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תשפ"א טבת חודש

תערובות הלכות יו"ד
קא - ק סימנים

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



2

â"îôä éøáãì íéðåéö
à"ôùú úáè ùãåçá ãîìðä øîåçá íéììëðù

÷ ïîéñ
à óéòñ

å â ,à ÷"ñ ã"ù

á óéòñ
ä ,ã ÷"ñ æ"î

ç ,æ ÷"ñ ã"ù

à"÷ ïîéñ
à óéòñ

á ,à ÷"ñ æ"î

á ÷"ñ ,éì àéù÷ ä"ã ãò à ÷"ñ ã"ù

á óéòñ
óåñä ãò äëìä ïéðòìå ä"ãî ã ,â ÷"ñ æ"î

ä ÷"ñ ã"ù

â óéòñ
ç ÷"ñ æ"î

ç ÷"ñ ã"ù

ã óéòñ
è ÷"ñ æ"î

ä óéòñ
àé ÷"ñ æ"î

ãé ÷"ñ ã"ù

å óéòñ
åè ÷"ñ ã"ù

è óéòñ
åè ÷"ñ æ"î



3

÷÷÷÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

ìèáéìå :èö óã 'îâ .ïéøåñà ïìåë åàì íàå ,íòè ïúåðá åøéëîù ïîæá íéãéâä íò ìùáúðù äùðä ãéâ :åö óã ïéìåç äðùî

.éðàù äéøá ,àáåøá

:íéðåãéð éðù ïéðòì ïéìåç úëñîá øàåáî äéøá ïéã

.à.áåøá äìéèá äðéà äéøá

.áøàåáî íéðåùàøáå .[àîè óåò éáâì :á÷ óã 'îâ] úéæë åá ïéà íà óàå äøåúä ïî ä÷åì äéøá øãâá àåäù øåñéà ìëåàä

äøåúä äáéùçäù íùëã ,úåáåøòú ïéðòì äéøá áùçð úå÷ìî ïéðòì äéøá áùçðù äîã åðééäå ,äæá äæ íééåìú íéðéãäù

ä"ã .åö óã 'ñåúá øàåáî êëå] .ìèá åðéàù áåùç øáãë äéøáä úáùçð êë ,ù"ëá äéìò ïé÷åìù ïéðòì äéøáä úà

.['éñøâ ä"ã ó"éøä éôãî .åì óã ï"øáå ,âì 'éñ æ"ô ù"àøáå ,éàî

óã à øòù 'ã úéá úéáä úøåú à"áùøá øàåáî ïë] ,ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî åðéà äìéèá äðéà äéøáã àðéã êä íðîà

,[íù ïéìåç ï"øáå :ãé1.íé÷ñåôä åîéëñä ïëå2

äéøáäéøáäéøáäéøá áùçðùáùçðùáùçðùáùçðù øáãäøáãäøáãäøáãä

:äéøá øáãä áùçééù íéàðú äòáøà íðùéã ò"åùá ÷ñôð

.à.éçä ïî øáà ,äùðä ãéâ ,àîè óåò ïåâë úåéç åá äúéäù øáã àäéù ,äîùð úééøá3

.áäéøá øãâá åðéàù äìéáð íòèî øñàðå úîù øåäè óåò é÷åôàì ,õøù ,àîè óåò ïåâë ,åúééøá úìéçúî øåñéàä àäéù

.[.åì óã äùðä ãéâ ÷øô] ï"øá ïëå [äàîè ä"ã :á÷ óã] é"ùøá øàåáî äéøá øãâá äæ éàðú .[:á÷ óã 'îâá øàåáîë]4

äöéáä äúéä àì éøäå ,äéøá àáéùç çåøôà úöéáù áúëù ò"åùä ìò äæ íòèî ïåãì áúëù [á ÷"ñ] ê"ùá ïééòå

çåøôàä úàéöé éðôìù [.àì óã] äøåîú 'îâá øàåáîù ïåéëã ç"øôäå éúìôå éúøëä åáúëå .äúééøá úìéçúî äøåñà

.øåñéàá äúéä çåøôàä úøéöé úìéçúù àöîð ,çåøôàä øöåð æàå øôòë úéùòðå äöéáä úçøñð

.â.åîù áìç êúçð íà íâù áìç é÷åôàì ,åéìò åîù ïéà ÷ìçé íàù íìùå íééåñî øáã äéøáä àäúù5 ÅÅ

.ã.íìù àäéù

ועיי"ש. בטילה, בריה אין דמדאורייתא דסברי דמשמע קפץ] ד"ה ו: [דף ב"מ לתוס' שציינו ויש .1

משה בדרכי ומקורו לקולא, דרבנן דספיקא בזה אמרינן לא בהיתר ונתערבה איסור, ספק היא אשר בריה יש דאם א] [ס"ק הט"ז וכתב .2

[סי' רע"א בשו"ת ועיין לקולא, דרבנן ספיקא בזה אומרים שאין לדרבנן, שנתגלגל דאורייתא ספק בפוסקים נקרא זה דין טו]. [ס"ק נז סי'

ולקולא. דרבנן ספק ה"ז בריה, היא שנתערבה זו חתיכה אם ספק יש דאם [הנ"ל] הט"ז כתב אמנם זה. דין בגדרי שהאריך מט]

לא החי מן ואבר הנשה דגיד נקט עצמו הרא"ש אמנם י"מ. בשם לג] סי' [שם הרא"ש כתב וכן הנשה], גיד [פרק הר"ן כתב כך .3

הר"ן. כלשון כתב והשו"ע מאי], ד"ה צו. [דף תוס' נקטו וכן נשמה, בריית בעינן לא דלהלכה נקט וגם נשמה, בריית מיקרי

אחר שדבר שמתה טהורה צפור לאפוקי ברייתו, מתחילת אסור שהוא וכיוצ"ב הנשה גיד כגון מגופו איסור שיהא "בעינן הר"ן לשון .4

להיאסר." לה גרם

.5ïåéò úôñåú

עליו: שמו דאין זה בגדר הראשונים שנחלקו קב] [דף בחידושיו רע"א כתב

לעצמו, שם לו ויש חשוב דבר שהוא עוף וכגון בעצמו, האסור הדבר בחשיבות אלא בתורה הכתוב בלשון תלוי הדבר שאין נקט רש"י א.
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äéøáäéøáäéøáäéøá ìùìùìùìù úåàîâåãúåàîâåãúåàîâåãúåàîâåã

.àéçäéçäéçäéçä ïîïîïîïî øáàøáàøáàøáà

ìåèéá ïéðòì úåùùç åá ùé î"î ,úéæëî úåçôá éçä ïî øáà úìéëà ìò ïé÷åì ïéàù óàã [à ÷"ñåñ æ"î] â"îôä áúë

.úéæëì ïéîéìùî úåîöòäå ïéãéâäå ,øùá åäùîá éâñ àìà øùá úéæë åá àäéù ïðéòá àì àäã ,áåøá

,úéæë åá ùéùë à÷åã àåä ìèá åðéàå áøòúðù éçä ïî øáàã àä íà íé÷ñåôä ú÷åìçî àéáäù [á ÷"ñ] ù"úô ïééòå

úåáéùç åì ùé úéæë åá ïéàùë íâã åà ,[äéøà éðôä úòãá ë"ëå ,øàåú éøôäå ç"áä åè÷ð êë] åúìéëà ìò ïé÷åì æàã

.[â"îôä è÷ð êë] ,ìèá åðéàå áåøá ìåèéá éðéã ïéðòì

.áíéòìåúåíéòìåúåíéòìåúåíéòìåúå íéöøùíéöøùíéöøùíéöøù øàùåøàùåøàùåøàùå äìîðäìîðäìîðäìîð

.äìéèá äðéàå äéøá éåä ìéùáúì äìôðù äìîðã ò"åùá ÷ñôð

ïî äá ùéå úáåøòú øãâá éåäã ïðéøîà éúîéà ,á"öåéëå íéöøùå íéìîðá úáåøòú ìù íéðôåà äîëá åðã íé÷ñåôä

úö÷ éôì ô"ëò] íäá íéøîåà åðàù íéðôåà ùéå ,äéøá éåäã íåùî äìéèá äðéà ïðáøãî ÷øå ,áåøá ìåèéá ïéã äøåúä

.äøåúä ïî ìåèéá ïéã åá ïéàå ììë úáåøòú øãâá äæ ïéà ,øëéð õøùäù ïåéëã [íé÷ñåôä ïî

á áúëúð íàã ,[õåçáî áèéä úåððåáúä é"ò äøéëäì øùôàù] çåøôà úöéá éáâì [æ óéòñ] ïçìùä êåøòäöéá äáøò

áèéä ïìåëá ïðåáúäìå íéöéáä ìë ïéá ùôçì àåä ìåãâ çøåèù íåùî íòèäå ,äìéèá àéä éøä íéöéá úåàî äîëá åæ

ìëã ,åàöåî åðéàå áò ìéùáúì ìôðù õøù éáâì áúë [ç ÷"ñ ãë 'éñ] à"åæçä íðîà .äøåñàä äöéáä úà àåöîì éãë

äøåúä ïîã øáåñã òîùîå ,ìåèéá êééù àìå øëéðë áéùç ,ìéùáúá åéùëò ïåîè àåä íà óà ,åðòâôéùë øëéð àåäù

.äéøá ïéãî ïðáøãî ÷ø àìå áåøá ìåèéá ïàë ïéà

.[à"ñ ã÷ 'éñ] ïî÷ì ä"òá ãåò äæ ïéðò øàåáéå

.âçåøôàçåøôàçåøôàçåøôà úöéáúöéáúöéáúöéá

àø÷ ìò åäåëîñàå ,ïðáøãî äøåñà åæ äöéá .íìåòä øéåàì àöé àì ïééãòå çåøôà äá í÷øúðù äöéá àéä çåøôà úöéá

úøåú] à"áùøäå [ç"ä à"ëàî â"ô] í"áîøä å÷ñô ïëå ,[.ãñ óã] ïéìåç 'îâá øàåáîë õøàä ìò õøåùä õøùä ìëã

.[ã øòù 'á úéá úéáä6

דלולי ברייתה, מתחילת נאסרה שלא משום בריה חשיבא לא טהור עוף דנבילת לומר רש"י הוצרך [ולכן עוף. נקרא אינו עוף חצי משא"כ

בריה]. נחשבת היתה זה טעם

וחצי האיסור, שם זה טמא, עוף או הנשה גיד תאכל אל תורה דכשאמרה בתורה, הכתוב בלשון תלוי שהדבר נקטו והרא"ש התוס' ב.

נבי דבריהם ולפי עוף. אינו טמא עוף חצי וכן גיד, אינו בשרגיד כזית וגם נבילה כל תאכל לא כתוב שבתורה משום בריה, מיקרי לא לה

נבילה. נקרא

שתמה ג] ס"ק [שפ"ד בפמ"ג עיין בזה. שתמה כהפמ"ג דלא דזה והוסיף עליו, שמו של זה גדר בביאור כרש"י נקט דהשו"ע רע"א וכתב

חיטה תאכל לא בתורה נאמר שלא תיפו"ל נשמה, בריית שאינה משום בריה מיקרי לא איסור של אחת דחיטה לומר השו"ע הוצרך למה

ואם עצמי שם לה יש דחיטה א"ש, עליו שמו ענין בביאור רש"י של הגדר דלפי רע"א וכתב וכיוצ"ב. טבל או כלאים תאכל לא אלא

חיטה. שם לה אין נחלקה

נבילה, משום מהתורה אסור הוא הרי האפרוח נתרקם כבר כאשר אך מדרבנן, הוא האיסור הריקום בתחילת שרק התרומה ספר ודעת .6

ב]. [ס"ק הפר"ח גם נקט וכך נולד, לא שעדיין נפל כמו
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.äøåú éøåñéàá ÷ø àìå ïðáøãî íéøåñàä íéøáãá íâ øîàð äéøá ïéãù äæî øàåáîå

äæ ïåãéðá ú÷åìçî àéáäù [æè ÷"ñ åô 'éñ] ê"ùá ïééòå ,äîùð úééøá äì áéùçã åðééäå ,äéøá úáùçð åæ äöéáã ò"åùä áúë

:çåøôà úöéáá äéøáä ìù

.à.äéøáä àåä äöéáä êåúáù çåøôàäù è÷ð é"áä

.á.äéøáä àéä äöéáäù è÷ð åîöò ê"ùä7

äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç äðîîäðîîäðîîäðîî äëúçðùäëúçðùäëúçðùäëúçðù äéøáäéøáäéøáäéøá

.äæ øáàá äéåìú äîùðä ïéàù óà äéøá úáùçð äðéà åú ,ãçà øáà äéøáäî êúçð íàã à"áùøä íùá [å ÷"ñ] ê"ùä áúë

éø÷éî ïééãòã [à÷ 'éñ] é"áä íùá [å ÷"ñ ã"ù] â"îôä àéáä ,ìåùéáá ìéâøù êøãë íéøåøéô äðîî åìôðå äìùáúðù äéøá éáâìå

íé÷ñåôä áåøã ì"ñã ,äæá ì÷äì áúë [(áò) âð úåà] íãà úðéá øôñáå .ïë áúëù [ã"÷ñ éø 'éñ] à"âîä éøáãì íâ ïééöå ,äéøá

.[àøåã éøòù úåäâäá é"àøäîá íøå÷îù] é"áä éøáã ìò íé÷ìåç

úåøéôáúåøéôáúåøéôáúåøéôá åìãâùåìãâùåìãâùåìãâù íéòìåúíéòìåúíéòìåúíéòìåú

èòîëã [øúåéá íéðè÷ íéöøù] ï"éáìéî íäá åàöîðù úåøéôä úåãåà úåëæ ãåîéì àåöîì øúç [ã ÷"ñå à ÷"ñ] éúìôå éúøëä

.óìàá äìéèá äéøáù íéøáåñä íéðåùàø äîë úòã àéáäì [à ÷"ñ] êéøàäå .äæá øäæäì à"àù

íéòìåúù àöîð ,õøàä ìò õøåùä õøù àìà øñàð àìù ïåéëã ,íéùåìú úåøéôá íéøöåðù ï"éáìéîä éáâì óñåð íòè [ã ÷"ñ] áúëå

ë"àùî] ,åøñàð õøàä ìò åöøùå åìàä úåøéôäî åùøéô íà ÷øå ,íúééøá úìéçúî åøñàð àì íéùåìúä úåøéôá åøöåðù åìà

íúééøá úìéçúî åøñàð àìù ïåéëå ,[õøàä ìò äöéøùë úáùçð øáåçîä éøôá íúöéøù íöòù ,íéøáåçî úåøéôá åøöåðù íéòìåú

.áåøá íéìèá íä éøäå äéøá øãâá íä ïéà ïëì ,åöøùå éøôäî åùøôù äø÷î íäá òøéàù äòùî ÷ø

åìàë íéòìåúã íéøáåñ íé÷ñåôäù åðééäå] ,ïë åáúë àì íé÷ñåôäù ïåéë ììë äæá ì÷äì ïéàã áúë [àì ÷"ñ ã"ù ãô 'éñ] â"îôä

ë"çàå õøàä ìò åöøù åìàä ï"éáìéîä àîù ùåçì ùéã â"îôä óéñåä ãåò .[åøñàé õøàä ìò åöøùé øùàëù ïåéë ,äéøá ììëá íä

ã"ååçä íâ .äéøá ììëá íä åìà íéòìåúã øáåñå ô"åëä ìò ÷ìçðù ïáàä øåè øôñî àéáäù [à ÷"ñ] ù"úôá ò"òå .éøôä ìà åàá

àìå åîöò úîçî åøåñéà àäéù àåä øáãä ø÷éò ,åúééøá úìéçúî øñàð íà éåìúù åøîàù äîã øáåñå ô"åëä ìò ÷ìçð [ä ÷"ñ]

.åúééøá úìéçúî øåñà åîöò úîçî øåñàä øáã àúìéîã àîúñã àìà ,øçà øáã úîçî

øåøáù óà õé÷ä úåîéá çî÷ ìåëàì ìáå÷îã àä ìò úåëæ ãåîéì àåöîì øúç àåä íâù á÷òé úåðëùî ú"åùì ù"úôä ïééö ãåò

ãåòå ,óìàá ô"ëò äìéèá äéøáã åè÷ðù íéðåùàø äîë àéáä äìéçúáã ,àåä á÷òé úåðëùîä éøáã óøåúå .ï"éáìéî åá ùéù éàãåá

úåîåãä úåøçà úåëéúç ïéáì äðéá ïéçáäì øùôà éàù àìà ,äîöò éðôá úãîåò àéäùë àéä äéøá úåáéùç ø÷éòã äàøðã óéñåä

.äéøáë ïðéà úåøéôá åà çî÷á úåðåîèä åìà íéòìåú ìáà ,äàøîá äì

על ניכר מבחוץ דאם אפרוח, ביצת של זו תערובת של תימצי ההיכי מה הקשה ד] [ס"ק ופלתי שהכרתי הביא ג] [ס"ק החוו"ד והנה .7

באופן דמיירי ליישב דיש החוו"ד וכתב אפרוח. זו בביצה שיש יודע מנין ניכר, לא ואם תערובת, זו אין א"כ אפרוח בה שנתרקם הביצה

הביצה בתוך עצמו האפרוח נתרסק ואח"כ מסויימת, בביצה אפרוח שהיה וראו השמש, נגד אותו כשמעמידים ניכר שבביצה האפרוח שאכן

כשנתרסק גם ממילא שבתוכה, באפרוח ולא בביצה הוא הבריה שדין כתב שהש"ך וכיון הביצים, בשאר זו ביצה ונתערבה להכירה, א"א ותו

לא אכתי א"כ הביצה, ולא הבריה הוא האפרוח הב"י שלפי דכיון העיר טעם] הברוך [לבעל ברוך אמרי ובהגהות בריה. הו"ל האפרוח

האפרוח מ"מ הבריה, היא דהביצה את"ל דאף עוד הקשה השולחן בדי [ובספר בריה. היא אפרוח שביצת שכתב השו"ע דברי נתיישבו

בריה]. זו אין נתרסק הוא ואם האיסור, עיקר הוא שבתוכה
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìäëåúì äìôðù ÷øî ìù äøéã÷á ÷ñåòä [â óéòñ] ò"åùá íâå ,ï"éáìéîì åùùç íé÷ñåôäã áúëù â"îôä éøáã åàáåä øáë :

.äîöò éðôá úãîåò äðéà äéøáäùë óà àåä äéøá ïéãù çëåî ,øåñà ìëäã äãáàðå äéøá

á ïéçáäì øùôà íà äøåúä ïî úåìéèá ïðéàù äéøá éâåñ ùé ,ìéòì åàáåäù à"åæçäå ç"øôä úøáñ éôìã óéñåäì ùé ãåòé"ò íä

.ììëá úáåøòú øãâá äæ ïéàã ,áèéä úåððåáúä

.ä÷ã äôðá çî÷ä úà úåôðì åððîæ é÷ñåô íéøåî ïëìå

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
íàã åðééäå ,íòè ïúåðá øåñà áèåøä ,úáåøòúä ìë äìùáúð ë"çà íàå ,äìéèá äðéà øúéäá äéøá äáøòúð íàù ò"åùä áúë

íéøîåà ïéà àäã ,øúéää úåëéúç ìë ãâðë íéùéù áèåøá êéøöäì ïéàå] .äéøáä íòè ìèá ,äøåñàä äéøáä ãâðë íéùéù áèåøá ùé

äéøáä ãâðë íéùéù áèåøá ïéà øùàëå ,[ùáéá ùáé úáåøòúá ð"ðç ïéã ïéàù ïåéë ,øúéää úåëéúçá äéøáä ìù úáåøòúá ð"ðç ïéã

.áèåøä øåñà

éøäå ,øúéää úåëéúç ìù áåøá äèéìôä ìèáéú àì éàîà ë"à ,äéøá äðéà äéøáäî úàöåéä äèéìôäù ïåéëã øîåì åðã íéðåøçàä

úçà äëúçð ë"çàå ,øúéä ìù úåøçà úåëéúçá ãáëúäì äéåàøä äëéúç åà äéøá äáøòúð íàã [æ óéòñ à÷ 'éñ] àúéà

,àéä úøúåî øúéää àéä íàå ,äéøá äðéà éøäù ,áåøá äìéèá àéä íâ ë"à øåñéàä àéä íàã ,ð"îî åæ äëéúç äøúåä úåëéúçäî

.áåøá ìèáéúå ,úåáéùç äì ïéàù äëéúç äéøáäî åëúç åìéàë éåä ,äéøáäî äèìôðù äèéìôäã àîéð ð"äå

äéøáä íà ìáà ,íä íéìèáã ïðéøîà æà äëúçð [ãáëúäì äéåàøä äëéúçä åà] äéøáä ìëù ïôåàá ÷øã [å ÷"ñ] úòã úååçä áúëå

ïåéëã ,äèéìôä úà øéúäì ïéà ,[äéøá ïéã øàùðù ïôåàá äðè÷ äëéúç äðîî äëúçð íà ð"à] ,íòèä äðîî èìôð ÷øå äøàùð

[ä ÷"ñ é÷ 'éñ] æ"èä éøáãì ã"ååçä ïééöå .äðîî èìôðä íòèä úà øéúäì ïëúé àì ,áåøá äìéèá äðéàå äøåñà äîöò äéøáäù

.ì"ðä æ"èä éøáãì ïééöå ,æ"éòë ã"ååçä áúë [é úåà] ñ"ñ éììëá é÷ 'éñá íâå ,ïë áúëù

÷ìçå øåñéàì òøëåéù ÷ìç àäé úçà äëéúçáù ì"çëùîã ,äðòè åúðòè ïéàù [ì"ðä] æ"èä ìò áúë [é÷ ïîéñ] ë"äå÷ðá ê"ùä

àìà åðéà íøåñéà ø÷éò ìëù ,ãáëúäì äéåàøä äëéúçå äéøá úáåøòúá ù"ëå ,äéðéãë éàäå äéðéãë éàäã ,øúéäì òøëåéù øçà

.äðîî êúçðù äî øéúäì åøîà íäå ,ãáëúäì äéåàøä äëéúçä úà øåñàì åøîà íäã ,ïðáøãî

äëéúç äìôð ë"çàå ,úáåøòúä äøñàðå úåøçà úåëéúçá ì"øäç äáøòúð íàã áúëù [æ"ñ ò"åùä ìò à÷ 'éñ] à"òø éøáãá ò"òå

êà ,ìéùáúäî äàéöåäì êéøöå äøåñà åæä äëéúçä ,äãâð íéùéù äéä àìå äîòè úà åá äèìôå ìéùáúì úáåøòúäî úçà

úåà ñ"ñ éðéã é÷ 'éñ] â"îôì à"òø ïééöå ,úåøúåîä úåëéúçä áåøá àéä äìéèáå ì"øäç äðéà äëéúçä úèéìôã ,øúåî ìéùáúä

.[é

äùðääùðääùðääùðä ãéâãéâãéâãéâ ìùìùìùìù åðîùåðîùåðîùåðîù íòíòíòíò ìùáúðùìùáúðùìùáúðùìùáúðù êøéáêøéáêøéáêøéá ÷åáã÷åáã÷åáã÷åáã ïéãïéãïéãïéã

íéøéîçîå ð"ðç ïéã íéøáåñä íé÷ñåôä éôìã åáúë [ç ÷"ñ] ê"ùäå [ã ÷"ñ] æ"èäå .ãéâä ìù åðîù ãâðë íéùéùá éâñã áúë ò"åùä

íðîà .äìåë ãâð íéùéù íéëéøöå äìéáð äìåë úéùòð ,ãéâä ìù åðîù ãâð íéùéù äîöò êøéá ïéàùë ë"à ,øúéäì ÷åáãä øåñéàá

úà úàèç úøåú øôñá ÷éúòäù à"îøä ìò äîú ê"ùä êà ,ð"ðç ïéã íéøáåñ íðéà íäã ò"åùä ìòå øåèä ìò àéùå÷ åæ ïéà

.øáçîä ìò à"îøä ÷ìçð àì ò"åùá íâå ,úåèéùôá øåèä éøáã

øôñáã àéáäù â"îôá ïééòå .ãéâ äá ìùáúðù êøéî äãåâàáå àøåã éøòùá åãîì ,÷åáãã àøîåçì øå÷îä ø÷éòã ê"ùä óéñåä ãåò]

ïéãéâá ïéà ì"éé÷ã äëìäì ë"àùî ,÷åáã ïéã äæá ùé ïëìå ,íòè ïúåðá ïéãéâá ùéã úøáåñ äðùîäã ,åæ äéàø äçã á÷òé úçðî

ì"é ,(øåñéà åá åâäð íéùåã÷ ìàøùé ÷øå) ïðáøã ïéøåñéà øàùî ùåì÷ åøåñéàù ãéâ ìù åðîù ïéãî ÷ø øåñàì åðàáå íòè ïúåðá
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àìã è÷ðù [àúëìäå ä"ã :è÷ óãå ,éðàù ä"ã .æö óã] 'ñåúá í"áéøä úèéùì á÷òé úçðîä ïééö ãåò .[÷åáã ïéã åøéîçä àì äæáù

.äæá ì÷äì óñåð óåøéö éåäå ,øñåà åðéà åðîù íâ øñåà åðéà ãéâäù ïåéëå ,åîöò ãéâá øùàî øúåé ãéâ ìù åðîùá åøéîçä

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìæ"èäë åè÷ð [å úåà íéùåãéç] ã"ååçäå [æé ÷"ñ] à"øâäå .ãéâ ìù åðîùá ÷åáã ïéã ùé íà àðéãì ò"öã â"îôä áúë :

.÷åáã ïéã äæá ùéù ê"ùäå

ë"à ,ãéâ ìù åðîù íò äìùáúðù êøéá ïðéîéé÷ íàã óéñåäì ùé ,ãéâ ìù åðîùá ÷åáã ïéã àäéù ì"ðä ê"ùäå æ"èä úéùå÷ ãáìî

êøéä ë"àå ,[è"ñ ä÷ 'éñ ïééò] äøñàð äìåë óàã øùôà åà ,äìéèð éãë åà äôéì÷ éãë äðîî øñàðå ,ïëì íãå÷ êøéä äçìîð øáë

.[æè ÷"ñ áö 'éñ] ê"ùáå [è"ñ ä÷ 'éñ] à"îøá øàåáîë øñàðù äî ìò ð"ðç ïéã ìçå ,éëä åàìá äøåñà [äðîî ÷ìç åà] äîöò

ìéùáúáìéùáúáìéùáúáìéùáúá çåîéðùçåîéðùçåîéðùçåîéðù äùðääùðääùðääùðä ãéâãéâãéâãéâ ïéãïéãïéãïéã

úéáä úøåúá à"áùøá àåä íéøáãä øå÷îå .åãâð íéùéù êéøö ,øëéð åðéàå ìéùáúá ãéâä çåîéð íàã óéòñä óåñá ò"åùä áúë

.[:âé óã øö÷áå .çé óã êåøàá ,à øòù 'ã úéá]

áúë [êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä äðäååðéàá äçîð åìéôàù ïåéë íéùéù íéîëç åëéøöä àì ãéâáù øùôàã ,äæ øåñéàá ïåãì

èéìçä àì à"áùøä íðîà .à"áùøä ïåùì úà [ä ÷"ñ] æ"èä àéáäå ,øúéä áåøá éâñã øùôà ïëì ,íòè ïúåð åðéà íìåòì åðéî

,íòè ïúåð åðéà úåàéöîáù ïåéë ,ïðáøãî àìà åðéà äæ øåñéàã òîùî íðîà] .øåñéàì úåèéùôá ÷éúòä ÷"äåúá íâå ,øúéäì úàæ

.[éúìôå éúøëä áúë ïëå] ,åðéîá ïéî úáåøòúá íéùéù åäåëéøöàã àäì éîãå

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìâ"îôäå ,÷ôñá ì÷äì ùéã íéùéù äéä íà òåãé ïéàå ìéùáúä êôùðå øúéä áåøá ãéâä äçîð íàã [ä ÷"ñ] æ"èä áúë :

.íéùéù ïéàùë åìéôà ã"äòùá åìé÷ä ô"åëäå ç"øôäã àéáä8

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
äæî äæî äìåò ãåò .äéøá ïéã íòèî àåä ìéùáúä úà ìåëàì øåñéàäã åá øàåáîå ,[à÷ 'éñ] à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

à"åæçäå ç"øôä íéøáåñ äðøéëé íà êà ,äðøéëé àì äéøáá òâôé íà íâù ïôåàá åðééäå ,úáåøòúë øãâåî ìéùáúäù ïôåàá éøééàã

.äéøáá òâåô àîù ,äøåúä ïî øåñà æ"ä úáåøòú øãâá åðéà íàå ,[à óéòñ ìéòì øàåáîë] ,ììë úáåøòú øãâá åðéà â"äëáã

íà óà à"áùøä úòãìå] .ìéùáúá ìèá àåä àìéîîå äéøá øãâá åðéà äá òåìáäù ïåéë ,úøúåî äîöò äøéã÷äù à"áùøä áúëå

.8ïåéò úôñåú

לו יש אע"כ טעם, בנותן בגידין יש אם בזה תנאים שנחלקו יתכן איך דא"כ כלל, טעם אין שלגיד לומר יתכן דלא כתב ז] [ס"ק והחוו"ד

כתב וכעי"ז אסור. וה"ז עצמו הגיד את שאוכל נמצא טעמו, ניכר הגיד כשנימוח אבל בפליטתו, לאסור בכוחו יש אם ונחלקו טעם קצת

ב]. ס"ק קג [סי' בש"ך ועיין ה], ס"ק [מ"ז הפמ"ג
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.[ã÷ 'éñá ä"òá äæ ïéã øàáúéå] ,ô"ìèð àåä íéñåàîä íéøáãäî àöåéä íòèäã ,éøù î"î äéøáä ãâð ìéùáúá íéùéù ïéà9

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
,íéôñåð íéòìåú ùéù éàãåë äæ éøä äæ ìéùáúá íéòìåú 'â å÷æçåäå ìéàåäù åîòèå ,[âé÷ 'éñ] à"áùøä úáåùúá àåä ïéãä øå÷î

â óéòñá åðàáäù åîëå ,ë"ë ìå÷ù ÷ôñ äæ ïéàù ïåéë ,äéøáä åçåîéð àîù íòèî ì÷äì ïéàå ,ìéùáúä úà ìåëàì øåñà ïëìå

.[áì ÷"ñ ã"ù ãô 'éñ] â"îôäî

,íéòìåú ìéùáúá ïéà àîù ÷ôñ ,ñ"ñ úîçî ìùáúðá íéìé÷î åðééä ,÷ôñ øãâá äéä ÷ø íéòìåúá ÷æçåî ìéùáúä äéä àì íàå

.åçåîéð àîù ÷ôñå

à÷à÷à÷à÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

.àëéøö àì àîéà ãéâ ìáà ãò ,'åëå äìéáð ìù äëéúç ïëå .÷ óã ïéìåç 'îâ

ìù åà äìéáð ìù äëéúçã [:åö óã] äðùîä úà äæá åøàéáù ù"ééò ,[.÷ óã] 'îâá àåä ãáëúäì äéåàøä äëéúç ìù ïéãä øå÷î

äðùîá àúéà î"îå] .áåøá äìéèá øåñéàä ìù äëéúçä ïéàã åðééäå ,úåøåñà ïìåë ïøéëî åðéàå úåëéúç íò åìùáúðù àîè âã

äðéà äèéìôäã ,äúèéìô äìéèá íòè ïúéì éãë äá ïéà íàã ,íòè åá ïúéì äìåëé øåñéàä úëéúç íà ÷ø øñàð áèåøäã .íù

.[ãáëúäì äéåàø

äìéèáäìéèáäìéèáäìéèá äðéàäðéàäðéàäðéà ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçùäëéúçùäëéúçùäëéúçù ïéãäïéãäïéãäïéãä íòèíòèíòèíòè

:äìéèá äðéà ì"øäçã ïéãä íòèá å÷ìçð íéðåùàøä

.àåëøãù úà" øãâáå ,ïéðîáù øáã éåäã íåùî àåäã åáúë [åì 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"àøäå [àìà ä"ã .áò óã íéçáæ] 'ñåú

."úåðîéì

.áíåùî àåä íòèäù åáúë [ïðéñøâå ä"ã :åì óã ó"éøä ìò] ï"øäå [:âé óã à øòù 'ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä

.[äìéèá äðéà î"î "úåðîéì åëøãù úà" øãâá äðéàù óà ïëìå] íéçøåàä éðôì äá ãáëúäì äéåàøã ,äúåáéùç10

'ñåú éôìã ,ìàøùéì äøåñàå éøëðì ÷ø ãáëúäì äéåàøä äëéúç éáâì àåä ,íéðåùàøä úåèéù ïéá î"÷ôðã [à ÷"ñ] ã"ååçä áúëå

ì"é ,äá ãáëì äéåàøù äúåáéùçá àéìúã à"áùøä éôì åìéàå ,ïéðîá äåøëîé éåâì äåøëîéùë éøäù ,ïéðîáù øáãë àéåä éúëà

.éøëð ìù äæ ïéãá äæ óéòñá ïìäì ïééòå ,ìàøùéì äéåàøá à÷åãá éøééîã

äáäáäáäá ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçåäëéúçåäëéúçåäëéúçå ,íéçøåà,íéçøåà,íéçøåà,íéçøåà øãâøãâøãâøãâ

ù"ùéä áúë ïëå ,[äðè÷ äëéúç íäéðôì åðúé àìù] íéãáëð íéçøåàá éøééîã [:âé óã à øòù 'ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä áúë

.9ïåéò úôñåú

ל ואין בתבשיל, הבריה נימוחה שמא בריה, ספק כאן דיש אמרינן לא למה צ"ע הובאוולכאורה פד בסי' שהרי כלל, בזה להסתפק דאין ומר

ס"ק [שם ש"ך ועיין נימוחו, וספק תולעים, אין שמא ספק ס"ס, מטעם שרינן בתבשיל תולעים יש אם ספק יש דכאשר הראשונים דברי

כ"כ. השקול ספק הוי לא נימוח שמא דספק דצ"ל לב] ס"ק [ש"ד שם הפמ"ג וכתב הרשב"א. בשם כן שהביא כט]

דפסק כן, אינו הרמב"ם שדעת הביא אך בטילה, חהר"ל גם בטלים אינם חשובים דברים ז' דרק דס"ל רבנן לפי דמ"מ הר"ן וכתב .10

חהר"ל. דין פסק קא בסימן ואילו כרבנן, פסק [ס"א] קי שבסי' השו"ע, פסק וכן בטילה. אינה דחהר"ל פסק ואעפ"כ כרבנן
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.íéáåùçå íéø÷é íéçøåàá éøééîã [à ÷"ñ æ"î â"îôá àáåä]11

åìåìåìåì íãå÷åíãå÷åíãå÷åíãå÷å ìåèéáäìåèéáäìåèéáäìåèéáä øçàøçàøçàøçà ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç

äøåñà àéäù óà] ,ãáëúäì äéåàø àáéùç áìçá øùá ìù äëéúçã [íù ù"àøáå éðàù ä"ã .÷ óã 'ñåúá åøå÷îå] ò"åùä áúë

ìéëàá úøúåî àäú ,áåøá äøåñéà ìèáúéù øçàù íåùî ,[íééåâì óà äðúéì øåñàå äàðäáéðôì äá ãáëúäì øùôà àäéå ä

.ìåèéáä øçà äëéúçá àäéù áöîä øúá äæá ïðéìæàã åðééäå ,íéçøåà

ú÷åìçîì â"îôä ïééöå .ãáëúäì äéåàø àäú àì ìåèéáä øçà êà ,ìåèéáä íãå÷ ãáëúäì äéåàøä äëéúç ïéã äî íé÷ñåôä åðãå

øåñàù] ÷ìåã äëåðç øð áøòúð íàù [â÷ ïîéñ] ïùãä úîåøúä úòãã ,äëåðç øð ïéðòá ïéðîáù øáã éðéãá íé÷ñåôä å÷ìçðù

æ"èäå .[à"ñ âòøú 'éñ ç"åà] à"îøá åéøáã åàáåäå ,ïéðîáù øáã éåäã íåùî ìèá àåä ïéà ,íé÷ìåã íéùîù éðùá [åøåàì úåðäéì

àìå ì÷ùîá íéøëîð íìåèéá øçà úåøðå ,ìåèéáä øçà àäéù áöîä øúá ïðéìæàã ïåéë ìèáãã áúëå ã"äúä ìòá ìò ÷ìçð [íù]

.à"øâä íù è÷ð êëå ,ïéðîá

ìåèéáä íãå÷ ÷øù ïôåàá íâ øîàð ì"øäç ïéã åúèéùìå ,ã"äúä éøáã úà øøáì úåëéøàá áúë [ò"åùä ìò íù] à"òø íðîà

ïéá ïðéìæà ã"äúä úòãìù ,åìà íéøáãë è÷ð [à ÷"ñ ã"ù ïàë] â"îôä íâ .ïéðîáù øáã àäé àì ìèáúé íàå ïéðîáù øáã éåä

çéðä [ãë ÷"ñ âòøú 'éñ ö"äòù] á"ðùîäå .àðéãì åîöò â"îôä è÷ð ïëå ,ìåèéáä øçà áöîä ïéáå ,ìåèéáä íãå÷ áöîä éøçà

.ò"öá äæ ïéã

ïðáøãîïðáøãîïðáøãîïðáøãî ÷ø÷ø÷ø÷ø äøåñéàùëäøåñéàùëäøåñéàùëäøåñéàùë ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç ïéãïéãïéãïéã

à"ëàî æ"èô] í"áîøä éøáãî ïë ãîìù ['éñä óåñ] é"áá åøå÷îå ,ïðáøãî ÷ø äøåñàä äëéúçá íâ øîàð ì"øäç ïéãù à"îøä áúë

àåä äøæòá åèçùðù ïéìåç ìù øåñéàäù í"áîøä úòãù óà ,äøæòá åèçùðù ïéìåç øùá ìù äëéúçá ì"øäç ïéã áúëù [å"ä

ìò äîú ùãç éøôäå .[úåãøî úëî åúåà ïéëî äøæòá åèçùðù ïéìåç øùá ìëåàäã ,â"ä äèéçù á"ô í"áîøá øàåáîë] ïðáøãî

àåä àúééøåàãî ïé÷åì ïéàù äîå ,àúééøåàãî àåä øåñéàäù [äèéçù á"ô] í"áîøä ìò [î"ëá] áúë åîöò é"áä àäã ,é"áä

.äøåúá åàì äæá øîàð àìù íåùî

áúë äæáù ,í"åëò úàîçå í"åëò úôå í"åëò éìåùéáì èøô] ,ì"øäç ïéã ïðéøîà ïðáøãá íâù íé÷ñåôä åîéëñä àðéãì ô"ëòå

.[ì"øäç ïä íà óà áåøá éìéèáã (âë ÷"ñ áé÷ 'éñ) ê"ùä

.11ïåéò úôñåú

éåâì ÷ø ãáëúäì äéåàøä äëéúç

האם מנוקרות], אינן וכולן היתר, של בחתיכות שנתערבה נבילה חתיכת [כגון שתיבטל, לאחר גם באכילה האסורה בחתיכה דנו האחרונים

ראויה דוקא דבעינן בפשיטות נקט א] [ס"ק הפר"ח לישראל. להתכבד ראויה דבעינן או לגוי, שראויה כיון להתכבד ראויה בגדר היא

הראשונים במחלוקת זאת שתלה החוו"ד דברי את הבאנו הסעיף בתחילת ולעיל א]. ס"ק [ש"ד והפמ"ג הכו"פ דבריו והעתיקו לישראל,

לקולא. דרבנן דספיקא משום בזה להקל החוו"ד וכתב בטילה, הרשב"א ולפי בטילה, אינה תוס' דלפי בטילה, חהר"ל דאין הא בטעם

ה"ה דא"כ וכתב לכהנים, רק בראויה סגי ולא האורחים, לכל להתכבד החתיכה שתוכל דבעינן (תוה"א) הרשב"א מלשון למד [והפמ"ג

לגויים]. רק בראויה סגי דלא

ומבואר חהר"ל, חשיבא אי נמלחה שלא נבילה חתיכת על שדן מ] [סי' דורא השערי מדברי גם כן למד דאם] [ד"ה השולחן בדי ובספר

חהר"ל. שתיחשב לגוי בראויה סגי דלא מזה
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'éô] äãåäé ãéä íðîà .[.àô óã úåîáé] 'îâì åøå÷î ïééöå ,ì"øäç ïéàã åãåî ò"åë äæáù [á ÷"ñ] ã"ååçä áúë ,ïðáøã éøú ïéðòìå

.ïðáøã éøúì ïðáøã ãç ïéá ÷ìçì øå÷î ïéàã ,äæ ìò ÷ìçð [â ÷"ñ êåøàä

ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøäéåàøäéåàøäéåàø àéäàéäàéäàéä íàíàíàíà ÷ôñ÷ôñ÷ôñ÷ôñ äáäáäáäá ùéùùéùùéùùéù äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç ïéãáïéãáïéãáïéãá

ïëå øàåú éøô øôñáå .àìå÷ìå ïðáøã à÷éôñ éåä ,ãáëúäì äéåàø äëéúçä íà ÷ôñ ùé íàã [ä"åà øôñá åøå÷îå] à"îøä áúë

øãâá àéä åæ äëéúç íà èéìçäì íéìåëé åððéà åðàã éäðã ,äòéãé ïåøñç ÷ôñ éåä äæ ÷ôñ äøåàëìã åù÷ä [á ÷"ñ æ"î] â"îôá

úøãâä ïéðòìã [â"îôá àáåäå] øàåú éøôä õøéúå .úàæ èéìçäì íéìåëéä íéàé÷á ùé øçà íå÷îáù øùôà î"î ,ãáëúäì äéåàø

íéìåëé íðéà äæä íå÷îä éùðàù ìëå ,íå÷îì íå÷îî äðúùî äæ ïéðòã ,øçà íå÷îî íãà éðá úèìçä éðäî àì "ãáëúäì éåàø"

.äòéãé ïåøñç øãâá àìå ÷ôñ øãâá äæ éøä ,úàæ èéìçäì

,ãáëúäì äéåàøë äëéúçä àáéùç éà íéðôåà äîëá å÷ìçðù ,àúååáøã àúâåìôá ì"øäç ÷ôñ ì"çëùîã øàåú éøôä õøéú ãåò

.äòéãé ïåøñç øãâá åðéà äæ ÷ôñå

øúéä úåëéúç éúù ïéáì øåñéà úëéúç äìôðù ïåâë ,ì"øäçá ÷ôñ ìù óñåð ïôåà øééö (íù â"îôá àáåä) á÷òé úçðî øôñáå]

øåñéàä úëéúç íà íéòãåé åðà ïéàå ,úåéåàø ïðéà ÷ìçå ãáëúäì úåéåàø ïäî ÷ìç øùà úåëéúç 'â åðéðôì ïéàåø åðàå ,äáøòúðå

òîùî àìã â"îôä áúë íðîà .àìå÷ì ïðéè÷ð ÷ôñîå ,ãáëúäì éåàø øåñéàä íà ÷ôñ ë"â éåä äæáã ,ãáëúäì äéåàø äúéä

.[äæë ïôåàì ïéåëúð à"îøäù

øúéäøúéäøúéäøúéä áåøááåøááåøááåøá äáøòúðùäáøòúðùäáøòúðùäáøòúðù øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà ÷ôñ÷ôñ÷ôñ÷ôñ àéäùàéäùàéäùàéäù ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç

íéøîåà ïéàå ìåèéá ïéã äæá ïéà ,äøåñà àéä íà ÷ôñ ùé êà ãáëúäì äéåàø àéä äëéúçäù òåãé øáë íàã [á ÷"ñ] ê"ùä áúë

ïéàå äøåñà éàãåá àéäù äëéúçë éåä àìéîî ,åá ïðéøîçîå àúééøåàãá àåä ÷ôñä ø÷éòù ïåéëã íòèäå ,ïðáøã à÷éôñ éåäã äæá

.áåøá ìåèéá äá

åãéì ìèåðù äëéúçä íà ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ éåäã ì"éã ,[áåøá ìåèéá ïéã ãáìî] óñåð ãöî øúéä ïåãì íå÷î ùé äæ øåéöá äðäå

,úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ ìù ïåãéð åäæù àìà .ììë äøåñà äðéà éìåà ,àéä åæ ïëà íà åìéôàå ,äáøòúðù åæ àéä

äøåúä ïî äøåñà äðåùàøä äëéúçäù íåùî àåäù áúëù à"îøá ù"ééòå] .ñ"ñ ìù øúéä åá ïðéøîà àìã [è"ñ é÷ 'éñ] ì"éé÷ã

÷ôñ äéäé íà à"îøä éôìã ,[ïãéã óéòñá àðééðú] ø"îâãá åéøáã åàáåäå [áñ ÷"ñ íù] ê"ùä áúëå .[ñ"ñë úàæ íéðã ïéà êëìå

ò"åùäì ë"àùî ,à÷éôñ ÷ôñ ïéãî øúéä åá äéäé ,áøòúðå [ïðáøã ÷ôñ ïéãî åá ïéìé÷î ïéàù äø÷îá] ïðáøã øåñéàá óåâá ãçà

ùé íù.ïðáøãî åøåñéàùë óà ,úáåøòúá 'àå óåâá 'à ÷ôñá éðååâ ìëá øéîçäì

áìçááìçááìçááìçá øùáøùáøùáøùá úëéúçúëéúçúëéúçúëéúç

òìáðù øúéä úëéúçì äîåã äæ ïéàù íéðåùàøä åøàéáå ,[.ãò óã æ"ò] äðùîá àåä äìéèá äðéà áìçá øùá úëéúçù ïéãä øå÷î

ïðéøîà ïëìå ,äøñàðù àéä ãçé íäéðù ìù äáëøääå ,øúéä àåä ò"ôá íäî ãçà ìë áìçá øùá éáâìù íåùî ,øåñéà íòè äá

.øñàð äëéúçä ìù äôåâã

ïðáøãïðáøãïðáøãïðáøã áìçááìçááìçááìçá øùáøùáøùáøùá

úáùçð äðéà ,äçéìî åà äùéáë é"ò àìà ìåùéá é"ò àìù áìçá øùá ïéãî äøñàðù øùá úëéúçã [â ÷"ñ æô ïîéñ] ã"ååçä áúë
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ê"ùäî åéøáã ãîì ã"ååçä] .ïðáøãî ÷ø øåñàä ïôåàá àìå åôåâî øåñéàë éåäã ïðéøîà ìåùéá é"ò à÷åãã ,ãáëúäì äéåàøä äëéúç

.[äøòäá øàåáîëå12

áìçá øùáù äãåî ê"ùä íâ ì"øäç ïéã ïéðòìã è÷ðå ,ê"ùäî ã"ååçä ìù åúééàø úà úåçãì áúë [ã"ååçì åéúåäâäá] à"òø

.ì"øäç ììëá ë"â éåä ïðáøã

óà ì"øäç éåä áìçá ìùáúðù óåò øùáù ç"áä áúë äæ íòèîå ,ì"øäç éáéùç ïðáøã áìçá øùáã íéè÷åð â"äðëäå ç"áä íâ

íäî ãçà ìë ïðáøã áìçá øùá éáâì íâù íåùî ,íòèä â"îôä áúëå .[â ÷"ñ ùéø æ"î] â"îôä áúë ïëå ,ïðáøãî ÷ø äøåñéàù

.åôåâî øåñéà áéùçå ,øåñéàä àéä íäéðù ìù äáëøää ÷øå ,øúéä éåä åãáì13

[ë"äå÷ðá][ë"äå÷ðá][ë"äå÷ðá][ë"äå÷ðá] ê"ùäåê"ùäåê"ùäåê"ùäå [ã[ã[ã[ã ÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ] æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä éøáãîéøáãîéøáãîéøáãî äìåòääìåòääìåòääìåòä

.øåñéà ìù äôåâ äðéà äîöò äðéáâäù ïåéë ,ì"øäç äðéàù ç"åúä áúë ,äôéøè áìçá äãîòåäù äðéáâ .à14

,äôéøè áìçî äúùòð äðéáâä ìë àì íà óà ,ì"øäç éåäå øåñéà ìù åôåâë àéä éøä äôéøè áìçî äúùòðù äðéáâ íðîà .á

æ"èä éøáã úà (ã ÷"ñ æ"î) â"îôä øàéá ïë] .ì"øäç àéäù äðéáâ åðîî úåùòì øùôàù øåòéùá äôéøè áìçá áøòúðù àìà

.[íéøáãä êùîäá

æ"ä áìçá øùá øåñéà ïàë ùéù ïåéëã [åéøáã óåñá] æ"èä áúë ,äìéáð úáé÷ øåòá ïåâë øåñéà ìù äáé÷á äãîòåäù äðéáâ .â

øåñéà ïàë ùé ïëìå ,äáé÷ä øåò ãâðë áìçá íéùéù ïéàù ïôåàá éøééà æ"èä æ"ôìã áúëù [ã ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå .ì"øäç øãâá

øåñéà ùéã ïàë áåúëì åì äéä àì æô 'éñ ùéøá åúèéùìã æ"èä ìò äîúù à"òøá ïééòå] .ì"øäç éåäå äðéáâä óåâá áìçá øùá

.[äìéáð ïéãî øåñà øùáäù ïåéë ,ç"áá

íåùî íòèäå .ìåãâ øåòéù àîèä áìçá ùé íà óà ì"øäç øãâá äðéà ,àîè áìç åá áøòúðù øúéä ìù áìçî äúùòðù äðéáâ .ã

.ì"øäç áùçð åðéà ïëìå äðéáâ úøåö åá ïéà ë"àå ,äðéáâä éá÷ð ïéá øàùð àåäå ,äðéáâ äùòð åðéàå ãîåò åðéà àîè áìçã

óà äøñàð äùòîì êà ,äìéáð úáé÷á äåãéîòä àîù åà ,àîè áìç äá åáøéò àîù ùùçî ì"æç äåøñàù] íééåâ ìù äðéáâ .ä

.[íéáùòá äåãéîòäù òåãé íà

.à.úàèç úøåúä úòã ïëã áúëå ,äôåâî äøåñéà ïéàù íåùî ì"øäç àáéùç àìã áúë æ"èä15

עצמו כשהמעמיד דווקא היינו באלף, אף בטל אינו המעמיד דדבר שאמרו דמה שכתב ל] ס"ק פז [סי' הש"ך מדברי זאת למד החוו"ד .12

כגון בחלב, בשר משום האסור בדבר העמיד שאם הש"ך והוסיף איסור. שבלע משום נאסר המעמיד כאשר ולא מגופו, והאיסור אסור

עמו נתבשל שלא דאורייתא, בחלב בשר בגדר שאינו כיון המעמיד דבר דין בזה אין עמה, ונמלח שנשחטה בהמה בקיבת שנמצא בחלב

מליחה. או כבישה ע"י ולא בישול, ע"י רק מגופו איסור חשיב דלא חהר"ל, דין לענין דה"נ החוו"ד מזה ולמד עמו. נמלח רק

יכול מחלב נאסרה עוף חתיכת ואם חנ"נ, אמרינן לא בחלב עוף בשר שלגבי שנקט הכ"ז] [פט"ז הרמב"ם שלדעת הפמ"ג כתב אמנם .13

הרמב"ם שיטת את שהביא ד) ס"ק צ (סי' בט"ז [עיין להיתר, הכל ויחזור החלב נגד שישים שאין באופן עוף חתיכות עוד עכשיו להרבות

חהר"ל. דין יהא לא גם הזו],

בחלב שהועמדה בגבינה איירי לא האו"ה דהא התו"ח על תמה [נקה"כ] והש"ך בזה. שאסר כהאו"ה דלא דזה חטאת התורת והוסיף .14

האו"ה מדברי מעתיק עצמו דהוא צ"ב, הנקה"כ דברי אמנם חהר"ל. מיקרי אכן ובזה עצמו, טריפה מחלב שנעשתה בגבינה אלא טריפה

איסור. הוא המעמיד רק כאשר גם אסר שהאו"ה מזה ומבואר חהר"ל, היא הרי בב"ח משום שנאסרה בקיבה שהועמדה דגבינה נוסף, דין

חולק וע"ז חהר"ל, חשיב ולכן תערובת משאר טפי וחמיר בעין, הוא כאילו הוי דמעמיד סובר דהאו"ה שכתב ד] ס"ק [מ"ז בפמ"ג ועיין

לדינא. כן הסכימו בנקה"כ והש"ך הט"ז וגם חהר"ל, חשיב דלא וסובר התו"ח
ובספר15. גויים, של בגבינה מודה דהתו"ח וכתב עליו נחלק בנקה"כ והש"ך חהר"ל, אינה גויים של דגבינה התו"ח דעת דכן הט"ז ונקט

חהר"ל. חשיבא דלא כהט"ז, התו"ח שדעת הוכיח יעקב מנחת
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.áäåãéîòäù òåãéù ïôåàá óà äðéáâä äøñàðù ïåéëã ,ì"øäç éåäã åè÷ð [ä ÷"ñ] ç"øôäå [ë"ä÷ð] ê"ùäå ç"áä

.úáåøòú úîçî àìå äîöò úîçî äøåñéàù çëåî ë"à ,íéáùòá

úáùçð äðéà äðéáâã è÷ðù ì"ùøäîä éøáã úà æ"èä àéáä ,[ì"øäç éáéùç éà äðéáâ ìù íéðåùä íéðôåàá] åìàä íé÷åîéðä ãáìî

è÷ðå åéìò ÷ìçð æ"èäå .'åëå óåâì äù÷ àéäù íåùî äòéáù éãë äðîî ìåëàì äáåùç äðéà éë ,ãáëúäì äéåàøä äëéúç ììë

.íéðåøçà äáøä åè÷ð ïëå ,ç"åúäå ä"åàä åè÷ðù åîëå ì"øäç äáéùç äðéáâã

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìàì äðéáâã ì"ùøä úèéù ,íéôåøéö 'á úîçî íééåâ ìù äðéáâá ì÷äì ùéã [ã ÷"ñ æ"î â"îôá àáåä] á÷òé úçðîä áúë :

.ì"øäç àáéùç àì íééåâ ìù äðéáâã æ"èäå ç"åúä úèéùå ,ì"øäç ììë àáéùç16

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
äéåàø úåáùçð íà ,äëúçð àìù ãåàî äìåãâ äëéúçá ä"äå ,äúöåðî äèùôåä àìù äèåçù úìåâðøúá å÷ìçð íéðåùàøä

:ãáëúäì

.àäëéúçä ïéà éçëåðä áöîáù óàã ,ì"øäç áéùçã íéè÷åð [åì 'éñ æ"ô ïéìåç] ù"àøäå [àìà ä"ã .áò óã íéçáæ] 'ñåú

.ïéðîáù øáã éåäå áåùç äøåòéù ñ"åñã ,íåìë êëá ïéà ,ãáëúäì äéåàø

.ááöîáù ïåéë ì"øäç àáéùç àìã íéè÷åð [ó"éøä éôãá :åì óã] ï"øäå [:âé óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä

íöò ãöî àìà ,ïéðîáù øáã éåäã íòèî åðéà ìèá àìã ãáëúäì éåàø ïéðò íúèéùìã ,ãáëúäì äéåàø äðéà éçëåðä

.ãáëúäì éåàøù úåáéùçä

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìùáë ù"ëå] äúöåðá úìåâðøúáù ,÷ìçî à"îøäå .àìå÷ì ïðáøã à÷éôñù ïåéë ,ì"øäç àáéùç àìã àìå÷ì ÷ñô ò"åùä :

,äìùáúð àìå äëúçð àì ïééãòù óà ì"øäç àéåäã íéâäåð äöåðä äøñåäù øçàì ë"àùî ,ìèáå ì"øäç àéåä àì [èùôåä àìù

.áø äùòî øñåçî äæ ïéàã17

.ìåãâ äùòî úøñåçî àéäù íåùî àåäã à"îøä áúë ,ì"øäç àáéùç àìå àòéøâ äúöåðá úìåâðøúã à"îøä è÷ðã àä íòèá

àìã íòèä äæã åøàéáå ,ñåàî øáã àéåä äúöåðá úìåâðøúã ,úôñåð àøáñ åàéáä [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôäå ,ì"ùøäîä íùá ç"áäå]

.[éøîâì àúåáéùç äìèáã íåùî ,ïéðîáù øáã íâ úìåâðøúä àáéùç

äåëúçå äöåðä åøéñä ë"çàù óà ,äìèáå äúöåðá úìåâðøúä äáøòúð íàã [é"áá àáåîä ãéø 'éñ] ÷"îñá åøå÷îå ò"åùä áúë

.16ïåéò úôñåú

דאין הנוב"י וכתב בשר, טעם נבלע מהן באחת אשר חלביות פשטידות תערובת בענין הנוב"י דברי את שהביא ז] [ס"ק דעת בחוות עיין

אין וממילא קפילא, טעימת ע"י האיסור את לברר שאפשר כיון כלל, תערובת כאן דאין דנימא הקשה והחוו"ד ברוב. ובטל חהר"ל כאן

כלל. ברוב ביטול כאן

אינה אחרות בחתיכות שנתערבה בחלב בשר של דחתיכה עד.] [דף בע"ז בגמ' מקורה אשר שבשו"ע הדין עצם על קיימת זו קושיא אמנם

איזו ולברר לטעום יכול שקפילא כיון כלל תערובת כאן שאין תיפו"ל זה, לטעם צריך ולמה חהר"ל, מדין חלב,בטילה בלעה חתיכה

טענה. זו שאין וחזינן

לבטל א"צ תערובת כשיש ה"נ קפילא, ע"י לברר א"צ ס"ס יש דכאשר כתב לו] סי' ע"ז [פ"ה שהרא"ש דכיון החוו"ד כתב לזה והטעם

ספיקא. ספק ע"י

ביטול. בו ואין כלל תערובת בגדר זה אין קפילא טעימת ע"י לברר אפשר דאם שכתב כהפר"ח דלא זה וכל
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.äæ ïéãì íéëñî à"îøäù òîùîå .øåòéðå øæåç øåñéàä ïéà ,ãáëúäì úåéåàøä úåëéúçì18

äöåðääöåðääöåðääöåðä äøñåäùäøñåäùäøñåäùäøñåäù ãòãòãòãò úáåøòúäúáåøòúäúáåøòúäúáåøòúä äòãåðäòãåðäòãåðäòãåð àìàìàìàì

,øàåú éøôä] íéðåøçà äîë åáúë ,ãáëúäì úåéåàøä úåëéúçì óåòä êúçðå äöåðä äøñåäù ãò úáåøòúä äòãåð àìù äø÷îá

ìèá àì ïééãò úáåøòúä äòãåðù éðôìù ïåéë ,ìèá åðéà â"äëáù [(ä ÷"ñ) ù"úôá àáåä ,æ"áãøäå ,(ç ÷"ñ ã"ù) â"îôá àáåä

.[æì 'éñ äùðä ãéâ ÷øô] ù"àøá øàåáîë áåøá øåñéàä

åìùáúðù íãå÷ úáåøòúä äòãåð íà ì÷äì ããöì ùé ÷çãä úòùå äáåøî ãñôä íå÷îáù [ç ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë íðîà

ã"ù] â"îôäå ,ò"ö î"îã íééñå ,ì"øäç øãâá äðéà úìùåáî äðéàù äéç äëéúçù øáåñä à"áùøä úèéù úà óøöìå ,úåëéúçä

.äæá øéîçä [âé ÷"ñ é÷ 'éñ19åðéà íéøåñéà ìåèéáã íéøáåñä íé÷ñåô äáøä ùéù ïåéëã áúë [ç ÷"ñ êåøàä 'éô] äãåäé ãéäå

íìù æååà åà íìù ùáë ïåâë øéúäì óñåð ãö ùé íà ïëì ,äúöåðá úìåâðøúä äúéäùë øåñéàä ìèáúð øáë àìéîîå ,äòéãéá éåìú

.ì÷äì ùé

åðéà ïéðîáù øáãù [é÷ ïîéñ] à"îøäì óà ïëìå] ,ïéðîáù øáã íâ úáùçð äðéà äúöåðá úìåâðøúã áúëù [æ ÷"ñ] ê"ùá ïééò

íåùî íòèä áúë [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .ìåãâ ïå÷éú úøñåçî àéäù íåùî íòèä áúëå ,[äìéèá äúöåðá úìåâðøú î"î ,ìèá

.ïéðîáù øáã áùçð åðéà â"äë ìëå ,äñåàî àéä äúöåðá úìåâðøúäù20

íé÷ñåôáíé÷ñåôáíé÷ñåôáíé÷ñåôá åàáåäùåàáåäùåàáåäùåàáåäù úåôñåðúåôñåðúåôñåðúåôñåð úåàîâåãúåàîâåãúåàîâåãúåàîâåã

.àåäã ìë äùòî ÷ø ìåãâ äùòî äðéà äçéìîäã ,ì"øäç éåä à"îøä éôìù â"îôä áúë äçìîð àìù äéç äëéúç .à

àåä øå÷éðù ïåéë ì"øäç éåä àìã äàøðã [æè 'éñ] é"áåðä íùá [ã ÷"ñ] ù"úôä áúë ,ø÷åðî åðéàù äîäá ìù íééøåçà ÷ìç .á

.úåøáñ øàù óåøéöá àìà øéúäì æ"ò êîñ àì êà ,ìåãâ äùòî

והפת"ש17. ולבטלו. להתכבד ראוי כאינו לדונו שהופשט, שלם בכבש מרובה הפסד במקום היקל סה] סי' [ח"ג יעקב שבות ובשו"ת

וסיעתו הרשב"א שיטת לצרף יש מאד גדול הפסד במקום שנתערבה, וחיה גדולה חתיכה דלגבי שכתב צא] [סי' חת"ס שו"ת הביא ד] [ס"ק

היקל. זה סמך ועל שם, שהיה נוסף לספק

[וגם18. האיסור, ניכר כאילו והוי שישים שאין התם דוקא דהיינו י"ל וניעור, חוזר שהאיסור דאמרינן פסק ס"ו] צט [סי' שהרמ"א ואף

דאין י"ל משהו באיסורי אך טעם], ויתן יבשל שמא ביבש ביבש גזרו וכן מינו, אינו אטו גזרו ניכר ואינו טעם נותן שאינו במינו במין

דהיינו י"ל וכיו"ב] במאתיים ערלה [כגון טעם נותן כשאינו אף שאסרו האיסורים גם וניעור, חוזר דאמרינן את"ל דאף ועוד וניעור. חוזר

הנוצה. הוסרה רק איסור ניתוסף שלא הכא משא"כ צורתה, ונשתנה לתערובת איסור כשנוסף דוקא

במקום19. משא"כ לספק, השו"ע דעת לצרף יש לכן כן, דנוהגין כתב רק להחמיר הכריע לא שהרמ"א דכיון שכתב בפמ"ג עיי"ש

הכנה"ג בשם ג] אות מחודשים קי [סוס"י בש"ד כתב וכעי"ז לספק. השו"ע דעת את מצרפין אין אז כהשו"ע דלא לפסוק הרמ"א שהחליט

סב]. אות הגב"י קה [סי'

.20ïåéò úôñåú

הפנימיים האיברים מ"מ ובטלה, בנוצתה תרנגולת נתערבה דאם שכתב לד] ס"ק תשובה בדרכי הובא ו, ס"ק קי [סי' ופלתי בכרתי עיין

בעלמא. חיתוך אלא מחוסרים ואינם הנוצות הסרת בלא גם להוציאם הדרך שהרי להתכבד, ראויים הם אם בטלו לא הכבד, כגון שבה

אסור, יהא והכבד מותרת תהא שהיא בה, מחובר שהכבד התרנגולת לגבי לומר הוא תימה דלכאורה לומר דן יג] ס"ק ש"ד [שם והפמ"ג

שהם אף הכבד לבין התרנגולת בין מחלקין שאכן כהכו"פ, נקט י] ס"ק הארוך פי' קי [סי' יהודה היד אמנם להם. אחד שדין נראה דיותר

אורחים. לפני שלם כבד ליתן כלל רגילים אין שהרי כחה"ל, הכבד נחשב בימינו אם ויל"ע לזה. זה מחוברים
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ïéà ïëì ,àîìòá äëéúçá íäì éâñå íø÷ðì ö"à ïéãä ïîù ïåéëã [é ÷"ñ êåøàä 'éô] äãåäé ãéä áúë ,åø÷åð àìù íã éãéâ .â

.ì"øäç éåäå äùòî øñåçî äæ

.ì"øäç éåä ïëìå ì÷ äùòî àáéùç íéù÷ù÷ä úøñäã ,øéîçäì ããöî [á ÷"ñåñ æ"î á÷ 'éñ] â"îôä ,åéù÷ù÷ åøñåä àìù âã .ã

ãããã óéòñóéòñóéòñóéòñ
:íéðéã éðù íðùé äæ óéòñá

.àáùçð äæ ïîåù ïéàã [àøåã éøòù úåäâäá àåäå] ë"î íùá é"áä áúë .íééòîä ïéáù ïîåù àåäù àúðëä ïîåù ïéã

åîöò éðôá ïîåù íéùéâî ïéà î"î ,íéìëàîá ïîåù ïéáøòîù óàå] ,íéçøåàä éðôì åðúéì êøã ïéàù íåùî ì"øäç

.[íéçøåàä éðôì äøò÷á21

.áéãäêúçð øåòä íàù úàèç úøåú øôñî àéáäù æ"è ïééò .ì"øäç áùçð æååàä ïîåù øåòã à"îøä ë"ùî àåä éðùä ï

äæ øåòî úçà äëéúçù ïåéëã ë"ä÷ðä áúëå .íéçøåàä éðôì êåúç åúåà íéùéâî ñ"åñã ÷ìåç æ"èäå ,ì"øäç äæ ïéà

.ì"øäç øãâá äæ ïéà ,ãçé úåëéúç äîë ÷ø ãáëúäì äéåàø äðéà

íéðúåð ïéà éøäù ,ì"øäç åðéà êúçðù íãå÷ æååàä øåò íâã [æé ÷"ñ] ô"åëäå [âð 'éñ æ"ô] ù"ùéä åáúë åæ äðòè çëîå

íðîà .ì"øäç àäé àì éøä ,êúçéù éøçà íéçøåàì ïúéð úåéäì åôåñù íåùî éàå ,íìù àåäù éôë íéçøåàì åúåà

,ì"øäç ïéã äá àäé ,ò"ôá ãáëúäì äéåàø àéä øùà äìåãâ äëéúçì íìùä øåòä úà åëúçé íàù ,ì"éã áúë â"îôä

.ì"øäç áùçð íìù àåäùë øåòä íâ ïëìå

ïîæäïîæäïîæäïîæä éôìåéôìåéôìåéôìå íå÷îäíå÷îäíå÷îäíå÷îä éôìéôìéôìéôì òá÷ðòá÷ðòá÷ðòá÷ð ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç ïéãïéãïéãïéã

íå÷îá íàå ,ïîæáå íå÷îá éåìú ,äéåàø äðéà åà ãáëúäì äéåàø äëéúçä íà äæ ïåãéðã [áé ÷"ñ] ê"ùäå [è ÷"ñ] æ"èä åáúë

úçðî øôñáå .àëôéà ïëå ,ãáëúäì éåàø åðéàù øàåáî íé÷ñåôá íà óà ,ìåèéá ïàë ïéà ãáëúäì éåàø éåä íééåñî ïîæá åà íééåñî

ãáëúäì äéåàø úîééåñî äëéúç íà ïåãì íé÷ñåôä åëéøàä êøåö äæéàì ë"à äù÷ä [è ÷"ñ æ"î â"îôá àáåä ç úåà î ììë] á÷òé

íàù ,àîúñá àéä î"÷ôðäã [íù â"îôä åì íéëñäå] 'áä õåøéúá áúëå .ïîæä éôìå íå÷îä éôì éåìú ìëä éøäå ,äéåàø äðéà åà

øåøá âäðî ùé íà êà ,íé÷ñåôä åáúëù äî øúá ïðéìæà äæá ,íéçøåàä úà åæë äëéúçá ãáëì êøã íà øåøá âäðî òåãé åðéà

.äéøúá ïðéìæà

éáâì óà ìèá åðéàå ì"øäç øãâá æ"ä ,äëéúç ìù íééåñî âåñá íéçøåà ãáëì íéìéâø íééåñî íå÷îá íàã äòã øòù øôñá áúëå

úà àéáä (åäéî ä"ãåñ íéøåàéá) ïçìåùä éãá øôñáå] .åúòã äìèáã íéçøåà äá ãáëî åðéàå ,åæë äëéúç áéùçî åðéàù íãà

íàä ,íéçøåà äá ãáëì ìéâø äæ íãà êà ,íéçøåà åæë äëéúçá ãáëì äæ íå÷îá âäðî ïéàù ,êåôä øåéöá ïéãä äî ÷ôúñðå ,åéøáã

.[àøîåçì äæ íãà øúá ïðéìæàã åà ,äìéèá äëéúçäå åúòã äìèáã ïðéøîà äæá íâ

יד] [סוס"ק יהודה יד ובספר הזמן]. לפי דהכל הפמ"ג [וכתב חהר"ל נחשבת שחמאה או"ה מספר שהביא ב] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין .21

אותה שמגישים אף ולכן מאכלים, שאר על או לחם על אותה מורחים רק בפ"ע חמאה אוכלין דאין חהר"ל, אינה החמאה דבזמנינו כתב

חהר"ל. נחשבת היא אין אורחים לפני בקערה
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ääää óéòñóéòñóéòñóéòñ
úåáéùç ïéàã åðééäå ,éùðéà åàì ïäéìëåà íééòî éðáã [:ãð íéøãð] 'îâä ô"ò àåäå ,äãåäé åðéáø íùá [é÷ 'éñ] øåèá àåä ïéãä øå÷î

.íééòî éðáì ììë ìëåà22

åååå óéòñóéòñóéòñóéòñ
'è ÷ñéø íúä àúéàã ,[:æè óã úåëî] 'îâäî ïë ãîìù [äì 'éñ æ"ô] ù"àøá àåä ,äéøá äðéà ä÷ñøúðù äéøáù äæ ïéãì øå÷îä

.äéøá ììëá íðéà úå÷ñåøî íéìîðù øàåáîå ,'åëå éç ãçàå íéìîð

úáùçð àéä ïéà äúøåö äãáàðù ãò äéøáä ä÷ñøúð íàã [:é óã à øòù 'ä úéá øö÷ä úéáä úøåú] à"áùøä íùá é"áä áúëå

ììëî äàöé äúøåö äãáàðù ãò ä÷ñøúðù ïåéë î"îã ,øáà äðîî êúçð àìå äîéìù äøàùð äéøáäù óà äæù òîùîå ,äéøá

.äéøá

ãáëúäìãáëúäìãáëúäìãáëúäì äéåàøääéåàøääéåàøääéåàøä äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç ïéãïéãïéãïéã ïéáìïéáìïéáìïéáì äéøáäéøáäéøáäéøá ïéãïéãïéãïéã ïéáïéáïéáïéá ÷åìéç÷åìéç÷åìéç÷åìéç

,äéøá åæ ïéà øáà øñçðù ìë äéøá éáâã ,äéøá ïéáì ì"øäç ïéá ÷åìéç ùéã úàèç úøåú øôñ íùá àéáäù [åè ÷"ñ] ê"ùá ïééò

.äìéèá äðéà ãáëúäì äéåàøå äáåùçä äëéúç äøàùð íà î"î ,äëéúç äðîî äëúçð íà óà ì"øäçá åìéàå

äéìò äéøá íù ïééãò íãà ìëàîì ïééãò äéåàøù ïîæ ìëã ,äçøñðù äéøá éáâì ç"øôä íùá [åè ÷"ñ ã"ù] â"îôä àéáä æ"éòëå

.ãáëúäì äéåàø äðéà åú ,èòî åìéôà äçøñù ìë ãáëúäì äéåàøä äëéúçá åìéàå ,[ò"öá äæ çéðä â"îôäå]

ìåùéáäìåùéáäìåùéáäìåùéáä éãééãééãééãé ìòìòìòìò èòîèòîèòîèòî äøôøôúðùäøôøôúðùäøôøôúðùäøôøôúðù äéøáäéøáäéøáäéøá

íù ïééãò ,úåìéâøä éôë ìåùéá é"ò úö÷ äðîî ìôð ÷ø éøîâì äîéìù äéøáä íàã àøåã éøòù úåäâäá é"àøäî íùá é"áä áúë

.[àé ÷"ñ æ"î] â"îôá íéøáãä åàáåäå ,äìò äéøá

ùé ïðáøã äéøá éáâìù áúë ïëìå ,é"àøäîä ìò íé÷åìç íéøçàä íé÷ñåôäù è÷ðã ,ïë ÷ñô àì [(âð) áò úåà] íãà úðéáäå

.ì÷äì23

.22ïåéò úôñåú

çî÷ éðéîá íúåà íéàìîîù íééòî

אחר תיקון ע"י לתקנו שעתיד דמה בטילה, ריקנית שהיא זמן כל וכיו"ב, בקמח שממלאין דחלחולת שכתב יב] ס"ק [ש"ד בפמ"ג עיין

קי [סי' הט"ז לדברי ציין סא] [ס"ק תשובה והדרכי חהר"ל. חשיב בקמח שנתמלאה שלאחר ומשמע בצ"ע, וסיים כחהר"ל, מחשיבו אינו

חהר"ל, בגדר אינה האורחים לפני בה ומתכבדין מאכל באיזה שממלאין דהכרכשתא שכתב תרמז] סי' [ביצה המרדכי את שהביא א] ס"ק

מהחכמ"א גם נראה כך ולכאורה להתכבד. ראויה אינה המילוי שבלי כיון שנתמלאה, אחרי אף דהיינו א] ס"ק מ"ז קי [סי' הפמ"ג וכתב

מצד אלא עצמן מצד שלהן החשיבות שאין כיון חהר"ל, בגדר אינם אותם שממלאים עופות של הצוואר דעור שכתב י] דין נג [כלל

המילוי.

ì"øäç éåä àìå í"åëò éìåùéá íåùî øåñàä øáã

דבר בגדר דהוי עכו"ם, בישולי משום אסורים בהמה של מעיים דבני ב] סי' מג [כלל והיתר איסור ספר בשם ב] ס"ק קיג [סי' הש"ך כתב

חהר"ל. חשיבי לא ולכן נכבדים, אורחים לפני בהם להתכבד ראויים שאינם ואף הסעודה, עיקר שאינם אף מלכים שולחן על העולה

ולכן עיקרית, למנה בתוספת להיחשב יכולים אך נכבדים, אורחים לפני בה שיתכבדו עיקרית מנה נחשבים אינם מעיים דבני כוונתו ונראה

אורחים, לפני כזו מנה גם שנותנים בזה די עכו"ם בישולי לענין משא"כ האורחים, לפני בה להתכבד חשובה מנה כאן אין חהר"ל לענין

עיקרית. מנה להיחשב חשובה מנה שאינה ואף

דהוי מהרא"י נקט ואפ"ה חשוב, בגודל חתיכות מהבריה נתפרקו הבישול שע"י באופן מהרא"י דברי פירש שהבינ"א נראה לכאורה .23

הבישול, ע"י קצת שנתפרפרה אלא לגמרי שלימה נשארה שהבריה היא מהרא"י לשון אמנם הבישול, ע"י הרגילות הוא שכן כיון בריה
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â"îôä áúëå .äðéîá äéøá úáåøòú ì"çëùî êéà úåù÷äì ùé ,äðéîá àìù ïéáå äðéîá ïéá äìéèá äðéà äéøáã à"îøä éøáã ïéðòá

àìù íéòìåúá åáøòúðù ,åøñàðå åðîî åùøéôå ùåìú éøôá åùçøù íéòìåú ïåâë äðéîá äéøá úáåøòú ì"çëùîã [áé ÷"ñ æ"î]

.äèåçù äîäá éøáà ïéá áøòúðù éçä ïî øáà ð"à ,ïéãéâä ïéá áøòúðù ãéâá ì"çëùîã íéðåøçàä åøééö ãåò .åùøéô

úåàéöî ì"çëùîã [ç ÷"ñ è÷ ïîéñ] áúëù äîì [çé ÷"ñ] ê"ùä ïééö ,äðéî äðéàá äáøòúðù ãáëúäì äéåàøä äëéúç ïéðòáå

îð ë"çàå ç"òá éðéî 'â èçùù äø÷îá åæ.íòèá íé÷åìçå äàøîá ïéåù íéøáãá ð"à ,øåñà ïäî ãçàù àö

ææææ óéòñóéòñóéòñóéòñ
.äéúéà àáåøá àøåñéà ïðéøîà àì ãò 'åëå äîåøú ìù úéáç ì"ø øîà :ãò óã íéçáæ 'îâ

.ãáëúäì äéåàøä äëéúç ìù úáåøòú éáâì ð"äã [:åì óã] ï"øäå [äì 'éñ â"ô] ù"àøä åãîì åæ 'îâî

:íéðéã éðù íðùé äæ óéòñá

.àäîåøú ìù äîåúñ úéáçã [:ãò íéçáæ] 'îâá àåä äæ ïéãì øå÷î .äìéèá àéä ïäî úçà äëúçðù ì"øäç ìù úáåøòú

úéáçù ïåéëã ,äøúåä ïäî úçà äçúôð íà ,úåéáçá äáøòúðù [äìéèá àìå äáåùç àéä éøä äîåúñ àéä øùàëù]

.åøúåä åì ïäå úåîåúñ åøàùð úåéáçä øàùù óà äìéèá àéä éøä ,äáåùç äðéà åæ24

,úøúåî àéä ð"îîã ïðéøîàå äëéúçä äëúçðù äæ ïôåàá íâã øúéäå øåñéà øôñ íùá àéáäù [âé ÷"ñ] æ"èá ïééò

éøééà ä"åàäã åøàéáù [æ ÷"ñ] ã"ååçáå [âé ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééòå .øåñéàä ãâðë øúéäá íéùéù àäéù ïðéòá î"î

íòèì ïðéùééç î"î ,åæä äëéúçä ìò áåøá ìåèéá ùéùë óà äæ ïôåàáù ,úçúåø äøéã÷ êåúá úåëéúç úáåøòúá

.åãâð íéùéù ïðéòá åðéîá ïéîá óàå ,äøåñàä äëéúçäî èìôðä

,åðéî åðéàùá ïéî ïä íà ,äøéã÷ êåúá àìù ùáéá ùáé úáåøòúá íéøáãä úà ãéîòäì ùéã ä"äã áúë øéàî úéáäå

.äæá äæ íòè åðúéå íìùáé àîù äøéæâ úîçî ùáéá ùáéá óà íéùéù ïðéòá äæáã

.áïðéøîà àì ,úåëéúçä áåø åëúçðù ïôåàá óàã àåä [ì"ðä íéçáæ 'îâá åøå÷î íâå] äæ óéòñá øàåáîä éðùä ïéãä

÷"ñ] æ"èä áúë øáãä íòèá .úåøúåî úåëéúçä øàù åéäé àìéîîå ,øåñéàä êúçð àîúñîå àúéà àáåøá àøåñéàã

שדברי שנקט ד] ס"ק סוף רי [סי' במג"א ועיין בב"י. שהובאו הפוסקים שאר נחלקו לא שע"ז ויתכן מהחתיכה, פירורים שנפלו ומשמע

יונה כרבינו ולא הנ"ל], מהרא"ש דינו את שלמד במהרא"י ועיין בריה, בדין טז סעיף מברכין כיצד [פ' הרא"ש לשיטת רק אזלי מהרא"י

בריה ל"ה דבכה"ג ולנקוט ברכות, דיני לענין הבישול ע"י בנתפרפר להקל יש דלהלכה כג] ס"ק רי [סי' השעה"צ וכתב בכוונתו. לעיין ויש

לקולא. דרבנן וספק יונה, ורבינו הרא"ש במחלוקת זה דין תלה שהמג"א כיון

.24ïåéò úôñåú

להתכבד, ראויה היא אין ומעתה נחתכה זו שחתיכה דכיון לדון מקום היה באיסורן, נשארו החתיכות ששאר ובשו"ע בגמ' המבואר זה בדין

והפמ"ג יעקב המנחת בשם א] [סעיף לעיל שנתבאר וכשם לקולא, דרבנן דספיקא בזה נימא האסורה, החתיכה היא שמא ספק לנו ויש

מהן וחלק היתר בחתיכת איסור חתיכת נתערבה שמתחילה באופן היא להתכבד, הראויה חתיכה לספק הדוגמאות דאחת ב] ס"ק [ש"ד

א"כ לקולא, דרבנן דספיקא בזה ואמרינן להתכבד, ראוי היה האיסור אם יודעים ואין להתכבד, ראויות אין מהן וחלק להתכבד, ראויות

מותר. יהא הכל ומעתה האיסור של החתיכה שהיא דאפשר לקולא, דרבנן דספיקא החתיכות מן אחת שנחתכה זו בתערובת נימא ה"נ

שהחתיכה טפי לתלות יש א"כ הרוב, מן פירשה כאילו נחשבת שנחתכה שהחתיכה יד] ס"ק בט"ז [הובא מהרא"י שכתב דכיון די"ל ואפשר

האסורה. החתיכה היא שמא לומר מספק תלינן ולכן ההיתר, של החתיכות מרוב היא שנחתכה
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ïðéøîàù íùëã ,åëúçðù úåëéúçä áåøá åðéà øåñéàäù ïðéøîà äúîçîã úùãåçî àøáñ ïàë ùéã ,é"àøäî íùá [ãé

àáåøî äðúùðù ìëã äá ïðéøîà ,éåðéù ìù äìåòô äá äùòðù äëéúç ìëã ïðéøîà ïë ,ùéøô àáåøî ùéøôã ìë àîìòá

àìù úåëéúçä øàù ïëìå ,úåøúåîä úåëéúçäî ïä åëúçðù úåëéúçäã áåø ïéã ìù äòøëä åðì ùé àìéîîå ,äðúùä

.úáåøòúä úîçî ïøåñéàá åøàùð åëúçð

.[é÷ 'éñ] ïî÷ì ä"æòá åøàåáé åìà úåáåøòúì íéòâåðä íéôñåð íéðéã éèøô

èèèè ---- çççç óéòñóéòñóéòñóéòñ

.úååù úåëéúçùë àôô áø àîâøú ãò 'åëå ãçà íéáëåë ãáåòá äùòîå .î óã äøæ äãåáò 'îâ

úåàøðå úåøëéðå úåøáçúî ãçé ïúåà ïéøáçîùë ì"æå [úåëéúçùë ä"ã] é"ùø áúë åæì åæ úåëéúçä úà ïéîãî åáù ïôåàä éáâì

àäéùå ,ïëåúéçá úåîéàúî úåëéúçä åéäéù ,ïðéòá éúøúã é"ùø éøáãá ùøéô [ã"ñ âô 'éñ] ç"áäå .ì"ëò ,ãçà âãî ïìåë åéäù

íéàøð íéëåúéçäù êëá éâñã åáúëù íéðåùàø äîë àéáäå ç"áä ìò ÷ìçð [ã ÷"ñ íù] ê"ùä .é"ùøë ç"áä ÷ñôå ,äåù ïúéàøî

.íéåù ïéàøð íéëåúéçäù äæá éâñã àðéãì ê"ùä ïë è÷ðå ,ïë ç"áä ùøéô é"ùø éøáãá íâ .íéåù25

ïá÷øå÷áùïá÷øå÷áùïá÷øå÷áùïá÷øå÷áù ïîåùïîåùïîåùïîåù éåîéãéåîéãéåîéãéåîéã

áúëå ,éðäî úåëéúçä éåîéãù [ì"ðä] 'îâäî ãîìù [è úåà äèéçù å"ô] úåéðåîééî úåäâää éøáã úà àéáä [ç óéòñ] ò"åùä

,ïîåùá åîéã äî ùøôúð àìå .äôéøèä úìåâðøúä åæù äçëåä åæ éøä úìåâðøúáù ïîåùì éøîâì äîåã ïá÷øå÷áù ïîåùä íà ð"äã

äàøî úà åîéãù åùøéô [åè ÷"ñ ïàë] æ"èä ïëå [ã ÷"ñ âô 'éñ] ç"áäå .ïîåùä êåúéç úøåö úà åà ïîåùä ìù äàøîä íàä

íâù øáåñù äàøð ,[ã ÷"ñ] âô 'éñá ë"ùîì ïá÷øå÷ ïéã ìò ïééöù [èé ÷"ñ] ê"ùä éøáãî äøåàëìå .åëåúéç úà àìå ïîåùä

.ê"ùä úòãá äãåäé ãéä ë"ëå ,êåúéçä úà ïéîãî ïá÷øå÷á

àúééøåàãàúééøåàãàúééøåàãàúééøåàã ÷ôñá÷ôñá÷ôñá÷ôñá úåëéúçäúåëéúçäúåëéúçäúåëéúçä éåîéãéåîéãéåîéãéåîéã

ãç úáåøòúá ïåâë àúééøåàã ÷ôñá íâ [íéùáëä éùàøå] ïîåùä éåîéã ìò åëîñ ò"åùäå é"éîâä íà ÷ôúñðù à"òø éøáãá ïééò

÷ôñá íâ éåîéãä ìò åëîñù øàåáî [ì"ðä] 'îâäîã à"òø áúëå .äøåúä ïî úåìéèá ïäå úåìåâðøúä åáøòúðù ïôåàá ÷ø åà ,ãçá

,àúééøåàãá åéìò êåîñì ÷äáåî ïîéñ áùçð úåëéúçä ìù éåîéãä ïéàù è÷ð éúìôå éúøëäå .àúééøåàã ÷ôñ äæù óà ,øùë âãä íà

ïéà äîì ô"åëä áúë àìå] .úåëéúçä ìù éåîéãä ìò ïðéëîñ æà ,äøåúä ïî áåøá åìèáå íéùáëä åà úåìåâðøúä åáøòúðùë ÷øå

îâäî çéëåäì.[éåîéãä éðäî àúééøåàãî íâù ì"ðä '

למד שהש"ך יט] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב בחיתוכן. מתאימות שהחתיכות בזה דסגי משמע קא] [סוס"י בשו"ע דגם שם כתב הש"ך .25

את מדמין, מה בו מפורש שלא קורקבן גבי ח מסעיף ולא החיתוכים, את שמדמין בשו"ע מפורש ששם כבש, ראש גבי ט מסעיף זאת

השומן. מראה את או החיתוך

ומכוונות במראה דומות תרתי, כוללת ומכוונות דומות שהחתיכות השו"ע שלשון ביאר טו] [ס"ק כבשים ראשי גבי ט] [סעיף והט"ז

מבררינן. לברורי שאפשר דכל אלא לעיכובא, זה שאין כתב אך בחיתוך,
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íéîåãíéîåãíéîåãíéîåã íðéàíðéàíðéàíðéà íéðá÷øå÷íéðá÷øå÷íéðá÷øå÷íéðá÷øå÷ øàùùøàùùøàùùøàùù úåàøìúåàøìúåàøìúåàøì ïðéòáïðéòáïðéòáïðéòá éàéàéàéà

ö"àå ,åæä úìåâðøúì íéàúî èçîä äàöîð åáù ïá÷øå÷äù ïéòì äàøðù äæá éâñã òîùî æ"èäå ê"ùä ,ò"åùä éøáã úîéúñî

.åì ïééåàø ïðéàù úåàøìå åæ úìåâðøúì íéðá÷øå÷ øàù úååùäì ö"à ïëå ,ïäì íéàúî åðéàù úåàøìå úåìåâðøú øàùì åúååùäì

.íéîéàúî íðéà íéðá÷øå÷ä øàùù íéàåø åðàù ïôåàá øáåãîù úåèéùôá áúë [æ ÷"ñ] éúìôå éúøëä íðîà26ú"åùá áúë ïëå

.[à"ùøäî ïåéìâá àáåä] íéãøå úðéâ

åðéðîæáåðéðîæáåðéðîæáåðéðîæá åæåæåæåæ äçëåääçëåääçëåääçëåä ìòìòìòìò úåëîúñäúåëîúñäúåëîúñäúåëîúñä

.øëéðå ìåãâ ùøôä àäé íà àìà â"äëá øéúäì åðì ïéàå ,ë"ë ïéàé÷á åðà ïéà äúòã øúéäå øåñéà øôñ íùá [åè ÷"ñ] æ"èä áúë

ïåéîã ìò ìáà ,äàøîä úàååùä ìò àåä åððîæá ïðéëîñ àìã àäã [ç ÷"ñ íù] äùéøôä íùá [ã ÷"ñ âô ïîéñ] æ"èä áúëå

.íéùáëä éùàø éáâ [ïàë] ò"åùá àáåäù ïùãä úîåøúäî íâ ïë ãîìå ,æ"äæá íâ ïðéëîñ êåúéçä

úå÷ôåñîä úåëéúçä øàù ïéîãî íàã áúëù ä"åà øôñ éøáãî àéáä [è÷ ÷"ñ äáåùú éëøãá àáåä ïîéñä óåñ] äãåäé ãéä

.åðéðîæá íâ æ"ò ïéëîåñå ÷äáåî ïîéñ æ"ä ,úåîåã ïðéàå27

למעלה. שהובא וכפי בדאורייתא ולא בדרבנן רק דמהני הכו"פ כתב זה באופן גם .26

דאורייתא. בספק להתיר מובהק סימן זה אין זה באופן שאפילו הכו"פ דברי הבאנו ולעיל .27



 שאלות לחזרה 
  טבת תשפ"אעל החומר הנלמד בחודש 

 קא -יו"ד הלכות תערובות סימן ק 
  מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

 ---------------------------------------- 
 סימן ק סעיף א

  שיהא על דבר שם בריה?התאים דבעין ד' מהן   .א

 ם יש להם דין בריה, ומה הטעם; באר באלו דברים דלהלן הא  .ב
   ) מלה?1
  ) עוף טמא?2
  ) גיד השה?3
  ?אבר מן החי) 4
  ?ביצה שיש בה אפרוח) 5
  ?עוף טהור שתבל או שטרף) 6
  ?שור הסקל) 7
  ?חטה של איסור) 8
 ֵחלב? ) 9

 ) מה הטעם דבריה איה בטלה אפילו באלף?1  .ג
  רבן?) הא דבריה איה בטלה האם היא מדאורייתא או מד2
  או לא? ההאם בטל -) ספק אי הוי בריה 3
 או לא? הא איסור האם בטל) דבר שהוא ודאי בריה וספק אם הי4

 האם בטלים או לא? -) מלים הגדלים בקמח ובפירות, לפי שפירשו או אחר שפירוש 1  .ד
  לא?האם בטל או  -) אבר מן החי שהוא פחות מכזית 2
 יה או לא?האם הוי בר -) ביצה שיש בה טיפת דם 3

  
  בסעיף 

דבר איסור שהוא בריה כגון עוף טמא או מלה וכיו"ב, שתבשל עם היתר, מה דין המאכל   .ה
 והרוטב, כשמכיר האיסור או כשאיו מכירו? 

 ירך שתבשל עם גידו, מה דין החתיכות והרוטב;  .ו
  ) כשמכיר הגיד, ויש ששים גד שמו או כשאין ששים גד שמו?1
  יכה? ) כשהשומן דבוק בחת2
 ) כשאיו מכירו?3

 ) מהו מחלוקת הראשוים בידון שימוח הגיד ואיו יכר, ומה הטעם?1  .ז
  ) איך פסק המחבר בשו"ע?2
 היה שם ששים ויש רוב? ) ומה הדין בשפך ואין ידוע אם3

 ) מה הדין בפרעוש שקפץ לתוך המאכל ואי אפשר לסה?1  .ח
  פן שאין יפוח בגמיאה?) ומה הדין אם פלה לתוך הכף שהרוטב חם, באו2
 יש להקל בהפסד מרובה? ) והאם3

  
  גסעיף 

 שם בריה ואבדה?מה הדין בקדירה של מרק שפל   .ט
  

  דסעיף 

שלש או יותר, מה דין הירקות, הבשר ומי  ,שים ,ירקות מבושלות שמצא בהם תולעת  .י
 טעם?השלקות, ומה ה

  
  אסעיף סימן קא 

 א?אה, כגון בילה, האם בטלה או ל) חתיכה הראויה להתכבד שאיה מאיסורי ה1  .יא
) חתיכה הראויה להתכבד שכבר אסורה בהאה, כגון בשר בחלב, האם מיקרי ראויה 2

  איה בטלה, ומה הטעם?להתכבד ו
) חתיכה הראויה להתכבד שכבר אסורה בהאה, האם אוסרים תערובתן גם בהאה, 3
 האם מותר למוכרן לגוי?ו

 אסור רק מדרבן? דבר שאיו) האם יש דין חר"ל ב1  .יב
  כגון בשר שתעלם מן העין?) ומה הדין אם איו רק חומרא דרבן, 2



  ומה הטעם?  ספק אם היא ראויה להתכבד? ) ומה הדין אם הוא3
 אם הוא איסור? דין אם הוא ודאי ראוי להתכבד וספק) ומה ה4

  
  בסעיף 

 אין דין חר"ל אלא אם כן איסורה מחמת עצמה;  .יג
  חמת מיתה? תבלה מב) מה דין 1
  האם קרא איסורה מחמת עצמה, ומה הטעם? -בשר בחלב ) 2
  האם יש לה דין חר"ל?  -ע"י כבישה  כגון שאסרה -) בשר בחלב דרבן 3
 האם יש לה דין חר"ל? -) כחושה 4

 אין לה דין חר"ל?) חתיכה שאסרה מחמת שקיבלה טעם מאיסור, מה טעם 1  .יד
 חר"ל, ומה הטעם?יש לה דין ) חתיכה שלא מלחה, האם 2

 ) גביה שהועמדה בחלב טריפה שתערבה, האם הוי חר"ל, ומה הטעם?1  .טו
  ) מאי שא גביה זו מסתם גביה של גויים דלא מהי בה ספק ספיקא?2
) המעמיד בעור בילה האם הוי איסור מחמת עצמו או מחמת שקיבלה טעם איסור, ומה 3

  ההוכחה?
האם הוי  -איסורה מחמת עצמה או מחמת איסור אחר ש - חה או יבשה ל -) גביה 4

  חר"ל? 
  ) איסור תערובת חלב טמא, האם הוי חר"ל, ומה הטעם?5
 האם בטל או לא, ומה הטעם? -) סתם גביות של גויים שתערבו בין הכשרות 6

איסור מחמת  עיסה שאפתה בתבית שהיה בה בשר בחלב בעין, האם מיקרי העיסה) 1  .טז
 עצמו או מחמת איסור?

שתי ) אם אפו שי עיסות בשתי תביות כאלו ועוד שבעה בתביות רגילות, האם 2
  העיסות האלו מיקרי חר"ל או שבטלים ברוב?

 איו מיו וצריך ששים? אם קראים מין במיו או מין בשה -) חמאה ושומן 3

 ר"ל?די קליפה, האם מיקרי ח) חתיכה שלא אסרה רק כ1  .יז
 הוי חר"ל ואיה בטלה?  ) כל קליפה האם2

  
  גסעיף 

בדיי חר"ל, האם צריכה להיות ראוי להתכבד עתה מיד או רק משום שיעור קט ליה,   .יח
 א שיעור שראוי להתכבד?שיה

 תרגולת בביצתה שתערבה באחרות;  .יט
  הטעם? ) האם מיקרי חר"ל ואיה בטלה, ומה1
  לא טלו ממה המעיים? ) ומה הדין אם הסירו הוצות ועדיין2
 ואיה בטלה, ומה הטעם?) האם הוי דבר שבמין 3

 האם מיקרי חר"ל?) תרגולת שאיה מבושלת וחתיכה גדולה, 1  .כ
  ) ומה הדין בהפסד מרובה?2
  ל? אם מיקרי חר"ה -הופשט מעורו או שלא פשט ש - ) כבש שלם 3
 חר"ל, האם בטלה או לא?) טריפה שמצאה אחרי שעשה 4

האם מיקרי של בהמה, של עגל, של עופות, שחרכו שערותיהם או לא חרכו,  ) ראש1  .כא
 חר"ל?

  ר האם חשיב חר"ל, ואמאי?) לשון של שו2
) רגליים של עופות, של אווז, של בהמה דקה, שטלו טלפיהן או לא, שהוחרכו עורן או 3

 בי חר"ל או לא?לא, האם חשי
  

  דסעיף 

 האם הוא ראוי להתכבד?) שומן הכתא 1  .כב
  וי להתכבד?) הדרא דכתא האם הוא רא2

 א ראוי להתכבד?) עור שומן אווז האם הו1  .כג
 ן אם חתכה עור האווז?) ומה הדי2

  
  הסעיף 

 בד?) קורקבן של תרגולת או של אווז, האם הוא ראוי להתכ1  .כד
בטלה, האם משום שאיה בריה או משום שכבר  -) מה הטעם שבריה שיטל ממה קצת 2

  בד?איה ראויה להתכ
 האווז, האם הוי חר"ל? ) בשר האווז שעל החזה, אחר שהופשטה3

  



  וסעיף 

 אבדה צורתן, האם הוי חר"ל?בריה וחתיכה הראויה להתכבד שחתכו או תרסקו עד ש  .כה
  חתיכה הראויה להתכבד?) ומה הדין אם לאחר שתרסק שאר 2
  רסק בשבילו? סק או למי שתואם תכוין לרסק כדי לבטל האיסור, האם מותר למר) 3

 יה, האם בטלה או לא?חתיכה הראויה להתכבד או בריה, שתערבה בשלא במ  .כו
  

  זסעיף 

 ) אם חתכה חתיכה אחת, האם כולם מותרין, ומה הטעם? 1  .כז
 היא עצמה מותרת, ומה הטעם?) והאם 2

 ) מה הדין אם חתכו רובן? 1  .כח
  ) מה הטעם איו בטל ברוב? 2
 ומדוע?ם לא רצה הט"ז ללמוד, ) איזה טע3

  
  חסעיף 

 גולת עם אחרות, מה עושין?קורקבן שמצא קוב ותערבה אותה תר  .כט
  

  טסעיף 

ראש כבש שמצא טריפה, ולא ידוע מאיזה כבש הוא, והקיפו הראש לצוואר של אחד   .ל
 כולן מותרות? מהכבשים ומצא דומה, האם

  
  
  
  

  א"תשפ טבת בחודש הנלמד בחומר למעשה הנוגעות שאלות
  קא – ק סימן תערובות הלכות ד"יו

  ק סימן
 .טמאים ממינים קצת בהם שמעורב שנודע סרדינים  .א
 :כולם דין מה .1
 .הדגים דין מה, להכירם ניתן ולא. טמאים דגים בהם מעורבים שהיו ונודע , דגים בישלו אם וכן .2
 חייחם. היו לא שכבר אחרי רק שנתערבו או, חיים היו כשעדיין נתערבו הדגים אם הבדל יש אםה .3
ו א ,העור, או את הראש, או שהסירו מהם את לגמרים האם יש חילוק אם הסרדינים  עדיין שלמין .4

 או את הסנפירים. ,את הזנב
 אם שונה הדין כאשר הדגים נחתכו, או שבבישול נתפרר מהם קצת, או שנשארו שלמים אלאהוכן  .5

 שנתרסקו קצת, או שנתרסקו לגמרי.
 בתוך מרק ירקות או מאכלים אחרים.הדגים מה הדין אם בישלו את תערובת  .6

  
à"ñ], ÷"ñå ,ä"÷ñ ê"ù  à"÷ ïîéñ ê"ù ,á"ñ ,íù ã"ôù ,åñ"é÷ôù ,çéá ,íù ã"øâä øåà""÷ ïîéñ àà 

.['â ïéã â"ð ììë à"îëç ,æ"é÷ñ  
  

, יתוברי מתחילת אסור שיהיה הבריה מתנאי אמנם ,בטיל לא באלף אפילו, מינו באינו ובין במינו בין  .א
 .חיות בו היה קורומשב והיינו, חיות בו ושיהיה ,שלם ושיהיה, עליו שמו אין יחלק ושאם
 א"וברע, קטן ראב ממנו נחתך' שאפי ך"בש ומבואר, שלם אינו ואם ,שלם שיהיה הוא הבריה שמתנאי אלא

 ך"שה לדעת גם מ"ומ, בריה ודין מעלת ליוע יןא כבר להתכבד וראוי גדול ייןדע הוא וגם, מספק רק בזה מיקל
  .בטיל שלא ד"בשפ רמבוא, יריופסנ מנומ נטלו רק אם

 
 



, ע"ד נשאר בצ"בשפ, ואם רק נתפורר ממנו קצת בשעת הבישול בכמות כזו שהדרך והרגילות להתפורר בשעת הבישול

 .א כתב שנחשב עדיין לבריה"ובחכמ

סק לגמרי א כתבו שרק אם נתר"ד וחכמ"ובשפ, ך שכבר לא נחשב בריה"מבואר בש, ואם הוא עדיין שלם אלא שנתרסק

 .עד שנאבדה צורתו

 

 .א להכירם"וא, שנתערבו בהיתר כשהם שלמים, טבל זיתים של ערלה או צימוקים או, ענבים  .ב

 .האם בטלים .1

האם , ויש רוב כנגדם, ונתערבו כשהם שלמים בדגים או מאכלים אחרים, וכן מי שנדר מדגים מסוימים .2

 .בטלים

או שעבר זמן מאז , ו בעולם בשעה שנדר מהםהאם יש הבדל בין אם אותם דגים שנדר מהם כבר הי .3

 .ועכשיו נולדו דגים אלו, שנדר

 ].ב"ג פ"ג לעיל פתיחה ח"פמ, ד"יד יהודה ארוך סק, ה"ד ביאורים סק"חו, ד"ד סק"שפ, א"ס [

 לענין ביטול לא, שלגבי דיני ברכות חשיבי לבריה, שהם שלמים' לכן פירות אפי, מאחר שמתנאי הבריה שהיה בו חיות .ב

 .חשיבי בריה ובטלי

שיש להם ' אפי, ולכן מי שנדר ממיני דגים מסוימים, ואיסורו מחמת עצמו, וכן מתנאי הבריה הוא שיהיה נוצר באיסורו

שודאי שאותם דגים , אם נדר ממין דגים וכבר עבר זמן רב ממתי שנדר' ואפי, לא חשיב איסורו מחמת עצמו, חיות

מ מאחר ולא חשיב אסור מחמת "מ, ואפשר שנחשבים לנוצר באיסור,  שנדרשנמצאים עכשיו בעולם נולדו רק אחרי

 ].ד"ד סק"כמבואר בשפ. [לא חשיב בריה ובטל, עצמו

 

 . מה דין המרק, כנפיו והצליח להוציא אותו ללא, ונפל לתוכו זבוב', בישל מרק ירקות וכדו  .ג

  ].א"ד סק"שפ, ב"ת סק"פ, א"ז סק"משב, א"ס[

אבל רק של ,  ג  שלא בטיל"מבואר בפמ, לדעת המחבר מיהת, ואם אין בה כזית, חשיב בריהא שאבר מן החי "מבואר בס  .ג

לא חשיב אבר , ואפילו באותם שרצים שלוקין על אברים שלהם אפילו בכל שהוא] א"ד סק"כמבואר בשפ[, טהורה

 .מות שאסרה תורהאו את כל הכ, דכל מה שחשיב בריה אינו אלא אם יש בו את כל הכמות כמו שנוצר, שלהם לבריה

 

 . עירבו כמות גדולה מאוד של ביצים  .ד

, מבחוץ שיש בתוכה אפרוח כ שמיד בתחילה כשהקליפה היתה רכה הבחינו באחת מהן"נודע אח .1

 .מה דין כל הביצים

 .מה הדין אם הבחינו מבחוץ רק שיש בה דם .2

 . כל הביציםמה דין, כ שאחת מהתרנגולות מתה"ונמצא אח, לקחו מלול של תרנגולים כמה ביצים .3

 .ל אם מצאו שאחת התרנגולות היתה טריפה"מה הדין בהנ .4

 

, ח"ך שם סק"ג וש"ו ס"סימן פ, א"יד יהודה קצר סק, א"ד סקי"שפ, א"ז סק"משב, ב"ך סק"ש, א"ז סק"ט, א"ס [

 ]י"וסק

ינו נחשב ך  כתב שאמנם נראה שגם ביצה שיש בה אפרוח א"ובש, במחבר מבואר שביצה שיש בה אפרוח נחשב בריה .ד

אבל בביצה שיש בה דם אין , שכל הבריה היא רק מחמת האפרוח שבה' מ מסיק שבביצת אפרוח אין להקל אפי"מ ,בריה

 .להחמיר להחשיב את הביצה עצמה לבריה

שאסורה מחמת , אבל ביצה של תרנגולת טריפה או נבילה, אמנם זה רק בביצה שהאיסור שבה הוא רק מחמת הדם שבה

 ].ג"ו ס"ע בסימן פ"כמבואר בשו[בה לבריה יש להחשי, עצמה



, שגם עצם האיסור עצמו הוא רק מדרבנן' אפי, שכל איסורה הוא רק מדרבנן, ביצת נבילה שנולדה סמוך למיתתה' ואפי

 .ז"כ במשב"כ. מאחר והם בריה לא בטלי

בריה של דבר , ה ובטילאם דבר האסור מדאורייתא אלא שאין לוקין עליו לא חשיב ברי' ד שאפי"מבואר בשפ וביותר

בסימן [ך "אלא שבש .בריה א מוכח דסובר דאם אין לוקין עליו לא חשיב"אבל בביאור הגר .חשיב בריה, האסור מדרבנן

 .כי הרי אין בביצה חיות, ע על המחבר שכתב שלא בטילי"נשאר בצ] י"ו סק"פ

 

 .'וכדו,  מרק ירקותאו, א"תפו, אורז, ראו שנפל זבוב או מעופף אחר לתוך קדרה של טשולנט  .ה

 .מה דין הטשולנט .1

 .מה הדין אם חיפש בכל הקדרה ולא מצא את הזבוב .2

 .האם יכול לאכול את השאר, אם לפני שחיפש כבר הוציא חלק מהאוכל ואכלו .3

 .לבדוק אותו היטב ולאוכלו, האם יכול להוציא לפחות חלק מהאוכל .4

 וכן אם ראה שמשהו נפל אבל אינו, מסתפק אם נפל לבין, בטוח שנפל לתוכו האם יש הבדל בין .5

 .בטוח מה נפל

 

ד ביאורים "חו, ב"א סק"ך סימן ק"ש, ג"וסק, א"ת סק"פ, ג"וסק, א"וסק, ד שם"שפ, י"וסק, ז"ך סק"ש, ג"ס[

 ].ז"ד סקט"ז בסימן פ"ועיין משב, ב"יד יהודה קצר סק, ד"פליתי סק, ה"ת סק"פר, ה"סק

, י סינון"א להתיר את המאכל ע"ך כתב שרק באופן שא"אמנם בש, הכל אסור, קדרה שנפל לתוכה חיה ונאבדה .ה

ת שבבריה "כ בפר"וכ, א לסננו היטב הכל אסור"וכן אם זה מאכל עב שא, ד שם חילק בין בריה גדולה לקטנה"ובשפ

ר מ מבוא"אלא שמ - .כתב שתולעים קטנים לא מועיל להם סינון] ז"ד סקט"בסימן פ[ז "ובמשב- .קטנה לא מהני סינון

 .ומותר, ואם לא מוצא בו תולה שהאיסור נשאר בשאר האוכל, ת שיכול לסנן מקצת מהמאכל"בפר

, כ"כל שלא נפגמו אח, שהם דברים המאוסים מחמת עצמם', כינה וכדו, תולעים, כזבוב, שהשרץ שנפל הוא מאוס' ואפי

 ]ש"י שמתירים עיי"מאירות והחו דלא כהפנים, א"ד סק"כ השפ"כ. [אוסרים

 .שמאחר ועיקר איסורו הוא דאורייתא ספיקו אסור] ב"א סק"סימן ק[ך "מבואר בש,  נפלובספק

 

 .ואחרי שעשה מהם סלט פירות התעורר לו ספק שמא באחד מהם ראה תולעת, מי שלא בדק פירות מתולעים   .ו

 .האם יכול לאכול את סלט הפירות .1

, תולעת ספרים זעירה פנימה וראה שנפלה, צלחת מרק או טשולנט וכן מי שהחזיק ספר פתוח מעל .2

 . מה דין המאכל, מצאה ולא

 .מוצאה וקפצה כינה לתוך המאכל ואינו, וכן מי שבדק ראש של ילד מכינים קרוב לאוכל .3

 ברור' יש בתוכו תולעת וכדו על סמך שאם האם יכול לאכול פרי, אם הפירות עדיין שלמים .4

 .שתתרסק בלעיסה  שלו

, או שראה שמשהו נפל, שמסתפק אם נפלה לבין, לתוכו עתבטוח שנפלה תול האם יש הבדל בין .5

 .אבל לא בטוח מה זה היה

פליתי , ה"ת סק"פר, ה"ד ביאורים סק"חו, ג"וסק, א"ת סק"פ, ג"וסק, א"וסק, ד שם"שפ, י"וסק, ז"ך סק"ש, ג"ס [

 ].ב"יד יהודה קצר סק, ד"סק

ד דתולעים "ז דנו הפליתי והשפ"ולפי, ברייתוע שאחד מתנאי בריה דלא בטיל זה רק אם אסור מתחלת "מבואר בשו  .ו

אבל היד יהודה , מאחר שאינם אסורים מתחלת ברייתם לא יחשבו לבריה, הגדלים במים שאסורים רק אחרי שפירשו

אבל , ד כתבו דהיסוד של נולד באיסורו אינו אלא הגדרה וסימן שאיסורו מחמת עצמו ולא מחמת סיבה צדדית"והחו

מאחר ומה שלפני , ועוד דנהי נמי שאסורים רק אחרי שפירשו, אפילו שלא נולד עמו נחשב בריהכשהאיסור הוא בגופו 

נמצא שאסורים מתחלת ברייתם בשעה , שפירשו מותרים הוא כי אין עליהם עדיין שם תולעים אלא שם אוכל עליהם

מ חשיב  "מ ,ומותר להרגם בשבת, וכן כינה שנפלה לתוך מאכלים אפילו שאינם פרים ורבים. שפירשו וקיבלו שם תולעים

 ]כמבואר בפליתי [בריה ולא בטילי 

 



÷ ïîéñ"à 

 .כ נודע שאחד מהסירים היה חלבי בן יומו"ואח, יחד ועירבו אותן, בישלו פרוסות של בשר בכמה סירים. א

 .מה דין כל הבשר. 1

 .או בשר עוף האם יש הבדל אם הבשר היה בשר בהמה .2

האם יכול למכור את , וקצת מבשר בהמה והרוב היה מבשר עוף, חד בקדרה חלבית בת יומהאם כל הפרוסות התבשלו י. 3

 .זה לגוי

 .בת יומה כ שאחד מהמחבתות היתה חלבית"ונודע לו אח, מה דין מי שטיגן שניצלים מבשר עוף בכמה מחבתות. 4

ד "חו, ג"א סק"רע, ו"וסק, ה"יד יהודה קצר סק, ג-ד ביאורים א"חו, ד שם"שפ, א"ך סק"ש, ד"ז סק"ט, ב"ס, א"ס[

  ].ג"ג ל"א נ"חכמ, א שם"הגהות הרע, ג"ז ביאורים סק"סימן פ

ואחרי  – .ח נחשב לענין זה כאיסורו מגופו"מ גם בב"חתיכה הראויה להתכבד אינה בטילה רק באופן שאיסורו מגופו ומ .א

וגם , א שגם איסור דרבנן אינה בטילה"רמ ומבואר ב-ך "כמבואר בש, נאסרת התערובת כולה גם בהנאה, ח לא בטיל"שהבב

 . ח שנאסר רק מדרבנן נחשב לאיסורו מחמת עצמו לענין זה"בב

וכל שראוי רק לגוי אין , החתיכת בשר התבשלה בקדרה החלבית ונאסרה כבר לא היתה ראויה לישראל אלא לגוי שאחרי' ואפי

øäç íâ äàðäá ÷ø øéúé ìåèéáä íà ìáà "ìéèá ì ,ë" ë– .טילמאחר ולכשיתבטל יהיה ראוי לישראל לא ב, עליו שם ראוי להתכבד
îôä"â .–åçá øàåáî ïðáøã éøúáå "øäçù ã"ìéèá ì. 

  

 

הטבילו בשוקולד חלבי  כ שאת חלקן"ונמצא אח, בשוקולד חלבי האפיה הטבילו אותן ובגמר, אפו כמות עוגיות. ג

 . שהומס בקדרה בשרית בת יומה

 .מה דינן, עירבו את כל  העוגיות ביחד. 1

מה , רוטב שנעשה מירקות של שביעית שעבר זמן ביעורם ועל חלק מהבורקס שפכו, עם רוטב וכן בורקס הנאכלים רק. 2

 .דינם

ג הגבינה הצהובה "או שהבצל שהניחו ע, הגבינה הצהובה לא היתה כשרה ובחלק קטן מהן, פיצות וכן עם הכינו הרבה. 3

 .מה דין כל הפיצות, נחתך בסכין בשרי בן יומו

הגהות , ז"ד ביאורים סק"חו, ה"יד יהודה ארוך סק, ד"וסק, ג"ז סק"משב, ד"וסק, ג"ז סק"ט, ג"ת סק"פ, ב"ס [

  ].אמרי בינה שם

י "ורק מחמת וע, והאיסור מצד עצמו אינו ראוי להתכבד, במקום שרק חלק מהמאכל הראוי להתכבד עשוי מאיסור .ג

 .ו לכמה אופניםיש לחלק, המאכל ראוי להתכבד

ד שכל "ת ובחו"מבואר בפ,  והוא החשיבות שבמאכל, שהוא ניכר והוא חלק מהמאכל' אפי, אם האיסור אינו עיקר המאכל

ומאחר ומחמת עצמו אינו ראוי , לא נחשב התוספת של הטעם והחשיבות כחלק מהדבר, שהמילוי עצמו אינו עיקר המאכל

 .בטיל, להתכבד

נראה מדבריהם שכל המאכל נחשב , ר עצמו מקבל כל המאכל חשיבות של ראוי להתכבדי האיסו"אבל במקום שרק ע

 ].ד שם"על החו[כ בהגהות אמרי בינה "וכ, אם האיסור עצמו אינו ראוי להתכבד' מחמת זה לראוי להתכבד ואפי

שיעור שראוי תלוי אם בכמות של האיסור בפני עצמו יש , ז שאם חלק מהמאכל איסור וחלק היתר"לדעת המשב' ואפי

אבל כאן , ולכן לא מצטרף חלק אחד עם השני, זה רק בדבר התלוי בכמות אבל כל חלק כשלעצמו הוא מאכל, להתכבד

 .לא בטיל, שזה נותן את עיקר חשיבות המאכל נהפך כל המאכל לראוי להתכבד מחמתו

 

 או שאין עליו, יין לא הוכשרואחד מהם מילא בטעות בכבד שעד, 'כמות של כרובים ממולאים בכבד או וכדו הכין  .ד

 .השגחת כשרות

 .ן כל הכרובים הממולאיםמה די .1

הכניסו בטעות צימוקים של ערלה או  ובחלק מהן', צימוקים וכדו, אגוזים, וכן עוגיות הממולאות בשקדים .2

 .'שביעית וכדו

 .'וכדו, שביעית, של ערלה הריבה עשויה מפירות וכן סופגניות שנתערבו ובחלקן .3

 .ומקצת מהירקות שבתוכם היו של שביעית אחרי הביעור,  שמילאו אותם בירקות ואורזוכן פלפלים .4



 .כאשר מקצת מהפלפלים עצמם היו של שביעית ,ומה הדין להיפך .5

 

, ז"ד ביאורים סק"חו, א"ה וסקי"יד יהודה ארוך סק, ד"וסק, ג"ז סק"משב, ד"וסק, ג"ז סק"ט, ג"ת סק"פ, ב"ס[

  ].'ג י"א נ"חכמ, ב"ד סקי"שפ

 .ובטיל, ולא חשיב ראוי להתכבד, כבדים שלא הוכשרו כל איסורם הוא רק מחמת הדם שבלוע בתוכם .ד

ד "לכאורה לדעת החו, מאחר והכבד הוא עיקר המאכל, ונתערב, אבל כבד מבשר ללא הכשר שמילאו אותו בתוך פלפל

נחשב , יקר המאכל וביחד הכל חשובמאחר והוא ע, שהמילוי כשלעצמו אינו חשוב' אפי] ג"ת סק"והפ, ז"ביאורים סק[

 .ולא בטיל, ל"ביחד לחהר

אם מחמת שהוכנסו לתוך מאכל חיצון , קטנות שכשלעצמם אינם חשובים כתב שגם חתיכות] א"ארוך סקי[וביד יהודה 

 .נחשב לראוי להתכבד ולא בטיל, הם נדבקים ונחשבים כחתיכה אחת ונהיו למאכל חשוב

' אפי, אם נתערב לפני שמילאו אותו, אלא שהפלפל החיצוני הוא של שביעית ונתערב, רולהיפך אם המילוי עצמו הוא כש

, ל"שעכשיו נחשב הפלפל עצמו כולו לחהר,  אבל אם נתערב רק אחרי שמילאו אותו-ודאי בטיל , שעומד להתמלא

ז "ציין למשב] א"ארוך סקי[אבל ביד יהודה - .ולא בטיל נראה שעכשיו כבר נחשב לראוי להתכבד] ל"הנ[ז "במשב

י המילוי נהיה ראוי "לא מהני שע, שמתבאר בדבריו שמאחר ומחמת עצמו אינו ראוי להתכבד] א"י סק"בסימן ק[

 ].י"ג ס"כלל נ[א "ובחכמ, וכן נקט ביד יהודה שם להלכה, ובטל, להתכבד
 

 .ונתערבו ,ם"או מחלב עכו, י נכרי"שחלקם נעשו ע ,משולשי גבינה. ה

 .מה דין הכל (1

 .כשרים והחומרים המייצבים שלה אינם, אבל הגבינה עצמה היתה ללא הכשר, מה הדין אם החלב היה של ישראל (2 

 .מה דינן, שנתערב בהם מיעוט ללא הכשר, וכן חתיכות גלידה מוכנות (3 

 ן הליקרונודע שבאחד מהבקבוקים שמהם הכי', והכין כמות של כוסיות לחיים עם ליקר וכדו, וכן מי שעושה שמחה (4 

 . לא היה כשר
 

  ].ה"יד יהודה  ארוך סק, ד"באר היטב סק, ז שם"משב, כ"נקוה, ד"ז סק"ט[

, ל אינו נחשב לאיסורו מגופו"לענין חהר] ד"סק[ז "ח והט"לדעת התו, ם נחלקו בזה הפוסקים"י עכו"גבינות שנעשו ע .ה

ל נחשבים "ם גם לענין חהר"גבינות עכו, כ"והנקוה, ה"אבל לדעת האו, שיש רוב גבינות כשרות בטילה כשודאיולכן 

 .לאיסורו מגופו ולא בטיל

, דמאחר וזה דבר חשוב הוה דבר שבמנין, שאפשר שלא תתבטל, מחמיר בחתיכת גבינה שלימה וחשובה] ד"סק[ז "ובמשב

 .ם אינה בטילה"שגם גבינת עכו, ל"ובזה מחמיר יותר מחהר

אבל אם היא חתוכה שקונים , שאז נחשבת גם לדבר שבמנין אינה בטילהולדבריו תלוי אם הגבינה שנתערבה נמכרת לבד 

ג "בכה, אבל מאחר שרק מצד דבר שבמנין לא בטיל, אפילו אם נגדירם כראוי להתכבד, אותה רק חבילות של כמה ביחד

 .בטל

ם שלו לא או מאכל אחר שרק החומרים המייצבי, וכן גלידה, ואם רק החומרים המיצבים של הגבינה לא היו כשרים

ה גם מעמיד נחשב "אבל לדעת האו, ובטל, ל אינו נחשב כאיסורו מגופו "כ כל מעמיד ביחס לחהר"לדעת הנקוה, כשרים

ז מעמיד "כתב שגם לדעת הט] שם[ז "אבל במשב, ז כן להלכה"ביאר שגם כונת הט] ד"סק[ובבאר היטב , לאיסורו מגופו

אם נתערב , הוא רק בגלל חומרים שמייצבים אותם, והגלידה, ל הגבינהולכן אם כל האיסור ש, אינו נחשב לאיסור מגופו

 .בטל

כשנתערב , עצמם נעשו כולו ממש מאיסור, או הגבינה, גם אם הגלידה] ל"ז הנ"המובא בט[ל "אבל לדעת המהרש

ראוי אינו נחשב ל, אם מצד עצמו אין מכבדים בו כדי שביעה, הראוי להתכבד' דכל מאכל אפי, באחרים בטל ומותר

 .ובטל, להתכבד

ביד , ונתערבו כוסיות כשרים ביחד עם כוסיות ללא הכשר, ולענין כוסיות של משקאות חריפים שרגילים לכבד בהם

לשיטתו שכל מילוי שנעשה מפירורים מאחר ומתדבק ' ואפי, הוכיח שאינם נחשבים לראויין להתכבד] ה"ארוך סק[יהודה 

 ].ע"וצ, גבינה, ד לענין חביות חמאה"ז סק"ין משבועי. [זה שאני, י החיצון נחשב לאחד"ע

 



 ואחרי שעבר זמן רב מפסח ודאי שרוב העוגיות הם מאחרי פסח ומיעוטן, מאפיה שמוכרת עוגות ועוגיות  .ו

 .נאפו לפני פסח

 .האם מותר לקנות מהם .1

 .כל העוגות מה דין, וכן מי שאפה עוגות ונודע לו שחלק מהקמח הוא קמח מחמץ שעבר עליו הפסח .2

 .ונתערבו הקציצות ,וחלק מהקציצות נעשו מירקות של שביעית, וכן מי שטיגן קציצות מירקות .3

 וכן אם. נתערבו העוגות אחר האפיה לבין, נתערבו שקיות הקמח לפני האפיה ל בין"האם יש הבדל בהנ .4

 .כ טיגן מהם קציצות"ורק אח, יחד בהתחלה חתך את ירקות ההיתר וירקות האיסור

ורק אחרי  ,או מהירקות של שביעית, נודע לו מתערובת הקמח שעבר עליו הפסח יןהאם יש הבדל ב .5

 .  לבין נודע לו כל זה רק אחרי שאפה וטיגן, את הירקות וטיגן, את הקמח לו אפה שנודע

כל מיני מוצרים וגם  ל אם גם באותן עוגות שנעשו מקמח שעבר עליו הפסח מעורבים"מה הדין בכל הנ .6

קצת ירקות  וכן אם בתוך הקציצות מעורבים, מיעוט או חצי כנגד הקמח האסור אלא שהם, קמח חדש

 .מותרים או חומרים אחרים אך הם מיעוט כנגד הירקות האסורים

 ].ה"יד יהודה ארוך סק, ז שם"משב, ד"ז סק"ט, ד שם"שפ, ח"ך סק"ש, ג"ס, א"ס[

אם החמץ ,  ולכן גם חמץ שעבר עליו הפסח].א"כמבואר ברמ[ל אינה בטילה "גם באיסור דרבנן נאמר הדין שחהר.ו

אמנם , אינם בטלים, וכן ירקות של שביעית אחרי זמן הביעור שהם במצב שראויין להתכבד, במצב שראוי להתכבד

כ נהיה "ורק אח, שאם בשעה שהאיסור התערב עדיין לא היה ראוי להתכבד ונתבטל] ח"ך סק"ג וש"מבואר בס[

ל "שמאחר וקיי] ח"ד סק"שפ[ג "אלא שמבואר בפמ, ניעור אלא נשאר מבוטלראוי להתכבד לא אמרינן שחוזר ו

אלא צריך שגם , לכן לא די בכך שכבר התערב כשעדיין לא היה ראוי להתכבד, שהידיעה היא הגורמת את הביטול

ק ולכן  ר, אבל אם נודע רק אחרי שכבר נהיה ראוי להתכבד לא בטיל, ידעו מהתערובת לפני שנהיה ראוי להתכבד

כ התערבו "באופן שהעוגיות שנעשו מהקמח המחומץ שעבר עליו הפסח כבר נאפו וכבר היו ראויין להתכבד ורק אח

או שהירקות היו חתוכים בשעה , אבל אם המיני קמחים התערבו עוד לפני האפיה, בשל אחרי פסח לא בטלים

או עשו מהירקות קציצות , גות חשוביםועו, כ אפו מהם לחמניות"אם אח' אפי, ולא היו ראויין להתכבד, שנתערבו

אם רק אחרי , ירקות טחונים או שהתערבו, וכן באופן שהתערבו כשעדיין היה קמח, אינם חוזרים ליאסר, חשובות

, מאחר ולפני שהתבטלו כבר חזרו להיות חשובים, שאפו מהם עוגיות או עשו קציצות נודע שמקצתם עשוי מאיסור

 . ורל דלא בטלי ואס"דינם ככל חהר

 

 

 .ונתערבה אחר הבישול ברולדות אחרות כשרות ,רולדת הודו שנתבשלה בטעות בקדרה חלבית  .ז

 .'כל פרוסה כמנה בפני עצמה או רק כמה יחד בצלחת וכדו כאשר מגישים. מה דין כל הרולדות .1

ואת חלקן בישלו בקדרה , כ בישלו אותן"ורק אח, לפרוסות דקות אם קודם חתכו את חתיכות הבשר .2

 .בת יומה חלבית

או שהיו חלקן של איסור , נתבשלו בקדרה חלבית וחלקן, א שמגישים כמות מהן ביחד"וכן חתיכות תפו .3

 .מה דינם, 'כגון שביעית וכדו

 ].ב"וסקי, ב"ד סק"שפ, ו"ך סק"ש, א"ג סי"א נ"חכמ, ו"ד ביאורים סק"חו, כ"נקוה, ז שם"משב, י"ז סק"ט, ד"ס[

כגון פרוסות בשר , אלא מכבדים רק כמה חתיכות ביחד, ם אותו בפרוסה וחתיכה אחת לבדאבל לא מכבדי, דבר שמכבדים בו .ז

גם כשהם פרוסות ] י"סק[ז "לדעת  הט, אותן ביחד א שמגישים"או כמה חתיכות תפו, חשובות שתמיד מכבדים בכמה ביחד

, ד"וכן מבואר בחו, התכבד ובטליםחולק שכשהם פרוסות ודאי אינם נחשבים לראויין ל] שם[כ "אבל הנקוה, ל"נחשבים לחהר

 .א"ובחכמ, ז"ובמשב

אפילו שהרגילות , ז מאחר ואפשר גם לחתוך אותם לחתיכות גדולות"לדעת הט, לפני שחתכו אותם, וכשהם עדיין הם בשלמותם

חתכו אותו כ י"כל שבפועל אח, כ"אבל לדעת הנקוה, ולא בטלי, עדיין נחשב לראויין להתכבד, היא לחתוך אותם לפרוסות דקות

, ובטל, גם כשהוא עדיין שלם אינו נחשב לראוי להתכבד, רק לפרוסות דקות ורק זה צורת הגשתם דהיינו כמה פרוסות ביחד

אבל , בטל, א שתמיד מגישים כמה ביחד כל אחד מהם שנאסר מאחר וכשהוא בפני עצמו אין לו מעלת ראוי להתכבד"ולכן תפו



, ע כל שנתערב בעודו גדול נחשב ראוי להתכבד ולא בטל"לכו,  גם בפרוסה אחת בלבדאם לפעמים מכבדים' רולדת הודו וכדו

כ לא חשיב ראוי "אבל לדעת הנקוה, ז עדיין נחשב לראוי להתכבד"לדעת הט, אבל אם תמיד מכבדים בכמה פרוסות ביחד

 .ז שם"כמבואר במשב. להתכבד ובטל

 

  .יכת בשר לא מבושלהטשולנט הבשרי עוד חת הכניסו בשבת בטעות לתוך קדרת  .ח

 .ושאר המאכלים שבקדרה ודין תפוחי האדמה, מה דין כל הבשר שבקדרה .1

 .מה דינם של החתיכות שהתפרקו ,אם חלק מחתיכות הבשר התפרקו במשך הבישול או כשהוציאו אותם .2

 .האם משנה לכמה ולאיזה גודל של חתיכות התפרקו חתיכות הבשר .3

 .האם אותה מותר לאכול,  בשר קטנהרק חתיכת אם מאחת מחתיכות הבשר התפרקה .4

 .האם יש הבדל כמה חתיכות בשר כבר התפרקו .5

, ד"ז סקי"ט, ז שם"משב, א"ז סקי"ט, ו"ביאורים סק' ד סימן ק"חו, ט"וסק, ח"א סק"רע, ז"ס, ו"ס, ב"ס[

  ].ג"ז סק"משב, ז שם"משב

סורו מחמת עצמו הוא כל שאין וגדר אי, חתיכה הראויה להתכבד שאינה בטילה זה רק אם איסורו מחמת עצמו .ח

מאחר וקיבל רק טעם , אפילו שנבלע בו מטעם של הבשר האסור, אבל שאר כל מה שבקדרה. איסורו מחמת בליעות שבו

  ].ט"א סק"כמבואר ברע. [ל ומותר"של הבשר לא חשיב חהר

, ראויות להתכבד אסורותאמנם גם הבשר עצמו שנאסר כולו לא כל חלקי הבשר נאסרו אלא רק החתיכות השלמות שעדיין 

, או אפילו לא התפרקו אלא נמעכו ואינם מכובדים, או בשעה שהוציאו אותם, אבל חתיכות בשר שהתפרקו בבישול עצמו

נ כי בין אם הם הבשר המותר וגם אם הם הבשר שנתווסף "מותרים ממ, אם כבר אינם בגודל ובצורה שראויין להתכבד

אבל , ]ו"ע ס"כמבואר בשו. [ראוי להתכבד בטל בשאר הבשר שהיה בקדרה ומותרמ מאחר והתפרק וכבר אינו "ונאסר מ

כמבואר . [ואסורים, שנתפרקו וקודם היו גדולים יותר לא בטלי' החתיכות בשר שנשארו עדיין ראויות להתכבד אפי

 ].ד"ז סקי"במשב

 שאם בהם הבשר האסור הרי ,נ"רק אותם חתיכות שהתפרקו מותרים ממ, וכשחלק מהבשר התפרק ואינו ראוי להתכבד

ולא תולים שהאיסור הוא , אבל שאר החתיכות שנשארו ראויות להתכבד אסורות, ש אם אינם מהבשר האסור"וכ, נתבטל

 ].ד"ז סקי"כמבואר במשב. [זה שנתרסק

ו ד שגם החלק שהתפרק וכבר אינ"כתב בחו, ושאר החתיכה נשארה עדיין שלימה וחשובה, ואם נתפרק חלק קטן מחתיכה

 .מ"שלא במקום הפס] ד"סקי[ז "וכן מבואר במשב, ראוי להתכבד לא בטל

 

ואינו יודע איזה  ,מהמחבתות היתה חלבית בת יומה ונודע לו שאחת ,שניצלים גדולים וקטנים בכמה מחבתות טיגן. ט

 .מהשניצלים טיגן בה

 .מה דין כל השניצלים .1

 .ו לאמספיק מכובדות א כמנות אם מסתפק האם השניצלים נחשבים .2

לבין מסתפק אולי האסורים , האם יש חילוק בין אם ברור לו שגם מהאיסור וגם מההיתר יש בכל הגדלים .3

 .הם רק הפרוסות הקטנות

 . מה דינו, כ נחתך שניצל אחד"אם אח .4

האם הם , אבל ראויים לאכילה, או שהטעם שלהם נפגם קצת, אם חלק מהשניצלים נשרפו קצת מחמת הבישול .5

 .מותרים

 .או הרבה, ב הבישול נתמעכו ונתרסקו קצתאם מרו .6

' בה ירקות עם מרק ואין ס הוציא שניצל אחד מהמחבת החלבית והכניס אותו לתוך קדרה אחרת שמתבשלים .7

 . ודין המרק מה דין השניצל, כנגדו

ד " שפ,ו"ך סקט"ש, ג"יד יהודה ארוך סקי, א שם"הגהות רע, א"ז סקי"משב, ד שם"שפ, ב"ך סק"ש, ז"ס, ו"ס, א"ס [

 ].ו"ביאורים סק' ד ק"חו, ט"א סק"רע, ד"ג י"א נ"חכמ, ז"א סקי"ביאור הגר, א"ז סקי"ט, שם



ובאופן שהספק מפני שכל התערובת של החתיכות , א שבטל"מבואר ברמ, כשיש ספק האם החתיכה ראויה להתכבד או לא .ט

ל ואינו "ם לראוין להתכבד ודאי נחשב לספק חהרלפנינו וכולם בכלל הספק האם הם מוגדרים לראוין להתכבד או אינם נחשבי

ך שתלוי לפי "וכן נראה בש, ]ת"כמבואר בפר ]אלא נמדד לפי הנראה כאן, צריך לחפש ולברר מה דעת אנשים אחרים על זה

 . דעת המורה

יין להתכבד ל וגם שאינן ראויות להתכבד ולא ידוע האם האיסור הוא מהראו"אבל באופן שהספק הוא כי בתערובת יש גם חהר

והגדולות דינם כספק , דתלינן שהאיסור בקטנות ובטלים, ג הכל מותר"שגם בכה] ב"סק[ד "כתב בשפ, או אינן ראויין להתכבד

ש אם היא "נ אם היא האיסור נתבטלה וכ"אותה חתיכה ודאי מותרת ממ, כ"ואם אחד מהם ידוע וברור שנחתך אח, ל"חהר

דכשאין ידוע האם האיסור היה מהחתיכות הראויות להתכבד או מהאינן , כתב] א"סקי[ז "אבל במשב, ]ו"כמבואר בס[, מההיתר

דרק כשידוע שהיה כאן , א שם חולק עליו דלא דמי"והרע, דומה לנחתכה חתיכה אחת שרק היא מותרת והשאר אסור, ראויות

ידוע מעולם האם האיסור אבל כשלא , נ"כשנחתכה חתיכה אחת רק אותה חתיכה מותרת ממ, איסור שהיה ראוי להתכבד

 ].ג"כ ביד יהודה ארוך סקי"וכ[, ל שמותר"נחשב לספק חהר, שנתערב כאן היה ראוי להתכבד או שאינו ראוי להתכבד

שראוי לאכילה ' אם הוא במצב שכבר אינו ראוי להתכבד אפי, שנפגם טעמו מחמת רוב הבישול, י הבישול"ואם נשרף קצת ע

אם עדיין נשאר בגודל ' אפי] ו"סקט[ד "לדעת השפ, או הרבה, אם מרוב בישול נתרסק קצתו]. ו"ד סקט"כמבואר בשפ. [בטל

כתב שכל שנתפורר בצורה וכמות ] ד"ג י"נ[א "ובחכמ, כבר איבד חשיבותו ואינו נחשב ראוי להתכבד, הראויה להתכבד

 שכל שלא נאבדה צורתו לגמרי מבואר] ז"סקי[א "אבל בביאור הגר, ל"נחשב עדיין לחהר, שהדרך להתפורר בשעת הבישול

 .נשאר עדיין עליו שם ראוי להתכבד

שהקדרה ] ט"סק[א "מבואר ברע, ואם הוציא שניצל אחד והכניסו לתוך קדרה אחרת שמתבשל בה מרק ונתרסקה או הוציאוה

פליטתה א להתיר "ד כתב שכל שהחתיכה עצמה קיימת בעולם א"אבל בחו, מותרת דנשאר בה רק פליטה ולא גרע מנתרסקה

 .ולכן הכל אסור, ולאסור אותה עצמה

 

  
 




