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 ! דעתנלוי

 5לטוד יג;י שלא יתלמידים נועד איננו הזההספר
 יטששו כאלה ת5טידים בי ואהרונים, ראשונים ופוסקיםש"ם

 אור 5י נוגה ו5א באפיה העור ימשש נאשר דיניםבקצורי
 נועד אב5 , 5אטתו הדין 5הם יתברר לא ולעולםהאמת
 הנמ' בדב-י ההלכות שלטדו הישיבה כהורי לאותםהוא

 הה5כות לעטקי כבר וירדו ערוך, ושלחן ובמורוהראשונים
 לתועלוו הזה הספר יהי' כאלה 5תלטידים י טקורןעל

 ההלבה, תוכן זכרונם על להעלות ע5יהם להקלנדולה
 תשובות לתת ידעו למען לסודם, סדר ע5 בקצרהו5הזור
 שיעמדו בשעה הזאת, 5ה5כה השייכות השאלות עלנ:ונות
 והיזר. איסור בהוראת "סמיכה=' 5קבל בכדי ותמבהןעל
 הנאמר להפש למפתח הזה הספר ישמש לבעיי-הוראהגמ
 כגוף עיון בלי כי הדורות, חכמי וספרי בתשובוהבזה

 הלקומים טפי ולהורות לדון אין הדברים. וטקורהתשובה
 זה על הרעישו כבר כאשר יצאו, נאטן מטקור אםאף
המהבר. 1 ודור דור כלחכמי
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 2 תודדההבעת

 השכל' זך ומופלא' מופלג והנתמד' היקר בני יזכרלטוב
 יצחק רבינו בישיבת המסתופף נעלים' בכשרונותמצוין

 בני-ירוהאלחנן
 עדח" ר-נ ני ןטל ו*שפל י"םמר

 5 לו הן חן תשואות 'העיס, הזרץ הספר אתשהעתיק

 ר. ב ח מה
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 הס8ר את לשך להחרא ימלתי לש ימת םביתמממ

 אושע, בפעם חאש ליד כל % בטלואו דגשבהן*שכור

 דגכה כל של חלקים הלקים לאשר לדשצטש החלמתיולכן

 עצמה.במני

 דיים ים מרמהז הלכות : ייים ישיהכמרו
 הלכית בחלב* בשך ןזלכנררןרבים,

 שחה בקחב ישי "8מתורובאז

המחבר*

 התקונים.לוח

תין זו,ו 5 5ן
 "14זא"
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מצנל
~פ*ריק
פאיר
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 חן4פייין ) 42  *זג מה. שנאילדגמק~ס
 ישאם



 הרועים, אביר התורה, טר ומקובל, חוקר המפורסם, הגאוןהסכסת
 ובו', וכו' עולם, יסוד צדיק ותפארתו, יטראל נזר הדור,פאר
 כקש"ת סרן הראטית. הרבנות ונטיא ישראל לארץ הראטיהרב
 מעיה*ק שליט"א, ק 1 ק ן ה כ ה ק ח צ י ם ה ר ב ארבי

 - תובב*א.ירושלים

 תר"צ. טבפ לחדט כ' יוםב-ה.
 חו"ב, המפירסם, המובהק הגאון הרב ידי-נ לכבוד רבטלום
 הצדיק הגאון ידי*נ בן ע, ש ו ה י ' ר י א מ פוה*רסוע*ה,

 שליט"א. ראזענבערג יודל סוהר"יהספורסם
 באה*ר. בכפילא רבטלו-

אחדשה"ט.

 דכתר"ה הוקד מספרו הנחמדים, קונטרסיו הגיעני לבבילשמחת
 נבר, פעולת כבוד אוסר כולו מצאתי בו הציצי ומדי ן", ח ב מ ה ר 1.כ
 המתאסצים התורה, תופשי לצעירים רבה, לתועלת בע"ס יהי' אטר בעוז.חכם
 בסקורות הנכונה הטקידה שאחרי למעטה, היכה ההוראה בקרנילאחוז

 הב*י, עם והטור וספרטיו, הטו"ע בדברי ופוסקים, בגפשתהראטונים
 הוא ונכון טוב סה ברורה, בידיעה הוראה סדרי לסדר אפטר איטביעדיו
 האחרוניס, גדולי ססקנות אול חטוב היקף עפ'י הוראה עניני להםטיסודרו
 תנובת תת ויוסיף עסו ד' יהי היקר. בספרו כתריה לעטוח הטכילכאטר
 בקרוב לראות יחד כולנו ונזכה ינטא, אף וירוסם הרבים, את לזכותקודט
 החותם באה*ר, דושית ידי"ע ונפט כנה"ר נחלתו, וחבל ד' עם ביטועתב*ב

 מירושלם, הקודט מהר נשסנהבברכה

 1 קוק הכהן יצהק אברהסהק'

)מקום
 החותם*



 אבברכת
 המובהק, "גחין נפשי, ומחמד ראשי עטרת מארי, אבש דברי%ה
 סוע"ה והיר"ה, התורה אוצר והמחוכמים, היקדים בחבוריו בעולםהמפורסם

 כש"ת, וכו', וכו' וכו' ותפארתו, ישראל נזר ופרישא. חסידא ומקובל,חוקר
 לקהלות ראב"ד שליט"א, ג ר ע ב נ ע י א ר ל ד 1 י א ד ו ה ימוהר"ר

 בערים ראב*ד )מלפנים קשנחדאי מדינת מאנטרעחל, דעירה1רתודוכסים
 בפולין(רבות

 מאנטרעאלי תר"ץ, שנת סבת, ט' יוםב*ה
 וכו', ובו'. המפורסם...... הגאון בנייקייי, כבוד אל והשלוםהחיים

 נד"ז. פליינפיעלד, ראב*ד שליס"8, ראזענבערג ידצייע מאיר מוה"רכש"ת
 משוש בגי ידי מעשה בראותי כליותי ותעלוזנה לבי יגל מאומה

 מטפרי פסוקות הלכות נפזרים, לקבץ קשה עבודה עצמו על שלקחלבי
 נשען ישראל בית אשר ואחרונים ראשונים והמפורסמיפ הגדוליםפופקים
 ומה יה. הוא פטוקות הלכות ילקוס הלח כי להסכמות, צריך אין וה ספרעליהם.

 הדעות שתי בו מוב8 החחרונים בפוסקים דעות חלוקי שיש במקומות כיגם
 וטוב מועיל דבר שבמוחו. תורה דעת פי על ויכריע הבוחר יבחרלמען
 ובאנו הגלות: עול לרגלי המוחין קסנות זמן אלה בימיגו כיה ספר הואמאד

 אברך לכן  קצרה'. בדרך לתלמידו אדם ישנה .לעולם חדל שאמרולהמצב
 להשיץ יעמול אשר תורה, אלא טוב חין סוב, בבן שזכני ובוראוליוצרי
 בישראל.תורה

 והשי*ת חוצה מעינותיך ויפיצו זה בכחך לך והתחזק, "זק בניואתה
 בעיני חן ספרך וימצא הגדול, מפעלך הפועל חל מכח להוציא בעורךיהי'
 בכסוקס. תבודך ומברכתם ומברכתי תורה, לומויכל

 הימים כל והצלחתך שלומך הדורשאביך
 .ראוענכערגיורל
 קחנארא. מאנטיעאלחופ*ק

 גדיימא *יךוה י חטפורשמים הסיריממהגר
* ש'% % 4 1מ" *יו  ( ש   4 * %ש "*מ*ה:,  ק 1 1 ש  )  פ 41, 
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  ומנינו. נאוניחותפדעת
 קדישא דקרתא המפודסם "שוגהקהנאע

 צדיק געוז. הכם גגרדירושלם,
 8תור8. חררי בכל גקי ש54ם,יעצד

 ופשר יעקב גשון איחרס. שג"רסוע*8,

 אנפשיו חש וץ "ף 9ך "8"ןל
8ע 9 %  

 חכמים עיני מאיר האסתי, הג1ןהרב
 בלום, חוצר ה13שר, אשכולבהלכה,

 הכו% החכס ולהעודא, לחצרה פעליפרב
 טואהר ונחידיט, יקויפ ששריםמחגר
 ואב*ד רב של*שהש. ד~ר11שנואןיף5ם

דעיר



 זמנינו נשני דעתחות

 אשכנזים למקהלות ואב"ר רבשליס"8,
 תובב"8. ירושלים,בעיה"ק

 תראז שנת שבט, להרש ז' יוםב*ה
 ת"ו. ירושלםפעהיק

 הגשון הרב למע"כ וברכהשלום
 מאיר מוה"ר כש"ת וכו',המפודסם
 אב*ר שליט"8, ראזענבערגיהושע

 .פליינפיעלד
 שליט"8. כת"ראחד"ש
 בצרוף טבת סרב מיום היקרמכתבו

 וקונט' הלכה" של "עומקה הנחמדספרו
 עומד הוא אשר המבחן" *כורמהספר
 לנכון. הגיעני בע"ה, לאורלהוציא
 באשר בהסכמות לבוא דרכי איןוהנה
 אולם לכך, ראוי אנר שאין אנייודע
 גשונים מהרבה הסכמות לו שישבהיות

 לכת"ר בברכה מצסרף הננישליט"8
 להשכיל חוצה מעינותיו שיפוצושליט"8
 בפלפולא הלומדי' ירי את לחזקולהורות
 להרביץ ויזכה למעשה ובהלכהדאורייתא

 ישראל וקרן קרנה בהרמת ולרשותתורה
 המחכה בברכה החותם כעתירתבב"א,
 קרובהלישועה

 זאנענפעלר חייםיוסף
 האשכנזים לקהלת ואב"דרב

 תובב"8 ירושליםבעיה"ק
 ב.נ.

 של .עומקה של העמוקבפלפולו
 הנ'5. מאד. שמחתיהלבה*

 ולא הזאת התורה את מקיםברוך
 מלו"נ ידידו כעתירת עולם,ער

 נדז"ש. והסביבה, הובאקעןדעיר

 התר"ץ טבת לחדש י*ט 8', יוםב"ה

 ורבי חכים הגאון, הרב יר"נלכבוד
 יהו12ע מאיי מוהר"ר האשכולותאיש

 דעיר ראב*ד שליס"א,ראזענבערג
 רז. נ.פליינפיעלד,

 ! הטוב שלומו דרישתאתרי

 מספרו )לדוגמא( הקונטרס אתקבלתי
 התלמידים לבחינת המבחן" "כורהיקר
 להוראה, המתעתדים הישיבהבחורי
 הקצורים מספרי נוחה רעתי שאיןואם

 לו, והיומה ש"ע" שה"קצורבהוראה,
 ינוט4 מתרברביס בורים המון לנויצרו
 אמנם אמתייס, מת-ח התורהכביד

 לפי גרמש שהזמן דבר היחעבורתו
 הלז הספר אשר עתה, הישיבותמצב
 את יעשו שלא התלטידים אתיכריח
 עיקר החצונים והמדעים טפלהתורה
 וגם ישביחו הישיבות שראשיופשוס
 מן למדו התלמידיס אם וידעויכירו
 של התשובות את רק ששנו אוהמקור
 הצעיריס שהדבנים יהן ומי היקר,ספרו

 השאלות כל ול להשיב ידעומהישיבות
 לפי היקר בספרו סדר כתר"האשר

 תופתכח שלא בטוחים הייבו שזמקורם,
 מישראל.תורה

 ר' חפץ טב8, לפעלא אומרהנני
 ולהאדידה תורה להגדיל יצליחבידו
  זרעו תרע  זרעו מפי התורהתמוש

 הירקוענזאןהים
 ואסביבא. דהובאקען ושב"דרב

 של ההם4א" חרושי ס, חלקיס' ישה בקרש" "מלכי : הסמליפמהנר
 **אשאזח יא טקרס", *ימיפ 4 סיי4 "סשצאי ס' יףש4ושל4",האצוך ש~חשק* ס' "לקיס, ג אבייתש וברי *4לח ס* וקעו"אי, בבלי"וריחת

 איגה4 פפרימ יצוי וקמטא ש,סימ ס,מווובע-פף.
 ב.נ

 הפפי הדפפת אהרי קבלפי טרבנים-גשגהם ומכתבי-תהלה הסבמותהרבה
 וה סספי* הצאיס באחלקיס ואף5ה פה, מקום להמ 5חח יומלחי ל8 ולכןהזה,

 הסליחה. הנאיצים הרבנים כיח ה*תיודפסו,
 ןץ .



 מליחה. להלכותפרוזדור
 "כיתה למרקלין הכנסו שדם לדעת, תיטיד לכל הנחוצים)הכללים

 מליחה.( הלכות ללמודיוסף"
 בסלוזדור עצמך_דווקן
 לטרקלין" ואתכנסכיי

 כ"ד()אבות

 % עדרננן 16 סי6 סחורס ננן נסר, טו5חין 60כו וו ה5יחסשאלהא.

 אסוד הוא אם שבשלו, דם בענין הפוסקים במחלוקת תלוי זה א( :תשובה
 דם פוסקים הרבה דעת לפי כי ייען מדרבנן, או התורהמן

 היא. מדרבבן לקררה מולחין שאנו זו מליחה גם לכן מדרבנן, הואשבשלו
 דמבשל, ראשון דבכלי ראשון, מכלי שני כלי גרע במליחה, זה, ולפיב(
 מבשל דחינו שני ובכלי ; לקולא דרבנן דספיקא שרי בעין דם נפלספק
 לומר יש ערוי ידי )ועל ראורייתא, ספיקא הוי ומבליע( דמפליט לם"ר)אף

 מליחה(. להלכות בפתיחתו )פרם"ג ספיקא( ספקדהוי
 ? פילנכן 16 ד6קול, סי6 טר6ורייס6 ט)51מו, דס . שאלהב

 שמלחו דם הדין הוא מדרבנן, הוא שבשלו דדם דאמד למאן א( .תשובה
 מחמת נאכל שאינו כוו מליחה דוקא היינו ומיהו , מדרבנןהוי

 גרגיר שנפל צלול דם דוקא ויהו ; תורה דבר הוי מועטת מליחה האמלחו,
 חתיכה הא בעין(, דם אף דרבנן הוי מרובה )ומליחה תורה, דבד הוי מלחא'

 שאצל דבר אותו מותר נפשך ממה לאו, או ד"א בה נגע וספק מעטשנמלחה
 בקיאין אנו אין יבחם מידי. מפליט לא מועטח מליחה הוי דאיהחתיכה,

 )שם(. לקולא דרבנן וספיקא שמלחו, דם הוי תוומפליט,
 מפקותיו בכל ולא דרבנן, הוי מליחה ותחלת מיד דאשון כלי ע*י פליטהב(

 )שם(. להקלהולכין
 ץ נ5ונן 5עס פעס כניטס פ"י סיו65 דס 50 סרין סו6 עס : עיאלקהג.

 דמי לא מקום מכל כמבושל, דכבוש מקום בכל הוח הדין כי אף :תשובה
 )שם( תורה דבר והוי שמלחו,לדם

 ז סכנד רס ט5 סלין סו6 טס :שאלהד.
 בסמפונות הכנוס דם אבל דרבנן, הוי שבשלו קודם הכבד דם א( :תעעלה

 , תורה דבר הוי מרובים, שהםהכבד
 נגד רק במשקה ס' יש אם וכדומה, במשקה נכבש ספק כבדולפי*ז,ב(

 ב,םאר ואילו ולהקל, דרבנן ספיקא ליה הוי תו לחוד, הסמפומתוח
 )שם(. דאורייתא סשיקח הוי גוגח כהאי_בשר



 הסבחןכור

 ץ סעור דס ס: סדין סוה ססשאלהה.

 עיון4 צריך ילדינא בעור דם מחזיקין אם היא הפוסקים מחלוקת .תשובה
 ? ק' ער ולסרנוס ווניהס 3לי נסי לנסל לכסחלס וווסר הס :שאלהו.

 רק הדם לבטל כונתו אין ואפילו 1 לכתחלה איסור לבטל אסוד .תשובה
 פסח קודם בחמץ )וחף מקרי, מבטל מקום מכל הבשרלאכול

 )שם(. לערב( לכתחלהאסור

 , סמליחס פוענס עסשאלהז.
 שום נשאד שלא עד הדם כל שמיציאה היא המליחה פעולתתשובה

 הוא, בעלמא מוהל כך אחר שיוצא ומה החתיכה, תוךמשהו
 חתיכה אמרינן ולא פולטת, המליחה עלמא לכולי מעלמא דם ואף דם,ולא

 דם, כזית ובלע הודח או וצירו, דמו שפלט בשר אבל 1 נבילהנעשית
 )שם( כולה נגד ס' וצריך נבילה נעשיתהחתיכה

 ? ווליחס סלכוס נחלקס מלקיס לכווסשאלהח.
 ; קמייתא הדחה א( : חלקים לד' נחלקת בכללה מליחה הלכותתשונה
 או דם שכלע בשר ד( 1 גתדייתא הדחה ג( , המליחה עיקרב(

 איסוד. שלציר
 1 קונייס, קדחס סל ס-ין סוה תסשאיהמ.

 בשכר אבל במים, ויוקא 1 המליחה קודם הבשר להדיח צריךתשובה
 הבשר. מדככים ואינם דמטרשי מחמת דאוסרים, פוסקים יש בייןאו

 1 סר"סוכס לססדחס ססעוויס סווס ווחוטאיהי.

 המה רבים הראשונה לההדחה הסעמיםתשובה
 פני על שנתיבוש הדם מפני דהוא הבית", באבדק הדא"ה דעתא(

 ויבלע הדם ניתך יהא והציר הרם לפלוט שינוח דלאחר לחוש וישהבשד.
 שנתיבש. מה לח אבל לח, דם אלא מפליט המלח דאיןבבשד,

 לא פניו, על נתיבש יהי' שאם הבשר, לרכך כדי שהוא הר"ן. דעתב4
 דמו. להוציא במלח כחיהי'

 הדם. להוציא כח בו יהא ולא מדם יתמלא שהמלח המרדכי, דעמג(
 בין מינה )ונפקא הבשר, לרכך כדי שבמדדכי, אומרים" ה"יש דעתד(

 הדם מחמת הטעס להר"ן כי שבמרדכי, אומדים" וה,יש הר"ןטעם
 צדיך ואין מבחוץ, רק הבשר לרכך צריך ולפי"1 הבשר. פני עלשנתיבש
 גוף לדכך כדי הטעם שבמרדכי אומדים" ולה"יש 1 שעה הצילשרות

 ( אועה חצי במים לשרות צדיך ולכן מבפנים, אףהחתיכה
 רוחק מחמת הבשר פני שעל דס משום סמ"ק, בשם מיימוני הגהות דעתה(

 בעין דם ולגבי מליחה שיעור תוך אף ויכליע בעין דם חשובהקופיץ
 לומר שייך לח וגם בלע" לא לפלוט דטריד אאיידי לומר שהךלא

 פולטו". כך.כבולעו
 כך כל להפליס במלח כח אין בראשונח הודח דלא דכיון הרא"ש, טעםו(

2שפע



ד הטבחןכור

 לומר שייך דלא החתיכה, תוך ויבליע לחוז, מקצת ופירשבשפע,
 בשפע. מפליט שאין כיון וכו', דטריד"*איידי

 חיישינן טופח משקה עליו יהי' ולא הבשר יודח לא שאם הרשב*א,טעםז(
 יוכל ילא ממנו יפול רק בהבשר, היסב יתדבק ולא ימס לאשהמלח

 הדם.להוציא
 ? ס56ס 'יכעיס ססנכס נננו יקורוס כ)וס ע5 :שאלהיא.

 ב' על נבנו קמייתא הדחה בתקון האלה טעמים השבעה א( .מסוובה
 פעולתה לפעול תוכל לא שהמליחה הוא הא' יסוד ;יסודות

 פעולתה לפעול תוכל שהמליחה הוא הב' ויסוד ; תחלה הדחה בליכראוי
 בהבשר יובלע פליטה דם או פניו שעל שהדם חשש שיש רק ההדחה, בליגם

 תחלה. מודחת תהי' לא החתיכהאם
 אומרים" ה*יש טעם הר*ן, טעם : היינו טעמים, ד' נבנו הא' יסוד עלב(

 טעמים, ג' נבנו הב' יסוד ועל , הרשב"8 וטעם המרדכי טעםשבמרדכי,
 הרא"ש. וטעם הסם"ק, טעם הרא"ה, טעם :היינו

 אחת קול8 על בשוה מסכימים הח' יסוד על שנבנו טעמים הד' כלג(
 שהה אפי' מקודם, הודח ולא הבשר מלח דאם היא, הקולא אחתוחומרא
 כאילו הוי ההיא המליחה כי שנית, ומליחה הדחה מהני מרובה, זמןבמלחו
 ההיא החתיכה נתבשלה דבאם היא, והחומרא הזיקה. ולא הועילה דלאאינה

 להתיר יש אז ס', יש אם אמנס כולה נגד ס' צריך הדחה, בלישנמלחה
 בלי מנתבשלה גדע לא כי שבת, ערב או מרובה בהפסד החתיכה אותהגם

 לגמרי.מליחה
 . חומרות ב' על בשוה מסכימים הב' יסוד על שנבנו טעמים הג' כלד(

 צירו, פליטת זמן אחר עד שהה אם דוקא להרא"ה הדחה, בלא מלחדאם
 שנית. ומליחה הדחה מהני לא הזה שיעור תוך אפי' ולהרא"שולסם"ק
 וסם"ק, להרא"ה אף החתיכה כל נגד ס' להיות צריך כך, נתבשלהובאס
 כך אהר נבלה דנעשית חמרינן מליחה, ע"י בהתיכה הדם שנבלעדכיון

 לעולם. אסורה והחתיכהבהבשול,
 הדחה בלא ונתבשל הדחה בלא הבשר מלח אם הנ"ל הטעמים ולכלה(

 חמשי כטעם סוברים ואנו , מרובה בחפסד אף אסור שנית,ומליחה
 שנית. ומליחה בהוחה תקנה וחין תחלה, הדיח ל8 שם בעין דסדסבליע
 סרס ס55 3יחר, 3טר  חחיכוס ככס 5ט5וח )ווסל סי6ך : יטאלהיב.

 ן סטכיס 3חחיכס כ53כ 5תח )וחחיכססיו55
 . טעמים ג' ספני ביחד חתיכות כפה למלוח מתירק אנו :תשובה

 של דמה את אחת כל לפייט טרודות דהחתיבות מחמת8(
 *איידי נקרא הזה וחטעט , אחרונ חתיכה של דם בולעות אינןעצמה,

 בלע*. ל8 לפלוטדטדיד
 כשהחתיכה מיוש אחרת, מהתיכה רם בולעת אחת דחתיכה נניח אם אףב(

 , אחרת מחתיכה ו~בלעה הדם גם פולטת אי עצפה, של דמהפולטת
 פולשו' כך  *כבולעו גקרא הזהוהסעם

 אחרת. גחתיכה כלל נבלע ולא שריק טשריק וםג(



 המבחןכור-ח

 ? ס3טי פני טע) דס ונין סנטר ט3חוך רס נין ח5וק יס 6ס שאלהג

 הבשר גבי שעל ודם פליטה", .דם נקרא הבשר שבתוך דם א(תשובה
 בבשר שנבלע בעין דדם הוא, ביניהם והחלוק בעין", "דםנקרא

 הדם להסיר תמיד צריך ולכן צלי, ע"י ולא מליחה ע"י לא שוב יוצאאינו
 שר בב נבלע אם פליטה ודם , המליחה קודם הדחה ידי על הבשר פנישעל
 של דמו פולט שהבשר בשעה בו שנבלע הדם להפליט מליחה לי'מהני

עצמו.
 שיעור ושהתה נמלחה שכבר דהיינו עצמה, של דם להחתיכה אין ובאםב(

 שיעור בתוך שהיא אחרת חתיכה אצל הונחה כך ואחר והודחה,מליחה
 מהחתיכה דם שבולעת ע"י והודחה נמלחה שכבר החתיכה נאסרה אזימליחה,
 דטריד אאיידי של הטעם בזה שייך ולא , מליחה שיעור בתוך עודשהיא
 לפלוט עצמה של דם לה והודחה*אין נמלחה שכבר זו שחתיכה מאחרלפלוט"
 ולכן עצמה, של דם עם אלא נפלט אינו בליעה ודם שבלעה, הדםאלא
 מליחה ידי על לא תקנה לה אין והודחה נמלחה שכבר זו דחתיכההדין,
 )ש"ע(. ואסורה לעולם, בה נשאר בה הבלוע דם כי צלי, ע"יולא
 1 )וכ)ננ6 ט63 נכין 5דס סנטל פני טכ) דס נין ח)וק יט 05 . וטאיהיד.

 - בזה חלוקים ג' :תשובה
 הפסד מהני לא בעין ודם מתירין, מרובה בהפסד הבשר פני שעל דםא(

מרובה.
 קמייתא הדחה הודח שלא ובשר ס', עד אוסר צלי על שנפל בעין דםב(

 בצלי. פנים כל על בדיעבד שרי הבשר פני שעל דם משוטדאסור
 רק שהה לא אפי' מליחה, שיעור תוך מליח בשר על שנפל בעין דםג(

 מליחה שיעור שהה לא 4ם הבשר פני שעל ודם , לצלי אסורמשהו,
 )פרמ"ג( לצלי. מותרעכ"פ

 חתיכוח כס ונ)ו5חס ק)וייח6, סיחס סודחס ס65 חחיכס שאלהטו
 י סחחיכוח ט6ל 5ג3י נס 3כין 5דס נחט3 05 ססודחו,6חרוח
 לחתיכה נבלע אם ומש"ה בעין, לדם נחשב הבשר שעל דדם אףתשובה

 לגבי אעפי"כ צלי, ע"י או מליחה ע"י שוב יוצא דאינואמרינן
 נמלחה דם עלי' שהי' זו כשחתיכה ולכן פליטה, לדם נחשב חתיכותשאר
 48יידי סברת בהן ואמרינן האחרות, החתיכות נאסרו ל" חתיכות, שארעם

 וטהי' עצמה לחתיכה דדוקא פולטו", כך .כבולעו סברת וגם וכו',דטריד"
 לדם נחשב החחרות חתיכות לגבי אבל בעין, לדם נחשב דםעלי'

 )רמ"א(.פליטה
 נט6ר טסדס נכוד )ו)יסס 653 חי 3טר 85כו5 )ווחר סי6ך . 'טאלהטז

 ? סחחיכסנחוך
 נאסר ועי"ז למקום ממקום פירש הדם אז הבשר מבשל חם :תוטובה

 ע"י מהחתיכה הדם שיגא כדי מליחה הבשר צריך וסש"ההבשר,
 והדין כלל, ממקומו הדם זז לא חיה שהחתיכה זמן כל אבל ומפליט,המלח

הוא



ה הטבחןכור

 בתוכה דיש אף מותרת החתיכה ממקומו פירש שלא האיברים דדם,הוא
 מליחה בלי חי בשר לאכול מותר ולכןדם,

 5נסי מ5יטס טע5ריכיס ספוקקיס 6וחס מ5 סקנר6 סי6 עס . שאלהיז
 ? סע5יחס6חרי

 צריך מליחה לאחר בשר דכל שאומר", מי שיש הביא המחבר :תשובה
 והטעם ברותחין,חליטה

 הו~
 להוציא רק מועלת מליחה דאין דעתו לפי

 צריך ולכן המליחה, ע"י יוצא אינו החתיכה שבתוך דם אבל שבצדדין,הדם
 יזוז שלא הדם לצמת כדי רותחין מים לתוך מליחה לאחר הבשרלהניח
 בשול וע"י לבשל, אחיכ מותר ויהי' פירש, שלא אברים דם ויהי'ממקומו

 הפו0קים כל אבל 1 אחת פעם שנחלט מחמת ממקומו שוב הדם י1וזלא
 שנמצא הדם אותו אפילו פולט הבשר מליחה דע"י וסוברים ע"1חולקים
 ברותחין חליטה בלא אפילו לבשל הבשר מותר ולכן , החתיכהבתוך
 ע ספ5יטס נקני קוחעח דסרחס 5עיינן 5יעחי 2~אלהיה.

 מליחה שיעור לאחר מליחה שיעור תוך בין חלוק יש בזהוזשובה
 אפי' אזי ממש, דם פולט דאז מליחה שיעור תוך הוא הבשראם

 להפליט מליחה מועיל אלא הפליטה, נקבי עדיין נסתמו דלא אמרינן הבשרהודח
 בבשר אין דאז מליחה, שיעור לאחר הוא הבשר ואם ; בתוכו הנשארדם
 דגם סובר דהרשב"א הפוסקים, מחולקים בזה ציר, אלא ממש דםעוד
 , ציר פולט אלא הפליטה נקבי נסתמו לא כן גם מליחה שיעורלאחר
 נקבי דנסתמו אמרינן הבשר, הודח מליחה שיעור לאחר דאם סוברוהר"ן
 והודחה שנמלחה לאחר תתיכה באם הרשב"א, לשיטת והנה ציר,פליטת
 נאסרת אינה ממש, לציר שנפלה או מליחה, שיעור שבתוך בחתיכהנוגעת

 או ציר פולטת כך דידה, ציר פולטת זו שחתיכה כשם כן גםדאמרינן
 נקבי סותמת הדחה מליחה שיעור דלאחר הר"ן, לשיטת אבל ; שבלעהדם

 וכלל שבלעה, סה רק עצמה של ציר בהחתיכה נשאר דלא נמצאהפליטה,
 שבלעה, מה רק עצמה של וציר דם לחתיכה אין דאם מקום, בכלהוא

 אסורה. החתיכה ולכן בהחתיכה, נשארהבלוע
 ? ס6חרונס ססדחס 50 סספס סו6 עס : שאלהיפ.

 טעם : המליחה שלאחר לההדחה טעמים שני מביא הש"ך :תשובה
 עדיין חשיב הוא מליחה שיעור לאחד מהבשר היוצא דהצירא',

 יוציא ולא הפליטה נקבי שיסתמו כדי הפופר להדיח צריך ולכן ממש,דם
 המלח ססיר ההדחה וע"י שב~ע, מדם מלא דהמלח הוא ב' ושעם הלז, דםעוד

 ס' בקדרה להיות צריך אחרונה הדחה בלא נתבשל הבשר ובאם :מהבשו
 שהמלה זו חתיכה כמו בקדרה חתיכה עוד יש דאם היפאשו ופסק הבשר.נגד
 לחיסור נחשב ולא : ס' היא חתיכה, עוד כשיש ופטילא שלשים,היא בודאי שנמלחה עצמה דהחתיכה ס', בקדרה יש בודאי אוי על",נשאר
 שבכל בס' ובטל הקדוה בכל והולך נמס למים המלח שבא דמידדבוק,

הקדרה.



 המבחןכור

 1 553י 16 ג):3יחס 3סי:ן כחוט קול 6 נין ח3וק יס 06 שאלה:

 דמליחה רותח חו דצלי רותחי דלגבי ק"ה בסי' פסק המחברתשובה
 צלי, בשעת בשר חתיכת על נפל דאם לשמן כחוש בין חלוקיש

 על נפל ואם נטילה, כדי אלא החתיכה את אוסר איננו כחוש שהי'איסור
 על נפל ובאם , קליפה כדי אלא אוסר איננו מליחה בשעת בשרחתיכת
 דשומן החתיכה כל אוסר אזי שמן, איסור צלי' או מליחה בשעתחתיכה
 אוסר שמן ובין כחוש רבין וסובר חולק והרמ"א החתיכה. בכלמפעפע

 שמן ובין כחוש בין בקיאין אנו דאין ס',עד
 ' 3)וכ )6יקור ):גופיס 6יקור נין סמ)וק סו6 עס שאלה:א,

 מליתה ע"י או צלי ע"י אוסר דם רהיינו מגופיה איסור א(תשובה
 נטילה כדי אוסר כחוש הוא האיסור דאם חלוק דישאלא

 בחיסור אבל , ס' עד אוסר שמן הוא האיסור ואם במליחה, קליפה וכדיבצלי
 הזה הבשר נמלח או נצלה ואח"כ איסור שבלע כשר בשר דהיינובלוע,
 נאסר אינו כחוש איסור הי' הנבלע האיסור דאם הדין, אז אחר, בשרעם

 אינו והבלוע כחוש איסור בליעת רק כאן שאין מפני כלל, האחרהבשר
 דמליחה רותח כח אין לאסור קליפה כרי ואפי' לחתיכה, מחתיכה כלליוצא
 אבל אחרת, לחתיכה אחת מחתיכה הבלוע הכחוש האיסור להוליך צליאו
 אחרת לחתיכה אחת מחתיכה מפעפע השמן אזי שמן, הוא הבלוע האיסוראם
 נמלח או שנצלה האחר הבשר ונאסר רמליחה, רותה אי דצלי רותחע"י

 שמן. איסור בליעת בו שיש הבשר עםיחד
 דיש בבשול חבל דמליחה, רותח או דצלי ברותח דוקא שייך הזההחלוקב(

 בלוע, לאיסור מגופי' איסור בין חלוק אין טעם, המוליך רוטב כןגם
 הטעם מוליך והרוטב ג"כ אמרינן כחוש, הוא הבלוע האיסור אםואפי'

 דכח האחרת, החתיכה ונאסרת עמה שנתבשלה אחרת לחתיכה אחתמחתיכה
 שבקדדה. מה בכל טעם ולתת מחתיכה הבלוע ולהוציא להוליךהרוטב

 יעיס ג' טססס דנטר סג6וכיס חו):רס ס) סטעס סו6 פס שאלה:כ.
 ? נ6קר ו):)יחס סדססנ)י

 ע"י עוד תקנה לו אין הדחה בלי ימים ג' ששהה בשר א(תשובה
 כבר הדחה בלי ימים ג' כששהה מפני בשר, כשארמליחה

 הצלי ואחר צלי, ע"י אלא מליחה ע"י עוד יוצא וחינו בתוכו הדםנתקשה
 בשם הטו"ז והביח צלי כשהוא כך לאכלו צריך אלא הבשר, לבשלאין

 עיי זה לבשר תקנה ואין הדם דנתקשה אמרינן לחומרא רדוקאהריב"ש
 חלא הדם, דנתקשה אמרינן לח לקולא אבל צלי, ע"י דוקא אלאמליטה
 ימים נ' ששהה זה בשר אם דהיינו ואוסר מליחה מהני דלמאחוששין
 דדילמא לומר אנו טחמירין או מנוקב שאינו בכלי ימים ג' לאחר נמלח הדחהבלי
 דאסור מטקב שאינו בכלי שנמלח בשר נכל הוי וא"כ מליחה מהני זה לבשרגם

 אם ולנן הדמ, שנתקשה לנו ברור דאין היא הריבאש סברת לצלי.ועיקר אףהבשר
 הבשר. לאסור כדי הום דנתקשה חמרינן מליחה, דאין,מהני לומר היאהחומרח

 להיפוך אמדינן הבשר, לאסור סדי מהגי דמליהה לומר היא החומראואם*
ד8ליחה



ו הטבחןלור

 מנוקב שאינו בכלי שנמלח מטעם הבשר לאסור כד- בזה מהנידמליחה
 הזה הבשר אם דהיינו , מתיר הטו"ז נפשך" *ממה לומר דשייךוהיכאב(

 והודח מניקב בכלי ימים ג' לאחר נמלח הדחה בלי ימים ג'ששהה
 הבשר נפשך דממה בזה אמרינן מנוקב שאיני בכלי נמלח כך ואחרכיינו,
 דהבשר נמצא מועלת ומליחה הדם נתקשה דלא אמרינן דאם לצלי מותרהזה
 דנמלח לן אכפית ומאי מנוקב בכלי שהיתה הראשונה מליחה ע"י הותרכבר
 ובאם , דם שום הוה לבשר עוד אין דממ"נ מנוקב, שאינו בכליאח"כ
 שני' במליחה גם כן אם מועלת אינה ומליחה הדם נתקשה דכבדאמרינן

 פירש לא הא נאסר ואמאי יצא, ולא הדם נתקשה ג"כ מנוקב שחינובכלי
 מותרת. החתיכה ולכןממקומו,

 " סניחס 33. סנחנסנ נסי נכנין ספוקקיס קנרת סי" י:ס שאלהכנ.
 ודאי מליחה, בלי שנתבשל הבשר נגד ס' בקררה אין אם .תשובה

 בודאי הזה הבשר נגד ס' יש ובאם , נאסר שבקדרהמה
 שנתבשל בעצמו הבשר אם ולענין , האיסורים כל כדין סותר שבקדרהמה
 דהטחבר הפוסקים בין פלוגתא היא ס' כשיש ג"כ מותר אם מליחה,בלי
 בלי שנתבשל הבשר גם אז נמלח שלא הבשר נגד בקדרה ס' יש דאםפוסק
 הלא הדם וכשיצא בשול, ע"י הדם כל יצא מסתמא דאמרינן מותר,מליחה
 כל יצא לא שמא דניחוש ואי והדס הבשר נגד ס' בקדרה יש דהאנתבטל
 , מותר פירש שלא אברים דם הא הבשר, בתוך גם דם נשאר אלאהדם

 כל יצא לא דלמא דחיישינן ס', דיש אף אסור דהבשר פוסקוהרמ"א
 החתיכה בתוך למקום ממקום יפירש בתוכו דם קצת ונשאר הבשול ע"יהדם

 נאסרה. החתיכהולכן

 י 3סר כס סכו:לחו דניס 3ככין ס ספוקק ק3לת סי5 ווס . וטאלהכד
 שהדגים מחמת נאסרו הדגים בשר, עם יחד שנמלחו דגים א( :תשובה

 לפלוס, טרודים אינן שהדגים נמצא מיד, וצירן דמןפולטין
 לומר בהם שיך דלא מהגשר הדם בולעים הם לילוט טרודים אינןובאם
 לומר שייך לא וגם פולטים, שאינם מחמת בלע", לא לפלוט דטריד"א~די
 של דם להם אין מועט בזמן הדגים דהא פולטו" כך 8כבולעו שלהסברא
 דוקא אלא לבדו יוצא אינו הלא הבלוע ודם מבשר, שבלעו דם רקעצסם
 בלע דהבשר דנהי מותר, והבשר נאסרו הדגים ולכן עצמו, של דםעם

 מותר דגים דם הא דגים, מדםג"כ

 דהלא הדגים. משמנונית נאסד יהא דהבשר דנימא הפוסקיםומקשיםב(
 השמנונית בכח ואין וטתרצים, ? הבשר של הדם מכת נאסרוהדגים

 לאסור יכול הנאסר ד"אין הידוע הכלל מחמת הבשר לאסור הדגיסשל
 אינו דהבלוע חזינן דהא לשם", לילך יכול עצמו שהאיסור במקוסאלא
 אינו שהבלוע בשם כן ואם היגים, נאסרו טעטח מהאי דהא מהדגים,יוצא
 הנאסר" ד.אין הכלל סכח לאסור השמנונית בכח אין כך טהדגים,יוצא

 חבשר. של הדם פכח אלא נאסרו לא והשסנונית הדגיט דהחוסו',



 המבחןלור

 לא הבשר אם אבל נמלחו, הבשר וגם הרגים שניהם אם רוקאוכ"1ג(
 הרגים נאסרו לא אזי שנמלחו, הדגים אצל מונח הי' שהבשר רקנמלח,
 שנמלחו ברגים כח ואין נמלח, שלא זמן כל כלל פלט לא רהבשרמהבשר,
 תפל", וטמא מליח שטהור נקרא וזה - הרם ולהפליט כרותח הבשרלעשות
 בשם נשאר תפל הטמא אלא למליח, הטמא לעשות הטהור ביר כחראין

 כלל פולט ואינוצונן
 חתיכה אצלה מונחת שהיתה שנמלחה, כשר בשר חתיכת לגבי הדיןוכןר(

 של חתיכה מן נאסרת אינה הכשרה רהחתיכה נמלחה, שלא נבלהשל
 שמנונית, אפי' פלטה לא מלוחה היתה שלא נבלה של רהחתיכה סאחרנבלה,
 בהיתרה. נשארת הכשרה החתיכה לכן כלל, פלטה ולא כצונן היארנבלה
 ? כרוסח סו" סרי )נלוח נענין ספוקקיס קנרס סי" עס .שאלהכה.

 הוא וההיתר היתר, על איסור נפל שבאם שאמרינן כשם א( :יעקטומה
 שאם הרין כך נאסר, שההיתר הוא הרין בשול, מחמתרותח

 הכשרה החתיכה נאסרה שנמלחה, בשר חתיכת על איסור חתיכתנפלה
 החתיכה אם רוקא, זה כל אבל כרותח. הוא הרי רמלוה מטעםשנמלחה
 מליחה שיעור לאחר כבר הוא אם אבל מליחה, שיעור בתוך היאשנמלחה

 כח פסק שכבר אמרינן אז הרם, להוציא פעולתו עשה כבר המלחראז
 שם רק כרותח, המלח עור נחשב ואין פעולתו, עשה שכבף מחמתהמלח
 איסור איזה זו חתיכה על נפל באם ולכן שנמלחא, הזאת החתיכה עלצונן

 כלל אוסר אינו רצונן הזאת, החתיכה נאסרהאינה
 הרחה הורחה לא אפי' מליחה, שיעור לאחר היא החתיכה אם הרין, וכןב(

 מחמת החתיכה, נאסרה לא מציר, ונתמלאה לכלי החתיכה ונתןאחרונה,
 לעשות מליחה שיעור לאחר כח שומ להמלח ואין המליחה, לחחר היארצונן
 בכח אין וצונן הזאת, החתיכה על צונן שם אלא לרותח, החתיכהאת

 ררש"י". "מעשה נקרא הזה והרין החתיכה. אתלאסור
 שעשה ראחר אמרינן ראן רם, להוציא שנמלחה בחתיכה רוקא זה וכלג(

 אבל רותח, שם החתיכה על אין ולכן כחו, פסק כבר פעולתוהמלח
 רתמיר אמרינן אזי פעם, עור נמלחה ואח"כ רמה, כל פלטה שכברחתיכה
 רבזה מאחר מרובה, בזמן אפי' כרותח החתיכה לעשות הכה להמלחיש
 הזאת החתיכה על איסור איזה נפל אם ולכן פעולה, שום המלח עשהלא

 כרותח. הוא הרי רמלוח מטעם החתיכהנאסרה
 ? פנוקנ ס"ינו נכלי טנפלח 3סי סל סדין סו" סי"ך : שאלהכו.

 נאסר דאינו המחבר רעת מנוקב, שחינו בכלי הבשר נמלח אם :תשובה
 הבשר של חלקו אבל הכלי, שבתוך הבשר חלק רק הבשרכל

 שמנה החתיכה ואפי' קליפה, כרי אלא נאסר אינו להכלי חוץשיוצא
 שבתוך שהבשף דמשום אסרינן ולא , למעלה מפעפע אינו רדם הואוהטעם
 אינו, זה מהכלי, שלמעלה לחבשר הכלי שבתוך הבשר יאסור נאסרהכלי

 חינו עצמו והדם הדם, סכח אלח נאסר איננו הכלי שבתוך דהבשררמאחר
 כן גם הרם ע"י שנאסר הבשר לכן מהכלי, שלמעלה הבשר לחלקמפעפע

אק



ז המבחןכור

 הכלל מקום בכל דאמרינן מהכלי, שלמעלה הבשר לאסור גדול כהואין
 אין בעצמו דהאיסור והיכא האיסור, מגוף יותר גדול הנאסר דאיןהידוע,

 לאסור. בכחו אין הנאסר גם לאסור,בכחו
 לסנליכ  לככיו  כרוסח סו8 סלי ל)31וח כן גס 8)נרינן 06 . שאלהכז.

 ? יכ3יס רס ולספליי וכליסרס
 נאסר הכלי דאף הוא הדין מבוקב, שאינו בכלי בשר מלה אם :משובה

 הוא הרי דמלוח מטעם בכלים דם להבליע לכלים מליהה ישדאמרינן
 והודח נמלח שכבר דהיינו הוא, היתר הבמטר אם להיפך, אבלכרותה,
 הבשר, על מלח הרבה ונתן איסור, של לכלי הבשר נתן ואח"ככדינו,
 הוא הרי דמלוח הכלל מכח איסור של מהכלי הבשר דיאסר אמרינןלא

 דאמרינן הוא בשול עעי ודוקא המ%וח, בכה אין מהכלי דלהפליטכרותה,
 מ4יהה. ע"י לא אבל מהכלי, הבלועדמפליט

 % 0נ6קר 3פני~יסכ13 03ו3 ו3ין )וליחס נין סמ3וק סו8 עסשאלהכח.

 שנאסר כלי אבל הכלי, כל נאסר בשול ע"י שנאסר כליוע~טובה
 באם' מינה ונפקא קליפה כדי רק נ"סר אינו מליחה,ע"י

 להיות צריך אז בשול, ע"י הנאסר כלי באותו היתר של דבר אה"כבשל
 מליחה ע"י הנאסר בכלי היתר של דבר בשל אם "בל הכלי, כל נגדס'

 צ"ח(. בסי' הרמ"א של )דינו הכלי קליפת נגד רק ס' צריךאין
 דינס )וס קליפס, כרי 6קורס ססמחיכס 80ינרינן נינקוס . שאלהכט.

 15  "מריכן "ס ס5יקור נבר  נחסיכס ק' י0 063 סחחיכס30
 סחחיכס? כלרנחרס

 מהני לא אז קליפה כדי רק אסורה אינה יהחתיכה גיכא כלהשובה
 מתפשט איננו דהאיסור האיסור, נגד ס' בהתיכה יש אםאף

 ההתיכה בכל מתפשט איננו דהאיסור ומאחר קליפה, כדי רק ההתיכהבכל
 קליפה כדי ההתיכה אסורה לכן , ס' בחתיכה שיש בזה יש תועלתאיזה
 מתפשט דהאיסור בבשול, כן שאין מה האיסור, נגד בחתיכה ס' דאיכאאף

 ס"ט( בסי' )ש*ך ההתיכה. כל לבטל ס' מהני ולכן ההתיכה, בכלונבלע
 ן 0כי וכלי וכיוי  י"פון  כ3י 30 סריניס פוטי סכס )וס :שאלה5.

 המשה המה שני, וכלי וערוי,  ראשון, כלי של  הרינים  פרטי :תשובה
 מהאש שהוסר ראשון כלי ב( , האש אצל שעומד ראשון כליא(

 שני. כלי ה( , הקלוה נפסק שלא ערוי ד( ; הקלוח וינפסק ערויג(
 הוא בו, סולדות שהיד באופן רותה הוא אם האש אצל שעומד ראשון כליא(

 מבשל איסוריט ולשאר הטאת, הייב שבת דלענין . לגמדי בכילומבשל
 חומרים יש בו סולדות היד אין ואם ; שור בשר אף הדברים כלבכולו
 הרש"ל אבל ומבליע, מפליט אף ואינו מבשל אינו האש אצל שעומדדאף
 בכלי דינא, ולענין האש. אצל שעומד ראשון בכלי להקל דפסתפיכתב

 בכדי דאוסר פ"ג( כלל )בת*ח הרמ"א דעת בו, סולדות יד שאשיןרחשון
 וכיון : קליפה כדי אף כלל ומבליע מפליט איננו ולכלי למאכל,קליפה

דמידי



 הטבחןכור

 היד הי' אם ספק הוא ואם , בספקו להקל שומעין הוא, דרבנןדמידי
 ולחומרא דאורייתא ספיקא הוא בו,סולדת

 אסול בחלב ובבשר התורה, מן מבשל החש מעל שהוסר ראשון כליב(
 שהוסר אחר ראשון לכלי חלב נפל אם ספק ואי הייב, ובשבתבהנאה,

 הוא תורה זז דבר ספקו האש,מעל
 ורשב"ם תם, רבינו מחלוקת הוא ראשון, מכלי הקלוח נפסק שלא ערויג(

 כר"ת, הלכה דשמא לחומרא, מספק קליפה כדי מבשל דערוי קי"לואנן

 דערוי והא , מספק קליפה כדי בהנאה אסור ובב"ח אסור, בשנתהלכך
 או משקה שניהם בין חלוק אין הקלוח נפסק לא אם קליפה כדימבשל
 לדידן כולו אוסר חם התחתון אם אוכ4 וא' משקה א' או אוכלין.שניהם
 יותר ולא קליפה כדי מבשל הקלוח נפסק ולא קר התחתון ואם בכחושאף
 הלכך קליפה, כדי ומבליע מפליט אבל מבשל אינו הקלוח שנפסק ערויד(

 שאינו כיון מדרבנן קליפה כדי באכילה אוסר בח4ב ובבשר שרי,בשבת
 צונן לתוך חם איסורים ובשאר דרבנן, ספק ככל להקל יש ובספקמבשל,
 זה ולפי בעלמא, חומרא מטעם מדרבנן קליפה כדי ואוסר גברתתאה

 לקולא.ספיקו
 מבליע ואינו מפליש אינו שני דכלי ק"ה סי' המחבר דעת שני, כליה(

 , מבליע קליפה דכדי הרשב"א( דעת )יזהו אומרים ויש קליפה כדיאף
 פוסקים ורוב בו סולדות היד אפי' הפסד במקום קליפה בלא שריובדיעבד
 לא אם בו סולדות שהיד שני בכלי להחמיר יש חרס ובכלי לזה,מסכימים
 שיעברו כדי רותחין למים )להכניסו עוף למלוג אסור דלכתחלה הפסדבמקום
 או שבת לכבוד אבל בו סולדות שהיד שני בכלי אפילו ממנו(הנוצות
 כך, למלחו אפשר שאי סרח מלא והבשר אחר, בענין אפשר ואיאורחים,
 שהיד כך כל חם הוא ואם , לכתחלה אפילו שני בכלי להניחומותר
 פוסקים ועוד ס"ח, סי' מגדים )פרי מבשל, שני בכלי אפילו במיםנכוית

 ק"ה(בסי'
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 1' ו1 י ע~, ש ו',ש1118 מ4יה*"4רות

 ס"שמימן

 " ניניס סייס גס 5ריכס"י געלינ6 3סע3רס די ה)יחס, קודס ס3סר ספדיחין :ו סדחס : שאלהא.
 שעה חצי שיעור מליחה קודם הבשר לשרות יזהר לכהחלהתשובה

 ולפשפשו היטב ולהדיחו שבמרדכי( הי"א כטעם הבשר,)שיתרכך
 היטב הדיחו רק הבשר, שרה לא אם ובדיעבד , השרי' במי יפהבידים
 דסמכינן עדיין נמלח לא אפי' ולשרותו ולטרוח לחזור )וא"צ לי'.סגי

 א( ( סגי היטב דשפשוף ור"ן מרדכיחטעם
 סרחס 16 נס י"ס וכקיס, וכסינס נסר ע"ג 3כין רס כפ) 6ס . שאיהב

 ? קגינ)גך
 צריך השחיטה, נית במקום גם וכן דם בו שנראה במקוםתשובה

 בדיעבד ואפי' לבד, ושטיפה בהדחה רי ולא היטב,שפשוף
 ג( מקום. באותו מעט מהבשר לקלוף צריך המליחה אחר דם שם מצאאם
 ? ננכוניס )ננע)ס חחיכס ח5י ופכי נפיס 3כגי סנטי סיס "ס : שאיהג.

 דלטעם כיון הטעמים, כל אליבא היטב להדיח די שלמעלה הצד :תשובה
 החתיכה כל ונתרככה בבשר נכנסים המים הלא שיתרכךכדי

 ג( בהדחה סגי טעמיםולאידך
 ? 3יניס ססס חכי )סריח פכ6 13 "ין 6ס .שאלהד.

 היטב, ולשפשף במים היטב להדיח די דוקא גדול לצורךו:שובה
 ד( לבן. המים מראה שישאר עד שניים במים ולהדיחולחזור

 ? עועטס 3סרחס סנטי סדיח 6ס :שאיהה.

 היטב. ולהדיחו לחזור צריך עדיין הבשר נמלח לא אם א( :תשובה
 מותר הבשר נתבשל כבר אםב(

 הש"ך דעת : הפוסקים מחלוקת הוא בזה עדיין, נתבשל ולא נמלה אםג(
 דבאם כתב והחכ"א , דצריך המנ"י ודעת , ולשרות לחזור דא"צוח*ד

 בדיעבד דאף בסק"י רע"א ודעת , וימלחנו ויחזור יייחנו פנאי, לו5ש
 שנית ומלחו הדיחו לא אםאסור

 ? כל ונחנס)ס 6מד 511ד סחחיכס סדיס 06 :שאלה1.

 שסוברים פוסקים יש הלא בעין דם משום אי ניחוש, למאי :תשובה
 דשלשים קי"ל ואנן שעליה, ומלח הדם נגד ס' ישדבהחתיכה

יש,

 ה כ ל ה ה קורמ
 דרגי ועיין מייחה לרלכוה גפתיההו מגיים נריג( ש"ד,א(
ש ף,ג( %  גיי:יוע:"ד, אום ציהד( 



 המבחןכור

 פשיטא הבשר, לרכך כדי לטעם ואי ששים יש אחד מצר בהורח וא"כיש,
 לטעם ואפי' , כלו הבשר מרכך ג"כ אחד צד של דהדחה החתיכה,דמותרת
 עכ"פ דהא החתיכה, מותרת ג"כ פעולתו יפעול ולא מדם יתמלאדהמלח
 אחד מצד רק שנמלחה עבה לחתיכה ושוה פעולתו המלח עשה אחדמצד

 ה( בהפ"מ.דמותרת'
 סלחס ס3' ונ5ך ק'ענ, סרחס "מד ע5ך סגסי סדיח "ס : שאלהז

 ןונופטח
 דם משום ואי ; הבשר נתרכך כבר א' מצר היטב הרחה ע"י .תשונה

 י( וצ"ע מהני, מועטת הרחהבעין,
 1 פעס עוד 3ניח 5סדיחו 5ריך 6' סנסל, 6ח סך'ח ססנח 06ייאלהה.

 בכלי, קצת איתו ששרה או היטב הבשר את הטבח הדיח אם א( :תשובה
 ז( בבית. להדיחו תו וא"צ בריעבד,די

 שפשוף, וא"צ מועטת בהדחה די חי שהדם בשעה הטבח הדיח אםב(
 "( שפשוף. צריך הבשר, על נתיבש כבר הדם אםאך

 5ריך 6ו ססדחס 6חר ויניד חיכף ס3סי 5ונ5וח )נוחי 6ס . טאלהט.
 ? ינכס5סונחין

 ער מעט להמתין צריך הבשר שימלח דקורם הרמ"א רעס א( .תשוכה
 הדם( יוציא לא )ואז מהמים המלח ימס שלא כדי המים,שיטפטפו

 ט( הדם יצא לא דאז לגמרי שיתנגב ער ימתין לאב(
 אף שנית ומליחה הדחה דצריך פוסקים הרבה דעת לגמרי נתנגב ואםג(

 ולהריח. לתזור צריך דאין כתב מגדים ופרי י(דיעבד
 1 סקריס 3)נקו)נוח 3יוחר קריס 3)ניס 5סך'ח תוחר 6ס . שאלהי

 באור המים ישים הקרים, במקומות או גדוי, שהקור בזמן א( .ת'טובה
 מטרשי קרים דמים צינתן, שתפיג עד בבית המים יעמיואו

 ש( הרם יפלוט ולחלהבשר
 יש מליחה. לאחר רק בשול קורם הוא אם קרים במים הודח ואםב(

 לאחר הוח ואם : שנית ולמלוח פושרין במים שנית הדחה ע"יתקנה
 יב( כך. בנתבשל להתיר נוטים ובהפ"מ לדינא. צ"עבשול,

 6ו חחיכוח, 35' חחיכס כ5 חחך ס3סר קסדיח 6חר 6ס . עואלהיא.
 ? ססרחס 65חר סרנ5'ס ע5מיססקיל

 בסכין הלקים לג או לב' החתיכה חתך שהדיח אחר אם א( .תשובה
 דמחסיר, חדש כפרי דלא וח"ד[ וכרו"פ, ש=ך, ןדעת ביד לא)אבל

אפי'

י חחלכהמקור

 וכנכ-י ח"די( פוסק-ם ועוד מליחה להל בכתיחרו מגדים פייה(
 שם ביייא( סק"ט משיבה דרכי ועיין רע"או(
 דרכי ועיין אפיים, ראש כסו-ד, תרע"א,יב( ס"טי סי מגדיט 1.רי וש"ך ס-זז(
 סק"בתשיבה שם דעת, חותח(
 וש"ך ס-זס(



פ המובחןכור
 שריה וא"צ ולהדיחם לחזור צריך הרגלים, טלפי שהסיר או ביד(,אפי'

 יג( כלל. הודח כלא הוי כן, עשה לא ואם שעה,חצי
 לכמה החתיכה חתך מליחה שיעור ששהה וקודם הבשר מלח כבר אםב(

 מליחה שיעור שהה כבר ואם , ולמלחו להדיחו פעם עוד צריךחלקים,
 חארונה. הדחה קודם הוא אם הדחה צריך רק ולמלוח, לחזור צריךאינו
 יש שבודאי מרובה, בהפסד מותר כך ונתבשל משחתך, הדיח לא אםג(

 כמרדכי הטעם )דעיקר להתיר אין מרובה הפסד ובאין הדם, נגדס'
 ואם אחד(. מצד כנמלח והוי פעולתו יעשה ולא מדם המלח יתמלאשלא
 בטלפים וכן , ס' יש דהא מרובה הפסד באין אף להתיר יש קצת רקחתך

 יד( הכידינא
 סי( מותר מהטלפים, כלל הסיר לא אםד(
 י כה )נסהה ק5ח חחו5 5כ5 סנסל ססריח 5חל 05 . שאלהיב

 ולא האכילה, במקום להדיחו א"צ מהחתיכה חתול אכל אם :תש-בה
 נ'( וצ"ע דסכינא דוחקא כמו דשניים דוחקאאמרינן

 1 לפח )נכח ט5'חס קידס נתיס סנטיס חת'כס . ,טאלהג

 עכ"פ דמותר המחבר דעת הבשר נגד במים ס' אין אם א( .תשונה
 אינה החתיכה אם ואפי' כמבושל, כבוש מטעם דאסור הרמ"א ודעת :לצלי

 לצלי החתיכה דמותרת הש"ך דעת במים, ס' יש ואם , בדםמלוכלכת
 בדם. מלוכלכת אםאפי'

 המחבר דעת ס', בה שיש בקדרה ולבשלה אח"כ החתיכה אותה למלוחב(
 דאסורה ס"א( )ס"ק הש"ך ודעת לקדרה אפי' דמיתר וט"זורמ"א,

לקדרה.
 פשיטא דצלי כתב יד"י וס' , דאסור הטטו"ד כתב כבוש, ספק היה אםג(

 נגד ס' במים שיהא צריך אך הפסיד, לא המקיל לבשל, אף אלאדשרי
 בעין.הדם

 יססס סקיי, פ"י וכקיט ונ5יהס קודס נ)ניס סטיס נטי . שאלהיד
 1 )עת תעהטס

 דין בי' ששייך כמים חשוב קרח אם בזה מחולקים הפוסקים .תשובה
 קרושיט במים דכבוש מגדים בפרי ק"ה בסי ועיין לא, או כמבושלככוש

 אפי' מתירים אדם" ו"חכמת דעת" וה"חות , כבוש נקרא לא מרובהבהפסד

 מרובה. הפסדבאין
 ע כך וסד'חו קלח טט55 נטו : וצאיהפו

 צריך ההפשר ואחר לפשרו, מתחלה צריך קרח שמלא בשר .תשובה
 קשה וכשהוא הבשר, לרכד כדי היא שההדחה טעם )לפי ולהדיחו.לחזור

כאבן
-ג - -- -  ----=== -.= -- = = - - ן  - ע

 ה כ ל ה ה ר ו קמ
 ש"ך. טו( הברע"א חותדעת טגדים, טרי ש* רמ"חע(
 שמי דעה, חלהטז( בפ"ת ועייי ופט"ג שם, דעמ חיתיד(

ב-2



 המלחןפזר
 דעת רהחות 1 מתיר מגדים הפרי דיעבד, ולענין שריה(. מועיל איןכאבן

אוסר
 ' כן וונ5חו קיח סיו63 נסי : עואלהמז.

 יז( בדיעבד ואפילו מליחה, מועיל אין קרח שמלא בשרינשובה
 ווק . שאלהיז

 סי"
 ? קרוס 3כודו סנלנח 5נסר סתקנס

 שהוא או המליחה, אחר הודח וכבר קיוש בעודו נמלח הכשר אם .תשובה
 יח( יצלנו, רק במליחה, תקנה לו א-ן שוב שעות י*בלאחר

 )כי אח"כ ולמלוח היטב הדחה ע"י מרובה בהפסד להקל אפרים הידודעת
 שנסתמין ולחשש הבשר, לרכך פעולה שום עשתה לא ראשונהההדחה
 נסתמין ולא דם כלל פלט לא הקרישה מחמת כי כאן, אין הפליטהנקבי

 דם(. שיש זמן כל לכ"ע הפליטהנקבי

 ? קרוסס חחיכס ווק5ח סמ3יחס 6חר נט65 06שאלהיח.

 עצמהיט( בפני ולם4וח לחתך צריך הקרושה החתיכה מקצת א(תשובה
 טוב לכאורא, אחד מצד נמלח דין לה שיש החתיכה שארב4

 יש אחרהמליחה עדיין הודחה לא דאם חלוק יש פוסקים הרבה ולדעתלצלותה.
 אפי' לקדרה שנית מליחה ומהני הלכלוך, להעביר רק קודם הדחה ע"יתקנה
 אין המליחה, אחר גמורה הדהה הודחה כבר אם אך 1 מרובה הפסדבאין
 אף לקדרה ומתיר חולק י"ב( )סי' הכרמל הר ותשובת לצלי. אם כיתקנה
 בלא אף לקדרה הודח ולא שעות י"ב בתוך מתיר מרבבה והדגול ;בהודח
 ואם מרובה. בהפסד גונא בכהאי דוקא מתיר אפרים ובית 1 מרובההפסד
 שיש פוסקים הרבה דעת גמורה, הדחה שהודחה אחר שנית מלחהכבר

 לצלי. אףלאסור
 . שאלהיט.

 ו וז)ימס סיעור טססס קורס כקרס ו6ח"כ סכת)ח נסי
 שיפשר עד ימתין מליחה שיעור בתוך הבשר נקרש אם א( .תשיבה

 ובדיעבד : מליחה שיעור אח"כ ויניחנו שנית וימלחנוויתרכך
 אבל ; מותר כך ונתבשל סליחה שיעור ההפשר אחר ושהה שנית מלחו לאאם

 דלא וח"ד, מגדים, ופרי הש"ך, דעת הקרישה ואחר הקרישה קודםבצירוף
 אח"כ לשהות וצריך ראשונה(, רתיחה נתבטלה כבר "כי בדיעבד אפי'מהני
 דצירוף וחכ"א, ורע"א, ובל"י, חדש, הפרי ודעת אחת, בפעם מליחהשיעור

 מהני.נמי
 שיפשר עד להמתין שהות לו ואין אורחים, לכבוד או לשבת צריך ואםב(

 שהות לו אין ואם בו, סולדת יד יהיה שלא שני בכלי להניחו מותרהבשר,
 כדי מבקול דערוי ראשון, מכלי עליו יערה שלא ובלבד יס"ב(, אפי'סותר

 כ( מליחה. ידי על יוצא הדם אין ואזקליפה,
 סנטי נקלט 06 קפק : שאלהכ.

. 

תשובה-
---- - - - -  - - -- ------- ------ -

 ה כ ל ה ה ר ו קמ
 דעה. חיהיט, דעת הוהט(
 ק"א. בסי' ועיין ס"ח' סי חכ"אג( חרבבד דגולח(



 י הטכחןכור
 נקרש, היה שלא מעיד אחד ועד הבשר נקרש היה אם ספק .תשובה

 הזמן לפי רואין אז כלום, אומר אחד עד אין ואםנאמן
 כ"( שרי לאו, ואם מספק אסור נקרש, להיות הי' יכולאם

 בשר בו ששורין בכלי אחרים בדברים להשתמש שלא נהגותשובה י 3סי 13 טסורין 3כנ' 6חריס נד3ריס נסטסוי; טותר 6ס -טא5הכא
 יבש או בצונן לח דבר ודוקא , דם עדיין נדבק שמאדחיישינן

 בהדחה אורחי' דלאו בדבר ואף האוכל דידיחו מותר יבש צונן אבלרוהח,
 כג( נקי. ההכל היה אם רותח בו נשתמש אפי' שרי ובד,עבדכ:(

 ? 5טס טטס נסי 13 טסיס סכ5' ט5 סדין טסו שא-הכב
 להשתמש אסור דוקא, שלם לעת מעת הבשר בו שנשתהה הכליועשובה

 בו. ולשרות לחזור מותר אבל חמין,בו-
 1 כטי נכ5' נסי 5סרוח טיתר 6ס שאלהככ.ן
 הכלי, רוחץ ששכח, אירע ואם כשר, בכלי בשר לשרות אסורתטובה:

 באקראי לשרות דחוק הוא דאם כתב אדם והחכמת כד(וכשר.
 בו. לשרות הכלי מיחד שאין כיון בו, ולהשתסש להדיח מותר וכיו"ב,בקדרה
 ע ככרי ט5 3כ5י 5;רוח טותר 6ס : שאלהכד.

 כ"( גוים של בכלי מליחה לצורך בשר לשרות מיתר .תשובה
 ? נטח טטח ססדחס ונ' 13 ססהס סכ5' סנ סד'ן ינסו שאיהכה

 אין אם ומיהו ; במים מעורב שדם מאחר נאסר הכלי איןהשונה
 כו( מרובה בהפסד רק להתיר אין הדם נגדס'

 1 ונ5יחס קודס ככ5 סנסי סודה 65 %ס שאיהכו

 . דעות וחלוקי תנאים כמה יש זה בדין :תשובה
 כדדך מעט רק נמלח לא אפי תחלה, הדחה בלא הבשר מלח אםא(

 הפסד באין אסור מליחה, שיעור עדיין שהה לא ואפי' לצלי,שמולחין
 כי( בעין( דם )מטעם לקדרהמרובה

 מרובה, הפסד באין תחלה הדחה בלא שמלח הבשר לצלות להתיר ולעניןב(
 בלא דאפילו ע"ו( )בסי' וט"ז רש"ל דעת . הפוסקים מחלוקת ישבזה
 וחכמת דעת, וחות הש"ך, ודעת , לצלי אסור נמי מליחה שיעור עדייןשהה
 כתב מגדים והפרי לצלי. מותר מליחה שיעור במלחו שהה דבלאאדם,
 להתיר יש מליחה שיעור שהה ולא מועטת, מליחא למעליותא תיתי ישדאם
 היכא דכל ע"ו( )בסי' ג"כ וכתב , לדינא צ"ע למעליותא וחדוצלי,

-
 כן. גם הצלי אחר לבשל שרי לצלידמותר

 במלחו דשהה היינו, לריעותא תרתי יש אפי' מרובה הפסד ובמקוםג4

------------------ -- - - --=-= 
 שיעור

 קורמ
 מגדים פייכא(
 דגרע"א.כב(
 פוסקים ועוד ש"ךכג(
 וטמ"ב. ב"חכו(

 ה כ ל הה
 יהודא לחם ביהכה(
 סק"ו בה"טכו(
 "ם הרמ"אכז(



 המבחןנור
 הבשר שידיח ע"י לקדרה מותר נמי מרובה, היתה והמליחה מליחה,שיעור

 כ"( שנית. וימלחנוויחזור
 )בסק"ל( רע"א הגאון דעת כך, ונתבשל שנית, ונמלח הודח לא ואםד(

 , מרובה בהפסד אפי' החתיכה אותה אסורה החתיכה נגד ס שישדאף
 בשר להתיר המורה הורה דאם ודעת" טעם ה"טוב בשם הביא לויובית

 הטעם על )דסמכינן אותו מזניחין דאין כך, ונתבשל הדחה בלישנמלח
 בפתיחה מגדים הפרי וגם , כנגדו( ט' ויש דם, מעט רק נשאר ולאדנתרכך

מתיר
 ומלח בעין דם נגד תחלה הדחה בלא שמלח חתיכה באותה ס יש ואםה(

 וימלחנה ויחזור שידיחנה ע"י מרובה הפסד באין אפי' לקדרה מותרתשעליה,
 מלחה לא ואם צד מכל קליפה עכ"פ מצריך רע"א והגאון , כס(שנית
 ודעת מרובה, בהפסד אפי' דאסורה ורע"א דעת וחות הפמ"ג, דעתשנית,

 כך נתבשלה אם בדיעבד להתיר ומהרש"ק אדםהחכמת
 ססודחו חחיכוח ס"ר כס כ33 סדחס 33" חחיכס נע3חס "ס . שאלהכז

 , קיו3יחסקורס
 שלא החתיכה ואותה מותרות, המליחה קודם שהודחו החתיכותתשונה

 ל( אסורה.הודחה,

 "חרות נחתיכוח סכתערנס סדחס נ3" ס:ע3חס התיכס שאלה:כח
 1 יכה3חוססודחו

 לחזור טוב ולמעשה, ברוב, בטלה שנתערבה החתיכה הדין מןתשובה
 יא( שנית. ולמלחן החתיכות כלולהדיח

 י ::נסי: ססייס וייוי נפ3 "ס . 'טאדהכט
 , הבשר מן ל חלק הדם וא"כ יש בשר כמה לשער צריךתשיבה

 מרובה בהפסד בלח דבלח הערך, לפי ולשער מים כמה לשער צריךואח"כ
 יב( נבלה נעשהלא

 י נעין דס טיס :קכיכז יונחון תרכגו3ת פ3 גס "ס קטאלהל
 לג( בעין דם ליכא מבחוץ תרנגולת על .תשונה

 " חחכס סדחס נכ" סכע3ה "יוו סויון שאלה-א.
 שידיחנו ע"י מרובה הפסד באין אף השומן להתיר יש .תשובה

 מבפנים ורק בעין דם אין שמבחוץ כיון שנית, וימלחנוויחזור
 יד( בעין הדם נגד ט' ישוא"כ

 ס33 כמ3ח . שאלה5ב
"33 

 ? סח3ס סדהס

תשובה
-.- -  --- - -- - -  - 7 . - . ג  -

 ה כ ל ה ר ו קמ
 חמ-ד.לב( ש"ע בדעה ופט"ג וש"ד, ס-ז,כח(
 כאן. רע"א והגאע ע"ב, סי פם"ג4ג( וכיתי כיתיכ.(
 ומדרש-ק. פמ"ג,לד( סם רמ"אל(

 לאבו-הם. זכורלא(



יא הסבחןכירן
 מבפנים הודח לא אפי' מרובה הפסד באיל אף להתיר ישתשובה

 יה( שעליו מדם בלע ולא דשוע מחמתג"כ,
 ' נער ימלח 3נ)ח נ"'וס . עואיהלג

 הבשר מעל שנופל ביותר גס במלח לא ימלח לאלנתחלהתשובה
 כקמח דק רק אחר מלח לו אין ואם יי( כקמח דק במלחולא

 כאבן קשה שהוא להדקו, אפשר אי אם גס במלח וכן *( בו למלוחמותר
 שמלח.יח( מלח בכל מותר בדיעבד וכן , בו מולחוכרומה,

 ץ לט)יחס סעיוחד סכלי לסיות ~ריך "יך . שאלהלד.

 כדי צד, מכל מנוקב להיות צריך הבשר עליו שמולחין הכלי .תשובה
 דהוי, דמי, שפיר ברהיטני חלק ודף , הדם צירשיזוב

 יט( מנוקבככלי
 " לכך יניוחד ס"ין ונקוס כל סנסר סכיח "ס . שאלהרה

 לכך מיוחד שאין ש"חן או דף על הבשר להניח אסורא(תשובה
 מ( הדחה בלא כנמלח והוי אדעתי ולאו מלח, שכ יש שמאכי

 מא( זה. מטעם לבשר מיוחד מקום על מלח להניח גם אטורב(
 חלק הדף אם הבשר, על מלה מעט ונמצא הבשר כשהניח ובדיעברג(

 הדף אין אם אבל המקצת(. אותו נגד ס יש )רמסתמא מותרברהיטני,
 דאין ההוא, המקום בחתיכת סגי ולא , 0' בזה מהני לא ברהיטניחלק
 נראה לא ואם בכלי, ציר בנראה רק אסור אינו ומ"מ 1 הפליטה מקוםידוע

 מב( מותרציר,

 ' 'רקות נסס סכוסכיס נק)יס נסי )סניח מוסי"ס
 כי שנמלח, בשר אפילו ירקות, של בסלים בשר להניחאין

 מג( חלב. עם הירקות מבשליםשמא

 סו""יך
 ' ס13ליחס קרר

 מבלי פנוי מקום ישאר שלא מלח הבשר על לפזר צריךא(
 מד( כבנין( עב לעשותו צריך אינו )אבל ,מלח

 מלח אותו עם לאכול ראוי יהא שלא באופן הבשר למלוחצריךב(
 מותר עבה חתיכה ואפי צרדים, משני החתיכה כל למלוח צריךג(

 גוגא,בכהאי
 י יוקוס 3כל סנסר כונלח ל" "ס : שאלהלח

 _-1- -_- --_1.- - - ------------ בהתשו

 ה : ן הה ר 1 קי
 רש"ל בעב ט"ומ( ע"ב' טי כט"גלה(
 פט.גמא( מהבר.לו(
 דעך-ע חוהמ?( רט"איז(
 דחרוניםמג( דעת וחות ע"ר,לה(
 ע"ע. בדעת ;"ךמדן ר4"א. בדעה ס*זלס(

 שאלהלו.
תשיבה

 שאלהלז
תשובה



 הטבחןכור
 בריעבד מותר פנוי( מקום )בל. מקום בכל הבשר מלה לא אם :תשובה

 לה( מרובה. הפסד בלאאפי'

 ' כך וכמבסנ "חר יו5ר וק סכט5ח נטו שאלהלם.
 הוא הנמלה שהצד בין אהד מצד רק נמלהה ההתיכה אם .תשובה

 ודעת , להתיר המהבר דעת כך, ונתבשלה מי( למטה אולמעלה,
 דדוקא והש"ך הט"ז ודעת , לצורך לא אם בדיעבד אפי' לאסורהרמ"א

 נהוג והכי מותר, מרובהבהפסד

 י כריין כתנע5 ו5" "חר )ו5ר רק סכט5ח נסר . שאלהם
 דעות והלוקי תנאים הרבה יש זה בדיןתשובה

 לא וגם ראשונה למליהה שעות י"ב תוך הוא הבשר אםא(
 אלא כך, יבשלנו לא מרובה הפסד יש וגם המליהה אהר עדייןהודה
 הפרי ודעת כך. אהר ייבשלנו כלל, נמלה שלא השני צד וימלהיהזור
 מז( כך( הדין בעוף )ואפי' צדדים מב' שנית מליהה דצריךמנדים

 המליהה אהר עדיין הודה לא כי אף שעות, י"ב אהר הוא הבשראםב(
 שייך )ולא יצלנו רק לקדרה, תקנה לו אין מ"מ מרובה, הפסד ישוגם

 מחן בצלי( תקנה שיש כיון מרובההפסד
 תקנה דאין וש"ך הב"ה דעת אחד, מצד שנמלה הבשר הודה כברובאםג(

 בהפסד דמותר הטאז ודעת , הפליטה נקבי דנסתמין מהמת בצלי, אםכי
 צדדים. מב' שנית מליהה ע"ימרובה

 " "מד )51ר טכע5ח טוען שאלהמא.
 שרי ובדיעבד צדדין, מב' שומן למלוה ראוי לכתהלה א( .תשובה

 מס( בדם כך כל מוהזק דאין כיון מרובה הפסד באין אף אהדמצד
 ג( רב. זמן אהר אפי' צדדים מב' למלהו שהות יש עדיין, נתבשל לא אםב(
 9 "חר דבר 13 ס)נכורב ט5מ כס מ5ח "ס . קואלהמכ

 ולמלהו ולהזור להדיהו יש מליחה שיעור שהה לא אם א(תוטובה
 מעט, רק ידיהנו מליהה, שיעור שהה כבר ואם , יפהבמלה

 שנמלה המקום ויבלע הפליטה נקבי נסתמין יהיו שלא בכדי יפה ידיהולא
 שנית וימלהנו נמלח שלאממקום

 נ'( בראשונה. שמלה כלי אותו על ימלח לא שנית פעם שמולהו בשעהב(
 ש )31פניס נס כופומ 5ט5וח 5ליך "ס קואלהטג

 לשנים עופות לבקוע צריך ולכן כבשר, דינם עופות אן .תשובה
 מבפנים. גם למלהם בכדי מליההבשעת

קודם

 ה כ ל הה ר 1 קמ
 בדרכי עיין ע"ה סי' דעת, וחות פט"גמס( שם וש"ך, ט"זנמ(
 להחמיר פוסקים הרבה גשם שטביאתשובה טופולם רג גשם פ"ו-זט?(
 ע"ה סי' עיין רע"א והגאון פמ"גג( ע' סי מגדים וה9רי רע"א, הנאוןנת(

 ג"א. ס"; השו-ה בדרכי 1עיין חמ"ד, בשם פ"הנא( ומר"ח' ט"ו4ח(



יב הסבחןכור

 רלכתחלה הפנימים איברים להוציא צריך מבפנים, העוף שמולח קודםב(
 צררין.נכ( מב' מליחהבעי

 ' "חר 35ע יק כינ3ח ס63 עוף . שאלהמי.
 ראין עבה מחתיכה רגרע אסור, מרובה והפסד בריעבד אפילו .תשובה

 לחתוך תקנה ויש ע( מפסיק. רהחלי כלום, מפליט הב'הצר
 לכתחלה, ע"1 לסמוך אין אבל מחרש. ימלח הב' וחצי שנמלח, מקוםעד

 נד( לצמצם. אפשד איכי
 1 )נעייס נכי עס וכע3ח כפתח ס63 עוף : שאיהמה.

 יצלה, והכבר וימלח יקרע והלב כן, גם בבשול מותר העוף .תשובה
 לחוץ.נה( להשליך צריך מעייםובני

 9 עדייןכפחחו סל" ו:סעוסוח 3' "ו "' וכ)נ5"י יחד ענונ3חו עופוח סר3ס . וטאלהכמו

 לחוץ, ישליכו נפתחו שלא העופות של והכבר מעייםהבני
 שנפתחו, עופות ושאר צלי, יאכלו נפתחו ש4א עצמןוהעופות

 ני( בבשול,מותרים
 סינו3קיס כררך 6חריס עופות עס וכונ3ח כפחח ס63עוף

 1 ר3  :וון ולסססוח  "ותס3סניח

 מועיל ואיגו  במבושל,  רהוי  כבוש משום  אסורים העופותבל
 "( אסורים. ג"כ והבלים לצלי,אפילו

 " )נ3יחס 3סעת סיי6ס קכוקכוח לפתוח לריך6ס
 משום  שבה הירולים הקגוקנות  ולפתוח הריאה לקרוע נהגו א( :ההיובה

 נ"( בעין.דם
 נט( מותר. קריעה, בלי הריאה בשל אםב(

 לפתוח צריך עריין, בשלה ולא קריעה, בלא הריאה מלח אםג(
 ס( שיבשלה קורםהקנוקנות

 עיפרד כס6י וסעור וכפקו, ע3ער סכוף עיר ספריד 6ס וטאלה:מט.
 ? סנור כ"ב  וונלחו)נס3ער,

 אסור, מרובה, הפסר ויש זו, במליחה בשלו אם בריעבד אפי' :תשובה
 עד הנפוח אח"כ שהעביר ואף , אחרת כחתיכה נחשבדהבשר

 לכתחלה.ס"( איסור יש אעפי"כ בבשר, ממש דבוקשהעור
 ? 3ע3ח סנסי 6ת 3סמסות 5ריך ו)נן כעס : ~טאלהנ

תשובה ------ ----- 2  

- - - - - - - - - -  

-=1- 
-

 ה כ 4 ה ה ר י קס
 ,יס. פו( היגד דעה.:( אדם וחכמת דעמ, חות פמ"גנג(
 ע-ב סי מחגרנח, חדש. פריגג(
 ש"ךנס( מגדים. פרינד(
 אדמ, חכמרעס( ופמיג. פר"חגה(

 דעח, וחוה פס"ג, נר"ח,סא( פשקיי ודבה דע144

 .תשובה

 שאלהמז.

 .תשובה

 שאלהמח.



 המבחןכור

 אבל שעה, שיעור במליחה הבשר את להשהות הוא המנהגתשובה
 בייח די להמתין, שהות לו שאין שבת ערב או אורחיםלכבוד

 סב( בינוני( אדם מהלך חשבון לפי מיל הילוך כדי )והואמינוטין
 1 ספס סיפיי נננ5ח סנסר "ת סססס 3" "ס : ~עאלהנא.

 )י"ח מיל שיעור ששהה אהר הבשר הודח אם בדיעבדא(תשובה
 להקל. יש נתבשל, וכבר מינוטין(, כ"ד מחמירים וישמינוטין,

 צריך עריין, נתבשל ולא מיל, שיעור ששהה אחר הבשר הודח אםב(
 כג( אחר( בשר עם )ולא עצמו בפני הוה הבשר ולמלוחיחוור

 כד( נתבשל בלא אף שהורח אחר להקל יש שעה, מחצי יותר שהה יבאםג(
 ? סכיח פפס 13 ל)ז5וח %ותר "ס "חת, פפס 13 ס)ו5ח )נ5ח ז2אלהנב

 מלח אם בריעבד אבל כחו, נחלש שכבר אסור, לכתחלה א( .תשובה
 מותר הבשר, נתבשל וכבר כזהבמלח

 וימלחנו ויחזור ידיחנו עדיין, נתבשל ולא כזה במלח בשר מלח אםב(
 סה( בשר( שאר עם )ולא עצמובפני

 ץ סכתי3ס )נ3וחיס יג'ס ס5 נ5%ח 3סר :3%וח )נותר "ס עואיהננ

 שמלח ממלח דגרע בו, למלוח אסור שנתיבש הערינג של מלחתשיבה
 סי( לאסור יש בדיעבד ואפילו לעת, מעת בציר דנכבש כיון כבר,בו

 % 3סי 13 )ו5ח סכנר סנו5ח 5"כול )נותר "ס וטאלהנד

 סז( מדמ. בלוע שהוא לפי אחת, פעם בו שמלח המלח לאכול אסורועשוכה
 ז נסר נו ססיס )ניס פ5יי סכספן 3)נ5ח 5וו5וח )נותר "ס וטאיהנה

 מותר נתיבש, בשר בו ששרה מים עליו שנשפך המלהאםהעיובה
 : אסור מאכל לתוך הזה המלח את לתת אבל בשר, בולמלוח

 סח( בי. שיש דם המעט שמתבטל לפי מותר, מאכל, לתוך שנתנוובריעבד
 ? כ5נ )נ5ימס 53" סנח3ס5 3כר 21אלהנו

 : דעות וחלוקי תנאים הרבה יש הזה בדיןתשובה
 מליחה, בלי ונתבשל ראשונה הדחה הודח כבר הבשר אםא(

 בכלל והחתיכה נמלחה, שלא החתיכה אותה כנגר ס' בתבשיל שיהאצריך
 אסורה, נמלחה שלא עצמה והחתיכה החתיכה, עם שנתבשל מה מותר ואזס'

 סט( כנגדה, ס' בראיכחאפילו
 גם להתיר יש אורחים, לכבוד או שבת, לכבור או מרובה בהפסדב(

 ע( ס'. ביש עצמההחתיכה
אם

ע : =נ ג - - ן =  - -  

 ר ו קמ
 יי"ך ה11"י, בדעת ~גרים כריס:(
 מגדים פרינג(
 (סר

 דגו,
 מרבבה

 ופט"ג* ך, וט' רמ"א (סה
 ל"ט, סי' דגיאל המודיסו(

 ה ב ל הה
 מוסקים וסאר רע"אסז'
 יעקנ שבותסח(
 ו_לה ו_רהי חדש, כריסס(
 מגדיס, מריע(



 הטבחןכור

 ראשונה הדחה גם הודחה לא לקדרה שנפלה נמלחה שלא החתיכהאםג(
 חתיכה ואותה החתיכה, פני שעל דם נגד גם ס' בתבשיל שיהאצדיך

 ע"( דבוק איסור הוי ולח מרובה, כהפסד מותרתנמי
 י סכהחינינק 3קדרס ססונוסו כינלח סל" גסר : וטאלהנז.

 מאש, שהוסר אף ראשון, בכלי ששמוהו נמלח שלא בשר א( .תשונה
 בחתיכה )לא בה סולדת שיד עד שנתחממה קדרה היאאבל

 'ב( מליחה בלי שנתבשל בשר כמו דינו בקדרה(, אםכי
 "ג( מליחה ידי על תקנה לו יש שני, בכלי ששמוהו נמלח שלא בשרב(

 עד( בדיעבד ומותר חליטה הוי טבריה, בחמי ששמוהו נמלח שלא בשרג(

 ן "חר לסנסיל סכפל ונליחס נלי סכסנסל בסר : ע~אלהנח

 כמו דינה אחרת לקדרה שנפלה מליחה בלי שנתבשלה חתיכהתשובה
 שלא החתיכה כנגד בתבשיל ס' להיות שצריך ראשונהבפעם
 ע"( בחתיכה. דם נשאר שלא ברור דאיןנמלחה,

 1 יוליחס 3)י סכסגסל פיף . וטאלהנט.

 לאסוד הט"ז דעת שס מעיים בני שאין אף חלולים בעופות :תשובה
 למיחש איכא חלול שהוא דכיון מרובה, והפסד הדחק בשעת אפי'העוף

 באין להתיר הכטף בנקודות הש"ך ודעת , למקום ממקום הדם פירששמא
 בהפסד מותר נמי העוף. בתוך מעיים בני ובאם , העוף בתוך מעייםבני

 בעוף, דבוקין מעיים הבני אם רק , במים נתבטל שנפלט מיד כימרובה,
 מרובה בהפסד אפי' אסוראז

 ככגדס ק וי0 כך, וכסנסלס "חר, מלד סנוולחס מסיכס שאלהם.
 לא אם אבל , מרובה הפסד באין אף מותרת חתיכה אותה :ת'טובה

 חתיכה ואותה החתיכה, כל נגד ס' צריך מליהה שיעורשהה
 עי( מרובה הפסד באיןאסורה

 1 מליחס 3לי סנסנס3 קווון : שאלהטא.

 באין אפי' השומן גם מותר כנגדו בתבשיל ס' יש חס :השובה
 עז( מרובה.הפסד

 ' לסבסיל סנפ)ס נסמס ס3 פור חסיכס : שאלהסב.
 ס' עד אוסרת בהמה של עור דחתיכת פוסקים הרבה דעת :תשובה

 מליחה ע"י יוצא ג"כ העור ודם מליחה, בלא בשרכדין
 ? סקולקנן מס "ו ס(פק, עס טנע)ח פיף : שאלהמג.

ן - -

 ה לכהה ר קומ
 רמ"א בדערץ מגדים פריעה( דעמ. והומ טגדיכט, פריעא(
 ד~ת וחדת נצדים פרי ט"ו,עו( מנויט. יטרי ש-ר,עב(
 ע"הי בסי' אהרונים, ש"ךעז( ונלהי. וכרהי ש-ך,עג(
 משובוהי פמהיוד(



 המבחןכור

 נגד ס' דצריד אומרים יש הפרש עם כד נתבשל אם א(תשוכה:
 בולע המאכל כי בזפק, שהיה המאכל קליפת נגד אוהמאכל,

 והמאכל מגולה, דאינו משום להתיר נוטה מגדים והפרי בבשול, ופולטדם
 שבקורקבן. הפרש ע"י הדם הוא ונט"ל הוא,פירשא

 הזפק זו4ק אלא כלום צריך דאין פשיטא נתבשל, לא עדיין ובאםב(
 קליפה במקוםועומד

 ץ סכסנסנ קודס נפנח 06 קפק 13 טיס נסי : שאלהסד

 והנקודות להתיר, מקואות הלכות סוף המלך ושער הט"1 דעתתשובה
 ואוסרין חולקין פוסקים ועוד יהודא לחם וביתהכסף

 ן

 והפרי
 שבת. וערב מרובה בהפסד להתיר מצדדין פוסקים ועודמגדים

 1 )נליחס קודס לרוחחין ר6טו סכחחנ עיף : שאלהסה.

 ושאד אסוד, והראש הראש, נגד ס' יש אט מותר התבשיל :תשובה
 עח( מותר.הגוף

 9 רגליו וככוס ליורס חרכגול נפל שאלהמו

 נעשה דנכוה. דכיון הרגל, נגד ס. יש אם מותר התבשיל .תשובה
 דחי ס', צריך אין נכוה שלא מה אבל ומבליע, המתכבשר

 'ס( מבליעאין
 ? ק' סי' ול6 )נקודס, )נלחס 06 וטכחס נסי סנסלס 6סס : שאיהםז.

 ספיקא מטעם דמותר ופלתי וכרתי חדש ופרי הט"ז דעת :תשובה
 פעמים דרוב כיון אחזקה, אוקי אמרינן ולא לקולא,דרבנן

 דאתחזק כיון חולק הכסף והנקודות ו החזקה נגד רוב ואוקי תחלהמולחין
 להיתד. מצדדים פוסקים הרבה שבת וערב מדובה ובהפסדאיסודא,

 ? סחחיכס על סטני 5ר )נלחס 06 סטכחס 6סס . שאלהטח.
 הרגל על למלוח, שהתחילה כיון מותר, הפוסקים לכל זה :תשובה

 עושה היאדבר
 631ע5ע 'לחסיכס קעוך סנח 3ער3 3סי ט)נלחס 6סס ? שאלהסט.

 ונטלס, סנטר לקחס לניח וכטג,ס לחון, כקל6חסעליחס
 סכליס על סי6 וסט6לס סנטר, כל )נלחס 06 כקחפקס ו6ח"כו6כלס,

 ? )ננוסל נלחי עור סכט6ר סנטר עלוגס
 הבשר כל נמלח שמא : ספיקא ספק מטעם מותרים ודאי "*לים :תשובה

 כיון ע*ז, לפקפק דיש ואף נמלח, שלא החי הבשר זהושמא
 ודאי מבושל, בלתי שנשאר ואבשר להקל. יש מדרבנן, אלא אינודעקרו

 פ( מליחה.דצריך
שאלה

 ה כ ל הה ר ו קמ
 דעה, יוסף ס'פ4 וועו-עי טעם סובעא(
 יעקקי ברע8 ס'ופ(



.ר דסבחןכור

 1 סק )נל סי:ור ססס הס וקפק סני)5ח נסי : שאלהע

 לחזור צריך עדיין, בשלו לא ואם מותר, הבשר נתבשל חם :תשונה
 מרובה ובהפסד ודוסרים, חולקים פוסקים והרבה שנית,ולמלחו

 להיתר מצדדים שבתולצורך
 סעכנדו 5ו וכח3 חלוח, "סי סנת 3ער3 נהחד ס:ס5ח נטר שאיהעא.

 15 נפל ס3סי "ת סנסל והחר 3ס3ת, ס(ס ס3סי התלהכו5
 ' כ)ו5ח ו5" סורח 5ה הו5יקפק

 דכיון לחברו, שאלה בלי לאכול דאסור פוסקים הרבה דעת .ועעמובה
 איזה יש דאם מודים הפרי ודעת , מחמרינן בשאלה,דאפשר

 אלא יבוא יכול הי' לא שהשליח כגון נמלח, דהבשר שמוכיחהאומדנות
 שבודאי אמרינן אז שבת, על ולבשל למיוח זמן היה שלא לשבתסמוך

 לחבירו. שנשלח מקודםנמלח
 החרק עהסס ינקסס וה5נ, יסייון נסי 5ניתס ססניהס הסס : שאלהעכ

 נן, 5עס~ת סנט'חס וסיה וססיי)ן סנסר ות)ו5חטתדיח
 סה:ס וכ,כר נכ5' )ווכחיס וסחנ3 וקסייין סנטר סנית )ו5הסנע5תוהח"כ

 ס,'כס ססינס וססיען, סנסר עס סח3נ כו)5ח הס סח5נ, ע35ח3רתס
 כע5חו רסעה ווקופקת סנית סנע5ח ועכסיי מ35. כהן יס הס כ55יודעת

 ? סח35 עס יחך יססועןס3סי

 בשאינו מין דהוי לאיסור, העלו צדק והצמח חדש הפרי א( .תשובה
 הבשר דבקליפת העלה ופלתי והכרתי דאורייתא, וספיקאמינו

 הלכה ושמא יחד, נמלחו לא שמא ספיקא ספק דהוי מרובה, בהפסדסגי
 איזה ידוע אין ואם קליפה כדי רק יותר אוסרת אינה דמליחהכהפוסקים

 בסל. בתרי חד קליפה מקום נודע שלא עד נגעמקום
 דעת וחלב, שמן בשר או לחוד, וחלב שומן רק בשר, היה לא ובאםב(

 לקולא, אזלינןז החלכ נגד בשומן ס' אין דאפי' ופלתי, וכרתיהצ"צ,
 ברוב ובטל במינו מין הוי וחלב דשומן משום דרבנן ספיקאדהוי
 ? ס)ו5יחס החי סנסי המ יריח סיהן שאלה:ענ.

 המלח ינפץ מליחה, שיעור במלח הבשר ששהה לאחר א( :תשובה
 ולכן כהדחה, הוי וניפוץ ושטיפה פעמים, ג' וידיחגושעליו

 בתוכו, הבשר ויניח בכלי, מים שיתן או ; פעמים ב' הבשר להדיחדי
 פעמים ג'וידיחנו

 כך ונתבשל אחת, פעם רק המליחה אחר הבשר הודח אמ בדיעבדב(
 פ"(מותר

 ונתמלא מנוקב, שאינו בכלי והניחו אחת, פעם רק הבשר הדיח אםג(
 יב( מותר. נמי מציר, כךחחר

מלח

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 ש"ויפב( א"יו1יס ושאר אדטז חסמה ט*81ח4



 המבחןכור
 הדחה מהני לא הדרך, לצורך שמולחין כדרד הרבה במלח הבשר מלחד(

 פג( במים. שריהרק
 ? כ5) )ויס 3כ3' סיס 631 נכ3י, ס)נ3'חס חחר סנסר סניח 06 . שאלהעד.

 תיכף הכלי מתוך הבשר ונטל כלל מים בכלי היה לא אם א( :תשובה
 הבשר מותר צת, ק מוהל שנראה אע"פ בכלי, ציר שנראהקודם

 פי( פה. קלי כדי מיד הבשר נאסר בכלי, ממש ציר נמצא אםב(
 טרפס 3כ)' ס)נ3יחס 6חר ו06וכס פעס ס03ר סדיח 06 : וטאלהעה.

 ? מ33 630י
 ואפי' יומו בן היה הכלי אפי' מים מעט בכלי היה אם א( ,תשובה

 כח מבטל המים מעט כי הבשר, מותר מלוכלך, הי'הכלי
 שבציר.המלח

 ס' עד והכלי הבשד אסור מלוכ~ך והכלי כלל, מים בכלי אין אםב(

 מרובה הפסדבאין
 מים איה לא או בכלי מים מעט היה אם בין מלוכלך, אינו הכלי אםג(

 פ"( לכלים(. מליחה )דאין שמן באיסור אפי' אוסר אינוכלל,
 ? סנו סרס )נפני 0נח6ד)נו 0ריס 5)ני ינפ3 0נ)נ5ח 03ר : ויארהעו.

 אין אם אפי' מותר ודאי מליחה, שיעור בתוך הוא אם א( .תשובק
 כאן ואין , שנית ומליחה הדחה וצריך הדם, נגד במיםס'

 המלח כח מבטלין שהמים מנוקב, שאינו בכלי נמלחחשש
 ע"י להיתר שמצדדים פוסקים גם יש מליחה שיעור לאחר הוא ואסב(

 5י( אחר בשר עם ולא עצמו, בפני הזה הבשר למלוח שיזהר רק שנית,מליחה
 נ'( פירות. במי להיות מותר המליחה שאחר אחרונה הדחה א( :תשובה י פירוח 3)ני ס03ר )סדיח )נוחר 06 .שאלהעז.

 ועוד והש"ך הט"ז דעת המליחו שקודם ראשונהוהדחה
 לכתחלה. אוסר חדש והפרי לכתחלה, דמותרפוסקים

 הדחה אבל ראשונה, בהדחה אסור שכר או שרף ביין הבשר להדיחב(
 פח( מותר.אחרונה

 ? 6חרונס סדחס 633 ונחנ0) סנ)נ)ס נטר :שארהעח.
 : תנאיס הרבה יש זה בדין :תשובה

 , הבשר מותר אז הבשר שעל ומלח דם נגד ששים יש אםא(
 תיכף כי דבוק, איסור מטעם החתיכה כל נגד ס' להיות צריך איןאבל
 כל ננד ס' דצריך אומרים )ויש הסלח.'ט( נימס לתבשיל הבשרשבא

 צ4החתיכה(.
ואם

 ה לכ ה ה ר 1 קמ
 18טקים. ושער רט-אכז( צחרוניםכג(
 בה-י. נשם היסב בארפח( ורט"4ן הש-ך בדעת נלייפד(
 פוסקיס, רשאר רפ*אפס( נצרים. 1פיי וש"ך, טוז,ה(
 טררע"6ז( גי"ג, גים ופ"ת אפרים, ידפו(



טו המבחןכור

 שרי הכל הודחה, ולא שנמלחה החתיכה כטו כך כל בקדרה יש ואםב(
 הקדרה אבל שלשים. איכא עצמה דבחתיכה ומלח, הדם נגד ס' ישדודאי

 י"( מצטרפין. שהעצמות אף מצטרפת,אינה
 אסור. הכל אז החתיכה, כמו כך כל בקדרה אין ואםג(
 חציה שרק עד כך כל עבה היתה הודחה ולא שנמלחה החתיכה אםד(

 החתיכה חלק של ומלח דם כנגד שלשים היה ובמים שבקדרה, במיםהי'
 במים, שמונח החתיכה חלק של המלה נגד ס' דיש נמצא - במים,שמונח
 הקדרה מותר למים, שחוץ החתיכה חלק של המלח נגד ס' כאן איןאבל

 'ב( הבשר. לא חבל הקדדח, יאסור להחמיר והרוצהוהבשר,
 ? 6חרונס סדחס 633 סי%ן נמ3ס5 06 : שאלהעט.

 ע"ה(, )בסי' מגדים, והפרי איגר, עקיבא ורבי הננה"ג, דעת : תשובהי
 שעליו. ומלח דם נגד ס' יש דמסתמאלהתיר

 1 כך ונמ3ס5 ס1ו5יחס 5חר ס3סר סודח 06 ידוכ 6ין 06 :שאלהפ.
 דעת החתיכה, כמו כך כל דברים משאר בקדרה דליכא אף :תשובה

 דבחתיכה דעה יש הכי דבלאו כיון להקל, פוסקים ועודהלחה"פ
 שעליה. ומלח דם נגד ס' ישעצמה

 ססיד סני 5כ5' סנפ5 סוו)יחס 6חר סודח 651 סכו51ח נסי : שאלהפא.
 ? 13קו)דמ

 לאסור רמיא ודעת ; דכשר וט"ז, חדש, ופרי רש"ל, דעת :תשובה
 ובמקום מבשל, שיס"ב; שני בכלי אפי' וציר, מלח שישדמאחר

 להתיר. אדם, וחככת דעת, וחות וש"ך, הט"ז, דעת מרובה, הפסדשיש
 וסי' סני 5כ5י סנפ5 ס5%יחס 6חר סודח 631 סנ%לח נסי : 7טאלהפב.

 % חריף דנרנו

 חריף, דבר כולו הוא שני בכלי כבר שנמצא מה אם א( :משובה
 הרש"ל אפי' אז שני, לכלי חריף דבר עם ביחד נפלשהבשר

 שני. בכלי אף מבליע חריף דדבר מרובה, בהפסד אפי' דאסור,מודה
 קודם בהתבשיל  משרב רק מכבר היה שני שבכלי חריף הדבר ובאםב(

 ט( ומותר. מבשל, דאין אמרינן אז הודח, ולא שנמלח הבשר בושנפל
 ? ו5יר 5%3ח סני נכ5י סנפ5 סור נסר . 17אלהפנ.

 שור דבשר בזה, להתיר דעת, וחות ופלתי, הכרתי דעת :השובה
 בקל מתבשלאינו

 ? %ס6ע ססעגירו 6חיי ר6סין )כ5י סנפ5 סיי 3סי : שאלהפר.
 מליחה, שיעור שהה ולא שנמלח חו כלל, נמלח לא הבשר "ם :השובה

 מותר אז מהאש, שהעבירו אחרי ראשון לכלי ונפלוהודח,
 צד( בקל. מתבשל אינו שור דבשרהבשר,

שאלה
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 דשת חומ?ג( ס"1.צא(
 הולקין(. וכו-פ )וח*ד וטיו רש"לצד( טג1ים. הפרי אל חטצהטארשךקצב(



 המבחןבור

 ט6ד עחוען "83רסט" 03 ססיס רוהחח 5קפרס סכפ5 נסי : שא5הפה
 9 נס קו5דח וסיד ה5נפס

 מרובה בהפטד אפי' בחכילה אסורים ושהבארשט. הבשרהשיבה
 להקל פוסקים הרבה דעת והקערה להתיר, ישיבהנאה

 צי( מרובהבהפסד
 ? )ו)חוסו כן ו6חר רוחהיס ס )1 פ5יו ופ-רו נונ)ח ט65 נטי . שאלהפו

 ולמלחו הבשר לקלוף צריך קליפה כדי מבשל דערוי כיוןתשובה
 קליפה דבכדי כיון מנוקב, שאינו בכלי כנמלח הוי ולא ,שנית

 צי( מבפנים. דם להוציא במלח כח אין פועל המלחאין
 1 טפ5יו ס)ו5ח פס ונחינט סע5יחס 6חרי סודח 851 סכיו5ח 3סר ע~איהפז.

 הדחה כדין שידיחנו עד לבשלו שלא ליזהר יש לכתחלה .השובה
 שנחיבש והמלח הדם להסיר פושרין במים )וידיחנואחרונה

 המלח ננד ס' איכא דודאי מותר, הדחה, בלא בנתבשל ובדיעבדעליו(
 ח( כבר שנתיבש מאחרשעליו

 ידופ ו6ין 3קדרס ס3סר ונסן יטר56, נניח טסעס פכו"ס ש"להפת
 2 סדיחו6ס

 ישראליוצא שם והי' ישראל של מנהגן העכו"ם יודע אם א(השובה
 צ"( העכו"ם. דמרתת משום הבשר מותר דעת, בן קטן אפילוונכנס,

 של מנהנ יודע אפי' יפה, שהדיחו תומו לפי מטיח העכו"ם אמר אםב(
 שסיפר הט*ז לדעת היינו תומו לפי )ומסיח הבשר מותר ג"כישראל
 בעינן לא השיך ולדעת , שהדיחו הדבור נמוך ענין ומאותו אחרמענין

  אחרים(. לפני  וספר  שאלוהו לא אםרק
 מסיח אין אם אף ישדאל מנהנ העכוים יודע דאם ביהודא הנודעדעתג(

 רנלים מהני דרבנן דבאיסור מהימן, נ*כ שהדיה, שאומר רק תומו,לפי
 הדיחו. מסתמא ישראל, מנהג שיודע כיון : לדבר רגלים יש וכאןלדבר,
 סומכים אין דבריו, על ועבר רשותו בלי ידיח שלא לעכו"ם מיחה ואםד(

 מהני תומו לפי מסיח )אבל מרתת.עט( דלא חזינן דהא העכו"ם,על
 תומו.( לפי מסיח מועיל דאק הנרע.א ודעת , דעת החותלדעת

 ? סנעי ססדיח 5וער קפן :6טן 6ת שאלהפמ
 להתיר. דאין מגדים הפרי דעת הבשר שהדיח שאמר קטן .השובה

 נאמנת וא,?ה נאמן, אינו שבידו במה אף איסורא דאחהזקכיון
 הקטן. דנאמן ומקילים חולקים והאחרונים שבידה.במה

 (ס נ)נ5ח וט)ח יועו, נן ס6ינו ח5נ נקכין קסס ע5ח חחך : עוארהצ
 פרונס ססקר וסיס  נקכין,  חלנזזסנ)ופ כנד ק' סי' 651נסל,

 ? סנחופרנ
תוובה . - --- --------- -  --=--  -  - - -
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 מהבר.יח( סגדימ פריצה(
 רמ"א'צס( לאברהם. חסד השובתצו(
 כוסקים ועו1 רמ=אצז(



פי הטבחןטר
 בר נ"ט דהוי גונא, בכהאי הבשר להתיר מגדים הפרי דעת :השובה

 ודעת ; המלח נגד ס' יש עצמה דבחתיכה דעה יש וגםנ"ט,
 חריף. בדבר נ"ט בר נ"ט שייך ולא חריף, דבר ודאי הוי דמלחטהרש'ק
 נטי, וס 3)ו5ח ו)ו5ח 6יקול, ס5 3קכין קסס )נ5חחחך שאלהצא.

 ? בקכין ס3נוע כ6יקול כגך ק' סי'ו65
 ק( מרובה. בהפסד אפי' להתיר אין איסור של בסכין :תשונה

 ? סדחס 653 י)ויס ג' טססס נסל : שאלהצב,

 דמו נתיבש הדחה, בלי לעת מעת ימים ג' ששהה בשר א( .תשובה
 קא( מליחה ע"י עוד יצא ולאבתוכו

 לא ג"כ לצאת, דמו שיתעורר כדי פושרים במים הוה הבשר לתתב(
 קב(מהני

 % סדחס נ5י י)ויס ג' סססס 5נסר ים תקכס 6י:ס :שאלהצג.

 לכתחלה מעט סליחה וצדיך ט( צלי. אלא כזה לבשר תקנה אין .תשובה
 קד( לצלי, בשר שארכמו

 6חרי סדחס, 653 י)ויס ג' סססס נטי 33ס5 טיחל 06 : שאלהצד.
 ?ס5נ6וסו

 מותר בשלו ואם יבשלנו, לא הזה הבשר את שצלה אחר :תשונה
 קה( אסור.( לבשל, מנת על לצלות )אבלבדיעבד,

 סכ)ו5ח 6חרי סדחס, נ5י י)ויס נ' סססס 3סר 5קן5 עוחר 06 : שאלהצה.
 ? וכ35ס וסודח )ו5יתס,כסיעור

 ואח'כ והדיחוהו, מליחה כשיעור מלחוהו דאם הס"ז דעת א( :תשונה
 בהפסד אף חולק יעקב ומנחת ; לכתחלה לבשל מותרצלאוהו,

 בקדרה פושרין במים דדוקא העלה קל"ח( סי' )ח'א הרדבוז ותשובת ,מועט
 ותשובת כחליטה, דהוי מותר, רותחין במים להשליכו אבל דאסור,הוא

 מרובה. בהפסד אף לבשל לאיסור העלה י"ב( )סי' צדקהמעיל
 שבת דלכבוד צדקה, ושמש וב"א, והגרע"א, הכנה'ג, דעת דינא, ולעניןב(

 אסור יהי' אם מרובה הפסד מקרי מטעמים כמה דבעי גיולה בסעודהאו
 כחצי עכ*פ ויצלה מליחה, שיעור תחלה הזה הבשר ימלח ולכןלבשל.

 כך. אחר לגשל מותר ואזצליתו.
 ? סט5יחס 6חל כך ונס5י ו)ו5חו סדחס, 653 יטיס ג' סססס נטי : שאלהצו.

 החתיכה, נגד ס' בקדרה וצריך כלל, נמלח כלא הזה הבשר דין :תשובה
 שבת, לכבוד לא אם ס', בדאיכא אף אסורה חתיכהואותה

 קי( וכדומה. מרובה,והפסד
שאלה

--
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 ש"ך.קד( שם. מגדים, פץק(
 דפת והוה פהטרקה( פאבר.קח(
 08ויט ויד ש"ך,קי( פוסקים. ועוד ש-ךקב(
 פתבר.קנ(
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 6חר )1'ד נסס טנט15 סכ3'ס 30 דינס מק : שאלהצז.
 ? סדחס 33י ')ניס נ'ס0סס

 שהם אף הכלים להתיר מביא דעת יוסףבס'
 להחמיד. ורעתו פעמים, ג'הגעלה

 י)ניס כנטוסו ו6ח"כ 6351וסו, סדחס, 53י י)ניס כ' סססס03ר
 ? יננוקנ ט6ינו נכ5ייגיס

 ק,( כמבישל. כבוש מטעם אסור כוהבשר
 נ' טססס נטי כיסון, כ"י יניס 'תיס 3סססוח )נוסר06

 ? 6551וסו סדחס נ5''טיס
 דחיישינן עישון, ע"י רבים ימים כזה בשר להשהותאסור
 ממנו ולמלאות דק דק לחתוך גם ואסור ; ומבשל אשתלידלמא

 דהוי כרמץ טמונה או גחלים. גבי על צלי ע"י ולאכולכרכשתא
 קח( מיני'. לבשל אתי דלמא למגזר איכא וגם בכלי.כנתבשל

 ? סדחס 633 ייניס כ' 0סכס נטר 163)651 כ6כו5 וויחר 06 . שאלהק
 שעל בעין דם מחמת ימים ג אחר באומצא לאכלו אסור .ת.טובה

 קט( קליפה. וצדיך הדחה מועיל אין והשתאפניו,
 ? ייניס נ' פנ0חסס כנד : ועאלהקא.

 הד"ס ועקרי מגדים. ופרי יעקב, ומנחת צדק. הצמח דעת .השובה
 בשס כתב אדם וחכמת , לכתחלה לבשלו צליה ע"י להתירדאין
 הגאונים. חומרת רק דהוי כיון דמותר ופלתיכרתי

 ? סדחס 653 י)ניס ג' סססס נס)נס ס,י1ן . שאיהקב.
 כבשר. דדינו פוסקים הרבה דעת בהמה שומן .תשובה

 ? סדחס 653 י)ניס נ' טטסס פסותוח 6יוי1ח 50 טיתל . קןאלהקנ.
 : דעות חלוקי הרבה יש זה בדיןתוטובה

 להתיר יש הדחה בלא ימים ג ששהה אווז דשומן יעקב השבות דעתא(
 רק נתקשה, ולא דרכיך וגם בדם, מוחזק אין דשומן מליחה. ע"ילבשל

 מותדים. והעוד והשומף לעור, שדבוק הבשר היטביגרר
 הפסד דהוי אף לבשל דאסור אחרונים ועוד ופמ"ג, ביהודא, הגודע דעתב(

 לצלי. ראוי שאין כיוןמרובה.
 אפשר דאי מרובה, הפסד הוי דשומן דמחמת וב"א, דעת, החות דעתג(

 במים ולבשלו מליחה, ע"י השומן להתיר יש לכן בשד. כשארלצלותו
 בשומן לערבו אבל ישפכו איסור שבלעו והמים השומן. כנגד ס' בושיש

 לכתחלה. איסור מבסל דהוי ודאי, אסור ס' עדאחר
 מרובה, בהפסד להקל ל"ח4 סי' )בתשובות איגר עקיבא ר' הגאון דעתד(

שימלח
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 צדק. שקרי ס'קס( אהרונימיקז(
 אטרים ידקח(

השובה

 שאלהצח.

השובה
 שאלהצם

השובה

 נטיס)31יחס
 ע"י חרסכלי
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 הזה השומן את יערב וההדחה המייחה ואחר כדינו השומן תחלהשימלח
 כדינו והודח שנמ"ח שומןבשאר

 ברותחין. השומן לח4וט תקנה יש אחרונים הרבה דעת עפ"יה(
 שיערב ע'י הזה השימן את לכתחלה להתיר יאברהם חסד התשובות דעתו(

 לכתחלה ולבטלו כשר שומן ברובאותו

 נונ5ח, כך ו"הר :דחס 3נ" י)יס : טכ:ף סכ:ס, סותן יטא-הרד
 , ס3ס נחנסי5י ו:חמר3 :"קייס ו:ו:?י ו:הנכ:,ו:ידח

 מטעם בדיעבד הכלים וגם מהתבשי4ין הנשאר יהתיר ישהשיבה
 מוחזק אין דהשומן מאחר ס' בתבשי4 די שמד ספיקאספק

 לכן בס'. בטל ודועאר מליחה ע"י הדם שינא דאפשר ועוד בדם, כךכל
 מעת לאחר ם דכ להתיר והסומך , התערובות להתיר יש מרובהבהפסד

 קי( הפסיד יא4עת,

 סייק :רין י:י סי)וכ:, פקידה נכ"י נכק ככחסס נסי שא-הקה
 ע :דחס 53י ייייס ב' י:ניו כ:, כדינתיס

 יעברו שלא כדי בהשק חתום כשמונח הבשר לשרות מותרו:שובה
 קיא( הדחה. בלי ימיםג

 ענוק3 3כ5י תחגס ו)נ:חו סדחס נ:י ס יי: נ' סססק 3כו . -טאלהקו
 ? מכוק3 כ"יכו 3ככי וסכיחי וונ5חי וק:ר וסדיחו מניחס,כס'עור

 כבושה שיעור מנוקב שאינו בכלי הבשר שהה לא אם א( .תשובה
 ציר, שם שמצא אע"פ וירתיח(, האש עי שיתנו)כשיעור

 במליחה הדם יצא לא דאם . נששך ממה יצ14 דמותר וט"ז, הרש"ל,דעת
 הלא ראשונה במ4יחה כבר יצא ואם שניה במליחה יצא לא שובראשונה
 מעט יצא דשמא לצלי אף ואוסר חולק הכסף בנקודות וש"ך , הכליצא
 שבתוך מה רק יותר לאסור אין מקום דמכל העלה ופלתי והכרתי ,מעט

הציי
 מודה הט"ז גם כבושה, שיעור מנוקב שאינו בכלי הבשר שהה ואםב(

 ג"כ בזה מקילין אפדים ובית דעת והחות הכל,דאסור

 " )נ:וקנ3כ)י 3טי ס"י כס טכמ5ח :-חס 3). 1:יכ ג' סססכ נטל . שאלהקז
 דלא לצלי, אפילו ימים ג' ששהה הבשר לאסור הט"ז דעתתשובה

 כיון לצלי. מתירין ופלתי. וכרתי הכסף והנקודות , 5לטו כך כבלעושייך
 לענין אבל , פלטו כך כבלעו ושייך ציר או דם מעט יוצח פנים כלדעל
 והחות ; כט"ז פוסקים והגרע"א מגדים, והפרי מהני לא זו מליחהבשול

 הכסף כנקודות מקילין אדם והחכמתדעת,
שאלה

-ןך - ה  
. - . נ  - - -  
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 אור סאורי סקיא( נ"ט כי, נילט אור ותשיבות אמרים, ידקיו
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 . שאלהקח.
 ענוקנ ט6ינו נכ5י טע)חו סדחס 53י יוניס ג' טססס נסי
 ? "חרוכס סרחס וסויח כ511ח טכנר כטר 3טרעס
 מנוקב, בכלי עדיין נמלח לא ימים ג' ששהה הבשר 8ם :תשוכה
 דחיישינן ציר, שם שאין אף הכשר הבשר דאסור הט"ז דעתאז

 בכלי שמונח כיון בשר שאר ואוסר מליחה, ע"י שנתקשה הדם יצאשמא
 מגדים הפרי דעת בכלי, ציר ואין מנוקב בכלי נמלח ואם , מנוקבשאינו
 דאיכא שנית. והדחה מליחה ע"י מרובה הפסד במקום הכשר חבשרדשרי
 אסור מנוקב, בכלי נמלח אם דאף כתב והגרע"א שריק. דמשרק טעמאנמי

 המקיל בתר אזלינן הדינים אלו דבכל היא דעת החות ידעת , הכשרהבשר
 הגאונים. חומרת אלא הוי דלאכיון

 ג' ונטחסס טעוח, כ11ס סטחיטס "חר 115וח ססוסס עוף : שאלהקמ.
 ווטעח "ס יעיס, סס5סס עונין ;11ן 11"י;ס סדחס, נגייוויס

 % סנפט ילי"ח ווטעת "וסחיטס

 שתצא משעה ימים הג' לחשוב דיש להקל העלו הפוסקים .תשובה
 קיב(נפשה.

 טעיח כינס 5ח סיס 11ס11יס וכס5קחוסו נוניס, טסיס 3סר . עשאלהקי.
 "ס : יוויס סס)סס וווכין (11ן 1נ"י;ס כוטפין, טסעיסעד
 ? ס)ח)וחיס טכ)חס ווסעס "ו 11ס11יס, ס5קחוסיווסעס

 שכלתה משעה ימים השלשה לחשוב דיש להקל יש בזה גם .תשובה
 קי4( המים. שלהלחלוחית

 33יח וכפער 35יח, סווטגחייס 1נ3יח סס3י"ו קרום נסר ' שאלהקיא,
 יוויס סג' וווכין (11ן 11"י(ס סדחס, 53י יוויס ג ,ונןוע3ר

 ? 33יח סספטר ט"חר 1וסעס "ו סווטגחייס נניח סנסר סגקחו עספס"ס
 הבשר לבשל מותר ימים ג' תוך היה בבית שנפשר הבשר אם ןתוצובה

 ההפשר, של במים מתלחלח הבשר מהקרח ההפשרדאחר
 קיד( בדיעבד. דמותר העברה דרך כהדחהוהוי

 טסי' נטי ן שאלהקיב,
 ? יוויס ג' חון וסרס קיח ת5"

 היא דהשריה לאסור, יש דיעבד דאפי' מגדים הפרי דעת :תשובה
 במי וכן כלום. השריה פועלת אינה כאבן נקרש שהוא ובזמן הבשרלרכך

 להחמיר. ישפירות
 ? יוויס נ' ווונח וסיס ונקרט, 113יס, טסידח 3סי ומאלהקינ,

 בלי ימים ג' שהיית משום הבשר דאסור יעקב המנחת דעת .תשובה
 שרי. בדיעבד בשלו, ואם ; לצלותו תקנה וישהדחה

 ? )35ומו כיי י11'ס ג' 3טל 5סטסוח עוחר "ס : שאלהקיד
תשובה

כ - -=
 ה לכ ה ה ר 1 קמ

 ו-ןופובה, פושי קוג( השובח ופוילי אברתם גריח תשובווהיב(
 אפרים ידקיד( דעת יוסףבו~ם



4ח המבחןכור

 שמא דחיישינן לצלותו כדי ימים ג' בשר להשהות אין :תשובה
 קטי( מיניה.( בדיל ולא בצלי היתר ליה דאית )משוםיבשלנו,

 ץ 555וחס כרי יטיס ג' וכח5 כנר 5סססוח %וחר 06 י וצאלהקפו.
 בלי לבשלם אסור דהא ימים ג' להשהות מותר וכחי כבד .תשובה

 לא מותר שבד"עבד כל הצלי, אחר דיבשלם משום ואיצלי,
 קסז( אשתלי. שמאחיישינן

 5סטסותו עוחר ס6ס יוויס, נ' חוך 3)ו'ס סנסר סיס 5ס : שאלהקפז
 ? י%יס ג'עוד

 ג' עוד הבשר להשהות יכול ימים ג' תוך הבשר שרה אםתשובח
 תוך הבשר ישרות מותר לכתחלה ואפי' מעט,ק'ז( פחותימים

 שאין דכיון שלישיים, וגם שניים, וגם ימים, ג' עוד להשהותו כדי ימיםג'
 ק'ח( אלו. בדינים להקל יש הזאת, החומרא בש"סמוזכר

 עוד סנסר 5ריד ס6ס י)ניס ג' חוך נ%יס ס3סר סרס 06 : שאלהקיז,
 ? סונ5יחס קורססדחס

 ימים ג' תוך שראו אפי' המליחה קודם הדחה צריך הבשר :תשובה
 הדם יצא ולא הבשר, נתיבש כברכי

 ? כונ ניוס 16 נסנח נ' יוס ח3 06 : קטאלהקיח
 שעיקרן פטומות דאוווות פוסקים ועוד ביהודא הנודע דעת :תשובה

 להדיח שרי פסידא, ואיכא כלה, השומן ובצלי השומן,בשביל
 ראוי אינו אם בהמה בשר ואפי' ; עכו"פ ע"י בשבת שחל ג' ביוםהב?ר
 עכו"ם ע"י אפשר אי ואם ; עכו"ם ע"י להדיחו שרי כבשול, לצלי כךכל

 ירחץ ידיו, לרחוץ צריך הכי בלאו אם ובפרס הבשר. להדיח בעצמומותר
 ע"י עצמו, ע"י אפי' ענין, בכל שרי ביו"ט, ג' יום חל ואם ; הבשרעל

 מהבשר.שיאכל
 חחיכוס עס נטעוח ונוו3ח סדמס 53י יעיס נ' סססס נסי ! שאלהקיט

 ט"חיכס 185% סמוכ5 ו5כח יחדיו, כ5ס וכח3ס5ו6חרוח,
 ? סרחס 33י ז11'ס נ' סססס )31טר סיחס6חח

 בלי ימים ג' ששהתה החתיכה הכירו אם : חילוק יש זה בדין ,תשובה
 הואת החתיכה ואם החתיכה נתבטלה לא אז הבשול, קודםהדחה

 שניכרת פי על אף אחרות, בחתיכות ונתערבה הבישול קודם ניכרתאינה
 קיט( כלן. לאכול ושרי ברוב נתבטלה כבר הבשול,חחר

 ? י)ניס נ חוד כ3%ח 05 וספק כני5ח, נטי : שאלהקכ.

 ביש שכן וכל ; הבשד להתיר פוסקים ועוד הרמשא דעת :תשובה
 מותר. דודאי ימים, ג' תוך נשחטה אם בבהמהספק

שאלה .==== = = ך  

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 ופלתי וכרתי הט"א,קסו(

 פוטקיפ ועוי ם א:ר ידקיה,
 ומהר"וו הגדולה, גגסת גשם ירידא לוש ניתקיס( וצקחל הטידי גו"ם פ"מקטז(
 ווו"ך טתברקה(



 המבחן:ור

 3חסיכוח סכספו3ס סדחס 33י ס ימ ג' סססחס  3סר  חסיכס . שאלהקכא.
 ו)נ3ח ן, ערי כונ3חו ו3" ייניס 1' כדיין ססו ס3"יחיוס

 / 3יחדכנן

 לה אין היא, איזו ניכרת ימים ג' ששהתה החתיכה אם א( .תשובך
 לצלי אמ כיהיתר

 חתיכה היא אם אפי' ברוב, בט1ה אז ההיא, החתיכה ניכרת אינה אםב4
 כל לבשל ומותר מתירין, לו שיש דבר הוי ולא להתכבד,הראויה

 עצמה בפני אחת כלהחתיכות,
 בשר עליהן להרבות צריך אחת בקדרה החתיכות כל לבשל רוצה ואםג(

 כיון אחת חתיכה להשליך צדיך ואין ביבש, יבש כדין ס' עדהיתר
 קכ( הגאונים. חומרת אלא אינו זהדדין

 ק-חס 3כ יו:יס ג' ססססס "הרי סכונ:הק 3סר חהיכת שאיהקכב.
 ז יו:יס ג' תון :כיננחו הסיכוה 3' נסכ:תכרנס

 הקודמת בשאלה כמו בזה הדיןתשובה
 "ח"כ סכתצינס )נניחס 33י סכת3סנק 3סל קהיכת שא-הקכנ

 ז חהלוח כוחנחת
 בלי שנתבשלה דהחתיכה ופלתי, וכרתי הרמ"א, דעת א(תשובה

 ברוב. גטלהמליחה
 החתיכה בטלה ואינה מינו בשאינו מין הוי בשר עם דדם הש"ך דעתב(

 בס'אלא

 דדם הפוסקים שלדעת אדם והחכמת מרבבה, והדגול חדש, הפרי דעתג(
 הכא ברוב, בטל מינו באינו אפי' ביבש דרבנן ובאיסור דרבגןשבשלו

 ברוב ההיא החתיכה בטלהנמי
 מן שבשלו דדם הפוסקים לדעת הרבה לחוש שיש אחרים פוסק.ם דעתד(

 ס', עד להרבות יכול אבל לאסור, יש מרובה, הפסד כשאין ו"כןהתורה,

 אחת התיכה  להשליך גםובריך
 ואין מותדות, החתיכות דכל מהרש"ל בשם הט"ו דעת א(תשובה י טכ)נ3הו חחיכוס 3 כס סנחמי3ס כונלחס ס3" 3:י חתי?ת . .2איהק:ד,

 מתירין לו שיש דבר הוי ולא , מספק כלן את למיוחצריך
 למליח. הוצאה שצריךכיון

 מספק. כלן את ולמלח לחזור דצריך חדש הפרי דעתב(
 לו אין אם אב4 ולמלומ, לחווד צריך ד4כתחלה מגדים הפרי דעתג(

 שנית, פעם למלוח פנאי לו ואין שבת ערב לחשיכה סמוך שהוא אומלח,
 לכתחלה. אף להתידיש

 ? ספור עס ס3וניס נעודן נ"ווויס ימיס נ' סון סדחס ינסכי "ס שאלהקכה
 לבשל מותר והבשר שהעור יעקב המנחת דעת א(תשובה

דעת

 ה כ ל ה ה ד 1 קמ
 ופלתי ונרהי ע"ד1 מהבר,קכ(



ימ המבחןכור

 ולצלות העור ילהפשיט יעקב, המנחת של חמיו מהר"ש, הגאון דעתב(
 לבשר. שייכא לא העור דהדחתהבשר,

 מחמת צליה שצריכין ביהודא הנודע דעת העוף, של הפנימייםהאבריםג(
 חולק ודעת טעם והטיב , הפנמיים לאברים מועלת אינה מבחוץשהדחה

 השים. האווז שרית ע'י הפנימים אברים את גםומתיר
 9 ס כ3פנ ::בין :ס ייי:3ת י31קין סנסף: כל כר"0 סדחס"ס

 מוע"ת אינה בהמה של הראש דהדחת דניאל החמודידעת
 המים שם להכניס הראש של פיו לפתוח וצריך שבפנים,ללשון
 ס?ור נ3' ?ל כ:ודהו ס ט פק 2::'ס 30 סקדחס ינסכ'"ס

 ' ס 'ו: :'תוך
 מהני ימים ג' תוך דהדחה אסאד מהרי"א התשובותדעת

 דקודם הדחה הדין והוא העור, גבי על שחוטיםלעגלים
 קכא( מהנמליחה

 ן :קן 3: 23יין ק 2יכ ס: ססדהס )יס:י"ס

 ואם , ההדחה קודם הנוגית להסיר צריך בנוצתןעופות
 רגלים דדך המים עברו אם כך חן והר הנוצות הסיריא

 המים עברו אם אב4 לגופם גם המים נכנסו שבודאי ההדחה, מהנילראש
 קכב( "גופם המימ יעברו ש"א מעכבין הנוצות אז להרגלים,מהראש

 3)1יס ר"סוכה ה-ק: 3יקיס ייניה: קורס טכ0יס 03ר שאלהקכם
 לפחיתן "ססי ס"' 2ד וי"- ס י::וק והתיס כלח, 50)נ3"רות

 ' ייגקן)נחטח
 הבשד כבישה שיעור הטיוחים במים הבשר שהה לא אםתשובה

 הפסד באין הבשר לאסור יש כבישה שיעור שהה ובאם ,מותר
 קכג( יצ"י להתיד יש מרובה ובהפסדמרובה,

 סיס 3יוי :פיס ו"ק"כ :, כי יח:ו:ק סדחס טסודח 3סל ויאלהקל
 ר"וין ס"'נן 2- )י"- י1:וק,ס וק):י? טכוקנ ט"יכו3כלי

 9 )ננוקג כ"יכו 3כ3י כנטכח סנסר סו' "ס )נלחן, טח)נת3סתות

 קכד( מותר. "בשר :תשובה

 יקדיו 2וף 3סר 2ס ::טלח ס*ח: נ5 יעיס נ' סססס נסל י שאלהקלא.
 יחדיו "ותס ות3קו נחניות "והס כ3כו וסדה: מליחסו"הר

 ש יטיס כ1נס כד וככנסו לקיוס, 03ר ס)נולחיןכררך

 קכה( לציד שחוץ מה ואפי' אסור, הבשר כל .תשוכה

 ל?ת כ2ח סכ3יס טססו ו"הר וכת3סל, יסויח 0נ)נ3ח 3טר י וטאלהקלב.
 י סיחק 33י יינ'? ג' סנטי 0טסס נודכן

תשובה ---------------------- = -- - - - --- ---- --- ------ 

 ה כ ל ה ה ר י קמ
 להתיר העלה כ סק מעה ממש4ת תשובתקכר, ה' סי' הו"ט ;ממיי עייןקכא(
 שס עיין סעמים, מכ:~ה משוכה כהחיקלב(
  כ"ו סי' חיו"ד, אטרימ כית תעוברעקכה( פוסקים ועוד אשרים בית תשובתעכג(

 שאלהקבו,
יו1*יי-י8
 .וגא4ו144י

 . שאלהקכז.

חי*יי.-
 * 1144 א4, 4,

 שאלהקכח
"

 **ייף-
 ו שועו ג1



 המבחןכור

 חרס וכלי הגעלה, צריכים בהגעלה תקנה להם שיש הכלים .תשובה
 אין הכלים להתיר המורה בהגעלה, תקנה להםשאין

 קכי( אותו.מזניחין
 16 סדחס 3ענין 6ויחיס 5כ3וד 5סק5 טסו(כר 3מקוס : שאלהקלג.

 ? 6ירחיס 5כ3וד סוי מחימ5יחס
 שבמקום האשם תורת בשם למנחה הסולת בעל דעת א(תשובה

 טוב שם ובעלי תורה בעלי היינו אורחים כבודשהוזכר
 אבל רעה, עושים שאינם לכבדם שראוי עשירים או טובים בן עני אוומע"ט

 ושבים. שעוברים והקבצנים הגרועיםלא
 חבירו. אצלו כשזימן לא אבל בביתו, שנתארחו אלא הוי לא אורחיםב(

 בענין להקל צריך שהוא יודע אס חבירו אצלו יזמיןלא
 סליחה. אוהדחה

 ? נטי 13 סמו5חין סכגי 5סיוס 5ריך 6יך:
 קשין גבי על או מנוקב בכלי אלא בשר למלוח אסור:

 מים שם ישפכו שאם בענין מדרון במקום אווקסמין,
 קכ'( מידיצאו

 ? נומוח 13 טיט כ5י ע5 3טר 5מ5וח מוחר 6ס:
 מעמידו אם אפי' יועיל לא בו שמולח בהכלי גומות יש אם:

 בנשים למחות צריך ולכן , בו מתקבץ הציר כיבמדרון
 להן המזדמנים דפים ועל עצים, חתיכות יעל כסאות,גבי

 קכח( גומות. בהםויש

 ? נומומ 13 סיט כ5י ע5 3סר מנח06
 שמונהת החתיכה נגד ס' פנים כל על צריך בדיעבדאפי'

 קכט(בגומא.

 ? 3רסיסני ח5ק דף ע5 3טר 5מ5וח מוסר06
 בשר עליו למלוח כשר ממנו זבים שמים ברהיטני חלקדף

 במדרון. להניחו צריךואין
 ? גטר 13 סמו5ח מנוקג סכ5י קרקע גני ע5 5סעמיל מומר 06:
 שיהיו לכתחלה יזהר מ*מ מנוקב, בכלי שמולח פי על אף:

 קרקע גבי על מנוקב הכלי יעמיד לא ולכן פתוחיט,הנקבים
 ק5( מנוקב. שאינו ככלי הוא נחשבכי

 ? גטר 3ו טיו5ח מכוקג נסכ5י רומח רנר 3סטממט מומר 06 : שאלהקלט.
 דבר בו להשתמש חסור בשר בו שמולחין מנוקב הכלי :תשובה

-
רותח

 ה כ ל ה ה ר ו קמ
 ~יוט הכטהקכס( ע"ה סי חיו"ד, צני הטשרה השונותקכו(
 וט"ז לט-אזה 89ונרקכו(
 אויזגיפקכה(

 לכתחלהג(

 שאלהקלד.
תשובה

 שאלהקלה.
תשובה

 עלשמולחין

 וטאלהקלו.
 .תשובה

 שאלהקלז.
תשוכה

 שאלהקלח.
תשובה



כ הסבחןכור
 בדיעבר אף חרס בכלי אבל כלים, בשאר מותר ובויעבדרותח,

 . קי"(אסור.
- 

 9 נסר 13 ג:פ)ח פכוקנ 3קכלי ~וכן דנר )ססחפס וווחר 8ס : שאלהקם

 בשר בי שמולחין מנוקב בהכלי להשתסש מותר צונן בדבר .תשובה
 זה וכל , היטב קנוח ידי על לכתחלה ואפי' חרס, בכליאף

 ק'ב( ארעי.בדרך
 ? דרכיס כו3רי 3ס3י: 33נד "וחו ו)כרון 3סי )נ:)וח פוחר 08 : וטאלהקטא,

 משום בדיעבד, אפי' אסור בבגד הנמלת הבשר את לכרוך א( :תוטובה
 , נקבים מרווח ארוג הבגד שיהיה לא אם לצאת לדם אפשרדאי

 קלג( לגמרי. הזה המנהג לבטל ראוי פלוג לאומשום

 יותר חשש יש שיספטף כדי העגלה על הנמלח הבשר אתולתלותב(
 קלד( לגמרי. המנהג לבטל יש ע"כ העגלה, תנועת ע"י שעליו המלחדיתקנח

 ססק וסכיח נסק סנסר סכיח י:נימס סיעור 83פלכ 8ס : שאלהקטב.
 1 פדרוןנפקוס

 ( קלה מנוקב. כלי דהוי בדיעבד, כשר בשק :תשובה
 ? 3פררון סכ6 כור נני כל 3מי 5פ)וח ונותל 06 : שאיהקמג.

 ע"ג למלוח דאסור תציט סי' באו"ח אברהם המגן דעתתשובה:
 אפשר מרובה דבהפסד מגדים הפרי ודעת , במדרין שלאעור

 להתיר.לצדד
 % סכ)' ס5 ריכו ונס פכוקנ, ס6'כו 3כ)י נסי פ)מ "ס : שאלהקטד.

 קליפה כדי נאסר הכלי מנוקב שאינו בכלי בשר מלח אם .תשוכה
 קיי( קליפה מכדי יותר אוסרת אינהדמליחה

 פנוקנ ט6יכו כ)י 63ומו לונן נינר 5סטפפס פוחל 06 . שאלהסמה.
 2 נסי 13ספ)מ

 בשר בו שמלח מנוקב שאינו כלי באותו להשתמש אסור :תשוכה
 ואפי' הדהה, אחר ואפי' רותח, בדבר שכן וכל צונן,אפי'
 ציר. מעט רק ונראה מעט רק שהה לא ואפי' דצלי,במליחה

 ? 3טל 13 טו51ח פכוק3 ס6יכו נ)י 63ומו יוחמ דנל נטמפס 06 : שאלהקםו.
 ושייך היתר, בו ששמו טריפה כלי שאר כדין זה כלי דין :תשובה

 : גבר דתתאי הכללבו
 איסור אין קצת, ברטיבות אפי' יבש, רותח דבר בו ושטו קר הכלי אםא(

 גבר. דתתאי הכלל לפי שנגע, במקום קליפה כדיאלא
ואם

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 חשיונים19( וש"ר ט*ז, וב*ח, רש"ל,לא(
 וושת טעם וטוב חסאד, מיוייא השובתלוק( סשדיט ושרי ש*ר,לג(
 מנויס וסרי וטלתי, כרמי ששר,קלו( יעקב טמשת בווס אום הטמח251(



 המבחןכור

 בעינן דוטב, כעין שהוא שכן וכל גוש, דבר כעינ לח דבר הוא ואםג(
 קל( קר שהכלי כיון , שנגע במקום הקערה קליפת גגדס'

 אינו קצת רטיבות בלי לגמרי יבש דבר בו שמו אם או חם הכלי ואםג(
 מהמאכ4 ק4יפה כדי אלאאוסר

 אף הקערה כל קליפת ננד ס' בעינן קצת ברטיבות יבש דבר הוא ואםד(
 דצריך גמור ברוטב שכן וכל והרטיבות, המאכ4 שם נגע שלאבמקום

 קלח( הקערה כל קליפת נגדס'

 ? נסי נו ספ3ח ונכוק3 ס"יכו כלי 3"וחו נוכן י3ר כטתי)ס 6ס . שאלהקמז.
 צריך כלים ובשאר הדהה, צריך חרס כלי והוא קר הכלי אם 'ר:שו:ה

 קיט( עראי. בדרך וכ"ז היטכלקנחם
 31)ולוח לח(ור )וותר 6ס )וכוק3, ס"י:ו 3:ל' ט:)ולח נסי שא-הקמח

 1 סכקנוסו 6חר )וכוקנ( כו )ס6 כ:י 63וחוס3סר

 שנמלח הבשר בו ולמלוח לחזור מותר הכיי שנקבו אחרתשו:ה
 מותר הדחה בלא ואפי' מנוקב אי שהי בעת בהכלימקודם

 קמ( הכי אמרינן חרס בכלי ואפי' להפויט, לכלים מליחהדאין

 3כלי ל)נלוח )ווחל 6ס וסורח, 3י::יחסו :נר סססס נסי : שאלהקטש.
 2 3סי נו סכינלח עכיקנס6ייו

 בכלי למלחו מותר והודח במליחתו כבר שהה הבשר אם א(ת~צובה
 כבישה שיעור שהה אם אך , בשר בו שנמלח מנוקבשאינו

 מתיר, והש"ך כמבושל, וכבוש ציר, שם דיש לאסור, הט"ז דעת לעתמעת
 מג"א בשם והדגמ"ר והגרע"א, ; לפגם טעם נותן הוי לעת מעתדאחר
 , וט"ז כש"ך דלא וירתיח, האש על שיתן בכדי אפי' בכבוש אוסרין תמ"זסי'
 מרובמ, במליחה אבל רותח חשיב לא, דהציר דוקא, מועטת במליחה זהוכל

 קמא( אסור. הטעם, ומשביח חריף הוידציר

 שדרכן לקיום מלחן אם דגים או בשר כגון בהדחה שדרכו דבר ודוקאב(
 מנוקב, שאינו בכלי לשים אסור בהדחה דרכו שאין דבר אבלבהדחה,

 קמב( להדיח משתלי דלמאדחיישינן

 לסססוחו )ווחר 06 וסודח, 3)נ3יחחו כנל סססס כסל 3סל . וצאלהקנ
 ? 3סר 13 טכ)ונח )1:וק3 ס6יכו נכלי ססי6נחי)ון

 מפליט אין חזק חומץ אפי' ולש*ך לט"ז דבין מגדים הפרי דעת :תשובה
 נותן הוי דלא חסור, לעת במעת אבל לעת, ממעת פחותמהכלי

 דבמקום נ*ז( )כלל אדם החכמת ודעת , חריף דבר דהוי כיון לפגםטעם
שאין

 ה כ ל ה ה ור קמ
 וש"ך רמ"א קמ( ג"זו כלל אדם וחכמת נשדיס, ופרי וש*ך, ס"וק*(
 יעקג מגתה בשם אדט וחסמה דעת, חוהקמא( אדס. והכמה ומייע"א, דעה חוה ש"ך.4ה(
 דעה וחוה ש"ך, קונכ( הר9"א בוס ש*ךקלט(



כא הטבחןכור

 עבכדי כבושה שיעור בציד כששהה דתיכף לההמיר, יש מרובה הפסדשאין
 יומו בן שאינו אפי' מכלי מפליטשירתיה(

 5:ת )זעת 3סכ3י ו0סו יו)ני, 3ן 03ר 5:3י 0כט5קו ס דנ : שאלהקנא
 ן נהיז,ק סדנ.ס כ5נו כך ו"הר 0גסס3כיר

 השיב דלא טעם, נותן בד טעם נותן מטגם מותרים הדגיםתשובה
 קמג( לאורהא דבעי מליה כעין רק חריףדבר

 י3יוס ק33 נכ3. ונס נ0ר, נכ5י סנת 23ר3 0כוז5חו רניס שאלהקנב.
 ע 3יחדכחנ50ו

 דהכלים ואף להפליט, לכלים מליהה דא.ן אף אסורים הרגיםועיטובה
 כל מלוחים שהיו הריף דבר דהוי מטעם יומן, בני היולא

 קמד( ונאסרו. בציר, היו ובודאיכך,
 " סנסר 30 רינו )זס ונכוקנ, 0"יכו נכ3י 0כע3ח 03ר עואלה.קנג.

 ואפי' מעט, נמלח רק אפי' מנוקכ, שאינו בכלי שנמלח בשר .תשובה

 מיחשב בכלי, ציר שנראה רק מעט, רק מליחה שיעור שההלא
 לציר שהוץ מה אפי הכ~י בשוזי נגגה אם החתיכה כל ואסורהרותה
 קמה( וצורך מרובה בהפסד ואפי' למקום ממקים פירש מטעם אסור לצליואפי'

 עכוק3 0,יכו נכ5י 0כע3חו סחתיכוס 0"י 50 דיכן )זס שאיהקנד
 % סכ3' 03ינ 5יזטס סיזוכחת סחתיכס כ5ועוכחות

 בציר ונוגעת למטה בכלי המונהת חתיכה אותה דוקא א(ת'טובה
 שהיא החתיכה אותה של ההלק ואפי' לצלי, אפי'אסורה

 עמה שנמלהות שעליה התיכות שאר אבל אסור, כז גם הציר, מןלמעלה
 קמו( בעי לא ק~יפה ואפי'מותרות,

 רמ"א בדעת הש"ך דעת העליונית, לההתיכות גם מגיע הציר ואםב(

 הציר בתיך שהן מחמתדאסורות
 חתיכוס 03"ר וכתערבס ענוקנ, ט".כו בכ5י 0כע5חס חתיכס : שאיהקנה.

 ו 5ותס עכילין ו"יןכ0יית,

 דההתיכה דעת, וחות מגדים הפרי וגם רש"ל, בשם הט"ז דעתתשובה
 נמלחה ואפי' כנגדה, ס' צריך ואין ברוב, בטלההאסורה

 כנגדה ס' להצריך רע"א הגאון ודעת , מליהה שיעור ושהתה מליההשיעור

 נפ3ס )ז:יחס סיפור ו3תוך עכוק3, 3:3י סכת5חס חסיכס . שאלהקנו.
 י נקייס 50 סרכפספ5

 תיכף אותו הגביהו רק הרצפה גבי עלהבשר שהה לא אם :תשובה
 קמי( הבשרמותר

 ? 53יל ונפ5ס פדיין כו:5חס 0ל" חחיכס : ויאלהקנז.
תשובה

--- ; - - - - -  ----=== =- 

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 וט"ז רמ"א,ק-ו( קצ"ב סה מתרש"ם משובומקמג(
 שאול יד והגרוח אדם הספתקמז( דעת ימףקמד(
 מהים ופלי לפ"א,קמה(



 הטבחןכור

 מרובה בהפסד ואף לציר, שחוץ מה ואפי' מיד נאסרה החתיכה .תשובה
וצורר.

 י ענוקנ ס6ינו 3כ5י )5'ל ונפ3ס )ונוקנ, 3כ3' טנ)ו)חס חמיכס : שאלהקנח.
 שיעור באמצע הוצ מנוקב בכלי שנמלחה החתיכה חם ח( :השובה

 בהפסר וחפי' לציר, שחוץ מה ואפי' מיד, נאסרהמליחה,
 למקום ממקום דפירש וצורך,מרובה

 מליחה, שיעור שהתה אם ספק אפי' או מליחה, שיעור שהתה כבר ואםב(
 קמ"( הציר. שבתוך מה רק אסוראינו

 ו6חר נ)ו3ח, ע63 116( ע3 ססכיחו וסויח טכע)ח 6וון : שאלהקנפ.
 ק5מ וכעלס )ו)ונס, 5'ל (3 וסיס סע)יונס ס6וו( 6מ )ו)חוכד

 ? ענוקנ ס6'נו נכני 5'ל 16מו נמוך סמחמונס ס6וו(ען
 בתוך שמינח מה רק לאסור שיא זה במעשה העלה הטוז :תשובה

 התחתונה אווז הוי ולא מותר, לציר חוץ שמונח מה אבלהציר,
 כבוש דין הו"ל רק כלל, מליחה כאן אין דהא מניקב, שאינו בכליכנמלח
 מגדים והפרי : בציר שמונח מה אף ומתיר חולק הכסף ונקודות :בציר

 כהט.ז. סוברים דעתוהחות
 3)ויס עוד 6ומו )ממ 5ליך 06 יסודח ס3סי טנ)ו)ח 6חל . שאלהקם.

 ?לומחיס
 רותחים במים הבשר את לתת צריך דלכתחלה סבר המחבר :תשובה

 סבר והרמוא הנשאר, הדם לחלוט כדי והודח שנמלחאחר
 צריך.דאינו

 6חרונס סרחס סודח 1)6 )ו)יחס ט'עול וטסס סנע)ח נטי : שאלהקסא.
 טנפ3 3סי 16 , ע5'ל ונמע63 ענוקנ, ס6ינו 3כ)יוכמנוסו
 ? ע3יחס סיעיי סססס ל6חל )ונסי סיו65)5יר

 דעות. חלוקי בו ויש דדש"י, מעשה בשם ידוע הדין זה :תשונה
 קליפה כדי רק הציר שבתוך מה אסור דחין הרמשא דעתא(

 שחוז ומה ; קליפה בעי הציר נגד הציר שבתוך במה ס' יש אםואפי'
 מותר.לציר

 ומעט לצלי, אפי' כולו גאסר הציר שבתוך דמה רש"ל בשם הט*ז דעתב(
 קליפה. בדי אסור ממנולמעלה

 לציר, שחוץ מה אבל מותר, הציר, ננד הציר שבתוך במה ס' יש ובאםג(
 מצטרףחין

 ומח,, הציר, בתוך שמונח מה קליפה בכדי להקל יש מרובה ובהפסדד(

 מותר. לציר,שחוץ
 3כ)י, סגפ3 ע)יחס סיעיי סשסס )6חי עגסי סיו65 5יל : שאלהקמב. קפט*

 ? סכ)י ט) לינו%ס
תשובה

 ה כ ל ה ה יר קמ
 וחגלע*א, דעמ' חוה יגדים, פ9קפפ( פ"ים יאץ שיד,9פ"(



כב המבחזכור

 אינה רמליחה קליפה. כוי מיד נאסר עץ כלי הוא אם א( .תשובה
 קליפה מכדי יותראוסרת

 המנחת ודעת הכלי, כל דנאטר מגדים הפרי רעת חרס, כלי הוא ואםב(
 לקיוף. יכול אם קליפה, מהני חרס בבלי ראפי'יעקב

 ? :כ3י 30 דינו )וס 5עס, )ועס נכ5י סנכנסי ו5יל נסל . שאלהקסג
 הכלי כל דאוסרים פוסקים יש חרס כלי הוא אם ח( :תשונה

 או"ה בשם הת'ח ועת מתכות, כלי או אבן כלי הוא אםב(
 מרובה ובהפטד לאסור הט*ז ורעת לעת, מעת כבישה גבייהו שייךואין

 במתכות, להקליש
 .פארצילאן" וכלי : לעת מעת בכבישה אפי נאסר אינו זכוכית כלי הוא אםג(

 כזכוכית,דינו
 ? ענחון חרק כ3י ע3 )ו)יחס ט'עור נסוך טכפ5 5יל : וטאלהקםד.

 הפרי ודעת . מקומו קולף הדחק דבשעת מגרים הפרי דעת .תשובה
 בגרירה. סגי מבפנים דאפילותבואה

 ? נו וכיו65 נניכס, ע3 סכפ3 5יל . עואלהקטה
 קנ( . ס ער נאסר צונן אפילו :תשובה

 )נ)יחס טיעור טטסס 63חר ענטר 651.0 5יר ט3 דינו עס : שאלהרסו
 ? סע)יחס 6חר סודחונס

 ולא מליחה שיעור ששהה מבשר דוקא הוא האוסר ציר .תשובה
 מליחה, שיעור ששהה לאחר הבשר הודח אם אבל המליחה, אחר ערייןהורח

 קנא( אוסר. אינו כך אחר זה מבשר היוצא הציראז

 ק3יפס כדי 06 כי כ3י 6וקר ע3יחס ט3 5יל ד6ין סדין : ויאלהקטז.
 סיס נדנר 6ב3 דס, כנון סעכוניח נו ס6ין נדנל דוק6סו6

 ? סנ6 )6 16 סכ)י, כ3 6וקר טענונית13

 לעולם אך שומן, ובין שמנונית בו שאין דם בין לחלק אין :תשובה
 קנב( דינו. לפי כלי בכל קליפה כדי רק בכלי מליח ציר מבליעאק

 ? ח5נ )כ3י ע5יחס סיעור 63חר סנטי כפ3 06 : קעאלהקסח.
 שיהי' עד הבשר אסור חלב מאכל של לכלוך בהכלי יש אם א( .תשובה

 להקל, יש מצוה וסעורה מרובה ובהפסד הלכלוד, ננרס'
 קע( כרותח. הבשר נחשב לא מליחה שיעורדלאחר

 ראין הבשר, מותר יומו, בן היה אפי' נקי, היה חלב של הכלי אםב(
 קנד( להפליט. לכליםמליחה

 רהכלי אף הבשד, אסור כבישה, שיעור חלב של בהכלי הבשר שהה אםנ(
 נקי.היה

שאלה
ןן

 ה כ ל ה ה ר 1 קם
 רפ"א9מ( אום חכפתקג(
 אום וחספה פגדים, פי ,1"ך,קנד( פוסק~פ ועוד הדש, פריקיא(
 י סגויכח פל*קגג(



 המבהןכור

 פכס עוד 511קוסו ו"ח"כ וסודח, דננו כנ 0כפ5ס נסי שאלהקסש.
 ? כרוסה  סנסר הסינ %י ירונס  ל1מן  תייסלסיוס

 קנה( מצוה. וסעודת מרובה בהפסד אפילו כרותה השוב כזה בשר .תש:בה

 2 ע5'חס סיכיי  סוך נ0י 3קכי7 חתך "ס . שאלהקע.
 מייהה שיעור תוך שהוא בין דמו, להוציא שמלהו בשר .תשונה

 נתיבש לא אם בסכין ממנו והתך מליהה שיעור לאהראו
 נעיצה הסכין צריך עליו, הציר נתיבש יאם 1 בהדחה הסכין סגי עליו,הציר
 הבשר היטב ידיה אם ההתך, ע"י הבשר על שיצא בעין דם ומשוםבקרקע

 קגי( מותר. שם. וימלהנו ויהזור ההתך, מקוםעל
 ? ע5'חס 0יעיי  סוך 3סר "יקול, 50 נקכין חחן05

 ובריעבד איסור, של בסכין מלוה בשר להתוך אסורלכתהלה
 יז( מותר. יפה, מקונה הוא הסכיןאם
 סיכור חוך  סיסר סנ 3קכין וכחתך 0:ונ5ח סלפס3סי

 ?י5יסס

 רם אמרינן דם איסור ממליהת דרוקא הגעלה, צריךהסכין
 נבלע איסור, שמנונית בו שיש טרפה בשר אבל שריק,משריק

 לצלי היתר של בסכין התך אם שכן וכל 1 קליפה כרי פנים כל עלבסכין
 קנ"( האש אצל איסורשל

 . שאלהקענ
 ך סיסר סל  נסכין  סכססך  %וסו, ועעסכין קעיינסין חזיל נסי

 ודינו הרבה, הזה הזיר בשר שמולהין ידוע כי אסור, הסכין .תשובה
 ,כרותה

  נע5חו סטסס ליהר סנסי  סיסתייס ע5'ח  לכסיס כ0לו15ס . שאלהקעד
 ? יע0ס כי5ך סר15י, כטיכול ענוקננכ5י

 ודם מהמלה יפה יפה במלהו ששהה הזה הבשר את מדיהים :תשונה
 צריך המליהה, אהר צלי לאכול רוצה אם )ואפילו שעליובעין

 ואפי' שיתקיים כדי אותו ומולהים הוזרים כך ואהר תהלה(, יפהלהדיהו
 קנט( כרותה(. דינה זו )ומליהה מנוקב שאינובכלי

 ? יעסס כי5ד ע5יי ע5ח ס"יל נעקוס . שאלהקעה.

 ער תהלה הבשר יצלה מצוי מלה שאין במקום .השובה
 נוהגים ולכן זה, בדבר בקיאין חין ואנן ; יבשלנו כך ואהר דמו, כלשיזוב
 ואה"כ דמו, כל זב ודאי דאז מבהוץ, שנתייבש ער כך כל הבשרלצלות

 קס(יבשלנו.
סימן

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 טתבר קנט( חכסף, בנקודוה וששך ט"1 ועיין רט"א,יו( אדם חטטהקנח( יוסקים ועוד הז,1, יפרי ט"1,ו"(
 'ג וטרמ ס"זקס( דעה בהותוגס

 בדע"
 חהבר

 אולעיטקט(

 שאלהקעא.
תשובה

 שאלהקעב.

תשובה



כנ המבתןכור

 ע*סיכמן
 9 11 נני כ3 וו חחיכוח סר3ס 3וזלוה מוחר 06 . שאלהא

 אחר בזה ואפילו זו על זו חתיכות הרבה למלוח מותר א(תשובה
 לעליונה, קורם פליטתה גומרת התחתונה שחתיכה פי על ואףזה,

 התחתונה שחתיכה דלפי מהעליונה, בולעת התחתונה שחתיכה אמרינן לאמ"מ
 בעוף בין בבהמה בין שעות י"ב עכ"פ או שעות )כ"ר ציר למפלטטרודה

 א( העליונות מחתיכות דס בולעתאיננה
 בדיעבד מותר החתיכות שבין בגומא ועומד ציר הרבה מתקבץ ואפילוב(

 ב( להחכיר. ישולכתחלה
 ( ג יחד למלוח מותר עופות עם ואפילו וטלאים גדיים עם שור בשר ואפילוג(
 חתיכות שאר עלי' ימלח לא מליחה שיעור החתיכה ששהתה לאחרר(

 ד(לכתחלה
( להפוך לכתחלה מחמירין שלמה דופן כגון בית-קבול לה שיש חתיכהה(

 ה( למטה. הרם שיזוב אותה

 9 ניכסיס סודחס ול5 פפמיס, נ' טכמ3חס חסיכס :שאיהב.

 י( לעת. מעת תוך אפילו כן לעשות אין לכתחלה א( :תשובה
 מותר, לעת מעת בתוך היתה השניה מייחה אם ובריעבר,ב(

 ז( הראשונה. ממליחה הנשאר הדם מבליע הב' שמלח חיישינןולא
 צירה(, כל שפלטה )לאחר לעת מעת לאחר היתה השניה מליתה ובאםג(

 בריעבר להתיר מגרים ופרי יעקב ומנחת הש"ך ודעת לאסזר, הס"ידעת
 גונא. בכהאיאפי1ו

 מעת קורם אסילו אסוי מנוקב שאינו בכלי היתה השניה מליחה אםר(
 "( להדם. מבליע מלפלט דסותם כיוןלעת,

 1 ס5חלונס ססדחס קודס 3יזכח סנסי 3סססוח ונוחר ווון כוזס העאלהנ

 שעות, מי"ב יותר במלחו הבשר להשהות שלא יזהר לכתחלה .תו2ובה
 דמו כל פלט דכבר ימים, כמה במלח מונח אפילו מותרובדיעבר

 ט( מותרוציר

 מותר פנים כל על או שבת מוצאי ער בההדחה להמתין מותר :תשובה י נסנח ונוכר ת3סריחו וטכחו סנח 3כר3 טנת3ח נטי : 21אלהד.
 ודעת שכ"ג( סי' )או"ח בשר, גבי על ירים ברחיצתבשבת

 קליפה. בלא מותר לצלי ומ"מ בדיעבד, קליפה דצריך החנוך בשםהגרע-א
שאלה

-י4  -  
. -  -  -  - - 

-
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 אדם השטמתש"רו( טחברא(
רמ"אז( רט"אב(
 זעה הוהה( פוסקים  וקזד רמ"אג(
 מחברט( ~שהרוניסד(
 רט4אה(



 הטבחןכור

 % רביס פס נסר 5)ו5וח פוסר 06 : שאיהה.

 חי16ר משום ולאכול למלוח אסור דגים עם עופות בשר אפילו :השובה
 בולעין ואו דמו, לפלוס העוף שגומר קודם צירן כל פולסים דהדגיםדם,

 י( העוף מדםהדגים
 ,ס, 53ר ,ס 6ו ,ס פ"ג ,ס ורגיס פומוח 3סר ו)51ח פנר 06 : עואלהו

 ? ספיפוס ס5 דינן)וס
 תוך עכ"פ או מליהה שיעור תוך הם והדגים העופות אם א( :ת,צובה

 מותרים, העופות אז בדגים, שומן ואין שעותי*ב
 מליחה. שיעור תוך אף העופות גם לאסור יש בדגים שומן יש אםב(
 לעת מעת אחר שכן וכל שעות י"ב לאחר הם והדגים העופות אםג(

 יא( העופות, גם לאסור יש בדגים שומן באין אף אזממליחה,
 9 סדביס ס5 רינן )וס יחר, ודניס 3סר ופלח פנר 06 : שאלהו

 דעות וחלוקי תנאים הרבה יש וה בדין :תשובה
 ואם ס', עי הדגים אסורים קשקשים בהדגים אין אםא(

 העופות מן בלעו ולא מיד פולטים דאינן מותרים בקשקשים עדייןהדגים
 דהקשקשים קליפה, אפילו צריכים ואין ; בלעו לא לפלוט דסרידידאיידי

 ינ( הם. קליפהבמקום
 ע( חתוכו. במקום נכנס הדם דאל-כ צד, מכל שלמים הדגים אם ודוקאב(
 מגדים הפרי ודעת דמותרים, יעקב המנחת דעת עצמם, וקשקשיםג(

 ס' צריך הקשקשים עם נתבשלו הדגים אם ולכן דאסורים, דעתוחות
כנגדם,

 נשרקו שלח לו וברור העופות, על מונחים שהדגים בודאי יודע ואםד(
 ומכל מפעפע, אינו דם למעלה דמלמטה מותרים, חדגים מלמעלה,הדגים
 להקל יש קליפה בלא נתבשלו )ואם מפעפע, קליפה דכדי בעי קליפהמקום

 יי( הקליפה. נגד ס' שאין אף שבתלצורך
 יותר גבוהות הדגים חתיכות אבל זה, בצד זה מונחים והדג העוף ובאםה(

 מותר בבשר, נוגע שאינו מהבשר שלמעלה מה הבשר, מן למעלהויולין
 ש( קליפה.ע"י-

 במלחן העופות ששהו לאחר אלא העופות אצל הדגים הניח לא ואםו(
 ס'( מותרים הדגים מליחה שיעור שהו גמי הדגים אם ואפי' מליחה,שיעור

 וסרג יחר ופופוח רגיס סכיח רק יחר סכיסס פ5ח 55 06 : שארהח
 זה ע"ג וה או זה אצל זה ונתנם תפל והעוף מלוח הדג אם :תשובה י חפ5 וספוףפ5וח

לכולא --  - 
 כה ל ה ה ר 1 קמ

 פנדימ פר ש"ד, רמ"א,יי( פונרי(
 או*ה בשם י-ךסו( מגדים פרייא(
 וש"ך רמ"*ט"ו( וש*ך חמ"איב(
 "3ב*ץ חדוא,ייק



כר המבחןכור

 דהמלח דם משום איסור בהם ואין מותרים הדגים גם עלמאלכולא
 "( ממנו. בולע ואין בתפלמבליע

 ? חפ5 וסדג )ו5וח וספוף יחד ועופוח דגיס סכיח 06 :שאלהט.

 העוף. אצל שהניחוהו קודם מליחה ע"י דמו כל פלט הדג אם .תשובה
 פלט לא עדיין ואם , אסוד הדג מדמו, הדג הודח לאואפי'

 לדג, מליחה מועיל דאינו משמע המחבר דעת לעולם נמלח, ולא דמוכל
 דידי' לדם דיפלוס חגב ואמרינן לדג, מליחה דמועיל היא הדם"אודעת
 מדובה ובהפסד להחמיר, יש מרובה הפסד ובאין שבלע. לדם נמייפלוט

 '"( להקל. צדיש
 סדגיס סססו כגין דס, 6יקור ו5יכ6 נער עס סנ)ו5חו דגיס . שאלהי.

 )ועוס 6קיריס ס6ס 3סי, פס ונ)ו5חו וח(רו וסודחו )ו5יחרסיפור
 1קככס

 יט( במליחה. סכנה דאין מליחה, ע"י סכנה משום איסור אין :תשוכה
 ? 3סי 13 סנפ5ח 3כ5י דגיס 5)ו5וח )ווחר 06 . שאלהיא.

 הש'ך דעת בהדחה, דאורחא לקיום, הדגים מולח אם א( :תשובה
 לכתחלה אטור מיד לבשלם רוצה אם אבל לכתהלה, אפי'דמותר

 לכתחלה. אסור לקיום מלחו אם דאפי' והת*ח האו*ה ודעת ; להדיח ישכחדלמא
 מותרים, הדגים בשר, בו שנמלח בכלי הדגים מלח כבר אם ובדיעבדב(

 נ( להפליס. לכלים מליחה דאין שבכלי, הדם בולעימ הדגיםדאין
 1 קככס פסוס 6סיייס 6ס נסי, פס סכנכעו דגיס : שאלהיב

 הבית ודעת עיון, בצריך הניחו מגדים והפרי יעקב המנחת :תשובה
 סכנה. שייך אין דבכבושיהודא

 ? )ו5וח טיפס נסי 556 ססונח פ5ות 53חי סחימס נטי : שאלהיג,
 מנוקב בכלי שנמלחו אף יחד, שנמלחו דהיינו בזה זה נגעו חם א( :תשובה

 יחד נמלחו לא ואפי' , טרפה ודאי פליטתן, גמר קודםואפי'
 וטרפה נבילה דציר טריפה, יחד, הניחו מליחה שיעוד ששהו לאחראלא

דאורייתא.
 אסור ג*כ בזה זה נוגעת שפליסה בכדי אלא בזה זה נגעו לא ואפי'ב(

 בבשר ס' יש כן אם אלא להתיר ואין : וטרפה נבילה נציר הדעותלכל
 נ'( טדפה. בביצר שנגע במקום קליפה צריך ס' שיש ואעפ*ישחוטה
 ? חפ5 טיפס נסי 556 טסונח )ו5וח טחיטס 3טר : קטאלהיד

 צר*ך ואין כשר, כלל, בזו זו נוגעות אינן "חתיכות אם א( :תשובה
 בעלמא. לזהירות הדחהאפי'

אם
========

_ נ

 ה כ ל ה ה ד ו קמ
 הט*אנ( פתפרק(
 שוטקיח. ועוד טגדים חיכ8( אדם תצ"ה טגהפ אץיה(
 מגדימ בפלי ו*אן ש*ך,עש



 המבחןכור

 צריך אין בזו זו נוגעת שהפליסה רק בזו זו נוגעות אינן ההתיכות אםב(
 בעלמא. לוהירוו:  הדההאלא

 בהדהה כן גם גונא בכהאי יהתיר המהבר דעת בזו, זו נוגעות ההתיכות ואםג(
 וש*ך הרמ"א ודעת למטה, או למעלה סונהת כשהכשר בין קליפה,בלא

 מרובה בהפסד לא אם לאסור מגדים ופרי הדש ופריורש"ל

 י טרפס 15 :3לס  3טר :ס סחיטס 3סי כיולח "ס קפק שאיהטו
 דאורייתא, ספיקא הוי ולכן יתא מראור אסור יטריפה נבלה צירי2.סובה

 סמאים דגים וציר כשר דבשר ציר כן שאין מהולהומרא:
 וספיקא דרבנן, הוי שבשלו או שמלהו דם או ד"ת*, הוי )דבשמניםכהושים

 לקולא.דרבנן
 י וסורחו סליולחו ,הר כרכדרכ ול" כטרות הס.כות 3 כס וכילס: יתפת  ט:סרפ: חחי:: שאיהמז

 ולא בראש מים שנמצא )כגון מספק שנטרפה בשר  התיכתהשובה
 משוט ספק שיש בדבר שנטרפה או מקיפו, המוה אםבדקו

 הטריפות ע"ד נודע ולא כשרות התיכות ב' עם ונמלהה דרבותא(פלוגתא
 ל*ב( וסי' כ' )סי' ביהודא  הנורע דעת  והורה, הבשר כל  שנמלה אהרעד

 מספק שנטרפה שההתיכה כבירור אנו יודעים אם בין מרובה בהפסדלהתיר
 נגעה לא שמא הוא, ספק אם בין מליהה, בעת היתר התיכות בב'נגעה
 האיטור התיכת פכיר ובאם , הכשרות מהחתיכות באהת רק האסורהחתיכה
 והתיכות לנכרי אהת התיכה למכור גריך מכירה, אינו ובאם להשליהה,צריך

 מותר. קליפה בלא נתבשלו ואם , קליפה צריכותהנותרת

 קורס סיפלה  3סר פס טנחכיסו כלנ כונלח ט3" נסר שאלה:יז
 ץ דססליסיסו

  פולטו כך )דכבלעו כן לעשות  אסור דלכתהלה  המהבר דעת .השובה
 ובדיעבד בלע( לא לפלוס דטריד איידי רק אמריגן לאבמליהה

 כב( כך. אהר נמלהה שלא ההתיכה את שימלה מליהה ידי עלמותר

 כלל, ככלסס ול" ר5סיכס סרחס סורחס  סל5 3טר חחיכח : עשאלהיך!.
 1 פליחס סיכיר תוך 3סי חסיכת 5ללססוכהס

 דהוי אמרינן ולא מותרת נמלחה ולא הודהה שלא ההתיכה .תשובה
 ראשונה, הדהה בלא שנטלההכחתיכה

 כלל ככלחס ול5 ריסיכס סרחס סירחס סל5  נסר חהיכח . שאלהיפ.
 ? קלס סס  וכססס חסיכות סר3ס  3יןסכחכר3ס

  מרובה הפסד באין אסויה גמלחה ולא הודהה עלא ההתיכהתשובה
 כג( ראשונה הדחה בלא כנמלהה והוי עצמו, מטלה טעם שקבלהכיון

שאלה-

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
  גוד. גם פמיר סק"ד 1' כלל יעקב וההנחה פוסקים 1עוד ק-ד כג( ורס*א מהגרכג(



פה הטבחןכור
 ססודחס כת5חס, ו65 ר6סוכס סדחס ססודחס נסר חחיכח : עואלהכ.

 ? ת5יחס סיעור חוד נסי חסיכח556
 כד דכבולעה מותרת, נמלחה ולא שהודחה דהחתיכה הרם*א דעת :תשובה

פולטה.
 6חרוכס סדחס סודחס 651 נת5חס סעס ח5י סססחס חחיכס . שאלהכא.

 ? ת5יחחס 3חח5ח נסי חחיכח 556ססוכחס.
 דאיידי שנית, מליחה צריך ואין מותר דהבשר הרם'א דעת :תשובה

 בלע. לא לפלוטדטריד
 5חרוכס סרחס וסודחס נת5חס טעס ח5י סססחס חסיכס : שאלהכב.

 ? ט5יחחס נחחי5ח נסי מחיכח 556ססונחס
 מחתיכה דם בולעת שהודחה שהחתיכה דאף והש"ך הט"ז דעת :תשובה

 דתפלוט דאיידי שנית מליחה ע"י מותרת מקום מכלהאחרת,
 נסתמו לא שלה דם עדיין בה דיש דכיון שבלעה, דם נמי תפלוט שלהדם
 דם. ותפלוט תחזור שנית פעם ימלחנה ואם שהודחה, אף הפליטהנקבי
 ? 5יר פ)יטח ס5 סעיעור סו6 תס : שאלהכג.

 זמן )ופל פליטה, שיעור הוא שעות די*ב המחבר, דעת א( :תשובה
 כבולעו אמרינן להש'ך, ובין להט9ז בין ציר, פולטשהבשר

 קצת(. בהפסד פולסוכך
 צירי פולט הבשר שנמלח לאחר לעה מעת דכל הרם"א דעתב(
 ססוכח סעוח, י*3 נחוך וסו6 ת5יחס סיעיי סססס 3טי : שאלהכד.

 ? ת5יחס סיעול נחוך ססו5 3סי556
 שנית הבשר ולמלוח הלכלוך להעביר דצריך הט"ז דעת א( :תשובה

 בציר. אמרינן לא בלע, לא לפלוט דטריד ואיידי דבולע,משום
 דטריד איידי אמרינן כן גם דבציר שנ"ת, למלחו צריך דאין השיך דעתב(

 בלע. לאלמפליט
 ססוכח סעוח, י"3 נ6חל וסו6 ת5יחס סיעור טססס נסר : "טאלהכה.

 ? ת5יחס סיעור נחון ססו5 3סל556
 דעת ובן מרובה, הפסד באין הבשר דאסור הרמ"א דעת :תשובה

 מרובה. הפסד באין אף להקל הרש"ל ודעת ; וחכיא דעתהחות
 ססוכח 5עח, טעח 65חל וסו6 ט5יחס סיעור סססס 3סר שאלה:כו.

 1 ת5יחס סיעור נחוך ססו6 3סל556
 חוור לעת, מעת לאחר דהחנו וצירו, דמו כל שפלט הבשי :תשובה

 ס' שיש כן אם אלא אסור ולכן פולט, שחבירו טמהובולע

 כי( שנית. ומליחה הדחה כך חחר מהני ולא כולו, אסור לצלי ואפי' הבשר,ננד
שאלה

 ה כ ההל ור קם
 האימנדיח ש"ך ועחן רמ"א,נד(

די



 הטבחןכור

 3י1 ונפ5 ע)יחס, טיעול טטסס 6חלי סיכף טסווח נטי : שאלה כז.*
 ? גנ5יחוסחסיכוס

 האחרונה ההדחה ע"י נסתמו הפליטה דנקבי ות"ח הש"ך דעתתשובה
 ההדחה דע"י אמרינן דלא חדש ופרי צדק וצמה הם"זודעת

 נ"( שנית. מליחה ע*י להקל יש מרובה ובהפסד ; הפליטה נקבי נסתמיןהאחרונה
 עס וע)חו וח,ל טעוח, י"3 6חר וסודח נע)חו טטסס נטי : ~צאלהכה,

 ? דעו )סו5י6נטי,
 כיון מרובה, בהפסד אף אסור שעות י"ב אחר שהודח הבשר :תשובה

 ציד, שפולם אמרינן מרובה בהפסד רק שעות י"בדלאחר
 ( קולי,כו תרי והוי מרובה בהפסד כן גם היא הפליטה נקבי נסתמין שלאוהדעה
 נכ)י )5יר טנפ) נע)ח 651 ר6סוכס סדחס סורח ט65 נטי : שואלהכפי

 ? ק5ס טס וסססענוקנ
 דם יפלום שלו דם דיפלום ואיידי מליחה ע"י מותר הבשר :ת111בה

 כנמלח הוי לא עצמו ממלח סעם הבשר קבל דלא דכיוןשבלע,
 דם להבליע לא אבל בעצמו, להתבלע אלא בציר כח דאין הדחה,בלא

 נ'( שעליו,בעין
 גכ)י )5יר טנפ) כע)ח 1)6 ר6סונס סדחס סודח ט65 גטר : וצאלהל.

 ? כ3יסס סיעור סס וטססעכוק3
 רש"ל ודעת לזוב, מקוב לציר יש אפילו דאסור, הט"ז דעת :תגשובה

 אפילו דמותר אדם החכמת ודעת מרובה, בהפסד דמותרוש"ך
 כ"( מרובה. הפסדבאין

 ? כ3יטס טיעיי סו6 כעס : שאלהלא,
 ודעת ; הש*ך דעת וכן לעת מעת שלם יום הוא הרמ"א לדעת :ועשובה

 כבישה שיעור היי להרתיח ויתחיל האש על שיתן דכדיהם-ז
 מינוטין(, ו' חומרים ויש מינוטין י*ח שהוא אומרים)יש

 גכ5י 55יר טנפ3 נפ)ח 1)6 ר6טונס סדחס סודח ט)6 נטר : שאלהלב.
 ? כ3יטס טיעור סס וססס ענוקנס6ינד

 )בתירוץ ושיך רש'ל דעת על לסמוך דיש דעת החות דעת א( :תשובה
 כל מרובה בהפסד מליהה מהני מנוקב שאינו בכלי דאףא'(,

 לעת. מעת נכבש שלאזמן
 להרתיח ויתחיל האש על שיתן כושיעור דנכבש דכיון מגדים הפרי דעתב(

 הם*ו  לדעה כבוש םזשום ואסור מרובה בהפסד אף מליחה מהנילא
*

 ב'(. )בתירוץוהש*ך
דעת

 ההלכה קורמ
 ד*ת וחוה מגדים 9ריי0 ממים ופרי ופלהי נרהי0ק
 דשמ הש4 א0הם יפרי עין כה( ט"ם ס" אטריא הד אם8ד מהלהא תשיבתכו(



 כו' "מבחןטר

 להתיר יש לצלי אבל בבשול, לאסור מ*ב סי' ביהודא הנודע ועתג(
 מרובה.בהפסד

*
 ? ס5ס 5כח טפח סס וססס 55יל סנפ5 נ511ח 651 סודח ס65 נסי : שאלהלנ.

 לכלי הבשר שנפל אף לעת מעת בציר הבשר נשתהה אם :תשובה
 החתיכה כל ואסורה כבוש הוי לזוב מקום לציר וישמנוקב

 הדעות. לכל מרובה בהפסדאף
 ? 11נוק3 נכ5י 55יר סנפ5 511יחס סיעיי חוך ססו6 3סל : שאלהלד.

 שיתן כדי כבישה שיעור שהה ולא לזוב מקום לציר יש אם א( :מעוובה
 )ולא מיד שנית וימלחנו ידיחנו להרתיח, ויתחיל האשעל
 עצבו. של דם עם פולטו כך דכבולעו זמן(אחר

 לציר דיש אף להרתיח ויתחיל האש על שזתן כדי שיעור שהה אםב(
 כט( מרובה. בהפסד רק שנית ומליחה הדחה ע"י להתיר אין לזובמקום

 אסור. מרובה בהפסד אף לעת, מעת שהה אםג(
 ? 1וכוקג ס6ינו נכ5י 55יר סנפ5 ט5ימס סיעיי חוך ססו6 3סי : שאלהלה.

 מה אפילו הבשר כל מיד אסור הכלי בשולי נוגע אם א( :תשוכה
 בכלי נמלח דהוי שנית, ומליחה הדחה מהני ולא לצירשחוז

 מנוקב.שאינו
 ונשרה גיגית על עצים על שמלח כגון הכלי, בשולי נוגע אינו אםב(

 שלמעלה מה אבל מיד, נאסר הציר שבתוך מה אז בציר מהבשרמקצת
 פורש אינו הכלי, בשולי נוגע שאינו דכיון קליפה כדי רק נאסר לאמציר
 ל( הציר. שבתוך מה רק הציר מן שלמעלה שבהבשר הדם למקוםמפקום

 סנפ5 סעוח, י*3 נחוך וסו6 ט5יחס סישי סססס גסר : עמאלה/ו.
 ? 11נוק3 נכ5י55יל

 שיתחיל שיעור נשתהה ולא לזוב מקום לציר יש אם ח( :"שובה
 לא דבציר אסור, מרובה הפסד באין חז האש, עללהרתיח

 כדי מעט הדחה עיי מותר מרובה ובהפסד : פולטו כך כבולעואפרינן
 ומליחה הפליטה( נקבי יסתמו שלא כדי הרבה לא )חבל הלכלוךלהעביר

 אחר(. בשר עם ולא עצמו )בפני שניתפעם
 לא( בדיעבד. מותר כך ונמלח הלכלוך להעביר הדיח לא אמב(
 *( מותר. ,חנית, מליחה בלא בדיעבד נתגשל אםי(
 בהפסד רק לההיר אין להרתיח, שיתחיל כדי כב"פה שקער שהה חם-(.

 6( מצוה. וסעודתמרובה
שאלה

= 4 2

 ה ההלכ ר 1 קם
 ש*ד*( דש4 8ש8 פטהפ*ק

 פגייש. פ*יילא( דע* וחוה פגדיפ *ץ ח4"1 וייך, טא,י
 וו41ך "פ*א6*4



 המבחןפור

 טנפ3 טעומ, י"3 נחון וסו6 ע3יחס טיעיי טססס נסי : שאלהלז.
 ? ענוקנ ס6ינו 3כ3י53יר

 כדי שהה אם נונע, לא או הכלי בשולי הבשר שנונע בין .-תשובה
 כבוש מטעם הציר שבתוך מה נאסר האש, על להרתיחשיתחיל

 שהוא דכען מותר, הציר מן שלמעלה מה אבל שנית, מליחה מהניולא
 יד( קליפה. כדי רק הציר מן שלמעלה מה נאסר לא מליחה, שיעוראחר
 סגפ3 סעומ, י"3 )6חר וסו6 ע3'חס טיעור סטסס נסי שאלה.למ.

 ו 11נוק3 3כ3י53יל

 אסור כלל, שם שהה לא ואפילו לזוב, מקום לציר שיש אף :תשובה
 מליחה, ע"י יוצא אינו ושוב מיד דבלע מרובה בהפסדאף

 ציר, פולט אינו שמא א', ג לחומרא ספיקא ספק כמו הוי שעות י"בדאחר
 אבל ; פולטו כך כבולעו בציר אמרינן לא שמא דפולט, לומר תםצאואם
 מזה למעלה אבל קליפה, כדי ולמעלה הציר שבתוך מה רק לאסוראין

 לח( למעלה. מפעפע אינו דדםמותר,
 ? 53יר סנפ3 3עמ, 1ועמ )6חל וסו6 311יחס סיפול סססס נטי : עואלהלכז.

 למפלט דטריד איידי לומר בזה שייך ולא מיד נאסר הבשר :תשובה
 אינו לעת מעת דלאחר פולטו, כך כבולעו ולא בלע,לא

 יי( עצמו. של צירפולט
 ? סקלקע סע3 5יל 3מון טנפ3 ע)יחס טיעיי מון טסו6 נסל : שאלהם

 מנוקב ככלי הוי ברהיטני חלקים בנסרים מכוסה הקרקע אם א( :תשובה
 שחינו ככלי הוי חלקים אינן ואם לזוב, מקום לציר ישדהא

 מנוקב. שאינו גכלי מולח כדין לציר שחוץ מה אף כולו ונאסרמנוקב
 או מנוקב ככלי הוי אי להסתפק יש בנסרים מכוסה אינו הקרקע ואםב(

 י'( מותר. והשארקליפה, כדי מזה ולמעלה הציר שבתוך מה לאסור יש ע"כ מנוקב, שאינוככלי
 ? סקלקע טע) 53יל ונפ3 ע)יחס סיעור טססס נסי : שאלהטא.

 אסור. הציר שבתוך דמה הש"ך דעת :תשובה
 ? סקרקע סע3 5'ל )מון טנפ3 ג33 נעגח ס63 נסר : גשאלהמב.

 לה( שנית. ומליחה הדחה ידי על שרי "בשר :תשובה
 3עיס, 16 311יחס ע"י סיו65 )5יל סנסר גפ3 06 קפק . קצאלה18ג.

 ? )נעלי נפ3 06 קפק16
 לש( כלל. דם יאן יש אם הוא והספק דרבנן, ספק דהוי מותר הבשר :תשובה

שאלה

 ה כ ל ה ה קורמ
 ופלה" סההי ושיין דאא, ושה שקד6( דעה. הצה 8גייפ שע*(
 סוסקיטי ושור ש"ךלה( מגדימ. ופרי רפ"אלה(
 פגלים. ופרי רמ"א*( דעת הצה פטיפ שרילו(



כי המבחןכור
 ? 5פיס 16 כניטס ע"י ס'ך65 55יר סנטר כפ5 06 קפק שאלה:מד.

 כבישה ע"י היוצא דציר דאורייתא, ספיקא דהוי אסור הבשר :תשובה
 מ( התורה. מןאסור

 )ויס' קפק 5יר קפק )וקים 5חיך ונפ5ס נפ5מס ט65 חחיכס:
 ץ ס6ס 0ל סחימ'ח כריוטסחס

 בנשלה וכן הציר, שבתוך מה גונא בכהאי לאסור הגרע*אדעת
 מליחה. שיעור תוךלתוכו

 1 )ויס עס עפורנ טסיס 55יל טנפ5נטל

 - הציר מן יותר מעט היינו - מועסים, היו המיםאפילו
 מ"( אוסר ואינו רותח עוד חשיבלא

 סרונ 06 וקפק וניס כס )ועורנ טסיס 55יל סנפ5נסי
 ? פיססיס

 מב( דרבנן ספק משום ג"כ מותר אי הפוסקים פלוגתת היאזאת

 ? ס)ו5יחס קודס סנסי נו ססרו ס)ויס 5חוך סנפ3 פ5וח נסי:
 מליחה שיעור אחר ובין מליחה שיעור בתוך הבשר שהיה בין:

 כח מבטלים המרובים דהמים כלל, בלע דלא מותרהבשר
 הבשר למלוח צריך אך ה~יכה, שעל המלח רתיחת מבטלים ונםהציר
 מליחה שיעור מחדש להשהות וצריך במים, הודח המלח דהא שניתפעם

 נצ( שמקודם. צירוףבלא
 כ)ו5ח וטו3 כלינו, וסודח )ו5יחס סיפור וטסס סנפ5ח 3סל : שאלהממ.

 - ? סנת6ר)וו 3)ויס ונפ55קיוס

 מד( גונא. בכהאי גם להתיר הפוסקים דעת :תשובה

 ? פנוקנ ס"יכי נכלי סכילחס כ"י סכ"קרס  נחחיכס סגגע מפ5 3סר : שאלהנ.
 כיון ומליחה הדחה לו מהני מיד, הונפל להבשר סלקוהו אם :תשובה

 מה4 הואדתפל
 מוך ססו6 3סי ע5 ססונח ספ5ימס 6חר ססודח 3סר : וצאלהנא.

 ? פ5יחססיעוי
 דדם קליפה, כדי רק נאסר לא והודח שנמלח הבשר ח( :תש~בה

 קליפה. כדי רק למעלה מפעפעאינו
 למטה, או למעלה מונח היה והודח שנמלח הבשר אם טפק הוא ובאםב(

 כן גם וצריך מרובה, בהפסד שנית ומליחה הדחה ידי על להתיריש
 מליחה. שיעור תוך שהוא בבשר שנונע מקוםלקלוף

ובאם
ן מך ;

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 מ"א. סי, יו"ד הנאנא ביהידא ט?עכג( מטיח. פימ(

 שס.18( הצ*א.44ש(
 ופוסקיפ. ש*עמה( שצדיאי פרימב(

 שאלהמה.

 :תשובה

 : שאלהמו.
 :תשובה

 : שאלהטז

 :תשובה
 שאלהמת.

תשובה



 המבחןכור

 שנגע, מקום נגד רוב שיש ידוע אבל שנגע המקום ידוע אין ובאםג(
 מהחתיכה, קליפות ברוב הקלישה דנתבטלה קליפה בלא הבשרמותר

 מו( ששים. עד כך אחר שירבהובתנאי
 נפ)מס ו6ח"כ וסורחו, ונרס טסוכטרו נטר חמיכוח טחי : שאלהנב.

 וסחחיכס נ51יחס, 3טעח ח33 ע3יס וכפ) טניח פעס 6חחחחיכס
 ? סו51וחס סחחיכס ע5 ונונחחסמפ)ס

 דאותה אסורות, החתיכות שתי צלול, הוא שהאיסור זה בנדון :תשובה
 מבליעה וגם ובולעת רותח הוי שנית פעם שנמלחהחתיכה

 מ( התפלה.להחתיכה
 7 5טונן כחוט נין 16 5עי63ס חמ6ס 3ין ח5וק יט סו51יחס 06 : שאלהננ.

 תתאה בק במליחה חלוק אין רמ*8 עפ*י הנוהגין לדידן :תשובה
 בששים, לשער יש דלעולט לשמן, כחוש בין ולשלעילאה
 מת( קליפה. כן גם צריך ששים דאיכאואף

 ט65 נטר ע3 5ונעס ונס3יר ונפף דונו 3סו3י6 טנו51ח נטר : ,שאלהנד.
 5ונע)ס סיס וונק3מו נוניס טלוי ונק5חו סיס לק עריין,נע5ח

 ? סוניסונן
 כאן ואין ומליחה הדחה ע*י מותר הציר עליו שגטש הבשר :תשובה

 מ( אסור.נדנוד
 סורח ו65 טנו51ח נטל עס טנחנוסו וסורח טנע5ח נסי : שאלהנה.

 ? יחד טניסס ונכנטו ונכנטחחח
 דכען שהודה, זה ובין הודח שלא זה בין מותר הבשר כל :תשובה

 נ( כלל. בלע ל8 שעליו המכבש כובד ע"י ציר להפליס טרידשהוא
 ? ע3יחס טיעור טסס טכנר נטר ע5 טנפ5 נעין רס : עהאלה .נו

 אידי אמיינן לא געט דבדם לצלי, אפי' כולו נאסר הבשר :תשובה
 כן צם אלא פולטו4 כך כבולעו ולא בלע לא למפליטדטריד

 מצוה וסעודת מרובה ובהפסד ; לבטלו עליו שנפל הדם נגד בבשר ס'יש
 רותח. כך כל אז מהשב דאינו להקל,יש

 ? נ51ימס טיעול מון טסו6 נטר פ3 טנפ5 3פין דס : שאלהנז.
 י8( רותה. נמו מצוה  וסעודת מרובה בהפסד שפילו אסור הבשר :תשובה

 ז 3טי פס ונו51חו פ3יחס סיפור מון טסודחו כרק 16 רקין : שאלהנח.
 הדקין הפלימ3 נקבי פותממ שההדהה דסוברים דעות לעך :תשובה

 ני( אסורין. הכרסש
ששלה

 כה ל הה ר 1 קמ
 תה**ד, פה הרדב*ו מקיבומנ( טוסקיפ. חטי ממהם פץמי(
 פרםקהא ועוי *ו*ךנא( מגדימי גשיי גם וזיין דשמז ויתמו(
 זה סישן יט*אמה(

 ופישי
 מטיטי חי04 ק*8,

 אשיל ידפפ(



כת הטבחןכור

 סיר ע6ין סני 3כ3י ונפ5 קעייחו סומס סודס ס65 נטו שאלה:נמ.
 1 13קו3רח

 שני שבכלי והתבשיל מותר דהבשר יהודא לחם הבית דעת :תשובה
 קמייתח הדחה הבשר הודח ואם החתיכה, כל נגד ס' עדאסור

 בו, סולדת היד שאין שני דבכיי מגדים הפרי ודעת מותר. כן גםהתבשיל
 הדם. נגד יפה באומד ס' צדיך רק מותר, התבשילגם

 ? 53'ל עכפ3 ו1נ3יחס, סרחס 3)6 יעיס נ' סעסס נער : שאלהם.
 הדחה בלא ימים ג' ששהה בבשר כמו לצלי דמותר הש"ך דעת :תשובה

 הפרי ודעת לצלי, גם דאסור הט"ו ודעת בשר, שאר עם שנמלחומליחה
 מ( בצלי. אף לאסור ג"כמגדים

 חחיכוח עחי עס 3כ5י טכחכוס נע)חס ס63 סוען חחינס : שאלהםא.

 3כ3י 3קיוס 3יחר סכ3 ווו3ח כר6וי, וסורסו סנע3חוגסי
 ? עעוח י"3 כן וססס ענוק3,ט6ינו

 ע*י להתיר אפרים הבית ודעת להחמיר, צדקה השמש דעת :תשובה
 מרובה, הפסד במקום בפיט ובדיעבד, שנית, ומליחההדחה

 לאכול רק מרובה, לזמן להניח מנת על שלא לצלות כשרוצה לאסוראין
 ימים. ג' או ב' במשך דהיינומיד,

88אחי8שש8א

 ע*אמימן
 ס3ס? כעסו6 עוף 30 6ו 3סעס ע3 סר6ס 3ע3וח עוסר 06 : שאלהא.

 המוח שעל שבהקרום מפני שלם כשהוא הראש למלוח אין :תשובה
 דמו יוצא וחינו דם, יש עצמו ובמוח חוטין יששבראש

 ואין לפניו ועומד מקיפו הראש שעצם לפי שלם, כשהוא הראשבמליחת
 1( לזוב לדםמקום

 ? סל6ע 6ס עו3חין ס6ין : שאלהב.
 מליחה קודם לשנים הראש לחתוך היא הטובחר מן מצוה :תשובה

 דצריך שבחיץ, השער על ולמלוח ולחזור פנים לצד יפהולמלחו
 ב( דם. מלפלוט מעכב השער וחין צדדים, מב'למלוח

 ? ע3חון סטעי ע3 גס ע3ח 631 נפניס לק ט3ח 06 : עפאלהג.
 גם מלחו לא אמ אסור בדיעבד דגפילו פוסקים 8רב" דוה :תשובה

 ג( פרובה. הפסד אין באם השערעל
שאלה

 ה ב ל ה ה קורמ
 א"ד. ט*1 חחדג( מגה4 טריע(
 פוסקהמ. ויוו ו**ך ט"1נ( אאחר.א(



 המבחןכור

 ? טנר6ט ספוח נפ)יחח סלין6יד
 ולחתוך מהגלגולת מליחה קודם המוח להוציא לכתחלההמנהג
 י( היטב. הקרום תחתך שאזי וערב שתי הגלגולתעצם
 לא אפילו סגי ערב או שתי רק הראש חתך אםבדיעבד י כך ופ3חו פ3יחס קודס ספוח סולי6 0663

 "( עדפן.בשלו
 ? כך ופ3חו 3טניס, סר6ט חחך 0663
 נתבשל כבר ובחם ; שנית מליחה צריך עדיין נתבשל לאאם
 הקרום נגד הגלגולת עצם את הבשול קודם נקב רק אםכך,
 שם דרך הדם שיזוב כדי למטה הנקב את והניח הקרוםאת

 החלל דאין כיון אחד, פצד נמלח כמו הוי ולא מותר, כך, אחרונתבשל
 י( עבה. חתיכה כמו הוי לאוירמגולה

 6ח סנטו3 קורס טנק3 רק ט3ס, כטסו6 סר6ט פ3ח 06 : שאלהז.
 וינו פס 3פטס, סכקנ 6ח וסניח סקרוס, ונס סג5נו3חפ5ס

 ? ע5ווו ספוחס)
 המוח דדבוק דכיון זאת, מליחה מהני שבתוכו למוח גםתשובה:

 ז( ומותר. הראש גוף עם אחת חתיכה כמו הוי הראש לגוףמתולדה

 5ליך 6ץ נס ס6ס 353וחו, יק סר6ט, 35ט3 רולס 6ינו 06 : שאלהה*
 ? סקרוס3נק3

 השחיטה בית על בשמניחו רק הקרום, נקיבת בעינן לא לצלי :תשובה
 "( סגי. מידי בי' ודץ אנחיריןאו

 ? כך ופ)חו ספוח, טפ3 סקרוס נקנ ו65 סנ)נו3ח, פ5ס נקנ 06 : שאלהט*
 חת שהניא אף המוח, שעל הקרום נקב ולא העצם נקב אם :תשובה

 ודץ נחיריו על או שחיטתו, בית על שהונח או למטההנקב
 נקג שלא דכיון מהני, לא הכי אפילו שם, דרך הדם שיזוב כדי מידיבי'
 אבל הקרום, נאסר ולכן מליחה, ע*י מהקרום יוצא הדם אין הקרום,את

 ס( מותר.המוח
 1 סג3גו3ח פ3ס כקינח 653 ט)ס, כססו6 סר6ט כפ3ח 06 : וטאלהי.

 כגון המוח, שעל הקרום שנקב אף הגלגולת עצם נקב לא אם :ת*ובה
 אך אותו, ונקב לקרום שבא עד נחיריו ע"י מידי בי'דדץ

 וגם והמוח הקרום נאסדו למטה, הדם שיזוב בדרך הראש עת הניחשלא
 ץ מטקב. שאינו בכלי כנסלח דהוי חגלגולת,עצם

וואלה

 ה כ ל ה ה ר 1 קם
 מגיים. טלי ועאן ונןטקי* ערוך ש"הון1( פוסקיכם ושד וש"ד ט*11(
 ס*חי סי' ישהטקיפ ש*1ח( ס"ח. סי' לפ4אד(
 פנדים. שריט( שטי רט*4ה(
 דש4 ואוה חאפי כו"י וייין הט*א*י( 414ך1ך(

 שאלהד.
תשובה

 שאלהה.
תשובה

 שאלה שו
תשובה

 גםוניקב



 המבהןכור

 שאלהיא.

 :תשובה

 : שאלהיב

 :תשובה

 שעצםלפי
 עםשנמלה
 אפשהפולטו
 כן לאדאם

 )עטס, נחיריו 6ת סניח רק סנ)גו)ח ע5ס 6ח נקנ )6 06 : שאלהיא.
 ? כל וע)חו סס, ררל סקרוס ונקנ עירי, ניסורן

 והוי סקיף עצם אין דשם סהני, נחיריו דרך הקרום נקב אם :תשובה
 והקרום. העצםכסנקב

 סח)ק ט) דינו עס טכר6ט, וסעוח סקרוס טכ6קלס סעקוס : שאלהיב
 ? טגר6טסנט6ר

 הראש עם שנמלח עשר שאר וכ"ש שבראש הנשאר החלק :תשובה
 והקרום סהסוח נאסר ואין הגלגולת, עצם נקב לא אםמותה*אף

 הבשר שאר אם ואפי' : לבשר שבתוכו דם בין מפסיק הגלנולת שעצםלפי
 בך כבולעו בי' שייך דלא בענין וצירו דסו כל פלט כבר הראש עםשנמלה
 הגלגולת על שבחוץ הראש של הבשר כשהוסר רק והיינו סותר, אפשהפולטו
 דמו כל פלט שכבר אחר נאסר הדאש עם שנסלח הבשר שחר כן לאדאם

 ש( פולט. ואינו הראש סבשר דם שקבל מחמתוצירו,
 ? סרג)יס טע) סט)פיס ט) דינן ועס סרג)יס, 6ח יע)ח ס6יל : שאלהיג.

 שעל הטלפים את לחתוך מקודם צריך הרגלים את כשסולחין :תשובה
 יתכנס ולא שמה, דרך הדם שיזוב כדי לסטה,הדגלים

 הטלפים שבתוך הדם שיזוב כדי לסטה החתך מקום ויניח הטלפים,בתוך
 יב( השער. על הרגלים את ויסלח החתך,דרך

 ? )6ורכס סניחס רק )עעס, סחמך סניח )6 06 : שאלהיד.
 י3( בדיעבד. מתירים ויש הטלפים שבהוך מה שסרים יש :תשובה

 ? כל וע)חס סע)פיס ל6טי נ)) חחל )6 06 : שאלהמו.
 מנוקב, שאינו בכלי דסולח מטעם אסור, הטלפים שבתוך מה :תשובה

 לטלפים שחוז מה אבל לארכם, מונחים ובין זקופימ שהיובין
 לסעלה מעט בן גם לחתוך צריך אבל מותר( הכל הסחבר )ולדעת יי(,סותר

 קליפה כדי הטלפיםסן
 ? ט)ס כטסו6 סרג) נ) כל ונט) ספ)פיס 06 סחל )6 06 : שאלהמש.

 מה אה לבטל הקדירה בכל ט' יש דאם האחרונים יעת :תשובה
 כל לבטל ס' צריך ואין הקדירה כל לההיר יששבטלפים

 שבסלפים מה את מתירים פוסקים דרוב משום דבוק, איסור דהוי אףהרגל
 בהם לומד עוד להחמיר אין ע*כ דמחטירימ, הו8 חומרא מבח דקואנן

 ט1( דבוק.איסור
שאל8

 ה לכ הה קורמ
 יצאמ פנאהע( וציין אים, חחשה 8גוי8 חצץ שיוי8(

 "9ייימ* **דיי( ושמי4ש8
 פושקיטי חעי ישקכ פנשתסו( *ששטרייב(



 המבחןכור
 : ס3על גני כ) ככט לג) )ט)וח טוחל 06 : שאלהיז.

 טץ( צמר. גבי על למלוח אמור כבש רגל :תשובה

 ? 3ט)יחס וחלנבו)יס 3"וו(יס )פלניס ל6טי ט3 רינן טס : שאלהיוז.
 לא ואם ותרנגולים, באווזים צפרנים ראשי להסיר נוהגין :תשובה

 "( החמירו. בהמה בטלפי דדוקא בדיעבד אוסרין איןהסירו
 ? כלטומ וט6ל נקו)ימ בס יס טח(יקין 06 : שאלהיט.

 לפי מליחה צריכין מוה בהם שיש עצמות ושאר הקולית :תשובה
 ". י"( דם. בהםשמחויקין

 ? וסכ3טומ סטוח 6מ טו3חין ס6ין : שאלהכ.
 לנקוב צריך ואין שבקרבו למוח גם מועילה העצם מליחתתשובה:

 יט(העצם.
 ? ל6טונס סדחס גס סכ3טומ 3ליכין 06 : שואלהכא.

 הדהה בלא נמלחו ואם המליחה, קודם הדחה צריכים העצמות :תשובה
 כ( נאסרו. לארחשונה

 ? כ3) ט)יחס נ)י כ3טומ נמנט)ו 06 : שאלהכב.
 עצמו המוח המוח, נגד בקדירה ס' יש ואם נאסרו, העצמות :תשובה

 בשר, בשאר כמו דם כך כל שבעצמות במוח דאין מותר,נמי
 כמו דם בו דמחזקינן שבראש במוח )משא*כ ס' בעינן לא העצם נגדאבל

 כא( בשר(.בשחר

 כיח ונין סנקי3ית טומ נין חי)יק 6יזס נס יע 6ס : עושלהכנ.
 סנס~

 ' כ3טומ
 הקולית, שבעצם במוה דם פחזיקין שאין יעקב המנאה דעתתשעבה:

 מליחה בלי נתבשל אם הקולית דבעצם חדם החכמתודעת-
 אפשר מרובה בהפסד מוח בהן שיש עצמות ובשאר ס', באין אף להתיריש

 ס'. באין אף להתיר בןגם
 ? 3טי עס כ3טומ )ט)וח טומל 06 שאלה:כד.

 בשר, שאר 1ם בשד צלע כשאין צצם יפלח לא לבתאלה :תשובה
 למלוח מותר בהעצמות שנדבק בשר עם אבל מותר,ובדיעבד

 כב( לכתחלא.אף

 גטו כס כט3ח כל ו6חל וסורמ, טנט3ם טוס גו טיפ ע3ס : שאלהכדנ
 1 נקדלס יחד ונס)ס6מל

תשובא

 ה כ ל ההמקור
 עידאי יד 4'כ( לאפיהם. הטל יחש *עמ%(
 דעחע יחומ 4נוי4 שרי ש*ך,כא( 8שץ8עשע(
 חצ4קיש. ר4894נ( 11*1* ד1אז 1**י פטהע וארייא(
 85שאייי(



ל הםבחןכור-

 דאמר ולמאן העצם, של קליפה הכדי נגד בקדרה ס' צריד :תשובה
 נמי הכא דמותר, קלפוהו לא אם קליפה, שצריך מקוםדכל

 פ( ס'. הי' לא אפילומותר
 עס נתרחטח וסניחסס תוח ת65ס פטפיי6 טפטחס 6ט0 : שאלהכו.

 סתומ סו5י6ס ט65 נ(כרס וט31 נחנול, ונחנחן6חיוח
 ? 6וחו ת5חו 631 תסקלוסט3פספיר6

 ואוסר חולק הגדולה כנסת ובעל הכל, להתיר הורה מהרש'ל :תשובה
 דשרי. פשיטא המוח, נגד ס' בפשטידא דיש ידוע ואםהכל,

 עש*ה44444=.ש?8(48"38

 שב*מימן
 ? 5קדרס ת5יחס ע*י תוחר פיף ט3 16 נסתס ט5 3נ 06 : שאלהא.

 צריך לפיכך שחיסה, בשעת בתיכו מתקגץ הדם הלב, א( :תשובה
 מותר ואז כך, אחר ולמלחו דמו ולהוציא מליחה קודםלקורעו

 "( בשר. שאר עם אפילולבשלו
 ב( אותו. צולין רק קריעה, בלי יבשלנו דשמא כלל לבשלו שלא מחמירים וישב(
 שבפנים. וגידין הלב ערלת לחתוך הוא המנהג.ג(
 ג( עוף של אף לב, שום אוכלים אינם מעוברות נשים וגם שהזכרים הוא המנהגד(
 ? 333 יט דוויס תיני כתס : שאלהב.

 הוא וזה בבשרו, המובלע אחד : בלב יש דמיק מיני שלשה :תשובה
 צלול, שהוא הוא ונכר בלבו הכנוס דם ואחד : אבריםדם

 שחיטה בשעת חי הבעל מגוף אליו הנמשך ואחד ; כרת חייב זה דםיעל
 הלב לקרוע וצריך ; בכרח ולא בלאו רק הוא זה ודם קרוש, שהואונכר

 ד( חללו. בתוך הכנוס הדם כל להוציא וצליה, מליחה-קידם
 ? רינו תס טסיפס נטפס סתמכנק דס 13 ט6*1 ט313 ט) 33 : שאלהנ.

 חיים בעלי של לב כל כמו קריעה צריך נמי שליל של לב :תשבה
 "( חללו. בתוך אכנוס דם בו ישכי

 1 פקורס קרפו 631 1655, 16 פ35 ת)ח 06 : שאלהד.
 דכבולעו ומותר, צלייהו לחחר או מליחתו לאאר הלב קורע :תשעבה

 וגבי בצין, דם הוי בתוכו הכנוס דדם גב על ואף ; פולווכך
 : לאתיר טעמים נ' יש לב גבי מקום מכל פולש, כך כבולעו אמרקע לא בעיןדפ

דשחני

 ה כ ההל ר ו קמ
 התשנ*ץ. בשם עיךס אעא4 יכג(
 מגדים. *ייד( אחירא(
 אש4 והוח מטש *עחן 5שרש4ג(



 בחן הםכור
 פליטה. דם כמו והוי מעט, רק בלע ולא דשיע לב דשאניא(
 דשיע. מטעם כלל בולע שאינוב(
 י( פליטה. דם הוי שזב ומה בתוכו, מתיבש שבלב דדם להלכה( עיקר )והואג(
 רק 16 3ו5ע 6יכו עס35 6פריכן 6יקוריס נס6ר נס 06 : *אלהה.

 ? 353דנדס
 חיסורין בשאר הא ; בולע ואינו שיע דלב אמרינן גדם דוקא :תשובה

 י( בולע. לב אףודאי
 פס ו5ירו, דפו כ5 פ5יטמ 65חר עד 3פ5ח ס35 סכיח 06 : שאלה1.

 ז ס5ב ע5דיכו
 ? פ5יו 3עין דס עכפ5 16 פ5יטמו 6מר 53יר ס35 כפ5 06 : שאלהי. "( פולטו. כך כבולעו לומר שייך לא ד*ז שבחללו, מדם נחסר "לג :תשובה

 להלכה עיקר שהוא הג' )דלטעם אחר, בשר נמו נאסר הלב :תשובה
 ט( בשר( שאר כמו הלבהוי

 ? ר6עוכס סדחס נ65 ס5נ כפ)ח 06 : שאלהת.
 דאין הדחה צריך אין הלב של חוז דצד מגדים הפרי דעת :תשובה

 של פנים צד המליחה קודם הדיח לא ובאם דם, שוםעליו
 בהפסד מותר אחר בשר דאף דכיון מרוגה, הפסד באין אף להתיר ישהלב,

 מדם אף בלע ולא שיע דלב אומרים דיש יותר, להקל יש לב גביפרובה,
 שהמלח הוא הדחה של הטעם דעיקר שנית, מליחה צריך )ועכשפבעין.

 פעולתו(. יעשה ולא מדםיתמלא
 ? 6חר נער פס קריעס, 653 ס)נ נפ)ח 06 : קצאלהט.

 קליפה צריך עמו שנמלח האחר והבשר מותר עצמו הלב :תשובה
 )ולדעת שם דבוק הלב אין ואפילו ; דבוק הלב שהיהבמקום

 דשמא האחר, להבשר קליפה בעינן בדבוק( דוקא מגדים ופרי יעקבמנחת
 בלע ל8 פ3ים כל דעל דשיע הטעם מהני לב לגבי רק בעין, דםהוא
 בעין דם הוי שמא בשר שאר לגבי חבל יחשב, פליטה וכדם פעטרק
 ? 6מי נסי עס קריפס, 653 ס)נ כ55ס 06 : טמאלהי. י( קליפה. במליחה סוברים פוסקיס הרבה הכי וגלאו כיון כולו *סר דאיןאך

 י8( נפילה. צריך האאר והבשר מותר, "לב :תשובה
 ? ס35 1פ5ח ח(ל וסודח, פ5יחס עיפור ועסס ס33 טנפ)מ 5חר 06 : שא*להיא.

 ט( הג'. כסעם הוא יעיקר אשר "לב :תשובה
שאל8ע

 ההלכה ר 1 קמ
 ק84,יא( 8גדקא פריו( ד,אוי הצת סגדיפ *י וש"ך, רפ*אי( ושוד. פ"נר1(
 ש*רוניפ.8(

 ה"* השש שש*8 *קק 48ר***ק0



פא הםבחןכור

 ? קריעס 53י ס)3 נט) 06 : שאלהיב.
 : דעות חלוקי הרבה יש הדין בזה :תשובה

 קריעה, בלי ובשלו תחלה הלב נמלח דאם מהרש*ל דעתא(
 שבחלל. הדם כנגד רק ס' שיהי'צריך

 שיעורו על לעמוד אפשר דאי הלב כל נגד ס' שיהי' דצריך הט*ז דעתב(
 בתוכו.הכנוס

 כל נבד ס' שיהי' צריך להעוף דבוק הלב אין דאם יעקב המנחת דעתנ(
 כננד. אלא ס' צריך אין בעוף דבוק אם אבל מקודם, שנמלח אףהלב

 הלב. כמו לבלוע ממהר דהעוף שבלבדם
 בה דבוק שהלב בחתיכה שיש כל מרובה דבהפסד מגדים הפרי דעתד(

 סגי. שבלב הדם נגדס'
 אלא ס' ?ריך אין חלקים לשני העוף נחתך אם דדוקא המהרששק דעתה(

 בוקעין שאין עושין שהעולם כדרך נעשה אם אבל שבלב, הדםכנגד
 ס' צריך מבפנים, מלח וזודקץ מעט פותחין רק חלקים לשני העוףאת-

 הלב. כלננד
 סני מרובה בהפסד להעוף, הלב דבוק אין חם דאף אדם החכמת דעתו(

 שבלב. הדם נגדס'
 ז ס)נ ט3ס5) דס נגד ק' יט עוף נח5י 06 : שאלהינ.

 שבחללו, הדם נגד ס' יש עוף דבחצי יעב8ץ החדושי דעת :תשובה
 בעוף ס' שיש שברור אשר"י הגהה' בשם יעקב המנחתודעת

 שבחללו. הדם ננד פעמיםג'
 ט) דיכו עס ס)3, גגד ק' ויט קליעס 653 ס)3 נט5 6ס : שאיהיד.

 ? ע5עוס33
 שפ דגתיבש משום חסור, עצמו הלב הלב, נגד ס' יש חפילו :תשובה

 סביב קליפה וצריך קריעה, ע'י יצא ולא בשיל בשעתהדם
 ע( קליפה. כדי נאסר תחלה דכשנמלח מחמתהלב

 1 קליעס 5ריך 6ז גס ס6ס ע)פמ5ס, פסוח סיס ס)3 06 : שאלהמו
 דאם פתוח, או מלמעלה סנור הלב היה אם בין ח~ק אץ :תשובה

 או המליחה אחר קריעה לי מהני הכי אפילו מלמעלה, נם סגור הלבהי'
 שפתוח דמה לקורעו, צריך נמי מלמעלה פתוח הי' אם ואפילוצלויה,
 פתוח הי, אם מיהו ; חסור כך, נתבשל ובאם קריעה. מקרי ל8לפעלה

 ע( קריעה. דמקרי חפשר פני, על והניחומל8עלה
 ? ע5יחס 653 ונסנס) ס)3 גקלע 06 : שאלהמז.

 מרובה הפפד דבחין מליחה בלי שנתבשל בשר שאר במו דינו :תשובה
אסור

 ה כ ל הה ור קמ
 ה"הי בשט טיזיד( רא8ך. סע יפ*א,ע(



 הם5הןכור

 הדם פירש לא שיע דלב דכיוז אמרינן ולא נגדו ס' דאיכא אףחטור
 טי( למקום.וחמקום

 טנוקנ ס6ינו 3כ)י נוו5מ ו6מ*כ כל6וי, וסוומ סנו51מ, עוף : וטאלהיז.
 ? 3חוכו ס35 נוו65 ו6מ"כ 53יי,וככ3ס

 במליחה יצא שיצא מה אמרינן ולא אסור הציר שגתוך טה :תשונה
 מפעפע שאין כיון לציר, שהוץ מה לס' לצרף אין וגםרחשונה,

 ש4 ם'. יש דמפעפע, נאמר דאם מותר, פמ*נ לציר שחוץ מה אבללמעלה,
 ? 5עח וועח קריעס 3)י ס35 5סנימ עוחר 06 : שאיהימ.

 לעת טעת קריעה בלי הלב להניח שלא ליזהר יש לכתחלה :תשובה
 "( להקל. יש ובדיעבד בדם, כבוש דהוימטעם

 1 ס)ו עוף עס ונח3ס5 סנ6קר 35 : שאלהיט.
 שם אף ולכן לבו, נגד ס' מסתמא בו יהיה שלא עוף אין :תשובה

 שבשלו שנטרף לב או מליחה, בלי ונתבשל בעוף דבוקהלב
 "ת( כשר. העוף שלו, עוףעם

 ס35, נגל ק' 13 ייס 6וורינן ס5ס סו6 כקסעוף ווק6 ס6ס : יטאלהכ.
 ? 36ריס טוונו נמקרו 06 6ף16

 אהדים, אברים העוף מן נחסרו אם דאפילו הרמ*א דעת א( :ת,צובה
 החרכובה עד התחתונים והרגלים הראש מטנו שנטלוכגון

 לבו. כננד ס' בהעוף יש דמסתטא אמרינן גיכ להסיר, שנוהגין כדרךהתחתונה
 הינו הגרגרת, ג"כ נתסר אם דאפילו הדרישה בשם יעקב המנהת דעתב(

 ובבשר בבשר העוף שמלאו כגון להקל, צר עוד יש ובאםהטפרקת
 מקילינן, אנן אז מצטרף, המלוי שחין היא בעלפא חומרא דבזה ס',יש

 לבו. כנגד ס' בהעוף שו"ש אמרינן גוגא בכהחידגם
 6נריס וסאל סככפיס ונס ורג)יו ו6טו סעוף טן נע15 06 : שאלהכא.

 ט65עו
 נס~

 דיס 6וולינן נזס גס ס6ס סנוף, ע5ס 06 כי
 1 ס33 ככגד ק'נסעוף

 בהתבשיל ס' ויש העוף מן הגוף עצם רק נשאר לא אם 8( :תשובה
 ובוק דאסור חומרא ומצד דבוק שהלב פחמת רקשבקדרה,

 דבעוף ולו8ר להקל יש אז בקדרה שיש טה מצרפינן ולא בעוף ס'מצריכין
 רע  בקררה נתבהצל ל8 חם אבל ; שלם הוא הגוף דכל כען ס', איכאנסי
 שלס הוא 8ם דוקא רק ס', 8*בא דודאי ולומר להקל חין ח1 להוד,העוף
 - חסר אם חבל להסיר, שנוהגין כדרך והרגלים הראש רק חסרו ולאלגמרי

 ס'. איכא דודאי אמרינן ל8 שהופשט עור רקאף
וכן

 ה כ ההל ר 1 קם
 טאימש "*ש* בשמפ השונת וחש, א8 שנ"( 8גהם. שץסו(
 לאבר48אמד אשיי* ויי אריא פני פשובהטו(

 ווו*ך* הט-א*8(



לב הטבחןכור

 כיון אבל ס', חיכא ודאי דאז לקדרה אח*כ הוסיפו אמי אפילו וכןב(
 חומרא מצד לאו נבלה נעשית וחתיכה לחוד, העוף עם נתבשלדמעיקרא

 והרגלים הראש רק מהעוף נחסרו לא מעיקרא אם רק מהני לא ע"כהיא,
 יט( נבילה. נעשית דחתיכה הכל, נאסר יותר, חסר חםאבל

 ? )נו כנבד ק' 3ס6וו( דיט ג"כ 5ווייכן 06 פווו, ססופטפ 116( : שאלהכב.
 הלב, כנגד ס' בהאווז יש עורו שהופשט דאווז הט*ז דעת :תשובה

 כ( ס'. בו דאין הש"ךודעת
 6( נם ס6ס פ)יו, ונטי סקו)י6, פ5ס ווספוף נחקר 06 : שאלהכנ.

 ? )13 כנבד ק' נספוף ויט6טיינן
 הגוף אם כי נשאר ולא עליו ובשר הקוליא עצם נחסר אם גם :תשובה

 בא( להקל. איןלבדו,
 ריכו ווס ס)3, )3פ) ק' 3פוף ו6ין 3פוף, ד3וק ס)נ חס : קפאלהכד.

 ן ספוףטל
 בקדירה ס' וצריך דבוק, איסור מטעם נבלה נעשה העוף נל :תשובה

 בו ואין הלב שנמלח וחף בו: דבוק שהלב העוף כלנגד
 מפסיק הלב דגוף אמרינן ולא דבוק, איסור הוי הכי אפילו שבחללו, דםרק

 שבחללו. לדם העוףבין
 וווחווח ספוף, נסוך וווכח לק נפוף לנוק 6יכו ס)נ06 כ"

 ז דנוק 6יקור סוי 6( בס ס6ס נספוף, נ5פעקסגטי3
 והחות הש'ך ודעת דבוק, איסור הוי אז דגם רש*לדעת
 עיון". ב.צריך הניח אדם והחכמת דבוק, איסור הוי דלאדעת
 קפק ויט ונטסך, 6חל נטל פס 3קירס ס)נ נמ3ט)06

 ? ס)3 נגד ק' סיס06
 דם וגם דרבנן, חיסור אלח הוי לא שבשלי דדם כיוןא(

 במינו מע הוי בשר עם בשול או מליחה ע'י מבשרהיוצח
 הוי כן אם דם, כמו  טעמו נמי דמן פליפה לאחר בבוור ונשחרדהמוהל

 כנ4 ולקולא. דרבנןספק
 לא אבל ס' בודאי יש אם רק להתיר ואין נשפך. אם מאמירין וישב(

 בי( בנשפך. להחמיר יש להלכהבספק.
 5טפו 6סטי ו6י 6חל, 3טי פס נקלרס ס)נ נתנס) 06 : שאלהכז.

 ס)נ. כנגד ק' יס06
 ספק מקרי לא זה לשער, יכולים א% ואין לפגיבה בלחיבא :תשובה

 י8( ואסור.כלל,
שאלה

4 ה

 ה ההלכמקור
 ומשי טתהנג( פומךמי חפל דשה, חפת פנדעק *עיס(
 שאחיה4כי( דש4 ש"ק
 אהחצט4ט0 פופלפיפ8(
 חאל4 וץ פופ(

אבל
 שאלהכב.

תשובה

 שאלהכנ.

תשובה

 שאלהכד.

תשובה

תשובה

 שאלהכו.

תשובה



 המבמן3ור
 ס35 ננד ק' ויט 3ס דנוק וס35 63נן ס)3 עס ס5)ו 6וון6 : שאלהכח.

 6ווז6 1וק5ח סיס נס6גן, 1ויס 1ועט לק ססיס ע6חר76
 ? )ק' )רוע3 ט1וחון 11ס נס 511טיף 06 )רופנ,חוז
 להממיר יש לרוסב שחוץ בחלק דגם מגדים הפרי דעת א( :תשובה

 שהלב בבירור ויודעין בכלי העוף את הניחו אט ומיהומספק,
 אסור. ספק הוא אם אך מותר, הכל ממ*נ אז לרוטב. מוץהיה

 להממיר. יש נטילה בכדי רק בספק, גם להקל ביהודא הנודע דעתב(
 1וסקדרס וסו5י6וסו 13, דגוק סיס וס)3 ס)ס סיס סעוף "0 : שאלהכם.

 ס6ס עסעוף, ק5ח וחח7 נו, קו)דח ססיד רוחח סיסועדיין
 ז )13 ננד נסעוף ק' מיס עקי)יכן 6ןגס

 בגוש לו יש ראשון כלי דדין העוף, לאסור דעת המות דעת :תשובה
 להקל. יש קצת דבהפסד אפרים היד ודעת ס', ליכאושוב

 36) ס)3, גנד סקדלס נכ) ק' ויס דנוק ס)נ 6ין "ס : שאלהל.
 ? סח)ס ספד סוורק רק 6חח, 33ח ס)" )קערס 1וסקדיסעירו

 הרוסב בה שהיה הקערה רק העוף להטריף אפרים היד דעת :תשובה
 להתיד.יש

 6ערינן ננסעס נס 06 : שאלהלא.
 ד11קח11"

 ? 35ס ננד ק' יס
 לשער יכולין אם הא לבה כנגו ס' ודאי שיהא בהמה לך אין :תשובה

 שיש לשער יכולין אם העוף, בחתיכות וכן ; שרי ס'שיש
 ט( שרי. ס'בודחי

 ? קייעס 5ריכס סרי6ס נס 06 : שאלהלב.
 הקנוקנות ולפתומ לקורעה נהגו אבל חתוך, צריכה אינה "ריאה ;תשובה

 י'( מותר. קריעה, בלא בשלה ואם שבה.הגדולות

 ע*ג*םימן
 : )קדרס 11)יחס ע*י עוסר סכנד 06 : שאלהא.

 דקרוש כיון דק דם, כולו דהכבד דם, רבוי בו יש הכבד :תשובה
 שפיר,ש החברים דמ הוי שפירש מה שבל התירו, התורההוח.

 וותי קורע אלא מליחה, עא לבוולו יכתחלה תקנה לו אין לפיכךואסוד,
 8( לבשלו. יכול כך ואחרצלייתו, כהצי דהאנו לאכילה, ראוי שיהא עד וצולהו, לסטה חתוכו ומניחוערב

שחלה

 ה כ ל ה ה ר 1 קמ
 מחטך. א( ווימ"8. בדוטו ייקנ מגחמ בוופ מגדיפ חץט(
 ש*1. בלעה 99דבוז



3ור
 הטבחי

לנ

 ? עוף 5כ3ר 3ס%ס כנר נין נזס ח5וק ים ס6ס : שאלהנ
 אבל צליה, קודם וערב שתי קריעת בעינן בהמה בכבד דוקא :תשובה

ז
 שמרה מקום באותו והקנוקנות הגידין לחתוך די עוף של בכבד

 ב( שמה. דרך לזוג לדם אפשר שיהא הכבד מבשר מעט והותך בו,תלויה
 2 נקכין פעוניס סרנס סנקנו רק קריעס, נ)י )סכנר 635י 06 : עואלהג.

 על נצלה שכבר בדיעבד דדוקא מגדים ופרי הש"ך דעת א( :תשובה
 מותר. אז הסכין, נקיבתידי

 כן לעשות מותר לכתחלה דאפילו יעקב ומנחת חדש הפרי דעתב(
 ? חחו7 רק ס)ס, 6ינו סכנר06
 '( לכלום. צריך אין אז חתוך, הכבדאם
 סוורס, נס5 651 נק3ו, ו65 וערנ, סחי סכנר קרע 0663

 % כך51)16

 לבשלו מותר ואז הצליה, לאחר הסמפונות ליסול תקנהיש
 י ס55יס )6חל ועל3 סחי סקינפוניח )קלוע עסני06

 הכבד לבשל אין הצליה, לאחר וערב שתי הסמפונות קריעת ע-י :תשובה
 : שאלהז.

 :תשובה
 שאלהח

תשובה
 שאלהט,

תשובה

 : שאלהי.
 :תשובה

 שאלהיא.
תשובה

 שאלהיב.
תשובה

ד(

הן

 ? קליעס 3)י 35יס )6"ר סכנר בס5 06)
 י( אסור. קריעה. בלי צליה לאחר הכבד בשל אם בדיעבד,אפילו

 ? כך 6מל 3סו5 3)י ס35יס 6חר סכנר 63כו3 רו5ס 06:
 '( שלם כשהכבד אפילו כלל, חתוך צריך אין אז:
 ץ )ורלגנן 16 ריקול סו6 סחולס %ן ספירע, סכנו דס:
 עלמא לכולי שבסמפונות דם אבל הפוסקים, מחלוקת היא זאת;

 ח( התורה. מןאסור
 ? 35יס 33י סכנד נסנס063

 נמלח אפי' אסור צליה בלי הכבד נתבשל אפ בדיעבדאפילו
 ט( לבשלו. אסור וערב שתי קריעה ע*י ואפילומקודם,

 ? 5)יס ג5י סנחנסנ סכנר 3סס ס6כ)ו סכ)יס ע) דינס טס:
 כשרים הקלוח נפסק אם אז לקערה, רוטב עם הכבד עירה אפ:

 י( אסורים. הכלים גם הקלוח נפסק בלא אבלהכליס,
 ? 55יס 33י סנח3ס5 סכ3ר עס ס3ס)י ס6חר סנסר ס3 רינו פס:
 י8( אסור. הזה הכבד עם שנתבשל הבשר כל:

אלה

 רפ"אג( דשו" חיה טגדיפ ח*יב(
 רטשא.ד(
 ישקג. פיחש-זת(
 אסאר. סאיי*א מאיגהו(

ה-5
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 ימ9,,(
 טגהט. שעח(

 ופוסקיט לפ"אס(*
 דעת, הצה יג1*ם פרי ש"ך, רמ"א,י(

 טופקיח.יא(



 הטבהןכור

 ? נחכס3כך ו6חי ונ%)ח, )0חה וחמוכו וער3 סחי ספנד נקלע 06 : שאלה5ג.
 הכבד האלה, התנאים כל יוך באם להתיר, המורה הורה אם :תשונה

 הכל חסור התנאים, מאלה אחד חסר באם אבל ,מותר
 בקיאין אנו אין מ*ם בבישול, בולע אין דכבד ואף לבדו, נתבשלאפילו

 יג( בולע. ובשלוק לבישול, שלוקבין
 ? 35יס קורס סכנד %ו)חין06

 יבא שלא בכדי לבדו, אפילו כלל. כבד למלוח שלאנוהגין
 בשפוד בשהוא קצת הכבד ימלח חלא בשר, עם כבדלבשל

 יג( לצלותו. האש על מונחאו
 ? כנד סמ3ח 6יוע06

 הכבד אם בשר, שאר עם אפילו כבד, מלח אםבדיעבד
 לא אבל אח'כ לצליה הכל מותר למטה, ובשרלמעלה

 יי( אח"כ.לבשלו
 %ונח כססו6 ק5ח סווי)חו קידס סכגד נסדיח 5ויך06

 ? )5)וחו ס6סע)
 הכבד הודח לא ובאם , המליחה קודםהכבד להדיחצריך
 ודעת בשר, שאר כמו דאסור מגדים הפרי דעת מליחה,קודם

 בדיעבד. דמותרהש*ך
 ? 5)יס קווס סע)יחס 6חו סיחס סכנד 5ויך06
 ג' אותו, שצולה קודם ה8ליחה, לאחר הכבד להדיחצריך

 יי( מותר. הדיח, לא אפי' ובדיעבד ;פעמים
 ? עכיחס )6חר )עוף דנוק סכני נ0665%

 אלא זה ואין שדבוק, במקום שם ולקלוף להחמיר ישתעצובה.
 ס'( בעלמא.חומרא

 ? 5)ייס 6חל נעוף קכנו נע65 06 : שאלהפ.
 להאמיד יש שם, נגע רק להעוף דבוק היה לא הכבד אם אף :תשובה

 העוף נחבשל אם לכן בעלמא, חומרא רק זה ואיןולקלוף,
 ת( הבשול. אחר לקלוף צריך ואינו מותר, קליפה,בלא

 ? סיחר  יימיס  לושמ  סלב  ויייס כנך כ;יח נפ) 06 : שאלהכ.
 בולע שין דשמא אסור, זה, את זה פבטלין דאיסורין אף :תשובה

שאלח " החלב4 נגד ס' וליכא שמטנית, אפילוהכבד

 ה ההלכ ר 1 קמ
 רמ*א"( פאי4 חאצ ה4 פתע(
 פ,מא טשמ ש*ןית( לפ*אע(
 י*ש שא14 גששדא נטדש ועיע מנויפ, פרי81( וש"ך סא, לפ84,יד(
 אדם תאאמ שיך"ו4

 שאלהיד.
 :תשובה

 שאלהטו.
 :תשובה

 שאלהמז.

 :תשובה

 ~ שאלהיז.
 :תשובה

 שאלהיח.



לר הפבחןפור
 ? 55יר נפ5 כן ו5חר וסודח, פליחס סיעיי וססס סכ)51ח כנד : שאלהכא.

  'ט(הפ~יטה. נקבי נסתמין דהודח דכיון בשר, שאר כמו אסור הכבד :תשובה
 ? ס%ס פל 3כורו 36ל  יליחס, קורס סכ3ר כל סכפל  נכין  דס : שאלהכב.

 פליטה, דם בולע דאין ינהי בשר,  שאר  כמו  אסור  הבבד :תשובה
 כ( בולע. בעין דםאבל

 1 ל5יר סכפל כלל כפלח  סל6 כנר : שאלהכנ.

 כ"( בשר. בשאר כמו טולטו כך כבולעו בו  דשייך מותר,  הכבד :תשובה
 ? 53יל הכבד נכנס : שאלהכד.

 אי יעקב רמנחת מסתפק כבישה כדי בציר  הבבי  שהה חםתשונה:
  כב( מותר.  שהה, לא אם אבל כבשול,חשוב

 . לכח יוכח וס:: נפסקס %ו  3יי0 סנכ3ס כ3ר : שאיהכה.
 . יעות חלוקי  הרבה יש זה בדין :תשובה

 כשלוק אינו כבוש דשמא ספיקח, ספק מטעם מותר דהכבד אומריםישא(
 מותר. שלוק  דאף  יסוברים  כהפוסקים הדיןושמא

 לא אס אבל שנכבש, מקודם הודח אם דוקא הכבד את מתירים ישב(
 אסור.  הבבי אף שעליו, בעין דם נגד במים ס'  ואיןהויח,

 יש נמי כבישה, קויס הכבי הורח  אס יאף  רמובריס פוסקיס וישג(
 כג( וו. כיעה להחמיר ויש הכבייאסור

 ? 5עת )ועת סכגד נכנס סנו סכלי ס5 דינו פס : יצאלהכו.
 כד( אסור. לעת, מעת הכבד בו שנכבש "כלי :תשובה

 לכח פכת סכ3ר כס 3ווססס 16 3פיס ככנס נסר ס"ר 06 שאלה.כז
  כ"( אסור.  הב*ר גם :תשובה י סנסי סל ריכופס

 1 לפס פכח ססס 06 וקפק גפסקס, 6ו 3פי0 סככ3ס כנר :  11חלהכח.

  כו(  שבסמפונות.הים נגי ס'  שצריך רק  הבבי,  אף הבל להתיר יש הוח ספק 8ם :תטיבה
 וכק3ו  נרותחין, %ו 3חופן סכ3ר חלע %ס : שאלהכפ

 פ(רקי לסוליי
 ן יך וכח3סל  סנחוכוסד0

  בקדרה  לבדו  נתבשל  הכבר יאפילו  דמובריס פיסשים יש א( :תטיבה
 בחליסה. בקיאים אנו דאין אסור, לדידן הכיאפילו

שאלה

 ה לכ הה קורמ
 מחים, שץי וצבוהזז גאלה ידק, צמה שמואל,מקום דשת 81ית טג?ימ סץיס(
 לאמהוטוכור שטכ(
 גצדים שיגד, שמגא,
 שטהז( אחקצ חטאי1ג(
 8צייי א,ייכו( הושוגח דיח חי" ושלתי, גרמר אוש. 8ריגג(



 הטבחןכור
 להתירו. יש לצלי פנים כל דעל חומרים ישב(
 כ'( להלכה. עיקר וכן , לצלי אף אוסרים וישג(
 ? סרחס 653 5עח )נעח יוניס ג' סקסס כנר : שאלהל.

 ואסור בשר, שאר כמו דהוי מגדים והפרי צדק הצמח דעת :תשובה
 הכבד דבזה להתיר, אפרים השער ודעת צליה, אחרלבשלו

 להחמיר יש ולהלכה : צליה אחר לבשלו ומותר בשר, משאר יותרקיל
 הראשונה.כסברא

 ? )ונוקנ ס6ינו נכ5י כנד נע5ח 06 : שאלהלא.
 כמו לעיר, שחוץ מה אף לצלי, אפילו הכבד כל לאסור יש :תשובה

 כ8( בשר.שאר
 ? 555וחו גנייר סכנד נלן 06 : שאלהלב.

 בקרומו מוח למולח דדומה דמותר, ס"ה( )בסימן הט"ז דעת :תשובה
 דאסור אדם והכמת מגדים 1פרי ביהודא הנודע ודעתדמותר,

 חם אבל מלצאת, הדם מעכב ואין בתולדתו דהוי וקרומיו למוח דטידלש
 בהרבה מנוקב הגייר ובחם ; מנוקב שאינו לכלי ממש דומה בניר,נכרך

 הכבד. עליו לצלות מותרנקבים,
 ו6חשכ ע5יחס, קיעול וטסס ונ)ו)ח ועו3 סחי קכקלע ככר : שאלהלג

 והודח נ)ו)ח טכגר 3סר ע5 טניח פעס טמדסנ)ו)ח
 ? )וכוק33כ)י

 שנית מליחה ע'י הבשר מותר חם בזה מסתפק מגדיפ הפרי :תשובה
 ומצדד הפליטה, נקבי נסתמו דכבר משום מהני לאאו

 פעם מחדש הכבד נמלח לא אם פיהו : עיון בעריך הניח ולמעשהלהקל,
 להתיר יש והודח, שנמלח בשר על מליחה שיעור לאחר והונחשנית,

 מרובה. הפסד באין אף שנית פעם מליחה ע*יהבשר
 ? )ועייס 3ני עס טנע5ח כגד : שאלהלד.

 מרובה דגבד לריעותא, תרתי דיש מעיים הבגי לאסור יש :תשובה
 בדם.כס( מוחזקים אינם מעיים ובניבדפים,

 ? נסי עס נגר 553וח עוחל 06 : קשאלהלדע
 ! רבים ותנאים דעות חלוקי הרבה יש זה בדין :תשובה

 )כתנורים למעלה, היה שפיו בתנור בשר עם צלחו אםא(
 השפוד, על למעלה הכבד שיהיה לכתחלה אסור הגמדא( חכמישבימי
 בצלי,. שריק משריק דדם מותר, ובדיעבד הגשר, על הכבד דפ יזובשלח
 כשהכבד אפי' לכתהלה לצלותן חסור בחורך שסונחין שלנו בשפודיןב(

 י( למעלה. פמטה להתהפך שדדךלמסה,
~ מ דעת.י

 ה ב ל ה ה ר 1 קמ
 514181 ייד הרדב"ז 4איגו8טשם קודא ויר חח שה קקן, פשה שיך,מ(
 פתכרל( אדם והכישע בשייפו פריב8(



פה המבחןכור

 לכתחלה אף מותד אז מקודם, הכבד נמלח דאם פוסקים הרבה דעתג(
 י"( מלמטה. או מלמעלה שהכבד ביןלצלות,

 למעלה דוקא לצלות לכתחלה טותד אז הכבד, נמלח דחם אומרים וישד(
 יג( למטה. לא אבלמבשר,

 לצלותם דמותר אומרים יש צליה, קודם נמלחו הכבד וגם הבשר ואםה(
 5( למטה. שהכבד ובין למעלה שהכבדבין

 על ולא הבשר תחת לא כלל, בשר עם כבד לצלות שלא לדידן והמנהגו(
 נמלח.יד( שלא ובין נמלח שהכנד ביןהבשר,

 ? סחנול חרק ע) נ61ס רסוק נחנור סכנר )55וח עומל 06 : שאלהלו.
 אם מאש, שהוחם דבר גבי על הכבד לצלות מתירים יש א( :תשובה

 ואין דמו, שנתבשל הכבד על חוששין ואין הדבה, חםהתטר
 5ה( מדם. נחסר ההנורמקום

 גבי על חלא מהני דלא וסוברים יה, באופן הכבד לצלות אוסרים ישב(
 יי(גחלים.

 6( דמת*רים. פוסקים יש הדבא, הוחם והתנור התנור, באויר הכבד תלוי ובאםג(
 י גטל ע5 כ3ל נע)ס 06 : וטאלהלז.

 הודח לא אך נטלח שכבר או עדיין, נמלח לא הבשד אם :תיטובה
 ל"( הבשר. נאסר והודח, נמלח כבד הבשר אם אבל :מותר

 ז ס3ט31 63חר נעוף כ3ד כע65 : שאלהלח.
 בעוף להיות צריך מבושל, כשהוא בעוף הכבד נמצא אםתשובה:

 לט( הכבד. נגדששים
 ? ט3ו סכנד כ3 ננד 3סעוף ק' יט דעקמו61 6ערינן 06 : שאלהלט.

 אם ולכן שלו, הכבד כל גגד ס' שיהא עוף לך אין א( :תשובה
 ס' וצריך גבלה, העוף כל נעשה להעוף, ודגוק שלםהכבד

 נבלה נעשית חתיכה דקיי"ל העוף, כל נגד שבקדרה דגדיםמשאר
 איסורין.בשאר

 הכבד התיכת כנגד, ס' ואין עוף, בחתיכת דבוקד, כבד חתיכת רק ובאסב(
 הכל. נגד שבקדרה דברים משאר ס' בעינןג*כ

 %( הכבד. לבסל שבקדרה מה כל מצטרף בעוף דבוק הכבד חין ובאםג(
 ? ק' ים נ6ס ע5ונו, סכנד ט3 דינו עס : שאלהס,

 נמלח ובאם , אסור עצמו הכבד רק מותר, הכל ס' יש אם :~שובה
 מ8( הכבד. אסור נמי פקודם,הכבד

שאלה
ן 4

 ה לכ הה ר 1 קמ
 צהמץ כיצר פרק ריש י5*",לו( מגוש האץ ש"ד, רמ"18לא(
ש יא "*( :ד נגא' ין*( % =י "ש  א %*( וי  %  רפ*אט( ששג טי*( 
 וש*ך ימ"אטא( י*ו ס" יסרמל, "ר י*חטה06
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 ? ק 5נטו5 וו5טיף ע5)וו סכ3ד 06 : שאלהמא.

 8נ( ס'. לבטול מצטרף איננו עצמו הנבד :תשובה
 1 סח3סי) 6וקי 06 6חרח )קדלס נפ5 טנ6קר ס(ס סכ3ד 06 שאלדד:מב.

 כיון דברים, שאר כך אחר אוסר הכבד דאין הט*ז דעתתשובה:
 חומרא. מחמת אלח חסור אין עצמודהוא

 דיט 6)ורינן 06 סעוף, ט5 ס35 כ)וו סו6 קטן סננד 06 . ישאלהמג.
 ? סכ3ד כנגד ק'3סעוף

 אותו של הלב כמו רק גדול הכבד דאם יעקב המנחת דעת :תשובה
 הפרי ודעת הכבד, כנגד ס' בהעוף יש דמסתמא אמרינןעוף

 דשאני פשום שבו, הקטן הכבד כנגד בהעוף ס' מסתמא דליכאמגדים
 דם. שכולוכבד

 3חוך 165111 קדרוח, 3סר3ס 3סל ט6ר עס עופוח סל3ס נחנט5ו : שאלהמד.
 קדרס 63י(ו וידעו 3ס, )וחו3ריס וס35 סכ3ד 6ח00רכנו5ח

 ו)וס6י ס""ריס %סעופוח 6י(ס ידעו 65 36) ס(6ח, סחרננו5חכ30ט5ס
 ? וסנטי סעופומ כ5 ט5 דינס )וס ס(6ח, סחרכגו05 עס יחד נחנט5וס3טי
 התרנגולת נגד ס' האחר, והבשר העופות כל יחד בצרוף יש אם :תשובה

 מדובה בהפטד מותר הכל בה, מחוברים והלב שהכבדהזאת
 הזאת התרנגולת נגד ס' ליכא וחפילו ; לבטל מסייע בס' שנכנס מהדכל
  דהתיכה דכיון מצוה, וסעודת פרובה בהפסד התרנגולת אותה רק לאסוראין

 והלב הכבד רם איסור וגם מדרבנן, רק הוא איסורין בשאר נבלהנעשית
 8ג( להקל, יש לכן ; בקדרות בתרי חד נתבופל וגם מדרבנן, רקשבשלו
 ונ65% נטר, עס נ5יס 16 533י0, ו)ו)6וסו ס655יסו עוף : שאלהמה.

 % ס5נ 16 סכנד3ר
 הכבד, או הלב כנגד ס' להיות להעוף מצטרף הפלוי אף להעוף, דבוקאינו ובאם ; הבשי עם הבצים של המלוי בלא הכגד, או הלב כנגד ס'גופא בעוף שיהא צריך להעוף, דבוק הלב 18 הכבד אם ולכן ; מלצאת הדםאת מעכבים נקרשים, שהבצים דכיון פולטו, כך כבולעו בושייך דלא כפבושל, דינו מקום מכל העוף, שנצלה פי על חף :תשובה

 מד( ס', יש חם מותרוהגל
 סכנד 13 וכט65 353ד, נטי עס וע65וסו ט1655סו עוף : שאלהסו.

 ? ס1635
 מת( מותר. והעוף קליפה.רק צריך ולכן פולשו, גך כבולעו בו דשהיך כצלי, ויגו נמלח,לא בשד שאותו פי על אף כך, ונצלה לבו בבשר מלשהו 8ט :תשובה

ש
שחל~ו

 ה ההלכמקור
 הפ*ן4א( הששזניפ פההפ8( לאפשיקאיש דשק חיח ישך, טשז,מד( פ"ש 0" אחש שץמנ(



לו הטבחןכור

 03 עים נקדר0 5)י0 נסעח וגגע גח)יס ע"ג ס635י סנר : שאטהטז.
 ? מסחנעי5

 בכלי אפילו התבשיל להתיר ק"ה( )סי' מגדים הפרי דעת א( :השובה
 לאסור. יש קצת הפסד באין והקדרה שאיב, משאיב דנוראחרס

 הקדרה. וגם התבשיל אסור מתכות בכלי דאפילו ע"ו( )בסי' דעת החות דעתב(
 אחר מיד סלקוה ולא האש, ואצל ריקנית היתה הקדרה אם :תשובה י ריקניח נקדר0 55י0 נסעת וננע גמ3יס ע"ג ע1635 כנר : שאלהטה.

 פולטו, כך דכבולעו חרס, בכלי אפילו להתיר ישהנגיעה,
 חרס. בכלי בין מתכת, בכלי בין ריקנית, בקררה ואוסר חולק אפריםוהבית
 עיס נ0קרר0 35י' נסעס ונגע נח3יס ע"ג ס1635 כנר : שאלהמם.

 ? ס0333
 ולא שריק, משריק שאיב משאיב דנורא להחמיר יש בזה 8( :תשובה

 איסורין, בשאר ולא דם איסור גבי רק פולטו כך כבולעושייך
 אמרינן דם איסור גבי דדוקא שייך, לא כן גם שמנונית, שייך דלאההיתר
 שמנונית שפיר שייך בחלב בשר איטור משום אבל שמנונית, שייךדלא

 %( שמן.בבשר
 זב כבר צלייתו הצי לאחר אבל צלייתו, חצי קודם הכבד נגע אט זה וכלב(

 "( בחלב. בשר משום רק דם, משום עו1 אוסר ואינו דמו,כל
 3ס סיס  3קררס ללי'  3סבס ינגע גמ3יס ע"נ ס635י כ3ו : עואלהנ.

 ו בלעו סכ3ד טל ריני יז0לב,
 אינו דכבד הכבד, להתיר יש מהקררה ה:כד סילק תיגף אם :תשובה

 אם אבל צלייתו, חצי נצלה לא אם וה וכל , שמנוניתבולע
 שמנונית.מח( דבולע מודים עלמא כולי צלייתו, הצינצלה

 ע"ד,סימן
 ? וניט) נע3ימ0 סטחו5 ס) דינו ע0 : שאלהא,

 שעו אדמומית  מר4ה ע,י הוא, גם שנראה פי על אף הטחא :תאבה
 כשאר דינו מקום מכל הכבד, כמו דם כולו הואכאילו

 - א( ממש.בשר
 ? 3סל ס6ר עס סטחו) 3ע13ח פוחי 6ס : שאלהב.

 אחר בשר, גבי על אפילו בשר שאר עם הטחול למלוח מותר :21טיבה
 ג( המליחה.  קודם  והחלב  הויומים  ממנושיפט14

שחלה
-- -ו

. .  

 ה כ ל הה ר 1 קמ
 כ"ט ס4ס נירוואומדע נפש"יהסו(ס'
 מהגרא( אוחיהיםיח(
 ט*ל סי 49עב( חי', נפו מאיבות קאה, סי, ישדיט פרי עיק4אז



 המבחןכור

 : שאלהנ.
 :תשובה

 : שאלהד.
 :תשובה

 1 -הטחול
 חלב,משום

 1 נטל ט"י עס סעחו) )גט) עומר 06 : שאיהנ.

 ומליחה הקרומים נקור ע"י בשר שאר עם הטחול לבשל מותר :תשובה
 ג( בשרא. גבי על הטחול לצלות ומותר הבשול,קודם

 י סע)יחס קודס עסעחו5 5כקל 5ריך עס : שאלהד.
 שעליו, החלב עם צדדים משני מהטחול הקרום להסיר צריך :תשובה

 דד שעל והקרום הם, גמור חלב הטחול שעל הקרומיםכי
 כרת עליו חייב - לכרס שדבוק במקום שלו הגס צד והוא -הטחול
 שבתוכו החוטין וגם הטחול, שעל הדק עד שעל הקרום אבל חלב,משום

 ד( עליהם חייבים ואיןאסורין
 - סחועין? 6ח ינקר ס6ין : שאלהה.

 ג' עמו ונמשכים אוחו, ומושך הטחול, שבתוך הגיד רחש נוטל :תשובה

 ואם מהם, חוט שום יפסק שלא להזהר וצריך שבתוכו,חוטין
 לצאת סמוך לח בעודו הטחול לנקר וטוב אחריתם, לשרש צריךנפסקו
 ה( בשמצע. נתוק בלי כשחד חוטין ג' למשוך קל שיהא כדי חם, בעודומבהמה

 06 סענקל וכקחפק וסס5נ, סחועין ען 6וחו סנקרו עחו5 : קטאלהו.
 י 5חחיכוח סעחו) נחמך וכ3ר כ)וס, סו5'6 )6 וטו61 סחועיןנפקקו

 כאן אין החוטין נטלו לא שבאם כזה באופן הטחול נתבשל אם :תגוובה
 י( מרובה. בהפטד אף לשסור יש נגדן,ס'

 ? וסח)נ סקרוס נקול נ5י סעחו) נע5ח . שאלהז.
 ולכן והגידין, הקרום נגד ס' בו אין טחול דסתם הט"ז דעת :תשוגאה

 שבו והגידין הקרום נגד ס' בהטחול שיש לשער יכוליןאם
 הקרוס נגד בפחול ס' אין ובאם הטחול, לקלוף צריך אבל הטחול, מותראז

 אסור. הטחולוהגידין,
 1 כקור 3)י סעחו5 עס יחר סנע5ח נסל ס6ר ט5 דיכו עס : שאלהח.

 הבשו גם אז והגידין, הקרום נגד עצמו בסתול ס' יש אם :תשובה
 ; דפיסור שנגע בפקומ הבשר לקלוף צריך רק מותר, עמושנמלח

 להיות צריך פז הפחול, ונאסר והגידין הקרום נגד בהסחול ס' איןואם
 נעשה בשחול, דבוק שיסור דאוי דכיון הטחול, כל נגד הבשר בשארס'

 'ן נבלה.הטחול
 ניהו5 ס' יס 06 וקפק כקול, ו5י 3קי ט6ל עס סנע5ח עחו5 : שאלהמ.

 ? וסגידין סקלוסנגר
 שי זה לשער, יטלים 128 ואין לפ2*נו והגידין הקדום אם 8( :תשובה

 בו אין בודש* כגי הדין והוי מ8ק, מקרי ולא ידיזהחסרון
פ'-

 ההלכה ר י קמ
 י*פי *ית 448 סה ג*8, כלל ארמ גינורהק מגדיק ושק תיח, מא ש-וי(
 עפקיש ושוד או,1, ופרי טשזזז( ט-ד סי* ש"עד(
 - יז*ל תס שמ, ש"עה(



לז הסבחןלור

 שמא ספק משום אסור עצמו הטחול אז הקרומים, נאבדו אם אבל ;ס'
 כיון אבל ס', הוי בודאי ביחד הבשר שאר דעם וחף בטחול, ס' הוילא

 היה לבדו הטחול שנמלח רגע ובחותו לבדה, חתיכה כל למלוחדדרך
 נבלע ולכן והחלב, הקרוס כנגד ס' בטחול הי' ולא בטחול, דבוקהאיסור
 ; באונלין הגעלה דאין באיסורו, ונשאר הטחול ונאסר בטחול תחלהדש1סיר
 בטחול שנגע במקום קליפה ע*י להתיר יש עמו שנמלח הבשר 19אראבל

 רק החמירו לא ולכן חומרא, רק הוי מליחה ע*י נבלה נעשיתדחתיכה
 "( והגידין. הקרום ננד עצמו בטחול ס' דהי' אפשר דהח בספק, ולאבודאי
 כדרך לבדו הטחול נמלח ולח ביחד והבשר הטחול שנמלחו ידוע ואםב(

 דנם בקליפה הטחול גם להתיר יש אז לבדה, חתיכה כלשמולחין
 אסרינן דלא המקילין על לסמוך ויש היא, בעלמא חומרא דבוקאיפור
 גופא דבטחול דעה גם יש הכי ובלחו לשונים, הכל ויצטרף דבוקחיפור

 ט( והגידין. תקרום כנגד פ'יש
 ? 03ל 0יר כס נקור 33י סעחו3 נמ3ס3 : וצאלהי.

 ספק יש וגם הטחול, של הקרומים נגד ס' בתבשיל דיש אף :תשובה
 אמרינן מקום מכל הקרומים, נגד ס' עצמו בטחול הי'אולי

 אם וממילח ; נקור בלי נתבשל חם עצמו הטחול לחסור דבוקאיסור
 כל נגד בקדרה ס' שיהיה צריך ולכן נבלה, נעשה עצמו, הטחולנאסר

 בקדרה ס' ליכא ואי אסור, עצמו וטחול מותר שבקדרה מה ואזהטחול,
 7( אסור. הכל הטחול, כלנגד

 ? ו3סו3 3וו3יחס וכל ו3י5י סכ5יומ ס5 דיכן ווס : 'צאלהיא.
 אפילו וכר וביצי הכליות לבשל שלא שנהגו אומרים יש :תשובה

 אין ובדיעבד דם, רבוי בהם שיש משום כדין, שנקרםלאחר
 נקור אחר בשר שאר כל כמו לבשלם דמנהגנו אומרים ויש : לחושאין

 גבי על אפילו בשר שאר עם אותס למלוח שפותר שבן ומכלומליחה,
 המה כי בשרא, גבי על אלו כל לצלות גם וכן כדע, שנקרם לאחרבשרא

 ופולט דם רבוי בו שיש לכבד דמי ולא בשר, שאר כמו הדיןעפ"י
 * ש(בשפע.

 ? נקול 33י יחד וסכלק סעחו5 כפ3חו : שאלהיב.
 הגרע*א ודעת בקליפה, הכרס להתיר הגרשוני עבודת בעל דעת :תויובה

 לההיר י,1 לבדו, הטחול נמלח ולא יחד שנמלהו ידועדאפ
 בקליפה. הסחולגם

 ההלכה קורם
 ד*ח ח1ת ס1ייפ 4יי( פ1יכש וש" אקג פשה רש*ק
ק אי הףא*ש( 11 *יא יא א  תה ממ 



 המבועכור

 שה.מימן
 ? עע"ס ננני לס עחדקין 06 וטאלה:א.

 "( ובכרכשתא. הכנתא סביב ובדקק במע"א דם מחויקק אק :ז'טובה
 ? וע3יחס סדחס נס 3ריכיס 6ינס עעייס נני ס6ס : -טאלהב.

 צרעים לכתחלה מקום מכל מע"ם בבף דם מחהקק שחץ אף :לטובה
 מליחה, בלא בשלם שאם חלא בשר, כשאר ומליחההדחה

 ב( דמותרים. מנוקב שאינו בכלי נמלחו אם ,שכן וכל ;פותר
 ? ע3יחס טיעול ומסו ל6טינס סדחס נ63 )ועייס סנכי נ)51חו 06 : שאלהנ.

 ג( לבשול. בדיעבד מותרים זה באופן גם :תשובה
 ? 6לו)וימ )ועייס טס3כי ר6ינו 06 : שאלהד.

 דינם ואז דם, בהם שיש  בידוע אדומים מעיים הבני אם א( :תשובה
 ד( בשר.כשחר

 חיסור כמבטל דהוי אסורים, במזיד. מלחם לא אם אדומים, דאינם ואףב(
 ה( לכתחלה.דרבנן

 ? 6ווס 5יל וסיס עכוק3 מ6ינו 3כ3י סעעייס נ)31חו 06 : שאלהה.
 בכלי שנמלחו אף מותרים, מעיים הבני אדום הי' שהציר אף :תעצובה

 על מוסב אסמיק* א*כ .אלא דקאמר )והח מנוקב,שחינו
 י( הציר(. על ולאהמעיים

 ? לס 3סס עח(יקין 06 סכוקוח, ונימ וססעקק סכרק : שאלה.
 דם. מהזיקין אין בהם דגם המחבר דעת א( .תשובה

 דם בהם דמחזיקין וש"ך וסשז הרמ"א דעתב(
 וספק : המחבד דעת על לסמוך יש מלובה דבהפסד אדם החכמתודעתג(

 ספק גם דיש ספיקא, ספק מכה להתיר יש כך, ונתבשלו נמלחואם
 דרבחתאפלוגתא

 ? נקולקנן דס עח(יקין 06 : שאלהז.
 י( נסלח. בספק אף להתיר וחין בשר נשאר בדם מוחזק קורקבן :תשובה-

 ? עיף מ5 3זפק דס עח(יקין 06 שאלה:ה*
 בדס. טחזק עוף של דזפק מגדים הפרי דעת :תשובה

 ? נקיגס דס עמ(יקין 06 : שאלהט
 המהרוצ4ק דדעת דרוובתא, פלוגתצ ס9ק : כרס כמו היא קיבה :תשובה

 אסור בדיעבד וחף דם, מחזיקין דבקיבה יזצדא לחפוביה
 דם, בו מהזיקין דא*ן אדם וחכסת והפלתי הכרתי ודעת : נמלח לא8ם

4
 שחלא

 ה כ ל ה ה ר ו קמ
 דשה הצה טגדים פריה( מאנר ח( --

 *ש;4ץ אדושיו( כבה*ג בשם בל14 רישא,ג(
 לאנרה8 וחיר סצדיפ שרי וש"ך* ס"1ו( פצדיפ שייג(

דזטהפר



-

לח הטבחןכור

 ? 3רי5ס דס קין עח; 06 : שאלהי.
 דם. בה ומחזיקין זה לענין מעיים בני בכלל אינה הריאה :תטוובה

 ? נ:5ס ל6 עח;יקין 6ס : שאלהיא.
 "( בשר. שאר כמו בדם מחזקת עוף של ובין נהמה של בין האם :תשובה

 הוך וסורמו טכוונחו קינס 15 סכוקוח 3יח ס)וקק, כרק, : שאלה'ב.
 חוך עדיין עסו5 נסר 55ל סוכחו ו5ח"כ וו5יחסטיעור

 % )נלימסטיעור

 אם דרבוותא, פלוגתא ספק דהוי לעיל שנתבארו אלה כל א4 :העה.בה
 במליחתו בשר אצל והונחו מליחה שיעור תוך והודחונמלחו

 אמרינן דלחומרא שנית. מליחה להו מהני ולא מרובה בהפסד אף לאסוריש
 ט( הפליטה. נקבי נסתמין הדחה ע'י וממילא בדם, מוחזקיןשאין

 י( בשר. כשאר לאמור יש הדחה בלא נמלחו ואםב4
 ס;פק 15 נתיכו, ספרס עס סלס כססו5 סקזרקנן נעלח 06 : שאלהינ.

 ? כך ונסלס סנסוכו, ס):5כ3 כס כלס כססו6כעלח
 דקורקבן דכיון נאסר, שבקדרה מה דכל פוסקים הרבה דעת א( :תשובה

 הבשול ע*י ויצא הפרש לתוך הדם נבלע בדם. מוחזקיןוופק
 והמאכל הזפק ישליך שבתוכן המאכל נגד בקדרה ס' יש באם אך ;לקדרה

 יא( להתיר יש גופא הקורקבן בשר ואף מותר, והכל הקורקבןשבתוך
 לא שבתוכו דהמאכל כיון כך הדין בופק דדוקא פוסקים_דסוברים וישב(

 לפגם טעם נותן הוי פרש, חשוב שבתוכו דמאכל בקורקבן אבלנתעכל,
 יב( מרובה בהפסד אוסרואינו

 ט3 ליכו ווס נרס, עוח;קיס ט6יכס וועייס נכי 5יחס : ?טאלהיד.
 י טע5יסס0טווון

 הוא הרי בדם מוחזקים שאינם מעיים הבני שעל שומן א( :תשובה
 כדי מעליהם השומן לגרר לטרוח צריך שאין אך בשר,כשאר

 כמו מבחוץ אחד מצד כך שימלח די רק הצדדים משני השומןלפלוח
 בשר. כשאר בדם כך כל מוחזק אין השומן דאף כיון להדקין מא~ברשהוא
 ובדיעבד לכתחלה. צדדיו משני למשח צריך בדקין דבוק שחין והשומןב(

 ע( מרובה. הפסד דליבא אף אחד, מצד נמלח אס בזה אףדי

 ע5ד ו63 פכיס וו5ד רק סנעלחס 3ת5חו3ח עסכי-ע3ימ0 06 וטאלה:מי.
 ? 03 ד3וק סטועןמון

 דהוי חוץ צד ולא החלהולת של הפניפי צד רק למליח אטור :תעצבה
 כלל, חוץ שבצד לשומן המליחה מהני דלא כלל, נמלהכלא

כיון

 ה ההלכ ור קמ
 טארשי בשם "הה 1חשא עצהנ 6ט ""י8( שצ81 י1 ט'א
 *1ט אטפה אאיט, יר,ינ4 דשמ וששט(
 טטיט חצץ ששך, טתטר,שש אחצ ח"ארי(



 המבחןכור

 י( במעי. שמחובר השומן ובין המלח בין מפסיק דם בו שאין דמעיכיון
 חון ע5ר 651 פניס ע5ד לק ח5חו5ס כע5חס 06 נדיענר, : שאלהמת.

 ? סח5חו5ח ס5 ריכס עס 13, ד3וקססיען
 ופלטה לעת מעת שהתה שכבר אף עדיק נתבשלה לא אם א( :תשוכה

 השומן ולמלוח לחזור יכול הכי אפילו והודחה, צירהכל
 משומן הנפלט מדם החלחולת נאסרה ולא החלחולת, של חוץ בצדהדבוק
 סו( שריק משרק שמרינן בדם כך כל מוחזק אין דהשומן דכיון המליחה,ע4י
 בה שיש בודאי וידוע שנית מליחה בלא החלחולת נתבשלה כבר ואםב(

 החלחולת לאסור(, כדי שומן יש אם להסתפק ביש )אפילו מבחוץשומן
 דכיון אסור, מרובה בהפסד ואפילו : הרבה ושומן גידים בה דמצויםטרפה,

 ס!( המלח. אחד ננרר שבשומן דם אין בחלחולת, דםשחין

 באין ואפי6 מותר, נמי השומן אף והשוסן, הגידין נג4 ס' יש ושםג(
 איסור מטעם -החלחולת נגד ס' להיות שצריך אמרינן ולא מרובההפסד

 ת( בזה. מקילים בדם, כך כל מוחזק השומן דאין דכיוןדבוק,
 ס יש דבודאי אמרינן לא חחרונה, הדחה בלא החלחולת נתבשלה ואםד(

 ק"( ואטור. עליה, שנשאר והמלח הדםנגד
 בפנים הוא דהשומן נמצש לחוץ, פנים מצד החלחולת את הפך ואםה(

 בפנים הוא דהאיסור דכיון מהרששק הגאון דעת מליחה, בליונתבשל
 החלחולת. כל נגד ט' להצריך דבוק איסור אמריגן מבחוץ,ול8

 ? פניס ע5ל רק סכע5חו דקין 5ס6י ע5יחס עסכי 06 : "מ*להיז.
 האיצון צד כן גם למלוח צריך דלכתחלה אף דקין בשאר :תשובה

 יס( מותר. לחוד, פנימי צד מלח אם בדיעבד מקוםמכל
 6ח ו6פחס פסטיד6 ועטסס ע5חס ט65 סיען 3קחס 6סס : שאלהית.

 סנמ נס3י5 6ומס ססעינס כך ו6חר סנס, נערנספטטיד6
 נין 536 ססיען, כגד ק' 6ין 5נוס ונפטטיר6 ולוסג, 3סי עסנקרלס

 ? ססיין כבד ק' יט סנקדלססכ5
 אנו יכולים שבת לכבוד שהוא דכיק מותדים והרוטב חבשד :תשוכה

 8בל נבלה, נעשה לא נודע דבלח הפוסקים דעת עללסמוך
 י( אסור. הכלי וגמ אסורה, בעצמההפשטידא

 ? גטי ט6ר פס 1ען 5115וח עומר 06 : אואלהיפ.
 עם למל"י וטותר בשר, כשאר דיט עופות של אפילו שומן :תשובה

 כ*( לכתחלה. אפי' בשרשאר
 ? סלחס 5פכין טיע1 ט3 ליכו עס : אואלהכ.

תשובה

 קשזש ייה( י8-8"ס " כ ל הה ר 1 קם
 אי8ך ש19מש רו וחנאון ישקכ מב"ה*ט( "41ז רמ*אטו(
א 0שי רמ*8,ט1( ץ יי לחשובמ צ"ח יף אוט 1קמט( 8טים ושיי   
8 דו44 "81 ט1דיפ, 8י* יך,ק(  44י מט*8טק " 

-  



לפ הטבועכור

 נב( בשר. שאר כמו שומן של דינו ואחרונה, ראשונה הדחה לינין גס :תשובה
 ? ס5יפחו נקני נסחעו סכגר נסל ק"ל עס טיען נע)ח 06 : אצאלהכא.

 להקל המוסקים סוברים בדקין דדוקא אסור, הבשר שאר :תשובה
 אבל שריק, דמשריק הטעט לצרף יש ולכן הם דקשיםמשום

 בום, כך כל מוחזק אין דשומן ואף שריק, משריק אמרינן לא בשרבשאר
 יג( הבשר. נאסרמ*ם

 ? 3סר ס6ר כס סכ5יסס סוען ג)6 עפייס נני 5ע5וח עוחר 06 : שאלהכב.
 דשת בדם מוחזקין שאין שעליהם שימן בלא מעים בניתשובה:

 : לכתחלה אפילו בשר *ואר עם למלוה דמותר ומהרששלהמחבר
 דקשים משום ב' : בלעו ולא ציר דפולטים משום א' : טעמימ שני בזהויש

 זפריק. פשריק ודםהמה
 ? 55יר וכפ)ו ע5יסס, קיכור ססו ס63 עעייס נכי : שאלהכנ.

 אמרינן לא בציר פולטו כך דבבולעו מעיים, הבני לאסור יש :תשובה
 מרובה הפסד שייך ל8 מעיים ובבני מרובה בהפסדאלא

 כד( אינש. בר לאודאוכלן
 ? ע)."ס סיעיי חיך גסי 56) ססונחו נכ5חו ק65 עעייס נני : שחלהכד.

 הקודמת. בשאלה כמו מעיים הבני לאסור יש :תשובה
 ? נסי כס ונע)חו ע5יחס, סיכור נחיך ססויחו עכייס נני : שאלהכה.

 הפליטה, נקבי דנטתמין דאמר למאן אטורים מעיים הב4 :תוובה
 ציר. רק רם, להם דאיןמחמת

 סיעול סססו 651חר סנע5חו, טלפס עכוף עעייס נני : שאלהכו.
 ? כסי ננסי ננכוע5יחס

 שום עשה לא דהמלת משום מעיים הבני נגד ס' להית צריך :תשובה
 שיעור לאחר 8ף ולכן דם, מזיים בבני מחויקין דאיןפעולח,

 נ"( הוא. רותחמל*חה
 ? סככח6 סוען ק3 דעו עס : שאשלהכז.

 דם, מלחים דקין חוטין ומלאה בדם מוחזקת גופא תכבתא :ת*וובה
 ועכשו ומליהה, חתוך עשי אפי' לבשל שתה שוסרע ישולכן

 זצלא עד היטב ונפשלין מותחן החוטין בשתן הבקי האדם כי היתר,נואגין
 כו( בשר. כשאר ומותרים המליאה, קודם סהן אחדישאר

- סקני 5ענר קנספכס ס)חו5ח : זשאי-הכת. - 5חון פכיס ע5י סיינו   
 651 דנליס, וע6ר נקעח וע63וס נפניס. סו6 דסטועןנט65

 רומחין עיס סחי5ון 5ך כ5 פירו כך ו"חר ספ5י', ססוען עקודסט5ח
 ר6סון.עכ5י

ת*פבא-

 ההלכח.םקור

 צ"א 2ס** ש"קכה( אער שלט* חמ חצשן המש0*
 *סקיש ושאי ש**כו( 4טיט 4צ*סש
 דשה השא מט-א חייד4



 הט5תןכור

 בש45 אואו ולטלוח מהחלחולא השומן את לגרר תקנה יש :תשובה
 במקנם היש וחלחולת קלישה, כדי רק מבשל איט דערויעצמו

 מוחוקת דאינה משום מותרת החלחולת ואף , דם בה מחזיקין דאיןקליפה
 תיאסר כן דאם החלחולמ, על שדבוק בעוד השומן למלוח אין אבל ;בדם

 שוב ערוי, ע.י החלחולת דנתבשלה דביון משומן, הנפלם מדםהחלחולת
 כו( שריק. משריק גם שייך ולא דם, ובולעת ציר פולטתאינה

 ? ופ5יחס סדחס 5ריכיס 6ס סחיטס, 5"תר נפופוח סנ5%"יס 53יס : י4אלהכט.
 בעופות הנמצא~ם ביצים :תשובה

 לאחר_
 פוטקים הרבה דעת שחיטה

 הדהה צריכימ החלמון, רק שלהם החלבון נגמר לאדאם
 הקשה הקליפה נגמרה אפילו למלוח נוהגין ואנן בשר, שאר כמוומליחה

 ב"( הבי?ה.שעל
 סחיטס 5"חר 3פופיח סניו65יס ס3י5יס )וו5וח נווחר 06 שאלה:ל

 ? נסרפס
 ובדיעבד בו~ר, עם למולחם שלא לזהר דיש והשוך הט*1 דעת :תשובה

 רש"ל ודעת הגיצים, דמותרים הרמ"א דעת בשר עם מלהםאם
 עם שהם ובין החלמון אלא נגמר שלא בין מבשר עליהם נוטף צירדאפי'
 דם בהם שאין כואות עיניגו דהא בדיעבד, אפילו אסורים הקשה,הקליפה

 ובלעו. לפלוט מה להם אין כן ואם ציר,ולא
 י נסי כס ס ס3י5 6וחס נח3ס5י 06 : שאלהלא

 מרובה בהפסד מיהו : הביצה נגד ס' בתבשיל להיות צריך :תשובה
 טט( ודי. הקליפה, שישליכו ע* להתיר יש קשה,כשהקליפה

 ? י31יחס 5ריכס "ס סכו)רס ני5ק שאלה:לב.
 אף והלמון, ההלבון גטורה ביצה התרנגולת הטילה אם :תשובה

 ל( בחלב. ומותרת מליחה ןריכה אינה רכהכשהקליפה
 ז סרחס נ5י יוויס ג' נפיפוח סנו651יס סגי5יס ססו "ם ! שאלהלג.

 יא( כן. שאחר ומליחה הדחה ע"י מותרים הביצים :תשובה
 3ק5יפס כג%למ ססיחס ו3י5ס סעוף, ט5 ס"ס כ5%חס 06 : שאלה'לד

 סני5ס פס ס6ס כחנט5ס כך ו"הל נחוכס. ז %ונחחרכס

 ו סני5ס כגר ק' סוי51"
 בלעח הביצה ולכן בדם ומוחזקת סעיים בני בכלל אינה החם :תעג*בה

 ס'.לב( עד ת4סות מליחה, בשעת מהאםדם
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ט הטבחןמור

 ע*ו.סימז
 ? ר6סיכס וסיחס ע5'חס 5ויד 6י סכ35ס, נסי : שאלהא.

 צלייתו אחר ולאכלו בשר לצלות רוצה דאם המחבר דעת א( :תשבה
 ולמלחו, מקודם להדיחו צדיד אינו צלייתו, אחד לבשלואו

 מעצמו. שבו הדם שואב שהאשלפי
 דם משום הצלי' קודם הבשר את להדיח יש דלכתהלה הרמ"א דעתב(

 הדחה בלא הבשר שגצלה ובדיעבד קצת, למלהו וגם שעליובעין
 הבשר. מותר כלל, מליחה ובלאראשונה

 ? )כן קורס 16 553יס חיכף 06 )35וח, סוו5ס סנטר יע3ח עחי : שאלהב.
 בשעה קצת נמלה להיות לכתחלה צריך לצלות שדוצה "בשר :תשובה

 קודם שהודה אף לכן, קודם לא אבל לצליה השפוד עלשמונח
 שתחוב בז1עה כשטולחו אבל המלח. ונאסד מדם יתמלא דהמלחהמליחה,

 שהאש מפני הדם בולע אינו המלח אז האש, על תיכף ומניחו השפודעל
 א( מותר. בשפוד נתינתו קודם הבשר מלח אס ובדיעבד ;שואבו

 ע3יחס 3)6 נסר כס5ו)ס עיוחדח חוער6 16 6זסלס יט 06 : שאלהג.
 ?עקויס

 מלחו אפי' חו מליחה, בלי בשר כשצולין להחמיר הדמיא דעת :תשובה
 צלי' בשעת השפוד להפוך שלא מליחה, שיעוד שהה כשלחרק

 ובית ופלתי, הכרתי  ורות ; הדם שיזוב כדי לפעמים להניחו גריךאלח
 הצליה. שעת כל השפוד להפוך לכתחלה חף להתיר הפנים, ולחם יהודא,לחפ
 3נרי ס6ס ע3 6יחו יפסס זוון כעס 355וח, טרו5ס סנסר : שאלהד.

 ? 63כי)ס עוחלסיסיס
 חצי כדי וזהו לאכילה, ראוי שיהא עד כך כל ל?לותו צריך :תשובה

 צלייחו. חצי הוא זמן כמה בקיאין אנו שאין )ומפניצלחתו
 הדם כל ממנו זב כבר ואז סבחוץ(, שיתיבש עד הבשר לצלות נוהניןאנו

 ג( לכתחלה. כן לעשות הוא וראוי , כלום נשארולא

 6חר סנטר 6ח )6כו3 רו5ס 06 נין נא ח)וק 6י(ס יס ס"ס : שאלהה.
 כ1? 6חר )נט3ו סרו5ס 16ס35י'-

 צלי הבשר את לאכול רוצה אפ בין זה בכל "*ק או א( :21זטובה
 כהצי יפה נצלה שלא זמן כל רק גך, אחר לבשלו שדוצה11

 וכשנצלה לפקום, ממקום פידש דדפ מטעם צלי, לאכלו אפילו אפודצלייתו
 ממנו נפלט דכבר הצליה, אחר לבשלו אפילו מותר צלייתו, כאציי*א

 44 דמו~כל
ושאלה
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 הט*חן%ור
 כד, אחר לבשלו כרי צלייתו כחצי הבזשר לצלות מותר לכתחלה ואפי'ב(

 ד( כך. שאחר הבשול על ויסמוך צלייתו כחצי יצלה לא שסח חיישינןולא
 ? ס5)י ע) 3כין דס כפ) : עואלה1.

 על הדם שנפל בין הנצלה, הבשר על שנטף בעין דם 8( :וזשובה
 הבשר על שנפל ונין צלהתו קורם צונן שהי' בשעההבשר

 אמרינן לא בעין דברם ס', עד אסור הבשר האש, על הי' שכברבשעה
 8( זפאיב. משאיב ולא פולטו, כך כבולעו ולא שריקמשרק

 שיעור והו8 נטילה, כדי ממנו ליטול צריך הרם נגד ס' יש אם ואפילוב(
 י( אגודל. אצבע רוחבכדי

 ז וסודח סנע)ח 3סר כס טנ35ס סודח 1)6 כונ)ח ס65 3סר : שאלהז.
 '( כן. לעשות אסור לכתחלה אבל מותר, בריעבד :תשובה

 5ריך 6ס 5)יס, קורס מ31חו ססס 6נ) )35י, סכת)ח 3סי : שאלהח.
 ? 5)יס קודס סונ)יחס 6חריסרחס

 קודס קצת אף ושהה ונמל* המליחה קורם הבשר הודח שס :תשובה
 קודם להדיחו צריך מליחה, שיעור בשהה שכן ומכלהצליה,

 להדיחו צריך הצליה קורם הדיחו לא ואם ; סדם נתמלא רהמלח כיוןצליה
 "( הצליה.אחר

 5)יס, קודס ק5ח וססס ונוו)ח סונ)יחס קודס ססודח נסר : שאלהט.
 ך כך ונחנס3 וכ5)ס ונע5חו סודח651

 אפשר או בבשול, הבשד נאסר חם בזה מסתפק מגרים הפרי :תשובה
 ט( שעליו ומלח דם נגד ס' נחתיכה יש האש שצל רדלמחדמותר,

 ? 35יחו *חר סרחס 5ריך 06 סכ55ס, נסר שאלה:י
 הבשר אם אפי' צליתו, אחר הבשר להדיח צריך לכתחלה א( :תשובה

 כלל. נמלחלא
 תהלמ נמלח ואפי' כך, ונתבשל הורח לא דאפילו הרמ*א דעת ובד*עבד,ב(

 שרי. הכי אפילו המליהה, אחר הודח ולא צליתוקודם
 ? ס6ט כ3 יסוכח35טיי, טתו)חין כסיכול וגונ)ח ר6סוכס סרחס סורח ט63 נסי נ שאלהיא,

 פוסקי8 הדנה רעת האש, על תיכף וחניחו שמלח רקבסלחו, חבשי בלל שהה לא אפי' לקדרח שמולחין כשי1י נמלח אם :תשובה
 מעש דק הבשר 4פלא לא אם שבל : מרובה הפסד באין לצלי הבזפררנאסר
 מרובא הפפד באין *בשר דנחסד הדין רלקדרה 8ף או מעט, רק שההולש

 י( מדובה. הפפד בשין אפי' מותר לצליאנל
811ל8

 ה ההלכמקור
 - וזת טט ושהפ ע*חשףק עא י' %ף יםא" עזא"י תשידאגיאשקפהטחיחהץ טגהט אוי 0" 14מ," 89ר"
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 ס55יס 6חל ססדחס 3סיוח 5ליכס סי6ד שאלהיכ,

 ג' הצליה חתר הבשר להדיח נוהגין דלכתחלה הרמ"א דעת :תשובה
 וטהגין אחת. פעם רק דדי חדש ופרי הרש"ל ודעתפעמים,

 שעליו. והמלח הדם בידים היטבשמשפשפין
 ? עס6ע ססוקל 65חל סספוד ע5 סנ35ס סנטי 3סטסוס עותר 06 . וטאלהיג.

 השפוד על הצלי לכתחלה להשהות דאסור וש"ך הט"ז דעת :תשוכה
 אפרינן האש על שמונח זמן דכל ' מהאש, שהוסרלאחר

 הבשר יחזור או מהאש שהוסר אחר כן שאין מה פולטו, כךכבולעו
 השפוד. מןויבלע

 % וו5יחס נ5י בסר ע3יו סכ35ס סטפוד ס3 דינו )נס : שאלהיד.

 בלי בשר עליו ונצלו השפוד להתיר דהמנהג המחבר  דעו2 :ר2,צי:נה
 בשפוד אמרינן דלא אסור, דלכתחלה הרמ"א ודעת ומליחה

 מרובה הפסד דבאין הטיז ודעת : מותר בדיעבד אבל פולטו, כךכבולעו
 דיעבד. אפילו דאוסר רש"ל לדעת לחושיש

 555ומ עומר 06 )נ3יחס, ג5י בסר פעס ע3יו סכ35ס ספוך : שאלהטו
 ? נ)ו3ח ט65 6חל 3טי מעס עודע3יו

 אם אלא נמלח שלא אחר בשר הזה השפוד על לצלות אסור .ון,צובה
 ; נשרף שהקש במה די ולא גדול, ליבון מקודם מלבנוכן

 יא( תקנה, לו אין עץ, של הוח השפודואם
 כ3יו 55ו כן ו6חר י5יחס ב3י 3סי ע3יו סג35ס ספוד : קטאלהטז.

 ? עידס 5יבון 633 6חר3סר
 דפו, פלט וכבר נמלח הופוד על כך אחר שנצלה הבשר 8ם .תשוכה

 השפוד וגם פולסו, כך דכבולעו מרובה, בהפסד הבשרמותר
 בשר אח'כ צלו אם אבל , מרובה בהפסד ייבון עוד צריך ואץפותר,

 ה,צפוד..יג( ללגן אודכ דצריך וראי נמלחששלא
 ? גמנסי5 כנכ ע3ימס 53י 3טי ע3יי סכ35ס סספוד 06 : שאלהיז.

 באין ולכן דם, איסור בו נבלע דהשפוד התבשיל, לאסור יש :תעיבה
 ע( התבשיל. לאסור יש מרובההפסד

 ? סימר גסר ע5יו 55ו ו6ח"כ 6יקור, נסר פעס ע3יו סכ35ס טפוי : ,טאלהיה.
 אטור מרובה בהפסד חפילו חיסוו, בשר בהשפוד צלו אם :ו2וצובה

 פולטו, גך כבולעו מטעם פקילץ דם באיסור דדוקאהשפוד,
 יד( פולשו. כך כבולעו שייך לא נבלה בשמנוניתאבל

 % מ3ג 5ע6כ5 סספוד ממגו כך ו6מר גטפוד נסר 155 06 : קמ"למתיט.
תשוצה

י ; מ
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 אדש האי ט"1ע(. טש"ם איש(
 פגוש אהיר( וחםיט(
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 הטבחןכור

 לא נמי דהכא מרובה בהפסד אף אסור חלב של התבשיל :תשובה
 סי( פולטו. כך כבולעו זזשייך

 ס6ט 356 כטסו6 ניו5ח ס63 55י גקכין, 5ח0ו7 עוחר 06 : שאלהכ.
 ? 5רכו כ3 עוד כ35סו65

 הסכין דנאסר דמו כל פלט שלא זטן כל צלי לחתוך אסול :תשובה
 צלי שחתכו כל מרובה ובהפסד ; בסכין שנבלע הדם ידיעל

 בבשר בו סולדת שהיד זמן כל מהאש, ובהוסר ; טןתד האש, שאצלרוהמת
 ט'( צדכו. כל נצלה שלח זמן כל הסכיןאוסר

 נקדלס נגע 55ייחו עיעור ונחו7 ט5יח0, נ63 טנ55ס גסל , שאלהכא.
 ? חנסי5 03טיס

 יש מתכות כלי היא הקדרה דאם פוסקים הדבה דעת א( :תשובה
 היא הקדרה ואם : מותר שבתוכה, והתבשיל הקדרה,להגעיל

 מותד. והתבשיל הקדרה, לאסוד יש מרובה הפסד באין אז חרס,של
 חרס, של או מתכות של היא שהקדרה דבין דסוברים פוסקים וישב(

 יז( זו. כסברא להחמיר ויש מרובה בהפסד אף אסורים הקדרה וגםהתבשיל
 טוחר 06 סחיעס, 3סעח ט3י סוורידין נקנו ט65 עוף : שאלהכב.

 ? 5)י)6כ)ו
 לאכול אסוד שחיסה, בשעת בעוף הוורידין נקב לא אם א( :תשובה

 חי בשר לאכול וכן ויצלה, אבד אבר שיחתוך עד צליאפי'
 חם, שהדם ביעה הוורידיז נקבו שלא דכיון וימלח, שיחתוך עדחסור

 בחוטק. כנוט הדם והוי שבשדרה החוטין בכל נבלעהדם
 טליטה בלא חי אפי' לחכלו מתירין. יש הדם, מחוטי הבשד נקר ואםב(

 ; בשר כשאר מליחה ע'י מותר לקדרה וכן כאחד, כולו ואפי' צליה,או
 אפי' או בצלי אפי' נקור ע"י אפי' כאחד לאכול שלא להחמיר נוהגיןוחנו

 י"( מליחה. ע*י אבר אבר בחתיכות אם כיחי,
 ? ככר ע*ג וחחכו נע3ח ט65 55י : שאלהכג.

 מעבר הככד בכל ועבד אודם מראה בככד שיש פי על אף :תשובה
 ן עב הסוהל אפילו מותר, צלייתו חצי נצלה אם מ*םלעבר,
 יט( שרי. נמי ככר בלח שהטוהל הדיןוהוא

 5קנ3 מהחיו כ5י 5חמ עומי 06 ע5ימס, 33י ט515י1 3סי , ש4יממכז4.
 טליאה בלי הגצלה הבשר מן הנושפת השמנונית לקבל אסור :תשובה י עענו סנועפסססענוכיחנ

 כ( צלשתו. כחזי שיצלהעד
שחלה

 ת כ ל הה ר 1 קם
 א"ך 4של,ק( שמפ(
 וש4ך 14,ק פחפהיס( שםות(
 ווויך ט"זנ( יהחם4 יר וטס' דשה, היה פטי4 שץ עיע,1(
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 6חרוכס סדחס סודח 651 ט5ימס, סיכור וססס סכ)ו5ח נסי:

 ? ססעכוכימ 5ק53 מחמיו כ5י 5ממ )וומר 06 655ו, ו6ח*ככ55,
 השמנוניה לקבל תחתיו כלי לתת דמותר פוסקים רובדעת

 כ"( ממנו.הנוטפת
 5ק53 )וומר 06 655ו, ו6ח"כ סרחס נ5י י)ויס ג' ססססנסר

 ?סס)וכוכימ
 ומיהו צלייתו, חצי שצלאו אהר אף השמנרנית לקבלחסור

 בדיעבד.כב( שרי גמור בבשול אף דהא שריבדיעבד
 ? חס מכור 56נ כ)ו5ח ס65 נסר סוכח06

 נג( מליחה. ע"י לקדרה ולא לצלי מותרהבשר
 ? עלוגס יינן סס ועוכח חס מכור 556 ע5יחס 653 נסל כמן 6ס:
 פירש דהדם טהני לא צלי דאף דאפשר מגדים הפרי דעת :תשובה

 בקליפה סגי מרובה זמן הי' לא ואם למקום,ממקום
 כ)וו סחסונ כ;ס נ)וקוס ס6ס 556 נסר 5כ5ומ עומר 06 : שאלהכפ.

 % פכוקנ ס6יכוכ5י

 כלי הנקרא במקום דוקא לצלות דצריך דעת החות דעת א( -תשובה
 ע"ג אבל גחלים, גבי על או השפוד על כגון למליחהמנוקב

 דהוי מיד הבשר נאסר יצאו לא שם מים ישפכו שאם באופן חמהכירה
 בצירו.כנתבשל

 שאינו כלי שייך לא האש דאצל מהרש"ק והגאון אפרים היד 'דעתב(
 שאיב. משאיב דהאשמנוקב

 נטכס נו ס6ופין מגור כ5 555ומ ג)ו5ח ס65 נסל כמן 06 י שאלהל,
 ? )ו6ד חסססו6

 יובלע מים קצת כזה בתנור ישפך שאם לעינים נראה הדבר :השובה
 כלי הוי ודאי כזה ומקום יבש, ישחר והמקום תיכףשם

 כי( וכשר.מנוקב,
 סמכול נחלקימ וננכס מכור 556 קפק5 כ5 ססונחס 6ווז6 : שאלהלא.

 כד סמנול ))חוס סדס וכ5לל )ו3חון, סנטר ר6ק)ויקכד
 ? נ:116;6 ססו6 ס)וקוס כ55ססכעכט

 האווזא לבשל מליחה מועיל שאין דסוברים פוסקים יש א( .תעמבה
 ב"( לבשל" מותד הצליה ואחר מותר, לצלירק

 לחתוך צריך אחד, מקום על רק כולו, חם אינו העוף דאם אומרים וישג(
 ויאכלנה קליפה כדי ממגה למעלה עד ה"ש בה ששלט הזאתההתיכה

 ט( מועט. הפסד רק יש אם אף בבשול מותר והשארצלי,
שאלה

4 4

 ה כ ל ה ה ור ק8
 אחרונים גד( טגדיט ופרי כגפ"ג בו4 יחוח4 להם ביהט(
 טשא סי' "חפגח בפפהי טוגא הסרפל, הר השיטהכא( ב'. טי' אפצל גגיפ האצטפטב(
 אי'. גנפ,4 ועיין א*ריט, יד כו( אום והטשאז הטרטי, הר תשהטת זעא, 814גג(

 :תשובה

 : שאלהכו.

 :תשובה

 : שאלהכז.
 : תשובה-

 שאלהכח.



 שאלהא.
תשובה

 שאלהב.

תשובה

 שאלהג.

 :תשובה

 "ם5ץ3וי
 עץ.סימן

 ן  ול55ות נת5ח ס65 נסי עס עופוח 5)651 תוחר06
 שניהם, נמלהו אם אלא מולייתא שום לעשות איןלכתהלה
 כדין שניהס והודהו העוף, בתוך שנותן הבשר וגם העוףהיינו

 "( יצלה. וחז לקדרה,מליהה
 )סעוף וטניסס 555וח, נסר עס עוף 6311 06נדיכנד,

 ?  ני5תי 65וסנטי(
 שייב,  פישב  רנורש  פותרים, רשביהם  הפוסקים כלדעת

 פולטו.בך ובבולי
 כטיכור וטסו  כי5חו וטניסס 55לוח,  גסי עס עוף ת0665

 ? סורתו 65 6נ5 5קררס,י5יחס
 המלוי ובין העוף בין שניהם, להדיה צריך חבל מותריםשוביהם
 במליהה דם שבלע ע"י הנאסר דמלה משום הצליהלאהר

 ב( בהם.נדבק
 טסו 65 6נ5  ני5סו, וסניסס 555וס,  נסר עס עוף ת65 06 שאלהד

 ? ת5יחסטיכור
 בלע ולא לפלוט טרודים דשניהם דכיון הפוסקים כל דעת :תשובה

 היטב שניהם להדיה צריך אבל מותרים, שניהם צליה,קודם
 ג( בהם. הדבוק הנאסר מלה משום הצליהאהר

 כ?5ת 5י  סיפניס וסנסר 355וח, נסר עס עוף ת65 06 :  שאלהה.
 ? ס)ו5יחס 6חר סווח  16 לירו, כ5 פ5י כנר וסכיףכ55,

 טדוד אין דההיצון משום החיצון, דאוטרים פוסקים יש ח( ןתשתבה
 ד( מפנימי. ובולעלפלוט,

 ואף בצלי, ההיצון אף שדי גונח בכהאי דאף דסוברים פוסקיםוישב(
 כבולעו חמרינן לא דידי' ציר דליכא והיכא צירו כל פלט כברדהעוף
 "( כאהד. באין יהפליסה דהבליעה כיון הכא שאני מ"מ פולטו,כך

 85 336 נ)ו5ח ספניתי ונסר 355וס, נטר עס עוף ע65 06 : שאלה1.
 2 סווח 16 5ילו כ3 פ3ע כנר וסעוף 5%יחס, טיעורקסס

 קודם עוד בהעוף הפנימי דם נבלע המליחה ידי דעל כיון :תשובה
 ולכן יליה, ידי על יוצא איט הדם שוב שם, ונסרךצליה

 ו( מותר. והפנימי נאסרהחיצת
 631 נפ3ח טיפגיס ונסי 553וח, נטל עס פוף ת63 08 : שאלהז.

 ? 5יר פו5ט ועדיין סווח, 65 וסעוף ע5י"ס. סיעייססס
תשובה

 כה ל הה ר 1 קם
 וה*ח "מרש"ל, ארדסי,ד( המשא1(
 פפדים הטי יש"ך, שיץ,ה( דשת והומ פגדיפ שליב(
 הפ"ש בושה סשו1( דשמ חותג(
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 שבעת אף מליחה, ע*י הפנימי מבשר בלע לא שהעוף כיון :תשובה
 הפני8י לדם שאין כיון הפנימי מהבשר העוף בולע בודאיצליה

 פולשין כך  כבולעו אמרינן מקום מכל החיצון, דרך רק לזובמקום
 שרי. נמיוהחיצוו

 וטסס כת5ח סנפכיס ונסל 555ות, געו כס כיף ת3" "ס : שאלהח.
 ? נת5ח 5, כדיין סחי5ון וסכוף וסודמ, ת5יח,טיכול

 שייב מישב דנורא מותר הפנימי הבשר דאף אומרים יש א( :תשובה
 כבולעו או בפנים, להתבלע הדם את מניה ואין מהחיצוןהדם

 י( תיכף. פולטוכך
 ולכן שייב, מישב נורא אמרינן דלא הפנימי דנאסר אומרים וישב(

 דאינו כיון עולטו כך כבולעו אמרינן לא פנימי ולגבי בולע,הפנימי
 ח( בחיצון. הוא מכוסה רק ממש, אשאצל

 וססס נת5ח טנפניס וגטי 555ות נטי כס כוף ת5" "ס : שאיהמ
 כליין סמי5ין וסכוף 5יל, ופו5ט סודח 5" 536 ת5יחס,סיכול

 ? נת5ח5"
 הכ4 אפילו ציר, ופולס הפנימי הודח שלא דאף אומרים יש 8( :השובה

 ס(נאסר.
 י( החיצון. מדם בלע לא ציר, פולט דהפנימי דכיון אומרים וישצ(

 וסעוף כת5מ, 3" ט3פכיס ונטי 355ומ, נטר כס כוף ת5, 06 : עואלהי.
 51" נת5חסחי5ון

 ? ט5יחס טיכול ססס
 ע*י מיד מהחיצון נאסר דהפנימי דסוברים פוטקים יש א( :תשובה

 בשר עזג שנמלח דבשר קי*ל דאנן ואע*ג הצליה, קודםמליחה
 פולטו, כך כבולעו מטעם צליה וכ*ש כך, אחר מליחה מהני נמלחשלח
 טרוד רק פולטו, כד כבולעו שייך לא בפנים שהוא דכיון הכא שאניפ*ם

 ש(אמרינן.
 אף ולכן שולסו, כך כבולעו אמרינן פנימי לגבי דגם אומרים וישב(

 יב( מותר.הפנימי
 ט5 סדין סי6ן : ע4אלהיא.

 תו5ייח"
 ? 33טי5

 העוף למלוח צריך בקדרה, ולבשל מולייתא לעשות רוצה אם :תאהבה
 בפני חחד כל וידיחם לבד. המלוי של והבשד לבדהאיצון

 בלי שנהבשל בשר הוי כן לא דאם שממלא, קודס המליחה אחרעימו
 יג( אתרונה.הדחה

 ססי 65 6נ3 ע5תו, נפני 6חל כ5 וספניהי סחי5ון ת5ח "ס : שאפהיב.
 06 ת65 כך ו6חל סד'חס, 651 סת5וי, קולס ת5יחסטיכו1
 ? ת5יחס סיכול 3יחד כך וססו נסגסי,סעוף

תשובה

 בה ל ה ה קורמ
 רשה הי" טסהם 8י ו*הק0 ר41*0
 יששב וטטא "יש 8יקה אארונים והוב ף וש ) לשח(
 אטיש ה4ע ש*ך, יחט"קק הששך ברשמ 1טיט ג4יט(
 הי*ך בו*ה ישח הש4 וש*דן אש04



 הטבוקשר

תשובה

 שאלהיג.

תשובה

 גדץ והדיחם מהעוף המלוי הפריד מליחה שיעור שאחראף
 הפנימי לאסור דמחמירים פוסקים יש הכי אפילו חתרונה,הרחה

 יד( מנוקב. שאינו בכלי כמולח דהוימשום
 "נ5 )51יחס, טיפור טסו וטניסס וספני)ני, סטי5ון פ5ח06
 נך ו6חל סודחו,65

"51( 
 ז כך ונתגט5ו נסנטי ספוף

 דאין משום הכל אפור הבישול, קודם החיצון צד שהודחאף
 התבשיל ושאר במליחה, הנאסר בו הדבוק המלח נגדס'

  דבוק,  חיסור והוי  בפנים הוח  רהפלת משום לס', מצטרף איןשבקדרה
 העוף נגדם, ס' דיש וחף והעוף, "מלוי כל נגד בקדרה ס'וצריך

 טו( אסורים.והמלוי
 סחי715 )31ח כל ו"חל )31ימס, קודס ננטי ספוף פ5" 06 עיאלהיז?

 ? נךונס15
 שבבשר הדם מפליס אינו שנמלח דהחיצון חומרים יש א( :תשובה

 עצסו, בפני בשר הוא והמלוי כיוןהפנימי
 ולי

 החיצון 8ף
 מרובה בהפסד אבל אחד, מצד רק נמלח דלא כיון מרובה הפסד באיןאסור
 דנמלח כיון לבדו העוף ובשל מהעוף המלוי כך אחר הסיר אס להתיריש
 כלא דהוי אסור, מהעוף שהסירו אחרי המלוי בשל אם אבל ; אחדבצר

 שבתוכו. להמלוי כלל מהני לא החיצון העוף רמליחת כלל,נמלח
 מצד נמלח דאף מרובה, בהפסד אפילו אסור החיצון דחף אומרים וישב(

 ט( להב. לדם מקום שם ואין במלוי סתום הפנימי דצד כיון הוי, לאאחד
 ט3 סדין סי6ך : שאלהמר.

 )נו5יית"
 ? ונ5יס גטר 3)31וי

 דלח אף בשר, עם בצים אפילו ש בצים במולייתח נתן 8ם :תשבה
 שהבצים דכיון יש.לאסור, בדיעבד אף שבפנים, הבשרנמלח

 גסלהו לא ובאם בקדרה. נתבשל כחילו הוי מלצאת, הדם ומעכביםנקרשיט
 יז( אסור. שממלאם, קודם שניהםוהודחו

 ? וילקום עסניס %ס נטו 3פו5יית6 נמן : שאלהמז.
 מותר הכל ולכן הדם, טלהפליס מונעים חעם ועשבים ייקות :תשוכה

בדיעבד.
 ? )51יחס נ5י סנטר וכ35ס55יס,- 3טעת סטפוד פ5 5חתיכס חתיכס גין 553יס ט5 חסיכות כתו : שאלהט.

 להתהר חדש הפרי ודעת גריעבד, אף לאסור הרשד*ם דעת :תשובה
 נפסר הבואר אין אסירים שהבצליס אף מקוח וסכל ;בדיעבד

 וציר דפ לו שיש בשר לענין פולסו כך דככולעו או שאיב, משאיבדנורא
 ש( ס"שיסר. חשור הנחסר דאין שייך, לא נבלה נעשית וחתיכה עצסו,של

מ יב ו
 י = מז ס

 ה כ ל ההמקוד

 ס" פנייפ ושרי א"ישו נשם פוהא חפיי"
 חשש וושע הש"דו ס*ז, ו*ע.

 דשת חש8 שגרמא אה יהוי יט"4,ע( נצ**הניה
 49די4 קשימ( 42דיש סזץיד(



טד "מבץיי

 שח*ס4מן
 ? כע5ח ע65 געוף 53ק 5ספ5 עומר 6ס . שאלהא.
 שלא בהסח בבשר או נמלח שלא בעוף בצק לטפל אסור א( :תשובה .-

!
 שכן וכל לאסור, יש בצלי' ואפי' רכה, שבלילתו אף נמלח

 שלח בבשר בצק הטפל אם ובדיעבד ; מנוקב שאינו ככלי דהויבמליחה,
 בשול דין וכל הפליטה, מונע דזה ג'כ( הבשר יאפי' הכל אסורנמלח,

 4( לו.יש
 או העוף חת לםש1ח לכתחלה אפי' מותר בהמה שומן או אווז בשוסןב(

 ג4 הפליטה. סעכב וחין האש, חצל דנמס נמלחו, שלא הבשראת
 נסלא, שלא בשר עם שנמלח בשר בציר או שנמלח בשר של בצירג(

 נפי דזה נמלחו, שלא הכשר את או העוף את למשוח מותר כןגם
 ג( הפליסה. מעכבאין

 ? נע5ח ע65 נעוף נ5יס 5עפ3 עומר 06 : שאלהב.
 הפליטהן ומעכבין נקרשים בצים דאפשר יעקב המנהת דעת .השובה

 הח שרי, דבויעבד מגדים הפרי ודעת שרי, דקהוטיחה
 אסור.לכתחלה

 ו"מו כע5ח, ס65 גסי 3מוכס סנמנו כנס סנ5י5מס עיקס : שאלהג.
 ? 3עו5 דין 03 יס 06 בח5יס בני ע5 "ו גלוף נמנול נך6וחו
 אף בשול דין כל לה יש *פשטידח* הנקראת כזאת עיסהתטיבה:

 ולכן עבה. שהיח הואיל הדם פליטת דמונעת דגמרא.מדיני
 כן גם צריך אך מותרת, העיסה שבתוכה, הבשר נגד בעיטה ט' ישאם

 ; חסור לעולם הבשר חבל הבשר, מונח ווהיה בסקום נטילה כדיליטול
 הבשר ס' יש אם מרובה דבהפסד אמרינן במים בקדרה דבבשולואעפ*י
 למקום, ממקום בבשר הדס שמה דפירש טפי, גרועה פשטידא מיססותר,

 י ד( מרובה. בהפסד אףואסור

,מ5%%4ל=

 כה ל הממקור
א סממ היע ימיקג( 9יש ח9" 9חה4( א  

 חש את 14ט' יי 9?' 9י ה"ן יזזל4 יוק חר י9קק9



 ותשובהשאלה
 עוקן. לו ויש נגדו הצלע ונשבר צרתא נגלדבדין
 וכן הגלד. נגד השבר שמכוון רק עוקץ בלא אף בזה ""טירהב"א

 מהאחרונים מצאתי ולא בזה להלכה דבריו שהביאו השחריניםהסכימו
 אבאר כאשר בפשיטות בזה להקל נראה לפע"ד ואמנם בזה, קולאשימצאו

 בשעה שמא דחיישינן מטעם הוא בזה שהחמירו האחרונים הנהבעזהשי9ת.
 בדבריהם עיין ניכר. ואינו דנגלד דחזינן כיון הדיאה נקבה אח"כ אושנשבר

 במקומם. האחרונים-של
 חוששין אין 4ושט קוז לו ישב עולח אמר גרסינן, ב' מ"ג בחוליןרהנה

 עולא קסבר ומשני דרוסה, מספק מ"ש  ולעולא ופריך הבריא.שמח
 פי' : פירושים שני בפירש"י עיין הבריא" ובששמא עי"ש. וכו' לס"דא"ח
 חוששין חין הב', והפי' ונתרפא. קרום בו ועלה ניקב שטא חוששין איןא',

 כעולא דלא פוסקים דיש ורא"ש בתוס' עיין דינא ולענין עי"ש. ניקב,שמא
 אפסקא וכן הבריא. שמא חיישינן וממילא לסאד דחוששין קי.ל דאנןטסעם
 מהני ול4 הבריא שמא דחוששין ל"ג סי' ומחבר בטור ביו"דהלכתא
 שמא דחיישינן או מבחוץ, בדיקה לי אין דושט מטעם אובדיקה,

 וש"ך. בט"ז וגם ובב"ח בב"י בסור עי"ש קרום. בו ועלהנתרפא
 וז"ל כעולא. דפסק הרחביץ בשם הביא ד' סי' א"ט בפ' ברא*שאמנם

 ממ"ט ראי' והביא כעילא. פסק זקני נתן ב"ר אליעזר ורבינו :שם
 והא הבריא, שמא חיישינן ולא כשרה אחד בצד בה"כ בעובישנמצא
 ומש"ה שכיחא, וגם לקמן כדמפרש לדבר רגלים דיש משום לס*דדחיישען
 8"ה עולא קסבר דקאמר והגמ' התוס' שפי' כמו היתר מחזקת להמפקינן
 יש הלכה פטק לענין אבל ווהלקת", כמו ולחלק להאריך חשש לאלס*ד
 עי*ש וכו' בה"כ בעובי שנמצא ממחט עלן תיקשי דלח לחלק,לנו
 קוויות. כמה להקשות בעזהשיות מצאתי הרחב=ן בשטת העיוןראחר

 לדבר רגלים ואין שכיחא לז4 ושס אבל הראב"ן מדברי דמשמעא(
 דחין ומלבד שמ, בגם' כדאיתא למימר צריכא ל8 דבנמצא בתחוב,אפי'
 בצד וניקכ הקוץ נתהב דה4 לדבר רגלים יהיו לא דאמחי לכא1ראלהבין
 ה14 וולת לנקוב, שכיח מסילא וכן השני גם דניקב לדבד רגלים ישאחד
 בדבויהפ מפולש וכן קסלר, בד"ה הג'ל א"ט פ' מתוס. משמע האקשה,
 עי*ש. שכיחא, נמי בושס דקוץ אשה, בד"ה ע*ב ל' אהין ד' פ'ביבטות
 .בסברות והיאבקן התוס' יחלקו וה איך מאד וקוה מ"ט. טי' נה"כועיין

 דלא סובר והראב*ן שכיח, בושט דקוץ בפשיטות תססו ותוס'הלוקות,
 כיק דבריג על טובח קשה ב( ? במצישעת מהלוקת כמע" והוחשכיח,
 ובאם ההלשד. סברת נגד יתלוק ומי לחלק, לנו פנין מחלק 8יעדהגמ'

 0מ1 להלוק התלפד בדעת%'

 9ח"
 מזל שותק הי' לא. בודאי הר44*4

יון



מה ותשובהשאלה

 לעולא הגמ' אדמקשה להראב"ן קשה ג( 1 דינא לענין גדולה נ"מ דישכין
 מימרא ג"כ דהיא פגום שנמצא מסכין וכן דאמוראים מימרא דהיאמס*ד

 חולין ברייתא שהיא בבה"כ שנמצא ממחט לעולא לסייעודאסוראים,
 המ"ש כל הברייתא על כלל הגמ' מקשה לא אמאי התם קשה וג*כ ע"בנ'

 הא' מקושי' קצת וגם הנ"ל ב' קושי' מצאתי שוב 4 לעולא הגמ'שמקשה
 פירש"י של הפירושים ב' לפי לדקדק ראיתי ועוו ד( מהד"ת, שו"מבשו"ת

 לשון ולא סתום בלשון הבריא עולא נקט למה קשה הא' לפיב*הבריא*.
 שבק למה הוא, דבר והלא בהיפוך, קויה הב' ולפי' ניקב, שמאמפורש
 מקום הניח אשר הפירושים לב' מקרא לשון ונקס תכמים לשוןעולח

 ? בלשונולטעות
 דבאמת ואומר האחרונה קושי' אתרץ ומקודם הכל לתרץ נלע"דלכן

 לנו להורות הבריא שמא חוששין אין לשון עולא תפס גדולבדקדוק
 לשון נקס הוה דאי נתרפא לשמא ולא ניקב לשמא לא כלל חוששיןדאין
 היישינן ניקב לשמא חשש דיש היכא אבל הו"א ניקב, לשמא חוששיןאין

 חייש דלא למאן ואפי' : וז"ל הנ"ל בסי' הרא"ש למ"ש ינ"מ נתרפאלשמא
 שמא לחוש יש לבד הפנימי בעור תחוב אותו שמוצאין לפי היינובקוץ
 בלא בפנימי נקב כשמוצאין וא"כ עכ"ל, בדיקה, לו ואין ניקב החיצוןגם
 קרום בו עלה שמא משום מהני לח ובדיקה השגי ניקב לשמא חוששיןקוץ

 נתרפא, גם זה בלשון שאיתא הבריא שמא חוששין אין נקט לכןונתרפא
 נתיפח, לשמא א"ח מפורש בלשון נקט הוי ואי נתרפא לשמא חוששיןוחין
 דבעי ונ"מ חייזוגן, ניקב לשמא אבל ל"ח נתרפא דלשמא אמינאהוי

 לא כלל חיישינן דלא והיינו הבריא שמא דא"ח בסתמא קמ-לבדיקה,
 דלא ובמקום נתרפא לשמא חיישינן לא ניקב שמא לחוש דישהיכא

 הג"ל בסי' ברא"ש וכדאיתא בעי לא בדיקה אפי' ניקב לשמאחיישינן
 לשון עולא נקט להאריך שלא וכדי בעי, לא בדיקה אפילו עולאלדעת
 וחייב הבריא, שמא א"ח קצרה, בלשון בדבריו הנ"ל  בל  טמטייקצרה,

 עי"ש. ע"ב, ג' כפסהים קצרה דרך לתימידיו לשנות אדם'
 קי"ל דלא או י"ל כעולא, קי"ל ולא לס"ד דתוששין לדידן ידינא,רז?נה

 מה*ש בפ"ג הרמב"ם פסק וכן חיישינן, נתרפא לשמא ואפי'כעולא

 דאית למאן בדיקה יבעי היישינן ניקב דלשמא כסרמב"ט דלח די"ל שצי
 דלח  כעולא ודלא לקסן, אכתוב וכאשר בחוץ, בדיקה לו יש דושטליה

 דלנתרפא כעולח י'ל נקב מצא ולא דבדק היכצ חבל כלל, בדיקא בעי,
 לדידן וסוכח כיון הרמב"ם כדעת נותנת הסברא ולכאורה איישינן,לא

 תיתי דסהיכי נתדפא, לשמא וגס ניקנ לשמא לכל וחוששין לס"דדחיישינן
 הא על שיטות ב' הביאו אחא, בד"ה כ"ח חולין בתוס' אמנס ביניהם,לחלק
 אין נקב בספק דאף רש"י דעת מבפנים, חלא מבהוץ בדיקה לו איןדושט
 יש נקב לספק אבל בדיקה לו אין דלדרוסה סובר והריב"ח בויקה,לו
 .8בריא" של הפירושים דב' כתב סקי"ח ל"ג בסי' הגד*א ר28ה נדק8,ש

 לו ח, ושט בפי' ודיב*א, דש"י 9ל א"ל 9יטות דיהי נהא ת~אאשיל
נויקה



 ותשובתשאלה

םייקה
 טששי

 מבחוץ בדיקה לו און דושס ריב"א כשיטת אויא יי "נע,
 ואוששין כעולא קייל דלח אנן ריל בעיכ בדיקה יש לנקב חסל לט*ד,רק

 גתרפא. לשמא היישינן דלדידן דצ"ל פוכה בדיקה מהני הא והתםלס*ד
 חין פמילח מבחוז בדיקה לושט חין נקב לענין דגם רש*י לעף'חבל

 בלא"ה גם דהא נתרפא, לשמא דחיישינן כעולח סול דלא לדידןו~סחח
 לו און ממילא לניקב דחו14שין וכיון לנקב מבהוז בדיקה לו אין"ושט
 לוא. לחוש לנו מנין נחרפן שמא לסברת הוכחה לנו דחין וכיוןמדיקה,
 שאני דבה"כ כעולא, דקי"ל דבה*כ מהא והרא-ש ראב"ן ראית נטתרת דבזחוטתב
 ביאור, ביתר עכשל מבחוז, בדיקה לו אין בושט טשא"כ מבחוץ, בריקה ישדשם
 הנ*ל הגר"8 מקושית הראב"ן דעת לתרץ צ"ל בע"כ לפי"ז וא'כ היטב,ע55*ש
 וא"כ נקב לענין טבחוץ בדיקה לו יש דושס הריב"א כפי' אלא כפירש"י ס"לדלא
 ושפיר נתרפא, לשמא דחיישינן ע"כ לושט, כעולאוחוששין קיי'ל דלא נאמראם

 ובאמת הנר"א. קושית ממנו וסרה נתרפא לשמא חיישינן לא דשם מבה*כהקשו
 הרא"ש וא"כ הנ"ל, כהריב"א דפוסק ג' סי' בהשוחם ברא"ש מפורשמשטע

 מבה"כ. ראיה הביא שפירלשיטהו
 שכיה הוא ניקב שמא דחשש האמת, והוא מכרעת, הדעת בודאי י"רזענה

 שכיח על דהארי כיון דרוסה מספק גרע ולא חתוס' כסברתושכיח
 גם שינקב שכיח אחד פצד וניקכ הקוץ שנתחב כיון וה"נ שדרס,הוא
 ויתרפא קרום ויעלה שינקב שכיח לא זה ונתרפא ניקב לשמא אבלהשני,
 לזה. רחי' ואאצ מאד פשוסה סברה וזאת כלל, ניכר יהא שלא עדכלו
 אפשר דהכא דהתוס' א' בקושיא לעיל שהקשיתי מה א*ש הי' לפי"זוא"כ
 אין אהא בד"ה הנ*ל השוחט פ' התוס' בדברי יגם רש"י כשיטתדנקטו
 נקב לענין גם מבחוץ בדיקה לושט דאין עי"ש( ס*ל כמאן משםהכרע
 שניח ודאי ווה לנקב דחיישינן רק הנ"ל וכהגר*א ל~ח נתרפא לשמהוא*כ
 כהריב*א רס*ל כנ"ל צ"ל בע"כ הראב*ן אבל שכיול הושט דנקיבת כתבולכן

 לח וזה חיי'צינן נתרפ8 לשמא דחוששין, ט*ל אי ובע'כ בויקה, ישדלנקב
 וסתורצת ושכיח לדבר רנלים דההם מס*ד, לחלק יש וק~פירשכיח

 הראשונה.קושיח
 בדעת דהנה והוא, והג' הב' קוויהא ג*כ בהנ'ל לתרץ אנאעכשיו

 גם אם לעחו, הוא איך להסתפק יש כעולח, דפסק הנ"לחראב"ז
 דס*ל 18 בעי. לא בדיקה ואפילו כלל הוששין דאין כעולא סשלבכולה
 מובריו מיכה נראה אמנם חייש, לח נתרפא לומא רק בעי  עכ*פדבדיקה
 ביי בודאי בדיקה אבל כעולש, פסק ובזה הייש לא נתרפא  לשפאדרק

 בעי לא דבדיקה סבה*כ זאת היא ראי' וסאי לוווט, מב8*כ ראוהפדהביא
 בבויקוג מיר* דכשרה בברייתא דנקט אתד מצד ניקב דבהיכ האדל~א
 דזפ דאי' נראה ועוד בדיקה, בעי דבבה*כ מ*ח בסי' הפוסקיםוודעת
 דאפי מטיק ה' סי' שוהטין בהכל והרא*ש כהדאב*ן, 8כא פסקהרא*ו
 קיץ ישב עדיף לצ ובווחי גויקה, כעי ט*ם וחזקה ארובא דסמכינןבמקום
 ' בעי ליעתם דאחינ איו בדיקה,  בעי ובודאי בכ"ם וזחקה מרובאבושט

 זחהשזף אלח "%ש. לא מזישא דלומא בזה רק סעולא פסקף ולאבדיקה
להדייות



%ו ותשובהשאלה

 טן ולכן והראב"ן, ח%א"6 %6עא פן פי' דלא ל*ג סי' בטרלהדרישה
 אור. יוכון דרך איזה ונראה והדרישה ה6ור י6ר4 להפיאההכרח

 ורו3 הבריא, שמא %*ח בוווט קוץ לו ישב עולא אמר י הטור לשעוזון
 הבריא ופירש"י הבריא. שמא חוששין אלא כותיה רלא פסקוהפוסקים

 בדיקה לו יש ושט למ*ר בדיקה וצריך בחרבותיהן חותן וברח מלשיןניקב
 לי' וחוי ופתרפא ניקב שסא בריא מלשון הבריא מפרשין ויש נקב.אגל
 נ6לא ספק הר*ז הרמב"ם 4כ,כ קרום, ואי4ו בווש מכה מחמת שעלהקרום
 וכו'. ודוקא נראה ואינו הנקב במקום קרום ועלה הושט נלק3דשפא

 הסנים ולזה כשר, ענין ובכל התחוב בקוץ אפי' רא"ח כעולא פמק4הראב"ן
 כעולא פסק והדאב"ן וז*ל כ' בס"ק הפרישה וכתב עכ"ל. זיל, הרא"שא"א
 ניקב שמפרש כפירש"י הבריא פי' סובר קוהר"א צ"ל כשר, ענין ובכלוכו'
 הבריא פי' סובר שהוא לפרש אין אבל וכשרה, לניקב חוששין דאיןואמר
 וצריך חיישינן לניקב אבל חיישינן לא להבריא קאמר דא"כ בריאלשון
 בדיקה אפי' דמשמע וכשרה חוששין אין סתמא קאמר ומאי לנקבבדיקה
 הפוסקים דרוב לפסקא דראב"ן פסקא בין נ"מ יהי' לא דא*כ ועודאיצ,
 כרש"י עולא רברי מפרש הוא א*ו נקב, לשון הבריא דפי' פירש"ילפי
 בדיקה דאפי' בדעתס כן לומר דא*א כתבתי וכבר עכ'ל. כעולא,ופסק
 פי' וריביח בדם המלוכלך צואר בדין לעיל הטור מרכתב נ*ל יעודאשצ
 בושט החחוב קוץ זה בדין גס סול דהטור ס"ד ואי כלל, בדיקהשאיצ
 פסק ,והראב"ן מפרש והי' מזה שתיק הוי לא בדיקה רא*צ הראב4ןבדעת
 ועור חוששין. ואין .בלשון סתם מסתם הוי ולא כלל' בדיקה וא*צכעולא
 %ט הראב"ן( לרעת )ר*ל לדבריו ואפי' זה בסי' כתב הטור דהאנראה
 בודאי וא*כ ע"כ. כולו ניקב דודאי טרפה בודאי בחוץ דם קורט עליויש
 ולדעת בריקה, דגעי בבה"כ מ*ח בסי' גופא הטור שפטק כמו בדיקהצריך.

 בוצ"ך ועיין ע"ז, חולק שום שם הטור הביא ולא שוים שניהםהרשב"ן
 בדעח ס"ל דהטור מוכח ראמרן הני מכל ע*כ אלא ל*ב, סשק מ*ח0י'

 והדיוקיס ; היישיגן לח דלנתרפח רק אלח בריקה, דבעי והראב*ןהרא"ש
 היא, כך הטור רכונת ליישב נ"ל כן, ס"ל דלא מהסור ה6רישהשדייק
 שמא חוש,צין אלא כותי' דלא פסקו הפוסקים דרוב כתב דמתתלהטשוס
 חוששין מדינא בוראי א*כ כנ*ל פירושים ב' יש דבהבריא והביאהצייא,
 שמח והיישינן הפירושים כשני בודאי להחמיר יש ובדאורייחח הבייא,שמש

 ראין כע4לא פסק והראבין הביא וע*ז מהני, לח בדיקה ואפ*'-גהרפא
 אפי' ר"ל ענין, בכל א*כ חוושין, אין סדינא הר4נב*ן לדעת וא"כאוו%שין

 ח"שיק לניקב אבל נתדפא לשמא הוששין דחין בראורייתא לומר החמידחם
 אין שתפרש שפן גכל והכונה ענין", .בכל וויש כשי, בבדיקה עכ8פח3ל

 פנים בשו"ת חה*כ מצחתי שוב בבריקה. רוקא אבל כור, הואאוושין,
 שכמבתי כפו השור דברי גיכ ופי' הפיישה על ג"כ שהשיג ח' סי'מאירות

 בזה. ה"טב ודוק ובו', שבונתי וברוךשךיש,
 ה%נו נעוי8, דפטקי תואבין היא*ש יליש שתשי יתממשרםפ

 בדיקה, ובע* הייש*ק לניקב אבל גתד46ג ,לשפא החשיק.1ל1
-, 

-
יעבר-



י..%4
 יתשובחשאלה

 שליח ל8 בוווס קוץ לו דישב הראב"ן שכתב מה מתורץ דבזה כתבתייכבר
 י שכיח. לא בודאי נתרפא שמא חששהיינו

 הוכחתי כבר גופא לעולא אבל והראב"ן, הרא"ש בדעת יק י"ל 4זאבל
 כלל חושש דאינו היינו הבריא שמא א"ח סתום לשון מדנקטלעיל

 בזה א"כ בעי, לא נמי בדיקה ואפי' נתרפא, לשמא ולא ניקב לשמאלא
 גופא דלעולח משום לעיל שהבאתי והג' הב' קושי' גם ומתורצתא"ש
 אליבי' לתרז הגמ' מצי ולא דרוסה מספק מ"ש ולעולא הגמ' פריךשפיר
 תקשה דא*כ הראבזן, כחילוק ושכיח לדבר רגלים דיש דרוסה ססקדשאני
 וכג*ל, כן לחלק יש ודאי בזה נתרפא לשמא חושש אינו דעולא במהתינח
 בדיקה ואפי' לניקב ג"כ חושש אינו הא עולא אבל ל"ש, נתרפאדשמא
 חששה ולא חושש, אינו ושכיח לדבר רגלים יש בודאי נקב ולחשש בעילא

 מובן דממילא לס"ד אעח סובר דעולא קמוקי אמאי ולחלק להאריךהגמ'
 דלגקב לדינא לדידן אבל עולא. לדעת כן לומר אנו דמוכרחיםכנ'ל,
 דעולא הא ודאי ביה מס"ד כלל קשה לא א"כ לס"ד דחיישינן כמוחיישינן

 יש ולזה דעולא, כוותי' לפסוק יש בזה נתרפא לשמא חיישינן דלאס"ל
 ומיושבות נכונים הראב*ן דברי וא"כ ל"ח, נתרפא דלשמא מבה"כהוכחה

 עליו שדקדקנו הקושיותכל
 קי*ל דלא והרמב'ם הרי"ף דעת בדבר שיטות דשלש הנ"ל מכל לנוריפנ(1

 ודעת כלל, בדיקה טהני ולא חיישינן נתרפן לשמא ואףכעולא
 אבל בדיקה, מהני ולא ניקב לשמא והיישינן כעולא קי*ל דלא ג"כהתוס'
 לו אין דלושט רק חיישינן, לא נתרפא דלשמא נתרפא שפא מטעםלא

 בשחר התוס' דעת ובין והרמב"ם הרי"ף דעת בין ונ"מ מבחוץ.בדיקה
 לצד חוץ מצד שניקב היכא גופא בושט אפי' או בדיקה, דמהניאבריט
 נתרפא לשמא דחיישינן משום בדיקה מהני לא והרמב"ם הרי"ף לרעתפנים,
 בעור בושט רק ג"כ היא הרמב"ם דעת גפ דדלמא הכרע איו דבזה)אלא
 חדש קרום ולכן אדום דההיצון משום והוא נתרפא לשמא תיישינןהחיצון
 אימ ולכן בהוש, כידוע ישן קרום מן בהשתנות קצת אדום מסתמאהוא
 ובה*כ בריאה כמו אדומים דאינם איברים בשאר חבל נתרפא, אםניכר

 לשמא חיישינן לא בודחי השתנות בהם ונראה בהם ניכר חדשדקרוס
 דבה*כ משום לבה"כ מושט הרא*ש לחילוק צריכים אנו אין ובזהנתרפא,

 טהני חוש קרום ניכר דשם משום ניהח בפעוטו אלא ; עבים  עורותהם
 התוס' לדעח אבל יבין,( והמשכיל בזה להחריך רצוני ואיןהאהרונים, והקשי קושיות כמה בזה ומחורץ הרמבאם, בדעת ברור נ*ל וזהובדיקה,
 מבויץ בדיקה יש %שט דגם חהראב"ן הרח"ש שלישית ודעת , בדיקהמהני
 - דברי בודאי ולדינא נתרפא. לשמא כלל חיישיגן דלח משום בדיקהומהני
 קך"ל, כתתייהו שיהי', שעם מחיזה יהי' בדיקה, פהני לא בושט קוץ% גישי והתום' והרמב"ם הרי"ף לדעת הן דעכ"פ, כען נכונים, והש*עהב"י

 לגבייהו, יחיד הראב"ן דעתוז~ה
 18יא גרקאא חכגט איבוים בששו עסא הדין הארו לגרר ינו י9חבצנם

 שלן לנו שידוע היטא )וכגק קוץ ' % טהט ע*י אחד עורדגיקב
מקג



 'מי ות*בה*אלה
 חוששין אי נ*א( כבסימן לפנינו שניקב וכגון הפנימיים מאיברים אחדאג
 כדפסקינן לריאה י9 ודאי בדיקה דהא נתרפא לשמא והיינו הבריאלשמא
 חוששין אי שלמה, כשהיא בדיקה לה מהני בייאה מחס דאפי' ל*וגסי'
 בזה החריך ל*ו בסי' להלב"ש מצאתי באמת והנה לא. או נתרפאלשמא
 לפע"ד נראה ולא בדיקה, מהני דלא להחמיר וחוכך ברור דבר העלהולא

 בעזהשי"ת. אגאר כאשרדבריו
 נתרפא לשמא כלל חיישינן דלא טוכח והרא"ש התוס' לדעת בודאיהנה

 לנקב בדיקה מהני דלושט הוכיחו והרא"ש התוס' דהא בושט,אפי'
 ניקב דאם לה, משכתת היכי כשר, בל"ז זה דניקב דקי"ל מהאמבחוץ
 דרשא אליבא לתרץ ודתקו החיצון, גם ניקב שמא לחוש ישמבפנים

 זה ניקב קוץ ע*י נמי לה סשכחת לדידהו הא משמע חולי ע"ידמיירי
 ע"כ אלא נתרפא, לשמא ליחוש וקשה מבחוץ, בדיקה ע"י ומיירי ?הבלא

 באופן מקרוב עתה שבלעו באופן דמיירי לומר ואין ל"ח, נתרפאדלשמא
 עיאש( בסופו, למחט בד"ה ל"ו שבת )כתוס' נתרפא לשמא לחושדאין
 ע"י לרשאי דלוקמי עי"ש( איתא, ד"ה כ"ח )חולין התוס' כתבו אמאידא"כ
 יקשה נמי לדידהו א"כ מיירי, האופנים דבכל משום וע"כ דוחק, הואחולי
 כן לומר א"8 ועוד מקרוב. שבלעו בידוע אלא האופנימ, בכל מיירי לאהח

 מבחוץ בדיקה לו יש ושט חי אלחנן הר"ר בשמ שם הקשה התוט' דהאבתוס',
 ונימא שחיט נקב במקום ודלמא בשרא אכיל היכי ור"מ פריך מחי8*כ
 חשוא ס"ל דתוס' ס"ד ואי שם, לתרז ודחקי בדיקה, ע"י חכילד4וה
 ולא ונתרפא קוץ ע"י מכבר נקב נעשה דלמא קושיא, מאי נתרפא,דשמא
 מופח שם ומהרא"ש נתרפא דשמא הששא דל*ל דצ"ל וע*כ בדיקה.מהני
 דלא למאן ואפי' : שם מדכתב נתרפא, דשטא חששא דל"ל בפירושג"כ
 ניקב החיצון גם שמא לחוש יש בפנימי נקב כשמוצאין אבל בקוץ,תיש
 רש"י בדעת וגם ודו*ק, נתרפח, שמא חששא דל,ל מוכח בדיקה, לוואין
 לעיקר ס*ל דדש"י ראי' ונ"ל הבריא. של לשונות בהני ס"ל איך להסתפקיש

 מצ*א ח5י' בהמסס דלכן ל"ו בשבונ מדפי' ניקב, לשון הבריא דיחמאכלשון
 דחיישינן ס"ל ואי עי"ש, סתימה, זו ואין טאד דק שהוופן לפיסופה

 )ועי' נתדפא שמא חתשינן הא דסתימה טעמא בלאו בלא'ה הלאפיפא,
 דברי.רש"י לתרץ ר"י בשם כתבו שם דהתוס' רק י*ב( ס"ק מ"ח סי'בת"ש
 וחיכ הכי; ס*ל לא בעצמו רש"י אבל עייש, נחרפא, שמא דתיישינןטשום

 נתרפא, לשטא ל*ח- בדיקה לח דאית בריאה הנ"ל פוסקיס ל"גילוידיי
 או בנפיחה לה ובדק קוץ או מחט ע"י בפנינו החיצון עוי ניקב אם481כ

 נחרפח. לשטא חיישינן ולח נשרהבפושרין

 לשמא בושט דח*וו והרי"ף הרמב*ם לדעה רק לדון לנונשת*ר*
 קשה לדידהו והנה וכנ"ל, בריאה לדעתם לדון יש האיך -טתרפא,

 2' ובדף עשב מ*ב ד' א'ט בפי' בחידושיו הר*ב*א שהקשה 8הבודאי

 נתרפא לשפח דל"ה מוכא בע"כ בדיקה לה דסהני בריאג .שנמצא טחט8א
 אי ריאם דשאני י*ג ס*ק לשג בסי' הת*ש שתידץ כפו לדידהו צ*לוגקךג
 על לדע יש ולפעשד היטג, עי*ש סרכא, טעלה היתע וט*רפאה ניקג48א88

תי'



 ותטיבהשאלה
 כתג הא רשי' 'ולשיטת רש"י, לשיטת' זה תירוץ כתב הת"ש  דהא וה,תי'
 נקבים אותם ובאמת סרכא, לעלות ראוים שאינם נקבים דיוצ א"ט בפ'הר"ן

 כשמוצאין אלא כורה, סרבא בהם עלה כשלא אפי' סרכא, לעלותשראוים
 סרכא, מעלים שאינם נקבים מאותן הוא ודלמא חותו יודעים אנו חיןנקב
 נקב אי ידעינן דאילו וכיון שי"ש, הספק, מפני מטרפא נקב בכלולכן
 חינם נקבים שאותן בע*כ דריאה בחתוכי כרקי"ל טרפה הריאה אתהמחט
 נם פאעט תירוז ולפעד"נ נתרפא, לשמא להו לחוש וא"כ סרכא,מעלים
 במראה, שלא נקב על בדיקה ל"ל האיבדים בכל דודאי משום הרמב"ם,לדעת
 הורן וראית חזק, שאינו דק קרום ועלה נתרפא שסח חיישינןובוד"י
 שכתב מה לפי שאני בריאה אבל ניכר, ואינו השסח כל בשוהתופסת
 הקרום ונקרע הריאה נפחו אם אומרים יש ב', בסעי' ל"ו בסי'הרמ"א
 י"ב סי' פא"ט הד"ח הביאו הסברא הלבוש ובהצר טרפה, הנפיחהמחמת
 נקרע ולכך וחלש דק קרום בו ועלה שם הי' נקב דאמרינן משום מ"וס"ק

 הרי ע"כ, טרפה ונסתם קרום בו ועלתה ניקב וקי"ל נפיחה, ע"יעכשיו
 כשנפחוה וו~ן נפיחה, ע"י מתקרע בריאה מכה מחמת שעולה קרוםדטבע
 מתקרעים היו דש"כ ונתרפא הקרומים נקבו שלא בבירור מירה נתקרעולא
 ובין דהת"ש לטעסא בין שיהי' איך יהי' לפע"ד, ברור וזה הרוח, יוצאוהי'

 נתדפא. לשמא חיישינן לא בריאה השיטות דלכל מוכח דידילטעמא
 בנעים ובנה בזה כן גם שנסתפק בסק"ד לץ בסי' להל"ש רחיתי זהרק

 יש חס ונרחה דבריו, להביא ההכרח מן לכן להחמיר, בזהגרולים
 הגששר*י על הוא בנינו יסודות הנה הישר, שכל בחינת כור לפי קיוםלהם
 ולא הכיס וגיקב מחט בו שנמצא וקורקבן : הצחשר"י וז"ל טרפות, אלובר*פ
 דחיישינן בושט כמו )ר"ל הבדיא שמא חיישינן ולא כשיה הקורקבןניקב
 והוי עכ שהוח לפי לעיל( שהבאתי כמו ע*ב מ"ג ד' בסוגיא הבריאשמא
 בריאה שנמצא מחס וכמו אחד דמצד הכוסות בית בעובי שנמצא מהטכמו
 חהר טעס ושי לושט, דמו ולא עבין שהן לפי וטעמא כשוה, מנקבאולא
 דפעיח דאחדי טעמא החנו מבחוץ ניכר שאע ומה חיישינן ודאי ושטדגבי
 בקורקכן וכן בה"כ בעובי הנמצח מחט אבל לאחודי', המחט חוזרתבי'

 הלביו וכתגו ע"כ, לחהוריו, ולש .לחוץ אותן דחין והסשקין האוכליןחדרבה
 התוס' כשיטת )וזהו החזירה, מי לחוז דגיקב איתח אם דמשיה ור"לוו*ל,

 באע בבקי הובש פסק הג"א דהרי וקשה בטפוך1 שיתבאר ר"ת בשםוהר48ש
 ג*כ דריאה משוס טרפה זה כנגד שלא זה הקרומים ב' נקפודבריאה
 שגמוא דע"י לושט דסי הא לענין נ"כ וח"כ לושס, ודמי ופשטאגפדא
 ירחם גלשו12 הסעןן מ"מ גזה לדחוק שיש וחף לאהורי', המחטחוורת
 על רק התירוז אותו כתב ולא כלל, ריאה הזכיר לא ב' דבתירוזגהדיח
 להשצה ויש עיישן הראשון תירוץ רק כתב לא בדיאה אבל וקורקבן,ביה*כ
 פושט טחר  משך דקין והשה דקיופי ל*ב טיק מ*ח בסי. הש*ך כ' הדיגזה
 גדיאה מש8*כ דקין שהם בושט דפש-ה כתג  ואיך צ"ו, בייי החדשובן
 שלאפ איא 88 בריאה שגמיא דמחש בש*פ ד8מרינן הא מפרו דהנ"את=ל
 18יעיוסי4 יז8ק סרהשה גבשך הסאי שנמצא היינו בנפיהה, בדיקה להפהני

 וםהא.



טת ותשובהששלה

 והמ8ם עבה כולה שהריאה משום להבריא בריאא דלשח שפי כתבובש
 טשא"כ הקרומים, את נקגה שמא מייו לא מ9*ה סהקרומים הרבהרחוק
 היסא בריאה ולפי'ו הג*ח. דברי בביאור ברוד נ"ל כן דק, שהואבושס
 מושט יותר דקים דהם מושט ב6כ"ש טרפה מחס ע"י ניקב אחדיקרום
 דאפי' בריאה כ"ש לנתרפא דחיישינן בדיקה מהני דלא בושטומדחזיק
 דבריו על להושיב פסקא פסקא אביא דבריו )ויתר עכ*ל, מהני, לאבדיקה
 מחט בה שנמצא בדיחה מיירי דהג"א מ"ש הגה וכו'(, אני עפרבמח"כ
 ל14 הוי לא האי כי דכל ופוסקים, בש*ס במשמע אינו זה סהקרומיםדחוק
 הלב*ש שהביא כמו מיירי ענין דבכל פשמע אלא לטתום ופוסקיםלש"ס
 לנידן דמ"מ אלא לקרומים, סמוך נמצא חפי' דמהרי היש"ש אתגופא
 ל"ד סי' א"ט פ' דבד*ח משום נכוניס, דבריו בהיץ נמצא דהמחטדידן
 דהסברח כתבו, ת"ה בשם כ"ב ס'ק מ"ח בסי' והש"ך הלבוש, בשם קם"הס"ק
 כ"א דקותו מפני באחד לסבוך להמהט א"א דקים שהקרומים דהיכאהיא

 בקצתו נאחו הקוץ או המחי בעבים אבל דקים, ווהקרומים היכאבשניהם
 בקורקבן דהא ותדע תיצון, של במקצת אפי' לעמוד ויוכל לאט לאטוהולך
 האיצון מעור משהו רק נשאר ולא והחיצון הפנימי כשניקב אפי'ובה"כ
 ולכן מעט, מעס הולך לאחוז מקום להמחט דיש כיון ובע"כ דכשר,קי"ל
 הקנה של הסמפון דרך המחט הולך דבשלמה דקי"ל כיון בריאה, מחטג"כ
 יכול שהוא עד לאט לאט הולך ואח'כ הריאה בבשר לאהוז מקום למחטויש

 ובה*כ, בקורקבן כמו אותו מנקב ואינו החיצון עוד אצל אפי' גיכלעמוד
 ואפי' וקורקבן לבה*כ בזה דמי דריחה הגאשרא דברי א"ש מש"הוכנ"ל,
 מאוז הפחט דנתחב היכא אבל הנ"ל. כהלב"ש ודלא הקרומים אצל הסהטנמצה
 לדעת וא*כ הקרומים, בשני נאחז שהוא לושט דמי אז לאחוז טקום לוואין

 לוווט. דמי מבחוץ הוא דהמחט היכא נכונים הלביש דברי בזההגחשר*י
 דעת דנראה בריאה, הנ"ל הג*א הלוק לאהוז ח"ח לדינא 1מאמנם

 דבבה"ס מ'ח בסי' הפוסקיס כדעת דס"ל נחמר אם נכוניםהג"א
 בטור ועיין טרפה, בדק לא ואם מבחוץ לבדוק צריך חחד .מצד נתחבאם
 צריך מ"מ לבה"כ דמי דריאה חף בריאה הכא נמי איו מש"ה הנ"לסי'

 בבה*ב, כמו סדפה חתוכה שמיא כגון בבריקה א"א ואס מ2חוולבדוק
 הנ*ל בסי' וע"ן טרפה, סבאוז בדק לא חם הנשל והטור הישב*אודעת
 מצ*א בנתחב דבבה*כ שם והדא"11 הרמב"ם לדעת אבל הרשביא, בשטגבאי
 ' טרפה ח5שי דדיאה גחהוכה קשה גודאי וא*כ סבחוץ, כלל לבדוקא-צ

 פביה"ס  ו1אני רהשה לשיטתם ציל ובע*כ לב48כ, דסי דדהשה גשמרשם
 בשלמח קואע אכתי א'כ לביה"כ, דמי ולא 8=9ינן דקים דקרומיה-ימתוך
 כחלוק י*אה דוואנ* לחלק צריך ובעיכ מתדפא, שמא ניאיע בשראמאי
 כלל היישינן ולא דידי כמלדק 18 בסופו, ס*ט סי' ב"ש*ש ועי?אתיאג
 הרטב*ט כדעת בזזשם מיא בסי' 4רסץא פסק וכבד נתרפא, ש8א.גריאה
 ד8'י4פרשמק1

 נתרפא לשסא מיישינן לח דג1"זםת בנ*ל צ"ל וגע*כ לבייק,
 4תרפא לשמש חיישיבן לא בן"שאג מב1יז הטחט שגפצש אשי' י4טש קפאש*כ
 בהפ*מ. קו*פ בגדיקם זיאנשרוששיר .-

עוד



זג?

 ותשובהשאלה

 גמד4 לא דריאה דס"ל הפוסקים שאר אולם . וז"ל הלב"ש שם נתבערך
 התוס' מדברי שהוא הג"א של ב' לתירוץ ולפי"ז זה, רסי'וכמ"ש

 האחרונים בדברי והובא נ' ד' פא"ט ר"ת בשם פוסקים ושארוהרא"ש
 דהי' איתא אם דבביה"כ משום לביה"כ, ושט בין לחלק שכתבו מ"חבטי'
 לחוץ כלל עדיין ניקב לא אא"כ לאחוריה, המחט החייר מי לחוץנקוב

 דגם י"ל א"כ עי"ש לאחורי' המחט החזירה בי' דפעיא בושטמשא"כ
 איתא אם נייחא מינח דריאה כיון כלל ל"ח נתרפא בלא לניקב אפי'בריאה
 קצת וכדעת ל"צ בנפיחה בדיקה ואפי' לאחורי' החזיר מי לחוץדנקוב
 אלא איבו דכ"ז אלא עי"ש, בדיקה בלי בדיעבד להכשיר בזהפוסקים
 דניקב איתא דאי משום בבה"כ דמתירין הוא בהא תחוב, עדייןכשהמחט
 דידעינן לפנינו, המחט אין כבר אם אבל לאחורי', המחט החזיר מילחוץ
 בכה"ג תיישינן לנתרפא ואפי' לחדץ ניקב שמא חיישינן ודאי לאחוריודחזר
 מהני לא בדיקה ואף וכו איתא דאם סברא דליכא כיון לושט ממשדדמי
 הפוסקים ברוב עיקר שהוא נראה זה ותירוז כעולא, דלא דקי"ללדידן

 ע"י מכשרי בריאה במחט הסימן דבסיף נהי וא"כ מ"ח סי'ובאחרונים
 נקב מוצאין שאנו כאן משא"כ כפנינו, עדיין דהמחט כיון היינונפיחה
 מחט ע"י שנעשה לתלות יש אם אף עאו מחט ע"י מכבר שנעשהוידוע
 ל"ג בסי' כמבואר להבריא חיישינן בכה". אף דבושט בודאי ידועואין
 לפנינו ואינו ס"ס( מענין  שפלפלו שה באחרונים ועי"ש בסק"ח, עי"שבש"ך
 כל כתב היטב ובעיון בדקדוק שלא ולפעד"נ עכ"ל, מהני, לא בדיקהאפי'

 דהנה וברורים הם כך דברים של ועיקרן מונח במקומו וכבודוהדברים,
 טרפה דבושט זה כנגד שלא זה בניקב הגמ' מחלק ע"א מ"ג דףבגמ'

 לי' גמדא רוח בי ופעי' בי' דאכלה ושם משום הוא כשרובקורקבן
 קאי כדקאי נייח דמינח קורקבן הדדי בהדי דמנהדדין זמנין לי'ופשטא
 גדול דכלל גדול, בדיוק מדויקת הגמ של ומלה מלה כל ובודאיעי"ש,
 לחוץ או לחלל שינקב עד פוסלים אינם חלל להם שיש האיברים בכלהוא
 ולחוץ לתלל ניקב אינו ואחד אחד כל הא זה כנגד שלא זה בניקבוא"כ
 אף בי' ופעי' דאכלה כיון חיישינן ושט גבי רק חברו, על מגיןוכ"א

 הושט נפשט דעתה משום הוא שלכנ"ז זה דניקב חזינן שחיטהדלאחר
 דחכלה דע"י אפשר מחיים אבל זה, כנגד זה הנקבים מכוונים אינםלארכו
 הנקבים ונתכוונו הושט נתכווץ היינו לי' גמדא שם כפירש"י וצועקתבי'
 בזה תלוי והעיקר לחוץ, והן לחלל הן הנקב פתוח הי' ואז זה כנגדזה

 קורקבן אבל לי', גמדא של פי שהוא עצמו את לכווץ הושט שטבעבמה
 כנגד זה הנקבים שיתכוובו וא"א עצמו, את לכעץ בטבעו ואין נייחמינח
 לה אית נמי הריאה דטבע סובר י"ג בסי' הג"א והנה כשרהו להכיזה
 ופשטא לי' גמדא _קול ומשמעת משקה מיני כל ששואבת דע"י הושטטבע
 מכווני וח"כ הכיווץ טבע נמי לה אית וא"כ כן, מפורש דכתב עיישלי'

 השיג זה בסי' הב"י אבל כנ"ז, שלא זה בניקב דטריפה סאל ולכןאהדדי
 ואנו לי' ופששא לי' גמדח והיינו הכיווץ טבע לה יש דריאה המ"שעליו
מינח אינ" דריחה סודה הב*י ודאי זה והיינו, עי"ש, כן, שאינו בחושרואים



טט ותשובהשאלה

 שהיא להיפוך מורה והחוש אינו ודאי זה שהרי כקורקבן נייחמינח
 בריאה שנמצא מחט גבי ט א פ' בר"ן מפורש הוא וכן תמיי,מתנועעת
 אחרונים בשאר מפורש וכן ל"ו סעי' זה סי' בת"ש ועיין אבל,בד"ה
 זה הנקבים שיתרמו ד"ענין ס"ל הב"י רק הב"י יכהיש לא זהוחלילה
 זה ניקב ולכן לריאה, אין וזה בושט, כמו הכווץ טבע בעינן זהכנגד
 גם בקורקבן כמו בריאה הנייחא מקום סי אבל עדעתן כשרה כנ"זשלא
 אם במחט לקורקבן ושט בין שמחלק ת הר' וחלוק לה, דאי, בודאיהב"י
 ע"י ודאי דושט תליא, בנעגוע ורק הכווץ בטבע תלוי אינו לא אוחוזר

 אבל המחט, שחוזר הוא בטבע לכן ג"כ בודאי מתנועע לי' וגמדאדפשטא
 נייח דמינח הגמ' לשון וכדיוק הנענוע וטבע הכווץ טכע לו שאיןקורקבן
 סבע בודאי שמתנענעת בה מודי דכ"ע בריאה וא"כ חוזר, המחטאין

 וא"כ בר"ן שם מפורש וכן הושט, כדרך לאהורי' המחט את חוזרהנענוע
 שמא חוששין אין אמאי לדוכתא הקושי' וחזרה לושט ריאה בזה דמילכ"ע
 חזר דלמא לפנינו המחט בדאיתא יאפילו הריאה את המחטניקב

 של זה בחלוק מפורש ום בתב סקי"ח מ"ח סי בש"ך ועייןלאחורי',
 לי' ופשטא לי' וגמדא בי' ופעיא בי' דאכלה ושס גבי אבל בזה"להר"ת
 עכ"ל וכו' למיחש איכא תמיד מתנועע שהוא דכיון א"ט ר"פ ש"סכדאמר
 מחוש, להתנועע הוא הריאה דטבע בררתי וכבר מתנועע, לשון דתפסהרי

 קשה וא"כ בושט, כמו למיחש איכא ג"כ הכא הרי וכנ"ל, ומהר"ןמהפוסקים
 כדעת ר"ת של זה לתירוץ גם צ"ל ובע"כ לריאה, בדיקה מהניאמאי
 וכנ.ל סרכא מעלה הי' דא"כ לנתרפא חיישינן לא דבריאה והת"שהיש"ש
 במחכ"ת. הנ"ל הלב"ש של הדברים כל מזה בטלו וא"כ למאד, ברורוזה
 בזה פוסקים קצת וכדעת ל"צ בנפיחה בדיקה ואפי' שכתב מה יהרגם

 נאמר אם חף דודאי המה, בדקדוק שלא דבריו וכו', מ"חבסי'
 דמ"מ ודאי זה אבל נפיחה, בדיקת דא"צ בת"ש שהובא פוסקיס קצתכדעת
 ובין שלימה בין נימ מאי  ראלת"ה היר,  ומומוש  מראה ע"י בדיקהבעי

 בדיקה א"צ בדיקה דא"צ הפוסקים לדעת בבה"כ מ"ה בסי משא"כחתוכה,
 שחני לעיל כמש"כ צ"ל ובע"כ מבה"כ, ריאה מ"ש קשה אכתי וא"ככלל,
 מהני מאי בשלמה ויקשה בדיקה, ובעי לניקב חיישינן דקין שקרומי'ריאה
 ניקב הי' אי דבריאה לחלק אנחנו מו4חים וע"כ נתרפא, דלמאבדיקה
 גם מוכרח ממילא וא"כ היד, ומשמוש במראה ניכר והי' סרכא מעלההי'
 הת*ק1. בשם וכנ"ל סרכא מעלה הי' דא"כ לנתרפא, חיישינן דלא זו שיטהלפי

 כסברת ג"כ מושט ריאה לחלק דס"ל י"ל הג"א יגם עיי יירנראה
 בחילוק הראשון בתירוץ שהזכיר ומה וכנ"ל, הג"ל והת"שהיש"ש

 יש בריאה דנם דמלתא לרוחא רק זה כתב בריאה, גם לדקים עביםשבין
 א*נו וכי אחר, טעם להביא להג"א דל"ל הוא דכן לך ותדע זה,חלוק
 צ*ל ובע*כ איברים, לשחרי ושט בין . לחלק שהביא הראשון הטעםמספיק
 להבריא חיישינן לא נמי דבהמסס ר"ת לדעת האחר טעם להביאדהוכרח

 לדעת לדעתו יקשה וא"כ אחר, גטעם לחלק מש"ה והוכרח דק, שעורואף
  דפעיא לושט דמי דריאה ס"ל הא גופא הגאשר"י ולדעת מריאה, מ"שר"ת
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 וכנ"ל, דר"ת אליבא סלקא לא נמי הראשון ותירוץ לי', וגמדאבי'
 והת"ש, היש*ש כחלוק מושט ריאה לחלק לדעתו כן גם לומר צריךובע"כ

ודו"ק.
 לבהשכ ושט בין לתלק ג' תי עוד יש אכן : וז"ל הלב"ש עידרכיעב

 דדוקא י"ב ס"ק מ"ח סי' בת"ש הובא והד"ן מדברי-הדשב"אוהוא
 הי' שלא לעין שנראה עד כלל ניכר מקומו יהי' ולא שיבריא אפשרבושט
 מששה דלקת מקומו ונעשה ניכר כשנתרפא בה"כ אבל מעולם, נקבשם
 מקום אין אדום החיצון שעור לפי דבושט הסבירו אחרונים וקצתל"ה,

 סקי*ג ל"ג בסי' הת"ש דין הוליד אלו והר"ן הרשב"א ומדברי ניכר,הרפואה
 דנתרפא איתא דאם לנתדפא, ול"ח בדיקה מהני בדיאה במחט גםדמה"ט
 עי"וו, מכה מחמת שעלה בקרום משתנות פני' שהי' או סרכא שםהי'

 בדיקה מהני אפ"ה לפנינו המחט וא"ן אחד קרום ניקב כבר אפי'ולפי"ז
 ע,ז, לסמוך כלל א"א דלדעתי איברא קרום, ולא סרכא נראה שלאכיון

 דמש"ה האחרונים שהסבירו מה לפי ואדדבה לביה"כ ריאה לדמותדמנ"ל
 התחתון הקרום גם הרי א"כ אדום שהוא משום הרפואה ניכד איןבושט
 היח אדומה הריאה כל וגם סומקא, כאהינא דהוא בש.ס אמרינןדריאה
 והרשב"א הר"ן דברי נפרש אם ואפי' סקי"ד, ש"ך עיין העליון, הקרוםאפי'

 לדמות מנ"ל מ"מ הוא, כך בה"כ וטבע הוא כך הושט דטבעכפשוטו
 הביא י"ג ס"ק ל"ג סי' שם הת"ש והרי לושט, דמי דלמא לביה-כריאה

 משום ואי לפני(, הספר עואין לריאה ושט מדמי בחידושיו עצמושהרשב"א
 ורוב ר"ת כתי' או הא' כתי' ס"ל אולי בריאה, מהט מכשירין למהדאאכ

 זאת דעושה מבואר מ"ח סי' גופא הת"ש דמדברי ותו ס'ל, הכיהפוסקים
 עדחן המחט אא"כ בבה"כ להכשיד ש~א ר"ת דדעת כיון דדינא,לספיקא
 אין הנ"ל הלב"ש שכתב האלו הדברים כל באמת הנה עכ"ל, עי4שתחוב,
 הרשב"א את ראה שלא בעבוד להמחבר גרם זה כי עליהם, להשיב הצודךמן

 ובדף עולא אמר בד"ה מ"ג דף בהרשביא המעיין יבאמת בחדושיו,בעצמו
 לא דבריאה המקומות בשני מפורש שכתב בדבדיו ידאה מתט ד"הנ"א

 לח בושס דגם ס"ל גופי' דהרשב"א אמת הן כלל, לנתרפאחישינן
 בריאה לשיטתי' דהרשב"א ל"ג בסי' התב"ש כתב וע"ו , לנהדפאהמשינן
 לא בווצט דגם והיינו לריאה, ושס דמי וא"כ עי"ש נקב בלא סרכאדיש

 חלוקה נקב, בלא סרכא דאין כרש"י דס"ל לדידן משא"כ לנתרפא,חיישינן
 חיישינן לא בריאה אבל לנתרפח חחשינן דבושט והינו מושט,ריאה

 ההש ובאמת לנתרפא, חיישינן לא דלריאה לכו"ע זה עכ*פ אבללנתרפא,
 והב' הא' כתי' לתרז הלבוש ומש"כ בריאה, מחט של הקושיאפהמת
 דבריחה והת*9 היש"ש כדעת רק לתרץ אנו מוכרחים דלכ"ע כתבתיכבר
 ר*ת דלדעת גיכ הוכתהי כנר הר"ת כתי' הלב"ש שכתב ומה לנתרפא,ל"ח

 לנתרפשע חיישינן לא דבריאה והיש"ש הת*ש כתי' רק לתלק ג"כ אנומוכרחים
 חוזרת דמתנענעח משומדהריאה לאחורי' דחוזרת הסברא י"ל ג'כ דבריא"משים
 רק אל*בי' לומר ג*ס מוירח ע"כ וא"ל ניח, דמינה לביה"כ דמי ולאלחחיריי

הו'
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 לפנינו המחט אין אפי' וא"כ לנתרפא, כלל ל"ח דבריאה והת'ש היש"שתי'
 הנ"ל, כהלב"ש ודלא לנתרפא, היישינןלא

 כדברי ג"כ כתב מ"ס סי' א"ט פ*' ביש"ש והנה : וו*ל שם כתבעוד
 דאם משום בשלמה, כשר לשפולי סמוך המחט אפי' דבריאההת"ש

 רק התיר דלא אפשר ומ"מ ציי"ש' סרכא, שפ הי' ונתרפא דניקבאיתא
 ותו אמר, מי אהד קרום שניקב כל אבל נקבו, לא הקרומים ג'כשעדיין
 הוא הוכחתו עיקר הרי קאמר הפנימי קרום בניקב דגם נימא אםדאפי'

 שהמחט מיירי הא והתם בכה"ג, חפי' סשמע בריאה מחט סתמאמדמכשרינן
 ששני היכא בריאה מחט דבר סוף שמענו, לא לפנינו כשאינו אבללפנינו,
 היש"ש, וכדברי בדיקה מהני לקרומים סמוך המהט אפי. שלמיםהקרומים

 ע,י ספק )או מבחוץ מחט ע-י החיצון שניקב או הפנימי ניקב אםאבל
 ולרשב"א אסור ודאי ר"ת דלשיטת לדינא, צ"ע לפנינו המהט כשאיןמחט(
 הנה עכ"ל, מהני, לא דבדיקה אפשר וא"כ שנתבאר, וכמו ידענו לאור*ן
 כשהמחט מיירי דהוא היש"ש בדברי במש"כ דכריו את להבין זכיתילא

 היש"ש סברת דהא מאד, תמוה הוא שמענו לא לפנינו כשאינו אבללפנינו
 ומה ניכר, והי' סרכא, מעלה הי' ניקב הי' דאם איתא דאם משוםהיה
 הריאה טבע הוא אטו לפנינו, אינו שהמהט ובין לפנינו שהמחט ביןלי

 אינו לפנינו המחט וכשאין סרכא מעלה נקב ע"י ונעשה לפנינו מהטכשיש
 לפנינו סרכא דאין כיון ברור אלא שחר, לו שאין דבר זהו סרכא,מעלה
 קרום בה הי' דלא היא גרולה הוכחה שלמה, שהיא נסיחה ע"י עתהורואין

 שהסחס בין לחלק כלל שייך לא דבריאה הוכחתי דכבר ועודובתרפא.
 תמיד מתנענעת רהיא כיון לריאה, ושט דמי דבזה לפנינו שאינו אולפנינו
 וכדעת קרום ולא סרכא מעלה הי' ניקב הי' דאם רק הוא ההיתרועיקר
 דכבר אסור, ודאי דלר"ת במש"כ דבריו ג"כ בטלו ובזה והתב"ש,היששש
 גם וא.כ והת"ש, היש"וע כחלוק לחלק אנו מוכדחיס לר"ת דגםהוכחתי
 לא דבריאה מפורש כתב הרשב"א וכן סותרת, ודאי בדיקה ע"ילד"ת

 לעיל. וכמ"ש כהרשב"א דסיל מוכח ג"כ וסהר"ן בדיקה, וסהגי לנתרפאהיישינן
 חוץ מצד או אחד בקרום הריאה דנקבה ה*כא חפי' לדינא רברסךף
 מבעיח לא בבדיקה, כשרה לב"ע מבפנים או הנ*ל הלב"ש וכציור-

 היא וכן לגתרפא חיישינן לא בושס דגם והראבין והדאזש התוס'לשיטת
 חיישינן דלושט הראשונים יתר לדעת ואפי' בריאה, כששב הרשב"א.דעת

 לשמח חיישינן דלא מודים המה בדיאה אבל חיישינן, בושט דוקאלנתרפא,
 כל אשר דנהורא העסודא ה*ה האחרונים גדולי עיז העידו כאשרבתרפ48
 הגאון בדורו והיחיד יש*ש, בעל הגאון הוא בפסקיו עליו נשען ישראלבית

 ולדידאו כמוהו, שאין נוב*י הגאון עליו העיד כחשר ת"ש, בעלהנדול
 הלב*ש ג*כ שהביא הכו"פ וכן לנתרפא, חיישינן לא דבריאה להופופישא
 הפוסקיס גדויי של מודאי מוציא הלב"ש של ספיקא אין בודאי כדעתם,ס*ל

 בסחכתה'ר הלביש שדברי לסדי הוכההי וכאשד והאחדונים,הראשונים
 עור נקב אם בסחט דאפיי לדיגא תצא כלל, סקום להט חין הוהבפקום
 וכשיכ גפיהה ייי  בדיזה סהני 48"ל הלב"9 9ל יבציוד הריא" שלהחיצון
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 במעשה כ"ג בס"ק ל"ט בסי' הט"ז לדעת זולת פושרים, מים בדיקתע'י
 גם בדיקה, מהני דלא שם שהחמיר הריאה על מונח חד דק עצםשנמצא
 בדיקה מהני לח בריאה מחט דגם לש-טתי' הט'ז אולם להחמיר, ישבנ"ד
 יבסי' מפורש כן שם כתב וכאשר בבדיקה, בקיאין לא דאנן ומשוםלדידן,
 בדיקה מהני בריאה במחט וגם עליו חולקים האחרונים שאר אמנםל*ו,
 באה כשהיתה אולם בה"מ בנ"ד גם להקל יש לדידן אפי' לדבריהםא"כ

 הלב"ש נגד דאופן בזה להקל מסתפינא הייתי לידי כזוהוראה
 דבאמת עוקץ, עם אפי נגדו הצלע ונשבר בנגלד בנ"ד, בחופןאבל

 וראי זה אין דהא העוקץ, מן הגלד יבא לא שמא ספק עודיש
 האחרונים הסכימו נגלד בלא דהא הריאה את ינקב השבר שלדהעוקץ
 בנגלד אפי' וא'כ הריאה, לנקיבת א"ח עוקץ עם שבר דאפי' נ"דבסי'
 בודאי דמי זה והדי חולי, מן או העוקץ מן אם הוא ספק עדייןהריאה
 מחמת הנקב אם מכיר הי' לא ואם ד' סעי' מ'ח סי בש"ע דאיתאלמה
 האחדונים, כדכתבו ס"ס משום להקל תולין חולי מחמת הוא אם אוקוץ
 דכוותי', נמי והכא עי"ש מאיברים, א' ניקב לא ושמא חולי, ע"ישמא
 האחרונים כל הסכימו הא והתם השני, עור ניקב לא ושמא חולי ע"ישמא
 למאן אפי' ועוד להקל, יש ה"נ וא"כ עי"ש, כהט"ז, דלא המחברלדעת

 בקיאין לא דאנן משום בדיקה, מהני לא דהתם משום י"ל התם,דמחמיר
 כבר ולנתרפא בדיקה, מהני הא הכא אבל הפנימיים האיברים כלבבדיקת

 חיישינן, דלאהוכחתי
 היבנים דעת חות לשמוע אני ורוצה להקל דיש נלפע"ד טעמי הנימכל

 שליט"אהגאוגים
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