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תערובות הלכות יו"ד
קו - קד סימנים

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

.äøåúáù ïéøåñéà ìë ïëå .èñ óã ãò 'åëå àøëéùã àúéáçì ìôðã àøáëò àåää :çñ óã æ"ò 'îâ

øàùáã íéðåùàøä åáúëå .àøîåçì ïðéè÷ðå ,íäá íâåô åà õîåçáå øëùá çáùì íòè ïúåð øáëò íà å÷ôúñð [:çñ óã] æ"ò 'îâá

.[à"ìä å"èô í"áîø ,æ"ò ä"ô ï"ø ,:ë óã à øòù ã úéá úéáä úøåúá à"áùø] øáëòä íâåô éàãåá ïééå ïîù åîë ïé÷ùî

åù÷äå .àðîçø äéøñà éëä åìéôàå äéðéî éùðéà éìéãáå ñåàî àåä éøäù ,ùåãéç àåä øáëò ìù åøåñéà ø÷éòã 'îâá íù åøîà ãåò

[íéëìî ïçìåù ìò äìåòå ñåàî åðéà] àøáããá àä åöøéúå ,ñéàî åðéàã ïðéæçå ,íéëìî ïçìåù ìò äìåò øáëò àäã 'îâá äæ ìò

:'îâä øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .[àåä ñåàî] àúîãá àä

.à,ïé÷ùî øàùá íâåô àåäù äáéñä àåä øáëòä ìù åñåàéîã è÷ð [úéáä úøåú] à"áùøäàøáãã øáëòù áúë ïëìå

.ò"åùá ÷ñôð êëå ,øñåà ñåàî åðéàù1

.áåîòè íöòù åè÷ð íäù ì"öå ,àúîã àøáëòì àøáãã àøáëò ïéá å÷ìéç àìù íéðåùàø äáøä àéáä [à ÷"ñ] ê"ùä

.õîåçáå øëùá çéáùîù øùôàå ,ïé÷ùî øàù íâåôä àåä ,ñåàî åðéàù äæ óà øáëòä ìù

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìâ"îôä è÷ð êëå ,ïé÷ùî øàùá óà àøáãã àøáëò øåñàì à"áùøäë è÷ð [à ÷"ñ] ç"øôäù [à ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë :

.[äáåøî ãñôä íå÷îá äæá ì÷éäù (äë úåà áñ ììë) á÷òé úçðîäë àìãå] åîöò

åðéà àìéô÷ ïëìå] åöîçîå å÷æçî àåäù íåùî àåäã [.èñ óã] 'ñåúä åáúë ,øëùä úà çéáùî øáëòä àîù å÷ôúñðã àä íòèáå

[øáëòäî åà åîöò øëùäî àåä íà úåöéîçäå ÷æåçä úà òãåé åðéàù ,çéáùä íà íåòèì ìåëé.2

.åøñåà ù"ééì ìôðù øáëò íâã [ãé ïéã ãð ììë] íãà úîëçä áúëå

.[à"ñ ä÷ 'éñ] ïìäì ä"òá øàåáé [úåòù ãë àåäù ïàë ò"åùä è÷ðù] õîåçá äùéáë ïîæ øåòéù

úå÷ãúå÷ãúå÷ãúå÷ã úåëéúçìúåëéúçìúåëéúçìúåëéúçì êúçðùêúçðùêúçðùêúçðù øáëòáøáëòáøáëòáøáëòá à"îøäåà"îøäåà"îøäåà"îøäå ò"åùäò"åùäò"åùäò"åùä éøáãéøáãéøáãéøáã øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá

éèåèøîéà àåääã åçãå ,àìçì ìôðù øáëòá ë"ø øñàã àãáåòî èåùôì åàáå ,àìç åâì ìôðù øáëòá å÷ôúñð [.èñ óã] 'îâá

ïëìå [æè óã äìéòî] 'îâá øàåáîë ,úå÷ìî ïéðòì íâ äùãòëá åøåñéà õøùå ,úåðè÷å úå÷ã úåëéúçì øøåôúðù é"ùøéôå .èèøîéà

.äééúùä éãë êåú õøù úëéúç òìáé àîù ë"ø ùùç

:äæ ïéã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.àúëéúçì ùéã é"ùø úðååëã åè÷ð [éðùä ùåøéôá å ÷"ñ] à"øâäå [äùéøôá àáåä] ì"ùøäîäå [à ÷"ñ] äùî éëøãä

.øúéäå øåñéàä íùá î"ãä àéáä êëå ,äìéèá äðéàù äéøá ïéã äùãòë åøåòéùù õøù3

.áàäã ãåòå ,åéìò åîù ïéà êúçé íàù øáã ÷ø éåä äéøá àäã ,äéøá éåä äùãòë õøùã ïëúé àìã øîåì êéøàä æ"èä

הרשב"א. של טעמו דזה א] ס"ק [ש"ד הפמ"ג כ"כ .1

מה וכעין לשבח, מחליא שחריפותם משום הוא ובחומץ, בשכר משביח דעכבר לומר דנסתפקו דהא האשכול מספר הביא יהודה היד .2

החומץ דחריפות רב, זמן בו ושהה לחומץ שנפל בעכבר ההוא] ד"ה לב: [דף הר"ן כתב וכעי"ז חילתית. לגבי לט.] דף [ע"ז בגמ' שאמרו

לשבח. מחליא

כבריה. דינו מכזית בפחות הוא למלקות שאיסורו דבר דכל וליבטל], ד"ה עב: דף [זבחים מתוס' שם הגר"א הביא כך .3
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ò"åùä úðååëã æ"èä áúë ïëìå .ìéèá æ"äå äéøá ììëá åðéà õøùä ïî äùãòëã áúë [á ïéã äë ììë] äéôåâ ä"åàä

,äáò ìëàîäå úåðè÷ ïäù ïåéë ïãéøôäì øùôà éàù àìà ,ìëàîä êåúá ïéòì úåøëéð úåðè÷ä úåëéúçäù àéä4ìëå

.áåøá ìåèéá ïéàå úáåøòú åæ ïéà â"äë5

øàùá íâ àìà õøùá ãçåéî ïéã ïàë ïéà åæ äèéù éôìå .ç"øôäå ïäë úçðîä íâ åè÷ð æ"èä éøáãëã â"îôä áúëå

.ïë ïéãä ïéøåñéà

.âïîå ,äéøá ùîî éåäã øîåì øúéäå øåñéàä ïååëúð àì êà ,õøùá ãçåéî ïéã àåä äæ ïéãã áúë [óñëä úåãå÷ð] ê"ùä

àîù ,åæä úáåøòúä úà ìåëàì àìù íéîëç åøæâù àìà ,ïððñì à"àù äáòä áèåøá õøùä úåëéúç úåìéèá ïëà ïéãä

éöçá òâôé àîù åøæâ àì ïéøåñéà øàùá ë"àùî] ,øåîâ øåñéàá ìùëéå äùãòë øåòéùá õøùä ìù úåùîîá òâôé

ïðéàù ïôåàá úåøçà úåëéúçá õøù úåëéúç åáøòúð íà ìáà ,áèåøá åáøòúðù õøù úåëéúçá ÷ø êééù äæå .[øåòéù

.[æ"èä àéáäù äë ììë] ä"åàä éøééà äæáå ,áåøá ìåèéá äæá ùé ,ùáéá ùáé úáåøòú éåäå ììë úåøëéð6

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ

ïé÷ùîïé÷ùîïé÷ùîïé÷ùî øàùáøàùáøàùáøàùá øáëòøáëòøáëòøáëò ïéãïéãïéãïéã

åîòèù éðôî íòè íäá ïúð åìéôà øúåî æ"ä ùáãì åà ïîùì åà ïééì øáëò ìôð íà ì"æå [à"ìä à"ëàî å"èô] í"áîøä áúë .à

à÷åãù í"áîøä ïåùìî [ç"îñ æ"ô ïéìåç] ù"ùéä ÷ééãå .ì"ëò ïîòè ãéñôîå ïçéøñî äæå ïéîùåáî úåéäì ïéëéøö åìà ìëù ,íâåô

.ïé÷ùî øàùá àìå ,ïéîùåáî úåéäì ïéëéøö ïäù øáëòä íâåô ùáãå ïîùå ïééá

ïé÷ùî 'øàù' åà ïîù åà ïééì øáëò ìôð íàã íéúôøöä åðéúåáø íùá àéáä [:ë óã à øòù ã úéá à"äåú] à"áùøä íðîà .á

.ï"øä áúë ïëå ,ïîâåô àåäù íåùî øúåî æ"ä

,øáëòä íâåô ïé÷ùî øàùá íâã à"áùøäë ÷ñô ò"åùä.[ã ÷"ñ] ç"øôä àðéãì è÷ð ïëå7

.ì"ùøäîì íéëñä æ"èäù òîùîã â"îôä áúëå ,åéøáã úà [á ÷"ñ] æ"èä àéáäå ,äæá øéîçäì ïåëðã áúë [íù ù"ùé] ì"ùøäîäå

.ì"ùøäîä úòã úà àéáä [ä ÷"ñ] ê"ùä íâ

äëìäìäëìäìäëìäìäëìäì:.òéøëä àìå úåòéãä éúù úà àéáä [à"ëñ ãð ììë] íãà úîëçäå .ì÷äì ùé äáåøî ãñôäáã [ä ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë8

כאן ואין תערובת זו אין וממילא היד, במשמוש הן ניכרות מ"מ לעין ניכרות החתיכות שאין עבה ברוטב דאף כתב ו] [ס"ק והגר"א .4

ביטול.

להפרידן וא"א בחמאה מפוזרות איסור חלב של קטנות טיפות יש דאם שסובר עכו"ם, חמאת בדין הרשב"א לדעת דאף הט"ז הוסיף עוד .5

ביטול. אין להרשב"א גם זה דבאופן ויאכלנה, בפ"ע שרץ בחתיכת יפגע שמא חיישינן הכא מ"מ לעין, שניכרות אף בטילות הן הרי

אף בטל ה"ז לבררו יכול ואינו האיסור התפורר אם איסורין דבשאר הש"ך, מדברי ג"כ שנראה שכתב ג] ס"ק ל סי' [יו"ד בחזו"א עיין .6

בטל. אינו כשיפגשנו ניכר שיהא דכל כהט"ז הגר"א הסכים שכבר [החזו"א] כתב הנ"ל לענין אך ניכר, יהא בפיו או ביד יפגשנו שכאשר

שבמקפה. שום גבי פ"ב] יום [טבול בר"ש מבואר דכן החזו"א וכתב

מעכבר. נפגמים אוכלין גם השו"ע דלדעת ז] אות [קצר יהודה היד כתב .7

בזה ואין וחומץ בשכר לשבח טעם נותן שהוא השו"ע שדעת [ס"א] לעיל עיין דדברא עכברא ולענין דמתא, בעכברא הוא הנ"ל כל .8

עדיף לא דדברא דעכברא כתב והפר"ח הב"ח], [וכ"כ לשבח טעם הוא נותן ושמן ביין שגם אפשר זו דעה שלפי א] [ס"ק ש"ך ועיין ספק.

ושמן. ביין דפוגם בשר משאר
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ïîåùìïîåùìïîåùìïîåùì ìôðùìôðùìôðùìôðù øáëòøáëòøáëòøáëò

.ïîåùá íâåô àåä ïë ïé÷ùî øàùá íâåô øáëòù íùëã úè÷åð äðåùàøä äòãä ,ïîåùì ìôðù øáëò ïéðòá úåòã éúù àéáî à"îøä

.ïîåù çéáùî øáëòã [à"ñ ë ììë] äáåùúá ù"àøä úòã àéä [ïéøéîçî ùé] äééðùä äòãäå

:ù"àøä ìù åæ äèéù øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.à,õîåçå øëùì éîãã ì"éã ù"àøä øéîçä ïîåù éáâì ÷øù áúë [à"òø úäâäá àáåî àé ïéã áë ììë] úàèç úøåúä

.ù"àøäì íâ ïéøúåî ïé÷ùîå ïéìëåà øàù êà

.áçéáùî øáëòù ,óéòñä úìéçúá àáåäù í"áîøä úòãë øáåñ ù"àøäã è÷ð [ç"îñ ïéìåç æ"ô ù"ùé] ì"ùøäîä

.[ä ÷"ñ] ê"ùá åéøáã åàáåäå ,ïîåù ÷ø àìå ïé÷ùîå ïéìëåà øàù

ïîåùìïîåùìïîåùìïîåùì ìôðùìôðùìôðùìôðù øáëòøáëòøáëòøáëò ïéãáïéãáïéãáïéãá íéðåùíéðåùíéðåùíéðåù íéðôåàíéðôåàíéðôåàíéðôåà

è÷ð êëå ,åøñåà àåä ïëìå ïîåùá íâåô åðéà øáëòäù ù"àøä è÷ðù äî éôì] .ïîåùì ìôðù øáëò ïéãá íéðôåà äîë áúë à"îøä

:[ì÷äì åéøáã óåñá áúë äæáù ,äáåøî ãñôäá àì íà øéîçäì à"îøä

.àóà ïîåùä ìë úà øåñàì à"îøä áúë äæ ïéãá ,äøéã÷á æà äéä øáë øáëòäù ïëúéå ,äøéã÷á çúåø ïîåù íåé éãéî åëôù íà

.[øáëòä ìò åäåøéòùë êø äéä î"îã ,åéùëò äù÷ ïîåùä íà óà àåä äæ ïéã] .åãâð äøéã÷á íéùéù ùé íà

øáëòá òâðù ïðéùééç ïîåùäî ÷ìçå ÷ìç ìë éáâìã ,ð"ðç ïéãî àåäù ç"øôä áúë ,øáëòä ãâð íéùéù ùéùë óà øåñéàä íòèá

.[å ÷"ñ] ã"ùá åéøáã åàáåäå ,øñàð øáë ìëä î"î ïîåùä ìë ìáìáúðå áøòúð ïë éøçàù óà ïëìå ,øñàðå éåøéòä ïîæá9áúëå

.øñàð éìëä íâã [èé ÷"ñ áë ììë] á÷òé úçðîä10

úåòù ãë åá ääùå êø äéä ïîåùäù ïîæá äøéã÷ì ìôð íà àåä ÷ôñäå ,éåøéòä ïîæá éìëá äéä àì øáëòäù òåãéù ïôåàá .á

,åëåúá ùáëðå êø åãåòá11,äù÷ ïîåùä äéäùë íù ìôð ÷ôñ ,à÷éôñ ÷ôñ íåùî ïîåùä ìë úà ïéøñåà ïéàã à"îøä áúë äæá

.äùéáë øåòéùë åëåúá ääù àì éìåà êø äéäùë ìôð ì"úàå12

éãë øåòéù øåñàì ùé î"î ,ïîåùä ìë úà ïéøñåà ïéàù ì"ðä ïôåàá óàã [à"ñ ë ììë ù"àøä ú"åùá åøå÷îå] à"îøä áúë î"îå

åëéøöä ñåàî øáëòäù íåùî øùôàå ,äøéúé àøîåç àåä äæ ïéãù [çé úåà áë ììë] á÷òé úçðîä áúëå .øáëòä áéáñ äìéèð

[ומה העכבר, נגד שישים יש אם גם אסור שהכל משמעות אין הרא"ש דבתשובת האמת אך חנ"נ, דין סובר אינו עצמו הרא"ש והנה .9

וכדלקמן שישים מהני בודאי ושם בשומן, נכבש העכבר אם ספק לגבי גם כן כתב שהרי שישים, אין אם הכוונה אסור שהכל שכתב

ס"ט]. כב [כלל חטאת התורת שכתב וכפי שישים, יש אם אף אסור שהכל משמעות יש ז] דין ל [כלל או"ה בספר רק ברמ"א].

.10ïåéò úôñåú

דרבנן], הוי איסורין בשאר חנ"נ [שהרי מדרבנן אלא אינו שישים כשיש אף השומן כל שאיסור דכיון הקשה שם הפמ"ג

דמחזיקין דקיי"ל דכיון ותירץ ולקולא. דרבנן ספק דהוי נימא השומן, עירוי בזמן בכלי היה העכבר אם ספק כשיש א"כ

דרבנן. בספק בזה מקילין אין ולכן השומן, את עליו שעירו קודם בכלי היה שהעכבר חזקה יש א"כ לזמן מזמן איסור

העכבר, נגד שישים כשאין אלא איסור אין בתוכו נכבש שהעכבר ידוע אם גם העכבר, על עירו שלא זה דבאופן ז] [ס"ק הש"ך וכתב .11

מותר. ה"ז שישים כשיש אך

.12ïåéò úôñåú

כאן אין דבאמת ט] [ס"ק יהודה היד וכתב גמור. ס"ס ולא ס"ס, כעין דהוי ט] דין כב [כלל חטאת בתורת כתב הרמ"א

דמ"מ כב] אות [שם יעקב המנחת וכתב נכבש. לא או בשומן העכבר נכבש אם אחד משם הם הספיקות ששני משום גמור, ס"ס

והעתיק בזה החמיר לא לכן בשומן, פוגם שעכבר דיעות יש הכי שבלאו כיון גמור, ס"ס שאינו אף חטאת התורת בזה היקל

ברמ"א. כן
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,äôéì÷ ÷ø äìéèð ö"à ïéãä ïîã áúëå (æ ÷"ñ ã"ù) â"îôä åàéáäå] .äìéèð.[ò"åùä úäâäá à"òø åàéáä ïëå13

ãë åëåúá ääù íà ÷ôñå êø åãåòá ïîåùì ìôð øáëòäù òåãéù ïåâë ,ãçà ÷ôñ ÷ø à÷éôñ ÷ôñ ïéà øùàëã [æ ÷"ñ] ê"ùä áúë

.[è ïéã áë ììë] úàèç úøåúä áúë ïëå ,øåñà æ"ä úåòù

àì äîì äù÷äù [ã ÷"ñ] ê"ùá ïééòå .àøîåçì àúééøåàã à÷éôñå àúééøåàã ïéã éåä ìùåáîë ùåáëã íåùî ,íòèä ç"åúä áúëå

øéöá ì"ðä à÷éôñ àãçá øéúð.÷ôñ éåä íâåô åà çéáùî øáëòã àä ø÷éò ìë éøäù ,óñåð ÷ôñ óå14äæ ÷ôñù ïåéëã ê"ùä áúëå

.äòéãé ïåøñç ÷ôñë éåäã øùôà ð"à ,ñ"ñì äæë ÷ôñ ïéôøöî ïéà ñ"ùá øáë àöîð15

òîùîå .øåñà åì ñåàî àåä íà î"î ,øáëòä ãâðë íéùéù øúéää ïîåùá ùéù ïôåàá óàã ä"åàä éøáãî àéáä [ç ÷"ñ] ê"ùä

øàéá [æ ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .[åì ñåàîä ìëàî ìåëàì íãàì øåñàù ,åö÷ùú ìá ïéãî åðééäå] äìéëàá øåñàì åúðååëù ä"åàá

.úñðëä úéá ú÷ìãä ïéðòì àéä ê"ùäå ä"åàä úðååëã

ïîùáïîùáïîùáïîùá íéùéùíéùéùíéùéùíéùéù ùéåùéåùéåùéå øáëòøáëòøáëòøáëò åëåúìåëåúìåëåúìåëåúì ìôðùìôðùìôðùìôðù ïîùáïîùáïîùáïîùá úñðëäúñðëäúñðëäúñðëä úéááúéááúéááúéáá ä÷ìãää÷ìãää÷ìãää÷ìãä

:ïîùá ÷éìãäì øúåî íà åãâð íéùéù ùéå ïîåùì åà ïîùì ìôðù øáëòá åðã íé÷ñåôä

.à.ñåàéîå øåñéà äæá ïéàã ïåàâ íùá áúë [:ãé óã à øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä:åì óã ïéìåç] ï"øä àéáä ïëå

.[ã ÷"ñ] æ"èä è÷ð êëå ,åìàä ïåàâä éøáã úà [ó"éøä éôãá16

.áïôåàá óà ä÷ìãäá øåñà æ"ä ñåàî àåä íàù [äùðä ãéâ ÷øô] ù"àøä ïåùìî ÷ééã [ãë úåà áë ììë] á÷òé úçðîä

.[é ÷"ñ] à"øâä ïàë áúë êëå ,íçåøé åðéáø íùá [èé ÷"ñ ãð÷ 'éñ] à"âîä àéáä ïëå .äìéëàá øúåîù

øåéöá åãåé øáëòä ãâð íéùéù ùéùë åøéúäù ï"øäå à"áùøä íâ éìåà àìà ,ú÷åìçî ïàë ïéàù øùôàã [ã ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

ù"àøä åøñà äæáã ,äæ ïîùá úåñéàî ùéùùéå ïîåùì ìôðù øáëò ìù äæ ïéã àéáä (èî ÷"ñ ãð÷ 'éñ) á"ðùîäå] .íçåøé åðéáøå

.[íé÷ñåôä ú÷åìçîë åãâð íéùéù

העכבר נכבש שלא נקטינן הס"ס מחמת שהרי בעינן, לא קליפה גם הדין דמן הפמ"ג על שתמה ל] [ס"ק השולחן בדי בספר עיין .13

שנג השומן דמ"מ לבאר וכתב כ"ק. יאסר למה וא"כ היהבשומן ולכן רך, שהוא כיון בשומן הדחה שייכא ולא הדחה, צריך היה בעכבר ע

קליפה. הפמ"ג קרא ולזה צו], בסי' שנתבאר מה [וכעין גרידה, צריך

השיכר את א] [סעיף אסרינן הספק מחמת ורק בהם, משביח עכבר אם בגמרא ספק הוי מ"מ וחומץ, כשיכר הוי דשומן את"ל דאף .14

והחומץ.

.15ïåéò úôñåú

ל בסי' לדבריו וציין ה] [ס"ק הפר"ח גם נקט וכן מצרפין, דאין הש"ך נקט לס"ס, הגמרא בעלי בו שנסתפקו ספק מצרפין אם זה בנידון

מקילין האם דרבנן, ספיקא לענין גם הפוסקים בין נידון בזה דיש והביא בזה האריך ד] ס"ק מחודשים ש"ד קי [סי' והפמ"ג ב]. [ס"ק

נקטינן להלכה אך בזה, החמיר א] אות ומצה חמץ [פ"ב מיימוניות בהגהות דאכן שם והביא בגמרא. הנמצאת איפשטא דלא בבעיא בדרבנן

ספק לענין והן דרבנן ספיקא לענין הן דהש"ס בבעיא להקל דיש להלכה הפמ"ג נקט וכן פורפת. בדין שג] סי' [או"ח בב"י כמבואר להקל

הש"ך דברי שהעתיק ו] דין נח [כלל אדם בחכמת וע"ע ספיקא. לספק דהש"ס בעיא שצירף גלודה בדין נט] [סי' הב"י לדברי וציין ספיקא,

הנ"ל. נט] [סי' הב"י מדברי ע"ז הקשה אך לס"ס, דגמרא בעיא מצרפין דאין

[או"ח ובפמ"ג מאיסות. יש בעכבר מ"מ בחלב, מדליקין שהרי אסורות במאכלות להדליק איסור שאין דאף ד] ס"ק [מ"ז הפמ"ג וכתב .16ֵ◌

טמא. מין של טעם שנרגש כיון היא דהמאיסות כתב י] ס"ק מ"ז קנד סי'
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éçéçéçéç øáãîøáãîøáãîøáãî äèéìôäèéìôäèéìôäèéìô

àì àìéîîå ,íééç ú÷æçà ïîåùá àöîðù äæ øáëòì ïðéî÷åî àì éàîà åì äù÷äù ãçà áø úééùå÷ àéáä [ãö éñ] ñ"úç ú"åùá

àåä éøä éç åðãåòá óà äùéáë øåòéù åëåúá ääù íà î"î ,ïîåùä êåúá úî àì øáëòä íà óàã ñ"úçä áéùäå .åëåúá ùáëð

øàåáîù [:ç óã ïéìåç] 'îâäî äæì äéàø àéáä [àë 'éñ] ÷çöé éøô ú"åùáå .òéìáîå èéìôî íééç éìòá íâã ,ïîåùä úà øñåà

øåñéà äæá ùéå èùåäå äð÷ä øùáî äòìáù íåùî ,úøñàð äèéçùä ïéëñ äúéä ,äèéçùä ïîæá çúåø äéä äèéçùä úéá íàã

.éçä ïî øáà

,èéìôî àåä ïëì [ìñá çðåîë] àìå÷éãá çðîë éåäå èçùð ïîéñäù ïåéëã ì"éã ,åæ äéàø äçã [ã 'éñ ïéìåç] á÷òé úåìä÷ä

ìù úçúåø äøåéì äìôðù úìåâðøú ïéðòì [áð ïîéñ] øåà éãåîò ú"åùá åæ ïéòë àøáñ àöîå .éçä øùáî ÷ìçë ïåãéð åðéàù íåùî

øåà éãåîòä è÷ðå ,äéç ïééãò úìåâðøúäù óà èéìôî àåä éøä ,åúåéçî äéøáàî ãçà ìãáð äééåëä úîçî íàù áúëù ,äàîç

øéöá ð"à ,íéððåö íéîá úåòù ãë êùîá íãà ìù åà ç"òá ìù øáà íãà ùåáëé íà åèàã ,òéìáîå èéìôî åðéà ç"òá íúñã

åèàã ïòèù [èì 'éñ] ÷ãö éðáàä íùá [ë ÷"ñ] ú"ëøãá àáåä æ"éòëå .øéöäå íéîä åøñàé çéúøéå øåàä ìò ïúéù øåòéùá õîåçå

øùáã í"áîøä úèéùã] ,íãà øùá øåñéà úîçî åà éçä ïî øáà øåñéà úîçî áèåøä øñàð ,çúåø áèåøì åãé íãà áçú íà

úååçä ìòá íùá àéáäù [äð÷ 'éñ àî÷] ã"åèåè ú"åùî àéáäù ãåò ù"ééòå .[èò 'éñ ò"åùá àåä ïëå ,äøåúä ïî øåñà íãàä

.äæ ïåãéðá å÷ñòù íéðåøçà äîë ãåò àéáäù ú"ëøãá ù"ééòå ,òéìáîå èéìôî ç"òá ïéàù èåùôã úòã

ââââ óéòñóéòñóéòñóéòñ
íùëã ,øáëòî äæ ïéã ãîì à"áùøä .øåèá àáåäå ,úéáä úøåúá à"áùøá àåä ,íéøñåà íðéà á"öåéëå íéáåáæå íéìîðù ïéãä øå÷î

.íéáåáæå íéìîðá ïéãä ïë ,[àøîâá ÷ôñ éåäã õîåçå øëùî õåç] ïé÷ùîä ìë íâåô øáëòã ïðéøîàù

:øéîçäìå ì÷äì ,úåôñåð úåøáñ äæ ïéãá åøîàð íé÷ñåôáå

.àïé÷ùî øàù íâåô åðéà øáëòù í"áîøä úòãì ùåçì ùé [á óéòñ] ìéòì àáåäù [áî 'éñ æ"ô] ù"ùéá ì"ùøäîä éôì

ïéãî íäéðéã ãîì à"áùøäù íéöøùå íéìîðá ð"ä ë"à ,[ïéîùåáî úåéäì íéëéøö ïäù ùáãå ïîù ,ïééî õåç] ïéìëåàå

.øáëò

.áåðà ïéàã ,áåáæá ïë ïéãä ïéàù øùôà ,ïéìëåàå ïé÷ùî éðéî ìë íâåô øáëòã ì"úà åìéôàã ïã [èî 'éñ íù] ù"ùéä

ìëî òîùî ïëã ù"ùéä áúëå .øáëòë ë"ë íéñåàî íðéà íéùåúéå íéáåáæë óåòä õøùå ,íâåô õøù äæéà íéòãåé

,íâåôã åè÷ð àìå äøéã÷ì ìôðù áåáæ ïéãá å÷ñòù íéðåøçàääîëå äîë íùá [æ ÷"ñ æ÷ 'éñ] ê"ùä íâ àéáä ïëå

.äáåøî ãñôäá ÷ø ì÷éä [íù] ê"ùäå ,íéùåúéå íéáåáæá ù"ùéä øéîçä äæ íòèîå íé÷ñåô

.âïåùì] ììë íòè ïúåð åðéà áåáæù [(àñú 'éñ) ç÷åøä íùá (äðúú 'éñ) æ"ò ä"ô] éëãøîäî àéáä [ã÷ 'éñ óåñ] é"áä

.øñåà áåáæ ïéà õîåçáå øëùá óà åæ äòéã éôìå ,[àîìòá õòë éåä áåáæäã åæ äòéã åàéáäá (íù) ù"ùéä

íé÷ñåôä äæá å÷ìçð äëìäì:

.à,éîâôã íåùî íéùéù ö"àå áåøá éìèá á"öåéëå íéáåáæå íéìîðã ,äæá ì÷äì åáúë [á"ñ æ÷ 'éñáå ïàë] à"îøäå ò"åùä

æ"èä ÷ñô ïëå ,âäðîä ïî úåðùì ïéàã à"îøä áúëå,[å ÷"ñ ïàë]17÷"ñ] à"øâä úòã ïëå [æ ÷"ñ æ÷ 'éñ] ç"øôäå

בשאר ולא ושמן ביין אלא להקל אין בעכבר דאף המהרש"ל כדברי ב] [ס"ק לעיל שהחמיר דכיון הט"ז על שתמה רע"א בהגהת עיין .17
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øëùá íðîà] ,á"òú øéîçîäã â"îôä óéñåä íðîà ,íìåòä âäðî ïëã áúëù [æ ÷"ñ æ÷ 'éñ ã"ù] â"îôá ò"òå .[àé

.[õîåçë åðéã ù"ééã óéñåäå] à"îøäå ò"åùäë ì÷éä [ãé óéòñ ãð ììë] íãà úîëçä íâ .[øñåà à"îøä íâ õîåçå

.áíéðåøçàä íé÷ñåôäî òîùî ïëã áúëå ,óåòä õøù ìëáå íéùåúéå íéáåáæá øéîçäì [èî 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"ùéä úòã

àì íà øéîçäå äæá åøñàù íé÷ñåô äîëå äîë àéáä [æ ÷"ñ æ÷ 'éñ] ê"ùä íâ .äøéã÷á áåáæ ïéãá [æ÷ 'éñ] åàáåäù

.äáåøî ãñôäá

.úåòãä ìëì øúåî æ"ä íéùéù ùéùë êà ìéùáúá íéùéù ïéàùë øáåãî ì"ðä ìë18

å÷å÷å÷å÷ ïîéñïîéñïîéñïîéñ
àààà óéòñóéòñóéòñóéòñ

:íéðåù íéðåãéð éðù äæá ùéå úøçà äøéã÷ì äìôðå øåñéà íòè äá òìáðù øúéä úëéúç ïéãá ÷ñåò äæ óéòñ

äìéáðäìéáðäìéáðäìéáð úéùòðúéùòðúéùòðúéùòð äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç ïðéøîàïðéøîàïðéøîàïðéøîà íàäíàäíàäíàä .à.à.à.àäøéã÷ì äìôðùëå ,àøåñéàã äëéúç äìåë åìéàë æ"ä øúéää úëéúç äøñàðù äòùîã åðééäå

ïðéøîà àìã [ù"àøäå à"áùøä ì"ñ ïëå] íéøôà åðéáø úòãë è÷ð ò"åùäå ,íéðåùàøä äæá å÷ìçðå .äìåë ãâðë íéùéù ïðéòá úøçà

à"îøäå .äëéúçá òìáðù øåñéàä ãâðë íéùéùá éâñ àìà ,øúéää úëéúç ãâðë íéùéù øúéää úøéã÷á åéäéù ïðéòá àì ïëìå ,ð"ðç

.[ù"ééò ,ã"ñ áö 'éñá íâ úàöîð åæ ú÷åìçî] .äëéúçä ìë ãâðë íéùéù ïðéòáå ,ð"ðç ïéã íéøáåñä íéðåùàøä úåèéùë ÷ñô

.áäøéúéäìäøéúéäìäøéúéäìäøéúéäì úøæåçúøæåçúøæåçúøæåç äøñàðùäøñàðùäøñàðùäøñàðù äëéúçääëéúçääëéúçääëéúçä íàäíàäíàäíàäíéùéù äá ùéù äøéã÷ì äìôð øåñéàä ïî äòåìáä äëéúçäù ïôåàá ïåãì ùéã åðééäå

øåæçú äîöò äëéúçä íâå ,íéùéùá ìèáå äøéã÷ä ìëì äåùá èùôúðå äðîî èìôð äá òåìáä øåñéàäùã àîéð íà ,øåñéàä ãâðë

åèçåñì øùôà íà [.è÷ óã] 'îâá åðãù äî àåä äæ ÷ôñã íé÷ñåô äáøä åè÷ðå .äøåñéàá úøàùð äøñàðù äëéúçäù åà ,äøéúéäì

.øúåî åà øåñà19

דעדיין וסיים כלל, טעם נותנים אינם שזבובים הרוקח בשם המרדכי את לצרף שיש דאפשר לומר ודן וזבובים. בנמלים ה"ה א"כ משקין,

צ"ע.

.18ïåéò úôñåú

כלל חטאת [תורת הרמ"א נקט וכן שישים, אין אם אוסרות שהתולעים שמבואר ס"ט] פד [סי' בשו"ע עיין בפירות, הנמצאים תולעים לגבי

שהתירו אף בתולעים אסרו תשא] [סי' הרוקח וכן פג:] דף ג שער ג בית הקצר הבית [תורת דהרשב"א ל] ס"ק [שם בש"ך ועיין מו].

שדימה טו] ס"ק פד [סי' כהט"ז ודלא עמם, שנתבשלו הפירות את אוסרות והן כ"כ מאוסות אינן דתולעים שנקטו ומבואר ונמלים, בזבובים

טו] ס"ק פד סי' [מ"ז והפמ"ג כהט"ז, היקל כח] ס"ק מו [כלל יעקב המנחת ברובא. דבטלי כתב ולכן דמאיסי משום לזבובים תולעים

הט"ז סברת סמך על להקל סמך שלא משום נוספת, לסברא הט"ז דעת צירף סי"ב] לח [כלל אדם החכמת להתיר. נוהגים דהעולם כתב

לחודא.

דבשאר הרשב"א נקט ובזה לא, או חנ"נ אמרינן אם הנידון הוא לסוחטו באפשר הגמ' דנידון הרשב"א מלשונות הביא ג] [ס"ק רע"א .19

להיתירה חוזרת עצמה החתיכה אם הנידון ואילו חנ"נ], אמרינן דלא [פירוש מותר, לסוחטו דאפשר אמרינן בחלב] לבשר [פרט איסורין

דנידון שמבואר הבשר) כל פרק (סוף מהר"ן שהביא ג) (ס"ק בהגר"א [ועיין הגעלה. להם שאין או לאוכלין הגעלה יש אם אחר נידון הוא

אי קסבר, מאי שהק' הגמ' מלשון מדוייק שכן הגר"א וכתב חלוקין, ענינים ב' הוו שרי או אסור אי לסוחטו אפשר ונידון חנ"נ אמרינן אי

לסוחטו דאפשר נסבור אא"כ חנ"נ לומר דשייך דלא אלא הם, ענינים דשני ומבואר נבילה, נעשית אמאי חתיכה מותר לסוחטו אפשר קסבר

סבירא לא ואי הך, היינו לסוחטו ואפשר דחנ"נ דס"ל ד) (ס"ק הגר"א כתב להיתירה, חוזרת דהחתיכה הסובר צב) (סי' הטור ובדעת אסור.

אחד]. שהכל רש"י כשיטת דזה וכתב להיתירה, חוזרת החתיכה ממילא איסורין בשאר חנ"נ
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äëìäìäëìäìäëìäìäëìäìïéã øáåñä à"îøä úòã ïéáì ,ïéøåñéà øàùá ð"ðç ïéã øáåñ åðéàù ò"åùä úòã ïéá äæá ïéçáäì ùéã íé÷ñåôá øàåáî :

.ð"ðç

:íé÷ñåôä å÷ìçð ð"ðç ïéã ïéàã ò"åùä úòãì

.äøéã÷ä ìëá äåùá èùôúðå äðîî èìôð øåñéàäù ,äøéúéäì úøæåç äîöò äëéúçäù øáåñ [ã"ñ áö ïîéñ] øåèä [à]

.ïìäì øàåáé à"áùøä ìù åîòèå ,äøéúéäì úøæåç äðéà äëéúçäù øáåñ [.ç óã à øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä [á]

.äøéúéäì úøæåç äëéúçä ïéàù àèéùôã [á ÷"ñ] ê"ùä áúë ,ð"ðç ïéã ì"ñã à"îøä úòãìå

äøéúéäìäøéúéäìäøéúéäìäøéúéäì úøæåçúøæåçúøæåçúøæåç äëéúçääëéúçääëéúçääëéúçä ïéàùïéàùïéàùïéàù à"áùøäà"áùøäà"áùøäà"áùøä ìùìùìùìù åîòèåîòèåîòèåîòè

øåñéàä ìò ãåîòì øùôà éàù íåùî àåä ,äøéúéäì úøæåç äëéúçä ïéàù íòèäã áúë [àð÷ 'éñ úåñçåéîä ú"åù] à"áùøä

ïåéëã äæ íòè øàáì áéçøä é"áäå .÷ôñá äøéúäì à"à éàãå øåñéàá äøñàð øáëù ïåéëå ,åàì íà äëåúî àöé íà äá òåìáä

øúåé åæ äëéúçá øàùð àìà äåùá èùôúî øåñéàä ïéàù ïðéøîà àîúñáå ,ùåâá òìáðù íòè àìà çìá çì úáåøòú äæ ïéàù

åðì øøáéå äëéúçä úà àìéô÷ íòèéã é"áä äù÷ä íðîà .äøåñéàî åæ äëéúç äàöé àì ïëì ,úåøçà úåëéúçá òìáðùî øåñéà

.øåñéà íòè äá øàùð íà20

øåæçú àìå äëéúçä äøñàð øáë î"î ,äëéúçá øåñéà íòè øàùð àìù åðì øøéáå àìéô÷ íòèù ïôåàá óàã ì"éã ,é"áä áúë ïëìå

úøåúá à"áùøä ïåùì àåä ïëå .[á ÷"ñ ã"ùá â"îôä ë"ë ,øùôà éàù øáã äæå] ,éøîâì øåñéàä äðîî èìôé íà àìà äøéúéäì

.éøîâì èìôð åðéà äáù øåñéàù éôì äøåñà äîöò äëéúçäã ,ò"åùá äàáåäù [:å óã íù] øö÷ä úéáä

àì àîù ïðéùééç äøåúä ïîã ì"é ïåùàøä íòè éôìã ,äëéúçá àúééøåàã øåñéà ùùç ùé íà àéä íéîòèä ïéá î"÷ôðä äøåàëìå

.[á ÷"ñ ã"ù] â"îôáå [â úåà] äìåâä øàáá øàåáî êëå .ïðáøã äøéæâ àìà æ"éàù øáúñî éðùä íòè éôì êà ,íòèä àöé21

,áìç íò ïìëåàì äúò éøù éà íéîá ë"çà åìùáúðå øùá íòè åòìáù úå÷øé ïåâë ,áìçá øùá éðéã ïéðòì àéä úôñåð î"÷ôðå

éùééç ïåùàøä íòèä éôìãà÷åãã ,â"äëá åøñàì ïéà éðùä íòèä éôì êà ,áìçá ïìëåàì øåñàå øùá íòè íäá øàùð àîù ïð

ìë øúéä ìù øùá íòè éáâì êà ,äá òåìá øåñéà èòî øàùðù æ"ë ò÷åô åðéàã ïðéøîà äëéúçä ìò øåñéà íù ìç øùàë

.éøùá ÷øéä ïéà åìéàë úåéäì øæåç áåù ìùáúðù

åðééäå ,åìùáúðå øùá ïäá åòìáðù íéìöá øéúäì àðéãì è÷ðù ïéìáåì í"øäî úáåùú àéáäù [âë ÷"ñ ãö 'éñ] ê"ùá ìéòì ïééòå

÷"ñ åö 'éñ] æ"èä è÷ð ïëå .ìùáúðå øæåçùë øúéä åì ïéà øåñéà òìáù ìëåà ÷øå ,øùá òìáù ìëåàì äìòâä ùéã àðéãì è÷ðã

õîçä íòè èìôð çñôä íãå÷ åìùáúð íàã ,çñôä íãå÷ õîç åòìáù íéúéæ éáâì [çì ÷"ñ æîú 'éñ] à"âîá øàåáî ïëå ,[ä

.çñôá äìéëàá íéøúåî íéúéæäå [øñàð àì ïééãòù]

íðîà .ïë áúë àåä íâù [ã ÷"ñåñ çô÷ 'éñ] è"ãñä éøáãì åéøáã óåñá ïééöå ,[à úåà äæ ïîéñá åéúåäâäá] à"òø è÷ð ïëå

ïðéùééçå ,ïéìëåàì äìòâä ïéàù íåùî àåä úøúéð äëéúçä ïéàù íòèäã øàåáî ï"øáå à"áùøáù à"òø àéáä [æñ 'éñ] äáåùúá

øàùð àîù

י"ל החתיכה נאסרה שכבר וכיון איסור, חזקת נגד להעיד קפילא מהני דלא דאפשר [במוסגר] דבריו בתוך שכתב ג] [ס"ק רע"א עיין .20

יוצא שאינו לחוש יש אולי בחתיכה נבלע כבר שהטעם דמתוך קפילא, מהני דלא נוסף טעם לומר מקום היה [ולכאורה נאמנות. לו שאין

איסור]. טעם נשאר החתיכה חלקי בשאר אולי איסור, טעם בו שאין ומצא מהחתיכה חלק קפילא טעם אם ואף בשוה, ממנה

בחתיכה. תורה איסור יהא השני הטעם לפי שגם מחודשת בדרך לומר דן א] [ס"ק דעת והחוות .21
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ïéìáåì í"øäîë ì÷äì íà ò"ö àðéãìù íééñù [à ÷"ñ áö 'éñ] úòã úååçä ìò à"òø úäâäá ò"òå .øúéäá òåìá äáåøî íòè

.íéìöáä úà øéúäìå ì"ðä

[ä"ñ] áö 'éñáù ,ò"åùä éøáãá äøéúñ íéðåøçàä åù÷ä ,äøéúéäì úøæåç äîöò äëéúçä íà à"áùøäì øåèä ïéá ú÷åìçîä ïéðòá

,ä ÷"ñ áö 'éñ] éúìôå éúøëä áúëå .äøåñà úøàùð äëéúçäù à"áùøäë ÷ñô ïàëå ,äøéúéäì úøæåç äëéúçäù øåèäë ÷ñô

ì÷äì è÷ð äæáå ,ïîù øùáá áìç úéæë òìáðù åðééäå ,åðéîá ïéî ïéðòì éøééà [áö 'éñ] ò"åùäù ì"éã [àé ÷"ñ ã"ùá íù àáåäåÅ

äëéúçä éðååâ ìëá ð"ðç ïéã à"îøä ÷ñô àðéãìå] .à"áùøäë øéîçä ïëìå åðéî åðéàùá ïéîá éøééà ïàëå ,äøéúéäì úøæåç äëéúçäù

ïéà íòè äëéúçá ïéàù ïåéëã ,äøåú ïéãî ò"åùä éøééà áö 'éñáã áúë [â úåà] äìåâä øàááå .[äìåë ãâð íéùéù ïðéòáå äøåñà

.øåñà æ"ä ïðáøãî î"îã áúë ïàëå ,äøåú øåñéà äá22

äçéìîäçéìîäçéìîäçéìî é"òé"òé"òé"ò øåñéàøåñéàøåñéàøåñéà äòìáùäòìáùäòìáùäòìáù äëéúçáäëéúçáäëéúçáäëéúçá åèçåñìåèçåñìåèçåñìåèçåñì øùôàøùôàøùôàøùôà ïéãïéãïéãïéã

åðéîá ïéî àåä äæ øåñéàå ,äçéìî é"ò øåñéà äòìá äëéúç íàù øîåì ïãù [ë 'éñ] äãåäéá òãåð úáåùúî àéáä [à ÷"ñ] ù"úôä

íâã ì"é ,äá òìáðù øåñéàä ãâð íéùéù ùéù ïôåàá åæ äëéúç äìùáúä åéùëò íà ,àúééøåàã ùùç äæá ïéàù äëéúçä íò

,ð"ðç ïðéøîà àì äçéìîáã íéøáåñä íéðåùàøä úåèéù ìò êåîñì ùé åðéîá ïéî ïéðòìù àåä åîòèå .äøéúéäì úøæåç äëéúçä

áúë ïçìåùä éãá øôñáå .ïðáøãá ì÷äì íå÷î ùé ,à"áùøäå øåèä ú÷åìçîá éåìú ïéøåñéà øàùá åèçåñì øùôà ïéã ø÷éòù ïåéëå

íéðåùàø äîëìã ,øåñéà ú÷æç åæ äëéúçá ùéù ì"é ð"ä ,øåñéà ú÷æç íå÷îá àìå÷ì ïðáøã ÷ôñ íéøîåà ïéàù íéøáåñäìã øéòäì

.[é÷ 'éñ] ïìäì øàåáîë ,ïðáøã à÷éôñá äæá ïéìé÷î ïéà

.øåñà åèçåñì øùôàã íéè÷åð íé÷ñåôä áåøã íåùî ,äæá øåñàì áúë [á ÷"ñåñ æ"î] â"îôä íðîà

[íâ[íâ[íâ[íâ ä"ãä"ãä"ãä"ã ãòãòãòãò àààà ÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ]÷"ñ] æ"èäæ"èäæ"èäæ"èä éøáãéøáãéøáãéøáã éø÷éòéø÷éòéø÷éòéø÷éò øåàéáøåàéáøåàéáøåàéá

äàöé àì äîöò äëéúçä î"î ,øåñéàä ãâð íéùéù äá ùéù äøéã÷ì äìôð ë"çàå øåñéà íòè äòìáù äëéúçã áúë à"áùøä .à

.22ïåéò úôñåú

ïéîçá çìá çì úáåøòú ïéðòá

הכל בסך שיש באופן היתר נוסף ואח"כ לח בהיתר לח איסור כזית נתערב אם חנ"נ, ס"ל דלא דלהשו"ע שכתב א] ס"ק [ש"ד פמ"ג עיין

נבלל והכל איסור מכזית יותר כאן אין דמ"מ בישול, ע"י הלח בהיתר הלח האיסור נתערב ואפילו האיסור, בטל האיסור כנגד שישים

ב] [ס"ק הכו"פ כדברי דלא וזה בשוה]. הטעם נחלק שלא שאפשר כיון אסור לסוחטו דאפשר אמרינן בגוש שנבלע באיסור [ורק בשוה.

שהוכיח ג] [ס"ק רע"א בדברי וע"ע לסוחטו. אפשר של היתר בזה אין הלח מהאיסור טעם הלח ההיתר ובלע בישול ע"י נתערב ששם שנקט

מותר. לסוחטו אפשר בלח דבלח אמרינן בישול ע"י דגם אלא כהרא"ש, דלא מהרשב"א

íéùéùî úåçôá äìùáúðå äøæçå øúéä éúéæ íéùéùá äìùáúðå øåñéà úéæë äòìáù äëéúç

אם איסור, טעם בה היה ולא החתיכה את קפילא וטעם היתר, זיתי בשישים ונתבשלה איסור כזית בלעה חתיכה דאם ג] [ס"ק רע"א כתב

החתיכה את [ולא התבשיל את מרובה הפסד במקום להתיר יש זיתים שישים בו שאין היתר של אחר לתבשיל זו חתיכה נפלה עכשיו

חתיכה באותה בטל האיסור א"כ טעם, בחתיכה שאין ואמר קפילא שטעם כיון חנ"נ דין שאין דלהסוברים זאת לבאר רע"א וכתב עצמה].

שישים עצמה בחתיכה ויש מתמעט שבה האיסור מ"מ להיתירה, חוזרת אינה עצמה שהחתיכה [דאף השני התבשיל את יאסור שלא לענין

הט"ז על לסמוך מרובה הפסד במקום להתיר אפשר מ"מ החתיכה], כל נגד שישים בעינן לכאורה [וא"כ חנ"נ דין לן דסבירא וגם נגדו],

בישול. ע"י אף ממנה יוצא הוא אין האיסור] נגד שישים בחתיכה שיש [פירוש משהו איסור בה שנבלעה שחתיכה שכתב טז] ס"ק צב [סי'

לאחר. ומותר אחד אדם על האסור נדר באיסור כגון ישראל, יטעם אם נפק"מ מ"מ נכרי קפילא על סומכין איננו דאנו דאף רע"א והוסיף
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íâ àäú ë"à ,[íéùéù äá ïéàùë äøñåà éøäù] äøéã÷ä ìëá èùôúî äëéúçáù øåñéàäù ïåéëã æ"ò äîú øåèäå ,äøåñéàî

íà óàã ð"à ,äåùá èùôúî äëéúçáù íòèä ïéàù åîòè øàéá à"áùøä àäã øåèä ìò äîú é"áäå .úøúåî äîöò äëéúçä

.ïéìëåàì äìòâä ïéàå ,øåñéàä ìë äðîî àöé íà àìà äøéúéäì úøæåç àéä ïéà äëéúçä äøñàð øáëù ïåéë î"î äåùá èùôúî

åèçåñì øùôàã íéøîåà ïéàå ,ð"ðç íéøîåà ïéà ïéøåñéà øàùáù íéøôà åðéáøë ÷ñôù [áö 'éñá] åúèéùì ìéæà øåèäã æ"èä áúëå

äøéúéäì úøæåç äðéà äëéúçä î"î ð"ðç ïðéøîà àìã éäðã øáåñ à"áùøäå .äøéúéäì úøæåç äøñàð øáëù äëéúçä íâå ,øåñà

.[ïìäì åîòè ä"òá øàåáéù éôëå]

øùôàã íåùî àåä ,åãâð íéùéù ùéù ïôåàá óà øåñà åîöò ìçëäù äîã åáúëù [ìçëå ä"ã :æö óã] 'ñåúä éøáãì æ"èä ïééöå

ìçëë ïðáøã áìçá øùáù óà] ,áìçá øùáá ÷ø êééù äæã øáåñå ì"ðä åúèéùì ìéæà øåèäã æ"èä áúë àìéîîå ,øåñà åèçåñì

.ïéøåñéà øàùá àìå ,[äèåçù áìç àéäù

,øñåà úøçà äøéã÷ì ìôð íàå øåñà åîöò ìçëäù äîã øáåñ [á"ò óåñ æè óã à øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøäå

.èìô äîë íéòãåé åððéàå ,äðåùàøä äøéã÷á åáìç ìë èìô àìù íéùùåç åðàù íåùî àìà ,øåñà åèçåñì øùôàã íåùî åðéà

áááá óéòñóéòñóéòñóéòñ
òù 'ã úéá] øö÷ä úéáä úøåúá à"áùøá àåä äæ óéòñáù íéøáãä øå÷îìùáúðù äø÷îá íãàì äöò åø÷éòå ,[:âé óã à ø

.øåñéàä ãâðë íéùéù àäé àìù ïôåàá íç ìéùáúä ãåòá øúéää ïî àéöåéå äòèé àìù ,åãâð íéùéù ùéå øåñéà äøéã÷á

äøéã÷ì ìåôéú äúòî íà î"î ,äúøñà àìå äãâð íéùéù äá ùéù äøéã÷ì äìôðù øåñéà úëéúçù èåùôä ïéãá íéøáãä ùøåùå

úøñåà àéäù íùëå ,äðåùàøä äøéã÷á éøîâì øåñéàä íòè àöé øáëù ïðéøîà àìå ,úøñåà àéä éøä äãâð íéùéù äá ïéàù

.äãâðë íéùéù åéäé àì äúòî íà äðåùàøä úà øåñàú ïë äéðùä äøéã÷á23

áìçáìçáìçáìç äáäáäáäá ÷åáãù÷åáãù÷åáãù÷åáãù äëéúçäëéúçäëéúçäëéúç

,øñàéú àìù äîç àéäùë ò"ôá äàéöåäì àìù äöò áúë äéáâì íâå ,áìç äá ùéù äëéúçá ÷ñåò [à"áùøá àåä ïëå] ò"åùä

ã"ù) â"îôáå (æ ÷"ñ) ê"ùá ïééòå] .ò"ôá äúåà øéñî ïëìå äøåñà ä"àìá åæ äëéúç ,ð"ðç ïì àøéáñã ïãéãìã æ"ò áúë à"îøäå

äëéúç ïðéøñàã ,÷åáãã àøîåç øåáñì ìåëé ð"ðç ì"ñ àìã ïàî íâå ,÷åáãã àøîåçá àìà ð"ðç ïéãá éåìú äæ ïéã ïéàù (æ ÷"ñ

àì íà óà êééù äæ øåñéàå ,éôè òåìáì úøäîî àéäù íåùî åà ,áèåøì õåçî ò"ôá à"ô àäú àîù äá ÷åáã øåñéàäù åæ

.[ð"ðç ïéãá øéîçð

÷"ñ] ç"øôäå ,äøéã÷á íðéçá äðçéðé àìù [æ ÷"ñ] ê"ùä áúë ,éëä åàìá äøåñà äá ÷åáã øåñéàäù åæ äëéúçù à"îøä úèéùáå

.ìéùáúä êåúá øåñéàä úà ääùîù äæá äìéçúëì øåñéà ìèáîë éåäã ,äæá øåñéà úö÷ ùé à"îøäìã áúëå úàæ ÷æéç [æ

.[äëéúçä øñàéú àìù éãë úàæ äùåò àìà íðéçá øåñéàä úà ääùî åðéà àäã ,øåñéà äæá ïéà ò"åùäå à"áùøäìå]

טז] ס"ק [שם דהחוו"ד קדירות, כמה אוסרת איסור שחתיכת זה דין בטעם האחרונים שנחלקו שהבאנו ס"ט] קה [סימן לעיל ועיין .23

חתיכת בכח שאין הוכיח ברוך אמרי בהגהת אך ממנה, נסחט הטעם ואין ולאסור ולחזור לאסור יכולה אחרת דחתיכה ודאי, דין שהוא כתב

לדון מדותיהם חכמים והשוו טעם, נתנה קדירה באיזו ידעינן דלא משום הוא קדירות כמה דאסרינן ומה נגדה, משישים יותר לאסור איסור

בה. רק נכנס האסורה החתיכה של הטעם כל וכאילו בנפרד קדירה כל
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íàù ,äçìîð øáë åæ äëéúçù éøééà ïéçøë ìò àäã ,áìç äá ùéù äëéúçá íé÷ñåòä ò"åùäå à"áùøä ìò äîú [å ÷"ñ] ê"ùä

äøñàð øáë ë"à äçìîð ïëà íàå ,äðéî ÷ôð íã äîë ïðéòãé àìã ,äáù íãä úîçî äìåë ãâðë ìéùáúá úøñåà àéä éøä ïë àì

:íéöåøéú éðù ê"ùä õøéúå .äçéìîá

àéöåîùë íâ ë"àã äîúù à"òøá ïééòå] .äùåçë äîäá ìù áìç ð"à ,ïðáøã áìç ïåâë ÷"ë ÷ø äçéìîá øñåàä áìçá éøééî [à

.[äìåëá äòéìáä êéìåéù áèåø ïàë ïéà éøäù ,äìéèð éãëî øúåé úøñàð àéä ïéà ò"ôá äëéúçä úà

.äðîî êúçð ìåùéáä íãå÷ ë"çàå áìçä ãâð íéùéù äëéúçá äéäù éøééî [á
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 שאלות לחזרה 
 פ"אתש אדרעל החומר הנלמד בחודש 

 וסימן קויו"ד הלכות תערובות סימן קד 
  מיוסדות על טור וב"י, שו"ע ט"ז וש"ך, נקוה"כ רעק"א ופתחי תשובה

 ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- 
  סימן קד סעיף א

טעם לשבח או לפגם, אם הוא ותן ה -פל ליין או לשכר ש -) עכבר שבמדבר או שבעיר 1  .א
 ומלן?

 ) מה מוכח בגמ' במסכת עבודה זרה (סח:), ואיך היא ההוכחה? 2

  מה הדין אם פל עכבר לשכר או לחומץ;  .ב
 ) כשפל בצון ולא שהה בתוכו מעת לעת והסירו שלם?1

) כשפל בצון ושהה בתוכו מעת לעת והסירו שלם או שחתך לחתיכות דקות ויכול 2
  או שימוח לגמרי ולא שתייר ממו שום ממשות? לסו במסת בגד,

  ) כשפל ברותח?3
  ) כשחתך לחתיכות דקות ואיו יכול לסו?4

כתב הרמ"א: ודוקא בשרץ יש לחוש אם שאר שם שלא יוכל להוציאו, אבל בשאר   .ג
 איסורין אין לחוש.

 ) מה הטעם שכתב הרמ"א בדרכי משה לדין זה?1

  זה ומה הביאו לחלק בין שרץ לשאר איסורין?) מין הוכיח הדרכי משה דין 2
  ) מה השיב הדרישה דאי משום הא אין או צריכין לחלק כך?3
  ח הדרישה לדין הרמ"א מדברי הב"י?) ואיך הוכי4

) מה תירץ הש"ך על קושיית הט"ז על הרמ"א וכל ההולכים בשיטתו, דאף בשאר 1  .ד
 איסורים קיי"ל חצי שיעור אסור מן התורה?

יית הט"ז מדברי התוס' שתמהו איך או אוכלים דבש דבורים והלא רגליהם ) מהי קוש2
 מעורבים בהם?

  ) ומה תירץ הקודות הכסף על קושיא זו?3

 ביבש ביבש ואי אפשר לסו, האם יש פק"מ בין שרץ לשאר איסורים? למסקת הט"ז,) 1  .ה

 ) ואיך פסק הש"ך?2

  ה של מרק שפל לתוכו זבוב? ) מהי הראיה של הש"ך מהרשב"א ומהשו"ע גבי קדיר3

 כתב הרמ"א בדרכי משה, שאם יש כעדשה מיקרי בריה.  .ו

 ) מה הקשה הט"ז על פה קדוש יאמר כן ממלה?1

  תירוצים]? 2) ומה תירץ על כך בקודות הכסף [2

 חמאה? האם מתבטל ב -) הקום שבחמאה 1  .ז

 ) ומאי שא מעכבר שאיו מתבטל בשכר או בחומץ?2

  
  סעיף ב

 ן אם פל העכבר ליין ושמן?) מה הדי1  .ח

 ומאי שא יין ושמן משכר וחומץ?) 2

 או לדבש, ומה הטעם?) מה הדין אם פל העכבר לשאר משקין 1  .ט

 ) ומה הדין אם פל לתוך תבשיל, והטעם?2

 ) מהן ב' השיטות שהובאו ברמ"א לעין עכבר שפל לשומן?1  .י

 ) מהן טעמיהן?2

  ) איך פוסק הרמ"א להלכה?3
  במקום הפסד גדול? ) ומה הדין 4

 לשיטת המחמירים בשומן;  .יא

) מה הדין אם השומן קשה ושפכו מדי יום שומן בקדירה ומסתפקא שמא היה שם 1
 העכבר כשעירו עליו שמן רותח?

  ) ומה הדין באופן זה כשיש ששים בשומן?2
  כבר מוח בשולי הקדירה או למעלה?) והאם יש פק"מ אם הע3

או שעירו עליו וידוע שלא היה העכבר שם כשעירו עליו  ) מה הדין אם לא עירו עליו1  .יב
 והשומן בא לפיו כשהוא קשה, ומה הטעם, והאם הוא מדיא או חומרא?

) ומה הדין אם ידוע לו שהשומן היה בתחילה רך, ויש ספק שמא תקשה תוך שיעור 2
 כבישה, שהוא ספק אחד? 



  הדין אם בא לפיו רך ומסתפקא אם כבש יום שלם או לא? ) ומה 3
) ומה הדין אם ידוע שהיה רך יום שלם, ותקשה אח"כ, ואין ידוע אם היתה שם העכבר 4

  כשהיה רך?
  ) והאם מועיל בכולם אם יש ששים?5

) במקום שהשומן מאוס לאכול, לו או לאחרים, האם מותר להדליקו בבית הכסת, ומה 1  .יג
 הטעם?

 ומה הפי' שהשומן מאוס, שהוא מאוס או שהוא אסור, ומה הפק"מ? )2

 ) האם העכבר אוסר אף כשהוא בחיים או רק כשהוא מת? 1  .יד

) ואם סתפקו כבר מאותו השמן, מה דין הכלים שידוע ששתמש בהם והכלים שאין 2
 ידוע בוודאי ששתמש בהן אותו שמן, ומה הטעם? 

 
  סעיף ג

 בובים ויתושים;דברים המאוסים כמלים וז  .טו

 דין אם תערבו בחומץ ושכר?) מה ה1

  מחה גופן ובאפשר להעבירו במסת? ב -) מה הדין אם תערבו בתבשיל 2
  שאר ותן טעם לפגם, מאי שא הכא?) למחמירים ב3
  "ל, הב"ח והט"ז?) איך פסקו המהרש4
  ) הט"ז שבעכבר הקל רק בג' משקים, מאי שא הכא?5

  
 סימן קו סעיף א

דעת הרשב"א והטור בעין חתיכה שבלעה איסור שפלה לקדירה שיש בה ששים  באר  .טז
 לקדמותה להתירה, ומה הטעם? כגדה, האם החתיכה חוזרת

 ) באר מה שתקשה הב"י בדברי הטור?1  .יז

  ) ואיך ביאר שפיר דברי הרשב"א? 2
 ימת קפילא ישראל באופן זה?) ומה טעם לא מהי טע3

 טור והרשב"א?פלוגתת ה ) ואיך ביאר הט"ז4

 א בדין החתיכה עצמה?) איך פסקו השו"ע והרמ"1  .יח

  ואיך קט הש"ך להלכה? )2
 זו בחתיכות אחרות? ) ומה הדין אם תערבה חתיכה3

היתר ויש ששים ומה הדין בדבר הבלל וימוח, כמו דם וכיו"ב, שפל לתוך רוטב של   .יט
 כגדו?

סורים, לגבי דבר לח ולגבי דבר ) מה פסק הרמ"א לפי מה שוהגין לומר ח" בכל האי1  .כ
 יבש, ואיזה פק"מ יש בין לח ליבש?

  י על הרמ"א בזה?) מה תמה הפלת2
  תליא בהא דאפשר לסוחטו אסור?) באר היטב האם הא דהחתיכה עצמה אסורה 3

 חוץ, ואין האסר יכול לאסור?סכם בקצרה שיטות הפוסקים האם משהו יכול להתפשט ב  .כא

עשה בילה, וחזר ובישלו עם בשר אחר שהוא ששים גד כל ירק שבלע טעם בשר מוקצה ו  .כב
 לא, ומה הצדדים לכאן ולכאן? הירק, האם מותר או

  
 סעיף ב

 חתיכה שיש בה חלב שתבשלה בקדירה שיש בה ששים;  .כג

) לדעת השו"ע דלא אמרין ח" בשאר איסורים, האם יכולים להוציא החתיכה 1
  מהקדירה מיד, ומה הטעם?

  זה כשמיחה בקדירה? עם) למה אין ט2
  החתיכה שארת באיסורה?) מאי שא מסעיף א דאמרין ד3
שבה, ואיך חוזרת ) כיון שע"כ מלחה תחילה, א"כ אסרה תחילה, שמלחה עם החלב 4

  להתירה?

  ) האם יכולים להוציא שום דבר מהקדירה בעוד החתיכה בתוכה, ומה הטעם?1  .כד
י אמרין ח" או לא, מה צריך לעשות עם ) באר לדעת המחבר ולדעת הרמ"א דפליגי א2

 יכה הזאת?החת

 



 ו"שאלות הנוגעות למעשה בחומר הנלמד בחודש אב תשע

 ד הלכות תערובות סימן קד וסימן קו"יו

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

  

 ד"סימן ק

 .אבל לא בשלמותו ,והצליח להוציאו, או טשולנט, נפל זבוב לתוך מרק. א

 .והאם יש חילוק ביניהם, מה דין המרק או הטשולנט. 1

כ נזכר "ואח, לחתיכות קטנות מאוד וחתך את כל הפירות', וכן מי שעשה סלט פירות גדול לשמחה וכדו. 2

 .מה דינו ,וקשה מאוד למצוא אותם, שהתפוחים היו מרוחים בחשש איסור ולא קילפם

א "וא, שנראה שהן מתולעים שנטחנו, ורואים בה נקודות שחורות קטנות מאוד', ממשמש וכדו ריבה העשויה. 3

לא בכמות שנותן טעם , והכניס לתוכו פלפל שחור ללא הכשר,   או מי שבישל מרק-. מה דין הריבה, להוציאם

 . מה דין המרק, א להוציאם"וא, ניכרות אבל הנקודות השחורות הקטנות שלו

ול י מאמץ גד"ורק ע, חזרה גרעין מתולע ונפל לתוכם הוציא מהם, יש לו כמות גדולה מאוד של גרעינים. 5

 .האם צריך לעשות כן, אחד אחד ימצא שיברור

האם מותר לו לאכול , שמסתבר שלא בדקו אותו מתולעים, ויש על השולחן סלט ירקות גדול ,מגיע לשמחה .6

 .ממנו

. י שיפריד את הקלחים זה מזה ימצאו התולעים"ורק ע, עלי חסה או כרוב שבתוכם נמצאים תולעים קטנים .7

  .האם צריך להפרידם

זמן עד שיצופו אלו שיש בהם  צריך לשרותה שכדי לבדקה, וכן מי שיש לו כמות גדולה של שעועית .8

  .האם מותר לבשל את השעועית, ואין לו את הזמן לכך, תולעים

האם מותר  ,מלמעלה השמנונית שלו אבל ניכרת, כנגדו' ויש ס, קוגל בשרי שנאפה בטעות עם חמאה. 9

מה , קצת סימני שומן של החמאה וניכרים על פני המרק ,וך סיר של מרק בשריחמאה שנפלה לת ïëå – .באכילה

 .דין המרק

', א ג"א נ"חכמ, ב"ת סק"פר, ב"ח סק"פר, ו"א סק"ביאור הגר, ג"ב פ"מנחת כהן תערובת ח, כ"נקוה, ג"ך סק"ש, א"ז סק"ט, א"ס [

, ז שם"משב, ז"ז סק"ט, א"ד רמ"ח ס"ועיין סימן צ, פי יונהכנ, ה"יד יהודה קצר סק, ג"סק' וסימן ל,  ו"ד סק"ד סימן י"א יור"חזו

  ].ח"ז תשובה י"ע הגר"שו, ט"יד יהודה שם קצר י', א ב"א נ"חכמ, ו"פליתי שם סק,  ד שם"שפ, ז"ך סקט"ש

  

א מבואר שרק "וברמ. הכל אסור, ונחתך לחתיכות דקות מאוד, ע ששרץ שנתערב בתוך שיכר"מבואר בשו .א

האחרונים בביאור כונת  ונחלקו, ך"ז והש"נחלקו הט,  ובטעם הדבר שרק בשרץ חיישינן.בשרץ יש לחוש לזה

 . מ לכמה חילוקי דינים המובאים בשאלה"וממחלוקתם יוצא נפק, דבריהם

כ מה ענין זה "א, א לברורי"או אפשר לברורי וא, ז דאם הכל תלוי בניכר ולא ניכר"במנחת כהן הקשה על הט

שבביטול צריך , ז יסוד בדיני ביטול"כ שמבואר בדברי הט"ולכן כתב המנח, שז שהוא לח ויב"כ הט"למש

אבל לח ביבש או יבש בלח גם אם האיסור , כלומר או יבש ביבש או לח בלח, שהמתבטל יהיה דומה למבטל

ולכן , ז שבתערובת של יבש בלח או לח ביבש לא נאמר דיני ביטול"וכן הסכים עמו הגר. אינו ניכר לא בטיל

, מאחר והמאכל הוא בעצם לח והשערה יבש, כנגדו' גם אם יהיה ס, קטנה מהשרץ נתערב במאכל עב תיכהכשח



כנגד השערה ' אבל אם במאכל עצמו שעם השערה יהיה גם חלק שהוא יבש וביבש בעצמו יהיה ס, לא בטיל

 . יתבטל' , של השרץ הזבוב וכדו

ומאחר והאיסור , או ההיתר ניכרים לא בטיל יסורדהרי כל שהא, ז דלא בטל הוא"א טעמו של הט"לדעת הגר

ולכן לעולם לא בטיל אלא או לח בלח או , יש כאן חיסרון בעצם השם תערובת ולא בטיל, יכול להיות ניכר

ואחרי , מאחר שאפשר למעכו, אבל כאן אפילו שההיתר הוא דבר עב וסמיך ועומד בפני עצמו, יבש ביבש

וכל , נחשב שהמאכל ההיתר מוגדר כלח והאיסור מוגדר כיבש, שוש הידי מי"שימעכו יהיה ניכר האיסור ע

, כבר עכשיו לפני שנתמעך כבר נחשב לניכר האיסור,  שיש חילוק בין האיסור וההיתר שאחד לח ואחד יבש

ך שמאחר "ובחלק זה חולק עליו הש. }ולא מפני שיש חיסרון בעצם שלח ויבש אין בטלים זה בזה, {ולא בטיל

א "וכן אם נפל לתוך מרק שהוא לח מאחר וא, הוא ממש כתערובת של יבש ביבש, שאינו יכול לסננווהוא מצב 

 . לסננו בטל

בדבר המעורב שקשה מאוד להכירו אבל , ך בגדרי ניכר האיסור"ז והש"א שנחלקו הט"וכעין זה מבואר בחזו

נו מוצאו נחשב שניכר האיסור ז אפילו שהאיסור טמון היטב בתוך המאכל ואי"שלדעת הט, אם יפגשנו יכירנו

ך מאחר והוא "אבל לדעת הש. וממילא כלל לא בטיל, כלומר שלדבריו חסר בזה בשם התערובת, ולא בטל

אבל , בטל, ג דכשיפגשהו ביד או בפיו יהיה ניכר"וכל שאינו יכול לבררו אע, מעורב היטב נחשב לתערובת

ו שכל שאין העין "ד סק"כ בסימן י"וכ.  שקשה לבררו'אפי, ז שאם יהיה ניכר כשיפגשהו אינו בטל"הלכה כהט

, ג שאין בכח אדם לחפש אחריו"אע, אבל אם העין מכירתו כשיפגשנו, מתבטל כדין יבש ביבש, כללמכירתו 

 .חשיב כאיסור ניכר ואינו בטל

מלבד , {דבטל דנחשב יבש ביבש, ך אפילו אם יפגע בממשו של איסור מה בכך"ח שלדעת הש"כ הפר"וכ

ז וכן להלכה שאין לח מתבטל ביבש וכן להיפך מפני שניכר "אבל דעת הט} נה שרצים משום בריהשמו

ורק אם חוץ המרק הקפוי , לא בטיל, ומאחר ואם ימעך את המאכל הקפוי היטב בידו יהיה ניכר השרץ, האיסור

 .  ת"והסכים עמו הפר. בטל' יש בו גם חתיכות דקות של בשר וכדו

, לח בלח, יבש ביבש, סוגי תערובת וגדריהם ודיניהם שונים' ז דיש ג" מתבאר בדעת הטד ויד יהודה"אבל בחו

אפילו , כל שכבר נכלל בגדר ספק, בתערובת של יבש ביבש שהוא מדין אחרי רבים להטות,  לח ביבש ולהיפך

הוא דעצם זה שיש כמה חתיכות שכל אחד  מפני שגדרו הוא, נאמר דין אחרי רבים להטות, שאפשר להכירו

או שקשה , וכגון כמה מיני פירות שנתערבו ולא ידוע איזה מהם אסור, בכלל הספק האם הוא מותר או אסור

ולכן לדעת רוב האחרונים גם אחד , אמרה תורה לילך אחר הרוב, להבחין ולדעת איזה מהם הוא המין האסור

וכל , יכא לברורי הרגיליםצריך שיהיה בדרגת א, ובזה כדי שלא יהיה ספק, בבית ואחד בעליה מצטרפים

ההיתר אינו מחמת התערובת , שפחות מזה אפילו שבמציאות כל אחד נמצא בפני עצמו ואפשר להפריד האיסור

וכל דרגת טירחה או הפסד שמחמת כן בגדרי ספיקות כבר נחשב לספק ואין , אלא מחמת כללות הספק שלהם

 .הולכים אחרי הרוב, צריך לטרוח או להפסיד

 אבל תערובת -.  בטל במציאות והאיסור נהפך להיתר,  לח בלח שמעורב ממש היטב ונהיו לאחדבתערובת של

מ כל זמן שהוא "מ, אפילו שאינו נהפך להיות כחלק ממנו, או של יבש בלח' של לח ביבש כמו חלקי שרץ וכדו

כבר , חד מהשניאבל כשקצת יפרדו א, ובטל, אפשר עדיין להחשיבו לאחד, עדיין במציאות מעורב בפועל ממש

, וגם לא נהפך להיות לחלק ממהותו של ההיתר, ואז מאחר וכבר אינו חלק מהספק, אינם נחשבים כמעורבים

 .ז לאסור"וחשש זה שמא האיסור יהיה פעם אחת לעצמו הוא טעמו של הט, יחשב כאוכל איסור ממש



ולכן , ה אינו נחשב כמעורבכל צורה שהיא לעשות שיופרד זה מז י"א מבואר שכל תערובת שאפשר ע"ובחכמ

וכן דבר איסור , לא בטיל, ואפילו נפל גרגיר אחד של חיטה באלף,  מאודביבש ביבש גם אם זה טירחה מרובה

וזה כל , אינו בטל אפילו באלף, אם בסינון האיסור לא יעבור במסננת, שנתערב בהיתר אפילו שנימוח מאוד

דמאחר ואינם נבללים יפה בהכרח שנחשב כהוכר , הטעם שאין יבש מתבטל בלח ולא לח מתבטל ביבש

ורק בחלב שנפל למרק מאחר ועכשיו מעורב , פועל צריך למצוא את הצורה שיוכלו להפרידםאלא ש, האיסור

במקום פסידא יש להקל , י להקפותו שזה כבר חידוש ושינוי מהמצב הקיים"וכל הצורה להסירו הוא רק ע, יפה

 . שעכשיו אינו נחשב שהאיסור ניכר

ואם נימוח שכבר , ו ולהסירו מדאורייתא בטלא להכיר"מאחר וא, ובכריתי כתב שאמנם תולע אחרי הבישול

י שיבדקו כמה פעמים שהוא "אם רק ע' אפי, אבל אם רק קשה למצוא אותו. גם מדרבנן בטיל, אינו בריה

ת כתב לענין תולעים "ובפר]. ד"ד סקל"סימן פ[ד "וכן ביאר בשפ. מדאורייתא לא בטיל, טירחא מרובה ימצא

מאחר ואנן סהדי שמחמת , ומעורבים בתוך גרעינים דקים לאין מספר, אפילו שאין העין שולטת בהם, קטנים

ת "לכן מה, אבל באמת אם יבדוק כל גרעין וגרעין לעצמו כן יכולים להמצא, א לעשות להם בדיקה"דקותם א

דמחמת בריה רק מדרבנן לא , כלומר שמחמת כן אינו מוגדר כלל לתערובת, וספיקו כספק דאורייתא, לא בטיל

 .בטיל

אם ניכר ' ואפי, יבש בלח' ואפי, א להפריש אחד מחבירו יש לו ביטול"ל ביד יהודה כתב שכל דבר שאאב

 . י טורח גדול לא בטיל"ע' ואפי, ורק אם אפשר להפריד אחד מחבירו. במראה

או כגדרי , לכל היותר יש עליו דין איכא לברורי, מ בכל זה הוא שאם בעצם זה מוגדר לתערובת"והנפק

וכן מוגדר רק לספק דרבנן לכל היותר מדין , במקום טירחה יתירא או הפסד אינו צריך לעשותוו, מ"דשיל

ספיקו דאורייתא וגם , וכן במקומות שאינו מוגדר לתערובת כלל, אבל להסוברים שאינו נחשב למעורב, בריה

 .ואסור, אינו תלוי בדרגת איכא לברורי

 

  .יכהדגים טהורים וטמאים הנמצאים יחד באותה בר. ב

  .האם הדגים הטהורים והמים מותרים באכילה. 1

  .מה דין המרק, ונכוה,  וכן מי שהכניס בטעות את היד לתוך מרק רותח.2

  .מה דינן,  וכן מי שהוציא בידיו חלות רותחות מהתנור3

    ).כ"ת סק"דרכ, ג"ת סק"פ (

א "וכן נראה דעת הרע[חי מפליט ולהסוברים ש, הביא מחלוקת האם חי מפליט או אינו מפליט] ג"סק[ת " בפ.ב

הרי הם כבושים , כ דגים טהורים וטמאים חיים הנמצאים ביחד באותה בריכה"א] 'ע לעיל סימן ט"על השו

אפשר שהפליטות , ואם חי גם בולע, ונפלט מהדגים הטמאים ונבלע בתוך המים, ע"ביחד במים יותר ממעל

יאסר המרק מדין , ר"בטעות את היד לתוך מרק רותח בכוכן מי שהכניס . שלהם נבלעו גם בתוך הדגים החיים

נבלע בחלות מבשר החי ויאסרו , ב"והיס, וכן אם הוציא בידיו חלות רותחות מהתנור. פליטת בשר אדם

  . מתבאר שחי אינו בולע] ו"ז סקמ"א תמ"אש[ג "ובפמ, 1ע"וצ, החלות

  

                                                 
כ הביא חבל אחרונים שדנו בכל "ת סק"ובדרכ', קהילות יעקב חולין סימן ה, ד"ובעמודי אור סימן נ, א" עיין בזה בפרי יצחק כ1

  .דוגמאות אלו



  .התבשל חלב על האש. ג

  .מה דין החלב,  חתיכת בשר צונן שבמחבת הסמוךבשעת הבישול גלש ממנו ברציפות מעל.  1

מה דין כל , מרק בשרי רותח לתוך קדרה חלבית צוננת, וכן אם שפכו ברציפות אבל לא בכח אחד ממש. 2

  .המרק

ונודע שהירקות היו של שביעית , וכן ירקות מבושלים קרים ששפך עליהם מעט מרק רותח להטעימם.  3

  .מה דין המרק', וכדו

ג קציצות העשויים "או ששפך רוטב ע, כ שהדגים היו טמאים"ונודע אח, ג דגים" שפך רוטב רותח עוכן אם. 4

  .מה דין הרוטב, ונודע שהירקות היו של שביעית, מירקות

כל פעם כמות , לבין שפכו הרבה פעמים, או מרק בבת אחת, האם יש הבדל בין שפכו כמות גדולה של חלב. 5

  .או ששפכו בנחת, קטנה של מרק

  .כאשר בכל שפיכה הרוטב הקודם כבר היה קרוש, ל"האם יש הבדל בהנ. 6

א סימן "רע, ו"ה סק"ז סימן ק"משב, ג"ד ביאורים סק"חו, ג"פליתי סק, ט"א סק"ג ביאור הגר"ד סק"ו שפ"ך סק"ש, א"ב רמ"ס [

  ].ו"א סק"ת צ"פ, ב"א סקי"צ

, כ נמצא עכבר למטה"כל יום שומן רותח ואחא שאם עירו "מ מבואר ברמ"מ, ק"שעירוי אוסר רק כד'  אפי.ג

ע נוגע השומן בעכבר וחוזר ומתערב עם השאר "ך ביאר הטעם מפני שכל פעם שמערה בפנ"ובש. הכל נאסר

 ]. ט"א סק"ביאור הגר, ג"ד סק"וכן מבואר בשפ[ולכן יש חילוק בין שפיכה אחת לגלישה . ונאסר

הרי זה דומה לאופן שגלש ברציפות , אלא שפכו בנחת, קהא אבל לא בשפיכה חז"ואפילו אם שפכו את הכל בב

  ]. ו"א סק"ת סימן צ"כמבואר בפ. [שכל משהו מהשפיכה נוגעת בעצמה באיסור ונאסר

הרוטב הרותח ממיס את הרוטב , מ כששופך שוב פעם שניה רוטב רותח"מ, וגם אם הרוטב נצטנן הוא נקרש

ולכן כל שפיכה , ג הדגים עצמם"ונחשב כעירוי ע,  הטמאיםשלמטה והעליון שמערה עכשיו נוגע ישירות בדגים

  ]. ו"ך סק"כמבואר בש[והכל נאסר , ק"נאסרת כד

ד "אבל הפליתי והחו] ב"א סקי"א סימן צ"כמבואר ברע[מ "מ להפס"נ ונפק"אלא שהכל נאסר רק מדין חנ

כ נקרש "ו דבר שאחאבל אם שפכ, נ"כתבו שזה רק אם עירו לח ממש שנשאר לח שאיסורו הוא רק מדין חנ

, נ אלא מדין אפשר לסוחטו אסור"אחרי שנקרש ונעשה גוש איסורו אינו רק מדין חנ' כגון ששפכו רוטב וכדו

  .מ"ס אסור אפילו בהפס"ומצד אפל

  

  ו"סימן ק

  

כנגד ' ולא היה בתפוחי האדמה ס, בישלו לפני פסח תפוחי אדמה עם אבקת מרק של חמץ  .א

כנגד ' סו אותו להתבשל בקדרה אחרת שיש בתבשיל שבה סא אחד והכני"הוציאו תפו. החמץ

א שהוציאו מהסיר הראשון והכניסו "כנגד התפו' אבל אין בו ס, החמץ שבקדרה הראשונה

  .לתוכו

 .מה דין המאכלים שבקדרה השניה .1

  .א שהוכנס אליה מהקדרה הראשונה"מה דין התפו .2

 . הראשונה והעבירו לשניהא בקדרה השניה הוא זה שהוציאו מהקדרה"אם מסתפק איזה תפו .3



א אחרי שכבר הוכנס לקדרה השניה ולא היה בו טעם "האם שונה הדין כאשר טעמו את התפו .4

 .חמץ

כ שהה מעת לעת בתוך מרק פרווה צונן "ואח, כנגדו' ולא היה ס, א שהתבשל עם בשר"וכן תפו .5

 .מה דינו, כ בישלו את אותו תפוח אדמה עם חלב"ואח, יחד עם עוד מאכלים

, והכניסו בבישול את התבלין שנדר ממנו', א וכדו"ובישל תפו,  מי שנדר מתבלין מסויםוכן .6

א שהוכנס "כנגד התפו' והכניסו לתוך קדרה אחרת שלא היה בה ס, א אחד"כ הוציאו תפו"ואח

והאם יכול לאכול מתפוח , האם יכול לאכול מן המאכלים שבקדרה השניה, מהקדרה הראשונה

 .קדרה הראשונההאדמה שהוכנס אליו מה

ואחרי שהוסיפו , כנגדו' ולא היה ס, א ומרק שהכניסו לתוכה כבד לא מוכשר"וכן קדרה עם תפו .7

א אחד והכניסוהו "לקחו תפו, כנגדו נודע הדבר והוציאו' עוד מאכלים לקדרה וכבר היה ס

 .א עצמו"ומה דין התפו, מה דין המאכלים שבקדרה השניה, כנגדו' לקדרה אחרת שאין בה ס

והוסיפו , כנגד האבקת מרק' ולא היה במרק ס, כן אם בישלו מרק עם אבקת מרק ללא הכשרו .8

והמרק הוכן , אבל לא כנגד המרק הראשון, כנגד האבקת מרק' ועכשיו יש ס, כ עוד מרק"אח

 .לצורך שמחה או צורך שבת

, ז"א סק"פליתי סימן קי, ט"ב סק" סימן צז"משב, א"ד סק"חו, ג"באר הגולה סק, ז"וקמא סימן ס, ב"א סק"רע, ב"ד סק"שפ, א"ס[

 ].י"ז סק"ט משב"סימן צ, ג"ד סקכ"ד סימן צ"שפ

ולכן אותה , מ אפשר לסוחטו אסור"מ, נ"שבשאר איסורים לא אמרינן חנ' אפי] כאן להלכה[לדעת המחבר . א

ין של מ בד"נ אין נפק"א שאמרינן חנ"אבל לדעת הרמ, חתיכה עצמה שנבלע בה האיסור נשארת באיסורה

  .כנגדה' וצריך ס, נ"ונעשית חנ, נאסרה החתיכה, כנגד האיסור' דמאחר ובתחילה לא היה ס, אפשר לסוחטו

כגון אם בישלו חמץ , נ"באופנים דלא אמרינן חנ, ס שאסור"מ בדין של אפל"א יש נפק"אלא שגם לדעת הרמ

' עוד חתיכות אחרות והיה בהכל סא עם "כ בישלו את התפו"ואח, כנגד החמץ' א ולא היה ס"לפני פסח עם תפו

רק החתיכה , נ"מאחר וכל הבישולים והבליעות היו עוד לפני פסח שלא נהיה חנ, א"כנגד החמץ שנבלע בתפו

  ].א"ב סקי"ד סימן צ"כ בשפ"כ[הראשונה בעצמה נשארת אסורה מדין אפשר לסוחטו אסור 

ך "ם והש"אבל לדעת המהר. וחטו אסור ג שגם בנבלע בעודו היתר אמרינן אפשר לס"אמנם זה רק לדעת הפמ

, ך ודעימיה הסוברים שבהיתר אפשר לסוחטו מותר"מ גם לדעת הש"ומ,  ע אפשר לסוחטו מותר"בהיתר לכו

באלף ' ל שאפי"מ שקיי"מ לדידן בדשיל" וכן נפק-. ומפני שבאמת בבישול השני חוזר ונסחט ומתפשט בשוה

. ,נ"מ אינו עושה חנ"ומ, מ נחשב למינו ולא בטיל"יחס לדשילוכל דעביד להטעים הקדירה ב, במינו לא בטיל

  ] ב"ד סק"כמבואר בשפ[

, האחד דחיישינן שלא נסחט ונשאר בו טעם יותר מכל הקדירה, ומה שאפשר לסוחטו אסור נאמרו תרי טעמי

  .נשאר איסורו עליו, וגם דמאחר וכבר חל עליו שם איסור כל שנשאר בו משהו מהאיסור

ך וסוברים שבשאר איסורים אם נוגע התערובת רק אחרי שכבר היה "דן לדעת החולקים על השמ לדי"עוד נפק

ס אסור הוא עצמו כן נשאר "מ מחמת אפל"אבל מ, נ"לא נהיה חנ' גם מה שהיה בתחלה כשלא היה ס, כנגדו' ס

  . כנגדו לא יאסור את הקדרה אבל הוא עצמו ישאר אסור' וגם כשלא  יהיה בקדרה אחרת ס, אסור

שאז כל טעם איסורו הוא , מ בין שני הטעמים הוא באופן שטעמו את החתיכה ולא נרגש בו טעם האיסור"ונפק

ע אם הבישול השני שנסחט היה כשעדיין "ג לכו"בכה, רק מפני שאחרי שכבר חל עליו שם איסור תו לא פקע



דחיישינן , ג נשאר אסור" הפמלדעת, ורק אם לא טעמו אותו לפני שחל עליו האיסור, חוזר להתירו, היה היתר

  ]. ג"באר הגולה סק, ז"וקמא סימן ס, ב"א סק"רע, ב"ד סק"כמבואר בשפ. [שנשאר בו טעם האיסור

איסורו מדאורייתא דחיישינן שיש , מ בין הטעמים הוא אם לא טעמו את החתיכה שבלוע בה האיסור"עוד נפק

מאחר שכל איסורו , וכבר אין בה טעם איסור, אבל אם טעמו את החתיכה שבלוע בה האיסור, בו טעם איסור

ג אבל "כמבואר בפמ. בזה איסורו רק מדרבנן, הוא רק מחמת המשהו שנשאר בו וכבר חל עליו שם איסור

ונשאר בו , מ כל שחל עליו שם איסורו"מ, ד מבואר שאפילו שעיקר טעמו נסחט ונשאר בו רק משהו"בחו

  .נשאר אסור מדאורייתא, משהו מהאיסור

א שנתבשל בקדירה הראשונה שבלוע בו מהתבלין "מ בין הטעמים הוא באופן שהכניסו את אותו תפו"ן נפקוכ

א היה דאם אמרינן שהבליעות שבתוך החתיכה כבר יצאו והתפשטו "האסור לקדירה אחרת ולא ניכר איזה תפו

מאחר , א אחרים"בתפולכן אם נתערב , אלא שכל סיבת איסורו הוא רק מפני שכבר חל עליו שם איסור, בשוה

נחשב לתערובת של מין במינו , ואין כל מציאות שיחזור ליתן טעם' וברור שכנגד הבליעות שבתוכו יש ס

אבל בלח לא אמרינן אפשר לסוחטו , כל זה בבליעות שבחתיכות]     א"א סק"כמבואר ברע. [שברוב כנגדו סגי

  ].ב"דלא כהפליתי סק, ג"א סק"וברע, ג"ח סק"ד סימן י"א יור"חזו, א"ד סק"כמבואר בשפ[, אסור

  

ונזכר שלא קילף את התפוחים שהיו מרוחים , ובהם גם תפוחים, בישל קומפוט ממיני פירות  .ב

  .כנגדם' ויש בקדרה ס, באיסור

  .או שצריך להוציאם מיד, האם יכול להשאירם עד סוף הבישול .1

תוכה חתיכת שוקולד ופתחו ארון שמעליה ונפלה ל, וכן אם בשעה שבישל בקדרה מאכל בשרי .2

  .או שיכול להניחה כך, האם צריך להזדרז להוציאה, כנגדה' ויש ס, חלבי

האם יכול להמתין עד שיצטנן , באופן שכשיחפשו אחרי האיסור שנפל להוציאו יתקלקל התבשיל .3

 .הכל ויוציא

 .באיזה כלי צריך להוציאו, כשיש באפשרותו להוציא את האיסור .4

 .הוציא  בין קודם שנצטנן לאחרי שנצטנןהאם יש חילוק באיזה כלי ל .5

 ].ח"יד יהודה קצר סק, ו"ד סק"שפ, ב"א וסק"ז סק"משב, ו"וסק, ה"ך סק"ש, ב"ס [

גם החלק ההיתר שבחתיכה , כנגד האיסור בעצמו'  חתיכת איסור הדבוקה בהיתר לדעת המחבר אם יש ס.ב

  .א החתיכה עצמה נשארת אסורה"אבל לדעת הרמ, עצמה מותרת

מאחר ובחתיכה עצמה , לדעת המחבר אם יוציא את התפוח שמרוח בו האיסור עם כף ועדיין יהיה רותחולכן 

שכל זמן שמשאיר אותה בקדרה ' ואפי, לכן לא יוציא אותה, כנגד האיסור שמרוח עליה תיאסר החתיכה' אין ס

פסיד גם את התפוח י שיוציא י"מאחר ולא עירבם והכניסם בידים ומאידך ע, מתבשלים איסור והיתר ביחד

ולא , א שהחתיכה עצמה שהאיסור דבוק בה בין כך תיאסר"אבל לדעת הרמ, לא צריך להוציאו, שהוא היתר

  .יפסיד במה שיוציאנו  צריך להוציאו

דאם יוציא בכף של , וכשמוציאו לא מיבעיא כשמוציאו בעודו רותח שצריך להוציא בכף של עץ או קיסם

כ "על סמך שידיחנו אח,  אחרי שתצטנן גם לא יוציאנו בכף של מתכת'אלא אפי, מתכת תיאסר המתכת

  ].ח"יד יהודה קצר סק, א"ז סק"כמבואר במשב[
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