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תשפ"א סיון חודש

תערובות הלכות יו"ד
א-ז סעיפים קי סימנים

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

íéàðú å÷ìçðù ù"ééò ,[æ"î â"ô äìøò] äðùîá àåä ïéðîáù øáã ïéãáå ìèá åðéàù áåùç øáã ïéãá ÷ñåòä äæ óéòñì øå÷îä

:äæ ïéãá

.àìèá àåä ïéà ãîåàá àìå ïéðîá åúåà ïéøëåî øùà áåùç øáã ìë åðééäã ,ùã÷î úåðîéì åëøãù úàã øáåñ øéàî 'ø

.áåøá

:[:â óã äöéá] î"ø úòãá íéàøåîà å÷ìçðå

ãîåàá ïøëåî íãà ïéàù íéãçåéî íéøáã åðééäã [àìà ä"ã íù] é"ùøéôå ,åðéðù úåðîéì åëøãù úà øîà ïðçåé éáø [à

.ïéðîá ÷ø ììë

éðôî åéìò íéãéô÷îä íãà éðá ùéù øáã ìë åðééäã [ìë ä"ã íù] é"ùøéô ,åðéðù úåðîéì åëøãù ìë øîà ùé÷ì ùéø [á

.[ãîåàá åúåà íéøëåîä íâ ùé êà] ïéðîá íøëåîì íúåáéùç

.áíðéà ïëìå ,øúåéá íä íéáåùç åìà íéøáãå ãçà øáã ãåò óéñåî ò"øå ,ãáìá íéøáã 'å àìà ùã÷î ïéàù åøîà íéîëç

.ìèá æ"äå ë"ë áåùç åðéà ,ïéðîá àìà åúåà ïéøëåî ïéàù åìéôà ïéðîáù øáã ë"àùî ,íéìèá

‰ÎÏ‰Ï:

.à÷ñô ïëå ,íéìèá íðéà íéáåùç íéøáã 'æ ÷øù ,àáé÷ò éáøë ÷ñô [è-â äëìä úåøåñà úåìëàî æè ÷øô] í"áîøä

.[äæ óéòñ] ò"åùä

.á:úåòãä å÷ìçð ì"øì ïðçåé éáø ïéá ú÷åìçîä ïéðòìå .ìèá åðéà ïéðîáù øáãã øéàî 'øë å÷ñô íé÷ñåôä áåø

'øë å÷ñô íé÷ñåôä áåø íùá [èë úåà åè áéúð] íçåøé åðéáøå à"áöéø íùá [àî÷ 'éñ] â"îñä ,[ãéø 'éñ] ÷"îñä

éøòùáå [èë 'éñ] äîåøúä øôñá .ìèá åðéàù àåä ïéðîá ÷ø àìà ãîåàá åúåà ïéøëåî ïéà íìåòìù øáã ÷øã ïðçåé

úåà íù àøåã éøòùä ìò åìù øúéäå øåñéàá] ì"ùøáå [ã ïéã âë ììë] ä"åà øôñáå ,íù úåäâäáå [ãî 'éñ] àøåã

.ãîåàá íâ øëîð íéîòôù óà ,ùã÷î úåðîì åëøãù ìëã ,ì"øë å÷ñô [à

è÷ð êà ,ìèá åðéà ïéðîáù øáã ìëã åè÷ðù íé÷ñåôä áåøë ÷ñô à"îøäå ,íéìèá íðéà íéøáã 'æ ÷øã í"áîøäë ÷ñô ò"åùä

ùéøë åè÷ðù íé÷ñåôä úà åàéáä [è ÷"ñ] ê"ùäå [à ÷"ñ] æ"èäå .ìèá åðéà ïéðîá åúåà ïéøëåî ãéîúù øáã à÷åãã ,ïðçåé 'øë

ïéà êà] ïðçåé 'øë ì÷äì ùé æàù äáåøî ãñôä íå÷îá àì íà ïë âåäðì ùéã æ"èä áúëå ,ìèá åðéà úåðîì åëøãù ìëã ùé÷ì

.[äáåøî ãñôä íå÷îá óà íéìèá ïðéà íéøáã 'æ ÷øã ò"åùäë ììë ì÷äì1íå÷îá óàù òîùîå ,äæá ÷ìç àì [è ÷"ñ] ê"ùäå

.[ùøéô àìå à"îøäå ò"åùä ú÷åìçî úà ÷ø àéáä (à"ñ âð ììë) íãà úîëçäå] .ùé÷ì ùéøë àøîåçì âåäðì è÷ð äáåøî ãñôä

·Â˘Á ¯·„ ˙·Â¯Ú˙ È�È„

äë ììë] ãúéäå øåñéà øôñá áúë ïëå ,[è"ä à"ëàî æ"èô] í"áîøá øàåáîëå ïðáøãî àåä ìèá åðéà áåùç øáãã ïéãä ø÷éò

.à"îøä áúë ïëå [æ-å ïéã2

הט"ז. בדעת א] ס"ק [מ"ז הפמ"ג כתב כך .1

התורה. מן הוא בטל אינו חשוב דדבר דהא מבואר ערלה] [פ"ג אליהו בשנות הגר"א שמדברי שהביא ה] [ס"ק תשובה בדרכי ועיין .2
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·Â˘Á ¯·„ ˙·Â¯Ú˙· ˜ÙÒ ÔÈ„

:íé÷åìç íéøåéö äîë äæá ùéå .å÷éôñá ì÷äì ùé ïëìå ,ïðáøãî àìà åðéà ìèá åðéà áåùç øáãã àäã à"îøä áúë

.à.áåùç øáã äæ ïéàù øîåì ïéìé÷îã áåùç øáã àåä íà ÷ôñá åðééäã [é ÷"ñ] ê"ùä áúë

.á,úáåøòúì ìôð àåäù øåøáå áåùç øáãäù åðì øåøáù äø÷îì ê"ùä úðååëå ,ìèá åðéà úå÷éôñ øàùáã ê"ùä óéñåäå

.ìåèéá äæá ïéàå ïéìé÷î ïéà äæáù ,øåñà àåä íà ÷ôñ ùé êà

.íéôñåð íéø÷î óéñåäù [é ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå

.âùéå íéáåùç íðéàå íéáåùç íéøáã úáåøòúá ùéù äø÷îá ïëå ,ïéìé÷î úáåøòúì ìôð áåùçä øáãä íà ÷ôñ ùé íà

.äøåñà úáåøòúä ïéàå áåùç åðéà øåñéàäù úåìúì ïéìé÷î ,áåùç øáã àåä ìôðù øåñéàä íà ÷ôñ

¯˙È‰ Ï˘ ÌÈˆÈ·· ‰·¯Ú˙�˘ ¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ‰ˆÈ·

ïëìå ,ïéðîá íéøëåî íéîòôìå [íéöéá àìî ìñ ïåâë] ãîåàá äúåà íéøëåî íéîòôìù øáã àéä äöéáù øàåáî [:â óã äöéá] 'îâá

ðçåé éáø éôì ,ì"øå ïðçåé éáø ú÷åìçîá éåìú øáãä äøåñà äöéá äáøòúð íà,ïéðîáù øáã øãâá äðéàù íåùî äìéèá äöéáä ï

.[äìéèá äöéáäù àèéùô ò"øå íéîëç éôìå] .äìéèá äðéà ì"ø éôìå

÷ñôù äîåøúä øôñë åè÷ðù ê"ùäå æ"èäìå .ïðçåé éáøë ÷ñôù à"îøäì ïëå ,äìéèá äöéáä ò"øë ÷ñôù ò"åùäìù æ"éôì àöîðå

.äìéèá äöéáä ïéà ì"øë

äáøòúðù äôéøèå äìéáð úöéáù ò"åùä ÷ñô [â"ñ] åô 'éñáù ,ò"åùä éøáãá äøéúñ [é ÷"ñ åô 'éñ] ê"ùäå [à ÷"ñ] æ"èä åù÷äå

.íéìèá íðéà íéáåùç íéøáã 'æ ÷øù ò"øë ò"åùä ÷ñô ïàë åìéàå ,ì"øë ÷ñôù ú"äñä úèéùë äæå ,óìàá óà äìéèá äðéà

íå÷îáù åðîî øàåáîù [éøáã ä"ã :àô óã úåîáé] é"ùø éøáã úà àéáä [äîå ä"ã á"ô â"ç úåáåøòú úåëìäì äçéúô] â"îôäå

÷ñôù ò"åùäì íâã ì"é æ"éôìã â"îôä áúëå ,ìèá åðéà íéîòôì ÷ø úåðîì åëøãù øáã íâù ì"øì ïðçåé éáø äãåî èòåî ãñôä

äöéá ìù øåéöä úà ãéîòðå ,ìèá åðéà íéîòôì ÷ø úåðîì íéìéâøù äî óàã èòåî ãñôäá äãåé ,íéìèá íðéà íéøáã 'æ ÷øã ò"øë

.÷çåã äæù â"îôä áúëå ,èòåî ãñôäá3

ò"åùäìå ,äìéèá äöéá ïéà ïðçåé éáøë ÷ñôù à"îøäì íâ ë"àå ,ãîåàá íéöéá åøëîéù ììë éåöî àì åðéîéáù ì"ùøäîä áúë íðîà

.äìéèá ïëà äöéáä ò"øë ÷ñôù

éøáã çëî åéìò äîúå ,äìéèá äöéáä î"ôä íå÷îáã äøåä ãçà äøåîù äáäàî äáåùú øôñî àéáäù [à ÷"ñ] ù"úôá ïééòå

ä"ãå ìë ä"ã .áò óã íéçáæ] é"ùø éøáã úà äáäàî äáåùúä óøéö ì÷äì äøåî åúåà äøåä øáëù ïåéë î"îå ,ì"ðä ì"ùøäîä

åëøãù úà øãâá áéùç àìã ìèáã ïðçåé éáø åá øáåñ ,ïéðîä ìò äøéúé úçà øëåîä óéñåî íéîòôìù øáã ìëã áúëù [àìà

.úåðîì

,äãâð íéöéá àñ ïðéòá úåøçà íéöéá íò ä÷ìùð åæ äöéá íàù áúëù [è"éä å"èô] í"áîø ïééò ,çåøôà äá ùéù äöéá éáâìå

הדברים דכל נקט ק] [סי' והפר"ח התורה. מן הוא בטל שאינו חשוב דדבר דאפשר שכתב הי"ד] מו"מ מטמאי [פ"א המל"מ לדברי ציין עוד

לבטל אף דבריהם חז"ל שהעמידו מקרים שיש אלא דרבנן, דהוי שכתב א] ס"ק ק [סי' בכו"פ עיין וכן מדרבנן, אלא זה אין בטלים שאינם

העמידו שלא מקרים ויש בהמה], ממעשר כולן את ופוטר בטל דאינו נמנו לא שעדיין הבהמות לבין המנויים מן אחד בקפץ [כגון תורה דין

עיי"ש. תורה, דין במקום דבריהם

חתיכה כגון שנתערב תורה באיסור רק נאמרו דדבריו כתב שם רש"י דהא הקשה (הב')] אומרים ויש ד"ה [ביאורים השולחן בדי ובספר .3
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éãë äöéáä úèéìô éáâì øëéä åùòù í"áîøä úðååëù î"ëä ùøéôå .äøåòéùá åôéñåäå øëéä äá åùò ò"ôá äéøá àéäå ìéàåäù

.äéøá àáéùç çåøôà úöéáù ì"ñã øàåáîå ,úåøçà íéöéáá äáøòúð íà äîöò äöéáä úà øéúäì åòèé àìù

.äéøá úáùçð àéä ïéàù äàøðã úéáä ÷ãáá é"áä áúë ,äøåñà äìåëù óà ,íã äá àöîðù äöéá éáâìå

Â�ÈÓ· ‡Ï˘ ·¯Ú˙�˘ ·Â˘Á ¯·„

[å"ñ î ììë] úàèç úøåúä íðîà .øúéäå øåñéà øôñá ë"ëå ,ìèá åðéà åðéîá áøòúðù áåùç øáãã àåä ò"åùäå í"áîøä ïåùì

éðùä ïôåàá ÷ø] ,åðéîá àìù áåùç øáã úáåøòú àäúù çéëù äæ ïéà ë"ãáù àìà ,ìèá åðéà åðéîá àìù óàã áúëå æ"ò ÷ìç

[é ÷"ñ] ç"øôä íâ .[øåñà íäî ãçàù òãåðå ãçà ïéîî íðéàù íéáåùç íéøáã äîë åðéðôì ùéù (ç ÷"ñ è÷ 'éñ) ê"ùá øëæðä

.àéãäì ïë åðîî øàåáîù [:çö óã ïéìåç] à"áùøäì ïééöå ,ê"ùäë è÷ð4

ÔÈ�Ó·˘ ¯·„ ÔÈ„· ÌÈ�È„ ÈË¯Ù

ïéðîáù øáãã ïðéøîà ïðáøã øåñéàá óàã [ä ÷"ñ è"äâä] â"äðëäå [à ïéã äë ììë] ä"åàä íùá [á ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë .à

.úåøéô úîåøú éáâ [:â óã] äöéáã àéâåñä úåòîùîëå ,ìèá åðéà

.äãéîá åà ì÷ùîá øëîðä øáã àìå ,úåáéùç åì ùé ïéðîá øëîðä øáã à÷åãã [ã úåà øö÷ä 'éô] äãåäé ãéä áúë .á

àåä ïéà áåùç øáã øãâá äæ éøä äæ íå÷îá íàå ,åâäðî éôì íå÷î ìëá ïéëìåäù øàåáî [í"áîøä ïåùì àåäù] ò"åùä ïåùìá .â

.äæ ïéã åàéáäù [âé ÷"ñ íù] ê"ùå [è ÷"ñ à÷ 'éñ] æ"è ïééòå .ìèá5

íâ íà ïééòì ùéå .ïéðîá íúåà ïéøëåî íìåòì éøäù ,ïðçåé éáøì óà éìèá àìå ïéðîáù øáã øãâá ååä ïé÷ùî øàùå ïéé é÷åá÷á .ã

.åìèáúé àìå úåîåúñ úåéáçë éáéùç ò"åùäì6

‰‡�‰ È¯ÂÒÈ‡ ˙·Â¯Ú˙

ê"ùä àéáäå .[.ãò óã æ"ò] 'îâá øàåáîë ,äàðäá úáåøòúä úà íâ øñåà äìøò åà êñð ïéé ïåâë äàðäá øåñàä áåùç ìëàî øáã

ïî äðäð åðéà äæ ïôåàáã ,åáù øåñéà éîãî õåç éøëðì úáåøòúä ìë úà øåëîì ìåëéã [ïìåë ä"ã :áò óã íéçáæ] 'ñåúî [á ÷"ñ]

äæ ïéã øå÷î .[éåâì øåëîì øåñà ä"ìàã ,ìàøùéì éåâä åðøëîé àîù ùåçì ïéàù ïôåàá éøééîã 'ñåúä íùá ê"ùä áúëå] ,øåñéàä

.[à"ä óåñ] äìøò â"ô éîìùåøéá àåä

éúìôå éúøëäå,.æ"ò äáåè åì ÷éæçé éøëðäå äðúîá éøëðì åðúåð î"î ,øåñéàä øåáò ïåîî ç÷åì åðéàù éðäî éàî äù÷ä [à ÷"ñ]

áúë [ãåò ä"ã á ÷"ñ ã"ù] â"îôäå .äøåáò íìéùù úåîëä ìò úôñåú ïàë ùéù ùéâøî åðéà éøëðäù ïôåàá éøééîã áúë ïëìå

מדרבנן. שאיסורה נבילה ביצת לגבי אלא זה תירוץ לומר שייך לא וא"כ פירות, בתרומת בסוגיא שם כמבואר דרבנן, באיסור ולא חטאת של

חשוב דבר משא"כ קא], [סי' ברמ"א וכמבואר במינם, שלא אף בטלים אין וחהר"ל חיים דבעלי די"ל כתב פ"א] [ח"ג כהן מנחת ובספר .4

בטל. אינו במינו רק שבמנין ודבר

בישולי איסור בו אין חי שהוא כמות הנאכל דדבר דאמרינן הא לגבי שכתב ג] ס"ק קיג [סי' הפר"ח דברי את הביא השולחן בדי בספר .5

יוסף הברכי והקשה הזה. המקום בני של דעתם בטלה חי אוכלין אינם אחד מקום בני ורק חי אוכלין העולם שרוב דבר יש דאם עכו"ם,

מנהגו. לפי הולך מקום דכל מכאן עליו

בעה"ב. כסתימת ולא החנווני כסתימת היינו סתומות דחביות בירושלמי וכדאיתא הבקבוקים, נפתחו לא כשעדיין והיינו .6

חביות, במספר במנין למוכרן בכלל הדרך היה שלא במקום דאיירי י"ל ובטלי, חשיבי לא סתומות קטנות דחביות ב] [ס"ק בש"ך דאיתא ומה

שבחביות. היין מידת לפי מוכרין היו אלא
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.øúåî æ"ä äðúîá åì ïúåðù òãåé éøëðäùë óàù òîùî [.èð óã ä øòù ä úéá] ÷"äåúá à"áùøä ïåùìîã7

,äáåè åì ÷éæçé éøëðäù äæì åùùç àìã ì"é ,åøñà ïðáøãî ÷øå ,áåøá úáåøòúä äìéèá àúééøåàãîù ïåéëã â"îôä úàæ øàéáå

,[äáåè åì ÷éæçäì åðøéëé àìù ,éøù åøéëî åðéàù éøëðá ÷ø éìåàã ì"éã â"îôä áúë ìåèéá äá ïéàù ãçá ãç úáåøòú ïéðòìå]

.ò"öá íééñå ì"ðä ù"àøä éøáã úà â"îôä àéáä ë"çàå

øåëîì øåñà êà ,íéøåñéàä øåáò ïåîî ìèåð åðéàù ì"ðä ïôåàá åøéúä ãçé úáåøòúä ìë úà øëåîùë à÷åãã íù â"îôä áúë ãåò

.åðîî äðäðå øåñéàá òâåôù ïëúé ãçà ãçà øëåîùëã ,íäî ãçà êéìùéù äæ êîñ ìò ãçà ãçà

ÁÏÓ‰ ÌÈÏ ‰‡�‰ ˙ÎÏÂ‰

,úåøåñà ïìåë úåøçàá äáøòúð åìéôàå ,äøåñà úôä äàðäá íéøåñàä äøéùà éöòá øåðú ÷éñä íàã àúéà [:èî óã æ"ò] 'îâá

ä"àìáù ïåéë éøùå ,øåñéàì ïåéãô ïéòë æ"äå äøåñàä úôä éîã úà íéì ÷åøæéù åðééäå] çìîä íéì äàðä êéìåéã øîåà øæòéìà 'øå

.[ïðáøãî àìà øåñà åðéà

:ð"äåñéà øàùá íâ øîàð äæ øúéä íà íéðåùàøä å÷ìçðå

.àúëìåä éðäî ïëìå ,äéîã úñôåúã ì"éé÷ã æ"ò éøåñéàá àìà øéúä àì à"øù åè÷ð [ïìåë ä"ã :áò óã íéçáæ] 'ñåú

.øéúä àì äàðä éøåñéà øàùá êà ,ïåéãô ïéòë éåäã çìîä íéì äàðä8ù"àøäå [ó"éøä éôãá :æì óã æ"ò] ï"øä ë"ëå

.[æ"òã â"ôñ]

.áçìîä íéì äàðä úëìåä àéðäî ð"äåñéà ìëáã åè÷ð [æ"ä à"ëàî æ"èô] ã"áàøäå [ì"ðä ï"øáå 'ñåúá àáåä] í"áùøä

.úáåøòúäî úåðäéì øéúäì éãë

‰ÎÏ‰Ï.ïéøåñéà øàùá çìîä íéì äàðä úëìåä àéðäî àìã ïðéè÷ðã [á ÷"ñ] ê"ùä áúë :9

לנכרי, זאת לומר צריך דאין נקט עצמו והרשב"א מהיין. חלק על ממון לוקח שאינו לנכרי לומר שהצריכו דיש שכתב ברשב"א עיי"ש .7

שהנכרי מיירי ואולי מהישראל, מתנה שמקבל יודע שהנכרי לזה חששו שלא ומשמע המותרת, הכמות על רק ממון לוקח שהישראל בזה ודי

טובה. לו יחזיק לא ולכן זה מיין ליהנות לישראל שאסור יודע

דיי"נ חומרא דמשום המלח, לים הנאה הולכת מהניא לא בלח לח שנתערב נסך דביין מבואר דבראשונים ב] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב .8

התקנות בב' בלח לח בנתערב אף מקילינן יינם סתם ולגבי הנ"ל. התקנות ב' מהני ביבש יבש נתערב אם אמנם שבו, יי"נ דאוסר אמרו

הנ"ל.

.9ïåéò úôñåú

çñôá õîç úáåøòú

בטל חמץ שחתיכת מזה ומשמע חשוב, דבר הוי דככר משום בטל לא אחרות בככרות שנתערב חמץ דככר איתא עד.] דף [ע"ז בגמ'

שיטות: כמה בזה ונאמרו במשהו, בפסח דחמץ קיי"ל דהא הראשונים והקשו היתר. של בחתיכות

ביבש. יבש בתערובת אף חשוב דבר כשאינו אף במשהו אוסר דחמץ קיי"ל ולהלכה כהילכתא, דלא היא סוגיא דהך כתב שם] [ע"ז הרי"ף א]

לענין אך במשהו, חמץ אוסר אכן אכילה איסור שלענין הנאה, לאיסור אכילה איסור בין לחלק כתב שם] בראשונים [הובא הראב"ד ב]

חשוב. דבר הוא אם אלא איסורין כשאר בטל זה הרי הנאה איסור

טעם, נתינת אטו בו לגזור דיש בלח, היינו במשהו אוסר דחמץ שאמרו דמה ביבש, יבש לבין בלח לח תערובת בין לחלק כתב הרא"ש ג]

איסורין. כשאר בטל ה"ז ביבש אבל

איסורין. כשאר דינו אלא במשהו בפסח בחמץ קיי"ל דלא השאילתות דעת ד]
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˘·È· ˘·È ÍÒ� ÔÈÈ ˙·Â¯Ú˙

à"îøá øàåáîë ,úåðè÷ úåéáçá àìå úåìåãâ úåéáçá à÷åã åðééä úåìéèá ïðéà úåîåúñ úåéáçã àúéàã äîã [ã ÷"ñ] ê"ùä áúë

.[á"ñ ãì÷ 'éñ]

è÷ð êëã òîùîå ,[àä ä"ã .ãò óã æ"ò] 'ñåúá øàåáîë ,úåìéèá úåìåãâ ïä íà óà ,úåçåúô úåéáçã [ä ÷"ñ] ê"ùä áúëå

.äëìäì10

.áåùç øáã øãâá åðéàù ïîæ ìë ,ïéøåñéà øàùë ìèá ùáéá ùáéã ïðéøîà êñð ïééá óàã äæ ìëî øàåáîå11

[בסי' הביא ביבש יבש תערובת ולגבי בהנאה. אף אוסר דה"ז בלח לח חמץ תערובת לגבי כתב ס"י] תסז וסי' ס"א, תמז סי' [או"ח השו"ע

הרא"ש. דעת את הביא י"א ובתור בהנאה], אף [והיינו שאסור בסתמא ט] סע' תמז

דהפמ" שהביא יבש] ד"ה ס"ט תמז [סימן בבביה"ל עיין החמץ, מדמי חוץ לנכרי מכירה לסי'ולענין פתיחה [מ"ז ג

מכירה של זו עצה ע"י התיר לא בלח דבלח ומבואר שבו. איסור מדמי חוץ לנכרי למכור דמותר דאפשר כתב תמז]

בהנאה. אסור הכל אלא האיסור מדמי חוץ

תמז [סי' הרמ"א וכ"כ כהלבוש], [דלא בחמץ מועיל זה דאין ב] ס"ק [כאן הש"ך כתב המלח, לים הנאה הולכת ולענין

שדן כהח"י דלא דזה [סק"א] השעה"צ וכתב א]. ס"ק תמז [סי' והמשנ"ב הפמ"ג כתבו וכן ו], ס"ק תמה [סי' והמג"א ס"א]

הפסיד. לא זה היתר על לסמוך המיקל מאד מרובה הפסד שבמקום לומר

בלח: לח לתערובת ביבש יבש תערובת בין בזה חילק קיט] סי' [או"ח והחזו"א

הרא"ש דעת לצרף מקום יש בדרבנן, הוא הנידון שכל כיון הדין דמן ובמ"ב] וד"ה ובשו"ע ד"ה ב ס"ק [שם כתב ביבש יבש בתערובת א]

ואף הכל למכור ולהקל במשהו] בפסח דחמץ אמרו לא הנאה איסור [שלענין הראב"ד לדעת איסורין] כשאר באכילה אף בזה [שהתיר

החמץ. כנגד ממון לקבל

איסור מדמי חוץ לנכרי למכור ולהתיר השאילתות דעת לצרף מקום דיש לומר ולענין] ד"ה ג ס"ק [שם החזו"א דן בלח לח ובתערובת ב]

[וכן איסורים. בכל זאת המתירין והראב"ד הרשב"ם דעת את לצרף המלח, לים האיסור דמי הולכת ע"י מותר שיהא לומר דן וכן שבו,

דבלא"ה ריוח בזה אין דמ"מ וסיים המלח, לים הנאה הולכת ע"י לנכרי למוכרו מותר שיהא עיי"ש) עב: (זבחים תוס' של נוסף תירוץ צירף

שבו]. איסור מדמי חוץ למכור יכול

א"נ פתוחות, בחביות גם ויאסור דע"ז חומרא משום חמיר נסך דיין דאפשר שכתבו עב:] דף [זבחים תוס' דברי את גם הביא הש"ך .10

ע"ז]. [פ"ה בירושלמי כדאיתא

.11ïåéò úôñåú

של דהקולא משום הוא ביבש, ביבש אף במשהו שאוסר בו שהחמירו דמה בפסח, חמץ גבי כתב הרשב"א דהא תמה ד] [ס"ק הפר"ח

באיסורים אבל טעם, בנותן האוסרים באיסורים זה וכל ביבש, משא"כ טעם נתינת יש שבלח היא בלח לח לעומת ביבש יבש תערובת

פסק ס"ט] תמז [סי' שהשו"ע וציין במשהו, אוסר וה"ז להקל אין ביבש גם ממילא כלל, טעם נתינת בו שאין אף במשהו בלח האוסרים

שזו ד] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב ביבש. ביבש גם במשהו יאסור ממילא במשהו שאיסורו דמתוך נסך, ביין גם ה"נ נימא א"כ כהרשב"א,

עצומה. קושיא

ביבש ביבש אף [דממילא דיי"נ חומרא משום אינו במשהו נסך ביין שהחמירו דמה סובר שהרשב"א די"ל ג] וס"ק ב [ס"ק הכו"פ וכתב א]

במינו שמין וכשם מדרבנן, חכמים גם החמירו וביי"נ התורה, מן בטל שאינו במינו במין החמיר יהודה דר' משום אלא להחמיר], ראוי

ביבש גם ולכן במשהו שיאסור תיקנו דחמץ חומרא דמשום בפסח חמץ משא"כ נסך. יין לגבי כן ביבש, ולא בלח רק הוא בטל דאינו

ביבש. יבש נסך ביין גם החמיר עצמו הרשב"א אלא כהכו"פ, דלא מבואר נג] [סי' הרשב"א דבתשובת כתב והפמ"ג החמירו.

ביבש, החמירו לא במשהו בלח בהם שהחמירו בדברים שגם דהיינו כהרשב"א, להלכה נקטינן שלא נראה דמזה כתב עצמו הפמ"ג ב]

נקט [כך מתירין, לו שיש דבר הוי דחמץ להלכה דנקטינן משום הוא ביבש יבש גם בטל אינו בפסח שחמץ ומה נסך. ביין הקילו ולכן

יד]. ס"ק קב בסי' וכן טז, ס"ק הט"ז על בנקוה"כ צב סי' הש"ך
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ÌÈÈÁ ÈÏÚ·

äðéà äéøáù ÷ 'éñá øàáúðù ïéãä ãáìî ò"ôá ïéã åäæå ,éìèá àìå éáéùç íééç éìòáã øàåáî [.âò óã íéçáæ] 'îâá

.äìéèá1213

· ÛÈÚÒ
øùàë åðééäã [àé ÷"ñ] ê"ùä áúë ,äìéçúëì øåñéà ìèáîë éåä ïë àì íàã ,åøù ââåùá åèçùð à÷åãã ò"åùä ë"ùî ïéðòá

.åáøòúðù íãå÷ ââåùå ãéæî êééù äîã á"ö åìà åéøáã .åøù ãéæîá íâ åáøòúðù íãå÷ ïèçù íà ìáà ,åáøòúðù øçà ïèçù

ììë äæá êééù àì ãéæîá ïèçù íà óàã ,úáåøòúä äòãåðù íãå÷ åáøòúðù éøçà ê"ùä úðååëù [àé ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.úáåøòúäî òãé àìã ïåéë ãéæî íùÅ

åøñàéå åáøòúé úåîäáäù ùùçù ïôåàá éøéééàå ,åáøòúðù íãå÷ ïèçùù åðåùì úåèùôë ê"ùä úðååëã ùøéô [è ÷"ñ] äãåäé ãéäå

,ãéæîá äìéçúëì øåñéà ìèáî éø÷éî àì â"äëáù ê"ùä ì"î÷å ,áåøá åìèáúé åáøòúé íà óàù éãë ïèçåùì øäéî ïëìå ,ïìåë

.[øåñéà ìèáî àø÷ð äæ ïéà ïëìå ,ë"çà áøòúéù øåøá àì íâå ììë úåáåøòú ïéà ïééãò òâøëù íåùî íòèäå]14

,ãáëúäì íééåàø íðéà øùà íéðè÷ ç"òáá à÷åã åðééä ,åøúåä ââåùá åèçùð íàù ïðéøîàã äîã à"îøä áúëøùà íéìåãâá ìáà

úìåâðøúå åøåòá ùáëã äëìäì ïðéè÷ð [à"ñ] à÷ 'éñá àäã åù÷ä [âé ÷"ñ] ê"ùäå [á ÷"ñ] æ"èäå .ìåèéá ïéà ãáëúäì íééåàø íä

.ãáëúäì íééåàø éáéùç àì äúöåðá

:íé÷ñåôá íéøåàéá äîë äæá åøîàðå

.àèåùô åèçùð íà ïëìå ,ç"òá íúåéä àéä ìåèéá ïéàù äáéñä ìë íéðè÷ ç"òááù øîåì à"îøä úðååëã áúë æ"èä

íùå] à÷ ïîéñá àìà ïàë åîå÷î ïéàå ,ì"øäç åáùçéù øùôàã ,óñåð ïåãéð íäá ùé íéìåãâ ç"òá ë"àùî ,åøúåäù

.[ì"øäç áéùç àìã à"îøä ÷ñô ïëà

.áìù ïåãéðì àìà ,ì"øäç éåä àì åøåòá ùáëã èåùôã ,ì"øäç ìù ïåãéðì äðéà à"îøä úðååëã õøéú [âé ÷"ñ] ê"ùä

ììë óåñáå â"ñ î ììë] úàèç úøåúä è÷ð êëå ,íéìèá íðéàå ïéðîáù øáã ååä åèçùðù íéìåãâ ç"òáã ,ïéðîáù øáã

.[áî15

בריה, דין בו שאין אף בע"ח דהוי מטעם בטל אינו המתות, חטאות כגון ברייתו מתחילת נאסר שלא דבר דאף ז] [ס"ק הש"ך וכתב .12

ס"א]. ק [סי' בשו"ע כמבואר ברייתה מתחילת אסורה שהיתה בבריה אלא נוהג בריה דין דאין

.13ïåéò úôñåú

מותר יהא שלמחרת פי' לאיסורו, היתר שיש דבר דכל דאפשר שכתב ב] ס"ק קב [סי' הפרישה דברי את הביא ב] ס"ק מ"ז קב [סי' הפמ"ג

בשאר הכא דה"ה הפמ"ג ונקט הביצה. עצם על איסור שם כאן שאין כיון שבמנין, דבר דין בו אין ביו"ט או בשבת שנולדה ביצה ◌ֵכגון

לאיסורם. היתר יש אם בתערובת בטלים חיים ובעלי חשובים דברים

נאמר ברובא בטלי לא דבע"ח דדינא דמבואר איכא] ד"ה י: דף [ביצה מתוס' ע"ז שתמהו אחרונים כמה הביא ב] [ס"ק תשובה והדרכי

לסמוך אין אפשר בדרך רק דבריו כתב הפרישה שגם דכיון הדרכ"ת וכתב ד]. אות סג ס"ק סט [סי' יהודה היד הקשה וכן מוקצה, בדיני גם

בזה. להקל

אוסר הוא אין מום בעל שהוא דכיון בהמות, בשאר שנתערב מום בעל בבכור ק] [סי' חיה נפש תשובת הביא כח] [ס"ק תשובה הדרכי .14

שנמצא מום בעל דבכור וקיי"ל טריפה, הבהמות אחת תימצא השחיטה לאחר אם דאף חיה הנפש והוסיף ולאכול. כולן לשחוט ושרי כלל

כיון ברוב הבכור אז יבטל מ"מ לנכרי, למוכרה ואסור הבכור היא הטריפה הבהמה שמא חשש לנו יהא וממילא בהנאה, אסור טריפה

לכתחילה. איסור כביטול נחשב השחיטה שמעשה אמרינן ולא נשחט, שכבר

היש"ש], כתב [כך חשיבות לו ואין גדול תיקון ומחוסר הואיל שבמנין דבר חשיב לא בעורו דכבש סובר ז] ס"ק קא [סי' עצמו והש"ך .15

שבמנין. דבר חשיב לא לכן ומאוס דהואיל כתב שם והפמ"ג
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.âúðååë íâ åæù áúëå ,ì"øäç éåä æà ùáëä èùôåäù éøçàã ,à"îøä úðååë úà øàéá [æ ÷"ñ à÷ 'éñ ã"ù] â"îôä

.äðéá éøîà úåäâäá ë"ëå ,ç"åúä

.ãøáåñ úîàä éôì êà ,ãáëúäì éåàø éåä åøåòá ùáëã [à÷ 'éñ] íéøáåñä éôì åéøáã áúë à"îøäã áúë [å ÷"ñ] à"øâä

.áåøá íéìèá åèçùðù íéìåãâ ç"òá íâ ïëìå ì"øäç øãâá åðéàù à"îøä

.äíééåàø åëåúáù íééîéðôä íéøáéàä î"î ,ãáëúäì éåàø áéùç àì åøåòá ùáëù óàã áúë [å ÷"ñ] éúìôå éúøëä

íéðè÷ ç"òáá ãéîòäì àáø êøöåä äæìå ,íéìèá íðéà ïëìå àîìòá êåúéç ÷ø ìåãâ äùòî íéøñåçî íðéàå ,ãáëúäì

.ãáëúäì íééåàø íðéà íäìù íééîéðôä íéøáéàä íâù16

‚ ÛÈÚÒ

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓÎ ÚÂ·˜ ÏÎ

øàåáîë àáåø øúá ïðéìæàã úåèäì íéáø éøçàã éàø÷î ïðéôìéã óàã åðééäå ,áåøä ìù äòøëää çë úà ìéáâîå íöîöî òåá÷ ïéã

äöçî ìù úåáéùç åì ùé åìù úåòéá÷ä íå÷îá àöîðä õôçã úè÷åðä ,òåá÷ ïéã ìù ë"äæâ äùãçúð î"î ,[.àé óã ïéìåç] 'îâá

.àáåø øúá ïðéìæà àì äæ ïôåàá ïëìå ,èåòéî àìà åðéàù óà

äð÷å ,äìéáð øùá úøëåî úçàå äèåçù øùá úåøëåî ïäî 'è ,÷åùá úåéåðç 'é ùéù ïôåàá àåä òåá÷ ïéãì àøîâá àáåîä øåéöä

ìëã ïðéøîà àìà ,øúåî åãéáù øùáäù òéøëðå àáåø øúá ìéæéðã äæá ïðéøîà àìã ,äð÷ úåðç åæéàî òãåé åðéàå ïäî úçàî øùá

.ìå÷ùä ÷ôñë äæ éøäå éîã äöçî ìò äöçîë òåá÷17

לא בכללותו הכבש גם בטלים אינם הפנימיים שהאיברים דמתוך אמרינן אם הכו"פ של זה בציור שנסתפק יג] ס"ק [ש"ד בפמ"ג ועיין .16

דפשוט בטלים הפנימיים האיברים גם בטל, והוא להתכבד ראוי אינו שהכבש דמתוך איפכא דנימא או אסורה, התערובת כל ותהא יתבטל

[להלן הט"ז לדברי ומציין יתבטלו, לא הפנימיים והאיברים יתבטל והכבש כדיניה חד דכל אמרינן דלא לפמ"ג

נראה זה ואין כדיניה, חד דכל דאמרינן דמסתבר שכתב ה] ס"ק [להלן הט"ז על בנקוה"כ ועיין כן. שכתב ה] ס"ק

ר"ל. הם אשר אבריהם ולאסור הכבשים גוף להתיר כחוכא

.17ïåéò úôñåú

קבוע שדין או כמחצה, דינה במקומה קבועה האיסור של החנות דאם המיעוט, על נאמר האם קבוע, דין נאמר מה על נסתפקו המפרשים

לגו אבן דבזורק אמרו טו.] דף [כתובות בגמ' והנה דינה. את מכריע הרוב אין הקביעות במקום היא שאם המסופקת, החתיכה על נאמר

המיעוט כאשר הוא הדין שיסוד להדיא ומשמע דמי, כמע"מ קבוע וכל קבוע הכנעני ליה דהוה אחד, וכנעני ישראלים ט' כשיש איירי

או הנסקל שור [כגון אסורה בהמה נתערבה דאם ופרכינן] ד"ה עג. דף [זבחים רש"י לשון וכן כמחצה, להיות כוחו דאלים במקומו, קבוע

שדין ומבואר כמע"מ", קבוע דכל וקיי"ל ביניהם, ועומד קבוע האיסור ליה הוה "הא העדר מן אחד ויקח אחרות בבהמות מתה] חטאת

במקומו. קבוע המיעוט כאשר נאמר קבוע

הרוב, אחר הלך דנייד נמצא "אבל וז"ל החנויות ליד בשוק שנמצא בשר לגבי שכתב ספקו] ד"ה צה. דף [חולין ברש"י מצינו ומאידך

יהא לא קבועה האסורה שהחנות דמתוך אמרינן ולא ליה דשרינן בשוק הנמצא בשר של הדין מעיקר מבואר וכן הוא". קבוע לא דהשתא

אזלינן נכרי או ישראל הוא אם יודעים ואין תינוק נמצא דאם שאמרו דמה דלמא] ד"ה טו. דף [כתובות בתוס' מבואר וכן מותר. הבשר

קבוע. הוה בבית נמצא אם אבל בעיר, מושלך שנמצא היינו רובא בתר

וחשיבות כח לו יש קבוע דמיעוט והיינו ניידא, ולא קבועה תהא המסופקת החתיכה וגם קבוע יהא שהמיעוט תרתי, דבעינן נראה זה ומכל

אבל הרוב, לכח הוא ושקול ממנו חלק היא זו שחתיכה לומר למיעוט כח דיש הקביעות, במקום המונחת מסופקת חתיכה לענין מחצה של

הרוב. לכח שקול להיות המיעוט של הכח בזה נאמר לא הקביעות במקום ואינה בשוק נמצאה החתיכה אם
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áøàåã àø÷î äæ ïéã ïðéôìéå ,[.èò óã ïéøãäðñå :ãî óã ÷"á .åè óã úåáåúë] 'îâá àåä äöçî ìò äöçîë òåá÷ã äæ ïéãì øå÷îä

úà âåøäì ïéåëî ÷øåæäå ,ãçà éðòðëå íéìàøùé 'è åá ùéù øåáì ïáà ÷øåæ ùåøéô ,åâì ïáà ÷øåæá àø÷ì ïðéî÷åîã ,åéìò í÷å åì

ïååëîä àåä åäùòîù íéøîåà åðééä áåøä øçà äæá íéëìåä åðééä íàå ,éðòðë åà ìàøùé àåä íà òãåé åðéàå øåááù íéùðàäî ãçà

äöçîë òåá÷ ìëã ë"äæâ äùãçúäå ,äúéî áééçå ,äçéöø äùòî æ"äå ,íéìàøùé íä øåáá íéàöîðä áåø éøäù ìàøùé úâéøäì

÷øåæ ìù åäùòîù àöîðå ,íéðòðë äöçîå ìàøùé äöçî øåáá ùé åìéàë æ"äå òåá÷ àåä øåáá àöîðä éðòðëäå ,éîã äöçî ìò

.äúéîî øåèôå ú÷ôåñî äàöåúì ïååëîä äùòîë àìà ìàøùéì ïååëîä äùòîë øãâåî åðéà ïáàä18

‡ÏÂ˜Ï Ì‚ ¯Ó‡� ÚÂ·˜ ÔÈ„

åàîèì áåø øúá ïðéìæà àì ,òâð äîá òãåé åðéàå íäî ãçàá òâðå úçà òãøôöå íéöøù 'è åéä íàã øàåáî [.åè óã úåáåúë] 'îâá

ê"ùá àáåäå ,àìå÷ì íâ øîàð òåá÷ ïéãù øå÷î äæî 'îâä äàéáäå .àìå÷ì à÷éôñ íéáøä úåùøáå ,ìå÷ùä ÷ôñ éåä àìà éàãå

.[åè ÷"ñ]

ÚÂ„ÈÂ ¯ÎÈ� Â�È‡˘ ÚÂ·˜

íéðåùàøä åáúë19øëéð åðéàå áøåòî øåñéàä íà ìáà ,[äøåñàä úåðçä ïåâë] åîå÷îá òåãé øåñéàä øùàë ÷ø øîàð òåá÷ ïéãù

.ìèá éøúá ãçã äæá ïðéøîà ïëìå ,òåá÷ ïéã äæá ïéà2021

íéðåøçàä åàéáäå22ïéã åæ ò÷ø÷á åùò àîù ùåçéð ,ò÷ø÷á òåøæì éøù êéà äù÷äù [úåúéøëä øôñá] ïåðé÷î ù"øä éøáã úà

,äöçî ìò äöçîë òåá÷ ìëã àîéð î"î åøñàð àì íìåòá úåò÷ø÷ áåøù óàå ,äá òåøæìå ùåøçìî ò÷ø÷ä äøñàðå äôåøò äìâò

.òåá÷ã ïéã åá êééù àì åîå÷îá òåãéå øëéð øåñéàä ïéàù ïåéëã ù"øä õøéúå

אמינא הוה קרא לאו "דאי צריכא לא ד"ה שם רש"י וז"ל מד: דף [ב"ק רש"י פירוש לפי לגו אבן זורק של הדין ביאור את כתבנו .18

ועוד. רמ"ה, בשם טו.] דף [כתובות שטמ"ק עיין זה, בדין בראשונים נוספים ביאורים ויש איכוין"], ולישראל רובא בתר זיל

סוד"ה הרי"ף בדפי לג: דף [חולין ר"ן אסור], ד"ה יב. דף [נזיר תוס' כ], סי' ז פרק [שם והרא"ש ספקו] ד"ה צה. דף [חולין תוס' .19

טו.]. דף [כתובות וריטב"א ובנמצא]

רק נאמר לא קבוע שדין ומבואר ברוב. ביטול דין היה לא ניכר ואינו כשמעורב גם קבוע דין נאמר היה שאם מהראשונים מבואר .20

ברוב. ביטול בדין גם אלא הרוב אחר הלך בדיני

.21ïåéò úôñåú

קבוע: הוה לא ניכר שאינו דקבוע דינא הך בביאור בראשונים שונים מהלכים שני מצינו

מבואר ובנמצא] סוד"ה הרי"ף בדפי לג: דף [חולין בר"ן אותוא] לדון א"א וממילא ברוב, ביטול דין בו נאמר ניכר ואינו מעורב הוא דאם

בעלי התורה מן שהרי מדרבנן אלא זה ואין ניכר, שאינו אף קבוע ה"ז בטלי, ולא דחשיבי חיים בעלי שלגבי הר"ן כתב [ולכן כקבוע.

ברשב"א מבואר וכן קבוע], הו"ל מהתערובת אחד ימשוך דאם שנתערבה איסור בבהמת עג] דף [זבחים בגמ' אמרו ולכן בטילי, חיים

יד:] דף א שער ד בית הבית [תורת

הוא עצמי דין אלא ברוב, ביטול דין מחמת אינו קבוע הוי דלא ניכר שאינו קבוע שדין משמע אסור] ד"ה יב. דף [נזיר בתוס' אמנם ב]

לקדש שנשלח שליח בדין כתבו ולכן מעורב, בהיותו ולא במקומו, וניכר ידוע בהיותו רק נתחדש כמחצה להיותו המיעוט של כוחו דכל

שייך לא אדם שבבני [אף לעצמה ניכרת אינה האסורה שהאשה כיון מחצה על כמחצה קבוע דין בזה דאין קידש מי את יודעים ואין אשה

נקט הא] ד"ה סד: דף [גיטין והרמב"ן קנסא. מטעם הוא שבעולם הנשים בכל המשלח את שאסרו שמה תוס' וכתבו כלל]. ברוב ביטול

ניכר שאינו דקבוע טו.] דף [כתובות בריטב"א משמע וכך שם]. ובר"ן ברשב"א דבריו [והובאו מדינא, הוא שבעולם נשים בכל שהאיסור

ברוב. ביטול דין כשאין אף קבוע הוי לא

יג]. [ס"ק פר"ח לח], אות מג [כלל יעקב מנחת .22
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˙ÂÈÂ�Á ˙·Â¯Ú˙

ïôåàá åðã íé÷ñåôäå .ç÷ì úåðç åæéàî òãåé åðéà íãàäù àìà äòåãé äôéøèä úåðçù ïôåàá àåä úåéåðçá òåá÷ ìù ìéâøä øåéöä

òãåé åðéàù úîçî ÷ôåñî àåä êà ç÷ì úåðç åæéàî òãåé íãàäå ,àéä åæéà òåãé ïéàå äôéøè úåéåðçäî úçàù òãåðù åðééäå ,øçà

úåðçá äîöò éðôá úãîåò äëéúç ìë àìà åæá åæ úåëéúç åáøòúð àìù ïåéë òåá÷ éåä â"äëá íàä ,äøåñàä úåðçä àéä åæéà

úåðç øùàë àìà òåá÷ ïéã ïéàã åà ,òåá÷ éåäå úåðç ìëì úéîöò úåáéùç ùé äæ ïôåàáù ì"éã ,úåéåðçá àéä úáåøòúäå äìù

úåéåðçä ìëù ïåâë àåä úåéåðçá úáåøòú ìù çéëùä øåéöä] .òåá÷ äæ ïéà ú÷ôåñî úåðçä íà êà äîå÷îá äòåá÷å äòåãé øåñéàä

éðá úà ïìåëî åøéñäå ,úçà äîäá úåðç ìëì úåéåðçä øùòì úåîäá øùò åòéâä ãçà íåéáå, äèåçù øùá úåøëåîù úå÷æçåî

øùáä ìëù äúò òåãéù àöîðã ,åìà íééòî éðá åç÷ìð äîäá åæéàî òåãé ïéàå íééòî éðáá äôéøè äàöîð æàå ,íå÷øæå íééòîä

ç"áä áúëå ,[úåéåðçá àåä ÷ôñä ÷ø åæá åæ úåëéúçä åáøòúð àì äæ øåéöáå ,úåðç åæéàá òåãé ïéàå äôøè àéä úåéåðçä úçàáù

úà äæ ïôåàá ùøéô ç"áä .øåñàå òåá÷äî ç÷åìë éåä ÷ôñä òãåðù øçàì úåéåðçäî ç÷ìù éîå òåá÷ áéùç äæ øåéöáã [å óéòñ]

.úåéåðç úáåøòúá ÷ôñá éøééà àì ù"àøäã áúëå ç"áä ìò ÷ìç [ãé ÷"ñåñ] ê"ùäå ,[ä óéòñ] øåèä éøáã

ïéàå äùà ùãé÷ çéìù íàã åáúëù [øåñà ä"ã .áé øéæð] 'ñåúî ç"áä ìò åù÷ä [ãé ÷"ñ ã"ù] â"îôä ïëå äááøî ìåâã úäâäáå

éðá ìù úáåøòúù â"îôäå ø"îâãä åè÷ðå ,úøëéðå äòåãé äðéàù íåùî òåá÷ë úáùçð úùã÷úîä äùàä ïéà ,ùãé÷ éî úà òåãé

.òåá÷ éåä àì â"äëáã 'ñåúá øàåáî ë"ôòàå ,åîöò éðôá ãîåòå åîöòì áåùç íãà ìëù úåéåðç úáåøòúì àéîã íãà

åæéà úåò÷ø÷á àåä ÷ôñäùë íâã [ïúéà ìçð éáâì ç"øôáå á÷òé úçðî øôñá àáåîä] ïåðé÷î ù"øä éøáãá íù â"îôä áúë ãåò

.òåá÷ äæ ïéà úåéåðçáù äàøð ð"äå ,øëéð åðéà øåñéàä øùàë òåá÷ äæ ïéàã ïðéøîà ,úøúåî åæéàå äøåñà23

„È ˜"Ò Í"˘‰ È¯·„ ¯Â‡È·

Ú¯ÙÓÏ ÚÂ·˜

ç÷ìå äèåçù øùá úåøëåî ïìåëå úåéåðç øùò øéòá åéä íàã [äàøð ãåò ä"ã :èë óã á øòù ã úéá úéáä ÷ãá] ä"àøä áúë

ïðéìæà àìå òåá÷ ìù ÷ôñë äìúð æ"ä ,äìéáð øùá úøëåî åìàä úåéåðçäî úçàù øøáúð ë"çàå ,ç÷ì åæéàî òãåé åðéàå ïäî úçàî

òãåðù øçàì ì"ðä øåéöá ë"àùî ,äùøôù éøçà äëéúçá äúò ãìåð ÷ôñäù ÷åùá àöîðä øùáì äîåã äæ ïéàã ,àáåø øúá

äæ ÷ôñ äðëî ä"àøä] ,ç÷ì úåðç äæéàî åìù äçé÷ìä äùòîá àåä íãàä ìù ÷ôñä ùøåùù àöîð äìéáð úøëåî úçà úåðçù

.òåá÷ã ÷ôñ ì"åä ïëìå ,["úåéåðçä úøéøáá ÷ôñ" íùá24

:ä"àøä éøáã øåàéáá íé÷ñåôä å÷ìçðå

.àúåðç ùéù åðééäå ,"úåéåðçä úøéøá"á àåä ÷ôñäù íåùî àåä ä"àøä ìù øåñéàä íòè ø÷éòù øàáî [ãé ÷"ñ] ê"ùä

úåðç åæéàî òãåé íãàäù øééåöé åì êà ,òåá÷ éåä äæå ç÷ì åæéàî òãåé åðéà íãàäå ,úåøúåî úåéåðç 'èå äøåñà äòåãé

מותר, בבשר אסור בשר של תערובת כאן יש סו"ס בחנויות, היא שהתערובת בכך דמה הב"ח, דברי על תמה ג] [ס"ק דעת החוות .23

הרוב הכרעת שאם החוו"ד הוסיף [אך אחרת. בחנות מונחת חתיכה כל אם אף ברוב בטל ה"ז להתכבד הראויות חתיכות כאן אין ואם

מכר מי ידוע ואין אסור, בשר מוכר מהם אחד אשר מוכרים עשרה לפנינו שיש נמצא המוכרים, רוב משום אלא הבשר רוב משום אינה

ברוב]. ביטול שייך לא כה"ג בכל הבשר, את לו

של לציור דומה זה ואין לקח, חנות מאיזו יודע אינו שהאדם אלא האסורה, החנות היא איזו שידוע באופן רק איירי שהרא"ה נראה .24

חנויות. תערובת זו והרי אסורה, חנות איזו ידוע שאין איירי דהתם יד], [ס"ק הש"ך דברי בסוף המובא ו] [סעיף הב"ח
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òåá÷ ÷ôñ ìù øãâá äæ ïéà ,øåñà äéä åæ úåðçá øùáäî èåòéîù òãåð ë"çàå ,äøéùëë ú÷æçåî åæ úåðç äúéäå ç÷ì

éøä åéùëò ÷ø òãåð ÷ôñäù ïåéëå ,äøéùë åà äôéøè ç÷ì íà òãåé åðéàù ÷ø ,úåéåðçä úîçî ÷ôñ ïàë ïéàå ìéàåä

.éøùå àìéîî ùøéôë äæ25

,úåéåðçä úîçî àåä ÷ôñäù ïôåàá ä"àøäì íéëñî àåäù áúëå [íù úéáä úøîùî] à"áùøä éøáã úà ê"ùä àéáäå

øùàë øúåî æ"ä ,øúåîå øåñà øùá ùé úçà ïéìå÷î êåúá ÷ø úåéåðçä úîçî ÷ôñä ïéàù ì"ðä éðùä ïôåàá ÷øå

.øúåé øçåàî ãìåð ÷ôñä

øùáäù øçà òãåð ÷ôñäù ìëã è÷ðå ä"àøä ìò ÷ìç [øîà ä"ã :âì óã äùðä ãéâ ÷øô] ï"øäù ê"ùä àéáä ë"çàå

ðç åæéàî òãåé íãàä ïéàù åðééäã ,úåéåðçá àåä ÷ôñäù ïôåàá óà òåá÷ã ÷ôñ äæ ïéà ,ùøéô øáë.ç÷ì úå

àì úåéåðçã ÷ôñá íâù ,ï"øäë øáåñ øåèäù àöîð øåèä éøáãá [å óéòñ] ç"áä ìù åøåàéá éôìù ê"ùä óéñåä ãåò

éøáã øåàéáá ç"áä ìò ÷ìçð ê"ùäå ,òåá÷ äæ ïéà õåçá øùáäùë ãìåð ÷ôñä íà àìà ,òøôîì òåá÷ éåäã ïðéøîà

.úåëéúç úáåøòúá ÷ø úåéåðçã úáåøòúá øåèä éøééà àì ê"ùä ìù åøåàéá éôìå ,øåèä26

ò"åùä éøééà äæáå ,úåëéúçá àåä ÷ôñäùë òøôîì òåá÷ ïðéøîà àìã à"áùøäå ä"àøä íéîéëñî ê"ùä éôìù àöîðå

.[ä óéòñ] ïìäì

.áàåä ÷ôñä íà ïéá ÷ìçì ììë ïéåëúð àì ä"àøäã åè÷ðå ,ê"ùä ìò å÷ìç [ãé ÷"ñ ã"ù] â"îôäå [âé ÷"ñ] ç"øôä

åì òãåð ÷ø ç÷ì ïëéäî òãåéù] úåëéúçä úîçî àåä íà åà [ç÷ì úåðç äæéàî òãåé íãàä ïéàù] úåéåðçä úîçî

÷ôñäù ïåéëã ,éðååâ ìëá òøôîì òåá÷ øåñàì àåä ä"àøä úðååë ø÷éò ìë àìà ,[øåñà àåä åæ úåðçáù øùáäî ÷ìçù

àìà äæ ïéà úåéåðçá äôéøè ùéù òåãé äéä àì ïééãò äòù äúåàáù óàå ,òåá÷ã ÷ôñ æ"øä íãàä ìù äçé÷ìá àåä

.àúìéî éåìéâ

íàù åðééäã ,ï"øä úòãëå òøôîì òåá÷ ïðéøîà àìã øáåñå ä"àøä ìò ÷ìåç [úéáä úøîùî] à"áùøäã åáúë ãåò

åà úåëéúçá àåä ÷ôñä íà î"÷ôð ïéàå ,éøùå ùéøô øãâá æ"ä äôéøèä äòãåð úåðçäî øùáä úà ç÷ìù øçà ÷ø

.úåéåðçá

˜ÙÒ‰ ˙„ÈÏ ÔÓÊ ˙¯„‚‰

æ"ä äìéáð úøëåî úçà úåðçù øéòá òåãé íàù [àåä áúåëä øîà ä"ã :èë óã á øòù ã úéá úéáä úøîùî] à"áùøä áúë

ïåéëã ,÷ôñä åì òãåð ÷åùäî àöéù éøçà ÷øå øùë ìëäù øåáñ äéäå úàæ òãé àì ÷åùá äð÷ù íãàä íà óà ,òåá÷ã ÷ôñ øãâá

.÷ôúñäì åì éåàø äéä äçé÷ìä úòùá øáëù àöîð ,øéòá òåãé øáãäù27

úòùáå [äøåñàä äëéúçä àéä åæéà òãé íâå] äøåñà äëéúç ïàë ùéù òãé íãàä íàù [áë ÷"ñ æì 'éñ ã"åé] à"åæçä áúë ãåò

.äçé÷ìä úòùá ÷ôñä ãìåðå øëéðä òåá÷ øãâá äæ éøä ,ç÷ì ïëéäî òãåé åðéàå ïîæ øçà øëæð áåùå ,äòùì úàæ çëù äçé÷ìä

מהלך מכל אך למפרע, קבוע אמרינן שלא הרא"ה מודה עצמן בחתיכות רק החנויות בין ספק שאין השני שבציור מפורש לא בש"ך .25

כן. נראה דבריו

הב"ח. דברי את שהבאנו חנויות תערובת בדין שכתבנו במה לעיל עיין .26

ה"ז אסור חפץ איזה או אסורה חנות איזה יודע אחד אדם רק דאם בפשיטות כתב עצמי] על תמה ואני ד"ה יד ס"ק [ש"ד והפמ"ג .27
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[˙ÂÈÂ�Á ·Â¯ Â‡ ¯˘· ·Â¯] Ú·Â˜˘ ·Â¯‰

äøåñàä úåðçáù øùáä úåîë êà ,äôéøè øùá úøëåî úçà úåðçå äøéùë øùá úåøëåî úåéåðç 'è ùéù äø÷îá å÷ìçð íéðåøçàä

:úåøéùëä úåéåðçä ìëáù øùáä úåîëî øúåé äìåãâ

.à.øùáä úåéåîëá àìå ,úåéåðçá éåìú ìëäù òîùî 'îâä ïåùìîã áúëù ìà÷æçé úñðë ú"åùî àéáä [á ÷"ñ] ù"úôä

äæ áåø ô"ò ì÷äì òéøëî åðéàã áúë êà ,'îâä ïåùìî ïë ÷ééã [àò 'éñ ç"åà] àðééðú é"áåð ú"åùá íâã àéáä ãåò

.êéøöã éàãå øéîçäì ÷ø ,úåéåðç ìù28

áåø øúá àìà úåéåðç áåø øúá ïðéìæàã áúë àì íðîà] .øùáä áåø øúá ïðéìæà àìã è÷ð [â ÷"ñ] úòã úååçä íâ

.[íéøëåî29

.áúåðç ìë íàù ,øëîðä øùáä áåø øúá êìéì äæá ø÷éòäù áúë íéøôà úéá úåáåùúáù [íù] ù"úôä àéáä ãåò

àöîð øëîð úåéåðçáù øùáä ìë íà êà ,åäééøúá ïðéìæàå øùá øúåé åøëî úåéåðçä 'èù àöîð ,úçà äîäá äøëî

.øåñà æ"äå øùáä áåø øúá ïðéìæà äæáå ,øåñà àåä øëîðù øùáä áåøù

.â.÷ôñ éåäã àðéãì è÷ð [äøòäá àáåä] øéàî úéáäå30

ÈÂ‚ „È· ‡ˆÓ�‰ ¯˘·

,ììë ÷ôñä ãìåð àì úåéåðçäî éåâä úçé÷ì úòùáù íåùî àåä ìàøùé ãéá àöîðä øùáî éåâ ãéá àöîðä øùá ÷åìçã íòèä

וידועה, ניכרת שאינה כיון קבוע בגדר אינה השליח שקידש דהאשה שכתבו יב.] דף [נזיר התוס' דברי על תמה ולכן הניכר, קבוע בגדר

במקומו, ידוע האיסור שיהא דבעינן שכתב כה] ס"ק לז [סי' חזו"א ועיין בצ"ע. והניח הניכר, קבוע והו"ל ידוע הדבר שנתקדשה לאשה דהא

ו] [ס"ק לחוו"ד החזו"א וציין קבוע. בגדר זה אין ערלה] פירות למכור שחשוד [כגון בדבר חשוד והוא לבעלים אלא ידוע אינו אם אך

אחרת. בעיר בידיעה סגי ולא זה במקום ידיעה שיהא דבעינן שכתב

ועשה טריפה ונמצאה בהמה שחט ישראל ששוחט בציור שעסק ולפי] סוד"ה צד: דף [חולין הרשב"א מחידושי הביא מאיר הבית .28

שהשוחטים כיון הגויים של מחנויות לקנות הרגילים הישראלים [והיו איסור, בשר כאן שיש והודעה הכרזה בלי לנכרי ומכרה כהוגן שלא

הבשר דרוב כוונתו הב"מ [וביאר נטרפה. אחת בהמה רק דהא הרשב"א והקשה החנויות, מכל לקנות בגמ' ואסרו ישראלים], היו בעיר

טריפה, כרוב ליה הויא ממנה מוכרין שבמקולין חנויות שברוב כיון וז"ל הרשב"א ע"ז וכתב טריפה]. אחת בהמה שיש בכך ומה כשר היה

כמחצה דהו"ל וכתב בזה נסתפק ואח"כ חנויות, רוב בתר דאזלינן בפשיטות הרשב"א סבר שבתחילה הב"מ וכתב מחצה, על כמחצה א"נ

ספק. הוי בשר רוב כנגד חנויות דרוב להורות ראוי דכן הב"מ ומסיק רוב], כנגד רוב [פירוש מחצה על

נפרדות. כחנויות זה הרי מוכרים כמה אחת בחנות יהיו אם קובע, מוכרים דרוב החוו"ד של זו לשון לפי לכאורה .29

ולא הבשר רוב בתר דאזלינן מסתבר נמכר הבשר כל אם א] שונים: מקרים בין להבחין בתחילה שכתב כד] ס"ק לז [סי' חזו"א עיין .30

כשר שבעיר הבשר שרוב ונמצא הבשר נמכר כבר אם מקרים: שני בין להבחין יש בשר מוכרות החנויות כל אם ב] החנויות. רוב בתר

רוב. כנגד רוב השקול, ספק דהוי י"ל נמכרה, מהיכן מסופקים ואנו אחת חתיכה רק נמכרה אם אך זה, רוב בתר אזלינן

וכתבו מעשר, מעות שהן דאמרינן בירושלים בהמה סוחרי לפני שנמצאו מעות לגבי לעולם] ד"ה כו. דף [ב"מ לתוס' החזו"א ציין ואח"כ

כבר שבידן [שהמעות המוכר מן ולא רוב שהם נתחללו] לא עדיין שבידן [שהמעות הקונים מן המעות נפלו הסתם דמן משום הטעם תוס'

יחיד. שהוא במוכר תלינן ולא במעותיו, נזהר לא מהם שאחד דתלינן הקונים רוב בתר דאזלינן אחד, שהוא נתחללו]

חנויות, רוב או בשר רוב של זה בנידון תנאים שנחלקו מדבריו שמבואר לו] אמרו ד"ה צג: דף [ב"ב הרשב"ם לדברי החזו"א ציין ועוד

אותו לוקחין הרבה לו ואמרו המעות, להחזיר המוכר שצריך סובר יוסי שר' צמחו, ולא זרען והקונה פשתן זרע שמכר במי דאיירי עיי"ש

גדולה לזרע הנמכרים הזורעים כמות אך דברים, לשאר קונים והרוב לזריעה קונים אנשים מיעוט דאמנם הרשב"ם וכתב אחרים. לדברים

רוב בתר דאזלינן מבואר ולפי"ז לו, כאמרו דקיי"ל דנראה החזו"א וכתב צרכים. לשאר יחד האנשים כל שקונים הזרעים מכמות יותר

חנויות.
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úåðçäî äùéøôä ïîæá åäàåø íà ïëìå] ÷ôñä ãìåð æà éåâä úà äàåø ìàøùéä øùàë ÷øå ,äìéáð øåñéà ìò øäæåî éåâä ïéàù ïåéë

.[ïìäìãëå ,øåñà æ"ä31

ÔË˜ „È· ‡ˆÓ�

àéáäù [çé ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå .éåâ ãéá àöîðë éîð éåä ïè÷ ãéá øùáä àöîð íà ä"äã ç÷åøä íùá [çé ÷"ñ] ê"ùä áúë

øùá úåð÷ì óéøç ïè÷ çåìùì øúåîã [:ç óã à øòù à úéá úéáä úøîùî] à"áùøä éøáã úà àéáäù [æè ÷"ñ] ç"øôä éøáãî

ïè÷ ïéàù óàã ,íéøëð íéçáèä áåøù íå÷îá åìéôàå ,ïééåúåð÷ìå ì÷ì÷ì íééåùò íä ïéàã ,äìò ïðéúà ä÷æç ïéãî àëä úåãòì øùë

.úåòéá÷ä íå÷îá ÷ôñä ãìåðë éåä äð÷ äæ ïè÷ øùàë íâ æ"éôìù ç"øôä áúëå .øúéä íå÷îá øåñéà32

¯ÓÂÓ Ï‡¯˘È „È· ‡ˆÓ�

÷ôåñî àåä íàù åðééäå ,òåá÷ éåä úåòéá÷ä íå÷îî ìèð íàå ,éøëðë åðéà øîåî ìàøùéù øáúñîã [æè ÷"ñ] äãåäé ãéä áúë

äãåäé ãéä áúë íðîà] .òåá÷ ïéãë ìàøùé ìëì øñàð àìéîîå ,[àåä ìàøùé î"î àèçù óàã] åéáâì øåñà äæ éøä ç÷ì ïëéäî

ì"åäå ,åðìöà ãìåð ÷ôñäå ,øîåîä ìöà ÷ôñä úãéì ïéà àìéîîå ,ç÷ì ïëéäî òãåé åðéà íãàäù øîåì åðì ïéà àîúñáù øáúñîã

.[òåá÷ àìå ùøéô33

.áåøä ïî àåäù ïéìåúå ùøéô éø÷éîã øùôà ,ïîàð åðéàù íãà ãéá àöîð õôçä íàù áúë [äë ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçäå

ÈÂ‚ „È· ‡ˆÓ�‰ ¯˘· ÔÈ„· „ÂÚ

øùáä úà äð÷ éøëðäù äòùî î"î ,ïéìå÷îá àöîð éøëðäù äòùá óàã é"ùø éøáãî ãîìù [àäå ä"ã :äö óã ïéìåç] à"áùøá ïééò

åìéôàå ,úåòéá÷ íå÷î éåä ïéìå÷îäã øáúñîã áúëå é"ùø ìò ÷ìç à"áùøäå .àáåø øúá ïðéìæàå ùéøô ì"åä ìàøùéä çáèäî

.øúåî æ"ä ïéìå÷îì õåçî éøëð ìù åãéá àöîð íà ÷øå ,åðéðôì ùøéôë æ"ä ïéìå÷îäî àöåé ìàøùé åäàø

.òåá÷ øãâá éåä àìå ùéøôã ìë åá ïðéøîà éøëðä ìù åúéáá àöîð øáë øùáä íà íâù øàåáîù à"áùøá ãåò ù"ééòå

íúñä ïîã ïðéøîà ,øùëäî øúåé ìåæ äôéøèä øùáä íàù [ïîéñä ùéø ã"ù íù] â"îôäå [æñ ÷"ñ âñ 'éñ] øåù úåàåáúä áúë

.øåñà æ"äå äôéøèäî éåâä äð÷

בלקיחת גם קבוע דין נאמר שלגביהם שנקט ב] ס"ק רצב [סי' החושן בקצות עיין גזל, כגון עליהם מוזהר הגוי שגם איסורים ולענין .31

מוכרת האסורה שהחנות במקרה ה] [אות מהרש"א בגליון להסתפק כתב זה וכעין כדין. שלא ממון ליקח שלא מוזהר הוא שגם כיון נכרי,

במקום הספק נולד הנכרי הלוקח לגבי אם דאף ונקט בזה האריך פ"ג] ד [שער יושר שערי ובספר עליו. מוזהרין נח שבני החי, מן אבר

כאשר דהא השער"י [וסובר לנו. נאמן הנכרי שאין כיון בפרישה, הספק נולד לדידן מ"מ גזל] איסור על מוזהר הוא שגם [כיון הקביעות

הקביעות]. מקום של הספק את מקבלים אנו גם דממילא לנו, נאמן כשהוא רק לדידן גם קבוע הוי הקבוע מן לקח ישראל

נ"מ לגוי דאין משום אלא הגוי, של הנאמנות חסרון משום אינו קבוע, זה אין גוי ביד דבנמצא דהא הפר"ח על הקשה השולחן בבדי .32

לו וראוי ואמו אביו עבור קונה שהקטן דמיירי י"ל [ואולי הספק. נולד מיקרי לא בקטן גם וא"כ הספק, שנולד מיקרי לא ולכן באיסור

הקביעות]. במקום הספק נולד מיקרי ולכן הבשר, מהות את ולברר לשאול

לנו נאמן שיהא בעינן אלא הפרישה, במקום לו נולד שהספק בזה די שאין שנקט יושר שערי מספר שהבאנו 31 הערה לעיל ועיין .33

קבוע. דין יהא לא מומר בישראל לכאורה ולפי"ז הקביעות, במקום ספק לו שיש לומר גם נאמן וממילא לקח, מהיכן לומר
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Â�È�ÙÏ ˘¯ÈÙ

.àïëå .úåòéá÷ä íå÷îá ÷ôñä ãìåðù ïåéë ,òåá÷ éåä åðéðôì øáëò ìèð íàã [åðééä ä"ã :è óã íéçñô] 'ñåúä åáúë

[áé ïéã äë ììë] ä"åàä áúëå ,[æé 'éñ ë ììë äáåùú] ù"àøäå [.ì óã á øòù ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä åáúë

ê"ùá òîùî ïëå [à"ñ âî ììë] úàèç úøåúä ë"ëå ,äøåúä ïî òåá÷ ïéã äæá ùéù éëãøîäå 'ñåúä ïåùìî òîùîã

.[àë ÷"ñ]

áàîù äøéæâ ,ïðáøãî ÷ø äøåúä ïî øåñà åðéà åðéðôì ùøéôáã è÷ð [àöîðáå ä"ã :âì óã äùðä ãéâ ÷øô] ï"øä íðîà

,åãééðéðã åäðéùáëéðã 'îâá åù÷äù ,íééç éìòá úáåøòúá (:âò óã íéçáæ) 'îâä øåàéá äæù ï"øä è÷ðå] .òåá÷ä ïî ç÷é

.[ïðáøãî øåñéà äæá ùéã åöøéúå åðéðôì åùøôéù 'îâä úðååëù ï"øä 'éôå .òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâ äæá ùéã åöøéúå34

„ ÛÈÚÒ
.øåèá àáåäå ,[:èë óã ÷"äåú :ì óã à"äåú 'á øòù 'ã úéá ,úéáä úøåú] à"áùøá àåä ïéãä øå÷î

íéøçàá áøòúðå úáåøòúäî ãçà ìôðå åáøòúðù æ"ò ìù ñåë åà úòáè éáâ [.ãò óã íéçáæ] 'îâäî åéøáã úà ãîì à"áùøä

,íéøúåî íìåëù35,òåá÷ ïéãî äøåñà àéä éøäå åðéðôìù úáåøòúä ïî äùøéôù åæ úòáèá åøéúäù íùëã åðééäå36äìôð íà î"îå

.éøùã áøòúðå òåá÷ä ïî ç÷ìá ïéãä êë ,øúåî ìëä éøä úøçà úáåøòúì37

.34ïåéò úôñåú

ספק במקום כגון ספיקות, המכריעים עניינים בשאר גם או ומיעוט, רוב בדיני רק נאמר קבוע דין אם לדון כתב יד] ס"ק [ש"ד הפמ"ג

דמשמע כו] ס"ק [להלן הש"ך לדברי וציין הרוב]. אחר הולכין וקרוב רוב [דקיי"ל ובקרוב מחזקה] עדיף [דרובא ובחזקה ספיקא,

בס"ס. גם אוסר קבוע שדין

יב]. [ס"ק החוו"ד וכ"כ וקרוב, ברוב גם אוסר קבוע דדין כתב ז] [ס"ק ופלתי והכרתי

דהקבוע אלא בגמ' מצינו שלא וכיון חידושו אלא בו לנו אין הוא, חידוש קבוע שדין דכיון לומר צידדו דיעה והשערי אפרים הראש אמנם

בצ"ע. והניחו קרוב, או חזקה או ס"ס כגון ההכרעות שאר לבטל לנו אין רוב], של בירור בו שאין רק [והיינו כמחצה הוי

שיטת את העתיק ס"ח] [להלן והשו"ע תערובות, ג' שהצריך כהרמב"ם ודלא להתיר, כדי תערובות בב' דסגי בגמ', הרשב"א גירסת כן .35

הרמב"ם.

התערובת מן שנפלה ע"ז של שבטבעת ל:] [דף שם שכתב למה וכוונתו למעלה," אני שכתבתי התירוץ "וכפי דינו על כתב הרשב"א .36

גזירה משום אסורה בפנינו שלא בפירשה שאף התוס' בעלי כמש"כ [ודלא קבוע, מן הלוקח כמו קבוע דין בזה דיש לפנינו שנפלה אחרי

הקבוע]. מן יקח שמא

.37ïåéò úôñåú

ספק משום ברוב "דבטל משום דהוא כט:] דף ב שער ד בית הקצר הבית [בתורת הרשב"א כתב שנתערב, דקבוע בספק ההיתר בטעם

דמיירי משום ברוב ביטול אין ואם ס"ס, ל"ל א"כ עלה אתינן ברוב ביטול משום דאי צ"ב והדברים ושו"ע. הטור העתיקו וכך ספיקא",

ספיקא ספק כאן יש דאם ועוד ברוב, דבטל הרשב"א כתב איך א"כ ל:], דף בתוה"א עצמו ברשב"א [וכמבואר להתכבד הראויה בחתיכה

דכל דסתרי, תרתי כאן דיש משום מתירים היינו לא לחוד ס"ס של הטעם דמצד יח] [סוס"ק יהודה היד וכתב ברוב. ביטול בעינן למה

מן ברוב ביטול כאן דיש משום ורק קבוע, מדין האסורה אחת בהן שיש אף ס"ס, הך משום ניתרות להיות צריכות שבתערובת החתיכות

אהדדי. בסתרי אף ס"ס לומר הקלו לכן מדרבנן] רק הוא בטילה אינה דחהר"ל [דהא התורה

בזה אין אחת בחתיכה אלא היתר של חתיכות ברוב נתערבה לא החתיכה שאם לאפוקי בא שהרשב"א לבאר כתב השולחן בדי ובספר

אנו הרי היתר רוב וליכא בודאי איסור כאן שנפל דכל וז"ל אחרת] קושיא לגבי כה:) (דף שם [בתוה"א ברשב"א המבואר ע"פ וזה היתר.

כאן גם י"ל זה וכעין עכ"ל, להקל בזה ס"ס בכל הולכין אין והלכך תורה, דבר אסור הוא שהרי איסור, של כגופו מאלו אחד כל רואים

של חתיכות ברוב דנתערב משום ורק איסור, של כגופו וחד חד דכל אמרינן אדרבא אלא ספק, לעורר חשיבא לא בחד חד דבתערובת
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:äæ ïîéñá ïìäì íéôéòñä éðùì øúåñ äæ éøä äøåàëìã ò"åùä ìù äæ ïéã ìò åù÷ä íé÷ñåôäå

.à÷ôñ äá ùéù äëéúç ïåâëå ,ñ"ñ ìù øúéä åá ïéàå øåñà úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñã àáåî è óéòñá

øáëå ,òåá÷ä ïî ç÷ìù åæ äëéúçá ÷ôñ ïàë ùé ð"ä ë"àå ,['ñåúä ìòá é"ø úèéù åæå] ,úåøçàá äáøòúðù äôéøè

.úåøçàá åæä äëéúçä äáøòúðùë øúéä àäé êéàå ,÷ôñî äåðøñà

úèéùì ùåçì ùéã áúëù] åîöò à"áùøä ìò äù÷ åæ àéùå÷ ïéàå ,ò"ö ò"åùä ìù äæ ïéã ïëàã è÷ð [â ÷"ñ] æ"èä [à

,úåëéúç úáåøòúá ,ïðáøã òåá÷á àìà àúééøåàã òåá÷ã ÷ôñá éøééà àì à"áùøäã ,['åëå óåâá 'à ÷ôñá 'ñåúä ìòá é"ø

.[ïðáøã éåäã à"áùøä øáåñ ç"áä úòãìù ,åðéðôì ùøéôá] ïðáøãá ÷ø øåîâ òåá÷á éøééà àì à"áùøäã áúë ç"áä íâå

íåùî ,áøòúðá øéúä ä"ôàå àúééøåàã òåá÷á éøééà à"áùøäã áúëå ,æ"èäå ç"áä éøáã úà äçã [áë ÷"ñ] ê"ùä [á

.íéøçàá áøòúðùë àìå åîöò éðôá àåäùë àìà äøåú åúøñà àìå ,àåä ùåãéç òåá÷ øåñéàã38

àåä úáåøòúá ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñ [è óéòñá] åøñàù äîã ,øçà õåøéú øàåáî [é ÷"ñ] à"øâä éøáãáå [â

éðùä ÷ôñäå ,àéä äôéøè íà äëéúçä ìù äðéã íöòá àåä ïåùàøä ÷ôñäã ,ãçà ïéðòî úå÷éôñä éðù ïéàù íåùî

íà àåä ÷ôñä àìà ,äëéúçä óåâá ÷ôñë áùçð äæ ïéà òåá÷ä ïî ç÷ìù ïãéã ïåãéðá ìáà ,úáåøòúä úîçî àåä

.ãçà ïéðòî úå÷éôñä éðùå úáåøòúã ÷ôñì äîåã æ"äå ,äôéøèäî åà äøéùëä úåðçäî àéä39

.äøòä äàø ,åæ àéùå÷ ìò øçà õåøéú áúë [ã ÷"ñ] úòã úååçä [ã40

.á,úåáåøòú éúùá øéúä ÷øù áøòúðù òåá÷ ÷ôñá à"áùøä ìù åðéã úà [ïàë] ÷éúòäù ò"åùä ìò íé÷ñåôä åù÷ä ãåò

ùìùá àìà úåøçàá äáøòúðå úáåøòúäî úçà äøæçå äáøòúðù äëéúçá øéúä àìù í"áîøäë ÷ñô ç óéòñá éøäå

ïðàå ,úåáåøòú 'á ïéòë àìà ïàë ïéà î"î ,úçà úáåøòúì äîåã ïåùàøä ÷ôñáã èå÷ðð íà óà ïë íàå ,úåáåøòú

.úåáåøòú 'â ïðéòá41

éúùá éâñ äæáã ïðáøã òåá÷á àìà à"áùøä øéúä àì ïëàã ìéòì äàáåäù íúèéùë åáúë [ì"ðä] ç"áäå æ"èä [à

.àúééøåàã òåá÷á àìå ,úåáåøòú

àìå åðéòá àåäùë àìà åøæâ àìå àåä ùåãéç åøåñéà ìëã éðàù òåá÷ã ,åæ àéùå÷ ìò íâ õøéú [âë ÷"ñ] ê"ùä [á

.áøòúðùë42

ספיקא. ספק והו"ל תערובת בהך ספק עבדינן התורה מן ברוב ובטל היתר

טריפה, מוכרות ומיעוטן היתר בשר מוכרות החנויות כשרוב אלא הרשב"א התיר לא הש"ך של תירוצו דלפי טו] [ס"ק הכו"פ וכתב .38

יתיר לא הקבוע מן ולקח איסור מוכרות החנויות שרוב באופן אך התערובת, בלי גם החתיכה את מתירין היינו קבוע דין לולי שבזה

דקבוע. דינא חידוש ללא גם אסורה החתיכה דבכה"ג הש"ך] [לפי הרשב"א

משום אינו וכו' בגוף אחד ספק שאסר ר"י של דהטעם משמע כה.] דף [שם עצמו דברשב"א הגר"א דברי על תמה השולחן בדי ובספר .39

כשנתערבה ולכן דינא, וקם שנתערבה, קודם הספק] [מחמת הראשונה החתיכה נאסרה שכבר משום אלא אחד, מענין הספיקות שני שאין

אחד. כספק רק ספיקות כשני לה דיינינן לא

א] ס"ק קיא [סי' בט"ז וכמבואר בגוף, אחד בספק ט סעיף של הספק מן הקבוע מן בלקח דידן סעיף של הספק דשאני כתב החוו"ד .40

לקח, ההיתר מן אומר" "שאני לומר שייך שאצלינו הקושיא, מתיישבת ומעתה ספק, משאר טפי קיל אומר" "שאני בו לומר ששייך דספק

קיא) (סי' להש"ך דגם שהוסיף עוד [ועיי"ש אומר. שאני לומר שייך לא בגופו ספק שיש ט בסעיף משא"כ ואיסור, היתר לפנינו שיש כיון

ביבש]. יבש בתערובת משא"כ טעם, בה ונתנה לקדירה נפלה כשהחתיכה דוקא היינו והיתר, איסור בתערובת אומר שאני דין נקט שלא

תערובות. בב' דסגי דס"ל לשיטתו שנתערב, דקבוע בספק שהתיר והרשב"א .41

שהיתה דמיירי [או קבוע, מדין נובע שפרשה הראשונה הטבעת של האיסור ח בסעיף גם דהא הש"ך, של תירוצו על תמה רע"א ובהגהת .42
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.úåáåøòú 'â êéøöä íùù ç óéòñá åéøáãì íéîéàúî íðéà [ïàë] ò"åùä éøáã ïëàã áúë [é ÷"ñ] à"øâäå [â

ïéà ïëìå ,øåñéà éàãå åðéðôì ÷æçúéàã éôè òøâ ç óéòñã àéääáã õøúì áúë [à"éä à"ëàî ç"ô] êìîä øòùä [ã

øùôàå òåá÷ä ïî ç÷ì éøäù øåñéà éàãå ÷æçúéà àì åðìù øåéöá ë"àùî ,úåáåøòú 'â ïðéòá àìà úåáåøòú 'áá éã

.øúéää ìù úåðçäî ç÷ìù

‡"Ó¯‰ ˙Ú„

ïëì ,òåá÷ä ïî ç÷ì éøäù äøåúä ïî øåñà äéä ïåùàøä ÷ôñäù ïåéëã è÷ðå à"áùøä ìò ÷ìçù ä"åàä úòã úà àéáä à"îøä

.åøéúäì úáåøòú éðäî àìå øåñéà éàãåë ì"åä

‰ÎÏ‰Ïïî ìàøùéä ç÷ì àìù äø÷îá ÷øå ,äáåøî ãñôä íå÷îá óà ïðéøñàã [æë ÷"ñ] åéøáãî øàåáîå ,à"îøäë è÷ð ê"ùä :

ç÷é àîù äøéæâ ÷ø àúééøåàã òåá÷ äæ ïéàù øáåñä ï"øä úèéù úà ïðéôøöî äæá [åðéðôì éåâ ìèðù åà] åðéðôì ùøéô ÷ø òåá÷ä

.äáåøî ãñôä íå÷îá ïðéøùå ,òåá÷ä ïî

ùéå ú÷åìçîá éåðù òåá÷ä ïéã ø÷éò î"î ,áøòúðù òåá÷ã ÷ôñá øéîçä à"îøäù óàù [â óéòñ âñ ììë] íãà úîëçä áúëå

ì] òøôîì òåá÷ ïåãéðá ïåâëå à"áùøä ìò êåîñìå ì÷äìïééò] úåéåðç úáåøòúá ïëå ,[÷åùá øåñéà ùéù òãåðù íãå÷ òåá÷ä ïî ç÷

.ú"ã òåá÷ áéùç éà íé÷ñåôä äæá å÷ìçðù [àéä åæéà òåãé ïéàå äôéøè úåðç ÷åùá ùéù òåãéù åðééäã (â óéòñ) ìéòì43

ÛÒÎ‰ ˙Â„Â˜�‰ È¯·„·

øåèä éøáãî ,áøòúðù é"ò óñåð ÷ôñ åá ãìåðù òåá÷ ÷ôñ øñàù à"îøä ìò äù÷ä [ê"ùä ìù åðáî] óñëä úåãå÷ðá ä"âäá

ïéàå íäî ãçàî åðéðôá ìèðå øáëò àáå õîç ìù ãçàå äöî ìù íéøåáéö 'è åéä íàù åáúëù [à"ñ èìú 'éñ ç"åà] à"îøäå

,à÷éôñ ÷ôñ éåäã íåùî íòèäå ,ì÷äì ïðéìú äìëåàì øáëòä ìåëéù ïôåàá äðè÷ øëéëä íà ,úéáì øáëòä ñðëðå ,ìèð äî òåãé

óéòñ] à"îøä ÷ìçð äîìå ,ïðéìé÷î òåá÷ ìù ÷ôñì óñåð ÷ôñ óøèöî øùàëã øàåáîå ,øáëòä åìëà ÷ôñ äöî åà õîç ìèð ÷ôñ

:íéöåøéú äîë äæá åøîàðå .áøòúðù òåá÷ ÷ôñá [ïãéã

úáåøòúá ë"àùî ,ììë õîç ïàë ïéàù ïðéøîà ñ"ñä çëîã õîç ïéãá íúä éðàùã [óñëä úåãå÷ðá] õøéú ê"ùä ìù åðá [à

.[à"éä à"ëàî á"ô] êìîä øòùä áúë äæ ïéòëå ,åðéðôì éàãåá úàöîð ú÷ôåñîä äëéúçäù

,óñåðä ÷ôñä ãìåð ë"çàå äëéúçá ÷ôñ ãìåð äìéçú àìà ,ãçéá åãìåð àì úå÷éôñä éðù íàù áúë [â ÷"ñ èìú 'éñ] à"âîä [á

÷ôñ ïéðòì [è"ñ é÷ 'éñ] ò"åùá øàåáîëå ,[øåñéàì äëéúçä äòøëåä øáëã ,àðéã í÷ ïéòë éåäå] à÷éôñ ÷ôñ ìù øúéä äæá ïéà

úåòù 'å íãå÷ äéä äùòîäù éøééîã ì"ö õîçä ïåãéðá à"îøäå øåèä åøéúäù äîã à"âîä áúëå .úáåøòúá ãçà ÷ôñ óåâá ãçà

ïîæ ìëã à"âîä õøéú ãåò .÷ôñä ãìåð úåòù 'å åòéâäùë ÷øå ,÷ôñä ãìåð àì ïééãòù ïðéøîà â"äëáã ,õîç øåñéà ìç àì ïééãòã

ãìåð æà åðéðéòî øáëòä íìòð øùàë ÷øå ,õîç ú÷éãá ìò ììë ïåãì íå÷î ïéà úéáá åúåà íéàåø åðàå øáëòä ìù åéôá øëëäù

àéùå÷ä úáùééúî åìàä à"âîä éøáã éôìå .ãçé úå÷éôñä éðù åãìåðù àöîðå ,åìëà àîù éðùä ÷ôñä íâ ãìåð åæ äòùáå ,÷ôñä

יקשה הש"ך ולפי דהיתירא, רובא אחר הולכים היינו קבוע דין דלולי וכהרא"ש], הקבוע מן יקח שמא גזירה משום או וכהרשב"א, לפנינו

כג]. ס"ק [ש"ד בפמ"ג היטב ועיין תערובות, ג' יצטרכו ולא שרי שנתערב כל לכן הוא חידוש שקבוע דכיון דנימא

צ"ע, והדברים דרבנן. או דאורייתא קבוע הוי אי בזה שנחלקו לפנינו, בפירש והוא להקל יש שבה נוספת דוגמא הביא אדם החכמת .43

לפנינו הפ"מ.דבפירש בלי גם בזה להקל שיש משמע בחכמ"א ואילו מרובה, הפסד במקום אלא להקל דאין כו] [ס"ק הש"ך כתב
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ãçà ÷ôñå óåâá ãçà ÷ôñë éåäå éðùä ÷ôñä íãå÷ ãìåð ïåùàøä ÷ôñäù íåùî ,áøòúðù òåá÷ ÷ôñá øéîçäù à"îøä ìò

.[è óéòñ] ïðéøñàã úáåøòúá

åéøáã åàáåäå ,éøù â"äëáå õîçä úà ìëàù éàãåì áåø÷ ÷ôñ éåä øáëò éáâã áùééì áúë [àî ÷"ñ âî ììë] á÷òé úçðîä [â

.[æë ÷"ñ ã"ù] â"îôá

‰ ÛÈÚÒ
äçé÷ìä ïîæáå òåá÷ä ïî ç÷åì íãà íàù øîåì àá åø÷éòå [.ì óã á øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøá àåä ïéãä øå÷î

ïðéøîà àìå úøúåî äëéúçäå áåø ïéã äæá ïðéøîà ,øåñéà ïàë ùéù òãåð äëéúçä äùøô øáëù éøçà ÷øå ,øåñéàä òãåð àì ïééãò

.òøôîì òåá÷

:äæ ïéã øåàéáá å÷ìçð íé÷ñåôäù øàáúðù [â óéòñ] ìéòì ïééòå

.à,úåøåñà úåëéúç ùé øúéää úåëéúç ïéáù òãåðù ,úåëéúç úáåøòúá ,ïðáøã òåá÷á ÷ø éøééî à"áùøäù áúë é"áä

òåá÷ ïéã íéîëç äæá åøæâ àìù øéúä äæá ÷øå ,ãáëúäì úåéåàøã íåùî éìèá àì ïðáøãî ÷øå áåøá éìèá äøåúä ïîã

íãàäå ,äôéøè àåä úéðåìô úåðçáù øùáäù òãåð åéùëòù ïåâë àúééøåàã òåá÷á ìáà ,øåñéàä òãåð àì ïééãòå ìéàåä

.[ï"øäë àìãå íù úéáä ÷ãáá] ä"àøä úèéùëå òøôîì òåá÷ ïðéøîà äæá ,ç÷ì ïëéäî òãåé åðéàå úåéåðçä úçàî ç÷ì

.áìù íéðôåà éðù ïéá ÷ìçî à"áùøäù áúëå ,äæ ïéãá [úéáä úøîùîá] à"áùøä éøáã úà ÷éúòä [ãé ÷"ñ] ê"ùä

:úåéåðçá òåá÷

ïðéøñàå àúééøåàã òåá÷ éåä äæ ,ç÷ì úåðç åæéàî òãåé åðéà íãàäå äôéøè úøëåî úéðåìô úåðçù óåñáì òãåð íà [à

.ä"àøä úòãëå ,òøôîì óà

òåá÷ åðéàå úåéåðç úáåøòú éåä äæ ,äð÷ úåðç åæéàî òãåé íãàäå äôéøè úøëåî úåðç äæéà íéòãåé ïéà íà êà [á

.òøôîì òåá÷ ïðéøîà àìã à"áùøä øáåñ äæáå ,àúééøåàã

.âäôéøè øùá úøëåî úåéåðçä úçàù òãåðù ì"ðä øåéöáë] àúééøåàã òåá÷á óà éøééà à"áùøäã áúë [áö ÷"ñ] ç"øôä

.àúééøåàã øåñéàá óà òøôîì òåá÷ ïðéøîà àìã ï"øäë à"áùøä øáåñå ,[äð÷ ïëéäî øëåæ åðéàå

:‰ÎÏ‰Ïì÷éîù éîá øåòâì ïéà ïëì ,â"îôäë ïéàøð à"áùøä éøáã èùôù ïåéëù áúë [ãé ÷"ñåñ ã"ù] â"îôäù [â óéòñ] åðàáä

óà ì÷éîäã åðáúë øáëå ì"æå áúë [çë ÷"ñ ã"ù] äæ óéòñá â"îôäå .àúééøåàã òåá÷á óà ,äáåøî ãñôä íå÷îá òøôîì òåá÷á

.äáåøî ãñôäá à÷åã áúë àìå ,ì"ëò ãéñôä àì ï"øäë úáåøòúä òãåðù íãå÷ øëéðä øåîâ òåá÷á

ïàëî ç÷éìã ,ì"ðä à"áùøá åøå÷îå ò"åùä ãåò áúëøåñéàä ãáëúäì úåéåàøä úåëéúçáå ,øåñà äôéøèä äòãåðù éøçà àáäìå

,áåøá úåìéèá ïäù ïéãä ïî øúåî æ"ä ãáëúäì úåéåàø ïðéàù úåëéúçáå ,ïðáøãî òåá÷ ì"åäå úåìéèá ïðéà éøäù ïéãä ïî àåä

.äéåàø äðéàì ãáëúäì äéåàø ïéá åòèéå äæá ïéàé÷á ìëä ïéàù íåùî ç÷éì øåñà î"îå44

.44ïåéò úôñåú

על דכמחצה קבוע וכל קבוע והוי הואיל להתכבד ראויות שאינן חתיכות גם לאסור יש הדין דמן וס"ל הרשב"א, על לתמוה כתב הטור

יודע אינו והאדם כשירה מוכרות והאחרות טריפה מוכרת אחת שחנות באופן מיירי דלא קבוע כאן דאין הטור על תמה והב"י מחצה,
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„·Î˙‰Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡˘ ‰ÎÈ˙Á Ì‚ Ú"Â˘‰ ¯Ò‡„ ‡‰· ÌÈ�È„ ÈË¯Ù

.ààéä ïéãä ïîù óà] ãáëúäì äéåàø äðéàù äëéúçî óà ç÷éì àìù à"áùøä ùãéçù äæ øåñéà íà å÷ìçð íé÷ñåôä

:ãáòéãá íâ øñåà [áåøá äìéèá

.ãáòéãá óà øåñàì òîùî ç"åúä éðîéñî øúåéáå ç"åúäîã áúë [ì ÷"ñ] ê"ùä [à45øåñàì ùøéô [ã ÷"ñ] æ"èä íâ

.òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâ úîçî àåäù áúëå ,ãáòéãá óà

.ãéæîá ç÷ì íà óà ãáòéãá øéúä [áë ÷"ñ] ç"øôä [á

.ãéæîá àìå ââåùá àìà äæ ïéà ãáòéãá øéúð íà óàã áúë [ì ÷"ñ ã"ù] â"îôä [â

.áì"ø ïðéàù úåëéúç åøéúé íàå ,íéáø äéá éçéëùã ïéìå÷îá ÷ø àåä à"áùøä ùãéçù øåñéàäã [àì ÷"ñ] ê"ùä áúë

æ"èä íâ] .åúéáá ãéçéì óà øñàù úåøéàî íéðôäë àìãå ,éøù åúéáá ãéçéì ìáà ,ì"øäç íâ øéúäìå úåòèì íéìåìò

ïúéì ïëúé àìã ,éøúñã éúøú íåùî ïéãä ïî øñåàå à"áùøä ìò ÷ìåç øåèäã ì"ñã ,åúéáá ãéçéì óà øñà (ä ÷"ñ)

.[úåøúåî äðééäú úåéåàø ïðéàù åìàå åøñàé ãáëúäì úåéåàøäù ,ãçà óåâî åëúçðù úåëéúçá íéøúåñ íéðéã 'á

.âïéãä ïîù óà ì"ø ïðéàù úåëéúç ç÷éì àìù] à"áùøä ìù åøåñéàù øáúñîù ÷éñä [àì ÷"ñ ã"ù] â"îôä

êà ,ïäî íâ ç÷é àîù øåæâì êééùã ,ãáëúäì úåéåàøä úåëéúç ïéìå÷îá ùé ïééãòù ïîæ ìë ÷ø øîàð [ïä úåìéèá

.á÷òé úçðîäî íâ ïë ÷ééãå ,øéúäì øáúñî ãáëúäì úåéåàøä úåëéúçä ìë ïéìå÷îäî åç÷ìðù øçàì46

מן בטילות להתכבד ראויות שאינן דחתיכות פשוט ובזה טריפה, של חתיכות מיעוט נתערבו אחת חנות שבתוך מיירי אלא לקח, מאיזו

הדין.

מוכרת אחת שחנות נודע שעכשיו כלומר חנויות, בתערובת מיירי שהרשב"א סבר שהטור ביארו והב"ח טו] [ס"ק והפרישה ו] [ס"ק והד"מ

עומדת חנות שכל כיון ברוב ביטול בזה ואין קבוע הוי זה שגם הטור תמה ולכן היא, איזו יודעים ואין טריפה] רוב עכ"פ [או טריפה בשר

הדין. מן אסורות להתכבד ראויות שאינן חתיכות גם ולכן ברוב ביטול דין גם בזה אין מחצה על וכמחצה קבוע דהוי וכיון בפ"ע,

נתערבו שאם דס"ל הטור, דברי לבאר הט"ז כתב ולכן הרא"ש, בדברי והפרישה הד"מ שפירשו זה פירוש על לתמוה כתב ה] [ס"ק והט"ז

ראויות שאינן אלו גם בטילות, אינן להתכבד והראויות להתכבד, ראוי אינו וחלק להתכבד ראוי מהן חלק אשר אחת מבהמה איסור חתיכות

הוכיח יד] [סוס"ק הש"ך גם להלן. עוד בזה וראה אסורה, וחלקה מותרת חלקה תהא אחת שבהמה יתכן דלא בטילות, אינן להתכבד

הטור. בדברי ביאור כתב לא הש"ך אמנם חנויות, תערובת של הנ"ל באופן איירי לא שהטור

עיי"ש. אופנים, בב' בנקוה"כ תירץ אהדדי דמדכרי משום טפי מקילינן רבים דשל אדיוקא הט"ז שהקשה ומה .45

.46ïåéò úôñåú

טריפה נמצאה ואז הריאות כל את שהפרישו [כגון הטריפה, נודעה ואח"כ הקבוע מן לקח שאם דאמרינן מה דכל ה] [ס"ק החוו"ד כתב

לפנינו היתה שעה באותה ידועה הטריפה היתה שאם באופן דוקא היינו ושריא, הרוב מן כפירשה זו לחתיכה דדיינינן הריאות] באחת

הריאות שנתערבו שמשעה דאמרינן טריפה, בהמה איזו לידע וא"א הריאות נתערבו כבר בריאה הטריפה שנמצאה שבשעה והיינו תערובת,

באופן אבל הספק], לנו נודע לא שעדיין אף פריש מרובא דפריש דכל דין הכרעת בזה [ויש מעורבות וכולן בבהמות הספק נולד כבר

ונמצא טריפה, בהמה איזו יודעים גם היינו לנו נודעת הטריפה הריאה היתה ואילו הריאות, נתערבו לא עדיין הבשר מן לקח האדם שכאשר

והספק דפריש, כל דין הכרעת הבשר על לומר שייך לא ספק, בהן נולד ולא תערובת בגדר הבהמות היו לא עדיין הבשר לקיחת שבזמן

ואין מדרבנן, קבוע והוי הספק לידת מקום הוא שהבית אמרינן כה"ג ובכל בבית, נמצא כבר הבשר כאשר הריאות שנתערבו בשעה נולד

החתיכה. מן דפריש כל של היתר

וצ"ע. השניה], ובחקירה ד"ה לז ס"ק [ש"ד בפמ"ג היטב ועיין הא], ד"ה יז סוס"ק לז [סי' החזו"א כתב וכן
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˙Ò„ È˙¯˙· ·Â¯· ÏÂËÈ· ÔÈ„È¯

ìë åáøòúðå ,ãáëúäì úåéåàø ïðéà ÷ìçå ãáëúäì úåéåàø ïäî ÷ìç úåëéúçì äëúçð äôéøè ìù äîäá íàù [ä ÷"ñ] æ"èä áúë

ìù ãçà óåâáù ïëúé àìã ,ãáëúäì úåéåàø ïðéàù úåëéúçä éáâì óà áåøá ìåèéá äæá ïéà ,øúéä ìù úåëéúç áåøá úåëéúçä

.[å ÷"ñ ÷ 'éñ] ã"ååçä áúë ïëå ,úåøåñà ÷ìçå úåøúåî úåëéúçäî ÷ìç åéäé äîäá

øúåä ,ì"ø ïðéàù úåëéúçì úçà äëéúç äëúçð íàù ãáëúäì äéåàøä äëéúç úáåøòúá [à÷-÷ 'éñ] åðéöîù äîã æ"èä óéñåäå

.ïìåë åøúåä åéùëòå øåñéà ìù úçà äëéúç ÷ø äúéäù ïôåàá åðééä ð"îî

:éúøúá æ"èä ìò ÷ìç ë"äå÷ðá ê"ùäå

.øúåî àäé ÷ìçå øåñà àäé ÷ìç íà ùåçì ïéàù øáúñî ,ïðáøãî àìà åðéà ì"øäçá áåøá ìåèéá ïéàã àä ø÷éòù ïåéë [à

äöçî ìò äöçîë òåá÷ ïéã ïéðòìù íùëå ,øçà ÷ìç øéúäì àìå ãçà ÷ìç øéúäì ïúåð ïéãä íà íåìë êëá ïéà àúééøåàãá óà [á

åðéðôá äùøôù åæ úà ïéøñåà ,åðéðôá àìù äùøéô úçà äëéúçå åðéðôá äùøéô úçà äëéúç ,úåðç äúåàî åùøô úåëéúç éúù íà

.ïåéò úôñåúá ïìäì äàøå ,úøçàä úà ïéøéúîå

:‰ÎÏ‰Ï.åúéáá ãéçéì óà øåñàì ùé î"ôä ïéàùëå øúéä àìå øåñéà àì äæá äøåî åðéàù [ä ÷"ñ æ"î] â"îôä áúë

È¯˙Ò„ È˙¯˙· ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓÎ ÚÂ·˜ ÔÈ„

ç÷ìð òãåðù íãå÷å ,äôéøè ïäî úçà äàöîðå åèçùðù úåîäáá àðìéå ÷"÷á äéäù äùòîä úà àéáäù [ä ÷"ñ æ"î] â"îôá ïééò

ïéìå÷îáù øùáäå ,ùéøôã ìë ïéãë øúåî ç÷ìðù øùáäù ïðéøîà éà å÷ôúñðå ,åîå÷îá øàùð ãçà ÷ìçå úçà äîäáî øùáäî ÷ìç

øåñàð ùøéô àìù øùáä ìò øîàðä î"òîë òåá÷ ïéã úîçîå ,äîäá äúåàá éøúñã éúøú âåäðì à"àã åà ,òåá÷ ïéã íåùî øåñà

:øåãä éìåãâ äæá å÷ìçðå .ìëä øéúð ùéøôã ìë ïéã úîçî àëôéà ð"à ,ùøéôù úö÷îä úà íâ

à.[ù"úôá àáåî áî óã] øåù øåëá øôñá è÷ð êëå ,ìëä åøñà øéååðãééà÷ ù"øäîå ììä úéáä

.á.ìëä øéúä ìéùòä ø"øä

.âê"ùá íâ äøåàëì øàåáî ïëå .øåñà øàùðù äîå øúåä ùøéôù äîù åè÷ð [èé ÷"ñ] éúìôå éúøëäå [âë ÷"ñ] ç"øôä

[èö 'éñ ú"åù] ñ"úçäå [ñ ñ"åñ] õáòé úìéàùä è÷ð ïëå ,[ä ÷"ñ æ"èä ìò ë"ä÷ð].

øùáä úà øåñàì ùé àðéãì ïëìå ,àøáñá íå÷î ùé úåòãä úùìù ìëìã áúëù [ú"ôá ä"ã æé ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçá ïééòå

.øéúäì úåøáñ 'á ùé åéáâìù ùøéôù äî úà øéúäìå ,øåñàì úåøáñ 'á ùé åéáâìù ,ùøéô àìù

úåáåúë] úáì àéðäî íàä ú÷æç ïåãéðì äæ ïåãéð øùé÷ù [ã-â ÷øô ã"ù] àúúòîù áù øôñì ïééö [ã ÷"ñ] ù"úôäå

.[âé óã

ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈÈ˙˘ ÔÈ„ ‰ÙÈ¯Ë‰ ‰Ú„Â� Î"Á‡Â ˙·Â¯Ú˙‰ ÔÓ Á˜Ï

é"ñåñ ã"åé] øåèá øàåáî ïëå .íéøåñà íéðåøçàä íééðùã [ä 'éñ ïéìåç ä"ô ù"àø] íéðåùàøä åáúë ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïéãá

.àáåø àëéì íéðåøçà íééðùáã èåùô íòèäã [æð 'éñá] é"áä áúëå .[å óéòñ ïìäì] à"îøáå [æð é"ñåñå æè

ç÷ìù ïãéã óéòñã ïåãéðá íâù ,[àé ÷"ñ] éúìôå éúøëá àáåäå [íéøöî ã"áà éåìä éëãøî 'ø áøäî] íòåð éëøã ú"åùá áúë æ"éôìå

.ïìëåàì åì øåñà úåðåøçàä íééúùä úà ç÷ì éî òåãé íà ïëìå ,úåøåñà úåðåøçàä íééúù äôéøèä äòãåð ë"çàå úåéåðçä ïî

úåøæåôîä) åìàä úåëéúçä øùò ïéáù òåãé éøäù ,úåøåñà íìåë úåðåøçàä íééúùä úà ç÷ì éî òåãé ïéà íàù ãåò óéñåäå]

.[äðåøçàá åç÷ìð éøäù ,øúéäì íìåòî åòøëåä àìå äôéøè ïäù úåëéúç ùé (øéòä éúáá åéùëò
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.úåðåøçàä 'á øåñàì íòåð éëøãäë úåèéùôá åè÷ð [ã ÷"ñ ù"úôá àáåä ,èö 'éñ] ñ"úç ú"åùáå [æè 'éñ] äãåäéá òãåð ú"åùá íâ

,íéøúåî íìåë ,íìåë åø÷òð íàã íééç éìòá úáåøòú éáâì áúëù à"áùøä ïåùìî àéáäå ,íòåð éëøãä ìò ÷ìç [íù] éúìôå éúøëäå

ïìåë ,úåòéá÷ä äúéä åáù íå÷îäî úùøôåî àéä åá íå÷îá úàöîð äëéúç ìëå ,íìåë åø÷òðù éøçà ãìåð ÷ôñäù ïåéë ð"ä ë"àå

.úåøúåî

åç÷ìù íúåà íâã ç"áäå éáøáø éôà ìòá ïåàâä åáúë [æé 'éñ] éàøúá éðåàâ úáåùúáã àéáä [å 'éñ òåá÷ä øòù] íãà úðéá øôñáå

ù"àøäå à"áùøä éøáã úîéúñî ãîìù øéàî úéáä ìòá úáåùú úà [æ 'éñ íù] à"ðéáä àéáä ãåò .íéøúåî íéðåøçàä íééðùä úà

.úàæ ùøôìî íé÷úåù åéä àì íøñåàì ùéù åøáñù ì"úàã ,íéøúåî äðåøçàá åç÷ìðù íééðùä íâù øåèäå47

ìù áöîá äãîò úáåøòúä øùàë ÷ø åøîàð íéðåøçà íééðù øñàù â"äáä éøáãã íåùî àåäã î"áä ìòá áúë øúéää úøáñáå

ìáà ,äìéçúëì ïùéøôäì ô"ëò ,íéøåñà úåòéá÷ä íå÷îá åøàùðå åùøéô àìù íéðåøçà íééðùã ,ãçà ãçà äðîî ùøéôå úåòéá÷

òãåðù íãå÷ ìëä ç÷ìðá ä"ä ë"àå ,ùéøôã ìë ïéãá íäéìò ïåãì äáåèì ïéåù ïìåë ãçà íå÷îá áåø øàùð àìù ïôåàá åøæôúð íà

.ùéøôã ìë ãçàå ãçà ìë ìò ïðéøîà ãáòéãá

.äëìää ïëã áúëå ì"ðä ô"åëä éøáã úà àéáäù [ì ÷"ñ ã"ù] â"îôá ïééòå

ì"æå íééñ [æ 'éñ óåñ] ì"ðä î"áä ìòá úáåùú úà ÷éúòäù éøçà íâå ,íéðåøçàä íééðù øåñàì äèð [å 'éñ íù] åîöò à"ðéáäå

.ì"ëò ,íéðåøçàä éðù øñåàù àéãäì äàøð [æè 'éñ] é"áåð ìòá ïåàâä éøåî úáåùúáå

äðååëä ,íéøúåî ïìåë åøæôúð íàã à"áùøä è÷ðù äîã óéñåäå ,íéðåøçàä 'á øåñàì è÷ð [àäå ä"ã ã ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçä íâ

íééðù åøàùéå úåëéúçä áåø úà ïäî åìèéù øçàìã èåùô ìáà ,áåø ïéãî øéúäìå ãçà ãçà ìåèéì øúåîå òåá÷ ïéã íäî ìèáù

.íéøåñà íä éøä íéðåøçà48

Â ÛÈÚÒ
.òåá÷ íåùî àáø øîà àìà á"ò ãò 'åëå åäééðéî ãç áø÷ðå êåùîðå .âò óã íéçáæ

האחרונים של מפירושן ללמוד מאשר הראשונים מסתימת ללמוד יותר לי שנוח פעמים כמה בספרי כתבתי כבר שם, הב"מ בעל וז"ל .47

עכ"ל. וכו'

.48ïåéò úôñåú

úåëéúçä áåø úà ãçà íãà ç÷ì

מרובא דפריש דכל בזה אמרינן אכתי אם החתיכות רוב את נטל אחד שאדם במקרה דן הא'] החקירה ד"ה לז ס"ק [ש"ד הפמ"ג

דאיסורא בזה אמרינן דלחומרא לאסור, יש אחת בבת נטלן שאם דנראה וכתב איתא. ברובא דאיסורא לחומרא דנקטינן או פריש,

בתשובת ו (סי' בתראי גאוני תשובת בשם לב) אות הקבוע (שער בבינ"א וכמבואר הנשארים, את זה מחמת להתיר אין [אמנם איתא. ברובא

מחוקק]. חלקת בעל הגאון שם לומר שדן כמו דלא העשיל), מוהר"ר הגאון

הש"ך מזה ומדייק ברוב, נשאר שהאיסור דאמרינן שרי מיעוטן פירשו שדוקא הבית] [תורת הרשב"א לשון שכתב לד] [ס"ק בש"ך ועיין

כהפרישה. ודלא אסור, ה"ז מחציתן פירשו שאם

ונתקבצו אחת אחת לקח אם אך אסור, מחציתן או החתיכות רוב את אחת בבת לקח דאם כן, נקט שבתי] ד"ה ד ס"ק לז [סי' בחזו"א גם

כ הותרה דכבר חתיכות, רוב אצלו יש הספק שנולד שבשעה אף מותר, ה"ז החתיכות רוב הלקיחה.אצלו בזמן בפ"ע אחת ל

הפת"ש רוב, בידו יש החנות מן יציאתו ובזמן החתיכות, רוב אצלו שנתקבצו עד חתיכה אחר חתיכה בחנות הדוכן מן שלקח מי ולענין

נקט והחת"ס מהחנות, ביציאה או הדוכן מן בלקיחה הפרישה, שעת נקרא מה נסתפקו שהלומדים שכתב חת"ס משו"ת הביא ד] [ס"ק

ו]. סי' בתראי גאוני [שו"ת העשיל מוהר"ר בדברי גם מבואר דכן לציין ויש הפרישה, שעת היא מהדוכן שהלקיחה בפשיטות
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:òåá÷å áåø ïéãá úåãåñé äîë íéøàåáî 'îâá

.àøîåìå úáåøòúä ïî ãçà ç÷éì ïéà [éìèá àìå éáéùçã ç"òáá ïåâë] áåøá ìåèéá ïéã äá ïéàù ùáéá ùáé úáåøòú

ïéà äøåúä ïîù óàã íéðåùàøä åáúëå] .äöçî ìò äöçîë éåäå ïàë òåá÷ øåñéàäù íåùî íòèäå ,áåøä ïî àåäù

,íéìèá íðéà ïðáøãî ÷øå áåøá íéìèá íééç éìòá íâ äøåúä ïîù ãåòå ,åîå÷îá øëéð åðéà øåñéàäù ïåéë ,òåá÷ ïéã ïàë

.[úøúåî äìåë úáåøòúä äøåúä ïîù àöîðå

.áàð÷ñîìã ,ïéãä ø÷éòî] òåá÷ ïéã äæî ìèáúé íîå÷îî ãåðì åìàä íééçä éìòáì íåøâé íãàä íàù 'îâá øàåáî ãåò

:äæ ïéã øåàéáá íéðåùàøä å÷ìçðå .áåøä øçà êìéì ìëåðå ,[ïìäìãëå äæá ïðéøæâ

øîàð àìã ,úáåøòúä ïî òåá÷ ïéã ìèáå ,úëììå òåðì íééçä éìòá ìëì íøåâ íãàäù ùøéô [åäðéùáëéð ä"ã] é"ùø [à

ãçà êåùîì [ïéãä ø÷éòî] íãàä ìåëé äúòîå .íéëìåäå íéãð íä øùàë àìå íéãîåò ç"òáä øùàë àìà òåá÷ ïéã

á÷ ïàë ïéà éøäù ,áåøäî àåäù øîåìå úáåøòúäî ãçà.òå

:íéáìù éðù äæá ùé é"ùø éôìã àöîð

ìåèéì øúåî òåá÷ ïéã ïàë ïéàù éøçà .á .[äøåñà úáåøòú àéåä ïééãòå] òåá÷ ïàë ïéà ãåðì íìåëì íéîøåâù é"ò .à

.úáåøòúäî ãçà ãçà49

ïàë ïéà íúèéùìù àìà íéáìù éðù ïàë ùéù é"ùøë åùøéô àìù äàøð [åäðéùáëéðå ä"ã :âò íéçáæ] 'ñåú éøáãî [á

â"äëáù 'îâá åù÷äå ,éðùä éøçà ãçà úáåøòúä ïî ç"òáä åùøôéù êëì íøåâ ïùáåëù é"òù àìà ,ììë áåøá ìåèéá

.íîöòî åùøéô éøäù òåá÷äî äçé÷ì åæ ïéà

ïéã äæá ùé òåá÷ä ïî åðéðôá øáëò ìèð íàù [:è óã] íéçñô 'îâá øàåáîë ,òåá÷ ïéã ùé äæá íâù 'ñåú åù÷äå

.úáåøòúäî äùéøôä úà äàøé àìù ïôåàá ïùáåëù ì"öã åöøéúå .òåá÷50

,øæôúäì ç"òáä ìëì úîøåâ äùéáëäù ïôåàá øáåãîù ùøôî [.ì óã á øòù ã úéá êåøàä úéáä úøåú] à"áùøä [â

.ùéøô àáåøîã ïðéøîà ãçàå ãçà ìëìã ,íìåë åøúåä åøæôúä íìåëù äæ ïôåàáå

ãìåðù éø÷éî àìå úåòéá÷ä äìèáúð éøäù ,åðéðôá åøæôúð íà óà øúåî æ"ä ïìåë åøæôúð øùàëã à"áùøä óéñåäå

åðéðôá ùøéô íàù ïðéøîà æà ,äðîî ãçà ùøéôå äîå÷îá äòåá÷ äøàùð úáåøòúä øùàë ÷ø] .úåòéá÷ä íå÷îá ÷ôñä

.[úåòéá÷ä íå÷îá ÷ôñä ãìåðù íåùî øåñà æ"ä51

בחצר אחד ויהודי נכרים ט' היו שאם דיומא, הגמ' בביאור טו] סי' [פ"ח ביומא הרא"ש פירש [הנ"ל] זבחים בגמ' רש"י וכשיטת .49

ממקום פרישה הו"ל מפולת, עליו ונפלה אחרת לחצר מהם אחד פרש הקביעות ביטול של זו בשעה ואם קביעותם, נתבטלה כולהו ופרשו

עיי"ש. נפש, בפיקוח אף רובא בתר דאזלינן נקטינן ובזה קביעות, מקום שאינו

יראה לא אך מהתערובת לפרוש להם יגרום וזה הבע"ח, לכיוון אבן וזורק גדר מאחורי שעומד באופן דמיירי כתב כח] [ס"ק הפר"ח .50

שלא באופן אחור פנינו שנסוג בזה שדי מבואר א) אות עג: (זבחים [ובשטמ"ק דבריו. את הביא ס"ה] סג [סי' והחכמ"א הפרישה, את

הפרישה]. את נראה

שאחד שיודע כיון והא מילתא, תליא העין בראיית אטו בפנינו, פירש חשיב לא בכה"ג למה תמה קי] סימן סוף [תשובה מאיר בית ובספר

כמה יודע אינו וגם הפרישה נעשית רגע באיזה יודע שאינו דמתוך י"ל ולכאורה מהקבוע. היציאה בעת הספק שנחשב מיקרי פורש מהן

הפרישה. בזמן הספק שנולד מיקרי לא פורשים, בע"ח

שבאופן בפ"ע, הולך אחד כל אלא יחד נדים שאינם והיינו נתפזרו, שכולם באופן בדוקא מיירי הרשב"א שלפי יז] [ס"ק הגר"א וכתב .51

עליו נולד שהספק אמרינן מהתערובת אחד פירש שאם וכשם מהרוב, שהוא בו ואמרינן הוא מה בנפרד אחד כל על הספק מתעורר זה
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.âøéúäì åðì äéä ïéãä ø÷éòîù óàã åðééäå ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâ àåä ì"ðä [:âò íéçáæ] 'îâá ùãçúðù óñåð ãåñé

,ïë úåùòì àìù ïðáø åøæâ î"î ,ìéòìã íéðåùàøä éùåøéôëå áåøä ìò êåîñìå éãééðù é"ò52ïî ç÷é àîù äøéæâ

.òåá÷ä53

:åæ äøéæâá íéðåùàøä å÷ìçðå

[à:‡"·˘¯‰ ˙ËÈ˘

ïìåë úà ãééðîù åðééäå ,äùéøôì ïéåëúîá íøåâ íãàä øùàë ÷ø àéä äøéæâäù ùøéô [.ì óã á øòù ã úéá à"äåú] à"áùøä

øúá ïðéìæàå äøéæâ ïéà [åðéðôá àìù] úáåøòúä ïî ïîöòî åùøô íà êà ,[íùî ïîöòî åãðù ãò äæ íå÷îá íìåë úà ùáëù ð"à]

àì úåòéá÷ä äìèáù ïåéëã ,åðéðôá åøæôúð íà óà äæå ,ïìåë åøúåä êëì íøâ íãàäù éìá íäéìàî íìåë åøæôúð íà ïëå ,àáåø

.úåòéá÷ä íå÷îá ÷ôñä ãìåðù éø÷éî

.éàçà áøã úåúìéàùä íùá [àë 'éñ æ"ô] ù"àøä íâ áúë åæ äèéùëå

[á˘"‡¯‰Â 'ÒÂ˙ ˙ËÈ˘:

ïîöò åùøôùë íâ ,äø÷î ìëá úøîàð òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâäù íéè÷åð [ë 'éñ æ"ô ïéìåç] ù"àøäå [.àò óã íéçáæ] 'ñåú

.íãà äùòî é"ò àìù54

.òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ àì äîì ,øåñéà ìù úçà úåðç äá ùéù øéòá éøëð ãéá àöîðä øùá åøéúä êéà ë"à ù"àøä äù÷äå

,òåá÷ä ïî ç÷éìî à"ðá íéøäæðå äìéáð úøëåîä äòåãé úçà úåðç ùéù ïåéë ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù åøæâ àì øëéðä òåá÷áù õøéúå

.íù 'ñåúä åáúë ïëå ,åøæâ øëéð åðéàù òåá÷á ÷øå55

[â:˙"¯ ˙ËÈ˘

'ñåú,[àëä ä"ãåñ .äö óã ïéìåç][æ 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"àøäå [.àò óã] íéçáæå ,[ã"äåñá .ô óã] ïéøãäðñú"ø éøáã úà åàéáä

åéìò åäîúå .ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïéãî ïðéøù úáåøòúä ïî ãçà ùøéô íàã ,íéùáëäî 'à ñøãå áàæ åá ñðëðù øãòá øéúäù

øçà íå÷îì èåòéî åùøéôå äáøòúðù æ"ò ìù úòáèî åù÷ä ãåòå ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù åøæâã øàåáî [:âò óã íéçáæ] 'îâá àäã

äæ ÷åìéç ïéàã åè÷ð ù"àøäå 'ñåú êà ,ïéìåçá àìå íéùã÷á ÷ø àéä äøéæâäù øáåñ ú"ø äøåàëìã ù"àøäå 'ñåú åáúëå ,éøéñàã

.øáúñî56

אנו הרי בפ"ע אחד כל ונתפזרו כולן פירשו אם כן בפנינו], שלא פירש [אם בחוץ שמצאנוהו בשעה או בפנינו] פירש [אם פרישתו בעת

הם והרי מהם, אחד אף על נפרד ספק נתעורר לא עדיין יחד נדים כולם רק נתפזרו לא אם משא"כ בפ"ע, אחד כל על ספק מעוררים

יחד. כולם נדים אם כך בנפרד, אחד כל על הספק דנולד אמרינן לא בתערובת יחד כולם עמדו שכאשר דכשם כבתחילה

יקח אלא שינודו להם יגרום לא שמא דגזרו הרשב"א כתב מ"מ כלל, קבוע כאן אין דניידי דע"י בגמ' שביארו ורשב"א לרש"י ואף .52

קיבוצם. ממקום

דרבנן. באיסור אף היא זו שגזירה שכתב לג] סוס"ק [ש"ד פמ"ג ועיין .53

דף [זבחים מהגמ' אסור מעצמן פרשו שאפילו זו לשיטה ראיה הביא התוס' בעל דר"י כתב ל.] דף ב שער ד בית [תוה"א הרשב"א .54

לא ואמאי אסורין, נתערבו לא הא ומשמע שרו, באחרות ונתערבו אחד למקום מ' ופירשו טבעות בק' שנתערבה ע"ז של דטבעת עד.]

ל"א ולכן לפנינו שפרשו דמיירי די"ל דוחה שם והרשב"א הקבוע. מן יקח שמא שגזרו מזה ומוכח פריש, מרובא דפריש כל בהו אמרינן

פרשו. דמרובא בזה

וצ"ע. הניכר, בקבוע גם קיימת זו גזרה תהא במתכוין להפרישם כשגרם רק שאסר הרשב"א דלדעת ואפשר .55

בקדשים. כמו בה גזרו ולכן טפי חמירא דע"ז לומר שדנו יש ע"ז של טבעת ולענין .56

שמא גזר ולא ר"ת התיר חיים בבעלי דרק ע"ז, של בטבעת דגזרו בהא ר"ת בדעת ביאור עוד לומר שדנו וסנהדרין] [זבחים בתוס' ועיין
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.ïéìåçì íéùã÷ ïéá äæ ÷åìéçá [æ ÷"ñ] æ"èä éøáãá ïìäì àáåéù äî ïééòå

.ú"ø ìù åæ äèéùá íé÷ñåôáå íéðåùàøá åøàáúðù íéðôåà äîë àéáä [å ÷"ñ æ"îå åì ÷"ñ ã"ù] â"îôä

ïåâë øåñéà ÷ôñá êà ,øåñéà éàãåá åðééä ú"øë ì"éé÷ àìù óàã [âòù 'éñ] æ"áãøä íùá àéáäù [å ÷"ñ] ù"úôá ïééò

,úåðåøçàä 'áî õåç éøù ùéøôã ìëå íãééðìå ïùáåëì øúåî ,áøòúðå [ïùá åà ãéá ñøã íà íéòãåé ïéàù] äñåøã ÷ôñ

÷ôñ àìà äæ ïéàù ñ"ñë éåä òåá÷ä ïî ç÷é íà íâù ïåéëî ,[òåá÷äî ç÷é àîù øåæâì àìù] ú"øë â"äëá ïðéìé÷îå

.øåñéà57

ÚÂ·˜‰ ÔÓ Á˜È ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚ ÔÈ„· ‰ÎÏ‰ ˜ÒÙ

íðîà .äæá åéìò ÷ìçð àì à"îøä íâå ,íäéìàî åùøôá àìå íéãéá íùéøôäùë ÷ø àéä äøéæâäù à"áùøä úòã úà ÷éúòä ò"åùä

úåäâäá é"àøäî] øåñéà ùé ïäéìàî åùøôá óàù ù"àøä úèéùë åáúëù íé÷ñåô äîë úòã åàéáä [åì ÷"ñ] ê"ùäå [å ÷"ñ] æ"èä

áúëå ,øéîçäì áåèù [úàèç úøåú] áúë äéôåâ à"îøäù åàéáä íâå ,[àé ïéã åë ììë øúéäå øåñéà ,âë 'éñ ì"ùø ,àøåã éøòù

.ù"àøäë ÷ñô ê"ùäù òîùîã â"îôä

ì÷äì ùé äáåøî ãñôä íå÷îáã áúë [åì ÷"ñ ê"ùä ìò à"òø úäâäáå åì ÷"ñ ã"ù â"îôá àáåä ,â úåà âî ììë] á÷òé úçðîä

àì íà ù"àøäë øéîçäì âåäð éëäã [ä"ñ âñ ììë] à"îëçä ë"ëå .úáåøòúä ïî åéìàî ùøôðá øåñéà ïéàù à"îøäå ò"åùäë

.î"ôä íå÷îá

˜ÙÒ‰ Ú„Â�˘ Ì„Â˜ ÚÂ·˜‰ ÔÓ ˘¯ÈÙ

àì ïééãò òåá÷ä ïî ç÷ìù ïîæá íà î"î ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ ïäéìàî åùøéôá íâù íéøáåñäì óàã [âì ÷"ñ] ê"ùä áúë

.ù"àøä ú"åùá ùøåôî êëå ,ïðéøæâ àì ÷ôñä ãìåð àìå äôéøèä äòãåð5859

דרכה שאין טבעת. כגון חפצים משא"כ מהקבוע, ליקח שיבוא חיישינן לא מעצמן לפרוש ודרכן שהואיל לקדשים], [פרט הקבוע מן יקח

עיי"ש לו], [ס"ק בש"ך המובאים יב] [אות הב"ח לדברי המקור היא זו שיטה לר"ת. אף הקבוע מן יקח שמא גזרינן בזה מעצמה לפרוש

דבריו. ודחה עליו נחלק והש"ך הרשב"א, בשיטת גם דבריו שכתב בב"ח

.57ïåéò úôñåú

שאמרו ומה אסרו, לא במתכוין בהפרישן דאף וסובר הקבוע, מן יקח דשמא גזירה הך עיקר כל על חולק הרי"ף] בדפי לג: דף [חולין הר"ן

פ שאם הדין מקור וזה בפנינו, שפורשים באופן היינו לפרוש להם ולגרום לכובשן דאסור דס"לבגמ' רוב, של היתר אין בפנינו חתיכה רשה

הדין נאמר הקבוע מן לקח הישראל כאשר דרק הר"ן דסובר [והיינו הקבוע. מן יקח שמא גזירה מדרבנן אלא מהתורה אינו זה שדין לר"ן

שנולד דנימא זו לחתיכה התייחסות לנו אין לפנינו כשפירש אך הקביעות, במקום הלקיחה בשעת הספק דנולד מחצה, על כמחצה דהוי

דין לפנינו שפירש למה ונתנו גזרו ורבנן פרישה, של במצב היא ואז בה מסתפקים אנו אז לידינו אותה ליקח כשנבוא ורק בה, הספק עתה

קבוע].

לכאורה הרשב"א ודברי הספק. שנולד קודם פירש ה"נ אסור ממילא דפירש הסוברים דלפי שכתב כהרשב"א דלא דזה הש"ך כתב .58

שהגזירה דלשיטתו סובר דהרשב"א וצ"ל הספק, שנולד קודם בפריש גם יחמיר ממילא בפריש הרא"ש שהחמיר דמתוך נימא דאמאי צ"ב

שנודעה קודם זאת לאסור שייך לא וממילא להתירם כדי להפרישן במתכוין דוקא דזה י"ל להפרישן, במתכוין הוא מהקבוע יקח שמא

בזה גזרו שלא סובר עצמו הרא"ש אמנם הספק. שנולד קודם בפריש מותר יהא למה אסור ממילא פריש שאפילו להסוברים אך הטריפה,

בש"ך. טעמו שמבואר וכפי

.59ïåéò úôñåú

השולחן בדי בספר וכתב בדרבנן. אף לאסור ומסיק הפמ"ג דן זאת, ידע לא הזה האדם אך טריפה חנות שיש לאחרים שידוע במקרה
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ÂÈ¯·„· ‰¯È˙Ò‰Â ¯ÂË‰ ˙ËÈ˘

ïéãî íåéä äèçåùì øåñàù äîäá äáøòúð íàù â"äáä íùá [ä 'éñ åðá úàå åúåà ÷øô] ù"àøä éøáã àéáä [æè 'éñ óåñ] øåèä

íééúùì èøô íéùøåôä úà èåçùì øéúäìå ïãééðìå ïùáåëì øúåî ,øúéä ìù úåîäáá [äúá åà äîà äèçùð íåéäù] åðá úàå åúåà

.[á"éñ íù] ò"åùä ÷ñô ïëå ,úåðåøçà

íéùøåôä úà øéúäìå íãééðìå ïùáåëì øúåî ,øúéä ìù úåîäáá äñåøã ïéãî äøñàðù äîäá äáøòúð íàã [æð 'éñ óåñ] øåèä áúëå

[æð 'éñ] ò"åùä ïëìå ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâã [é÷ 'éñ] áúëù äî øúåñ øåèäã [íù] é"áä äù÷äå .úåðåøçà íééúùì èøô

÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë éãééðéðã åäðéùáëéð ìù øúéää úà [áé 'éòñ æè 'éñ] ò"åùä ÷ñôù äîå .åìàä øåèä éøáã úà àéáä àì

ìùëé àì ãçà íåé íåùîå ,åèçåùì øúåî øçîì éøäù òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ àì åðá úàå åúåà ïéðòìù ò"åùä øáåñã [áì

.òåá÷ä ïî ç÷éù

ÂÈÓÁ Ì˘· ‡"Ó¯‰ È¯·„·

éðù ïéá ïéçáäì ùéù àðëù ø"øä åéîç íùá [ã úåà] äùî éëøãä áúë éãééðéðã åäðéùáëéð ïéãá øåèä éøáãá ì"ðä äøéúñä ïéðòì

:íéø÷î

.àåìà íâå òåá÷ä ïî ç÷é àîù åøæâ äæá ,úåòéá÷ä íå÷îá åøàùð øàùäå íúö÷î ÷ø åãð íãéðäå ïùáëù é"òù äø÷îá

.íéøåñà åùøôù

.áàîù åá åøæâ àìå ,éøù ïäî ãçà ùøéô äúòî íà äæá ,ììë òåá÷ øàùð àìå ïìåë åãð äùéáëä é"òù äø÷îá êà

,íéðåøçàä íééðùì èøô íéãðä ç"òáäî ùøéôù äî ìë øúéð äæáå ,úåòéá÷ä ìë äø÷òð øáëù ïåéë òåá÷ä ïî ç÷é

.[æð 'éñå æè 'éñ] øåèä éøééà äæáå60

.ïúö÷î åùøôì ïìåë åùøô ïéá ÷åìéç ùéù åúòã åæ ïëàã [èëù 'éñ ç"åà øåèá àáåä] î"ãä áúëå

,ïìåë åùøôéù 'îâá äðååëäù óà íúåà ãééðìå ïùáåëì åøéúä àì [íéçáæ] 'îâáù à"îøä ìò äù÷ä [æ ÷"ñ] æ"èäå61ê"ùä áúëå

øéúä ïë äùò øáëù ãáòéãá ÷øå ,ïìåë åùøôéù ïôåàá óà íãééðìå ïùáåëì øåñàù à"îøä äãåî äìéçúëìù [óñëä úåãå÷ð]

.à"îøä62

úåëìäá íúä éøééà éøäù òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâá ììë ïðé÷ñò àì íúäã ,[èëù éñ ç"åà] øåèäî äéàø ïéàã æ"èä äù÷ä ãåò

.äøéæâ íòèî äæá øåñàì êééù àìå ùôð çå÷éô63

לא איסור שיש כלל ידע לא שהאדם זה שבציור י"ל להתיר, במתכוין רק היתה שהגזירה הרשב"א לפי אך הרא"ש, לפי רק שזה דמסתבר

יאסר. דלא י"ל כהרשב"א שמקילין מרובה הפסד במקום ולכן גזרו.

כלל. קבוע כאן אין שהרי מותר, לפנינו בפירש דגם חבר למהרי"א יצחק בית בספר וכתב .60

וא"כ מקצתן, פירשו רק אלא כולן שפירשו מיירי דלא לעיל שהבאנו ורא"ש תוס' כשיטת [זבחים] לגמ' פירש שהרמ"א י"ל ולכאורה .61

הרשב"א, פירש שאכן [וכפי כולן את ולנייד לכבוש עצה [זבחים] בגמ' מצאנו לא למה דיקשה אלא שרי. אכן כולן פירשו שכאשר י"ל

לעיל]. שהבאנו וכפי

שהתיר נז] וסי' טז [סי' הטור דברי נתיישבו לא א"כ כולם, ינודו אם אף לניידם אסור שלכתחילה הרמ"א מודה אכן דאם צ"ב ולכאורה .62

לכתחילה. לניידם

מן כפורש נידון הפורש אין ומעתה מכולם, הקביעות נעקרה ביחד כולן אף כולן, שניידו שע"י ראיה להביא הד"מ כוונת עיקר ואולי .63

בזה גזרינן לא ב. הקבוע. מן פורש זה ואין הקביעות שנעקרה כיון רובא בתר אזלינן פיקו"נ לענין א. נפק"מ, ב' בזה יש [ומעתה הקבוע.
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úå÷åìç úåâøã 'á ùé íãééðîå íùáåëáã àéä øåèä úèéùã åðééäå ,øçà ïôåàá à"îøä ìù åéîç ìù å÷åìéç úà øàáî åîöò æ"èä

:òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâ ìù

àìù åùøô íà óà øåæâì ùé ïëìå ,òåá÷ ïéã äæá àäé åðéðôá åùøôé íà éøäù ,éôè ïðéøîçîå ïðéøñà íúö÷î åùøôù ïôåàá [à

.åðéðôá64

ïàë ïéàù éøîâì äðåù úåàéöî àéä ïìåë úùéøô éøäù ,òåá÷äî ç÷éù ùùç ë"ë ïéà äæá ,ïìåë åùøô íãéðäù äòùá íà êà [á

ð íàå ,ììë òåá÷.äæá åøñà íéùã÷á î"îå ,òåá÷ä ïî ç÷éìå úåòèì åàåáé àì äæá ì÷65øúéä åðàöî àì [íéçáæ] 'îâá ïëìå

.éøù ïëà äæá ïéìåçá éøééàã [æðå æè 'éñ] øåèä éøáãá ë"àùî ,íéùã÷á éøééà íúäã ïùáåëì

ÊÏ ˜"Ò Í"˘‰ È¯·„·

:íøàáìå êéøàäì ïåëðì åðéàøå äøö÷á åàá ê"ùä éøáã

äøåñà äîäá äáøòúðùë äîì ë"àã æ"ò äîú ç"áäå .òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ àì íîå÷îî íìåë åãð íàù ùãéç à"îøä

.òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ äæ ïôåàá óàã çëåî àìà ,ïìåë úà ãéðäìå ùåáëì åæ äöò åøîà àì íéùã÷ úîäáá

ïèåòéî åùøéô åîë éåä åðéðôá ïìåë åøæôúð íàù áúëù [à"äåú] à"áùøäî äéàøäå ,íééúéîà à"îøä éøáã éàãåã ê"ùä æ"ò áúëå

àìù ïîöòî ïèåòéî åùøéô íàù à"áùøä è÷ðù åîëã øîåì ê"ùä úðååëã ,(à"òø úäâä ïééò) íéðåøçàä åøàéáå] .åðéðôá àìù

íãàäù ïôåàá óà åðééäã ê"ùä óéñåäå .ïðéøæâ àìå åøúåä åðéðôá ïìåë åùøéôá ïë ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ àìå åøúåä åðéðôì

.[ïðéøæâ àìå ïìåë åøúåä î"îã ,øáãá øåñéà ùéù òãé àìù ïåâë ,ïìåë úà ãéðä66

à"îøá íâ ,øéúä íãééðå íùáë øáëù øçà ãáòéãá ÷øå äìéçúëì ïìåë úà ãééðì øúåîù áúë àì à"áùøäù óàã ê"ùä óéñåäå

.íìåë úà ãéðäù éøçà ,éøééà ãáòéãá ÷øå ,äìéçúëì éøùã ùøåôî àì

úéáä úøåú] à"áùøá àäã ,ïìåë åøæôúð íà ãáòéãá éøù ïéåëúîá ïãéðä íàù áúëù ê"ùä éøáã ìò äîúù à"òø úäâä ïééò

÷ø àåä ïìåë åøæôúðá à"áùøä øéúäù äîå ,íãééðìå ïùáåëì éìá òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâã äæá øñàù àéãäì òîùî [øö÷ä

.[å úåà âî ììë] á÷òé úçðîä íâ ïë äù÷ä øáëå .íãàä äùòî é"ò àìù ïîöòî åøæôúðùë

äùò íà óà íìåë åãð íà [ê"ùä úèéùì ,ãáòéãá] øéúäù ,ïãéã óéòñá à"îøä éøáã øåàéáá àåä ì"ðä ìëã ,ê"ùä êéùîäå

íåùî íãééðìå ïùáåëì [æðå æè 'éñ] øéúä ïëìå ,ïë øáåñ øåèä íâã áúë [á úåà î"ãá íâå] úàèç úøåú øôñá êà ,íééãéá úàæ

,íéøåñàå òåá÷ä ïî ç÷é àîù ïðéøæâ ë"â ïîöòî åùøéôá åìéôàã ù"àøäë øáåñ øåèäù ïåéëã ê"ùä æ"ò äîúå ,ïìåë åùøéôù éøééîã

הקבוע]. מן יקח שמא

ובין בקדשים בין אסור וה"ז הקבוע מן יקח שמא טפי לגזור מקום יש לכן קבוע, הו"ל לפנינו ובפרשו שהואיל הט"ז, כוונת נראה כך .64

בחולין.

הטור נקטו מ"מ הקבוע, מן יקח דשמא זו בגזירה לחולין קדשים בין שחילק מצינו ר"ת בשיטת שרק דאף מחדש שהט"ז והיינו .65

כולן. שפירשו בציור לחולין, קדשים בין חילוק שיש מודים ר"ת על החולקים שגם והרמ"א

פרישה הויא דאז משום הוא להנידם במתכוין הרשב"א שאסר מה שכל דסובר הש"ך בכוונת פירש ו] אות מג [כלל יעקב המנחת .66

דשני המנח"י זה על ותמה במתכוין. איסור אין ה"נ לפנינו, בפירשו אף איסור אין כולן דבפירשו הרשב"א מש"כ לפי וממילא בפנינו,

שמא גזירה מחמת הוא במתכוין פרישה ואיסור הקביעות, במקום הספק דנולד קבוע דין מעיקר הוא בפנינו פרישה איסור הם, עניינים

כולן בנתפזרו שאף שמבאר [תוה"ק] הרשב"א דברי את המנ"י והביא גזרו. דמ"מ פרישתם, את ראה לא אם אפילו וזה הקבוע מן יקח

במתכוין. כבשן אם דיעבד אף אסורים
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,ïéåëúîá ïùéøôäá ÷ø åøæâù à"áùøäì àîìùáã ,ê"ùä úðååë ì"ðä á÷òé úçðîä øàéáå] .ïìåë åøæôúð íà óà øåñàì ùé ð"ä ë"à

à"áùøá øàåáîë åðéðôá åùøéô íà óà ïåøñç ïéà äæáù ,ïìåë åùøéô øùàëã ì"é ë"à ,åðéðôá äùéøô ùé æàã íåùî íòèä ê"ùäìå

ïî ç÷é àîù äøéæâäù ù"àøäë ì"ñã øåèäì êà .ïìåë åãðù ìë ,ïéåëúîá ïùéøôäá óà øåñàì ïéà ð"ä ,[á øòù 'ã úéá à"äåú]

àîù åøæâ àì äæáù øîåìå ïìåë åùøéôá øéúäì ïìðîå ,åðéðôá äùéøô ïéãî äæ ïéàù øàåáî ë"à ,ïîöòî åùøéôá íâ äøîàð òåá÷ä

.[òåá÷ä ïî ç÷é67

ïéàã æ"èäë åúðååë 'åàëìå ,åéøáã øàéá àìå ,ììë äéàø äðéàù ê"ùä áúë [èëù 'éñ ç"åà] øåèäî à"îøä àéáäù äéàøä ïéðòìå

.ùôð çå÷éô éðéãá êééù äæ ïéàã òåá÷ä ïî ç÷é àîù äøéæâ ïåãéðì äéàø íùî68

íéðåøçà íééðù äîìå åøúåä ïìåë ë"à ,ïìåë åøæôúðå åø÷òðùá éøééà øåèä ïëà íàã äù÷äù ç"áä úééùå÷ úà ê"ùä àéáä ãåò

.íéøåñà69

àìà ,íéðåøçà íééðù øåñàì íå÷î ïéàå ïìåë åøúåä íøåæéôá íä ïëàù ïîæ ìë ,ð"äàã ì"ñã à"îøä úòã úà áùééì ê"ùä áúëå

øîéîì åú êééù àìå úáåøòú åðéðôì ùé åòá÷ðå åøæçù ïåéëù ê"ùä úðååë äàøðå] .ãçà íå÷îá åòá÷ðå åøæç åøæôúðù øçàù éøééîã

÷øã ïðéøîà ïëì àåä ùåãéç òåá÷ ïéãù ïåéëã ,äöçî ìò äöçîë òåá÷ ïéã äá ïéàù åæ úáåøòúá àìå÷ ùéù àìà ,åøúåä ïìåëù

,úáåøòú åæ éøä åùøéô àìù ïîæ ìëã ,éðùä íå÷îäî åùøôéù ïðéòá î"îå ,éðùä íå÷îä àìå òåá÷ áéùç ïåùàøä úåòéá÷ä íå÷î

úðååë íà ò"ìéå .íîå÷îá ïäùë óà òåá÷ ïéã ïéà äæ øåéöáù àìà ,ùéøôã ìë ïéã øàùëå íéðåøçà íééðù ãò íéøúåî íéùøåôäå

.[åðéðôì ùøéôá ÷ø åà úáåøòúäî íéãéá ç÷éì óà øéúäì ê"ùä

äàøå [äááøî ìåâã úäâä ,çë ÷"ñ ç"øô] íéðåøçàä åù÷ä ,òåá÷ ïéã ïéà î"î åòá÷åäå åøæçù óàù ê"ùä ìù äæ åùåãéç ìò

.ïìäì

:ì"ðä ìëî äìåòä

.àùãçì áúë à"îøäíå÷îá åøàùð íäî ÷ìç àìà íìåë åùøéô àì íà ÷ø àåä ,òåá÷ä ïî ç÷é àîù åøæâù äî ìëã

ïàë ïéàã øúåî æ"ä íäî ãçà ùåøôé íà äúòîå ,úåòéá÷ä äìèá òåðì åìçäå ïìåë åùøôå ïãéðä íà êà ,úåòéá÷ä

.åá øåæâðù òåá÷

.á,ãåðì íìåëì íåøâìå ïùáåëì øåñà äìéçúëìã ,ãáòéãá ÷ø íðîà à"áùøä úòãá íéðåëð à"îøä éøáãù ê"ùä áúëå

øåñéà ìèáîä ïéãë øåñà æ"ä ãéæîá ïùéøôä íàã â"îôä ùøéôå ,íãééðì øåñàù òãé àìù ,ââåùá ïùéøôäù éøééî àìà

.äìéçúëì70ïåéëå ,ïìåë åùøéô íà óà øéúäì ê"ùäì øåøá àì øåñà åéìàî ùøéôã ù"àøäë øáåñä øåèä úòãá íðîà

.ò"ö äæ ïéã ë"à ù"àøäë ÷ñô [àì ÷"ñ] ê"ùäù

לנידון מעצמן בפירשו גם נאמרה הקבוע מן יקח שמא גזירת אם והרא"ש, הרשב"א מחלוקת את שקישר הש"ך על תמה רע"א בהגהת .67

גם א"כ קבוע, כאן דאין הקבוע מן יקח שמא גזירה אין כולן שבפירשו משום זה הרי הרשב"א לפי להתיר יש דאם כולן, שפרשו הנ"ל

א אסור ה"ז במתכוין הפרישן שאם מבואר [בתוה"ק] עצמו שברשב"א רע"א כתב הדין לגוף כן. י"ל וכפילהרא"ש כולן, נתפזרו אם ף

למעלה. שהבאנו

שכט. סי' או"ח מהטור הרמ"א ראיית לבאר ז] ס"ק הט"ז דברי [על 31 הערה לעיל שכתבנו מה ועיין .68

כולן, שנדו רק אלא הרשב"א] [כלשון כולן נתפזרו שכבשן שע"י בלשונו נקט לא הרמ"א דהא הב"ח קושיית ליישב יש ולכאורה .69

מדין כולן להתיר ויש התערובת, מן פרשו שכולם נמצא אחר למקום אחד כל כולן נתפזרו דכאשר היא והנפק"מ יחד, נדו שכולם והיינו

שהרי כלל היתר אין ועדיין הקביעות, ביטול רק כלל פרישה כאן אין יחד נדו אלא נתפזרו כשלא אך אחרונים, שניים כאן ואין דפריש כל

וכן דפריש, כל מדין היתר בו יחול אז קבועים ואינם נדים שהם בשעה מהן אחד יפרוש כאשר ורק איסור, בה ויש לפנינו התערובת כל

אחרונים. שניים עד ההיתר בהן יהא אחרים יפרשו אם
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.âïùáåëì äìéçúëì óà éøùã æ"èä è÷ðå ,òåá÷ä ïî ç÷éì äòèé àîù äæá åøæâ àì ïìåë åùøéôù ìëã è÷ð æ"èä íâ

.[úàæ åøñà íéùã÷á ÷øå] ïìåë åãåðéù ãò

.ãíà óà øåñàì ùé ïéåëúîá ïùáë íà .à :íéø÷î éðù ïéá ïéçáäì äàøð àðéãìã áúë [å úåà âî ììë] á÷òé úçðîä

à"áùøä éôì ä"àìáã ,øéúäì ùé ïîöòî ïìåë åùøéô íà êà .á .à"îøä ìò ÷åìçì íéðåøçàä åáúëù åîëå ,ïìåë åùøéô

.ì÷äì ùé ïìåë åùøéôá î"î ù"àøä úèéùì íéùùåç åðàù óàå ,ïéåëúîá ïùéøôä àìùë äøéæâ ïéà

.ääùò íà ãáòéãá êà ,ïìåë åãåðé íà óà ïéåëúîá ïãéðäì øåñà äìéçúëìã ,à"îøäë áúë [æ"ñ âñ ììë] íãà úîëçä

.íéøåñà íéðåøçà íééðù ÷øå ,øúåä ,ãçà ïäî ø÷òð åãðù äòùáå ,øáãá øåñéà ùéù úòãì éìá ïë

.å.àðéãì ïë è÷ðã òîùîå ê"ùä úèéù úà øàáì êéøàä [æì ÷"ñ ã"ù] â"îôä íâ

:ÌÈ¯ÂÒ‡ ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈÈ�˘˘ ‡"Ó¯‰ È¯·„·

.íéøåñà íéðåøçà íééðù äîì íìåë íãéðäå ïùáë ïëà íàã äîúù ç"áäî ê"ùä àéáäå ,ê"ùä éøáãá åðëøàäù äîá ìéòì ïééò

àéùå÷ì íéëñä ê"ùäå]éðù ùéã åéøáãá øàáúîù [æ"ñ âñ ììë] íãà úîëçá ïééòå .[ïúåòéá÷ì åøæçá à"îøä éøáã úà ãéîòäå åæ

éî òãåé åðéàù ïåéë íéðåøçà íééðù øåñàì êééù àìå ïìåë åøúåä ,ò"ðôá ãçà ìë ,ïìåë åøæôúð äùéáëä é"ò íà .à :íéáöî

úáåøòúäã ãçà óà ìò øúéä ïàë ïéà ,ãçéá úëìì åìéçúä àìà ò"ðôá ãçà ìë åøæôúð àì íà êà .á .úçà úáá åøæôúð éøäù ,ïä

.íéðåøçà íééðùì èøô íéøúåî íéùøåôä ìë àäéå ùéøôã ìë ïéã øîàé æà ãçà ãçà ïäî åùøôé äúòî íàå ,àîéé÷ àîéé÷ãë

ïéãáã ,èåùô ïéã àåäù [áð é"ñåñå æè é"ñåñ] øåèäå [àë 'éñ ïéìåç] ù"àøä úîéúñî òîùî íéðåøçàä íééðùä ìù øåñéàä íòèá

ïéàù åéùëò ,áåøäî àåäù åéìò åðòøëä ùøéôù äî ìëå ,úåëéúç øùò ïàë åéä äìéçúîù óàã ,àúùä øúá ïðéìæà ùéøôã ìë

.øúéäì ììë áåø ïàë ïéà úåëéúç 'á àìà åðéðôì71

‰Ú·˜�Â ‰¯ÊÁÂ ‰¯ÊÙ˙�˘ ˙·Â¯Ú˙

äðîî ãçà ìåèéì à"àå òåá÷ë äðéãù ,[ì"øäç åà ç"òá ïåâë] áåøá ìåèéá äá ïéàù úáåøòú äúéä íàù [æì ÷"ñ] ê"ùä áúë

åòá÷ð áåù ë"çàå [áåøäî àåäù øîåìå ãçà ìåèéì ìåëé äéä æàù] úåòéá÷ä äìèáúðå ïìåë åøæôúð íà ,ùéøô àáåøîã øîåìå

íééðùã ïéãä øîàð äæáù åúðååë äàøðù ê"ùä éøáã øåàéáá åðáúëù äîá ìéòì ïééòå] .òåá÷ ïéã äæá ïéà ãçà íå÷îá ïìåë

ùåãéç òåá÷ ïéãù íåùî íòèä ê"ùä áúëå .[ç"áä úééùå÷ëå ,íéøúåî íìåëù íéøæåôî íìåëù äòùá ë"àùî ,íéøåñà íéðåøçàä

.òåá÷ ïéã ïäá ìåçé àì áåù úçà íòô úåòéá÷ä äø÷òðù ìëå ,àåä

'îâá .à :úåéàø 'á ç"øôä äæì àéáäå .äìéçúáë åøñàðå åøæç ,åòá÷ðå åøæçù ìëã è÷ðå ê"ùä ìò ÷ìç [çë ÷"ñ] ùãç éøôäå

çìùîä ìëåéù 'îâá åù÷ä ,íìåòáù íéùð ìëá çìùîä øåñàã ,ùãé÷ éî úà òåãé ïéàå äùà ùãé÷ù çéìù éáâ [.áé óã] øéæð

אף התיר והטור הטור, דברי את זה בחילוק ליישב כתב תו"ח] ובספר משה [בדרכי עצמו דהרמ"א צ"ע, שהדברים לעיל כתבנו וכבר .70

לפזרן שאסר הרשב"א דברי עם זאת להשוות כדי הש"ך כתבן [ואם לכתחילה. התיר ולא בו חזר שהרמ"א לומר ודוחק לכתחילה, לכובשן

אם אף במתכוין, פיזרן אם בדיעבד גם שאסר [בתוה"ק] הרשב"א מדברי הביאו ורע"א שהמנ"י הבאנו כבר כולן, יתפזרו אם אף במתכוין

הרשב"א]. לשיטת מתאימים הרמ"א דברי אין ובע"כ כולן, נתפזרו

נמצא שהאיסור בזה הכרענו א"כ דפריש, כל מדין אותם והתרנו חתיכות ח' שפירשו דכיון מחודשת סברא בזה כתב ופלתי והכרתי .71

בחד. חד תערובת והו"ל האחרונים שני בין
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.çìùîì úåøúåîä íéùðä áåøî àéäù äá ïðéøîà úåòéá÷ä íå÷îá äðéàù ïåéëã ,÷åùá äùà ùã÷ì72åæ äùàù 'îâá åöøéúå

,øñàðå øæç òá÷ðå øæç íà î"î ùéøôã ìëã øúéä ìçù óàù øàåáîå ,çìùîì äøåñà àäú æàå ,úéáì øåæçúùë àúåçéðì àøãä

àìå ïðáøã òåá÷á ÷ø åùåãéç úà áúë ê"ùäù ì"éã ,àéùå÷ åæ ïéàã [æì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .äááøî ìåâã úäâäá äù÷ä ïëå

úåáåø÷ä ïä éî úòãåé úùã÷úîä äùàäå ìéàåä] øëéðä òåá÷ áéùç ì"ðä øåéöäù èå÷ðð íà äúòîå ,àúééøåàãá,[çìùîì úåøåñàä

ø÷éòî àìå àñð÷ àìà åðéà àðéã êä ìë ë"à øëéð åðéàù òåá÷ áéùçã èå÷ðð íàå ,äæá äãåî ê"ùäå àúééøåàã òåá÷ äåä ë"à

.ïéãä

åáúë íâ íäå ,øëéðä òåá÷ äæ ïéàù [øåñà ä"ã] íù åáúë íîöò 'ñåúã äù÷ä êà ,ì"ðä àéùå÷ä úà ïë áùééì áúë ø"îâãä íâ

,"òåá÷ì éîã" àúåçéðì àøãäù éøçàã [íúä ä"ã] íù åáúë íîöò 'ñåúã àéùå÷ åæ ïéà äøåàëì êà .òåá÷ úåéäì øæåç äæù

.ùîî òåá÷ åðéàù øàåáîå

øöçì åøáòå åø÷òðå úçà øöçá íéòåá÷ ãçà ìàøùéå íéøëð 'è íàã åáúëù [:ãô óã] àîåé 'ñåú éøáãî äéàø ç"øôä àéáä ãåò

åøæçá ì÷äì ïéà äæáå àúééøåàã òåá÷ éåä íúäã åæ äéàø äçã â"îôäå ,úøçà øöç éì äî åæ øöç éì äîã ,íù åòá÷åä úøçà

.åòá÷åäå

:‰ÎÏ‰Ïúîëçä íâå .òåá÷ ïéãî íéøñàð íðéà áåù åøúåäå åøæôúð íàù ê"ùä éøáãë ïðáøã òåá÷á ì÷äì ùéã òîùî â"îôá

.ê"ùä éøáã úà ÷éúòä [æ ïéã âñ ììë] íãà

åð÷ñô äùéøôä äòãåð øùàëã ,øáãä åðì òãåð åø÷òð øùàëù ïôåàá ÷ø øîàð ê"ùä ìù äæ øúéäù íãà úîëçä áúë íðîà

.äîå÷îì úåòéá÷ä äøæç äùéøôä äòãåðù íãå÷ åòá÷ðå åøæç íà êà ,òåá÷ ïéãî ïéøñàðå ïéøæåç ïéà åúå øúéä íäéìò

,ììë øåñéà ïàë ïéàù ïëúé éøäù ,òåá÷ ïàë ïéà ïäî ãçà øñçð ÷ø ïìåë åòá÷ðå åøæç àì íàù [ç ïéã íù] à"îëçä óéñåäå

.[æì ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúë äæ ïéòëå

íâ åø÷òð íà ,íéðåøçàä íééðùä úà íéøñåà åðàù ïôåàá ìáà ,ïìåë åøúåä åøæôúðå åø÷òð øùàëù ïôåàá à÷åã àåä äæ øúéä

.[ã ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçä áúë ïëå ,äøåñà úáåøòú åæ éøä åøúåä øáëù íéðåùàøä äðåîùä íò åáøòúðå íä

ïäî ãçà ìë ë"çàå ,åúéáá äîäá ãçà ìë åèçù íéáö÷ 'é íàù åðîî øàåáîù ['áä äøé÷çä ä"ã æì ÷"ñ ã"ù] â"îô ïééòå

øùáäù éøçà ÷ø äúùòð úáåøòúä íà ,äôéøè ïäî 'à àöîðå úåîäáä ìù íééòîä éðá åáøòúðå ,åìù úåðçì äîäáä úà êéìåä

òåá÷ éåäã à"éå ,àúééøåàã òåá÷ éåäã à"é ,úåòã 'â äæá ùéã 'â óéòñ ìéòì åðéã øàáúðù] úåéåðçã òåá÷ øãâá æ"ä úåéåðçì òéâä

.[áåøá åìèáúé ãáëúäì úåéåàø ïðéàù úåëéúç åéäé íàå ììë òåá÷ øãâá åðéàã à"éå ,ïðáøã

Â�È�Ù· ÔÏÂÎ Â¯ÊÙ˙�

äùéøô äúéä íàù íéðåùàøä åè÷ðù äæ ïéãã áúëù [á øòù 'ã úéá úéáä úøåú] à"áùøä éøáã úà àéáä [äì ÷"ñ] ê"ùä

íå÷îá ÷ôñä ãìåðù àöîðã ,úåòéá÷á åøàùð íéøçàäå åùøéô ç"òáäî ÷ìç ÷ø øùàë à÷åã àåä òåá÷ä ïî ìèåðë æ"ä åðéðôá

.úåòéá÷ä äìèáã ,åðéðôá åøæôúð íà óà àáåøî ùéøôãë æ"ä ãçéá ïìåë åøæôúð íà ìáà ,úåòéá÷ä

óà äæù øàåáî ù"àøáù ,úåòéá÷ä äø÷òð éúîéà äæ ïéãá à"áùøäå [ç"ô àîåé] ù"àøä å÷ìçðù òîùîã [æé ÷"ñ] à"øâäá ïééòå

,[òåá÷ä ïî ùøéô àìù ïåéë øúåî àåä åðéðôá óà ïäî ãçà ùåøôé íà äúòîå] íéòåá÷ íðéà øáë î"î ãçé ïéëìäî íä íà

המשלח שבא האשה על אינם הגמ' שדברי ביארו טו.] דף [כתובות ותוס' הגמ'. קושית את בשוקא] ד"ה יב. דף [נזיר תוס' ביארו כן .72

קביעות. במקום נמצאת שהיא השליח, שקידש האשה על אלא לקדש,
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.ãçéá åø÷òðá àìå úåòéá÷ä äø÷òðã ïðéøîà åøæôúðá à÷åãã è÷ð [.ì óã á øòù ã úéá à"äåú] à"áùøäå73

,úîà åðéãù à"îøä éøáã ìò à"øâä áúë íéøáãä êùîäá íðîà ,àîåéã àéâåñá øúåé ïååëî à"áùøä ìù åùåøéôã à"øâä áúëå

ãò øúåä àì ïééãòå úåòéá÷ä äìèáù áöî ùéù ù"àøä úèéùì íéàúî äæå ,íééãéá ùéøôäì äúòî éøù àìéîî ïìåë åùøôúðáã

.åøæôúð àìå ãçéá åùøéôùë åðééäå ,ïäî ãçà ùåøôéù74

òåá÷ íåùî øåæâì ïéàã] ,ïéåëúîá ïäî ãçà ùéøôäì óà øúåî òåá÷ ïàë ïéàå ïìåë åãðù øçàì ,ù"àøä éôìã íù à"øâä áúëå

.[òåá÷ ïàë ïéàù ïåéë7576

Ê ÛÈÚÒ
úãåáò ìù úòáè 'åëå ð"ø øîà .ãò óã íéçáæ 'îâ .ãçà âåæ ãçà éàî ãò 'åëå ïéøáàá ïéøáà :æò óã íéçáæ äðùî

.äúééìò êë äúìéôðë ãò 'åëå äîåøú ìù úéáç ì"ø øîà :ãò óã .àðéîà÷ éúøú àðà íù ãò 'åëå íéáëåë

'îâá åøîàù óà ,ïìåë åøúåä úáåøòúä ïî ãçà ìôð íàù ,ì"ø ìùå ð"ø ìù úåøîéî êðäë äëìäì ì"éé÷ã åè÷ð íéðåùàøä

.äðùîá äéìò éâéìô íéîëç éøäå ,à"øë ïééúà åìà úåøîéîã

.73ïåéò úôñåú

ומה נעקרו לי דמה טז] ס"ק לז [סי' החזו"א הקשה כולן, נתפזרו לבין ביחד נדים הם ועדיין כולן נעקרו בין הגר"א של חילוקו עיקר על

תערובת. חדא הוי הספק בכלל שנכנס מה כל אלא לפיזורם, שיעור ואין כמעורבים להו חשבינן גווני בכל נתפזרו, לי

כאשר אלא היתר ואין כמעורב הכל עדיין כולן שנדו שאחרי נפש פיקוח לענין [יומא] ברא"ש לכאורה דמשמע דמה החזו"א הוסיף עוד

בעודן מהן אחד את בולמוס שיאחוז יצוייר ולו פרישה, של נוסף מעשה א"צ קביעות ואין שנעקרו דכל בדוקא, אינו מהן, אחד יפרוש

השבת. את עליו נחלל ולא רובא בתר ונלך אחרת לחצר בפירש כמו דינו יהא ג"כ יחד, מהלכין

יחול שמיד כדי הוא בנתפזרו דמיירי שנקט דמה דאפשר קבוע, חשיב אכתי ביחד ונדו נעקרו שאם להדיא נתפרש לא ברשב"א והנה .74

כתב שהרשב"א נקט הגר"א אך מהן, אחד יפרוש שמעתה דבעינן הותרו, לא עדיין יחד נדים הם אם להרא"ש משא"כ כאו"א, על היתר

בדוקא. זאת

שמותר ומשמע ולהתיר, מהן אחד למשוך עכשיו וצריך קביעותן בטלה שניידי שע"י כהרא"ש, ג"כ כתב עג:] דף [זבחים ברש"י והנה .75

זו אין כולן נדו שכבר לאחר לכאורה אך לכתחילה, איסור מבטלין אין דהא הקשה השולחן בדי ובספר התערובת. מן בידיים ליטול ג"כ

התערובת כאשר הדין כן הרוב, על ולסומכן מהן אחד ליטול אסור היה בתערובת קבוע דין חכמים גוזרים היו לא שאם דכשם קושיא,

הגמ' על קושיא זו אך להתירן, כדי לנוד התערובת לכל שגרם זה עצם על טפי קשה הקושיא עיקר ואמנם קבוע. דין גזרו לא דבזה נדה,

כג] אות [סוף הקבוע שער אדם בינת בספר וכתב דניניידי. דנכבשינהו מדהקשה לכתחילה איסור לביטול חששו דלא עג:] [דף בזבחים

ידיו שעל מעשה כשעשה רק נאמר לכתחילה איסור לבטל שלא זה דדין משום הוא לכתחילה איסור מבטל משום כאן חששו דלא דהא

כולם שיתפזרו עד ינודו שלא אפשר וגם ממילא, אח"כ לנוד להם יגרום וזה צר במקום כובשם רק שהאדם מיירי הכא אך מיד, ניתר

בקביעות. שישארו דאפשר

.76ïåéò úôñåú

ïðáøã íéøåñéàá òåá÷ ïéã

ק בדין לח] ס"ק [ש"ד בפמ"ג [האסורותעיין נבילה ביצי מוכרת אחרת וחנות כשרות ביצים מוכרות חנויות ט' כגון דרבנן, באיסורים בוע

ספיקא כשאר והו"ל איסור, בה שהתחזק כתערובת זה דאין להתיר יש הניכר קבוע שהוא הנ"ל דבציור דמסתבר הפמ"ג ומסיק מדרבנן],

בתערובת אך דקבוע], בספק לקולא סד"ר דאמרינן מבואר תלט סי' או"ח בטור וגם כהן, מהמנחת לזה ראיה מצא [ושוב ולקולא, דרבנן

קבוע בדין דמחמרינן י] סעיף קיד [סי' הרמ"א לדברי הפמ"ג וציין לפנינו, איסור שאיתחזק כיון לאסור יש מדרבנן אסורה ביצה בה שיש

מדרבנן. רק דאסור יינם בסתם אף
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éã ïéãîå åèçùðù íéùã÷á ÷ø à"ø ìò ïé÷ìåç íéîëçã øáåñ í"áîøäù [é"ä æ"ò úåëìä æ"ô] î"ëä áúëåïéðòì êà ,íéùã÷á éåç

.[äôéøùä úéáì ïìåë åàöéã íéîëçë ÷ñô (à"ëä ïéùã÷åîä éìåñô å"ô) í"áîøä ïëàå] à"øì åãåî ò"åë ïéìåç

¯˙È‰‰ ÌÚË

ïëå ,áåøá ìåèéá ùé äøåúä ïîã íåùî àåä ,àøåñéàã àåä ìôðã êäã øîåì åìé÷äã àäã [äìôðå ä"ã .ãò óã íéçáæ] 'ñåú åáúë

ïéòëå ,àìå÷ì ïðéìú ïðáøã øåñéà àìà ïàë ïéàù äúòîã à"áùøä óéñåäå ,[:åë óã 'á øòù 'ã úéá] úéáä úøåúá à"áùøä áúë

.[àé÷ 'éñ ïìäìå .áô óã úåîáé àéâåñá ïééò] ïðáøã ïéøåñéàá øîåà éðàù ïðéøîàã àîìòá åðéöîã àä

àìã ì"úàå ìôð àøåñéàã àîìã ïðéøîàã ,à÷éôñ ÷ôñ é"ò àìà íéøúåðä úà ìåëàì ïðéøù àìã áúë [æì 'éñ ïéìåç æ"ô] ù"àøäå

.[çî ÷"ñ] ê"ùá åæ åðåùì àáåäå ,øåñàä àåä øàùðä ïðéøîà ãçàë ïìåë ìéëà àìã ïåéë àøåñéàã ìôð77

˙¯ÎÈ�‰ ‰ÏÈÙ� Ô�ÈÚ·„ Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘

àì äìôðù äðàúá êà ,úøëéð äúìéôðù úåéáçä øàù ïðéøù íéì äìôðù úéáçá ÷øã ÷ñô [á"ä úåîåøú úåëìä å"èô] í"áîøä

éúù åìôð íà àìà øúéä ïéàã áúë äáøòúðù æ"ò ìù úòáè ïéãá [é"ä æ"ô] æ"ò úåëìäáå .äúìéôð àøëðéî àìã íåùî ïðéøù

.ãçéá íééúù åìôéù äðååëä àðéîà÷ éúøú éîð àðà 'îâá äøîàù äîã ùøéôå ,ãçéá úåòáèä

ìåôéù ïðéòá úøëéð äìéôðä ïéàù íå÷î ìëáã éììë ïéã åäæù î"ëä íùá ê"ùä áúëå ,[àî ÷"ñ] ê"ùá í"áîøä úèéù äàáåäå

ò"åùä íúñ íùù î÷ 'éñì ïééöå ,í"áîøä ìù åæ äèéùì äëìäì ùùçù ê"ùá òîùîã [àî ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå .ãçéá íééðù

.ïðáøã ïåãéð àåäù ïåéë ì÷äì ùé äáåøî ãñôäáã â"îôä íééñå ,ì÷äì

.ïðéøù äìôðù äðàúá óàå äúìéôð àøëðéî ïðéòá àìã äëìäì è÷ð [àë úåà] à"øâä øåàéááå

ÌÈÏ ‰ÏÈÙ�‰ ÔÈ�Ú· ÌÈ�È„ È˜ÂÏÈÁ

‡ˆÓÈ˙˘ ¯˘Ù‡˘ ÌÂ˜ÓÏ ‰ÏÙ�˘ ‰ÎÈ˙Á .‡

àìå íéì äìéôð éø÷éî àì ,÷åîò åðéàù øäðì äìôðù ïåâë äãåáà äìôðù äëéúçä ïéà íàã ,î"ëä íùá [âî ÷"ñ] ê"ùä áúë

.à"áùøä ïåùìë ,åéìò ïåãì êéøö ïéàù ãò íìåòä ïî ãáàðù àåä íéì äìéôðä ïéã ãåñéã ,åøúåä

.77ïåéò úôñåú

מטעם אינו דלהרשב"א ההיתר, בטעם נחלקים אכן והרא"ש שהרשב"א לה] [אות יהודה היד בזה האריך וכן מח] ס"ק [ש"ד הפמ"ג וכתב

אינו דזה הנשארים, כל את אחת בבת לאכול אחד לאדם שאסור להלן דמבואר הא לענין ונפק"מ בדרבנן, תלייה מטעם אלא כלל ס"ס

הנשאר], אלא האיסור אינו עתה שנוטל שזה אפשר מ"מ האיסור, אינו לים שנפל שזה את"ל [דאף ס"ס שיהא שהצריך להרא"ש אלא

לשתי איסור שנפל ציור שכתב ברשב"א מפורש שזה הפמ"ג וכתב יחד. כולן לאכול רשאי להרשב"א אך ס"ס, אין יחד כולן וכשאוכל

הנ"ל. כהרא"ש דלא להדיא וזה כאחד, הנשארים ב' את לאכול דשרי לים, אחת נפלה ואח"כ היתר של חתיכות

של הקולא דשורש לים, נפילה ע"י להתיר דאין פשוט דלהרשב"א דשיל"מ, של בתערובת נוספת נפק"מ דיש הוסיף [שם] יהודה והיד

ס"ק ש"ך [עיין ס"ס, מדין ההיתר שטעם ולהרא"ש דרבנן. בספיקא מקילין אין ובדשיל"מ לקולא דרבנן ספיקא מדין הוא בדרבנן תלייה

[וכתב בדשיל"מ. ס"ס שרינן הפ"מ במקום דרק קיי"ל ולהרמ"א בדשיל"מ, ס"ס בדין תלוי שהדבר והיינו נז], ס"ק להלן למש"כ שציין לט

שרי] בדשיל"מ דס"ס שסובר חזינן דשיל"מ תערובת גם זה בסעיף כתב שהשו"ע דמזה .הש"ך
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ÈÂ‚Ï ‰ÎÈ˙Á ‰¯ÎÓ� .·

äúåð÷ì øåñàù øùá úëéúçá éøééîå] íéì äìôðë æ"ä éåâì äëéúç äøëîð íàù äùîì úøàôú øôñ íùá [æ ÷"ñ] ù"úôá áúë

.[éåâäî äð÷éå ìàøùé øåæçé àîù ùåçì ùé éúëà ä"ìàã ,éåâä ïî78

‰Î˙Á�˘ È"Ú ‰ÎÈ˙Á ‰¯˙Â‰ .‚

'éñ ìéòì] ò"åùä éøáãì ïééöù [äî ÷"ñ] ê"ùá ïééò ,[áåøá äìèáå ì"øäç øãâá äðéà áåùå] äëúçðù é"ò úçà äëéúç äøúåä

.íéì äìôð åìéàë éåäéð ÷ôñä ììëá äðéà øáë åæ äëéúçù ïåéëã ïðéøîà àìã äæî øàåáîå ,úåøúåî úåëéúçä øàù ïéàù [æ"ñ à÷

,íéì äìéôðë äæ ïéà íìåòá äëéúçäù ïîæ ìëù [à"äåú] à"áùøä ë"ùî ììëá àåä äæ øåéö íâã [äî ÷"ñ ã"ù] â"îôä áúëå

.äëéúçä ìò ïåãì êéøö ïééãò äæ ïôåàá íâù åðééäå

‰ÎÈ˙Á ‰¯Ò‡� .„

éåäã [ä÷ 'éñ] úåøéàî íéðô ú"åùîå äùîì úøàôú øôñî àéáäù [æ ÷"ñ] ù"úô ïééò øåñéà äòìáù é"ò úçà äëéúç äøñàð

.äéìò íéðã ïéàù ïåéë íéì äìéôð åîë79

‰ÏÙ� Î"Á‡Â ‰ÎÈ˙Á ‰˘¯ÈÙ .‰

úáåøòúä ïî äùøéô íà ìáà ,úáåøòúä êåúî äëéúçä äìôð ë"àà äìéôðã øúéä øîàð àìã äàøðã [áî ÷"ñ] ê"ùä áúë

.äúùéøôá ììë äøúåä àìå åðéðôì äùøéô äëéúçäù ïôåàá óà ê"ùä úàæ áúëå ,úøúî äúìéôð ïéà åú ,äîöò éðôá äãîòå80

.íéì ìôð íà éøù ïéðò ìëáù òîùî íé÷ñåôäå ñ"ùä úåèùôã áúëå ê"ùä ìò ÷ìç [ãé úåà âî ììë] á÷òé úçðî øôñáå

ïôåàáù ïåéëã åîòèå ,åðéðôì àìù äùøéô äëéúçäù äø÷îá øéúäì ììë äàøð àì î"îã óéñåäå ,é"ðîä éøáã úà â"îôä àéáäå

øùàëã øîàðå ë"çà àåáð êéà ,[å"ñ ìéòì ò"åùä è÷ð ïëå] ùéøô àáåøî ùéøôã ìë ïéãî äøúåä äëéúçäù à"áùøä è÷ð äæ

.ìôð àøåñéàã ïðéøîà íéì äìôð

ãçà ùàø áø÷ íàù [:æò óã íéçáæ] äðùîä ìù ïéãä ø÷éòî ê"ùä ìò äîú [ä÷ 'éñ] úåøéàî íéðô ú"åùáù â"îôä àéáä ãåò

.åøéè÷ä øùàë ë"çà øúåî àäé êéàå ,ùéøô øáë åéãéì ùàøä úà ïäëä ìèðù òâøá ê"ùä éôìå ,íéùàøä ìë åáø÷é81

äùøéôá óàã ì"ñã ù"àøäì ð"à ,åðéðôì äùøôù ïåâë] äúøéúä àì äëéúçä ìù äùéøôäù ïôåàáù è÷ð [è ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçäå

àãç éåä úåîå÷î éðùá íâã ,úáåøòúä ïî äùéøôì úåòîùî íåù ïéàã ,úøúî äúìéôðã èåùô [òåá÷ä ïî ç÷é àîù åøæâ äéìàî

בשוגג, לים אותה הפיל כאילו והוי לגוי, החתיכה את שמכר משום יאסר דאכתי בשוגג] ד"ה [ביאורים השולחן בדי בספר והקשה .78

קנסינן. לא דבכה"ג התערובת, שנודעה קודם לגוי שמכרה דצ"ל ותירץ

על לדון בעינן דהתם די"ל לים, כנפלה חשיב דלא אחת חתיכה דכשהותרה הקודם בדין ממש"כ זה דין על להקשות דאין ונראה .79

ברוב ביטול מצד ההיתר שאם [ועוד בנאסרה. משא"כ הספק בכלל אינה זו שחתיכה מיקרי ולא ברוב, ביטול דין בה ולהחליט החתיכה

האסורה]. החתיכה שזו יתברר אם ותיאסר שתחזור לפעמים משכח"ל

שבשעה כיון שרי, להש"ך גם התערובת נודעה כן אחרי ורק לים נפלה ואח"כ פירשה שהחתיכה שבאופן לג] [ס"ק הפר"ח וכתב .80

כלל. האיסור נודע לא עדיין החתיכה שפירשה

בדין תערובת של זה דין תלינן בגמ' דהא התערובת, שנודעה קודם הראש שהוקטר דמיירי לומר דאין [הנ"ל] פמ"א בשו"ת וכתב .81

התערובת. שנודעה לומר כרחנו ועל דיחוי,
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,øåñàì çøëåî åðéàã áúë ,[à"áùøäã àáéìàå] ,åðéðôì àìù äùøéôù ïåâë äëéúçä úà äøéúä äùéøôäù ïôåàá íâ .úáåøòú

.øåñàù [é ÷"ñ] à"åæçä áúë äæ øúéä êîñ ìò íãà äìëàå äúøéúä äùéøôäù ïôåàá íðîà

˙ÂÓ‰·‰Ó ˙Á‡ Ï˘ ÔÂ˘Ï ‰ÏÎ‡� .Â

ìù íééåñî øáà ìôðå ,äôéøè úçàù òãåðå úåîäá øùò åèçùð íàù [ä÷ 'éñ] úåøéàî íéðô ú"åù íùá [è ÷"ñ] ù"úôä áúë

äîäáä ø÷éòù ïåéëã ,úåîäáä ìù úåðåùìä ìë åøúåä àìù øáúñî ,ïäî úçà ìù ïåùì äìôðù ïåâë ,ìëàð åà íéì ïäî úçà

.íéì äìôð ïäî úçàù úåðåùìä úà íâ øéúäì ïéà ïëì ,ïåùìä äëúçð äðîîù äîäá äúåà óà ,øåñà ïééãò

óàù òîùîå ,íéùàøä ìë åáø÷é ãçà ùàø áø÷ íàã [:æò óã íéçáæ] äëåøò äðùîî äéàø àéáäì áúë [é ÷"ñ] úòã úååçäå

åæéàì òåãé ïéàå úåîäáä åáøòúðù ïôåàá åðééäã ã"ååçä óéñåä íðîà .åøúåä íéùàøä î"î íéøåñà ïééãò úåîäáä éôåâ øàùù

áúë äë ÷"ñ íéùåãéçáå] ,øéúäì ò"ö äìôðù ïåùìä úëééù äîäá åæéàì òåãéå åáøòúð àì íà êà ,åæä ïåùìä úëééù äîäá

.äæá íâ øéúäù [ä 'éñ] éàøúá éðåàâ ú"åùë àìãå ,[äæá øåñàì úåèéùôá

.éôè øåæâì ùé ã"ðá éìåàã íééñå ,[ã ÷"ñ ìéòì] ù"úôá àáåîä ììä úéá øôñáù ÷ôñä ïåãéðì äæ àùåð äîéã â"îôäå82

‰ÏÎ‡� Â‡ ÌÈÏ ‰ÏÙ�˘ Ì„Â˜ ‰¯È„˜· ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ï˘·˙� .Ê

,úåëéúçä øàù úà úøúî äúìéôð ïéà ,äìëàð åà íéì äìôðù íãå÷ äøéã÷á äìùáúð äëéúçä íàù áúë [àë ÷"ñ] éúìôå éúøëä

.íìåòä ïî åæ äëéúç äãáà àì åìéàë æ"ä ïëìå ,äøéã÷á òåìáä ìò ïåãì åðì ùé ïééãò éøäù83÷"ñ] úòã úååçä àðéãì è÷ð ïëå

.[è

ÌÈÏ ˙·Â¯Ú˙‰Ó ˜ÏÁ ÏÙ�Â ˙·Â¯Ú˙· ÂÏÏ·�˘ ˙Â·¯ ¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÈ˙Á .Á

øåñà ,éøëá åáøòúðå úåøëéð ïðéàå åùáééúðå åöéîçäù íéèéç ùé íàù ä"éáàøä íùá [ä"âäá èñ÷ú 'éñ íéçñô] éëãøîä áúë

æ"ò ìù úòáèì éîãã íåùî ,çñôá åìéôà íéøàùðä úà ìåëàì øúåî çñô éðôì íäî ÷ìç ìëàð íà ìáà ,çñôá íúåäùì

íù] à"âîáå [êåøàä éëãøîá áúë ä"ã â"ñ æñú 'éñ] ç"åà ç"áá íéøáãä åàáåäå .ñ"ñ ïéãî éøùã íéì ïäî ãçà ìôðå äáøòúðù

.[ã ÷"ñ84

.íéøàùðá õîç ìù íéèéç åøàùð éàãåá íéì ÷ìç åìôðù óàå ììáð ìëäù ïðéøîà àìã íéøáãäî øàåáîå

.ì"ðä ä"éáàøä éøáã úà àéáä àìå ,äìéá ùé ïðéøîà àøîåçìã ì"ðëå øúéä äæá ïéàã àøáñî áúë [é ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçäå

בסברא מקום ויש ד] [ס"ק שבפ"ת לספק דומה מסויים אבר נפילת של זה ציור דאכן כתב בפ"ת] סוד"ה יז ס"ק לז [סי' החזו"א .82

האיברים להתיר מקום ויש פירש, מהם שאחד האיברים את גם לאסור מקום ויש הבהמות, גופי גם להתיר מקום יש האפשרויות, לכל

אסורים. הבהמות וגופי מותרים שהאיברים מוכח החוו"ד מראיית דלכאורה וצ"ע הבהמות. גופי ולאסור האלו

דבר דהוי ול"א ברוב בטל דבלוע את"ל [והיינו חשוב, דבר ואינו חהר"ל אינו הבלוע שהרי ברוב, בטל הזה שהבלוע דאף להוסיף ויש .83

וכמש"כ העולם, מן כנאבד זאת להחשיב מסייע זה אין מ"מ ח)] ס"ק שם ובש"ך ס"ג קב (סי' לעיל עיין הגעלה ע"י מתירין לו שיש

להתכבד. ראויה שאינה באופן שנחתכה בחתיכה מה] [ס"ק הש"ך

ביטול משום בזה לאסור דאין וכתב בפסח, לאוכלו שיוכל כדי הפסח קודם לכתחילה לים להפיל אף שהתיר הראבי"ה בדברי ועיי"ש .84

לאוכלו כדי איסורו זמן קודם ברוב חמץ לכתחילה לבטל דאסור הפוסקים רוב דעת זה בנידון אך אסור, אינו ועדיין הואיל לכתחילה איסור

כ]. ס"ק תנג [סי' במשנ"ב כמבואר בפסח,
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ÌÈÏ ‰ÎÈ˙Á‰ ˙‡ ÏÈÙ‰˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÒ�˜· ÌÈ�È„ È˜ÂÏÈÁ

‚‚Â˘· ÏÈÙ‰ .‡

ã úéá] à"äåúá à"áùøä áúëå ,úåøçàä åøúåä àì íéì äëéúçä úà íãà ìéôä íàù [äìôðå ä"ã .ãò óã íéçáæ] 'ñåúä åáúë

.äìéçúëì øåñéà ìèáîë éåä äæã [á øòù

.ãéæî åèà ââåù ïðéñð÷ã øåñà æ"ä ââåùá úàæ äùò íà óàã 'ñåú åôéñåäå85.[é ïéã âñ ììë] íãà úîëçäå ò"åùä ÷ñô êëå

‚‚Â˘· ÏÎ‡ .·

íåùî íòèäå ,øçà ìàøùéì ââåùá äìéëàäá ä"äå ,ââåù äìëàá àìå åøæâ ââåù äìéôäá ÷øù [äò÷ 'éñ] ïùãä úîåøúá áúë

.øåñéàä úà ìëàù äìúéå ãéæîá ìëàéù ïðéùééç àìå ,øåñéàä äæù ïðéìúã íåùî àåä ìëàðù äîá øúéääù

,äëìäì êë åè÷ðå ,ïðéøæâ ââåùá äëéúçä úà ìëàùë íâù äá øàåáîù [æé 'éñ ë ììë] ù"àøä úáåùú úà åàéáä ê"ùäå æ"èäå

.ãéæîá íéì ìéôé àîù øåæâì ùé î"î ãéæîá ìëàéù øåæâì ïéàã éäðã íåùî íòèäå

íéì ìéôé àîù åøæâ àìå íéùàøä ìë åáø÷é ãçà ùàø áø÷ íàã [:æò óã íéçáæ] 'îâäî ê"ùäå æ"èä ìò äù÷ä á÷òé úçðîäå

.ãéæîá ìéôé àîù åøæâ àì íéùã÷áã õøéúå ,ãéæîá

.ò"åùäë ø÷éòäù åáúë [è ÷"ñ] úòã úååçäå ô"åëä íâå ,ò"åùäëå ã"äúäë åìé÷ä ïäë úçðîäå [àì ÷"ñ] ç"øôä

.ââåùá ìëàá ù"ëå ïðéøæâ àì ââåùá ìéôäá íâù [âë ÷"ñ] à"øâä úòãå

.òéøëä àìå úåòéãä 'á úà àéáä [é ïéã âñ ììë] íãà úîëçäå

˜ÙÒ‰ „ÏÂ�˘ Ì„Â˜ ÏÈÙ‰ .‚

øúéä ú÷æçá ìëäù ïîæ ìëã ,øúåî æ"ä ÷ôñä ãìåðù íãå÷ íéì äëéúçä úà ìéôä íàù [æé 'éñ ë ììë] äáåùúá ù"àøä áúë

.[î ÷"ñ] ê"ùá àáåäå ,ììë ñåð÷ì íå÷î ïéà86

íéì êéìùäå úàæ òãé àì ãçà íãà êà úáåøòúä äòãåð íàù [ä÷ 'éñ] úåøéàî íéðô úáåùú íùá [ç ÷"ñ æ"î] â"îôä áúëå

ùéù òãé àì ïäëäùë éøééî åðçøë ìòå ,ãçà ùàø áø÷ íà ïðéøù ë"ôòàå úáåøòúä äòãåðù [:æò óã] íéçáæî äéàøå .øúåî æ"ä

.úáåøòú ïàë

áø÷ã àäî äéàø àéáäì ïéàå ,ââåù øàùë éåäã øñàå à"îôä ìù äæ ïéã ìò ÷ìç [è úåà âî ììë] á÷òé úçðîäù â"îôä áúëå

.ïðéøæâ àì íéùã÷áã íåùî ãçà ùàø

ÌÈÏ „Á‡ ‰�ÓÓ ÏÈÙ‰˘ ˙·Â¯Ú˙Ó ÌÈ¯Á‡ ˙ÏÈÎ‡ .„

åìà úà ïëå åðîî ìëàé àìù øåñéàä úà ìèéáù äæ úà ÷ø åñð÷ù [ä"ñ èö 'éñ] ò"åùá øàáúð äìéçúëì øåñéà ìåèéá ïéãá

.íéøçà ìò íâ àåä øåñéàä íàä íéì ãçà äðîî åìéôäù úáåøòú ïåãéðá ïéãä äî íé÷ñåôá ùøôúä àìå ,íøåáò ìèéá àåäù

[ס"ק הפר"ח פסקו וכן כולן. והותרו ליה, קנסינן לא בשוגג הפיל דאם כתב כו:] דף ב שער ד' בית הארוך הבית [תורת והרשב"א .85

בשוגג. קנסו דלא ס"ה] צט [סי' דקיי"ל לכתחלה איסור דמבטל דומיא דהוי הגר"א וכתב כד], [ס"ק והגר"א לא]

מותר. יהא ספק יוולד שאם כדי בכוונה לים להשליך אף מותר הספק שנודע דקודם מ] [ס"ק יהודה היד וכתב .86
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,ââåùá àìå ãéæîá íéøåñàä íéøáãá ÷ø àåä øúåî íéøçàìù åðéöîù äîã ,íìåòä ìëì øåñàã äàøðã [çì ÷"ñ] äãåäé ãéä áúëå

.øåñà íéøçàìã ä"ä ââåùá íâ íéøåñàä íéøáãá ìáà87

ÌÈÈ�˘ ÌÈÈ�˘ ÌÈ¯˙Â�‰ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ÂÎÈ¯ˆ‰„ ‡‰· ÌÈ�È„ È˜ÂÏÈÁ

éîð éàä àøåñéàã åàì éàäã åâéîã ïðéøîàã [:æò óã íéçáæ] é"ùø áúë ,íééðù íééðù íéøúåðä úà ìëàéù íéîëç åëéøöäã àäá

.øúéä àåä åúìéëàî ÷ìç ô"ëòù éàãå àäéù íéîëç åëéøöä ÷ø ììë àðãîåà åæ ïéàù èåùôå .àøåñéàã åàì

˙·Â¯Ú˙Ï ‡¯ÂÒÈ‡„ È¯˙ ÂÏÙ� .‡

úåëéúç 'ã ìëàé íà àìà äúòî øúéä ïéà [íéì úáåøòúäî íééúù åìôðå] øåñéà úåëéúç éúù åáøòúð íàã [æî ÷"ñ] ê"ùä áúë

.úåøçàä íééúùä ä"ä úåøúåî éàãåá íééúùù äæîã øîåì ìëåðù éãë ,ãçé

ïðéòá ïëàã ì"é åâéî ïéòë éåäã áúëù é"ùø éôìã ,ãçéá íééúù ìåëàì åëéøöäã àä íòèá äæ ïåãéð äìú [æì ÷"ñ] ùãç éøôäå

'â úìéëàá éãã øáúñî ,àøéúéäã àãç ð"îî àäéù ø÷éòäã ù"àøä éøáã éôì êà ,úåøçàä íééúùä ìò åçéëåéù øúéäã íééúù

.ê"ùäë øéîçäì ùéã ç"øôä íééñå ,ãçéá

[ñ ÷"ñ øö÷ä] äãåäé ãéá áúë ïëå ,ì÷äì ùé ù"àøäìù åéøáã úìéçú úà ÷ø ç"øôäî ÷éúòä [èë úåà éúøë] éúìôå éúøëäå

.[è ÷"ñ æì 'éñ] à"åæçä áúë ïëå ,'ã êéøöäì àìå ì÷äì ùéã

„ÁÈ ˙ÂÎÈ˙Á È˙˘ ˙ÏÈÎ‡ .·

äæá éâñ àìå ,øúéä ìù ÷ìç àäé äìéëà ìëáù éãë ãçé úåëéúçä éúùî ìëàéù ïðéòáã [áé úåà âî ììë] á÷òé úçðîä áúë

.úåëéîñá ïë äùòé íà óà åæ øçà åæ ïìëàù

¯˙È‰· ÌÚË Ô˙�˘ ¯ÂÒÈ‡ .‚

ïäî ÷ìç ìëàå ,øúéä ìù íéèéç áåøá õîç ìù íéèéç çñôä íãå÷ åáøòúð íàù ç"áä íùá [ã ÷"ñ æñú 'éñ] à"âîä áúë

äæ øúéä ïéà î"î ,çñôä íãå÷ åìëàù äî çëî øúéä äæá ùéù ä"éáàøä áúëù ,çñôá åàôàå øàùä úà çèå çñôä íãå÷

éãë ÷ø øñàð íàã ,øåñéàä íò äééôàá øñàð øúéä ïî äîë éåìú øáãä ïëìå ,øúéä íâ øåñéàä íò ìëàéù ïðéòá àäã ,øåøá

ïàë ïéà äìåëá úøñåà äééôàã äùòîì ïðéè÷ðã éàîì êà ,øåñéàä íò øúéä ìëåà áéùçå úøúåî äöîä øàù ïëà éæà äìéèð

äöîä ø÷éòù óàã à"âîá øàåáîå .åäùîá çñôá õîç î"î øåñéàä ãâð íéùéù ùé íà óàã óéñåäå ,øåñéàä íò øúéä úìéëà

äëéúçã åá ïðéøîà àìù åäùî øåñéàá óà äæå] øåñéàä íò øúéä úìéëà áéùç àì øåñéàäî íâ äá òìáðù ïåéë î"î øúéä àéä

.[äìéáð úéùòð äîöò

øîàð úçà ñåë áø÷å úåñåëá ñåë áøòúð íàã [:èò óã] íéçáæ äðùîá øàåáî àäã ,ë"ò äåîúì áúë [âé ÷"ñ] úòã úååçäå

.øúéä ìù íãá ìåñô íã áøòîù óà ,úåñåëä ìë åáø÷éù ïéãä ë"â äæá88

שרי. דלאחרים אפשר מ"מ בשוגג גם דקנסו דנהי די"ל יהודה, היד לדברי הכרח אין דלכאורה כתב השולחן בדי ובספר .87

דא"א י"ל ואולי בגמ'. הלשון וכפשטות הכוסות מתוך אותן שזרק נוקי לא ולמה שבכוסות, הדמים את שעירבו להחוו"ד מניין קצ"ע .88

דלא יד) (ס"ק להלן ס"ל [וגם חציצה. דהוי אפשר אחת ביד כוסות שתי ואחיזת פסולה, בשמאל זריקה שהרי יחד כוסות משתי לזרוק

משניהם]. יזרוק אחד שכהן בעינן אלא ביחד כהנים שני יזרקו אם מהני
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ïéðòì äéãåçì éà÷ øúéääù äæá ïðéøîàã ïðåöá ïðåö íäù íéîã úáåøòú ïéá ÷ìçì áúë [íòè êåøáä ìòáì] êåøá éøîà úäâäáå

ç"áä åè÷ð äæá ÷øù ì"éã ,øúéäá òìáð øåñéàä íòèù äééôà åà ìåùéá é"òù úáåøòú ïéáå ,øåñéàä íò øúéä íã ÷øåæ áùçééù

.øúéä úìéëà ïàë ïéàã ïðéøîà øúéäá òåìáä øåñéàä çëîù à"âîäå89

„ÁÈ Ì„‡ È�· È�˘ ˙ÏÈÎ‡ .„

,ãçé úåëéúç 'á ìëåàë éåäã øúåî æ"ä ,úçà äëéúç ãçà ìë ãçé åìëàé à"ðá éðù íàù úö÷ òîùî [äò÷ 'éñ] ïùãä úîåøúá

ãçà íãàù äàøð ù"àøäå 'ñåú úåòîùîîã áúë [ãé úåà âî ììë] á÷òé úçðî øôñá íðîà .åðåùì úà àéáä [è ÷"ñ] æ"èäå

ìò ïäéúù áéø÷é ãçà ïäëù ïðéòáã çáæîä ìò äáø÷ä ïéðòì óà [ãé ÷"ñ] úòã úååçá øàåáî êëå ,ãçé ïäéúù úà ìåëàì êéøö

.çáæîä

˙Á‡ ˙·· ˙·Â¯Ú˙‰ ÏÎ ˙‡ „Á‡ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡

úáåøòúä ìë úà úçà úáá ìåëàì ãçà íãàì øåñàù [æì 'éñ æ"ô] ïéìåçá ù"àøäå [äìôðå ä"ã .ãò óã] íéçáæá 'ñåú åáúë

,øåñéàä úëéúç äúéä àì íéì äìôðù äëéúçäù äîë ãòù ,øúéäì ñ"ñ ïéà äæ ïôåàáù íåùî ,íéì äìéôðä éøçà äøàùðù

.øåñéà éàãåá øáåò úçà úáá ìëä ìëåà øùàëù àöîð

àäã úåøàùðä éúù úà ìåëàì úåøùôà ïéà ,íéì ïäî úçà äìôðå øúéä úåëéúç éúùì øåñéà úëéúç äìôð äìéçúî íà æ"ôìå

.úçà úáá ìëä ìëåàù àöîðå ,ãçé ïäéúù ìåëàì êéøö90

.úáåøòúä äøñàð øáëã ,õåçä ïî øúéä úìéëà óøöì äæá äð÷ú ïéàã áúëù [ñ úåà øö÷ä ùåøéôá] ,äãåäé ãé øôñá ïééòå91

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê· ˙·Â¯Ú˙‰ ÏÎ ˙‡ „Á‡ Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡ - ‡"Ó¯‰ È¯·„·

.äæ ïéãì øå÷î àöî àìù áúë é"áäå ,øåèá åøå÷îå ,íééðù íééðù úáåøòúä ìë úà ìåëàì ãçà íãàì øúéä ïéàù à"îøä áúë

ù"àøáå 'ñåúá ïééòîäù áúë [èî ÷"ñá ïëå ë"ä÷ð] ê"ùä íðîà ,åøñàù à"îøäå øåèä éøáã áùééì êéøàäù [è ÷"ñ] æ"è ïééòå

.[çë ÷"ñ] à"øâäå [æì ÷"ñ] ç"øôä ë"ëå ,åøéúä äæ øçà äæá êà ,ãçé ïìëåàì àìà åøñà àìù äàøé92

.øåñéàì à"îøä ìù å÷ñô úà ÷éúòä [é ïéã âñ ììë] íãà úîëçä íðîà

אוכל שלא אכילה שבכל ונמצא בילה, יש אמרינן החיטים את שטחן דכיון והמג"א הב"ח על עוד שהקשה יג] [ס"ק בחוו"ד עיי"ש .89

והרא"ש. תוס' שאסרו אחת בבת התערובת כל את כאוכל הוי האיסור מן גם בודאי

[ש"ד מהפמ"ג שהבאנו מה ועיי"ש לשתיים, שנפלה בחתיכה אף התיר שהרשב"א זה] סעיף [תחילת עיון בתוספת שהבאנו מה ועיין .90

יהודה. ומהיד מח] ס"ק

שחתכן. קודם התערובת נאסרה דכבר שניים, שניים ולאוכלן חלקים לשני מהנשארות חתיכה כל לחתוך מהני לא גם זה ומטעם .91

[זבחים ר"א דאמר מהא התערובות, כל יאכל אחד שאדם להתיר ראיה הביאו כח] [ס"ק והגר"א כב] [אות ופלתי והכרתי חדש הפרי .92

מה סי' דורא שערי [הגהות והמהרש"ל אחד. אדם כאכילת חשיבא מזבח שאכילת אף כולם הראשים כל יקרבו אחד ראש קרב עד.] דף

הראשים שאר את שיקריבו יתכן וא"כ המקריב, הכהן על אלא המזבח על אינו האיסור שהרי מזבח, מאכילת קושיא דאין כתב דוקא] ד"ה

אחד. כהן ולא כהנים שני

דיש הפמ"ג כתב זה, אחר בזה אף לאוכלן אחד לאדם אסרינן ברוב כשבטל דאף ביבש יבש בתערובת קט] [מסי' הט"ז דהביא הא ובעיקר

כלל. איסור כאן שאין אפשר לים אחד שנפל הכא משא"כ איסור, בודאי בתערובת יש דהתם שחילקו
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˙Á‡ ˙·· ˙·Â¯Ú˙‰ ÏÎ ˙‡ Ì„‡ È�· È�˘ ˙ÏÈÎ‡

ãçà íãàì øñàù] øåèä éôìã áúëù é"áä éøáãá åøå÷îå ,úçà úáá úáåøòúä ìë úà ìåëàì íãà éðá éðùì ïéàù à"îøä áúë

à"ðá 'á åìëàé àìù äðååëä ,úçà úáá ìåëàì àìù [.ãò íéçáæ] 'ñåú åáúëù äîã ì"ö [æ"çàæá óà úáåøòúä ìë úà ìåëàì

.úçà úáá

,çøëåî äæ øåñéà ïéàù áúë [èî ÷"ñ] ê"ùäåâñ ììë] íãà úîëçä ìáà ,à"îøä éøáãì øå÷î ïéàù áúë [è ÷"ñ] æ"èä íâå

.à"îøä éøáã úà ÷éúòä [é ïéã93

עשרה יבואו שמא גזירה שאמרה עג:] דף [שם דמהגמ' שכתב עד.] דף [זבחים הרש"ש דברי את הביא השולחן בדי ובספר .93

שכתב אפילו] ד"ה ביאורים השולחן [בדי ועיי"ש יחד. כולן על איסור שיש דמבואר הרמ"א, כדברי מוכח ויקריבו כהנים

על לשמור הכהנים שנצטוו שכתב המזבח, משמרת ואת הקודש משמרת את ושמרתם עה"פ קרח בפרשת הנצי"ב דברי ע"פ ליישב

וא"כ עצמו], על מוזהר אחד כל רק ולא כהוגן, תיעשה שהעבודה אחראים הכהנים שכל [והיינו פסול בה יהא שלא העבודה

פסול. מהן שאחד באופן בב"א עבודה כהנים י' יעשו שלא א"ששגזרינן





 שאלות לחזרה 
 פ"אתש סיוןעל החומר הנלמד בחודש 

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

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

 סימן קי סעיף א

אם כל דבר שדרכו למות אוסר בכל ה -) באר פלוגתת רבי מאיר וחכמים ורבי עקיבא 1  .א
 שהוא? 

  ) מהי פלוגתת רבי יוחן וריש לקיש בדברי רבי מאיר? 2
  ) האם הלכה כרבי יוחן או כריש לקיש? 3
  ) האם הלכה כרבי מאיר או כחכמים? 4
5ידון, ואיך ביאר דברי חכמים שאמרו איו מקדש אלא ששה דברים ) מהי דעת הרמב"ם ב

  בלבד?

 ביצה האם בטלה או לא?  .ב

 ) דבר חשוב האם אוסר רק במיו או גם באיו מיו, לדעת השו"ע ולדעת הרמ"א? 1  .ג

  ) מאי טעמא לא הגיה כאן הרמ"א כלום על דברי השו"ע? 2
 יה תערב בשאיו מיו?) איך משכחת ל3

 דברים חשובים האסורים בהאה שתערבו;   .ד

  ) האם כולן אסרות בהאה? 1
 לעכו"ם?) והאם מותר למכרן 2

קא בעבודת תקתא דרבי אליעזר דיוליך האה לים המלח, האם מהי בכל האיסורים או דו  .ה
 וכבים, ומה הטעם?כ

 ן סך, האם חשיבי?) חביות קטות או גדולות, פתוחות או סתומות, ושל יי1  .ו

 ת של חתום האם חשיבי?) ככרו2

 ) לדעת המחבר והרמ"א, דבר שדרכו למותו תמיד, האם בטל? 1  .ז

  ) ומה הדין להלכה בדבר שדרכו למותו ולפעמים מכר באומד? 2
  שמוכרים תמיד במין? ומה הדין בהפסד מרובה?  ) ביצה בזמן הזה האם מיקרי דבר3
 של כרכשתא, והטעם? ) ומה דיו4

  
 סעיף ב

שתערבו  -ולים קטים או גד -סכם מלתא בטעמא לדעת המחבר והרמ"א; בעלי חיים   .ח
ה צד בעלי חיים ומצד חתיכמ -שוגג או במזיד, האם בטל חשיבותן ב -באחרים, ושחטו 

 הראויה להתכבד, ומה הטעם?

 קא? יך מתיישב פסק המחבר כאן עם מה שפסק לעיל בסי'א  .ט

  
 סעיף ג

) מה הדין בתשע חויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר בילה, ולקח מאחת מהן 1  .י
 ואין ידוע מאיזה מהן לקח? 

  ) מה הטעם לה"ל ומהיכן ילפין לה? 2
 א או גם לקולא?) האם כלל זה הוא רק לחומר3

עשר חויות מוחזקות כולן בבשר שחוטה, ולקח מאחת מהן ואין  ומה הדין אם היו בעיר  .יא
 בשר בילה, ומה הטעם?ידוע מאיזה מהן לקח, ואח"כ תברר שאחת מהחויות מוכרת 

מה הדין של בשר המצא בשוק או ביד גוי או ביד קטן, באופן שתשע חויות מוכרות בשר   .יב
 ם?שחוטה והאחת בשר בילה, מדאורייתא ומדרבן, ומה הטע

 ולא ודע באיזה חות?מה הדין כשידוע שיש טריפה אחת בחות   .יג

  
 סעיף ד

רוב חויות מוכרות בשר שחוטה ומיעוט מוכרות בשר בילה, לקח מאחת ואיו יודע מאיזה   .יד
 מהן לקח ותערבה באחרות ואיה יכרת;

  מהי דעת הטור והמחבר וטעמם? ) 1
 בבת אחת?ומה הדין לאכול כולם ) 2

  רמ"א ומה טעמו?) מה השיג עליהם ה3



  ל המחבר מדברי הרשב"א?) מה השיגו הב"ח והט"ז ע1  .טו
  יוקשה ממו על המחבר?) ואיך ביאר הש"ך דברי הרשב"א שלא 2

 רובות?) מה טעם התיר כאן המחבר בתערובות, הא להלן ס"ל דלא שרי אלא בג' תע1  .טז

  ובות?ן התיר בשתי תער) מה טעם אסר כאן האיסור והיתר ולהל2
  ) לדעת הרמ"א האם קבוע גרוע טפי מתערובות?3

סכם לדעת כל הפוסקים: האם התירו תערובת במקום שספק הראשון אסור מן התורה,   .יז
 ובמקום שספק הראשון איו אסור רק מדרבן? 

  
 סעיף ה

לקח בשר מן המקולין ואח"כ מצא שם טריפה, ולא יודעים היכן הטריפה ומין לקח לפי   .יח
 כן;

  אם הבשר שכבר לקח מותר או אסור? ומהיכן ראיותיהם?ה -ת הר"י והר"ש ) לדע1
  ) מה דעת ר"ת והרשב"א והר"ן בדין זה? ומה תירצו על ראיות הראשוים ה"ל?2
  ) איך פסקו התוספות והטור הלכה למעשה בדין זה?3
  גיד השה ובתשובותיו]?) מהי דעת הרא"ש בזה [בפרק 4

ה הראויה להתכבד? ומה ותר ליקח משם אח"כ חתיכמצאת טריפה במקולין, האם מ  .יט
 הטעם?

 לדעת הרשב"א;  .כ

  ) במצאת טריפה במקולין, האם מותר ליקח משם אח"כ חתיכה שאיה חשובה מדיא?1
  ) מה הטעם, משום יבש ביבש שבטל ברוב או משום ספק ספיקא?2
  ומה פסק למעשה, והטעם?) 3

 לדעת הטור;  .כא

  ) במצאת טריפה במקולין, האם מותר ליקח משם אח"כ חתיכה שאיה חשובה מדיא?1
  ) מה הטעם שכתב הטור לדבריו, ושלא כדברי הרשב"א?2
  ) מה השיב הב"י על טעם הטור להצדיק דברי הרשב"א?3
  ב הדרכי משה על דברי הטור?) מה ייש4
  ה יישב הט"ז על דברי הטור?) מ5

 חר שודע הספק?א -בדין זה  יו הרא"ש ז"ל) מה הביא הטור בשם אב1  .כב

  ב"י בדעת הרא"ש זל בדין זה?) מה כתב ה2

 ) איך פסק השו"ע בדין זה לעין מה שלקחו מן המקולין קודם שמצאת הטריפה?1  .כג

  ) ואיך פסק השו"ע בדין זה לעין ליקח מן המקולין אחר שמצאת הטריפה?2
י שא שלא בפיו, ומה הטעם, ומא ) מה הדין ליקח אחר שמצאת הטריפה אם פירש3

  מקבוע דאורייתא?
4מצאת הטריפה בקבוע דרבו, ומה הטעם?) ומה הדין בלקח קודם שין אם פירש בפ  

לכל דיא או מחומרא, מ -מצאת ריאה טריפה ולא ודע מאיזה חות, האם כולם אסורות   .כד
 הדעות?

 א ממקולין?להתכבד, ומאי שם מחמירין בחתיכות שאין ראויות ג -האם ביחיד בביתו   .כה

פרט השיטות בדין הקצב ששחט ז' בהמות והוציא מביתו שים וחצי והשאיר בביתו ארבע   .כו
 ', מה דין שי החצאים?וחצי, ותערבו הבי מעיים של כולם, ומצא מחט בבית הכוסות וכו

 
  סעיף ו

 ;בעלי חיים ושאר דברים החשובים שתערבו בהיתר שאים בטלין אפילו באלף  .כז

) מהן שיטות הראשוים והפוסקים בדין אם פירש אחד מהן מהרוב במתכוין, קודם שודע 1
  התערובת או אח"כ, ומה הטעם?

) ומהן שיטות הראשוים והפוסקים בדין אם פירש ממילא, קודם שודע התערובת או 2
  אח"כ, ומה הטעם?

 והטעם?מה הדין אם פירשו מחציתן בבת אחת,   .כח

תפרשו כולן ביחד ולא שארו במקומן ובשעת עקירתן פירשו קצתן, אותן כתב הרמ"א: אם   .כט
 שפירשו אז מותרים רק שים האחרוים אסורים.

  ) איזה סתירה רצה הרמ"א לתרץ בזה?1
  ) מין הוכיח הט"ז שעקירת כולן לא מהי?2
  "ת ובמה מודים זה לזה?) ואיך ביאר הט"ז קושיא ה"ל, במה פליג ר"י עם ר3

 פסק הב"ח בדין דהרמ"א?) איך 1  .ל

  ) איך פסק הש"ך בדין זה?2
  ) איך ביאר הש"ך דברי הרמ"א?3



  תר לפזרן גם לכתחילה?) והאם מו4

  ר זה הרשב"א והרא"ש, ומהי דעתם?בהפרישן ותפזרו כולן, האם חלקו בדב  .לא

תרת, מה הדין בתרגולת טריפה שתערבה בכשרות ומצא ביצה בייהן, האם הביצה מו  .לב
 ומה הטעם?

  דביצה חשיב דבר שבמין? ) ומה הדין למ"ד2
 

  סעיף ז

פל ) בעלי חיים ובריה וחהר"ל, שאין בטלים מחמת חשיבותן, שתערבו באחרים, ו1  .לג
  ם הותרו כולן, ומה הטעם והימוק?מעצמו אחד מהם לים, הא

  מהם לים, האם השים מותרים?) ומה הדין אם תערב עם שים ופל אחד 2
  לים או דבעין שים? כל דבר סגי בפל אחד מהם) האם לכו"ע וב3

דבר שיש לו מתירין שהוא חשוב ואיו בטל, האם הוא דומה בזה לדברים החשובים ה"ל   .לד
 ?או לא, ומה הטעם

) מה הביא הב"י לדון אם ההיתר של פל אחד מהם לים הוא רק להאה או גם לאכילה, 1  .לה
 ועל מה מבוסס הדיון?

 פסק להלכה? ק הרמב"ם, ואיך) איך פס2

ה מה הדין אם הפילו לים בידים בשוגג או במזיד, קודם שודע התערובת או אחר כך, ומ  .לו
 הטעם?

 ולכל מקום שהוא אבוד? ) האם צריך דוקא שפל לים או גם להר עמוק 1  .לז

 מש רק חתך או תרסק?) מה הדין אם לא אבד מ2

 והש"ך בכל הדברים ה"ל; מהי דעת הטור, הרא"ש והרשב"א, השו"ע והרמ"א, הט"ז   .לח

  ) אם אכל אחד מהם בשוגג או במזיד, קודם שודע התערובת או אח"כ, האם הותרו כולן?1
  ) והאם גזרין שוגג אטו מזיד?2
 ברית או לגוי או לכלב, ומה הטעם?) והאם גזרין שמא יאכיל לבן 3

לומר שזה שפירש ) מה הדין אם לא אכל ולא אבד רק פירש אחד מהם, האם או תולין 1  .לט
 מה ביאר הרשב"א על כך?הוא האיסור, ו

סור ) ומה הדין אם פירש אחד מהן ותבשל או תערב עם דבר איסור בעין שאיו בטל וא2
 מדאורייתא, והטעם?

 שים, ומה הטעם?אחרי שהותר, האם מותר לאכול כל אחת ואחת לבדה או רק שים   .מ

 צריך לאכול בבת אחת? ואם תערבו שתים או שלש כמה  .מא

 הטעם?) האם מותר לאדם אחד לאכול הכל שתים שתים, ומה 1  .מב

  לאדם אחד?) ומאי שא מחתיכה שאיה ראויה להתכבד שיש מתירים לאכלה 2

 ומה הטעם? האם מותר לשי בי אדם לאכלם כולם בבת  אחת,  .מג

 



  ?והאם מותר לפזרן גם לכתחילה) 4

  ?ומהי דעתם, ש"א והרא"האם נחלקו בדבר זה הרשב, בהפרישן ונתפזרו כולן .לא

, האם הביצה מותרת, יהןנמה הדין בתרנגולת טריפה שנתערבה בכשרות ונמצא ביצה בי  .לב
 ?ומה הטעם

  ?ד דביצה חשיב דבר שבמנין"ומה הדין למ) 2
    

        סעיף זסעיף זסעיף זסעיף ז

נפל ו, שנתערבו באחרים, שאינן בטלים מחמת חשיבותן, ל"בעלי חיים ובריה וחהר) 1  .לג
  ?ומה הטעם והנימוק, האם הותרו כולן, מעצמו אחד מהם לים

  ? אם השנים מותריםה, ומה הדין אם נתערב עם שנים ונפל אחד מהם לים) 2
  ?ע ובכל דבר סגי בנפל אחד מהם לים או דבעינן שנים"האם לכו) 3

ל "האם הוא דומה בזה לדברים החשובים הנ, דבר שיש לו מתירין שהוא חשוב ואינו בטל  .לד
 ?ומה הטעם, או לא

, י לדון אם ההיתר של נפל אחד מהם לים הוא רק להנאה או גם לאכילה"מה הביא הב) 1 .לה
 ?סס הדיוןועל מה מבו

 ?ואיך נפסק להלכה, ם"איך פסק הרמב) 2
ומה , קודם שנודע התערובת או אחר כך, מה הדין אם הפילו לים בידים בשוגג או במזיד  .לו

 ?הטעם
 ?האם צריך דוקא שנפל לים או גם לנהר עמוק ולכל מקום שהוא אבוד) 1  .לז

 ?מה הדין אם לא נאבד ממש רק נחתך או נתרסק) 2
 ; ל"ך בכל הדברים הנ"ז והש"הט, א"ע והרמ"השו, א"והרשבש "הרא, מהי דעת הטור .לח

האם הותרו , כ"קודם שנודע התערובת או אח, אם נאכל אחד מהם בשוגג או במזיד) 1
  ?כולן

  ?והאם גזרינן שוגג אטו מזיד) 2
 ? ומה הטעם, והאם גזרינן שמא יאכיל לבן ברית או לגוי או לכלב) 3

האם אנו תולין לומר שזה שפירש ,  פירש אחד מהםמה הדין אם לא נאכל ולא נאבד רק) 1 .לט
 ?א על כך"ומה ביאר הרשב, הוא האיסור

ומה הדין אם פירש אחד מהן ונתבשל או נתערב עם דבר איסור בענין שאינו בטל ואסור ) 2
 ?והטעם, מדאורייתא

 ? ומה הטעם, האם מותר לאכול כל אחת ואחת לבדה או רק שנים שנים, אחרי שהותר  .מ
 ?בו שתים או שלש כמה צריך לאכול בבת אחתואם נתער .מא
 ? ומה הטעם, האם מותר לאדם אחד לאכול הכל שתים שתים) 1 .מב

  ? ומאי שנא מחתיכה שאינה ראויה להתכבד שיש מתירים לאכלה לאדם אחד) 2

 ?ומה הטעם, האם מותר לשני בני אדם לאכלם כולם בבת  אחת  .מג
  
  

 ז"תשעחומר הנלמד בחודש חשון שאלות הנוגעות למעשה ב

 ז-ד הלכות תערובות סימן קי סעיפים א"יו
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 .÷ì÷ùîá íúåð÷ì úåìéâøäù úåøéô ,íéããåá íéðå÷ùëå ,øôñîá íéðå  .א

1. äìøò ìù ãçà éøô íäá áøòúð ,úåøéôä ïéã äî . 

2. äøùë àì úçà äìéáç ïäá äáøòúðù íéðéìáú úåìéáç ïëå ,ìëä ïéã äî. 

]ñ"à ,ù"÷ñ ê"è ,ôù"÷ñ ã"á[ 

à.îøä úòãì "ìéèá ãîåàá íéîòôìå ïéðîá øëîð íéîòôìù øáã à  ,ùøäîä úòãì ìáà" øëîð íéîòôì íà íâ ì

ìéèá ãîåàá ,ùøäîä úòãì íâ íðîà"ïéðî àåä åúøéëîáù øáã ÷ø äæ ì , íúåà úåð÷ì àåä úåìéâøäù íéøáã øîåìë

úåãéçéá ,íúåáéùç úà øéãâî äæù ,ð íéîòôìù àìàãîåàá íâ íéøëî ,úåìéáçá íúåà íéðå÷ù íéøáã ìáà , úåìéáçäå

íäìù øôñîä äæ ,à"íúåáéùç úîçî àåä íäìù ïéðîäù øîåì à ,íúåà íéç÷åìù äøåöä äæù àìà , äð÷ù éî ïëì



åãëå ä÷éøôô úåìéáç äîë ,'øùëä àìì äéä íäî ãçàå ,åãëå úéòéáùî àåäå ,' ïéðîáù øáã ïðáøã øåñéà íâù åìéôà

èá àììé ,]ôùá øàåáîë"÷ñ ã"á ,÷ ïîéñ éúéìôäë àìã '÷ñ"à[à "ìéèá àìù ïéðîáù øáãë åáéùçäì à . úåøéô ïëå

ì÷ùîá àåä íúåà úåð÷ì úåìéâøäù ,ãçàå ãçà ìëì úåáéùç ïéà äæáù ,øôñî éôì äðå÷ íéãéçé äðå÷ùë íà íâ , åðéà

ïéðîá úåð÷ì íéîòôì úåìéâøäù íéøáãì  áùçð ,ðôî åðéà ïàë ïéðîäãåúåáéùç é. 

 

 . äìøò ìù âåøúà ,áëøåî åà ,íéøçà íéâåøúàá áøòúðù  .א

1. úåëåñ éðôì íéâåøúàä ìë ïéã äî ,úåëåñ éøçà íðéã äîå. 

2. âåøúàä ìù åøåãéä úîøá ïéãä éåìú íàä. 

3. åìëåàì ÷ø äöåø ïéáì äåöîä úà âåøúàá íéé÷ì äöåø íà ïéá ÷åìéç ùé íàäå. 

4. úåøð øàù íò áøòúðù äëåðç øðá ïéãä äî. 

5. íéøçà úåôåòá áøòúðù äôéøè óåò ïëå ,àåä äæéà òåãé ïéàå ,ìèáúî íàä. 

6. íéìòôîì íéçåìùî åà úåìåãâ úåæéøàá áøòúð íà äæá ìãáä ùé íàä , úåøëîðä úåé÷ùá áøòúðù åà

úåéåðçá. 

7. äèéøîä øçà ÷ø åà úåöåðä úèéøî éðôì äèçùîá úåôåòä åáøòúð íà äæá ìãáä ùé íàä. 

8. áäæ úëéúç ïëå  , åàíéùèåìî íðéàù íéîåìäé ,äøæ äãåáò íå÷îî íéòéâîù ,íéøçàá åáøòúðå , ïéã äî

ìëä. 

9. äëéúç íúñ äáøòúð íà ïéá ìãáä ùé íàä ,íéåñî ìãåâ éôì úåðëåî øáë úåëéúçä ìëù åà. 

10. úåîåã úåøçà úåòáèá äáøòúðù äøæ äãåáò íå÷îî áäæ úòáèá ïéãä äî. 

]ñ"à ,îø"òøú ïîéñ à"ñ â"à ,è"÷ñ íù æ"æ,øâä øåàéá "íù à ,ôù"÷ ïîéñ ã"÷ñ à"æ[ 

á.îøä "ìéèá àì úåðîì åëøãù úàù áúë à ,éìèá àì íéáåùçä íéøáãù øáçîä ìò ÷ìåç åðéà úåèùôá . éî ïëìå

íéøçà íéâåøúà êåúá äìøò ìù âåøúà åì áøòúðù ,îøä úòãì" éðôì íéâåøúà ìù úåîë íéðå÷ íà íâ äøåàëì à

úåëåñ ,éôàå ' íéðå÷ù íéâåøúàúåàñôå÷á ,î"ïéðî éôì íúåà íéøëåî î ,ìèá àìå. 

áåùç øáã àåä íàä ããîð ìëäù øáçîä úòãìå ,àåäù äî éôì âåøúà ìë íéáéùçî íà ïåãì ùé , øãåäî âåøúàå

ìéèá àì ãåàî áåùç áùçð íéøçà íéâåøúàì ñçéáù , áåùç äéäéù êéøöù àìà íéøçàì ñçéá ããîð åðéàù åà

åúåäîá ,åðéàù øùôà àìéîîåìéèáå áåùç øáã  .îøáå" à]òøú ïîéñ"ñ â"à[ äàðäá øåñà àåäù äëåðç øðù áúë 

íéøçàá áøòúðù ,ìéèá àì ïéðîáù øáã àåäå øçàî ,èáå" æ]÷ñ íù"æ[ì÷ùîá íéøëîð úåøðù åìéôàù áúë  , øçàî

äëåðç øð äæå ,ìéèá àì ïéðî éôì àåä äëåðç øðå .úåàå ùîî ïéî åúåàù øáã åìéôàù åéøáãá øàåáî øëîð øáã å

ì÷ùîá ,ìéèá àì øôñî éôì äðîð áøòúðù åîöò øáãäå øçàî ,àå"ä ë"äìøò ìù øãåäî âåøúà ä , íúñù åìéôà

ì÷ùîá íéøëîð íéâåøúà ,ìéèá àìå ïéðîì áùçð ì÷ùîá øëîð àì äæ âåøúàå øçàî . 

îøá øàåáî ãåò"ïéðîáù øáãì áùçð øáãä øùàëù à ,òå éøçà íà íâ"åì äéäé àì ìèáúéù éúåáéùç ìë øáë  ,

åæ äðùá åéìò åëøéáù âåøúà ïåâëå ,åúåöîì éåàøù äæ úåáéùç úîçîù øîàð íà ,éãéçé øëîðå ,ïéðîì áùçð ,

äìéëàì ÷ø íéãîåòù íéìåñô íéâåøúà êåúá áøòúðùë ,íìåë úà ìùáì äöåø åéùëòå äìòî ìë íäì ïéàå , ïéðòìå

äìòî ìë øùëä âåøúàì ïéà äìéëà ,î"ìèáúé àì î ,îë úìòî ìë ïéà íäìù íéøçà úåøðá áøòúðù äëåðç øðù å

ïéðî ,äìòî ìë åì ïéà äæì ñçéá úåøðä øàù íò í÷éìãäì åéùëò äöåøù äëåðç øðå ,î" åì äéä úáåøòúä éðôìå î

ìéèá àì ïéðî úìòî .òøä åøàéá ïëå"íù à ,îøä úòã äæá íéðåøçà äîë ãåòå"íù à ,äòùá øàåáîë"ë÷ñ íù ö"ã ,

èäë àìã"å æøâä"ìéèáå åôåñ øúá ïðéìæà áåùç åðéàù ïôåàá øáë äéäé ùåîéùä ìë íà úîàáù íéøáåñù à. 

ïéðî éôì íúåà íéðå÷ù úåìéâøäù íéøáã íðîà ,ïéðîá ÷ã÷ãî åðéà äìåãâ úåîë äðå÷ù éîù àìà , äôéøè óåò ïåâëå

úåøéùëá äáøòúðù ,øôñî éôì ÷ø åúåà äðå÷ ìéâø íãàù ,äæ úà íéðå÷ íéøçåñä ìáàì÷ùî éôì  , äæ íà ïåãì ùé



ïéðîä úåáéùç úà òøâî ,ãîåàá íéîòôìù øáã ìù äøãâä úåçôì åäæù åà , äéäé ããåáä íãàì ñçéá úåçôì ïëìå

îøä ú÷åìçîá éåìú"ùøäîäå à"ïéðîáù øáãì áùçð íàä ì ,åëìù åà" ããåáä íãàì ñçéá éë ïéðîáù øáãë áùçé ò

ïéðîá äðå÷ ãéîú ,ìéèá àìå áéùçå .- ìáà  éôì äæ æàå úåôåò ìù úåîìù úåæåøà úåìéáç íéøëåî íéîòôì íà

ì÷ùî ,ïéðî åðéà éàãå åîöò øáãä ,åëì éåöî àåä íàå"ïéðî íù ììë óåòä ìò ïéà ò. 

íéèåçù úåôåò äðå÷ù ããåá íâ ìòåôáù äî íà ïåãì ùé íâ ,óåò é÷ìç åà ,íåìùúì äæ úà íéì÷åù , áùçð äæ íàä

ì÷ùî éôì äð÷ðù ,÷ø äæù åàïéðî éôì äð÷ìù åúåáéùç úà òøâî åðéà ìáà íåìùúì äøåö . 

î øôñî éôì íéðå÷ù åìéôàù ïåãì ùé êãéàî íðîà"ë äæù éðôî åðéà ïéðî éôì äðå÷ äðå÷äù äæ î"áåùç ë , àìà

÷ìçúîù ìåãâ øáã ìëù ,úåîë íúñ íéðå÷ àì ,åãëå úåôåò ìù øãåñî ïéðî íéðå÷ ïëìå 'êøåöä éôì. 

úåìéâøäù áäæ ïëåì÷ùî éôì åúåà íéøëåîù àåä  , úåëéúçá áøòúð äøæ äãåáò ìù úåîå÷îî òéâîù áäæ úëéúç íà

úåøçà ,ìèáúé äëéúç íúñ àåä íà ,íéåñî ì÷ùî ìãåâ éôì úåðëåî øáëù úåëéúç ìáà ,úåãéçéë ïúåà íéøëåî øáë ,

ì÷ùîä àåä  êøòäå íåìùúä úøåö ÷ø ,ïéðîáù øáãì áùçðå .-áäæ úòáè ïëå  ,ùëú åàáäæ éèé , íéòéâî í÷ìçù

äøæ äãåáò ìù úåîå÷îî ,åáù áäæä ì÷ùî óåøéöá àåä íäìù øéçîäî ÷ìçù åìéôà , ãöî àì àåä åúéð÷ ø÷éò ìáà

ì÷ùîä ,ìèá àìå ïéðîáù øáãì áùçðù øîåì ùé ïëìå. 

úåöåðäî íúåà å÷éð øáëù éøçà úåôåòä úà íéðå÷ùë ÷ø äæ ìëù àìà ,÷éð éðôì äèçùîá åáøòúð íà ìáà éîéðô éå

 øàåáî úåöåð úøñäå]ôùá"÷ ïîéñ ã"÷ñ à"æ[ìèáå áùçð åðéà ïéðîáù øáãì íâ ìåãâ äùòî øñåçîù  .- øùôàå 

îôá øàåáîù ñåàî íâ àåäù øúåé òåøâ ïàëù" â]áùîá"÷ ïîéñ æ"÷ñ à"å[äëá ïéðîáù øáãá íâù " åì ïéà â

ìéèáå úåáéùç. 

íéùèåìî àì íéîåìäé ïëå ,íå÷îî ãçà íäá áøòúðùäøæ äãåáò  , úìòî åì ïéà äøåàëì ìåãâ äùòî øñåçîå øçàî

áåùç øáã ,ø÷é øáã äæù åìéôà íúåà åùèéì øáë íà åìéôàå , äøåàëì ìãåâ àìà ïéðî éôì íúåà íéðå÷ àìå øçàî

ìéèáå ïéðîáù øáã úìòî åì ïéà ,öå"ò. 

 

 .éøëð òâð íäî úçàáù ïéé úåéáç ,àéñäøôá úáù ììçî åà  .ב

1. ïìåë ïéã äî. 

2. äå úåìåãâ úåéáçì úåðè÷ úåéáç ïéá äæá ÷åìéç ùé íà . 

3. øùë àì ä÷ùî íò ãçà ÷åá÷á íäá áøòúðù úåà÷ùî ìù íé÷åá÷á ïëå ,ìëä ïéã äî. 

4. úåðéé åáøòúð íà äæá ìãáä ùé íàä  ,íéôéøç úåà÷ùî åà ,úéæ ïîù åà ,ìéâø ïîù åà ,íéðè÷ åà íéìåãâå ,

íéì÷ úåà÷ùî é÷åá÷á íúñ åà ,úåéçô åà  . 

5. ïëåúåøçà úåòáèîá äáøòúðù äøåîç äèåøô ìù òáèîá ïéãä äî . 

]ñ"à ,ù"÷ñ ê"ã ,ìùî"ô î"äìéòîî æ[ 

â.éìèá àì úåìåãâ úåéáç ÷ø øáçîä úòãì  ,íúåáéùç úîçî àåä éìèá àìù äî ìëã , úåìèá úåðè÷ ïëìå] øàåáîë

ùá"÷ñ ê"ã[ .îøä úòãì ìáà"ìéèá àì ïéðîáù øáã ìëù à , äãåäé ãéá áúë]ñ øö÷÷"ã[ àì úåðè÷ úåéáç íâù 

éìèá. 

íéáåùç úåà÷ùî é÷åá÷áá ÷ø äæ ìë äøåàëìù àìà ,íäî ãçàá úáù øîåù åðéàù éî òâðù íéðè÷ ïéé é÷åá÷á ïåâë ,

åãëå ø÷éì é÷åá÷á åà 'äæéà òåãé àìå øùëä àìì íäî ãçàù .íéìåãâ äéúù é÷åá÷á ìáà ,ëå" äéúù é÷åá÷á ù

åáøòúðù úåéçô åà íéðè÷ ,íäî ãçàåøùëä àìì  ,éôà 'ïéðî éôì íúåà íéðå÷ù ,åúåáéùç íåùî åðéà , äæù àìà

øëåñ úìéáçù åîëå äøåöä ,åãëå ä÷éøôô úìéáç åà ,'à"åëåúáù äî àåä ø÷éòäã ïéðîì åáéùçäì à , íéøáã ùé ÷øå

ì÷ùîá àåä íúçé÷ì úøåöù ,äìéáçá äæ äøåöäù åìàë ùéå ,úåáéùç äîöò ãöî äì ïéà äîöò äìéáçä ìáà ,ä" ä

éôà íéìéâø äéúù é÷åá÷á åà úåéçô 'åúåð÷ì äøåöä äæ àìà åúåáéùç éðôî åðéà ïéðîá íúåà íéðå÷ù .àùî" ë



åãëå íéø÷é ø÷éì é÷åá÷á ,'ïéðî éôì åúåà íéðå÷ù äáéñä ,åîöò ãöî úåáéùç ùé ãçà ìëì éë , õéî é÷åá÷á ïëìå

åãëå 'áåùç úåðééå ø÷éì é÷åá÷á ìáà íéæâøàá íúåð÷ì íâ ïúéðãéçéá ÷ø íéøëîð ãéîú íé , øáã íù ìá÷î ïëìå

ïéðîáù .öå"ò. 

íéøçà íé÷åá÷áá úéòéáù ìù ìéâø ïîù ÷åá÷á åì áøòúðù éî ïéá ÷ìçì ïåãì ùé ïëå ,éôàù ' úåð÷ì úåìéâøäù

åúåø÷éå åúåáéùç úîçî åðéà ïéðîá íúåà , íéðå÷ åúåø÷é úîçîù íéøçà ïéá úéæ ïîù ÷åá÷á åì áøòúðù éî ïéáì

 åúåàøôñî éôì. 

êøò íäì ïéà íéðè÷ úåòáèîù éàãåù úåøçà úåòáèîá äáøòúðå äøåîç äèåøô ìù òáèî åì äéäù éî ïëå ,î" î

ïéðîá ÷ø íééåìú íä. 

åîöò ïéðîä úîçî äìòî íäì ïéà íäìù ïéðîä ìëù øùôà êãéàî , íåëñì òéâäì àöîú éëéä äæ àìà ãçà ìë ìù

íéåñî ,èî ìëì íåëñå ïéðî ùéù òéâî äæåòá ,åìù åîöò êøòä ãöî åðéà ìáà ,åúåà íéðåî ïëìù ,ìîáå" î]ô" æ

äìéòîî[ïéðîáù øáã áåùç òáèîù áúë  ,åîöò ãöî éåùå êøò íâ åì äéä íäìù òáèîù øùôà íðîà .öå"ò. 

 

äéôàîá úåéðîçì åà úåìç äð÷ ,çñôä åéìò øáòù õîåçî çî÷î äôàð íäî ÷ìçù åì òãåðå , ìù çî÷î åà  .ג

ùãç. 

1. íðéã äî. 

2. úéáá úåìç äôàù éî ïëå ,äìç úùøôää ìù ÷öáäî äúôàð úåìçäî úçàå ,ïäî åæéà òãåé åðéàå , ïéã äî

úåìçä ìë. 

3. äúééôà éðôì äî ïîæ äúäùù äöî ïëå  ,çà äúåà åôàå"úåöîä øàù íò ãçé ë ,úåöîä ìë ïéã äî , ïëå

õîç ìù úåöî úìéáç ïäá äáøòúäù çñôì úåøùë úåöî úåìéáçá ïéãä äî . 

4. íàäâ ÷ø ç÷åìù éî ïéá äæá ìãáä ùé  'øãñä ìéìì úåöî ,ãé úåöî çñôä ìë ìëåàù éî ïéáì åà. 

5. íéðè÷ íé÷úîî ïëå ,íéðè÷ íéãìå÷åù éðéî ìëå ,ïéðî éôì íéããåá íøëåîì úåìéâøäù , ãçà íäá áøòúðå

øùëä àìì ,íðéã äî. 

6. íéøåñà úåîå÷îî äøòùù úéøëð äàô ïëå ,úåøçà úåàôá äáøòúäù , ïéã äîúåàôä ìë. 

7. àñë ïëå ,ñåë ,åãëå øéñ ,'øð úáù áøòá íäéìò å÷éìãäù ,íéøçàá åáøòúð äáëðù éøçàå ,íðéã äî. 

]ñ"à ,÷ñ øö÷ äãåäé ãé"ã, ç éåìä úéá"ì á"å úåà ä ,'øâä øåàéá"÷ñ à"à ,ïúðåäé äèî[ 

ã.äòá ìù úåøëë ÷øù øàåáî øáçîá "éìèá àì á ,éôìå"äéôàîá úåìç äð÷ù éî æ ,éôà 'ìç íúøåöá úåãçåéî úå

åãëå ,'çñôä åéìò øáòù çî÷î äôàð íäî ãçàå ,ùãç ìù çî÷î åà ,éôà 'äôàð øáëù éøçà ÷ø åì òãåð äæù ,î" î

äìéèá äìçä .úåìç úéáá äôàù éî ìáà ,äìç úùøôä ìù ÷öáî äúéä íäî úçàå ,ùãç çî÷î åà , åéìò øáòù åà

çñôä ,çð øáëù äéôàä éøçà ÷ø úáåøòúä òãåð àì íàìèá àì áåùç øáãì áù. 

îøä úòãì ìáà"ìéèá àì úåðîì åëøãù ìëù à , äãåäé ãéá áúë]÷ñ øö÷"ã[â íåúçð ìù úåøëë íâù "ìéèá àì ë. 

úåéðîçì úåðçá åáøòúð íà ïåãì ùéù àìà ,çñôä åéìò øáòù õîç íéôåàù äéôàîî ï÷ìç ,éôà ' ïä úåéðîçìäù

úåðè÷ , ÷ø íéðå÷ úåéðîçìù àéä úåìéâøäå øçàîøôñî éôì ,ìéèá àìå ïéðîáù øáãì áùçð íàä . íé÷úîî ïëå

íéããåá íúåà íéøëåîù úåìéâøäù ,éôà 'íéðè÷ íäù , àìå ïéðîì áùçð íà ïåãì ùé øùëä àìì ãçà íäá áøòúðå

ìéèá ,ìéèá àì ïéðîá ÷ø øëîðù äî ìë àìù åà ,íéìèá íðéà êë íéøëîð íúåáéùç éðôîù íéøáã ÷øå. 

ìù úåöî úìéáç êãéàîçñô ìù úåöî úåìéáç ïéá äáøòúðù õîç  ,úåìéáçá úåøëîð úåöîå øçàî , úåìéáçä íâå

úåöî øôñî éôì úåòá÷ð ïðéà ïîöò ,ì÷ùî éôì àìà ,íéìèá . äî ïîæ äúäùù úçà äöî äéôàîá áøòúð íà ïëå

äéôàä éðôì ,ìèáúú úåöî øàù ïéá. 



âää úà äðùî øãñä ìéìì úåöî ùåìù íéøëåîù äî íà ïåãì ùéåäøã ,âçä ìëì ãé úåöî êéøö àìù éîù äæ íöòù ,

úåöî ùåìù ÷øå äðå÷ øãñä ìéìì ÷øå ,úåáåùç ïä úåöîäù ïîéñ åîöò äæ , àì ãé úåöî çñôä ìë ìëåàù éîù àìà

ïúåà äðîéù êééù ,ïéðîì ïééãò áùçð ìáà ,íéùðàä éâåñ éôì ÷ìçúî äæ úîàáù åà. 

 íéðå÷å øçàî äéðîçìù øîåì äåîú úö÷å ÷åçãåøôñî éôì ãéîú åúåà , äéåùù äöîî øúåé íéùðàì åëøò ø÷éå áåùç

ðá ìöà äúåáéùçå"øúåé äáøä à. 

úáù úåøð úáù áøòá åéìò çðåäù àñë ïëå ,íúåà åøéñä úáùä òöîàáå ,úåàñë øàùá áøòúðå ,éôà ' àñë àì äæ íà

ë"áåùçå ãçåéî ë ,èá àì åúåáéùç ùé äãéçé ìëì éë øôñî éôì íéðå÷ äæå øçàîì. 

øòá øð å÷éìãä íà ïëå"ñåë êåúá ù ,äøã÷ éáâ ìò åà ,çàå"úåøçà úåøã÷å úåñåë øàùáä áøòúð ë , ñåëá ïåãì ùé

îøä úòãì úåçôìù äîöò ãöî äáåùç àéäù åæë"ìéèá àì à ,ïéðîë áùçðã. 

êéøöù úåáéùçä úãéîå úâøã äî ïééòì ùé øáçîä úòãìå ,ñåë ìò ïééòìå ïåãì ùé íðîà ,àñë ,äøã÷ ,íäéîåãå , ïëå

åðîî úåîë íúñ íéðå÷ àì éë àìà äìòî åì ïéàù øùôà ìáà ïéðîá íéðå÷ù øáã ìë  ,åãëå íééô÷ùî åîë ' íéðå÷ù

øúåé àìå ãçà ÷ø êéøö éë ãçà ,úåøçà úåàôá äáøòúðù íéøåñàä úåîå÷îî äøòùù äàô ïëå , àìå øçàî íàä

ïéðîì áùçð äîë íéðå÷ ,å äîë êéøö àì éë ÷ø äæ ìëù åà ãçà ÷ø àåä åúééð÷ úøåöå úåäî ,ãçà íéðå÷ ïëìå , ìáà

ïéðî úìòî åì ïéàå ïéðîáù øáã ìù úåáéùçå úìòîì øåù÷ àì. 

 éåìä úéáá øàåáî ïëå]ç"ì ïîéñ á"å úåà ä'[ùéä úòã àéáäù "  íúåð÷ì àéä úåìéâøä íéîòô áåøù øáã ìëù ù

ïéðîáù øáãì íéáùçð íðéà éãéçé ,øîåìë ,íéô÷ùî äðå÷ù éî ,ïçìåù ,åãëå ,' ïéðîä úîçî ãçà åúåà äðå÷ åðéà

åìù ,òå ãçàî øúåé äðå÷ àì éë àìà"ïéðîáù øáã øîàð àì æ , åúåà íéðå÷ù øáã ìò ÷ø øîàð ïéðîáù øáã ïéã ìëå

úåîëá ,ïéðî éôì åúåà íéðå÷å ïéðî åæ úåîëå ,íù åéøáã øàéáå , éðôî ììë åðéà ìèá àìù íòèä ïéðîáù øáãù

åúåáéùç ,ìàìèáúäì ìåëé åðéà åðéðî äáøîå ìéãâî àåäå øçàî åá áøåòîä øåñéàä ïéðî àåäå øçàî à ,àå" åðéà ë

úåáéùçá ììë éåìú. 

ïë åðàöî àì íé÷ñåôä ìëá úåèùôáù àìà  ,äéááù øúåéáå"îøä éøáã úåèùôáù íòèä äæù øàåáî ì" øàåáî à

ìèá àì åðéîá ÷ø ïéðîáù øáãù ,øâä øåàéáá àéãäì øàåáî ïëå" à]÷ñ"à[îøä úòãá " åæ àøáñ êééù åðéîá ÷øù à

ïéðîä ìéãâîù ,àäá àä ùîî éåìú íàå ,à"åðéî åðéàì åðéî ïéá ïéðîáù øáãá å÷ìéç àìù íé÷ñåôä ìëù éàãå ë , àì

ñ"åæ àøáñå ÷åìéçì ì ,àå"ò øãâåîù øáãä úåáéùçá éåìúù ïèùôë íéøáãä ë"ïéðîá åúåà íéðå÷ù äæ é. 

ìçì ïééãò øùôà íðîàùøäîä úòãå éåìä úéáä éøáãë àì íà åìéôàù øîåìå ÷"ì ,î" äæë øáãá ÷ø êééù ïéðî î

ïéðîá øëîð åîöò àåä ÷øå ïéðîá øëîð åðéà åðéîù åìù úåìéâøäù , ïéðîá øëîðå åðéî ìëî äðåù àåäù åîöò äæù

áùçð àåä äæá ,ïéðîá øëîð åðéî ìëù øáã ìáà ,äæá äìòî ìë åì ïéà. 

úåéðîçì øîåìë ,çúåì ,íé÷åá÷á ,úåñåë ,íéøéñ ,åãëå ,'äìòî ìë íäì ïéà íúøåö äæ éë ïéðîá íéøëîðù , úåøð ìáà

ì÷ùîá äæ úåøð úøéëî úøåöù äëåðç ,ïéðîá íéøëîð åìà úåøð à÷åãå ,éìèá àìù úåáéùç ìò äøåî äæ , âåøúà ïëå

ì÷ùîá øëîéì øåîà àåä éøô àåäù äî ãöîù ,úåëåñ éøçà øëîé äëëå ,ù äî ìëå àìà ì÷ùîá øëîð àì úåëåñ éðôì

åúåáéùç ììâá äæ ãéçéá ,ìéèá àì ïéðîáù øáã øîåì êééù äæá ÷ø .] ïîéñä úìçú ïúðåäé äèîá áúë åæ àøáñ ïéòëå

ééò"ù[  . 

 

 . åãëå íéìôåå 'úåìéáçá íéøëîðù ,äìéáçä ìò áåúëù ïéðîä éôì íéøëîð íä äìéáçä êåúá íâ ìáà  .ד

1. á øùëä àìì äìéáç äæë äáøòúðúåìéáç øàù ïé ,ïðéã äî. 

2. íéøùë àì íéìôåå åáøòúð äîöò äìéáçä êåúá íà ïéãä äî. 

3. úåéìáè ïëå ,úåôåøú ,íéøåãë ,åãëå íéðéîèéå ,' éôì íéããåá ÷ø íúåà íéç÷åì ìáà úåìéáçá íéøëîðù

øôñî ,íéøùë íðéàù äìàë íäá åáøòúðå ,ìëä ïéã äî. 



4. äîùì àìù äååèðù ìéâø úéöéö èåç ïëå ,àìì åàúëîñåî úåøùë  ,íéøùë úéöéö éèåçá áøòúðå , äî

íðéã. 

5. úåøçà úåìéáçá úåøùë àì úéöéö éèåç úìéáç äáøòúð íà ïéãä äî . 

]ñ"à ,òø"åùä ìò à"åà ò"é ïîéñ ç"à[ 

ä.ïéðî åì ùé æà íâ ìáà äìéáçá äð÷ðù äæë øáãá ïåãì ùé  , íéìôååä øôñî õåçá áåúëù íé÷úîî úåæéøà ïåâë

åãëå 'íäá ùéù ,øôñîá íéããåá íéð÷ð íéçåúô íäùëå ,ïéðî úåáéùç íäì ùé äìéáçá íäùë íâ íàä , ïéðîäù åà

äëá"åá ùé äîë êøòá øòùì ÷ø äæù ì÷ùî åîë àåä â , úåìåãâ úåæéøà ïéáì úåæéøà íúñ ïéá ÷åìéç ùé íàäå

úåãéçéá íúåà øåëîì ïéàù íäéìò áåúëù. 

úåéìáè úìéáç ìëá ïåãì ùé ïëå ,íéøåãë ,ëååã ,'íúåà ç÷åì íãàùë ìòåôá ìáà äìéáçá íéøëîð íðîàù , ÷ø ç÷åì

ïéðî éôì ,ïéðî ìù úåáéùç ìá÷î ïë úîçî íàä ,ïéðî ìù äìòî åì ïéà úîàáù åà ,úåîë ó÷ùî íöòá ïéðîä éë ,

úåéìáè éúù ç÷é úåîëäî éöç ìéëú äéìáè ìë íàù êëì ïîéñäå ,ïéðîì áùçð åðéà àìéîîå. 

øáã ìò ïåãì ùé ïëåúåáéùç åì ïéà ãáì àåäùëù  ,úåáéùç åì ùé äìéáçá àåäùë ìáà , úìéáç åì áøòúðù éî ïåâë

 úåøùë ïéá úåøùë àì úåéöéö{îëàå ìåèéá ììëá äæá êééùù íéøáåñäì"ì ,}ë åì ïéà ãçà èåçù éàãåù" ë

úåáéùç ,äìéáçë äæ úà íéðå÷ù ãéîú úåìéâøä ìáà ,ïéðî éôì äæ úà íéðå÷å ,î äæù àøáúñîååúåø÷é éôì ùîî ïéð ,

î"äìéáç àåäù éøçà ÷ø øöåð úåáéùçä ìë î ,äëá íà"ïéðî ìù äãéçéë úáùçð ïë äìéáçä â ,ìéèá àìå .òøáå" à

]åù"åà ò"é ïîéñ ç"à[áúë  ,íéøùë íéèåç ïéá äîùì àìù äåèðù èåç áøòúð íàù ,ìèá àìù øùôà , øàåáî

éôàù åéøáãá 'ïéðîáù øáãì áùçð ãçà èåç. 

ù øùôàåéôà 'úåéöéö äøùò ùù ìù äìéáçá íéèåçä úà íéøëåîù åðéðîæá , éðôá ïéðîì ãçà ìë áùçðù éàãå äæá

åîöò ,úéöéö úåôðë òáøàä ìëì êéøö ãçà ìëåù øôñî éôì àéä äéð÷ä éë ,äìéáçá êë çðåî äæù àìà , ìë ìáà

åáù íéãéçéä øôñîä úîçî àåä äìéáçä úåäî ,áéùç åîöò éðôá ãçà ìëì ùé äæáåúå. 

òøá øàåáîå" à]ðä"ì[éôàù  'à ìèá åðéà èåçäù àîéð íàù" åðéàå íúñ èåç äæ éøäù ïéðî ìù úåáéùç ìë åì ïéà ë

øùë ,î"ïéðî ìù úåáéùç åì äéäé æàå úéöéöì øùë äéäé ìèáúé íàå øçàî î , ïéðî ìù øáãë áùçð åéùëò øáë

ìèáå. 

ä ïëìå"øùë âåøúàù øîàð íà ä ,ëå"åîöò éðôá åúåà íéðå÷ åúåáéùç úîçîù ïéðîáù øáãì áùçð øãåäî ù , íà

íéøùë íéâåøúà êåúá äìøò ìù åà áëøåî âåøúà áøòúð ,éôà 'ìèá åðéà íàù , àåä éøäå ïéðî ìù úåáéùç ìë åì ïéà

éøô ìëë ,î"ìåèéáä éøçà ïðéìæà î ,ìèá àì ïëìå .]éøåëéáá ìáàëøú ïîéñ á÷òé "÷ñ å"â[ áëøåîä âåøúàù áúë 

ìèá íéáëøåî íðéàá áøòúðù. 

 

å .øéòá úåøéô úåéåðç äîë ,øùëä íò ïáåø ,øùëä éìá ïèåòéîå. 

1 .åæéàá øëåæ åðéàå ïäî úçàá úåøéô äð÷ ,åðéã äî. 

2 .äçâùä àìì úåøëåî úåéåðçäî ÷ìçù òãé íà ïéá ìãáä ùé íàä ,äð÷ ïëéäî çëùå ,âä ïéáì ïìåëù áùçå øéòì òé

äð÷ ïëìå äçâùä íò úåøëåî. 

3 .åãëå äìøò ïäéúåøéô äçâùä àììù úåéåðçäù éàãå íà äæá ÷åìéç ùé íàä ,'äçâùä íäì ïéà ÷øù åà . 

4 .äìøò ìù íéòèîî åìà úåøéôù øåáéöä áåøì òåãé íà ïéá ìãáä ùé íàä ,úàæ òãåé øëåîä ÷øù åà. 

5 . åðéà åîöò øëåîä íà ïéãä äîòãåé ,úåøéôä éòèîî úåøéùé úåøéôä úà äð÷ ìáà , øåáéöì òåãé íîöò íéòèîäå

äìøò ìù íäî äæéà . 

6 .òãåé úåðçä ìòá åà òèîä ìòá ÷øù ïôåàá ,íéðåìéçå íéøëð äáøä åá ùéù íå÷î ïéá ïéãá ìãáä ùé íàä , ïéàù

úåøéôä øå÷î úà øéúñäì ïéðò ìë øëåîì ,øéúñäì ïéðò åì ùéù íå÷î ïéáì. 



]ñ"â ,åæç"øåé à"ì ïîéñ ã"÷ñ æ"à ,é"â-ã ,ë÷ñå"á ,è÷ñ øö÷ äãåäé ãé"æ ,è"øú ïîéñ æ"÷ñ ä"â , òåá÷ íãà úðéá

î"à ,é êåøà äãåäé ãé"à ,ôù"é÷ñ ã"ã  ,ååç"÷ñ íéøåàéá ã"å ,é÷ñ éúéìô"á[  

å.åëìù òåá÷ "äî àåä ò"åäî åîå÷îá øëéð ãçà ìëùë äæ ú ,ç÷ìù éî ÷øå ,ç÷ì ïëéäî ÷ôúñî ,úåéåðç ïëìå , úåøëéðù

øåñéà úøëåî äæéà åîå÷îá ãçà ìë ,øúéä úøëåî äæéàå , íä úáåøòúá íäùëù íéøáã íä íù íéøëîðä íéøáãä íà íâ

íéìèá ,äîå÷îá úøëéð úåðç ìëå øçàî ,úáåøòú ïàë ïéàå ,òåá÷ì áùçð. 

 äîë åá ùéù íå÷îá úåøéô äð÷ù éî ïëìåúåéåðç ,íéðëåã äîë íù ùéù ÷åùá åà ,åú éøîåù íéùðà ìù í÷ìç"î , åà

øùëä íò ÷ø íéøëåîù ,í÷ìçååãëå äìøò ìù úåøéô íâ íéøëåî  ,'úåøéôä úà äð÷ ïëåã äæéàî øëåæ åðéàå , òãé àåä íà ïéá

øùëä àìì úåéåðç ïàë ùéù äìéçúëì ,äìøò ìù úøëåîù úåðç ïàë ùéù ììëá çëù ç÷ìù äòùá íà ïéáå ,éôà ' áåøù

úåøùë úåéåðçä ,áùçðíéøåñà åéúåøéô ìëå òåá÷äî ç÷ìù . 

äçâùä àìì úåøëåîù úåéåðç ïàë ùéù ììë òãé àì ç÷ìù äòùá íâå øéòì àáù çøåà àåä íà ïëå ,éôà ' úåéåðçä áåøù

úåøùë ,íéøåñà åéúåøéô ìëå òåá÷äî ç÷ìù áùçð .]åæçá øàåáîë"ì ïîéñ à"÷ñ æ"à[ 

ô íðùé øùëä àììù úåðçáù úåàãåá òåãé íà ÷ø äæ ìëäìøò ìù íéòèîî úåøé ,åãëå ,' úåøéô ïéîîù òåãé ÷ø íà ìáà

äìøò éæåçà ÷åùá éåöî äð÷ù åìà ,äçâùä àìì íéøëåî åæ úåðçáå , àìì úåðçá íéøëîðù úåøéôäù úåàãåá òåãé àì ìáà

äìøò ìù íéòèîî òéâî äçâùä ,èä úòãì" æ]øú ïîéñ"÷ñ ä"â[ íãà úðéáäå ]î òåá÷"à[ äãåäé ãéäå ]é êåøà"à[ òåá÷ 

øúéäå øåñéà éàãå úåòéá÷ä íå÷îá åðéðôì ùéù íå÷îá ÷ø øîàð àúééøåàã ,÷ôñ ÷ø àåä øåñéàä íà ìáà ,éôà ' íå÷îù

øëéð àåä ÷ôñä ,òåá÷ì áùçð åðéà. 

äçâùä àìì úøëåî úåðç äæéà øëéðå òåãéù åìéôà øîåìë , íå÷îî úåøéôä úà äð÷ úåðçä ìòá íàä ÷ôñ ÷ø äæù øçàî

äìøò ìù , åðéàòåá÷ áùçð ,øúåî ç÷ìù äî äçâùä íò úåøëåî úåéåðçä áåø íà ïëìå . 

ôùá ìáà" ã]é÷ñ"ã[éàãå åà ÷ôñ àåä øåñéàä íà ïéá ÷ìçî åðéàù äàøð  , áåùçì äøéáñ äáéñ ùéå øçàîù øîåìë

äìøò úåøéô íâ äá ùé äçâùä àìì úøëåî úåðçäå øçàîù ,øåñàå òåá÷ì áùçð . 

ò øëåîä ÷ø àì íà ÷ø äæù àìàåìù äøåçñä åäîå äð÷ ïëéäî òãåé åîö , úà øëåîä àéáî ïëéäî øåáéöì òåãé øáãä àìà

äøåçñä ,øùëä àìì øëåîù íéòãåé ÷ø íéùðà øàù ìáà úåøéôä øå÷î äî òåãé øëåîì ÷ø íà ìáà ,ëå" øëåîä øùàë ù

â åîöò"äìøò íä íàä òãåé àì ìáà åòéâä ïëéäî ÷ø òãåé ë ,åìäî øéúñé éàãå òèîä ìòáåäìøò äæ íàä íéç÷ , äî éåìú

øëéð úãâäá íé÷ñåôä å÷ìçðù ,ååçä úòãì" ã]÷ñ íéøåàéá"å ,øòùá øàåáî ïëå"ù é"éô ã"à[ åîå÷îá øëéðì áùçéù éãë 

òåá÷ éðéã åì äéäéù ,ùîî íéøëéð åéäé øúéääå øåñéàäù êéøö ,íøøáì øùôàå ,íìåòá ãçàì òåãéå øëéðù äî íúñ ìáà ,

øëéðì åáéùçî åðéà  ,àôùä úòãì ìá" ã]é÷ñ"ã[ éúéìô ]÷ñ"á[ íãà úðéá ]á òåá÷'[ ùéù òãåéù íìåòá ãçà ùéù ìë 

øåñéà ïàë ,àúééøåàã òåá÷ àåäù òåãéå øëéðì øáë áùçð ,ëå" äãåäé ãéá ë]ë øö÷"è[. 

åçä úòãì ïëìå"äìøò ìù úåîå÷îî àéáî äçâùä àìì øëåîù äæù íäì òåãéù íéùðà íðùé íà ÷ø ã , ç÷ìù éî

ðçäîç÷ì úåðç äæéàî òãåé åðéàå úåéå ,òåá÷ì åáéùçî ,åéúåøéô øå÷î äî øåáéöì òåãé àì íà ìáà , íéòãåéù åìéôà

íøå÷î òãåéå íéèòîäî øùé úåøéôä úà äðå÷ àåäù ,íáöî òãåéå íéòèîä ìòá åîöò àåäù åà , òåãéä  òåá÷ì áùçð åðéà

øëéð åà ,îôä úòãì ìáà"åîå÷îá òåá÷å øëéðì áùçð â. 

 ïëåúåøéôä úà äð÷ ïëéäî òãåé úåðçä ìòá ÷ø íà ,íúåäî òãåé åðéàå , òåãé åìà úåøéô øå÷î àåäù åîöò òèîäù åìéôà

åîå÷îá øëéðù áùçðå äìøò àåäù íéùðà äáøäì ,î"åðéðôì ÷ø ÷ôñä ìéçúî ç÷ì ïëéäî òãåé ç÷ìù øëåîäå øçàî î ,

åçä úòãì àìéîîå òãåéù ãéçéä àåä øëåîä åðéðôìå"ù áùçð ãøëéð åðéà ,áåøä ìò êåîñì ìåëé úåéåðçä úçàá äð÷ù éîå  . 

ò øøáúäì íòô ìëåéù ïôåàá ÷ø äæ íà ÷ôúñð äãåäé ãéáù àìà"òãåéù ãéçé åúåà é , åà íéøëð äáøä ùéù íå÷îá ïåâëå

íéðåìéç ,åìà úåøéô úåäî äîå ïëéäî øéúñäì ïéðò ìë ïéà øëåîä åà òèîä ìòáìù ,ìëåé àìù ïôåàá åìéôà åà øøáúäì 

â"òåãéå øëéðì áùçð ë. 

 

æ .ì âäðúåéåðç äîëá úåøéô úåð÷ ,äìøò ìù úåøéô äìáé÷ù òãåð éë úåéåðçäî úçàî äçâùää äøñåäå. 



1 .òãåðù éðôì úåøéô äð÷ù éî ïéã äî ,äð÷ úåðç åæéàá øëåæ åðéàå. 

2 .äìøò ìù íéòèîî äøåçñ äìáé÷ úåéåðçä úçàù òãåð íà ,úåðç åæéà åàø àì ìáàäìáé÷  , åð÷ðù úåøéôä ìë ïéã äî

úåéåðçá. 

3 .úåéåðçä úçàì äìøò ìù úåîå÷îî äøåçñ äòéâäù òãåðù éðôì äð÷ù éî ïéá äæá ìãáä ùé íàä , éøçà äð÷ù éî ïéáì

òãåð øáëù. 

4 .áåçøá íé÷åøæ úåøéô àöî íà ,äìøò ùé íäî åæéàá òåãé ïéàù åìà úåéåðç íå÷îî åòéâäù éàãåù. 

5 .éãä äî ïëåäìøò ùé åáù úåéåðçäî úçàáù ÷åùá äð÷ ïè÷ ãìé íà ï ,äð÷ åæéàá òåãé àìå. 

 ]ù"é÷ñ ê"ôù ã"íù ã ,ù"ì÷ñ ê"è ä"÷ñ æ"å ,òø"÷ñ à"å ,ù"é÷ñ ê"æ ,ôù"íù ã ,ôù"ð÷ñ ã"æ ,÷ñ øö÷ äãåäé ãé"ë[. 

æ .åëì åîå÷îá øåñéàä øëéðå òåãé äéä øáë òåá÷äî ç÷ìù éðôì ãåòù òåá÷á ÷ø" ïéã øîàð òäöçî ìò äöçîëù , ìáà

øåñéà íäî úçàá ùéù òãåðù éðôì úåòéá÷ä íå÷îî åç÷ì íà , íéðåùàøä å÷ìçð]ùá øàåáîë"é÷ñ ê"ã[ äî íàä 

ùéøôã ìë ïðéøîà øåñéà ïàë ùéù òãåðù éðôì ç÷ìðù , ìò äöçîë åðéã øåñéà ïàë ùéù òãåðù íãå÷ ç÷ìðù äî íâù åà

øåñàå äöçî .ùä úòã äëìäìå"äëá íâù ê" âøñàé  ìëä . ùéù òåãé äéä øáë úåøéôä úà äð÷ù äòùá íà  ÷ø àì ïëìå

øùëä àìì úøëåîù úçà úåðç ïàë ,òåá÷äî ç÷ìù áùçð  , ììë òåãé äéä àì úåøéôä úà äð÷ù äòùá íà íâ àìà

øùëä àìì úøëåî úçà úåðçù ,äìøò ìù íä åìù úåøéôäù åòãé àì ìáà øùëä àìì úøëåîù åòãéù åà ,÷ù éøçà ÷øå äð

øëåæ åðéàå úåéåðçä úçàá úåøéô ,äæéàá òãåé åðéà åà , ìù úåøéô äìáé÷ úåðçäù òãåð éë úåéåðçä úçàî äçâùää äøñåä

äìøò ,ùä úòãì"â ê"øåñàå òåá÷äî ç÷ìù áùçð ë . 

äìøò úåøéô úøëåî úåðç äæéà åéùëò úåçôì òåãé íà ÷ø äæ ìë íðîà , äìøò ìù íéòèîî úåøéô òéâäù åàø íà ìáà

ìúåéåðçä úçà ,äøåçñä úà åñéðëä úåðç äæéàì åàø àì ìáà ,úåéåðç úáåøòú åðéðôì ùéù áùçð , íàä íé÷ñåôä å÷ìçðå

òåá÷ øîàð äæá íâ ,áä úòãì"ùäå ç" ê]é÷ñ"ã[øåñéà úøëåî úåðç äæéà åðéðôì øëéð àìù åìéôà  , òåá÷ ùîî áùçð

àúééøåàã ,øå äìøò úøëåî úåðç åæéà òåãé íàì äåù åðéãåäð÷ úåðç åæéàá òãåé àì äð÷ù éî ÷. 

ôùä úòãì" ã]íù[øúéää éîå øåñéàä éî åîå÷îá òåãéå øëéð ïéàù ìë  àúééøåàãî  ,éôà ' øëéð äéäé àìùë íâù ïôåàá

úáåøòúì äæ úîçî áùçé àì øúéää äîå øåñéàä äî ,øúéää áåø êåúá øåñéàä ìèáúéù íåøâé àì äæå , úáåøòúá ïåâë

äù äæ íöòù úåéåðçäæá äæ åìèáúéù øîåì êééù àì ïîöò éðôá úåéåðçä ìò àåä ïåãéð ,î" íðéà øúéääå øåñéàäù ìë î

åîå÷îá åîöò éðôá ãçà ìë íéøëéð ,äî"òåá÷ ïéã åéìò ïéà ú ,îù àìà" äæá äæ íéìèá íðéà úåéåðçå øçàî ïðáøãî î

úáåøòú íù íäéìò ïéàã ,òåá÷ì áùçðå íîå÷îá úåáéùç íäì ùé ïðáøãî ïëì.øôä úòãìå " åðéà ïðáøã òåá÷ åìéôà ç

áùçð. 

îå"øúéää äîå øåñéàä äî åîå÷îá øëéð åðéàå øçàîã òåãéå øëéð øùàëî éôè øåîç ïàë ãçà ãöî î , áùçð íà ïéá

ïðáøã òåá÷ ÷ø áùçð íà ïéá àúééøåàã òåá÷ì ,úåéåðçä úáåøòúî äìéçúëì ç÷éù ïðéùééç{ ,ùá øàåáîë"é÷ñ ê" æ

ôùáå"íù ã ,á ìáàôù"ð÷ñ ã"åàä úòãù øàåáî æ"àúééøåàã äæ úøëéð äðéàù úåéåðç úáåøòú íàù ä , øëéð åðéàù åìéôà

òåá÷äî ç÷éù åøæâ àì ,ëå"÷ñ øö÷ äãåäé ãéä ë"ë} .éôà ïëìå 'äçâùäá úåøéô úøëåî úåðç äæéà òåãéå øëéðù ïôåàáù ,

äìøò úåøéô úøëåî úåðç äæéàå ,òåá÷äî ç÷ìë áùçð úåðçäî äð÷ íà ÷øùéøôã ìë ïðéøîà àìå  , àìù ùøéô íà ìáà

åðéðôá ,åìà úåéåðçî òéâî äæù éàãå øåøáù åìéôà ÷åùá úåøéô àöîù ïåâëå ,àéáäå úåðçá úåøéô äð÷ ïè÷ ãìéù åà ,

íéøúåî úåøéôä ,åîå÷îá òåá÷ äæù åìéôà åîå÷îá íéøëéð øúéääå øåñéàä ïéàù ïàë ,ùä úòãì" ê]ì÷ñ"ä[èäå " æ

]÷ñ"å[ ïðéùééç òåá÷äî ç÷é àîù ,úåéåðçä íå÷îî òéâî éàãåù íå÷îá áåçøá àöî íà ïéá ïëìå , äð÷ ïè÷ ãìé íà ïéá

àéáäå úåøéô åîöò úòã ìò ,íéøåñà úåøéôä .òøáå" à]÷ñ"å[çðîäî àéáä "äëá øéúäì é"ñôäá â"î. 

áøã òåá÷ ÷ø àåä úåéåðç úáåøòúù íéøáåñä úòãì úòãì åîå÷îá øëéð åðéà éôè ìé÷ êãéàîåïð , òãåðù éðôì ç÷ì íàù

äìøò ìù úåøéô úøëåîù úçà úåðç ïàë ùéù ,øúåî .]èá øàåáîë"íù æ[ 

ôùáå" ã]é÷ñ"ã[ á óøöì øùôàù áúë  'úåòãä ,ïðáøã  àåä úåéåðç úáåøòúù íéøáåñä úòã øîåìë , íâù íéøáåñä úòãå

øúåî úáåøòúä òãåðù éðôì åç÷ìù äî ìë àúééøåàã òåá÷. 



 

ç . áåøùëהúåéåðçíéøùë úåøéô úåøëåî  ,וèåòéîןäìøò úåøéô . 

1 .çàá äð÷תæéàá òãåé åðéàå íäî ו ,áøòúðåו הפירות שקנה íéøçà úåøéô íò שúéááו ,éã äîן כל הפירות. 

2 .úåéåðç äîëá úåøéôä úà äð÷ íà,øùëä àìì úøëåî úåéåðçäî úçà ÷øå ,åáøòúðå  ,íðéã äî. 

3 .úà ÷øåæ úåéåðçä éìòáî ãçàù äàø íàåéúåøéô úåéøàù  ,וíúåà ç÷ì ,ðå ìâìâúî éøô äàø åàו ìôוåúåà ç÷ì,áøòúðå  

 .ן הכלéã äî,  אחרים úåøéô íòמה שלקח

4 . ïëå אם עמד úåéøàù úà íìåë íé÷øåæå äæ øçà äæ íéàöåé úåéåðçä éìòá úà äàøå íåéä óåñá הפירותäôùà äúåàì ,

íúç÷ì ìåëé íàäמשם . 

5 .éôä úà äð÷ù äòùá íà ïëå àì ïééãò úåø היהãéו äàéáäù úçà úåðç ïàë ùéù ò פירותäìøò ìù , äð÷ù éøçà ÷øå

 úøëåîù úåðç ùéù òãåð åéúåøéô íò áøéò øáëåערלה ,éã äîן הפירות שקנה. 

6 .äìøò úåøéô äñéðëä úçà úåðçù òåãé íà ïëå ,æéà òåãé àì ìáàמה וðçויוú ,וäð÷באחת מהם áøòúðå  לו בפירות 

 . ã äîíðé, אחרים

7 .ðä íéðôåàä ìëá"ì , מה הדיןêôéäìùë, äçâùä àìì úåøëåî úåéåðçä áåø וèåòéîןäçâùä íò  , åì òãåðåהדבר ÷ø 

ç÷ìù éøçà ,íé÷øåæù äàøù íå÷îäî ç÷ìù åàלשם את שאריות הפירות  ,íéøçàá åìà úåøéô åì åáøòúðù åà. 

 ]ù"é÷ñ ê"ã ,ôù"íù ã ,åæç"øåé à"ì ã"é÷ñ æ"â ,à äãåäé ãéé÷ñ êåø"â ,ù"ë÷ñ ê"å ,ôù"íù ã ,òø"÷ñ à"æ ,ôù" ã

è÷ñ"å ,è÷ñ éúéøë"æ ,øâä øåàéá"÷ñ óåñ à"é[ 

ç.úåéåðçä úçàî úåøéôä úà äð÷ù éøçà íà  , éàãå íäù íéðéî äîëî íéøçà úåøéô äáøä ãåò íò úéáá åì áøòúä

íéøùë ,íãâðë áåø ÷ø ùéå ,øáçîä úòãì ,]ñ"ã ,ùä øåàéáëå"é÷ñ ê"ã[å øçàî àåä ùåãéç òåá÷ ,åùåãéç àìà åá êì ïéà ,

áåøä øúá ïðéìæà àì åîöò éðôá àåäù ãåò ìë ÷øù øîåìë ,çà áøòúð íà ìáà"íéøçàá ë ,áåøä øúá åðåãì åðéã øæåç ,

ñ êéøö åðéî åðéà ùáé ìëù åìéôà ïëìå 'áåøî ùéøôã ìë ùé ïàë ,ñë áùçðå áøòúðù óåøéöáå"øúåîå ñ. 

îøä úòãì ìáà"äå øçàî àäöçî ìò äöçîë áùçð àúééøåàãî òåá÷ ïéã úîçî øöåðù ïåùàøä ÷ôñ , ÷ôñ ïéãî øñàð

àúééøåàã ,çà áøòúð íà ïëìå"ñì àìå ïåùàø ÷ôñì áùçð ë"øåñàå ñ. 

øçà íå÷îî íéøçà úåøéôá åáøòúð íà ÷ø äæ ìë , ÷ôñä íå÷îá úåéåðç éðéî äîëá úåøéô éðéî äîë äð÷ íà ìáà

éåðçäî úçà ÷øå úåòéá÷äåäìøò ìù úøëåî úå ,úåøéôä åáøòúðå , øåñàå åéìò òåá÷ ïéã åîöòìùë éøô ìëù åìéôà

àúééøåàãî ,î"îîå øçàî î"åãâðë áåø ùéå øåñéàä íå÷îî òéâî íäî ãçà ÷ø ð ,áåøá ìèá àåä éøä ,]ë"ôùá ë" ã

é÷ñ"ã ,åæçáå"ì à"é÷ñ æ"â[. 

 äãåäé ãéá ìáà]é÷ñ êåøà"â[øî àéáä "äëá íâù øùéä øôñá ú"òåá÷ä úîçî øåñà ãçà ìëå øçàî â , íéìåëé íðéà

åîöò ãöî øåñàù äæ úà ìèáì ,øåñà ìëäå. 

úåéåðçä íå÷îî éøô äöåçä ìôåðù äàø àìà úåðçá úåøéôä úà åîöòá äð÷ àì íàå , éìòáî ãçà úà íåéä óåñá äàøù åà

äöåçä úåøéôä úà ÷øåæ úåéåðçä ,íéøçà úåøéôá åì áøòúäå úåøéôä íúåàî ç÷ìå , êéà íåéä óåñá äàåøå ãöá ãîåòù åà

äôùà åúåàì úåéøàùä úà íé÷øåæ äæ øçà äæ úåéåðçä éìòáù , àìà úåòéá÷ä íå÷îî ç÷ìì áùçð åðéà äæ øáãå øçàî

ïðáøã òåá÷ ÷ø äæ åðéðôì ùøéôù íéøîåà ùéå åðéðôì ùøéôì , øáçîä úòã äæì óøöì øùôà{ïéãä ø÷éò äæù } òåá÷áù

øëéðä ,òåá÷ ïéãä ìëíéøçàá áøòúð àì íà ÷ø àåä åìù  , íéøúåî úåøéôäå]ùá øàåáîë"ë÷ñ ê"å[   

úøëåî äî úçà ìë úåøëéð úåéåðçä íà ïëå ,äìøò úøëåîù òåãé äéä àì ïééãò úåéåðçä ãçàî ç÷ìù ïîæáù àìà , ÷øå

äìøò úøëåîù òãåð åáøòúðå äð÷ øáëù éøçà ,î ÷ø àúééøåàã òåá÷á íâù íéøáåñä úòã óøöì øùôà éøçà åç÷ìù ä

øåñéà ùéù òãåðù ,øåñà ,ïë éðôì åç÷ìù äî àìå , øúåî áøòúðù àúééøåàã òåá÷ù øáçîä úòãì]ôùá øàåáîë" ã

ë÷ñ"å[. 



åîå÷îá íéøëéð øåñéàå øúéä úåøëåîù úåéåðçä íà ÷ø àåä äæ ïéã ,ç÷ì úåðç äæéàî òãåé åðéà àåäù àìà , àì íà ìáà

ä äæéàå äìøò úøëåî úåðç äæéà òåãéøúé ,àúééøåàã òåá÷ àåä úåéåðç úáåøòúù íéøáåñä úòãì ïéá , íéøáåñä úòãì ïéá

ïðáøã àåä úåéåðç úáåøòúù ,øúåé øåîç àåä íîå÷îá øúéääå øåñéàä øëéð àìå øçàî ,åëìå"äëá ò" òåá÷äî ç÷ì íà â

øåñà íéøçà úåøéôá áøòúðå .{ôùá øàåáî ïë"ë÷ñ ã"â ,òøäù äæî ìáà"öá øàùð à"úòã ìò ò àðù éàî øáçîä 

ñ àìù øàåáî ïî÷ìî"øëéð åðéàì øëéð ïéá äæ ÷åìéçì ì  } 

íéøùë úåøéô íéøëåî úåéåðçä áåø íà ÷ø äæ ìë íðîà ,åãëå äìøò úåøéô íéøëåî èåòéî ÷øå ,' úåéåðçä áåø íà ìáà

åãëå äìøò ìù úåøéô íéøëåî ,'øùë íéøëåî úåéåðç èåòéî ÷øå , úåéåðçäù íå÷îá ÷ø àëôéà äæá éðôá úçà ìë úåøëéð

 àìà íéøåñà úåøéô úåøëåîù úåéåðç ïàë ùéù òãåð øáëù éøçà ÷ø úåðçäî åð÷å øùë øëåî éîå äìøò øëåî éî äîöò

äð÷ ïëéäî øëåæ åðéàå áì íù àìù ,äîöò úåðçäî äð÷ åîöò àåäå , àøîåçì ïéáå àìå÷ì ïéá àåä òåá÷ ìù ïéãäå øçàî

÷ø áùçð øåñéà úåøëåî áåøäù úåøîì÷ôñì  , ìù úåøéô úåøëåî úåéåðçä áåøù òãåðù éðôì úåéåðçäî äð÷ íà ìáà

äìøò ,òåá÷ ïéã åéìò ïéà úáåøòúä òãåðù éðôì ç÷ìù äî ìë òåá÷ ìëáù íéøîåà ùéå øçàî , ùéå òåá÷ ïéã äæì ïéà íàå

øåñéà éàãå äæ éøä ùéøôã ìë ïéã åéìò ,øåñéà éàãåë åðåãì êéøö .]ôùá øàåáîë"è÷ñ ã"å[ 

åäìøò ìù úåøëåî úåéåðçä áåøù òåãé ÷ø íà ïë ,äìøò ìù äæéàå øùë úåøëåî úåéåðç äæéà òåãé àì ìáà , ùéå øçàî

òåá÷ì áùçð åðéà àúééøåàãî úåéåðç úáåøòúù íéøîåà ,]ùäë àìã"é÷ñ ê"ã[ ,øåñéà áåø ïàë ùé òåá÷ åðéà íàå ,à" à

øåñéà ÷ôñì ÷ø íù äð÷ù úåøéôä úà áéùçäì. 

àåä àì íàåúåðçäî úåøéôä úà åîöòá äð÷  ,éøô äöåçä úåéåðçä íå÷îî ìôðù äàø ÷ø àìà , êéà íåéä óåñá äàøù åà

úåéåðçì õåçîì íé÷øåæå úåøéôä ìù úåéøàù úà íéàéöåî úåéåðçä éìòáù ,ùîî åéðôá ùøéô äæù ,ôùá ÷ôúñð äæá" ã

]íù[àøä úòãå øçàî íà "äî åðéðôì ùøéô åìéôàù ä"òåá÷ áéùç àì ú ,åòåá÷ì áùçð íéãéá ç÷ìá ÷ø , àåä áåøäùë

à øåñéà"øåñéà ÷ôñì åáéùçäìå ì÷äì à ,àúééøåàã òåá÷ äæ åðéðôì ùøéôù íéðåùàøä áåø úòãå øçàîù åà , íâ áùçð

÷ôñë àìå÷ì. 

çà åáøòúð íà ïëå"íéøçàá åìà úåøéô ë ,úøúåî äðåùàø úáåøòúä íâ áøòúðù òåá÷ù øáåñù øáçîä úòãì íâ , úòãì

ùä" ê]é÷ñ"ã[åùåãéç àìà åá êì ïéàå àåä ùåãéç òåá÷ù éðôî ÷ø àåä øáçîä ìù øúéää ìëù øàéáå øçàî  , äî ìëù

ùéøôã ìëù åðéãì øæåç áøòúðù éøçà ìáà áøòúð àìù ïîæ ìë ÷ø äæ òåá÷ éðéã úà åì ùéù , áåøù íå÷îá àìéîî

øåñéà úåøëåî úåéåðçä ,íéøçà úåøéôá áåù áøòúðùë ,úðù éøçàå øçàîòåá÷ ïéã åá øîàð àì øáë áøò , ùøéôë äæ éøä

øåñéà áåøî ,øåñàå .]è÷ñ éúéøëá øàåáîë"æ[ 

øâä øåàéáá ìáà" à]÷ñ óåñ"é[àðéãî äæ äðåùàøä úáåøòú øéúîù øáçîä ìù åîòèù øàåáî  ,]áùøä úòãë" ÷ôñù à

ñá ÷ñôù åîë àìã øúåî úáåøòúá ãçàå åôåâá ãçà"è[åðîî ìèáúî úáåøòúáù éðôî àìå òåá÷ éðéã  ,éôìå" ïôåàá íâ æ

øúéä úåøéô úåøëåî èåòéîå äìøò ìù úåøéô úøëåî úåéåðçä áåøù ,áøòúðå úåéåðçä íå÷îî ç÷ìå , øáçîä úòãì{ óéòñá

äæ }îù àìà òåá÷ ïéã åéìò øàùð"øúåî úáåøòúá î ,ùî éôì íðîà"ñá ë"úøúåî äéðù úáåøòú ÷ø ç. 

íéøçàá áøòúð àìù ïîæ ìë ìáà ,éôà 'åøùøåñéà ìù íä úåøéôä á ,àìå÷ì íâ øîàð òåá÷å øçàî ,åëì" áùçð äæ éøä ò

øåñéà ÷ôñë ÷ø. 

 

è .ùãç ìù çî÷î åôàð äìù úåâåòäî ÷ìçù äéôàî , åàמקמחçñôä åéìò øáòù õîåçî  ,ו åôàðù úåâåòá åáøòúð

øùë çî÷î. 

1 .úåâåòä ìë ïéã äî.  

2 .úåéâåò íâå úåâåò íâ äéôàîá ùé íà , íäî èåòéîùíðéã äî çñôä åéìò øáòù õîåçî çî÷î åôàð.  

3 .úåéâåòä úà úåð÷ì øúåî éúî íéáöîå íéðîæ é÷åìéç ùé íàä ,øåñà éúîå. 

4 .àì åà çî÷ úìéáç äúåàî åôàð úåéâåòäå úåâåòä íà ÷åìéç ùé íàä. 

 5 .äéôàî ïéá äæ ìëá ìãáä ùé íàä ,לבין òøéà  הדבר אצלåúéáá éèøô íãà. 



 ]ñ"å ,è"÷ñ æ"å,áùî "íù æ ,ù"ì÷ñ ê"å ,äå÷ð"ë[. 

è.úåáåùç åéä úåâåòäå øçàî  ,ãáëúäì úåéåàøå ,éåâì øëîð àìù õîç ìù çî÷î åôàð úåâåòäî ÷ìçå , ìù çî÷î åà

ùãç ,äøéëîì úåîå÷î íúåàá íìåë úà åçéðä åôàðù éøçà ÷øå ,çñôä åéìò øáòù õîç çî÷î åôàðù úåâåòä , çî÷î åà

ùãç ìù ,íéìèá íðéà ,]áîëñá øàå"à[. 

ìèá àìå øçàîå ,éôà 'ìéèá àì ïðáøãî ÷øù ,åîå÷îá òåá÷ì ïðáøãî áùçð ,éôà ïëìå ' øçàì åôàð úåâåòä áåøù éàãå íà

çñôä ,ììë ç÷éì øåñà .]ñá øàåáîë"å[ 

úåð÷ì øåñà úåâåòäî ÷ø àìå ,éôà àìà 'úåðè÷ úåéâåò úåðç äúåàá ùé íà ,âù"çñôä éøçàî íä íà ÷ôñä ììëá ë ,éôà' 

úåáéùç ïäì ïéà åìà úåéâåòù ,íîöò éðôá ãáëúäì úåéåàø ïðéàå ,î"ùä úòãì î" ê]ì÷ñ"à[ íúåàá àöîð äæù ãåò ìë 

íéìèá íðéà íä íâ úåéåðç ,ãáëúäì úåéåàøù úåâåòäî íâ úåð÷ìå óéìçäìå úåòèì àåáé àîù äøéæâ. 

èä úòãì ìáà" æ]÷ñ"ä[áùîá øàåáî " æ]íù[îù àì àåä øåñéàä ãåñé ìëù úåòèì åàåáé à ,àù àìà" øáã åúåàù à

øåñà äéäé å÷ìçå øúåî äéäé å÷ìç  ,úåâåòäù éàãå íà ïëìå ,úåéâåòäå ,íéðåù íéçî÷î åôàð ,éôà ' ÷ôñä ììëá íäéðùù

éøçà åà çñô éðôìî àåä íäìù çî÷ä íà ,çî÷ åúåàî åôàð àì ìáà ,úåøúåî úåéâåòä , åúåàî åôàðù ãö ùé íà ìáà

éâåòäù úåøîì çî÷à ãáëúäì úåéåàø íðéà úå"øåñàì ÷ìçå øéúäì ÷ìç à. 

úåéâåòå úåâåò äôàù åúéáá éèøô íãàá ïë òøéà íà êôéäì ïëå ,çñôä åéìò øáòù õîç çî÷î åéä í÷ìç , úåâåòä íà

çî÷ åúåàî åùòð éàãå úåéâåòäå ,èä úòãì"øåñà ìëä æ ,à éë"áì øáã åúåà ÷ìçì à 'íé÷ìç ,äå÷ðä úòãì ìáà" ìë ë

åñéàäãáëúäì éåàøù äî úà íâ úåð÷ì åàåáéù äøéæâ ÷ø àåä ïàë ø ,éèøô íãàáî àìå éøåáéö íå÷îá ÷ø åøæâ äæå , ïëìå

úåøåñà úåáåùçä úåâåòä ÷ø ,úåøúåî úåéâåòä ìáà. 

 

é .íéèçåù äîë äá ùéù äèçùî ,àöîðå  ãçàמíåâô íéðéëñä. 

1.  òãåð íà הדברúåôåòä ìë åáøòúäù éøçà , úçéúôå äèéøî éðôìíéðô ,íðéã äî. 

2. íà   òãåð שהסכין פגוםåçúô úåöåðä åøñåä øáëù éøçà ÷øאת הפנים  úåëéúçì åëúç ועירבו הכל , äîהדין. 

3.  íàäל "בהנíéìâøä úà úåð÷ì ìåëé ,íéôðë ,íù íéáøåòîù íéøçà íéðè÷ íé÷ìç åà , íé÷ìç ÷ø åøàùð øùàë

åìà .ומה הדין כíéáåùçä íé÷ìçäî íâ ïééãò ùéù. 

4.  éøçà íà òãåðù שהסכין פגוםúáåøòúä êåúî íéáåùçå íéìåãâ íé÷ìç äèçùîäî äð÷ , åà קנה íé÷ìç ÷ø

íéáåùç íðéàù íéðè÷ ,íðéã äî. 

5.  äðåù íàä הדין äð÷ àì øùàëישירות ÷ååùîî àìà äèçùîäî שקונה  נכריäèçùîäî äøåçñä úà. 

6. éä úçà ïéëñù ììë òãåðù éðôì íéáåùç íé÷ìç äð÷ù éîפגום ה ,íðéã äî. 

7.  äðåù íàäå הדין øùàëהסכין הפגום התערבה ב íéðéëñ אחרות כשרות לשחיטה ÷ìç åç÷ì øáëù éøçà

úåéåðçì øùáäî . 

]ñ"ã ,ñ"å ,è"÷ñ æ"ã ,ë÷ñå"è ,ù"ì÷ñ ê"ì÷ñå à"å ,òø"÷ñ à"å ,áùî"÷ñ æ"å ,åç"÷ñ íéøåàéá ã"ä[  . 

é.úåôåòä ìë åéä øáë äîåâô äúéä íéèçåùä ãçà ìù ïéëñù òãåðùë íà äæ èçåùî òéâä äæéà òåãé àìå íéáøåòî  ,

úåôåòä úà åçúô àì ïéãòå ,úåöåðä úà åãéøåä àìå ,åëìù"ãáëúäì éåàø úìòî åì ïéà ò ,ïéðîáù øáã úìòî àìå , ìëäå

øúåî . 

ãøôð ìåìñî ìò åìù úåôåòä úà äìòî èçåù ìë íà ìáà ,äèéøîä éøçà ÷øå ,íéðô úçéúô ,ãçéá íéáøòúî , éøçà ÷øå

èéøîääîåâô äúéä ãçà èçåù ìù ïéëñù òãåð íéðô úçéúôäå ä ,îøä úòãì"äëáù à" àìå ãáëúäì éåàøì áùçð øáë â

ìèá ,]÷ ïîéñá øàåáîë"à[ ,òåá÷ì ìëä åéùëò áùçð ïðáøãî ,éôà ïëìå 'úåôåò íúåà ãâðë øùá áåø ùéù éàãå íà , øåñà

úáåøòúäî úç÷ì àáäìå ïàëî. 



ä úåáåùçå úåìåãâ úåëéúç ÷ø àìåàáäìå ïàëî ç÷éì øåñà ãáëúäì úåéåàø ,íé÷ìçì úåôåòä åëúçð øáë íà íâ àìà ,

íéìâøä úà íâ úç÷ì øåñà ,íéôðë åà ,ãáì íäá íéãáëî àìù íéøçà íé÷ìç åà .]ñá øàåáîë"å[ 

úáåøòúä òãåðù éøçà ç÷ì íàå ,øùá ìù íéìåãâ íé÷ìç åç÷ì íà ,èä úòãì" æ]÷ñ"ã[ùäå " ê]ë÷ñ"è[ ãáòéãá íâ 

øñàð ,øåñàå ùéøôã ìë ïðéøîà àìù òåá÷äî ç÷åì ìëë áùçðã. 

äôéøè ìù úáåøòú ïàë ùéù òãåðù éøçà äèçùîäî äð÷ åîöò äðå÷ä íà ÷ø àìå , úà äð÷ úåðçä ìòá íà åìéôà àìà

÷ôð ìë åì ïéàù éåâ ÷ååùîî äæ"åîöòì î ,úåøùë ìò íéøçàì úåðîàð ìë åì ïéà íâå ,äëá òåá÷äî ç÷ì éøãâáù åìéôà" â

áåøä øçà íéëìåäù åéðôá àìù ùøéôë áùçð ,]ñá øàåáîë"â[ ,åîå÷îá øúéääå øåñéàä øëéð åðéàå øçàî ïàë ,äëá íâ" â

òåá÷äî ç÷é àîù ïðéùééçã øåñà . 

ãáëúäì úåéåàø ïðéàù úåðè÷ úåëéúç ÷ø äèçùîäî ç÷ì íà ìáà ,ôùá" ã]ì÷ñ"à[øúåîù ââåùá ç÷ì íà ïéá ÷ìéç  ,

øåñàù ãéæîá ç÷ìì ,øäãøåñà ãéæîáù øåñéà ìèáî ìëë äæ é. 

èä úòãìå"áùøä ìù íòèä ìë æ" à]åùä éøáã øå÷î àåäù"ñ ò"ä[úåìéèá íðéà ãáëúäì úåéåàø ïðéàù úåëéúçä íâù  ,

øúåî äéäé ÷ìçù ïéãá åðéàù éðôî ÷ø äæ ,øåñà ÷ìçå ,íéìâø úåëéúçä íâù äî ìë ïëì ,åãëå íéôðë 'øåñà úáåøòúáù  ,

îù éàãå íà ÷ø äæíéìèá àì àðéãî íäù ãáëúäì íééåàøä íé÷ìç íâ úáåøòúä êåúá åøàùð úåôåò íúåà , øáë íà ìáà

úåôåòäî ÷ìç åç÷ì ,íéìâø ÷ø åéùëò äðå÷ù úåôåò íúåàîù ïëúéå ,íéôðë ,åãëå ,' úåëéúç úáåøòúá ììëá øáë øàùð àì

ãáëúäì úåéåàøä ,ãáëúäì íééåàø íðéàù íé÷ìçä úà ç÷éì ìåëé .]ë"áùîá ë"÷ñ æ"ä[ 

ùä úòãì ìáà"àðéãî úåøåñàù ãáëúäì úåéåàøä úåëéúç íâ úáåøòú äúåàî úç÷ì àåáé àîù àåä ùùçä ìë ê , ïëìå

ãáëúäì úåéåàøä úåëéúç úåôåò íúåàî åøàùð íà ïéá ,åøàùð àì íà ïéá , úåëéúç ïééãò ùé úáåøòúä êåúáù ìë

ãáëúäì úåéåàøä ,íéìèá íðéàã íéøåñà àðéãîù ,íðéàä íâúåøåñà úåéåàø . 

ùä úòãì íâ íðîà"ãáëúäì úåéåàøä úåëéúç úáåøòúä êåúá ùé ïééãò íà ÷ø äæ øåñàù ê , ìë úà åð÷ øáë íà ìáà

úáåøòúäî úåìåãâä úåëéúçä ,íéáåùç íðéàù íé÷ìçå úåëéúç ÷ø åøàùðå ,äå÷ðä úòãì íâ"øúåî ë , åèà ïðéøæâ àìå

øäç íâ äá äéäéù úøçà úáåøòú"ì .]á øàåáîëôù"ì÷ñ ã"á[ 

äèçùîá òøéà íà ÷ø äæ ìë ,úåôåò äîë èçùù ãéçé íãà ìáà ,äôéøè äéä íäî ãçà ,åúéáì íç÷ìå íéøçàá åì áøòúð ,

íéìåãâ íé÷ìç íäáå ,íéðè÷ íé÷ìçå ,èä úòãì"äëá íâ æ"íéøåñà íé÷ìçä ìë úåôåò íúåàî ìëäù òåãéù ìë â ,à éë" à

øåñàì åúö÷îå øéúäì åúö÷îå ÷ìçì ,òãì ìáàäå÷ðä ú"åøæâ àì úéáá ë ,íéøåñà íéìåãâä íé÷ìçä ÷ø ïëìå , íéðè÷ä ìáà

íéøúåî. 

øäç åúåéä úîçî ïðáøøã ÷ø àåä ïàë òåá÷ä ìëå øçàîå"ì ,åëì ïðáøã òåá÷áå"øñàð àì òãåðù éðôì åç÷ìù äî ò , ïëì

äîåâô ïéëñá åèçùð ÷ìçù òãåðù éøçà äèçùîá íéàöîð ïééãòù åìà ÷ø äæ åøñàðù úåôåòä , ç÷ì øáëù éî ìáà

åôøèðù úåôåò ïàë ùéù òãåðù éðôì äèçùîäî  ,øúåî .]ñá øàåáîë"ä[ . 

òåá÷äî íãå÷ åç÷ìù äî úà íéøéúîù äî íðîà , íù åéìò ìç øáë ìáà òãåð àì ïééãòù úåøîì ç÷ìù äòùá íà ÷ø äæ

úáåøòú ,òåá÷ë àåä éøäå ìéèá àì åúåáéùç úîçîù àìà , ùøéôë åðîî ùøéôù äî ìëåòåá÷äî , ùøéôå øçàîù àìà

øúåî òãåðù éðôì òåá÷äî ,úåôåòäî ÷ìç åç÷ì øáëù éøçà ãò äîåâô ïéëñ ùéù òãåð àìù ÷ø àì íà ìáà , àìà

øçà íå÷îì úåôåòäî ÷ìç åç÷ì øáëù éøçà ÷ø  ÷ø åáøòúð íîöò íéðéëñä ,åçá øàåáî" ã]÷ñ íéøåàéá"ä[ äòùá ÷øù 

òä ìë ìò úáåøòú íù ìç æà ÷ôñä ãìåðù÷ôñä ììëáù úåôå , ììëá ÷ôñä ãìåðù äòù åúåàá ìåëé ïééãòù äî ìëå

÷ôñäî ÷ìç àåä éøä ÷ôñä ,úçà úáåøòúì íéáùçð äéìòá ãçàå úéáá ãçàå øçàîå , åìàì éåðéùå äìòî ìë ïéà

øçà íå÷îá øáë íéàöîðù ,úçà úåòéá÷ì áùçð ìëäå ,ùøéôì àìå , àéä ÷ôñäå úáåøòúä úåàéöî úøéöé úòù éë

áå÷äúò ,çà ùøåôä ìëå"øåñàù òãåðù éøçà ìù äùéøô íù ìá÷î ë , åì ùé òãåðù éðôì ÷ôñä úøéöé éøçà ùøéô ÷øå

òãåðù éðôì ùøéô úìòî. 
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