøã÷ äúåà êåúì áåù ÷éìçäå åàéöåä

úøçà äøã÷ êåúì ,מה דינם. 

5. áìç úö÷ íò åìùáúäù úåéøèàá äðåù ïéãä íàä ,øéô åàא"ה מתפוáúäù æøåà åà  úö÷ íò åìù

äàîç ,שìôðהñ äéäå øùá úëéúç íëåúì  'äãâðë ,ו äéä ïééãòù äòùá øùáä úà àéöåä הכל çúåø

äøã÷ äúåà êåúì äøæç ÷éìçäå,ñ ÷ø ùéå  'øùáä ãâðë ÷ééåãîá. 

6. ñî úåçô úö÷ äéä äøã÷ ìëá íà 'âãä ãâðë ,ãáëä ,øùáä ,ëåשä åãîò ïééãòקדרות óøéö ùàä ìò 

ù úìåëú úàתיהןãçéá  ,ò"çàá äéäù äî ìë êôùù éמהן  תéðùä êåúìה. 

  ]ז"ה ביאורים סקט"ד סימן ק"חו, ז"יד יהודה ארוך סקט, ז"א סק"רע, ב"ד סק"ז סימן צ"משב, כ"א סק"ביאור הגר, ד"ס [

ç.îøá øàåáî "á äøã÷ äúåàì ìôðù øåñéàù à 'íéîòô ,ñ úçà íòôá 'éâñ äãâðë .áì äìôð íà ìáà ' êéøö úåøã÷

é úçà ìëáùñ äéä 'åãâðë ,øáãä íòèáå ,øâä øåàéáá"áî àåä øåñéàá òìáðù ÷øîäå øçàîã áúë à" ìë íò î

åãâðë áåø ùéå äøã÷áù ÷øîä ,ñ íâ êéøöù äæá åøæâ àì 'åãâðë .îôä ìáà"ùãç øåñéà úéæë ïéàù ìëã øàéá â ,

ðç äùòð åëåúá òìáðù äîù åìéôà"ð ,éàä éìåë åøéîçä àì. 

úåàì  äøæç ìôðùë äæ ìëáì åìôð íà ìáà äøã÷ ä 'ñ äéäé äøã÷ ìëáù êéøö øçà äæá úåøã÷ 'äãâðë ,áì åìôð íàå '

äæ øçà äæá íéøéñ ,ñ äéä àì ãçà ìëáå 'äãâðë ,çàå"íéøéñä éðù úà åáøéò ë ,ùá øàåáî" ê]÷ ïîéñá"ä , åðééö

òøä"ïàë à[ñî øúåé íéòèäì øåñéà çëá ïéà íìåòìù  ,'çà íà àìéîå"úà ãçéá åáøéò ëîî ìëàîä "ñî øúåé ð ' àì

úåøéã÷ä éúùá èìôð ,åçä ìáà"ñî úåçô úçà ìë úåøã÷ äîë íéòèäì ìåëé øåñéàù øáåñ ã{ ,' íù äãåäé ãéá ïéòå

è êåøà"åéìò ÷åìçì êéøàäù æ} 

 

úéøùá äöéö÷ äá åðâéè ו,  äìòâä åì ìéòåî àìù âåñî úáçî,ïåøçàä úòì úòîá äá åùîúùä àìù  .ט

ìò åëôùð ïåâéèä úòùáåäðéáâ úåôéè äîë äé . 

1. çà äá åôà"åøô ìëàî ëוä ,á ùéåוñ  'áìçä ãâðë ,ä ïéã äîמאכלúáçîäå . 

2. öéö÷ä úà åðâéèù éøçà íàה ,á åðâéèמחבתøô ìëàî וñ åá äéä àìù äå 'áìçäå äöéö÷ä ãâðë , ÷øå

çà"òî êåú ëת לעת äá åôà מאכל פרווה אחרá ùéù וñ  'ãáìá áìçäå äöéö÷ä ãâðë. 

3. ç äøã÷ ïëåðéàù äùãהá ש, ת יומהøùá úö÷ äá åîîéç ,éä øùáä úà åîîéçù äòùáåתã äב÷åה 

çà øæç" äøã÷á áåù ùîúùäå ëו, הäàîç õåçáî äøã÷ä ïôåã ìò ,ñ øùáá äéä àìå 'ãâðëמעט 

 .åãëå ä ,'åðéã äîוåøô ÷øîלבישול 

4.  äðåù íàä הדיןúáù êøåöì ìùáúä ÷øîä øùàë ,úéúçôùî äçîù êøåöì åà. 

  ]א"ד סקכ"שפ, כ"נקוה, ז שם"משב, ח"ז סק"ט, א"רמ, ברמח, ה"ס [



  

úåøéô éðéî äîë ìù èåôîå÷ ìùéá ,øåòéáä íäéìò øáò øáë úåøéôäî ÷ìçù òãé àìå , ìù åéäù åà  .י

äìøò.áøéò בäùãç ú÷öî íò èåôîå÷ä úà  ,á äðéàù åàת יומה ,äëåúì áçú ú÷öîäî äîë òãåéå. 

1. çà íà"áøéò ëב úøçà äøã÷ ú÷öî äúåà íò ùàä ìò äúéäù ,ñ äá äéäå ' úåøéô øåòéù ãâðë ÷ø

éäù øåñéàäוäðåùàøä äøã÷á  ,ìëàîä ïéã äî ,äøã÷äå. 

ñ äéðùä äøã÷áù ìëàîá ùé íà 'ú÷öîá èåôîå÷äî òìáðù äî ìë ãâðë , ãâðë àì ìáàמה הדין  .2

äîöò ú÷öîä. 

3. úëúî ìù äúéä ú÷öîä íà ìãáä ùé íàä ,íåéðéîåìà ,÷éèñìô ,õò åà. 

 . íéøçà íéìëàîאיתה ב áøéò èåôîå÷ä úà ú÷öîä íòבáøéòù éðôì íàמה הדין  .4

5. úéúçôùî äçîù åà úáù êøåöì ìùéá øùàë äðåù íàä. 

ביאור , ז"ך סקי"בית מאיר על הש, א"ח וכ"ד סקי"שפ, ה"ז סק"משב, ב"כ-ז"ך סקי"ש, ה"ז סק"ט, א"רמ, ה מחבר"ס [

  ].ח"ד וכ"יד יהודה קצר סקכ, ו"א סקכ"הגר

  

åæúéð ו,  áìç ÷åá÷áל ידה òניערוìåùéá הúòùá ו, עד חצי גובההéøùá ÷øî בשל בה קדרה שהת  .יא

éìòהìëàîä ãâðë àìù õåçáî áìç úåôéè  ,וçà"åøô ÷øî áåù åìùéá ëו äøã÷ äúåàá äבכל גובהה. 

1. ñ åá ùéùë éðùä ÷øîä ïéã äî 'ãáìá áìçä åà øùáä ãâðë. 

2. íàä  äðåù הדיןúáù êøåöì ÷øîä úà êéøöùë ,îù åàäç ,úéúçôùî äãåòñ åà. 

3. ÷øî åìùéá íà ïëåצי גובהה בקדרה עד ח ,æúéðåוä ãâðë àìù õåçáî מרקäîåøú ìù ïîùî úåôéè  ,

 øî÷ קדרה á áåùוìùéáשïîùä åéìò æúéðù  , åàצדçà" åúåà êøã íç åãåòá  ÷øîä úà åëôù ëו

 øçàב ìë גובהäקדרה. 

4. òî êåú åìùéá ïë éðôì íà äæ ìëá ÷åìéç ùé íàäתת לעàì åà íéøçà íéìëàî äøã÷á . 

  ]שאלה קודמת, ל"כנ [

è-àé.ùäå øáçîä úòãì "ìòî íäéìò øáò øáëù åà úåòéìá åá ïéàù åîöò éìë ê"ðç äéäð àì ò"ð , úòãì ìáà

îøä"àù ñøç éìëá à"øåñéàä ìéòâäì à ,áá åà øåñéà åá òìáð íà ùãç éìëá åìéôà"ç ,ðç äéäð åîöò éìëä íâ"ð .

èä ìáà" ÷ìçî æáá ïéá åîöò ñøç éìëá"íéøåñéà øàùì ç .  

á ïééãò àåäå éìëä êåúá òåìáù åîöò ìëàîä íàä íé÷ñåôä å÷ìçð ãåò"ðç äéäð é"ð ,èä úòãì" áìçå øùá æ

á åðéà åà ùãç éìë úåðôãá äæ øçà äæá åòìáðù"é ,ïéãä ø÷éòî àì úåðôãá åáøòúðù áìçäå øùáä ìù úåòéìáä 

ðç åùòð"ð ,åøñàð âäðîä ãöîå ,òìáð éìë ïéî äæéàá ÷åìéç ïéà äæáå ,øòá ìáà"åãëå ù 'ðç äéäð àì"ð , éìë ìáà

íéøåñéà øàù åá òìáðù ,á ïééãòù úåòéìá éìëä úåðôãá äéäå"é  , úåøîì äìòâä åá éðäî àìù ñøç éìëá íâ

ðç åéäð àì ìáà åøñàð éìëáù úåòéìáäù"ð . 

ùä úòãì ìáà"åëúî éìë êåúá åòìáðù áìçå øùá íâ êåãëå ú 'äìòâä íäì ùéù ,åá òìáð øùá äîë òåãé íà ,

åá òìáð áìç äîëå ,éôàå 'ñ íäî ãçàá äéä àìù 'åøñàðå éðùä ãâðë ,ðç ìáà"ñôäá ð"åéäð àì î , ñøç éìëá ìáà

ñôäá íâ äìòâä åì ïéàù"ðç äéäð î"ð .- êåú ìù ìëàî ìù úåòéìá åá ùéù éìëá åòìáðù íéøåñéà øàù ìáà

ìòî"ò , ïéàù ìëçà êéøö äìòâä íäá ùéù íéìë éðéî øàùá íâ ììë ãñôä" úåðôãá òåìáä øúéää ãâðë íâ øòùì ë

åá òåìáù øåñéàäî øñàðù ,éôà ãñôä íå÷îá ìáà 'úö÷ ,äìòâä íäá ùéù íéìë øàùá , àì éìëáù øúéää òåìáä

ðç äéäð"ñáå ð 'éâñ åîöò øåñéàä ãâðë ,ñôäá ÷ø ñøç éìëáå"ñá éâñ î 'á øåñéàä ãâðëåîöò ,ñôäá àìù ìáà" íâ î

ðç äéäð òåìáä"ð. 



 

 וøåòéáä ïîæ åéìò øáòù ,ñ äâåòá ùéå 'åãâðë ,á åáøéòù ìâå÷ åàשל שביעית ïéé äá åáøéòù äâåò   .יב

ñ ùéå äîåøú ìù ïîù 'åãâðë. 

1.  ùéâøî ìâå÷ä åà äâåòä úà ìëàùë íàב÷æç íòè íä ,ùåì÷ íòè ÷ø åà ,ä åà ïééä ìùשמן ,î íàäוøúים 

äìéëàá. 

2. úîéåñî úå÷éúî íòè ùéâøî ÷ø íà ,אוúîééåñî úéðåðîù  ,øãâåî ìëàî ìù íòè àì ìáà. 

3. äìøò ìù äéä íäî ãçàå íéðéìáú éðéî äîë ìëàîá ñéðëäù éî ïëåאו åãëå úéòéáù  ,' íòè ùéâøîå

ìëàîá úåôéøç ,øåñàä ïéìáúä ìù øãâåî íòè ùéâøî àì ìáà. 

4. òù ÷øîì úáùá ñéðëä úåòèáù éî ïëåל גביä ìöá ùà ,çìî ,øëåñ ,ä÷åúî ä÷éøôô ,íéðéìáú øàù åà, 

ñî øúåé ùéå 'ãâðëו ,øëéð ìáàתìëàîá úå÷éúî åà úåçéìî åà úåôéøç úö÷  . 

5. äæ ìëá,ñ ùé íà ïéãä äî  'ìëàîá ïîùäå ïééä ïéìáúä íòè úà íéùéâøî íà òãåé åðéàå åãâðë ,ù åàאין 

ìëàîá ùâøð åîòè. 

ח "פר',  ל-ט"ג דין כ"א כלל כ"חכמ, ט"ת סק"פ, ז שם"משב, א"ז סקי"ט, ב"ך סקל"ש, ד שם"שפ, ט-ח"ך סקכ"ש, א"רמ

ביאור הלכה , ג"ב סקע"מ, ט"ח ס"ח שי"או, ז"יד יהודה קצר ל, ט"פליתי סק, ט"א סק"רע, ה ובענין"כנפי יונה ד, ד"סקכ

 ]שם

áé.îøá "ìéèá àì ïéìáúå çìîù áúë à ,ùáå"ë ïéà ïéãä ø÷éòáù äøåàëì øàåáî ê øáã ìë ìòî ïéìáúì äìòî ì

àîòèì ãéáò àìù øåñéà ìëì äåù åðéãå øçà ,ñî øúåéá íîòè ùâøð íà íäéðùáù 'øñåà ,åîòè ùâøð ïéà íàå ,

ìéèá ,ñî øúåéá àîúñá àîòèì àãéáò àìã àúìéîáã àìà 'åîòè ùâøð ïéà , íâ àîòèì àãéáòã àúìéîá ìáà

ñî øúåéá 'åîòè ùâøðù ùåùçì êéøö ,îå"éôà î 'øéîçäì ïéá ì÷äì ïéá àìéô÷ úîéòèà ïðéëîñ àìù ïãéãì ,

ñî øúåéá àîòèì àãéáòã àúìéîá ,'ùä áúë"àìéô÷ì åîéòèäì éðäîù ê. 

èáå"àîòèì àãéáòë áùçð åðéà ïîåùù ÷éñîå ïã æ ,ôáå"àîòèì àãéáò áéùç àì ïééå õîåç íâù àéáä ú .

îëçáå"àîòèì àãéáò áùçð óéøç øáã ÷øù áúë à .åé éôðëáåñá ìéèá ìëä ïéìáúî õåçù áúë äð 'àà" íéùéâøî ë

íîòè ,ùâøð àì íòèä óåâù ïåéë äøã÷ä úö÷ íé÷éúîîù äî ìáà ,ìéèá .ãéáò àîòèìù ïåéë çìîå ïéìáú ìáà ,

éìéèá àìå ìéùáúä óåâë íä éøä ìéùáúä ø÷éò íäå. 

ùáå"åàä úòã àéáä ê"ïðáøãî ÷ø äæ ìéèá àì ïéìáúù ïéãäù ä ,îôáå"òè ùøéô â ùåì÷ íòè ÷ø àåäå øçàîã åî

äøåú äøñà àì ,òøä ìáà"øä úòã àéáä à"äî åøåñéàù ï"ú , ìáà ìáúì íééåùòù íéøáãù ÷ìéç éúéìôáå

ïéìáú íðéà íúåîöòá ,åøéîçä ïðáøãî ÷øå ìéèá àúééøåàãî ,øåîâ ïéìáú íä íúåîöòáù åìà ìáà , øëéðå øçàî

ìéèá àì àúééøåàãî íîòè , éôðëá ùøéô äæ ïéòëåäðåé. 

àåä äæ ìëî øàáúîä ,åîöòá øåñéàä ìù åîòè ùîî øëéðå ùâøðù øáã ìë éàãåù ,åîòè åäæù øëéðå ,åëì" ìëá ò

ñî øúåéá íâ íéøñåà íéðéîäå íéøáãä ,'øñåàä ìëàîä ìù ùîî åîòè øëéð ïéàùë àåä ïéìáú úøîåçå úìòî ìëå ,

òå úîçî ÷ø øëéð àåäù àìà"åúìåòô é ,ã ìë ïëå ïéìáú ïåâëåòå úîçî ÷ø íéøëéðù óéøç øá" úåôéøç íéùéâøîù é

ìëàîá úåçéìî åà ,åîöòá óéøç ìôìôä íòè ùîî øëéð àì ìáà ,åîöòá çìîä íòè åà ,ò åîòè øëéðì áùçð äæå" é

åúìåòô øëéðù ,ùîëå"åçä ë" àåä øñåà ïéìáúù íòèäù ã]ùîë"øä ë"äìøòá î[åúìåòô íåñøô íåùî  , úîàáã

øåîâ íòè åðéà ,éò éëúøéð åúìåòô ÷øå øëéð åðéà åìù éîöòä íòèä ø÷ ,ïðáøãî ÷ø øñåàù íòè àåä äæå , úîøáå

ðä íé÷åìéçä øîàð äæë ùâøäå øëéä"ë úøëéð íúìåòô ïéàå øçàî íé÷åúîä íéøáã øàù ïëå ïîåùù íé÷ñåôá ì" ë

ë úåáéùç åì ïéàå"íéôéøçä íéøáãë ë ,úå÷éúî íéùéâøî íà íâ åîòè àéãäì øëéð ïéàù ìë ïðéøîà àì ìëàîá 

åúìåòôá åîòè øëéðù áùçé ìëàîä úà åúîòèä úîçîù. 



 

ãçé íìåë úà ïçè ,èåôîå÷ íäî äùòå ãçé íúåà ìùéá åà , äéä ìëä óåøéöáåו, íéçåôú ו÷íéæåôú äð  .יג

ñ"à ,ו òãåð לוäìøò ìù äéä ãçà æåôúù ,úéòéáù ìù ãçà çåôúå. 

1. ä ïéã äîתערובת. 

2. æåôúä íâå çåôúä íâ íà ïéãä äîäìøò ìù åéä . 

3.  äðåù íàä הדיןù åéä øùàëנúéòéáù ìù ãçàå äìøò ìù ãçà ìáà íéçåôú é. 

4. øùòî ìù ïéé íò øåòéáä éøçà úéòéáù ìù ïéé áøòúð íà ,øúéä ìù ïéé íòå , ãâðë áåø øúéä ìù ïééá ùéå

ãçà ìë ,ñ ùé úéòéáù ìù ïééä íò ãçéå 'øùòî ìù ïééä ãâðë. 

5.  äðåù íàä הדיןìùéá íãå÷ íàäìøò äéä íäî ãçàù íéçåôúä úà ÷ø  , äðéçèä åà ìåùéáä òöîàá ÷øå

éñåä ףúéòéáù ìù äéä íäî ãçàù íéæåôúאחרי הביעור  ,ñ äéä íäéðù óåøéöá æàå'. 

6.  äðåù íàä הדיןçúáù ïôåàáיäìøò ìù çåôúä íâ íëåúá áøåòî äéäå íéçåôúä ÷ø åéä äì ,çà ÷øå" ë

íéæåôúä úà åñéðëä , ìáàת היה עירוב הפירוäðéçèä åà ìåùéáä úìéçú éðôì. 
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8. äðùéäå äùãçä äàåáúäî çî÷ ìù úáåøòú çñô éðôì åì ùéù éî ïëå , ùãçä çî÷ä íò úåôàì äöåøå

çñô ãòåîä ìåç êøåöì úåöî ,çñô éðôì úåöîä úà äôàéù óéãò íàä,ãòåîä ìåçì ïéúîéù åà . 

9. àäéôà ìëá íיçñô éðôì úåöî ú ,çñô éðôì à÷åã úåöîäî äìç ùéøôäì ïéðò ùé. 

, ה"ג פ"ג בפתיחה ח"פמ, יד אברהם, ב"א סקי"רע, ח"ד ביאורים סק"חו, ד שם"שפ, ג"ך סקל"ש, ד"ז סקי"ט, דגול מרבבה, ט"ס

 ]ו"אסורות הד ממאכלות "חיים הלוי פי' ועין חידושי ר, ז"ה סק"ד סימן כ"א יור"חזו, ו"ז סקט"משב

âé.åùá øàåáî "äæ úà äæ ïéìèáî íîòèá ïéåù íðéàù íéøåñéàù ò ,àøä úòãì ÷ø äæ ìëù ÷ìåç äááøî ìåâãáå"ù ,

øä úòãì ìáà"ñì íéôøèöî íðéà î 'øéúäì. 

ôùä ìáà"åçäå ã"íé÷ìåç ã ,øä úòãì äæ úà äæ ïéìèáî ïéà íéøåñéàù ïéãä ìëù"î , ìáà ùáéá ùáéá ÷ø äæ

ñéà ìëù íå÷îáéðùäî åîòèá äðåù øå ,åëì"ìèá ò ,ùä øàéáù åîëå" ìù íòèù éðôî àåä ìåèéáä úáéñ äæáã ê

øëéð åðéàå éðùä ìù åîòèá ìèáúî ãçà ìë . 

øçà øåñéà ìù åðéî èåòéîå øúéä åðéî áåøá øåñéà áøòúä íà ìáà ,òøä áúë"ñì øúéää íò óøèöî ãçà ìëù  à '

åøéáç ìèáì . 

îå"íîòè ïéàù ïôåàá íâ îåøéáçá ìèáúäì ìåëé íòè ìëå äåù  ,äæ úà äæ íéìèáî ïéà äåù íøåñéà íù íà ,ë" ë

åáúä"òøä åàéáä ù"é÷ñ à"á .åæçä ìáà"íìòð íéøñåàä íòèù áúë à ,éôàã 'î äåù íøåñéà íùù" åðéà íòèä î

ìèáúîå øëéð. 

èá íðîà"ðç ùé éøäù äù÷ä æ"ð ,ùáå"÷ôðäù õøéú ê"ñôäá ÷ø î"çìá çìá î . úéááåèä úéùå÷ õøéú øéàî"æ ,

ðç äéäð àìù ùáéá ùáé åáøòúð äìçúù ïôåàá íâ äéì úçëùîã"ð ,çì åìåëî åùò éðùä øåñéàä ìôðù éøçà ÷øå. 

àå"ö ë"àù á"çñôä éðôì úåöî äôåàù éî ìë ë ,äìçá áééçúîù åæë úåîë úçà úáá äôåàù ïôåàá , äöåø íà

úîçî õîç úáåøòú àåäù äæéà ùéù ãöä ìòù çéåøäìåãëå é÷ìç áåëéò  'ìèáúéù , úà úåöîäî ùéøôäì êéøö

çñôä éðôì à÷åã äìçä ,äìç åðîî ùéøôä àì ïééãòù ïîæ ìë éë ,ìáè øåñéà íâ åéìò ùé , ìåëé àì íâ õîçä àìéîîå

äìç øåñéàä éðôî ìèáúäì ,íåìë çéåøä àìå ìèáúî àì øáë õîçä çñôá ùéøôéùëå ,öå"ò .]éåì úéá úãâäá ïééòå[. 

 

ùàä úà ÷éìãäù éøçà ו, éîòäáìç íò áøåòî ÷øî ã ,äðéáâ ,úåéáìç úåöéö÷ ,íéðåçè úå÷øéî úåöéö÷å  .יד

éä úåöéö÷ä úçàù ïéçáäתïåçè øùáî ä. 



1. ñ ùé ìëä óåøéöáù ïôåàá ïéãä äî"à. 

2.  äðåù íàä הדין אםúéøùáä äöéö÷ä úà ãéî àéöåä åì òãåð øùàë. 
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úéøùáä äöéö÷ä ,äàéöåäå úéøùá äöéö÷ ïàë ùéù åì òãåðå ,çà ÷øå"á äá ùéù úéáìç äöéö÷ ñéðëä ë '

áìç ìù íéúéæë. 

5. áìçå äàîç íò ãçéá úéøùáä äöéö÷ä úà ïâéè äìçúá íà , éøçà ÷øå êåúì äñéðëä äúåà ïâéè øáëù

÷øîä ,ñ ùé äöéö÷ä êåúá òåìáù áìçäå øùáä óåøéöáå 'íäî ãçà ìë ãâðë , ÷øîä ìë úà åøéúé ãöéë

ïðáøãîå àúééøåàãî. 

ה "ד כ"א יור"וחזו', ב א"ז צ"ומשב, ה"ג פ"ועין לעיל בפתיחה ח, ד"ד סקל"שפ, ט"א סקל"ביאור הגר, ו"ז סקט"משב, א"רמ, ט"ס

  ]'ת אבני מילואים סימן ד"ובשו, א"ד ל"ת בית אפרים יור"ובארוכה בשו, ו"ד ממאכלות אסורות ה"י רבינו חיים הלוי פיחידוש', ז

ãé.îøá øàåáî ãéá åáøòúðá "ïéìèáîù à ,â òãåðù éøçà øùáä àéöåä íà ïëìå"øñàð àì ë , äøñàð øáë íà ìáà

äìçú õåçá ,áùîá áúë" àúééøåàãî äåù íîòè ïéàå øçàîù æäæ úà äæ ïéìèáî , íøåñéà íùå øçàî ïðáøãî ÷øå

÷ êéøöå äæ úà äæ íéìèáî ïéà äåù"åãâðë ë. 

åæçá ìáà"áúë à ,ááù éåìä íééç åðéáø éùåãéçá øàåáî ïëå"úøçà äøã÷ì åìôðù éðôì ãåò åøñàðå åáøòúðù ç ,

÷ êéøö àúééøåàãî"àå íãâðë ë"äæ úà äæ ïéìèáî íéîòèäù øîåì à ,áá øåñéà ìëã" íöò àåä äøåú äøñàù ç

ò øöåðù ùãåçîä íòèä"ááä ìù åæä úáåøòúä é"ç , øñåàä íòèä éë ãçà íòèë íéáùçð áìçäå øùáä àìéîîå

íäìù úáåøòúä àåä ,íîòèá ïéåù íðéàå íøåñéà íùá ïéåùä íéøåñéà øàù êãéàî ,äæ úà äæ åìèáé ïðáøãî íâ ,

ëå"åùá ë" íéøôà úéá ú]åéç"ì ïîéñ ã"à[ . óéñåäåéôìù"áá æ"çàå åáøòúðù ç"íäî ãçàì åìôð ë , øçàî

ò øöåðù ãçåéîä íòèä ùâøð àì åæ úáåøòúáå"áá ìù úáåøòúä é"äøåú äøñàù ç ,ñ êéøö ïðáøãî ÷ø ' ãâðë

íäéðù ,ééò"äëåøàá ù. 

 íéàåìéî éðáàá ìáà]åùá"ö ïîéñ øôñä óåñá ú"è[øçà ïôåàá øàéá  ,áá íâ åéøáãìå"åøñàðå äìçú åáøòúðù ç ,

çà ÷øå"úøçà äøã÷ì åìôð ë ,íîòè øëéð àìã ìèáì ïéôøèöî áìçäå øùáä àúééøåàãî , ïéôøöî ïéà ïðáøãî ÷øå

ìèáì ,íîòèá àìå íîùá ïéåùä ïéøåñéà øàùå ,äæ úà äæ ìèáì íéôøèöî ïðáøãî íâ ,ééò" íéøáãä øåàéá ù

äëåøàá ,÷ôðå"ðä ìëá î"ááá ì"øúéäá äéä äîë ÷ôñå êôùðå áøòúðù ç. 
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