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 יירש ערוך משלחן ולמצשהו להלכה והיתר חיסור ודיני כללי כל בקרבוא:יי ומשי-

 ההלכהע "מקור עס שבאחרונים, אחרון עד ובתראי קדטאי ה8יסקיט ונלדש"1
 המקיף ארוך "פרוזדור"  ועם ופוסקים, ערוך בשלהן מקורם אתה5גחן
 בסדר ססודר ונמ.ק". טעמי* יסודותי', עם הלכח נל הלקי א8 ו8נתתומברד
 דעה, שביורה הפימנימ כי על וקל, צח ובסגנון נמרץ, בקוור נשךפע אףיסא
 היושבים ובעיי-הוראה רכנים בשביי נועד יתשן"ה" .ין14לדץבדרך
 ההיכות פסקי עקרי כ4 על נכון ובטדר קצרה בדרך יתיר - מדין עיכבר
 ראשוגיס - הפיסקים בספרי החפיש מעליהם ילהקל והיתד, איסור ניוג*

 על יעמוד ורוצים להודאה, המתעחדים הישיבוח תימידי י12בילאשתרוניט*

 -הז: יגי' "יי"וא
 אי ' סמ'ךק4

%8א%יי
 3:%3%"םמיי8'85ה*ש שלישיספר

 תע"מע המו( 3וי ..

 "י4יושמי(ן? 1(י,-ו(ן  " ושלש וששים מגות שבעמנ*ל

 ידי על ונסירניקט
 ראזענבערנ יה'טפ י מאהאב

ר-
 אאסט. טפ-י"חפ-ע-א, ח"י8 יאחיד

 לעברית(. היוה"ק )כעתיק זצלה"ה יוול -הורהברגאון

 ק.א ן *ו(י(א*אחמ י-

 א ברר" 4ב
 יןיי*-י*י" ץמלב*ףי ר' של בדפו6נדכם
לפשקוערצייןשניש

8יש יי. ן ~שז,ז,ץק הו,-3חפ01ק 8 5 ש  ןש



המכמות
ג*נ

 ה-
 תרצ"גי מנהדת, ט"ך טבת,
 ולתהלוע לשס מפורסם המובהקן הבחון הרבכבור

 ווץ4שע כמאירי מוה*ר כש"ת וכף, האשכולותחיש
 סאסס. ספיינגפיעיך' דעיי יאב'ד שיים"איי*אזענבערג

 כהוגן. ובידידות בכבודאהדשכ*ת
 מליהה של דץמבהן* כנרך היקר ספרו את קבלתי רבהבאהבה

 כבקסת בהם עיוני שמתי מיוחדת לב ובתשוסת רב וגשונג י~חלב,וגשר
 טדורה, לו ומשבתו ברורה, בשפה מדבר גאונו הרר כי וראיתיכתה*ר,
 ראשונים הפוסקים דברי כל וקבז לקט ודעת טצם ובטוב רבהובחבמה
 לרבנן להועיל ותשובה" "שאלה בדרך וסדרס דהלבתא, אליבאגשחרוניס

 וההורחאן הלמוד לתועלת מאד הוא טוב כי לפעלו אני משבחולתלמידיהון.
 דבר מבקש וכל וגדולים, מלכים שלהן על להעלות היקר ספרו הואוראף
 חפץ. ודברי טוב כל בספרו ימצא הלכה זוד'

 מספיו החלקים יתר את גם ולהוציא הרבים 8ת לזכות בעזרו ד'יהי
 הרבה. וחכמתו תורתו מאור רבים ויהנו המבחן", עבורהיקר

 סרובה, גהוקוה ודוש"ת ונפש פלב חסברכוידידו

 עמפיראמאיר
 לובלין. דקשק ו-9מאב-ד

--

ב"ה.
 המפורסם הגאיו יהיב תער4בתץ עי המבדה" כורשפר

 חכמה הקודמים, כאחיו הנהו, ראזענבערנ נ"י ידישע ה*ררפוק
 ושן ההוראה במקצוע כיו אשר ד:ןעלכדיץ במינן. בפלאות יהד,ים85גה
 מ8ד. "תועלתרבה

 הרבני. לסחנור מרובה ברכה ציורה כזה ספר מ5צתבכנפי
 תרצ"ו. תמוז,כ"ב

 צ'רלמאדן' ליביהרדא
 במרביא, בכוינת הבילל ירב קעשנוב דקיאב'י

 ששצי שו*ת יהווה", "גבול שו"ת : הספרים)8חבר
 יחודהן* *לב לבן "מערכי יב", "הגיוןמלבנון",

 לאאבטיצט ורצכנוזיו'?בק -.*י*ס.-פ

 ונשו%"ב חמסשיע

 12*.4י



הסכמות
 אברהם הרב : המה הלא מפירסמים, שלם וצרילןמנאוני
 "2ראיג לארץ הראטי )הרב יצלה"ה, קוק הכהןיצהק
 הרב  מירושלים, ~צלה"ה, זאנענפעלר, חיים ירסףהרב
 הירשענזאן חיים הרב מטבריא, יצלה"ה קליערםמשה
 טוואלאזין, יצלה"ה שאפירא הרב מהאבאקען,זצלה"ה
 ויאשי והמפורממים הנדולים הנאונים להייםויבדלו

 הרב מווילנא, שלים*א גראדזענסקי הרבמתיבתות:
 מישיבת שליט*א פינקעל הרב ממעלז, שייפ"אבלאך
 כווארשא. ראב"ר טליט"א, כהנא רור שלמה הרבמר,
 ראפאפורפ הרב מכערלין, שלים"א פראנקמורמערהרב

 מכערלין, שליפ"א רדיינביעריג ר"ר הרב מירושלים,שלש"א
 הם* אה כ"ה ומשבחים מהללים יכולם המכחן",אגנריש םפרי של הראשוום בהחלקים כבר נדפמו ועור,יעור

 דעה יורה על שמועד לספר אותו רמאשרים המבחן","כור
 חניכישהוראה בשביל ונם יבעלי-הוראה, רבניםבשביל
 והיתף. איסור בהוראת .סמיכה" לקבלהחפצים

 שומ?נתי ומכתבייתהלה הסכמית הרבה עוד אתינטצאים
 מפירסמים יראשי4ישיבית רבים מובהקים מנאוניםביאים
 "4 הבאים. בחלקים אי"ה יורפסו תבל, קצותמכל

המחבר.

 חדש.ת המבטאת שתי להדפיס וחיתי חלק, ידף שסעגר העמוד לדיציא "לא בכדי*4
 נאגב, וצדיק הדי שפת האדיד, סהגאק אהה, , אתי הנסצאות הוגותמו"אמשת

 רישיגת ת-ס לוגלץ דעיר אב-ד "דו' מי וצלה"ה, שי8יויא כאשיןא פמתר"רבש*ת
 גשיבאש גסדישת הביל ודב קעשמג יק-ק אב-ד "ייט-א, שץיילכשאהו לי נאייוי(י גא4*ח השלבע והחב4 והטפןוסס, המוגהק העציס, מהגאק - ודינית י לוגליןאגגו
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מפר

 המבחןכור
והוא

 ומשיבשואל
 יורה ערוך משלחן וימעשה, להלכה והיתר איסור ודיני כללי כל בקרבויכיל
 ההיכה" "סקור עם שבאחרונים, אחרון עד ובתראי קדמאי הפוסקים וכלדעה,
 המקיף ארוך "פרוודור" ועם ופוסקים, ערוך בשלהן מקורם אתהםציין
 בסדר מסודר ונמוקי'. טעמי' יסודותי', עם הלכה כל חלקי את ומנתחומברר
 דעהג שביורה הסימנים כי על וקל, צח ובסגנון נמרץ, בקצור נעיס, אףיפה
 היושבים ובעלייהוראה יבנים בשביי ניעי יתשיבה"4 "שאלהבדרך
 ההלכות פסקי עקרי כל על נכון ובסדר קצרה בדרך לחזור - מדין עללבר
 ראשיבים - הפוסקיס בספרי החפוש מעליהם ולהקל והיתר, איסור ניב;ב

 על לעמוד ורוצים להוראה, המתעתדים הישיבות תלמידי ובשבילוןקרוניש
 45דץ2םי. בכדיהמבחן

 ימיהיכנןץ"*

-'וך של'טימפר

 ת14 ח ל "

 תערובותהלכות
 ותשובות"4 "שאלות ושלש וששים מאות שבעמכיל

-----  
 ידי על ונסדרנלקט

 יאזענבפרנ יהוספ מאירהרב
 מאסם. מפריננמיעלר, דעיר ד יאברם

 לעברית(. הזיה"ק )מעתיק זצלה"ה יודל יהודהבהגאון

--4יסע4א14~4--

בילגורייא
 ורינבערנ שלכ~וץ ר' של גד1סנדפס

לפ"קוןן*%"ןשנת

- - - - - " --4"ש ---י
 נמוחנץ4ש "1 פח"01קן



 דעתגלוי
 ינעו ש5א לתלמידים מעד איננו הזההמפר
 כי ואחרורם, ראשונים - ופוסקים ש"ם5למוד

 ימשש :אשר דירם כקצורי ימששו כאלהתלמידים
 לא ילעולם האמת* אור לו נוגה ולא באפלההעור
 לאותם הוא נועד אכ5 2 לאמהו הד'ן להםיתכרר
 הגם בדברי ההלכות את שלמרו הישיבותבחורי

 לעמקי כבר ו*רדו ערוך, ושלחן ובמורוהראשונים,
 הספר יהי' כאלה לתלמידים : מקורן עלההלכות

 על להעלות עליהם להק5 גדולה להועלתהזה
 מדר על בקצרה ולהזור ההלכה, תוכןזכרונם
 השאלות ע5 נכונית תשוכות לתת "דעו למעןלמודם,
 המבהן על טיעמדו כשעה הזאת, לההלכהדעטייכות
 נם : והיתר אימור בהוראת "סמיכה"לקבל
 כמא על כבר היושבים ובע5י*הוראהלרבנים
 הנאמר לחמש למפתח הזה הממר ישמשהרבנות
 עיון בלי כי הדורות, חכמי וספרי בועשובותבזה
 ולהורית לדו7 אין הדכרים, ומקור הועשוכהבניף
 כאשר יצאו, נאמן ממקור אם אף הלקומיםמפי
 ודור. דור כל חכמי זה על הרעישוכבר

המחכרי -י 4 - 4 - - -
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 המבהן תעייבי" הלכתכהי
 חמרובוינ להלכותפרוזדור

 הכנסו מרם לרעהנ תלמיד לכל הנחוצים)הכילים
 תערובית*. הלכית ללמוד יוםף" *ביההלפרקלין

 בפרוזדור עצמך_הת,ן

 לטרקלין"* שתכגסגדי

 ז ממרונ1ת סלגות גחלקת ח~קיס 4אס : שאלה%.
 : חלקים לה' נתלקת  תערובות הלכות :תשובה

 תערובות. ע"י האיסור התהוות אופןא4
 בטעם. שבטל ואיסור ברוב שבטל איסורב(
 האיסור טעם יתבטל אופן באיזהנן
 האיסור, טעם נתבטל שכבר אף בס', בטלים שאינםאיסוריםד(

 באלף. אפילו בטלים שאינםואיסורים
 היתר. לידי תבא איסור שתערובות אפשר ידיהם הדרכים4שעלה(

 תערובות. ע"י האיטור התהוות אופן א,.חלק
 תכר131ת, כ'י ס6יסור סתס11ת 15מ1 : שאלהב.

 כי~
' 

 כעיקריע "טעם אמרינן שבתורה האיסורים דבכל לן, ק"מא :תשובה
 האיסור דטע[ אמרינן, בהיתרו איסור נתערב דאם :המנו

 ואוסר איסור, של כעיקרו איסור של טעמו עי"ז ונחשב ההיתר בכלנתפשס
 התערובות. כל אתעי"ז

 מלטרף סיתר *6ין סל לסכלל ככיקר' ד*עעס ס:לל סומר מס : שאיהג
 'ל6יס1ר*

 היתר "אין שבתורה האיסורים דבכל ג"כ לן יקיימח "ף :ועשובה
 סותר זה אין מקום מכל ונזיר(, בקדזחים )לבד לאיסור"מצטרף

 א4 דאם הוא, פירושו לאיסור" סצטרף ד"היתר כעיקרן ד"טעם להדיןכלל

 הואע הדין אז, מזהן זה בלעו ולא ביחד ח~ב זית וחצי בשר זית חציחבל
 הןב. של כולו כוית אכל כחילו שנחשבינהו להאיסור משלים ההיתרדאין
 אחתן בבת ענבים זית וחצי לחם זית הצי אכל דאם כן, הדין בנזירורק
 דשם משום לאיסווע ההיתר דמצטרף כן הדין בקדשים וכן עליוןיוקה
 פירושו מיקר", "טעם אבל , האחרים האיסורים בכל לא אבל המורה,ד*בתה
 עיין אוסר הזה יהטעם האיסורו שהוסר אחרי חף ההימר בכל עצמופתפשפ החיסוי דטעם אמרינן, בההיתרו טעמא ויהיב להיתר שנפל דאיסורשוא,

 התערובוחנ כלחת
~פיא

.=-



 בנדקןןקומ תערובות יהלכ:תפרוזרורכדר24
 דמאן להיות דיכול בזה, זה תלוים אינם האלה הכללים שניולפי"ז,

 דיהיתר משום כעיקר" "טעם לי' לית לאיסור" מצסרף "היתר לי'דאית
 ואף איסור, של ממשו עכ"פ שם שיש מפני לי', חמירא לאיסור"מצטרף
 כעיקר", ב"טעם משא"כ לאיסור, מצטרף ההיתר מ"מ שלם כזית בושאין
 יכול גיסא, ולאידך , בלבד טעם רק איסור של ממש שום בההיתר איןהלא

 לאיסור", מצטרף ר"היתר הדין לי' לית כעיקר" "טעם לי' דאית דמאןיהיות,
 משא"כ הכוית, בכל מתפשט האיסור שטגם מפני לי', חמירא כעיקר"ד*סעם

 ז"ל(. הרמב"ן בשם צ"ט תולין )רשב"א, לאיסור". מצטרףב"היתר

 ס61 גמ!ח 536 כסס.תר, גכלע נ"כ ס6י0ור 50 !טמסו נ!פו 6ס :שאלהד.
 נס ס,ס ט5נוו, 3ככי כיכר ס6'כו כ6ופ, ססיחר 3ת!ךס6יסור

 סיר, 60 ס5 .טטע:ו" רק כקר56זס
 והס:-

 די5ס6 16 כעיקר', *טעס נו0וס ס!6
 1 כל4'סיר 50 תכ:0ו מ0!ס ס!ה 6ס!ר וק ;עיקך', .טעס מקדי 55זס

 . הפוסקים מחלוקת יש הזה בדין :תשובה
 האחד4 יש: כעיקר" "טעם גווני דתרי היא, רש"י דעתא(

 כנון, איסור, ממשות שום בלא בלבד הטעם רק מהאיסור בההיתר נבלע,4לא

 יהשני, נ הבשר טע0 עי"1 בל:ו מ והמ במים, טרפה בשר בשל אוששרה
 עצמו, בפני ניכר אינו אבל בהה.תר ננלע האיסור של שממשו באופןחף

 של וגופו טממשו דאף כשרה, בבשר שנבלי ?מן טרפה בשרגגון1

 עצמו, בפני ניכר אינו סור הא הלא סיף, סוף מ"מ, בהבשר, נכנסהשומן

 הפויל( את השוכר )ר"פ והמרדני , ממשו ולא טעמו ג"כ מקריולכן
 רש"י, דלדעת עוד מוסיפים אסורות( מאכלות סהלכות )רפט"ו מיימוניוהגהות

 הוח האיסור אפילו ניבר, ואינו ההיתר בתוך האיסור גוף שנמוחכל
 מטשו מקדי לא מ"מ פרס, אכילת בכדי כזית ממנו שיש עד כ"נהרבה

 האיסור. של סעמירק
 ונופו ממשו בההיתר בשנבלע דאף בחדא נרש"י לי' סבירא הרמבשם42

 של טעמו רק מקרי לא עצמו, 3פני ניכ- אינו אם מ"מ האיסור.של

 9ד נ"כ הרבה הוא האיסור דאם בחדא לי' ופליגא ממשו ול8האיסור

 של וגופו ממשו מקרי אז פרס, (בילת בכדי כזית בההיתר ממנושיש
 הפוסקיפי רוב דעת ג"כ היי וזאההאיסור

 בההיתר, נבלע האיסור של וממשו גופו דבאם פוטקים ועוד הרשכ"א דעתנ(

 האיסור. שי ממשו משום אסור אלא כגיקר', .טעם תו מקרי לאאז

 ס61 סתורס מ: ;כתורס, סחיס!ייו נכ5 י6ס!- כטיקי'.סעס שאלהד4
 1 תדרככ, רק 16ל6סור,

 : דרבוותא פלוגתא יש בזה :רעשוננד:/ו
 מן איסורו אין נעיקר" ד"סעם ורמב"ם דש"י דעתא(ש

 "שעל4 את )כהשוכי ע"ז ב0ם' חו"ל שאמרו וזהו סדרבנן, אלאהתורה
 התורוע סן אסור שאינו דמשום עליו", ליקין *אין סמשו ולא שטעמודכ"

 ממיר מקרחי כעיקר" "סעם דילפינן וחע"ג , סלקות עאז חייביםאין

 היאע בעלטא דאססכחא בתראי לחמוראי להו סבירא מ"ם 4ויןוסנעולי
 הבאיפ גתובים שני להו והוי מדין, ומגעולי מנויר לה דילפיקמשופ

נאחד



 3 ב וימ5*הן תעדובות יהלכות פרוידח4כמ4

 כעיקר* ד"טעם נותנת והסברא 1 צ"ח4 חולין *רשא מלמדין וחקכח"ד
 היתר, ברוב בטל איסור בל הלא התורה דמן מדרבנן, אלא איסורואין

 בנתינת אסור מינו בשאינו דמין אמרו רבנן ורק מינה בשאינו מיןואפילו
 , מדרבנן אלא אינו כעיקר" "טעם של איסורו ולבן ששים, עד ושיערוטעם

 ונשפך מינו בשאינו היתר_ק~ן לתוך שנפל דאיסור הדיה יוצאולסי"ז
 בל בדין להקל הולכין לאו, אם ששים הי' אם לדעת אפשר שאיבאופן
 דרבנןספק

 לומר אפשר דהאיך ורמב"ם, רש"י דעת להבין קשה דבאמתואף
 להגעיל התורה צותה בפירוש הלא מדאורייתא, אסור אינו בעיקר"ד"טעם
 1 מדאורייתא אסור בעיקר" ש"טעם הרי, איסור, טעם בליעת מפני מדיןבלי
 מעלה עשתה דהתורה בסברתו, הואת הקוש" מתרץ ז"ל הרמב"1חסנם
 שעשתה שמצינו ובמו פליטתו, 1מ"סר הבלי שיאסר איסור שבלעובכיים
 מעלה התורה עשתה כן במו טבילה, דלבעי עבו"ם בבלי מעלההתורה
 בבלי הבלוע האיסור יותר חמור ולפי"ז, , הגעלה דלבעי איסורבבלי

 היתר. במאבל הבלועמהאיסור
 אסור בעיקר" דאט?ם היא והטור והראעש והרשב"א התוס' דעתאבלב(

 ועוד, מקראי, בעיקר" "טעם דילפינן מובח הש"ס דבבלמדאורייתא,

 היאן וסברתם 1 כעי~ר טעם אסרה שהתורה מדין מבלי היא גדולהדרא"
 בהיתר, טעם האיסור שנתן דביון מיאורייתא, אסור "בעיקי"די5ן":טעם-

 שאמרו ומה , שבו בזית בל על ולוקין איסורו בולו להיות ההיתרבהפך
 במינוו מין ול ר2 מוסב זהו עליון לוקין "אין ממשו ולא .דטעמו ס5ש
 אפשר מינו בשאינו במין גם אפייו או מינו, בשאינו מין על לאאבל
 פרס אכילת בבדי גזית מהאיסור שאין בל דהיינו, מלקות, יתחייב "51אימוא

 עליו לוקין אין מ"מ מדאורייתא, אסור הוא בעיקר" ש"טעם ואףבההיתר,
 מדין, בלי מגעולי או מנזיר לה ילפינן ורק מפורשו לאו זה על דאיןסשום
 לוקין "אין ממשו ולא דסעמו בגמ' אמרו ומש"ה עשה, איסור רק זהואין

 היו אז בההיתר, פרס אבילת בבדי כזית מהאיסור ה" אם אבלעליו",
 אסור בעיקר" ד"טעם הזאת הדעה ולפי ן שבו בזית בל על לוקיןבאמת

 צריך מינה בשאינו במין בהיתר איסור נתערב דאם יוצא, הדיןפדאורייתא,
 ס' ה" אם לשער אפשר שאי בענין נשפך ובאם התורה, מן ששיםלהדות
 להחמיר, בה והולבין דאודייתא, ספיקא דהוי משום אסור, האיסורןגנד

 ז נכלס* גפסית ו*חקיכס 3וין סס1סקיס וסכרת פ15נחת ס61 מס : "ואלהג
 : דרבוותא פלוגתא יש נבלה" נעשיה ד"חתיכה בדין :השובה

 נעשית שחתיכה אמרינן דלא היא אפרים רבינו שיטתא(
 בחלב, דבבשר היא, והסברא בלבד, בחלב דבשר באיסור אלאנבלה"
 שום כאן ואין עצמו, בפני חחד כל שתרים - והס?ב הבשר -שני8ם
 התערובות כל ומש"ה, האיסוה נעשה יחד בהתערבם דרק חיסורןבלי?ת
 בזה אמרינן ושפיר האיטור, של גופי הוי ביהד וההלב הבשרשל

 נפלה סלב שבלעה זו בשר חתיכת דבאם היינון נביהן נעשיתד"אארכ9
 אלא בההתיכהן הנבלש החלב נגד ס' סגי לא היתר, שי לעדרהא9*כ

יריך



 המבחן תעייב" ל"יטת יוו טר4
 שבלעח ע"י החתיכה, דכל מאחר הבשר, חתיבת כל נגד ס' להיותצריך
 של חתיכה אם איטורין, בשאר אבל , האיסור לגוף נעשית בתוכה,אב
 האיסור את לבטל כדי ס' בה שאין אף אתר, איסור שום בלעההיתר
 דהלא נבלוע דנעשית בה לומר שייך לא מ"מ ונאסרת, בה,הנכלע
 היש עצמה שהיא סשום ולא בה הנכלע האיסור מפני רק אסורההתתיבה
 ג"ב הה צצמו בפני האיסור כשה5 התערובות התהוות קודם דגםנבלוע
 עכשו נם נשארת עדיין החתיכה הלא איסור, בלעה שהחתיכה ובוהאסור,

 אמרינן ומש"ה נבלונ ?יויה היתר על לומר שייך ולא במקדם,בהיתרא
 היתר4 שי לקדרה איסור שבלעה זו חתיבה נפלה דאם איסורין,בשאר
 אמרינן דלא החתיבה, בל נגד ולא הבלוע האיסור נגר רק ס' צריךאין
 ענשו נם עדיין היא עצמה דהחתיבה משום גבלה", נעשית .חתיבהבוה

 גם הסכימו זו ולדעה בה. הנבלע האיסור משום אלא נאסית ולאבהיתרא
 יוסף. והבית והרשב"א והרמב"ן והרמב"םהרא"ש

 בשאר דגם היא, והממ"נ והמרדכי תום' הבעלי דעתאבלב(
 בלעה דאפילו הדין, ומש"ה נבילהן נעשית *חתיבה אמרינןאיסורין

 נפלח ואח,כ האיסור, נגד 40 ה" ולא אחר, איסור שוםהחתיכה
 הבלוע נגד ס' סגי ולח החתיבה, בל נגד ס' להיות בריך להיתר,החתיבה

 דודאי הר"ן ובתב נבלה. נעשית נופא דהחתיבה בוה גם דאמרינןבה,
 פבואר דכן נבלה", נעשית "חתיבה אמרינן איסורין דבבל הואכן

 עדשיפ עם שנתבשלו תרומה של בגריסין ה"ג( גפ"ב דערלהבירושלמי
 עדשים עליהם ריבה ואח"ב התרומה, לבטל בדי בהחולק ואין חולין11ל
 ועל החולין על ירבו השניים שהעדשים דצריך שם לרבי ס*ל חולין,של

 דאפ נבלהן נעשית "חתיבה דאמרינן להדיא הרי לבטלן, כדיהתרומה
 דודאי הךא, הענין אך ן בלבד התרומה לבטל כדי בהוספה די הי' כןלא
 מטעם בחלב בבשר רע נבלה" נעשית וחתיכה אמרינן - יא התורה?

 1 בחיב דבשר דומיא האיסורין בכל נורו בדובק אך לעיל,שנתבאר
 ב*ול בדרך ר2 אי0ורין גשאר נבלה" נעשית "התיכה אמריגן לאולפי"ן,
 !4חתיכה אמיי82 לא בשיל בדרך שלא אבל בחלב, בבשר התורה שא6רהכמו

 ,1י
 איטורע בשאר אבל דאורייתא, ספיקא דהוי משום דאסור, פסקינן בחלב, בשרי באיסור נביה" נעשית דשחתיכה בדין ספק ש אם ג ייפ י 11?5 ת נעס
 דהוי משום דמותר, פסקינן נבלה/ נעשית ד"חתיכה בדין ספק ישאם

 אסחיינן איסורין בשאר רנם משמצ פוסקים מכמה אמנם דרבנן.ספיקא
 פוןמ הרמ*ק רבינו הלן4 ולשנינ מדאורייתא. נבלה" נעשיתד"תתיכה
 אמרינן איסורי4 שאר בכל דגם ווב:כדעח

 ובן _גש22פ._גבנב: "חת?ל"
 ישנותי ואין פשוט,המנהג

' -
 6ין % *יסורין, נם6ר נס כב5ס* גפסיח .תחיכס ד65רינן 1ו1ק : *איה4 ,
 ז ככ~ל מן יוא :יס טס . י, .י

 ," י,
 בלת לח תערובות דינבי שאומר", מי "יש הביא הדם=א א* :תשובה 1.'

 בההיתי ואין היתר שי רוסב לתוך שנפל )(.*יסור ),, שי רופב דהיינג נבלה", נעשיח =חתיבה אסרינן לא ה'.
 החיסיר, כננד סן

 טיטף וה :ך"י 881*י
 .. (,.ין " י,י



 5 ג המבחן מעייב"ע י"5כית סיייףכור

 של הרומב נגד ס' עכשו בו שיש עד היתר של רוטב עודאוסף
 נבלהן נעשה לא היתר של דהרוטב מאחר דמותרן אמרינן אזהאיסור,

 בחלב* דבשר באיסור אמנם , לבד איסור של הרוטב נגד בס' רקוסני
 אמרינן מ*מ בלח, לח ג"כ דהוי אף חלב, לתוך שנפי רד שומןהיינו,
 צריך סלב של לקדרה הראשונה תערובות נפלה דבאם נבלהןדנעשה
 כל להיות שצריך דהיינו, הראשונה, התערובות כל נגר ס' בקדרהלהיות
 סגי ולא הראשון, החלב ונגד השומן ננד ס' שיהי' עד בקדרה ס1בכך
 נאסר ג"כ הראשון שהחלב מפני לבדו, השומן בגד רק ס' שיה"בזה

 נבלה.ונעשה
 "חתיכח אמרען לא נשכ ביבש יבש דבתערובות הרם"א מוסיף ועוד41

 חתיכה עם איסור של אחת חתיכה נתערבה דבאם היינו, נבלה9,נעשית
 : -. של חתיכות לשאר האלה החתיכות שתי נפלו ואח"כ היתר, ול1ח~ת
 . רוב עכשו יש אם סגי רק החתיכות, שתי ננד רוב להיות צריך איןהיתר,
 בתחלה הי' אם אף נבלה נעשה לא דההיתד דאיסורא, החתיכה ננירק

ע שייך לא גאכ בחלב דבשר באיסור וחפילו , הוא דיבש מאחר מרוב,פחות
 כלי. הטעמים נתערבו לא שהרי נבלה", נעשית "חתיכה ביבש ביבשלוסר
 נבלהיע נעשית "חתיכה אמרינן לא ג"כ חתיכה חצי דלגבי התוס'  דעת*4

 נפלח ואח"כ קליפה, כדי רק מתחלה נאסרה לא החתיכה דאםהינו,
 ואין לבד, האיסור נגד רק בס' דסגי אמרינן, היתר, של לקדרההחתיכה
 עצטיע הקליפה דהיינו חתיכה, דחצי מפני הקליפה, גוף נגד ס' להיותצריך

 ומש"ה האיסור, בקליפה שנבלע אלא נבלה נעשית דלא בהיתראוגשארת
 שגמצא הבלוע האיסור נגד בס' סגי רק הקליפה, נגד ס' צריךלח

בהקליפה,
 ק " -'.', באם היינו, נבלה", נעשית "חתיכה אסרינן לא במליחה דנם הש"ך דעתו4

 בהחתיכה ה" ולא מליחה, בשעת היתר של חתיכה צל נפלאיסור

- 

 אמרינן. היתר, של לקדרה הזאת החתיכה נשלה ושח"ב האיסור, 2גדי' ן , " ,'
 החתיכה, כל נגד ס' להיות צריף ואין בהחתיכה, הנבלע האיסור נגד בט'דסגי
 דמליחהן רותח ע"י נבלה נעשית ולא בהיתרא נשארת דהתתיכהפשום

 מליחונ ע"י לא אבל נבלה", נעשית ~תיכה %11נע!מ18-

 עלם8 כולי בזה חדש, הי' איסור כזית שבלע הבלי אם א( :תעובה י גכלס גפמס רר.כ5י 5מריק 5יסור סכ5פ ככלי נס 06 : שאלהי2
 היתרן של תבשיל הכלי באותו אח"כ בשלו דאםמודים

 שייך דלא חיסור, הכוית נגד רק הכלי כל ננד סן להיות צריךאת
 יטים נ' 18 ב' ישן כלי הוא חיסור שבלע הכלי באם אלא ; הזשוייש כלי דהא בהכלי, אין ג"כ איסור ובליעת נבלהן דגעשה הכלי גוף עללחשר

 היתוע של תבשרל בו בשלו ואח"כ ח2ב, כזית ובלע דיתרן ו1לטאצופטרש
 בשלו 8פ ולפיבך1 נבלה, נעשה דהבלוצ וטובריס דםחמיוים סוסעים ישומוע
 באכלי הבלוע דכל הכלי, כל גגד ס' היתי של בתבערל לאץות 8ר*%ונו

 איסור*הוא
התר"ן
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דןכ~בחן תעיובות יהיכיתפיחדייכור6
 איסור הכזית נגד רק ט' להיות צריף אין ישן בכלי דגם פסקוהר"ןב(

 נבלה* דנעשה אמרינן במאכל דדוקא בכלי, הבלוע כל נגד ולאבלבד,
 בעין. ואינו בכלי שנבלע במה לאאבל

 הגעיה, ע"י היתר לו דאין חרס, כלי הוא דבאם לחלק, היא המרדכיודעתג(
 דיוכל מתכות בכלי אבל נבלה, נעשה בו דהבלוע אמרינן שפירבזה
 דמאחר נבלה, נעשה בו דהבלוע אמרינן לא בזה הגעלה, ע"י ניתרלהיות
 חפשר אי מגעילו, אינו אם אף לכן, הגעלה, ע"י האיסור להסירדאפשר
 לדעת ולפי"ז, איסור, של ךגופו נחשב ושיהי' נבלה דנעשה הכלי עללימר

 כזית שבלע ישן מתכות כיי באותו היתר אח"כ בשלו אםהמרדכי,
 נגד ולא בלבד, איסור הכזית נגד רק ס' להיות צריך איןא-סור,

 הכלי.כל
4בן,  1 גכל0 :עם'ח .חחיכ: ה:וריגן ררכ:ן כ6.סור נס "ס : איה 

 אמרינן לא דרבנן דבאיסור הדש, והפרי ארמב"ם דעת א( :תשובה
 - נבלה". נעשית"חתיכה

 נעשית "חתיכה אמרינן דרבנן באיסור דגם הרשב"אודעתב(
 -נבלה",

 חף סימן )עיין מרובה, בהפסד אפילו מהמיר מגדיםוהטריג(
 סק"ד(,בט"ז

 2 ככלס" גפסית *חתיכס ,מריכן כנוססו 0כ6סר נךכך נס 06 : טאדרי.

 בשאר נבלה" נעשית "חתיכה דס"ל למאן דאפילו הטור דעת :תשובה
 אבל טעם, נתינת ע"י החתיכה כשנאסרה דוקא זהואיסורין,

 לא אז במשהון אוסר במינו דמין דס"ל למאן כגון, משהו, ע"יכשנאסרה
 דמין קי"ל לא דאנן בזה, מינה נפקא אין ולדידן, , נבלה החתיכהנעשית

 במשהו. אוסרבמינו

 9 ככלס* כמסיה .חתיכס 5מריגן כלוכן נס 06 : שאלחיא.

 נבלה"* נעשית "חתיכה אמרינן בצונן דאף הרא"ש דעת :וזשובה
 ט"0, ס"ק קי"ד ש"ך)עיין

 1 לסוקטו. ל"6פסי כפכין ספוסקיס סכית ס'6 מס : שאלהיב,

 לבטל ס' בהחתיכה ואין איסור, שבלעה בשר חתינת א4 :תשובה
 שנחסרה הזחת החתיכה נפלה ואח"כ ונאסרה, האיסוד,את

 אמרינן, אז שבחתיכה, האיסור נגד ס' בהתבשיל ויש היתר, שללתבשיל
 להכשרה חוזרת ואינה באיסורה, נשארת החתיכה אבל מותר,דהתבשיל
 התבשיל לתוך ונסחס נפלט כבר מהחתיכה שהאיסור אעפ"יהראשון,
 בפקים אפילו היינו, לסוחטו", ד"אפשר פסקינן דאנן משום בס',ונתבטל
 השנין בתבשיל ויתפשט מהתתיכה כולו שיצא האיסור את יסחוטשאפשר
 לסוחטו "אפשר בגם' נקרא וזו; , הקודם באיסורה נשארח החתיכהמ"ם,

 נבלה* נעשית אחתיכה אמרינן דלא הפוסקים לשיטת ואפילוחסור".
 פהחתימש האיפור כל נפלס חם ידעינן דלא טשום )א( : סעמיםשני טחמי הראשון להכשרה חוזרת אינה החתיכה אותה מ"ש איסורין,בשאר



 , , 7ד*ד*כמביףןן תערובות להיכותפריזדורכצףר4

 - נטחט כמה לעולם ידעינן דלא כיון וא"כ, בו, שנפלה להתבשילהצחסרת
 י באיסורה נשארת החתיכה ע"כ, אצלה, נשאר וכמה מהחתיכהובפלט
 י תמצא אם אף גב( בהחתיכה. שנבלע האיסור כנגד ס' שיש אףהראשון

 בהחתיכה נשאר שלא אפשר אי מ"מ, לגמרי, מהחחיכה האיסור דנסחטלומר
 ונשאר בשוה הטעם מחלק הרוסב דודאי מהאיסור, ס' חלק פנים כלעל
 בה שנבלע מהאיסור משהו בהחתיכה דנשאר נמצא, , ס, חלק אחדבכל

 בה נרגש אין הזה המשהו 1%"י והגם , עצמה בפני שהיתהבשעה
 לכן, איסור, שם עלי* נקרא דמתחלה כיון אפ"ה, עכשו, כלל איסורטעם
 האיסור שם החתיכה על נשאר לקדרה, האיסור טעם ממנה שיצא אף עתהגם

 בה. שנשאר איסור המשהו בשביל לעולם ואסורהדמקודם,
 נעשית "חתיכה אמרינן דלא לומי אפשר דאיך ביה, להקשות ואיןצ4

 ויאמר ק-ילא דיטעום אפשר הלא אסור, לסוחטו= "אפשר ומ"מנבלה"
 "חתיכה אמרינן אי דבשלמא , לאו אם האיסור טעם בהחתיכה ישאם

 יא אי אבל איסור, נעשה דההיתר כיון טעימה, שייך לא נבלה",נעשית
 השיב כבר בזה אמנם י קפילא יסעום נכלה", נעשית "חתיכהאמרינן
 שנפלט אעפ"י החתיכה, נאמרה שכבר דכיון ו"ל, להרשב"א ז"להרמב"ן
 את החתיכה שתפלוט עד אסורה לעולם שבה, מהאיסור קצתונסחט
 בשוה. שוה מקודם בכולו שמתערב הנבלל לדבר דמי ולא לגמרי,האיסור

 ככ5ס* געסית עקתיכס 6מריכן י65 ד:וכייס ספ1סקיס ועת 5סי : שאלהינ.
 6ס 6יסורי;,כס6ר

 2חפ:-
 חד6 גכ5ס" געסית 1.חתיכס 5סוחטו'

 ו65 6ף 6סור 5סיוה יכ51 5סיחטו" "6ככי 6ו גזס, זס ות5וי; סי6,5%ת6
 י כג5ס' כעסית *חתיכס6מרען

 : בזה הפוסקים מחלוקת :תשובה
 לסוחטו* ו"אפשר נבלה" נעשית ד"חתיכה הטור דעתא(

 א[~רק לא דאנן כיון- ממילא, וא"כ, בזהן- זה -ותלוין מילתא חדאה0ה
 ד"אפשר הוא בהכרח או הלא גבלה", נעשית "חתיכה איסורך1,בשאר

 מותר.לסוחטו"

 ומ"ם* אמרינן, לא נבלה" נעשית ד"חתיכה להיות דיכול הרשב"א, דעת ב4:ם"(יייי,
 אסור. יסיחטו"אאפשרי

 1 איסורין שאר ובין דבשרדבחלב איסור בין בזה להלק דעת החותדעתצ(
 נעשית ד,,חתיכה בדין לסוחטו" ד=אפשר הדין תלוי באמתדבבשר-בחלב

 איסור כאן אין טעם נותן דליכא כל בשר-בהלב דבאיסור משוםנבלה",
 לאו טעמא דליכא וכל תורה, אסרה בשול דרך דרק משהה אפילוכלל
 נעשית עצמה ד"החתיכה נאמד לא אם איסור כאן ואין הוא, בשולדרך

 "חתיכה אמרינן דלא אע"ג איסורין, בשאר אבל 1 בזה זה תלוי ולכןנבלהן
 דביון אסורה, החתיכה וגוף אסור, לסוחטו" "אפשר 90מ נבלה"ןנעשית
 חתרת יאינה דמקודמו האיסור שם עיי' נשאר ע"כ בה, איכא משהודאיסור
 פתם ולבסוף דבהשביח ק"ג( 1בסימן המבואר לדין ודומה לעולם.להכשרה
 עליו. איסור וחל נפילה, בשעת מעיקרא דהשביח כיון מטעםיאסורנ

שוב



ר4כ~בחן תפיובות יהיאותפר'זיורכמר8
 טשפ שגשאר גונא בכהאי וסכ"ש עי"ש, אח*כ, שנפנם אף היתר לה איןש1ב

 פגופ. ואינומשהו
 ד"אפשר דאמרינן דהא חדש, דבר כתב רנ"ה( )תשובה ודעת טעם טובובס'ד(

 וגם נסחגג להיות כלי עומד שאינו בדבר דוקא היינו אסור,לסוחסו"
 נסחפ יהי' שלא ואפשר בודאי, נסהט להיות עומד הי' לא התערובותבשעת
 קובשעת בדבר אבל פקע, לא שוב ונאסר, איסור עליו דחל כיון הלכך,גלל,

 יכך ועומד נסחט שיהי' מתחלה וידוע נסחט, שיהף כן ע"ד רק הי'מנפילה
 בחאלת ונחסר למקום ממקום פורש שהדם שנמלח, בבשר )כגוןממילא,
 בזה4 חסור( לסוחט91 "אפשר מ"ם הלא הדם, יוצא שאח"כ ואףסליחה,

 כ4 להיות דסופו הוא דידוע כיון האיסור, קם עליו חל לאמעיקרא
 ו3קבסיל6ם ל15ק, חס כין ו0יתר 6יס1ר 3תער131ת מ15ק יס 05 : ויאלהיד.

 52תת6?

 כח יש דלהתחתון אסרינן חם, היתר על צונן איסיי נפל אם :תשובה
 חמים4 הם שניהם כאילו הוא והרי העייון, את גםלחמם

 לאיתר חם איסור נפל ואם , שאוסר רותח כל כדין ההיתר נאסרומש"ה
 כמ1 והוי להעליון, גם מצנן צונן שהוא דהתחתון להיפוך, אמרינןצונן,
 ההיתר דמצנן דעד אמרינן אבל אוסר, אינו דצונן הוא וכלל צוננים,שניהם

 נמצאע , קליפה כדי דהיינו מהאיסור, פורתא בולע בינתים, ההיתר,להאיסור,
 צונן הוח התחתון ובאם כולה, נאסרת התערובות אז חם, הוא התחתוןזבאם

 קליפיג כדי בלע לי' דאדמיקר קליפה, כדי רק ההיתרנאסר
 ז כ15ע 65יס1ר מג1פ.' 6יס1ר 3.ן 013 מ15ק ים 06 : שאלהשן.

 חפ לגבי דאמרינן הוא מגופי' באיסור דדוקא הש9ך, יעת :תשובה
 רק הי' לא אם אבל קליפה, כדי מיהת דאוסר צונןלתוך

 אסרינן בזה צונן, לתוך חם בתערובות זו חתיכה ונפלה בלוע,איסור
 אפייו אוסר ואינו צוננים, שניהם כמו והוי גובר, התחתון, שהואדהצונן,
 ביע שסצנן קודם שעכ"פ מטעם אוסר שיה" אמרינן ולא , קליפהגדי

 התחתון כי כח, לו אין הבלוע את דלהוציא דמאחר אינה זה אבלפורתא,
 הביוע4 להוציא זה כח לו אין שמצנן קודם עוד אפילו לכן, צונן,הוא

 .אסרלו כלל אוסר אינו בלוע, איסור רק מגופי' הי' לא כשהאיסורזמש"ה,
 קליפה.כדי

 1 ככר' ד.תת6ס דין 5מריכן כ5יס 5גכי גס 06 : שאלהגפז.
 ד"תתאה דין אמרינן כלים לגבי דאפילו הרם"א, דעת "( :תשובה

 חסן היתר של לכלי צונן איסור נתנו' אם דהיינו,.גבר",
 יש חם יכיי !בחפבעה משום צונן, הוא כשהאיסור חפילו הכלי נאטר%ז

 חם חיסור נתנו דאם להיפוך אמרינן כן וכמו האיסור, את וךמם2צ_בח
 כלילתוך

 צונןן,
 דאכיי חמרינן צונןן הוא דהכלי דמאחר הכלק נאסר לא אז

 לתמי חם כל כדק הכלי נאסר קליפה כדי זכ"פ אג? להאיסור,סצנן
 ומ44יייע.!א הי' והכלי איסור, של לכלי חם היתר נפל אם אבלצונן,
 ה4יען מכלי- -אי5יר פליטת דלענין שיפה, כדי אפילו ההיתרגאסר
 ה~8ץר גיף שייטת יענין דדוקא בלע", לי' .חדמיקר אמרינןלא

אמרען



*

כ2ו-

 9 ה וקמבחן תעריבית יהיכ"' פרתייר

 להוציח לענין לא אבל פורתא, בלע דמצנן :יקודם הסבראו*סרינן
 מהכלי.הביוע

 אמרינן לא כלים דלגבי וסובר, דחולק מהרש"ל בשם הביא ??ש"רג(
 הבלי4 דהיינו שהתחתון, דאף אמרינן אלא גבריע ד"תתאה ד?נ.נלל
 כלל. אוסר ואינו צוננים כשניהם הוי ג"כ צונן, הוא והעליון חם,הוא
 ולכליפס ס6יסור לפליעת ח.ססין 6ט כסול על חוס כ6יזס : שאלהיז.

 ?ססיתר
 : וחלוקים דעות הרבה יש זה בדין :תשובה

 . אמרינן אז האש, אצל שעומד ראשון כלי הוא הכלי אםא(
 ן,י לאחר אפילו אלא ומבליע, מפליט ובודאי בשול, של חום שהואודאי

 , : ,ן בהחום4 סוידת שהיד עד היא חמה עדיין אבל מהאש, הוסרהשהקדרה
 ( לדעת ואפילו 1 ומבליע ומפליט לבשול הזה ההום שנהשב חמרינן ג"כ(ז

 כן אם אלא התורה מן מבשל ראשון כלי אין בשול דלענין תמורבינו
 'י ראשון כלי התורה מן גם ובליעה פליטה לענין מ"ם החש, אצל הכלישופו
 זסן כל האש מעל הכלי שהוסר אחר אף מקרי ראשון וכלי ובולע,*ולפ
 ראשו4 כלי של היתר לרוטב איסור דבר נפל אם ולכן בו, סולדתופהיד
 בההיתר ס' אין אם כולו אסור איסור, של לרוטב היתר דבר להיפך,או
 כבר אם אבל בו, סולדת שהיד בחום דוקא הוא זה וכל 1 האיסורנבד

 חצל*האש, עומד עדיין הכלי אם ואפילו בו, סולדת היד שאין עדמטנן
 ודי לבשול, גחשב הזה החום אין אז בהחום, סולדת אינה הידאבל

 ק"ה(. סימן סוף )ש"ך בעלמא. בהדחה אובקליפה
 : הפוסקים מחלוקת יש בזה שני, כלי של חום הוא הכלי חום אםצש

 איע שני דכלי ועבצ2 לענין דקי"ל דאע"ג היחנ הרשב"א דעת)א(
 מפליט שני דכלי א2רי-נן והיתר איעור תערובות יענין מ"םשגאלן.
 המהרששל דעת )ב( גב2-%נפה. ועא א~1אר ולכן גו4 סולדת כשהידוש24יע

 שני כגון כאחד, ומבליע מפליט אינו שני כלי דחום חדש, והפריוהשב2
 שני, כלי של לרוטב שנפלו היתר, ואחד איטור אחד גושים,דברים
 לאתד אבל בההיתר, ולהבליע מהאיסור להפליט כח בו דאיןאמרינ4
 בכלי היתר של לרוטב איסור כשנפל ולכן, כהן לו יש הפעולותמאלה
 לתוך דה%נמ4נ.ספייט מאכס_ האיסורו מן 821סי-געןטב '8מו?ג4--קש4י'
 היתר נפי באם או התערובות, איא בליעה שייך יא וברוסב"ך3?ן'
 רק כאן דאין משום מהרוטב ההיתר דבולע אמרינן, אי"ם-, שילרוטב
 בהדחה די שני דכלי הי"ע הפוסקים רוו דעת אבל )ג( לבדונבליעה
 .2רו 1(וא הכליך שני דבכלי ?כיין ה??' [מטעם י?עימא

- 
 .מפנ?א* אן

 להגליע שליטה בו שאין באופן הרוטב מקיריל'עיח ] הכלןור5מת
 כמה מסכימים זה לדבר אמנמו )ד( בעלמא. בהדהה די ולבןן)?קפליט*
 צלולע בדבר אלא דוקא אינו שני יכלי ראשון כלי בין דההפרש%נהשסקימן

 עב4 8אכל ואר או ודגימן בשר כמו ?וש, אב%.%דבר בוה, וכיוצא רוטב,פפו

 שנל-ש צנ"י ממ2_ין_'י:4שג4_נהגיה%ו %הושןס2ר4 כשניטל דחיעשיק*
--י "וא* במהוול4מהשפעפ פיידת היד ר4 אם אוסר, ג"כ שלישי, גכליאפילו

דבשל5א .



 המכחן "עףדבית יהלכהן 8יתדיי כור10
 בדברדבשלמא

 צל~
  שמתנענע הצלול הדבר את מקררים הדפנות

 עומד והדבר הכלי, עא מתקררת אינה החמימות גוש, בדבר אבלומתקרר,
 עצמו בחמימותתמיד

 שאיר ראשון מכלי איסור של רוטב כשמערת היינו עירוי, של בחיםק
 דעיו3 י"א )א( : המחלוקת רבתה ג"כ צונן, היתר מאכל על ביסולדת

 בולע. אינו קר שהתתתון וביון גבר דתתאה קי"ל שהרי שני ככלינחש:
 דערוי קי"ל דינאז ולענין )ג( ראשון. כלי כמו בולע דערוי וי"א)ב(

 דמבליע הוא הדין גבר, דתתאה בהדין דגם משוס קליפה, כדי רקמבליע
 לכלי דומה אינו ומ"מ, שני, מכלי ערוי חמור ובזה , קייפה כדירק

 כולו, אוסר לתוכו צונן נפל דאפילו הוא הדין ראשון דבכליראשון,
 אמרען מלמטה, הוא שההם כיון דשם, מאחר, גבר, דתתאהמהטעם
 דבר דכל בכולו ומבליע לתוכו שנפל בהדבר להבליצ חזק כח לודיש
 והצונן מלמעלה הוא שהחם בערוי אבל חזק, כח לו יש מקומו עלשהוא
 עיקר ובן קליפה. מכדי יותר להבליע כח לו אין אז מלמטה,הוא

לדינא.
 * לתכ1סל )לי 3ין 6י:1ו-1סיחד 3חטרוכות תל1ק ים 06 . שאלה'ה,

 בדבר בזה, זה נגעו או איסור, עם שנצלה היתר של צלי א( :תשובה
 ואחד חמים שניהם שבאם מבשול הוא חמוראחד

 -מה קליפה, צריך --מ"מ האיסור כנגד בההיתר ס' דיש אף ?מן,מהם
 אלח צריך לא לצונן, חם נפל אם אמנם, י בס' דסגי בבשוי כןשאין

 ומצננו. העליון על גבר דתתאה משוםקליפז:
 18 כחושימן ושניהם האיסור, נגד ו~ההיתר ס' אין שבאם מבשוע קלצליב(

 חצבע. כעובי מקום נטילת צי-רך ובצלי הכל, אסור~נמבושל
 .אחד שבאם לבשוי, צלי שוה אחדבדברג(

. 
 צריך אז זמן, הוא מהם

 חס. גבי על צונן או חמים, היו שניהם אם האיסור, נגד ס'להיות
 2 6יס1ר-1ס.חר 3הטר131ח תליח: ט*י רותח ס5 :ך'ן מ:1 שאלה:יפ.

 "כל הוא המליחה ושיעור כרותח, הוא הרי דמליח קי"י :תשובה
 ן פירושיט ב' יש זה ובשיעור מלחו". מחסת נאכלשאינו

 סתמת נאכל שאינו היינו, מלחו, מחמת נאכל שאינו דכל רש"י, פירוש)א(
 הרבינו פי' )ב4 היטב. וידיחוהו במים שישרוהו עד הדהה לאחר אףמלחו
 מלחו, מחמת נאכל שאינו וכל לקדרה, מליחה כדי הוא שנמלח דכלתם,

 במליחח ולפי"ז, הדחה, בלי לאכול ביכולת אין המליחה דמחמתהכונה,
 עייו. כשהמלח אף לאכ?ו שאפשר לצלי, מליחה כמו זהו משיעור פחותשהיא

 הפוסקים. רוב דעת היא שכן קי"ל, והכי , כרותחאינו
 ז וסיחל 6יסור נחטרוכות דת~יתס רוחח 16סר כמס טך : סאלהכ.

 תטיד אוסר דרותת.ד_9ליחה  קומב"ם  דית )א* בזה: דעות ג, :תשובה
 כדי תמיד דאוסר והרמב"נ הראבי"ה דעת )ב( ס'.-עד

 די דבבחוש לשמן, כחוש בין לחלק והרשב"א הרא"ש דעת )ג(קליפה.
 הידיעח4 העדר מ8ני בכחוש גם מחמירין ולמנהגנו, בס', וב?מןצקליפה

ול15-
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 עלמא לנולי בפסח בחמץ כגון שמנונית, כלל שייך שאין נדבר~נן
 בבשר קייפה ע"י להתיר יש מרובה בהפסד וכן , קייפה כדי רק "וסראינו

 המנהג. הוא וכןכחוש.
 נ1ל1ח. 6חך 16 מל1חיס כגי?ס כין ד~קיח? כ*1תח ססיס 6'ן 06 : שאלהכא.

 % וקת6? פל31:6'ן

 איסוריוהיתר, בתערובות אוסר דמליחה דרותח שנתבאר זה א( :וזשובה
 מיוחימ, המה - וההיתר האיסור - כששניהם דוקא,הוא

 מלוח הוא ההיתר אם אבל תפל, הוא ההיתר ואפילו מלוח האיסור אםאו
 העליון צד מן מלוח נעשה האיסור של התחתון שהצד לומר דנוכלההיתר, עי מונח האיסור אם ואפילו הדחה, אלא צריך אין תפל, הואוהאיסור

 נעשה לא כזו נגיעה דע*י הדחה, א"א צריך אין הכי אפילו ההיתר,וול
 הפסד במקוס להקל ויש בזה, זה נוגעים אם __18סדין ויש נ מיוחהאיסור

מבמנף.
 וממילא דאוסר, הוא הדין תפל, וההיתר מלוח האיסור דאם שאמרנו,וזהב(

 למטה המל1ח האיסור כשהי' דוקא, זהו ס', עד אוסר שמן הואבאם
 גבר, דתתאה הוא הדין דמליחה ברותח דגם למעלה, הי התפלוההיתר
 אלא אוסר אינו אז למעלה, המליח והאיסור למטה התפל ההיתר הי' אםאבל

 קליפה.כדי
 גבר4 תתאה שייך יא דמליחה דברותח וסוברים שחולקים פוסקיםוישב(

 הוא, והטעם ממנו, בולע ואינו בתפל מבליע המייה דלעולםמשום
 חבירו על שגובר דאותו ותתאה, עלאה בין הפרש יש האש ברתיהתדדוקא
 אין במליחה, אבל האור, תולדות דרך הוא שכן משום מצננת אומרתיחו

 דמליח ברותח כח אין כן, וכמו המליחה, כח לבטל תפל שהוא באותוכח
 רק יהתבטל יכולה שאיגה המליחה דרך היא כן כי מלוח, התפך אתלעשות
 גווני. בכל אסור הראשונה לדעה גם מלוחים, ובשניהם 1 הדחהע"י
 6יסור-1ס'ת- כתעו1כ1ת כ13ס סל סר'ן מסו : שאלהכב.

1 

 שיעור ושהה במים, היתר עם נכבש איסור ה" אם א( :תשובה
 ד"כבוש דקי"ל משום ההיתר, נאסר אז במים,מעת-לעת

 . נאסר ואינו צונן שם עליו הוי ממעת-לעת בפחות אבל כמבושל", הואהרי
 היתר דבר שהה ובאם 1 אסור ג"כ אז מעת-לעת, נכבש אם הוא ספקובאם
 דבתוך משום מתיריס, והש"ך הט"ז בזה, מעת-לעת, איסור שלבכלי

 הכלי הלא מעתילעת, ואחר התערובות, על צונן שם עוד הוימעת-לעת
 , מהכלי ישסר שההיתד זמן שום כאן דאין נמצא, בן-יומג אינו כברווא
 מעת-לעת, היתר של בכלי נכבש והאיסור היינו, להיפוך, אירעובאם
 משום בזבל גם מקיל הט"ז אבל הכלי, את דאוסרים פוסקים ישבזהן
 הרי ד4כנוש דין אמרינן מאבל דבר לגבי דרע לכלימן סבוש ויןדצע

 כמבושל".הוא
 כבישת זמן דבעינן אמרינן אז במים, הו,*תר עם האיסור נכבש אםודוקח,ב(

 כשיעור הוג אם די אז מליחה, של בציר נכבש אם אבלמעת-לעת,
 ואט . ונאסר כבוש, נקרא ג"כ דבזה להזבשל, ויתחייי -~ש על מיםשיהנו

- - - - - - - - -. -  .-5א - - - - .- 
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 מליחה ףצז רק כבוש, כלל נקרא לא או וה, שיעור גם בצ.ר שההלא
 פשעם הדבר ועיאסר דלענין קליפה, כדי רק נאסרה ולא התערובות,על

 הוא הרי סלוח, נשהצה אם אלא שיעור. שום בעינן לא דמליחה,רותח
 מיד.כרותח

 רק מעתילעת זמן צריך דאין הרם"א, דעת אז בחומ?, נכבש ובאםג(
 והשק* להרתיוע ויתחילו האש על מים שיתנו כדי דשהה הסיעורדי

 מעת-לעת. זמן שיעור בעינן ג"כ דגחומז וסובר,חולק
 1 סיר-וסיתי 6 כקערוכ~ת 6יסוך ז'עת 50 הדין ת:ו שאלה:ענ,

 חיסור של פתבשיל שעולה דזיעה פוסקים, הרבה דעת א( :השובה
 דזיעת הוא, והטעם בהזיעה, סולדת היד חםאוסרת,

 ח"סור וחמור המאכל, שבתוך והמובחר העקרי לטעם נחשבת והחידהעשן
 טעם נותן אינו ולכן, עצמה טעם ע"י בא שהוא מפני מ8יסור,זיעה
 עצמו, מהמאכל עולה כשהזיעה ודוקא, 1 בז-יומו אינו כשהכלי אפילולפגם
 שנמצא התבשיל חום רתיחת שע"י היינו, מהכלי, עולה הויעה אםחבל

 אוסרת. אינה זו דויעה הדין, או זיעה, מבחוז בהקדרה נראהבקדרה
 זיעת דדוקא הרמב"ם, בשם והיתר( איסור )בהנהגות כתב מגדיםהפריב(

 כמוהו, ויעתו אין מהותך, ח2ב כמו אוכלין, ויעת אבל כמוהו,משקין
 ולמעלה למסוע חם חלב עם מחבת היתה דאם טובא, לדון ישוא"כ,
 בהזיעה, סולדת והיד הכשר הדבר על עולה והויעה כשר, דבר ה"בסמוך
 ובשם צבי החכם בשס מביאים האחרונים אבל עי"ש. להתיר, דישאפשר

 בין חיוק ואין עצמן, כחמין דינה חמין מן שעולה זיעה שכלהריב"ש,
 שעולה ממאכל זיעה דאפילו ממאכל, שעולה או מ0שקין עולהשהזיעה

 סולדת. ביד אוסרת למעלה,מלמטה
 במקום אלא זיעה שייך רלא לנו מתברר סאי( )פ"ה דמכשירין ממשנהנ4

 עוסדת ועלי' בה, נתונה התהתונה שהקדרה בכירה כגון,המוקף,
 לצאת, מקום לה שאין מפני סביב, סביב עולה והויעה העליונה,הקדרה
 הזיעה או סביבו רב אויר שיש שלנו בתנורים כמו גלוי, במקוםחבל
 1 באויר עולה דהזיעה דאמרינן, משום לה, הסמוכה הקדרה את אוסרתאינה
 במקום דוקח אוסרת למעלה סימטה שעולה דזיעה משם, מתבררוגם
 גהקררה גם יש אם אבל חם, תבשיל שום העליונה בהקדרהשאין

 אכלי וזל הויעה אין אז ויעה, עולה ממנו שגם הם תבשילהעליונה
 ופצונן יחם4 מחם המערה התם, תנן דהכי העליון, בהכלי פועלתהתחתון
 שעמוד לפי הרמב"סע ופ" 1 טמא לחם מצונן טהור, לצונן ומחםלצונן
 עכשל4 וכף, הספא החם בכלי קצהו בהיות יתתמם נצוק יקרא אשרהמשקה

 מוקף שקצהו כלומר, הטמא, החם בכלי כשקצהו דדוקא סבואר,הרי
 לחם מחם מדתנן וגם בו, שעלת הזיעה אין זה, בלא אבלבהתתתון

 ניברת התהתון פעולת אין הם שהעליון שכיון מטעם ופירשוטהור
 ההעה אץ גלוי, במקופ הוא הכירות על שהבשול אצלנו, ולפי"ז, עי"ש.בו

 הו"שת אין חס העליון אם וגם , במובן הקלוח, כנפסק והוי כלל,אוסרת
שאיאפועלת.



 ן 5ד דקכ~בק תערובות יהיכית פיתייכור
 כתפרוכוס 6יכיר 50 ריח נדגי טפוסקיס פ15נתת סי6 מס שאלה:כד.

 ו5יסור*וסימר
 רבתה ההיתר, את אוסר אם איסור מדבר ריה בדין :תשובה

 : הפוסקים ביןהמחלוקת
 שצלאו שמן שחוטה בבשר פלוגתא יש ע"ב( )ע"ו פמחיםבסס'א(

 סהדד" דמפטמי משום אוסר סקד דחד כחוש, נבלה בשרעם
 השחוטה דודא* כחושה, והשהוטה שמנה הנבלה אם מיבעיא לאכלומר,
 מפטם השחוטה דבשר גקכ אמרינן להיפך אפילו אלא הנבלה, ריהמושכת

 משום מתיר מ"ד והר מהנבלה ריה ומושך השחוטה בשר והדר לנבלהןלה
 שם, איתא עוד , בה לן לית שמ?ה בנבלה ואף היא, מילתא לאודריהא
 בשר עם שצלאו דג וכן בכותה, לאכלה אסור, בתנור צלי עם שאפחהדפת

 סלב. יש דבכותה משום בכותחא, למיכל אסרוהו אחדבתנור
 דהלכה הרמב"ם, וכן דחוליל(, )בפ"ז הרי"ף וכן שס, רש"יופסק

 ע"ב( )ס"ו מע"ז ראי' והביאו היא מילתא לאו וריחא דמתיר,כמאן
 נקב לעשות והיינו, נסך, יין ריה להריה מותר אם ורבא אביידפייגי
 כטותו והלכה ממיר, דרבא מתוכה, ולהריה נסך יין של הביתבמנופת
 דתמר פ"י, דתרומות ממשנה רא" הביא ורבא היא, מילתא לחודר*8א

 בו שאין לפי הפת, מותר פת, בו ואפה תרומה של בכמוןשהסיקוהו
 היא. מילתא לאו וריחא כמת ריה אלא כמוןסעם

 דריחא דינא הך וחלקו כן להו סבירא לא והרא"ש תם רבינואבל
 קי"ל נבלה, ובשר שהוטה בשר כמו דפטום דבריח ובודאי פרטים,יכפה
 איסורן של כממשו והוי הוא חזק דריה משום בדיעבדן אף דאוסרכמאן
 עמו הנצלה הדג או עמו הנאפה הפת גם ולכן, הזק, ריח נותן ?ןןדגשר
 נסד יין דיה להריה אבל בכותח, לאכול אסרום ולכן הריהןקולפים
 כ , דמתיר כמאן וקי"ל איסור זה אין ומויקו, לגופו נכנסשהריה
 ויאי לה, היישינן לא הפת בו ואפו תרומה של בכמוןבפסיקו
 היא.פילמא

 ובין חריף שהאיסור בין הריף דבר של דבריה היא, המרדכיודעת
 אסור. דודאי הריפים כששניהם שכן וכל חריף,שההימר

 6יסור 5כיות גכפך ססיהר 06 גפכין סטוסקיס ס5וגהט סי6 תס שאלה:כוע
 ? ס6יסור 6ת 5נס5 כרי נססיהר 6ין 06 6יסור*וסימי,גתפרוכוט

 בשעה היתר להיות נהפך דהאיטור דס"ל הרא"ש לדעת 8( :תשהכה
 נהפך יההיתר דכ"ש נראה א"כ המועפן הואשהאיסור

 ,יתי בשני שופן כזית שנתערב כגון המועס, הוא כשההיתר איסורלאעת
 דאחרי מקרא כן ילפינן היתר לעגין דבאם גמור, כה1ב נולם ידקאג
 בסעם סלקות לענין שהרי לזה, וראי' איסור לענין שבן כל להטווגרבים
 ולוקין פרס, אבילת בכדי כזית להיות שצריך הראשש לשיטת אפימוכעיקר

 לאיסור. נהפך דההיתר מטעם שבו כזית כלעל
 כעדקרן בטעם מלקות יענין משל דהרמב"ם בן, אינה הדמבים דעת חבל41

 דההותר 1" סבירא ל8 א"כ ביצימן י גאוכל וק מלקוח צייבלחינו
נאפך
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 שיהה בכדי ביצים נ' של הפרס כל שיאכל צריך ולכן, איסור, להיותנהפך

 האיסור. מן כזיתבו
 להיות נהפך דההיתר אמרינן דלא כהן, מנחת בשם כביא מגדים והפריג4

 ללמוד יש ואולי , הטעם ביאר ולא המועט, הוא שההיתר בשעהאיסור
 ואחוש ולב של אחת חתיכות, בשתי תלוי אשם התורה שחייבה ממהזה
 אשם חייבה לא דהתורה לומר דוחק ודאי ווהו מהן, אחת ואכל שומן,של
 מחברתה, גדולה כשהאחת ולא שוות, החתיכות בששתי דוקא רקתלוי

 והנה תלוי, אשם התורה חייבה ג"כ קטנה ואחת גדולה כשאחת גםובודאי
 דממה תלוי, אשם לה משכחת היכי להרוב, מתהפך תמיד דהמועט נאמראם
 והיתר שומן, להיות נתהפך החלב הלא מהחלב, גדול הוא השומן אם .,נכש
 וחייב סיב להיות נתהפך השומן הלא מהשומן, גדול הסשב ובאם הוא,גמור

 מינה שמע תלוי, אשם התורה מדחייבה ודאי אלא תלוי, אשם ולאחטאת,
 איסור. להיות נהפך דההיתר אמרינןדלא

 מהא איסור, להיות נהפך היתר דאמרינן ברורה ראי' שמביאיםוישו(
 כלומר, בשחוטה, בטלה דנבלה אמר מ"ד דחד ע"א( )כ"ג במנחותדאיתא
 אחת דחתיכה להיפך, אמר והד מטמאה, ואינה שחוטות חתיכות בשתי בטלהדנבלה
 ודאי טומאת מטמאות דכולן לענין נבלות רתיכות בשתי בטלהשחוטה
 בתר או מבטל בתר אזלינן אם היא, ופלוגתתם , עי"ש ספק, טומאתולא
 דהיתר להדיא הרי לנבלה, נהפכת דהשחוטה מפורש עכ"פ מיהו , עי"שבטל,
 איסור, לענין ולא כן, אמרינן טומאה לענין דרק לומר ואין , לאיסורנהפך

 עיוה וצריך ביניהם* לוילק סברא איןדבזה

--------
 במעם. שבמל יאימור כרוב שבטל איסרר ב'.הלק

 1 כרוכ כט5ס 05 ר"זסיתר, ס 6 כ5 הצרוכות : שאלהכו,

 ררשי וחכמים, יהודה ר' נח?קו ע"א( )ע"ח זבחים במס' א( :תשובה
 בטלה, לא במינו, מין בהיתר, איסור דתערובותסבר

 רש"י פסק ולכן יהודה, כר' סברי אמוראים וכמה דבטלה, סבריוחכמים
 עליו נחלקו רבותינו כל אבל , במשהו התורה מן אסור במינו דמיןכמותו,
 בטל התורה מן במינו מין בהיתר איסור דתערובות כחכמים, דהלכהוסברי
 שנמצא כמו האיסור נגד בהיתר שנים פי דבעינן לומר שרוצים וישברוב.
 הכריעו האחרונים גדולי אבל בטל", בתרי "חד מקום בכלבש"ס
 האיסור נתבטל כבר אז מהאיסור, מעט יותר רבה ההיתר רק אםרבאמת

בההיתר.
 ע"8(, נכיב מנחות בגמ' מתבאר התורה מן ברוב בטל במינו דמיןוהטעםב(

 ומערבן השעיר", ומדם הפר מדם "ולקה דכתיב יוהכיפ מעבודתדילפינן
 ום"מ, השעיר, מדם מרובה פר של שדמו ידוע והדבר המזבח, עלוזורק
 ספני השעיר, דם מבטל אינו הפר דדם ש"מ, השועיר", "דם לו קראההתורה
 סבירח ורבנן בסל, איט במינו דמין סכאן ר"י דרש ולכן במינו, מיןשהוא

להו
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 מדם מרובה הפר שדם אעפ"י השעיר" "דם קראה דהתורה דהטעםיהו,
 משום איא בטל אינו הכי וסשום במינו מין שהוא מפני לא הוא,השעיר
 הטעם, ודסבירו קדושתן, מפני זה את זה מבטלין אין למובח העוליןדכל
 שהוא מפני הפר בדם בטל שאינו השעיר בדם הוא דהטעם נאמרדאם
 למזבח, עולה שאינו בדבר זה דין להשמיענו להתורה לה היתה במינו,מין

 משום לאו דאי ש"מ, למובח, שעולה בדבר דוקא התורהומדכתבה
 למדו דחכמים בגמ', ומשמע , בטל במינו מין גם למזבח העוליןקדושת

 התורה. מן ברוב בטל במינו דמין זהמקרא
 הטעם כהבו הרא"ש, כן וכמו התוס', בעלי ורבותינו רש"יאמנםג(

 רבים "אחרי מהמקרא דילפינן התורה, מן ברוב בטל במינודמין
 יהיות האיסור ונהפך בטל, בתרי דחד היא הכתוב דגזרתלהטות",
 הגמ', על חולקים אינם והרא"ש ותוספות דרש"י לומר, ואפשר ,היוור
 לפי כי הוא, הפ" אבל בגכה, שמבואר ממה אחר טעם שדורשיםבוה

 מ=אחרי הוא התורה, מן ברוב בטל בסינו דמין הלסוד עיקרדעתם,
 שכל לנו גילתה השעיר ודם הפר בדם בעצמה דהתורה להטות",רבים
 תורה, שמיעטה מה זולת יהטות", רבים "אחרי בכלל הם תערובותמיני
 דוקא יהודה, ולר' קדושתן, משום המזבח גבי על עולין לרבנן,כמו,
 כרבנן, קי"ל דאנן וכיון במינו, מין שהוא מפני השעיר, ורם הפרדם

 בשאינו מין דוקא יהודה, כר' דסובר ולרש"י בטל, במינו דמיןממילא,
 זה. מטקרא בטלמינו

 דבאם הוא, ברוב, תבטל יהיתר איסזר של דתערובות הדבר, זהסברו4
 להתבטל יותר הדבר הוא קל באמת תערובות, ע"י האיסורנתהוה

 מחצה על דכמחצה תורה החמירה ב"קבוע" שהרי תערובות, ע"יטשלא
 עצמו בפני הוא האיסור כן אם אלא מקרי, לא דאורייהא ו"קבוע"דמי,

 לא או יחד, מעורבים וההיתר כשהאיסור אבל עצמו, בפני הואוההיתר
 ק"ו והשתא ברוב, בטל אלא דמי", מחצה על "כמחצה סברתאמרינן
 אמרה מ"מ עצמו, בפני הוא אחד שכל ומיעוט, ברוב דאםהדברים,
 יחדן כשנתערבו שכן כל להטות", רבים מעאחרי המיעוט דבטלהתורה

 ברוב. המיעוט בטלדודאי
 ז כטיהר "י:וו מטרוכ~ה סל 3טול לט:ין "רו3", מקרי מסו : שאלהכו.

 . הפוסקים מחלוקת יש בזה :תשובה
 והיתר, איסור בתערובות ברוב בטול דלענין דס"ל, פוסקים ישא(

 אחד, הוא כשהאיסור דהיינו, האיסור, נגד היתר של כפל דוקאבעינן
 אז שנים, הוא האיסור ובאם האיסור בנגד שנים בההיתר שיה"בעינן
 בעינן כן וכמו האיסור, נגד במנין כפל ארבעה בההיתר שיהי'בעינן
 כל כמו כך כל גדולה תהי' היתר של חתיכה שכל דהיינו, בבנין,כפל

 איסור.חתיכת
 אפ רק במנין כפל להיות צריך דאין להו, דסבירא אחרים פוסקיפ וישבש

 אף ברובא, ל" דסגי דמידי סגי, סבאיסור בההיהר יותר משהוי*
 סגי. ממחצה טפי דהובבל

ולעני4



 דק3חיק הערוכות יהלכותפרוייור כנתא16
 צריך דאין הפוסקיש כדעת להקל האחרונים רוב העלו דינא ולענין9

 וכר דאורייתא, באיסור אף סגי יותר במשהו חלא במנין כפללהיות
 איסור של אחת חתיכה נתערבה דאם נמצא ; סגי ממהצה טפידהו

 יוחה4 משהו רק נדול ההיתר דבאם הדין, אז היתר של אחתבחתיכה
 דכבר משום בחד, חד היא שהתערובות אף האיסור בטל אןמהאיסור,

 רובא.מקרי
 דסשח2 ביובקה לאכול ברוב בטול לצייר אפשר אי בחד, בחדאמנם,ד(

 תערובוה, כאן אין א"כ הגדול, הוא היבש שההיתר ידוע דאםנפשך,
 אנו צריכים א"כ, האיסור הוא ואיזה ההיתר הוא איזה ידוע אינוובאם
 3 עלמא לכולי ברוב בטול כאן אין הלא ואז, האיסור הוא הגדול שמאלחוש
 קטנות חתיכות שתי בהתערובות שיש באופן רק לדעתם, משכחתברם,

 גדולואנ יותר בכמות הן ביחד הקטנות חתיכות והשתי גדולה, אהתוחתיכה
 מנא4 דאז האיסור, הוא איזה ידוע ואין שבתוכה הגדולה האחתמהחתיכה

 מ"כע האיסורו היא הגדולה דהחתיכה נאמר אם דאפייו רוב, כאן ישנפשך
 הגדולא4 סהחתיכה יותר משהו ביחד הקטנות החתיכות בשתי ישחרי

 בנמוח יותר נדולות אינן ביחד הקטנות חתיכות השתי אם אבל ;ובטלה
 אז4 הגדולה, כמו בכסות שוות ביחד שתיהן אלא הגדולה, האחתמהחתיכה

 נפשך* טמה רוב כאן דיש ג"כ בזה לומר שיש דאעפ"י דאסור, הואהדין
 התיכוח שתי" במנין רוב יש הלח האיסור היא הגדולה אפייו דאםדהיינו,
 אינוי וה באמת אבל בתרין חד כל כדין בטלה להיות וצריכה אחת,כנגד

 והרי החתיכות, כמות היינו הבנץ, רוב אחרי הולכים שאנו הואדהעיקר
 השתי כמו כך כל גדולה היא האיס4ה היא שזו על" שאומר זוחתיבה

 בבנין. רוב כאן אין וא"כ, ביחד, הקטנותחתיכות
 ב"אי חיסור חד דכשנתערב לדינא, יוצא הנ"ל מכל פגים, כל יעי08

 אותם לאנול ברוב בטול דין לצייר משכחת לא ביבש, יבשהיתר
 באד רק לדעתם גם משכחת ו2א המקילין* הפוסקים לדעת אפילוביובש,
 רון בכסית גדולוה אינן ביחד שהתרי אף לן איכפת ולא דוקח,בתרי

 מהגדולה. טפימשהו
 * לח נקר5 ומלו ינס, גקר5 שא : שאלהכח.

 שמם4 ונמוה, ש18בב_ג222" דבר כל מקרי ביבש ןהש "1 :תשובה
ק ניכרו ואינו התערובות בתוך עצמו בפנישעומד  

 א?זו כל וכדומוע ושומשמין, וחרדל ודוחן, ואורז שעורים, וכן בחטיסוחטים
 אף בשר בחתיכת בשר חתיכת וכן , נבללים שאינם מפני ביבש יבשמקרי
 קסצות וק החתיכות ואפילו ביבש, יבש נקראות במים מבושלותשהן

 ביצים ווק ; יפה מתערב שהרי ביח, לח מקרי שלהן הרוטב אבלשבקטנות,
 4ד שנןדות, הן ובחם ביבש, יבש מקרי שלסות הן אפילו ביצים,שם

 דבל והחיסוניס4 בלא4 לח הוי יחד יפה וסתערבים דקים שהםאהלבונים
 אוי הכי יהד, טרוצת הן ובאם ביבשו יבש מקרי קחק לחוד" וחדהר

 בלח*לא

4



 ל1 פ ועכצ2ק תשהבות לה.כא יהחדטר

 בשוכט או 4 9ציו בכל בלע לח דהוי הפוסקים, ייב  רלי בקטה, יהם
 נקכמש י.קמק ל דס הרמב=ם, דעת על יטמןך יש במיוו, ובמין מרובה,8פטד
 ביבש יבשסמף4

 ז ועו מ: כסיחל, 5יסיר סנספרכ כיכס יגסכצש.-שא%טה:
 והמה היתר, של ביבש נתערב תורה אי%ר של יבש דבר אם א( :גמשובצה

 טעם נאן אינו האיסור דאז התד* נתבשלו %א במעו,מין
 סגי מדרפנן ואפילו התורה, מן ברונ בטלה  דהתערובות הדין, אובהמ"שע
 שהוצ מפני טעם, לנתינת  בשול עא לבוא יכול מדלא בזה, נזרו 4מאבהכי,

 במיצ.מין
 בשאיבד מין והמה היתר, של ביבש  נתערב תורה איסור של יבש דגי ש0גש

 האיסור שבצרך כטן אותן, להכיר אפשר שאי באופן מעערבו אבלסרטע
8 בזה, וכעצא הוא, אתה"יע ואין כהוגן* שלא נשהט, ואהד מינימן ג' ששחטו או ניבר, ואיט דק81לאתיגות  ומותר ברוב, הוא בטל התורה דמן הדין, 
 אם התורה מן ברוב בטל דבר כל שהרי ניובש, כך התערובופ אתלאכןל
 ביגבש* אפי% מיצ בשאיצ מין גתערובומ גזרו חכמים אבל טעם, טשקשרצ

 ששים שיה" עד אסורה שתהי* האיסור, כנגד בההיתר רוב בשישחשר%
 בההיתר סעם יתן האיסור ואז יבשלם, דשמא נזרה מטעם האיסור, נכרבההותר

 דצר9תא4 שוסור לידיויבא

 1 ויט מסו גסיהר, ורכנן 5יסור סכסערכ כיכס יכמ : עואלהל*
 8ש2ר. של ביבש נתערב דרבנן "רסור של יבש דבר חם 8 :תויבה

 זה דלענין אחרונימן ושאר הרמשא דעת במינה סיןוהמה
 דרבנן באיסור דגם חלא דאור=תא, לאיסור דרבנן איסור בין ורלוק שוםאק

 וחחוכה קטנה התיכה שיש אף בחד* חד חבל בתרק הד ברוב במןלבעען
 דלכאורה האיסור, היא הקטבש או האיסור היא הנדולה אם ידוע ואון2ד48%

 רוב ויש היתר של היא הגדולה דשמא דרבנן, ספק מטעם בוה להקל85
 אבל אע מטעם להקל יעקנ המנחת כתב באמת וגע ובטל, האיסורכגנד
 דרבנן, ספק מטעם בוה להקל דאין להלכה כתבו מוטקים ושאר מנויםאשלי
 דרבע 0מק חמרינן לא איסורח ובחתחזק איסורא, אתהזק דם?רכיע

לקויח.
 0ין והמה היתר, של _בןבש נת2רק. דרבגנ חיסור ~1ג יבש דבר ום8ם0

 ן באמיד דדוקא ביבש, במינו מין כדין ברוב שפיר דבטל הוא בפוקשמרחץם, י רוב דזעז בווע אותן, להניר אפשר שאי באונע נתערבו אבל מיט,בשחהוו
 "11_ "קיר_.אב(צכא . -שי3 8"הץ2ר' - יונ - _החי1י י"2ש%%בם_ ן אמ תורם איסור ליד4 4בח . -4א בכדי מץ1, ביבא_נשחינו ס' גשננן88ה8

 ה21.ומילן .90י?_ יחידיקש"* חץמיי %ף לבא !8של יגכנשנ_כוע_יוווש (שנשנן
 נרוב4שפיד

4 ? דיט מסו כסיסל, 5יטו סנספרג נית ימ ה: א44,יש* 4 *

 מ-1 והמא היפר, של בלה מעשרב איסור של לח דבר אס ח( :תשצבך,
 בארר רבנן שמכל ברוב4 בטל דמדצריקנא הדע, אשבמחצ,

 שבאן גל דויצ ישוע געבשלו לא אפילצ ומשיסור בבר בושהיתר ס' עעזיפושר-ך
פדמוששרב



וןכ~מרקן הערובות להלכות48וזדורכ:וף*6נ
 כעיקר טעם דאז מינו, אינו אש וגזרינן טעמא, יהיב הרי י8המדמתערב
 החמירו מ"מ דאורייתא, לאו כעיקר דטעם הפוסקים לדעת ואפילו ,דאורחתא
 בנתעהב אטו דגזרינן משום ששים, להצריר במינו במין בלח בלחחכמים
 הוא .ופרס דאורייתא, עלמא לכולא דהוי פרס, אכילת בכדי כזית מינובחיפ

 ; ביצהז מחצי פחות מעט הוא וכזית ביצים, ד' ולרש"י ביצים, ג'לרמב.ם

 יבשלם, שמא ואטו מינו אינו אטו גזרינן לא במיע מין ביבש יבשאבי
 לגזרה. גזרהמדהוי

 להיות דצריר הדין ג"כ דרבנן, באיסור במינו, מין בלח, להואפילוב(
 מדרבנהס'

 מינו, בשאינו מין והמה היתר, של בלח נתערב איסור של לח דברובאםג(
 ל8 אפילו האיסור נגד בההיתר ס' צריך מדאורייתא דאפילו הדין,אז

 האיסורים. בכל דאורייתא כעיקר דטעם דעי"ל יחד,נתבשלו
 06 טיגו, 3ס6ע1 וטין כנועו נוין 3סיחל 6יסור חערוכוח )טגין : טיאלהלב.

 ו )ס6יסור ססוס ססס 5חרי 15 )סהיסור, ססוס סטטס 6חרי6ז)ען
 מינואולינן בשאינו ומין במינו מין דלענין הים"א יעת א( :תשובה

 השוה היתר דכל היינו, שמא, בתר בהיתר איסורבתערובות
 ההיתר אם ואפילו טעמא, בתר אזלינן לא אבל מינו, נקרא בשם,להאיסור

 מינו. אינו נקרא אז בום, שוה אינו אבל בטעם להאיסורשוה
 החומרא עיקר דכל דכיון עלע, חולקים האחרונים גרולי כל אבלב(

 טעם מפני רק הוא ששים, להצריך מינו בשאינו במין אנושמתמרינן
 רבים דאחרי מקרא דילפינן ברוב דבטל במינו ומין ס', עד שאוסרכעיקר
 שוים אם לנו מה א"ב בהן, ניכר הטעם נתינת שאין מפני הואלהטות
 אעפ"י בשסם שוים רק דאם לומר אפשר ואיך לחו, אם בשם והאיסורההיתר
 טעם נותן האיסור והא ברוב, ובטל במינו מין נקראים בטעם, שויםשאינם
 לקרות אפשר היאך ב?ם, שוים ואינם בטעם כששוים להיפוך, וכן ,בההיתר

 הולקים ולכן בההיתר, טעם שום נותן האיסור אין והא מיפ, בשאינו מיןזה
 טעמן ע"י שאוסריס איסורים דבכל וסוברים, בזה, הרמ"א עלהאחרונים
 שוה ההיתר דאם טעמא, בתר שלהם במינו במין אזלינן גששים,ומתבטלין
 דוקא זהו שמא, בתר דאזלינן דקי"ל וזה , מינו נקרא אז בטעמןלהאיסור
 אינם אלה דכל דכיון ועוד, נסך, ויין טבל כמו במשהו, האוסריםבדברים
 ס' עד שאוסרים בהדברים אבל שמא, בתר אזלינן שפיר טעם, בנתינתתלוים

 לזה. השם שווי שייכות שום אין טעם, נתינתמפני
 ז ס6יסול 6ס )כט5 כוי 3סיסר 6.סול )טר3 )כסח)ס סוחל 06 : שאלהלנ.

 ואעיג האיסור, את לבטל כדי בהיתר איסור לכתחלה לערב אסור :תשיבה
 דנתערב הינא דוקא* זהו אבל בטל, בתרי חיימדאורףתא

 לבטל אסור מינו בשאינו במין וכן 1 אסור בידים לערבינהו אבלממילא,
 כל סוף הטעם שהרי האיסור, את אח"כ להוציא שרוצה במקום אפילובששימ,

 בבוונה עושה הוא הרי מ'מ טעמא, ליכא מס' דיותר אשף ; שם ישארסק4
 דחם ועודן ; זאת עושה הוא למה כן לא דאם האיסור, של טעמו ו4םשישאר
 פיטס כדי ההף טתר מעפ האףסור יה" דלפעמים לדףות טשל לבפל" %פאד

טעם
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 טשמא מהאי לבטל אץ ררבנן אוסור יש נ דאור8תא איסור יידי יבשששש
 תקנו. דאורייתח דכעיןפשוס

 ס6יסור, 6ת לגטל כרי נסימר 6.טור לערכ לכחחלס ר6סור 60 שאלה:לר.
 9 מורכנן רק 16 ר6סור, ס61 סשרסמן

 , מן הוא לכתחלה איסור מבטיין דאין דהא הרחבשד יעת א :תשובה
 : דהא פוסקים ועוד והר'ן הרשב"ץ דעת אמנםהתורה,

 ן אסור עלמח לכויי ועכ"פ , מדרבנן רק הוא לכתחלה חיסור מבטליןדשין
 שאומר, מי ויש ן לבטלו כדי בהיתר דרבנן איסור חף לכתחלהלשרב

 ולא האיסור של טעמו לבטל רק התורה מן מותר אינו הפוסקים לכלדאפילו
 %1 להטותו רבים דאחרי מטעמא ברוב דבטל ביבש יבש כמו האיסור,נוף
 שחתיכה ויאמר אליהו יבא ואם התורה, מן הוא אסור הרי האיסור אתיכירו
 שאין משני אלא אינו ההיתר דכל התורה, מן אסורה איסורו חתיכת היאזו

 האיסור את שמכירין דבשעה לומד אפשר איך וא*כ חאיסור, אתמכירין
 מ"ה(. סימן תגינא ביהודה )נודע יכירנו. שלא כדי לכתחלה לערבו מותריהי'
 , לכתחלה איסור מבטלין דאין דהא נאמר דחם לדינ*ג מינה נפקא וישב4

 , כיון להרבות, או לבטי אסור איסור בספק גם א"כ מדאורייתא,הוא
 ן מי יש אבל ולקולא. הוא, דרבע ספיקא או-רק םן8__רק-לסדרבנןן?גתח.ים ן איסור מבטלין דאין זה איסור אם אכל 1 ולחומרא הוא, דאורייתאדספיקא
 ו ספיקא אמרינן דכי דרבנן, ספק מקרי לא דזה מטעם גווני, בכלשטח,ציר
 : מעשה, לעשות אבל מעשה, עשיית בלא דוקא היינו לקולאןדרבנן
 לקולא. דרבנן ספיקא אמרינן לא בזה דרבנן, ספק יה" וה ידיושעל

 1 גסס,ס גסמירו כיי סג6ס 5יסזר לכמחלס לכטל מומר 06 : שאלהיה. מגדיס(.גפרי
 דלבטל חיים, מקור והס' הבושם, וערוגות מגדים, הפרי יעת :השובה

 להוסיף אפילו ואסור אכילה, מאיסור גרע יותר הנאהאיסור
 לכתחלה איסור דבטול דסוברים להפוסקים דאפילו האיסור, עלהיתר
 אסור עלקא לכול?. לכתחלהן הנאה איסור בטול מ.מן מדרבנן, רקאינו

 דבזה מזה, נהנה הוא הרי האיסור*הנאהן את שמבטל דבשעה8נ8ורייתא*
 ובהגדלת ברבוי נהנה הוא הרי בששים, או ברוב האיסור אתשמערב
 ולכן לו, היא הנאה גופ" דבטולו נמצא, הכל, לאכול יבול שיה"המדה

 התורה. מןאסור
 ' מ.רס 6יסור ספק לנעל לכמחלס מומר 06 : שאלהל3

 אפילו חיסורו בספק אף לאסור מנדים הפרי דעת א(וזשובה:
 איסור מבטלין דאין דהא האומרים הפוסקיםלחותם
 מדרבנן. רק הואלכתחלה

 כאן אין ו8מא ספק שיש היכא להקלן אדם ההכמת ודעת48
 כלי.*רסור

 ייסשר קס יסי' נכוי סעזו* עוו לסוסיף ס~מר 06 "יסי,6ע לנקי סישל כי*י*יסר "ין סיחר, לתוך 6יסור מי כנר 06 שאיה:שש
 ז "יסור 5ט לכעלסף
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 שצ להצסיף פין עלמא לכולי אז תור4ע של הוא האיסור "ם :תשובה

 חיסור רק הוא החיסור אם אך הא*סור, את לבפל כדיההיתר
 : הפוסקים מחלוקת בזה יש אזדרבנן,

 כיי ההיתר של להוסיף פותד דרבנן דבאיסור והט"ז הפחבר דעתק
 האיסור. אתלבטל

 אסוד. עליו להוסיף דאף והש"ך הרם"א דעתב(
 ונס להקל צדדים עוד שיש דהיכח אחרונים, ועוד מנדים הפרידעתג(

 ולבשט. צעיו להוסיף דפותר והט"ז המחבר על לספוך יש אז פרובה,הפסד
 איסור הו8 האישר דאם : דינים חלוקי בזה כותב יוסף ברכיוהס'ד(

 ן לבפלו כדי עליו יהוסיף פותר אז במינו, פין להיתר ונפלפדרבנן
 שגמצא בשהאיסור ודוקא ; להוסיף אסור אז פינו, אינו הוא ההיתרובאם
 להאיף שתר אז בו, וכיוצא נמוח הוא האיסור אם אבל בעין, הואשם

 פינה בשאינו אף ולבטלועליו
 בשנין כלי שייך לא היתר הוספת עקי איסור דבטמ הוא, פשוט ודברק

 כבר נעשה ההיתר כל שהרי נבלה; נעשית "חתיכה בי'דאפרען
 חיסוריס4 בשאר נבלה" נעשית וחתיכה ס"ל דלא למאן ואפילו ,איסור
 החמיכינ נגד ששים יש ואפילו בחיסורוע עופדת עצפה החתיכהפ'כע

 גם אז אימורים4 בשצר גפ נבלה" נעשית וחתיכה דסוגריםולהפוסקים
 אגל איסוריטן בשאר הוא וזה 1 החתיכה כל נגד ס' כשאין נאסרתההוסטה
 נבלה" נששית שחתיבה אפרינן בלח דנפ נתבאר, הלא בחלב, בשרבאיסור
 דיטא להחי בהלב בשר באיסור לה פשכחת לח ולפי*ז, מהפוסקים,לכמה

 זחת חין ואשכ בששימו ההוספה כל לבטל אלא ולבטלו, האיסור עלדלהוסיף
 דעת(. והות מנדימן פרי עש"ך,הוספה.

 ~רך זס מפסס סמסס גמן ס6יטור, 6ס 5נט5 טנמו י*ן סיג6 : שחלה211
 ממ0ס למסומ מוסר 06 ס6יכצר, גסגט5 ממימ ומי" 6חר,ערן
 ז 5כסמ5ס 6יסור נעו5 50זס
 כמחו דאין דהיכח אהרוני8ן ועוד מגדים הפרי דעת "(תשובה:

 באושן הזה המעשה לעשות אפשר ואי האיסור, אתלבטל
 המעיס לעשות שאפשר אף כן וכפו האיסור, את לבטל עי"1 יבא שלאאחר
 לבההלוע כן לעקות יו פותר אז יתרהו טרחה בזה יש אבל חחר, באופןהזה

 לכתחיה. איסור פבטל גונא בכהאי פקריולא
 יבד1 כונתו באין מותר להוסיף דדוקא לחיק ביהודה הנודע ודעתק

 דשמ כן חיו אבל ן לכך כונתו באין אף אסור לכתחלה לערבאבי
 האחרונים.שאר
 מכר 06 כדיסכד, 5סוסי14 16 5כסמ5ס 6יסור 5נע5 ו06ור סיכ6 : שאלה9פ.

 ו וימ מסו סו0יף, 16וכט5,
 : דינים חלוקי יש בזה :תשובה

 , פצקש שעשם דבוצשם היינו, בשונג, הוסיף ש ביטל אםא(
 אנסוש אם נבן חכם, הוראת פי על שצשה או לבטל, דמותר  וצתאובצשיןע 8אצשי חו  ששמע או וזיתר, חישר של המערובות ע"ד חז מדע יאמזה

יערב
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 נששאת דלא דגטקום אסריגן, או ש21ק פ1יי נ"כ שזה להוסיה אוטרב
 פעצו בזה קנסינן ולא בשוגנ, כן שששה כיק התערובומע כל מותרתגבלת
 דהדין הנאיע באיסורי אבל אכילה, באיסורי דוקא זהו אמנסן ; מוידאטו
 דקנסיק חמרינן שפיר התורוע מן הוא לכתהלה איסור סבטלין דאעגזא

 מזיד. אטושוגג
 בהם שנתבשלה הכלים וגם הכלן דחסור הדין אז במזיד, עברובאםג(

 שנתבפל ימי וכן ן שלו הם אם ביתו, ולבני לו אפוריםהתערובות
 יבטלון צוה לא ואפילו ל", וניחא עבורו שנתבטל מוה ידע אםגשבילו,

 נתיר דבאם בשבילו, שנעשה החיסור לו יועיל שלא בכדי אסור, כןבם
 לעשופ לאחרים תמיד שיצוח לחוש יש או בשבילו, אחרים שעשו מהלו
 בשבילון שנתבטל לזה אסור אז עי'ן וניחא עבורו שנתבטל שידע ורוקא, ;כן

 מותר ואז מזהן גדול שוגג לך אין לי', ניהא ולא מזה בלל ידע .לא 8םחגי
 ביתו. ולבנילו

 1 האיכפור פעם יתבפל אופן בא'זה ם.חלק
 1 5ט מכין גסעיס, 5יסיריס 3עול ט5 זס סיפור : שאלהנ

 משורש אינו בששים בטלים שהאיסורים חכמים  ששיערו זה :תשובה
 כנק חריף, איסור דאפילו הז"לן שיערו שכך אלאבתורה,

 דברים יש שבודאי אף ולכן, יותרן ולח טעם נותן הוא בכך וצנוהבצל
 ואסרו וגזרו הכמימן פלונ לא ס"ם טעמן נותנים אינם סזה בפהותשגס
 מורו8 המקרא מן לזה סמך ומצש , בששים בטלים תורה איסורישכל
 מבשלים ועכ*ז לישראל, ואסור לכהן שנותנים נדר מאיל השרםבשלה
 מה התורה חששה ולא לישראל, מותר שהוא החיל בשר שאר עםאותח
 מן מששים אחד הוא הזרוע חז"ל, ששיערו וכפי מהזרוע, טעם קבלוצהחיל
 דר*ה זחה ואין 1 היחר של בששים בטל דאיסור מינה ישמעהאיג
 ילפי2ן ואנן במינו, סין המה וההיתר האיסור בשלה בורוע ק1הריגמורוע

 כל וכ*כ ע*ח. הולין )תוס' היא. בעלמא אסמכתא *לא מימן לחיעלה
הראשונים(.

 ? קפימ דטסימט כדין הפוסקיס וטח5וקת סגרת סי6 מט : שאלהט8*
 בדאיכח דוקא היינו אקפילא, דסמכינן דהא רש"י, יעת "( :תשובה

 אבל קפיל*ע שיטעמנו עד שרי לא הכי ואפילוס'ן
 קפיל*ע בדאיכא דוקא וזה מהני, לא קפילח, בלא ס* או ס', בלאק"ילא
  בשאינו במין אפילו או קפילא, טעימת ב" שייך דלא במינו במיןאבל
 קפילשן מהני לא ס' ובלא ס', כשיש לחומרא הוא הקפולא רשאילדשת נפצא* 1 וצרי ס' בי* אית ואי אחריון להוור צריך אינו קפייחן וליכח4ינו
 היא דדעתו לשיטתו, הולך דרש*י אששים4 סמכינן קפילא בדליכאט
בינין

 גט~
 איא מששים4 ביותר אף סשם שנותמס איסורים דיש בס'

 שם 8בי ל"ן היישיק ל6 בסתמא תכן טשםן יתן חם אף הוא קיושוששמ
ימשטצ
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 אין מששים ובפחות אסור, ששים שיש אף טענע איזה בו שישיטעמו
 לא ששים עד שהוא גמור דבטעם רש"י סובר ולכן טעימה,מועיל

 אקפילא.סמכינן
 איזה נרגש אם ואפילו כלל, טעם כאן אין מס' דביותר והרא"ש, הר"ידעתב(

 מס' בפחות ואדרבה, אוסר, ואינו קלוש סעם רק דהוא אמרינןטעם,
 שחז"ל יומר אפשר אי ולכן מותר, אז מהאיסור, טעם בו ואיןכשטועמין
 ג"כ פעם שיש הקפילא יאמר אם אפילו שהרי סן, כשיש קפילאהצריכו
 היינו, לקולשג הוא קפילא חז"ל שהצריכו שזה כרחך, ובעל אוסר,אינו

 בפחות אפילו טעם נותנים אינם דברים דכמה משום ששים,בדליכא
 ואם ששים, להיות צריף בהכרח אז קמילאו ברליכא ורקמששים,

 אסור.לאו,
 אלא ממנו נתערב ולא האיסור שמכירין דהיכא לחלק, הרמב"ן ודעתב4

 אבל בטעמו, אלא לשער לנו הי' לא הדין שסן כיון דאז, וטעמהצירו
 אעפא אקמילא סמ:ינן בהא מש"ה הוא, כמה יודעים אנו שאיןטשום

 ס' וצריכים נתערב, האיסור שגוף במקום אבל האיסור, גוף כנגד ס'שאין
 ואין שרי, מיהא בס' אבל מס', בבציר אקפילא סמכינן לא אולבסלו,
 לי* וסבירא כמכריע הוא שהרמב"ן נמצא, ; כלל קפילא אחר לחזורעריך
 ואמר קפילא וטעמי' ס' וכשיש אקפילא, סמכינן לא מס' דבפחותברש"י
 אחר לחזור צריך שאינו אלא דאסור, הוא הדין אז מהאיסור, סעם בושיש

 בלא בלבר בטעם ורק מס', ביותר טעמא ליכא רוב דעפ"י משוםקפילא,
 חומרא עצמו דזהו משום ס', בדליכא גם אקפילא סמכינן האיסורגוף

 אקפילא אנו סמכינן לפיכך האיסור, גוף כל כנגד ס' להצריך היאבעלמא
 ואמר קפילא פעמי' אי מס' ביוחר דאפילו מדבריו, משמע ומיהו ענין.בכל
 רק בו נשאר ולא האיסור, גוף כשניטל אפילו אסור טעם בושיש

 בלבד.טעמו
 אטעימיג לסמוך עכשו נוהגים אנו שאין הרם9א כתב הלכה, ולעניןד4

 יהוש דיש חדא, : טעמים כמה בזה לומר ויש בששים. הכלומשערינן
 רוב כדעת דקי"ל וכיון מששים, ביותר רק מהני לא דטעימה רש"ילשיטת
 לסברת חוששין אנו מס' ובפחות טעימה צריכים אנו אין דבסןהפוסקים
 בעיקר לחעיש שיש ועוד, , קפילא לטעימת דבטלוה ממילא, והרמב"ן,רש"י
 ; םקום בכל שכיה לא וקפילא תומו, לפי מסית על סומכים שאנומה

 סעטא, בתר ולא שמא בתר אזלינן במינו דבמין דפסקינן מה דיפיועוד,
 יל ולא הטעם על אלח אינה דטעימה טעימה, שייך דלא ממילאא"כ,

השם.
 טמיטחפט"ס. על 6ימור כדכר לכמוך וסונריס הס.כקיס ועת לפי : שאלהמב.

 1 סכול סוס כלי עכו'ס מוס טעימת טל לסמוך טותר06

 טעימת על דוקא הוא פעימה, על לסמוך הפוסקים שכתבו יה :תשובה
 שאוא כדי שקר, לומר שירא אומן, דהיינו קפילא,עכו"ם

 858 סמכינן יא הוא, אומן דלאו עכו"ם על אבל בכךן אומנת" מרעיאי'
 דוקא. תומו ל8יבמסיח

81עשו



 "י יכ המבחן תעהבית 5היכית 1"היכור
 נאמן תוסו לפי מסיח  עכו"ם דאין קי"ל הלא והש"ך. הט"זוהקשו
 בענין ויא עענווז תקנת משום בעלה, שמת אשה בעדות רקבדאורשתא

 סומכים איך דאורייתא, הוא כעיקר דטעם הפוסקים לדעת ולפי"ז,אחר,
 הוי דזה משום ייל, קשה לא באמת אמנם 9 תומו לפי מסית עכושםעל

 דאיתרע אלא כשרות חזקת יש להמאכל שהרי איסורא,כחתחזק
 לא דזקתו דאותרע דבר וכל לתוכו, נפל שהארסור במהחזקתו
 בגדר זה אין זה, מלבד אבל , מזה ההיפוך שיתברר עד חזקתו עדיין%בד
 מילתא כגלוי רק זה ואין זה, על עדות מקבלים שהב"ד מפני בלל,עדות

 יאכינו הישראל שהרי מיד, לגלויי דעבידא מילתא היא זאת שהריבעלמא,
 להסוברים דאפילו ועוד, , שישקר הוא רחוק ולכן יכזב, אם שקרו ויתגלהמיד
 כשיטעום הישראל שהרי תורה, איסור חשש כאן אין דאור.יתא כעיקרטעם
 דאיסורא, טעמא יטעום והישראל שקר, אמר אם אף ולכן, האמת, יתודעאחריו
 תור,, איסור אינה וטעימהאחריו, הישרחי שיטעום טעימה קצת על רק החשש נשאר ולא עור, יאכלנה לאהרי

 אמרינן ולא איסור, טעם מרגיש אם עכו"ם דיטעמנו המחבר דפסקוהא
 דחסרה היכא הוא דהדין מרה, לגבי כדאמרינן ב"שונו, בעצמו השואלדיטעום
 אף אלמא מותר, אז מר טעם מרגיש ואם בלשונו, השואל שיטעוםהמרה

 משום בלשונו, לטעום יוכל מ"מ המרה, חסרה אם לאכול אסורדישראל
 אם הוא דמסופק נמי הכא וא"כ, איסור, לאכילת נחשבת אינה בלשוןדטעימה

 בהתבשיל יהי' אם דאף בלשונו, לטעום נתירנו איסור, טעם בהתערובותיש
 נח12ב זה דאין בלשונו, שטועם מה עברה שום בזה אין הלא איסור,טעם

 בו יש אם להבחין אפשר שאי מיירי דהכא אינו, זה אבל איסור,לאכילת
 בלשון, טעימה ע"י להבחין אפשר דאי ומשום ממש, אכילה ע"י אלאאיסור
 טעמ בו יש אם ויבחין שיאכל לעכו"ם לתת דוקא צריך הכימעום

 ,ט"ז(.איסור.
 גססיס כט5ס 60ינס 5סורס, כי5: כדין ססוסקיס ס:רה סי6 מס : שאלהטנ.

 1 ו6חח כ00יס רק סיחר50

 טרפה, או נבלה, או טמא, עוף דביצת הפוסקים, רוב דעת " !תשובה
 ביצים, שאר עם שנתבשלה נקובה, או קלופהשהיא

 אוסרת_

 היתר של ביצים ס"א דבעינן ובדין , לבטלה כנגדה ביצים ס"א להיותוצריך
 וקטעתן גדולות ביצים שיש לפי )א( : טעמים שני יש האסורה הביצהננד
 הוסיפו ולכן הן, שוות אם לראות מקפיד אינו האסורה הביצה את לבטלוהבא
 שחר עם האסורה הביצה כשנתבשלה דוקא הוא הטעם, זה ולפי 1 ס"אעד

 יבד בששים וסבי ס"אי להיות צריך אין בתבשיל, נתבשלה אם אבלבטרם,
 קצתן בר" כעין הוי דביצה משום 'בן מצטרפת. קליפתה וגם איסורין,כשאר
 הוא הטעם, זה ולפי ) ס"א להצריך חשיבותה מחמת היכר בה עשוולפיכך,
 העלו ולר~כה האסורה. הביצה כנגד ס"א להיות צריך ג"כ אחר דתבשילהדין

 צריך ביצים עם כשנתבשלה דהיינו, הטעמים, כשני להחטיר דיש8א8רונים1
 תב2הל עם כשנתבשלה וכן הא', כטעם סרופה, כשהיא ואפילו ס*אלהיות
 היינה למעליותאן תרוא יש %ם אך ן השני כטעם סאא להיות צריךאחר

דוהא



וץ3חמק חעיובות "היריהפלהדירכ?י**9
 רק להעת צריד אין הטעמים לכל אז חחר, בתבשיל ונתבשלה טהפהדמש

 כנגדה* לחודס'
 לקמי.  שיתבאר כמו ברי', מטעם כלל בטלה אינה אשדוא, בהביצה ובישב(
 "8י4 וכט5 כו, 5ריך ס6ינו גח5 נוין ספו0קיס ס3רס סי6 מס : ומעיה8ד.

 ? כננוו סיחר פפמיס וחספ3תפסיס
 וחעי הנאל חת קרעו ולא אחר, בשר עם הכחל את בשיו אם :תשיבה

 מדיבש הכהל אסור דאז כדינא, בכותל אותו טחו ולאוערב,
 אבל הכחל, כל ננד האחר בהבשר ששים להית דצריך הוא, הדיןדגם',
 דבשאר דאעשנ כלומר, המנין, מן הוא הכחל דגם ואמרו, בזה הקילוחזיל

 ננר פעמים ותשע בחמשים די בכחל אבל האיסור, מן חוז ס' צריךחיסורים
 הוש עצמו שהכחל לפ4 הוא, והטעם ; לששים מצטרף עצמו והכחלאאיסור,

 זהן יפי החלב, טעם ונתבטל שבו וס? נגד ס' יש וא"כ בשר,נקכ
 שקהם יש דבאם לששימן הכחל גם מצסרף ולפיכך גמור, היתר הואהכחל
 *1 הכהין נגד בעצמו הכחל עם שבקדרה דברים ובשאר האחרבהבשר
 נום%ת שיש מפני וזורקו, באיסורו נשאר בעצמו הכחל אבל מותר,התבשיל
 שנ%ע שנרנבשל הבשר מן טעם ולב באותו ויש בועבן, כנוס שהחלבבהכחל
 קריעת טאני דלא הבשר, מן להפריש אפשר אי שבנומות סלבהשוו%
 מאתר ומשמ מדרבנה אסור הכל ס', הכל בין ה4 לא ואם י הבשילאהר

בהנחה.
 כננר ססיס 5סיוס 5ריך 5סיסר, סגפ5 6יסור זיס כח4 גס 05 : שאליזנאה.

 ?ס6יסור
 היתרן לתוך איסור זית חצי כשנפל דאפילו הוא, פשוט דבר :תקצובה

 נשב צריך זית, וחצי דרבנן באיסור ואפילו לבטלו, ששיםצריך
 אוסר. לאו ואםששים,

 ס5יסור גגנו כס' 5ריך 06 גס', 3ס5 ד6יסור חגמיס ס6מרו יס : עמש5ה18.
 8יזר 6ימור גס ד6פי5ו ו"מרינן, 16 סיחר, 50 געו ווק56סיוח
 1 5נס5 סר51יס ס"יכהר נגר ס' ניחך סיסי' נ6וסן 5ס0יחרמ5טרף

 הש4 אין א*ל? אותו מבטלין האיסור, נגד ס' שיש מקום כל :תעובה
 שרוצים האיסור זה נתפשט מ"מ רהא דוקא, היתר שלכולו

 שיש קדרה כגון כיצד, ; טעמו ונתבטל שעמו, פעמים בהששים לבטל,א%
 חיכ של אאד אהוע בבת זיתים שני בה ונפלו היתר של זיתים נ"טבה

 4שהם הנשם עם מצטרף איסורים השני של אחד דכל הדיה אז דם, שלואחד
 כנטרו שיקו בהששים טעמו נתבטל אחד וכי חבירו, את לבסל היתרוצל

 ט"פפ יהת יכול כוואינו בטל איסור כל שהרי כן, נותנת והסברא ,בהקדרה
 בפ4 הפ?ב טעם נתבטי דהרי שוים, אינם הלא ודם ס~ב של וטעמםבההיתר,

 אימיע המבפל היתר לי ומה איסור המבטל איסור לי דמה בס', הדםוטעם
 לשת כח % יהי' שלצ האיסור של טעטו שיתבטל רק בעינן לא אנןהלא
 בההיתר.טעם

 אינ_דלשו את זא מבמליפ איסורים ס"ל דלא למחן אפ-לו הוא זהודין
מ *שי8ור ב5לל שחין מטעם אלא עלה. אתינן בסולמ8שם  5שפ לתת 

נשאי



 ע25דן6ק תירום" יהיכהץפיתרה8ז*
 נבשששש נצשית *חתיכה רקי"ל לפאי חפילי זה דץ ושיר שתי וכן ;בהיתר
 או5ור אם ובודאק ; אחת בבת נפלו השיסורים ששני כיע איסורימןבשחר
 כבר שהרי ההיתרן את להציל השני האיסור פועיל חינו שוב מקודם. נפלשהד
 נששית *חתיכה סקל דלא למאן אבל הראשו4 מהאיסור נבלה ההיתרנעשה
 יה4 אחר בזה נפילות בשתי אף זה דין לומר יש איסורים, בשארנבלה"
 כא נס 06 6יסי, גפסו סנהערט ועי'1 5סיסר, סנס5 סיסר : שאלהםו*

 י כס51סייך
 הבטול דענין בתשובותיו, והרשב"א התוס' בעלי רבותינו יעת :תשובה

 היח הכתוב דגורת להיתר, שנפל באיסור רק שייךלא
 בזה זה וכשנפגשים אחרן להיתר שנפל היתר אבי יהטות/ רביםפשאתרי
 שביניהם ההתחברות רעשי ופשתיש מצפר שנתהוה כלחים כט חיסור,3עשים
 היתר לתוך שנפל פועט איסור דבשלמא בטוג שייך לח בזה איסוו:געשו

 שמתהוה באיסור אבל ומבטלה האיסור על ההיתר מתרבה הרימרובוע
 המועט, את יבטל שהפרובה לופר שייך לא היתריבג שני תערובותשף*
 להיפונ דילמא מבטלו, והמרובה המרובה חת אוסר שהמועט יימרדמי

 בההלב הבשר בטל בחלבו דבבשר שחמרינן, וזה ; המועט את חוסרהמש*ובה
 אורוע חסרה בשול שדרך אצפי הוא, זה ששימן כשיש בהבשר התלב14

 מותר. ולכן בשולן ררך וה אין טעםוכשאין
 בהיתר בסול שייך לא חיסוריבה*תר דמתוית דנהי לשאלואין

 במרובהא המועט יתבטל פנים כל על אבל דלעיל מטעם בהיתרןשנפל
 גטלן לח בהיתר דהיתר מהפוסקים כפה שה0כימו מה דלשי אינג וה14בל
 שאינו לפי אפילו אלא והיתר, איטור שם בלא בטול 9ם שייך לאבודאי
 התוריא אסרה עצמו זה שהרי בטוג גונא בכהאי שייך לא פ*מ, כןושובר

 בפה בטול בזה נאמר ואיך אי0וה יש כחחר היתרים ווניובהתהברות
 נה" אז הלא ברוב, מועט בטול בזה נאמר דבאם  בפירו* התורה*אשסרה
 ווה מחצה, על במחצה דוקא רק כלאימו אסרה לח שהמורה לומר5טכרחים
 והתם כצינהן ובבנדי בציצית כלאים התירה שהתורה ושרע ן פברא איןודאי
 תפרה. בשלהי רששי כתב וכן 5 מחצה על טהצהחופ

 דכל בפשנה בפידוש שצינו זרעים בכלאי הלא בוה, לשאל ישהיר
 בץ ומה בטלן מרובע פיית אבל ימעט, אחר מצין רוגש בה ושיוש8ח8
 עצפ1 בפי היתר אחד כל ואידי אודי הא בנדים4 לכלאי צרשיפכלאי
 לפלשה תורה נתנה ולא אחר, ממין חחר גרעין בודה ימצא שלש8ששר אי רבזרעים משום היאן לוה ואתשובה שיסוד* נעשה 888בדותם וששי"ששע

 אשהל אהר גרשין אפילו לכהאלה 5פרב בטלן שנתערב בי והלקהפשרש,
 ני8ן ל8 ולפיבך מקרה דרך איא בו מתערב אחר מץ אין בבדים כלאישנל

 אאיביש קששג שימ1 תנ*נא ביהודה בנודע ועיין 1 הרשב*8ש 4ששובותל1אצבסל4
 בסל. ג"כ בהיתר דהיתררחף

 16 ססעל כיס סיפר'ט 6ס 6יטל, גג1 סיל ש ססיס ספסספרים : ק81לה5או*
 ו ס6האר מ- ספ5 נספם סידס 5סי* יסי * 5סום, %שססא

 בששיק גפ מששרים איסוה ננד היתר של ששים נשפשערים :תשיבה
ובצמ8ין



 ת*ייבהן יהיבית5ייייףכור26
 המבחי

 הקדרה, בשולי המתאספים בשר( של דק עהדק וקיפהובתבלין
 לפבפת אנו מצטרפים הכל את בהקדרה, הנמןאים מאבל מיני כלוכן

 עכשו שנמצא כמו ההיתר 1מית את משערים אבל ההיתר, שלהששים
 או ונתכוץ יותר הרבה ההיתר ה" הבשול שמקודם שידוע אעש"ילפנימ,
 האיסור שמות גם דאולי מקודם, שה" כמו לשער אין מ"ם הבשול, ע"ינצטמק
 במה סשערים אין וגם עכשון ונצטמקה הבשול קודם יותר מרובה18תה

 מקודם, שה" מכמות נשתנה לא שהאיסור ידוע אם ולפי"ז, , הקדרהשבלעה
 בזה גם שחוכך מי ויש בקדרה. שנבלע מה משערין בההיתר דגם הדין,חז

 כמו סשערים אופן בכל ולכן הדבר שרש על לעמוד קשה כילההמיר,
 ראינו דאם היינו, להקל, דאין ודאי להיפך, אמנם , לפנינו עתה באשההיתר

 האיסור את לחשוב דיש ודאי נתמעט, לא וההיתר שנתמעט האיסוראת
  שהי' שראינו מחמת בן, הדין דרבנן באיסור יאפילו מקודמו שה"כמו

 יותר.8חיסור
 לפה דאורייתח, כעיקר דטעם דסוברים הפוסקים דלדעת הט"1,והקשה

 שהאיסור בשעה שמא ניחוש לפנינו, עכשו שנראה כמו האיסור נגד בס'סגי
 דאחזוקי רי"ל הט"ז, ותירץ י נתמעט ועכשו גדול ה" ההיתר לתוךנפל

 כמו רמסתמא אמרינן אלא ההיפך, רואים אנו שאין כל מחזקיבן, לאחיסורא
 בתחלה. כך הי' עכשו,שנמצא

 ו כסעיס ס6יסור 5ת לגטל תלערפין ע~נחת 06 : שאלהמפ.
 : ררבוותא פלוגתא יש ה~ה ברין :תשובה

 לקדרת שנפלה ועצמות בשר בה שיש נבלה דחתיכת יוסף, הבית דעתק
 בששימ* האיסור את לבטל ההיתר עם סצטרפין האיסור ע?מותהיתר,

 שבעצמות המוח אבל ההיתר, עם מצטרפין ההיתר שעצמות לומר צריךואין
 האיסור. עם מןטרףאיסור

 ד"חתיכה אמדינן הא דבוק ובאיסור דבון איסור הוי הא האיסור,8ת לבפי איסור של עצמות לצרף אפשר דאיך זו, דעה לפי להקשותואין
 *ש הלא מ"מ לאכילה, ראוי* אינו דהעצם ואע"ג נבלה*, נעשיתעצמה
  42כן וכל נבלה", נעשית "חתיכה אכרינן חרס בכלי דגם דסובריםפוסקים
 בהו דטד,גי כלים דבשאר דכמו אינו, זה אבל , הבשר אל המחוברבעצם
 עצפ בכלי כן כמו נבלה", נעשית אתתיכה אמרינן דלא הוא הדיןהנעלה
 אפשר הלא והלחלוחית בהעצמות, לחלוחית דיש ואע"ג הנעלה, ג"כ מהניהא

 קלוש שטעם מחמת אוסרת העצמות פליטת דאין כיון מימ, נבלה,קמוקה
 שמא ג"כ לחוש ואין , נבלה תעשה שהלחלוחית ג"כ אמרינן לא טש"ההוא,

 יה" שלא באופן העצם עם האיסור חתיכת תשאר הקדרה, מןכשיערו
 מטעם נבלה בהעצם הבלוע 1ו?ה ואז האיסור, את לבטל ששיםבהקדרה
 דוקח איא אינו וה דחשש לזה, לחוש אין באמת אבל דבוקאיסור

 בהאיסורע הדבוק ההיתר את אסרינן דלכן היתרן לחתיבת דבוקכשהאיסור
 היתר לחתיבת חשש רק כאן ואין להאיסור, הוא דבוק האיסור כאןאבל

 איסורש מחוקינן דלא כוה, חשש מצינו לא אחרת ולחתיכהאחרתן
דשת דעת4 חותוציין
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 האיסור את לבטל מצטרפין יבשות עצמות דדוקא והש"ך, "ביח זעתק
 איסור, של רכות עצמות אבל איסור, של הן שהעצמות אףבששים,
 שבהן. והלחלוחית הרכות מפני האיסור את להרבות מצסרפיןאדרבה,

 בששים, האיסור את לבטל סצטרפין אינן איסור של דעצמות הרמ"א.דעתנ(

 רוב דעפ"י משום האיסור, את לבטל מצטרפין היתר של עצמותאבי
 דבוק. לאיסור קצת להשוש יש ולכן להבשר, הן רבוקותהעצמות

 דאמרינן דהא הר"א, בשם ירוחם מרבינו הבית בבדק יוסף הביתוהביאד(
 במינו, במין דוקא והו האיסור, את לבסל מצטרפין היתר שלדעצמות

 העצמות מצסרפין לכן ברוב, בטל התורה דמן הכרם, וכלאי ערלהכבטול
 איך ששים, ג"כ צריך התורה דמן מינו, בשאינו מין אבל האיסור, אתלבטל
 שאין וכמו טעם, נותנות עדיין הא האיסור. את לבטל  העצמותנצרף

 ואנן העצמות, את לצרף אין כן כמו האיסור, את לבטל הקדרה אתסצרפין
 טעם מתפשט שבהם ולשתיה לאכילה הראוים מדברים ששים שיה"בעיבן

 הטעם. יתבטל חלקים יס' וכשנחלקהאיסורן

 1 כטו5 סייך סכ'נר ג6יסוי גס 06 : שאלה1*

 שייך לח דבטול איסורין, בבטול הפוסקים אמרו בדול כלל :ועשובה
 שייך לא הניכר בדבר אבל ניכר, שאינו במה דוקאאלא

 שנפלה הרי כיצד, , ניכר שאינו איסור מבטל אינו הניכר היתר וכןבטול4
 אהת תתיכה וגס ותבשיל מרק בה שיש קדרה לתוך איסור של בשרהתיכת
 החתיכות, בין להבחין אפשר ואי שנפלה, האיסור לחתיכת הדומה היתרשל
 ומותרים איסור, של החתיכה את לבטל בההיתר ששים שיש דאעפ"י היין,אצ

 אינם והתבשיל המרק שהרי אסורות, החתיכות מ"מו והתבשיל, המרקלפי"ז
 שהפליטה לפי החתיכה, פליטת אלא בעצמה איסור של החתיכה אתמבטלים
 דבכדי בטול, שייך לא דניכרת עצמה בהחתיכה אבל ניכרתו ואינהבתערבה
 ביבש יבש כדין היתר, חתיכות שתי להיות צריך האיסור, חתיכת אתלבסל
 אסורות. שתיהן ולכן בטל, לא בחד חד אבל ברוב,שבטל

 אחת, חתיכת-איסור נגד היתר של הרבה חתיכות יש אם כן,וכמו
 חתיכות ותשע אחת, חתיכתיאיסור נגד היתר של חתיכות עשר שישבנון,
 אבך האיסור, לחתיכת לגמרי דומין שאינן מפני סכירין, אנו היתרוחל

 להכירן* אפשר שאי באופן האיסורו לחתיכת דומה היתר של העשיריתהחתיכה
 לפי אסורות, וחתיכתיהאיסור היתר של העשירית דהחתיכה אמרינן, בזהגם

 האיסור, חתיכת את לבטל להצטדף היתר של חתיכות התשע ביבולתקןאין
 -. העשירית - אחת חתיכה רק לבטול, לפי"ז נשאר ולא ניכרות, שהןכיון

 בטלה. לא בחדאוחדא
 1 כי5ר 5פנס, טפס טתן : ש14להבאן

 כל החנג מותרן לפגם טעם דנותן היא, שסוקה הלכה "( :תשובה
 בוה חלוק ואין , תערובתו אוסר אעו פגום שטעמודבר

 שאין איסור ובין היתר, רוב בתוך האיסור ונמתה סמש בו עיש אימורבין
 האיפור של טעטו רק בההיתר  גוואר ולא האיסור שניטל כגע, ממוגבו

 בו בשלו ואח"כ בכלי איסור שבשלו כנון בכלי. הבבלע חיסור וביןבלכד,
והתר
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 נואן החיסור אפילו או בההיתר, לפנם טעם נותן שנתבשל והאיסורתיתרן
 האיפוף, מכשול מעת-לעת לאחר בהכלי ההיתר את שבשלו אלא לשבח,טעם
 חלא אינו אחר בתבשיל בשנפלט ושוב הטעם הפינ כבר מעת-לעת'חחר

 ומותר. לפגם", טעם ד"נותן דין דנין חנו אלה בכללפנם,
 קצתן פונם אפייו אלא לאכלו קץ שיהי' עד להיות צריך אינו זה פנםכ(

 בת- שאינה קדרה וצהרי זה, לדבר וראי' , תערובתו את אוסר אינוכבר
 בתייומא שאינה שקדרה חז"ל אמרו ומ"מ מעט, אלא פונמת דאינהיומא
 *נו אוסר דאינו לפגם" טעם ד"נותן דין דהרי יהקשות, ואין אוסרת.אינה
 ואכלה", תתננה בשעריד אשר לנר נבלה, כל תאנלו ד"לא מקראלמרין

 הואן פירושו והתם נבלה אינה לנר ראוי' ושאינה נבלה, קרוי' לנרהראו"
 אבל כלל לאכילה ראוי' שאינה עד שנסרחה היינו, לגמרי, ראוי*שחינה
 הי* לפנם* פעם ד"נות1 בדין נם ולפי") נבלה, קרו" עדיין קצתבפגימה

 תירובוהע בלי בעין לאכלו עצמו באיסור דודאי אינו, זה אבל י כן לומרלנו
 עדיץ בדוחק, אף אדם לאכילת ראוי שהוא זמן וכל לנמרי, פגום שיהי*בעינן
 רוב לתוך האיסור שנפל כגון, חערובות, ע"י באיסור אבל עליו איסור?ם

 ~פה להטותן רבים ד"אחרי מסעם ברוב בטל המועט הלא דמדינא,היתר
 דיסעם דקי"ל בההיתר טעם נתינת מפני מינו בשאינו במין לאפרו באאתה

 אמרינן בתערובתו, 3פגם סעם נותן שהוא כל ולפיכך, דחורייתא,כעיקר"
 הביפ ןתורת ומקלקלו. פונמו והרי טעם, שנותן לומר אפשר דאיךדמותר

 א'(* שער ד',בית

 ש ג'טן כר *כ*ט גוין ספוסקיס סכרח ס.6 סס : שאלהנ2.
 לועך שנתנום רותחים צלוים דדנים היא, פפוקה הלכה א( :תשובה

 שהג4 בכותח הדגים לאכול מותר בשר, בה שאכלוקדרה
 אבל הקערה מן שבלעו בשר טעם בהרנים יש הרי אמרינן, ולא חלבןמאכל
 עפ יהד מבושלים היו אם ווואי נמורן טעם הסעם זה שאין לפי אינו,וה

 בשר, בקערת רותח ס?ב לאכול וכן בכותח, הדנים יאכול אסור ה"הבשר,
 עצפה היא זו, קערה אבל גמור, כבשר והוי ראשון סעם דהוימשום
 והוי בהוגים, טעם נתנה והקערה טעם, בה נתן שהבשר אלא בשר,אינה
 הטעמן ונקלש היתרן של המה הסעמים ושני טעם" נותן בר טצם.נותן

 והקערה שהדנים בין הפרש יאין נ בכותה הדנים את לאכול מותרולכן
 כששניהם שכן וכל צונן, הוא והשני רותח הוא שאחד ובין רותהים,שניהם
 יחצע בן בשר מכלי בולע שהסאכל נוונא האי כי דכל נ"ט", בר "נ"טדין יסוי ויהו 1 ומותר טעם" נותן בר טעם "נותן דהוי אמרינן בכלםצוננים
 צא4 שנאס והף הטעם, דנקלש משום ס2ב, עם הזה המאכל את לאכולמותר

 להיפך. וכןנ"ט"
 ע8 %ב אצ ס2ב, עם בבשר אלא נ"ט" בר ד"נ"ט זה דין אמרינןולאב(

 כולי הכי משום  ואיקלש הוא היתר של אכתי שני דטעם דכיוןבשר,
 בה שבשלו קדרה כנון איסור, דבר בשאר אבל לאסור, חשיב לאהאי
 היל4 דכל היין, 18 ימאכל, הפים מן ונתנו מיס, בה בשיו ואה"כאיסור
 פ64 המימן כי ננד ס' יהיות וצריך העולס* סוף עד חוסר טעטאדאיכא

דהשבי8
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 ואין , לעולם וכן הוא שני דטעם אשיג האיסור, נגוף יהכרםדה*מנן
 הבשר, סעס שנקלש כסו החיסור טפם נקלש פנים כל עי הלאל1ואוק
 אבל ניחא, איסורין, בשאר נבלה" נעשית "חתיכה ל" דסבירא למאןובשלמא
 האלה4 הפים עם שבשלו הסאכל את נתיר לא למה כ4 ל" סבירא דלאלמאן
 יא דודאי אינו, זה חבל איסורן טעס קלישת או בשר טשם קלישת ייומה
 הרחשון הטעם דאין דאמריק משום לאו נ"טן בר "נ"ט דשרינן דהאדפק

 הי' איסורין בשאר גם בודאי כן, אומרים היינו דאם השלישי, עדמתפשט
 איסוריה בשאר נבלה" נעשית "חתיכה לי' דלית למאן גוונא בכהאימותר
 דאין משום הוא היתר, של הי' השני כשהסעם מתירין דאנו האאבל

 לא איסור בטעם אבל שיאסור, - היתר של והוא - בוה קלוש בסעםהשיבות

 זאת. סבראשייך

 ממט ו6ח"כ 6יסור, כס 0ממכו סכין 50 סוין סו6 מס ! ש81יהמג
 1 סיתרכס

 : ופרטים תנאים הרבה יש זה בדין :תשובה
 או מקונחת היא אם חלוק אין או בת-יומשע היתה הסכין8ם8(

 של היתה הסכין דאם היינו, הנחתך הדבר בין חלוק יש ואךלא4

 להיפך. או סןב, של בסכין בשר חתכו או ה0ופר, דבר בה וחתכונכרי
 בהדבר אין אם אסור, אז רותה דבר הוא שנחתך הדבר דאם הוי3הדין
 אסור בת"יומאן בשר של בסכין רותה דבר חתכו אם וכן ן הסכין ננדששים
 אם ואפילו הסכין, מקום נגר ששים שם אין אם בס?ב, כולו לאכלוהדבר
 על סוח שומן מעט נשאר שלעולם משום הכי, נמי דינא מקונחת היאהסכין

 האיסור. של ממשו מן הבא ראשק טעם והוי ניכר, ואינושניה
 ובצליש ושומים צנון כמו צונן, הריף דבר הואה בהסכין התכו אםק

 ש"י במו ומבליע פפליט חריף דדבר דקי"ל רותה, דבך כהותךדינא
 וברותח מקום, נטילת כדי אלא אסור חינו חריף שבדבר אלארוהזג

 הכל.אסור
8 ואבסיחים, קישואין כש חריף, שאינו צונן דבר בהסכין התכומשםצ(  

 או בגרירה די מקונחת, אינה הסכין אם דא1ילו הדין, אז יבשיכ3שרות
 יבש. הוא הדבר אםבאדהה

 מקונחת, לאינה מקונחת בין הפרש יש אז בת"יומא, אינה הסבין ובאםדן

 אז מקונחת היתה לא והסכין רותח דבר בהסכין חתבו דאםהיינו,

 לפנטן טעם "נותן הוי מקונחת היא אם אבל הסכי4 ננד ששים לייותצריך
 קליפה, כדי אלא אסורואינו

 כדי אלא אוסרת אינה מקונחת היא הסכין אם הריף* בדבר הדיןוכןמ(
 אסור. או מקונחת, חינה ההא ובאסקל*פגג

 מקונחת4 שהוא דאף הדין, או חריף, שאינו צוק דבר בהטכדן התכו ובשםק

 הדחהנ או גרירה צריכה8שפ
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 נתבפל שכבר אף במ בפלים שאינס איסורים ר'.חיק

 באלף. אפילי בפלים טאינם ואיסורים האיסור,טעם
 ס6יסג טעס ט*ין 6מפשי 3מסס1, ס6וסריס ס6יס,ריס סס כמס *אלהנר,

 של או ע"ז, של תבלין או מלח כטו הטתבל, דברמלברתשובה י ס6יס1ל גנר תס' יותר כססיחר סיס 61עס"י כסס.סך,נרנס
 במשהו דאוסר הוא שהדין היתר, של לתבשיל שנפלוהקדש

 ביותר אפילו טעמם דנרגש משום האיסור, נגד בההיתר פעמים איף שישאף
 בפליטתם, ובין בגופם בין במשהו שאוסרים דברים עשרה עור ישמששים,
 נרגש טעמם שאין ואעפ"י האיסור, נגד מששים יותר בהם שישאעפ"י
 1 חיים בעלי ג( , להתכבד הראו" חתיכה ק נ בריה א( : הם ואלה ,בההיתר

 ן מתירין יו שיש איסור דבר ה( , שהם מקום בכל החשובים דברים דד(
 קצת ט( , להחמיז העשוי דבר ח( ) המעמיר דבר ו( , למראה העשוי דברו(

 במקומו. וניכר קבוע שהוא איסור ץ ) הנאהאיסורי
 ז כעו נרי' : שאלהנה.

 אפילו תולעת או נמלה כגון דבר", הסכימון רבותינו רוב :תשובה
 מן ואבר הנשה וגיד זבוב או טמא עוף או כינה אופרעוש

 ואעפ*י , בטלה אינה באלף אפילו בהם, וכיוצא אפרוח בה שיש וביצההחי,
 הרשבשא וגם מ9ה4 פ"י )תרומות התוס' מבעלי אחד שמשון רבינושלדעת

 בתחק"ס, אחד והיינו לאלף, בקרוב בטלה בר" הבית, תורת בספרוז"ל
 דג של דציר מבואר, דתרומות במשנה דשם משום הוא זה שיעורוטעם
 פעפיפ, ט"1 אוסר שהציר וכיון טהור, של בציר פעמים ט"ז עד אוסרטמא

 תתק*ס, הוא ס' פעמים וט"ז ששים, פעמים ט"1 ברי' של בגופההחמירו
קי"י. והכי באלף, אפילו בטלה אינה דברי' הסבימו הפוסקים רובאבל

 משום הוא באלף אפילו בטלה שאינה דבר" חשיבות טעםוהנה
 שהיא כ4 בר" ו*ם*לו כוית, בה שאין אף ברי' התורה אסרה מלקותשלענין

 שהון בכי מלקות בבר" שיש וכיון חשיבותה, טפני מלקות הייב אכלהאם
 התורה מן אבל באלף אפילו בטלה שאינה ברי' בבטול גם חכמיםרחמירו
 הוי לאו, אם בר" מקרי אי ספק כשיש ולכן איסורים שאר כמו בסלהבר"

 בטלים שאינם דברים בכל וכן ) להקל בספיקה והולכין דרבנןספ"קא
 כמו הם בט5*ם חתורח שמן מפני להקל, בספקם הולכים חשיבותםמפני

 איסורים. שארכל
 מכע5 ס65 ככרי כר", חקר6 סנסכעס סתג6.ס סמס מס ,פאיהנו

 י ז נ,5ף%י15
 השפר ואם תגאים, ארבעה דוקא בה כשיש רק הוי לא בר" :ת*ובה

 שהוא, בכל אוסרת ואינה בר" נקראת אינה אז מהם,א'
 גשכ מתה אפילו ואז שלמה, הבר"  קאעה" )א( . תנאים הד' המהואלה
 כזש אבר אפילו אברן ממנה נחתך או ממנה חסר אם אבל בר",נקראת
 לפ אין או צורתהי שנשסדה בענין שנתרסקה או בו, ח5וי' וצשפהשאין

דע
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 בהיתרן שנתערבה אתרי אבר ממנה נחתך או נתרסקה ואפילו ; ברי'וין
 בשיעורה. ובטלה ברי', דין לה אין התערובות, שנודעה לאחרואפילו
 החי, מן ואבר הנשה, גיד כגון חיות, בה שה" או חי, דבר שתה",ב(

 איסור של א,ת חטה כגון היות, בה ה" לא אם אבל אפרוח, בה שישוביצה
 בה שאין ביצה וכן בשיעורה, בטלה כברייתה, שהיא אעפ"י הכרם,כלאי

 אסור דבר שתה" )ג( בזה. כיוצא כל וכן ברי', דין לה איןאפרוח,
 נוצרה לא אם אבל למעלה, שהזכרנו הבריות אותן כגון ברייתה,מתתלת

 אינם שנטרפו או שנתנבלו טהורה בהמה או טהור עוף כגוןבאיסורה,
 מתחלת אסורים שאינם לפי באלף, אפילו יבטלו שלא לענין ברי'נקראים
 שקבל הטעם מפני אלא עצמו מחמת אסור שאינו דבר שבן וכל ,ברייתם
 , ברי דין לו שאין ונאסר, חלב או דם שקבל טהור עוף כגון אחר,ממקום

 עליון שמו שלם כשהוא שרק דבר שיהי' )ד( באיסורו. נוצר לאשהרי
 עוף כגון, עליו, שמו ישאר לא קטנות לחתיכות בהחתכו אוובהתחלקו
 ברי' כל וכן עוף, בשר חתיכת נקרא ובהתחלקו עוף, נקרא שלםשכשהוא

 גיד, חתיכת נקרא ובהתקלקו גיד, נקרא שלם כשהוא הנשה גיד וגם היא,כן
 דבין ח-ב, כמו עליו, שמו ישאר עדיין יחתך או יתחלק שאם דברלאפוקי
 אף ברי' נקרא אינו זה ב, ק בשם נקראת קטבה חתיכה ובין גדולההתיכה

 בזה. כיוצא כל וכן , באיסורו ונוצר חיות בו ושהי' שלםשהוא
 פיגס כין ח15ק כס יס 06 כ56ף, 6פי5ו כט)ס דחינס נרי' : שאלהט.

 ' מינס)ס6ינ1
 שדעת והביא בזה, האריך ל"א( )סימן יעקב משננות בשו"ת :תשכה

 בשאינה בטלה דברי' והר"ש, והיתר ואיסור והרמב"םהרי"ף
 כלל, חלוק דאין הפוסקים כל הסכימו הלכה לענין אבל ן עה"שמינה,
 קשה במינה שנתערבה ברי' אמגם, , סינה בשאינה אף באלף בטלהוחינה

 במינה. נתערבה ואיך טמא, מסין רק אינה ברי' דהאלצייר,
 1 כילד 5סתגכד, סר16י' חסיכס : שאלהפרה

 וחשובים, יקרים ישראלים אורחים לפני להתכבד הראוי' חתיכה :רנוטונגה
 חשיבותה, מפני מדרבנן בטלה אינה באלף דאפי' כברי',דינה

 חתיכות בין שנתערבה וטרפה נבלה של חתיכה ולכן, ; בטלה התורה מןאבל
 שראוי גדולה חתיכה שהיא כגון להתכבד, ראוי' היא החתיכה אםכשרות4
 איך לשאל, ואין ; באלף אפילו בטלה אינה הקטב, אורח לפני אותהלתת
 נבלה מבעיא דלא אינו, זה אבל וטרפה, נבלה היא הלא להתכבד, ראוי'היא

 הנאה, איסור של חתיכה אפילו אלא יהורי, איט צורח לפני שראוי'וטרפה
 מטלה שהיא נאמר שאם כיון להתכבד, ראוי' מקרי ג"כ בחלב בשרכנון

 את ואוסרת זה, מטעם בטלה אינה לפיכך, להתכבד, ראוי' כבר תהי'ומווטיתן
 בהנאה.פתערובות
 שהיא מפעם בטלה שאינה בחתיכה הטעם לנו דלמה להקשותןחרן

 הוי ודאי גדולה וחתיכה בטל, לא שבמנין דדבר קי"ל הא להתכבד,יפן"
 רוקא הוא בטל, לא שבמנין דדבר דהא שוט, זה אבל שבממהדבר
 למטת שררכו דאת פ"8( )ביבמות דחמר כמאן תמיד, למטתו ופדרכובדבר

איט
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 חתיכוהע צבל במנין, תמיד אותו למנור שדרכו דבר כלופה בשל,או

 ולפי*ג ז בגמ' שם כמבוחר מנין, ביא ולפעמים במנין אותן פוכריםיפעמים
 סנין בלא ולפרקים במנין אותו מוכרים שלפרקים דדבר שסובריםלהפוסקים

 בטל, לא למנות שדרכו דכל שם, בגמ' דאמר כמאן דזהו בטג אינונ*כ
 חנו אין באמת בטל4 אינו במנין אותו מוכרים לפעמים דק וןאםכלומר,

 להתכבד". הראו" ד.חתיכה להטעםצריכים
 פ65 3כרי 5סחככר, סר16" כחחיכס 5סיוח 5ריכיס חג6יס כפס : שאלהנ18.

 ו כ6לף 5פילוס3ט5
 81ם הנחים4 ד4 יהיות צריך להתכבד הראו" חתיכה בדין :ועשוונה

 צריכח החתיכה )א( : בשיעורה החתיכה בטלה מהם4 א'חסר
 להתכבדע ראוי' ואינה צירתונ שתפסיד עד נתרסקה אם אבל שלמהלהיות
 מהמפ חסורה החתיכה שתה" )ב( חיסורין. שאר כל כמו דבטלה הדין8ז

 שאיסורה טמאה4 בהמה חתיכת ואצשל וטרפה4 נבלה חתיכת כגוןשצמה
 החתיכה נאסרה אם אבל ס1ב, שבלעה בשר חתיכת וכן ברייתוקמתחלת
 שבלומן שחוטה בהמה של חתיכה כנון האיסור, סן טעם שבלעהמהמת
 אין 8ג האיסור, את לבטל ששים בה ה" שלא מפני ונאורה קלב אודם
 4חתינפ דאמרינן שסובר למי אפילו ווה להתכבד, הראו" חתיבה דיןלה

 קטנפ ולא קצת נדולה חתיכה שתה" )ג( איסורין. בשאר נבלהש נעשיתעצמה
 שפה" )ד( חורחים. י8ני בה להתכבד ראוף מקרי אינו קטנה היא שאםהרבה,
 סחוסרת היתה אם אבל שנתערבה, בעת אורחים לפני אותה לתתמתוקנת
 לפתכבצע הדאו" חתיכה נקראת ואינה בטלה היא הרי מעשה, חו תקוןשיוה

 שיתקנוה. יאחר ראוי שתה"ואף
 יוק5 06 כ"לף, 6פיגו כט5ס ו6יגס 5סחככו סרש" חחיכס : שןאלהמ.

 ? כמינו ה65 6פילו 16 כן, סוי;כפיט

 לדבר דומה להתכבד הראוי, דחתיכה דסוברים, פוסקים יש :ועשובה
 הפוסקים כל דעת אך במיגו, שלא דבטל מתירי4 לוויש

 לו שיש ודבר , חשיבות ליכא במינו בשיא דחטו כלל, בזה הלוקואין
 שיתבארו אחרים טעמים סחמת אלא החשיבות, מפני אינו בטג דאינומתירין
 הראו" בחתיכה אבל מינה בשאינו ויא במינו רק שייכים שאינםלקמן,

 שחתיבה לה ומשכחת 1 במינו שלא ובין במינו בין הפרש איןלהתכבד
 הדבה ששחטו כגון, ניכרת, תה" ולא מינה באינו תתערב להתכבדהרחויי
 ונתורבע מהם איזה ידוע וחין בשחיטה, נתנבל אחד שמין ונודעמינים,
 דאפר למאן במראה ושוים במום שחלוקים בדברים או ק"ט(, סימן)ש"ך

 הדש(. )פרי אזלינן. שמאדבתר
 1 גי5ך חייס נע5י : שאלהסא.

 נוולים4 ובק קטנים בין חיים, דבעלי היא, הפוסקים "סכמת :השובה
 א8ילו בסישם ואינם הם, חשובים כחושים, והן שמניםהן

 הנסקשע קור כגון, ברייתם4 מתחלת אינו שלהם האיסור אם ואפילוגאלף,
 1ץן כאלה היים בעיי נתערבו אם מ"סג בו, כיוצא טרפה ושארודרוסה,

בעלי
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 וסעם 1 באלף אפילו בטיים אינם במינו, ודוקא נשרים חייםנעלי
 חשיבות היע חיים דגעלי דחשיבות ק"י(, )בסימן הט"1 כתב קלהם,החשיבות

 רוב הס:-מו וכן שבמנין, דבר או להתכבן ראוין מטעם ולאו עצמה,כפני
 ההשיבות דטעם מהרמב"ם ראי' הביא שם, שאול, יד בה?הות אך ,אחרונים

 להת:בד. ראוים שאינם מחמת היא בטיים, דאינם חיים בעלישל
 בטלים שאינם אותם בין חיים בעלי מונין אנו למה להקשות,ואין

 ג"כ היא חי ובע? בטיה, דאינה ברי' דין מ.ינו כבר הלא באיף,אפילו
 אותם איא בטול, לענין בי.' בכלף חי בגל כל אין כי אינו, זה א::םברי',
 ודג טמא, ובוף ונמלה, זבוב כגון ברייתם, מתחית שאסורים חייםבעלי
 ברי' דין לו אין באיסורו, חי הכעל נוצר לא אם אבל בו, וכיוצאטמא,
 כגון, בטלי, ולא הם שחשובים חיים דבעלי דין יו יש אבל בטול,לענין
 אינם זאת ובכל ברי', דין להם שאין וכדימה ערופה, ועג?ה הנסקלשור
 שאינם אותם כל כי טובא כינה ונפקא , חיים דבעלי השיבות משוםבטיים
 או מתו דאם הדין, אז ברי' משים ולא חיים דבעלי חשיבות משוםבטליס
 דאעפ"י הדין, אז גרי' דין להם שיש אותם אבל חשיבותם, בטלהנשחטו

 חיות. להם שהי' כיון בטאים, אינםשמתו
 י :י5ד ))ק.כ, 5:3 קק:יכ.ס רכריס :כעכ שאאה:םב.

 בטל*ם אינם חיים ובעלי להתכבד הראוי' וחתיכה שברי' כשם :תשובה
 שהוא חשוב דבר בכל הדין כן חשיבותם מפני באיףאפילו

 אותו מוגין חשיבותו שמפני דבר כל כלומר בטל, דלא שבמנין,דבר
 בסל לא אחד, אחד אלא באומד ברבוי אותו מוכרים ואין אחדאחד

 לסנות, שדרכו כל אמר דחד בש"ם, פלוגתא בזה ויש , חשיבותומפנ-
 אותם מוכרים שלפעמים אף במנין, אותם מוכרים רוב שעפ"י כלכלומר,
 שלצולם היינו, דוקא, למ:ות שדרכו את אמר, וחד בטל לא מ"מבאומד,
 אבל בטל, לא באומד, אותם שימכרו כלל יארע ולא במנין אותםמוכרים

 אין במ_ין, נמכרים רוב שעפ"י אף באימר, אותס מיכרים שלפעמיםכל
 הרא,י' חתיכה אינה אם ביבש, יבש כמו ברוב ובטל כך, כל חשיב:תלהם

להתכבד.
 בכל במינם שאוסרים דברים שבעה קחשיב ערלה( ג' )פרקובמשנה

 אנוזים )פה, בדן, ורמוני פרך אגויי והם: חשיבותם, מפני שהוא בכלמקוס
 יותר חשובים ורמוגים אגוזים היו שבשם ובדן, פרך מהמקומותורמונים
 אגוזים אלא המקום שם על א-גס פרך דאגוזי אומרים, ויש , מקומותמשארי

 חשיבותן בסלה פתוחות ,אבל סתומות, וחביות ביד(, ונפרכו רכהשקליפתם
 עלין ,הם תרדין וחלפי גדולות,, שהן דוקא וי"א נסך, יין עםואסילו
 אתרים שיעיו כדי בקרקע שסשאירים התרדין שרשי או תרדין, שימצלעות
 מסובכים(, גידים מהם שיוצאים הכרוב ראשי )הם כרוב, וקלחיתחתם(,
 דשם )משום יונית ודלעת וחשובים(, גדולים )שהם הבית בעל שלוככרות
 אוסרים חכמים, שמנו דברים השבעה אלה כל וחשובים( וגדולים טוביםחדלועים

 בני אצל חשוב שהוא דבר כל וכן חשיבותם, מפני מקום בכל שהואבכל
 לסנותם' שדרכם דברים שאר אבל מקום, באותו בטל אינו מהמקומוה,סקום

אפילו3נימל



 המכחן תשינוה "יכיתאהיכור%
 משום בשיעורזן בטלים מ"ם במני4 אלא באומד כלל נמכרים אינםאפילו

 כך* כל חשוביםדאינם
 ז כי5ד מתירין, 5ו ס'ס דגר ,2איה:סג.

 טבל כגון מתירין, לו שיש דבר דכל נ"ח( )נדרים הז"ל אמרו :ת,2ובה
 כלומר, שיעור, חכמים בהם נתנו לא וחרש, והקדש שניומעשר

 מעשר ותרו0ת תרומה כנוז מתירין, לו שאין דבר וכל בטל, לא באלףדאפילו
 לו שיש שדבר והטעם ; שיעור חכמים בהם נתנו הכרם וכלאי וערלהוחלה
 אפשר זמן דלאחר דכיון באלף, אפילו בטל אינומתירין

 לאכ~
 האיסור את

 ודין ; בהיתר8 תאכלנו באיסור שתאכלנו "עד בזה אמרינן בהיתר,הזה
 ביושט, שנ~דה ביצה כנון, דרבנן, באיסור אפילו הוא מתירין לו שישדדבר
 ביצעג בהרבה נתערבה ובאם ובטלטול, באכילה ואסורה מוקצה היאשעתה
 דבר הוי ולפיכך מותרת, תה" ירט אחר שהרי באלף, אפילו בטלהאינה
 איסורי דבכל מתירין, לו שיש בדבר החמירו כך וכל ; מתירין לושיש
 מתירין לו שיש ובדבר לקולא, דרבנן ספקא אמרינן ספק, כשישדרבנן
 ונתערבה לאו, אם ביו"ט נולדה אם ספק היא הביצה דאפילו כ4אינו

 אסורות. כולןבאלף,
 ק65 ככרי מסירין, 15 סיס נרנר 5סיוס 5ריכיס ס:6יס כמס : שאלהמד.

 1 כ"5ף 8פי5ויהכט5

 שההיתף )א : תנאים ג' להיות צריכים מתירין לו שיש בדבר :תשובה
 שתלוי בין והוצאותו הפסד בלא פנים כל על יבא הדברשל

 באחרתע שנתערבה טרפה ספק של ביצה כגוןן לתקנו, שבידו אובזמן
 היתר לירי שתבא ודאי זה דאין מתירין, לו שיש דבר בדין ואינהבטלה,
 במה וכן 5 שיבא ודאי בזה שאין כיון תטעון, או חדש י"ב שתח"אעפ"י
 1 מתירין לו שיש דבר דין לו אין הוצאות, בזה יוציא אם לתקנושבידו
 בטל ניכר, ואינו באחרים שנתערב איסור מבליעת שנאסר כלי זה,ומטעם
 הוצאות להוציא הוא צריך אבל הכלי, את להגעיל שבידו אעפ"יברוב,
 שנ~דה בביצה שנתבשל תבשיל כגון, המתקלקל, דבר יהי שלא )ב(ע"ג

 בזה שייך לא ולפיכך, המאבל, יתקלקל אז יו"ט אחר עד יניחנו אםבירט,
 לו שיש הדבר אם דוקא )ג( בהיתר". תאכלנו באיסור שתאכלנו "עדלומר
 בפסח, חמץ כגון ונאסר, חוזר יה" אם אבל בהיתרה לעולם ישארמתירין
 בפסת שחמז ואף קאב(, סימן רמ"א )עיין מתירין לו שיש דבר נקראחינו
 בדילי ולא כרתן עליו וחייבין בהנאה שאסור מפני הוח זה במשהו,אסור

 אינשי.מינ"
 ניס יס 06 כ56ף, 6פי15 נט5 ס6יכו מסירין 15 טיס ונר שאלה:טה.

 ' כמיגו ס65 וכין כמיגו ניןח5וק
 באלף, אפרלו בטי אינו מתירין לו שיש דדבר דאמרינן הא :תשובה

 בס/ בטי מיט בשאינו במין אבל במינו, במין דוקאזהו
 לברי' דומה ואינו 1 בטעמו ובין בטפו בין בלח, לח ובין ביבש יבשבין

 דבדבר הכא, דשאמ מימן באינו אף בטלות דאינן להתכבד הראה'וסתירה
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 להדבר שיהי' מפני אלא עצמו, האיסור מצר בחה החשיבות אין מתירין לו2וש
 במינו שלא שנחערב כל ולפי=ז, לבטלו, חכמים רצו לא ומש"ה אח"כ, היתרהזה
 כמי והוי בו, שנתערב הדבר שם על אלא האסור דבר שם על נקרא ההיתראין
 מינו, ואינו מינו דלענין מורים, הכל מתירין, לו שיש ובדבר , מתירין לושאין
 שאינם אף מינו מקרי גשם שהם דכשהם טעמא, בתר ולא שטא נתראזלינן
 שוין וכשאין בום, לזה זה דומים וגם זה, שם על נקרא דהא בטעם,שהם

 מינו. אינו הוי בטעם, ששוים אףבשם,
 ז כ'5י )מר"ס, סטסוי יכר : שאלהסו.

 באלף, אפילו בטל לא בהיתר, מראה לתת העשה איסור דבר :תשובה
 ניכר האיסור שמראה זמן כל מינו, בשאינו ובין במינובין

 שמעשה דכיון הוא, והטעם , טעם שום בו נותן שאינו  ואעפ"יבההיתר,
 נותן האיסור כאילו הוי מראה, בו נותן שהרי בההיתר, וניכר נראההאיסור
 אם ולפיכך, , בטל ואינו בעין, הוא האיסור כאילו וחשוב בההיתר,טעם
 דכל הוא, הדין טלד, בספק אפילו או ביו"ט, שנולה בביצה תבשילי?ט

 לחיותא דעבידא מידי דכל הביצה, לובן בהתבשיל נראה אם אסורהתבשיל
 לו שיש דבר שהוא אעפ"י בס', בטל הי' טעמא, האי לאו ואי בטלה,לא

 שיש דבר ואין מינו, בשאינו מין הוי התבשיל עם שהביצה כיוןמתירין,
 לחזוח,ע דעבידצ טעמא משום אבל שהוא, בכל מינו בשאינו אוסר מתיריןל1

 באלף. אפילו בטלהאינה
 *  כי5ד סטעמיו, דני : שא"הכה.

 גבינה עושי של שררכם בחלב, הקיבה עור כמו המעמיד, דבר :תשובה
 הקיבה עור חתיכת שמשימים דהיינו, הקיבה, בעור גבינהלהעמיד

 "דבר נקרא הזה הקיבה ועור גבינה, ונעשה נחפה הסלב ועי"זלס?ב,
 קיבת בעור החלב את העמיד ובאם החןב, את שמעמיד מפמהמעמיד",

 מפני בטל, לא הקיבה, עור נגד בחלב ס' יש אם דאפילו הדין, אזנבלה,
 שלא ובין במיט בין שהוא, בכל אוסר המעמיד ואיסור המעמיד, דבר12הוא
 איסור שפעולת דכיון הוא, והטעם בהיתר. טעם נותן שאינו ואףבמיט,
 הוי יגבינה, אותה עשה המעמיד והדבר בההיתר, וניכרת נראיתהמעמיד
 הוא האיסור כאילו וחשוב טעם, בהגבינה נותן הזה המעטיד הדברכאלו

 בטל. ואינובעין,
 )סתמיו, ספסוי דנר שא5ה:סח.

 כי~
 ן

 העיסה כל הרי היתר, של עיסה בו שהחמיצו איסור של שאור :תשובה
 בהעיסה, אלף מן אחד חלק הוא שהשאור אעפ"יחטורה,

 וכמו שהוא, בכל אוסר המחמיץ ודבר המחמיץ, דבר הוא שהשאורמ8ני
 דבר וכל השאור כן טעמן, שנרגש זמן כל שהן בכל אוסריןשתביין
 בו שיש זמן כל במינו, שלא ובין במינו בין שהוא, בכל שסדהמהמיץ

 שנראית דכיון הואן והטעם ; בהעיסה סעם יתן שלא חשף לטמץןכדי
 ופמע טעם, ט,ינת סמו חשוב אותה, מהמץ  שהוא מאהר השאור, פעולתב91מסה

 באלף. אפילובטל
שאלה



ךוכפפחן הערובות לדיבותפיזדורכרר83
 י ג56ף 15 6פ כט5יס ס6.גם סג6ס 6יס:וי 6י-56ס : שאיהסם.

 החי-רו איסורם חומר שבעבור הנחה, איסורי קצת ישנם :השובה
 במינם במשהו שאוסרים יש מהם, במשהו, שיאסרועליהם

 שאף הנאה איסורי קצת יש וגם , במינם שלא אפילו שאוסרים וישבלבד,
 2 נדול יותר בשיעור אלא בס', בטלים אינם פ"מ, בטשהו, אוסריםשאינם
 פרוסת כגון שבמנין, דבר שאינו ואעפ"י ביבש, יבש אפילו אלא בלה,יח מיבעיא לא מינו, בשאינו ובין במינו בין הפסח, בתוך שנתערב חמץח(
 שהוא בכל לאסור הפוסקים רוב דעת מצה, של בפרוסות שנתערבהחמז
 שהרי בטל, אינו הכל ידברי מצה, של בככרות חמץ ככר נתערב אםאבל
 והוא שבמנין, ודבר הנאה איסור בע"ז, חז"ל שאמרו דברים השני בויש
 הבית4 בעל של ככרות שהם  ערלה, במס' חכמים שמנו דברים הן' מןאחד
 חשוב, דבר שאיע אעפ=י שהוא, בכל שאופר הנאה מאיסורי השני הדבר,ב(
 כשאר טעם בנותן הוא במימ שלא אבל במינו, במין ודוקא נסך, ייןהוא

 הכל לרברי היתר, של ביין בלת לח שנתערב גמור נסך יין והנה ;איסורין
 לבד, בשתי' אלא הכל אוסר אינו יינם בסתם אמנם בהנאה, אפילואסור
 בש"ס4 שאמרו כמו המלח, לים יינם סתם דמי ויוליך לנכרי, כולווימכר
 שהוא בכל אוסרים בפסח, וחמץ נסך יין שהם הנאה, איסורי אלה שניוהנה
 אוסרים אינם הנאה איסורי כל שאר אבל שלהם, האיסור חומרבעבור
 דבר או מתירין, יו שיש דבר או חשוב, דבר בכלל שהם לא אם שהן,בכל

 בו. וכיוצאהמעמיר,
 אבל שהוא, בכל אוסרים שאינם שאף הנאה, איסורי עוד ישוהנה

 דחמיר משום גדול, יותר שיעור צריכים אלא איסורין, כשאר בטליםאינם
 שאינם הכרם, וכלאי ערלה : הם ואלה חשובים, רברים שאינם ואףאיסורן,
 יתרומה, 2 במינו במין דוקו וזהו ואחד, במאתים אלא סופרים מרבריבטלים

 במינם, וא במאה שבטלים ובכורים,חלה,
 2 גי5ר ג"5ף, 6פי5ו כט5 ט"'גו קכופ, טטו6 6יטיל : שאלהע,

 קבוע4 הוא ההיתר וגם במקומו, וניכר קבוע הוא האיסור אם :תשובה
 האיסור מן אם לקח, מהם מאיזה ידוע ואין דבר משםולקח

 ההיתרן רוב אחר הולכין ואין התורה, מן אסור זה הרי ההיתר, מןאו
 שלא ובין במינו בין וזהו פעמים, א"ע* האיסור על רבה ההיתר אםואפילו
 אחת וחנות שחוטה, בשר אחת בעיר מוכרות חנויות אלף כיצד, ;במיע
 זה הרי לקחן "הן מאיזה יודע ואינו מהן, מאחת ולקח נבלה, בשרמוכרת
 תורהן דבר דקי"ל משום לקח, הרוב מן אומרים ואין תורה, של מספקאסור
 בשר מוכרות חעיות מחצה כאילו והוי דמי, מחצה עי כמחצה הקבועדכל
 אסור ולכו היתר, רוב טם אין ולפי=ז, נבלה, בשר מוכרות ומהצהכשר,

 דבר האיסור אותו שאין ואעפ"י תורה, של איסור הוא )אם דאורייתאמספקא
 חהד בבית היו אם וכן, : שהוא בכל האוסרים הדברים משאר ולאחשוב
 מהיכן יודע חינו דבר משם ילקח איסור, של ואהד היתר של צבוריןהרבה
 דכל וקי"ל וניכר, קבוע שהאיסור דכיון אסורן דספקו הוא, הדיןלקחן

הקבוע
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 באלף. אפילו בטל האי0ור ואין מחצה, עלכמחצה הכי נרון אלא היתר, רוב כגר שם אין לפיכך רמי, מחצה על כמחצההקבוע
 שחתיכת או החנויות, מאלה בשר ישראל כשיקח רוקא, הוא זהוכל

 בשר חתיכת פרשה אם אבל בקבוע, הספק נפל ראז בפנינו, משם פרשהבשר
 משום איסור בוה שאין )בענין ההנויות לפני בקרקע ונמצאת בפנינו,שלא
 במקופ בשוק, נמצאת אם הדין, והוא מותרת, זו הרי העין( מן שנתעלםבשר
 ראוי' היא החתיכה אם ואפילו נחוטה, בשר מוכרים העיר טבחישרוב

 "כל אמרינן הקביעות, במקים הספק נפל שלא דמשום מותרת, מ"מ?התכבד,
 ומותר. פריש", מרובאדפריש

 בטלים שאינם דברים לשאר קבוע איסור בין מינה נפקא ישולפי"ז,
 הם וההיתר שהאיסור עכל היינו, לחומרא, , ולקולא יחומרא באלף,אפילו

 מן אסור זה הרי בפנינו, הדבר שפירש או משם, הישראל ויקחקבועים,
 חשובים, דברים בשאר כן שאין מה הרוב, אחר בזה הולכין ואיןהתורה,
 בטלים התורה מן אבל מדרבנן, רק הוא באלף אפילו בטלים שאינםשמה
 מדגיי בטלין אינן איסורין דשאר היינו, ג"כ, ויקולא ) בשיעורשפיר
 שיש דבר חשובים, רברים שהם כל באלף, ואפילו היתר, ברובסופרים

 זד הרי החנויות לכ הרבר נמצא אם קבוע, ובאיסור וכיוצא, מתירין,לו
 דגר הוא האיסור אם ואפילו סופרים, מדברי אפילו רובא בתר ואזלינןסצתר,

 בטלים. שאינם הרברים משאר הוא אוחשוב,

--
 איםהש שתערובות אפשר יריהם שעל הררכים, ה'.הלק

 היתר. ליריתבא
 סיהר )ידי ססכה 5ססר יד'סס ;ע5 סייכ'ם, סטס טס שא~ה:2~8.

 מך3רי כ56ף ספיל) גט5'ס ס6יכס סחיס)ריס 5וקסהטרוכוס
 יס'סריס

 תערובות אותה מותרת שתהי' אפשר יריהם שעל הררכים, :תשובה
 חלק פירש אס )א( : הם ואלה שישה, המה רובה, אואיסור

 פירשו מהתערובות רבים חלקים אפילו או בפנינו, שלא התערובות מןאחד
 מן נאבד התערובות מן אחד הלק אם )ב( ) המיעוט שהם כל בפנינו,שלא
 ; היתר של באחרים ונתערב חזר התערובות מן אחר חיק אם )ג( )העולם
 בטתר איסור בה שנתערב תערובות להתיר בלבד אינם דרכים הג'ואלה
 א' ע"י היתר לידי שיבא אפשר מס' בפחות שנתערב איסור אפילו אלאמס',
 ננד ס' שצריך מינו בשאינו מין ביבש יגש כגון, האלה, דרכים הג'מן

 אפשר אז התערובות, שאסורה באופן מם' פחות בההיתר יש אםהאיסור,
 האלה. דרכים הג' ע"י התערובות אתלהתיר

 גפגינו, ס65 נ)סתפרו3וס 6חו ח5ק פייס שאלה:עכ.
 גי~

1 
 : ררבוותא פלוגתא יש זה ברין :תשובה

 פידש דאם ניינו, הסוסקים מכל יותר זה ברין להקל תם רבימ דעתאו
 חלקי



ךקב~בנדקן תערובות להלכותיהדורכור
 בפנינו, שלא התערובות מן המיעוט, שהם כל רבים חלקים או אחד,תלק

 אלא עוד, %א התערובות, שנודעה לאחר ואפילו במתכוין, הפרישום אםואפילו
 הדין, ואז ממנה, הלקים איזה שיפרשו כדי התערובות את להניד לכתחלהשמותר
 קכל דאמרינן משום מותרים, התערובות מן שפירשו התלקים אותםדכל

 שמא גוזרין אנו ואין אשתאר", רובא בגו ואיסורא פריש, מרובאדפריש
 התערובות. מן בידיםיקח

 דלא היינו, הפוסקים, מכל יותר זה בדין להחמיר התוס', בעל הר"ידעתב(
 התערובות שנודעה אחר מעצמו התערובות מן אחד ולק פירש אםרק
 אפילו אלא הקבועה, התערובות מן בידים יקח דשמא גזרה משוםדאסור,
 התערובותן שנודעה קודם בפנינו שלא התערובות מן אחד חלק מעצמופירש
 מן אחד חלק פירש אם לומר, צריך ואין 1 זו גזרה משום אסור,ג"כ

 בודאי זה שכל בידים,  משם לקחו או במתכוין, הפרישו או בפנינו,התערובות
 אסור ולכן התערובות, שנודעה קודם אפילו נקרא שקבוע מפניאסור,
 לאהר משם יקח שמא גזרה מטעם שעה, באותה מהתערובות הפורשכל

 התערובות.שנודעה
 או התערובות מן א' חלק פירש אם להתיר והשאלתות, הרשב"א דעתט

 לאהר אפילו מעצמו פירש אם המיעוט, שהם כל רבים, חלקיםאפילו
 ; ר"י כדעת אסור, במתכוין הפרישו אם אבל ר"ת, וכדעת התערובות,שנודעה
 אפולו מותר התערובות שנודעה קודם אבל התערובות, שנודעה לאחרודוקא

 בפנינו.פירש
 חם לומר צריך ואין מעצמו, פירש אפילו לאסור והטור הרא"שדעתד(

 הר"י.  וכדעת התערובות, שנודעה לאחר זה הי' אם במתכוין,הפרישו
 הרשב"א. וכדעת הכל, מותר התערובות שנודעה קודםאבל

 חלק פירש שאם הרשב"א, כדעת ק"י( ובסימן המחבר פסק דינא,ולעניןה(
 ודוקא אסור, במתכץן הפרישו אם אבל מותר, מעצמו התערובות מןזחר
 שחינם החשובים דברים שתערובות אפשר ולפי"1, 1 התערובות שנודעהלאחר
 חלק פירש שאם עי"ז, היתר לידי תבא סופרים, מדברי באלף אפילובטיים

 פריש, מרובא דפריש דכל אמרינן דאז בפניט, שלא מעצמו התערובות מןא'
 באופן האסורה, התערובות מן הנשארים החלקים כל שיותרו אפשרוממילא
 הדיה והוא , האחרונים החלקים משנים חוץ מעצמו, אחד אחד פירשושאם
 המיעום, שהם כל אחת, בבת התערובות מן חיקים הרבה מעצמן פירשודאם

 שם, שנשארו מאותם עוד ופירשו אחרים מיעוט חלקי חזרו ואםדמותרים,
 משני חוץ התערובות, חלקי כל שיותרו אפשר זה אופן ועל מותרים, הםגם

 ; בפניט שלא הפרישה ושתהי' מעצמן שיפרשו בתנאי רק האחרונים,החלקים
 שנתפזרו כנון, אחת, בבת התערובות חלקי כל שיותרו אחר אופן ישועוד

 נחבסלה שהרי כ%ם, מותרים דאז ואילך, אילך המעורבים הדבריםמעצמם
 נחפזרו ואפרלו פריש, מרובא דפריש דכל מטעם מותר א' וכלהקביעות,
 וטבשלה כיון בקבוע הספק שנולד לומר אין שהרי מותרים, ג"כבפנינו

 והמהבך ע"ב, ק"ב דף הבית בתורת ז"ל הרשב'8 שכתב וכסוהקביעות,
 ק'י.בסימן

ו~חלח
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 י כילר סתערוכות, מן 6' חלק סטולס טן ג6כד ! שאלהעם
 שצ שנשרף כגון, העתם, מן נאבד התערובות מן א' חלק אם :רנשובה

 ואפילו האחרים, החלקים כל דהותרו הדין, אז לים, נפל אונאכל
 מותרים והנשארים לו, והלך אבד שהאיסור לומר תולין שאנו משוםבאכילה,

 בק' שנתערבה תרומה של חבית ע=ד( ,דף התערובות כל בפרק וכדגרסינןהם,
 ; דאיסורא היינו דנפיל הך דאמרינן כלן, הותרו המלח, לים מהן אחת ונפלההביות,
 ק=י. בסי' המחבר פסק וכן באכילה, אפילו דמותרים פוסקים ורוב הרשב"אודעת

 מעצמו, לאש או לים שיפול צריך )א( : תנאים בג' תלוי הזה ההיתראמנם

 אסורה אז בשוגג, אפילו לים שהפילוהו או במזיד, לאחר האכי5והו באםאבי
 להאכל צריכים התערובות מן הנשארים החלקים )ב( הנשארת. התערובותכל

 אחד, אחד אותם לאכול אבל זה, אחר ובזה אדם, בני ולשני שנים,שנים
 מן לאש או לים לכול החלק זה שצריך )ג( אסור. אחת, ובבת אחד,ובאדם

 מן טנ, חלק אם אבל אחר, למקום שפירש קודם דוקא עצמה,התערובות
 לא האחרים אז ונאבד, לים נפל ואח"כ אחר למקום מתחלה פירשהתערובות
 פרישן מרובא דפריש דכל מטעם אותו מתירין אנו שפירש מיד שהריהותרו,
 נאמר איך נאבד אח"כ אם וא"כ, אסורה, הנשארת התערובות כל הלאואז,

 אותם. אסרנו שכבר הנשארים ושיותרו לו הלך חלףשהאיסור
 וזה פריש, מרובא דפריש דכל בזה ג"כ אמרינן לא דלמה להקשות,ויש
 שאמרנו וכמו הרוב, שהם הנשארים בהאחרים נשאר והאיסור היתר, של הי'שנןבד
 אנו ולמה פייש, מרובא דפריש דכל הדין אז מעצמו, א' חלק דכשפירשלמעלה,
 9 הותרו האחרים וכל האיסור, הוא שנאבד החלק שאותו להיפך, כאןאומרים

 למקום דפירש דכל הוא, דמילתא דטעמא זה, על כתב ז"ל הרשב"אאמנם
 דלמה נותנת הסברא או השאר, ועל עליו לדון צריך ואתה בעין, השנואחר
 נשאר שהאיסור לומר לנו יש אדרבא, האסור, שהוא שפירש האהד בזהנאמר
 צריך אתה ואין נאבד, או מהתערובות אחד חלק כשנאכל אבל הרוב,בתוך
 החלקים אלא עליו, לדון בפנינו ואינו הלך, שכבר החלק אותו עללדון

 ; האיסור הוא שנאבד שאותו לומר נותנת הסברא אז לפנינו, המההנשארים
 בדרבנן וכל התורה, מן היתר ברוב האיסור נתבסל שכבר זה, לכלוהעיקר
 נינהו. דהיתרא והני נפל, דאיסורא הך ולומר לתלות אנויכולים
 סיקל, 50 6חריס כח5קיס החטרכ סחזר סתערוכות מן "' ח5ק : שאלהער.

 כי~
 ז

 היתר, של באחרים ונתערב חזר האסורה "תעייבית מז א' "יק אם :תשובה
 ספקי משום מותר הוא השני' התערובות מן אחד דכל הדין,אז

 שנפל אותו הוא אוכל שאני זה אם א', ספק ספקות, שני בו שיש הייט,ספקא,
 סן שנפל הוא שעה לומר תמצא דאם הב', וספק הראשונה, התערובותמן

 עדיין פוסקים, קצת ולדעת 1 לשם שנפל האיסור אינו שמא הראשונה,התערובות
 שלישית פעם ממנה א' ונתערב חזר א"כ אלא מותרתן השני' התערובותאון

 ספק-ספקא. משזם כלם הותרו וחז היחו, שלבדנרים-
 פירש דאם והמחבר, הרשב"א כדעת דפסקינן מה לפי כי קשהןולכאדרה

 הרבה פירשו ואפילו פריש, מרובא דפריש דכל מטעם מותר התערובות מן פפור ז:
 למה עצסו, בפני מותר הוא שפירש זה אם ואאב, המועט, שהם כלחלשומן

צריך  441י
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 עתא והמחברן הרשב"א לדעת לומר אפשר אמנם י באחרים ויתערב שמאורצריד
 דוקא ~כן, בקבוע, הספק שנולד משום אסור שהוא בפנינו, א' חלק כשפירשמיירי
 ע"ב4 ק"כ דף הבית בתורת הרשב"א רץ ת וכן מותר, באח-ים ונתערב חזראם

 י דיכיסס ח~1קי כס ומס .ק, ספק-טכקח כקי כתס : שאלהעה.
 ספק- )א( : הם ואלה שלשה, המה ספק-ספקא כלמיני של העקרים :תשובה

 ; תערובות בלא אחך ובענין אחד בגוף שהם ספקות שני ע"יספקא
 המינים שני מן מורכב שהוא ספק-ספקא )גו , תערובות שתי שע"י ספק-ספקא)ב(

 ; תערובוו2 ע9. השני והספק הדבר, בגוף הוא אחד שספק ההנו,הקודמים,
 הראשון, המין . בדיניהם לוקים 1 הם ספק-ספקא שף מינים הג' אלהוהנה
 אסורים הם הספקות שני אם ואפילו תורה, של איסורין להתיר הכל לדברימועיל

 שהספק זמן כל תורה של איסויין להתיר מועיל הב', המין ,מדאורייתא
 מועיל אינו הג', והמין סופרים, מדברי אלא התורה מן אסור אינוהראשון

 דבריהם. של איסורין אפילולהתיר
 1 כ.5ך סער1כ1ס,נל, 5חל 31פכ4ן 5חד גג1ף ססס ססקית סגי מ"' ססק-ספק" שאלה:ון.

 ואפילו תורה, של איסור להתיר הכל לדברי שמועיל ספק-ספקא :ר2שך21ה
 כשתיכף אלא אינו, מדאורייתא, אסורים הם הספקות שניאם

 תחתיו, לומר תמצא אם לא, או תחתיו האשה זנתה ספק כגון, שבש"ס,ספקא ספק- כל כמו ספקות, ב' ע"י אלא לפנינו לבא אפשר אי בעולם, הספקכשבא
 ששני היינו, לטיבותא, תרתי איכא הזה ספק-ספקא במין והנה , באונסשמא

 ספק שאין וגם אחד, ובענין אחד בגוף הם שהרי באיכותם, שוים הםהספקות
 כ'2בא שכבר ולומר עליו להחמיר לנו אין וממילא, פנים, בשום לשני קודםאחר
 שבידינו הכלל מן ודאי כאיסור עלינו עמד כבר השני, קודם הראשון הספקינו

 לבוא להספק-ספקא אפשר אי כאן שהרי אינו, דזה לחומרא, דאורייתאדספק
 לרא2יר9 זה ספק-ספקא דמועיל הדין, ולכן יחד, ספקותיו בשני אלאלפנינו

 התורה. מן אסורים הם הספקות שני אםאפילו
 ' כיכד תור1כ1ת, כת. סמ9י ססק-ססק5 : שאלהעז.

 דבר או חשוב, שדבר היינו, תערובות, שתי ע"י ספק-ספקא :תשובה
 שנתערב באלף, אפילו בטל שאינו בו, וכיוצא מתירין, לושיש

 ואחד אהד בכל אז באחרים, ונתערב התערובות מאותה אחד וחזרבאהרים,
 אותו הוא אוכל שאני זה אם א', ספק ספקות, שני יש השני' התערובותמן

 מן הוא דזה לומר תמצא דאם הב', וספק הראשונה, התערובות מןשנפל
 ספק4 במין והנה , לשם שנפל האיסור אינו שמא הראשונה,התערובות

 דהיינו, להשני, קודם להיות אחד לספק דאפשר גריעותא, איכא הזהספקא
 לא הראשון הספק שאותו בהנרח, ולכן, ראשונה, פעם האיסור שנתערבאחר
 כן שאין מה התורה, מן שבטל ברוב האיסור שנתערב כגון, התורה, מן אסוריהי
  הדאשון הספק לפנינו כשבא תיכף אז, הלא התורה, רש שאסור בחד חד נתערבאם

 , לחומרח דאורייתא ספק דכל מטעם ודאי, כאיסור עלינו נאסר כבר התורה, מןשהוא
 ע9י הם ששניהם כיון לזה, זה ודומים באיכותם שוים הם הספקות רשני הואילחבל

 וגם דבריהם, של איסור להתיר הפחות לכל הזה ספק-ספקא מועיל לכןתערובותן
איסור



 1* כא המבחן תעיביה "יכית ש"היכור
 8ן שבטלים באופן בתרי חד ראשונה בפעם נוחמ-בו אם תורה, שלאיסור

 ברוב.ההךרה

 הפרונ1ס, ט"י סגי וספק 133ף חחד ספק : שאיהעסי
 כי~
 י

 ואין באחרות שנתערבה נבלה או טרפה ספק של בשר חתיכת :הע:ובה
 לבטל, כדי בההיתר יש אפילו או האיסור, את לבטל כדיבההיתר

 שיש ביצה וכן באלף, אפילו בטלים שאינם החשובים מהדברים הוא האיסוראך
 ספקות, שני בזה שיש באחרות, שנתערבה בחול או ביו"ט נולדה אם ספקבה

 א' ספק היינו, בהתערובותו הוא השני והספק הדבר, בגוף הוא הראשוןהספק
 לומר תמצא דאם השני, והספק כאן, שנתערבה אותה היא אוכל שאני זואם
 אפילו להתיר מועיל אינו כזה ספק-ספקא כלל, אסורה אינה שמא היא,שוו

 לגריעותא, תרתי יש הזה ספק-ספקא במין כי הוא, והטעם דבריהם, שלאיסורין
 של השני לספק קודם לבוא הוא בהכרח הדבר שבגוף הראשון שהספקשמלבד

 והשני הדבר, בגוף הוא דאחד שוים, הספקות שני אין עוד הנההתערובות,
 לא ולכן, חלוקים, ענינים בשני הם ספקות השני כאילו והוי בתערובות,הוא
 נאסר מיד שהרי התורה, מן הוא הראשון הספק אם להתיר מועיל שאינווק

 ולפיכך, להתיר, מועיל אינו דבריהם של איסור אפילו אלא ודאי, כאיסורעלינו
 אסורות. כולן באחרות, ונתערבה בחול, או ביו"ט נולדה אם ספק בה שישביצה
 בזהע כיוצא כל וכן באלף, אפילו בטל שאינו מתירין לו שיש דדבר איסורמשום
 רק סו6 06 5חומר6, ן16ריית6 דספק6 מק1ס ככ5 דהפר.:ן ס, : שאלה,צפ.

 דגס 16 מוח-, ססק כ6תת מו16ריית6 הכ5נודי3גן,
 מד6ורייית"

 ז חסיר
 1 דרבוותא פלוגתא יש בזה :השובה

 היינו לחומרא, דאורייתא דספקא דאמרינן דהא והראב"ד, הרמב"ס  דשןש
 לבד שרי, וחמנא ספק כל התורה מן אבל בזה, החמירו שהחכמיםרק
 או איש, דאשת איסורא ראתחזק בגירושין ספק כגון, איסורא, דאתחזקבמקום
 כשהיו תלוי, אשם התורה שחייבה כמו הזה, במקוס איטורא שאקבעבאופן
 יודע ואינו מהן אחת ואכל שומן, של וחתינה דוב של חתיכה לפניו)וונחות
 כאתחזק והוי ודאי, ב ח של חתיכה כאן שהיתה האיסור, דנקבע אכל,איזו

 ממה לזה וראי' , לקולא התורה מן ספק דכל אמרינן זה, בלא אבלאיסורא,
 הוא ודאי ממזר )ע"ג( בקרושין ודרשינן ", ד בקהל ממזר יבא "לא תורהשאמרה

 ספק. התירה שהתורה הרי יבא, ספק ממזר אבל יבא,דלא
 דאדרבה, הרמב"ם, דברי ודחה אסור, ספק דמראורייתא הרשב"א,ודעת2(

 דאל"כ התורה, מן אסורים הספקות דכל ש"מ ממזר לספק קראמדאצטריך
 מסוגיא )י"א( מחולין לדבריו ראי' הביא והרשב"א , ממזר לספק קרא לנולמה

 תשברו לא ועצם דכתיב מפסח, רובא בתר דאולינן ראי' הביא דהש"סדרובא,
 וכן רובא, בתר דא%ינן משום אלא מוח, של קרום ניקב שמא וניחושבו,

 דאפשר, רובא, בתר דאזלינן מזה ראי' אין הלא הרמב"ם, ו?דעת -:דויה,)2פרה
 שהיח הגדולים וכתבו ן לקולא ספק כל התורה דמן שרי', רחמנא ספקאדמשום
 אהרינן לא לברר, בידינו שיש דכיוו צ"ל הרמב"ם דלדעת אלא מכרעת,ראי'
 הדש*. ופרי )מהרי"ט לקולא.5שקח

%י



דעמבנק תעהבות ילטת8"דייכורש
 של דעתו דעיקר בפשיטות, הרמב"ם ען הרשב"א קושית לתרץ מחההי
 דאזלינן שידעגו אחרי רק היא לקולא התורה מן דאורייתא דספקאהרטצ"ם
 זהן סובר הי' לא רובא, יטער דאזלינן יודעים היינו לא אם אבל רובא,בתר

 שמעינ4 ומזה יבא, ספק ממזר אבל יבא דלא הוא ודאי ממזר מרייק,דהש"ס
 רובא, בתר דא~ינן מקודם יודעים היי% לא אם אבל ספק, התירהדהתורה

 בתר דאידינן יליף הש"ס דהנה ודאי, ממזר להיוון כלל אפשר הי' לאאז
 שניהם שהיו תימא וכי הוא, אבוה לח דילמא וניחוש ואמו, אביו ממכהרובא

 שאי כמו ולפי"ז, לעריות, אפטרופוס אין הלא מ"ם האסורין, בביתחבושים
 על אף ישראל בת על הבא דנכרי ודאיו ממזר אפשר אי כן ודאין בןאפשר
 ועל ודאי, ממזר במציאות אין ואאכ, כשר, רהולר הוא הדין איש,חשת
 שמעינן היינו וא"כ, ממזר, ספק גם התורה דאסרה לומר א% צריכיםכרחך
 בתר דאזלינן שידענו אחרי עכשו, אבל לחומרא, הוא מדאורייתאדספקא
 שהיתה כגון, רובא, בתר ניזול אם ודאי ממזר להיות כבר אפשר א"כרובא,
 רק תנרה אסרה דלא וחזינן לה, פסול שהוא איש עם האסורין בביתחבושה
 סקודם אפי לקולא, דאורייתא דספקא מוכרח שפיר ספק, ולא ממזרודאי

 להומרא. דאורייתא דספק אומרים היינו אז הרוב, אחרי אנו דהולכיםששמענו
 הרמב"40 על הרשב"א קושית כלל קשה לאואשכ

 2 לומן ומזמן למקוס ממקזס 6יסור מחזקיגן 6ס : יטאלה48

 ממקום ולא לזמן מזמן איסור דנהזקינן הפוסקים, הסכימו כבר :תשובה
 וא8"כ בפסחן בקערה כרוב מחבית לקחו דאם היינו,למקום,

 דאמרינן, משום שבחבית, הכרוב את לאסור לנו אין אז בהקערה, חמץנמצא
 החטה היתה ובקערה החטה נמצאת בקערה כלומר, וף/ וכאן נמצאכאן

 איסור מחזקינן דאין הוא, דהדין משום כלל, בהחבית נמצאה ולאסקודם,
 של הואת בהחבית חמץ אח"כ נמצא באם אבל , אחר למקום והממקום
 הסברא דאמרינן דנהי שבקערהן מה ואף שבחבית מה כל גם נאסר אזכרוב,
 אמרינן ולא שם, הף שבקערה הכרוב גם הא מ"מ, הי', וכאן נמצאדכאש

 מהזקינן לזמן דמזמן להקערה, משם הכרוב שנטלו אחר להחבית נפלשהחמץ
 שם נמצא ה" כן בהחבית, החמץ נמצא שעכשו רכשם אמרינן, ולכןאהטור,
 ששפכו כט4 אחריס, במקרים גם אמיינן זה דרך ועל ; הקודם בזמןהאמץ
 הדין אחת, בקערה חטה של גרעין ונמצא בפסח, קערות לכמה מקדרהרוטב
 איסור מחזקינן ואין הברעין, בה שנמצא זו קערה רק אוסרים אט דשרןהוא,

 אטב של גרעין נמצא אם אבל לקדרה, מקערה היינו למקום,ממקום
 פשום אהת, בקערה הגרעין כשנמצא אח"כ אסורות הקערות כל אזבהקדרה,
 כלל וזהו , בזה כיוצא כל וכן לזמן, מזמן איסורדמחזקינן

 גד~
 בתערובות

איסור-והיתר,



 3* כב המבק תערובות הלכרתפך

 צח.מימן
 ו מינו כם6ינו מין - 5סיתר סגפ5 6'סור : *להא.

 : דעות חלוקי הרבה יש הזה בדין :תטיבה
 בשאינו מין - בהיתר איסור שאם/נתערב המחבר, דעת וכן דש"ס, מדינאא4

 תומו לפי ססיח נכרי לסתם או קפילא לנכרי התערובות את נותניםמינו,
 נכרי, אין ובאם 7 פגום טעם או איסור טעם בהתערובות יש אםלטעומן

 האיסור, נגד פעמים ס' בההיתר יש אם - בס' משערינןאז
 וידידן נכרי, אטעימת לסמוך אין דעכשו פוסקים, ועוד הרמ"אדעתב(

 בס'. מווצרינןלעולם
 לח ג"כ בספק-ספקאן או דרבנן איסור בספק דאפילו מנדים, הפרידיתנ(

 עליו. לסמוך קפילאחשיב
 יסך56 ע5 סנוכיגן 06 תכסי5ו, 5תוך כסי ונפ5 3סר, תן סגדר 6יכ : שאלהב,

 ז כסר עעס גו יס 06 5רעת סתכמי5 6ת5טעוס
 דסמכינו ופלתי והכרתי חדש, והפרי והש"ך, הב"ח, דעת א( :תשובה

 קפילא. הוא אין אם אפילו ישראל טעימתעל
 במעמים. להבחין בקי להיות דוקא צריך דהישראל אדם, החכמת דעתב(
 ישראל, טעימת על לסמוך להקל אין בדיעבד דאפילו דעת החות דעתק

 ישראל. טעימת מהני לא לחוד טעם רק דליכא במקום?אפילו
 אף מהני ישראל דטעימת היא, האחרונים כל הסכמת דינא,ולעניןד(

 א( אומן.בשאינו

 וגס6ל ס6יסול, וסוסר נויגו, כס6יט מין - 5סיתר סנפ5 6'סול : שאלהנ
 ז ~יסור טעס רקכססיתר

 ס' מצרכינן אז גם סהתערובות, האיפור הוסר אם אפיט :תשובה
 הוח ד"טעם-כעיקר" לן קיימא דאנן האיסוד, טעםנגד

 ב(מדאזרייתא.
 ס53וע 6יסור 5פנין גס מד16ריית6 .טפס*כעיקר" ג"כ 6מרינן 6י : שאלהר,

 'כקדרס
 אמרינן בקדרה הבלוע באיסור דנם מגדים, הפרי דעת א4 :ת*ובה

 ג( דאורייתא."טעם4כעיקר

 "טעם-כעיקר" אמרינן לא בחלב בבשר אף בלוצ, דבאיסור יוסף, היד  דעתב4
 הוערה.ק

דעח
-. - -

- - - --  

 ההלכהמקור

 פזסק.מ. הפאר מהבר ב( אלטןו רמשק דמ, יר נשם "1 שיא
 בחלב. בשו להלכות גשתיהתוג( השלחן.ומננרח
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 מלקות, בהם שיש לאוין שהם באיסורים דדוקא ביהודה, הנודע דעתג4

 לא מלקות בהם שאין בלאוין אבל מדאורייתא, "טעם-כעיקר"אמרינן
 ד( מדאורייתא. "טעם-כעיקרזאמרינן

 ביהודה. הנודע על בזה השיג אלחנן יצחק ר' שהגאון מביא, חמדהשדיד(
 סגפ5 5יסור : שאלהה.

 לסיח-
 9 כמעו מין -

 בהיתר שנתערב לח דאיסור פוסקים, ועוד המחבר דעת א( :תשובה
 ברוב. בסל התורה דמן ס', צריך מדרבנן רק במינו, מין -לח

 מן צריך אינו במינו במין איסור של דטעם ק"ב(, ןבסימן הט"זדעתב(
 "( כן. משמע לא ומהש"ך , רוב אפילוהתורה

  נו0ן  י,יסור 051 וככל  ס5יסור, גנו כססזסך פפנויס ס' יס הם . שאלהו*
 י כססזס ס6.סור כטל 6ז נס ס5ס כ?0כסיל,ספס

 הדין, חז מס', ביותר אפילו בקדרה טעם נותן האיסור אם :תשובה
 טרופה, ביצה כגון, לחזותא, דעביד מידי הוא האיסורדאם

 איסור או עצמם, מחפת הם והאיסורים לתבל, כדי בהם כשיש ותבלין מיחאו
 ולא להעמיד, כדי בו כשיש מעמיד איסור או להחמיץן כדי בו שישמסמץ
 אפילו דאוסרין הוא, פשוט הני בכל ההיתר, מן ג"כ עמו אחר מעמידהי'

 כמו דרבנן, באיסור ואפילו מינו, בשאינו ובין במינו בין מס',ביוהר
 י( לקמן.שיתבאר

 16 עפמ6, כחר 5ז5ינן ס5ס מיגו, וט5יגו כמינו נוין 5פכין : שאלהג
 1 סנו5כחר

 הפוסקים: מחלוקת יש זהזה בדין .תשובה
 דהיינון שמא, בתר אזיינן מינו, ושאינו במינו מין דלענין הרם"א,דעתא(

 ט"ם, בטעם, הם שחלוקים אף בשם, המה שוים וההיתר האיסוראם
 מין נקראים בטעם, דשוים אף בשם שוים אינם ובאם במינו, מיןנקראים

 מינו.בשאינו

 ועוד סופר החתם כשדים, הפרי ופלתי, הכרתי חדש, הפרי הש"ך, דעתב*
 ויין טבל כמו במשהג במינו במין האוסרים בדברים דדוקאאחרונים,

 וערלה, תרומה לענין כגון מששים, ביותר אפילו האוסרים בדברים אונסךן
 במינו מתירין לו שיש בדבר כגון, בטלים, אינם באלף שאפילו בדבריםאו
 טעמן נתינת אחרי באלה הולכים אנו דאין דכיון שמא, בתר אזלינןאז

 התורה מן בטלים דבמינם איסורים בשאר אבל השם, בשווי תלינןשפיר
 חין דבאם התורה, מן ששים צריכים במינם ושלא בששימן ומדרבנןברוב
 אז הלא טעמן נתינת משום רק אצלם הוא האיסור האיסור, נגדששים

 טעמא. בתר רק שמא בתר ליזל כלל אפשראי
ולענין

.
-  

--.

 ההלכהטקור
 מנדיפ. כורי עיין ה( 1' סימן הייט ארה הי.א, ביהרה ערעד(
 מומקיט. ושאר הרש, פיי ש-ך, ט-ז,ז(
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 דצזלינן הוא דהעיקר כהרמ"א, העלה דעת החות ח( דינא:ולענין

 שמא.בתר
 מין דלענין דעתו, או כרמ"א, דעתו אי ט"ז בדעת ספקפק מגדים הפריב4

 ובטעם. בשם שוים שיהיו דהיינו בעינן, תרתי דוקאבמינו
 שנתעדב מקום דבכל כלם, כדברי להחמיר יש דלדינא העלה, והפ"תב(

 מקרי מ"מ בטעם. שוים שהם אעפ"י בשם, שוים שאינם בהיתראיסור
 באם רק עלמא לכויי מקרי לא במינו ומין להיפך, וכן מינו, בשאינומין
 הדין מרובה בהפסד ירק 1 בטעם וגם בשם הם ששוים היינו, תרתי,יש

 לגמרי שוים דאינם אף בשם, שוים דבאם דעת, החות כדברי להקלנוטה
 לקמן. שיתבאר כמו נשפך, לענין מינה ונפקא , במינו מין מקרי מ"מבטעם,
 ו5פעמיס כסס, סס ססויס כר6יס ס5פעמיס דכריס ר4רכס ימגס : ו4אלהוב

 ז מיט כס6יכו ונוין כתינו מין כקר6יס 6י-56סכטעס,
 הלב, ושומן והכנתא הדקין וחלב הכליות ח?ב דהיינה היב, א( :תשהבה

 עיון" ב"צריך הניח מגדים והפרי י ז( מינו. הוי שמן בשר צם שנתערבוסיב מינו, אינו הוי טרפה, מהם ואחד כחוש, בשר עםשנתערב
 פוסקים הרבה דעות מביא חמד השדי ולדינא, , אחד מין דהוי לצדדאם

 א'. מין הוי כחוש בשר עם אפילודחלב
 שנתעדב וירך, אל", ושל והצלעות, חזהן של שומן דהיינו, שומן, בוורק

 ח( מינים. שני הוי כחוש בשרעם
 ס( בטעמי ששוים מפני הוא, אחד מין חלב עם שומן9
 ק מינו הוי מרובה בהפסד טרפה, מהם ואחד שמן, בשר עם כחוש בשרק
 יא( הוא. אחד %ן בשמו דשוים שחוטה בשר עם שנתערב נבלה בשרה(
 יב( הסי מינים שני חמאה, עם שנתערב שומןו(
 יג( הם. מינים שני בהמה, בשר עם עוף בשרז(
 יי( להחמיר. ספקו וטרפה, נבלה שומןח(
 *( הם. מינים ג' טרפה, מהם ואחד ועז, ואיל שור בשרטש
 שחלוקים עופות מיני שני של בשר או טרפה, מהם ואחד ואיל, כב,1בשרי(

 נפרדים, מינים לב' נחשבים שלמים כשהם דוקא הרמ"א, לדעתב-4ם,
 סתם, בשר בשם נקראים וכלם הם, בשר מין כלם חתוכים, כשהםאבל

 בשאינו מין בחתוכים, אף פוסקים, ועוד הש"ך יידעת 1 הוא מינא חדולפיכך
 ומין. מין לכל מיוחד טעם דהא הוא,מינו

בשר
.. 

- - - -  

 ההלכהמקור
 מגדימ. פריע( אדם. וחכמת דעת, "ית "יש, *יי "-ו,6

 הארוךו בשם חי' בנפוו ועיין , חרא1 פרייג( סי4ה דרכי"
 ח/ סעית ל-א 0ימן תורהובדעת מגדים פריפ(

 אחרונימיד( אחתניג חרבה דעת"
 מרדכ*.פו( חדש ופדי רמ*א"ש(
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 טק מינו. אינו הוי חזיר בשר עם פרה בשריא(

 נל אבל 1 הם מינים שני עוף של בין בהמה של בין בשר, עם דגיםיב4
 יי( הם. אחד מין כלם דגים,מיני

 איסור, של מהם ואחד יבשים, דגים עם או מלוחים דגים עם דניםיג(
 "" הם. אחד דמין כבושים עם לחים לפרות דדמי נחשבים, אחדלמין

 בשם הם חלוקים שהרי הם, נפרדים מינים כלם וכחל, וכבד ולב בשריד4
 ס(ובטעם.

 כ( הם. מינים ב' בשר עם הנשה גיד בשרטו(

 כא( א'. מין הוי בשר עם הגיד שמנוניתטז4

 יב( הם. אחד מין מבשר היוצא ומוהל שומןי0
 שיש המים מחמת הם, מינים שני בשר עם בשר של רוטביח(

 כג(בהרוטב.

 המים רק מינו אינו הוי לא היתר חתיכת עם שנתבשלה נבלה חתיכתיט(
 כד(לחוד.

 בהמה שומן ואפילו הוא, אחד שומן מין כל וכן הוא, אחד סלב מין כלכ4
 כ"( הוא. אחד מין עוףושומן

 ס( הם. מינים שני דגים, שומן עם הדקין שומןכח4

 כי4 הם. מינים שני ולפיכך שוה, טעמם אין ודם חןבכב(
 מיז שיהו' הס?ב ונתערב טרפה, מהן אתת אם ועז, ורחל פרה חלבכג(

 כח( הוא.במינו

 יק הם. מינים ב' עוף, ובשר כבד או בהמה, ובשר כבדכד4
 י( בשם. דשוים הוא, במינו מין בהמה, של וכבד עוף של כבדכה(
 וטהורווג טמאות אפילו אחר, עוף של ביצים עם אחד עוף של ביציםכו(

 יא( סתם. ביצים בשם נקראות דכלן הם אחד מיןכלן
 יי( הם. מינים שני שלה, התרנגולת בשר עם אפילו ביצה,כז(
 דאין הוא, במינו מין אחרות, טהורות ביצים עם דם טפת בה שיש צה בכה(

 יג( בתערובות. טעם לתת בטפהכח
ביצפ

- -  ההלכהמקור

 מגהש פריט"
 אחרז:ים."(
 השיהן. ערוךיח(
 חרש פריימ(
 פוסקיס הרבהכ(
 תוחר פריכא(
 פו0קיט. הרבהכב(
 אחרהיס.כג(
 חד*. פריכד(

 פוסקימ, הרבהכה(
 והיתר איסזרכו(
 ק"ונ דף ממא תיבתכז(
 *01קי-. היבהכח(
 אחרונימ.כט(
 שם.ל(
 חדשש פרילא(
 אחרונ'סעלב(
 חדעג פוילג(
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 יהיב דקא מינו, בשאינו מין הוי ביצום, שאר עם חפרוח בה שיש ביצהלם(
 יי( בתערובות.טעמא

 דג עם דגים ביציי4
 שלה"

 מע דגים ביצי מיני כל אבל , הם מינים ב'
 המן אחד מין שכלם דגים בקרבי הדין וכן ; בעופות כמו הםאחד

 1 הם מינים שני דגים קרבי עם דגים ביצי וכן , מינים שני הם הדנועם
 יק הם. אחד מין נמוחו, שלא דגים קרבי עם שנמוחו דגים קרביאבל
 יי( הוא. במינו מין איסור, של מהם אחד אם שכר4 וחומו יין חומץיא(
 המן כרנים שני ויין חומז וכן יום, מו קידם תושס יין שם ישן ייןלב(

 "( שטא. בתרדאולינן
 י"( בטעם. ששוים אף הם מינים שני חדש ויין ענביםלג(
 1 הוח אחד מין איסור, של מהם וא* שעורים, של ושאור חסים של שאורלד(

 חטים של שאור , הם מינים ב' שעורים, של ועיסה חסים שלועיסה
 מין חטים של ועיסה חסים של שאור אבל , הם מינים ב' שעוריסן שלועיסה

 יט( הוא.א*
 ז 3טפס כן גס ח5וקיס 06 ס61 ספק 6נ5 3סס, סחלוקיס ל3ריס : שאלהפ,

 חלוקים בשם שחלוקים כל דסתמא קקמן, 4בסימן הש"ך דעת :תשובה
 דעת ההות ודעת ; מינו בשאינו מין הוי ולכן בסעם,ג"כ

 חלוקים שמא שמסופק וכל במינו, מין הוי להמן אחד שטעם לנו שברידכל
 להטריף. צריכיםבסעמם,

 גסר4 לתגסי5 סכפ5 מת6ס טית 16 לח5כ, סגפ5 קרוס סותן כזית : שאלה*4
 ס6יך רניפית, תתט תטסס סכזית סתכסיליינמס 5תוך כסגפ5ותיר

 מחמת ס6יפר גגך רכיעיות פפתיס ס' כססיתר 5סיות לריך 06 כססיס,"ססרין
 ? זיתיס 3ס' לספר גס וי 16 רכיעית, וגפסס סכזיתסכמס

 כשנפל מיד נמם חמאה הכזית או קרוש שומן שהכזית אע"ג :תשובה
 רביעיות, בס' לשער צריך אין מ"מ4 רביעית, ונעשהלהתבשיל

 קודם חמאה או וומן הכזית ונמוח נמס אם אבל 1 זיתים בס' לשער סגירק
 8( מדרבנן. רביעיות בס' לשער צריכים להתבשיל,שנפל

 יותר כ3ו 6חר ס6.ן 3תסקל, סויס וסגיסס 5סיתר, סכפ5 6יסור : שאלהיא.
 מטפרין 6.ך מ5חנרו, .ופר ח55 16 גפוח נ6חך 116 ונסמססני,
 ו נמייוס 6י נמסק5כססיס,

 באחד אין וגם במשקל,  שוים  והההער  האימור -  שביהם "ם :תטובה
 במדידח או בששים לשיר יכולים מלחברג יותר נפוח 4והיל

או
=
 ההלכה רמק

 שטלס. א'יח( חטץ4 יפה "ין *יייה
 חרו4. "4רי שלמיע של ים גמ',לפ( השלהן. ערוךלה(
 ליג סינק הע'ר א4שפ בית תשובתס( 4סקים. הרבהי0
 הרפ",4 לדשהלו(



ןקב~מק צח סימן תערובותהיכותכברר*43
 בסדידס נשער אם דאז מחברו, גדול חלל בא' יש אם אמנם, , במשקלאו
 דשם* משובח, הוא במשקל דהמשער אמרינן, אז החלל, למעך כוכרהיםנהי'

 מא( יפה. ימעךלא

 י כסס'ס )י:עי'ן 6יך כע5יו, סח35 גקור 53י כ:- כמ5ח : טאלהיב.
 את אח"כ מנקרין שבו, החלב הוסר ולא בשר נמלח אם :וזשובה

 ס' יש אם ומשערין הבשר, ואת ההלב את ושוקליןהחלב,
 הדין, אז עצמות עם ביחד הוא הבשר ואם , הח?ב נגד בבשרפעמים
 בההיתר שיה" צריך וחלב, מבשר יותר הרבה כבדות הל שעצמותדכיון
 בהשתוות ח?ב של הכזית וכובד כמות לשער בכדי הסעב, ננד מס'יותר

 מב( ההיתר. של הכובדעם

 06 5י 65ו, 16 מ15ח סכסר 06 יד1פ 61'1 )1סק5כ, כ:ר ::5וקחין שאלהיג,
 5יסר6ל 5ו מוחר 06 13ס, כי651 6חי 6יס1ר ספק 6יזס כסכסריס

 1 נ5ס1ג51טע1ס

 : הפוסקים מחיוקת יש הזה ברין :תשובה
 שמותר כמו איסור, בספק מותר בלשון דלחוך דעת, והחות הט"זדעתא(

 מרירות. להרגיש בכדי המרה, חסרה אם מעיים בבניליחך
 אפילו דלחיכה צ"ה(, )בסימן מגדים והפרי מ"ב( )בסימן הש"ךדעתב(

 באיסור לטעום שאסור שכן וכל דרבנן, באיסור ואפילו אסור,בישין
 בחסרה בלשון ללחוך דמותר והא , מעט לבלוע דצריך משום בהיתרשנבלע
 ועודן , קצת לטעום צריך וכאן בעלמא, בלחוך די דהתם משום, הואהמרה'

 ופגום. מר הוא הטעם רוב, עפ"י המרה,דבחסרה
 טעיטפ מותרת דרבנן דבאיסור צדק, הצמח מדברי העלה חרש הפריט

 פגום. כאינואפילו
 יש שעליו, מדם נקי דכשהבשר המגן, אלף ס' בשם מביא חמד השדיד(

 או הצורך, לעת בלשון לטעום להתיר המקילים הפוסקים עללסמוך

 שיש 8ף דרבנן, איסורי ובשאר י מספק למלוח פנאי לו כשאין שבת,בערב
 בצורך רק אפילו לחוד, בלשון לטעים להקל נראה בדאורייתא, עיקרלהן

 מג(קצת.

 ז ס6יסורין ככ5 יטפס סיסו6) ידע ס65 3דיעכו, : שאלהיר.
י-

 לסמוך יש אם עיון" ב*צריך הניח אינר עקיבא רבי הגאון 8( :תשובה
 וזישראל. טעימתעל

 כהןז לה דטעם לחולין שנפלה תרומה כגון, דהיתר, מינו בשאינוובמיןב(

 בזה. גם מסופק והגרע"8 , טעימתו עלסמגינן
שאלה

ך - - 4-- -  - 
- -  --- - - - - - - -  -

 ההלנהמקור
 יאנרהפ, וכור הד-ט, עקרי סב( תוונה פתממא(
 קמיר. םיימ שי-ק מהר"ם בתוונת עייןפנ(
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 ר*הסיכס, וג6נזס מיד וס5קיס ה5נ, ס5 לורס ענ~ס נמר חיט : ש*ה8ה

 זעסו 6ומז ס5פי 16מר וססו56 " סיעורס, ע5 5עמור 6פסרו6י
 1 נכרי יתע סו6 6ין 536 נסר, ט5 סתמיכק כגנד ס' כסח5כסי'

 חדשע הפרי דעת דלש* א, : להתיר צדדים יש"כמה בזה :תשובה
 שיח ומן כי התורה מן אסור אינו בשר*בק?ב שלהאיסור

 ס' ה" דעתו שיפי אוטר דהשואל ועוד, ן דרוסאי בן כמאכלנמבשי
 ק8ילא נכדי טעימת ע,י להתיר יש ולכן, ; בשר של החתיכה נגדבהחלב
 בעלמאן טעימה לטעום לישראל שרי קפילא, נכרי אין ואם , תומו ל8יס0יה
 להחסרר שרוצה ומי , אח"כ לאכול מותר בשר טעם מרגיש הוא איןובאם
 *ו( בפשיסות. להתיר יש בהנאה פנים כל על אכילה, לענין בזהגם
 יכו5יס ס6ין כעלן וכספך, גננינו, מין 3סיתר, סנתער3 6יסור : שאלהמה.

 2 5סערו ע5יו5עמוד

 4"( כשרה. התערובות היתר, דובו שהי' נודע אם :תשובה
 ס6ין כעכין וכמפך, מיט, כס6יט מין כסימר, סכתער3 6יסור שאלה:ל4

 ו 51סערו ע5יו 5עמוויכו5יס
 נודע חפייו מינו, בשאיגו מין בהיתר, נתערב איסור אם :תשובה

 ס' שה" קיווע עד התערובות, אסורה היתר, רובושהץ'
 אסור ד"טעפ-כעיקר" אמרינן ונשפך, מינו בשאינו דבמין האיסור,שגד

מדאחרייתא,
 ע14 5עכווי יט5יס ~ין כענין ונפפך, 5ח35, סגפ5 עיף נמר שאלה:"ץ.

 ' סכסר כגד ס'יינסח5כ סי' 5106מערו
 דבבשר'ז הס"ז, דעת ח( :תשובה

 רק אסור שהוא אף בסיב, עוף
 להחמיד יש סןנו, בשאינו מין שהוא כיון מ"ם,מדרבנן,

 חיסור בשאר חבי , היתר רובו שהי' נודע אפילו לאסור וראוי בהמה4כבשר
 מק להקי. יכוליםדרגנן

 רובו שה" ידוע רק אם ונשפךן לחלב, שנפל עוף בשר גס וכןמינו, בהיחיני במין אף דרבנן דבאיסור מגדים, והפרי הדש, והפרי הש"ךן דעתק
 ונשפך. במינו מין כדין התערובות מותדתהיתר,

 על לעמוד אפשר שאי בענין דדוקא אדמ, וחנמת ושלת*, ערתי דעתא
 טעמה על לעמוד אפשר אם אבל להקל, יש אז התערובות, שלטימה

 על סומכים אנו דאין ואע"ג לטעום, לנכרי לתת צריך חז התערובותןשל
 להקל. לא אבל לחומרא, רק זהוקפילח,

 דאורייתא באיסור דדוקא ס"ו(, סימן או"ה הלק 3תנינא ביהודח הגודע דעתד4
שיש

- - ו = - -
 ההלכהסיר

 וש-וש טיז, טהנר, סה( י' סימן היו-ר אמרש בי" תשונהמד(
 סגרימ. 4המו(

 4דליה
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 בו שאין בלאו אבל פינג בשאינו במין להחמיר יש מלקות, בושיש

 במינו מין כדין להקל ישמלקות,
 5תוטס, ח5ג תפ5 3י*תס, מכסר 3ה-יומ6 כקירס עוף 3סר 3ס5ו : שאלהי15.

 זי 1 סח35 גגי 3סקירס ס' ס" 06 *דועו6ין

 מין הוי בהמה בשר עוףי'עם דבשר הפוסקים דעת יפי "ף :וזשובה
 דהבליעה אמרינן ולא אסורה, התערובות הכי אפילובמינו,

 ספקא והוי עוף, בשר רק נשאר ולא ברוב, נתבטלה בהמה מבשרשבקדרה
 נתערבה להקדרה, הסלב שנפל דבשעה אמרינן אלא ולקולא,דרבנן,
 8ק התבשיל. את ואוסרת נבלה, ונעשית הסלב, עם בהמה בשר שלהפליטה

 6ת עירו ו6ח*כ 3סנ1ס, תכסר 3תייומ6 כקדרס עוף 3סו 3;5ו : שאלהכ,
 61ין ח35, ססגי' 3סקורס ונפ5 רותחת, 6חרת קררס 5תוךס3סר
 " ' ס' ס" 06ייוע

 דרבנןן ספקא שהוא מחסת סותרתן רהתערובות אמרינן, בזה, :תשובה
 בהמה, מבשר בלע עוף דהבשר מה לן איכפת ולאולקולא,
 יה( דמותר. טעמן נותן בר טעם "נותן דהויסשום

 סח35 גנו טוף 3סכסר ס' סי' 06 ו6ין'יירוע כסתס, 3סר עסזס עי 3;ר 3(5ו ו6ח'כ 3ן4יותו1 ספק ה35 ככ5י עוף 3סי 3ס5ו . שאלהבא,
 יי 1 כסכ5יסכ5וע

 וה הוי בהפה בשר דלגבי מטעם, לאסור, מחמירין אנו בזה, :חשובה
 דאם טעם", נותן בר טעם "גותן כאן ואין דאורייתא,ספקא

 לומר, יש ואדרבא, 1 נאסר הי' העוף בשר גם אז בן-יומאן ודאי הכליה"
 בשר לגבי שוב בןייומא, שהוא הכלי מחזקינן בהמה בשר דלגבידכיון
 כחובא מחזי וגם לדרבנן, זלוול דהוי לבן-יומא, הכלי מחזקינן נמיהזוף

 עיב לבן-יומאן ועכשו בן-יומא לשאינו הכלי את החזקנו דמתחלהואיטלולא,
 טט( טרפה. שהתערובותנראה

 כסר 50 ו"חת 3סטס 3סר ס5 6הת - קור.ת 3ן תחת ח35 גספך : שאלהכבי
 5;6ו5 63 וססו56 סח5כ, גגך ס' כסס סי' 06 ילוע 61.ן -'יעוף
 " 2 6חת ככק סתיסןע5

 וספק דאורייתא ספק בהדדי נתרמו דאם הפומקים ידעת אף :תשובה
 ברך אם לו ספק דאם הדין, אז המזון, ברכת לעניןדרבנן

 ס"ם4 דרבנן, דהוי אף הרביעית, הברכה אפילו לברך מחויב המזת,ברכת
 נם מברך המזון ברכת שמברך מי שכל חכמים תקנו דכך שאני,התם
 חבל הרביעית, הברכה ברך לא בוראי ברכות הג' ברך לא ובאם ד',ברכה

כאן

 ההלכהפקור
 א"רב. וואל שו'ת סט( שט מח( שי. ממת8(
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 לא השנ" ובהקדרה הילב, כנגד ששיס ה" אחת שנקדרה להיות יכתנא

 ג( להקל. והולכין זהן בשביל ישראי מטון להפסיד חיןולבן*
 כף, 03 ותח3 סרוכ, סי' ססוף וכסו עוף, עס 3סתס כסר 3ס5ו:

 1 ס' ס.' 06 ירוע ו6ין יגספך, נחלכ סכף חתכ61ת'ג

 בער על רבה עוף דבשר משום "להקל, הולכין בזה גט:
 ולקולא. דרבנן, ספק הוי ולפי"ז, ומבטלו,בהמה
 3תערוכ1ת 6מת, כנת תיגו וס6יגו 3מיגו 3סיתר, סגחפר63יסול
 6חל סגקסך 16 גססך, ו6ח"כ ק1דס, ס6יסור 6ת 1ס5ק1 כ5ת,5ח

 ז ססיס סי' 06 יוופ  ו6ין רית3סי5,ס~טגן
 : דעות חלוקי הרבה יש זהבדע

 ושאימ במימ בהיתר נתערב האיסור דאם והטאג והבשח המחברדעתא(
 כבשר נבלה בשר שנתערב כגון, בלח, לח בתערובות אחת בבתמינו
 מין )שהואשחוטה

 במינו"
 מים רק בשר פליטת בו שאין הרוטב ועם

 שנשפך או נשפך, ואחשכ קודם, להאיסור וסלקו בשר(, עם מינו אינו)שוהוא
 את לבטל בהרוטב ס' הי' אם לשער יכולין ואין התבשיל, שנצטנןאחר
 של ההיתר ממין רוב שהי' פנים כל על .נודע דבאם הדין, אז נבלה,הבשר
 השאינו ואפילו מותר, הכל אז הנבלה, בשר של האיסור נגד השחוטהבשר
 הרוטב, דהיינו מינו, שאינו את דרואין דאמרינן, מטעם הרוטב, דהיינומיגו,

 ומבטיו. עליו רבה מינו שהוח והשאר אינו,כאילו
 מותר, נבלה הבשר דהיינו מינו, דרק חדש, והפרי והש"ך, הרש"ל, ודעתב4

 *רואין של הסברא אמרינן ולא , אסור הרוטב, והוא מינו, השאינואבל
 האינו הוא דהאיסור כיון הלא נסלקנו, דאיך אינו", כאילו מינו שאינואת
 לזה יועיל ומה ואוסרו, בהיתר טעם נותן מינו האינו הרי ההיתר, שלמינו

 מינו. שלרבוי
 1 כהם"ז פוסקים ופלתי והכרתי תואר והפרי יעקב המנחת דינא,  ולענין42

 שרד הלבושי ן כהש"ך יאסור העלה פ"ז( סימן יו"ד )חיק סופרהחתם
 מרובה בהפמד רק מתיר אדם והחכסת , כהט"1 מרובה בהפסד דוקאטתיר

 מצוה.וסעודת
 גתער131ת 6חת, 3כת תימ וס1316 3תיט גסיתר, סגחפר3 6יסר : שאלהכה.

 קג5עגן, קודס וגספך טכספך, קויס ס6יסור 6ת ס5קו 651 53ח,5ח
 ' ס' סי' 06 ייזע61ין

 נותן האיסור ס'1 עכשו שאין דכל מודים, הפוסקים כל בזג :תשובה
 נא( מדרבנן. אסור במינו ואפילו בההיתר,טעם

 גתער131ת 6חת, 33ת תיט וס6יגו 3תיגו 3סיתר סגספר3 6יסור : שאלהכו.
 ו ס' סי' 06 ייוע ו6ין 3י3ס,.3ע

 ההלכהמקור
 מנויש שוי נא( וברשססות( פר"ות  הלכות על יהתא יד שי,חחת

 ששימוהי'
 שאלהכנ4

תשובה

 שאלהכר.

תשובה
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 שי"ך ע8 ביבש יבש דבתערובות מודיטן הפוסקים כלבוה*
 אינו/ כאילו מינו השאינו את *רואין של הסבראלומר
 גב(ואסור.

 גנר כסס.חר רזכ חןי' נמינו, מ.ן כסיתר, כתח5סמנחמרנ6יכער
 ס4 סי' 6ס .11ט ו"ון תספך, מיני, 6יכו סס גתוסף 61ח'כס6יסור,

 ' ס6יסור גגדנססיחר
 מ( שדי. דאכל מודים עלמצ כוליבזהן

 גחוסף 61ח*כ מיט, גס6יט מין כסיתר, כחח5ס סגמערכ6יסור
 ? ס6יסור גגל כססיחר ס' סי' 06 ירופ ו6ין תספך, מיכו,מס

 דד*תצרובות דאמרינן, מטעם אסור, דהכל פודים עלמא כוליבזה,
 גי( פינו. לשם שבא קודם נביה געשתהנבר
 חוך סז"ת כסקירס כס5ו 61ח*כ סכקדרס, 5חכס.5 6יסורכפ5

 נססיחר ס' ס" 06 ידומ 61ין וגספך, סיחר, ס5 תכס.5מכת-5כת
 ע וק ונחסחס רחגס ססקירס כגון סקירס, כ5כגד
 שנפל האיסור נגד בההיתר ס' שהי' חשבון עפיי ידועאם

 נף הי' אם ידוע שאין אעפ"י הראשון, להתבשילבתחלה
 נה( הכל. שרי משמ הקדרה, כי נגדבההיתר

 וזס 5פניט, סי6 וסחפרוכוח כמינו, כמין כסימר, סנחטרכ6יסיר
 ים 06 6ט מסומקיס 6כ5 ס6יסור, גגו גססיתר רוב סיסור6י

 ז 5"נספךי סדין זס 5רמוח טג5 6ס ס6יסור, גגר מסיסנססיחר
 שיש ל% שידוע אף לפנינג והיא נשפכה לא התערובותאםא(

 לברו ל% אפשר או אם אבל האיסור, נגד בההיתררוב
 "מיןיבמינו", היא התערובות אפילו אז האיסור, נגר בההיתר ששיםשיש

 יייעה סתסרון שבא מפק דכל אסורה, התערובות דרבנ4 באיסורואפילו
 דהספק התערובות, בנשפכה דדוקא איסור, בודאי והוי ספק בגדראינו
 ידוע אם מקיליש אנו אז ידיעתט, חסרק םצד %א השפיכה מחסתב8
 בההיתר יש אם והספק לפבינו, היא התערובות אם אבל היהר, רובושהי'
 דבחם ולאפור, להאפיר יש אז ידיעתנו, חסרון מצר רק בא האיטר נגדס'

 התערובות איסורי כל היא ספק, הוי ידיעה סחסרון הבא ספק דכלגאמר
 שאין חכמים נזרו ולכן ידיעתו, חסרון לפי ישער אחד וכל בספק,יהיו
 בזה לנעזר שייך ולא בעלמא, אקראי הוי *נשפך" אבל ספקןעה

 י0מידי.
ודוקא

 ההלכה,ם9ר
שצ(  דעה חותנה( 
 הר"4 גוטם ש*ךג0  דעינ וועח סנריח *רימ(
 שח.ח0

 :תשובה

 : שאלהכו.

 :תשובת
 שאלהכח.

 :תשובה

 : שאלהכפ.

 :תשובה

 : שאלהל.

 :תשובה
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 להחסיר יש אז ליחידיטן ספק רק הוא ידיעה חסרון של כשהספק ודוקאק

 שהוא אעפ"י ספק, חשיב אז הדור, לכל כולל ספק הוא חם אבלולאסור,
 גז( ידיעה. סחסרון ספקרק

 מ5 גשטף 61ת*כ וגספך, מיט, %3יט מין כסיתר, סגהמרכ 6יס1ר : וואיהיא.
 1 ס' ויס נסוגג,ר*סיתר

 טרם שמתהלה דכיון לומר דיש  דעהן וההות הט"ז דעת א( :תשובה
 הולכין אין א"כ דאורייתאן ספקא ה" ההיתרשנתוסף

 להקל.בזה
 בשאר נבלה" נעשית ד*התיכה דכיון לעיין, דיש מגדיטן הפדי ודעתב4

 ולכן דרבנן, ספקא רק הוי דידן בנדון גם א"כן סדרבנ4 רק היאאיסורין
 להקל. בוההולכין

 ס6ין ו5פי ר6סון(, )ככ5י כסר 50 כקדרס דס ססתי גכרי 16 קסן שאלהלב.
 כגנד כסכסר ס' יס 06 ספק יס סס, ססמו סוס כעותידוע
 ג 5.גססך" זס וין 5ומות טכ5 6ט -סוס,

 ספק מדרבנן, אסור רק הוא שבשלו דדם דכיון אמרינן, בזה :השובה
 והולכין *נשפך" כמו הוי לדעת, עליבו מוטל שאינו האיכי

 שאין דכיון לברר, בכדי לטעום צריך אינו קפילא נכרי שיש ואףלהקל,
 נת( לברורי. אפשר כאי הוי אקפילא, לסמוך נוהגיןאנו

 כי5ס כנון, כמימ, מין כסיהר, מתירין 5ו פיס 6יסור דכר גתמרכ : שאלהלב.
 מך כססיתר ס' ויס 6חרות, גכעיס סגתמרכס כיו'טסט5לס

 מיט 6ת "ר61ין כזס 6מריגן 6י מעו, 6יגו גס 5סתערוכות גתוסף 61מ"כס6יכער,
 ? ומותר 1מכט15", מ5יו רגס מיט וס6יט 6יגו,סל15

 חע"ג ביו"ט, שנולדה ביצה כגון פתירין, לו שיש בדבר ח4 גתשובת
 אחרות בביצים דהיינו במינה, נתערבה דאם לןדקיימא

 ס' ה" באם מ"בע בטל, לא באלף אפילו אז פרופות, כויןאפייו
 נעשית התערובות אין דאז ביו"ט, שנולדה הביצה נגד המותרותבהביצים
 צ"ב(, בסימן הם"ז )כדעת נבלה נעשה אינו במשהו האוסר דדברנבלה,
 סינו גאינו ס' יש וגם מינג אינו גם בהתערובות נתערבהשת*כ
 כאילו מינו את *רואין דאמרינן הדין, אז ביו"ם, שמלדה הביצה נגדלהוד

 גט( שרי. והכל בששים/ ומבטלו עליו רבה מינו ושאינואינו,

 השבת4 שאחד ביו*ט נולדה הביצה באם אגל דעלמא, ביווט ודוקאג4
 מינה לחינה התערובות בנפלה לאסור יש אז דחורייתאן איסורדדיי

 י( נונא. בכהאי ד.רואיןי הסברח אמדינן ולאלבסוף,
שאי8

- ן ע2

 ההלכה8קור
ןא מ א  יייש יא 
 שפ. פ( ארס והגמת מגדים *י ועעשלג חמשתע0
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 וגטפך כסר. סור כטר פס כקדרס סגככסל טרסס כנס נטר שאוהלד*

 גנד כססיתר ס' סי' 06 יווט 61ין קדרוס, לכמסמסהערוכוה
 ? כנמפך ו05ק5 כטינו, פין ,ס סוי "יסליס~ר,

 דאזלינן ספק שום בזה אין קדרות, לשאר הנשפך המרק בענין :תשובה
 אבל בשר, עם מינו אינו הוי מים של דמרק משוםלהחמיר,

 להסיר כדי הבשר את שיקלפו אחרי דאפילו כן, הוא הדין שור, הבשרבינין
 ולח עליו, בעין 17הוא איסור של המרק לחלוחית כל את ב" דאיתמפילי
 נקרא עדיין משמ, בו, הנבלע הכבש בשר טעם תערובות אלא שםנשאר
 דפשוט האיסור. נגד בההיתר ס' להיות צריך ולפיכך, מינו. בשאינומין
 נרנש האיסור של הטעם שוהוא, כל אפילו שנוי, שום לו שיש דכלהוא,
 בל בטל, ולאוניכר

 זסי
 אסור ד,טעם-כעיקר* סוברים דאנן נגדון ס' שאין

 סח(מדאורייתא,

 ר,שתיכס פס ס' ויס מיגס, 5סל,4גו וגפלס מ"יסור סכ5טס חתיכס : שאלהלה.
 כססימ,ף ס' כי' 06 יריפ 5ין 6כ5 כסחח.כס, סנ53ט ס6יסורגנך
 ז סתערוכות וגספכס גכ5ס, סגטסתס סחתיכרי כ5גנך

 מדרבק. רק הוא איסורין בשאר נבלה* נעשית ד,חתיכה כיון :תשובה
 פב( להקל. ואזלינן דרבנן, ספקא ל"הוי

 גנל כסח5כ כף סף ו5, 5ח5כן נכ5ס 3מר 16 עלפס כסר נפ5 : שאלהלו.
 וננל יי וגטפך, גו, וכיו65 יי לירקות, מסח5כ גפ5 ו6ת'כר34טר,

 גכ5ע מגעטס סח5כ כ5 גנך 6ך ס'ייכסירקות, ימ כסח5כ סגכ5פ סכסרעפס
 'י ? ס' סי' 06 ידוט 6יןיי

 בכלא* נעשית י8תיכה בזה אמרינן דלא הששך דעת א(תשובה:
 ולקולח4 דרבנן, ספקא רק הוי ולכןמדאוריית4ע

 נבלאש  נששית ואתיכה זה באופן דנם ופלתין והכרתי חדש הפריודעתב(
 ננד ככסיתר ססיס 5סיומ ליך 6יסור 5כע5 מככוי סגתנ6ר, זס : שאלהיז. וזחומראי דאורייתש ספקא הוי דידן בנדון ולכןמדאורייתא,

 תסוח כר4-4יתר גחערכ סס6יכצר ג6ופן רק זס 6מרען 06ס6יסור,
 גנך סמיס 5סיומ ליך 6ין וזורקו, ומכירו נמוח, 5יט ס6יסור 06 6נ5כתוט,
 גגר סמיס 5סיומ לריך טס61, 6ופן 31ג5 סכו5* סוס כוס 6ין 16 ר64יסור,כ5

 ' ס6.סורכ5
 נתערב האיסור אם מבעיא לא בששימן האיסור בסול בענין :תשובה

 אלא האיסור, נגד ששים צריך דודאי בתוכו. ונמוחבההיתר
 נבד ששים להיות גשכ צריך וזורקו, ומכירו האיסור נמוח כשלאאפילו
 לשצר די האיסור זרק שבאם ולומר, לדק יכולים כי ואף האיסור,כל

בם'

 ההלכהמקור
 בחתנ בשר לוולנאת ב*אףחדי מנדים, *ליטב( *" טיפן ה"ד, פשי התפ השוחא(
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 זה אבל האיסור, כל נגד לא אבל מהאיסור, שנפלט פה נגד רקב4
 מה נגד לשער גכדי מהאיסור נפיק כמה יודעים אנו אין שהריאינו,

 נגד ס' להצריך מחמרינן ולכן בזה, מהני לא ואומדנא מהאיסור,זצנפלט
 כל נגד ס' דצריך לבשר, שנפל כחל לענין הז"ל אמרו וכן ; האיסודנל

 ואין מיני', נשיק כמה ידעינן דלא משום הכחל, את שיורק אעפ"יהכחל,
 דרבנן באיסורי ואפילו דברים, לשאר כחל בין להלק סבראשום

 %( כן.אמרינן

 )ססיר נ"כ גריכיו ס6ס גנדו, ססיס סיס ע.'ז 3ס.פ,י ס3ט) 6יסור : שאלה5ה.
 ' גח3ט) סככר 6כפ"י מכס, ס6יסור6ח

 נגד בההיתר ששים כשיש דאף פוסקים, ושאר המחבר דעת :תשובה
 ניכר, האיסור אם מ"מן נתבטל, ככר והאיסורהאיסור,

 אלא אינו, ששים ע"י בהיתר איסור דבטול מפני משםו להסירוהייבים
 קמח כמו שהוא או בההיתר, נמוח שהוא דהיינו, ניכר, אינוכשהאיסור

 בעין נמצא כשהאיסור אבל ולהוציאו, האיסור את לברור ביכולתשאין
 להיות נהפך שהאיסור לומר בזה שייך ולא בטול, בו שייך לאבהתערובות,
 היתר. שהוא לומר שייך ואיך האיסור, את רואים אנו שהריהיתר,

 )חכסי5 חמ6ס נפ)ס 16 כססיס, טטמו וגחכט) )ח3סי) חלכ נפ) : שאלהלסנ
 ? סמנו6ס ננן ס* ויס 3ח-יומ6, 3סר ..גקדרחסגת3ס)

 של בהתבשיל ס' שיש או הח?ב, נגד בהתבשיל ס* שיש אף :תשובה
 סשפ בששים4 טעמיהם נתבטלו וכבר החמאה, ננדבשר

 צוננים מים לתת שצרינימ היינו, משם, האיסור את להסיר ג"כצריכים
 עיי למעלה ולצוף להקפיא הוא החמאה או החלב שטבע ומפניבהתבשיל,

 הוח* הזאת החומרא וטעם , משם להוציאם קל יהי' עי"ז הריהמימן
 ולכן האיסורו את מכיר כאילו הוי האיסור, את להסיר דאפשרדמצחר
 ואין נגדו, ס' שיש אף שונות תחבולות ע4י האיסור את להוציאצריך
 לחוו מוציאו אלא מבטלוו אינו שהרי איסור, בסול משום בזהשייך

 סד(לגמרי.

 מיס גמיגח פ'י ס6יסור סוג6ח ס5 זו חקנכ נס מועי5ס ס6ס : שאלהמ*
 1 ס6יסור גנו ס' כק6.ן 6ף כחערוכוח 6ח )סחיר15עיס,

 הוצאת של זו תקנה ע"י בדיעבד להתיר הב"חן יעת א *תשובה
 הטלב נגד ס' שאין במקום אף צוננים, מים ע"יהאיסור

 החמאה.או
 אש בסן, האיסור של טעם נתבטל כבר אם דדיקא והש"ך* הט"ז ודיתב4

 ס; ד?יכא היכא אבל האיפור, חת להתיר צוננים מים בנתינת התקנהממגי
אעפ"י

 ההלכהמקיר
 ארונ בהמששת מטימ "אץ ימ-א,סד( ושיך "ישרא, 4ח ק9 4"פ0
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 שטתאלה סחחר מ"כע צוננים, מים נתינת ע*י האימור את שמסירים"עפ"י
 שמשירו במה בטל לא טעמו הרי בההיתר, האיסור טעם נפלטכבר
 ס' להיות צריך דם"מ ווורקו, האיסור את למכיר דומה זה והריאת"כ,

 האיסור.נגד
 יק 6כ5 סח5נ, גנל כסתכסי5 ס' ויס 5תנס'5 ח5ג כס5 שאלה:פא.

 5ר,תיר יט יס6ס 5וגניס, מיס נתיגכ ט*י יתק5ק5 .ססמכסי55חוס
 ' 5וכמס מיס מ*י מסחמרוכות ס6יסור סו65ת 53י סחכסי65ת

 מיפ נתינת עא מתקלקל המאכל דבאם ופלתי, הכרתי יעת א :וששובה
 האיסור הסרת בלי אף התערובות את להתיר ישצוננים,

 שאפשר ואף ברוב, דבטל היתר, בכלי שנתערב איסור לכלי זה ודמי ןמשם
 ממון הפסד שיש מאחר אבי האיסור, בליעת ולהוציא הכלי אתלהנעיל
 שסתקלקל במקום וכשש בוה, מקילים אנו להגעילו, הוצאות להוציא שצריךבזה

 נתינת עש האיסור הסרת בלי אף התערובות את להתיר שמקיליןהסאכלן
 צוננים.0ים

 אח"כ ולחממו לחוור שיכול מפני עישזןמתקלקל המאכי דאין שיצטנן, עד התבשיל את יניח דם"ם אדם, החכמת ודעתב4
 כססימן פכ'פ יסי' סתפרו3ות, ת5עכן 0631 סומן, 5רוט3 ח35 נפ5 : שאלהמב.

רו3
 ש נס ס6ס 3רוג, 3ט5 כלויגו מין סתורס מן ור.רי סיחר, . .
 ו סחפרו13ת 6ת 55גן5ריך

 עיון". ב"צריך זה הניח מגדים "פרי :ועשובה
 סק5ונב טכפסק ניעסן 5וק 5מסקס מסותך רותח ח5כ גספך : שאלהפנ

 6מריק 6י ק5יפ:", כיי נ5פ ו*6ומיקר 5ן דקיימ6 מס .-ועפ*י
 כוס  רגס  ,ו סס5יכגוס, ע*י 6ח"כ  מפרידו 06 יסליפס לג,9 רס כס'  ויייסי'

 ' סח5כ כ5 גנל ס' 5סיותלריך
 הקליפה נגד רק ס* שיה" "י דדי להקל, הולכים חנו בזה, :תשוכה

 דסאהר אמרינן ולא 01פרידון אח"כ האיסור את שמצנןבשעה
 אבו נבלדע נעשית התערובות החלב, נגד ס' במשקה ואין במשקה החלבשנתערב

 הדין בזה שייך לא צנוה ע"י האיסור את והפריד דאפשר דכיון אינו,זה
 יה( נבלה". נעשיתד"חתיכה

 6ת וססירו ס%3רס, כהכסי5 3ס' סנת3ט5ס 6יסך חמיכת שאלהמר.
 כקררס נס ס' 5סיומ כריך 06 6ח/*מ, 5קורס ונפ5ס מסססחתיכס

 נס סס" מס סס5יעס סכנר 6ף סר6סוכס, נקורס גמו סחתיכס כ5 ננדר*סני'
 ' כס' נחנס5 וס6יסור סר6סוכס,נסקדרס

 חחרהע לקדרה וגפל משם והסירוהו בקדרה שנתבסל איסור :וושובנה
 כו?ו, האיסור כל נגד בס' פעם עוד ולבטלו לחזורצריכים

וגע

 ההלכהמיר
 מנחג פהסה(
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 משום הוא סו הראשונה בקדרה מח-ימן שחנו דזה ואעפא ז לע"םוכן
 כל נגד ס' נצריך שוב ולמה בון שהי' טה כל שה*ליפ להאיסורד18בינן
 סף שמצרכינן דזה אינג זה אבל אהרת, לקדרה פעם עוד כשנפלהאיסור

 כמה ידעינן דלא משום לחומרא, רק הוא הראשונה בקדרה החיסור כלננד
 1 כבתחלה בחיסורה עומדת הח5סור חתיכת טוף כל סוף הלא אבל מינ",נפק
 ידידן משכג בו, שה" מה כל לגמרי חפליט האיטור אם דאפ*לוועודן

 שבלע האיסור הלא נבלה", נעשית "חתיכה האיסורים בנל לןוקיימא
 היו וכולן קדרותן לכמה האיסור נפל אם אפילו ולכן, נבלה, נעשהפהחיתר
 וכל , האיסור כל כנגד קדרה בכל סו להיות דצריך אמרינן אחד,בהעלם
 ס' להיות צריך שבודאי העלמות, בשני קדרות לשתי האיסור נפל אםשכן

 %( האיסור. כי נגד פעםבכל

 לסקדרס ספס עוך וגפ5 מסקדרס, וססירוסו 3ס' סגמ3טל 6יסור : שאיה5צה.
 נס ס61מ גסקירס לסיות 5ריך 6ס 3ס, גת3ט5 מכ3רסר6סוגס
 ז ס6יסור כ5 כגו ס' סטנ"כסעס

 להקדרח פעם עוד האיסור נפל ובאם בזה, הרם'א דעת א( :תשובה
 ס* פעם עוד להיות צריך אין בס', בה נתבטל שכברהראשונה

 הראשונוע בפעם בס' כבר שותבטל בזה ודי האיסור, כלננד
 הראשעשפ לקדרה 5עם עוד האיטור נפל אם דאפילו ופלתי, הכרתי ושת48

 החיסור כל נגד ס' פעם עוד להיות צריך פשסג בס', בה נתבטלשכבר
 חויבת כף בתחב צשד דסימן להדין דמי ולא נ ונישר" ד"חוזר הסבראעפש

 אחן 8עם רק להיות צריך דאין פעמי8ן שהי להיפך, ח1 בשרןבאבשיל
 עצמג במאני כאן אבל כנבלוג בהכף הביוע את השבינן לא דשם,צושימו
 מ"טע הראשונהן בפעם בו שה" מה כל חפלים האיסור אם דאף פשיטח,שרי
 דנעשה ודאי במאכל דהבלוע נבלהן נעשה מההיתר האיסור שבלע מה כיהא

 פעפים ב' נפל אם אפילו ס' פעפים 2' להיות דצריך פשיטא וא"כ,בבלה,
 השנ" הפליטה כנגד ואחת עצמון החיסור פליסת כנגד אחחן - הראשונהלקדרה
 דומה זה והרי -, נבלה ונעשה מהתבשיל הראשונה בפעם שבלע מהואהפליט
 כל ננד בההיתר ששים להיות דצריך יהיתו7 שנפלו חיסור רתילשני

 איסור.כאז"
 ז 5כט5ו מספרין 6.ך כסיקר, 6יסור ס5 זימ מאי נמפרכ : שאיה6ה

 בפיפ במין היתר לתוך שנפל איסור זית חצי רק אפילו א( :ועשובה
 יאה ואם לבטלו, היתר זיתים חצאי ששים צריךגיוע
 *(אוסר.

 פק כן. הדין דרבנן באיסור ויאייוב(
שאלם

--=ב==ן=
 ההיכהמיר

 א*יש ב" ה~שונה ערע*ן יה א ששיש יפע,פ0
 פעיש אה 8", מ8ס57ה(
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 )כפו כוול, סשסר נטשס דס טפח 16 שחח 03 סז נעס : שאלהמז

 מספריו 6יר 5הרוה, כ*ליס סס סכסכשי ס'1( כסיננןסכחכ6ר
 ילנס~ס

 פליטאש"ע לבטל ס"א להצריך החכמים החמירו ביצה בדם א( :תשובה
 מטעם אומרים ויש 1 וקסבות גדולות בביצים שישמשום

 בר".חשיבות
 אינה אפרוח בה כשיש עצמה הביצה אבל פליטתה, את יבטל רקייעב(

 יט( ק'4 בסימן שיתבאר )כמו ברי', מטעם כללבטלה
 1 נהתכסל ככמס כחל שאלהכחוז.

 לבטלו חכמים הקילו דבכחל צ'( )בסימן נתבחר כבר א( :תשובה
 י( ותשע.בחמשים

 אבן חבל ותשע, בחמשים מתבטלים ררבנן איסורי כל הרמב"ם, וידעתק
 לאיסורי תורה איסורי בין בטול בענין הפרש שום דאין להיכהפסקינן
 נסך4 ויין בפסח, חמץ מלבד בס', מתבטלים הזה בומן האיסורים וכלדרבנן.
 במשהג שאיסורם ויש במאתים שבטולם שיש הכרם, וכלאי וירלה,וסבל,

 בהלכותיהן.כמבואר

 סימויז ס" כמס גודע 1ל6 ס6יסור, ונכטמק סיתר, ליעך סגפ5 6יסור : שאלהוש18.
 סף 06 גורע ל6 6כל סיעורו, סנודפ 16 לססיחר, גפילסוכספת

 י לכעלו כדי ס'כססיתר
 להצטמק שדרכם הדברים )שאותם הי" האיסור אם מבעיא יא :ועשובה

 פדברים ה" האיסור אם אפילו אלא אסור, דבודאיולהתמעט,
 ואפילו בה וכיוצא טמא, דג או נבלה בשר כגון להתמעט, דרכסוואין
 המצום* - האיסו נגר בהיתר ס' עכשו לפנינושיש

 לא אם אסור, מ"מ
 ח1 בכמומן להיות יכול שה" שה לפי ס' יש אומדנא שעפ"י לשער,שגוכל

 יא( לההיתר. נפילתו בשעתבבדלותו

 כפלט כספת 6כל כ6יסור, וכלטמק סית/*, לחוך סכמל 6.סור : ש**ןהנ
 ו לנטלו כדי כססיחר ס' סיי' טדט סי'לר*סיתר

 אאיסוו ננד באאותר ס' יפנינו עכשו נם יש אם מבעיא יא :תשובה
 בעץ אאי(ור אין אם אשילו איא מותר, הכל דבודאיהמצומק,

 משעם מותדן נפי הארסור, ננד ב"היתר ס' יש אם ידוש ואין לפנינו,עבשו
 חשבון, ל8י החיפור מן נתמעם כך ההיתר מן שגתמעס דכשםדאמרינן,

 צנ(ומותר.
ששלה

=
 ההלכהמ9ר

 היאג *ץעא( ששן4 181 מתמו8ש(
 שנענ( שנא



.י.
 שחלהצ

תשובה

 שאלהננ
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 ס6יסול גפי5מ וגספת ס6יסור, וג5טמלן ס.תר, 5תור סכפ65ימל
 ו ס6יסור גנו ס, גססיתר סי' ס65 כויפ ר,סיתר5תוך
 יש עכשו ונם ביותרן האיסור שנצטמק דאעפ"י אטרינן,בזה
 נבלה נעשה הכל דכבר אסור, משם לבטלו, כדי בההיתרס'

 יג( לההיתר. האיסור נפילתבשעת
 טרע ?גפי5ס ונסטת ס6יסור, וג5טמק סיחר, 5חוך סגפ65יסור
 ס:ימר נון גתמפט 6ח'; 6כ5 ס6יסור, גנר 3ססיחר ס'ססי'

 656 כ55 ס6.סוי גממעט ס65 6ו ס6יסור, מן 0כתמפט מס 5פרך מס' יותרסרבס
 ן ס6יסור גגי ס' כ?סיתר 5פגיגו פכסו ס6ין 63ופן כממטט, 5כדססיהר

 חשבון לפי נתמעט לא דהאיסור דחזינן דכיון אמרינן, בוה א4 :תשובה
 ההיתר, מן האיסור שנפחת ולומר לאקולי לן ליתההיתר,

 אזלינן האיסור, נגד בההיתר ס' לפנינו עכשיו דאין דכיון אמיינהאלא
 אסור, והכל השתא,בתר

 עצמה הקדרה אף אז האיסור, נגד בההיתר ס' לפנינו עכשו איןובאםב(
 עד(נאסרת.

 כסר, כסר 5יטרות ס5קיס 5תוך סגפ5 כ53ס 3סר 5יטר6 ח5י . שאלהנג.
 16 מסק5 פפ"י מסערין 6ס ס', 6ין עין ו5מר6ית יחי,וגמ5הו
 " פין מר6יה ס5 16מיג6פפ"י

 להקל לנו אין ומדידהו אומד עפ"י באיסורים לשער אפשר אם :1צשובה
 עין מראית של אומדנא עפ"י אם ולכן המשקל, עלולסמוך
 אסור. הכל מ"ם ס', שיש לנו מראה שהמשקל אעפשי ס',אין

 :.ק-, 5תוך סכפ5 כ5ו5 6יס~ר ס6ר 16 5כסר, סגפ5 ח5נ סק : שאלה2ר.
 1 3ס' מסמרין יי6יך

 היוצאים בהמים יש ובאם מים, מלא כלי לתוך הבשר נותנים :תשובה
 הוא וה הבשי, לתוך שנפל האיסור כמו פעמים ס'מהכלי
 עי( להתיר. סומכין אנו שעליו ששימן שלהשיעור

 1 3ם' מסערין 6.ך 3סר, ס5 נחענ ס;פ5 ח5נ כדמ : ש81להנה.

 : הפוסקים מחיוקת יש י' בזה :תשובה
 רביעית שהוא ומחצה ביצה ורואין הרוסב את דמודדין הרא"ה, דעתא4

 סלג, הכזית נגד רוטב פעמים בס' לשער בכדי ולפי"ז, לכזיתןהלוג
 חלב. של הכזית נגד רוטב ביצים תוועים להיותצריך

 וכן חלב, של כזית לבטל סני רוטב זיתים דס* והר"ן, הרשב"אדעתב(
 דבר.שמא

שאלה

 ההלכהפ9ד
 הה4 4ףש(

"8
 הר4 4ה

 4יעיבי( 4פלג אמ ש4שד(



 רגשק צח טש1 תשישא חיכיתכיף60
 ס" % סס, ומת פוף 5חוכס ופרח חמ6ס ס5 נר51ס יור: סחיכו שאלהנו.

 כנדס'
 :עי

1 

 עוף בשר כדין בחנאה, ופותרת בחכילה אסורה החמאה א4 :תשובה
 בהנאה. שמותרב5יב

 בהנאהע ולהתיר לצרד מרובה בהשסד נראה בהמה, גשר שם נפל ואפילוב4
 טיגון. דרך רק בשול, ררך זהשאין

 התודה מן הכי אפילו העוף, ונאבר לאו או ס' ה" אם הוא ספק ובאם9
 לוקין אם לעיין יש גונא נהאי ולס1ב נבלה, איסור מצד באכילהאסור
 עי4 הסלב. סזה כוית*ל

 אסורה שהחמאה והורה הפלאה, בעל הגאון לפני באה כזאת עובדאד4
 הלומדים הוכירוהו ולבסוף בחוץ, החמאה את ושפכו לנכריטואפילו
 תירוץ השי.ת יו הזמין דבור כדי ובתוך בהנאה מותר בסלב עוףרבשר
 ה" אסור דירן בנרון אבל בהנאה, רמותר נמי הכי ראין מכיסופא,לשזב"
 נה, לבן ראסור החי מן אבר בליעת איסור משום לגוי התערובות אתלסכור

 עח( פליטה. שייך בחידגם

 סיתס וסקדרס נח5כ, 3כו נס סכס15 כקדרס סיטר 3ס5ו : שאלהנו.
 יי 1כח-יוט6

 ונם בת-יומא היתה בסלב בשר בה שבשלו הקררה אם :תשובה
 כלי מחום או אש רתיחת עשי האיסור את ובלעהישנה,

 ומפני הקדרה, כל נגד בההיתר ס' יהיות דצריך הדין, חוראשון
 המאכל כל הכי משום הכלי, נגר ס' שבתוכן במה אין קררותשברוב
 בחלב. בשר של האיסור נגר רק לשער מקילים אנו ואין , טרפההוא

 צריך ולפיכך הקררהן בלעה כמה יורעים אנו אין שהרי בהקררה,הבלוע
 צם( הכלי. כל נגר ששיםלהיות

יי י נחייומ6 סיסס 1סכף 5סיהו, 3סר34ח35 "יסור 50 כף תח13 לואלהנח.  היתה בשר-בסלב איסור של הכף דאס אמרינה בכף גם :תשובה
 או 8ש רתיחת עשי האיסור את ובל:ה ישנה, וגםבת-יומח

 הבל בתוך מהכף שתחבו מה כן כ.גד ס' להיות צריך ראשון, כלימחום
 במח יודעים אגו שאין מפני לקדר:, שחוץ מה נגד לא אבלהקדרה,

 פ( הכף.בלעה
 תחצו לא דאפייו מתכות של בכף שמחמירים פוסקים יש א( :תשובה י עסעוס וכ5י מן כ5י ונ"ן 0רס, כ5י כין כזס ח15ק ים 06 : שאלהכמו.

 פשים הכף, כל נגד ס' להיות צריך מהכף, מקצתחל8
רבכלי

 ההלכהמ9ר
 מהגו.עט( "טקיג טר מהט, ייא(
 פיג9( סופר. חהפ תוטנאע8(
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 גם הפליסה הולכת ועכן כלו", הס מקצתו "הם חמרינן מתבותדבגלי
 התה-בה. ממקוםלמעלה

 אין הגעלה להם דמועיל כיון ומתכות, עז דבכלי לומר שרוצה מי וישק
 כמה יפה באומד אמדינן אלא הקדרוג כי ונגד הכף כל ננדמשערין
 א(בלעו.

 כלי או הרט כלי בין הלוק 118 לדידן אלא כן, קי*ל לא דינאולענעג(
 מה כל וננד הקדרה כל נגד ס' פצרכינן ובכלם מתכות, כלי אועז

 הקדרה. הבל בתוך מהכףשתהבו
 16 06 רתיחת ע'י 65 ס6יסור 6ה גלסו סכף 16 סקררס 06 : שאלה8ע

 ר6סון, תכלי עעיוי ע"י 16 מ5יתס ע*י רק ר6שן, כ5יתיעס
 י ת0ערין6יך

 מליהה ע"י הכף או הקדרה בליעת היתה דאם פשוט, הדבר :תשובה
 קליפה, כדי רק בולעין דאינן ראשון, מכלי עירוי ע"יאו

 צריכים אנו אין בהיתר, כף כשתהבו חו היתר בקדרה כשבשלוילפיכךע
 דאנן ואף ו הקליפה נגד רק הבף כל נגר או הקדרה כל נגד בס'משער
 במאבין דוקא והו חבל כולו, נגד ס' צריך מליהה ש"י בבייעה דנ8קישל

 מב( בכלי. לאאבל

 9 תספרין 6יך ככי0ס, סיפור ב0סס פ'י סכ5י ג6סר : שאיהבשח.

 8יפ כבישיע שיעור הכלי שהה דאפילו שאוסר, מי יש א( :וזשובה
 פג( ?מן. הוא ואפילו קליפה, כדי רקנאסר

 מכדי יותר חוסר אינו שמן אי עיון" ב"צריך הניה מנדים והפריב4
קליפה.

 ן תסטרי; 6יך לפת, נזעמ ככום נליעת ע*י סכ5י ג6סר שאלה:ושב.

 דקי*ל משום הכלי, כל נגד ס' לשער צריכים כבושו בבליעת :תשובה
 פד( כמבושל. הואדכבוש

 ס6ס, ע5 ריקן פתד ו6ת"כ ע"רוי, 16 מליחס ע" סכלי ג6סר : שאיהטנ.
 2 מסערין6יך

 דמבליע אמרינן אם בזה, מסופק מגדים הפרי א4 :תשובה
 וצריך נבלוע הבלוע ונעשה הכלי יכלמה*כדי-קליפה"

 הכיי. כל נגד לשעראה"כ
 קליפה. כדי רק ישער דסגי בזה, נם להקל מצדד יהודא והיד42

 רק 16סר ר6יע לן רקיימ6 עילוי ט"י 16 מ~חס ע'י 0ג6סו %י שאלה:כארי
 מקוס גגך כסער ונ6ס כ5י, נמקעת סיתר נס5ו ו6ה*כ קליפסןכוי

סכ5י
--ש - - ך -  - - -

 ההלכהמיר
 הפג תאפנ( הש"ה סש ש"ןא(
 ש-ך.שד( חיוע ומ"*פכ(
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 2 מ0ערין 6יך סס,תר, 3ת3סי5 ס' יסי' 65סכ5. כ5 ק5יפ" גנו כ0עו 063 536 סק5יפ0, גנר ס' 'ס" סס,חי,13

 כל קליפת נגד ס' להיות צריך חמה, היא כולה הקדרהאם
 ס' דאין וכיון בתבשיל, נגעו שלא המקומות כל נגד אףהכלי
 פה( אסור. התבשיל הכלי, כל קליפתנגר

 וליקן, חס וסי' ככ151, וג6סי 5ן וקיימ6 כס51 ע"י סג6סךכ5י
 ז מ0ערין 6.ך סכ5., מק5ת 5תוך 5ח גוכן נתכוו,ק"כ
 נגד רק ס' יהיות צריך אין דקה, היא הכלי שי נחשתואם

 הריקני, מקום נגד קליפה כדי וגם בכלי, שנגע התבשילמקום
 י( קליפה. כדי רק רוטב בלא מפליט חם כלי דאיןמשום
 כ5י, כמק5ת 03)ו 61ח*כ וריק, מס וסי' 3עו5, ע*י סג6סרכ5י
 1 מסעיין6יך

 מפעפע בשול אי ספק דהוי אמרינן אז כלי, במקצת בשלואם
 פז( הכלי. כי נגד בס' לשער צריכים ולכן, הכלי,בכל

 נמק5ת נס5ו ו6ח'כ מספק, סג5י וג6סר ככ4, 6.סור ספק15:3.
 גגך ונס גכ5י סגנע סתכס.5 מקוס ג% ס' ויס סיתר,סכ5י

 ז סג5' כ5 גנן ס' 6ין 6כ5 קנכ5י, סריקן סכמקוססק5יפס
 איסור כאן אין שמא א', ! ספקא ספק דהוי לצדד יש בזה:

 אנו וכאן הכלי, בכל מפעפע אין בשול שמא וב',כלל,
 יש הם, כולו הוא הכלי אם אפילו ולכן, הכלי, על ולא התבשיל עלדשין

 פח( להקל.לצדד

 כף %5 מ35, מית ו53עט מעו5ס, עדיין 3ס ססתמ0ו ס65 מד:ס כף שאלהמח.
 ו6מ*כ כ3סר,יז מעתי5עת קויס 03 סססתמסו 3תייונו6 ס,יכס'סגס

 6ת % סחיסס סכף 6ת 6ח"כ תמ3ו מ35 מכ5'עת 3.וס וכו ה35, כויק3)עס
 2 מסערין 6.ך 3סר, " 50 5קךוס סי:גסז'

 במאכל אלא נבלה' נעשית "חתיכה אמרינן דיא הוא, הדין :תשובה
 דאין לן דקיימא דכמו בכלי, הבלוע במאכל יא אבלעצמו

 היתר אוסר בלוע איסור אין כן כמו בלועה, טהרה מטמאה ביועהסומאה
 בלוע מהאיסור כמה ידוע אם ולפיכך, בכך, בשול דרך שאין ועודכלוע,
 נגד רק סן להיות צריך דאין הדין, אז בהשאלה(, הנתבאר באופן )כמו:כף,
 אמרינן ולא מהכף, שנתהב מה כל נגד לא אבל הכף, שבלעה חלבהכזית
 *חתיכה אמרינן לא הכלי דלגבי נבלה, נעשה בהכף הבלוע הבשרדכל

 פט( נבלה".נעשית
ופאלפ

 ההלכהמיר
 שטפה( טגדים. פרי8ה(
 פומקים. וווד פחבר8ט( שםפו(
 שס.א(

 :נתכס5ס:5י

תשובה

 שאלהמה.

תשובה

 שאלהמו.

תשובה

 שאלהםז.

 תשובהי
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 מפט" קודס כס ססטתטסו גח-י1ת6 ס6יגס יסגס 16 חוסס נף : שאלהממג
 סס0טט ח5כ תכ5יפח כי1ס 1נ1 ח5כ, כזית כלעס 61ח"כ 3סו,5פח
 י' ח5כז טסיי רק כסר עס 65כס

יי  י( בדיעבד. רמותרת פשיטא בוה, :תשובה
 חכטי5 גס ג'ערו כי1ס תו 3סר, טרכס כס סססחמסו יטגס נף : שאלהע*

 נסר 50 חכסי5 כס כיטרו 61ח.כ ח5נ, כזיח סכף 531טס ח5כ,ס5
 י מסטןין 6יך דכריס, ס6ר 16 ח5כ, ס5 חכסי5 יי16

זז

 בה שהשתמשו ישנה כף כגון הכף, בלעה כמה ידוע אין אם :תשובה
 הוא, הדין חלב, כזית הכף בלעה אח"כ ביום ובו בשר,הרבה

 אחרי בה שמנערים רברים שאר של או סלב של או בשר שלדבהתבשיל
 בהקדרהו מהכף שנתחב מה כל נגר ששים להיות צריך סלב, הכוית אתשבלעה
 בשר- של האישר בה מתהוה ח?ב, הנוית את בולעת שהכף שבשעהדכיון
 בליעת דהיינו - הבלוע לכל וחשבינן נבלה, נעשה בה הבלועבחלב,
 לאיזה אח"כ בה השתמשו אם ולפיכך, לאיסור, ג"כ - מכבר שבההבשר
 רלא משום בהכף, שנתחב מה כל נגד ס' להיות דצריך אמרינן שיהי'דבר
 את שבלעה העם באותו בשר הרבה בה שהשתמשו כיון בלעה, כמהידעינן

 צא( ח?בהכזית
 בהו דמהני שטף כלי בשאר רק הוא למעלה שנתבאר מה כל :תשובה י כ5יס וס6ר חרם כ5י כין סגחכ6ר נוס 5:3 ח5וק יס 06 שאלהעא.

 לא הגעלה ע"י האיסור את להוציא שאפשר דכיוןהגעלה,
 הגעלה, בהו מהני דלא הרס בכלי אבל נבלה", נעשית "חתיכה בהםאמרינן
 כלי כגון בחלב, בשר של מהאיסור הכלי בלע כמה בידוע דאף הוא,הדין
 או חלב, כזית בלע אח"כ ביום ובו בשר, כזית תחלה שבלע חדשחרס

 דבר, באיוה אח'כ בו השתמשו ואם נבלה, נעשה חרס הכלי גוףאיפכא,
 יב( הכלי. כל נגר ס' הזה בהדבר להיותצריך

 וכין נסר-כח5כ 6'סור כין 5מט5ס קכחכ6ר תס גכ5 ק15ק יס 06 שאלהעב.
 יי ? 6יסוריןס6ר

 באלה איסורין שאר ובין בשריבסלב איסור בין חלוק יש :תשובה
 :הפרטים

 כמה ירוע דבאם הוא, הדין בשר-בחלב, איסור של לא איסורין, בשחרא*
 כלי או מעולמו בו השתמשו שלא חדש כלי כגון, הבלוע, האיסורהוא
 וחח-כ בהיתר בו השתמשו ביום ובו איסור כזית שבלע בן-יומו ואינוישן

באותו

 ההלכהמקור

 פטל* י"י הח"ה מ"ז, ח( הו"ר. פ"ז*
 פטיפ. אוי ח-י פ"ו הדקח(
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 ח4ה*4ף ננד אלא לשער צדיך אין היתר, בו השתמשו שוב העםב8דתו

שבלע.
 חלש חרסן כלי ובין כלים וואר בין זה באופן חלוק אין איסורין בשארב4

 חרס ובכלי מיובהן הפפו ח9ייו להיות צריך אין כליםדבשאר
 כגון הבלוע, האיפור הוא כסה ידוע אין דאם הוא, הדין אושורין בשארצ4 י" הפטד. מיאוצריך
 היום ובאותו היתד, 8עמים כמה ביוטו בו  שהשתמשו ובן4יוטו ישןכלי
 כלי כטן כלים, בשאר אז בהיתר, בו השתמשו ביום בו ואח"כ איסור, כזיתבלע
 האיסדר נגד רק בס' סגי מרובה הפסד במקום שצטן וכלי מתבות וכליעץ

 בשאר דאפילו הכיין כל נגד ס' להיות צריך מרובה הפסד ובאיןשביעו
 מרובהנ הפסד באין נבלה נעשה בכלי הבלוע דההיתר ג"כ אמדינןחיסורין
 לאיות צריך הבלוע האיסור הוא כמה ידוע דאין יומו ובן י"ק חרסובכלי
 אפשר צי ישן חרס דבכלי דכיון מרובה, בהפסד אפייו הביי כל ננדס'

 לכבשן, החזרה עא אם כי וליבון, הגעלה ע"י הבלוע האיסור 8תלהפריד
 צי( נבלה. חתיכת כמו החרס נוףנעשה

 זנץ 5עעמ6 יפניד 6יכער כין ח5וק יק 06 גססיס, גט51 נענין : שאלהשע
 ז 5טעמ6 עכיר דל66.סי

 דוקא הוח בששים, מתבסלים האיסורים דכל דאמרינן הא :ת*ובה
 טים נותנים שאינם היינו, לטעמא, עבידי דלאבאיסירים

 טעם להת עבידי האיסורים אם אבל מששים, ביותר אפילו בהתערובותהזק
 שהפ תבלין או מלח כנון, מששים, ביותר אפילו בהתערובות וחריףחזק

 מלת כטן עצסם, מצד אסורים הם דאם הדיןן אז יטעמא, ועבידיהריפים
 הטעפן את טרגישים חם באלף אפייו בטלים אינם הקדש, של תבייןאו

 אין חז וכדוטןע ערלהן של תבלין כגון אחר, מאיסור בלועים הםובאם
 מהפת נאטר ארנו שהאיסור דכית טעם, שנותנים חף מששים יותדאוסרים
 עצמו מהחיסור נחו יפה לא הרי גו, הבלוע החיסור מהמת רקעצמו

 י"( מששים. יותר אוסר שאינו בוהבלוע
 חפרגישין יטעסאן הוא עביד אם דרבנן, באיסוראפייו י ירכנן 6יסור 16 ד16ריימ6 6יסור כין כזס ח5וק יס06
 דאפילר כן, אמרינן עצמו, מחמת איסור והוא הטעם,את
 צו( בטל, לאבאלף

 סטס גותן ד6יט גוי6י וידעיכן 5טפ~, דעכיך6יסור
 1נכתעןונוה

 טזע חיט לטעטשע דעביד חף שהאיסור, בודאי, ידעינן אםא(
9

 ההלכה*קוף
 זפ*3 ימ"א,צה( מטףמ. 1*וי יס"א, בדעת "9"ד ט"8(
 הש-ו. **1 יו( מגדיפ. שרי ה9"ו, פ"זיד(

 שאלהעד.
תשובה

 שאלהעה.

תשוגה
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 אז גדולהן ליררה שנפל תבלין או מלח של קורט כגון, בהת*רובות,טעם
 בס'. דבטלי חיסורים שאר כמו בס' דבטל הו74הדין

 דמילתא אטרען, טעם, נותן שאינו בבירור ידוע אין אם היינו,בסתמח,ב(
 יס טעם. נותן בודאי לטעמאדעבידא

 ז )6 6ו סטעס גרגס 06 ייהנ 6ין 06 : שאלה*ו.
 ס' בההיתר ויש לא, או מורגש הטעם אם ידוע אין אם :תשובה

 נכרץ טעימת על הזה בזמן אפילו סומכין אז האיסור.נגד
 יח4 תומו. לפימסיח

 9 נסמ6 סוסאיגו כטעמ* ססוס )דכר ~מן מחמת ס6סורין חנ5ין 16 מ5ח ככ) : שאלה11.

 באלף, אפילו בטלה לא לסעמא דעבידא דמילתא דאמרינן "א :תשובה
 הוא חלוק רק אם היינו, מינו, בשאינו במין דוקאזהו

 בסעם, ששוה לדבר נפי אם אבל בטל, אינו בשם, ששוה אעפ*יבטעם,
 יס( בס/ בטל בשם, שוה שאינואעפ"י

 טעס )מח 5ו מסייע 1ססיחר )סיתו, סגפ) לספת5  רפביר 6יסוי שאלהעה*
 2 כסתערונותחזק

 באיף, אם" בטלה לא לטעמא דעבידא דמילתא דאמרינן הא :תשובה
 להאיסור שיסייע בהתערובות אחר דבר שום שאין דוקאהוא

 הוי לו, מסייע היתר דבר גם אם אבל בהתבשיל, החזק הטעם אתלתה
 ק( איסורים. שאר כמו בס' ובטל גודם", וזה"זה

 5דכריס גחפכיס סס נס 06 6יסור, 50 ויין המ6ס, 16 סומן, : שאלהשפ.
 ' כ6)ף 6פי15 כט5יס 6יגס סס נס ו6ס 5טעמ6,ועכידי

 כיוצא או ויין, וחמצא דשופן פוסקים, ועוד הם"ז רעת א( :תשווכה
 התבשיל. את ולהמתיק להטעים שנתונים אעפ"יבהם,

 חזקן טופ להפ שאין מפני לטעמא, דעבידי דברים מקרי לא הגיאפילו
 בטלים דשפיר הוא, הדין ולפיכך, ותבלין, מלת כמו כך כל נרגשיםואינם
 ובסתמח, בעצמו, לטעום לו מותר ס' וכשיש אחרים איסורים שאר כל כמובס*

 מס'. ביותר טעם נותן שאינואמריגן
 או לההיתר, מעצמו נפל איסור של השומן דאם מלאדי, הרש"זדעתב(

 לבשם כדי בכונה לכחאלה נתנוה אם אבל לטעמא* "עביד הוילא
 יטעמא=. דעבידא "מילתא הוי אזהטעם,

 כמו בס' בטלים וחמאה ושומן דיין פסקים, כמה דעת דינ" וליניןב4
 עיקר. וכן איסורים, שארנל

שאלה
"-----. 

. 
- - - .  .-

 ההלכהמקור
 מחבר,צט( ש'הצ0

 מ,דים. פרי ק( אדמ. וחכנטז דית, חות פנדים, פף *רך,צה( הא"י
 5הא
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 ופניו6 5*ת.%5 גמסכ 06 5הג0י5, 0נפ5 תרסן סג5ופ ת5מ : שאיה*
5עעת6'

 לטעמק דעביד "דבר נקרא ואינו בס', דבטל אמרינן, בזה :תשובח

 הבלוע הדם מחמת רס עצמג מצד אסור המלח שאיומפני
 קא(בו.

 06 ער5ס, ס5 16 ע"1 50 מגסמיס סכ5ועיס סימר מ5 כ0מיס שאלה:ואא.
 ז 5עעס' רעכירי 5.רכריסגמ0גיס

 עיון". ב"צריך והניח הריה בזה מסופק מגדים הפרי :תשובה
 סימר ס5 גו5ו ~יות תוכרמ ס.0סיס' 06 גכסיס, געו5 5עגין : שאלה8ב.

 6ין 06 6פי5ו 16 נו, 0גפ5 ס6יסור 6ח 5כע5 ככוירוק6,
 וכס6יסור נססיחר - וג0גיסס 6מר, מ6יסור נס מעורג רק סיתר, 50 כו15ס.ס0יס"
 כע5 גכר 6ן גס 5גע5, ערו5יס ס6יסור 5ח 5גע5 גוי ססיס יע -ס6מר

 ? גס0יסס6יסיר

 בטי* האיסור אז האיסור כנגד ס' דכשיש דאמרינן, הא 8( 2תשובה
 אפילו חלא היתרן של כולו להיות צריך דהס' דוקאלאו

 - ובהמניהם אחר, איסור עם מעורב גם אלא היתר של כולו הם' אין08
 בטל אז גם לבטל, שרוצים האיסור נגד ס' יש - האחר ובהאיסורבההיתר
 ונתבטל שעמון פעמים בהששים האיסור נתפשט מ"ם דהא בס',האיסור
 זיתים שני בח ונפלו היתר, של זיתים נ"ט בה שיש קדרה ולפי"זן ,טעמו
 )דאל"כ נמלח, שה" הלב של ואהד דם של אחד - אחת בבת איסורשל
 מהשני אחד דכל הוא, הדין זיתים(, ב' דם ויש שבוו דם מטעם בטללא

 וכל חברון טעם לבטל היתר של ותשע החמשים עם מצטרףאיסורים
 שהרי כזן נותנת והסברא , בהקדרה עמו שיש בהששים טעמו נתבטלאחרנ
 הסלב של דהטעמים וכיון בההיתר, טעם לתת יכול כשאינו בטל איסורכל

 לי דמה בס', הדם וטעם בס' החלב טעם נתבטל הרי שוים, אינםוהדם
 אלא בעיגן4 לא אנן איסור, המבטל היתר לי ומה איסור המבטלאיסור

 זה ודין 1 בההיתר טעם לתת כח בו יה" שלא האיסור4 טעםשיתבטל
 בטול משעם דלאו זהו את זה מבטלים איסורים ס"ל דלא למאן אפילוהוא
 חם ובודאי, 1 טעם לתת כח די איסור בכל שאין מטעם אלא עלה,אתינן
 ההיתרן להציל השני האיסור מועיל אינו שוב מקודם, נפל אהדאיסור
 האיסורים ששני מכיון אך הראשון, מהאיסור נבלה ההיתר נעשה כברשהרי
 טעפ לבטל היתר של ותשע החמשים עם מצטרף אחד כל אחתן בבתנפלו
 למאי אשילו בהקדררע עמו שיש בהששים טעפו נתבטל אחד וכלחברון

 וב( איסורים. בשאר אף נבלה" נעשית דקחתיכה לןדקיימא
ובלה __*=84;

-:2=ב:====*
 ההלכהמקור

 וש-ן2 ט"ז מהבר,9ג( א"יה'ג9א(
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 בש ובלחח

- 

 שאששד א1רו את פבטל אהד אי8ור נמי ה, שצ בזה
 קג4מרובה.

 ס5 דתש א!ספס 5חמטיס ילנ כזי0 פס חי ככר כזק! גפ5ו : שחלה8ג.
 עפס 5כט5 ס56:, מססגי.."6יסחהיס 06ו כל מ5טלה "סימר,
 ד.. ז 3סקדרס עמו סיס נססמ.ס כ5מו, ו5סכט5מכרו

 יאיצ שולט דבבד כיון לבטל4 להחלב מצטרף חינו "נבדתשובה:
 קי(בולע.

 מחלנ, גכלם סכפסו נסר וכזית מיס, ככלם סגפסס כסל כזית : שאלה8ר
 .י לכס5 מ5ערפיס 6ס סיתר, ס5 זיתיס ותספס לחכזסיססגפ15

 * זס 6עזסי
 שנעשה בשר וכוית חיב, מחמת נבלה שנששה בשר כזית :וץשובה

 ג"כ היתר, של התים ותשעה יהמשים שנפלו דם* מחמה נבלהי
 לאינו שנפלו ודוקא , מהחומר חמור הנאסר דאין משום זה, את והמבסיים
 לגבי אנו דנין אז מדרבנן, רק הוא בס' בטול דדין למינם, בנפיו אבלפינם,

 ק"( מינו. כאינו הף האחד והאיסור דההיתר איסור,כל
 3טפס. כסוס מוכר )כלס סגפסו סוס, טפ,קס סלו 6יסוייס סגי : שאלה8ה.
 ? זס 06 זס 5כט5 מ5טרפיס6ס-

 נבלה שנעשו בטעם שוים שאינם איסור של ויתים שני :וצשובה
 ס' ובעי זה, את זה מבטלים אין בטעמ, ששויםמוברים

 9( שניהם.נגד

 זימיס ותמפס 5חמסיס סגפ5ו טסוי נסר וסית ט% 3סר כזיו! : שאלה18,
 ? זס 06 זס לכט5 מכערפיס 06"35,

 זה. את זה דמבטלים פ"ז(, )בסימן ו8לתי הכרתי יעת א :ת,11בה
 ובהנאה אמורן ודאי דבאכילה מגוים, הפריודעתב(

 שיק".*צריך
 מנע5יס 06 נסר, גוי0 סס נפ5 חשת'ג 5ירש0, סגפ5 גכיגס גיית : עואעשהפה

 ז זס 06זס
 קע זה. את וה דמבשלים בזה אשריק מרובה, הפפד בחין אפ-לו :וזשאמה

 סימר, ס5 דתיס 01ספס 5חמסיס סנפ5ו 6יסור סל זי"וס סר : שאלהפח.
שאלה ** זה. את זה מבטלים דאי*ורים אפיינן לא ביבש ביבש :תשהבה י 3יכס י3ט סיו ססי0ר וגס גלינצריס516

- 4
- -4 24=ש=_===בע 

 ההלכהמער

 דען חות9( לי.09

 אח,ניש ימ'א,ק0 8-מ( );המן מנדימ 8ייקר(
 מנדום. שיקה( הצוייא. יעת ושת9ה(
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 6פ 6חו, טסס סא 6יפ1רס 6כל כטעס סחלוקיס 6יפהס סכי : שחיהפמ

 -- - ו זס 6מ זס לכטלמ5טרפיס
 כשהארסורים דוקא הוא זה, את זה מבטלים דאיסורים הא :תשיבה

 איסורפ אם אבל אחר, כהןם איסורם ואין בטעם,חלוקים
 זח ובשר גבינה כזית דנאסרו כגון או ונבלה נבלה כגון אחר, משםהוא
 דכיון אמרינן, שוה, טעמם שאין אעפ"י לתבשיל, נפלו ואח"כ זה,מן

 קט( שגיהם. כנגד מדרבנן ס' בעינן אחר, משם הואדאיסורם

 ומספם לחמסיס סגיסס 1גפל1 רוטכ, כוימ עס סגטכסל כנלס כזימ : שאלהצ,
 1 ירקות סלכזימיס

 נדון רהכל משום זה, חת זה דמבטלים אמרינן לא בזה, :תשובה
 וי( נבלה.כבשר

 סימר, זימי וותסעס לחמסיס 8תמ 33מ ס;פל1 5יסור זימי סגי שאלה:צא,
 ז 6יס1ר סל 6חו לזימ1סו5י16

 השני והכזית נבלה, ה" איטור של אן כזית חם מבעיא, יא :תשובה
 התערובות, אסורה ודאי דאז מהם, א' והוציאו חיב, שלהר

 אם אפילו אלא כנגדו, ס' ואין בההיתר, טעם נותן האיסור השתאדהא
 נתערב והרם המלב, והוסר - רם של וא' חלב של א' - היו זיתיםהשני
 קיא( ואסור. טעמן עכשו נותן דהדם אמרינן, הכי אפילויפה,

 החלב, הוסר דבאם עיון, באמת צריך זה דין ! המלקט)אמר
 רק נשאר לא בקררה הלא יאסר, מדוע יפה, נתערבוהדם
 כגון סימר, זימי ומסעס חמסיס סל 5חמ לקורס נ3יגס כזימ גפל שאלה:צב, " שבו הדם נפלט מהקדרה, החלב את שהוציאוביה וכי בה"עב, נבלע א' חלק דהא רם, חלקים ותשעהחמשים

 לסלסים 3סר כזימ גפ5 סגי' 1לקדרס כזס, 1כי651 ירקומ, 16מיס
 ' כסוגג 6לס עס 6לס גכער13 ו6ח"כ כימר,זימי

 הבדוע טעם מבטל מהאיסורים אחד דכי אמרינן, בזה :וזשובה
 יב(ומותר.

 ס5 סג4 1לןרס סימר, זימי כ"ט טל 5חמ לקורס חלכ כזימ נפל : שאלהצנ.
 9 גמער13 ו5ח"כ דס, כזימ גפל סימר זימי."סלסיס

 חיסורין בשאר אף נבלה" נעשית ד"חתיכה לן דקיימא ידיין :תשובה
 יג( התערובות. התהותידם נבלה נעשתה דכבר משום אסורה, הזאת התערובותגם

שאלה
 -1ז

. 

-

 ההלכהמקור
 כאפהנר. ה"רא רשיך, ם4זקיג( )צ*פ(. ובסימן כפתיחה מגרים פףי( אחווביפקיב( והגרע'א דית חות מגהש, פויקפ(
 טנדים. פריקיא(
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 ס5 0יתיס ותסעס לחתעיס סכפלו וג3יגס כסר ס5 כזיתיס 3' שאלה:שדי
 ? גכיגס 0ל 16 כסר סל מסס, 6' 6יסור וסו5י6וירקות,

 שניהם שהיו רבשעה ומותר, זה, את זה דסבטלים הדין, בזה, :וולוובה
 מוח, א' שהסירו אף ועכשו, חברו, את בטי אחד כיביחרן
 קיד( התערובות. הותרה כבר הלאאבל

 מסס, וססירוסו ילקות, ויתי ותסעס לה:וסיס נ3יגס כזית גפל שאלה:צה.
 ? 3סר כזית לסס כפלו6ח"כ

 קסק ואסור. חברו. את מבטל דא' אמרינן לא בוה, :תשובה

 לחמסיס סתיסן וגתה13 מחלכ, ו6חת מוס, כלועס 6חת - כפות ג' : שאלהצו.
 עעס גלי 6חת לכעל כוי כססיתר ס' ו6ין ירקות, זיתיותסעס
 1ססגית

 דמבטלים ופלתי, וכרתי בשמאו"ה, יהודא לחם הבית דעת א( :תשובה
 זה. אתזה

 יבטל מסייע אחר טעם דאין והגרע"א, מגדים, והפרי חדש, הפריודעתב(
 סלטה. לא והשנית פלטה, אחת כף דדימא חברו,טעם

4ששש448ש444*

 צמ.מימן
 סיתר, 50 5הכסי5 סנפלס ועכנוות, כסי כס סיס גככס מתיכת שאלהא.

 6מ לכע5 ססיס עך ססיתר עס ס6ימור ע5מות מ5ערפין06
 2ס6'סוי

 : הפוסקים מחלוקת יש זה בדין :תשובה
 האיסור חת לבטל ההיתר עם מצטרפין האיסור דעצמות המחבר,דעתא(

 ד"חתיכה אמרינן דבוק ובאיסור דבוק, איסור הוי דעצם ואעפ"יבששים,
 לו שיש עצם ככלי הוי דעצם בזה, אמרינן מ"ם נבלה", נעשיתעצמה
 פ נבלהש געשית "חתיכה ב" אמרינן דיא מתכות ככלי והוי בהגעלה,היתר
 ח( ששים. עד ההיתר עם מצטרפין ההיתר שעצמות לומר, צריךואין

 עצמות לצרף שלא להחמיר יש מרובה הפסד דבאין לחלק, הרמאאדעתב(
 יהחפיר די טעם, שום הקשות בעצמות שאין דכיק ההיתרן עםאיסור

 ההימר עצמות אבל מצטרפין, אין לאיסור גם ום"ם האיסור, עם להצטרףשלא
 האיסור דעצמום לסמודן יש מרובה, ובהפסד , ההיתר עם מצטרפיןבודחי

 י( להיתר. מצטרפיןנמי
ודעת

 ההיכהמקתא
 הש"ג מחבדא( הדש. *רי בשם פטקם *יי9י(
 מגדיש. אוי ש-ף וס"אוב( שפ.קטו(
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 או רכות, הן העצמות דאם אדם והחכמת דעת, והחות הש"ך, ייעתס

 יהיות וצריד הקשות, שבעצמות במוח הדין הוא וכן כבשר, הןנחשבות
 כהרמ"א. פופקים הם הקשות ובעצמות 1 כנגדן אף בההיתרפ'
 שנפלה כגון, רכות, הן העצסות דאם מגדים, הפרי כתב דינא,ולענין1(

 מין הוא דבאם הדין, אז היתר, לקדרת בשר בלי מנבלה רכהעצם
 פרובה, הפסד באין העצם נגד ס' להיות צריך טעם, דנותן מינובשאינו
 במין אסרינן נמי מ"ם כלל, מוח בהעצם ה" אם ספק יש אםואפילו
 חז המוח, ה" כמה ידעינן ולא נמוח, הף המוח כל ובאם מינהבשאינו
 גועריפ אין קצת בהפסד אפילו במינה ובמין העצם, חלל נגדמשערינן

 במינו. במין לצדד אפשר ההיתר עם לצרף ואפילובהמקילים,
 חיס ססי6 ופ5מות כטר 50 ג53ס חחיכמ כין כזס, ח5וק 6ין 06 : שאלהב.

 כס גכ5ס חתיכת ו3ין סיתר, 5קןרת סגפ5ס קווס נתכט5סו65
 ? סיתר 5קדרת סגפ5ס קווס תח5ס סגתכס5ס תמ5נו

 בהפסד ההיתר עם מצטרפין האיסור דעצמות דאמרינן הא :תשובה
 אינן לאיסור עכ"פ מרובה הפסד ובאין לדידןמרובה

 היינון חיה כשהיא עצמות עם נבלה חתיכת כשנפלה דוקא, זהומצטרפין,
 בין לחלוחית שום בהם ואין יבשות, הן והעצמות תחלה, נתבש?השלא
 המוח, ננד ס' עכ"פ צריך לחלוחית, בהן יש )דבאם בחו,ה וביןבפנים
 החתיכה תחלה נתבשלה אם אבל לאיסור(, מצטרף שהמוח לומר צריךואין
 דעצמות הדין, אז היתר, לקדרת נפלה ואח"כ שעלי', העצמות עם נבלהשל
 וצריך הרם*א, לדעת ובין המחבר לדעת בין האיסור, עם מצטרפיןשבה
 עמפ שנתבשלו בשעה הנבלה מבשר בלעו שהעצמות מכיון הכל, נגדס'

 ג( לבדה,כשהיתה
 מקודט סגמכס5ס 6חרי סיתר, 5קךרמ ע5מנת עס ג53ס חתיכמ גפ5ס : שאלהב.

 קתס סמ5ס פ5 קס" סכסר 0יעול 5גו יךוע 536 כמיס,5כךס
 1 5כד סכסר כנו רק כס' סני 06סכסו5,

 קודפ העצם על שה" הבשר שיעור ידעינן אם אשילו :תשובה
 לבדן הבשר נגד בס' סני לא מ"מ, במץם לבדחשנתבשלח

 הרוטב טעם קבלה שהעצם מאחר נ"כ, העצם נגד ס' להיות צריךרק
 י( נבלה. כברונעשתה

 סשפמ גפ5ו ו6משכ גכ5ס, ס5 כסי עס מח5ס סע5מומ כס5חו : שאלהד.
 ? סימר5קררת

 בפלו ואח"כ נבלה, בשר עם תחלה העצמות נמיחו רק אם :תשובה

 ננד רק ס' צריך דאין הדין, אז היתר, שללתבשיי
קליפה

-. -
- 

 ההלכהמקורי
 הש4 1"יה סלימ 8ף ד( פהש חוי ש"ך,נ(



.י.
 1שו

 העצם,ק-יפת

 שאלהה.

 :תשובה

 ?ואלהנ

 :תשובה

 לאמצטרפת
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 כדי רק בכלי מבליעה אינה דמליחה לן דקיימאניק
 ה(קליפה.

 מ5טלפין 06 עריין, כתכס5ו ו65 סיתר, עס 6יסור ע5נ:ותגמ5חו
 ל" 16 ססיס, כר 5כט5 ס?'תר טס ס6.סורע5)וות

1 

 עם האיסור עצמות מצטרפין כחוש באיסור דוקאבמייחה,
 דעצמות הוא, הדין זמן, באיסור אבל ס', עד לבטלההיתר
 י( בס'. לבטל ההיתר עם אפילו מצטרפין אינן היתרשל
 מף עס סוין מסו 6יסור, כס תפ5 סיתר, 03 סכהכס5קדרס

 ועכשו בת-יומא, שאינה או חדשה היא הקדרה אםא( י 605יסול 16 05סיתל מ5טרפת "ססקורס,
 אינה הקדרה דגוף הדין, אז והיתר, איסור בהנתבשלו
 נגד ס' בההיתר ה" אם היינוו לההיתר, ולאלהאיסור

 נגד בההיתר ס' כבר יהי' לא אז להאיסור הקדרה תצטרף ובאםהאיסור,
 אין אם ולהיפך, להאיסור, מצטרף הקדרה גוף דאין אמרינן,האיסור,
 אש לההיתר, הקדרה גוף כשיצטרף לא אם האיסור נגד ס' לבדובההיתר

 לההיתר. מצטרף הקדרה גוף דאיןאמרינן,
 דאפילו הדין, אז בת-יומא, והיא מקודם, נאסרה כבר כשהקדרהאבל2(

 הקדרה אף דבודאי אמרינן, לבד, היתר רק עכשו בה מבשלאם
 וכל הקדרוע נגד ס' אין אם המותר התבשיל את ואוסרת לאיסור,מצטרפת

 איסור הקדרה באותה מבשל אם לאיסור הקדרה גוף שמצטרףשכן,
 י( ביחד.והיתר

 הקדרפ אם דאף הדין, אז חריף, דבר כבר שנאסרה בהקדרה בשלו ובאםנ4
 ח( כבתשיומא. דינה בת-יומא,אינה

 6ש 3קלרס, סמוכתיס חרטיס 16 ס6סורות, כי5יס סל ק5יפות : שאלה1.
 1 ס' כר 5כט5 5ס0יתלמ5טרפ.ן

 קליפופ מונהות דאם הפרשת, בשם מגדים הפרי דעת א( :ו?שובה
 הדין אז הקדרה, בתוך בזה, וכיוצא האסורות, ביציםשל

 האיסור. את לבטל ס' עד להיתרדמצטרפות
 גשכ הקדרה, בתוך מונחות אם דאפילו דעת, החותודעתב(

 ההיתר. עם ולא האיסור עם לא מצסרפותאינן
 מ"ערפין 06 סיטר, סל 5תכסי5 ס:פ5ו סמי מן "כר ס5 ט5מות . שאלהח4

 ? ס6יטור "ת 5כט5 ככרי ס' ער ססיתלעס

 81 אבל האיסור, את לבטל ההיתר עם מצטרפיןאיסור שי דעצמות המחבר לרעת דאפילו הפוסקים, רוב דעת א( :תשובה
הוא

א==22=__22=

 ההלכהמקור
מא %  ששלג ייב מיי" %ג 

 יק"נ. י"1, צ-וע בממנים עקח( חשה פרויי נשפ *-ת6
"א~ייי
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 שהאיסור וטרפה, נבלה כגון, איסור, עצם בהעצמות כשאין דוקאהוא
 הוא דהדין החי, מן באבר אבל העצמות, על ולא בלבד הבשר עלהוא

 טן אבר איסור על לחייבו בכדי לכזית החי מן אבר של עצםדמצרפין
 מיהו, , האיסור את לבטל מצטרפיל העצמות דאין אמרינן ודאיהחי,

 בעצמות אין סוף דסוף אמרינל, לא זה העצמות, ננד ששיםלהצריך
 טעם.שום

 ההיתר עם מצטרפין החי מן אבר של דעצמות מגדים, הפרי ודעתב4
 לכזית עצט מצרפין החי מן דבאבר דאע"ג האיסור, את לבטלבכדי
 דמצרפין, עצם של הבעין דוקא זהו אבל החי, מן אבר על לחייבבכדי

 ס( העצם. פליטת לאאבל

 1גלום נ11ח כסע5ס סי' 05 יד1ע 1הין 3ח5כ, :ג:51"ס מ515ס ע5ס שאלהפ.
 ן ט3מכס כח55 כגנד ::יסזז3כתכ:'5 51ין סתכסי5,ה1ך

 ראחזוקי לן דקיימא אעפ"י מספק, לאסור יעקב, המנחת דעת ח( :וזשובה
 מחזקינן. לאאיסור

 נראה אם דהיינו, המורה, עיני ראות לפי דהכל מגדים הפרירעתב(
 מוח, בה הי' שמא חוששים אין ודאי אז וישנה יבשה היאשהעצם

 ואי מוח, ה" שבתוכה ונראה וישנה, יבשה שאינה עצם אבל מותר,ולפיכך
 המוח נפל אם ידוע ואין עב, הי' שהתבשיל מחמת השומן להכיראפשר
 משום מלהיתר, טפי לאיסור שכיח זה לאו, אם לתבשיל, שנפל קודםלארץ
 1 אסור בודאי טעם, שנותן מינו באינו ולכן, באוכל, המוח שנמס הואדשכיח
 אף מוח, בה ויש צד מכל סתומה העצם אם ולראות, לעיין יש במינוואף
 המוח, כל נגר ס' שיהי' לשער צריכים מ"ם, קצת, אם כי מהמוח נחסרשיא
 אז נמוח, שבעצם המוח כל ובאם מיני' נפק טעם כמה ידעינן דלאמשום

 נגד לשער אפשר אי דהתם ללב, דמי ולא 1 שבעצם החלל כל נגדמשערין
 כאן. כן שאין מהחללו/

 מן ששים להיות צריך אז טוח, בהעצם שה" נראה דאם אדם, הבינת ודעתב4
 רק מבושלת, היתה לא שהעצם בודאי דוע כשי דוקא וזהו המוח, נגרהתורה

 לאיץ, המוח כבר נפל שמא הוא שספק אלא חי', כשהיתה בהס?בנפלה

 להיות דצריך הדין, אז סבושלה, או חי' היתה העצם אם ספק יש אםאבי
 שטא רחיישינן משום מהמוח, בכמות יותר היא העצם אם העצם, כל נגדס'

 בכמות יותר "י' המוח ובאם להסלב שנפלה קודם בשר עם מבושלתהיתה
 שמא דחיישינן משום המוח, כל נגד ט' שיהי' לשער צריכים אזמהעצם,
 לא זה - והמוח העצם - שניהם נגר ס' להצריך אבל , כשנפלה ח"היתה

 אבל בשול, ע"י כבר נמס ה" המוח הרי אז מבושלת, היתה דבאםאמרינן,
 והעצם. המוח נגר ס' להיות צריך הרכותבעצמות

שאלה

 ההלכהמקור
 1י5א4 )פ' נ1סא תכת נס~רו מגדי0 4רפ(



 73 ל? וץ3מ"דץן צש טימן תערובות הלבותטרר4

 נס5ס 5ימת יועיגן 1)6 5ען, כתנסי5 6יסור 50 ע5ס נמ65ס שאלהן
 זכסתכ0י)

 אימת ידעינן ולא צונן, הוא ועכשו רותח הי' התבשיל אם א( :תטובה
 נגד ס' להיות דצריך הדין, אז להתבשיל, העצםנפלה

 ננד ס' להיות צריך מהמוח, קטנה היא העצם אם היינו, שבשניהם,הקטן
 רכות יבעצמות נ המוח ננד ס' להיות צריך מהעצם קטן המוח ואםהעצם,

 כולו. ננד ס'צריך
 חם אבל שמבשלים במקום בכירה העצם נמצאה אם דוקא הוא זה ובלב(

 י( למקום. ממקום איסור מחוקינן דלא הדיה אז בקערה,נמצאה
 מ5ערפת 06 סיתר, 0) 5סכ0י) 0גס)ס מ6יסור סכ5וסס חהיכס : שאלה4א,

 2 ס6יסור 6ת 5כט5 ס' פד ססיחרעס

 בשאר נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן דלא השאצבר לדעת א4 :תשוב:ה
 לתבשיל שנפלה מאיסור הבלועה דחתיכה הוא, הדיןאיסורין,

 לדידן, אבל האיסור, את לבטל ס' עד ההיתר עם מצטרפת היתרשל
 נפקא שום חין אז נבלה", נעשית "חתיכה איסורין בשאר דאף לןדקיימא
 נגד ט4 וצדיך האיסור, עם מצטרפת מאיסור הבלועה החתיכה ובודאימינה,

 יא( ביבש, אסורה עצמה והחתיכה החתיכה,כל
 אמרינן איסורין בשאר דנם לן דקיימא דלדידן מגדימ, הפריוכתבצ(

 של בסכין שחתכם בצלים כגון מינה, נפקא נמי נבלה=, נעשית"חתיכה
 חתיכה או, , הסכין את לבטי לס' הבצלים מצטרפים בסןב, ובשלםבשר

 עם ס' ויש היתר, בזמן אחרות חתיכות עם ובשלה חמץ כזיתשבלעה
 שרי נמי איסור זמן יאחר אפילו אז,החתיכה,

 ס6יסור, גנך כססיסר ס' סי' 0נס5 031עס 5סיתר, 0גפ5 *סור : שאלהיב.
 כס?יתר ו6ין ג5טמק, )5 וס6יסור ססיתר, ג5ימק כן 6חרי5כ5
 ? ס5יסור גגו ס'עכ0ו

 : הפוסקים מחלוקת יש זה בדין :ועשובה
 את משערים אנו אין טעם דנותן מינו, בשאינו דבמין המחבר, דעת44

 עכשו, לפנינו שבא כמו אלא בששים בטול לענין וההיתרהאיסור
 מה לא  אבל  הקדרה, שבלעה מה נם יפה באומד משערים במינו,ובמין

  מאש.שכלה
 מין ובין במינו מין בין חלוק דאין המהרש"י בשם והש"ך הס"זדעתב(

 לפנינו. שבא כמו רק משערים דלעולם מינו,בשאינו
 לשער יש מרזבה, ובהפסד שבת בערב במינו, דבמין מגדים, הפרי ודעת42

 ולא מהאש, שכלה מה לא אבל הקדרה, שבלעה מה אף יפהבאומד
משערים

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

 ההלכהמקור
 ק"ו. צ"ב, גמסניט עיי, יא( אדסבינת



 וקכמבחך צש מימן תשרייית הל4חן כרר*14
 5 מצטרף הריקן אין שנצטמק, מה נגד אבל התבשיל נגד אלאמשערים
 יב( מצטרף. הבלוע אין גדול וצורך מרובה בהפסד אף מינו בשחינוובמין
 ס6יסור, ננל נססיתר ס' ס" 65 סכפ5 1כסע? 5סיתר, 6יסוי גפ5 : שאלהינ

 נגל ס' כססיתר יס 1עכס1 ס6יס1ר, כ5ענוק כן 6חרי6כ5
 2 סויס6

 האיסור, בו שנפל בשעה האיסור נגד בההיתר ס' הי' לא אם :יזקשובה
 טאהר במינו, מין הוא אם אפילו התערובות אסורהאז

 יג( בתחלה. בההיתר טעם האיפור נתןדכבר
 ס' סי' % סכפי5ס כסעת 16סס ר6יכ1 651 5סיתר, סנפ5 6'ס1ר : שאלהיר.

 5סגיט סכ6ס נסעס פכס1 536 65. 16 ס6יס1ר, כגרנססיתר
 ס6יסור כגל נססיתר ס' יססתפר1נומ

 התערובות4 בשעת וההיתר האיסור את ראינו לח אם א( :תשובה
 דאפילו הדין, אז האיסור, נגד בההיתר ס' ישועכשו

 האיסור ה" שמא לחוש ואין , מותר ג"כ טעם, דנותן מינו בשאינובמין
 ן מחזקינן לא איסור דאחזוקי משום נצטמק, ואח"כ הנפילה בשעת הרבהגדול
 אין דעצמות אע*ג ס', עד לבטל ההיתר עם מצטרפין העצמותואפילו

 יי( האיסור. את לבטל מסייעות משם,מצטמקות,
 הרבה גדול הי' דהאיסור בזה, דחיישינן שאומר, מי וישב4

 להיות יכת הי' שהאיסור מה לפי אפילו ס' יש שבאומדנא לאאם ונצטמק~
 ע(גדול.

 ס6ישל, כגר ס' כססיתר ס" סכפ5, וכסעס 5סימר, סכפ5 6יס1ר : שאלהפי.
 ססיתר, נ5טמק 1עכס1 ססימר, סכ5טמק ק1דס 5ס"יסורום5קוסו

 ? 5סער 6פסר 61י 5ח ס61 ס~יס1ר16

 דלמם מיע, בשחינו במין אף דמותר הוא הדין בזה, :תשובה
 סו( ריעותא.נחזיק

 ? 5כמח5ס 6יס1ר 5כס5 מ1הר 06 שאלהפו,
 : דרבוותא פלוגתא יש הזה בדין :וזשובה

 לכת*להע איסור לבטל דאסור פוסקים, כמה ועוד והר"ן, הרשב"א, דעתא(
 מדרבנן. רק הואואסור

 לכתחלה. איסור לבטל אסור דמדאורייתא הראב=ד,דעתב(
 איסור של טעמו לוטל דדוקא ביהודא, הנודע בשם אפרים הידדעתג(

 יבשל ביבוש יבש כגון, האיסור, ממשות לבטל אבל סדרבנן, רקאסור
ברוב*

 ההלכהםקור
 ארש4 ואיי גשם אדם הכמת טו( 0ק"ו. דעת ובש*חי סק-ד זהב גמשכצות יקיב(
ףיג(  מיש "א מחנ אף חת 
 דעחנ תעה מגהן *רי 8יןי(
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 משמצ בם', לבטל בלת עת מיהו, , התורה מן הוא אסור בששים, אוברוב

 יי( התורה מן דמותרשם
 מן לכתחלה איסור מבטלין אין למ"ד דאף הגדולה, הכנסתדעתד(

 הוא אסור עלמא לכולי שבקדרוע איסור בייעת בטול מ"ם,התורה,
 מדרבנן.רק
 5כתח5ס מערכ 06 כין ח15ק יס 06 5כתח5ס, 6יסור גטו5 כעגין . שאלהיו.

 מעכנוו ס6יס1ר גס5 06 וכין 5כט5ו, ככןי ס.תר 5תוך כעין6יסור
 ככיי סיתר ע5יו מוסיף וסו6 ס6'סוי, 6ת 5נט5 ס'עור כו ס6ין ס.תר5תוך

 י ס6יסור 6ת5כע5
 בכדי היתר לתוך לכתחלה בעין איסור לערב מבעיא יא :תשובה

 נפ5 כבר אפילו אלא אסור, דודאי האיסור, אתלבטל
 ג"כ אסור האיסור, נגד ט' בההיתר ואין היתר, לתוך מעצמוהאיסור

 י"( האיסור. את לבטל בכדי היתר מיד עליולהוסיף
 תלס, 6יסול ספק ס61 וס6יסור סיתר, 5תוך מע5מו 6יסור גפ5 שאלהיה,

 2 35ט5ו נכדי סיתר 5סוסיף 5כתח5ס מותי06

 ספק מעצמו דבנפל אדם, והחכמת הגדולה הכנסת דעת א4 :תשובה
 לכתחלה, דמבטלין הוא, הדין תורה,איסור

 סימן מהששך )אבל תורה, איסור בספק גם דאסור מגדים הפרי דעתב4
 דמותר משמצ סקכ"ח, קט"ו וסימן סקכ"א, קי"ד וסימן סק"נעפ"ד
 תורה(. איסור ספקיבטל

 6ת 5קכות מותר 06 וכתבט5, גגרי 556 גתערכ סככר 6יסור דנר : ,ןאלהים4
 ' מסגכרי סזססדכר

 שכבר איסור דבר מנכרי לקנות דמותר הפוסקים רוב דעת :תשובה
 יט( ברשותו. ונתבטל אצלונתערב

 5דכר גסכ6ס 5סהירו 3כדי 5כתח5ס 6.סור 35ט5 מותל 06 : שאלהכ.
 'מ5וס

 אפילו לכתחיה אסור בהנאה, להתירו בכדי איסור יבטל :תשובה
 בסלבן מבשר הנאסר חלב או שומן כגון, מצוה,לדבר

 להנות לאו דמצות ואע"ג חנוכה, נר מהחזב להדליק ורוצים בהנאה,דאסור
 לבטל דשרי למימר אתי תו באכילה, שרי לי' מבטל דאי כיון מ"םנתנו,

 כ( מצוה. לדבר לאואפילו

 ז כת-יולו6 ס6יכס 6יסור כקדרת כמזיד סיתל 5כס5 מותר 06 : שאלהבא,
תשובה

 ההלכהםקור
 ש-נ4 אזת חמד שדייט( פק"ן תשונח דתי עקי0
 מגדים פר'ב( אזפקים. גאזברא"(
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 א*סור בקדרת בטזיד היתר דהמבשל מנדים, הפרי דעת א4 :תשובה

 אי0ור מבטל כדין התבשיל אסור בתייומא,שאינה
 לכתחלה.דרבנן

 בדיעבד. יהתיר זאב בנימין תשובותודעתב(
 ס5יסור הת לכט5 ז5ת 3כעו5חו כוכחו ו5ין 3סיתי, 5יסור סל:ערכ : שאלהכב,

 ' דכו 5יזס 5הקן כווכתו רק5כתח5ס,
 לבטל  סמערב כונת אין דבאם פוסקים, ועוד הט"ן דעת "( :תשובה

 אפשר ואי דבר אייה לתקן רק לכתחלה, האיסוראת
 או בתוכו, האיסור תערובות ע"י רק הזה הדבר את לתקן אחרבענין
 שהוכהה לבן יין כגון גדולה, טרחה שהיא דק אחר בענין  אכשר אםאפילו

 לבטל דמותר הדין, אן בהטה, ח?ב בתוכו שמשימיםמראיתו
 מותר, או החלב, נגד בהיין ס' יש יבאם להלק, אדם החכמת ודעתב4

 או הח?ב, נגד ס' בהיין אין אם אבל לתקן, רק לבטל כונתו דאיןכיון
 את מתקן אם הדין וכן , בשר עם היין ישתה שמא דחיישינן משום"סור,

 כא( בפסח. המץ לענין בחלב-חטההיין

 המעורב היין שתה ז"ל שהאר"י כתב, י"א סימן בו"ה דיני הד"ט ובעקריג4
 בסלב. לערבו לכתחלה אפילו ומותר בשר, עםבחלב

 -- י סרין טסו 5כתח:ס, ס5יסור 5ת ו3ע5 סנוטרכ עכר 5ס כדיטכי, טאלהכג.
 בכונה, אפילו האיסור את ובטל המערב עבר אם בייעבד, :תשובה

 נגד ס' בו שיש מרובה היתר לתוך מועט איסור שירקכגון,
 נגד ס' בו הי' שלא היתר יתוך מפצמו האיסור נפל אם אוהאיסור,
 התערובות"איסור, ע"ד שנודע קודם את"כ ההיתר על הוסיף והואהחיסור,

 שלא אחר, ע"י שנעשה כגון בשוגג, נעשה שהדבר לגו ידוע דאם הדין,או
 ידע לא התבשיל שבעל בבירור לנו שידוע או מזה, התבשיל בעלידע

 , התבשיל דמותר אמרינן או ההיתר את בו הוסיף ולכן האיסורמנפילת

 נבלה", נעשית "חתיכה בי' אמרינן דלא ביבש יבש כשנתערב דוקא, זהואבי
 דאיסורו חשיבות, מחורת ובסיו שרסקו חשוב דבר או במינו' מין דוקאוגם

 כב( מדרבנה דקהוא

 ז כנ5ס ~טסס 3רכר 5כחחלס ס5יסור 6ת וכט5 כמכרכ טנר 05 : שאיהכר.
-- 

 מהני לא איסור שבלעה חתיכה כגון, נבלה שנעשה בדבר :תשובה
 החתיכה נעשתה דכבר בשוגג, אפייו היתר אח"כ שנתוסףמה

 נם ואם החתיכה, כל ננר ס' וצריך אסורה, עצמה החתיכה ואו נבלה,עזמה
 נ"כ שנחעסף מה אפילו אן החתיכה כל גגד ס' ליכא היתר, כשנוסףאה'כ
 היתר* של חתיכות ברוב הזאת החתיכה אח"כ נתערבה כן אם אלאאסור,

וגם

 ההלכהמקור
 מגרים. ופרי אפרימ, ב" ט-ו, ככ( צ"ז כימן צגי נ:הלת ע.יןכא(
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 בהתיכות רוב אין ואם ן מותרת עצסה החתיכה אף אז הנל, נגד ס' ישןפ
 כג( החתיכה אסורה החתיכה, נגך ס' שיש אף אז, היתר,של

 י לכתק~? סי- 5 כטול כטכין ~סוגנ כחסכמ כוין טטות נס 06 שאלהכונ
 פ"ח(, סימן )חיו,'ד סופר והחתם מגדים, והפרי הט"ז, דעת א( :תשובה

 הדין, ידע שלא אלא לבטל, נתכוין אם אפילו מקרידשוגג
 להוסיף* או לבטל שמותר סבורוהי'

 גונא. בכהאי לאסור חדש הפרי ידעתב4
 שוכח וכן שוגג, מקרי בדץ, טעה שהחכם חכם, הוראת עפ"י עשה אםנ4

 כד( שוגג.סקרי
 הוראה לבעלי שאל ולא ללומדים, ושאל בהוראה, מסופק הוא הי'ואםד(

 כה( שוגג, מקרי לאמפורסמים,
 כו( כשוגג. דינו בההיתר, האיסור את לערב אנסוהו אםה4

 דינו ג"כ היתר, והוסיף אח"כ ושכח בהתערובות ידע מתחלה אם וכן41
 כז( גמור. שוגג הוי דשכחה משוםכשוגג,

 ז סוין ט?ו כמזיך, ס6'סור 6ח לכטל לכו יכיון סמפר3 טכר שאלהכו.
 רבים. פרטים יש זה בדין .השובה --

 שגתבטל או חולה, בשביל אפילו במזיד, האיסור את לבטל התכויןאםא(

 צוה לא אפילו הדבר, ל" וניחא מזה וידע בשבילו אחר אדםע"י
 מבטל הוא באם אבל , ביתו ולבני לו התערובות אסורה לבטלו,אותו

 כח( כשוגג. דהוי לחברו, שרי אז מזה, ידע לא וחברו הברו,בשביל
 יט( אסורה. הקדרה גם במזיד, שבטל המאכל את אח"כ בשל ואםב(
 אם אחר לישראל התערובות את למכור ג"כ אסור לו האסור ובמקוםנ(

 שרי הנכרי, שמשים המחיר באותו אבל הנכרי, מן יותר עבורהמשלם
 ל( לישראל. למכורגם

 שרי אז עצמו, בשביל לבטל נתכוין ולא שלו אינה התערובותובאםד(
 ממפשיו נהנה אינו או בשבילו, שנתבטל למי שרי דלא דכיוןודידי',
 יא(הרעים.

 שנתבטל כמו הוא הרי לקנות, שירצה למי הסתם על בטל ואםה(
 יב( לכולם. ואסורבשבילם,

שאלה
- - .-  

מקור
 והש-ך הרם"א דעת עפ-י מגרים פףכג(
 סק-ט שי-ח סימ, אברהפ ס4ןכד(
 צדו4 ימה בשפ 4"תנה(
 סקי'א חדש פריכז(
 שם.כ0

ההלכה
 פמקים ושאר המהרש-ל בשם ט-זכח(
 כאן. וה.רע-א י-מ, סשן שור תבואותכפ(
 והיתר איסור בדעת ך של(
 אחר41ים-א(

 -ינ-ש. בת תש 2שס הגיע-איב(



 ,1 , נם4 , צט מימן תשריבות "ימיח כור78
 6ס סוסיף 06 גין 5כתחלס, 5רסור כס~5 כפגין ח5וק 6ין 06 : שאלהבז.

 סהירכמס 65תר סוסיף 06 ~ין סתפרוכותן סגנופס קווסססיתי
 'סי(מוץ3ות

 : רבים ופרטים שונות דעות יש זה בדין :רצשובה
 ויא להיתרן איסור כזית נפל דאם חטאת, ותורת והיתר. האיסור דעת48

 עיד שנודע קודם מההיתר אח"כ ונתוסף האיסור, נגד בההיתר ס'הי'
 נתוסף אם אבל נבלה" נעשית "חתיכה בזה אמרינן דלא הדין, אזהאיסור,
 אפילו אחיכ שנתוסף מה מהני לא אז התערובות, שנודעה לאהרמההיתר
 נתוסף אימת לידו, באה כשעובדה לחקור, המורה צריך הי' ילפי"ז, נבשוגנ

 כן. אחרי או התערובות, שנודעה קודם אסההיתר
 עצמה "דוותיכה אמרינן הדין שעפ"י דבדבר חדש, והפרי הש"ך דעתב(

 חתיכת נעשית בע"כ דהא נודע, ללא נודע בין לחיק אין נבלה"נעשית
 נבלה.האיסור

 מרושח דבהפסד כיון בלח, דבלח ח" נפש והס' יעקב, המנחתדעת4(
 נ"כ. נודע בלא להקל יש לכן נבלה" נעשית "חתיכה אמרינןלא
 מרובה בהפסד אף בחלב בבשר דינא דלענין מגדים הפרי דעתד4

 מרובה. בהפסד להקל בידו אין איסורים ובשאר נבלה", נעשית,חתיכה
 ע"ד לו שנודע קודם האיסור את סלק לא דאם הגרעק"א,דעתה(

 למשל, נבלה"ן נעשית =חתיכה אמרינן מרובה בהפסד אף אז,התערובוהן
 אמרינן, אז דותחת, עדיין והקדרה שנתבשל, בשעה בעוף כבד נמצאחם

 נבלה העוף נעשה מש"ה, דבוק", "איסור מטעם באיסורו נשאר דהעוףדכיון
 דסלקוהו היכא אבל העוף, נגד ס' שיהי' עד אחרות לחתיכות ואוסר עתה,גם

 נצטננה כבר התבשיל עם דהקדרה או התערובות, ע"ד שנודע קודםלהעוף
 אין שבתן לצורך או מרובה בהפסד דמקיל מאן בזה, שנודע,קודם

 אותו.מזניחים
 בושסד רק איסורין, בשאר נודע בלא יהתיר דאין אדם, החכמת ודעתס

 כלי. להקל אין בחלב ובבשר מצוה, וסעודתמרובה
 3טר ס5 כסח3עי5 ס' סי' 651 כסר, ס5 כקדרס חז5כת כף חחכו . שאלהכח.

 1 כקוגג סיתר פ5יו וסו13 סח5כ,גגך

 להתיר. ל" ברירא דלא לב, חקרי הס' דעת א( :תשובה
 יי( להתיר. חיים שנות הס' ודעתב4

 סגפ5 6חר רק מס6יסור טרמ 65 536 3תכסי5, 6יסור ספק גפ5 : שאלהכפ.
 נמ15 ו*חאכ ~יסור, גנו ס' ס" 65 סגפ5 וכספס5תכ:י5,
 1 יוגקדרס

תשובה

 ההלכהמקור
 ב: ממן ננ"ה המ חר'פ "רימ(
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 ואפשרן ו נבלה נעשתה לא דהקדרה מאחר לתבשיל,שנפל
 יי( השני. תבשיל לאחר עד נודע לאדבעינן

 ל6מר טוט וכין סתערוכות קווס גודע 3ין חליק סיס נמקוס שאלהל.
 טסנר 16 כ~ס, כעליס יויעת ןוק6 לסיות גריך 06סתערוכות,

 2 חכרו יויעתנס

 בספקא. זה הניח הגרע"א4 )בגליון איגר עקיבא ר' הגאון א( :תשובה
 דוקא מקרי נודע' ד"לא ל"ד(, )סימן דעת בחות שרד הלבושי דעתב4

 ולא מעלה לא אחר איש ידיעת אבל מהאיסור, ידעו לאדהבעלים
 מקרי דבר לאותו לשותפון או מבני-ביתו לא' נודע ובאם ,מוריד

 י"("נודע".
 יק בדבר" להתישב צריך אחרים אנשים לשני נודע אםג4
 נץ"ט טטלוס כעס כנון, תורס, 6יסור וס61 מתיוין, לו סיס דכו ס~אלהלא.

 1 מיגו כ6'נו ס' עד ססוטיפו טכת,6חו

 ולאחרים לדידה, אפור ומזיד ליומא, מותר בשוגג הוסיפו "ם :תשובה
 לז(מותר.

 גטומן, מכותטת כמ5ס וכחט מחת6ס, מקוגתת ט6יגס כף לקמ 6' שאלהיב.
 1 ולכס~ס עונות תיני לעסותור5ס

 שהתערובות בשעה בשומן נתקנחה מהכף שהחמאה מאחר :תשובה
 ה" דהכל משום צרוף, שייך לא ואז צוננת, עדייןהיתה

 איסור מבסל בזה דהוי משום כן, אחרי העוגות את לבשל אסור מש"הצוק,
 לת(לכתחלה.

 63יסול ווק6 ס61 לכתתלס', 6יסור מכטלין ו.6ין וקי*ל60 שאלהלנ,
 ו ווכגן 63יסור גס 16ד16ריית6,

 הוא הדין דבריהמו של דבאיפור והמהרש"לן המחבר דעת א( :תשובה
 זאת עשה ובאם לבטלו, כדי בידים אותו מערביןדאין

 מתחלה נפל אם אבל תורה, איסור מבטל כדין התערובות, אפורהבמויד
 מותר מרובה בהפסד אז בלח, לח כגון נבלה, נעשה דלא בעניןמעצמו,

 ס'. עדלהוסיף
 לו ושאין דרבנן, באיסור דאפילו אדם, והחכמת והש"ך, הרמיא,דעתב(

 להוסיף. אסור ג"כ התורהו מןעיקר
 באיפור א8ילו להוסיף דמותר אדמ, תפארת ותשובות חיים, מים הבאר דעתא

 לט( התורה. מן עיקר לו שישדרבנן
שאלה

 ההלכהמקור
 מנרימ. פהלז( מ-ג ממן דעת חאיה
 שאמה דירי מ'לח( 5שג. סימן גיהודה גנודע ג8 משמע כןלה4

 חמה גשרי טבאיפ( ל-ה סיפן שרר לבהאלי

 שאלהלא.

תשובה

 שאלהיב.

תשובה

 מש"הצוק,

 שאלהלנ,

תשובה

 אפורובמויד



 הממחן צפ סימן תשריגיתהיכותכור80
 גססמ 61יט ק5י, סמק5י כזס 6יסור ע5 סיתר 5ס)סיף מותר 06 : שאלהלר,

 1 סעו5ס מן כיע)רו 6חררק

 כגו4 בעין, הוא שהאיסור באופן אפילו יאיסורא, קלי במקליתשיבה
 דמותד מודים עלמא כויי ביו"ט, לתנור הדקל מן שנשרועצים

 קלי במקלי אף ובדאורייתא, ) אסור לבטל אבל היתר, של עציםלהוסיף
 מ( להוסיף. אף אסורלאיסוראן

 ז סכגס מ:וס ס6סור כיכר סיתר 5:וסיף מותר 06 שאאה.לה.
 סכנ* משום האסור בדבר שייך דאין דניאל, החמודי דעת א( :תשובה

 לכתחלה". איסור מבטלין ד"איןדין
 זע דין הניה ק"ט4 ובסימן ק"ב ובסימן מגדים והפייב4

 עיון"ב"צריך

 61ח"כ סיתר, ס5 גססיס 6חת פעס ככר סגחנט5 6יס)ר שאיה:יו4
 *כודפ* כין כזס ח5)ק יס 06 6יס)ר, פור :קודס 5קהיסורגתוסף
 " נודט"ל,65

 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :חשובה
 האיסור דאם דעת, והחות תואר, הפרי ופלתי, הכרתי הרמ"א,דעתא(

 הדין* אז הראשון, מהאיסור בטעמו חלוק והי' אחר, איסור ה"שנתוסף
 האיסור ממין הי' שנתוסף השני האיסור ובאם . חברו טעם מבטל אחדדכל

 מין בין בלחן לח נתוסף דבאם הדין, אז בטעמו, חלוק הי' ולאהראשון
 התורה מן דגם מינו בשאינו מין ובין ברוב, מדאורייתא שבטלבמינו
 אמרינן, בינתים, נודע לא שנא ולא בינתים, נודע שנא לא ס',צריך
 ששוים השני האיסור וגם הראשון האיסור נגד ס' שאין וכל וניעור,דחוזר

 נבלה. ונעשית אסורה התערובותבטעמם,
 בהפסד אז, בינתים, ונודע ביבש, ויבש במינו, דבמין הש"ך, דעתב4

 להאיסור מצטרף אינו החדש דהאיסור ואטרינן, להתיר, ישמרובה
הראשון.

 שנודע דכל במינו, במין בלח בלח אפילו להתיר הדשן הפרי דעתג4
 חוזר האיסור אין השני, האיסור שנפל קודם הראשון איסורמנפילת
 נגד דהיתרא רובא דליכא עד כך כל האיסור דנתרבה לא אםוניעור,
 נודע דלא או מינו, ושאינו במין טעטא דאיכא או במינו, במיןהאיסור
 אמרינן דוקא גונא בכהאי השני, שנפל קודם הראשון האיטורמנפילת
 בלאו אבל האיסורין, שני לבטל כדי בההיתר שיעור וצריך וניעור,דהוור

 וניעור. דחוזר אמרינן לאהכי
 שטעפ זמן כל דרבנן, באיסור אף מינו, בשאינו דבסין מגדים, הפרי דעתד(

 בינתים ידיעה מהני לאנרגש
שאלה

 ההלכהמקור
 א"ויש עית פדים "א
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 ז סח5כ מד ס' ככסר ו5ין זיכער,ס5 5קורר~ ריתיס מן גפ5 ו5ח*כ כס', וגחכט5 כנזיס סגפ5 ח5כ נוית : טאלהלו,
זז

 במים, החלב נתבטל דכבר דמאחר והש"ך, הרמ"א דעת א4 :תשובה
 בשר של לקדרה הללו המים לתת לכתהלה אףמותר

 המים לתת לכתחלה יאסור חיים, מים וכוח בשם אליעזר הדמשקדעתב(
 בשר. של לקדרה חיב בהםשנתערב

 לערב אסור מ"מ אבל בס', ונתבטל מעצמו, במים הסלב בנפל דוקא, ווהונ4
 מא( לבשר. מהם לתת בכדי מים עםהסלב

 כסכ5י 5:סויוכ מוחר 06 כסך, כ5' 5תוך כויטט 5יסור ככ5ט שאלה:לח.
 2לכחהלס

 בו להשתסש כלי אותו של דרכו דבאם המתבר, דעת א( :תשובה
 שהאיסור דכיון לכתחלה, בו להשתמש מותר אז היתר,בשפע

 טצם, נתינת לידי לבא אפשר דאי סור א מבטל משום כאן אין מועט,הוא
 בה להשתמש מותר בה, וכיוצא בקדרה, שנבלע משהו איסורולפיכך

 בו להשתמש כלי אותו של דרכו אם אבל בבת-יומא, ואפילולכתחלה,
 להשתמש אסור או, בה, וכיוצא קערה, כמו מועט בדבר שונים3פרקים

 לידי ויבא מועט בדבר בו ישתמש שמא גזרה, מטעם בשפע, אפילובו
 טעם.נתינת

 איסור אפילו בו שנבלע כלי אותו לאשור מגדים, והפרי והש"ך, הט"ז, דעתב(
 בןייומו. שאינו בכלי ואפילו בהיתר בו להשתמשמועט

 להשתמש מותר פוגם שהוא בדבר דמ"מ, אדם, והחכמת דעת החות ודעתנ(
 כלי.באותו

 06 כסיחר, 5ערכו טיוכ5 כדי פגוס, - טוסנח 5ישר למ0וה סר51ס :יפ11'שאלה
 1 5כחח5ס' 6.סור נוכט5ין "6ין ככ55 סו6 יסנס

 שייך אין דבזה ק"א(, סימן )בתשובותיו צבי החכם דעת א4 :השובה
 לכתהלה". איסור מבטלין ד"איןהדין

 מבטלין "חין בכלל הוי זה דגם קל"א(, סימן )ח"ב יעב"ץ השאילתדעתב(
 לכתחלה".איסור

 מדרבנן, היא אסורה עלמא לכולי שבקדרה דבליצה מגדים, הפריודעת4(
 כדין התבשיל אסור בת-יומא, שאינה איסור בקדרת במזידדהמבשל

 כשאילת דידן בנדון גם דדעתו משמע, ומוה , דרבנן איפורמבטל
 הנ"ל.יעב"ץ

 חתיכס וגס וחכ0י5, מרק כס 0ים כקררס 5יסור ט5 תתיכס גפ5ס : שאלהם.
 כ5 וכס5טרפוח 6יסור, 50 5סחחיכס סוותס סיסי ס55חח

ססיתר ך - ------ - - ן   -  . 
- .

 ההלכהמקור
 אדפ. חנמה סנרים, פרי ציק, ?מחמא(
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 סחתיכס כט5ס 06 6'סור, ט5 סחתיכס נגר ססיס יס ככקדר?,ססיהי

 1 "יסורס5

 השוות היתר ושל איסור של החתיכות דשתי אמרינן, בזה :תשובה
 יכולים אינם והתבשיל דהמרק מחמת אסורות, לחברתה,אחת

 התבשילן עם שמעורבת החתיכה של הפליטה רק עצמה החתיכה אתיבטי
 חתיכות ב' שיש לא אם תבטל, איך הנכרת איסור של עצמה החתיכהאבל
 היתר של חתיכות עשר יש אם הדין, והוא ) ביבש יבש טדין היתר,של
 ואחת היתר, של חתיכות תשע רק ומכירין איסור, של חתיכות עשרנגד
 וגם נכרת, שאינה היתר של האחת דהחתיכה אמרינן, בזה גם נכרת,אינה

 יבש דאין הוא, דכלל אסורות, שתיהן - איסור, של האחתהחתיכה
 מב( איסור. מבטל אין הניכר דהיתר מאחר ביבש, לח ולא בלח,נתבטל
 06 ס6סור, ססונון כנד ססיס ססגי כססונון ו6ין 5חר,5סונון. סג6סרת סז6ת סתערוכות כפ5ס ו6ח'כ וג6סר, 3סמס 5סומן מ35 נפ5 : שאלהמא,

 1 מרוכס כספסד ו5סד5יקו ע3ס5ו סו:ון, 5סוסיףמותף

 בידע לח הף שנקרשן אף יפה, ונבלל שמהותך ששומן אעפ"י :תשובה
 מ"מ* נבלה", נעשית "חתיכה בף אמרינן לא מרובהובהפסר

 איסור מדמי חוץ לגוי מוכרו אבל ) להדליקו בכדי ולבטלו להוסיףאסור
 פג( המלח, לים הנאה הויכת מהני לא ולעצמושבו,

 1163 6ף סקלרות, מ5כו ס' )ו5ריך כסר כ5' כין חו5כ כ5י סך'ח : שאלהפב.
 עכ*פ שתר 06 וגרומס, 5תכסי5, מיס מ6וקס וכתןמ5וכ5ך(,
 1 גתכט5 וככר כיוןכריעכך,

 עיוןש. ב"צריך זה חניח מגדים הפרי :תשובה
 ס*ש כר*0 61.ן ככקו5, גמוחיס 5סיות סדרכן כפרות 6יסור גכ5ע : שאלה11ג.

 סיתר* עוד כחו0ף ו6ח'כ ככ5ס, כו5ס סתערוכות כ5וגעמתס
 ו6ח"ג גכ5ס, סגעסתס סר6סוגס סתערוכות כ5 גגו מסיס ססני כססיתרת~ן

 דמוזרת 6מריק 6י מסקס, סגעסתס עד כסוגג סתערוכות וגתוסקסגמזחס
 ליסור רק נתערכ וממי65 531ו5, 5ת סו6 ס:וסק? רעכסו מ6חך 5סיחרססישפרוטת

 ? סכתוסף ס6חרון כססיתר6'

 לא אם גדול וצורך מרובה בהפסד אפילו בזה להקל חלילה :תשזבה
 איסור ומיהו, ) אחר בענין ולא לח, באיסור מתחלהשנתערב

 מר( מקרי. בלח לח אז נמוחים, לשזופים או נמוחים לקטניותשנפל

 כתערוכות 6יסור, סור6תו ע" 51כט5 5סורות, 5סמויס מותר 06 : שאלהפד
 1 סוכ וייס כמכת"יסור-וס.תר,

תשובה

 ההלכחטקור
 ?1ס4 סר( מגד'ם. פרי מג( ק-ר סימן ה"אר פרימב(
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 : דעות וחלוקי פרטים הרבה יש זה בדין :תשובה
 וביום בשבת עישז ולבטל איסור, בטול בדין יהורות הוראה לבעל אסור44

 אסור וכן 1 בשוגג בטלוהו אם בחול מותר שה" כזה אפילו איסור,טוב
 אפילו ששים, אומדנא עפ"י לשער מותר אבל ויו"ט, בשבת  שיעוריםלמדוד
 כבר אם אבל שבת, עד התערובות ע"ד נודע לא אם שבת, מערבנתערב
 מה( להורות. אסור אז בשבת, ושאל מהתערובות, שבת בערבנודע

 ויו"ט, בשבת שרי אחד, להשליך ביבשן יבש איסור"והיתרבתערובותב(
 מו( הומרא. אלא זאת דאיןמשום

 דהדין מרובה, בהפסד מם' בפחות לח, בהיתר לח איסור נתערב אםא
 שבת, בערב או יו"ט בערב בשוגג היתר ונתוסף נבלה, נעשה דלאהוא

 בערב בשוגג היתר נתוסף ואח"כ מרוב, בפחות ביבש יבש שנתערבאו
 מז( ביו"ם. להורות אסור שבת, בערב אויו"ט

 מרוב, בפחות ביבש יבש וכן בשבת, היתר ונתוסף בלח, לח נפל אםד4
 מח( מוקצהי מטעם להורות דאסור ודאי אז בשבת, היתרונתוסף

 אם ולבטלו, ס' עליו להוסיף דמותר בתרע חר שנתבפל ביבשיבשה(
 מגדים. הפרי מסופק בזה ויו"ט בשבת ולבטלו לערבמותר

 ישליכה ביו"ם, תערובות פ95י שאם חדר לו ליחד מורה לכל ראויח
 הדינים כל רוב דעפ"י משום היתר, בזה נהגו והעוים ו מוקעה מטעםשם,
 דלא הוא, אמת הדין אבל , בהנאה שרי פנים כל ועל הפ, חומרותהאלה
 לכלום. ראוים דאינם הנאה איסורי ושאר בחלב בשר בתערובותמבעיא
 הדין ג"כ אכילה, באיסורי אפילו אלא ויו"ט בשבת לטלטלם דאקודאי
 מיד ולפיכך, לטלטלו, ואסור נולד ל" הוי באכילה בשבת שנאסרדכל

 מט( עוד. לטלטלו אין הוא, שאסור המורהכשיאמר

 ההלכהמקור
 פשמה( מגיש פוימה(
 תמ-ג מימן יעקג הק ועיין שמ,מפ( שכ"ב סימן אבלהם מגן ועהן "ם,מה
 תצ"ח. סימן או"ח פ-ו ועהן שם,מ1(

א=84פאא"
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 ק.מימן
 ז סכט5יס 5יסוריס ס5ר כ5 כנ:ו כט5ס כרי' 05שאיהא,

 עוף או תולעת, נמלה, כגון, דברי', פוסקים, כמה דעת א( :תשובה
 באלף אפילו בטלה אינה בזה, וכיו?א טמא, ודגטמא

 חף ברי' התורה אסרה מלקות דלענין דמאחר הוא, והטעם ,מדרבנן
 מפני מלקות הוא חייב שהיא כל בר" אכל אם ואפילו כזית, בהשאין

 גם חכמים החמירו לפיכך שהיא, ברף בכל מלקית שיש וכיוןחשיבותה,
 דדבנן, ספק זה הוי לאו, אם ברי' מקרי אי ספק כשיש ילכה נבבטו?ה

 א( להקל בספקהוהולכים
 מקנון, ור"ש ורש"י הרי"ף על לסמוך שאפשר ופלתי, הכרתיודעתב(

 והרבה וה דשיעור ודאי, וזהו לאלף, בקרוב בטלה דברי'ורשב"א
 הם. קבלה דברי דבריו שכל גדולות הלכות בעל וגם , תמיד יהי'יותר
 בטלה, לא דבר" לן דקיימא דאע"ג כן, סובר זרוע אור בעל וגם כן,סובי
 דאינה דוקא זהו אבל ניכרת, ואינה כשנתערבה הבר" גוף לאכולואסור
 ואשכ, , בטלה וששים מאות בט' אבל איסורים, כשאר בששיםבטוה

 מצוי שהרחש בשצה בידם, הבא מכל ואוכלים הקיץ, בימות מדקדקיםשאינם ישראי בית המון על זבות ולחפש עליהם, לסמוך הללו הגאונים הםכדאי
 הרבה שמצוים בלע"ז, "מילבין" הנקראים הגמלים וביחוד, מאכל, מיניבכי

 מזה. להמלט אפשד שאי וכמעט וגרויפען, קמח מיניבכל
 5ענין ניי', ככ55 סס כסס, קכס 6דס ס5 ס:פס1 זכוכיס גס 06 : שאלהב:

 1 כ6לף 6פי15 כטליס יסייקל6

 ואפילו מעיקרה סרוחה לנבלה שדומים זבובים אפילו :ו:שובה
 באלף, אפילו בטלים שאינם ברי' בכלל המה וכניםפרעושים

 נסרחה אם ומיהו, , עליהם במלקות להענש היא הכתוב גזרת כימפני
 דודאי התבשיל את המשבחים בדברים נסרחה אם מיבעיא לאהברי',
 בין דשאני אמרינן מעצמם, הפגומים בדברים אפילו אלא ברי', מדיןבטלה

 ב( מעלמא. דאתי לסרחון דידהוסרחון

 1 כרי' ככ55 סוי ס:סס גיד 06 שאלהנ

 דגיד אדם, והחכמת דעת, החות הט"ז, הרמ"א, דעת א( ןתשובה
 א?בעות ד' כרוחב והוא בלבר, הירך כף שעלהנשה

 ברי/ ג"כ מקדי שלם הוא אם קטן, בכבש אצבעות וב' הנדולבשור
 וב4 הגדול, בשור אצבעות ד' הוא דהשיעור מגדים, הפרי ודעתב(

אצבשת
ננ ב = = ן -

 ההלכהכק.ר
 מנדיב פיי נ( יגדים 81יי ט-יא(
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 שנחתך ואף וטלה, בגדי אגודל מרוחב ופחות הגדול, בכבשאצ:עות
 ברי'. הוי מ"מ השאר,כל

 י כרי' ככ5ל סוי סחי מן 6נר 06 : שאיהד,
 חפ החי, מן דאבר מנדים, והפרי ופלתי, הכרתי דעת א( :תשובה

 ברי'. הוי בזית ב" דלית אף שלם,הוא
 בבשר בין בוית בו שיש החי מן חבר ררוקא תואר, הפריודעתב(

 ברי'. הוי ובעצמותובגידים
 החי מן אבר גקרא או טהורים, חיים מבעלי הוא האבר אם ודוקאב4

 אבר הוי לא ושרצים טמאים היים מבעלי אבר אבל ברי', בכללוהוי
 ג( החי.מן
 ? כרי' ככ~ל סוי 6פרוח כס ס'ס נ'5ס 06 שאלהה.

 הוי אפרוח בה שיש דביצה פוסקים, ועור הש"ך דעת א4 :תעוובה
 ברי/ הוי לא רם, טפת בה שיש ביצה אבל בר",בכלל

 טפת בה שיש ביצה דאף יעקב, המנחת בשם אליעזר הדמשקרעתב(
 ברי'. הוידם

 בר", מקרי לא נ"כ אפרוח בה שיש ביצה דאף חדש, הפריודעתב(
 חיות, פעם בה הי' אם ומיהי, , וליכא נשמה, בריית רבעינןמשום

 מן ואבר הנשה גיר ולפיבך, בר", קרוין בבר חיות, בה אין דעבשואף
 י( ברי'. חשיביהחי

 סוי תסס חיזס כרי', סוי 6פרומ נס סיס וכי5ס דח:רי:ן ס6 : שאלה1.
 1 כר" מקרי סכ'כס 16 כרי', תקרי ס6פרומ 06סכוי',

 הברי' הוי רהאפרוח ק"ץ ןבסימן המחבר דעת א( :וזשובעה
 ברי'. שנקראת היא דהביצה הש"ך ודעתב(
 נאמר אם שבביצה, האפרות דכשנתרסק לדינא, ונ"מג(

 ברי/ מתורת הביצה לה בטלה אז האפרוח, היאדהבר"
 ברי'. מתורת בטלה לא אז הביצה, היא דהברי' נאמר באםאבל

 ' כיי' ככ~ל קיכר יסי' יליסס מעל סת:6יס, ס:)ס מס צ שאלהנ
 הבח או נשמה מבריית הדבר שיהי' הוא, הברי' מתנאי א( :וזשו:נה

 ושעורים חסים כמו קרקע, מגדולי הבא דבר לאפוקיממנה,
 בר". הוי לא הכרם, כלאי כגון איסור,של

 הנסקלן שור לאפוקי ברייתו, טתהלת שאסור דבר שיהי' צריך וכןב*
 ן לא או בשחיטה נתנבל שנח לא שנתנבל, או שנטרף טהורועוף
 דדין נראהן מפרכס, בעודו אבר ממ~ו וחתך בשחיטה, נתנבל אםימיהו,

 ה( מידי(. השחיטה הועילה דלא ג"כ, לישראל לו יש החי מןאבר
וכן

 ההלכהמכור
 מגדישנ ו*ף ש*ך, 4פ חייג מים וכוה ד( וחור. בשם שיךג(
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 ובהתחלקו, עליו, שמו נקרא שלם כשהוא שרק דבר שיהי' צריןינןג(

 נקרא שלם שהוא זמן שכל עוף, כגון, אבר, נקרא רק עליו, שמואין
 היא, כן בר" כל וכן עוף, בשר חתיכת או אבר רק נקרא ובהתחלקו,עוף,
 חתיכת נקרא ובהתחלקו, גיד, נקר" שלם שהוא זמן כל הנשה, גידוגם
 בשם נקרא הכל קטנה, חתיכה ובין גדולה חתיכה דבין חלב, לאפוקיגיד
 מקובצת שהוא כבדה ואינו אחד, במקום נוצר החלב שאין ועוד,חלב,

 אחד.במקום
 או נתרסק אם אבל ברי', קיפרא בכדי שלם הדבר שיהי' צריךוכןו(

 ניטל או כלוס, ממנו נחסר שלא אעפ"י צורתו, שנאבדה עדנמוח
 ברי* שם בטל או מהנמלה, אחת רגל אפילו שנחסר כגון אברממנו

 ו(מעליו.
 ואפילו אחר, דבר מחמת ולא מגופו איסורו שיהי' שצריך תנאי, עוד וישה(

 ז( עצמו. מחמת אסור דאין מגופה איסור מקרי לא מבטןטרפה

 06 כקמח, 16 כמיס ככליס, 16 כפר1ת סגך5'ס סת1לטיס 16תס : שאלהדנ
 .- ? כרי' 3כללס1י

 וקמח, בפרות הגדיים התויעים דאותם ופלתי, הכרתי דעת א( :ףצשובה
 היו דקודם דכיון ברי', בכלל אינם שפרשו לאחראף

 ולפיכך, ברייתו", מתחלת "אסור של התנאי בהם חסר הרי מותרים,הפרות
 בס'בטלים

 יאכראי ברי'. בכלל דהוי פוסקים, ועוד אבן, טורי התשובותודעתב(
 להקי(. ושלום דחס ג"כ, מסיק עצמוופלתי

 ? 3רף טדיי: מקרי 05 סגפירי1, ממג1 סגיטל טמ5 ונ : טאלה8,

 סבפיריה סמנו שניטל אעפ"י טמא, דדג פוסקים כמה דעת א( :שובה
 ברי'. מקרי הכיאפילו

 מקרי בשול ע"ן להתפרפר שדרכו דמה שאומר, מיוישב(
 "( עיון. צריך וזהברי',

 סו5 06 63לף, 5פילו כטלס 5ינס דחסיכ5 ומייי לן וק.ימ6 60 : שאלהי.
 %ל נכרי', גמו נטל, ד5יג1 ס61 מורגגן רק 16 מו15ריית6,זס

 ו נעלמו6וריית5
 בטיים וואינם החשובים מהדברים בכלל, הם דברים עשרה :וזשובה

 מהם שבעה על והנה אי"ה, לקמן שיתבאר כמו באלף,אפילו
 התורה דסן מדרבנן, אלא הוי לא עיטא דכולי ואליבא פלוגתא, שוםאק
 לפעמים ספק יש אם הילוו החשובים הדברים בכל ולפי"ז, ברוב, בטלהכל

אם

 ההלכהםקור
 ע'44 י.נ וף הרועים ילקוש הויין מנדיס, אוי חדש, פרי ז( אדם והכמת 8נריס, *רי 8הבו,6

 ב.ג אדם סבינת 1עיע סגדיסו פרי4(
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 שחר כל כמו דבטלים הוא, הדין לאו, או החשובים מדברים הםאם

 הם אם ספק יש אם אבל ולקולא, היא, דרבנן דספקא מטעם,איסורים,
 דהם הוא דודאי בזה, וכיוצא טרפה, ספק ביצי כגון, האסורים, דבריםבכלל

 בטלי דלא הדין, אז שיהם, בהאיסור הוא הספק אבל החשובים,מהדברים
 ומילתא חיותא, היינו: החשובים, מהדברים ג' על אמנם, , באלףאפילו
 שיתבאר כמו דרבוותא, פלוגתא יש ומעמיד, )מפבל(, לטעמאדעבידא

 ט(לפנינו.

 1 5טענ61" רעכיר6 3.נ1י5ת6 ספיסקיס סל1גתת סי6 מס : שאלהיא,

 דעבידא דמילתא דהא חדש, והפרי והיתר, האיסור דעת א(תשובה:
 אבל מדרבנן, רק הוא באלף, אפילו בטלה לאלטעמא

 איסורים. שאר כל כמו בסיהמדאורייתא
 שנרגש דכיון התורה, מן הוא באלף, אפילו בטלה דלא דהא הר"ן,ודעת
 5 התורה מן הוא כעיקר דטעם משום התורה, מן בטל לא ודאיהטעם,
 י( מדרבנן. דהוי העלה הלכהולענין

 ? סמעמיר" נאלנר ספוסקיס פ5ונתת סי6 מס : שאלהיב.
 לא המעמ דדבר תם"בא סימן )או"ח אברהם המגן דעת א( :תשובה

 טדאורייתא. באלף אפילובטל
 דדבר דהא פוסקים, הרבה ועוד )שם( יעקב החקודעתב(

 והכי מדרבנן, רק הוא באלף אפילו בטל לאהמעמיד
 דבטל אמרינן, המעמיד, בדבר ספק יש אם ולפיכך, ,הלכתא
 ולקולח. הוא, דרבנן דספקא מטעם, איסורים, שאר כלכמו

 1 5ח11ת6' רעכיו6 ג.מילת6 ספ1סקיס ס13גתת סי6 מס : שאיהינ.

 לכתחלה עשוי הדבר דאם חדש, והפרי כהן, המנחת דעת א( :תשובה
 בכונה להתבשיי הזה הדבר את נתנו וגם מראה,לתת

 מדאורייתא, באלף אפילו בטל דאינו הדין, אז מראה, להוסיף דהכיאדעתא
 לתבשיל ונתנוהו לכך, עביד היינו, דמעליותא, תרתי הזה להדבר אין אםאבל

 בטג דלא הוא מדרבנן רק אז, דכך,אדעתא
 חופרא שייכת לא אכילה דבאיסורי יעקב, והמנחת תואר, הפרידעתב(

 לאו חזותא טעם, בו שאין וכל מילתא, תליא דבטעמא כלל,ד"חזותא"
 בטל. מדרבנן ואפילו היא,כלום

 אם לספק דיש דרבוותא, ספקא הוי ד"חזותא9 דדין מגדים, הפרי דעתנ4
 היתר עוד להרבות דמותר הדין, יצא "כירשט", שקורין פשקה נבלהבביצת דלבני היכא מינה ונפקא , בטל לא מדרבנן רק או בטל, לאמדאורייתא

 את ומבטל דמוסיף הוא, הדין דרבנן, דבאיסור בטל, המראה שיהי'עד
האיסור

 יד

 ההלכהמקור

 חאשצ, גכרתי ע"ן י( מגדים. ופרי ישגיט, ו"ט אל"הר, דטשק 8","
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 דרבנן באיסור חזותא דשמא חיא, ספקא ספק הוי סנים כל ועל ,האיסור

 נ ומבטל מוסיף דרבנן דבאיסור הלכה, דשמא ועוד, כלל, היא מילתאלאו
 בשל עשאוהו או טרפה, בביצת המשקה ?לבנו כגון תורה, באיסוראבל

 ובאפ ) ולבטל להוסיף דאין הדין, ויכן ספקא, חד רק הוי ולאתורה,
 לא הכשרות הביציס ובלי חזותא, לעשות בשביל כשרות ביצים גםכצרב

 תורה. באיסור אף להתיר נראה אז, חזותא,נעשית
 א? מדרבנן/ איסור הוא אם לחוותא, הנעשה דדבר אדם, ההכמתדעתו(

 בטל, רלא הוא הדין הנאה, מאיס,רי כגון תורה, ובאיסור ובטל,מותר,
 איסור. של כממשו דהוימשום

 מראה וניכר מאכל, בה ש"בנו בביצה רק שייכת, לא דחזותאוהומראה(
 שייך לא התלב-חטה, מראה ניכר דלא ביין, חלב-חטה אבלהביצה,
 יא( לחזותא". רעבירא ד"מילתא החומראלרון

 ז דיג1 :ו: כיה-, ע0 סגתכסל כרי', סגק-6 דכך שאיה"ר
 מכירים אין אם היתר, עם שנתבשי ברי' שנקרא דבר א4 :תשיבה

 טגס, מ בנ אסור והרוטב אסור, הכל או הברי',את
 לבטל מצטרף והכל , סינון ע"י הוא מותר אז הרוטב, נגד ס' ישובאס
 מכירים יבאם 7 נבלה נעשה לא דיבש משום הההיכות, אפילו האיסור,את
 אם מותרת הרוטב עם התערובות וכל אותה, מסליכים אז הברי',את

 יב( לס'. מצטרפות ההתיכות וגם הברי', פליטת נגד ס' בהיש
 עוף של בברי' דוקא והו הברי', פליטת נגד ס' דצריך דאמרינן והאב4

 מאוסים, דברים שהם בזה, וכיוצא זבוב, או נמלה אבל בו, וכיוצאטמא,
 עצמם הם דרק פליסתם, את לבטל כלום צריך ואין אוסר שלהם טעםאין

 יג( מתבטלים. ואינםאסורים

 סיתר, סל תכסיל עס ס:תככל :ו6, 3ר.' ככלל סג"כ סגס:, גיד : שאלהפו.
 1 סתכסיל 5ת ,וסךחס

 דקיימא אוסר טעמו אין הנשה, דגיד פוסקים, הרבה דעת א( .תשובה
 טעם" בנותן בגידין "איןלן
 בו, יש דם הא מ"מ, טעם", בנותן בגידין ד"אין דאף ודע,ב4

 יי( רם. משום ששים עד אוסר מליחהובלא
 1 סתכסיל הת 16סר 06 סית-, עם :נתכסנ סגכ: נ.ד סל כמכ1 שאלחפז.

 הקנוקנות וגם הנשה גיר של דשמנו והרמ"א, המחבר דעת א( :השובה
 התבשילן את אוסרים היתר, של תבשיל עם שנתבשלושבו
 הרוטב. את להתיר נגדם ס'וצריך

ודעת
---- --- ------ = : ן = - -

 ההלכהמקור
 "לחי. וכרתי ש-ר,יג( חמר. בשדי ייין*(
 סגריט. פרייד( פנדיפ. פרייג(
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 והקנוקנות שמנו נגד ס', ע?מו בירך להיות דצריך והש"ך, הב"ח ייעתב4
 בון הדבוק האיסור נגד בהירך ס' אין ובאם דבוק", "איסור מטעםשבו,

 והכל הרוסב, את להתיר בכדי הירך כל נגד ס' וצריך נבלה, נעשהאז
 י( לס'מצטרף

 סגיד, וגתומ קיחר, סל תכסי5 עס סגתכס5 סגסס ניד : שאלהי1.
 ' גיגיו6יגו

 דעו וחעיג ג"כ, נגדו ס' צריך ניכר, ואינו הגיד נמוח אם :וזסובה
 טז( אסרתו. התורה מ"מ הוא,בעעמא

 כיכרש ו6יכו סגיך וגמית סיתר, ס5 תכסי5 טס סגתכ50 סגסס ניד : שאלהיח.
 1 גגדו כססית- 0' סי' 06 ידוע 61יכו כספך,וסתכסי5

 נגד רוב שהי' וידוע התבשיי, גשפך דאם הט"ז, דעת א( :תשיבה
 מותר4 ג"כ נגדו, ס' הי' אם ידוע שאין אעפ"י הנשה,גיד

 נשפדן יא אם אף להתיר ופלתי והכרתי כהן המנחתודעתב(
 מס'.בפחות

 6ת 5מ65 6פסר 61י ת6כדס, כרי', נס 0גפ5ס מןק 50 קדרס : שאלה4פ.
 2 סיגון פ'יסכרי'

 שעוברת עד כך כל קטנה היא הברי' או עב, הוא התבשיל אם :תשובה
 הכל אז סיגון, ע"י להתיר אפשר ואי המסגנת, נקבידרך

 קטנה, היתה ובאם שנמוחה, אנו תולין אז גדולה, ברף היתה דבאםאסור
 יי( המסננת. נקבי דרך שעברה תוליןאנו

 2 וג6כד מ6ג5, 5תוך סגפ5 פרעוס : שאלהכ.

 דבוק שהפרעוש הוא דאפשר דאמרינן* אסור, המאכל :תשובה
 י8(בהמאכל.

 2 5חמיס ס,ר פס ספת וכתער3 ת51פת, 13 סיס פת 6פו . שאלהכא.

 נאפה ואם י הלחמים שאר בין בטל אינו תולעת בו שיש הפת :הבובה
 על מונח הקמח דאם הדין, אז בתולעים, שמוחזק מקמחהפת

 מועיל מרובה בהפסד או בכלי, מונח אם אבל בטול, מועיל איןהארץ
 יס(בטול.

 2 ת51פיס ג' כסס סגמ5,ו סמנוס5יס ירקות : שאלהכב.

 דבשלש חמרינן, תולעים, ג' המבושלים בירקות נמצאו אם א( :תשובה
 ואינם תולעימו עוד שם יש ובודאי חזקה, הויזימני

ניכרים
---. - .  - - - -  -, 4

 ההלכהמקור
 יאהר. חות :ם ב פ-תיה( יעקב מנהתט1(
 הל1ש מהרי.א תשובותיט( וט"ז סהברש1(
 שומקים. ושאר :חביא(
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 וכן ; ומותרים דמסננן, הוא, הדין השלקות, מי אבל ן אסורים ולכןניכרים,

 כ( ומותר. ויבדקנו, ירחצנו תבשיל, באותו שהי'הבשר
 לאחר דאף הדין, וכמהין, פרות אבל כן, הדין בשול ולאהר בירקותודוקאב(

 כא( בדיקה. להם ישבשול

 מהפרי הבאים בתולעים דוקא 1הו חזקה, הוי תולעים דבג' דאמרינן והא9
 ל8 מעלמא דאתי בתולעים אבל בפרות המתהוים ב"מילבין" אועצמו
 כב( בזה. חולקים ויש תולעים. בנ' אפילוהוחזק

- 4 4 8 8 ש ~ ש ש -

 קא.מימן
 כט5ס, 65 כ56ף 6פלו 5סתככו' סר16י' ו*חת.כס י וקיימ5 60 : שאלהאי

 1 5סתככן ר16י' כקר6ת"ימתי

 וחשובים, יקרים אורחים בפני להתכבד ראוי הוא האיסור אם :וצשובה
 אפילר בטל ואינו להתכבד" הראוי' "חתיכה נקרא הואאז

 שנתערבה וטרפה נביה של חתיכה ולכן, , בר" כמו חשיבותו מפניבאלף,
 חתיכה שהיא כגון להתכבד, ראו" היא החתיכה אם כשרות, חתיכותבין

 באלףן אפילו בטלה אינה אז, חשוב, אורח לפני לתתה שראו"נדולה

 היתה שאם כיון מ"מ, שבה, האיסור מהמת להתכבד ראוי' שאינהואעפ"י
 א( להתכבד". "ראוי' מקרי כבר מותרת היתהנתבטלה

 ' 5סתככן* .ר16. נקי6 3סג"ס פ6סור 6.סר גס 6ס :שאלהב.
 וכהאי בחלב בשר כגון הנאה, איסור של חתיכה אפילו :תשובה

 שהיא נאמר שבאם כיון להתכבד=, "ראו" נ*כ מקריגונא,
 "ראוי' נקראת עכשו גם ולכן להתכבד, וראו" מותרת היא אז הריבטלה,

 בהנאה כן נם תערובתה את ואוסרת זה, מטעם בטלה ואינהלהתכבדן
 איסור מדמי חוץ לגוי, התערובות את למכור מותר מיהו, , באלףאפילו

 ב( מהאיסור. יהנה שלא כדישבה,

 ור15יס כ6כ.5ס, ס6ס1ריס כוכייס כסג6ס ס5ס1ר דכרנתערכ שאלהנ.
 5כתככו', ר~ר16י' ד.חס.כס סוין ס.יך כזס גס 06 י 5סתככוסס

 ז כ6לף 6פ.15 ס6יס1ר יכע5 ס65כ16פן
 הנאה איסור נתערב דאם דעת והחות מגדים הפרי דעת א( :תשובה

 במקופ אפילו הנאה לענין בטל שפיר אכילה,באיסור
שהוא

 ההלכהפקור

 סנריפ ופוי פ-ו, מחבו,א( א-ו. מחבו"
 ש-ך.ב( סבדים פויכא(
 *"ר. בסיסן עייןבב(
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 ראם ואעפ"י , הוא להתכבד ראוי אינו רהשתא כיון להתכבד, ראוישהוא
 לפני להתכבר ראוי הוא אז הרי באכילה, רק אסור ויהה אח"כיתבטל
 כבר מקרי א"כ לישרארן באכילה אסור עדיין שיהי' כיון מ"מ, יהודקאיגו
 מקרי לא אדם, לכל להתכבד ראוי שאינו וכל אדם, לכל להתכבר ראויאינו

 בטוי4 לענין להתכברראוי
 ג( בוה. להחמיר ופלתי הכרתי ודעתב(

 ס:" כ1ךע ס:פסט וההר וערפות, כסרות כסט1ת, סרכס סחטו : שאלהד*
 ? 3יגיסס3כוי

 הבכור שנתבטל עייז בהנאה מותרות הטרפות הבהמות א( :תשובה
 עכשו דגם כיון הוי לא להתכבד" הראו" ו"חתיכהברוב,

 מותרות הכשרות הבהמות לפי"ז, וממילא לישראל, באכילה אסורותעדיין
 בהטרפוו1. היינו במקולקל, הבכור, שהוא הקלקלה, דתולין משוםבאכילה,

 ואחה נטרפו בהמות וב' הבכור, ובתוכן בהמות, ג' רק היו לא ואפילוב4
 הר14וי' וקחתיכה בהנאה, מותרות דהטרפות הדין, אז גם כשרההיא

 ד( לאכילה. מותרת והכשרה מקרי, לאלהתכבד"

 סוין ונין לר3נן, 6יסוך רק סו6 ס6יסוית 3חתיכ: גס 06 : שאלהה.
 צ 5:תככר. סר16י'ך*חתיכס

 ביצת כגון מדינא, דאסור היכא דרבנן, באיסור אפילו א( :וצוןונ:ו:
 דיחתיכה הדין שייך בזה וכיוצא בחלב עוף בשר אונבלה,
 ה( באלף. אפילו בטל ואינו להתכבד",הראוי'

 מררבנן, הוא דאסור אף העין, מן שנתעלם בשר מיהו,ב(
 י( ברוב. בטלשפיר

 הראו" ד"חתיכה הדין אמרינן דרבנן איסור בודאיודוקאנ(
 י( מקילין. דרבנן איסור בספק אבללהתכבד",

 06 5ג 16 5סתכנן ר16י' סי6 06 ע5י' ססק סיס 6יסור התיכת : 81אלהנ
 ? 5סחככך" סך6וי' ד*חסיכס דין דכין כסגס

 אז לא, או להתכבד הוא ראוי האיסור אם ספק, הוא אם :וצשובה
 דכיון התורה, מן הוא האיסור אם אפילו לקולא, דאזיינןהדין,

 אינו באלף, אפילו בטלה דאינה להתכבד" הראוי' .חתיכה שי הדיןדעיקר
 לפיבך, להתכבד, ראוי הוא אם אפייו בסל הוא התורה דמן מדרבנהאלא

 "( לקולא. דרבנן דספקא משום מקילינן, ספק אואאם
שאלה

י
 ההלכהמקחש

 רעקיש4 והגאק מיס, בנללי ש"ךו( מף2 פימז ביהיא כנץע9ץ
 האחרזנים גדוףי0 לאברהם. הערהעיבוהד(
ס וש1פקימ רם-א8( אעמקים: ומ"א4(
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 5 למ 16 5ר~הככי ר,וי סו6 05 ס6יסוי, נל נ!ס'סק סי!ווס 5,ם :שא"ל1

 הוי מסופק, שהמורה הזה דהספק יעקב, המנהת דעת א( :ת:ובה
 להתבבד ראוי הוא אם ספק מקרי ולא ידיעה, חסרוןסכק

 הראויות חתיכות וביניהן חתיכות, הרבה סהיו באופן איא יץ, י:
 החתיכה של ה" האיסור אם ידוע ואינו קךנות, התיכות ווםל,,תכבד

 להתכבד.הראוי'
 דרבנן. ספק זה מקרי מ"מ להמורה, מסופק רק אם דאף הש"ך ודעתב(
 65' 6ו ככ55 6סר ס,6 6םס.: סדכר כ5 סו6 סספק 6כ5 ל:קככד, ן6וי 1ד6. ה ס :דכף הס : טאלהח.

 אבל להתכבד, ראוי הוא שנתערב דהדבר ודאי הוא אם "( ::,סובה
 ד"חתיכה דין דנין בזה גם תורה, איסור הוא אם הואהסכק
 ט( באלף. אפילו בטל ואינו להתכבד",הראו"

 בגבינות דהיינו, להתיר, טניף עוד יש אם דרבנן,יבאיסורב(
 דין בזה לדון שלא להקל, אפשר בהפסד, עכו"םשל

 י( להתכבד." הראוי'ד"חתיכה

 כמיט מ'ן כין 5:תגכד", סי6יי' ו"חת.כ: כדין ה5,ק י: הס : טאלהפ.
 1 מ.נו כ:6יגו כ!.ןוכי;

 אם בין חלוק שום אין להתכבף", הראוי' ד"חתיכה בדין :וזסוננה
 מין נתערב אם ובין במינו, להתכבד הראוי האיסורנתערב

 בחתיכה ומשכחת , באלף אפילו בטל אינו להתכבד שראוי וכל מינובשאינו
 ונטרף הרבה מינים שיש כגון, מינו, בשאינו מין תערובות להתכבדהראוי'
 דב חתיכת עם שנתערבה טמא דג חתיכת או איזה, ידוע ואין מהם, א'מין

 יא( בוה. וכיוצא מינים, ב' הן ום"מ להדדי, ודומיןטהור,

 ר16יוח כ6ינן ק:גוס וגס 5ססככר, סר6ו.וס גדו5וס גכיגותככו שאלהי.
 6חת כסמס גנ;נ6ס ו6ח"כ כסנ!ות, מככ!ס כככו סגכיגוה וכ55:הככד,
 1 6סורופ ימיס נ' תוך ממגס סככסו ססגכיכוק כ6ופן,סרפס,

 הראוי' ד"חתיכה דאמרינן דהא שנתבאר, הדין לפי א( .תשובה
 וא"כ, מדרבנן רק הוא באלף, אפילו בטלה אינהלהתכבד"

 אף להקל הולכים לא, או להתכבד ראוי, היא החתיכה אם ספקכשיש
 הוא דהדבר ודאי הוא ובאם לקולא דרבנן דספקא מטעם תורהב"יסור

 ממילא להחמיר, הולכים אז האיסור, על הוא הספק אבל להתכבד, ירא
 כאן ספק שיש מאחר מותרות, הגבינות שכל דידן, בנדון הדין יוצא זלפי'
 ראויות שאינן הקטנות הגבינות רק דשמא להתכבד, ראוי הוא האיסוראס

 מבהמות נעשו להתכבד הראויות והגדולות הטרפה, מהבהמה נעשולהתכבד
הכשרות

- -.- - __=ב_.=__ - - - -  - - - ן - - 

 דהלכהמק.ר
 ח'כקיפ. א רם יא( דלת. ת ,ר ופל;י ניתי י( 1ש-ר ט"1ט(
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 הגבינות כל אם מיהו, 1 לקולא דרבנן דטפקא בזה אמרינן ולפיכך,הכשרות,
 דאעפ"י הדיה אז האיסור, על רק הוא והספק להתכבד, וראויות גרולותהן

 שאחת למפרע עתה נתכרר הרי מ"מ, כשרות, בחזקת ביידןשנתערבו
 ואיגן להתכבד", דראו" ד"חתיכה דין בזה אנו דנין ולכן, טרפה, היאמהן

 יב( אסורות. וכיןבטלות,
 עשו רק יחד, הבהמות מכל הח2ב נתערב דלא רמיירי נראה, ברםב4

 בלא ואפילו נאסר, החלב כל הרי כן, לא דאם לבדה, בהמה סכיגבינות
 ס' דיש דמיירי לומר, ואין 1 אסור נמי יהתכבר", הראוי' ד"התיכההדין

 דטרטו. הח-ב הלא הן, גדולות דכלן בכך מה דא"כ, דטרפה, החלבנגר
 כבר.נתבטל

 אפילו ברוב, בטלה לאסור, שנוהגין במקום אפילו עכו"ם, של חמאה סיהו,ב4
 יג( כינו בשאינו ובין במינו בין להתכבד, הראוי גדולכלי

 ז 0כלימ כק.סי- גס לסהככד' סר15י' כס י.חת וין דכין חס : שאיהיא.

 שאיסורה בחתיכה אלא להתכבד" הראוי' ד"חתיכה דין דנין אין :וושובה
 אם כגון בה, הבלוע איסור מחמת ולא עצמה מחמתבא

 טעם ובלעה טרפה, עם שנתבשלה מפני רק ונאסרה כשרה, הי4החתיכה
 ר"חתיכה דין לה אין אז, ונאסרה, נגדה, ס' בההיתר הי' ולאהאיסור,
 האיסור טעם מחמת רק עצמה מחמת בא אינו האיסור רהא להתכבד",הראוה
 למאן ואפילו י להתכבד ראוי אינו בהחתיכה הבלוע והסעם בה,הנבלע
 החתיכה הרי וא"כ, איסורים, בשאר נבלה" נעשית "חתיכה ל"דסבירא
 הבלוע, הטעם הוא האיסור של הגורם סוף, סוף מ"כג איסור, כעצםנחשבת
 להתכבד" הראוי' ד"חתיכה וה דין ולפיכך, להתכבה, ראוי אינו הלאוהטעם,
 תערובות בה שיש חתיכה או וטמאה, וטרפה נבלה של בתתיכה רקשייך

 כיון מ"מ, בלוע, איסור ע". כן גם בא בשר-בחלב שאיסור ואףבשר-בחלב,
 וה הוי כבר האיסור, נעשה יחד ובהתחברם מותר, עצמו בפני אחדשכל

 יי( עצמו. מחמתכאיסור

 י0תכנו. סי6 ורח1י' כנ1לח0, סלק נ1חמת סג6סרס כסר סל חת'כס : שאלהי:.
 1 לסחכ3ד" סר16י' ו*חתיכס רין 03 דנין06

 ראו" שהיא אעפ"י נמלחה, שלא מחמת שנאסרה חתיכה :תשובה
 עצמה, מחמת בא אינו דאיסורה משום בטלה, מ"מלהתכבד,

 להתכבד ראוי אינו הלא הבלוע והאיסור בוע הבלוע דם מחמתאיא
 טי(הוא.

שאלה

 ההף?חמכור

 וש-ך. טיו סדב-,'ר( מגדים: פרייב(
 ופוסקים רמ-אטי( שם.יג(
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 ל.חתיכס דין 3ס לגין 06 ומ5יחס, כ3י0ס ע'י 3סר34ח5כ תטרוכית : שאיהיג,

 5סת:כי"יי1סר6וי'
 דבתערובות דעת, והחות והגרע"א, מגדים, הפרי דעת א( :וזשובה

 ד"חתיכה דין דנין ומליחה, כבוש ע"י שנאסרה בחלבבשר
 להתכבד".הראו"

 עיי בשר-בחלב דבאיסור אדמו והחכמת יעקב המנחת ודעתק
 להתכבד". הראו" ד"חתיכה דין דנין אין ומליחה,כבוש

 ד.חתיכס יץ 03 ונין 06 ק5יפס, כך. רק :6סיס :)6 חקי:ס : שאלהיר.
 ז )סת:כך"טר6וי'

 אפילו דבטלה, הדין אז קליפה כדי רק נאסרה לא החתיכה אם א( :תשובה
 1 להתכבד ראוי' אינה דהקליפה משום בשר-בחלב,באיסור

 באיסור ודוקא , בטלה אינה אז, להתכבד, ראוי' היא בעצמה הקליפהובאם
 בשאר משא"כ התורה, מן נבלה נעשית קליפה דכדי ערוי, ע"יבשר-בחלב

 סז( התורה. מן נבלה נעשית אינה דקליפהאיסורים
 בזה. להקל הפלתי ודעתב(
 דוחתיכה דין דנין אין דג"כ אדם, החכמת דעת נטילה". "כדיובאיסורג(

 להתכבד"4הראוי'

 וס610)ת 03ר, ס5 טסיו כחוטת 6גכות :ני מחכרתס 560ס 6:ס . שאלהטו.
 וגכיכס, הת6ס כס )3'כות כסס 61פתס ח5כ, :) 0סססכרס

 ו6חר ד3ר, 5ס ספרס 1)6 סמ60)ת, )ס6:ס יז ס6ג:ות 0כי 6ת סחזירסו6ח"כ
 ססגי נס סיו וגתוכס 6גגות, 3תסכם סו:ון עס 5כ.כות סמ560ת 6פתס זנון6יזס

 ז ח5כ 50 ס6)סס6נ:ות
יי  לא דהאגנות משום כשרות, ודאי הן חמאה של הלביבות א( :תשובה

 של השניים הלביבות ואפילו בשר, סתשמיש בני-יומןהיו
 עם ביחד שנתערבו הליו האגנות בשני אח"כ המשאלת שאפתהשומן

 מהשני שומן של דהלביבות משום כשרות כן גם האחרים, האגנותהשבעה
 שבטל ביבש יבש כדין האגנוח, השבעה של בהלביבות בטלותהאגנות
 מינו אינו הוא שהשומן מפני מינו, בשאינו מין דנהשב לומר ואין ;ברוב
 הוי לא דהכא אינו, זה אבל ס', צריך ביבש ביבש אפילו וא"כ, חמאה,עם
 הרי דרבנן, ובאיסור אוז, של ה" השומן שכל כיון דרבנן, איסוראלא
 הן וגם להתכבד, ראויות הן דלביבות ואף 1 בטל מינו בשאינו מיןאפילו
 דהעיקר כיון מ"ש אבל עצמו, מחמת איסור הוא ובשר-בחלב שבמנין,דבר
 בלוע, רק הוא בשר-בחלב של והאיסור היביבות, של העיסה כאןהוא

 5 להתכבדש הראוי' דאחתיכת דין דנין אין בלוע דבטעם כשדות,מש"ה
ועוד

 ההלכהמקור
 דעת. והות מנד'מ, ופרי שץ,טו(
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 רוסב, בלא בחם חם כדין קליפה כדי רק הלביבות נאסרו לא שהריועוד,
 לומר, שרוצה מי שיש ואף ; יהתכבד ראוי הוי לא קליפה" ד"כדיואיסור
 קי*ל לא מ"ם סקכ"ג(, ק"הי סימן )ש"ך ס' ער אוסר שבכלי שמןדאיסור

 ואפילו , סקל"ת תנ"א, סימן אברהם )כמגן קליפה כדי רק אוסר ואינוכן,
 נאסר ועי"ז בתוכם, הלביכות את שנתנו קודם בשומן האגנות את טחו%ם

 לומר קרוב זה גם מ"מ, בעין, שומן מטעם הלביבות נאסרו וממילאהשומה
 אפשר האיה. הסניפים כל בהצטרף ולפיכך, ) בעין השומן נגד ס'שיש

 שנאפו שומן של השניים הלביבות את אפילו ברוב, בטול ע"ילהזיר
 והשאר האגנות, שבשני לביבות כמנין רק ולאסור האגנות, בתשעהאח"כ

 יז(מותר.
 האגנות השני של הלביבות את גם להתיר יש שבאמת שאומר מיוישב(

 האגנות השבעה של שומן של הלביבות עם ביחר שנתערבו שומןשל
 נתערבג אם וא"כ, )כדלעיל( קליפה כדי אלא נאסרו לא שהרי"אחרים,
 ומלבד , צ"א( )כסימן צריכות אינן קליפה ואפילו לאסור, אין הרי נודעויא
 שהרי להתכבדן הראו" "חתיכה משום לדון שייך יא בלביבות הלא~ה,
 גדויות, בלביבות דמיירי שנאמר, לא אם כידוע, אחת, בלביבה מכבדיםאין

 יהן אחת. בלביבה אפילו להתכבד הדרךדאז
 עם גם אותן מיאו יק בלבד חמאה עם לא הלביבות את אפו אם מיהו%(

 אעפ"י להתכבד" הראוי' ד"חתיכה דין בהן דדנין אפשק אוגבינה
 יט( להתכבד. ראו" הוי לא בעצמהשהגבינה

 סר6וי ד.חמיכס וין כסן רגין 6ט טרפס, ,מחלכ סכע:ו גכיכוס : שאלהפו,
 יי "לסחכבך"

 הראוה ד*חתיכה דין דנין ודאי טרפה מחלב שנעשתה בגבינה .תשובה

 רוב ויש כשרה בסיב טרפה ח?ב ערבו ואפילולהתכבד"
 אם ולפיכך מדרבנה אסור ששים, אין אם מ"ם, התורה, מן דמותרבכשרה,

 ר"חתיכה דין בוה דנין להתבבד, ראוי שיהא עד כך כל הסלב בחלקיש
 נ( להתכבד".הראוי'

 יץ כס דכין 06 טכסר4כחלכ, סכ6סרס נקיכס מר4עתידוסנכיכס שאיהט,
 ' לסתככד' סר16י'ד.חת"כס

 בסשב, בשר מ8יסור שנאסרה בקיבה גבינה העסידו אם :וושובה
 ונאסר לעת, סעת הקיבה בעור הקיבה חלב שהשההכגון,

 ?מלביהקיבה גבינה העמידו ואה"כ נבלה, ונעשה מעורה הקיבהחיב
הזה

 ההלכהמקור
 דעוב ?סף נס' עתןיח( ל', סיסן ביהורא מיע תשבת"(

  דעונ התהץ ע4 נרוך אמרי הנהותיפ( גט המע י אדמ והכסת א4ישם,יר

 מיתי. ככרתי ועיין טנדיח, פף :( רע.ו שמן טפר חתםבתשובות
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 )דאיסור עצמו, מחמת איסור מקרי זה הקיבה, נגד בהחלב ס' ואיןהוה,

 הרחויי ד"חתיכה דין בזה דנין ולכן עצמו(, מחמת איסור הויבשר-גהלב
 יא( באלף. אפילו בטלה ואינהלהתכבד",

 1טרפ0, גכ5ס קיכת כטור ס?כקיךוס חסם 3ס סיס סכותיס גכיגת : שאלהיה
 : הסוסקים מחיוקת יש זה בדין :ר:סובה י ל0תככד* כר5וי' ל*חתיכס ר'ן כס ןג.ן06

 נעיה כאיסור הוי המעמיד דדבר חדש, והפרי והיתר, איסור בעליעתא(
 שהחכמים כיון ועוד, , להתכבד* הראו" ד"חתיכה דין בזהודנין
 כאיסור הוי באיסור, היא עשייתן ותהלת כותים, של גבינותאסרו

 עצמו.מחמת
 "חתיכה דלענין יעקב, והמנחת והט"ז, חטאת( )בתורת הרמ"א ודעתק

 בלופ, איסור אלא בעין, איסור מעסיד מקרי לא להתכבד"הראוי'
 לחוש ואין , להתכבד" הראו" ד"חתיכה דין הכותים בגבינות איןילפיכך,

 הן. כשרות בהמות דרוב משום טרפה, מחלב נעשושמא
 עוד יצרף דיש משום הפסד, במקום המקילין על לסמוך יש ובודאיע(

 הראוי* "חתיכה שהיא לומר כלל שייך לא דבגבינה המרדכידעת
 כ"כ חשובה אינה כשנתיבשה ואף חשובה, אינה לחה דכשהיאלהתכבד"
 שבמנין בדבר דגם ועוד, , במנין שלא אותה מוכרים דלפעמיםלאוסרה, איל שבמנין" =דבר משום וגם י לגוף קשה שהיא מפני שביעה, כדי בהלאכול

 כב( ביוע. מאיסור ולא עצמו מחמת איסורבעינן
 ט( להתכבד. ראויו שפיר הוי טרפה חלב בה שנתערבה גבינה מיהוו(
 ס3סר, גנך ס' כס 61'ן כסר, סכ5עס 3גכיגס, סממו55ס ך6 פמט : שאלהיפ,

 06 כיכס, 'כס 5חרות פסעיך5 חת.כוק טס וכה:ר3סוכ6סרס,
 ? 5סתכ3ן" סר16" ך*חת'כס ך'ן 03ךג'ן

 מממע להתכבד שראוי מה דעיקר אמרינן, בפשטידא נם :תשובה
 בלוע ובחיסור בלוען איסור רק אין הלא ובהעיסה, העיסה,היא
 כד( להתכבד". הראוי' ד"חתיכה דין דניןחין

 06 כגו5פס, עוך כססיתס 63חרות, סגתערג0 6טורס תרכנו5ת : שאלהכ.
 1 5סתככן" 0ר15" ר.חתיכס ךין 03רכין

 אינה שהרי בטלה, באחרות, שנתערבה בנוצתה תרנגולת א( :תשוכה
 מעשה ומחוסרת שהיא, כמו האורחים לפני להתכבדראו"

 בטלה, מ"ם שנתערבה, לאהר ממנה הנוצות שהסירו ואעפ"י גדדלותקון
 נה( וניעור. חוזר אינו שוב התערובות, בתחלת כבר שנתבטלהדכיון

ונם
--=- -= 4 * פ 1 נ = 4

 ההלכהטקור
 ן *םכד( רעת. והא מנהם פהכא(

 מחסרכה( מנדים פרי עייןכב(
 דעת חותכנ(
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 מיירי דזה חדא, : טעמים שני מחמת הוי לא שבמנין" "דברונםב(
 כו( במנין. שלא אותן מוכרים שלפעמיםבמקום
 כמ1 הוי לא שבמנין" "דבר נם גדול, תקון שמהוסרת דכיוןדעוד,

 כז( להתכבד". "ראוי, מקרישאינה
 יט אחרים. בכבשים שנתערב עורו, הופשט שלא שלם בכבש הדין, וכןג(
 סגו15ת, ססרת קודס סתטןוכות טגורטס כין זס, ככ5 ח5וק ים "ס . שאלהכא.

 י כן 65מר טר כווט 65וכין
 מקרי לא באחרות שנתערבה בנוצתה דתרנגולת דאמרינן, הא :רצשוננה

 קודם התערובות ע"ד שנודע דוקא, זהו ובטלה, להתכבד,ראוי'
 לא אם אבל הכבש, שי העור הפשטת קודם או מהתרנגולת, הנוצותהסרת
 ולא להתכבד, ראוי, נעשיח אז הנוצות, הסרת לאחר עד התערובותנודעה
 ביבש, ביבש ק"ט( וגשימן כמו האיסור, את גורמת דהידיעה משוםבסלה,

 כס( דאסור. הוא, וחדין הבשול, אחר עד התערובות נודעהכשלא

 כסו5, קווס סתטווכות גורטס 06 3ין כזט ח5וק כן גס יס 06 : שאלהכב.
 ? כמו5 65מרוכין

 מרובה בהפסד אז, בשול, קודם התערובות ע"ד בנודע א( :תשובה
 דקודם הפוסקים, דעת ולצרף לצדד יש הדחק,ובשעת
 ל( בזה. עיון צריך ומ"מ, להתכבד, ראוי הוי עאבשול

 רק בברור, האיסור נודע שעא אף מקרי "נודע"מיהו,ב(
 יא( שאלה. בזהשיש

 ' 5סתכ3ר* סר6וי' *מתיכס 5טגין כקסקטיס, רגיס ס5 סדין נוסו : שאיה:נ.
 יב( בטלים. ואינם מקרי, להתכבד ראוים בקשקשים, דגים :תשיבה

 סמס ס5סס וסקויקכן טסכ3ך ככו5תן, פ?ו:!וק ו6ווזות 3עורו, כנס : שאלהכד.
 וס6כריס ג6מר 06 סגוף, כ5 ס6ר ס5 ריגו ל!:1 5סתככך,ר"ייס

 כדין כן כט5, ססכסי כ:זו ו"*כ, וס16וזות, סככס כמר כ5 "חרי נמסכיססס;ימייס
 גס "ז 6סוריס, ספכינוייס רס"כריס וכיון 5סיפך, גינו6 16 ספכינוייס,גס6כריס

 1 3ט5 "יכו וסככס ס6ווזות כסרכ5

 האווורע של והקורקבן דהכבד הדבר, דפיגינן אמרינן בזה :תשובה
 מטעם בטלים, אינם בעורו הכבש ושל בנוצתןהפטומות

 ראוי שאינו מפני בטל, שלהם הבשר שאר וכל להתכבד, ראויםדהמה
 לג(להתכבד.

שאלה
---4 -

 ההלכהמקור
 מגדים פריי( ופלתי כרתי03
 ודעת מעם טוביא( יעקכ. ומנחת רש-ל,כז(
 מנריס פרילכ( וש"ך ח-וכה(
 פצוי*, פרי ופיתי, כרתי חיט, פרי יג( דעת, הות מגדים, פרי ופלתי, כרתי:ט(

 סופר וחתם יענ-ץ, שאירת ארגוחנגת
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 ? 5סתככן' *ף16י מקרי ס5ס ככט 06 : שאלהכה.

 אפייו שלם, כשהוא דהכבש פוסקים, ועור המחבר רעת א( :תשובה
 חהיכה כל וכן להתכבד", "ראוי מקרי לא עורו, נפשטאם

 משום להתכבדן "ראוף מקרי לא חיה, חתיכה או מדאי, יותר גרולהשהיא
 חשובים. אורחים לפני מראי יותר גדולה חתיכה לתת ררךראין

 לחתוך שררך מפני להתכבר, ראוי הוי שלם כבש דאפילו הרמ"אדעתב(
 ולבשלן. להתכבר הראויות קטנות להתיכותאותו

 בבבש להקל דיש פוסקים, הרבה רעת מביא ל"א( עבסימן תורה והדעתג(
 מרובה. בהפסד עורו הופשטשכבר

 ר16י' טקלי 06 עליין. ככרקס 651 עורס, סס1ססט 3סל1ס:
 59ססככד

 דאין להתכבדן ראוי' הוי מ"מ, מעכבת, דהבדיקה לדירן, אף:
 דהוי ועור, , הן כשרות בהמות ורוב כך, כל גדול טורחבזה
 יי( שבמנין. דברגם
 2 5סטככל ר6ויס טקרי רנ5יס 16 ר6ס 06:

 נחרכו לא אם אווז, של או עגלים של רגלים או ראש א(:
 אם אבל להתכבד, ראוים מקרי לא ומעורן,משערותיהן

 ניטלו שלא אף להתכבד, ראוים חשיבי עדיין, נמלחו שלאאעפ"י
 יה( מהרגלים.הטלפים

 ורגלי דקה בהמה רגלי וכן אווו, רגלי מלבר עופות, שאר כל שלורגליםב(
 יי( ובטלים. מקרי, להתכבד ראוים אינם גסה,בהמה

 אווז. רגלי כמו להתכבד, הראו" חתיכה מקרי אווז של גףנ(
 סכט4 כפטחס 5, עריין 536 ס5ס, ס:151ט כנר סססיר1 טיגני5ט : שאלהכח. ל"

 9 5סהככך ר16י' תקרי06

 לא שהבטן אעפ"י מהתרנגולת, הנוצות כבר הסירו אם :ונשובה
 להתכבד, ראוי' מקרי מ"מ, מעיים, הבני ניטיו ולא ערייןנפתחה
 יח( גדול. תקון או מעשה מחוסרת דאינה משום בטיה,ואינה

 1 5סחככו ר*י נקרי 06 י, נ% 50 "4 : שאלהכפ,

 ואינם חשובים, אינם עופות, של ראש וכן בהמה, של ראש א( :תשובה
 יט( בטלים. ולכן להתכבד,ראוים

 חברהם שהרי מקרי להתכבד ראוי' שור, של לשוןמיהו,ב(
 ט( לשונות. בג' המלאכים אתכבר

ובאם

 ההלכהמקור
 חרם444 בדעת פוסקיםלח( טט"ט. פהיד(

 141סקיפ. וט-אלט( ארפ. זחיפח %-1,לה(
 סגדיט. 1פיי ט-ו,ט( אדפ. וחכטת ר8-א,י0
 הלף. מהיי-א השזגותה(

 אףשלם,
 שאלהכו.

תשובה

 שאלהכ4
תשובה

 נחרכהכבר
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 טרפהן ה" והראש הרחש, בתוך מחוברת היתה השור שי הלשוןובאםג(
 משום אסור, והכל בטל, אינו הראש גם או אחרים, ראשים ביןונתערב

 ולאסור הראש, שהוא חתיכה, חצי להתיר אפשר דאי אהת, נחתיכהדהוי
 מא( בהראש. שמחוברת כיוןהלשון,

 דככת, ססדך6 כל כומן שאלה5,
 ס~

 ז לסתככד ר6זי מקרי 06 סור,
 היינו, עצמה הכנתא עם הכנתא דשומן המחבר, דעת א( :תשיבה

 שכנתא מפני להתכבד, ראוי הוי לא הכנתא, שלמעי
 מקרי לא ולכן, כלל, חשיבות בה אין שומן, עם מקמח מלוי בלאלבדה

 להתכבד.ראוי
 דמקרי אפשר, שומנה, עם דכנתא דהדרא תוס', פסקי בשם הש"ךודעתב(

 להתכבד.ראו"
 בני ששאר אעם*י להתכבד, ראוף חשיבא עגל, של דכנתא הדראאבלג(

 מנ( חשובים. אינםמעיים

 1 לסת:3ד ר16י מקרי 06 ס1מן, מס כקנ!ח 16תס סממל6יס חלהולס : שואלהלא.

 שהאידנא אעפ"י דכרכשתא, המהרש"ל, בשם הט"ז דעת א4 :תשובה
 דאין כיון בטלה, מאמ במנין, אלא אותה מוכריםאין

 ושומן, בקמח מלוי ע"י אלא אותהאוכלים
 רקנית, שהיא זמן כל קמח, עם שממלאים דחלחולת מגדים, הפרי ויעתב4

 ראוי אינו ומעשה, תקון שחסר מה דכל ובט?ה, להתכבד, ראוי'אינה
 הוי והשומן, הקמח עם החלחולת את מלאו כבר אם אבל מקרי,להתכבד

 להתכבד.ראוי'
 החשיבות דכל דכיון עופות, שאר או אווז של הצואר בעור הדין והואג4

 ראוי מקרי אינו לפיכך, המלוי, מחמת אלא עצמם מצד אינהשלהם
 מג( ובטל.להתכבד,

 1 לסתככד ר16י מקרי ק1לקכן 06 : שאלה5ב.
 ראוים אינם מעיים בני שאד וכן דקורקבן, המחבר, דעת א( :תשובה

 בטלים. ולכןלהתכבד
 אווז של קורקבן דהאידנא, המהרששל, בשם הט"זדעתב(

 להתכבד. ראוימקרי
 נ"כ בו, וכיוצא )אינדיק(, הודו תרנגול של קורקבן וכןנ4

 מד( מקרי. להתכבדראוי
 כדאמרינן, להתכבר, ראוף דהוי דאפשר, בריאה, הדיןוהואד(

 *ה( וכו', ריאה, שמה גקראימה
שאלה

4ז -  =
 ההלכהמיר

 מגרים. פרימר( טטיפ ארי שאי, מתיפ(
 )גמימן שפוטח( וש-ך. פ-1מג(

 ארפ. חגמתפג( קיי"
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 06 ס5סס, ססומן מכח לכן למר6ס סגספכו 116ז1ת ס5 כנויס : שאלהלבי

 9 5ססככד ר6,ימקרי

 שאובסין מפוטם אווז של דכבד הלבוש, בשם הט"ז דעת א( :תשובה
 ודאי שבו, השמנונית מכח לבן למראה שנהפך עדבירים,
 באחרים. נתערב אם בטל אינו ולכן הוא,חשוב

 ואין פטומות, אינן של כבדים עם פטומה שי כבד נתערב ובאםב4
 שאינן האווזות של דהכבדים הדין, אן הכשרה, היא איזהידוע
 דאוים דאינם משום ברוב, דבטלים כשרים, נפשך ממה הןפטומות,

 מו(להתכבד.

 נחתך אם אפילו אווז, שומן דעוד והט"ז הרמ"א דעת א( :תשובה י 5ססכ3ו ר16. מקרי 06 1116, ס1נזן מור שאלה:לד.
 להתכבד. ראוי מקרי קטנות,לחתיכות

 דעת, והחוות והפלתי, והכרתי מגדים, והפרי הכסף, הנקודות ודעתב4
 לצלותו או לבשלו ואפשד שלם, הוא מהאווז שמפשיטין העורדאם

 לחתיכות נחתך באם אבל להתכבד ראוי מקרי אז שלם, שהואכמו
 הטיגון ואחר שבהן, השומן בשביל לטיגון רק ראוין שאינןקטנות
 נשארות והיבשות הקטנות והחתיכות לכלי השומן אתשופכים
 בכשרות* נתערבו דאם הדין ולכן להתכבד, ראוי מקרי לא זהלאכילה,

בטלות.
 ז 5ססככר ר16י' ס1. 6י מגוקרת, ס6.גס 3סר חסיכס : שאלהלה.

 מעשה היא חסרה אז עדיין, מנוקרת אינה החתיכה אם :השובה
 מקרי לא כבד בזה, גדולה טרחא דאיכא וכיון גדוך,ותקון

 יהודי, אינו לפני להתכבד היא שראוי' ואעפ"י , ובטלה להתכבד,ראו"
 מיהו, , להתכבד ראוי מקרי אינו לבדו, לנכרי רק הוא שראוי מהמ"מ,
 סברות, לשאר סניף בתור זו, סברא בצרוף רק גמור, להיתר זה לדוןאין

 מ'( להתיר.אפשי

 ו 5סתכ3ך ר16. מקרי 06 סחזס, סכ5 16וז 3סר : שאלהלו.
 דעת, והחות שור, והבכור קראקא, חכמי בשם הט"1 דעת א( :תסובה

 שעל העור בנפשט דאף ודעת, טעם טובותשובות
 תפארתה כל באמת ניטל ועי"ז "בייליג"(, )הנקרא החזה שעלהבשר-אווז

 להתכבד הראו" חתיכה דכל הוא, דהדין משום להתכבד, ראוי הוימ"מ
 ביותר. חשובה היתה שמקודם אעפאי זמה בכך חשיבות להיש

ודעת

 ההיכהפקור
 בכללים, המר אזר4 ועיין ן אדם 1חכמת ט"ז, סשן כיהודא :יע *0 מדימ. פףפ(

 בפף קכ"ח כלל ח',טערכת
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 דבשד-אוו1 ארם, וחחכמת מגרים, והפרי חדש, והפרי המהרש"ל,ורעתב(
 מקרי, יהתכבד ראוי אינו שעליו, מעורו מומשט הוא אם החזה,שעל
 וכבר החשיבות, מטנה בטלה הפארתו, וניסל ממנו עורו שנפשטדכיון
 )שקודין בירך הדין, והוא י והגון נכבד אורח לפני להתכבר ראויאינו

 להתכבר. ראוי ואינו חשיבותון בטלה מעליו, עורו ניטל ראםפאלקע(
 כוכריס ס6יכס חי גכ5 ס5 ס6כריס ס6ר כל סל דיכס מסי : שאלהיז,

 ? 5סתככד" כרה~י' *חת.כס 5כג.ןכסס~סקיס,

 "חתיכה של חשיבותה דלענין פוסקים, ועור הש"ך דעת א( :תשובה
 אמרינן, חיים, בעלי של האברים בכל להתכבד"הראוי'

 דאם המורה, עיני בראיית תלוי והכל הזמן, ולפי המקום לפי תלוידהכל
 בטל, לא אז חשוב, לאורח מקום באותו להתכבד הוא שחשוב רבר,הוא
 בטל, מ"מ חשוב, הוי אחר שבמקום אף הזה, במקום חשוב אינוובאם
 או להתכבד, הוא ראוי הזה הדבר אם המורה, אצל ספק יש אםמיהו,
 הראוי' "חתיכה של החומרא שכל מכני להקי, ,אנו הולכ.ם אז,לא

 כמו לקולא, ררבנן וספקא מדרבנן, רק היא בטלה, שאינהלהתכבד"
 לעילשנתבאר

 הפוסקים שנתלבטו מה רכל יעקב, המגחת בשם מגדים הפריורעתב(
 ב' על הוא להתכבד", הראוי' "חתיכה של חשיבותה בעניןלהזכיד
 להתכבד ראוי של חשיבותו דלענין בפוסקים, שנזכר מקום כי )א( :אופנים
 יהתכבד הוא ראוי הדבר אותו שבאם הוא, פירושו המקום", לפי תלוי"הכל
 להתכבד, ראוי אינו הזה הרבר ששם אחר מקום ריש אף הזה,במקום
 ראוי הוי הרבר ראותו ופסקינן, ראורייתא, במילי להומרא אזלינןמ"ם,

 להתכבד ראוי הוי הדבר ראותו בפוסקים, שנזכר מקום כל )ב(להתכבר.
 שיבורר עד הסתם, מן להתכבר ראוי הוי הדבר דאותו הוא, פירושוסתמא,
 היכא דברים, ובשאר , להתכבד ראוי אינו כבר הרבר ראותו הזמן,באותו

 אמרינן, הסתם, מן להתכבר ראוי הוא שהרבר הזכירו לאשהפוסקים
 שהרבר הזמן, באותו שיבורר ער יהתכבר, דאוי מקרי אינו הרבדשאותו
 ראוי פנים כל על ררבנן, ובמילי , להתכבר ראוי ומקרי חשוב הואהזה

 הב'. כאופןלפסוק

 מדיין 03 דנין 06 סגהרסקס, 16 סגחתכס לסתכגר סי6וי' חתיכס : שאלהלמ*
 1 לסתככד' סר6וי' ו,,חתיכסדין

 באלף, אפילו בטלה לא להתכבר הראוי' רחתיכה הא א( :תשובה
 או נחתכה אם אבל שלמה, היא החתיכה אם רוקא,הוא

 שנסרחה או בשול, ע"י נתרסקה אם וכן צורתה שנאברה ערנתרסקה
 הראוי' חתיכה הוי יא דתו הדין, אז חשיבותה, אבדה רכבר באופןמעט,

 או התערובות קודם נתרסקה אם בין בזה, חלוק ואין , ובטלהלהתכברן
 ע"ר שנודע לאחר נתרסקה אם ואפילו ההיתר, עם שנתערבהלאחר

 נתבחר, צ"ט רבסימן ואע"ג , ובטלה להתכבד, רצוי' הוי לא תוהתערובות,
חתיכה שי החומרא רכל כיון אבל, הוא, רכן ודאי האיסור, את גורמתדהידיעה
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 החשיבות* בטלה והרי החשיכות, מפני היא להתכבד" הראו"*חתיכה
 לגך, נתכוין אם אבל האיסור, את לבטל נתכוין כשלא דוקא, זהומיהו,

 מח( בשבילו. שנתרסק למי וכן שלו, היא אם להמרסק, התערובותאסורה

 כ,ן 5דיג6 מ15ק יק 06 5חןתס, וג6כדס נתרסקס 16 נחהכס כעגין : וחאלהלפ.
 ז כרי' וכין 5סתככך סר16י'חתיכס

 או נחתכה בענין להתכבד, הראו" לחתיכה ברי' דמי יא :תשובה
 : רבים בפרטים צורתה, ונאבדהנתרסקה

 הוח הנשאר והחלק מעט, ממנה נחתך אם להתכבד, הראו"בחתיכהא(
 ממנה שנישל במה לן איכפת לא אז, להתכבד, עדיין וראוי גדול,עדיין

 בר". ום ממנה בטל מעט, ממנה דכשניטל הדין, ובברי',מקצתה,
 שתסרה עד על", ברי' שם עדיין שנסרחה, דברי' להיפך, חלוק יש ונןק

 אם אף להתכבד, הראו" ובחתיכה כלל, לאכילה ראו" תה" שלאבאופן
 לפני להתכבד תו ראו" אינה שהרי חשיבותה בטל כבר מעט,נסרחה

 מט( הגון.אורח

 61ח*כ כסר1ת, 5חת'כ1ת סנפ5ס 5סתככל, סר6וי' 6סזרס חתיכס . שאלהמ.
 5ומל תו5ין 06 סחמיכות, כין 6מת חתיכס גתיסקס 16גחהכס
 ז ס6סורס ס'6 סגתרסקסוס"תיכס

 היתה וביניהן החתיכות, כל בין אחת חתיכה נחתכה אם :תשובה
 שזאת לומר תולין אין להתכבד הראו" אסורה אחתחתיכה

 ולפי"ז, להתכבד, יאוי' הוי לא וממילא איסור, של היא שנתרסקההחתיכה
 האיסור, נגד בההיתר ס' יש דבודאי משום מותרת, התערובות כלתה"
 בלבד שנתרסקה או שנחתכה חתיכה דאותה הוא, הדין אלא אמרינה לאזה

 הדי איסור, של היא שנתרסקה הזאת החתיכה דבאם נפשך, ממהמותרת
 שאר כל אף ואז, בס', ובטלה להתכבד, ראו" הוי לא ותו נתרסקה,היא

 היא הרי איפור, של אינה שנתרסקה חתיכה אותה ובאם מותרות,החתיכות
 תוליך אין שבהתערובות, החתיכות רוב נחתכו אם ואפיוו , בודאימותרת
 עוד כאן ואין שנחתכו, החתיכות רוב בין נמצאה האסורה שהחתיכהלומר
 השלמות החתיכות תהיינה וממילא להתכבד", הראוי' "חתיכה שלאיסור

 הנו~ארות והשלמות מותרות, הנחתכות החתיכות אלא, אמרינן, לא זהמותרות,
 אותה היח שנתרסקה שהחתיכה לומר אנן נתלה דבאם הוא, והטעם ,אסורות
 אפשר ואיך החתיכה, אותה לאסור נצטרך הרי אז, האיסור, שלהחתיכה
 שני לעשות אפשר אי וא"כ, נפשך, ממה מותרת שהיא בשעה אותהלאסור
 הוצ וזה , האיסור את בה לתלות וגם אותה להתיר - אחת בחתיכההפכים
 נ"כ החתיכות, רוב נחתכו אם דאפילו השני, הדין של גם עצמוהטעם

אמרינן

 ההלכהמקור
 מנדים. שה מפ( מגדיס 81ה מ"בר8"(
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 לומר תלינן ולא אסורותן השלמות אבל מותרות, הנחתכות דרקאמרען,
 נשכ הוי דכאן משום ברוב, מקום בכל שתלינן כדרך בהרוב, חואדהאיסור

 להתיר מוכרחים אנו הנחתכות החתיכות שהרי אחד, בנושא הפכיםשני
 זא"1. סותרין והרי האיטור, את בהן נתיה שוב ואיך נפשך", קממהמטעם
 שזה אמרינן, מקדמותו שנשתנה כל דאדרבא, משום בדבר יש טעםועוד
 וכל נשתנה, לא המועט, שהוא שהאיסור ונמצא, היתר, של מהרובהוא

 נ( פריקו. מרובאדפריש

 15פס נטעלנס ו6ח'כ סטרגנולח, ונטרשס נקוכ, סנמ65 קויקכן : שאלהמא.
 2 5חרוט עססתןגגו5ת

 שבקורקבן שומן מדמין אנו זה, דבנדון המחברנ דעת א( :ועשובה
 דוכרם ובאם הקורקבן, חבור מקום של התרנגולתלשומן

 דמילתאע וטעמא , האחרים העופות את מכשירים אז במראה, לזה זהלגמרי
 הדומה. את ממש ולראות להבדיל יכולה דהעין דאמרינן,משום

 לדמות כ"כ בקיאין אנו שאין דלפי והיתר, האיסור בשם הט"1דעתב(
 גדול הפרש שיש לא אם נונא, בבהאי להתיר אין לשומן,שומן
 לעינים.וניכר

 ברוב, בטל התורה דמן בתרי, חד נתערבו אם דדוקא ופלתי, הכרתיודעתצ(
 נתערב אם אבל השומן, השתוות של פשוט סימן על ולסמוך לצדד ישאז
 בודאי ושיודע עין, טביעת דוקא וצריך אופן, בשום יהכשיר אין בחד,חד

 בזה. כיוצא כל וכן זאת, מתרנגולת הוא הקורקבןשזה

 עופות עס סעוף 16ט1 וגתערכ סעוף, גערף גקוכ, סנמ65 קורקגן : שאלהמבי
 1 מסעופות 6חל עוף נ6כל ו6ת*כ5חריס,

 שנתערבג מהעופות אחד עוף נאבד דאם תואר, הפרי דעת א( :תשובה
 שוש ולדמות לבדוק אפשר שאי אחר באופן הי'או

 לכל הנקוב הקורקבן שומו והשוו בוונו וכבר שבעוף, שומן לשארהקורקבן
 מהסן אחד לשום כלל דומה ה" ולא הנשארים, העופות שלהשומן

 לא אבל להלכה, הוא זא וכל , הנשארים העופות דמותרים גראה,אז
למעשה.

 למעוצא. גם להתיר דנראה ל"ט( )סימו צבי חכם התשובות ודעתב(

 טלטגע 5ח1 ר6ק 1גמ65 6חריס, כנסיס ר6סי כין סנטערכ כנס ר6ס : "שאלהמט
 1 סנערף סר6ס סו6 כנס מ6יזס גולעו65

 לצואדו הנטרף הראש את הקיפו דבאם המחבר, דעת "( :תשובה
 ומכחנות דומות החתיכות ונמצאו מהכבשים, אחדשל

יפה

 ההלכהמקור
 פהשקיוג ועוד סגדיט, פרי מ-ק סהנקפ(
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 הכבשים את יהתיר וה על לסמ'ך יש אז, ובמראה, במדה*פה

האחרים
 בטל התורה דמן בתרי, חד נתערבו באם דדוקא ופלתי, הכרתיודעתב(

 זה. היתר על לסמוך יש אזברוב,
 5חריס, ככקיס ר6סי כין וגחצרכ וגטדף, כנס, כר"ס מיס נמ65 : טאלהמד.

 1 כבס מ5י,ס גווטול5

 כבש כל של השדרה בחוט לבדוק דיש והגרע"א, הב"ח דעת א( :תשובה
 שלו השררה בחוט מים בו שגמצא כבש דכל עצמו,בפני

 ותולין בראשו, מים ג"כ בודאי שיש בידוע, להשדרה, המוח מןהנמשך
 הכבשים. שאר להתיר בכדי כבש, מאותו הוא שהראשעי"ו

 עכש1 זה על לסמוך דאין ופלתי, והכרתי חדש, והפרי הט"1 דעתש4
 דנש בתרי בחד יאפשר, נ בדבר להתישב וצריך דאורייתא,ב...סור
 זה היתר על לטמוך יש בטלהתורה

 בעצמו שמכיר גברא והוא מרובה, הפסד הוא דאם אדם, החכמת ודעתב(
 את להתיר בכדי השדרה בחוט לבדוק יש אז, בדמיוגות, יטעהשלא
 והחתיכה מהם, א' של לבואר הראש את מקיף אם וכן , האחריםהכבשים
 ובלבד האחרים הכבשים את להתיר יש אז יפה ומכוונת דומהנמצאת
 ליד( יבא שלא בכדי הבקיאים, כל ויכנוף בדבר מתוןשיה"

 ח"ו.טעות
 סמחע וכיטל טרפס, סו5 סספ1ף כ16פן ככוף, סגמ65 מחט : שאלהמה.

 1 ס "חר ככוסות סכוףוגתטרכ

 הוא שהוא בו לתלות יש אז יפה, ניכר והרושם העופותאחד ש" בחללו המחט שעשה שחור וכתם רושם נמצא אם :תשובה
 ין בחד חד בתערובות שאפילו ונראה, , מותרים האחרים והעופותהנטרף
 באיסוו גם עיי' וסמכינן זה, הוא מובהק דטימן זה סימן על לסמוךנ"כ

 נא( הסורה. עיני ראיית לפי והכלדאורייתא,

-- י
 ההלכהמקיר

 שיר. ותביאות רדב"1, כשם :4דימ :-ינא(

-4ש.י4פ4ל44
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 קב.כדמן
 מס כס"תר, סגתעיכ זמן, 6'זס )6חר נותירין 5ו ס'ס 6'סור וכר - שאלהג

 ז כט51 5מלןו'כו
 לעת מתירין לו שיש רק לעולם, אינו שאיסורו דבר כל :תשובה

 יאסורה הוא, שהדין טוב, ביום שנולדה ביצה כגון,אחרת,
 הואת הביצה נתערבה דאם הדין, מחר, ליום מותרת ותהי' ביוםבו

 ונתערבה שימה האסורה הביצה היתה אם מבעיא לא אהרות,בביצים
 אפילו אלא שבמניןן "דבר גם דהוי משום בטלה, לא דודאי שלמות,בין
 מטעם באלף, אפילו בסלה אינה ג"כ טרופות, בין שנתערבה טרופהביצה

 א( מתירין". לו שיש "דברדהוי

 מ'פ גפפרכ 06 3'ן מת'ןי;', )ו סיס *דכר כטמן ח5וק יס 6ס : שאלהב.
 ' תיט 3ס6יגו מין 31'ןכמיגו

 באלף, אפילו בטל לא מתירין לו שיש ידבר דאמרינ4 הא א( :תשובה
 מין נתערב אם אבל במינו, מין נתערב אם דוקאהוח

 לו שיש דבר שהוא אף איסורין, שאר כמו בס' בטל מינו,בשאינו
 ב(סתירין.

 שוין דאם טעמא, בתר ולא שמא בתר בזה אזלינן במינו, מין ולעניןכ4
 אף בשמן, שוין אינן ואם במינו, מין הו"ל בטעמה שחלוקין אףבשמן,
 ג( בס'. בטל בסעמהששוין

 הוי זה ביו"ט נולדה מהן ואחת עופותן מיני מהרבה ביצים יש ואםג4
 אבל , הוא אהד נמי דסעם ונראה, להן א' דשם משום במינו,מין
 שיש ד"דבר החוסרא תו בהם ואין מינון אינו הוי גונא, כהאידגים

 מתירין".לו
 ססורס מן ג56ף, 6פי5ו כט5 6'גו מתירין 5ו סיס דלכל לקי*5 60 שאלה1.

 ? מדרכגן רק 16ס61,

 רבנן אבל ברוב, בטל מתירין לו שיש דבר נם התורה, מן :חשובה
 דכיון רש"י, של טעמו )א4 : טעמים שני מחמת בזהההמירו

 לנו אין בהיתר, הזה האיסור את לאכול יהי' א*שר זמן איזהדלאחר
 שבל יפי הראן, של טעמו )ב4 בהיתר. איסור בטול ע"י עכשו אותולאכול
 דומה שאינו דבר וכל מחזקו, אדרבא אלא מבטלו, אינו להברו הדומהדבר

 דומיפ הם גם והרי ברוב, בטל במינו שמין ואעפ"י ומבטלו, מהלישולחברו
 זה דומים ואינם הפכים, המה והיתר איסור שבענין כיון מ"ש לזה,זה

 שוים בהיתר דגם מחהר מתיריה לו שיש בדבר אבל בטלים, לפיכךל381
הם

 ההלכהמקור
 פהקיס4 %1ור ש-ך, ג( שס. ב( מחסהא(
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 באמת, הדין גם ולכן, זה, את זה מבטלים אינם לפיכד זמן, לאחרהם

 שדופהם מפני במינו, במין דוקא הוא בטל, דיא מתירין" לו שישד"דבר
 לזוא זה דומים אינם שבעצם כיון מינו, בשאינו במין אבל לזה, זההמ

 דבטל שפיר אתי ג"כ הראשון ולטעם נ מתירין לו שיש בדבר אפילובטל,
 ההיתר אין מינו, באינו שנתערב איסור דכל משום מינו, בשאינובמין
 כמי ודומה בו, שנתערב הדבר שם על אלא האסור, הדבר עלנקרא

 י( מתירין. לושאין
 נס 16 ן16ריית6, כ6יט1ר רק מתירין* 5ו קיס ו.ונר וין ונין 06 : טאיהד4

 ? ךרכנן63יס1ר

 דרבנזו באיסור אפילו שייך מתיריז" יי שיש ד"דבר דיז :תשובם
 באכילה ביום בו מדרבנן שאסורה ביו"ט שנולדה ביצהכגון,

 ה( מוקצה. מטעםובטלטול,

 ו ורכנן 6יט1ר 3טפק 6ף מתייף 15 סיס ו*ונו וין וגין 05 : שאיה4
 מתיריןן לו שיש בדבר החמירו כך דכל המחבר, דעת ח( :תשובה

 ספק* כשיש החשובים, בדברים דרבנן, איסורידבכל
 דאפילו כן אינו מתירין לו שיש ובדבר לקולא דרבנן ספקאאפרינן

 באלף, ונתערבה לאו, אם ביו"ט נולדה חם ספק היא הזאת הביצהאם
 אסורות.כולן

 עלי* ספק שיש הביצה באלף בטלה דאינה דהא ופלתי הכרתידעתב(
 התורה, מן דאסור שבת, אחר שהל ביו"ט דוקא, היינו ביו"ט, נולדהאם
 בספק. מחמרינן לא מדרבנ4 רק דאסור דעלמאן ביו"טאבל

 דרבנן, בספק דעלמא טוב ביום אפילו להתיר שלא אדם, החכמת דעתנ(
 גדול. לצורךרק

 אזלינן דמציאות בספק דדוקא אחרונים, כמה בשם מביא חמד והשדיק
 בעיא או דרבוותא, פלוגתא ספק כגון דדינא, בספקא אבללחומרא,

 דרבנן ספק8 ככל לקולא, אזלינן מתירין לו שיש בדבר נם אפשיטא,דלא
 לקולא.שהולכין

 ספק כטמן סנ', 5יו"ע ר6ס1ן יו'ט 3ין 5ויג6 ה15ק נס יס 06 : שאלה4
 1 ניו'ט ני5ס געוס06

 "דבר מטעם ביושט שנולדה ביצה בספק ימחמרינן "8 :תשובה
 ב* ביו"ט אבל 8', ביו"ט דוקא הוא מתירין", לושיש

 צריך אם ביו"טן שנולדה ביצה ספק בה שנתערבה התערובות להתיר*ש
 י( יו"ט. לשמחת הללולביצים-

שאלה

 ההלכהמקור
 הקי'4 סימו סלאדי, הרע'ו ו( *וסקים הרבה ה( טסלם. הפר ש*ך1(
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 6יסור ספק כו נו5ו "ח.: סיתר, חוקת 15 סיס נונר גס 06 . שאלהצ.
 י מתירי;* 5ו טיס י,,וכר יין וגיןורכגן,

 ד*דבר חומרא שייכת דרבנן בספק דאפילו דקי"ל אעפ"י א( :תטובה
 הי' שלא בדבר דוקא הוא זה מ"מ, מתירין", לושיש

 נולדה, אימת הוא וס_ק שנולדה, ביצה כגון, לכן, קודם כשרות חזקתלו
 דרבנן, איסור ספק בו נולד ואח"כ היתר, חזקת לו שיש בדבראבל
 איסור בספק אבל , מתירין" לו שיש ד"דבר דין לזה דאין אמרינן,אז

 לו שיש ד.דבר דין בו שייך מ"ם היתר חזקת לו דיש אףתורה,
 י(מתירין".

 ברוב* נתערב אם היתר חזקת לו הי' שלא דרבנן איסור ספקואףב(
 בטל, הכי אפילו מתירין", לו שיש ד"דבר דין ב" ששייךאעם"י

 בי' אמרינן לא היתר חזקת במקום אם כן' ואם מחזקה, עדיף דרובמשום
 ח( רוב. נגד שכן כל מתירין", לו שיש ודברדהוי

 ו6ח"ס וג6סר, סיתר, ס5 כרוכ סגתערכ מתירין 15 סיס דכר : שאלהרע
 כ5 גגו 6חר סיתר ס5 3רו3 סז6ת סתערוכות ג5גתערכס

 1 מתירי;* 15 סיס ו"דכר וין ד:ין כ;ק נס 06סתע/4וכות,
 ולפיכך. החמירו, לא תערובות דבשתי והט"ז, הב"ח דעת א( :תשובה

 נגד היתר של ברוב שוב נתערבה התערובות אותהאם
 דבטלה. הוא, הדין התערובות,כל

 בדבר התירו לא תערובות בג' דאפילו יעקב, והסנחת הש"ךודעתב(
 בדבר התירו יא תערובות שע"י ספקא ספק ודוקא ; מתירין לושיש
 יו שיש בדבר גם התירו האיסור בגוף ספקא ספק אבל מתירין, לושיש

 ספקזג ספק מטעם מתירין, לו שיש דבר שהוא חדש, התירו שהרימתירין*
 ט( ספקא ספק מטעם שני ביו"ט מוכן ספק התידווגם

 מסס4 6' פירס 61ח*כ סיתר, 3רו3 סגתערכ מתירין 5ו סיס וכר : שאלהפ,
 1 65 16 ומות,י, פריס", מרוכ6 ופריק .כ5 כ;ס 6מריגן06

 ביצה4 )מס' והצל"ח ס"ט(, )סיסן בתשובותיו צדק הצמח :תשובה
 לו שיש דבדבר העלו, קל"ג(, סימן )בתשובותיו יעקבוהחוק
 ואסור. פריש" מרובא דפריש "כל לומר שייך לאמתירין,

 ? 5יס מסס 6' וגפ5 סיתר, כר~כ סנחערכ מתירין 15 סיס וכר : שאלה?

 כמו דינו לימו א' נפי דאם ופלתי, והכרתי המחבר, דעת "( :תשובה
 דאמרינן, היינו חשיבותו, מחמת בטל שאינו דברבכל

 נאבד. דהאיסור לומר דתולין משום כולן, הותרו לים נפל אןדאם
ודעת

- ---

 ההלכהמקור
 ת1"ג סימן ואו-ח רצ-ג, פימן עיין ט( "ם. ח( אהרונים ועוד י!(, )שסחים יל-ח1(
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 מתיריןן לו שיש בדבר יים נפל מהני דיא אדם, וההכמת הש"ך,וועתב(

 לצורך. לאזנם
 ע5 5ס1סיף תותר 6ס מיג?, 6יט עס כיו'ט ס:51וס כי5? כס5י : שאלהיא

 1 סכי5ס 6ת 5כט5 ככדי ס' עדכחע-וכ1ה

 במין רק שייך מתירין" לו שיש ד"דבר דדין נתבאר, כבר :ת:שובה
 ולפיכך, בס', בטל מינו דבאינו מינו בשאינו במין ולאבמינו,

 בס', דבטלה הוא דהדין מינה, אינו עם ביו"ט שנולדה ביצה בשלואם
 דרבנן איסור דהוי משום ס', עד התערובות  פי להוסיף דמותראמרינן,
 דלכתחלה נבלה, בביצת הדין, והוא יהד. לבשלן אין מיהו, 1 בע:מאביו"ס

 י( יחד. לבשלןאסור
 טים ד*דכר וין 3זס דגין 06 כי1"טן סג51וס ככי5ס ה15ת סחו : שאלהיב.

 1 נ):'יין"5ו

 ביו"ט, שנולדה בביצה חלות טחו דאם מגדים, הפרי דעת א( :ו:~נובה
 ואז, אצבע, כעובי שהוא נטילה, כדי חלה מכליטול

 נטילה, כדי שיעור חלה מכל שנחתך ומה ביו"ט' יאכול מותרת תהי'החלה
 שמנונית, שום הזאת בהתערובות דאין משום הוא, והטעם ) מחריאכלו
 אחר ביו"ט אבל באפיה, נטילה בכדי סגי לכן דרבנן, איסור רק הואוגם

 דנין ואין מרובה, הפסד באין ונטילה ס' צריך התורה, מן דאסורשבת,
 למראה ורק הוא, מינו דאינו משום מתירין", לו שיש ד"דבר דיןבזה

 נטילה. בכדי סגי מרובה בהפסד ולכן, החלה, על הביצה טחיןבעלמא
 מה יגרר וגם חלה, מכל קליפה כדי דיחתוך אליעזר, הדמשקודעתב(

 בעין.שהוא
 שום בה ואין היא, כלום לאו סיכה הלא להבין, קשה זה דין ברם,ג4

 בשול, תורה אמרה רבפסח ע"א(, 1ע"ו בפטחים להדיא מוכח וכןממש,
 מתירין לו שיש דבר עדיף וכי בה, לן לית בעלמא דסיכה שם, אמרוום"מ

 עיון. וצריך י, בשול בו אסרה שהתורה מפסח מדרבנן,עאסור
 5תקע ככוי כחכסי5 כחג1ס 16 כיו"ט, ס:51ד? 3כי5: נוהכ5 5כגו . שאלהינ,

 ז מתיריף 15 סיס ו.דכר וין כזס יגין 6ס קמ6כ6,5ת
 לו שיש ד"דבר דין שייך לא מינו בשאינו דבמין אע"ג א( .תשובה

 אינה ביו"ט, ,טנולדה בביצה מאכל לונו אם מ"מ,מתירין",
 דבאם הדין, וכן ) בטלה לא עבידא, דלחזותא דכיון הוא, והטעם ,בטלה
 ג"כ תרנגולת בה שמלאו כגון, המאכל, את לתקן בתבשיל הביצה אתנתנו
 הוי לתקן, בזה זה ונותנים שני דבר ע"י שמתקיים דבר דכל בטלה,אינה
 מיהו, ) מתירין" לו שיש ד"דבר דין שייך הרי במינו, ובמין במינו, מיןכבר

בשאר

 ההלכהמקור
 סנר'ג שריי(
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 מן ששים ובעי מינו, בשאינו מין מקרי בטעם דתלוים איסוריןבשאר
 יא(התורה.

 כמין אינו הקדרה לתקן שעשוי מה דכל וסוגר, ע"ז שתולק מיוישב(
 טעמא, בתר ולא שמא בתר אזלינן מתירין לו שיש דבדגר דכיוןבמינו,
 דלא פשיטא, וא"כ, מינו", "אינו מקרי בטעם ששוים אף בשם, שויםוכשאינם

 גשם שוים שאיגם כיון ועכ"ז, בטעם, ממש ששוים מאותם הקדרה שמתקן מהעדיפי
 אלא הוא כלום לאו המאכל תקון חזותא, דבלי פסק, ולפיכך מינו, אינוהוי

 יב( בטל. ולא בעין, כאיסור זה הוי אז ותזותא, טעמא כ*ישדוקא
 ועכיו, נו'5ס6 נוסוס סנו5כ5 5סור 06 טרפס, 3כ'5ח מ5כ5 5נגו : שאלהיר.

 ' 5חזזח6 !.
 ולפיכך, ממשי, איסור שום בה ואין משהו, אלא אינה חזותא :זעשוכה

 בטל שאינו בו שמחמירים מתירין לו שיש איסור בדבררק
 איסורים בשאר אבל ואוסרת, היא מילתא דחזותא אמרינן אז באלף,אפילו

 המאכל את לבנו אם ולכה היא, מילתא לאו חזותא של חומרא בס',שבטלים
 דודאי מותר, המאכל מתירין, לו שיש דבר אינו בזה שהאיסור טרפה,בביצת

 יג( האיסור. ננד ס' בהמאבייש
 נוחכ5 ו35גו כקרוח, 3'5יס 3סרבס סגחערכס כיו'ע, סגו5ךס נעס : *אלהפו.

 ומכיו6 מי5ח6 נוסוס סמ6כ5 6סור 05 יחד, סכיכיסככ5
 52חזוה6

 שנולדה הביצה אותה כשנתערבה דאף שלמה, של הים דעת א( :תשובה
 המאכל את ולבנו כשרות, ביצים הרבה עוד עםביו"ט

 לו שיש מדבר וחזותא טעמא בהמאכל דיש אמרינן, ביחד, הביציםטכל
 הביצה מן ולא ביחד, הגיצים מכל באים והמראה דהטעם ואעפ"ימתירין,
 לו שיש דבר מסעם בתערובות נאסרו שכולן כיון מ"מ, בלבד,האסורה
 בעין, כאיסור דידהו והזותא טעמא והוי האיסור, כגוף כולן נעשומתירין,

 בטל לאולכן
 דהדין דכיון להתיר לצדד יש מרובה דבהפסד מגדים, הפריודית1(

 כל נעשו לא א"כ נבלה, נעשית ההתיכה אין משהו איסור דע"יהוא
 האיסור. כגוףהביצים

 משום אסור המאכל דלתקן הרמ"ח שכתב דמה מלאדי, הרש"ז דית9

 אלא המאכל, לתקן כדי אין בלבד זו שבביצה מיירי במינו, מיןדמקרי
 לתקנו, בתבשיל באה שהיא כיון מ"כג אחרים, דברים גם עמה שמערבע*י

 במין מתירין לו שיש ודבר התבשיל, עם אהד מין נחשבת כבר היאהרי
 בטל. לאבפינו

שאלה

 ההלכהמקור
 רעוע והה אלתי נותי יג( *-ח( )חליז עלמה של יט יגש :ט-ו. ה*"*(
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 לין כיס דג.ן 06 כ0רוס, נגי5יס 0גתפרכס טרפס ספק 50 ני5: - שאלהפו,

 1 מתירין" 5ו כי0ך.ךגר

 בכלל אינה )דאז שבורה היתה טרפה ספק של הביצה אם :רצשובה
 שאפעור אעפ"י שבורות, בביצים ונתערבה שבמנין(,רבר

 הביצים כל תהיינה ואז חודש, י"ב שתחי' או ביצים התרנגולתשתטיל
 הדי4 מ"ש מתירין", לו שיש "דבר בכלל זה הוי כן ואםכשרות,
 שנתערבה אפורה ביצה כמו בטלה, טריפה ספק של השבורהדהביצה
 לו שיש ד"דבר דין רנין אנו ראין הוא, והטעם בזה. וכיוצאבאחרות,
 פנים, כל על בודאי לבא עתיד שלו שהמתיר איסור ברבר אלאמתירין"

 עכ"פ יערב מותרת שהיא באחרות שנתערבה ביו"ט שנולדה ביצהכמו
 בלא המתיר את לעשות הדבר-איסור, בעל של בידו הוא אם וכן,בודאי,
 עוד הבעה"ב בידי ויש מעושרים, בשיית שנתערב טבי כמוהפסד,
 כיוצא כי וכן המעורב, הזה הטבל על מהם להפריש שיכול אחרטבל
 ואינו הפסד, ע"י אם כי המתיר את להביא בידו שאינו כל אבלבזה,
 מתירין", לו שיש .דבר בדין אינו פניש כל על המתיר שיבאבודאי
 דידן נדון אין - בידו ואינו ודאי המתיר שאין - זה טעם גלא גם כיואף
 בדבר שייך מתירין" לו שיש דשדבר מתירין', לו שיש "דבר בכללנכנס
 ביו"ט, שנולדה כיצה כמו מותר, יה" ולמחר אסור הוא שעכשואיסור
 דאם אחר, טעם שום בלי אף מותר נפשך ממה היא טרפה, ספקאבל

 שוןא יתברר ובאם כשר, הוא הרי כשר, הוא טרפה שהספקיתברר
 הספק זה לאכול מותר מם"נ וא"כ, מתירין, שום לזה אין הריטרפה
 שיש בדבר החמירו שלפיכך הר"ן, טעם לפי ברם, ן כשנתערב מידטרפה'

 שם דרק שפיר, אתי זה, את וה מבטיים אינם דהדומים מפני מתיריןלו
 שהביצה גליא שמיא דקמי נהי וא"כ' שמא, בתר ואזלינן הבטול גורםאיסור
 היתר שם עדיין אדם בני בלשון מ"ם, אסורה, תה" טרפה ספק שלהזו
 לא שהאיסור זמן כל עדיין, בטול לה אין ולפי"ז, שתותר, דמצפיםשלי,
 להטעם, לבא אנו סוכדחים ולכן, בטל, לא בהיתר דהיתר משוםיתברר,

 יי( בידו. ואינו בודאי, לבא עתיד המתידשאין
 63חרוש וגספלגס גיו'ט, טגעוס טרפס טפק ט5 0כורס 5.3ס : שאלהש4

 ז טההירין" 5ו 0יט ןשוכר ךין כזס וגין06

 והפרי יעקב, והטנחת חדש והפרי צדקן הצמח דעת א( :תשובה
 ודאי או טרפה, ספק של דביצה דעת, וההותמגדים

 דצריך כיון יו*ט, לענין מתירין לו שיש דבר הוי ביו"ט, שנולדהסרפהן
 הלילה4 עדלהמתין

ודשת

 ההלכהמקור
 פעאיפ4 ועור ופלתי, מרתי מחכר, הצ-א,ל(
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 ביו"ט* שנחמדה טר8ה ספק של ביצה רגם לסק"ה(, היטב הבאר ודיתב4
 והה למחר, עד להסתין צריך הי' לחוד, ביו"ט שנולדה דמשעםהגם,
 ואינו ודאי המתיר ושאין הטעם מ9ני אבל מתירין, לו שיש דברבכלל
 לקרותה שייך לא יו"ם מצד דגם כשנתערבה, ביום בו לאכלה רשאיביוו'/
 וממילא, טרפותה, ספק מסבת ודאי המתיר שאין כיון מתירין", יו שיש*דבר

 מתירין. לו שיש דבר בכללדאינה
 פ15גת6 610 16 ספק, יסי' זמן 651מר פכסו, וו6י 610 60יסה- 06 : שאלהיה.

 ?  מסירין'  לו פיס  ועולר  וין נזס רכין 6סירג11ת6,
 ראפשר מה דכל מתירין, לו שיש דבר דהוי אמרינן, בוה, :תשובה

 יק עבדינה בהיתרןלמעבד
 ש סיס *דכר ככ55 סוי 06 .סיק1", מעמס סג6מר דנר : שאלהי8.

 עמחירין"

 מותר שיה" שאפשר אע8"י *תיקו" מטעם שנאסר רבר :תשובה
 לו שיש אדבר וה בשביל נקרא לא ס"מ אליהו,כשיבא

 בטל ולכן מקולם* הדבר נאסר שלא מילתא איגלי שאז לפיפתירקן
 טק איסורים.כשאר

 סכסו זס וכתמרכ וטרפ0, מככ5ס ס610 גסר 65כ51 ס65 סכדר מי : שאלהכ.
 ? מתירין' 5ו סיס ר*רגר רין כזס דגין 06 6חר,ככסר

 מתירין" לו שיש .דבר הוי דהבשר סגדים, הפרי דעת א( :תשובה
 ואף נדרג על לשאל היא מצוה דהא נדר, איסורלענין

 מטעם וטרפה, נבלה של איסור על כלל חל לא נדר דאיסור לומרדיש
 איסורים שני מ"כע כוללן "איסור הוי ולא איסור", על חל איסור.אין
 לענין או מלקות  לענין רק איסור על חל איסור דאין אלא כאהאיכא

 מתירין", לו שיש "דבר דהוי אפשר אבלחטאת,
 עה דין הניה ס"הג סימן )בתקעבותיו איגר עקיבא ר'והגאון2(

 עיון".ב"צריך
 כיכר* 61יכו 6חריס, ככ5יס סנסערכ 6יסור, ככימס קג6סר כ5י : שאלהכח

 ו מחירין' ש סיס ר.ינר וין כז0 רלן06
 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :תטיבה

 שיש "דבר אוסור בבייעת שנאסר הכלי הוי לא דמדינפג המחבר, דעת%(
 שנאסר להכלי שיש ואעפ"י , ביבש יבש כדין ברוב ובטל מתירין",לו
 עליו להוציא וצצריך כיון בטל, ס"מ מתכות, כלי כשהוא רגעלה, עשיהיתר

 כשהמתיר רק מקרי, לא מתירין" לו שיש ו"דבר להנעילו, בכדיההבאות
 8לא זמן עוי מנילא בא לא דו:היתר כיון יעיד, נ הוצאות בלא מסרלאבא

ע"י

 ההלכהמקור
 צ"ש אמ בשם חיתר ישר פ( מנהם. %י יאג משאשס



זקב~בחן קב מימן תערובותהיכותכרר ש12
 אנפ"ש מתירק", לו שיש "דבר בכלל דחשבינן לנדרים דמי ולא ,מתירין" לי שיש "דבר בכלל זה אין מש"ה נ"כ, מעשה לעשות וצריד טורח,עא
 אבש לאתשולי, מצוה דבנדרים להכם, לשאל מעשה לעשות צריך ג"כדשם

 יי( הפסד. הצלת אלא מצוה אינההגעלה
 איסור מבליעת שנאסר דכלי ד'( בית סוף הבית )בבדק הרא"ה דעתב(

 בלא אפילו אחרים, טעמים משני בטול לו אין אחרים, בכליםשנתערב
 כשאין דוקא אלא שייך לא דבטול )א( מתירין" לו שיש "דברחומרת
 הכלי מתוך האיסור את להוציא שאפשר כיון כאן, אבל ניכר,האיסור
 הדין עיקר דהא )ב( בטל. אינו ולכן האיסור, כניכר הוי הגעלה,ע"י

 דאיסוראע טעמא דליכא משום הוא, בתרי, חד בטל ביבש דיבשדפסקינן
 כשיבשלו בהכרח הא והכא, אסור, באמת הוא טעמא, דאיכא היכא כלאבל

 איסור. של טעם יתן הלאבהכלי,
 מועט, דבר רק הוי הכלי של ההגעלה דהוצאות דכיון המהרי"ל, דעת9

 לזה, וראי' נ הוצאות להוציא שצריך בזה לומר שייך לאלכן,
 הוא שצריך אעפ"י מתירין", לו שיש כ"דבר שני מעשר חשיבשהשיס

 הוצאות. ויהוציא לירושליםלהעלותו
 כשרוצה שגתערבו, הכלים כל להגעיל צריך פנים כל דעל הט"זדעתד(

 ביבש הוא והדין ביבש, כיבש הוי זה דבר דהא מרובה, זמןלהשהותם
 שבהמשך אפשר, ג"כ והכא כאחד, התערובות כל לאכול שאיןביבש,

 כאחד. כולם בהכלים ישתמשהזמן
 בני"יומן, הכלים יהיו שלא עד לעת מעת להמתין שצריך הש"ך דעתה4

 י"( בהכלים. להשתמש יוכלואז
 אחד. כלי להגעיל דדי יעקב המנחת דעתס
 שסיד(ש בד?ייהש אח? כל4 להשליך להחמיר דיש הב"ח, ברעת מכריע הש"ךז(
 דהכלים להורות נוהגים ימעשה, לכתחלה אבל לדינא, בדיעבד וכ"זח4

 ובין במינו שנתערב בין יגעיי, מתכות, כלי כגון גהגעלה,דאפשר
 נתערב דאם כן, הדין אז בהגעלה, אפשר דאי חרס, וכלי , במינובשלא
 לחוש די שוים, מטעמים הן דהבליעות היינו, במינו, מין חרסהכלי

 בעי מינו, בשאיע ובמין לעת, מעת ולשהותו א' כלי להסירולהומרא
 כשרימן בכלים איסורין משאר איסור שבלע כלי בנתערב זה וכל כלים.פ'

 נתערב דאפילו הדין, או בשר, של כלים עם שנתערג חיב של כליאבל
 על מהני מתכות בכלי מיהו, , בןאיומו באינו אפילו בטל, אינו כליםבס'

 יט( תקנה. אין חרס ולכלי הגעלה, פניםכל
 ואי חרס וכלי הכליש את להגעיל עהחמיר דיש דעת, החות ודעתט(

 פייאם

 ההלכהמקור
 ע""י מגדיס, ומהפוי מהפר-ת נראה כןיט( ש-ד ןעיין שלמהו של ים"(
 ודלח"ו. הט-! דעחז צ-1. סיט! היו"ד חת*ס נתשובזת עייןי8(
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 שוי18 אינם ואם טיימן ממינים הן כשהבליעות מוחה ברועלה,אפשר

  מצם* להמתין צריך הכי דבלאו כיון חולביס, כלים בין בשרכבעאנלי
 סהכלהב א' להסיר צריך ואין מותר,לעת,

 ס6ר כין זו קדרס וגתמרגס כסר* 50 5קדרס חו5גת כף תמנו . סא?הבב
 גזכרו ו6ח"כ כסר, כס וכס5ו 6חת קדרס 5קחו וכ5י5סקדרות,
 י ח5כ ס5 כף כסר ס5 מסקלרוח ג6חת גכקרסתחכו

 דאעפ"י מתירין", לו שיש ד*דבר דין דנין אנו אין בזה,וזשובה
 החומרא משום מעתילעת כל בה לבשל נאסרהדהקדרה

 דמחמרינן הטעם נל דהא מותר, התבשיל מ"מ מתירין", לו שישד*דבר
 האכלנו בטול ע"י שתאכלנו דעד משום, הוא מתירין, לו שישבדבר
 התבשיל את לאכול אפשר דאי משום כאן, שייך לא זה וטעםבוהתר,

 כ( בטול.בלי

 ד.דגל די; 013 דמן 06 סגמ5ח, ככסר ס;תעיכ גמ5ח ס55 נסר . שאלהכנ
 סכסר 6ת 5מ5וח י5פסר מסוס כע5, יסי' ס65 נותירין" 5וסיס

 ? כסיתרו55כגו

 בכדי הוצאות עייו להוציא שצריך דבר דכל שנתבאר, כפי :וזשובה
 הדין ממילא, מתיריןש, לו שיש =דבר בכלל אינולהתירו,

 שאפשר ואע8יי ומותר, בטל, אז שנמלח, בהבשר רוב יש דבצם כאן,גם
 להוציא שנצרך כיון מ"ם, מתירין, לו שיש דבר הוא וממילא הבשר,למיח

 יא( מתירין". לו שיש שדבר בכלל תו זה אין מלח, עלהוצאות

 יתלק5, קסמ6כ5 כתקוס נס נותירין' 5ו סיס י"לכר דין דגין 06 : טאלהנרי
 ש 5תחר עד ימסיגו06

 להתקלקי, צתיד שהמאכל היכא דכל המחבר, דעת א( :תשובה
 לו שיש ד*דבר דין שייך לא למחר, עד יטתינואם

 לא לערב דכשתשאר בזהן וכיוצא ביו=ט, שנולדה בביצה דדוקאמתירין",
 שבאפ בתבשיל אכל מתירין"4 לו שיש ד"דבר דין שטיר שייךתתקלקל,
 מתיריוק. לו פינר ד.דבר דין לדון שייך לא אז יתקלקל, למחרישהגו

 והוא , מתירין" לו שיש דאדבר דין כבר שייך אז קצת, רק נפגםאם אכי מרובה, קלקול דוקא דבעי אחרונים איזה בשפ מביא חמד השדיב*
 יאכילהע ראוי עדיין ויהי' קצת רק יתקלקל אם דאף וסובר, חולקבצצמו
 יתקלקל שלא היכא ודוקאע מתידין", לו שיש "דבד בכלי אינופ"ם
 אצ טפי, דמעלי בתייומא ביצה כמו כך, כל משובה יה" שלא רקכלה

 מתירין. יו שי9 דברהוי
 ואינו אחרים, בבייפ שגתערב איסור, מבליעת שנאסר בכלי הדין, וכן9

ניכר
- _בב=ב=בבם _==ב-

 ההלכהמקור
 וויטקיט. מךץ כא( לאברהם חטד תשזנמב(

 חחףה
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 מאכל כמו הוי הלבון, ע"י ונפחתו לבון, הצריכים כלים יש דבאםמכר,

 כב( מתירין*. לו שיש ד"דבר דין שייך לא המתקלקל ובדברהמתקלקל,

 פיסס כסן ו)סו 6חרוח, ניליס סחי כס ני1*ט סנוגד0 נ'5ס ערנו שאלהמג
 ן מחירין" לו סים ד.דכר דין 013 דגין 306יו"ט,

 אחרות, ביצים שתי עם ביו"ט שנולדה הביצה את ערבו אם :תשובה
 ברוב, בטלה ביו"ט שנולדה הביצה אז, עיסה, בהןוישו

 אם תתקלקל דהעיסה משום מתירין", לו שיש "דבר בכלל זהואין
 זו בביצה רק ביו"ט עיסה לשו אם אבל נ למחר עד אותה להשהותיצטרך
 גזת דנין דאין דנהי הביצה כנגד ששים צריך עכ"פ גיו"ט שנולדהלבדה

 גג( צריך. מיהו ס' אבל מתירין", לו שיש ד"דברדין

 ס6יסור ס) נזמסו וסוסר כגתפרכ, מחירין )1 ס'ס ד3רי6יסור שאלהכו.
 ניכר 61'נו ככחפרוכוח, 6יסור סל כפנוו גסלט 36למסחפרוכוח,

 1 63לף 6כילו כטל יסי, ט)6 מחירין', ל1 סיס י"דבר רין כזכ רנין 06כתר6ס,

 . וה בדין ישנן דעות הרבה :רועמו1בה
 אינו מתירין* לו שיש ד"דבר דהא אר", פגי ותשובות הרמ"א, דעתאש

 האיסור ממשות עדיין שיש או בעין, הוא האיסוד אם דוקא היינובטל
 של ממשו ג"כ נקרא שוה המאכל, בו לבנו אם כן גוכמובהתערובות,

 ואין דבמל, הדין אז האיסור, טעם פליטת רק נשארה אם אבלאיסור4
 מתירין". לו שיש "דבר בבללזה

 נשאר ולא האיסור, הוסר אם דאפילו חדש, והפרי הב"ח, הש"ך דעתק
 מתירין. לו שיש דבר הוי נמי איסור של טעמורק

 דדוקא דעת והחות והפלתי, והכרתי מלאדי והרש"1 יעקב, המנחתדעתג(
 רק בהתערובות איסור ממשות שום ואין מהתערובות, ניטל האיסוראם
 הוציאו ושוב תבשיל, לתוך ביו"ט שנולדה ביצה שנתנו כנון, לחוד'טעם
 1 ומותר בטל, אז בעלמא, טעם רק בהתבשיל נשאר ולא שלמח, הביצהאת

 בעינה' וליתא מהתבשיל שהוציאוה אעפ"י בהתבשיל, נמוחה הבי?ה אםאבל
 מתירין". לו שיש ד"דבר דין לזה ישמ"מ

 האחרתים, כדעת להחמיר יש גדול צורך שאין דבמקום אדם, החכמתודעתד(
 בטל. אינו ג"כ לבד האיסור של טעמודאפילו

 חתיכוה פס סכחפרכס 'מיס, ג' חוך סודחס ט)6 כסר חחיכת : וחאלהכז.
 ס6פכר מסוס מתירין', לו ס'ס ר,רכר דין כזס רנין 606חרוח,
 1 סרחס כ)י ימיס ג' סכ3רס סחחיכ0 6ח)5לוח

 דרבווחא. פלוגתא יש זה בדין גם :תשובה
 ג' תוך הודחה שלא דחתיכה ס"ט, בסימן והמחבר נאן הרסקאדעתא(

ימים

 ההלכהטקור
 אחרוגים. אי1ח דעת כנ( תג'א( )במימן מגחם ופף אלתי, מת9ננ(
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ימי~
 הוא, והטעם לצלין שמותרת אע"ג מתירין"* לו שיש "דבר סקרי לא

 מחמת הוא איסורו אם דוקא, היינו בטל, אינו מתירין לו שיש דדברדהא
 נ' תוך הודחה שלא חתיכה כגון עצמו, מחמת איסורו אין אם אבלעצש,
 מש"ה בה, הבלוע דם מחמת אלא הוא, עצמה מחמת איסורה דאיןימים,
 , מעולם נאסרה לא דלצלי כיון כלום, אינו לצלי שמותרת ווה דבטלה,הדין

 להיות אפשר דאיך בטלה, תהי' דהחתיכה היא דמסתברא מילתא זה,ומלבד
 הנבלע הדם והרי עצמו, מהאיסור חמור יהא בו בלוע שהאיסורשהדבר
 ד,,דבר דין בו דנין היינו לא כשר בשר עם בתערובות הי' אם זה,בבשר
 הנבלע שהבשר אפשר ואיך מינו, באינו מין שהוא מפני מתירין/ לושיש

 עצמה מהדם חמור יהי'מהדם
 נם* עצמו, מחמת איסורו שאין איסור בדבר דאפילו והש"ר, הט"ז ודעתב4

 יש להתכבד הראוי' בחתיכה דרק מתירין", לו שיש ד"דבר דיןאמרינן
 מקרי אינו הבלוע דהאיסור משום בלוע איסור לבין בעין איסור ביןהלוק
 סוף דסוף בוה, לחלק טעם אין מתירין, לו שיש בדבר אבל להתכבד.רחוי

 בהיתר. לאכלו ואפשר איסור, דברהוא
 להדיא* נראה ומהרש"ל מהרא"י מדברי דם"ם, הכסף, הנקודות ודעת41

 כיון מ"מ, החתיכות, של מינו אינו הוא הנבלע הארסורדאפילו
 אינה שוב האחרות, דהחתיכות מינה היא האיסור בה שנביעדהחחרכה

 כד(בטלה.

 ססכת, קודס ~לול יין סרכס כס וסי' כעוסיס, מגכיס מ~ס ניניח : שאלהבה.
 סגוע" סיין מן כסכח לססחתס מוסר06

 1 מחירין לו סיסןכר סו" וסרי כסכח, נס
 : דרבוותא פלוגתא יש וה בדין :תשובה

 נוטף שהיין ואעפ"י היין, מן בשבת להשתמש דמותד והש"ך, הרם"א דעתח4
 בזה ואין כבר, שיצא בהיין בשבת, שנוטף היין מתבטל מ"ם בשבה,גם
 שנתערבן קודם ניכר הף לא שהאיסור מאחר מתירין" לו שיש "דברמשום
 קמא דקמא בזה דאמרינן ועודע 1 מעולם עצמו בפני יין שם עייו ה"ויא
 לעשות בסים החבית את וממלאים שלמים, ענבים מלאה חבית ובן 1טששל
 בשבת ממנו למשוך מותר היין, כל ויוצא זמן לאחר מתבקעים והענביסתפד

 שיצא היין עם ימתבטל מתערב בשבת, שיוצא יין שהמעט לפילשהות,
 כיוצא נל וכן מעולם, עצמו בפני ניכר האיסור ה" לא וי8י19,כבר,

 ישבזה.
 שהחיסור רק ניכר שההיתר במקום דדוקא דעת, והחות מגדים הפרי דעתב4

 מתירין", לו שיש "דבר בכלל הוי ולא דבטל, אמרינן אז ניכר,אינו
אבל

=====_נגנ=ע-
 ההלכהמקור

"9
 האחוחימ. כל הכריעו רכן כהב אליעזר והרמשק נ סגדים הפר ש כ.כ

 מן"ונ ופלתי בכוהי עייןכה(
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 ב,ה - וההיתר האיסור - ושניהם ניכר, הי' לא נ"כ ווהאיתר בפקוםאבל

 לא ב"כ מתירין, לו שאין ביבר דאשייו הדי4 אז ביהד, מעורביןיהעולם
 בלי הדם שיצא אפשר דאי משום דכשר דם, שרקקה ביבמה כמוגטל,

 לפי המרובה, בהדם המועט הרוק שיתבטל אמרינן לא ולכן, רוק*צחצוחי
 ביחדי מעורבין להעולם ובאו עצמו, בפני מקודם ניכר הי' לא מהם אחדשכל

 בטול. בזה שייך לאולכן
 בטולר שתלוי דבר בין לחלק נ"דג סימן יו"ד גתגינ8 ביהודא הנורעדעתג(

 בתערובות. להעולם באו - וההיתר האיסור - ששניהם 8ף בטל, דאזבטעם
 טעם. דליכאכיון

 דמעורבים הואן כן הבריאה שעצם דבר בין לחלק אחרונים, איזהדעתד(
 בדם אבל בהמרובה, המועט מתבטל ודאי דאז וההיתר,האיסור

 בדס חשיבות אין ולפיכך כ4 להיות הטבע מן דאין מתבטל, אינומש"ה ורוץ"
 הרוק. אתשיבטל

 קודם ניכר הי' ולא התערובות, לאהר רק מתחיל האיסור שאיןודוקאה(
 קודם עוד קיים ה" האיסור אם אבל רבטל, הדין אזשנתערב,
 דלא אמרינן בזה, התערובות, לאחר עד נודע שלא אלא באה,שהתערובות

 יקבטל,
 הו8 דהדין שנתערב, קודם האיסור ניכר שאינו דכל אמרינן, בלח, ויוק08

 ני( ע"ז. חולקים ויש ביבש. לא אבלדבסל,
 דכריס, 3ס5י 6ח"כ כתמרכ ס,ס וסי3ר 5חד, דכר על סכלר מי : שאלהכט,

 ז נוהירין' לו סיס ל.יכו רין כזס דכין05
 לוידי אז, אח"כ, הזה הדבר ונתערב אחד, מדבר שנדר מי :תשובה

 לשאל אפשר דהא מתיריןן לו שיש "דבר זה מקריודאי
 על לשאל שאפשר זו לוברא צריכים אנו אין זמן, לאיוה ובנדר , נדרועל

 דנדרו משום מתירין, לו שיש דבר דהוי פשיטא הכי בלאו גם דהאנדרו
 דמטעם אמינז) והוה לעולמן בנרר אפילו אלא שנדר, הזמן אותו על רקחל

 טירחא, גם בוה שיש מפני מתירין", לו שיש "דבר מקרי לא נדרהשאלת
 לטאל פצוה שיש ספני מתיריןן לו שיש "דבר מקרי כן דאעפ"יקמ"ל,

 מק בנדרים. להקב"ה ל" ניח8 דלא נדרו,על

 דין גזס רלן 06 מ5וס לדכר סו6 וסגור 5חך, סר3,י סגדר מי : שאלהל*
 ? תתירין" לו סיסי.ד3ר

 "דבר בכלל זה אין מצוה דבר בשביל דבר מאיוה נדר אם :תשובה
 אינו וגם נדרו, בהשאלת מצוה אין שהרי מתיריןן לושיש

בהתרה
----- 

 ההלכהמקור
 ופוסקיפ. הרפיא כח( אער. עמודי ת"ינות ג"ם דעזד שדי בז( צ-ב(, )סיסן מנדים פףנמ
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 ג"ב לאתשולי* מצוה דליכ8 דבר, מחיזה צרה בעת בנודר גם ובן ,בהתרה
 יס( מתירין". יו שיש "דבר הוילא

 גס6ר 6ח'כ סוגר ונתערג כקונס, חכרו ט5 וכר 6סר 6מו . שאלהלא
 הזה הדבר הוי לא דבר, איזה חברו על אוסר כשאחר :תשובה י מתירין' 15 סיס פד3ר סוי 06וכריס,
 כיון עליו, שנאסר לחברו מתיריןק לו שיש "דברשנתערב
 י( לשאל. בידו שאין ספני מקרי, בידו" הוי "לא הנאסר,דלגבי

 נס6ר 6ח"כ סזס סוכר ונחערנ דכר, 6יזס 65ט5 ס65 סגסכפ מי : שאלהלב.
 ש מתירי;' 5ו סיס ו,דכר וין כזס רגין 06וכריס,

 : הפוסקים מחלוקת יש זה בדין :תשובה
 דדוקא מאהבה, ותשובה ק"י( )סימן יעקב בית ותשובות הרמב"םדעת8(

 דהוי אמרינן, אז הנדר, עי לשאל היא דמצוה דבר, אתה עלבנדר
 לאתשולי, מצוה שום דליכא בנשבע, אבל מתירין", לו שיש *דבר הנודרלנבי

 יא( מתירין' לו שיש ודבר הוילא
 קל"אא )סימן יעקב והחוק פסח( להלכות )בפתיחתו מגדים הפריודעתב(

 מתירין". לו שיש "דבר נמי הוי שבועהדלגבי
 דכר גחערכ 6כי5ס, 31סעח 1556, ל6כו5 חכרו 6ח סזיתן מי : שאלה לנ,,

 ע5 5סוסיף 5סמומן מוחר 06 י3ריס, כק6ר ע5יו, גררסחכרו
 ז ס' פוסחערוכוח

 הוא דהדין מינו, בשאינו מין נתערב דבאם אמרינן, בזה, .תשובה
 ס', עד התערובות על להוסיף להמזמן אסור אז, בס',דבטל
 יי( איסור. מבטי הוי לחברודמ"ם

 ו חסיס מקמח גור ו6ח'כ ספוריס, כקמח מעיס קמח גתערכ שאלה 5ר,-י
 "דבר דהוי תם"זג סימן פסח )הלכות חיים המקור דעת א( :וזשובה

 נדר. משום הנודרן לגבי מתירין" לושיש
 באה דהתערובות משום מתירין", לו שיש "דבר הוי דלא הגרע"א,דעתב(

 האיסור. חלות קודםלעתם
 סיורי תסגב13 כררו, יתיר ס65 נס3פ 61ח"כ ,ין, מחכימ סגורמי

 ז מתיריף 5ו סיס .ונר זס סוי 06 6חרח, כחכיתקגקן
 יג( מתירין". לו שיש "דבר הוי הנודר דלגבי אמרינן,בווג
 06 כפסח, חמן כגון וג6סר, 6ח"כ 1ח11ר מתירין, 5ו סיםוכר
 ' מקירין" 6 סיס .דכרמקןי
 מתירין". לו שיש "דבר מקרי בפסח דחמץ הרמב"ם, דעתא4

דעת

 ההלכהמקור
 מגדימ. פיילב( פ"קים ישי ק*ג, ייהקי תותב8(
 קך"אג סיפו יעקב חוק תשובהעלנ( אכרהם בוית חץ"עטת הגדע*א,ט
 סהשניהב עף ישראל ותפארת חמר, שדי עיעלא(

 שאלהלדנ

תשובה
 שאלהיו.

 שובהת
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 הבא בפסח יחזיר העבר, הפסח אחר שניתר דהחמץ דכיון המרדכי,דעתב(

 מתיריל" לו שיש "דבר מקרי לא מש"הלאיסורו,
 סוברים והגרע"א, ביהודאן והנודע מגדים, והפרי והש"ך,המהרש"לג(

 מתירין". לו שיש "דבר מקרי בפסח דחמץכהרמב"ם,
 *דבר מקרי לא בפסח דחמץ המרדכין כדעת הכריעו הפוסקים רובאבלד(

 יי( מתירין". לושיש
 5ו סיס .רכר לוקרי 06 6חרת, כתכו6ס סגתערג חךס, 50 6יסור : שאלהלו.

 9מתירין"

 התירה לא שהעומר החדשה, התבואה היינו, חדש, של באיסור :השובה
 כויי התירהו כבר שהעומר אחרת בתבואה שנתערבהעדיין
 לה( מתירין". לו שיש "דבר דהוי מודיםעלמא

 3קין, סנזרפו חטיס סייגו, ספסח, קוךס סגתער3 חרס ט5 6יסור : טאיהלח.
 סגזרפו חטיס סי3ס עס 0גתערכו סתירס, 65 סעכרססעימר

 ו5תתו סו5ת קמח מסס עסו ו6ח"כ סתירס, ככר 0עכר ססעומר :קודס.כחורף
 1 מתירין" 5ו סיס ד"דכר ךין 013 רכין 06 סחטיס,6ת

 התערובוח את לאכול מותר חדש, באיסור הנזהרים לאותם אפילו :השובה
 *דבר מקרי בפסח דחמץ שסוברים להפוסקים אף פסח,קודם

 הישן, ברוב החדש נתבטל הלא חטים, עדיין כשהיו שהרי מתירין" לושיש
 אין מתירין" לו שיש "דבר חומרת ומשום ברוב שבטל ביבש יבשכדין
 ישסרו הפסח וכשיגיע כחמץ, הם הרי נלתתו דהחטים כיון שהרייחוש,
 חמץ תערובות דרק היתר, להם יה" לא הפסח לאחר וגם בפסח, חמץבדין

 יי( בעין. חמץ לא אבל הפסה, לאחרמותרת
 וכ5י כ55 ספסו כ5י סךכר 6יטו 5מכור ו6פסר סנתבט5, 6יסור : שאלהלפ.

 1 מתירין' 5ו סיט ל.ר3ר דין כזס דנין 06טורח,

 הף דלא פפיק והוא בזא, קינות דעות פביא חסד השדי :השובה
 מתירין". לו שיש"דבד

 ססרכר 5זס סוטר 65 536 65חריס, ססותר מטירין 5ו סיס דכר : שאלהם.
 1 מטירין' 5ו סיס ר*ך3ר וין כ(ס דגין 06 פ5יו,נ6סר

 לו שיש ד"דבר דעת, והחות מגדים, והפרי הרם"א דעת א( :תטובה
 האדם לאותו דוקא הותד כן אם אלא מקרק יאמתירין"

 האדם לאותו לעולם באיסורו הדבר נשאר אם אבי הדבר, זה עליושנאסד
 מתירין"ן לו שיש ודבר מקרי לא זה לאחרימן שמותר אע"ג עליו,שנאסר
 ומותר לעולמן לו אסור דהתבשיל הוא דהדין במזיד, בשבת המבשלכגון,

לאחרים

 ההלכהםקור
 אליטשו רמשק מ"דים, פה יה( יעקג חעק וטם-ז, תם-ז פש:י או'ח, אברהט, סגן יקלד(

 אחדויטג אטה דעת לו( והרשב-א הרסב-םב"ס
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 דירידי', הדין, אז בשבח, הזה המאכל נתערב ובאם שבת, בפוצאייאחרים
 ולפיכך, מתיריןן לו שיש "דבר בכלל המאכל אין לעולם, הואדאסור
 הוי דלדידהו אסור, לאחרים אבל בטול, כדי יש אם מיד, מותרלדידי'

 מתירין". לו שיש"דבר
 התבשיל אותו נתערב אם דדוקא מלאדי, הרש"ו וש"ע אברהם, המגןודעתב(

 לו שנאסר הארם לאותו מותר או שבת, ימוצאי בשבתשנתבשל
 לו, גם אסור בשבת, התבשיל בנתערב אבל מתירין, לו שאין כיוןלעולם,
 שדבר הוי ג"כ המבשל לגבי האחרים, לגבי מתירין לו שיש דבר שהואדכיון

 מתירין". לושיש

 קג.מימן
 3ססיחר, 5פנס עעס כוחן וס6יסור 3סיסר,  טלסטי3  ונר*5יסור : שאלה18

 י סתערו3ות 6ת 16סר06
 טעמו אין ואפילו ההיתר, את פוגם שסעמו דבר-איסור כל :תשובה

 אלא ומושבח, מוטעם הוא עצמו שבפני היינו, בעצם,פוגם
 א( התערובות. דמותרת הדין, אז התערובות, אתשפוגם

 6פי5ו 3ס5'ס ס6'גס כך3ריס נס 5סגס' טעס ו"נוהן וין מין 06 : שאלהב.
 ' ס5סס חסי13ת מחמת563ף

 שאוסר בדבר-איסור רק שייך יפגם" טעם ד"נותן דין אן :תשובה
 חשיבותו, מחמת בטל ואינו שאוסר בדבר אבל סעם,משום

 שיש ורבר חי, בעל שבמנין, דבר להתכבד, הראוי' חתיכה ברף,כגון
 וכיוצא בפסח, חמץ כמו במשהו, שאוסר דבר*איסור גם וכן מתירין,לו

 בתחלהו שהיו מכמות בעצמם פגומים אינם דאם הדין, אלה, בכלבווע
 אפילו בסלים אינם מ"ם התבשיל, את שפוגמים אעפ"י גסרחו, שיאהיינו,
 נפגמו אם אפילו בתחלה, שהיו מכמות מעצמם נפגמו אם אבל ,באלף
 ברוב בטלים גתבשלו, אם ואפילו שלהם, חשיבות בטלה מועס,פגם

 נתינת אחר הולכים אנו אין האלה החשובים הדברים בכל שהריבעלמא,
 לה בטלה הרי פגומימן עצמם הם ובאם שלהס, החשיבות אחר אלאטעם

 ג( ובטלים.חשיבותייהו
 שלהם4 הקלקול לענין האלה החשובים הדברים כל בין חלוק ישמיהגב(

 מ*ט* שנולדה, משעה ומאוסה פגומה היתה דאפילו הדי4דבבר",
כשנתקלקלה

- -נ -  -

 ההלכהמקור
 יעקב. הוק הזשובהז דעח, חות טגד'ם, פרי ש"ך, פ*ז, ים"א, *( פ"ני.א(
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 שנסרתה, היינו, בתתלה, שהיתה סכמות5שנתקיקלה
 תו קצת, נסרחה אפילו להתכבד, הראו"ובחתיכה
 ראוי אם מתירין, לו שיש ובדבר , ובטלהפקרי,
 כעפרא הוא אז אדם מאוכל נפסד ואםבטל,

 ג( רובבלי

 סתערוטח, 6ת י6סור סל5 ככדי פגוס לסי1ת ס6'סור 5ריך כמס עו : שאלה4
 סוכר, 6ת ל5כ1ל קן 6דס סק כ עד לגמרי פנוס סיסי' 5ריך05
 1 מ1עטת נפנימס 6פיל1 די15

 : ודעות פרטים הרבה יש זה בדין :תשובה
 היתרן ברוב בטל דהאיסור באופן מהאיסור מרובה הוא ההיתרדםא(

 אין דהאיסור הדין, אז כעיקר, טעם של איסור רק נשאר לאוא"כ,
 את שוב אוטר אין קצת* פוגם הוא אפילו אלא לגמרה פגום להיותצריך

 פוגמת אינה בת-יומא שאינה קדרה שהרי זה, ידבר וראי' 1התערובות
 4( אוסרת. אינה בת"יומא שאינה דקדרה חז"ל אמרו ואפ"ה מעט,אלא

 או מההיתר מרובה האיסור של צירו או האיסור של ממשואםב(
 סותר דאין הדין, אז מחצה, על מחצה הם וההיתר האיסוראפילו

 למאכל כלל ראוי יה" שלא עד היינו, לגמרי, פנום האיסור שיהי'עד
 ה(אדם.

 שנפל כגון, בלבד טעמא אלא כלל איסור של מסשו שם איןיבאםנ(
 הרוטב, מן וזרקו האיסור את והכיר רוטב, מעט לתוך גדולאיטור

 וההיתר מרובוע הוא האיסור אם אפילו אז, האיסור, של טעמו רק כאןואין
 י( קצת. כשפוגם ג"כ מותר מועט,הוא

 שהאיסור באופן אפילו מותר לגמרי, האיסור נפגם דאם דאמרינן והאד4
 דאמרינן ההיתר, לתוך האיסור כשנפל דוקא הוא זה מההיתר,מרובה
 שנתערבו או האיסור לתוך ההיתר נפל אם אבל בטל, קמאדקמא
 י( הרוב. יהי' שההיתר דוקא בעינן אז, אחת, בבת וההיתרהאיסור

 ראוים שאינם ויתושים זבובים כגון מעיקרא, ופגומים המאוסיםודבריםה(
 תין כשנתעדבו, א"כ, נסרחו, בשלא עייהם לקו ואפ"ה כלל,לאדם
 ח( כבעין. הוי בההיתר,רוב
 בשל האיסור דגוף שגתבאר מה דלענין וסובר, שחולק מי ישאבל
 בההיתיע רוב שיש דאף לומר, סברא יש מועטת, בפגימה אףברוב

 תערובות ע.י המאכל שנתרבה בזה יותר נהגה האדם לפעמיםמ"מ,
האיסור _ _ 4_ ------ -

 ההלבהכקור
 מחבד1( אהרונים. הדבה דעתגן

 רעת חותו( 1פוסקיס סחנרד(

 מנדימ. פריח( וש"ך. רמ"א מחבי,ה(

המכהו
 1 חשיבותה בסיהכבר
 להתכבד ראוי'אינה
 יא ודחי קצת,עייין
 אפילו ובטלבעלמא
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 שטל וכיק קצת, שפוגם האיטור של טעט עקי ספסיד שהוא ממהפיסור,
 שהוא מפני כעיקר, טעם לוסר בזה שייך שאין מפני הוא, ההיתרסעם
 מרבוי יותר נהנה הוא באם אבל, מהטעם, הנאה לו ואין לפגס,טעם
 לו יש כבר הלא הפגם, של הקלקול על מקפיד ואינו המאכלןכמות
 דבאופן הדין, ולכן, זה(, שייך לא ויתושים בזבובים )ומיהו מהטעס'הנאה
 שלא לגמרי פגום שיהי' עד בההיתר, רוב שיש אף התערובות אסודהזה

 ס( כלל. אדם למאכל ראוייהה

 דמותר דאמרינן הוא נמחה, האיסור אם דדוקא אחרת, דעה יש יעיד"
 י( מינו. בשאינו במין ס' צריך אג קיים. האיסור אם אבלבפוגם,

 6פילו טותר 6ז ס6יסור, עד 3סס'5ך רוכ יס ו6ס ל6טר'גן, 60 : שאלהשף,
 סזטן, כל ססטרוגות 6ת לפטס ס6יסור 4יך 06 טועטת,כפמטס

 כתה~תי, ססכיח 06 6ף לכסוף, גסיגס ג'כ לי 16 לוק6, סוף ועומתת5ס
 י לסיסךוכן

 : הפוסקים מחלוקת יש זה בדין :תשובה
 בההיתר רוב יש אם סגק קצת דפוגם דאמרינן דהא הט"ז, דעת48

 ועד מתחלתו הזמן, כל מוגם האיסור אם דוקא, הוא האיפורןנגד
 נסך יין של חומץ יין כגון, בתחלה, משביח האיסור אם אבלסופון
 את להשביח הוא החומץ )דטבע והשביחם, צוננים, גריסין גבי עלשנפל

 אעיג התערובות, ונאסרה חמין,( גריסין ופוגם צוננים, כשהפאנריסין
 נחסרה דכבר כיון מ"כע החומץ, ידי על ונפגמו הגריסין את הרהיחדאח"כ

 שתפסל עד להיתר חוורים שאינס איסורין שאר ככל הי8 הריחתערובות,
 מדרבנן, ואסיר כלבג מאכ"לת שיפסל עד שאומר מי )ויש חדם,מאכילת
 נשל מתחלה אם שכן1 וכל לבטלו, החיסור נגד בההיתר ס'וצדיך

 אסור. דודאי והשביחו, נצסננו ואח"כ ונפגמו, רותחין, לגריסיןהחומץ
 שהשביח, אחר דוקא אסור השביח, ולסוף מתחלתו דבפוגם הש*ך, דעת42

 שאפשר אף הגריסין, אח עדיין צנן שלא כגת שהשביח קודםאבל
 יאכלן. מותר פוגם הוא דעתה דכיון מותר, מ*משישבית,

 בעודנו אף אסור להשביח, להאיסור שאפשר דכיון חדשן הפרידעת2(
שנוס.

 אדם של שדרכו כגון, להשביח, עומד רק דאם ופלתי, הכרתיודעתז(
 דרכו אין באם אבל ואסור* כמשובח, כבר לי הוי הגריסיןן חתלצנן

 מותר. אזיהשביח,
 גו וכק 06 5סנס, 651 5טכח 65 טטס, כותן ס6יכו י3ך64יסהי .שאלהה.

 1 לפנס* טעס ד"כוהןיין

 2 הפוסקים מחלוקת הוא זה דבר .ון4ובה
דעת

ב_=-[ב=ם

 ההלכהמקור
 **מ4 בלל '*קנ, מנחת י( ה*ן_ר( )בפוק הר-, דעת והיא פחברןפ(
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 ל8 טעם, נותן שאינו דדבר דעת, והחות מגדימו חהפרי הש"ד דעתחש

 לבטלו, ס' וצריך אסור, שנמוח, הנשה גיד כגון, ל8גם, ולאלשבח

 לשבח. טעם כנותןדהוי
 לפגם. טעם כנותן דהף להתיר, חדש הפרידעתב(
 מהור, אז האיסור, נגד הרוב הוא ההיתר דאם ופלתק הכרתידעתג(

 בלבד. טעמו אלא שם האיסור גוף שחין אף אסור, לאוובאם
 דבר הוא דאם לחלק, אדם והחכמת אליעזר, ודמשק יעקב, המנחת ודעתק

 לשבח לא טעם, נותן אינו זה בתבשיל שרק אלא בכלל, טעם לושיש
 שאינו טעם הזה הדבריאיסור נותן דם"ם דאסור, הדין, אז לפגם,ולא
 אפילו אוסר ואין כעץ, זה הרי כלל, טעם לו ואין שנתיבש דבר אבלפוגם,
 טעם נותן ואינו כעץ, שהוא דאעפ"י הנשה, מגיד חוץ האיסור, גוף נמוחאם

 הכתוב. מגירת נמוח, אם אוסר מ"םכלל,
 ז ממכיח 5ע פונס 06 ס61 וספק לסיהר, סכפל וכר-6יסור : שאלהג

 48 פונם הוא אם ספק שהוא דבדבר חדש, הפרי דעת א( :חשובה
 אסור הוא אז תורה, איסור הוא דאם הוא, הדיןמשביח,

 בההיתר רוב שיש כיון במינו, מין הוח או דרבנן, איסור הוא ואםמספ*
 ולקולא. דרבנן, ספקא ל" הוי האיסור,נגד

 דאפשר האיסור, הי' סה יודעים אנו אין אם דדוקא אדם, החכמתדעתב(
 ספ9 בין ומחלקינן ספק, דהוי הדיה אז בהתבשיל, לפגם טעםשנתן
 בכלל, לפגום בטבעו וה דבר אם ידוע אין אם אבי דרבנן, לספקדאורייתא

 ספק. מקרי ולא ידיעה, מחסרון ספק דהוי אמרינ4אז
 06 ככימיס, לפנס ספס נוחן וסיין גסך, מיין סכלועיס נסמיס : ,8אלה4

 ז ~סתכס*ל סכסעיס 6ת לתתמ1תר

 ובתבשיל4 בבשמים - בשניהם לפגם טעם נותן נסך היין אם א( :תשובה
 ואע"ג בהתבשיל, אותם לתת מותר לכתחלה אפילואו,

 וגם היתרא, הם דתביין לומר, יש מ"ם אסור, לכתחיה לפגם ט*םדנוהן
 טעם. יתנו לאבתבשיל

 אג משביח, הוא ובתבשיל בבשמים, רק לטגם טעם כותן נסך הייןאםב(
 התבלין, כל נגד ס' צריך וחין הבלוע, נסך היין נגד ס' צריךבדיעבד

 אף בתבו8יל התביין את לתת אםור לכתחלה אבי נבלה, התבלין נעשודיא
 לכתחלה. איסור מבטלין דאין משום ננדן, ס'שיש

 קסן בה*סד אז, לפגם, ובתבשיל בהתבלין לשבח טעם נותן נסך היין ואםק
 יח( מהאוטר, חפר הנאםר דאין מטעם ס', צריךאין

שאלה

 ההלכהמיר
 פהש ,ףש(
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 5פנוס 5כדו כ6יס~ר כח ו6ין סיתר, ס5 תכ:י5 5תור 5רסור )פן . שאלה4נ
 6ת ספסייע כתכס'5, -כ סנוע, 6חר דכר ע'י 656 סתכסע6ת

 ז 5פנס' טפס ד.גוחן ד'ן כוס ר:ין 06 סתכסי5, 6ח 5פגוסס6.סור
 אלא התערובות את למגום לבדו באיסור כח אין אפילו 8( :תשובה

 כגון, לפגום, שמסייע בתבשיל שמעורב אחר דברע"י
 המלח ואלמלא ותבלין, מלח בו שיש היתר של לתבשיל איסורשנפל

 הדין, מ"מ, התבשיל, את לפגום בהאיסור כח הי' לא שבתבשיל,והתבלין
 בהתבשיל, האיסור שנפל בשעה להיפך, וכן , מותר פוגם, הוא דהשתאדכיון
 את לפגום בהאיסור כח הי' ולפיכך ותבלין, מלח שום בהתבשיל היולא

 בהאיסור כח הי' לא כראוי, בהתבשיל והתבלין המלח היו אילו אבלהתבשיל,
 כעיקר"1 "טעם תו בו שייך לא מוגם, הוא מיהו דהשתא כיון מ"מ,לפגום,
 הי' אם אפילו אלא עוד, ולא , ומותר השתא, בתר דאזלינן הדין,ולכן

 בהתבשיל שיש האחר הדבר ע"י ועכשו משביח, הי' בהתבשיל לבדוהאיסור
 יב( מותר מ"מ פוגם,הוא

 נרגש יהי' ידם שעל בכדי תבלין או מלח להתבשיל לתת אסורמיהו,ב(
 יג(האיסור.

 יש התבשיל, את שישביחו ותבלין מלח אח"כ ולתת ס', עד תחלהולהוסיףנ(
 יי( לכתחלה". איסור "מבטך משום בזה ואין להיתר,לצדד

 וסדין כסתכסי5, 5פגס טפס גהן וס6יסור 5סיתר, סגפ5 6'סור : שאלהפ.
 כס סגתכס5ס סקדרס ס5 ויגרי ס61 מס סתכסי5, ונוותיסו6

 9סתפרוכות

 הפגום דדבר היא, הפוסקים דסשמעות יעקב, המנחת דעת א( :חשובה
 עיון". ב"צריך והניח ג"כ, הכלים את אוסר אינומעיקרא,

 לפבם טעם נתן האיסור דאם הוא, דהדין דאע"ג אדם, החכמת דעתב(
 כן שגם לתבשיל אפילו אסורה הקדרה מ"נג מותר, התבשילבתבשיל,
 שמשביח. איסור דבר בה יבשל שמא דגזרינן מטעםפוגם,

 ו6ח"כ סתכסי5, וסותר סכקורס, כתכסי5 5פנס טפס סגהן 6יסור :  "עחלהי
 סך6סון סס6יסור כזס, תכסי5 5עת :ופת תוך קורס כ6ותסגס5ו
 1 5סכח טפס ססגי כסתכסי5 נותן כקורסכגכ5פ

 ס' בו הי' לא אם נאסר, השני דהתכשיל הדין, בזה, א( :תשובה
 נגד אבל המדומע, שיעור ערך לפי הרא,צון האיסורנגד

 התבשיל נעשה לא פגום דהי' דכיק ס', להיות צריך אין בקדרה הבלועטי
 טו( נביה.הראשון

ואפילו
%

 ההלכהמקור
 והנרע-א. מגדים פרייד( *8קשג חי ח4ף אעינ(

 רעהג ושת ו-ך, רמ-א,או( 84לוא4 יהתי'י44
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 התמשיל של פינו שה" שני, תבשיי אחשכ קדרה באותה בשלוואפילוב(

 ננר השני בהתבשיל ס' להיות צריך מ"מ כלל, טגם דליכאהראשון,
 לשבת טעם שנותן דכל המדומע, ש-עור ערך לפי הראשון,האיסור

 אסור. הו8 השני,בתבשיל
 6ממ 5תכסי5 הנסי5 ס6יתו גפ5 61ח'כ 5תכסיל, פניס :ור 5 גפל שאיהי44 ס"

 1 5סכח ס61 ס6יסורססס

 יפנם, טעם בו נתן שהאיסור תבשיל מאותו נפל אם :תשובה
 השבי ובהתבשיל לשבח הוא האיסור ששם אחרלתבשיל

 לשבח האיסור ננד רק שניה בקדרה ס' צריך אין בעין, האיסורהי'
 "( בה.שנפל

 ו06"כ סתערוגותן וסותרס גתכ0י5, 5פנס עעס סכתן 6יסור שאלהיב.
 50 ריכס ס61 מס 6חרת, כקררס ססי0רס, סתערוכות 16תסחמנוו
 ז ססגי'סקירס

 בקדרח נתבשל לפגם טעם שנתן עצמו האיסור אפילו :תשובה
 שנתבשל התבשיל את רק חממו השנ", זו ובקדרהאחרתו

 5 האיסור נגד ס' וצריך אסורה, הזאת השנ" הקדרה מ"ש האיסור,בו
 יאסור ואיך באכילהן מותר השני' בהקררה שחממו שהתבשילואעפ"י
 התבשיל הותר דלא כיון מ"ם, בה, שחממוהו הקדרה את היתר שלתבשיל
 הלא ולקדרה, לפגם, טעם בו נתן שהאיסור מפני אלא האיסור, בטולמטעם

 י"( הקדרה. אסורה ולכן מועיל, כגםאין
 5פנס, מסס כו וסכתן 6יסור כו סנפ5 סתכסיל 6ת נכף גמיו . שאלה"נ

 סש 016ס תחכו 61ח"כ ספגומס, מסתע,יוכות סכףוג6סרס
 ויגס מס כן, גס ססנ. סתכסי5 06 פונס ככף סנכ5ע 6יסור 161ת1 סג.,305סי5

 ז ססני' סקררסס5
 ששים בה שאין אף התבשיל. כמו מותרת השנ" הקדרה א4 :תשובה

 שנותן פעמים ג' כאן דיש משום שבכף, האיסורנגד
 סעם נותנת הכף בהכף, טעם נותן הפגום התבשיל - דהיתראפעם"

 יט( פגום. האיסור ועדיין לי;קדי-ה, השני והתבשיל השני,בהתבשיל

 מהיפ ובכל דהיתראע נ"ט פעעים בב' דדי חרם, דבכלי לצדד, יש מיהוב4
 י( לכתחלה. דהוי אפשר בהגעלה,דאפשר

 ספפ ו4"כ כוסוכ0, 6יסור כס סנפרו פ"י תח5ס סג6סרס כף : שאלהיר.
 סיכער 6זלע 536 תכסי5* גס 0יס סכי' 5קדרס סכף65וחס

 ז סמל' י*קורס 50 ריסם מס ססר', סכקדרס 05כסי5 פונס כסכףסנכלפ
חשובא

4 4 ש- א = = 2 -

 ההלכהמקחא
 גיש יהחו4שק "ח לדיגא מיהק ל-ב. כלל מותו א"9ר "( ט-1 יז( טגי". פייא(

 מנרש. שיי כ( ארם. חכמת הכמף, נקודהז רמ-א,ש(



 125 סנ וקמכיהן קנ סימן תעריבית לכח'פר

 הקדרה או, השגי התבשיל את פתם הכף של האיסור אם :תשובה
 טעם נותנת דהכף נ"טו בר נ"ט דהוי משום מותרת,השנ"

 ועדיין השני', בהקדרה סעם נותן השני וחתבשיל השני,כהתבשיל
 אח"כ שנתבשל מה אוסרת ואינה שתרת, הקדרה ולכן הוא,היתר

 י4( בהקדרה. טעם נתנה שבכף איסור אותו אפילו אם זו,בקדרה
 ז סכלי 6ת 6:סך 6סכ55, ר6י ו6יט נ55, טעס מתן ס6יגו נוע5נט, פנוס כס61 דבר*6יס:ר : שאלהנטו.

 בה שמתיכין יורה כגון, כלל, טעם נותן שאינו דבר :תשובה
 המאכל את לא אוסר, אינו הדבורים, רנלי שם ונמצגודבש
 בב( הכלי. אתולא

 ג53ם 3סר עס סכתכס5 16 3ןייומו, 3כלי64יסהך סגתכסל ד3ס : שאלה8ה.
 1 5פגס טעס טתן ס:י 306פין,

 לפנם. טעם נותן דהוי המחבר, דעת א( :תש1כה
 הוי מרובה בהפסד דדוקא אדמן והחככת הדם"אדעתב(

 לפגם. טעםנותן
 אסור. מרובה בהפסד דאפילו הט"ו,ורעתג(
 הבל, ידברי מעד(, )שקורין מדבש הנעשה ובמשקהד(

 ומסריחו. פוגםהבשר
 % ככסר, כתנס5 61ה"כ כןייומו, 3כ5י64יסור טכת3ס5 זית סמן : שאלהט.

 י 5פנס טעס נ:סןסוי
 לפגם. סעם נותן הוי בבשר זית דשמן המחבר, דעת א( :תשובה

 חי שמן בין משביחן בבשר זית דשסן פוסקים, ועוד הש"ך דעתב(
 שיוק.ובין

 בכלי-איסור נתבשל זית רהשמן בודאי ידוע דאם אדם החכמתודעתג(
 נותן בשמן ושמנונית דבשר אסור, אז בשר, יס נתבשל ואח"כבן-יומו,

 שנתבשל זית שמן סתם ומ"נע , מבושל או הי שהוא בין לשבה,טע4
 למה חיישינן ולא בן-יומה אינו הוא כלי דסתם מותרבכיי-איסור,

 הוא. לפנם טעם נותן ודאי דזה חזיר, בשר בושמערבין
 כג( לפגס. טעם נותן הוי ומלח, )צוקער( נופת עם דםד(

 עגתכס5 טרקס נסר : שאלהטל
 גיק"

 י 5פנס טפס טסן סוי 06
 טעם נותן דהוי מודים עלמא כולי גיי4 טרפה בשר :תשובה

 פר(לפנם,
שאלה

.=-  
- - -  ההלכהמקור

 ודעוש טעם ט:גבג( דעוב וזיה אלתי, כרתי פ"גנא(
 רמ-אבד( וחסקים. רט"אכב(



והמאחי קכ מימן תערדביתהיכיתכרר ו26
 ו 5פנס טפט טמן סו. ,ם כיין, ככתכ:5 ::61 ח5כ . שאלהיפ.

זז

 כק לפגם. טעם נותן הוי ביין טמא סלב :תשובה

 2 5פגס טעס גומן סוי כיין ח5כ 06 :שאלהכ.

 לשבח, טעם נותן הוי ביין דתרבא מגדים, הפרי דעת א( .תשובה
 אסור.ולכן

 דתרבא שאול, והיד שבת, והתוספות ביהודא, הנודעודעתב(
 ומותר. לפנם, טעם נותן הויביין

 כמייות6, מ5כ 50 ככף וסניסו כן-יומו, כ0ר 0ל נ:לי :נ0לו יין . שאלהכא,
 ז' ? 5סגס :טס גומן סוי06

 פוגם דבשר משום מותר, דהמשקה ביהודא, הנודע דעת א( :תשובה
 לערב שלא בכדי לאסור, יש הכלים אבלביין,

 הכלים.פליטות
 מותרים4 ג"כ דהכלים אפרים, והבית דעת החות ודעתב(

 וגפ5 6חרמ, 5קורס סיין 6מ עירו ו0וכ כיין* כגמכק5 כ0ר : שאלהכב,
 2 ח5כ00

זי  בשלו אם אבל בחלב, בשר משום נאסר היין דאין הדין, בזה, :תשובה
 ט( החיב. נאסר ס?ב, הדאשונה בקדרהאח"כ

 כסמכ0י5 גומן סקורס 50 1ס6.סור 6.סור, כקררמ מכסי5 כס5ו : שאלהוכג,
 סס6יסור כזס מכס.5 סז6מ כסקורס 1503 ו6ח"כ ג0כח,טעס

 2 5פגס טעס כו גומן סקךרס 50סר06ון

 חמוד הנאסר ד"אין הסברא משום מותר, השני התבשיל :תשובה
 מ(מהאוסר".

 1 גן-יומו 6יגו גקר6 מ6.מתי 6ימור, כו סכמ5ו כ5י : שאלהכד.
 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :תשובה

 בו בשלו אפילו תבשיל, ביא אחד לילה שעבר דכל ור"ת, רש"י דעתא4
 פוגמת, לילה דלינת משום בן-יומו, תו אינו בבקר מיד בערב,אתמול
 צורה. עינור מקרי לילה דלינת בקדשים,כמו

 שהה שלא זמן וכל מעת"לעת, הכלי שישהה דצריך הד=י,ודעתב(
 וכן 1 בן-יומו נקרא עדיין האיסור, בו שנתבשי אחרמעת-לעת,

 לדינא.עיקר
 בו הבבלע והאיסור לפגם, טעם דחשיב לן, קיימא בןייומו, שאינו כלי וכלג(

 אח"כ. בו שנתבשל התבשיל את אוסראינו
שאלה

ז--  4 ו8 

 ההלכהמקור
 אשיפ. בית כ0 א*רימ. וכית צ-ק, צמה מגדים, *ויכה(

 ח1לקעג רש י-ה(, )סימן שאול נגעת תשובותכז(
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 י 5כתח5ס13 5כסי מוחר 06 5פנס, סמס כוחן דסוי לקי'5 3ן-יותו, 60יגו כ5י : שאלהכה.
 איסור, בו שנתבשל בכלי היתר שום ?בשל אסור יכתחלה, א( :תשובה

 סלב בכלי בשר לבשל או בן-יומו, אינו הוא שהכליאעפ"י
 ספק רק בתחלה זה בכלי נתבשל לא יאפילו נ איפכא או בןייומו,ופאינו

 יט דרבנן.איסור
 האיסור של השמנונית כל ממנו וסרה יפה, מודח ה" הכלי אםובריעבד,ב(

 רסתם יפה, הודח הכלי רבוראי אמרינן, כלים )ובסתם בגהרבוק
 מודח הי' שלא ירוע א"כ אלא נקיים, המה מסתמא בהם, שמבשליםכלים
 בשול מזסן לעת מעת שעבר אחר תבשיל, בו בשלו ראם הריה אזיפה(

 אבל י לפגם טעם נותן דהוי משום מותרן השני התבשיל הראשון,האיסור
 נגר ס' וצריך נפגמה, שלא איסור כחתיכת הוי פניון על טח שומן הי'אם

 מה אלא אינו רהפגם הוא, והטעם 1 מועט דבר רק דהוא אע"ג איסור,הבעין
 כט( הקדרה. פני שעל מה לא אבל בקדרה,שנבלע

 שאינו בהכלי בדיעבר בשלו יאפילו וסוברים, שהולקים פוסקיםויש5(
 ג'נ שעליו שהשומן לפ* מותר, גיב הכלי, את שהריהו קורםבן*יומו
 י( נפגם.נקרא

 ק- 6יט ס61 וסכ5י 6יס1ר, 13 סגתכס5 3כ5י חריף יכר נ50ו : שאלהכה
 ? חריף סרגר 50 ריכו תסויותו,

 דבר בו שיש תבשיל בתשיומא שאינה איסור בקדרת בשלו אם :תשובה
 הדין, אז בזהו וכיוצא תבלין, או חומז, או פלמלין, כגון,חריף,

 התבשיל הרבה, נרגש שטצמו מהרבר-חריף גרול חלק בהתבשיל ישדאם
 הבלועה השמנונית את ממתיק החריף שהדבר מפני הוא, והטעם ,אסור
 במרוכה מלח או תבלין רכו אם וכן נ בסכין כמו ישבחו לי' ומשויבהכלי,
 אפילו אסור לסלב, ונתן מבשר או איסורן מאייה בתייומאשאינה

 יא(בריעבד.
 תעת- סכ5י 0סס 61חשכ חריףן רגר 50 6*סור 3ו 0כחכ50 כ5י . שאלהכג

 2 סריף וכר ק6ינו סיחר 50 תכ0י5 13 1נ50ו5עת,

 הראשונמ החריפות ראין מותר, השני דהתבשיל אמריק, בזה, :תשובה
 יב( לשבח. השני להתבשיל לי' משוישבכלי

 טעת-5מת 0עגר ו6חר חריף, ר3ר כזייולוו כטר ק5 3כ5י נס5ו : שאלהכח.
 ו ח5כ סזס כסכ5י כ50ו כסי, כו ;כ50ותסזמן

תשובהזז
- - - - -

 ההלכהמקיר
 ופ34 רמ-א לא( ומהריכ"ל מהרשר"ם תשבא בשם הניע-אנה(

 וש'ר רמ-אלב( אזסקים: ש'ר יס"א,כח(
 הבית4 )בחשרת רשב"אי(

 שאלהכג

תשובה

 שאלהכח.
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 מוסן המעת-לעת תוך נתבשל חלג של שהגבשיל "ע"נ :תשובה

 מבשול מעת-לעת ששהה כיון מ"ס, הי,", הדברבשול
 גוף את מוציא החריף דהדבר ואע"ג סלב, של התבשיל פותרהבשר
 מן בהכלי עתה שנבלע דמה שרי, מ"מ לשבח, הבליעק את ועושההטעם
 מעתאלע תוך שחממו מים נבי והרי קלושן טעם רק אינו התריף,הדבר

 ט( נ"ט". בר "נ"ט מטעם מותר הכי ואפילו לשבח, נמידהוי

 ס)ופת"5עפ וכתוך 3ן-יההו, ס6יכו 6יסיר ס5 גכ5. חריף וכך כס5ו : שא*הכפ.
 ס6יסור* מכסו5 תעח-5עת 65חר ססו6 סח,ייף, סדכר כס51ס5
 ? סיתר ס5 תכסי5כס5ו

 לאחר נתבשל היתר של שהתבשיל דאעפ"י הש"ך, דעת א( :1זשובה
 כיון אסור מ"ם האיסור, בשול מזמן לעתמעת

 איסור. בקדרת  שנתבשל החריף הדבר של המעת-לעת בתוךשהוא
 קשן בהפסד דם"ם אדם, והחכמת שבת, והתוספות ופלתי, הכרתי ודעתק

 הכי, ובלאו האיסור, מגוף בלע לא היתר של דתבשיל כיון להקל,יש
 1בל איסורין, בשאר נביה" נעשית "חתיכה אמרינן לא הפוסק-םירוב

 בלח. לוושבן
 ז סף יס 06 16 חריף, 5רכך פגוס דכו כפ5 06 ססק : שאלהל,

 חדא" ספקא, ספק מטעם מותר דהתבשיל אמרינן, בזה, :תשובה
 ועוד, ס' יש שמא ועוד, הריף, לדבר נפל לאשמא

 ולא חריף, דבר הוי בגמ' המוזכר חלתית של קורט דוקאשמס
 יי( בגכיוצא

 חרי, וכ,י ס5 6יסור 13 סגתכס5 מזמן 6חת סגס מ5יו ספנונ5. סאלהלא.
 ' סיתר ס5 תכסי5 13 5כס5 נוותר06

 כבר איסור, דבר בשול מזמן חדש ייב עליו שעבר בלי :ועשובה
 אם ואפילו בו, שנתבשל התבשיל של הלחלוחית כלכלתה

 1 היתר דבר בו בשלו אם בדיעבד מותר חריף, דבר של איסור בובשלו
 בו השתמשו אם בדיעבד מותר חדש, ישב לאחר חמץ בכליוכן

 יח(בפטח.
 .סיין. סמסקס 3סן כסותיס פ6ר45ין ס5 55וחי,ת )וגכר. ק:ס 6' : שאלהלב.

 ז כסן 5סססמס מוחף 06 סגס, ח5. כמו סנכרי כסן סכתמסו65
 שמחפיר מי דיש אע"ג אותו, מזניחין אין להקל, בזה המורה :תשובה

 מ'בע קכ"ב(, סימן בפ"ת הובא ביהודא, )הנודעבזה
 הצלוחיות של תשטישן דרוב משום חומרות תרי להחמיר איןבפארצליין

 רק בהן שותים אין פעמים דרוב שני' בכלי רק הוא האלה פארצלייןשל
המשקה

 ההלכהמקור
 ה51קץ. ויש צני, הכם לה( בפת'חתו ס.-'ם פר' יר( ארם וחכמה ש-ךלנ(
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 דעה יש מעולה דבפארצליין ושוד, , בנות-יומן חינן הן מם קשי,המשין
 יס דיעבד. הוי דזה קנה, כבר אי ובפרט להקל, יש לכ4 בולע*דאינו

 ג5י 16 מתטת כ)י נין נן-.ומו, ס6ינו כ)י )עלן ח)וק* יס 06 : שאלהלנ
 ן 1חרס

 כלי או מתכות כלי בין חלוק דחין מגדים, הפרי דעת א4 :תשובה
 מרובה בהפסד ואפילו בן*יומו, שאינו כלי לעביןחרס,

 איסור רק בו נתבשל אם אפילו בן*יומו שאינו חרס בכלי להשתמח4חסוד
 דרבנן ספקא מעת-לעת לאחר אמרינן ולא תורה, איסור ספק אודרבגן,
 לאחר עד נודע ולא טרפה, בספק מיהו, , בא גלגול דע"י כיוןלק~א4

 השובים. בכלים לצדד ישמעת-לעת,
 כיון מתכות, בכלי דדוקא יעקב, נחלת תשובות בשם יעקב המנחת דעתק

 בן-יומו, שאינו כלי לכתחלה אסרינן או בהגעלה, תקנה ל"דאית
 מעת-לעת. לאחר הכלים מותרים ולכן כדיעבד, דהוי חרס כליפשא"כ

 להתיר יש גדול הפסד דבמקום אומרים דיש ארם, החכמת ידעתס
 ונ"ל, כדיעבד, דהוי משום מעת*לעת, אחר בו להשתפח4 חרסבכלי
 לא אבל ע"1, לסמוך דיש אפשר להתיר, צדדים עוד שישדבמקום

 הכי.בלאו
 סנייין, נגי ס' סי' 06 ספק ויס כן, וכס)וסו גקרוסו מ)6 גסר : שאלה5ר.

 9 סכקר 6ת 60:)1 )6חך סו נוועו)6

 ספק באן דאין דכיון מותרים, דהכלים צדק, השערי דעת א4 :וושובה
 על אותס מעמיד'ן אנו מעת*לעת, לאחר והוי הכלים, עלרק

 מדרבנן. רק אסור הוא שבשלו דדם כיוןחזקתם,
 להכשיר אפשר לאכול, בשו עוד נשאר אם דאף )בתשובותיו( הגרע"א דעתב4

 בספק אף מעת-לעת לאחר מרובה בהפסד נורע בלא הכליםאת
 תודה.איסור

 רק הוא הספק אם ובין בשר, עוד יש בין להלק שחול הדברי ודעתנ4
 הכלים4על
 זס, 6מר גזס 16 ימר, גו סנתנס)1 וח)נ מנסל ג)וע ססו6 כ4 : שאלהלה.

 מורן מ"ימתי ירקות, 16 מיס זס גכ)י סוחמו 61ח"כ נכ)ס,ונעסס
 )מטס רי 06 )פנס, טעס )טתן כסכ)י ר~כ)ומ טהסג טיסי' 5עלן סמעת-)עת,06
 סמעת-)עת 6מ )חסוכ ~יכיס 16 ע5מו, ס6יסור כסו) מזמן סמעס-)עת6ת

 ו סמש חמוס מזמןו1ק6
 נעשית "חתיכה בה דאפרינן דבדבר-איסור המחבר, דעת א( :השובה

 היתר, דבר בו נכנס המעתילעת תוך דאם הדיןנבלה",
נעשה

 ההלכהמקור
 רעח. טעם טבל0

9פיר2
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 דלכולי וחלב, מבשר בלוע שהוא זה כלי וממילא, נבלה, כלו הדברנעשה
 איסורים, משאר אפילו בלוע אם או נבלה", נעשית "חתיבה בזה אמרינןעימא

 הדין איסורים, בשאר גם נביה" נעשית "חחיכה דאמרינן דסובריםלהפוסקים
 רק כאילו והוי נבלה, המים נעשו מעת-לעת, תוך מים הזה בהכלי חממו דאםהוא
 המים, לחמום מעת-יעת לשתות הכלי צריך ולכן, האיסור את בו בשלועכשו

 לפגם" טעם ל"נותן נחשב יהי' בו שהבלועלענין
 דוקא, זהו אבל נבלה", נעשית "חתיכה דאמרינן דאע"ג הסמ"ק,ודעתב(

 עם אחר לכלי נבלה שנעשתה הזאת התערובות נפלה שאםלענין
 מ"מ אבל התערובות, כל נגד ס' השני בהתבשיל להיות דצריךתבשיל,

 גוף שאין כיון המים, מחמום מעת-לעת להצריך האי כולי מחמרינןלא
 בהמים, נמצאהאיסור

 ו6חרי גכלס, וגע0ס 13, סכ0כסלו וחלכ מכטר כלוע 6100 כלי : טאלהלי.
 0הין 60ינו0י 0יס, כו סומ0ו 60יטור, כסול 0זנון לילססעכר

 גחסכ יסי' כו ו00כלוע כן-יו0ו, ל6יכו כחסכ סכלי סיסי' לעג'ן ס0ע0ילע06,0
 ו לפגס" סעםל.כו0ן

 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :רעשובה
 האיסור בשול בין לילה עבר דאם מגוים, והפרי והט"ז הרמ"אדעתא(

 בשול בין לילה עבר אם גם, וכן המים, חמום ובין בשר-בחלבשל
 שהה רק אם היתר, של לתבשיל המים חמום בין או חלב, לבשולבשר
 המעת-לעת בתוך שהוא אעפ"י הבשריבחלב, בשול מזמן מעת-לעתהכלי
 נחשב בו הבלוע והאיסור בן-יומו לאינו הכלי נחשב מ"מ המים,מחמום
 ספקא, ספק משום הוא, בזה רמקילינן והטעם ן ומותר לפגם", טעם"לנותן
 דסבר, כסמ"ק, הדין ושמא פוגמת, לילה דלינת כמ"ד הוא הדין שמאחדא,
 הפוסקים. רוב כדעת המים, מחמום מעת-לעת יהיות צריך לילה, עבריח אפ אבל , האיסור מבשול רק המים מחמום המעת-לעת את מחשבינןדיא
 והחכמת והגרע"א, דעת, והחות ופלתי, והכרתי חדש, והפרי השיך,ודעתב(

 ג,,מום בשר-בחלב של האיסור בשול בין לילה עבר אם דדוקאאדם
 המים את חממו אם אבל האיסור, מבשול במעת-לעת סגי אז,המים,
 בין לילמ ששהה אעפ"י האיסור, מבשול לילה שעבר קודם הזהבהכלי
 ח?ב, לבשול בשר בשול בין לילה וישהה או היתר, של להתבשילמים
 לענין המים, מחמום מעת-לעת להיות וצריך המים, חמום מהני לאאז

 אמרינן האיסור, שנפגם קודם המים שהוחמו דכיון בן-יומו אינו הכלישיהי'
 נבלה. נעשה ג"כ המעתילעת בתוך שנכנסדההיתר

 ישהה דהכלי דוקא, היינו הטעם, את להפיג גורם דהלילה דאמרינן,והאג(
 לז( היוס. אור עד השקיעה מתחלת הלילה כל בשול שוםבלי

שאלה

 ההלכהמקור
 ופלתי. כותילז(
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 ו מרוכס כספסד כזס )סק5 55רל יס 06 : שאלה5ז
 הפוסקים דכל בסלב, בשר דבאיסור דעת, החות דעת א4 :תטובה

 בזה להקל אין נכלה", נעשית ד"חתיכה דין בודנין
 מרובה. בהפסדאפילו

 הוהמו דאפילו להקל צד יש מרובה דבהפסד אדם, החכמת ודעתצש
 המעת-לעת את מונין דאין האיסור, מבשול המעת-לעת תוךהמים

 בחלב. בשר איסור בליעת מזמן רק המים,מחמום
 ח5כ, כו כט5ו סכסר, מכסו5 5.5ס סעכר 61חר כסר, ככ5. נס5ו : שאלהלה.

 יד ' תכסי5 כו כס15 סכסר, כסו5 מזמן נועת-5עת51חך

 הסם"ק לרעת אף דוה מרובהו בהפסד אף להתיר אין בזה, :תשובה
 יה( לילה. לינת מהני ולאאסור,

 5עכין 6יסורין, 5ס6ר כסר"כח5כ 6יסור כין ח5וק ים 06 שאלה:למ,
 מעה-לעת וסס"ת )ו.ס, יד 5חנווס ס6'סור כין 5י5ס5.גת
 1 6יסורנוכסול

 דאם בסדב, בשר באיסור כמו הדין נמי איסורין בשאר :תשובה
 מים, בו חממו ואח"כ איסורין, משאר איסור בכליבשלו

 או למים איסור בין לילה לינת )א( : תנאים ב' אותם ג"כ בו שיהי'צריך
 איסור, מבליעת שים מעת-לעת הכלי ושישהה )ב4 , לתבשיל מיםבין

 , נבלה נעשים בו שהוחמו המים ול9"ז, נבלה", נעשית "חתיכה לןדקיימא
 האיסור, מבשול מעת-לעת שיש כל הפסד, במקום איסורין, בשארמיהו,
 היום, בחצי בהכלי נתבשי האיסור אם כגון, ביניהם, לילה כלל הי' שלאאף

 נמי היום, חצי לאחר נתבשל היתר של והתבשיל הלילהן בחצי הוחמווהמים
 הסמ"ק דעת מצרפינן וגם מרובה, בהפסד נבלה נעשה לא נלח דלח מטעםשרי

 לס( הציסור. מבשוי אלא המים מחמום המעת-לעת את מחשביןדלא

 סיוס, ח)כ כ1 סכס)ו ס5י : שאלהם.
 ועכ,-

 כסר, גו כס5ו ו5מחר 5י)ס, ע1.5
 ע מעת*לעק )6חר ככר ס61דד 06 יווע61ין

 חדא, : ספקא ספק מטעם מרובה בהפסד להתיר יש בזה, :תשובה
 לילה לינת שמא ועוד, המעת-לעת, לאחר זה ה"שמא

 פ(פוגמת.

 כס)ו סנועק-5עת וכתוך 5.5ס, ע1.5 ועכר נג5י, כסר כס5ו : שחלהמא.
 גס סכס5ו ע5נוס טקורס ט" ז6ט 06 ילומ ו6ין חלכ,כו

 וכסריד6תמע
תשובה

--

 ההלכהמקור
 וה כעבין צ*ד, פיפן הפבחך *מר בסשרי ועיין , 18טקים חער פ-ז, י*( סגדים4 *ףלה(

 ארס הכמתמ(
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 מרובה, בהפסד להתיר, יש ג"כ בזה, א( :תשובה

 הקודמת. בתשובההנוכר
 סמבינן ספק, דבכל הגרע"א, וכתבק

 פוגמתע לילה דלינת ר"ת,סברת
 לילה דשלינת ספק מצרפיק לא תורה, איסור בספק מיהו,48

 מא( לספק-ספקא.פעמת".

 כסר, סזס כסכ5י כם15 5י5ס ע6חר 6יסור, כזימ ט53מ כ5י . שאלהמב.
 כף כו ץס 5סיהר, סכסר גפ5 61ח"כ סצסר, וג6סר ס'* ס"651
 ? נוג6 ככס6י מקי5יגן 6י סכסר, כ5 נגך 651 ס6יכערנגד

 בשחר נבלה* נעשית ד"חתיכה אעם*י להחמיר, נראה בזה, :השובה
 דליגת ר'ת דעת צרוף יש וגם מדרבנן, רק היאאיסורין

 יילזע לינה על בזה סופכין דאת משום להתיר אין מ"ם פוגמת,לילח
 לענין וש4 שבקדרה, הבלוע האיסור לענין רק היא לילה לינת שלדהקולא

 הסם8ק4 שכתב ככמ עצהאיסור

 ככנ* סודחו 06 וסמק, יחד, וסיחר 6יסור ס5 כ5יס סודחו : שאלהטג*
 ומנר נסמיס, פ5רמ סיל סיחיי % 16 סני, ככ5י 16ר6סין
 ? 5.5סמ5יסס

 עהנשה4 1ע84וי והכל* מרובוע בהפסד להתיר יש בוה, :וששובה
 סג(יגעילו.

_-4ש448ששי-

 קר.מימן
 ז כיכס ס5ח 16 כ5ח, מסכס5 סיכם 06 :שאיהא.

 שמכר פפני ביבש, הלח ולא בלח, מתבטל היבש איןתשובה:
 וזה לח, הוא שוה 8צמו, בפני וההיתר עצמו בפניהאיסור

 למשקה שנפל שרץ ולכן ; הבטול מהני הפליטה לענין ורק יבשןהוא
 כיון באלף, אפילו בטול לו אין לבררן, אפשר שאי דקות לחתיכותונחתך

 5 בפינון אלח תקנה לזה ואין המשקה, בתוך ניכרות הדקותשהחתיכות
 וכיוצא נמוחימן וגריסין עדשים כגון, עב, במאכל השרץ נתערב אםאבל
 וחי המאכל, כמו נחתך או נמוח השרץ דאם הדין, אז עב, רוסב דהויבוה,
 ביבשן יבש כדין או ביח, לח כדין או בטול, לוה יש ביניהם, להכיראפשר
 דקות, לחתיכות נחתך והשרץ לח, רוטב שנעשה עד כך כל נמוח המאכל אםאבל
 8זע

 ההלכהמקור
 מגדיש 8ה מג( חג בדק מסתפק מ~ים השרי %( פדש שייש(

 ספקיס8ק4מט8ם

 58 פרובהבהפסד
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 הן השרץ של הדקות החתיכות שהרי באלף, אפייו בטול שם 8ץאז,
 כשר בשר גם בהתבשיל יש אם מיהוו , בלח יבש כמו והויניכרות,
 יש או לזה, זה בין להכיר אפשר ואי השרץ, כמו דקות לחתיכותשנחתך

 ח( מהשרץ. יותר הוא הבשר אםבטול,

 ס61 טתן 16 מ0כימ, סו6 06 לחומז, 16 ל0כר 0גפל עככר : שאיהצב
 י 5פנסטפס

 עכברא ובין דדברא עכברא בין לחלק, המחבר דעת א( :תשובה
 שלחן על הוא שעולה כיון דדבראן דעכבראדמתא,

 דאולי ספק, יש דמתאו עכברא אבל משביח, ובודאי בטעמו, הוא טובשרים,
 בשכר נמצא הוא אם מ"ש מאוס, עצמו שהוא ואעפ"י משביחהוא

 וספק משביחן, העכבר המשקין של חריפותם דמפני אפשר,וחומו,
 לחומרא.איסורא

 וביו דדברא עכברא בין חלוק דאין אדם, והחכמת הששך ודעתצ4
 מוכח4 דמש"ס משום, דיניהם, בכל שוים וזה וזה דמתאעכברא

 לפגס. טעם נותן הוא אם לן מספקא נמי דדבראדבעכברא
 מס קלס, כססו6 מקס וססירוסו חהומן, 5סכר 0גפל עכגר : ש4יהג.

 ' סמסקין 50ויכן
 בהמשקה נכבש לא והעכבר צונן, החומץ או השכר ה" חם :תשובה

 ממשקה, מותר אז ??ם, כשה" מהמשקה והסירוהו מה,לזמן
 בתוכו שהה והעכבר צונן, שהי' אפילו או רותח, ה" המשקה אםאבל
 ונעשה שנמוח ובין זלם, מתוכו שהסירוהו דבין הדין, אז כבישהוכדי
 ששים שיה" ידי על נימר ממשות שום מסגו נשהץיר ולא משקיעכצלו

 והוא דקות, לחתיכות העכבר נחתך באם אבי, 1 העכבר נגדב"היתר
 או עב, במאכל החומץ או השכר שגתערב כגון לסננה אפשר שאיבענין
 ולא איסור של בממשו יפגע שמא דחיישינן, בטול, שס 541ן אסורןהכל

 ל8י4ר נחשבת הי8 ניברתן האיסור של קפנה חתיכה שכל דספ4תרירגיש,
 ג( בטול. לז" ואין בלה, יבש כמו והוי עצסו,בפגי

 2 גחומן כגי0ס 0'טר ס61 כמס : שאלהר.

 פשמ*לית הוא בחומץ כבישה דשיעור הש"ך, דעת 48 :תשובה
 בהומץ. כמבושל דהוידוקא,

 בעכבר דדוקא יהוד4ע לחם והבית ופלתי, והכרתי חדש, הפרי דזתב4
 סתסן בחומץ בכבוש ל8 אבל משת-לעת. שיה" ספק מטעםמקילינן
 כבוש. הוי שהוא בל אפילודבחומץ,

 לאלק דעוג והחות מגדים, והפרי תמשצ( )סימן אברהם המנן דעתג4
בין

 ההלכהמקור
 אאקים מחגר ב( הדונ ארי פ'1, שן
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 כדי הוא כבישה דשיעור אפרינן, חזק דבחומץ חלש, וחומץ חזק' חוסץבין

 האיר. עלשירתיח
 וירתיח. האור של שיתן כדי בחומז לפולם לההמיר ופלתי, הכרתי ודשתד(
 ס% ונין למסק'ן, סגפל סרכיס מסמוכס סמן כין ח5וק יס 06 : שאלהה.

 ' למסקין טגפלו6יסוריס
 של שרץ בין בזה חלוק דאין חדש, והפרי הט"ז דעת א( :חשובה

 ובין למלקות בכעדשה ושיעורו דמטמח שרציםשמונה
 שאי רק האיסור, שניכר זמן דכל הוא דהעיקר אלא איסורים,שאר
 בפני האיסור שיבא לחוש ויש במשקה, שנתערב כגון לברר,אפשר
 בשאר וגם האיסורן נגד ס' יש אם אפילו הכל, אסור פיו, לתוךעצמו

 שיעור דחצי משום אסור, מכזית פחות דגם לוה, לחוש ישאיסורים
 עא שרי התבשיל, כמו ונעשה האיסור נמוח אם אבל התורה, מןאסור

 איסורים. בשאר ובין בעכבר ביןט'
 שרצים בין לחלק דיש ושלתי, והכרתי דעת, והחות הרס"א, ודעתב(

 דבשאר , איסורים שאר ובין טומאתם, כמו בכעדשה לסלקותשאיסורם
 ביכולת אין הרי מהאישור, כזית יאכל לא פרס באכילת אםאיסורים,

 שהרי כא4 אין שיעור דחצי איסור דגם וממילא תורה, איסור לידילבא
 כזית כשיש אבל נתבטל, דכבר וממילא תורה לאיסור לאצטרופי חזילא

 לאצטרופי חזי שהרי התורה, מן אסור שיעור החצי אז פרס, אכילתבכדי
 שנחתך איסורין משאר איסור ולכן, פרס, אכילת בכדי פשיאכלהוא

 שאין כית מ"ש עצמו, בפני שניכר אעפ"י ונתערב, דקותלחתיכות
 יתקבו לא זיתים במאה דאפילו פרס, אכילת בכדי כזית שיאכלנוביכולת
 כאן דאין משום בההיתר הוא דבטל שפיר הוא הדין מהאיסור,כזית
 הו(ג ודאי למלקות, בכעדשה ששיעורם בשרצים אבל נ תורהאיסור

 מזח פהות א8ילו וא*כ, השרץ, מן כעדשה יאכל פדס אכילתשבשיעור
 1 כלל בטל 8יננו ולכן, לאצטרופי, דחזי משום תורה, איסור הוי כברג"כ

 כשאין בטול, להיות יכול ניכר, האיסור אם אף איסורין, בשארולפי"1,
 פרס. אכילת בכדי כזית שיתקבץבאפשרות

 1 לדכס 6י וסמן, יין לחוך סנפל מככר :עפאיהו.

 סמשות בתוכו נשאר שלא וכל בודאי, דפוגם אמרינן, בזה, :תשובה
 ממשות יש אם אבל פליטתו, לבטל ס' צריך איןהאיסור,

 נ( וכדומה. סינון, ע"י להסירו וצריך מכירו, אם בטל, אינוהאיסור,

 1 מסקין לס6ר סכפ5 פככר : שא1להג

 בדוחש4 משקין בשאר דפונם והדם"א, המחבר דעת ח( :ועשובה
ואין
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 האלכהמ9ר
 "44משר



מו-

 35י מח המב:חן קי תעייייתמימזהי:ית
 נפר לשומן, העכבר נפל אם הדין, והוא ן פליטתו לבטל ס' צריך81ין

 ומותר.פוגם,
 דדוקא אדם, והחכפת מגדים, והפרי והש"ך, הט"ו, המהרששל,דעתב(

 דעכבר אמרינן, אז, סבושמים, להיות שצריכים ודבש וייןבשמן
 שיש לא אם פוגם, אינו ושומן משקין בשאר אבל פוגמם, לתוכםשנפל

 גדול.הפסד
 הפסד בלא אף להקל יש משקין דבשאר הרמ"א, בדעת העלהוהגרע"אג(

 משומן. חוץסרובהן
 ננך כמיס ס' ס.' 65 סגמנ6 וכסכס כמיס, סגמג6 עכנר : שאלהח.

 06 ספק סי' 6כ5 סמיס, כ16תס וכס5ו 6פו ו6ח.כסכככך,
גככס

 סעככ-
 2 מעת"5עת כסנויס

 כל דידן, בנדון ולפיהך, לשבח, טעם הוא נותן במים, עכבר :תשובה
 בהפסד אף אסורים האלה, בהמים שהשתמשוהתבשילים
 ד( מעת-לעת. ישהו הכלים ואתמרובה,

 ז סמיס כ6והס ובס15 ס6פו 65חר כמיס עככר כמ65 : שאלהפ
 נפל עכשו שמא חדא, ספקיספקא, מטעם להתיר יש בוה, :תשובה

 ה( מעת-לעת. נכבש לא שמא ועוד,העכבר,

 ססוריקו ער סס וססס )וויסגי6ק(, יכוכמס 5יין ככ5 חי עכנר : שאלהה
 - 1 מסכ5י סמסקס כ65ת

 שהוח כל בכבוש סגי דבחוסץ הפוסקים, לדעת אפילו :תשובה
 ולא מיד, העכבר מת לא שמא ספק יש כאן מ"ם,לאסור,

 ספקא הוי א"כ, מדרבנן, רק הוא שהוא כל דכבוש וכיון שהוא, כלשהה
 ק ולקולא.דרבנן,

 1 פ5יסס סייך ח. כדכר 06 : שאלהי84.

 פליטה. נמי שייך חי דבדבר סופר, החתם דעת א( :תשובה
 ובולען פולט אינו חי דבעל וסוברים שחולקים, פוסקים וישב(

 מקומן מכל ובולע, שפולט החוש להכחיש אפשר שאיואף
 שנפל חי דדג הדין, וכן , אוסרת חי בעל של ובליעה הפליטהאין

 מעט, עוד פפרכס בעודנו תכף הדג את והוציאו בשר, עם רותחתלקדרה
 ק סכנה. סשום לחוש ואין הבשר,סותר

 וספגנר 5פגימ, כסכ6 כקרס סו6 וסכומן כסומן, סגמ65 עגנר : שאלהיב.
 ז סכ5י כסע. 5מעס 16 ססומן, כתוךמוגח

 : פרטים הרבה יש זה בדין :חשובה
אפ

- - - _ 2===2נ=4

 ההלכהמקור

 שם1( דשוב הפף"
 81שף3. קיאל והשונוה שי-ק, מהו-םז( דניאל. המהץח(



רצמבדק סי כימז תערינית"יכית כהא136
 נקרחע הוא והשומן חמאה( לתוך הדין ןוהוא שומן יתוך עכבר נפלאם8(

 שפכו דאם כך, הוא הדין הכלי, בשולי למטה אפילו או בתוכו, מונחוהעכבר
 יש ולפי"ו העכבר, שם נפל מתי ידוע ואין בהקדרה, רותח שומן ביומו יוםמדי

 אג השום4 את עליו שעירו בשעה בהכלי כבר שם הי' העכבר שטאלספק,
 שטא דהיישינן דכיון העכבר, כל נגר בהשומן ס' יש אפילו אסור השומןנל
 בהעבבר נגע בהכלי, שעירו הרותח השומן כל ממילא, מקודם, העכבר שםה"

 העבגר ה" אם אף מ"כע נקרש, כבר אתמול של דהשומן ואע"גינחמר,
 דרך לו מפנה הרותח השומן הרותח, השומן את עליו כשעירולמטה
 מ"סע ויותר, חציה עד הקדרה נתמלאה אם ואף ונאסר, בהעכבר,ונוגע
 ונוגע העכבר עד הוא יורד וזמן, רותח שהוא מאוור אח"כ, שבאבערוי

 ח( נבלה, ונעשה השומן כל אסור ולכן,בו,
 השימן חת שעירו אפילו או יום יום הרותח השומן את עירו לאואסב(

 ירוע ולפי"1, אחת, בפעם להקדרה השומן כל שפכו אבל רותה,כשהי'
 בהכל"ן אח"כ נפל רק השומן* את שעירו בשעת העכבר שם הי'שלא

 השומן, על העכבר נמצא אם שכן וכל קשה, כשהוא לפנינו באוהשומן
 והוא אצבע, כעובי שהוא העכבר, סביבות מקום בנטילת דסגי הדין,אז

 העכבר נפל שמא לספק, שיש ואף ן היא בעלמא וחוסרא מיאוס,משום
 ספק* מטעם מותר מ"ם כמבושל, הוא הרי וכבוש רך ה"כשהשומן
 השומן נתקשה שמא ועור, קשה, השומן בהיות נפל שמא חדא,ספקא,
 לא או כבוש הי' שמא - אחד בספק הוא דהכל ואף מעת-לעת,קודם

 ט( ספק, ג"כ הוא הדין עיקר שהרי בזה, מקילינןמ"ם -
 שידוע או בתוכו,  והעבבר לפנינו,  כשבא רך עדיין הוא  השומן יאם9

 ה" אם ספק היינו אחד, ספק רק הוי העכבר, כשנפל רךשה"
 העכברן נגר ששים בו אין אם אסור, ולכן מעת-לעת בתוכוהעכבר
 ואע"ג , רך ה" כשהשומן מעתילעת שהה לא שהעכבר ירוע כן אםאלא
 ואם מעתילעת, העכבר נכבש אם ספק חדא, ספק-ספקא, יש בזהדנם
 כוגם, בשומן דעכבר הדין הוא שמא מעת-לעת, שנכבש לומרתמצא
 מחסרון ספק הוי פוגם בשומן העכבר שמא דספק אינו, זהאבל

 י(ידיעה.
 טעם שנותן הוי בשוסן דע:בר לסמוך, יש גדול, הפסד ובמקוםד(

 י"(לפגם".
 סכ5ים ס5 ריגס 1מס 1סעכ3ר, סס1מן 3י :סי' סג5י :5 ליט מס : שאלהינ

 ' טככר כת1ט סגת65 ס:1מן 6ת 3סס 31ס15ס6כ15
 פ8ק שיש הבלים דאותם השני, הוט תשובות דעת א( :תשובה

עליאם

 ההלכקמקור

 *1סלפ. ח1ד ש-ך.י( אלתי הצתי ש-ו, ומ-א,ה(
 רס-איא( הגרע-4ג יעקב, מנחת רמ."*פ(
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 להתיר יש עכבר, בו שנסצא השומן אותו בהם נשתפש אם5*"ם
 אם אפייו ועוד, השומג סאותו נשתמש יא שמא א', ספק-ספקא88עם

 ס'. ה" שמאנשתמש
 שנשתפש בודאי שידוע הכלים את אף להתיר ישקב, המנחת ודעתב4

 בעלמא. חומרא היח זה דכל כיון ענין, בכל השומןבהם
 ואם השומן, כדין הכלי דין העכבר עם השומן בו שה" להכלי יבעגעי4

 גדוי. הפפד בזה כשאין אסור, הכלי גם אז אסור,השומן
 תו0ר 06 מ15ם, ס61 סמככר 13 סגמ65 סססומן נמקוס : ,טחלהיר*

 ץ גכיתיסכככאס5סו5יקו

 בשביל מאוס הוא שהשומן בסקום דדוקא הט"ז, דעת א( :תטובה
 העכבד, נגד בהשומן ס' שאין היינו בו, שישהאיסור

 לכל הוא אסור וכן בבית-הכנסת, להדליקו חסור אז באכילה, נאסרועישז
 וכיוצא יאהרצייט, של ונר שבת, ונר חנוכה, לנר כגון, מצוה, תשפיששאר

 וגף. לפחתך", נא "הקריבו משוםבאלו,
 באכילוע השומן שמותר במקום דאף קנ"ד(, )סימן אברהם המגן דעתיש

 בבית-הכנסת. כבר להדליקו אין עליו, מאוס רק הואאס
 בזה.ונייצא

 שלאחרים אף מאוסן עליו ואם בדידי', תלוי דהכל מגדים, השרי *דעת9
 אף מאוסן אינו עליו אם ולהיפךן סצוה, לדבר אסור כבר מאוס,חינו

 עיון. וצריך מותר. מאוס,שלאחרים
 גמס ס6נו מע5-0ע0 ו65חר למעין, סגס5 נדו5 טמ6 דנר : שאלהיע1.

 06 1כס15 5חמס סמיס מ6ו0ס "פו ר.מט, מ016ס6גסיס
 1 סוס סגרול ססמ5  סרכר גנו ס' ס" 65 וכסמעין0כסי5יסס,

 הקרקע שתחת דהמיס מטעמן ולהתיר, לצדד יש בזה, :תש1בה
 לעניז סאה לם' דמצטרפים כמו המעין, למימצטרפים
 יב(טבילה.

 ז 05גסי5 גפ5ו 06 נריס, ק5ס 6דס ס5 סנפסו סמ16סיס דנריס . שאלהשא.
 המאוסים דדברים חדש, והפרי והרמ"א, המחבר, דעת "( :תשובה

 נמלים כנון, מיאוסמן מחמת מהם בודל אדםשכל
 התבשילש לתוך נושן ונמהה בתבשיל נתשרבו אפילו ויתושים,וזבובים
 יש אפילו המחוס, הדבר על רבה ההיתר דאם הוא, הדין נוכרימןואינם
 כל ומיהו, , מותר התבשיל כל משם פרס, אכילת בכדי איסורכזית

 נמהה לח וחם , ולסנן לבדוק צריכיס במסננת, "השביר לבדוקקאששר
 מותר. ומתבשיל זורקמן בהתבשיל,הגוף

דעת

 ההלכהסקיר
 רקן י"ן9 יע(



ושגם-ד[ן קד סימן תעייביתהיכיתכור138
 הפסד. באין להחסיר הש"ך דעתק
 ותולעים. בזבובים בספקא הניח והגרע"אנ(
 רוטב הרבה גם להוציא צריך סתבשיל זבוב בכף הוציאואםד(

 יג(עסו
 ו לסכר 16 לח1נון סגפלו ימ1סיס 16 וכוכיס שאלהיו.

 הריף, לדבר יתושים או זבובים נפלו דאם הרם"א, דעת א( :תשובה
 להחמיר ויש בעכבר, כמו לחוש יש ושכרא, חלאכגון
 האיסור. נגד ס' באין סרובה בהפסדאפילו

 גם וכן לחוסז, שנפלו בהם, וכיוצא דזבובים, אדם, החכמתדעתב(
 ס' במשקה שיש לא אם אסור, שהוא, כל שהו אם שרף,ליין

 אין בקדרה, שנמצאו או לעת, סעת שהו אם ובשכר, , האיסורנגד
 סרובה, בהפסד רקלהתיר

 אין ברייתו מתחלת פגום בעצמו שהוא דבמאכל יעקב, הסנחתדעתג(
 אסרינן ולא בפגימתו, הוא דלעולם לא או חריף, דבר ביןחלוק
 וא"כ4 1 לשבח מתחלה שה" בן-יומו שאינו בכלי רק לשבח, מחליאדחורפ"
 ס*. בדאין אפילו שרף, ליין או לחומץ שנפל בזבוב לאסוראין

 להתיר העולם סומכים מה על יודע הוא דאין מנדים, הפרי וכתבוש
 ייריך שירתיח, כשיעור או סעת-לעת שוהים ולפעמים ושכרא, בחלאחף
 בזריקת סגי לא נמחה לא ובין לתוכו, הגוף שנסחה ובין , בזהלהזהר

 נגדם. בחומז ס' שיהי' ג"כ דצריך אלא סהחוסץהתולעים
 כלצפן חס, ס" וסר1טכ סנכף, ר1טכ למ1ך סקפן פרעוס . טאלהיה*

 לכאע 5פטי 61י כסרוטכ, ספרע1מ וסתכך כגמיממו, כשחסלריך
 ו ר*רוטנ6מ

 לאסור יש שבכף דהרוטב יעקב, חוק התשובות דעת א( :תשובה
 הרוטב לתוך הכף את החזיר אחוכ ובאםמדינא

 הכף. וכל הרוטב נגו ס' צריךשבקערה,
 שהאדם הנמאסים בדברים דקייל בזה, להקל יהודא לחם הביתודעתב(

 אינה שהברף כשידוע וא"כ, בטעמם, אוסרים דאינם מהם,נבדל
 הוראוע בעלי סנדולי ראה שכן וכתב, , ברובא בטל הבר" טעם שפירכאן,
 שם ואוכלים הכף את קונחים הכף, סן והשליכו לכף ובוב נפלשבאם

 בהכף. בעין אינו כשהפרעוש להחמיר שאין נראוג לכןהכף,
 1 למסקס 16 למ6כל סממימ כפלס . שאלהים.

 8ע מועיל דשףן אמריק דבזהן יהודא, לחם הבית דעת "( :חטובה
 ארס. סכנתטשום

ודעת

 ההלכהמשר
 ל8סמש חךע(



 קד מימן היריבייההשהמז4

 דא~י שט*ז(, גס.מן אברהם המגןידעתב(
 יש וצפשר שממית, בו שנפלהבמ4כל
8 בס4.פנים

יאא448*8(-א

 קה.מימן
 מסו כמכוס3*, סו6 סוי י.ככוס מקוס ככל לן וקיית6 60 . שאלהח.

 2 ככוסמקרי

 ואחד צלול, דבר בתוך גוש דבר כששמים מקרי, כבוש א( :וצשובה
 אחר - גושים דברים שני או מותר והשני אסורמהם

 שנפלו צלולים דברים בשני אבל צלול, רבר בתוך - מותר ואחדאסור
 ומבליע מפליט בצלול גוש דבשלמא כבוש, שייך לא זה, לתוךוה
 זה ואוסרים מתערבים מיר לחים, דברים שני אבל לזהמזה

 א( זה.את

 1 ק3ח לחיס סכס גוסיס דנריס כסגי גכום סייך 06 : שאלהב.
 אף גושים הם - וההיתר האיסור - הרברים שני אם :תשובה

 על זה ינוהו אם אף כבוש, בהם שייך לא קצת, לחיםשהם
 ב( רבים. ימיםזה

 בתוך מונח האיסור אם דאפילו מגדים, הפרי דעת א( :תשובה י ככומ מקרי 06 סומן, כמוך מוגח ס6.סור 06 : *אלהג.
 ורך י אוסרו האיסור אין רך, אינו שהשומן כלשומן,

 אעפ"י קשה מקרי מתנענע אינו חם חבל שם, מתנענע שהאיסור כלמקרי
 היד. במשמוש רךשהוא

 עד כך כל השומן נימס אם הקיץ, דבימות ודעת, טעם הטוב ודעתק
 כבוש. כבר הוי להטפיח' מנת על טופח בושיש

 ' ככוס מקרי 06 קרוסיס, כמיס סמוגח דכר"6יסול : שאלהד.
 במים שמונח דדבר אדם, והחכמת דעת, החות דעת א( :תשובה

 מתנענע שאינו כיון כבוש, מקרי לא 2*כקרושים
 למקום.ממקום

 מרובה. בהפסד רק להתיר מנדים הפרי דעתב(
 )או*ח זקנים ועטרת ס"ט( )סימן יהודא לחם הביתודעתנ(

 כבוש. ג"כ שייך דבקרח ש*ך(,טימן
שאלה

 ההלכהמקה4
 אעג ב( מגד*ם. 4הא(

 139 פהמבחן

 להסתכן יכול מאלף1
 כל על ולהתירלסמוך
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 1 חריף 05 כרכר רק 16 כ3יסס, סייך 5ח דכר 3כ5 06 :שאלה
 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין .תשובה

 וכיוצש חומץ* כמו חריף, לח ברבר דוקא הוא דכבוש רש"י,דעת
 כבוש. שייך לא חריפים שאינם משקין ושאר במים אבלבזה
 כביש48 שייך לח דבר דבכל פוסקים, ורוב והמחבר, הרא"ש,ודעת
 1 חריף ס6יגו 5ח ןכר 3כ5 ככיכס זמן סימוך 0ו6 כנ,ס .שאלה

 ז8ן הריף, דבר שאינו לח דבר דבכל הפוסקיכ, רוב דעת .חשובה
 מעת-לעת. הוא כבוש שלשיעורו

 ? חריף 5ח 3דכר ככיסס זמ, סיעור כו6 כמכ :שאלה

 יהידש, לחם ובית ופלתי, והכרתי והש"ך, המחבר, דעת א( :תשובה
 מלח ומי חומץ או מלוח ציר בתוך האיסור נכבשדאם

 להרתשג התבשיל ויתחיל האור על שיתננו כדי היינו, מועט, זמןרק
 אוי מליא, ומיהו ) כמבושל הוא והרי כבישה שיעור כבר הוי"1

 בציר דרבנן איסור דנשרה היכי מינה, ונפקא ן כולו לאסור מידכרותח
 כדי רק אוסר אינו במליחה או, ממש, כחוש הוא וההיתר היתדשל

 הרחה1ק האש עי שיתננו כשיעור ובנכבש הרם"א(, לדעת )אףקליפה
 כולו.אוסר

 ממעת=לעתק בפחות כבוש הוי לא בחוסץ דנם חדשע הפרי דעתב(
 ג( סותר. כבושה, משיעורובסחות

 אברהם והמגן דעת, והחות מגדים הפריודעתב(
 )בסיסי

 8משז4
 וגאינו בציר כסו דינו דבחזק חזק לשאינו חזק חומץ ביןלחלק
 מעת-לעת. צריךחזק
 5יך 06 מפס-5פם, 6% כנס ס5 זמן וטטור ד6מרינן, 60 שאלה:ה.

 ע'י גס ס6פסר 16 דוק6, ספסק 653 ס5ס מעת-5טת5כיות
 ז מעתש5עס 5סעמר 5ס5טרף ססעות 5רוף וע'יכפסקות,

 רק הה לא דכבוש דעת, והחות יעקב המנחת דעת א( :תשובה
 חיך המים את שפכו אם אבל הפסק, בלימעת-לעת

 ל8 פ-נה צרוף, ע"י מעת-לעת שה" אף אארים, מים ונתנומעת-לעת,

 ומותר. כבוש,הוי
 מרובה4 בהפסד רק צרוף, ע"י מעת-לעת להתיר מגדים הפרי ודעתב(
 5זמן 5עס מעה סוך כמיס סגכנס סדגר-6יסיר 6ת ס51י5ש : שאלהפ.

 כנוס זס מקרי 06 שמס, 0מיס 165תס ס"זירוסו ו6ח'כמומט,
 1 מעת-5עס זמןס5

תשובם

 ההלכהמכףר

 השז. ר8"*"



 ן14 עאזקכמכחן קח םימן חעייבחץ היטתכור

 אהרי עצמם הטים לאותם מדבר-איסור את ההוירו "ם "ילי !תשובה
 ד( להתיר. אפשר ג"כ מועט* לזמן סהכלישהוציאוהו

 סג?מת* כתוך ס6יסור, גסס טטנס 5סמיס מיס ממט סוסיף 06 : שאלהי4
 ז מעת*5מח ומן ס5 ככוס ,ס מקרי 506עח,

 ה( מעת-לעת. זמן של כבוש הוי דלא אמרינן, בזה, גם :תשובה

 יימיס, 5תוך ח5כ נתכו ו6ח"כ ממת-5מת, כמיס גככ0 0ס" נסר : שאלהיא.
 י' ? כ0ר-כח5כ 50 ככ.0 זס סוי06

זז

 מתקררים להמים, החלב את דכשנותנים לומר, אפשר בזה, :וששובה
 י( החיב. עם נבלעים ואינםהמים

 ס5 ןעס מס כ5ונה מעת54מת סיתר טס גככ0 ססי' 6יסור : שאלהיב,
 'סתמרוכוח

 אמרינן, בצונן, מעת-לעת ההיתר עם האיסור נשרה אם :תשובה
 ננד בההיתר ס' וצריך התערובות, כל ונאסרה כבוש,דמקרי

 נכבש אם אבל , בעי לא קליפה אפילו אג ס/ יש וצםח8יסור,
 ךיגס מס חריף, וכר סי' וססיתר סיתר, מס נכנ0 ססיי 6יסור : שאלהיב " בהדהה. סגי חז ממעת-לעתןבפחות

 9 סתמרגות50

 כדי היינו פועט, לזמן אפילו נבבש אם חריף, בדבר :תשובה
 וגם ס' בעי להתבשל, ויתחיל וירתיח האיר עלשיתננו
 "( קליפה. כדי איא נאסר לא זה, פשיעור ובפחותקליפה,

 וסיו ממת*5פת, ניוהד מוגחיס 0סיו יכ0 6יסור מס יכ0 סיחר : שאלה'ד.
 ו ק5ת5חיס

 שהיתה טרפה גבינה כגון, קצת, לחים שהם חף ביבש, יבש :תשחבה
 צריך אין נטילה אפילו רבן זמן כשרה גבינה עלמונחת

 י( אצבע. כעובי יטול לכתחלה ומ"נעבדיעבד,
 "ח'כ "יסוך, גגך נססיתר ס' וסי' כר4מית,י, מכס ססי' 6יסוך : שאיה18.

 1 סתמלוכוח 50 וינס מס מססיתגנחסר

 מית* צריך דאין דעת, יוסיף והס' דניאל, ההשדי דעת א( :וזשובה
 התערובות. את לאסור בכדי מחדש,לעת

 מעת-לעת נכבש להיות דצריך ודעת, טעם הטוב דעתב(
 במבושל. שיהי' בכדימחוש,

ההכמה
- -- . -- 

 ההיכהמכור
 מהבו.ז( יצרל"א.8
 דעהנ ואהה מגדיון *רי מחבד,ח( ה,1ג פעם 14ב8(

 מנדיס *ריפ( ימ8ל2 שאאדי"
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 מעתילעת כבוש צריר אם עיון", בשצריר הניח ארם ההכמ21ג(

מחדש.
 מחדש מעתילעת אח"כ נכבש אם דאף הלוי, מהרא"י התשובותודעתד(

 ; הראשון במעת-לעת פולט להמליט, שסופו דמה להתיר, מקום ג"כיש
 ואוסר* חוזר אם מעת-לעת, אחרת נקדרה האיסור נכבש אםודוקא
 זוע דבר מחליט אינו רמ"מ, וסיים, , חדשה פליסה כאן דישמשום

 לדינא. עיוןוצריך
 ס6יס1ר, 6ת וס51'16 ממעתילטת, י1תר ככל. טססס 6'ס1ר : שאלהפז.

 סס16.51 תסעס סמעת-לעס 6ת חסכ'גן 06 כסכלי, כסלו61ח"כ
 1 סתעת-לטת סכלס נוסער* 16 ס6'סור,6ת

 את שהוציאו משעה המעת*לעת את דחשבינן אמרינן בוה :תשובה
 י( המעת*לעת. שכלה משעה ולאהאיסור

 : שאלהיז.
 6יס1-

 סחלק סל ריגו תס1 631סר, ככיסס, סיע1ר כס'הר סגגכ:
 ז לסככיסס מח1ן סס61 סתטר1כ1ת סלסזס

 וחלוקים רעות הרבה יש יה ביין :רצומובה
 יאפיי. ~אן הרין אוסר4 וכבוש היבי דכל דעה( )לחר הרמ"אדעתא(

 הכבישה ידי דעל דאמרינן משום אסור, ג"כ לכבישה חוץ שהואמה
 בבשול. כמו למעלה הוא ממעפעשלמטה

 האיסור נגד ט. יי אם בהיתר, איסור נכבש דאם מגדים הפרידעתב(
 דבבשר ואע"ג שרין האיסור כל נגד ס' שאין אעפ"י הכבישה,שבתוך

 מפני הוא זו לציר, שחוץ מה גם אסרינן מנוקב שאינו בכ?ישנמלח
 שמפעפע אמרינן לא איסורים בשאר אבל למקום, ממקום שפירשהדם

 דוקא הוא זה למעלה, דמפעפע אמרינן ?מן דבאיסור ואע"גלמעלה,
 בא מלמעלה דהפעפוע הוא, והטעם בכבוש, לא אבל וצליהבמליחה
 ע"י חמימות הרבה בזה שיש וצלין במליחה ולכה כמובן רתיחה,מטעם
 קצר, הוא והצליה המליחה שיעור זמן גם זה, ומשום והאש,המלח

 מעת-לעתן של ומן דצריך כבישה אבל חמימות, בהו שייךשפיר
 אינה לפיכך חמימות, בהם ואין לאט לאט הולכת רהבליעהטאחר

 י"( למעיה.מפעפעת
 דבכבוש לחלק, אדם והחכמת דעת והחות ופלתי, והכרתי הש"ךדעתג(

 אנו בקיאיפ הרי ובכבוש, כחוש הוא והאיסור משקים, שאר אובמים
 פנים כל ועל לכבישה, חוץ שהוא בזה להקל יש אז, ל?מן, כחושבין

 אבל בסים כבוש אפילו או כחוש, אפילו מלוח, בציר כבוש אבלבהפסד,
 לכבישה. שחוץ מה אף לאסור יש אז, זסן הואהאיסור

ודעת -_--- - - 2 - 2 _- - -

 ההלכהמקור
 אחה"עם יא( לאכוהט חמד תשוב1תי(
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 שייך לא מהכבי"שה שלמעלה מה דעל והגרעש31 יעקב המנחת ודעתד(
 ?מה באיסור אףכבושו

 נראה, הכבושהן החתינה נבי על ימונתת אחרת חתיכהומיהו,ה(
 את אוסר אינו זסן הוא האיסור אם דאפילו מודה, הש"ךראף
 עיון וצריך לזה. מזה מפליט ראין משום לבבישה, שמחוץ האהרתהחתיכה

 יב( זה.בכל
 סז6ה סחהיגס 6ת חהכו 651 כ6יטור, מק5תס סג:כסס מק.כס'

 ' סגככס מס כנר רק ס' כליך 06 כך,וכחכס5?
 איסור מטעם החתיבה כל נגד ס' רצריך אמרינ4בזה,.

 יג(רבוק.
 ק5 כגיסס זמן סיעור כס6יסור ססיתי כככם 06ספק.

 צמעח-5עת

 הכסף, והנקודות תואו; והפרי חדשו והפרי הרמ"א, דעת א(:
 מן הוא זה כמבושל', הוא הרי ד"כבוש לן דקיימארהא
 עשי היוצא רם מ"נג מררבנן, הוי בשול ע"י היוצארדם
 רכבישת והיתר, איסור שאר לענין הדין, והוא ו התורהמן

 אולינן מעת*לעת, כבוש ספק הוא אם ולפיכך, התורה, מן הוימעת*לעת
 הרין4 בבשר-בחלב, אבל איסורים, בשאר רוקא וזהו , ואסורלחומרא,
 אלא התורה מן אסור אינו דבבשר-בחלב משום מותר, הוא כבושדספק

 בשול.ע"י
 מעתי כבוש בספק להתיר ארם, והחכמת ופלתי, והכרתי הטשז,ורעתג(

 מספק, לאסרה ואין היתר, בחזקת החתיכה את דמוקמינן משוםלעת,
 רקודם כיון כלל, ברור איסור כאן אין איסור, בכלי ההיתר שנמצאדבוה

 איסור. שום כאן איןהמעת-לעת
 עס "ר סגכנסס ו6חח סיהר ס5 6חת חמיכוט, סהי 5פגיגו סיו : שאלהנע

 סוי 06 ככוס* פ'י סג6סרס סחחיכס סי6 6יזו ידוע 61ין6יסור,
 1 ככוס ספק ככ5לזס

 כבוש, ספק מקרי זח דגם ופלתי, והכרתי הס,ז, רעת א( :ת*ובה
 החתיכות, שתיואסורות

 כבוש. ספק מקרי וה דאין מגדים, הפרי ורעתב(
 סמפת* ג5 סנכנס סרנר עמך 6ס נין כנוס, נספק ס15ק 6ת % : שאלהכא,

 סממס* כטוך סנככס סדכר 6ת סע5ע5ו ונין 6חד, 3מקוס5עת
 ' 6חר 5מנךס5פת

 דספק ראמרינן דהא צדקן והימח דעת החות דעת א -תשובה
כבוש __=

" _  ===========
 ההלכהמקור

 פ*רקנ ו*רי יעקב, מנחת ינ( מגריפ *ויצ(

 'שאלהיח.

תשובה

 שאלהיפ.

תשובה

 ואףהתורה
 הואכבישה
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 בפקו4 המעת*לעת כל הנכבש הדבר עועמד דוקאע צהו אטור4כבוש
 אויע למקום המעת-לעת בתוך הנכבש הדבר את סלטלו אם אבלחהד,

 למקום. ממקום איסור מחזקינן דלח משוםסותר
 עיון*. ב*צריך זה הניח מגדים והפריב4
 כליסיר 5טך ססימר גפ5 06 כין ככוס, כספק ח5וק 6ין 06 : שאלהכב.

 ? 6רס מ*י סספק ג6 06 וניןממ5מו,

 איסור מחזקינן דלא מעת-לעת כבוש בספק דאמרינן הא :תשובה
 האיסור לתוך ההיתר בנפל דוקא, הוא למקום,ממקום

 עשי הספק בא אם אבל מעצמה בא מעתשלעת כבוש של והספקמעצמו
 יי( איסור*. מחזקינן לא למקום ד"ממקום הסברא לומר שייך לאאדמן
 ג"6 61ח*כ סמעמ*5ממ, קולס שגח, סס" כמקוס סמ6כ5 ננוק : שאלהכנ

 נסמ6ג5 ססרן סש65 וקורס מקוס, כ16ס1 סס" כסמ6כ5סרן
 ו מק5ת ממטנט15

 מקודמן שעמד מקום באותו אח*כ המאכל נמצא אם "פילו :משובה
 שגטלו מקצת דאותו אמרינ4 מעת-לעת, קודםושנבדק

 השרזן בו שנמצח והמאכל מקודמן שנבדק כען סותרןמשם
 טו(אסור.

 8עת-לשת כבוש ספק דדוקא כהרםשא אחרונים רוב דעת :תשובה י כ55 כ6.סור ססיתר גכנס 06 ספק, : שאלהכר.
 סק מותר. כללן נכבש אם ספק אבלאסור

 טסר סו6 6ס מומר, ככסר-כח5כ ככוס רמפק ר6מרען, 60 שאלה:כה.
 יי 1 5כס5 גס 16 כ5כד, 65ט5ןוק6

 ת( דחורייתצ. ספק כבר הוי יבשלם דאם אסור,לבשלם, אבי לאכילה4 דוקא מותר בבשר-בחלב, כבוש ספוק א4תשובה:
 יה( לבשל. אסור ג"כ בסיב, עוף בבשר כבוש ספק ואפילוק
 18ח חתיכות* בב' וספק כבוש בודאי דרק וסוברימן הולקים ויש9

 מותר סעת-לעת, כבוש וספק אחת בחתיכה אבל לבשל,דאסור
 בבשר-בסלב. כבוש בספק לבשללכתחלה

 % 5סססום מוהר 06 כמר, ס5 ככ5י ח5כ ככנס 06 ספק : שאלהכנ
 י נסר ט ו5נס5 מממ-5ממ יי 65חר מלסכ5י

 מעתילשח לאתר עד הכלי את להשהות דמותר אמרינן, בזהו :השובה
ולבשל
-* -  

 ההלכהמקחי
 טשיע*4נ סטיא, ו*מ יעק ה"זי0 1דן עמחו(
 שרי יבושיש0 דעת. חוהא0
 שא. מ4חת*א(
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 התורה דמן דרבנן, סעקא רק בזה ה" לא דטתחיה כיק בשר, בותצשל

 יש בשול. ע"י רק בבשר-בחב אסוראינו
 מי ו5כס5ו, ט' ער 5סוסיף מ1קר 06 ננסר-3ח5כ, כנוס ספק . שאלהכנ

 0ו6 דעכפו כיון 5כסח5ס, 6יסול זימכע5 ס1י ד665מייגן,
 ז 65 16 ספק, 610 ונס0יסר,,

 ולבשלה ס' עד להוסיף בזה מצזדים והגרע"א מגדים הפרי :זשובה
 1יהחי5 וירתיח 160ר ע5 סיתגו .גוי ס'ס1ן כ5יך ככוס ספקשאלהכה.

 52ס0כס5"

 בציר כבוש דבספק דעת, יוסף והס' דעת החות דעת א( :תשובה
 דכבוש סובדים, דיש להקל, יש שירתיוו, כדישיעור
 מדרבנן, רק הואבציר

 דיש ודעתו התורה, מן הוא בציר כבוש אם מסופק, ופלתיהכרתיב(
 בספקו. להקללצרד

 להקל. אין ודאי הפוסקים, שסתמו דמאחר מגדים, הפרי  ודצתג4
 יק 16 סדכריס, 5ג5 נ6מר כמכוט5" סו6 י~ר* ד*ככוס 0כ55 06 : שאלהכמב

 ' סכ55 נון י651יסגס
 נאמר. הדברים בכל לא כמבושל. הוא הדי ד"כבוש הכלל :ועשוננה

 ןשביעית במשנה המפורשים הדברים לאותם דוקאאלא
 שאין דברים יש אבל בכבוש, טעם לתת טבעו בשר, ובן,ותדומות(,

 מפורשים שאינם המינים באותם ומש"ה, כלל כבוש ע"י לבלועטבעם
 דשמא ספק-טפקא, מטעם כבוש בספק להקל לצדד יש בכבוש,דנאסרים

 כ( כבוש. ע"י לבלוע טבעם אין הם,גם

 מנוס, מכס5 ס61 06 כמכוס5', סו6 0רי ך*כ13ס לן דקיינו6 60 : שאלהל.
 י וכ5יעס פלס: 5עגין כמכוס5 רק ס1661

 הוא כמבושל= "כבוש שאמרו דזה מגדים, הפרי דעת א( :וזו4ובה
 ונפקא ממש, מבשל לא אבל ובליעה, פליטה לעניןרק

 ממש, מבשל הוא דכבוש נאמר דאם כבוש ע"י היוצא דם לעניןמינהן
 שהוא שנשלו, דם כמו מדרבנן רק אסור יהה כבוש ע"י היוצא דםאז,

 היוצא דם אז, ולהבליע, להפליט רק בכחו דכבוש, נאמר, אם אבלמדרבנן,
 התורה. מן אסור יה" כבושע"י

 ממשן מבושל הוא כמבושל" =כבוש שאמרו דזה דעת, החות ודעתב4
 אפילו כבוש, ע"י אחרת לחתיכה מפעפע בהחתיכה הבלועוטעם
 ג"ב הוא כבישה ע"י הייצא דם וממילא, , ממש כבשול דהויבכחוש,

 מדרבנן.רק
שאלה

- -- ------ - - -- - - -  
 =--====בב=_

 ההיכהמקור
 נ-1(. )מטן קסא ביהודא נוךע ב( יניאא "מ1יייט(

 '0יךךי
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 ז כת"כל כמו ככ~ים, ו*כגוס" 5יסור סייך 06 שאיהלא.

 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :וזשיבה
 דכשם הגרע"א, דעת נראה וכן ופלתי, והכרתי הרם"א, דעתא4

 בכלי, "כבוש" איסור אמרינן כן כמו במאכל, "כבוש" איסורשיש
 שרה ובאם הכלי, נאסר מעת-לעת, בכלי-היתר איסור שרה שאםוץינו,
 נאסר מעת-לעת, שהתה והשרייה בן-יומו, הוא כשהכלי איסור, בכליהיתר

 נאסר בן*יומו, בכלי-בשר מעתילעת חלב שרה אם וכן,ההיתר,
החיב.

 בכלי*איסורן היתר לכבוש אסור לכתחלה דרק והש"ך, הט"זדעתב(
 בכלייאיסור, היתר שרו אם בדיעבד, אבל לפגם" טעם "נותןכדין

 הוא הכבישה גמר שהרי בתוכו, שנשרה ההיתר את אוסר הכליאין
 דהבליעה ואע"ג בןייומו, שאינו כלי כדין פגום, נעשה ואז מעת-לעת,אחר
 גמר סוף, סוף מ"בע מעת-לעת, תוך היתה הבליעה ורוב לאט, לאטהיא

 לפגם. הואהאיסור
 כאחד, באות והבליעה דהפגימה תם"ז(, )סימן אברהם המגן דעת48

 תאסרת, הבליעה נגמרה דגע באותו פגום, שנעשה רגע דבאותוהיינו'
 תיכף כןן אם אלא בתוכו, שנשרה ההיתר את אוסר הכלי אין%פי"ז,
 קדמה הרי כן, לא דאם ההיתר, את בו נתנו האיסור, ממנוכשעירו

 להבליעה.הפגימה
 בסוף באה והבליעה מעת-לעת, לאחר בא דהפגם חדש, הפדי דעתד4

 להפגם. הבליעה דקדמה נמצא,מעת*לעת,
 בכלי סלב עמד אם להקל, דיש נראה, הלכה דלענין דעת, החות דעתק

 בלע. דהיתרא כיון בשר, בהכלי בשלו ואח"כמית-יעת'
 בחיב' עוף בשר כגון דרבנן, דבאיסור קדש אבני הס' דעתס

 אסור בסלב, בהמה בבשר אבל דעת, החות כדעת להקלאפשר
 ובהנאה.בבשיל

 בכלי דכבוש אמרינן, נמי דרבנן, באיסור דאפילו מגדיטו הפרי ודעתט
 הכלי. כלאוסר
 ממיגיס כליס כין חלוק ים 06 ככליס, עכ13ס* 6יסור למנין : שאלהלב.

 1סוגש

 לכל מחולקים דינים יש בכלים, "כבוש" איסור יענין :תשובה
 : כליםמיני

 ובפחות הכלי, בכל ומבליע מפליט מעת-לעת דכבוש אמרינן, עץ, בכליח(
 כא( בהדחה. דיממעת-לעת

בכלי -- - - - - - -- 
 קהלכהמק'ר
 ט-ך.כא(
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 שבע דכבר לא אס בצונן, מיד דבולע אפרינן, חדש, חרספה

 חולקיסו ויש כב(. , היתר להורות אין מרובה בהפסד ואפילוטלבלוע,
 כג4 , ממעת-לעת בפחות כלל בולע דאין אמרינן, חדש חרס בכלידגם

 כה קליפה. כדי רק מיד דבולע אחרת דעה עודויש
 כה( מעת-לעת. בכבוש רק דנאסר אמרינג ישן, חרס בכלי9

 מעת- כבישה ע"י אפילו נאסר הכלי אין עלמא לכולי זכוכית, בכליד*
 מ( מחמרינן. דחמץ בחומרא ורקלעת,

 נליאוירט(, )שקורין זכוכית ברתוכי או באבר המצופה חרסבכליה(
 ככלי דינם ובקעים, סדקים בלי וחלקים, לבנים או שחורים הםאם

 מ( קצת. בהפסד להקל ויש שינו, חרס ככלי דינם ובבקעימןמתכוה,

 לכלי דומים שאינם בכבישוע ולאסור להחמיר יש אבג בכלית
 כה(חרס.

 ודעת 1 מעת-לעת בכבוש לאסור הט"ז דעת : פלונתא יש מתכות, בכלי0
 להתיר. דעת, וחות יעקב, ומנחת ופלתי והכרתי ואו"ה,הת"ח,

 דכבוש-איסור מגדים, הפרי דעת : פלוגתא יש ג"כ נחושת, בכליח4
 להתיר לצדד יש היתר, בהכלי בשלו ואח"כ מעתאלעת נחושתבכלי

 קליפה, כדי רק בולע אינו בכלי דכבוש דעה, יש הכי דבלאו התבשיל,את
 מהלך האור א"כ אלא בולע נחושת כלי דחין הדעה, את לצרף "שוגם

 עיון". ב"צריך זה הניח אדם והחכמת ,תומעיו
 ז חריף דכר כר4ס סגגגס גכליס ך*כבוס/ דין דגין 06 : שאלהלנ.

 "כדי חריף דבר בהם שנכבש דכלים מנדים, הפרי דעת אש :תעאתכדו
 משמע מהכלי, פייטה לענין וחומו, ציר כגוןשירתיח",

 בכלי, להבליע ויענין ממעת-לעתן פחות מפל"ם הכלי דאין והש"ך,מהט"ז
 דוקא צריך להבליע דאף  משמע, ומט*1 שירהץ", בכדי דמבייע מוכאעמש"ך

מעת-לעת.

 קליפה. כדי רק בכלי מבייע אין עףדתיח/ דשבכדי דעת, החות דעתב*
 הכלי בכל מבייע בציר, שירתיח" ד"כדי ש"ע, הרבדעתג(

 שנכבש.בטקום
 להחמיר יש בציר, בכבוש מהכלי פליטה דלענין אדם ההכמת ודעתד4

 להבליע ולענין מפליס, בציר שירתיח" דשכדי מרובה, הפסדבחין
 אינח מייחה שכן מלהפליט, קי דלהבייע לומרן דיש עיוןא, *צריךבכיי,

מפליטה

 ההלכהפקור
 סגדים אף ה8'ר, פ"ז,כ!( טגריטג פריככ(
 מנדימ. פריכו( אוא4 חהכ8ת יעקנ, חוק ש-ך,כג(
 סנרש4 אטץ 8'ז,כה( מהר,4"ש ריועהכד(

 אפריניפ.פו4
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 דנר חשיב חוק חומץ כלים, ויצנין 1 מבליעה ואעפי"כמפליטה,

חריף.
 5חסוט יט חוס וג6יוס ממט, מכסו5 ופ5יטס 53יעס ריני סמס מס . שאלהיד,

 1 ממט ססיתל ו535יטת ס6'סור5פ5יטת

 חיסוד שי גוו1 רבר כשנפל לאסור, יש בשול של בחוםתשובה:
 היתר של גוש דבר שנפל או היתר, של חם רוטבלתוך

 דברים שני שנטיו או מהאיסור, בולע ההיתר דאז, איסור, של רוטבלתוך
 מפליט הדוטב דאז רוטב, לתוך היתר, של ואחד איסור של אחדנושים,
 חלוק ואין , כאחת ומבליע מפליט נקרא, וזה בההיתר, ומבליע האיסוראת
 מבשר, ח?ב בליעת ובין איסורין, שבשאר מאיסור היתר שבלע ביןבזה,
 איסורין, לשאר בחלב בשר בין חלוק יש דבכבוש, מחלב, בשראו

 כבווו בח?ב, בשר ובאיסור התורה, מן הוא כבוש איסור איסוריוןדבשאר
 אבל בשול, דרך אלא תורה אסרה דלא משום מדרבנן, רקהוא

 כבר מקרי ומבליען שכפליט חום מין רכל הרין, בשול,בבליעת
 בשול.דרך

 : ופרטים רינים והרבה מדרגות הרבה יש בשול שלובחום
 היד שאין רא17ון כלי חום )ב( , בו סולדת שהיר ראשון, כלי חום)א(

 שני כלי חום )ד( , בו סולדת שהיד שני כלי חום )נ4 ; בוסולדת
 וערוי )ה( 1 הקלוח נפסק שלא ערוי )ה( ; בו סולדת הידשאין

 הקלוח.שנפסק
 9 13 סו5דת 0סיר ר06ון כ5י חוס 50 ליגו מסז : שאלהלה.

 הכלי אם אפילו אלא בכולו, אוסר דודאי האש,על עאמי עדיין הכלי אם מבעיא, לא ראשון, כיי של חום א( :תשובה
 הדין* בה סולדת שהיד עד חם עדיין הוא אבל האש, מעל כברהוטר
 חם חף לתוכו, רבר איזה נפל ואם בכולו ואוסר מבשל, כזהדחום
 ננד בההיתר ס' אין אם ואסור, ידבר, שיעור איץ מיר,סיקוהו

 י8(האיסור.
 עוהח כן אם אלא תיכף, נאסר ההיתר ראין וסוברים, חולקים וישב4

 י( התורה. מן אסור אינו דרוסאי, בן כמחכל נתבשל לא ובאםקצח,
 ז נו כ;ו5ות סיך ס6ין ל06ון כ5י חוס 50 וינו מסו : שאלהלו,

 הכלי ראם יעקב, בית ותשובת המהרש"לן דעת א( :ת7שובה
 בה סולדת היד שאין אף האש, אצל עומדראשון

 בההמזר ס' דיש אף בכולו, ראוסר והיכי , בכולו ואוסר מבשל הואמ"ם
 בעי קליפה מ"ם האיסור,נגד

דעת
-----

 רהיכהמקור
 דעוע וחות הפניס, רהם חדש, 8ר' י( ומהרש-ג4 מנרימ פרינ8(
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 בו, סולדת היד שאין ראשון דכלי והברע"א, יהש"ך, הט"ג יעתי4
 קליפוב כדי אלא אוסר אינו האש, אצל הוח עומד אםאפילו

 הכלי-ראשון עומד אם ראפילו הטאת ותורת והיתר, האיסור דעתב4
 מותר. בו, סולרת היד שאין כל אבל האש,על

 האש, אצל עומד אינו הבלי-ראשון אם דאפילו אדם, ההכמת דעתד4
 למאכל. קליפה בכדי יאסור להחמיר יש מ"מ, בו, סולדת הידואין

 מרובה, הפסד בחין כהמהרש"ל להחמיר העלה ת"ח בשס והפ"תה4
 האש אצל עומד באין אבל בו, סולדת היד שאין אף האש אצלבעומד
 כלל. להחמיר אין בו, סולדת הידואין
 ו5מחרת ס~טכן, עך 3תוכו 0סס וסח5ג ח35, ג1 ססרחיחו כ5י שאלהלו.

 יי 1 ייכסר כזס 3סכ5י3ס5ו
 מעת-לעת אחר בשר הזה בהכלי בשלו אם אפילותשובה:

 עדיין הס?ב ה" הזאת בשעה אם מ"מ, הח?ב,ירתיחת
 אעפ"י לאסור, נראה הרוק, כחמימות חום להם שיש מפושרין יותראם,

 יא( מהאש. הכלי הוסרשכבר
 ז כו' ס51רת סלר 50 ססיעור סו" כטט : שאלהלה*

 : המוסקים מאלוקת יש בזה :תשובה
 שמוזכר כפו הוא, בו" סולדת "היד של דהשיעור שסוברים, פוסקיםישא(

 בתנוק ומשערין בו*, נכוה תנוק של שכרסו .כל היינו,בש"ס,
 לנ(בן-יומו.

 של "כרסו של בהשיעור בקיאין אנו דאין דכיון שור, הבכורדעתב(
 להתמיר ראוי דאורייתא, במידי פנים כל על לפיכך ב1"ן נכוםתנוק
 בדרבנן ואפילו הנזכר, חום בו שאין מלב הספק שיצא עד דששוןבכלי
 אפשר שאי זמן דכל לשער, הע-ם כמנהג ודלא ע"1, חקירהצריך

 דאין בוע, סולדת *יד מקרי כבר חום, מתמת אצבעו בהמאכליהחזיע
 נכון.זה

 אין שאם נוהגים, דהמורים יעקב החוק בשם שי המנחת דיתב4
 של כרסו ש"8ין השיעור הוא זה שיתקרר המאכל על לנפחצריכים
 בו". נכוהתנוק

 אדם בני בסתם בחוש רוחים אנו דהן חכמה הישועות דעתד4
 מובדהים בהמשקה, אצבע לתחוב דכשרוצים =שיי", המשקהכששותים

 אדם לסתם אפשר ואצפי"כ, כויה, מחשש תיכף האצבע 8ת להוציאהם
 אם ולכן, בחמין, יותר רגיל שהפה מחמת וזהו, בפיו המשקה אותולשתות

 נקרא זה ממנה, האצבע את תיכף שמוציאים עד כך כי המה היאהתערובות
כבר

-=י=נ:=-===
 ההלכהמכדר

 אוסקיפ. הטה- מנדיט, ג-י לג( יעקג חוק בשט פ-תלא(
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 הוא וחם , השתיה על להשנהז ואץן הענינים לכל בו" סולדת .הידכבר
 להחמיר יש אז, נכוה תנוק של כרסי אולי ומפתפק זה, משיעור פחותקצת

 בערך אצבע להחזיק יכולים יאם נ ראשת בכלי שור הבכורכדברי
 כמו ודינו ראשון, בכלי אפילו להקל יש מינוטג )א' שעה של אחדחלק

 בו. סולדת היד שאין ראשוןכלי
 מהכות, ט5 קכס ידי ע5 סמתחממיס מיס עס ען ס5 5מכעי : שאלהלסג

 רכוק וסקכס ס6ס, 56ל סעומר מיס עס מכלי זיעסרצווליך
 ויס סהסכ 06 רתיחות, נועליס סנ6נוכסי ס סמ ועי'ז ס6ס, 56ל ר~עומדכסכ5י

 1 ר6סון כלי לחוסזס

 וכן בהמן להגעיל ומותר ראשק' ככיי האי" "םים דילוצשובה:
 ט( חייב. האלה, בהפים דבר איזה המבשל שבת,לענין

 ז 13 סולדת ססיר סני כלי חוס סל דיכו מסו : שאלהם.
 ולהבליע לפלוט בח בו אין שני, דכלי המהרש"ל4 דעח א( :תשובה

 איסור אחד - צוננים גושים דברים שני היינו,כאחד,
 הכלי-שני של בהחום כח אין שני, כלי של לרוטב שנפלו - היתרואחד
 אחד לרבר חבל בההיתרן ולהבליצ מהאיסור להפליט בכדי שניהם,לחמם
 נאסר שנק בבלי היתר של לרוטב איסור כשנפל ולפיכך, כת, לויש

 שייך לא וברוטב הרוטב, לתוך מפליט דהאיסור משום האיסור' מןהרוטב
 נת- חולבת כף נתנו אם או, , להיפך וכן , התערבות אלאבליעה
 והבשר והקערה חסורים, והכף הרוטב אז, חם' בשר עם לקדרהיומא

מותרים.
 ו4היד עד כך בל חם הוא אם שני, כלי של דחום הט"ז, דעתב(

 בכולו, פפליט או מבליע מרובוע הפסד דבאין אמרינן בהסולדת
 מרובה, ובהפסד נ כח בו חין ויהמליט להבליע אבל וקליפה, ס*ו?ריך

 יי( כשיקלפוהו הסאנל יתקיקל אם קליפה, אפילו צריךאין
 אלא אוסר אינו בו, סולדת כשהיד אפילו שני, דכלי הש"ך, דית48

 במקום לקלוף יש ובמאכלן כך, כל הפסד באץ חדסבכלי
 הפסד.שאין

 שהיד עד כך כל חס הוא דאם הרסב"ם, בשם חדם החכסת דעתק
 הוא. מבשל שני, בכלי אפילו בהנכית

 בבשריבללב. שני בכלי להקל ח", נפש הס' ודצתק
 י ט טו5רת סיר ס6ין סגי, כלי חוס ס5 דינו מסו : שאלהטא.

 כי שריך אין בו, טולדת היד שאין במקום שצי כיי של חום :תשובה
 לה( אסור. ודאי לבתחלה אבל הדחוגאם

שאלה

 תהלכהטקוי
 פם"ש שי לה( ה25 וששת 48י הפי הפש1 לה "שי= "י תשנ""(
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 טגי, כ5י ס5 סו6 וסח1ס 6יסור, סל נחמין ססמסו פיס : שאלהפב.
 1 וינסמסו

 להגעילסן אפשר אם שני, כלי של בחמין שנשתמשו כלים :תשובה
 אין הכלים באותם שנתבשלו המאכלים אבל כלכתחלה,הוי

 שני כלי מאיסור הבלועים חרס וכלי נ מרובה הפסד באין אףלאסור
 ש( הט"ז. לדעת אסור מרובה, הפסר באין היתר, בהםובשלו

 ? 13 ס1)דת ססיך ס5יסי כ5י ח1ס ס5 דיגו מט :שאלהמג.

 זסן כל רביעי וכלי שלישי בכלי אף להחמיר נוהגים אנו :וזשובה
 אם מיהו, , מרובה בהפסד לא אם בחומם, סולדתשהיד

 אגו חרס, הכלי את ולהשהות מתכות, של הכלים את להנעילאפשר
 יי( ושיהוי. הגעלהמצריכים

 ז גו סו)ות סיו 06 16 סגי, )כ5י גס5 06 טפק : שאלהמד,
 יק מרובה. הפסד באין אף מותר אז הוא, ספק אם :וזשובה

 נזס מממריכן % כו, ס51ות טטיד סגי 5ג)י מ15ח וכר גפ) : שאלהמה.
 ? כמכס)טיסף

 מלוג דדבר והט"ז, הדש, והפרי המהרש"ל, דעת "( :וצש1בה
 הודח ולא שנמלה בשר כגוה שני, בכלישהושם
 מותר. בו, סולרת שהיד שני בכלישהושם

 שני בכלי דאפילו אמרינן, וציר, מלח בו שיש דמאחר הרם'א,דעתב(
 הוא.מבשל

 מרובה, הפסד באין לאסור אדם, והחכמת דעת, והחות הש"ך,ורעתנ(
 מרובה. בהפסדולהתיר

 מרובה. בהפסר להחמיר יש אם עיון' ב"צריך הניח מגדים והפריד(
 "ק וני. בכלי אף הוא מבשל ודאי ישן ומליחה(
 ז 13 ס51דת ססיד טגי )כ)י מריף דגר גפ5 : שאלהמו.

 אף שני, לכלי שנפל חריף דדבר מנדים, הפרי דעת א( :תשובה
 מבליע הריף דדבר משום דאסור, מודההמהרש=5

 כחו. שפסק למלח דמי ולא שנין בכלינמי
 דבר כולו הוא שני להכלי שנפל הדבר דאם דעת, החות ודעתק

 דמבשל אמרינן, שנק לכלי חריף דבר עם ביחד שנפל אוחרי5ן
 מעורב כבר הריף דבר ה" אם אבל , מרובה בהפסר אף ואסורהואו

 ומותר. הוא מבשל אינו לתוכו, אחר דבר נפל יאח"כבתבשיג
שאלה

 ההלכהמקור
 סגדים. פוילח( %הפ. אף "קה פיהח(

 דעוש חחעים( הבהחמ, ערוגות הי פופר, אי"מ5*



 ףימשח קה כימז תטיכית הלכ" כור52י
 י ני ס51יה טכ.ו 0ני 5:יי ני: דכר גט5 שאלהסו.

 3:לי דינו גוש דדבר והמהרש"ל, והיתר, האיסור דצת ח( :תשובה
 בשר או פשטידא כמו גוש, דבר ולפיכך,ראשו7,

 והושם ראשון מהכיי כשניטל אפילו אוסר עב, מאכל שאר אוודגים,
 בו. סו?דת שהיד זמן כל שלישי, בכלי אפייו או שני,בכלי

 דינו דוחקא, וגם גוש רבר דדוקא אדם, והחכמת הט"ו, ודעתב(
 שבהם שהמים אורו, כגון, דוחקא, בלא גוש דבר אבל ראשון,ככלי
 בשר של כף ותחבו חלב, בו ויש גוש נעשה והתבשיל נצטמקו,נתבשל

 הכף. נגד ס' צריך דאין הדיה אזבהתבערי,
 1 סק5וח גפסק ט65 פרוי 50 וינו מ:ו : שאלהסח.

 דכשמערה תרומות, והם' והר"ן, והרא"ש, הרשב"ם, רעת א( :תשובה
 מאכל על בו סולדת שהיד ראשון מכלי איסור שלרוטב

 כאחדן ומבייע מפליט ואינו מבשל. אינו הקלוח, נפסק ולא צונן,היתר
 קליפה. כדי מבליערק

 הוח מבשל הקיוח נפסק שלא דערוי בש"ך(, )מובא תם רבינודעתב(
 שני. בכלי כמו קליפה,כדי

 ומבשל ראשון ככיי דינו ראשון, מכלי דערוי המהרש"ל, דעתג(
 כדי לאסור יש מרובה, ובהפסד בו, סולדת היד אם בכולו,ואוסר
 בכויו. ואוסר דמבשל מחמרינן, מרובה, הפסד ובאין מספק,קליפה

 ? כק5וח 0נפטק פרוי 50 ריכו מ:ו : שאלהפפ.

 מבשלן אינו עימח דלכולי הדיןו הקלוח, שנפסק בערוי א( *תשובה
 מ( בעלמא. לחומרא מדרבנן ומפליט מבליעאלא

 הקיוח סק בננ אחת, טפה דמ"מו אדם, החכמת וכתבב4
 אוסרת. אינהממקומג

 סא כסכ5י סים/י וגט5ו גחו0ח, 5כ5י רוחח "יסורטירו שאלהנ
 ו כך"חר

 בזה לסמוך יש אם עיוןז, ב"צריך הניח אדם החכמת א( :תשובה
 כן אם אלא בולע אינו נחושת דכלי הפוסקים, דעתעל

 תחתיו. מהלךהאור
 בהפסד ורק ערוי, ע"י נאסר נחושת כלי דאף יעקב, המנחת ודעתב4

 הגעיה. קודם בו נתבשי אם להתיר, נראהמרובה
 הוא אם להסתפק יש מעשן שקורין דבמתכת אליעזר, דמשק בס' וכתבג4

 להקל. אין סספק ומיהו, נחושת,בכלל
שאיה

 ההלכהמק.ר
 תם-4 מימן אבוהם, פק8(
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 2 מרוחס )סרכס 6תך מרוי כין ח)וק יס 06 : שאלהנא

 רעקי צשה(, סימן בט*ז ןמובא והיתר האיסור רעת א4 :תשובה
 בכילו האיסור בולע ערוייםהרבה

 אהר ערוי בץ חלוק שום ראין רעת, והחות סגרים, הפרי רעתב4
 ערויים*להרבה

 מ:דים הפרי שהבין כסו הפירוש ראין ורעחע טעם הטוב וכתבצ4
 אהד ביום ערויים הרבה נשתמשו ראם והיתר, איסור הס'ברעת
 מיייי והיתר איסור הס' רק בזה, מותר דבאסת אינו, זהדאסור,
 בכולו, בולע ראז הראשון, מערוי חם שהי' בעור שני ערוי בודנשתסש

 לערות נ"כ צריך להנעילן רוצה ובאם חסים, הכלי רופני דערייןגיון
 ערויים. הרבהשליו

 )תוגס סגפ) כין ר~פרק יס 06 סמ, וכ)י ל6מין ג)י ויגי נמגין : שאלהנכ4
 ז קר ךכר )מוגס מגפ) וכין חס,וכר

 שום אין שני, וכלי ראשון כלי בריני שנתבאר מה בכל :תשובה
 ול8 קרן רבר חו חם רבר לתוכם שנפל ביןהפרש

 קצתן ושהה ראשק, כלי של חם היתר לתוך חיסור נפי חםופבעיא,
 אפילו חלא בו, סולרת היר שאין כזה חום הוא ואפילו הכלי, אסורדוראי
 ג"כ בו סולדת ושהיר רחשון, שבכלי חם רוטב לתוך שנפל קרמאכל
 אמרינן, ולא , בכולו חותו ואוסר בה שנפל הקר הסאכל אתאוסר

 לן רקיימא סשום אינון זה אבל הרוטב, את סקרר הקר הסאכלדאדרבא'
 יותר חוק מקומו על שעוסד רדבר וסנצחו, העליון על נברדתתאה
 חטן היתר לתוך צונן איסור נפל אפילו אם ולפיכך, לתוכו, הבאמהדבר
 את שספלים ער וסחסמו, השליק על גובר רהתחתון סשום חפור,8כל

 ולח , ואוסרו התחתון, בההיתר מלסעלה שהוא הצונן מהדברה1יסור
 יתגבר לא ולמה היתר, של הוא התתאה הרי נבר, רתתאה רכיוןחטרינן,

 הואן בזה רהעיקר סשום אינו, זה אבל מלסעלה, שהוא האיסורעל
 לתוך צונן היתר נפי אם שכן, וכל ; הקרירות על החסי1תהתנברות

 411 אסור. הכל רוראי חסןאיפור

 2 לוק סו6 וססהתון חס, ס" סמ)יון 06 : שאלהגב4

 הוא והתחתון  האשן אצל עוסר ואינו החמן הוא העליון אם :תטובה
 ס"ם, האיסור, הוא החט העליון אם ראפילו הדין, אזהצונן,

 הוא התחתון דאם ראע"ג הוא, והטעם , קליפה כרי אלא אוסראינו
 דמקרר דער אמרינה ס"כע החיסור, שהוא הצליון את מקרר הואצוק

 מב( קליפה. כרי שד סבליע להעייון,התהתון
12אלה

- - = כ ש :-
 ___=מם _ ___-____

 ההלכהסגור
 שעג מ:( ופהקימ. מהברשא(
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 צונן. הוא והתחתון חם הוא העייון דאם דאמרינן, האתשובה: י 5וק סיחר 5חוך 3יוחר, %% טסו5 הס רנרי~סוי עיו : שאלהנד.

 היינון בחתיכות, דוקא הוא קייפה, כדי אלא אוסראינו
 איסור עידו אם אבל רוטב, עם אחרת חתינה לתוך אחת חת*כה נפלהאם
 שעירר והחם הצלול והדבר צונן, מאכל לתוך הרבה צלוך שהואהם

 בבולו4 דבולע הדין, אז צד, מכל הצונן המאכל את ומקיף מסבבלתוכו,
 א( בג סולדת כשהידואוסר,

 מס גל3ל גמי סייך ר6סון, כ5י חוס ט5 גכר" ר,חח6ס דין 06 : שאלהנה.
 ז כ55 רוטכ653

 ד*תתאה דין שייך בג סולדת שהיד ראשון כלי בחום :תשובה
 כלי מקרי האש, שעל צלי כגון, גוש, בעבר אפילוגבר"

 וה, על זה ההיתר, עם הניחוהו האש מן שהסירוהו שמיד בזה,ראשון
 1ל8 , בכלי שמונחים ובין השלחן, על שמונחים בין ווג אצל זה18

 זה אבל שני, כלי כמו הצלי של דינו יהי' קר הוא דהכלי דכ.וןאמרינן,
 אהרי מיד ההיתר, עם ביחד הצלי חתיכת את דהניחו דכיטאינו,

 דע*י אמרינן, החמימות, תוקף כל בה ה" עדיין דאז האש, מןשהסירוה
 הצלי חתיכת אם אבל י ראשון כלי כמו ודינו הכלי, גם נתחמםוה

 ואח"כ שוברת, האש של שהחמימות כזה ומן עד שני, בהכלימונחת
 משום כללן אוסרת דאינה הדין, אז, על", או 8צלה ההיתר אתמניח

 פו( אוטר. אינו שגידכלי

 ? זס 556 זס וסיחר 6יסור סגיהו : שאיה1*

 דאז והן אצל זה והיתר איסור הניחו דאם הרמ*אן דעת א( :תשובה
 בעלאה, כמו הוא הדין תתאה, ולא עלאה לא כאןאין

 הס דמונהים דכיון הנגיעה, במקום ההיתר בקליפת די צונ4 אחדדאם
 הושי, את האחד שיחמם באופן זה את זה דוחקים איבם וה, בצדזה

 אז, ראשון, כלי מחום חמים שניהם אם אבל , בקליפה סגיולפיכךן
 הם. חמים ששניהם דעי"ו אסור, הכל משם דחק שום כאן שאיןאעפ"י
 ואהד בוה, וה שנגעו וגבינה בשר ובן , ואוסרת בכולו הולכתהבליעה

 מח( קליפה. צריכים שניהםצונג

 אאש אופר צונן הוא וההיתר חם הוא האיסור דחם המהרש*ל, ודעתב4
 יש דמליהה דין זה, אצל זה הם דמונחים דמשום זה אצל בזהכולו
 ההם האיסור כחן כן וכמו כולון את ואוסר בהתפל מבלין דהמלוהלהם,
 אופר איע חם הוא וההיתר צונן הוא האיסור אם אבל , בהוהתרמבליע
 והפנפ מלוא הוא ההיתר דאם הוא, הדין דבמייחה ואע"ג קליפע כדיחלא

הוא

 ההלכהמשר
 שין. מל ופשקיג רמיא מד( חה. טה טד*"הפ(
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 הדין, והוא 1 להקל לסמוך אין מ"מ, קליפ~ע חפילו צריך אין תפל,ווא
 נ"כ המהרש"ל דעת צונן, הוא ואחד ווע אצל זה שמונחים ונבינהבנשר

 קליפה. בכדי - והחם בכולו, הצונן אתלאסוד
 וההכמת דעת, וההות מגדים, והפרי יעקב, והמנחת הס"ז, דעתג4

 מרובה, ובהפסד כמהרש"ל, להחמיר יש מרובה, הפסד דבאיןאדם,
 כדי אלא אוסר אינו צונן, הוא וההיתר חם הוא האיסור אםאפילו
 להחמיר, יש מרובה הפסד באין ג"כ וגבינה, ובבשר 1 זה אצל בזהקליפה,

 מו( יהצונן, גם בקליפה סגי מרובה,ובהפסד

 ז 6כ15 מ1גת חס 1סיסר 15גן, 5155 6יס1ר : ומאלהנזי
 מונח חם והיתר צונן, הוא אפילו צלול, הוא האיסור אם :ועשוב:ה

 מז( מרובה. הפסד באין כולו אסוראצלו,

 ? גכר* ד"תת6ס סכ55 סייך כ5יס גכי גס 6ס : שאלהנח.

 ד"תתאה הכלל שייך לא כלים דגבי המהרש"ל, דעת א( :תשובה
 לו שיש חם היתר יבש דבר נפל אם ולכן,גבר",
 בולו. אסור קר, הוא והכלי איסור, של לכלי קצתרטיבות

 גבר", ד=תתאה הכלל אמרינן בכלים דגם והש"ך, הרם'אודעתב(
 רותח איסור הניחו אם יכן, נ בכך וסגי קליפהו רק צריךוההיתר

 דהוי משום הקערה, את לקלוף צריבים היתר, של צוננתבקערה
 ערויכמו

 דגין נזס נס 05 סתחתון, ס61 וס6.ס1ר ספ5י1ן, ס61 סכ5י 06 : שאלהנבן
 י נכר" ד,,תת6סדין

 הו8 שמלמטה והמאכל היתר של הוא שלמעלה הכלי אם :תשובה
 הכלל אמרינן כלים גבי דגם כיון לכאורה איסור,של

 וכן כולו, להאסר בזה גם הכלי צריך הרמ"א(, )כדעת נבר"ד"תתאה
 אף המאכי את אוסר דהכלי משום כולו, להאסר המאכל צריךלהיפך,
 בתוכו והניחו צונן הוא הכלי אם דדוקא אינו, זה אמנם, רוטב,בלא
 קליפה, כדי איא אוסר ואינו גבר., ד"תתאה אמרינן אז רותח,אישר
 בזה שייך אין רותח, בשר על צוננת חויבת קערמ  'העמידו אםאבל
 דהא הכלי כל נגד בשר של בההתיכה ס' להצריך גבר" ד"תתאההכלל
 מה נגד רק ס' בעינן דלא הו(ג הדין חם, לתבשיל כף תחבו אםאפילו
 שננען מקוס אלא נאסר לא דאז רוטב, דליכא כאן, שכן ומכלשנתחב,

 נראהע ויכן, 1 בשר של בהחתיכה שנגע זה צ"י הכלי כל נאסר לח גםוכן
 מח( קליפה. אלא צריך אינו הכלי גווני,דבכל

שאיה

 ההלכהמקור
 דעחע ועת מה( בנדימ. שרי מז( להומר נושם ג-כ הרש רשף הגיעיאמו(
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 3חר ע5 ססגיטסו כ6ור, וגס)13 סי"חס 6יסור ס) מתכות ג)י : שאלהמ

 ז ננר* רשסת6ס סג5) נ~: ,מרינן 06 סחמחיו,5וגן
 שנתלבן איסור של הכלי אם דא5ילו דעת, החות דעת א( :תשובה

 שתחתען הבשר את ג"כ אוסר מ"מ, מלמעלה' הואבאור
 גבר". ד"תתאה הדין בזה שייךולא

 אמרינן ג"כ אש, ע"י הכלי הוחם אם דאפילו אדם, החכמתודעתב(
 "פיינקוכען=, בי שמטגנים חולב כלי ולפיכך, גברן ד"תתאה הכללבזה
 חתיכת על אותו כפו ביותר, מלובן הי' שאז מהאש, כשהעבירוהוותיכף
 כדי אלא בזה אוסר אינו גבר", ד"תתאה דקי"ל למאי בוננת,בשר

 מחמין. או מאש מלובן שהכלי בין חלוק אין דודאיקליפה,
 עיון". ב"צריך זה הניח מגדים והפריג(

 ה)כ 13 מס" מקוס ע5 מס תכמי) עס קדרססעמירו
 .ז 'לוגוטף
 שהיא מפני אסורה, והקדרה לצונן, חם כמו הוא, הדיןבזה,

 מט( מותר, והתבשיל קליפה,במקום
 5סרןדניר4 חס תכסי5 ועירו 5וגן, ח5כ ע5 סעמיכ גוגגתקירכ
 ? סקירס סתהח סמ35 ניתךועי'1

 להבליע מועיל אינו שבפנים דערוי משום מותרת,הקדרה
 ואעפ"י קליפה כדי בתוך שאינו שמבחוץ, המיבאת

 הו8 המימות במעט גם דלפעמים מזה, ראה אין ניתך,שהחוב
 נ(ניתך.

 מ סימ ד51ק 5נר כסר, סומן 13 סיס מכ5י 5מרות מותר 06 : שאלהסג.
 1 6'סור כ5 קומן 16ח5כ,

 שיש דויק לנר כשר, שומן בו שיש מכלי לערות אסור :תשובה
 עא ומחבר למעלה, עולה הנר של דההבל משום חלב,בו

 ההבל דאו הצונן, הוא והעליון החם הוא כשהתחתון ודוקא, ינצוק
 מוח החחתון אם אפילו חמים, הם שנ אם אבל ומערבו, למעלהעולה
 וה דאין כיון לחוש, אין ובדיעבד, 1 מרובה בהפסד מותר מ"ם חם,יותר

 ש( האיסור.כנוף
 ? סז5רמגו ססיר חוס ימ כמ5מע5ס ו5ס1יעס רו5ק, גר ע5 כ5י כפו . טאלהסי.

 העייון להכלי אם או בו, סולדת שהיד כזה חום יש להזיעה אם :תטובה
 יב( דאוור. הוא הדין בו סולדת שהיד ראשון מכלי חוםיש

ואלה
- נ - - נ - - -- -נ  --= ---- -- 

 ההלכהמכור
 ופלהו. וכרתי ט-1, רמיא,נא( צ-כ( ,סירן משה -רכיסט(
 מגרימ. 8י,;;( ר:יאל המודינ(

 שאלהםא.

תשובה

 טאלהםב.

תשובה
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 15גו סיהר 50 0ומן 5סוך 5יס1ר ס5 חס 0ומן ע?1 : שאלהסה,
 משום להתיר שייד ולא אסור, בדייבד דאפילו הדי4 בזהן :תשובה

 שומן ונמס ניתך הערוי שע"י לפי גבר", ד"תתאההכלל
 ע( ונאסר. הכל, ונבללההיתרן

 ז גבר" ד"מת6ס סכ55 0ייך נ55י גס 06 : שאלהמו.
 או חם, לתוך דבחס דאפרינן דהא הטתבר, דעת א( :תשובה

 משוס ס', אין אם כולו, את אוסר חם, לתוךבצונן
 דרך נתערבו וההיתר שהאיסור באופן דוקא, זהו גבר", ד"תתאההכלל
 דהרוטב משום הוא, והטעם תבשיל, לתוך האיסור שנפל כגוןבשו?ן

 איסור, אבל התבשיל, בכל ומערבו האיסור פליטת את מוליךשבתבשיל
 רוטב, בלא תבשיל על או האוע שאצל צלי על שנפל קר, וכין חםבין
 אצל הם אפילו או תמים, שגיהם אס אפילו אז, האפוי, דבר עלאו

 לחים, שהם מפני אבל כלל נאסרים היו לא יבמרי יבשים היו 8םהאוג
 עובי דעד חכמים, שיערו שכך נטייה, כדי עד רק האיסור דאוסראמוינ4
 כהוש, הוא האיסור אם דוקא, וזהו 1 ההיתר לתוך האיסור נכנסאצבע
 אוסר הצלי דאין אמרינן, אז בזה, וכיוצא גידו, עם שנצלה ידךכבו4
 שצלאוהו שמן גדי כגון שמן, הוא האיסור אם אבל נטילהו כדיאלא

 אסור שבו, החלב כל נגד ששים הגדי בכל אין דאם הדי4 אזבחלבו,
 היינון בכולה הוא מפעפע שמן, שהוא שכיון אזנו, מראש אפילולאבול

 היא האיסור חתיכת אם ואפילו , הבשר בכל ומתפשט והולךשמבצבץ
 דהאיסור אמרינן ג"כ שמנה, היא עפה שצלאוהו היתר וחתיכתכחושה
 כשמן, ג"כ שנעשה עד להאיסור מפטם דההיתר פשום בנולו,מפעפע
 ונ0ילה 0' צריך ולפיכך בכולו, ומפעפע לההיתר האיסור מפטםואח"כ
 בצלי, מהחתיכה ידוע ימקום שנפל פעפוע לו שיש דבר דכל שנבשבמקום
 מקום, נסיית גם צריך מ=ם האיסור, את לבטל ס' בהחתיכה שישאעפ"י
 שנפל, במקום אפילו האיסור, כל דבבשול, מבשול, ?מן צלי המורדביה

 נהי זמן, בצלי אבל מבלבלו, דהרוטב התבשיל, בתוך כולומתערב
 הוא כאייו לי' חשביבן האיסור, שנפל במקום מ"כע החתיכה, בכלדמפיטע
 דכיל ואף ו נטילה כדי אוסר מקום באותו ולפיכך בולו, יצא ול8בעי4
 עצמו שהאיסור במקום אלא לאסור יכול הנאסר דקאין באיסורין, הואבדול
 בכל לפעפע ביכויתו ואין כחוש, הוא דהאיסור וכיון שם", לילךיכול

 האיסוד, ברם, , אוסר עצמו שהוא ממה יותר ההיתר יאסרנו איךההיתר,
 ומפעפע. בעצמו הוא מתחזק ההיתר, של שומנו ריחכשמריח

. דשתתא" הכ?ל אמרינן ג"כ דבצלי פוסקים, ועוד והס"ג הדם"א, ודעת2ש
נבר -
-.  -

 ההלכהמקוף
 ופיו. משה, דהיע(
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 סילדת עפףד 8צלי עי ששפל צונן אפילו או חם מיסור ולכן,גבדי,
 כחוש בין בקיאין אנו דחין דכית עומן, ובין כחוס בין בכולו, אוסרבו'

 חאיסור נגד בצלי סז דאיבא עד ענין, בכל יאסור יש יפיכך'י?סן*
 שנגע. במקום נטילהוגם

 כסקףס רק עפ % סס6יסזר ירופ 06 ס:גיפס, מנףס גטילת כפ:ין : שאיהטה
 י תקזמו ידופ 5ין 6535חר,

 הפרש יש דבזא כוע, מנחת בשם מנדים השרי דעת א( :תשובה
 מזטן, יותר כזה חמור וכחוש כחוש, ובין ?מןבין

 צריך ואינו מותר, ס' שיש כיון הנטילה מקום ידוע כשאיןדבשמן,
 מקום נגד ס* צריך בדיעבד דגם בכחוש עואין מה מסביב,ליטול
 שצריך מה בעלמא חומרא הוי דבה1מן דכיון הוא והטעם ,הנטילה
 שנם דעות יש ובאמת החחיכח, בכל שמפעפע משום מקום,נטילת

 כשר, בדיעבד הלכך כן, קישל דלא אלא בשמן' נטילה צריך איןלכתחלה
 חומרח, משום רק הוא בכחוש ס' דצריך דהא בכחוש כן שאיןמה

 הדק, יוצא וממילא, 1 מעכב בדיעבד גם הלכך הדין מעיקר היאוהנטילה
 דההיתר דאמרינן, כחהפ' הוא והאיסור ?מן הוא דההיתרדבמקום
 בדיעבד. מעכבת הנטילה אין בזה, גם כ?מן, ודינו להאיסור,מפטם

 א', במקום רק נגע שלא ידוע אם בכחוש, דאף הגרע"א,ודעתכ(
 בטלה דהנטילה 'משום מסביב, ליטול צריך אין מקומו, ידועואין
 ס' יהי' בבשול דהרי טעם, ויתן יבשלו שמא בזה לגזור שייך דלאכרוב,

 השומן. נגד החתיכהבכל
 בלי בשלו אם כ?מן, הנראה דבדבר רוקח, שסן התשובות ודעתנ4

 לכחושן הנראה בדבר אבל מותר הנטילה, נגד ס' ואיןנסילה
 הנטילה. נגד ס' באין אסור אז, מדינא, היאוהנטילה

 % 5כע5 כחחיכס ס' וים כס6יסור, ססיתר נגע 06 ספק . שאלה0ח.
 9ס6'סור

 נפשך ממה מותר סן ויש בהאיטור, ההיתר נגע אם ספקהשובה:
 באין אפילו דהרי נטילה, צריך ואין בשמן מינו באינואף

 ואין גונא, בכהאי בכזעש אבל נטילה צריך אין שנגע מקום באיזהידוע
 נד( נטייה. ובעי יוועש, "אינו מהני לאס',

 סכחו 6נ5 ננפ, משס 3"יזס ידוע וס" כסיחר, כחוס 6יסור גנפ : שאלהםמ.
 1 גכחסרס סקייפס גגך סיתך כק5יפת רוכ יס06

 אהשכ שירבה ובתנאי בטימן דהנטילה הדין, בזה גם :תשובה
 נה( ס'.עד

שאלה
-- -- --------- 

 ההיכהמקור
 ש:ג גה( מגדשפיימ(
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 סגיסס 06 כין ספרס יס 06 65יסור*, מפטס ו*סיסר סדין נטנין : שאלהנ
 ? 4כן ו6חר חס 6חך סי' 06 16לוסחיס,

 דוקא אלא שייך אינו להאיסורן מפטם ד""היתר "די1 :ועשוובה
 הוא אפילו צונן, הוא אחד אם אבל רותחים,בששניהם

 ומפלימ ל" דמחמם עד כך כל גברש ד.תתאה חמרינן לאמלמעלהן
 2קל".

 6נו ד6ין נוסוס סטן, תין כחוט נין מלן, נכ5 ו6שו 60 שאלהעא.
 נ6ממ %ו ד-יוזע'ס כ6ס סדין, 6יך 5סמן, כחוס כיןנקי6ין
 י ? כחוסס0ו6

 יש אם שיון, צריך מרובה, דבהפסד אדם, החכמת דעת א( יתשובה
 מליחה, דלענין דאע"ג כחוש, בודאי שהוא במקוםלהקי

 מ"ם, ס' צריך אין כחוש באמת הוא דאם מרובה בהפסד להקל הרמ?אדעת
 מכדי יותר אוסר אינו ב.1פ1 גם אפילו פוסקים, דלרוב מליחה, דשאניי"ל,

 דחפילו ישל, ואקכ, בכויו, אוסר עלמא לכולי בשמן, בחם משא"כקליפה,
 בקיאותנו. על סומכים אנו אין מרובהבהפסד

 מרוביב בהפסד דמותר משמע, תסקז( )סימן מלאדי הרשקז ומש"עב4
 כזס ספרס יס 06 וגטילס, ס' 5ריך דכ5לי ר6טרען, 60 : שאלהעב.

 ג" ס'יך ו65 6יסול וכין סמטגימ, כ" לסייך 6יסווךכין
 זסמטגימ

 דשייך באיסור דוקח הוא בצלי, ונטילה ס' דמצרכינן הא :תשובה
 הוא כחוש האיסור אם אבל שמנונית, פנים כל עלבי'

 ננד בס' משערין נונא בכהאי אף דאורייתא, דבאיסור הדין אזלגמרן
 בונא, בכהאי דרבנן באיסור אבל מרובה, הפסד באין בו שנגעהאיסור
 סרך בו באין איסור, בחתיבת שנגע מקום נטילת כדי רק אוסראיגו

 סגי בסלוח וכמו ל?מן, כחוש בין בקיאין אנו דרבנן דבאיסורשמנתית,
 נק מקום. בנטילת די בצלי נמי הכאבקליפה,

 ככלעמס, חכרחס 6ח 6וסרת 6יסור דחמיכמ נ45, י6מריגן 60 : שאולהשצ.
 06 וגין ע5מו, מממת 610 "יסור 06 גין 0טרט כז0 יס06

 ז 6י0ור נ5יעת ע*י כ606ימור
 על בצתן בנביעתה, חברתה את ..וסרת איסור דחתיכת הא :תשובה

 נבלה חתיכת כגון, עצמה, מצד אסורה כשהחתיכה דוקא, הואחם
 בשר חתיכת היינו, בשר-בחלב, חתיכת או כשר,  בשר בחתיכת שנגעהוסרפה
 אם אבל בלוו3 כאיסור ולא האיסור, כגוף נחשבת החתיכה דכל מחןב,הבלועה

אין
=- 

- . -

 ההלבהמקור
 ושקק רפ'א גו( ופרישה הירשה סחוש"ל,8(
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 אחר4 ממקום שבלעה מה מצר אלא עצמה, מצד איסור בהחתיכהאין
 ונאסרה. נבלה בשר עם נצלית או שנתבשלה כשר בשר של חתיכהננון,
 החתיכה את אוסרת דאינה הדין* אז כשרה, בשר בחתיכת נגעהואח"כ
 יוצא בלוע איסור דאין משום יחד, נצלו אם אפילו בה, שננעההאחרת
 הדחה אלא בזה, צריד איז קליפה ואפילו רוטב, בלא לחתיכהמתתיכה

 י"( בעלמא. חומרא מחמתבלבד,
 ספרס יט כ)יעס. תחטס לק ע5עו ממגות )6 סכ6 כ6יסור 06 : שאלהעמי.

 ז )סמן כחוסגין
ז

 נלא לחתיכה מחתיכה יוצא אינו בלוע ראיסור דאמרינן, הא :תשובה
 יאינו שס4 שאינו איסור הו8 כשהבלוע דוקא, זהורוסב,

 בטבעס, המפעפים הדברים מן דבריאיסור בלעה החתיכה אם אבלמפעפע,
  בנוגעת בין בצלי, בין חברתה את היא ראוסית הרין, או שומן,כגון
 שהאיסור מפני צוננת, והעליונה חמה התחתונה אם או בחם, חם בזוזו

 נס( לחתיכה. מחתיכה ויוצא מפעפע בעצמוהבלוע

 נקי6ין 6ט ו6ין 6מויגן 3)הצ, 6יסור מ5ך ס3, נ,יסור נס 06 : שאלהעת
 י ):מן כחוטגין

 כחוש בק אנו בקיאין תמיד בליעה מחמת הבא באיסור :ונשובה
 היא האיסור את שבלעה החתיכה אם אפילו ויפיכך'י?מז,
 ס( להאיסנרש. מפטם דה"היתר בלוע באיסור אמרינן לאשמנה,

 תטי* סי5 וסט)יוגס כחכרתס, הגעס 6יסור סנ)פס חתיככ : שאלהש1.
 ' 15כגת סי6וסחחתוגס

 אפילו אג צוננת, היא התחתונה דאם הש"ך, דעת א( :תשובה
 בהם דקייפה, הטעם עיקר דכל צריכה, אינהקייפה

 קליפהז, כדי בלע יי' ד"אדמיקר דאסרינן משום רק הוא צונן,לתוך
 בלועש באיסור לא אבל עצמו, מצר באיסור אלא אינו זהאבל

 בקמן.אפילו
 להחמיר. תואר, והפרי חדש, והפרי והיתר, האיסור ורעתב4
 מרובה. הפסד באין רק להחמיר רעת, והחות מגדים, הפרי ודעתנ4
 סז6ת סחתיכס גנעס ו6ח'ג 3חתיכס, טגנע כחוס כטין 6יס~ל : שאלהען,

 י 6חר"3חתיכס
 שננן כהוש בעין איסוד דאפילו מנדים, הפרי דעת א4 :תשובה

 נמי אחרת, בחתיכה נוגעת זו וחתיכהבחתיכה,
 ולכן, רוסב, בלא לחתיכה מחתיכה הולך בלוע איסור דאיןאמרינן,

בל
- --- 

 ההלכהטקור
 ו"45 ס( מחנר גכ. דעדע וחות מגדים, כרי מהבר,(י
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 אסורמע באיסור, שנבעה הדאשונה הדתיכה רק מותדות, המתיכות4ל
 האימור ואם , ל?מן כהוש בין אנו דבקיאין אמרינן, בלוערבאיסיר

 באיסור שנגעה והראשונה לם', מצטרפות הההיכות כל אז, *49מוא
 מקים. נטילתצריכה

 חן הראשונוג מההתיכה נסתלק לא האיסור דאם דעוי, ההות ודעת1(
 כל את לאסור לצנין ל?מן האיסור אע משוינן דאנן דכיוואמרינן,
 אם אבל האהרות, ההתיבות כל נגד לשמן גם אותה אנו נהשוינןההתיבה,

 אוסרת אינה אן ממנה, האיסור נסתלק שכבר אתר באהרות נגעהההתיכ"
 כהוש. הוא האיסור אם אהרות, להתיכות הואתההתיגה

 סנון 16 כחום סוך 65 גמכנ 06 ח5נ, : *אלהכה.
זזז

 ס8( רוטב. בלא מהתיכה יוצא ואין כהו,8, לאיסור נהשב 5יב :השעבה

 ססלכ, גגר כסהמיכס ס' סי' 651 מחלכ, סכ5וטס נסר איכח : שאלהעפ.
 זי י 6חר ככסר חמס כסי6 סחתיכסייסי6ם גנפסו6ה'כ

 דההתיכה ופיתי, והכרתי הדש, והפרי הט"ז, דעת א( :תשובה
 הבשד שאר את ואוסרת הוזרת אינה מהלבהבליעה

 דאמרינן כמו הפות, שתיהן אם ואפילו נטילה, כדי אשילו רוטב,ביא
 מפצפע. שאינו בלוע באיסור איסוריןבשאר

 איפור מטלב הבלושה לההתיכה השבינן גונאע דבכהאי הש"ך, ודותב(
 הבשר אס אבל כהוש, הוא הבשר אם סגי, נסילה בכדי ומאם,סגופו,
 ס'. עד אוסר זסו*הוא

 הש"ך.  כדעת מהרמב"ם ראי' מביא כצדים והפריק
 ונגפס מטקכ, סחיגו ככ5י נמ5חס 15 כמ5הש ט65 נסר חחיכח : "18פלהפ4

 ' חסכת6ג5
 שלח בשר דהתיכת שרד, והיבושי מגדים, הפרי דעת א( :תשובה

 18 הם למאכל ענגעו נמלה, א*ילו כבד אונמלהה,

 יהבא הדם אין מ"נע המים, ג"כ הם והבבד הבשר אם אפילו הם,לכלי
 הוא המימות, ע"י ודהקא , הוא כחוש איפור דרם, משוס רופב,בלא
 אמרות* התיכות עם ביהד וצלי מליהה ע"י אבל רוסב, בלא יוצאדאינו

 וצלי* דמיקתמ דכית להכלי, או לההתיכות עצמו של דם דפולטאפרינ4
 עצמו. מהמה כאיסור הוי עצטה ש? דם להוציאפושלות

 שננעוג עצמה, של דם בה שי* דהתיכה דעת, ההות ודעתק
 שדרבו דכמו לאסור, ד"ש ודאי אהרות, בהתיכות המהבאיותה

 להשלש שאש תולדת של דרכו נמי כן דם, להפליט חששל
דם.

שאלה
- - - ---- 
 ההלכהמקד

 1נש
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 5סרום חסיכום 16כ4הם 06 וכ5סרס, מוסע סס5יפס כטר סתי:ם : שאלהשא.

 ' %" ט5יו4םסש
 מליחה שהי אף אחר, מבהיש דם שבלעה בשר חחרנת :1זש%נמו

 דכיון רוטב, בלא אחרות חתיכות איסרת אינהוצל",
 שפיר הף פולטוין כך *כבויעו אחר ממקום הבלוע בדם אפרינןדלא

 סב( עצמו. מחמת שאיעאיסור

 כדי רק 5י ככ51ס נ6טר0 06 כח5בס, ט01655 כו5י6 : וןאלהפב.
 2ק5יפ0

 נאסרת אינה בחלבה שצלאוה דכוליא המחבר דעת ח( :תשובה
 נטילה צריך כהוש בה?ב רגם ואעפ"י קליפה, כדיאלא

 מ"ם, ס', וצריך שמן הוא דודאי הכוליא "?ב שכן וכל פנים, כלעל
 בהכוליא, נכנסת הבליעה אין והכוליא, הק?ב בין מפסיק שהקרוםכיון
 הוא בלוע עצמו שהקרום לפי מצרכינן, מהכוליא קי*פהורק

מהח?ב.
 בכולה, אוסרת בחלבהו שצלאוה רכוליא והש"ך, הרם"א ודעתב4

 ולפיכך, הקרום, נקרע שמא לחוש יש וגם מפסיק, שקרוםאעפ"י
 צלאוה או מלחוה אם מבעיא, ולא , ס' צריך כ?מן לה דיינינןאם

 אם אפילו אלא בבשול, ס' דצריך וממילא נבלה, מקודם דנעשיתתחלוע
 איסור משום כולה, נגר ס' ג"כ ןריך מה~דם, וצל" בייהה בלאנתבשלה
 חתיכות משאר יותר לבלוע וממהרת להחלב דבוקה הכוליא דהרידבוק,

 להוי דלא הקרוש יועיל וה לענין פנים כל דעל אסרינן, %א ,שבקדרה
 שאר לכל גם יעבור הרי הקרום, את החיב  שיעבור דער דבוק4איסור

 וכן , אינו זה אבל החתיכות, לבל בשוה הולנת הבליעה וא"כ,הווחיכווג
 אבל ובבשול, בצלי רק הוא וה וכל ) הכבד יותרת שעל בקרוםהדיו,

 קצת שיש במקום קליפה אלא צריך דאין הוא, הדיןבמליחה,
 סג(הפסד

 יו65 סנ5ומ ס6יסור ד6ין 6מריכן נכ5י, סנ5וע נ6ימר גס % . שאלהפנ
 ז רוטנכ65
 והו רוטב, בלא יוצא אינו בלוע דאיסור דאסדינן, האתשובמה:

 פליטה לו דיש דכיון איסור, שבלע מחכל בוברדוקא
 הבלוע איסור אבל רוטב בלא מאחרים שבלע מה ממנו יוצא איןמגופו,
 בלא גם מהכלי יוצא דהבלוע הרין, אז עצמו, פליטת לו שאיןבכלי,
 כלי מחום חם והכלי כחוש, איסור אפילו איסור, שבלע כלי ולכן, ,רוטב

 קליפה. כדי המאכל את אוסר דהכלי הדין, או היתר, בו והניחורחשון,
ולא

 ההלכהמקור
 כ ר.ח וחוח מגד'מ, סדיפנ(

 44-0 בכימ; י; י ~



 163 פבדקכצב4ץ קה מימן התירוצותהסכחץ,כרר4

 דסיבוהע קצת להמאעל יש ובחם ממש, יבש הוא הסאכל אם יותר,וא
 סד( נטילה, וכדי ששים עד המאכל את אוסר הכלי118

 ס5רכער ד5רן 6עריק, 6ז גס ס6ס ממן, 5יסור נסכ5י נכלמ 06 : שאלהפד.
 ע קליפס ד.נוכוי יותר 16סו גכ5.סגלוע

 ס', צדיך בכלי, הבלוע באיפור גם דב?פן, הש"ך, דעת א( :וצשובה
 המאכל. בכל הוא מפשפע הוא, ד?0ןדכיון

 והנודע מגדים, והפרי חדשו והפרי תנ"ח4, )סימן אברהם המגן ודעתק
 יותר אוסר אינו בהעמן, דאפילו אדמו והחכמת דעת, והחותביהודא,
 קליפדמכרי
 ש לת6כ5 .651 סכ5ומ גכ5י* סנ5ופ ד63יסור ר6טריכן, ס6 *אלה:פה.

 5כ)י יו" 6מל גכ5י סכ5נע ד6יסור נ"כ 6מיען 05 רוטכ,נל5
 ? רוטג כל6 נ*כ6חי

 אבל למאכל, דוקא רוטב בלא יוצא בכלי הבלוע איסור :רצשובה
 הולנת אינה הבליעה לכלי, דמכלי הדין, ולכן אחר, לכלילא
 סח( כלל. אוסרת ואינה רוטב,בלי

 ט עיט נומ6כ) 5)יו 16 נו5יחס ע*י ג6סי 5סי1ת יטל כ5י 6ס : ש44להפו.
 י 6יסורנ5יעת

 צלי' או מליחה ע"י נחסר כלי דאין הט"ג דצת א4 :חשובה
 ולפיכך, מפעפע, שאינו כחוש איסור בו שבלועמסאכל

 הדין מנוקב, שאינו בכלי נמלח ואח"כ אחר, דם שבלע והודח שנמלחבשר
 נאסר. הכלי דאיןהיא,

 ג"כ בלוע, איסור בו שיש ?מן ממאכל דאפילו דעוג החותודעתב(
 מעשים וכן , קצת רסיבות בו שיש במאכל ואפילו נאסר, כליאין

 קדרז;, כל ותחת חכירה, על וחלב בשר עם כלים כשמעמידים יוס,בכי
 הקדרה, שתחה ממאכי הרותחת הכירה ונאסרת הנשפך, ממאכל לח הואהמקום
 נאסר כיי דאין ודאי, אלא השנ", הקדרה את לאסור צריכים היינווא"כ,

 ?מן. ממאכי אשילו בלוע, איסור בו שישממאכי
 הוא באמאכל הבלוע האיסור דאם אדמו והחבפת מגדים, הפרי ודעתצ4

 לכלי אף אוסר9מה
 נסססיל סי' ו% יכרילהסור, כו סוצ5פ וניס 16 6חןז 50 תכסי5 : *אלה19.

 ו כף נו 01הנו ס6יסי, גגדס'
 כאילו חשוב אץסור, בו שביוע דהמאכל אמריא, שפיר בזוג :תשובה

 של שם אלא שה, על "בלוע" שפ דאין איסור, כולוהוא
 ט( הכף. עם ונאטרקתערובותיאיסורן

.שאלה
י י א 4 א מ = שכע__ב:נ=מני

 ההלכהמקור
 שם. 18( י"ד. סה( ה8-ר ימ*אפה
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 ? טמס נכינס ע5 ורומכ 3סר עס חתס וורס סעמ?ו .* ש8לה*ץ,

 לופר יש נמי והגבינה, אסור, דהתבשיל אסדעג בזה,תשובה:
 רק מכלי יוצא האיסור דחין דאפריק דנהי כולה,דאסורה

 כשיש כאן שאין מה ריו4 אוא הכלי אם דוקא הוא זה אבל קליפת,כדי
 בתוכו.רוטב

 : דרבוותא פלונתא יש זה בדין :תשובה י ר,צלי5ס 5ומרמ כמס על יחדן סכמלט וס"מר 5יסך . ושאלהשמנ
 הוא פפורש אוסרת, דמליחה דהשיעורע הבית( עבבדק הרא"הדעתא(

 דבשי הוא, הדיו דבצלי, היכי וכי דצלי, כרותח הוי דמליחבש"ס
 במליחה. הדין הוא בן כמו ס', צריך המפעפע וב?מן בבחושן פקוםנטילת
 ואפילו בקליפה, טגי דבמליחה הרמבץ, בשם והר"ן המרדכיןדעתב(

 עד לאסור בצלי כמו מפעפע דאינו במליחה אמרינן ג"כ זמןבבשר
 לאפוקי רק היינו דצלי, כרותח הוא דמייח בש"ס שמשורש ווה ,ששים
 ה?מן דבצלי, מצלק מליחה גריעא מילתא להא אבל רמבושלומרותח
 במליחה דזמן וסובר, חולק הרשב"א ורק 1 פפעפי אינו ובמליחה,מפעפע,
 השפן דבמליאה, לומרו יש הסבר8 לפי ואדרבא, בצליו כמומפעפע
 בעין והוא מליחוע ע"י הבשר מן היוצא המוהל מפני מבצלי יותרמפעפע

 בכולו. ולפשטו האיסור את להוליךרוטב
 איסור הן גמור, בכחוש ןא( : פדרגות לנ' זה דין לחלק המחבר,דעתג(

 ; קליפה בכדי אלא במליחה אוסר אינו דרבנן, איסור וזץתורה
 יהחמיר, יש כך, כל שמנים שאינם וקרומים וקנוקנות הגיד בשומןןב(

 ל8 ממוז, ובשופן )ג( , ס' עריך אץ אבל נטילוע כדי אוסרתדטליהה
 אפילו חלא בכולו, מפעפע דודאי ומיואן זמן הוא האיטור אםמבעיא

 דההיתר אמריק, ג"כ זם4 הוא וההיתר ומלוח, כחוש הוא האיסוראם
 כששניהם דוקא, הוא זה וכל ו נטילה וגם ס' וצריך להאיסורמפטם

 ל8 התפלן הוא ההיתר אם אפילו תפן, הוא כשהאחד אבלמלוהים,
 האיסור4 את לפטם כח בו אין תפל, שהוא דכיון בזה,מחמרינן

 פפפם ד.היתר סברא דהך רש"לו בשם חדש והפרי הט"ז, ודעתד(
 אבל ולהאי, להאי פפטם האש שחום כיון בצלי, אלא אינהלהאיסור"

 בעןמו האיסור שאין וכל לחאיסור, לה מפטם דהיתר אמריק לאבמליתה
 במייחה. ס' עריך איז?ם4

 להחמיר לנו ראוי אך המחברו כפסק הוא לדינא  דהעיקר הרמיא, ידעחה(
 מכיון שבל ?ם4 בחינו ולהקל זם4 באיסור במליחה אף ס'ולהיויך

 בס' מליחה בכל לשער אנו גוהגים ל?%, כחוש בין בקיאין אנוש8ין
 נגד ביחר הכל בין ס' איכש ראי שננש בפקום קליפה וגם בבשול,כמו
 יש פרובה, ובהפסר י שרי הכל אז, בה, דבוק שהחעב החתיכהבל

 וכיוצש כחושחג בהמה כגו4 עינינו, ראות לפי כחוש באיסורלהתיר
 אפילו אזו שמנוניתו סרך בו שאין כחוש איסור הוא ובאם ,בזה
 בבשר דוקח הוא וה ובל קליפה מבדי יותר אוסר אינו הפסד,באין

כווש
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 מרובזע כהפסד ואפילו בקיאק, אנו אין ודחי כחוש, ח?ב חבלמיג
 י( תירה. באיסוראסור,

 באיסור רק להתיר, אין הפסד, דבאין אהרתיג ועוד השאך, ודעת0
 שסגונית. סרך בו ואיןדרבנן,

 באיטור אף להקל יש קסן דבהפסד אדס, וההכטת מגדים הפרי ודותי4
 באיסור אף ממש, ?מן ובאיסור שמנונית, סרר בו שאין כלתורה,
 מרובה. בהפפד אפילו ס' עד אוסרדרבנן,

 ו חת*כות ט6ר עס סרפס ספק 50 כסר ואיכח )מ5ח: :שאלהצ.
 טופר, והחתם מגדים, וה8יי יעקב, השבות דעת ח( :תשובה

 ולהקל לצדד יש ?מ4 8יסור הוא הספקיטרפהאם דחפי~
 הלכה שמא חדא, ספקיספקא, מטעם סצוה, וסעורת סרובהבהפסד

 קליפה, מכדי יותר ב?מן אפילו איסרת אינה דמליחה והרמב"ן,בראבי*ה
 כלל. טרפה הי' לא שמאועוד

 שטנונית, בין דשייך דבאיפור ביהור4ג והנודע דעת, החות ודצת42
 איסור בספק ומכשש קטן, הפסד באין להחמיר, יש דרבנן, בחיסוראשילו
 הוא. ספק לאו כראבי"וג הלכה שמא וספק ,תורה

 עו סרפ 651 מעס, עס ערפ? טפק ע5 כטל חתיכה גמ5חס : שאלהשחש,
 1 וסודח סגמ5ח6חר

 שש5 להתיר דיש אמרינן, דבזה, שרדן היבושי יעת א :תשובה

 ובאם , שרי נ"כ קליפה, ביי בשלו אם ובדיעבד,קליפה,
 מרובה, בהמסד אפילו אסור מינה שאיגו אז, מינה, שאינו עם נםנמלהה
 מתערב שאינו כיון מינו"י שאינו את "סליק אפרינן לא דבמליחהמשום

 בבשוי.כמו
 שנמלחה אחר עד הטרפות נודעה לא דאם ריב"א, התשובות ויעת42

 בהפפר להקל דיש מודים, עלמא כולי יחד, הספקות ב'חעדעו
מרובהי

 ? כמוט 6ימור 16 :מן 6יסור הסוכ רס 06 : שאלהצב.

 דהואיל שסן, איסור חשוב דדם פוסקים, אייאיה דעת א :תשובה
 מהני ולא כימן, חשוב הוח אף זמן, בצירוטשורב

 חשוב הלב ודס הקזה דם אבל עיוח, 5וצריך מרובה.פפטד
 כחוש.איסור

 ה5גהות ודעת42
 מהרש"*

 הוי דדם משמצ, הפוסקים מכל דאדרבאו
 בשאר הרם"א דמיקל וכחן כחושים, דברים משאר חצדיף לנ8רי,כחוש

 *אבל : שכתב הרם"א דמלזצון ועוד, 1 להקל דיש בדם, שכן סכלדבו-כהושע
לא

 ההיכהמ?י
 חפש* ארת ייןפ(
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 שמדינא ממשג ב?ין דוקא משמע ס'", צריד שמדינא שפן באישריא

 שמנונית4 סרך בו שיש כחוש בדבר לא אבל הש"ס, מרין ס'צריך
 בהפסר להקל דיש נראה, ולכן הפוסקים, חומית רק היאדזאת

 פז(מרובה.

 5מרות חסיכ~ח מס .הי סנתיחס גס, דנוק סח~כ 3סר חתיכת : שאלהצנ.
 יול6 כהסיכס סכלומ סתן י6יסור 3זס 5תרינן 06כסרות,
 1 רוטג כל5י נס 8חרת )חתיכס דמליחס רותחמ"י

 : דעות חלוקי יש זה בדין :תשוכה
 צריך מהחתיכותו אחת בכל נגע שהחלב ירוע דאם הטחבר,דעתא(

 ואותן הקלב, טעם את לבטל ששים וחתיכה חתיבה בכלשיהי'
 מצטרפות ואינן חסורות, ס', גהן שאיןהחתיכות

 לגט~
 דאמרינן כמו

 בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע החלב אין שבמליחה, לפי ובצליבבשול
 ולכן רוטב, עם כמו וחתיכה חתיכה לכל בשוה מפעפע אינו וגםרוטב,
 דאין דכיון לומר, ואין 1 יותר אחת חתיכה בלעה שמא לחושיש

 הלא החתיכות, כל בין ששים כשיש א"כ, עצמו, הקלב משום אלאהאיסור
 שהרי החתיכותו בכל החלב כשבגע אפילו מותר, להיות צריך נפשךממה
 הפליטות חלקי כל נחלק אם וא"כ, ששיטן עד אלא לאסור החלב בכחאין
 אינו, זה אבל לבטל, ששים יש בהכרח הלא החתיכות, לכל הח?בטן

 מ"כג איסורין, בשאר נבלה" נעשית "חתיכה ל" דלית למאןדאפילו
 יומר, דיש הוא, פשוט הטעם וא"כ, באיסורה, עומרת לעולםהחתיכה
 הח?ב פליטת יצאה ואח"כ ונאסרה, כולה החלב פייטת בלעה אחתדחתיכה
 יצאה משם ונם אחרת, בחתיכה ונבלע החלב וחזר החלב, אלמהחתיכה
 כל שנאסרו עד אחרת, בחתיכה החלכ ונבלע וחור הס?ג, אל הס?בפליטת

 פםהחתיכות.
 ידוע אם אפילו החיב, לבטול מצטרפות החתיכות דכל הרם"א,ודעתב(

 הואן והטעם , החתיכות שאר בכל נגעה בה, דבוק שהחלבשהחתיכה
 ואפילו רוטב, בלא לחתיבה מחתיבה יוצא דהזמן אמרינן, שמןדבדבר
 צריך אין ב?מן דגם הדעה, על בזה סומכים אנו מ"מ, כו, ס*ל דלאימאן
 החתיכוא בכל ס' להצריך מחמיר, אחד בדבר אבל , במליחה קליפהאלא
 וצאר דבכל דבוק, איסור משום בהן דבוק שהס?ב החתיכה כלננד

 נבלהש. נעשית "חתיכה אמרינן נ"כאיסורים
 הפמד לשחין מרובה הפסר גין לחלק רעת, והחות מנדים, הפרי ודעתנ(

 תחלח בה דבוק שהף?ב ההתיכה נמלחה אם מרובה דבהפסדמרובה,
 חתיכופ ושאר לסוחטו", "אפשר מטעם אסורה החתיכה אותה אגלבדה,

סותרות
. - - - . - -- -  - 

 ההלבהמקור
 ה~רע*4ג סס( קס-ו סעיף תשוגה דרכי ייןסה(
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 בהפסד במליחה אמרינן דלא משום החובן נגד 0' יש צםפותרות,
 או יחר, החתיכות כל נמלהו ואם , נבלה" נעשית .חתיכהמרובה

 אותה אף מותרת און באחרונה, נמלחה בה רבוק שהעלבשהחתיכה
 רבוק" "ראיסור רין ג"כ אמרינן רלא משום החלב נגר ס' יש אםהתיכהן

 במליחדע מרובהבהפסר

 כסרות, החיכות ט6ר מס יחו סכמ5חס כס, וכוק סח5כ חתיכס : שאלהצה
 רק מתס, כח5כ כגעס 65 סכטרות מסחתיכות 6חת --וחתיכס
 - 2 נח5כ סכגפס כמת'כסנגכס

 אחת חתיכה ראם המחבר, בדעת ארם, והחכמת הט"ז, דעת :קשובה
 בזה אמרינן בחלבן שנגעה בחתיכה רק ממש בחלב נגעהלא

 הרם"א, וירעת נ רוטב בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע דאינו מטעםדמותר,
 לס/ מצטרפות החתיכות כל כאןגם

 כטיותן . חתיכות ס6ר פס יחך טכת5חס גס ןכוק סח5כ חתיכס שאלה:צה.
 ? סחתיכ1ת נכ5 סח5כ גגע 06 יד1ע61ין

..ו
 בנל הק?ב נגע אם ידוע אין אם רחף המחבר, יעת א( :תשובה

 5 ראורייתא ספקא רהוי משום אסורות, כולן מ"םהחתיכות,
 נגע אם ספק ספק*ספקא מטעם מותרת תהי' חתיכה שכל לומר,ואין
 הזאת בחתיכה רק שסא דנגוע לומר תמצא ואם הזאת, בהחתיכההחלב
 זה אבל היתר, ברוב להתבטל היא צריכה והרי באחרות, ולא ננעבלבר
 נוכל ואחת אחת כל רעל מעולם, אצלנו נתברר לא רהרוב דכיוןאינו,
 שייך, לא ברוב דבטול רוב, בגרר כבר זה אין האיסור, היא שזויומר
 איסור של חתיכה כגון, היתר, רוב בוראי כאן שיש ירענו כן אםאלא

 בברור דירעינן להכירה אפשר ואי היתר, של חתיכות בשתישנתערבה
 רוב כאן שאין להיות יכול הרי רירן, בנרון אבל היתר, רוב כאןשיש
 ברוב4 בטול בזה שייך לא ולכה רוב, כאן יש שמא ספק מסעם ורקהיתר
 שרי, הכל בהחיב נגעה חתיכה איזו ירוע אין ראם הרם*א ידעתב(

 קליפה. ןריכות ואןנן החתיכות כל בין ס' ישאם
 וירופ כטרית, חתיכוח עס יחן סנמלחס כס, וכ1ק סח5כ חתיכס : שאלהצו,

 ' 6חת נחתיכס 656 .סח5כ ננמס65
 אלא ננע לא שהחלב הוא, ירוע דאם המחבר, דעת "( :תשנבה

 הדין. חז החתיכה, היא איזו ירוע ואין אחתבחתיכה
 רנהי לומר, ואין 1 בטל בתרי רחד ביבש, יבש כדין מותרות החתיכותדבל

 הל8 בה דבוק שההלב בהחתיכה אבל החתיכות, בשאר נגע יאדהה?ב
 בחתיכה הבלוע מת?ב יצא שמא חשש כאן שאין ונהי הההיכות כלנבעו
 טקק כל סוף אבל רוטב, בלא יוצא חלב דאין פשום מחתיכות,לואשר
 עצמה פליסת גם וא"כ, נבלה נעשית בה רבוק שה~לב החתיכהחלא

 מלבד איסורים, רבשאר לשיטתו הולך דהמחבר אינו, זה אמצםאוסרת,
 נבלה". נעשית "חתיכה אמרינן לאבשר-בח?ב,

רעת
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 8ינו בשאינו ונין מינו, בשאיגו מין הוי ובשר ד"יב חדש הפרי דעתי

 תחבטל איך הוא, דאורתתא כעיקר" ד"טעם דכיון ס', צריךמדשרייתא
 אי0ור ל" הוי ~ב, טעם בה יטעמו אם הרי חלב, טעם בה שישהחתיכה

 האיסור4 תתברר קפילא יטשמנו וא"כ, בטולן בו שאיןהנינר
 איסורקן בשאד נבלה" נעשית "חתיכה דקיעל דלדידן הרם"אודעתג(

 ואותה בהן דבוק שהח?ב החתיכה כל נגד ס' להיות צריךבהכרה
 כל בין אין ואם מעטן קליפה גם צריכה בה, נגע שהחלבהחתיכה
 נגעו רק בח?ב, נגעו שלא חתיכות אווע אפילו אסורות, כולן ס',התתיכות

 בחלג. שנגעהבחתיכה
 . *אלהוצו.

 6חרחע חקיגות 556 וסונחס סנמ5חס, כס, דגוק מחלכ מחיכר~
 עטר. סתפ~ת נוסחמיכוה 5חח וחחיכס ספלות, יכסרות
.ז. ז נסח5נ סכגפס נסחתזכס גנכו סחתיכות ס6ר וכ5 ספעלח,כסח5כ

 אסורוע בהח?ב שנגעה הראשזנה דהחתיכה אמרינן בזה, :תשובה
 דכית לס', להצטרף האחרות יההתיכות מפעפצ אינווהאיטור
 1( פולטת. ואינה היא בולעת תפלה, היא הדאשונהשהחתיכה

 6הח וחסיסס 5חרות, חחיכות פס סכנעחס כחוס 5יסור סל תתיכס : שחיה218
 1 סאשס גסהידכס גגעו ר*החיכות ס5ר וכ5 נס5יסור,ננטס

 88עפע אינו דהאיסור בזה, דאמרינן מגדים, הפרי דעת :תשובה
 בחין אף מותרות, החתיכות כל ולפיכך לחתיכה,מחתיכה

 בלישת דלצנע אסורה' בהאיסור שנגעה הראשונה החתיכה רק מרובההפסד
 בין ס' יש .דאם : הרמ"א שכתב 11ה ל?מה כחוש בין בקיאין אנואיסור,

 בהאיסהר. כ~ן נונעות החתיכות שכל מיירי שרי", החתיכותכל
 ההמרכם שננעה בשצה בעין הוא שהאיסור דכיון דעת החות ודעתב4

 כל לאפור בכדי י?מן האיסור ומשךק האיסור' בחתיכתהכשרה
 האהרדחע החתיכות כל לענין ל?מן, האתיכה את גם אנו משויקהתתיכה,

 התתיכח אם אבל בעין, הוא שהאיסור בשעה בחברתה אחת דנוגעותביון
 חו מהאיסתל נסתלקה שכבר אחרי אחרות בחתיכות נגצה בהאיסורשננעה

 כחוש. הוא כשהאיסור האהיות החתיכות את אוסרתאינה
 ונק.ת כסרוח. כסר חת.כ1ת טס סגמ5יה טרסס סטגס חרנגו5ח שחלה:שנט.

קחחיכס  טגסשם חסיכהע 1ס6ר כססרגנלת, גונעת כסר ט5 5חח 
 ? כא(1
 עצמשע בתרנגוית נגעו לא החתיכות ששחר בודצי ידוצ "ם :תשיבה

 ויהתיר מצווע וסשודת מרובה בהפסד להקי ישאז,
 דבמליאש2 כרחבישוע הלנה דשטא עצסיע בתרנמית נונצות שאינןאהתיכות

אפ*יו

 ההלכהמיר
 מהס, פה"(
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 מחתיכה מפעפע אינו שמא ונם קליפה, כדי אלא חוסר חינו י8א4יו
 שאיע ומה לחתיכוע מחהיכא מפשפע אינו דח?ב המהר*סן כדעתלהתיכה,

 כשהתרנגהמת דוקא, הוא זה וכל , קליפה ביא אף מותר בחובנוגע
 שמלחו חו למעלה, מונח והבשר מטה, לצד עליו שממעדם הדף שלמונחת
 תחת זב הטרפה ציר שאין באופן, מקניטן העשוים בכלים אלהכל

 אג למעלה, מונתת היתה והתרנגולת דף, על כשנמלוע אבלהחתיכות,
 עא( מדאורייתא. הוא אסור נבלה וציר הבשר, כל תחת הציר זבבודאי

 ס5 נסחת"כות ס' ויס טותן, ס5 חירכות סמי מס סגמ5ח ח5כ : שאלה41
 ה:תתיכס כסח5כ, גנעס 6חת סותן חשתיכת סחלכ, כגדסומן

 -י6נ5 נורועק, תונחת סיתס רק נססומן, ז65 וגנר כרשה5כ, גגעס 65סטנ"
 ז 3סח35 סנגעס סומן ס5 סחכהכס סיתס 61יז1ילוכ

 בזה להתיר יש לכן במינג מין הוי ווומן דח?ב כיון :תשובה
 משום גונאע בכהאי לאסור יש זםן, ובשר בח2ב אמנסן , יהחךרספים כי על הדין דבדרבנן, קדרות, בב' קי*א דסימןמההיא

 ה?ב אם לן, ברירא לא גופא הא גם ?מף מקרי איזה בקיאין אנודאין
 עק עיון. וצריך ; במינו מין הוי ?טןובשר

 רשמס - א:סהשר ס6יסור - סכיסס % כין כמ5יחס, ת5וק 6ין 06 : שאלה%41*
 1 תפ5 וססני מ5וח 06ר 06 וניןנו5וחיס,

 אתיתר איסור במליחת דאסרינן דהא המחבר, דעת א( :תשובה
 מיוחיטן שניהם המה והויתר כשהאיסור דוקיע זהויחד,

 ההיתר אם אבל תפג הוא הורתר ואמילו מיוח, הוא האיסוד אםאו
 האיטור אם ואפילו הדחה אלא צריך אין תפל, הוא והשץסור מלוחאוא
 מלוח נעשה החיסור של התהתת שהצד א0רינ4 ולא , ההיתר עלסצבח
 נעשה לא כצאת נגישה דו"י אינו, דזה ההיתר, פור העליק הצדק

 מלוח.האיסור
 הוא והאיסוד מלוה ח1א המיתר אם לאפור, התוופת, וספר הרין,דצתב(

 בזה. וה ונוגעיםתפל,
 מדובה. בהפסד להקל והש*ך הרמץא דצתנ4
 הפופקיפ דרוב כיון בקליפה, סגי קטן דבהפסד אדם, החכסת ודותד4

 לגמרי.מתירים
 ? נכר* ד.תח6ס סךין מיקי רמ5יהס כרוחה גס 06 שחלהקב.

 ד4תתאה הדין שייך דמליחה ברוחח דגם המתבד, דעת א( :חשובה
 באופך דוקא, הוא שסר ?מן, הוא האיסור דאם היינהגבר*,

 דשמחשה דקייל משום מיסעלה, התפל וההיתר למטה הי' המלוח,שהאיסור
גבר

-- - - --  - - - - ---=ם=מצננ 

 ההלכהמכךר

"1
 מטעפ. פרי עב( מ'. מל איפ ביא
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 המלוח יהאיסור מלמטה הזזשל ההיתר הף אם אכל דסליחה, בדותח גםגבר9

 קליפה. כדי אלא אוסר אינו אזלמעלה,
 הוש המלוח האיסור אם בין דמליחה, ברותח הלוק דאין הרם"א,ודעתב(

 ס'. עד אסור ולעלם מלמעלה, אומלמטה
 גווני. בבל אמור ראשונה לדעה גם מלתזים, ובשניהםג4
 סכגופ סהיכער 6ת כ5יס מן 5כץ5*6 ומ5יהס כרזהח כח יס 06 : שאלהקג,

 1כסס

 אלח מייהה דחין הפוסקימן ורוב והרם"א, הטחבר, תת א :תשובה
 אפילו בכיי נביע דאם היינו, בכיים, ולאבאוכיים

 דבר*היתר, הזה בהכלי ומלחו בן-יומו, הוא והכלי דאורייתא,איסור
 כא שאין מפני נאסרן אינו הנאסר, בהכלי שנמלח דההןתר הוא,הדין

 שבו דהכלי הוא, והטעם מהכלי, הבלוע את להוציא דמליחהברותה
 אוסר, אינו ולבן המלוח, הוא שבכלי וההיתר התפל, הוא האיסור,נביע
 בכלי דוקא ולאו לכלים", מליחה ד"אין הפוסקים בפי דטרגלא הכעיוזהו

 ~ג( כן. הדין חרס בכלי אפילו אלאעץ,

 לכיים". מליחה ד"יש הראבי', ודעתב(
 לדעת ל18ש יש לכתחלה אבל מותר, בדיעבד דדוקא הרם"א, ודעת42

 לכלים" מליחה ד"יש שסובר,ראבי',

 וסגכיגות כגי-יומן, סס וכופוטיס עכו"ס, כדפוסי סגמסו נכיכוה : שא*ךהגךי.
 י נווהרוס 6ס כיותר,מ5וחות

 ביותרנ מלוחות הגבינות אם דאפילו המחבר דעת א4 :תטתבה
 היתר נמלח אם הדין, והוא ) הגבינות נאסרו לאס"מ

 שיוכל באושן מנוקב אינו הכלי אם ואפילו בן-יום14, איסור כליבשאר
 מה הכלי מן להפליט כך כל כרותח מלוח דאין משים ממנו, לזובאציר

 בתוכושבלוע
 לחוש. יש לכומשלה אבל דמוהר, הוא בדיעבד דדוקא 8רם9ש, ודעתב(

 רויאו פ'י סכ5י כ~ר 06 כער, נכ5י וכרי6יסיך מ5מו : ש(גלהגףת,
 ' 5"מורדמ5"חת

 להפליש, דדקא הוא לכלים", מליחה ד"אין דאמרינן הא :וצשונבזה
 האיסור את להפייט דסו"הה ברותח כח דאיןהיימ

 עישז בהכיי, האיסור את להבליע היינג להגא*ע, חבל בכלי,אנביע
 יי(קייפה. כדי למבליע בכלים" מליחה ד"יש אמרינן שפיר איסור, דבר בוושסלחר

שאלה
--- 

 ההלנהמקור
 8גדים. פיי ער( השיך בשם תת-א=(
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 ? ו:ו5יחס רותח ע*י יו65 06 גס51* ע*י בכ5י סכ15ע לכר : שאלהקו.
 עה( עי11". ב"צריך זה הניח למשה תפלה הס* :תשובה

 16הס 5תת מותך 06 נסר, ס5 בקערס סגתוניס תנ5ין 16 מ5ח : שאיהקז.
 ו 6יעכ6 16כח5כ,
זי  הוא בשר של והכלי יבשים, המה התבלין ש המלח אם :תשובה
 של לכלי לכתחלה אפילו אותם לתת מותר ג"כ,יבש

 היתר של תבשיל לתוך לתת לכתחלה מותר גם יכן י להיפך אוס1ב,
 הוא לח בדבר דרק איסור, של ונקי יבש בכלי המונחים תבלין אומלח

 יבשים, הם הדברים אם אבל להדיח, אשתלי דדלמא לכתחלה,דאסור
 עי( ברכה. עליו תבוא המחמיר, מיהו, ) מהכלי שיבלעו כלל שייךאין
 י ככסר סנו5ח 5תת מוסר 06 כמ5ח, סגגעס מנ:ס יכסס גכינס : שאלהקח.

 עי( איסור. בוה אין בבשד, הזה המלח את נתנו אם בדיעבד,תשובה
 ? כתכסי5 סנתנוסו מדס, סנ5ומ מ5ח : שאלהקפ.

 בתבשיל, שנתנוהו בשר ממליחת כגון מדם, הבלוע מלח :תשובה
 הוא, הדין בקדרה, שנתנוהו הדחה בלא מלוח בשראו

 רק בס' סגי ולא התבשיל, מותר אז המלח, נגד בהתבשיל ס' ישדאם
 בשאר נבלה" נעשית "חתיכה ל" דלית למאן אפילו בו, הבלוע הדםנגד

 נותן עדיין שהמלח ואעפ"י בלע, דמא כמה ידעינן דלא הואילאיסורין,
 עצמו, מחמת איסור המלח שאין מאחר מותר ס' כשיש מ"ש בקדרה,טעם
 בכל מהאוסר חמור הנאסר ד"אין הוא, והכלל שבתוכו הדם מחמת אסוראלא
 קדרה לך שאין הוא, פשוט ודבר , לשם" לילך יכול האיסור שאיןמקום
 לאנול אששר ה" לא כן, לא דאם המלח, נגד ס' פעמים הרבה בה יה"שלא

 עת( המלח. רבוי מחסת הטאכלאת

 9 כתכסי5 5תתו מותר 06 55כגו, דס 13 סנותגיס מ5ח שאלהקי.

 בכדי בהמלח שנותנים שהדם מפני דמותר, אמרינן, בזה, :תשובה
 עט( לפגם. הואללבנו,

 ט 5ססתמס מ1תר 06 גנ5ס, נוס 6ותו סמעמירין מ5ח . שאלהקיא
 1כתכסי5

 "דבד הוי להעמידו, בכדי במלח שנותנים נבלה דם :תשובה
 אסור, בעין לאכלו ודוקו , בטל לא באיף ואפילוהמעמיד",

 בשעת לכתחלה מותר בתבשיל לערבו אבל צנון, או ביצה בו לטבלכגון
הדחק

--
- - .  - -  - - -  -  - - - . -  

 ההלכהסקור
 וש-ףע רמ-א, מהבר,עח( הגרע-א. נל'קעה(
 ם אהרו:גט( הפ-ך רם-אעו(
 מגדים פרי1%(
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 דאין משום לכתחלהק, איטור מבטלין דשאין הדין בזה שייך ולאהדחק,
 8ת מעמיד בלבד הדם אין חם שכן וכל האיסור, את להתירכונתו
 תה ,זה ל" הוי המלח4 את המעסיד עמו דבר עוד שיש רקהמלח,
 האש ל" הוי לההעמדוע נורם האש נם ובאם ענין בכל ומותרנורם",

 פ( ומותר. נורם"ן וזה "זהוהדם

 ו6ח4כ ס6יסור, כגד ס' 3סתכסי) וסי' נקררס, 5יסי נהנטל : שאלהקיב.
 ננו ט' כו 6ין סמכסו כ6ופן, ססיהר, וגתמכמץ ססכסי5גגטגן
 ז ככיסס כטימ~ר וקכגסססיהר,

 פא( הכבישה. ע"י נוספת דהבליעה משום אסור, התנשיל :תשוכה

 סחיס, 5ע סמס 6חר נו ורירני0ו זית, :תן כד חיך כגט5 חלנ שאלהקיני
 ז סח5כ כנו ס' נסממן סי' ול5 ::, סלקו5חיכ

ט
 להתיר נשו4 סימן )ח"א יעקב שבות התשובות דעת א( :תשובה

 תוס' דידעת מרובה4 הפסד או צורך במקוםדוקא
 והריף. עז הוי זית שמן ע"ובמס'

 מרובה הפסד בלא אף להתיר ק"ג(, )סימן יעקב באר הס' ודעתב(
 דבר בנפל דוקא זהו יעקב, השבות לדעת ואפילו , צורך מקוםובלא

  מכבישאע פחות איסור של בכלי זית שמן בשהה אבל ז-ת, שכן לתוךטמא
 מותר.מעת-לעת,

 6יש סיד מ165, 61ח'כ וגטרף, סגוף, כח55 קון כו סנמנ5 מג5 . שאלהקיר,
 %1 6חר, נסר ס5 חת'גות סרכס עס גנולח סזס סמנ505

 ס" גס נונר, מ% גדו) ספסד וס" כמג5, ס5 סיו גנו כ5חר נסנטר מסי'
 ז 6חר כסר לקגוח מקוס קס סי' 65 וגס מ15ס, סעורח 55ירךזס

 להכשיר מנדימו והפרי יעקב, שבות התשובות דעת א( :תשובה
 עשי כלל ניקב לא דשמא חדא ספק-ספקא,מטעם

 השסקים, כדעת הלכה שמא דניקב, לומר תמצא וחם בו, שנמצאהקוץ
 מצוה, ובסעודת מרובה בהפסד ולכן, בקליפה4 סגי מליחהדכל

 להקל.יש
 אגד"הע כנסת בשם התשובות( גבקונטרוס יהודא לחם הבית ודעתב4

לאסור.
 סגסר ועל גס61ין, סמווח 5ורך 1116ח סס מ5חס 6טס : שאלהקפ1,

 וג' כ', נני מ5 5שזוח נ' מוכחוס סיו מ)יו, סמלחוסמס~פע
 ח,ת*כ נסחחתאולע ייפ5יוגהת ו65 %3ן, ל6 כזו, זו טנשח סיו 1)6 נכיסן,מל
 טעיק ו5ורך רכ ססטר וס" סתסרפתן מכס מסן 6חח ס5 כנועימ165

תשובה ינס61.ן

 ההלכהפקור
 שפה ת"ארת תוובחע פא( כ-ג( )סימן מפאע מ-ע ,  תשטזפ(
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 אז, הנסיע בהחתית מונחת היתה שהטרפח בודאי ידוע "ם :השובה

 שמונחת פהן באחת רק בהעליעות, ספק שום ה" לאהרי
 בליעת סחמת אלא אסורה דאינה בטלה, האחת ואותה על", זב  ווהצירבצדה
 היתה הטרפה אם ידוע אין ובאם להתכברן יראו" גם הוי ולאאיסור,
 שיסירו סהנכון, לכן* העליונות, מן היא הטרפה ושמא הנסר. בתחתיתמונחת
 בקדרה אחת כי יבשלו או~ות, הד' ואותן הנותרות, האוזות מהחמשאחת

 ליד אוזות שתי יחלקו שלא באופן, נפרדים, שלחנות על אותן ויעלולבדה,
 *ק אחד.אדם

4=אשא4"ו*י-

 ע*מימן
 ~יסור, 6ח 35ט5 ססיס נסחחעס י*ן *פר, טגלפס כ:ו איכח : שאיהא.

 06 6חיח, סכקורס 5חכטי5 סז6מ ר.התיכס גפ5ס ו6ח"כונ6סלס,
 טנחחיכס, ס5.סור עו רק 16 סחחיכס, כ5 עד כסחכטע ססיס 5סער5ויכיס

 1 כע5מס ס6כירס סמחרכס ס5 ועסוטס

 נבלה" נעשית עהתיכה אסרינן דיא דכיון המחבר, דעת א( :משובה
 דחתיכה הוא, הדין  בבשר-בסיב, מיבד איסוריס,בשאר

 בצסרפת ג"כ התיכה ואותה בה, הבלוע האיסור נגד איא החתיכה, כלננד בהתבשיי ששים לשער צריך אין לתבשיל, שנפלה איסור בליעת ע"ישנאסרה
 הוזרת תה" בעצמה האסורה החתינה דגם ג"כ, לומר פברא יש ויפי"ו, ,לס'

 חבל בששים, ונתבטל התבשיל לתוך ססנה נפלט דהאיסור הואיללהכשרה,
 בםקום דאפילו היינו, אטור, לסוחסו" ד8אפור לן דקיימח מטעם אינו,זה

 ויתפשס החתיבה מן האיסור כל זווא עכשו, האימור את לסהוטשאפשר
 החתיכה. אסורה מ"ם שגי',בקדרה

 גפ נבלה" נעשית שחתיכה דאמרינן דלדידן פוסקים, ועוד הרם9א ודעתג4
 לבט9 ס' בה ואין איסור שבלעה רחתיכה בזח, הוא הדין איסורין,בשאר

 לתב*.י* החתיכה אותה נפלה אח"ב ואם נביהו כויה נעשתה האיסור,את
 כי נגד בהתבשיל ס' יש ובאם האתיכה כל נגד באתבשיי ס' להיותצריך

 לפי אסורה, לעולם עצסה דהחמיבה סשום ההתיכה, את פשליך אזהההיכה,
 וההתיכות נגדה, ס' בדאיכא אפילו לגפרי ממנה נפלט אינו שבהשהאיסור
 רחו" אינה החתיכה דאם הדין, אז מכירה, אינו ובאם , פותרותהאחרות
 ואם איסורין בשאר שכן וכל בבשר*בס?ב, אפילו ברוב, בטלהלההסבד,

 נחשב דבזפר-בפוב מוום בטלה, לא בחלב בבשר אז, להתכבד, ראוי'אהא
לאיסור

-- - -  

 ההלכהמקור
 צ-ג סימן ויו"י פפו, התם תשובהז*כ(
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 בחתהברות ודק סותד, עצמו בפני אחד דכל כיון עצמו, מחמתלאיסור
 דכיון בטלה, איסורין ובשאר איסור, של אהד גוף נעשו יחדשניהם
 איבפ הדי שבה4 והבליעה בה, הבלוע מחמת אלא עצמו, מחמת האיסורשאין

 להתכבד.ראוי'
 % לגטל ס' כס סיס כקדרס סגסכס~ס 3ס, דכוק סח~3 חתיכ: : שאלהב.

 1כחלנ

 ו"איסוד נבלה' נעשית "חתיכה אמרינן דלא המהבר, לדעת א( :תשדבה
 שום יסיר שלא נזהר להיות צריך איסורין, בשארדבוק"

 החתיכה תשאר שמא דחיישינן בתוכה, האיסור חתיכת בעוד מהקדרה,דבד
 כשהחתיכה ואז, הק?ב, כל את לבטל ס' בהקדרה יהי' שלא בשעהבאחרונה,

 את לבטל ס' בה שאין מפני שבה, החלב מהמת החתיכה תאסר חמה,תהי'
 את להוציא לבלי להוהר, יגם : שבקדרה מה כל את תאסור ושובהחלב,
 אותה יאסור שבה שהחלב מפני תחלה, בה הדבוק החלב עם הזאתהחתיכה

 תקנה, לה אין ולפיכך, הח:ב, את לבטי כדי בה ואין חמהכשיוציאנה
 גם מותדת תהי' הקדרה, כשתצטנן ואז, הקדרה, שתצטנן עד שיניחנהאלא

 ולא , מותד יה" והבשר ה5שב, את ממנה ויחתכו בה, דבוק שהח?בההתיכה
 באיסודה, נשאדת לעולם מהאיסור הבלועה שהחתיכה הקודם, להדיןדסי

 האיסור כל את פולטת ואינה בליעה, ע"י נאסרה כבר החתיכהדהתם,
 ואיסתי מה"לב, עצמה בפני החתיכה עדיין בלעה שלא כאן, משא"כהבלוע,
 ולכל להחתיכה בשוה הפליטה הלכה הלא ואז, בהקדרה, בהיותהבלצה,

 ואאיסוד נבלה" נעשית "חתיכה ל" דלית המחבר, לדעת שבקדרה,התבשיי
דבוק".

 דיש מליחה, בשעת מה":ב החתיכה נאסרה כבר והרי לשאל,ואין
 ס' בהחתיכא שה" או קליפה, כדי אלא אוסר דאינו כחוש, ח:ב דהי'לומר,
 ח( ס'. נשאד ולא ממנה חתכו הבשול וקודם מליחה, בשעת החלבננד

 וקאיסור נבלה" נעשית "התיכה דאמרינן פוסקים, ושאר הרם"אוירעתב(
 עד החתיכה את יציח דלא כאן הדין אדרבא, איסורין, בשאר גםדבוק"
 אלא חנם, בקדרה האסורה התתיכה את להואתות לנו דימה הקדדהשתצטנן
 וישליכוצע בה, דבוק שהסלב החתיכה את משם יוציאו דתיכף בזה,הדין
 דידירן, החתיכהן כל נגד ס' בהקדרה יש אם מותר, שבקדדה התבשילוכל
 כל נגד ס' אין ואם דבוק*, "איסור כדין בלבד, החלב נגד ס' מהנילא

 כל נאסרה כבר ממליחה הרי לדידן, וגם , אסורה הקדרה כל אזהחתיכה,
 כחוש בין מפלגינן לא דאנן החלב, נגד בהחתיכה ס' הי' כשלאהחתיכה,
 עד להמתין איסור ק:ת גם יש ולדידן, : ק*ה( בסימן שנתבאר ןכמול"*ן,

שמצטק
===========

 ההל:המקור
 ס'ד.א(
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 משאשכ איסור/ שמבטל והוי ההת"כה פולטת עכשו דשמא הקדרגשהצטבן
 הוי ולא דחהיכח, פסידא משום הקדרה שתצסנן עד ימתין המהבר,לדעת
 ב( מששה. עביד לא וגם לכך, מתכוין דאינו כיון איסור"*מבטל

 אל לדידן, רדתאיע כ2והיא מהקדרה החתיכה את דכשיוציא הוא,ופשוט
 ; האסורה מהחתיבה הכף סיסר בכף, יוציאנה דאם בקיסם אלא בכףיוציאנה

 מקום אותו יאסי תגען דאם בהקדרה, תגע לא שהחח?כה יזהר,ונם
 וביסר בו, ננעה שהחתיכה המקום נגד בהקדרה ס' יה" לא ובאםבאקדרהו

 ג( הקדרה.כל

 סי נססכסיל ויס סימי, כס וכס5ו 6יסור, כזיו! טנלטס חדסס קירס : שאלהב4
 ו סי5טגן מד סמכסי5 עס לסנומי; 5ןיך 05 6יסור, סזיקכנר

 ובלעה בתייומא, היתה שלא או חדשה, היתה הקדרה אם :תשובה
 ואח"כ הקדרה, ונאסרה איסורין, משאר אחד או חלב, או דםכזית

 שנבלע האיסור נגד ס' בו שיש תבשיל יום, באותו הואת, בהקדרהבשלו
 דאטרימ לדידן אף להזהר, צריך אעפי"כ מותר, התבשיל וא"כ,בהקדרה,
 מהקדרה דבר שום לקחת שלא איסורין, בשאר נבלה" נעשית"חתיכה
 י(התבשיל. וישסי האיסור, ננד מס' התבשיל יתמעט דשמא התבשיל, שיצטנןקודם
 61ח"ג ס5יסור, גגר ס' כססימר 1161 יחך, 4:ימר 6יסור גגנסי : שצאלהד.

 ? סימר מן ס' מך כמגס, 653גמוסף,

 ההיתר ס"כק סתכוין, בלי היתר טן ס' עד נתוסף אם "שייי :תשובה
 דלפי מרובהן בהפסד אפילו להיתרו, חוזר אינו מקודמןשנאסר
 ה( בכבוש. גם נוהגים בבשול, לעיל שנתבארו הדינים כלהסבדא,

 וושה"כ ס6יסי, גגך כסחנסע ס' וסי' כקורס, סגישערכ 6יסור : 42אלהונ
 מעסי5עמ, כמטך כך מככס מס', ססיסר ונממעט סמכסיל,סמעכן
 ' ככוס מטעס פכטו סמכסע 6סור06

 וה" בקדרהו עשתערב דאיסור צבי תפארת השו"ת דעת "( :תשובה
 ונצטננה האיסור, את משם נטלו ולא האיסור, נגדס'

 האיסורן נגד ששים נשאר שלא עד מההיתר, מקצת נסלו וחח"כהקדרהן
 מה כל ונאסר כבוש דנעוצה הוא, הדין האיסור, עם וילם יום כךועמד

 אסרינן, ולא כמבושל", הוא הרי ד"כבוש מטעם הקדרה, עםוצבקדרה
 בשעת קודם שבלע ממה יותר הכבישה ע"י בליעה מופיף התבשילשאין

הבשול.
ודעת

=

 ההלכהפקור
 שם.ר( חח4 *יב(
 שם.ח( סגדהז, *יינ(
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 מטעפ לההיר יש מעתילשת שהא אם ספק יש דאם שק הסנתת ודעתק

 דשאוע לומר תמצא ואם  מעת-לעה, שהה לא שמא חדא,ספק-ספקא,
 הבשול. בשעת מקודם שבלעממה יותי הזאת הכבישה ע"י בליעה מוסיף ראינו הפוסקים, גדברי הלכהשמא
 כמבושל* שכבוש אמרינן רלא יוסף( יר בס4 1מובא הר*ט העקדי ודעתס

 במשקים שנכבשו המבושלים ברברים אפילו או חיים, בדבריםא?א
 עצמה משקה באותה שנכבש מבושל ברבר אבי בהם, נתבשיו שלאחהרים

 כמבושלי עכבוש אמרינן לא נתבשל,שבה
 נמס"ן 4חתיגס 5מריק גזס גס 06 למ, נסימר לח 5ימור גחמרכ : שאלהג

 וגכלס*
 וגיוצא רם שנפל כגון, לח, בהיתר לח איסור נתעדב אם א( :תשובה

 נעשית ראחתיכה רקי"ל לרידן, היתר, של רוטב לתוךבו,
 האיטוו; נגר בההיתר סן הי' ל8 ראם הוא4 הרין איסורין, בשאר נםנבלה*

 נבלה* נעשה רהכל וראי טעמן בנתינת שהוא בשול, בדרך נתערב אםאזן
 להיות צריך היתר, של אחר  תבשיל לתוך הזה הרוטב מן נפל אח"כואם
 האיפור* מן וה רוטב בשיעור נבלע כמה לחשוב סגי ולא הרוטב, כל נגרס'

 אם וכן , שרי הכל הרוטב, כל נגר ס' יש ואם מרובה בהפסראפילו
 הראשו4 הרוטב ונגר האיסור ננד ס' שנעשה ער בשוגנ הרוטבנתרבה

 חמיינן, בשול בררך שלא בלח שנתערב לח אבל ן פותר נ"כ הוא18
 נבלע כמה חשבון לפי לחוד, האיסור נגד בס' סגי מרובהדבהפסר
 דל8 אדעה, סמכען מרובה, רבהפסד האיסור, מן וה רוטבבשיעור

 בלה. בלח נבלה" נעשית "חתיכהאמרינן
 אפרינן בבשריבס?ב4 אבל איסורין בשאר רוקא הוא זאוכלב(

 וצריך בשול בררך שלא אפילו גונא, כהאי נבלה" נעשיתר"חתיכה
 גרול* רלצורך אלא מרובה, בהפסר חפילו שנפל, הרוטב כל נגדס'

 י( מרובה. בהפסר בבשר*בחלב, אף גונא, בכהאי להקל צראיכא
 לסבסינ וגפ~ס מ'ט, ס61 וס5ינער מ~יחס, מ"י 5יסור סכ~מס חתיגס :שאלהז.

 לסוסטו' וש5פסר וין כזס נס 5תריגן 06 ס6יסור, גגד ססיסויס
 ? שמס סמתיכס גס ומותרת ל6ו, 616מור,

 נע2ית ר"חתיכה קי*ל וגם אפור, לסוחטוש ר*אפשר רקי"ל אף :תשובה
 חיסור בלעה החתיכה אם מ"כג איסורין, בשאר חףנבלה"

 לתבשיל הזאת החתיכה ונפלה מינו, הוא והאיסור מליחה, ע*ירק
 ד*אפשד לומר מקום יש האיסור, נגר רק בהתבשיל ששים ויששבקררה,

 ק מותרת. נ"כ עצמה החתיכה ולפי=ז, מותר,לסוחטו"
שאלה

 ההלכהמקיר
 ב'. סיטן חיו"ר ביהודא, גודע " ופיתי בברת' 1עיע צ-ב(, )גם'מן מן'ב, הי' ט-ז,1(
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 שם 5קדרס 1גפ5ס ס6יסור, נגד ס' כס 61ין 6יס1ר, סג5מס איכס : *אלהח.

 י~עצרס וסחתיכס ס6יסור, ננד רק כקדרס ססיס 61ין חתיכות,ס6ר
 ' כגגוס חתיכות ר1כ ויס ניכרמ, 61'כסגחפרנס

 ד"אפואר האיסור מחמת שנאסרה דהתיכה הגרע"א, יעת א :תשובה
 בח נשאר שמא חיישינן ולא בתרי, חד בטלהלסוחטו",

 טעם, תתן אח"כ וכשיבשלה הטעם,כל
 ומובדית ניכרת האסורה שהחתיכה דכיון להחמיר, מגדים הפרי ודעתב4

 ברוב דבטלה ולוטר להקל לנו אין ניכרת, אינה לנו רק ההתיכות,בין
 ננד ששים אין דאם אמוינן, איא מותרת' תהי' עצמה ההתיכהושנם

 החתיכוע כל נגד ששים יש אם אבל שבקדרה, מה כל אסורהחתיכה,
 והיא כננדה, היתר של חתיכות רוב שיש דכיון  עצמה, החתיכה אףמותרת
 הראו" ו"חתיכה , ביבש יבש כדין ברוב, היא בטלה ניכרת,אינה

 וחף צצמה, מחמת איסורם דאין משום גונא, בכהאי מקדי לאלההכבד"
 לא הכי, חפילו איסורין, בשאר נבלה" נעשית =התיכה דאמריקידידן,
 בבשר* ורק בליעה, מחמת בא דהאיסור היכא עצמו מחסת איסורמקרי

  עצמה מחמת איסור מקרי בייעה ע"י דאף אטרינן,כחלב

 *-" ל4--4,4ספ8*ש4

 קז*מימן
 5קיג4ען 3ספם יחכרג 6יך 3קךרס, כקליסתן כי5יס סרכס סמגסל : שאלהא.

 מסן כ6חת ימ65 סמ6 מ;ס, סוס סס "סי' ס65 לכץצרס, סקורסמן
 ד. י ס6וסר כמקו? דס טסת 616פרזח

 סהמיט הבישרם את יוציא לא בקליפתן, ביצים הרבה 8מבשל :הש?בה
 צוננים מים הביצים על שיתן עד או הקדרה, שתצסנןעד

 אפרוח מהן באחת י"א שמא דהיישינה משום יוציאן, ואה"כ אותן,לצנן
 קודם הביצים את מוציא הי' ובאם עלטשג לכולי האוסר, במקום דם טפתאו

 עם 8אפרוח בה שיש הביצה אותה נשארת היתה שמא הקדרה,שתצטנן
 ביציט ואחת ששים שם נשאר הי' שלא לפי אוסרתן, והיתההאחרונורע

 א(לבטלה.

 מפע מפע רוממס 6ת שרס 6% כן, פסס ל6 06 כויעגד, שאלהב,
 ? טרסס מסן 6חת 1גמ65ת5קטרס,

 הטרפה נשחרת שמח דחיי,שינן מפעם הכל, אוסרין יש "( :תשובה
 הביצה נגד באקדרה ט*א ה" לא ומבילא,לבסוף,

הטרפה
-- -

 ההלכהמקור
 מ"בה4(
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 1 שבקערה טה כל ואוסר וחוזר בקדרה שהי' מה כל נאסר וא"כ,הסרפה,
 בקדרה, נשארו אלא לקערה אותן עירה לאאם דאפילו הדין,והוא
 היתה דשמא דחיישינן, משום הכל, אסור ג"כמהן, הרותחין המיםועירה
 שהיו זמן דכל שאציה, הביצים כל ונאסרו הקדרה, בש~י האסורההביצה
 כוין והיו הביצים לכל הטעם את מוייכים המים היו בהקדרה,המים

 אין שםן אינם דהמים עכשו, אבל האסורה, הביצה את לבטלמסייעות
 בהביצה הנוגעות הביצים כל נאסרו ולפיכך, לבטל, מסייעות הביציםשאר

 הביצים את גם אח"כ ואוסרות שעלי', המים לתלוחית מחמתהאסורה.
 כולן ולכן, האסורה, בביצה שנגעה הביצה באותה אח"כ הנוגעותהאחרות

 כ( מאה. הן אפילואסורות,
 "מא בקערה, טמא דג בהם ונמצא שנתבולו, קטנים בדגים גם הדין,וכןב(

 בפעם עירה אם בדבר ספק שיש או הקערה תוך אל אחת בפעם כלוםעירה
 ולפישג נגדו, ס' ה" ויא לבסוף, האיסור נשאר שמא חיישינן ג"ב דאזאחת,
 דהד בביצים, כמו שבקערה, מה כל ואוסרים וחוזרים שבקדרה, הדגיםנאסרו

 ג( לתרווייההדינא

 איסור" מחוקינן דלח פשום בדגים, ובין בביצים בין ענין, בכל מתירין ויש44
 י( ס'. בלא האיסור דנשארלומר

 דאיכא משום גונא, בכהאי להתיר יש בדגים דדוקא דסוברים, פוסקים וישד4
 תערובות, ברוב בטל בהקדרה שנאסר דגים דהמיעוט דאמרינן, להיתר,טעם
 את ואוסרים חוזרים אינם ולפיכךן איתא", ברובא ד"איסורא הטעם,מהמת
 הרבה כך כל ביצים לבשל רגילות דאין כיון לאסור יש בביצים אבלהשאר,
 לחבשל בקדדה, שנאסרו ביצים שלשים או לעשרים אפשר שיהי' עדביחד,
 אם כי גוונא בכהאי להתיר אין ולפיכך, בקערה, היתר של תערובותברוב

 ה( עיקר. וכן בלבד,בדגים

 61ח"כ סש, 163טס לכדס 1כי5ס נ'5ס כ5 ס51'16 : שאלהנ
 גמ5~

 גי5ס
 ? טרפס6חת

 להחמיר יש הכף, באותה לבדה וביצה ביצה כל הוציאו אם :תשובה
 יש גונא, בכהאי בדגים, ואפילו הסתירין, לדעתאפילו

 בפןם תיכף בהכף האיסור את הוציא שמא דחיישינן, כולם,יאסור
 היא אוסרת הלא ואו נבלה; ונעשתה מיד הכף נאסרה וא"כ,הראשונה,

 י( כולם.את
 טרפס, מסן 6מט 1גמ65ס 5קטיס, מטט מטט סגיליס 6ט עירס : שחלהר*

 ז ס3י5יס כס סגהכ150 סקווס 50 דיגסמס
תשובה

ח -=- :1-י

 ההלכהמקור
 רמ"א.ד( יוסף הגית רעת וויא א"ו, )היתר, "יטר44

 פופקיס. ועוד פ"ז,ה( הסמ-שבוצפ
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 בכהאי ואוסרים המחמירים, לדעת דאפילו הרם"א,דעת א( :תשובה
 בו שנתבש5ו הכלי את לאסור אין מ"ם, הביצים, אתגונא

 חזקתם. על הכלים את אנו דמעמידין דאמרינן, משוםהביצים,
 שהיית לאחר רק הכלים את להתיר דאין המהרי"ל, בשם הש"ך דעתק

מעת-לעת
 ס6יטור, גגו כסכף סי וימ סקלרס, מן טנו6 דג כף טס כתי6ו : שאלהה.

 י לסקדרס סכף 6ס לסחזיר נזוהר6ס
 מן פוגמים, 2ואינם איסורים שאר או טמא, דג הוציאו אס א( :תשובה

 שיש אעפ"י להקדרה, הכף את יהחזיר אסור בכף,הקדרה
 ואין הכף, נאסרה כבר מהאיסור, בלעה דהכף דכיון האיסור, נגד בהכףס'

 5 הכלי בכל מפעפעת הבליעה אם ידעינן דלא משום בס', בכליםמשערין
 האיסור נגד בתבשיל ס' צריך הקדרה, לתוך הכף את החזירו אםובדיעבד,

 7 נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן לא דבכלים הכף, כל נגד ולא בהכף,שה"

 אינה אפילו או חדשה היתה מתכת של או עץ של הכף אם דוקא,וזהו
 לתוך הכף את תחבו שלא - תנאי עוד וגם בת-יומא, שאינה אלאחדשה,

 הכף אם אבל התבשיל, מן למעלה שהי' האיסור את בהכף לקחו רקהתבשיל,
 י( הכף. כל נגד ס' וצריך נבלה, נעשית דהבליעההיין, צי להתבשיל, עכשו שתחבוה או חדשה, אפילו - חרס של או ישנה,היתה
 הכי, נאסר הטמא, הדב נגד מאתים אין ואם מאתים, עד אוסר טמאודגב(

 ח( הכלקואפילו

 :כף 6ס וסחויר כסכף, ס6יטור מס סהנסיל נזן טפט סיי : 4487להנ
 'לכקןוס

 והוחזרה בהכף, האיסור עם ביחד התבשיל סן  מעס הי' אם א( :ושו8ובה
 התבשיל מעט נגד גם ס' צריך הקדרה, לתוךהכף

 ואע"ג נבלה, נעסה שבכף התבשיי מן דהמעט חדשה, היתה הכף אסאשייו
 דמאחר ראשון, כלי כמו הכף את מחזיקין אנו מ"ש שני, כלי היאדהכף

 ראשון, בלי כמו נחשבת כבר רותחת, מקדרה עכשו הכף אתשהוציא
 ט(לחומרא.

 משום הכף, כל נגד בס' לשער צריך גתא, דבכהאי שסוברים, פוסקים וישצש
 להקררהן התבשיל מעט עם שהחזירה כיון הכף, ביעה כמה ידשצינןדלא

 י( בהכף. נבלה נעשה הכף, שבלעה מה כלולש"כך

 ז ססנסיל סל דיגו מס כסנסיל, וט3 גט" : %842'חז*
ת12בשו

=
- 

-

 ההלכהמקור
 ושקי. רפ-א, פ( ועיין רעת, חאת מנהם, שוי ש-ך, ף8-א,0

 אלתה כותי1( 1-חכאיפן
 תקצ-ט סימו איוב'ו, 8אטמש
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וןנ"בףי

 קצה 8וס של שנפשו המאוסיפ מדברים בג וכיוצא זבוב, "( :תשבה
 שאין משום מותר, והתבשיל וורקן, בתבשילן שנסצאובהטן
 יח4 פשוט. המנהג וכן אוסרת, הפוגמים הדברים אלה כלפליטת

 דבהפסד יסיים, נ במאכל אוסר דובוב פוסקים, כמה בשם הביא וחשיךב(
 לכולי ושכרשע בחלא מיהו, ; להתיר נראה הדחק, ושעהפרובה
 אוסר.עלמא

 4ים"84שאמ5"-,י*

 קח.מימן
 סת6ס, גסמס ש % גכ5ס, גתר מס כסר נסר ~כות מוהי 06 : שאוהא.

 ? 6חדכחגור
 או נבלה, בשר שם כשר בשר לצלות אסור ינתחלה, "( :תשובה

 שה נונעים שאינם אעפא אחד, בתנור טמאהן בהסהשל
 משום יוצח שהעשן במקום לסעלה מעט ופהוח גדהה והתוור זוגאת

 הבי דפ*ל כרב 58אן מילתא "ריחא חמרינן לבתחלה דלעניןהסעמן
 48 :4 3ש"1בפסחים

 שהעשן במקום כפו די1ן קצם, ופהוח בדף סתום התנור פיואםב(
 י(יוצא.

 *( אסור. נמי דרבנן, איסורואשילוג(
 לכתהל8ן חשילו להקל, היא חדש הפרי דדעת ופלתי, הכרתיוכתבד(

 הואן ונכון : עליו ובתב ; יוצא שהעשן במקום שפתוח גדולבתנור
 "יבהע ?סו האיסור הי' ואפילו לחוץ, החור אותו דרך הריח יוצצדהח

 בוה. זה ינעו שלן ובלבד כחושווהבשר
 סנגים סס וס6יסור גגןחר 6ם כין כזס, חלוק 6ין 6ס : שאלהב.

 .. : ? כשסיס16
 - מהם כשאחד דדוקא יעקב והפנחת והש"ך, הט"ז, דעת ש :הןסוגה

 לצלות דאסור הדין או ?טן, הוא - ההיתר אוהאיסור
 אמויג נשכ כחושן הוא והאיסור ?סן הוא ההיתר אם ואפייו יבתחיהןאוהם
 השרסור איל והדר לאיסור, ומפטם ההיתר ד"אויל בריוע דאמרינןסטעם
 יילך יכול הנאפר ד~אין מקום, בכל דקי"ל ואעשג ההיתר", אתואוסי

 מש"1 לשם" להלך יכול בעצמו שהאיסור במקום כן אם אלאולאטור,
 1 עמו הכחוש והטעם הריח צת מוליך שהפטום לפי שאנן ודיחבחיסוד

אבל

 ההלכהמקור

 מנהש פדי1( רמהש מעה"0

 דשש הית מנד'ס, ='0 "טיג פמ,ש
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 שאין וכדומה, בפת, כנון כאושימן הם - וההיתר האיסור - שניהם אםאבל
 לכתה?ה. אף מותד אז שמנונית, סרךבהם

 תבוצ כהושים, בששניהם אף דהמהמיר דעתן וההות מגדימן הפרי דעתב4
 ברכה.עליו

 כהושים. בששניהם אף לכתהליע אסור הדין, דמן ופלתי, הכרהי ודעתג(
 ז 6' כסגור תכסי5 עס גכד 1555ת מותר 06 : שאלהב.

 אפילו לכתהלה אף מותר א', בתנור תבשיל עם כבד יצלות :תשובה
 והדם כהוש, הוא דם דכל היא", מילתא "ריהא דאמרלמאן
 י( קלוש, דבר הוא בכבדהנבלע

 2 * כתג1ר גמ5ח, ס% כסל עס סגמ5ח כסי 5כס5 מותר 06 : שאלהר.

 את אוסר מנוקב, שאינו בכלי שנמלה או נמלה, שלא בשר :תשובה
 "התיכה דאמרינן משום א', בתנור עמו שנתבשל הכשרהבשר
 ה( דם. גבי אפילו נבלה"נעשית

 3סמס ס5 כסר מס 16 ג53ס, 3סר מס כער כסר 155 06 כייעכי, : ויאיהיג
 ? 6"ל כתטלסמ6ס,

 : פרטים הרבה יש זה בדין :תשובה
 לטרות ל"ו ןלערך עשרונים י"ב שמהזיק גדול בתנור צלאום אם בדיעבד'א4

 ממשן פתוה ופיו קטן בתנור או קצת, פתוה ופיו התנור, בקרקעיתקמה4
 גדולים, הם דמסתמא אופים, של בתנורים או כסתום( הוי קצת פתוהעדבאם

 ק הכל.מותר
 אז הצדן מן ולא למזלה לא פתוה ואינו לגמרי, סתום הו8 התנור ובאםב4

 י( גדול. בתנור ואפילו בדיעבד, אפילואסור
 אמרינן דלא לנמרי, וסתום קטן בתנור אפילו להקל יש מרובה,ובהפסדג(

 "( היא". מילתא"ריהא
 3סממ מג41ס סמס סג15יס סוכליס 06 3.ן ח5וק, כזס 6.ן תס : קעאיה1,

 ז מטסיס ססס יכיןס55י',
 וכיוצא בקערונ או בבצק מכוסה הוא הנצלים מהדברים אהד אם :תשובה

 ס( סתום. ופיו קטן בתנור אפילו לצלותם מותר חובו

 ש חריף ס6יט וכי וכין הריף וכר כין כזס, ח5וק 6ין 06 : שאלהז.

 : דעות הלוקי הרבה יש זה בדין :תשובה
דעת

 ההלכהמקור
 השסקהג פמ;0זז( ר44 1"זת ט'ז,ד(
 סגדימ. פריה( סהי"ךלה(
 מהבהט( כרתי ירייא, יהס בית הדש, פרירס_או(

 דעיע והות סגדים, פויאיהי,
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 הוא ההיתר אם שכן וכל חריף, דבר הוא השרסור דאם הרמיא,דעתא(

 אסור בדיעבד ואפילו היא", מילתא ד"ריחא בזה, אמרינן חריף,דבר
 מכוסה, או קטן בתנור דדוקא ופלתי, והכרתי והב"ח, המהרש"ל,דעתב(

 בדיעבד. מותר ופתוח, גדול בחנור אבל דאסור,הוא
 אסור. נמי ופתוח, גדול גתנור דאפילו הט"ז,דעתג(
 ובאם לאסור, לן קיימא חריף, הוא ההיתר דבאם לחלק, מגדים הפרידעתד(

 עיון". "צריך גדול וצורך מרובה בהפסד אז, חריף, הואהאיסור
 הוא האיסור אם להתיר, יש מרובה, דבהפסד אדם, החכמתודעתה(

 בתנור חריף, בהיתר אפילו או סתום, בתנור אפילו חריף,דבר
 ופתוחגדול

 דברים של והיתר איסור נצלו אם אפילו לאסור אין בכירה,מיהו,ו(
 י(חריפים.

 מגו5יס סמס ס55ויס סן3ריס 06 כין ח5וק, יס חריף 3יני גס 6ס . שאלהה.
 " מכוס.ס כסס וכ.ן ס55י',כסכת

 חריף, דבר הוא מהם שאחד ההיתר, או האיסור אם א( :תשובה
 הוא דמותר הדין, אז בעלמא, בבצק אפילו מכוסההוא

 יא(בדיעבד.
 יב( לכתחלה. אפילו מותר בכלי, הוא מכוסה ואםב(
 יג( כמגולה, דינו בשומן, שנלוש או בשומן משוח הוא הבצק ובאםג(

 ננך כססיסל ס' יס 06 כין ח5וק 6ין 06 6וסר, סריח נמקוס : שאלהם.
 ' ס6יסור גגן ס' 6ין 6ס וכיןס6יסור,

 "ריחא דאמרינן מקום דכל שאומר' מי יש הביא הרמ"א א( :תשובה
 היינו חריף, בדבר כגון דיעבד, אפייו ואוסר היא",מילתא

 אז בההיתר, ס' בדאיכא אבל האיסור, נגד בההיתר ס' דליכא היכאדוקא,
 מרובה הפסד ולצורך בס', לבטל מצטרף שבתנור מה כל דאפילוהדין
 יש בריחש מ"מ, רוטב, בלא יוצא בלוע איסור דאין ואף , כן לנהוגיש

 יד( בריחא. מקילין ויש הואיל לבטל, מסייען בספק הנכנס דכללהקל,
 לששים. מטייעות אינן מכוסות, שהן דהקדרות אדם, החכמת ודעתב(
 מותר* ס', הי' אם ספק ה" אם בריחא, ס' עד שאוסר מקום ובכלג(

 סו( דאורייתא. באיסוראפילו

 1 6חך 3סגור 3טר כס פס 65פות מוסר 6ס :שאלהי.

 בתנור בשר עם פת לאפות אסור דלכתחלה הרם"א, דעת א( :תשובה
 פתוח ופיו גדול, בחנור אפילו אפום, אם ובדיעבד,אחד,

לטעלה

 ההלכהמקור

 ארפ. וחכסת אחרתים, בשם ופיתי כותייג( מנדים.פרי
 מגדים פרייר( הנושם ערועת במ' ועיין רם-א,4א(
 ח" נפשטן( מגוים פריינ(
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 דהוי אחר פת לו יש אם סלב, עם הפת את לאכול אסורימעיה,
 ודוקא, , חלב בלא עצמו בפני הפת את לאכול שיכול כיוןכלכתהלה,
 גדול, תנור הוא אם אבל יוצא, שהעשן במקום אלא פתוח התנורכשאין

 טז( לכתחלה. אפילו ומותר יחשב, ככירה אז לגמרי, הואופתוח

 עם לאכלו אסור ג"כ אחר, פת לו אין אם דאפילו חדש, הפריודעתב(
 חיב. בלי יאכלו ויכיי הואייס1ב'
 16ט1 5קגוט נוותר 06 6ימור, עס כיהך ככרי ע"י כג6פס פת : שאלהיא.

פח
 לקנות לישראל אסור איסור, עם ביחד פת אפה נכרי אם :תשובה

 "לכתחלה", מקרי זה דכל אחר, פח לו יש אם פתאותו
 ט( "בדיעבד". מקרי כבר זה דלענין מותר, בריוח, אחר פת לו אין אםאבל

 ס6ין כ5 ככ5יסס, סנותכס5יס דכריס גכרי מן 5קגות מותר 06 . שאלהיב.
 1 עכו"ס 3סו5 5יכ~ר מסו30סס

 כל בכליהם המתבשלים דברים נכרים מן לקנות המנהג :תשובה
 וכיוצא שלמים, אגוזים כגון, עכו"ם, בשול משום בהםשאין

 אסור לפגמא טעם ד"נותן ואע"ג ז בניייומן אינם כליהם דסתם סשוםבהם,
 יח( כלכתחלה. הקני' את חשבינן לא מ"מלכתחלה,

 כספט ריח קיתן כןי 3תגור וגתגוסו 5ריח, סגע:ס דכר-6'סור : שאלהיב.
 1 ספת 5ת 65כו5 כווסר 06 כו,סג6פס

 כדי פת בו שנאפה בתנור ונתנוהו לריח, שגעשה דבר-איסור :תשובה
 בתנור הפת נאפה אם דאפילו הוא, הדין בהפת, ריחשיתן

 1 חריף דבר כדין ודינו היא" מילתא ד"ריחא אמרינן פתוח, פה עםגדול

 אסור בשר, של הוא והריח שבתנור, בהפת שיכנס לריח נתנו אסולפיכך,
 דבר של הי' הריח אם שכן, וכל , להיפך וכן חלב, עם הפת אותולאכול
 כל אחר, פת לו אין ואפילו לגמרי, פת אותו לאכול אסור דודאיאיסור,
 היא מילתא" "ריחא ודאי לריח, בכונה שעשאו דכיון בדבר, סכנהשאין

 יט( ענין.בכל
 וססימר וס5יסור ע5יסס, סכפו מחכת החת סע5ו יסיתר 6יטור : שאלהיר.

 2 מגז5יססס

 אפו או תחתי' וציו גבוהות, רגלים לה שיש מחבת העמידו אם :תשובה
 הדין1 אז מגולים היו וההיתר והאיסור היתר, עם איסורתחתי'

 כ( היא". מילתא "ריחא אמדינן גונא דבכהאי בדיעבד, אפילודאסור
שאלת

=

 ההלכהמקור
 טגדה2 ופוי ש"ר,'ט( טגדיט. *ייט0

 ומ-אכ( מנדיפ4 41יי רמ-א,יז(
 וט"ג חמאת, תורתיח(
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 וסכסר )סגצ! מליסס, סכפו מחנת מחמ נסר מס פת 6פ1 : שאלהפו.

 ז מנוליססיו
 הפת את לאכול אסור בשר, עם פת גונא בכהאי אפו אם :תשובה

 אבל בהפת, היכר שעשו או מועט, בפת דוקא יזהו נבחיב
 כא( בחלב. יאכלנו שמא גזרה לבדו, לאכלו אפילו אסור מרובהבפת

 61ח"כ פלי', סכפו סנ)חכת תחת ככירס, 3סר סל פסטיר6 5פ1 : שאלהפו.
 קרקמ פל כ6פו וסגיסס מלכ, סל מוג1ת מיכי נ)נ:ס מק1ס כ16ת61פו

 2 כפלמססכירס
 זז

 אין זהן אחר בזה בעצמוע הכירה קרקע על נאפו אם א( :תשובה
 המקום על שמנונית נשארה דלא מאחר בזה, איסורשום

 שנקלט בשר של הפשטידא ריח משום ואי בשר, של הפשטידאשהונחה
 1 האוכל את ויפטם שיחזור בכלי ריח של פסום מצינו לא מקום,באותו
 ה" אם לחוש אין מ9ם, הוא, בתנור ריחו ועדיין להריח, שנעשה דברואפילו

 כב( בהמחבת. ממש יגע שלא ובלבד זהן אחרבזה

 מגולים, ושניהם תחת". שנאפו המינים שני ע"י המחבת הזיעה אם נרה3ב4
 כסוי, כמו היח המחבת שהרי הקדרה, כסוי כדין הוא המחבת דיןאז,
 ולפיכך, חלב, של העוגות על אח"כ נוטפת בשר של הפשטידא שלוהזיעה
 מקום ננד סלב של בהעוגות ששיס אין אם זה, אחר בזה נאפו אםאפיץ
 הדין וכן ) סלב של העוגות אסורות בשר, של הפשטידא שלהמחבת
 יפשוט נ המחבת תחת האיסור אחר ההיתר את כשאפו איסורין,בשאר
 בכלי, מכוסה הה - וההיתר האיסור - דברים מהשני אחד שאםהואו

 כג( עצמו. מהמאכל עולה הזיעה דאין איסור, כאןאין

 ממט, סדפס ל6 וסמחגת המחכת, תחת ס6יסתי 6מ תחלס 6פ1 שאלהת.
 ? ממט סזיפס וסמחבת סממכת, תמת ססיתר 6ת 5פוו6ח"כ

 יהתיר נראה הרם"חע לדעת פוסקים, ועוד הש"ך מדעת א( :חשובה
 גונא.בכהאי

 לאסור. ומצדר עיוזי, ב"צריך זה הניח והגרעאאב(
 י ריח לכגק דעו סי6ך כמססו, סלעסר כפסח חמן : שאלהיח.

 דעות. וחלוק: פרסים הרבה יש זה בדין :תשובה
 לגמרי וסתום קטן התגור דאם בצו"ח(, תמעז )בסימן אברהם הטנן דעתא(

 איסורין, דבשאר דאע"ג הדין, אז התנור, תוך מגולין וההיתרוהחיסור
 אטרינן במשהה שאוסר בפסח בחמץ 8"כג בדיעבך, פותר גונאעבכהאי
 פרובהן בהפסד ואפילו בדיעבד, אפילו ואוסר היא"' מילתא ד"ריחאבזה

דריחא
--  -

 - ההלכהמקור
 וש*ך רמ-א,כג( 30דיק פף שרףי רט-א,בא(

 אסקיש ועור רפ-אןכנ( אדפ.והכשאז
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 ריא דגם 88ילא בפשש, הוי בפשח דחמץ וכיון סשהג ג"כ הויוריחא
 גשכ.אוסר

 בהפסד גונא, בכהאי אף להתיר יעקב, והחוק ביהידא, הנודע ודעתב(
מרובזב

 מרבבדע והדגול מגדים, הפרי דעת קצת, ושתוח קשן הוח התנור ובאםנ4
 קצת. בהפסר אףלהתיר

 נמי מרובה הפטד בלא אפילו אז, קצת, ופתוח גדול הוא החנורואםד(
 בהפסד מותר או לנמרי, וסתופ גדול הוא התנור ואםשרי,

 יטמרובונ
 גדול בתנור ח8ילו או, אריף, דבר הוא האיתר של החבשיל רוב ואםה4

 יה( מרובה. בהפסד אף אסורופתוח*
 ? 6הו נסמך מיוחלות גקדרות וח5נ כ0ר 5גס5 שחר 06 : שאלהש.

יי  בצלי אלא אינו ריח דחשש הפוסקים, מכל הוא מוסכם דבר :תעיבה
 והשפודין ההיתר, אצל סמוך האיסור את כשצילין השפוד,צל

 בא אם אבל עי"ו, נציה והבשר למטהן האש ומרבים מזה וה רהוקיםשינם
 אינן הקדרות אם דאפייו הדין, אז  לעצמה, וזו לעצמה זו בקודות,לבשל
 1 לכתחלה אפילו מותר קצת, פתוח ופיו קטן בתנור וחשילו למעיהמכוסות
 תבשיל שכל כיון כך, כל אוטר המתבשלים הדברים ריח שאין הוא,והפעם

 מ( המפסקת. בקדרההוא

 ו 06 55י כטו 16 כ0ו5, כנוי חסזנ 55י-קיר 06 : שאלהוכ*
 רוטב, יש דבציייקדר משום בשול, כמו חשוב צלי-קדר "4 :תשובה

 הוא מין דכל כיון תבשיל, כדין דינו ויכן, לתבשיי,ודמי
 דבקדרה כגון, בצלי-קדר, טפפקת הקדרה אין אם טיהק , עצמו בשניבקדרה
 עכוב, לו ואין יוצא והייח גדות", כי על מיאה והיא צלי, איכאאהת
 משום הוא דאמור היין, אז החחר, הציי ובין בינו מפס*ק הקדרה גוףואץ

 מ(ריח.
 סתום הוא התנזר אם אבי קצת פתוח הוא החנור אם דוקא, הוא זה וכיב4

 כל החמין שמטמינים כדרך יוצאן שהעשן בפקום אף הצדדיםמכל
 אם בדיפבד, אפילו אסור, גדול בהגור אשילו אז, שבת, לצורךהי"לה
 בתנור אפ-יו יהקל א-כא מרובה, ובופ(ד ז סגאהם המה והה-תרהאיסור

 כקקסן.

תשובה י 6חד כפמר כסר מס 4*6 דגיס : שאלהכחי
ר ג ~  =ב=_ר

---*ו---
 ההלכהמכ"י

 חואו. 4יכז( מה* *"כה
 8נרעג *רי ומ'א,גח( אאיעיפכא(
 "*ה פעה "צ",א
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 בשר, עם דגים נצלו אם בדיעבד, להתיר הרמ"א, דעת א( :חטובה

 כט( לגסרי. ומתום קטן בתנורואפילו

 סונחים אינם אם ואפילו דגים, עם בשר לצלות לאסור חדם, החכמתודעתב(
 אף אסור מ"מ, לחברו, מאחד יזוב שמא חשש שום ואין זה, אצלזה

 בתנור לא אם מאיסורא" סכנתא ד"חמירא מקום בכל דאמרינן מטעםבדיעבד,
 ריחא. שייך אין דאו מכוסה, מהם שאחד אונדול,

 כסגור, ססונון נ11 11כ 6חד, כתגור נסר עס סכ5)ו דגיס . שאלהכב.
 2 כחגור1:כ5ע

 תחת זב השומן שאין זמן דכל מותרים, דהדגים אמרינן בזה, :תשובה
 י( כלים. בפליטת לסכנה לחוש איןהדגים,

 ע סמחכת ע) חס סימ, גפל וכחון כמחנת, דניס כס)ו : שאלהכנ.

 רק דהוי משום להדגימ, חשש שום דאין אמרינה בוה, גם :תשובה
 לא( כלימי בפליטת סכנה ואין כלקבליעת

 9 סכגס תסוס ס6סורס כתערונות ס', עך 5סוסיף מותר 06 : שאלהבד.

 אק סכנה משום האסורה דבתערובות דניאל, החמודי דעת "( :תשובה
 לכתחלה". מבטלין "אין של הדיןשייך

 יב( עיון". ב"צריך זה הניח מגדים והפריב(
 לתה מוהל 06 53ע*1(, )ס,פי) מרו6 מ) 6יסור 6יזס גססך שאלהכה.

 י ז סיתיעלי'
 פשטידא בה שהוציאו או איסור, עלי' שנשפך המרדא אם א( :ועשובזו

 עלי' לתת דאסור הדין או בת-יומא, היא איסור,שי
 ואפילו אומנות, בכלי קליפה ולא הגעלה בה מהני ולא היום, כלהיתר
 האור, שע"י כתשמיש הוי דמרדא משום מהני, לא גשכ הקליפה אחרהגעלה

 לג( לבון. דוקאדצדיך
 להשתמש דמותר הדין, אז אהרת, לו ואין בת-יומא, אינה המרדאואםב(

 בת-יומא, אטו בת-יומא שאינה גוריבן ולא הפת, את ולאכולבה
 במקרם והוא נכרי הוא כשהנחתום דוקא, והו אבל ) לכתחיהאפילו

 אחרת, מרדא להשינ לנו ישמע לא והנכרי נחתום-נכרי, פתשאוכלים
 האופה אם אבל לכתחלה, מרדא באותה  להשחמש לישראל גם הותרלפיכך
 לט בני-יומן. אינן על שנורוהכלים בכי כסו בת-יומא, באינה גם להשתמש לכתחלה לו אסור אז, ישראל,הוא

שאלה

 ההלכהמקור
 ק-ש יבסימן ק-ב, בסימוף-( קפ-4 בסימןכ*(
  ון-ך ימ-א,לג( מנףט פףק

 אדפע והככעע סגדים, פרי מ-ז, הרש, פ-ילד(לא(שם
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 2 6יסור ע5י' סנסמך נורי6 ע5 ס'תל גהכו 06 נויענו, : שאלהכי

 עלי* שנשפך בת-יומא, במרדא פת והוציאו עברו אם בדיעבד, :וזשובה
 משום אסור הראשון דהפת הוא, הדין איסור, שלשמנונית

 בשר של בשומן הדין, וכן , מותר והשאר המרדא, שעי האיסורשמנונית
 יה( להיפך. אולחלב,

 וספת פק, עמס וסו5י6ו ,יסו-, כ5 סנוגוג'ת ע5י' סכטפך מרך5, : שאלהכז.
 2 6ותו נוכיריס ו6'ן גתמרכ, סג6סיסר6סוץ

 נתערב דאם דעת, והחות והיתר, האיסור בשם הט"ז דעה א( :תסובה
 דבטל הדין, אז אותו, מכירים ואין שנתערב, הראשוןהפת

 ברוב, בטל מ"מ, להתכבד", הראוי' "חתיכה הוא הפת אם ואפילו בתרי,הד
 עצמו. מחמת איסורו שאיןכיון

 אסוריפ שנאסר, אותו בהם שנתערב הלחמים דכל מגדים, הפריודעתב(
 קליפה. כדימיהו
 ? סמגוסס כגד גסך ייץ טל פתוקס חכ'ת ע"נ סנמגח פת : שאלהכח.

 סתם של הוא היין אם דאפילו הדין, אז חם, הוא הפת אם א( :תשובה
 האי כי דריח משום הפת, אסור מ"מ, בהנאה, שמותריינם,
 יי( כאוכל.חשיב

 אפילו או פתוחה, היא החבית אם דאפילו הדין, אז צונן, הוא הפתואםב(
 יז( מותר. הפת סתומה, היא והחבית חם הוא הפתאם

 שהין ובין סתומה, והחבית חם הפת שהי' בין שעורין, של הוא הפתואםג(

 יח( אסור. הפת פתוחה, והחבית צונןהפת
 6חר פת וטוו כסווון, סג5וס וסה כחלכ סג5וס כת נתגור 6טו : שאלהבפ.

 ס5 וספת 5מעלס, גתון סי' ח:כ מ5 וספת זז סונון, וכ65 ח5כ653
 1 סכת 5גורך זזח5וה 65פות כתגו וכ6:ו5ע יז5נוטס,סונון

 פשטידא, כעין רק הי' בשומן או בחיב הניוש הפת חם :תשובה
 היתה רק מבהוץ, עליו טוחה שמנונית שום היתה שלאהיינו,

 והחלות ופתוח, גדול הי' התנור וגם השמנונית, מיעוט מחמת בובלועה
 ראו לא וגם משופע דבר שום הי' לא וגם לוה, ולא לוה לא גגעוולא

 ען טוח שומן הי' אם אבל , בדיעבד להתיר יש אז כלל זיבה שוםהחלות
 לי( בדיעבד. לאסור יש מבחוץ,הפת

 06 5דעת סבחכיט, גקכ ורך נסך יין ריח נפיו 5ס6וף מוטר 06 : שאלהל.
 ? טוכסו6

תשובה
ץ 4 . י- 2 4 ש- ._ - - - - - -  

 ההלכהמקור
 וש-ך מחברלח( דעא. חותלה(
 ל"ד. מן ס הי41ר משה, השיב תשכהלט( הש4וג ב.4עת ש-ךלו(
 ש"ך.לז(
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 מודה בזה, מ"נג היא, מילתא ריחא דסובר ים"ד אפילו א( :תשובה

 הדין והוא שבחבית, נקב דרך בפיו לשאוף דמותרהוא,
 כאן דייכא הואיל טוב, הוא אם להבחינו בכדי נסך יין של ריחבחוטמו,

 הוא אין וגם ומויקו, בגופו נכנס הוא, שחזק היין ריח ואדרבח, הנאה,שום
 מ( אסור. מהריח, ליהנות כונתו אם ובודאי, ו להנאהמתכוין

 ללחכו אמור וכן בולעו, שאינו אעפ"י נסך, היין את לטעום עסור מיהו,ב(
 ואפילו בפיו, לטעום אסור ג"כ אכילה דבאיסור הדין, והוא ,בלסונו

 אפילו ראוי זה דאין להתיר, יש בורית טעימת ום"ש ג אסור דרבנןפיפור
 מח( ברכה. עליו תבוא והמחמיר, כלב,לאכילת

 שסצתר יינם סתם אבל בהנאה, שאסור מפני נסך, יין לזלף אסור יכןא
 מב( לזלף. מותרבהנאה,

 יין גקגקכי טמטימיס 6.גנככר( )סקורין וז:גכי5 פ5פ5ין ס5 סק : טאלה*8ן
 * גסס 5סריח מותי 06גסך,

 בהם נותן היין שאין מפני לכתחלה, אפילו בהם להריח מרתר :השובה
 אלא בתבלין, טעם יתן שהיין כדי זאת עושים ואיןכח,

 האלה, בהתבלין שמריח האיש וה וגם בייה סעם יתנו 19התבליןאדרבח,
 ביין התבלין את נותנים יבאם 1 התבלין לריח אלא היין לריח מכויןאיגו
 דהבדלה, לבשמים מיהה , בהם יהריח אסור היין, טעם את הם שיקבלובכדי
 פשום בוה ויש מצוה, לדבר דמאיסי משום האלה בתבלין להשתמשאסור

 *ג( וגו'. לפהתךן נא"הקריבהו

 כעמיס ~רך מותריס 06 )טך, יין גקגקמ גתוניס ס,יגס פ5פ5י; . שאלהלב*
 1ו:3ד5ס

 פיפיין שאר להתיר רצ"ז(, )פימן אברהם והמגן הט"ז רעת א( :תשוכה
 דהבדלה.לבשמים

 לאסור. הכסף בנקידות הש"ך דעתב4
 שלהן דהריח משום כלל לברך אין פלשלין דעל מנדים, הפריודעתג(

 ברנח בלא וסשהו , ברכות ב0פק ע4ון זצריך חזש שהוא מפניסזיק,
 עיון". "צריך זה וגם דהבדלזע בשמים לצורך פלפלין אלא לו אין אםיריחי
 5סרימ מוסל 06 וער5ס, סגרס, זכ65י מגו"ס, ס5 נסמיס טאלה:לג.

 1גסס

 בדבר פ"8ע היאא מילתא לחו "ריחא לי' דסבירא לס*ן אפילו :תטחבה
 הכרם כיחי ושל עכ441 של בשמים בגון, להריח,העשוי

 מותרן ביין ודוקא , הנאה איסורי שהם ספני בהם, להריח אסורוערלה,
משופ

---

 ההלכהמקור
 אטיפ. ש-רמב( אדט חכסת רעת, טה כחבהמ(
 הסהבוע ביעת ושוך פ"זמנ( מןרט. ופרי ש-ך, -מ-אמא(
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 בשאר אבל הנאה, בזה וליבא ומזיקו* לחוטמו הולך היין דחוזקמשום
 8ד1 אסור.איסורים,

 ז גסס לסריח מותר 06 סכ,ס, 6יסורי ס5יכס 6יכצייס ס5ר : שאלהלוי,
 להריח מותר הנאה, מאיסורי לא ו אכילה מאיסורי שהם דברים :תשובה

 מה4 לריח. עשוים אם אפילובהם,
 סג6ס* מ6יסויי ריח ט קנתט ט6כ5ק(, )סקורין טסן מט5ס טס3 : שאלהלה.

 - - ז גו 5סריח געתר06
 נתנו שמא לספק, ויש עכו"ם מן שקנו "טחב%קש הנקרא אבק :וזשובה

 הגאה, מאיסורי ריח בו נתנו שמא או לחזקו נסך ייןבו
 בזמן יינם סתם אם א', : ספקות הרבה בזה דחיכא משום בו, למריהמותר
 את יחזק בבונה אינו- יין בו שנותנים מה דשמא ב', 1 בהנאה אסורהזה
 שמא וד', 1 היין נגד ס' בו יש שמא נ/ , בעימא ריח בו יתת כדי אלאהייה
 יווע, אם מיהו, , בו להריה להתירו יש ולפיבך, כלל, יין בו נותניםאין

 פ( לעשנוי וגם בו להריה חסור הנאה, מאיסורי ריה בושטזנו

-שנשא4444י-

 קמ*מימן
 ? ניכס עס נקר6 מסו : שאלהג

 הוןתר* עם יתד נבלל ואינו עצמו בפני עומד שהאיסור כי :תשובה
 ההיתר, הוא ואיזה האיסור הוא איזה מכירים שאיןאלא

 וכיוצא ושומשמין וחרדל, ודוחה ואורו שעורים וכן בחטים, חסיםכגון
 שנבללים כל אבל יהד, יפה נבללים 4ינם שהרי יבש, מקרי אלה כלבהם,
 ומים ביין יין בשמן שמן כגון4 עצמו, בפני עומד אחד כי ואיןיחדע
 שבכל באופן, ההיתר, עם יפה נבלל האיסור שגוף בהם, וכיוצאבמים,
 מקרי יהר, היתר וגם חיסור גפ יש מועט, בדבר וחפילו מהתערובוהגחלק

 י( בית.לח
 ? כלח 5ה 16 כינט יכס מקרי 06 נ"5יס, פס ני5יס :שאלהב.

 'בש מקרי שלמות הן אם ביצים, עם שנתערבו סיצים :חשובה
 החלבונים בין חלוק יש אן, שבורות, הן וחםביבש,

 לח הוי יהד, יפה ומתערבים דקים והם שלהן דהחלבומםוהחלמוממ,
בלח

 .ק

 ההלכהמשר
 מ" הטג 8עת פ4ם/4ך(

 נש-הע היק שמ54, אממת הוינה

 פ-ח. ועיי, אסורות, מאכלות ייבוה *י-א ונמרך, ווערסע(

 פהאךמ. ועוד תדש פריא(
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 ואם 1 מקרי ביבש יבש קאי, לחודי' וחד חד דכל החלסוניס, דבלבלה,

 ב( ביח. יח הוי הכל יהד, טרופות הן שבתערבוהביצים

 ו כ5ח 5ח 16 תקרי, 3יכס יכס ;ח, כק קמק . שאלהכ,
 כיון מקרי, בלח יח בקמה דקמח והש"ך, הב"ח דעת א( :1ע:ובה

 דהו. כלדנבלל
 בקמח דקמח והגרע"4ע יעקב, והחק תס"ז(, סימן ןאו"ח אברהם המגןדעתב(

 תל"א( סימן )או"ח מרבבה יהדגול נ רותח כשהוא אלא בלח לח הוילא
 בזה. ג"ככסופק

 מרובה, הפסד דבמקום אדמן והחכמת ופלתי, והכרתי חדש, הפרי דעתק
 מקרי בקמח דקמח דס"ל הרמב"ם דעת על לסמוך יש במינו,ובמין
 ביבש.יבש

 י 53ה 5ח 16 מקרי, כיכס י3ס 3'5'0, ומי מקמח כג5וסס מ.סס : שאלהך.
 מקמח שנלושה דעיסה יוסף, יד וס' אדם, החכמת דעת א( :קעשובה

 מרובה דבהפסד מינה, ונפקא , בלח לח הוי ביציםומי
 בהקמח דהיינו, ס', הכל בין יש ואם נבלה" נעשית "חתיכה אמרינןלא

 או דמן טפת בה שנמצא הביצה את לבטל מצטרף הכל והתבשיל,והרוטב
 לסוחטו שאפשר בזה אמרינן דלא ואפשר, ביו"ט, שנולדה הביצהאת

אסור".
 דנעשה משום העיסה' את לאסור ח", נפש והס' שי, המנחתודעתב(

 כל נגד ס' צריך ולכן בהקמח, כולו האיסור ונשאר אחד, גושהכל
העיסה.

 ד"8תיכה מטעם, מותר, דהכל קע"ג( *סימן מהרש"ם תשובותודעתג(
 דם דטפת ואיסור מדרבנן, רק הוי לא דבוק" ו"איסור נבלה"נעשית

 ספקא הוי א"כ, בחלמון, הוא אפייו האוסר, במקום הי' אם ספקהוי
 ולקולאדרבנן,

 ? דיגס מטו סגסערכו, כי3ס, יכס וכיסר, 6יסור : שאלהה,
 והאיסור במינו, מין יבש, בהיתר יבש איסור נתערב אם :הטובה

 הוא דבטל הדין, אז להתכבד", הראו" "חתיכה בגדראינו
 מזה וילפינן בסנהדרין, להטות" רבים "אחרי דכתיב התורה, מןברוב

 ג( רובא. בתר דאזלינן ג"כ איסוריןלכל

 י 6יסולין 3עו5 5מגין רו3 כקך6 מטו :שאלהו.
 איסור חד דוקא דבעינן והמהרש"א, יעקב, המנחת דעת א( :תשובה

 הוא שההיתר באופן, דוקא, מקרי דרובא היתר,בתרי
 היתר שנים שיהיו בעינן אחד, הוא האיסור אם היינו, האיסורכפל

כנגדו

 ההלכהכקור
 ופוסקיפ. סהכר ג( פוכקים ועוד הדש, פריכ(
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 כפל - ארבעה בההיתר עיה" בעינן אז שנים הוא האיסור ו"םנפדו,
 מההיתר חתיכה שכל דהיינו, כל, אמרינל בבניל, גם וכן מהאיסור,במניל

 האיסור. חתיכת כמו בגודלהתה"
 כמה ועוד דעת, והחות ופלתי, והכרתי חדש, והפרי הש"ך,ודעתב(

 יותר משהו רק במניה האיסור נגד בההיתר כפל צריך דאיןפוסקים,
 סגי. ממחצה יותר שהוא בכל אף ברובא, ל" דסגי דמידיסגי,

 צריך דאין דס.י, הפוסקים כאותם להקל, אחרונים רוב העלוולהלכה,ג(
 באיסור אף סגי, האיסור נגר בההיתר יותר במשהו אלאכפל,
 וכל בעינן, חתיכות שלש מיהו , סגי ממחצה טפי דהו וכלדאורייתא,

 הגדולה מהחתיכה יותר משהו ההיתר, של הקטנות החתיכות בב'שיש
 החתיכות שתי אם אבל ; מנין ורוב בנין רוב הוי דאו סגי, האיסורשל

 האיסור, של הגדולה החתיכה כמו בכמות שוות הן ההיתר, שיהקטנות
 תרי - במנין רוב שיש ג"כ לומר שיש דאעפ"י בטלה, דאינה הדין,או

 הגדולה החתיכה דהרי בבנין, רוב כאן שאין הואיל מ"ש -, חדננגד
 ואינה רוב, זה אין לפיכך, הקטנות, השתים כמו כ"כ גדולה האיסורשל

 ד(בטלה.

 5יס1ר, ט5 סיחס מסן 61חח כיכס, יכס חחיכוח, ט5ס כהטרכ1 . שאלהג
 חסיכ1ת ;סי כמו גו51ס מסן 61חת ס6יס1ר, סי6 6'11 .ו1ע61'ן

 בזה, גפ הוח הדין הקודמת, בתשובה שנתבאר מה יפי :תשובה י ניחיסכס6רוח
 מהחתיכה יותר הן גדולות הקטנות, החתיכות שתידבאם

 רובן כאן יש נפשך דמסה ברוב' האיסור בטל כבר משהו, רקהגדולה
  בשחי יש ביחד הרי מ"ם, האיסור, היא הגדולה החתיכה אםדאפילו
 ברוב, בטלה ~פיכך הגדולה, מהחתיכה יותר משהו הקטנותהחתיכות
 היא הכונה בטי" בתרי "חד שהוזכר דמה הפוסקים, כדעת הואדהעיקר

 באחד הש בחד חד נתערב אם ואפילו ובבנין, בכמות רובא דבעינןרק
 דוקא הפוסקים דכהבו והא ובסל, רובא, מקרי כבר בכמות, יותרמשהו
 הדין לצייר אפשר אי בתד, חד דבתערובות משום היינו, בתרי=,"חד

 הגדול, הוא שההיתר ירוע אם נפשך, דממה ביובש, לאכול ברובדבטול
 הוא ואיזה ההיתר הוא איזה ידוע אין ובאם תערובות, כאן אין כןאם

 כאן ואין האיסור, היא הגדולה שמא לחשוש אנו צריכים א"כ,האיסור,

בט~
 ק עלמא. לכולי ברוב

 וכ1ו ס5מס, 6חח חחיכמ"סיהר עס 6חח חחיכח-6יסור כחערכס . שאלהה.
 נ1כ6 ככס6י גס 06 גיכר, 6יט 1ס6יס1ר סיחך, מ5 חחיכסח5י
 1 ר31,מקרי

תשובה
- ,=---ן -

 ההלכהטק1ר
 ששהיזנ במז הוצך מנדים, פרי ה( וע1ד תואר, ופרי סנחמ, פרי(
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 ק8פשב בספה4 נכנסת המערובוה כל שתה" בעינן רובא4 בבטוי :תשובה
 חתיבה חם שבל השנית, ושפא האיסור היא הזאתההתיכה

 מצטרפת דאינה ודאי פטרמתן שהיא שץשז ההיתר, היא שזו ניכרתאחת
 וים שלמה אחת ההיכה דיש כיון דידן, בנדון גם ולפיכך, ברובאןלבסול
 לא ולכן בספקן נכנסת אעה המחצית החתיכה הרי היתר, של החיבהחצי

 0 לסנהדרי4 דמי דלא כיון רובאעמקרי
- מלר0ת סנ' כ5 5ריכית 06 3תרי, חי דכט5 כיכס ינס : שאלהם.  ס5 

 5ע 6חד, כמשס יתד ומוקפות סמוכות לסיות - וס6יסורססיתר
 ילוע ו6ין סרפס, סי6 מסן ו6חת נמ5י', וסתיס ככית מומזת כס6חת 6פי15יילמ6,

 ז רוכ6 ווספס מותרות 6ז גס רוסרפס, סי6 מסחח*כות6יא
 חד דבטל ביבש דביבש סופר, והחתם סגדימו הפרי  דעה 8( :תשובה

 אחונ חתיכה דאפילו סמוכין, בעינן דלא הוא, הדיןבתריו
 ובטל. דרובח, דין בזה דנין אז גם בעלי', ושתים בביתהיא

 בזה. יהחמיר אדם הבינתודעתב(
 ס5 ר(שהיכס 536 סימר, ט5 חתיכות כסתי סגתמרנס 6יסור חתיכת : שאלה4

  65וס סייכות סיתר ט5 חתיטס וססהי 6חן, 65וס סייכת6יסור
 ז כרוכ לכיו5 מ5סרפות  506חר,

 דנין אז נם אדטן בני שני של הן חתינות הג' אם "פילו :תשובה
 לבול לשלם חתיכות הב' בעל וצריך ובטל, דרובא, דיןבזה

 איסור היא האסורה החתיכה ובאם , מעליא חתיכה דמי האחתהחתיכה
 הנאה דחיסור דכיון לוטד, דאפשר לשלם, הוא מחויב אי לציין ישהנאה,
 ימל חהה, בבית הי8 החערובות כל דאם ונראה, 1 לה מפקר 8פקוריהוש.

 ז( חצרו. לו שזכתה לומרהשני

 לפי 6יסור, חסיכומ 3סהי סיתר חתיכת גתמרכס 06 3י3ס, 3י3ט : ששל,עי8.
- סמופט כססו6 - וס6יסור 5סק5, ד6תויגןמס  5סיופ סססך 

 לסיות - סמימומ כססו6 - ססיתר דנספך 5חומר6, כן נס 6מרינן 06סימר,
 רוכ פכשפ 6ח"כ ו5ינפי מסס 6חו כ5 מ5 5וקס ויסי' 6פסר, %פי*1, 6יסור,ס15
 3א, 6מריק ד65 רי5מ6, 16 נמור, 6יסור מקרי סכ151 כיון ססמרו3ום. כ5כננו

 ז 65יסור גספך יס"דר(:יתר
 דאמריצך נר18ע ורע"ד( רעשג )סימני הרשבשא מתשובות 8ש :תשובה

 לאיסור. נהפך - המיעוט כשהוא - דההיתר לחומראנשכ
 ל8יסור4 נהפך - הסועט כשהוא - שהאיסור לקולא, דאמרינןבמו
 נהפך אימ - המיעוט כשהוא - דההותר להלכה, העלה בספרו, כהן המנחתק

 אוסור,להיות
והפיי

- 4

 ההלכהמקור
 מנהם. פרי ו( סאו. והתם יעקנ, 8יה0
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 עיון". ב"צריד בזה נשאי מגדים והפרינ(
 ס.חר, 3ר31 סגתטרג כסיגו, כדן 3י3ס, י3ס : שאלהיב.

 כי~
 65ס5 6פסר

 ז כעכס נך16חס

 בתרי, חד כשנתצרבו התורה דמן מגדים, והפרי הש"ך דעת ח( :חשובה
 התערובות כל לאכול אחד לאדם מותר במינו מין ביבש,יבש

 דאז מפני אתת, בבת החתיכות כל לאכול שלא החמירו רבנן אבל אחת,בבת
 שיש ידוע, זה הלא מ"מ, כבר, שנתבטל ואעפ"י איסור, בודאי אוכלהוח
 הוא אוכל הרי אחת, בבת החתיכות כל וכשאוכל בודאי, איסור חתיכת2פם

 בפעם שתים אפילו או אחת, אחת החתיכות את כשאוכל אבל איסור,בודאי
 חתיכה אוכל הוא בתחלה הרי להיפך או אח"כ, הנשארת והאחתהראשונונ

 כל דעל משום מותר, זה ובאופן אחת, בפעם הנשארות השתים ואח"כאחת,
 האחרונה, בחתיכה ואפילו אכל, היתר של שזו אומר אני וחתיכה,התיכה
 תו לו, הלך כבר והאיסור איסור, של הי' כבר שנאכל דמה אונם-,חני

 בבת חתיכות שתי אוכי הוא אם כ4 וכמו , היתר של היא עכשושאוכל
 והאיסור היתר, של הן חתיכות שהב' אותן, שאוכל בשעה אומר, אניאחת,
 האחרונה החתיכה את אוכל שהוא ובשעה האחרונה, בהחתיכהנשאר

 וזאת הראשונות, החתיכות בשתי נאכל כבר שהאיסור אומר, אניצגשארת,
 את ואח"כ בראשונוע אחת חתיכה כשאוכל וכן, , היתר שי היאהאחרונה
 הוש ברובא דאיסורא אמרינן ולא 1 כן אומר אני ג"כ הנשארות,השתים
 ואם , אמרינן לא זה אחת, בבת חתיכות שתי לאכול לו אסור יה"ציפיכך
 לאכול לו מותר אז, היתר, של חתיכות בשלש איסור של חתיכות שתינתערבו
 של היא אחת שאז, אחת, בבת ארבע לא אבל אחת, בבת חתיכות שלשמוו

 ח( בתוכן בודאיאיסור

 בזה אפילו אחד' אדם יאכל לא אתת אחת דאפילו והרמ"א, המחברודעתב(
 את לתלות יוכל אחד שכל כדי אדם, בני שני דוקא אלא זהאחר
 בני ישע,צה אם כי לאכוי להתיר דאין לומר צריך ולפי"ז, , בחברוהאיסור
 לן וקיימא חתיכות, ב' אוכל אחד כרחך, על דהא לאסור, יש וישניםאדם,

 ס( בעין. איסור אכל כאילו והוי איתא, ברובאדאיסורא

 בכדי לגוי, אותה לתת או מהן, אחת חתיכה להשליך צוד, פאמירים ויש9
 לאדם מותר שוב גוגא, ובכהאי ההיתר, את רק אוכי שהישראליתלות,

 עלבמ1, לכולי אחת, בבת אשייו הנשארות החתיכות את לאכולאחד
 כן לנהוג יש ולהלכה, נ  אשתייר ברובא דאיסורא בהא, אמרינןולא

 י(לכתהלה.
שאלה

 --י-- -ךז

 י--
-

 ההלכהטקור
 אשינאע מהדזרא ביהורא, ניעי( פ1סקים מר כהף הטאת כתב גןח(
 מ"גמיטן חואו נ*רי עין4(

13ינ
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 3וס דגין 06 כקו5, ט*י 6'סיר כחתיכות טגסכרכס 6יסור חתיכס : שאלהיג.

 1 כ5ח ד5ח ן'ן 16 0313, ן'כסד.ן

 נתערבה אם דוקא, זהו בתרי, חד בטל ביבש דיבש דאמרינן הא :תשובה
 הדין, אז יחד, נתבשיו אם אבל בשול, כדרך שלאהתערובות

 אמרינן, יחד, שנתבשלו כיון מ"מ, יבש, מקרי עצמן מצד שהחתיכותדאעפ"י
 בלחן לח נמי ומקרי בההיתר האיסור טעם מתפשט והרוטב, המרקדע"י

 חתיכת את לבטל שבקדרה מה בכל היתר של ס' להיות צריךולפיכך,
 הוא אם האיסור, חתיכת נגד רוב ההיתר בחהיכות שיהי' צריך, וגםהאיסור,

 והרוטב אסורות החתיכות אז, רוב, וליכא בכולו ס' איכא ואי במינו,מין
 יח( בלח. מתבטל היבש שאין דמילתא, יטעמא נמותר

 6פסר ו6י סיסר, כרוכ 6יסור כגתערכ נת'גו, ת'ן נינס, 'נס : שאלהיר.
 1 לכפ5ס מותך 6ס מקוןס, ס.כסלס כד סהערוכות 6ה65כו5

 את לאכול ומותר בתרי חד בטל ביבש דיבש דאמרינן, הא :תשובה
 התערובות את לאכול הוא רוצה אם דוקא, זהוהתערובות,

 דאסור הדין, אז לבשול, צריכה התערובות אם אבל ביובש, - שהיאכמו
 עם  ונתערב חוזר דהאיסור דאמרינן, משום יחד, החתיכות אתלבשל
 ובהפסד נ מדרבנן אז ואסור הנבליים, איסורים כשאר הוא והריההיתר,
 להרבות מותר האיסור, נגד ס' שם ואין יחד, לבשלן הוא רוצה אםמרובה,
 איסור "מבטל סשום בזה ואין איסור ו את ולבטל ס' שיעור כדיעליהן

 יב( עצמה. בפני מותרת אחת שכל כיוןלכתחלה"

 תוסר 06 סיתר, כרוכ 6יסור סגתטרכ נמינו, תין נינס, ינט :' שאלהטוי
 יחי סחתיכות 6ת5מ5וח

1 

 ברוב האיסור ונתבטל שנתערבו, אחר החתיכות את ימלוח :תשובה
 חומרא, רק היא בס' דמשערין דהא ס', יש אם אפילואסור,

 כדי נאסרות החתיכות כל וא"כ, קליפה, כדי רק הוא אסור מדינא,אבי
 יג(קליפה.

 וכס5 ועכר סיסר, כרוכ 6יסור סגתער3 3מיגו, מין כי3ס, י3ס : שאלהפז.
 ' סכסו5 קודס סתערוכות גודטס 651 סתערוכות,6ת

 לכ~י כך* ובשלה הבשול, קודם התערובות נודעה לא אם :חשובה
 ששים וצריך בקדרה, יבש איסור נפל כאילו דינהעלמא,

 שעת עד התערובות נודעה לא דאם הוא, דמילתא וטעמא , האיסורנגד
 שייך לא דבטול מקודס, נתבטל דהאיסור בזה לומר כבר שייך לאהבשול
 מה מהתערובות, כיל ידוע כשאין אבל תערובות, כאן שיש ידוע אםאלא
 קודם שנתבשלה התערובות דין עלמא, לכולי ולפיכך, בזה, שייךבטול

שנודע
---------- 

 ההלכקמקור
 ר-ן,יב( סק-4ע ש"ך -י'ן תואו פוי*(

 ומחב-
 דניאף, הכ,רי*(



 צח195 ףלכמק קם חלרובותמימו הלכית3מיש
 ובהאי בכקץל. בקדרה יבש איסור נפל כאילו התעיובות, ע"דשנודע
 נגד ס' וצריד בההיתר מתפשס האיסוד טעם והדוטב המרק ע=ישעתא,
 בפני אהת כל החתיכות, את לאכול ואפייו אסור, הכל ס', אין ואםהאיסוד,

 אסור. אדם, בני לשלשה ואפילועצמה,
 ו3ט5 וע3ל  סיהל, כרוכ 6יס!ר ט)תער3 כמיגו, מ'ן 03.3, י3ט : שזפלהיו,

 2 ס53!5 קולס סתכרוכ!ת נוועס וככר סתערוכו610ת

 שנתבשלה. קודם נודעה דהתערובות דאע"ג הרשב"א, דעת א4 :תשיבה
 סנודעה קודם שמבשלה כמו ודומה אסור,מ"מ

התערובות.
 האיסור נתבטל כבר הבשול, קודם נודעה שהתערובות דכיון הרא"ש, דעתב4

 ואעפ"י היתר, להיות הזר האיסור ולפי"ז, ברוב, מדרבנן וגם התורהמן
 דינן והחתיכות, ; התבשיל לאכול מותד ולפיכך אוסרת, הפייטה איןשבשלה,

 אדם. בני שני ויאכלון בשול, קודם כמושוה
 להתיר. לסמוך יש מרובה דבהפסד פוסקים, ועוד הרמ"א דעתג4
 נודעה אם התערובות, את לבשל מותר לכתהלה דאפילו אדם, החכמתודעתד(

 יי( הבשול.קודם
 נוךע ו6ח"כ מסס, סמוכס וכת3ס5ו עופות, ט5 ר6סיס י"ח ס'1 : שאלהיה,

 ז ערפק סו6 תססס6מר
 דאיסורא דאמרינן, משום מותרים, שנתבשלו הראשים איתם :תשובה

 יבשלו והשאר אחד, ישליכו הנשארים ומעשרה איתא,ברובא
 טו( קדדות,בב'

 נויע ו65 כמיגו, מין סיתר, כרוכ 6יסור סגתערכ 3יכס, יבס : שאלהיפ.
 כי' סי' סכמול 6כ5 סכמול, 6חר עך סתערוכותע"ך

 2קןרות

 בשתי החתיכות נתבשלו דאם יעקב, והמנחת הב"ח, דעת א4 :תשובה
 הבשול, אחר עד התערובות נודעה שלא אעפ"יקדרות,

 שנתבשלו לאהר ואף סגי, דברובא כלל, ס' צריך ואין אח"כ, לאכלן מותרמ"מ,
 ביבש. יבש מקריעדיין

 הדין, אז הבשול, קודם התערובות נודעה לא דאם והש"ך, הרמ-א, ודעתב(
 ס' בה שאין קדרה אותה קדרות, בב' חתיכות הג' נתבשלו אםדאפילו

 נתבטל לא האיסור הרי מהתערובות, נודע דלא דכיון אסורה, החתיכותנגד
 נודעה בשול בשעת דעכשו ואף התורה, סו ואסור כלל, הבשולקודם

 ספקא לי' והוי בה, האיסור שמא לומר יש קדרה כל על אבלהתערובות,
 הקדרות בשתי יש באם ישעלהקל מרובהן בהפסד מיהו 1 ולחומראדאורייתא,

ס'
מ

 ההלכהמקור
 עעשק יד תשינות פו( סקדא, תמ"ז, סימן אכרהם ובמגן ס-פ, ס"ק ת"תה ייכי עייויה
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 8ת  שישדוב לאחר אלא לאכין אין ללי~אלה אבל השיסור, חתיכת נגד40

 סק יחד. והתבשילהההיבוט
 האיסור, ננד החיתר בחתיכות רוכ קדרה בכל כשיש דוקא, הוא וד וכל9

 הי' קדרות לב' שחלקן שקודם דאעח"י הדי4 חו רוב, ליכא אםאבי
 את לצדף יש אם וגש החתיכות, את להתיר יש אס עיון, צריך ט"מ,רדב,
 את נורמת היד*עה הרם"א, דלדעת דכיון בס', יבטלן כדי קדרותהשתי
 אין ועכשו, בהקדרות, 2וחלקן אחד הספק עתה נפל כאילו לי' הויההיתר,

 בזה. עיון וצריך ; קדרה בכלרוב
 ונחבס5ס גמעו, מיז סימר, כרוכ 6.מחה סכתערנ כ"כס, יגס : שאלהכי

 1 סגסו5 קווס כגר נודפס וסתערוגומ קדרומ, 3סתיסחמרזכוח

 התערובות4 שנודעה לאחר קדרות בב' חתיכות הגי את בשלו אם :תשובה
 יחד4 יבשין שאסור חלא ברוב, נתבטל כבר האיסור הריאז,

 קדרות, בב' נתבשלו באם אבל בההיתר, נבלל להיות יחזור דהאיסורמשום
 אנו קדרה, מכל שאוכל וב12עה נגלל, איסור כשאד להיות חוור אינוהלא

 באין אפילו בדיעבד, מותר ולפיכך, האחרח, בקדרה נמצא שהאיסוראומיים
 מ"ם4 אבי נפקי, יא ספקא מידי פנים נל דעל תאמר, ואם ז מרובההפסד
 ליכא4 דרבנן ספקא דאפייו ואפשר, ולקולא, דרבנ4 ספקא רק הואהרי

 ברוב4 האיסור נתבטל דכבר היכא ביבש, במינו מין רבנן גורו דלאדאפשר,
 יי( אדאורייתא. ואוקמוה אח"כ ההמירוולא

 גויעט 651 סיתר, גרוכ 6יסי סגתפרכ נמיט, מין 3עס, ינס : שאלהכא.
 06 5כס5 ר51ס סו6 ועכסו סמ5יחס, 6ה4 מדסתערוכות

 16 5נסול, גזס ומי 651 מ6סור, ל6 ססמלימס 3כוי סכטול מסגי 6ססחמיכומ,
 ? 5כסו5 מ5יחס גין כזס ח5וק6ין

 הבשול לאחד התערובות דכשנודעה בבשול, שמחמרינן כשם :רצשובה
 המליחזג אחר עד התערובות נודעה לא אם כך, בטוי, מהנילא

 ואוסר כרוחח. הוי ומלוח וה, בטול מהני לא היתר, שם עיז נקרח לאדעדיין
 יחן בבשוי. כמו ששיםעד

 נכני מ651יס ולפפנויס כיחד. סרגס :סוחטיס פסומומ נ116זות : שאלהכב,
 ס65 גכדי 5פסזח מס נו, 1כיו65 קון, גנוו טרפס, ספקמעייס
 1 6.סור תערונות ע'ילספסיד

 יטלו האוו1ות על הנוצות שעדיין שבשעה הי"' יו" סע?ה :תשובה
 את וישרבו כלי, בהם יעייט ולא מהעוף, מעיים הבניאת

 חד בטל האיסור הרי טרפה, ספק סהן באחת ימצא אם ואפילוהאווזות,
 להתכבדיע הראו" *חתיכה הוי לא צליהן, עדיין דועוצות דכיוןבתרק

ובטלה

 הדיכהמקד
 שששחצות ל"ג 8שע עשד ביוודא, טדע.ח( י"* סיק יי("א "עפ0
 יחודזב בית היטך שרך.ט(
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 ה81 מחהב אינו דהא יכתחלה", איסור ומבטל בזה הוי ולאיבטלהן
 היא חסידות מדת לאו ומיהה , משליכם בעי, דאי מעיים, הבני אתיבדוק
 לבדוק תקנה יש דאז גשבולת-שועל, שמפטמים באווזות אבל ן כןיעשות
 כ4 יעשות דאסור ודאי א"כ, הריאה, סרכות כמ1 ודינם הוושטות,את

 יט( לכתחלהש. איסור כ"פבטל שפירדהוי
 65יסול ד6ור*יח6 6יטור גין ח15ק ימ, 06 גמיגי, מין גינס, נינס : שאלהכג.

 זורכגן
 ביבשן דיבש זרוע, אור בשם דורא שערי ההגהות דעת א( :1עשובה

 באכילה מותר בחדן חד אפילו נתערב אם דרבנן,באימור
 אדם, בניבשני

 איסור בין כלל חלוק דאין פוסקים, ועוד והרמ"א יוסף הביתודעתב(
 בתרי. חד בעינן דרבנן באיסור דנם דאורייתאן לאיסורדרבנן

 נמל, חך נתעלכ 06 ורגגן, 63.ט1ר גמיגו, מין גינס, ינס : שאלהבד.
 ז קטנס 1ססגית גך51ס, ס.6 6חת1התיגס

 באיסור בחד חד בנתערב להקל דיש יעקב, הפנחת דעת א( :תשובה
 קטנה, היתה והשנית גדולה היתה אחת חתיכה אםדרבנן'

 שזהו מפני האיסור, היא הקטנה או האיסור, היא הנדולה אם ידועואין
 האיסור, נגד רוב יש וא"כ, היתר, של היא הנדולה דשמא דרבנן, ספקארק

 כטלה.ולכן
 דרבנ4 ספקא פטעם בזה להקל דאין פוסקים, ושאר מגדים, הפריודעתב(

 ספקא אמרינן לא איסורא" וב"אתחזק איסורא", "אתחזק מקרי דזהכיון
 כ( לקולא.דרבנן

 מגצטת גסתי 6יס1ר חתיכס סגתפרנס נמיט, מין נינס, ינס : שאלהבה.
 מטיכס פך סתער1גות כת1ך גק1טפס 61ט'כ סיתל,סל

 1~ט1ר
 וגבר מקודם, התערובות שנודעה דאעפעי הרפשא, דעת ח( :תשובה

 כשנתוסף מ"כע מדרבנן, והן התורה מן הן האיסור,נתבטל
 4  וניעור  שחוור מפני  התפרובות' כל אסורה להתערובות, איסור עודאח"כ
 האיסור את מכירים דאם הואן שהדין דכשם הפוסקים, כתבו בזגוטיסו
 אלח למותר נהפך אינו דהאיסור משום בודאי, הוא דאסור שנתבטל*לאחר
 18ד כשנתוסף דידן* בנדון בן כמו האיסור, ניכר שאינו זפן כלדוקא
 אין עכשו דהא הכל, ואסור האיסור, הוכר כאילו הוא הרי אח"כ,איסור
 ושת* איסור של חתיכות שתי עכשו שיש מחחר היתר, רוב תוגאן

 היתר. שלחתיכות
ודעת

-- 
 ההלכהמקחש

 ועזערוגהב ג"ער מנהם 8רי כ( סגחס. פריא
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 נודעה, כבר שהתערובות מטעם, מרובה, בהפסד בזה להקל הש"ך,רדעתב(

 כסו ההיתר, את מעיה החיסור וגם מקודם, האיסור נתכטלוכבר
 התערובות רבתה אם ומיהו, נ הערלה את מעלה דהערלה בערלה,ששנינו

 במינו. אף אסור אז, איסור,ברוב
 סיתר, גר31 "יס1ר חתיכת ס:תמרכס כמי:1, מין 3י3ס, י3ם : וטאלה8ל.

 סמ1רס - 1:ת מרוכס, :פסד 1סי' :כסול, קווס כ1דע:1:תכיי13ת
 1 כסקורס ס"יכאר :1:ר סגתכ:לי, 1כסעס יחד,35ס5ן

 בשעת בקדרה האיסור הוכר דאם צבי, החכם דעת א( :תשובה
 ודאי, רותח, שהי' בעת שם שהה והאיסירהבשוי,

 האיסור האיסור, שהוכר בשעה עכקע, שדרי האיסור, נגד ששיםדצריך
 כל שנצטנן אחר עד בקדרה האיסור הוכר לא אם ואפילו להלח,פולט

 לאסור. דעתו בזה, גם הכי, אפילו האיסור והוסרהתבשיל,
 שנצטנן או רותח שהי' מקודם האיסור הוסר דאם מגדים, הפרי ודעתב(

 דהואיל לומר, יש מהקדרה והסירוהו האיסור הוכר ואח"כהתבשיל,
 לאסור, אין תו הקודמת, הפליטה ונתבטלה שנתבשל, קודם האיסורונתבטל

 לרינא. עיון וצריך להקל, צד איכא מרובה בהפ(דולפיכך,
 ס"יסוי 5ת 5סכיר "פסרס"י כ15פן סיתר, כר31 "יס1ר סגתפרכ מיגו, כס"י:ו מ.ן כיכס, ינס : שאלהכז.

1 

 במינו, מין ביבש יבש כשנתערב דדוקא הפוסקים, יעת :תשובה
 לח אפילו התורה, דמן הוא, והטעם ברוב דבטלהוא

 אצרכוהו רבבן רק הטעם, נרגש שאין כיון ס', צריך אין במינו במיןבלח
 בשאינו במין אבל החמירו, לא רבנן אפילו ב-בש, ביבש ולפיכך,ס'

 אם פש"ה, טעס, נתינת שיש כיון ס' צריך התורה מן בלה דבלחמינו,
 לחהץכות שנפרך כגון, מכירו, ואינו מינו בשאינו מין ביבש יבשנתערב
 כאן שיש אחר, באופן או האיסור, ובין ההיתר בין היכר ואיןדקות
 או מהם, איזה ידוע ואין אסור, מהם שאחד ונודע מינים, ג' אוב'

 איזהו, ידוע ואין כהוגן, שלא נשחס מהם שא' וידוע מינים, כמהששחטו
 טעמא, בתר אזלינן בלח, בלה מינו בשאינו דבמין דכיון הוא,והטעם 1 האיסור נגר ס' בעינן ביבש ביבש דאפילו הוא, הדין בזה, כיוצא כלוכן

 בלח לח אפילו התורה, דמן כיון דאורייתא, איסור לידי למיתןאפשר אי ביבש, במינו במין כן שאין מה דאורייתא איסור דהוי טעמא,לידי ליתי לא להו מבשל דאי היכי כי ס', בעינן נמי ביבש אפילומש"ה,
 כא( בטל. ברובאברובא

שאלה

 ההלבהמקור
 הר-ן. בשב ש-ך,בא(
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 סרערס מן ס', 5ריך מינו, כס6יגו מין 3יכס, דיכס ו6מריגן, כ6 : שאלהכח,
 סתורס, מן 5כ5 ס', דכע. סו6 מדרכ:ן רק 15 ס', דכעיס61
 ' כיכם כתןי הד כט5 מיגו כס6יגו כגויןנס

 מין ההורה, דמן פוסקים, ועוד חדש, והפרי הש"ך, דעת א( :תשובה
 לאכול ומותר בתרי, חד בטל ג"כ ביבש, ביבש מינובשאי;ו

 ביובש כך התערובותאת
 שהוא זיתים, בט' אהד כזית נתערב אם דדוקא ופלתי הכרתידעתב(

 אלא אינו מזה ביותר אבל התורה, מן אסור אז פרט, אכילת בכדיכזית
 טעם. נתינת ויהי' התערובות את יבשל דשמא הטעם, משוםמדרבנן,

 בשאינו מין של התערובות את ביחד לאכול דכשרוצה דעת, החותודעתב(
 ששים צריך זה, אחר בזה אבל התורה, מן אסור אז ביבש, יבשמינו

מדרבנן.
 כהפום בזה ואין ולבשלה, בס' התערובות את לבטל דמותר מהרש"ק, וכתבד4

 ברוב. בסל הדין מן ביבש דיבש הואיל לכתחלה", איסור"מבטל
 כרוכ, 3ט5 6יט נויגו, כס6יגו מין 3י3ס, די3ס ד6מריגן, 60 שאלה:כפ.

 2 ירכגן 5יסור וכין מל16ריית6, 6יס~ר כין כזס, ה15ק יס06

 הוא אם בין בזה, חלוק דאין יעקב, והמנחת הרם"א, דעת א4 :תשובה
 באיסור ואפילו דרבנן, איסור או דאורייתא,איסור
 ס'. בעינן ביבש, מינו בשאינו במיןדרבנן

 שפיר דרבנן, באיסור מינו, בשאינו במין ביבש, דביבש הששך, דעתב(
 ברוב.בטל

 מיהו, ; מדובה בהפסד דוקא דרבנן באיסור להקל מגדים, הפריודעתב(
 כב4 אסור. דרבנן באיסור אפילו ביחד הדווזיכות כללאכול

 ממערף 06 ולוהסיכומ, לרוטכ מיגס 5ס6יגו סגפ5ס 6יסור חתיכת : יפאלהל*
 2 5ס'סרוטכ

 של החתיכה נגד בחתיכות ס' דצריך כהן, המנחת דעת א( :תשובה
 החתיכות את יבשלו דשמא לס' מצטרף אינו והרוטבאיסור,
 עצמן.בפני

 לסן. מצטרף דהרוטב דעת, והחות יעקב המנחת דעתב4
 עיון". ב"צריך זה הניח מנדים והפריב4
 מחלכ סכ5ועס חתיכס כנון, 6ססגו6, 5מיקס ד6יכ6 נמקוס שאלהלא.

 'י דין דכין גו0 גס 05 6הרות, חתיכות עס וגתמרכססג6סרס
 1 3ס'"י"נטו5

 שאין במקום אלא שייך לא דבסוי דכיון חדש, הפרי דעת א( :תשובה
 ל8יכך, בטול לו אין האיסור כשניכר אבל ניכרהאיסור

יבש כפ=__
 ההלכהמכ~ר
 דעהנ שתנג(



 המבחן קפ מ4מז תערוביתהיכית כור200
 דליכא במקום דוקא אלא אינו, בס', דבטל מינו, בשאינו במין ביבש,יבש

 קפילאן טעימת ע"י דאיסורא אטעמא למיקם בדאיכח אבל אטעמא,למיקם
 בס'. דבטול דין שייךאין

 אפילו כלל אקפילא סומכים אנו אין דעכשו מגדים והפרי הב"חודעתב(
 את ולהפריד להכיר אפשר שאי דכל ביבש ביבש הדין, ולעולםלחומרא,

 ומדרבנן ברוב, בטל התורה מן האיסור, טעם בפיו הוא שטועם אףהאיסור,
 ששים. ומהני ששים,בעינן

 ויט כסרות, חתיכות 3טתי סגהער3ס ךס, כזית ס53עס חהיכס : שאלהלמ.
 ? 3רו3 סהתיכס כט5ס 06 סךס, גנך סכ5 3יןס'

 מתבטלת דהחתיכה הדין אז הדם, נגד ס' הכל בין יש אם :תשובה
 להתכבד", "ראו" אינה אם כן, הדין בחלב בבשר ואפייוברוב,

 שבשלו דדם ואעפ"י החתיכות את יבשל שמא גזרינן ס', ליכא איאבל
 כג( מקילינן. לא התורה, מן ועיקרו הואיל מ"מ, דאסור, הואמדרבנן

 3ר31 5יסור חתיכת סגסעי3ס נויגו, 3ס6יגו מין כיכס, יכס שאלהלג.
 סים וסייגו, גוול, רוכ סל סו6 וססיתר סיחר, ס5חהיכות

 3וך6י סס יסי' סחתיכות, 6ת וכסי3סל יווע, וזס נוססיס, פחות נועט3ססיהר
 ססיס 3סן ס6ין 6עפ"' סחתיכות נוותרות 06 ס6יסור, כנך סרוט3 עסססיס

 ז 3רוט3 כסיכס5ן ססיס, יס" ד3וך6י טטעס,עכסו,
 דכית בזוע להקל דיש דעת, והחות יעקב, המנחת דעת א( .ועשובה

 ביבש מינו בשאינו במין בטל דאינו הטעם עיקרדכל
 בודאי הרי והכא, טעם, ותתננה החתיכות את יבשל שמא מחמת הואברוב,

 החתיכות. את כשיבשל הכי, בין ששיםיה"
 יאעפ"י עכשג ששים עצמן בהחתיכות שיהי' דבעינן, מגדים, הפרי ודעתב4

 מ"מן בודאי, ששים שם אח"כ ויהי' מים, עם אותן יבשלשמסתמא

 ויבא ששימן יה" לא ואז מים, שום בלא קדר צלי יבשלן שמאחיישינן
 פרובהן הפסד במקום מיהו, 7 דאורייתא איסור ולידי טעם נתינתלידי

 להקל.דעתו
 סלא2יכות 6ת י3טל לסנו6 נויגו, 3ס6יגו מין 3ס, 3 רחייסיגן ס6 : שאלהלר.

 עגוסלות ס6יגן כחתיגות ךוק6 סו6 6ס טעס, גתיכתויסי'
 לקט5 חייסיק ג"כ ככר, מכוס5ות ססן נחהיכות 6פילו וילנו6, 16מויין,

 י פטס עוךיכס5ן
 אפילו החשש, לזה דחיישינן נראה, הפוסקים מדברי :תשובה

 מבושל אבר נתערב דבאם היינו מבושלות, כברכשהחתיכות
של

 ההלכהמקור
 טגרים, פריכג(
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 הפבחשל את יבשל לשסא חיישינה היתר של חתיכות בתוד פי0ורוול

 כלל. לבשלן כעת הצורד 0ן שאין 8ףכבר,
 סימר* נלוכ 6יסור סנסערכ מינו, כס6יכו מין ניגס, ינם . שאלהלה.

 רוסכ מק5ת 1ס51י6ו סכ5, כין ססיס ויס יחל, כהכס5ווסחחיכות
 6מת. חתיכס מסס ססומ16 16 רותח, טייין ס.' כססתנסי5 סכסול, כסעתמסס

 1 ר1תח סתכסי5 ועויין ססיס, כס6ר651

 מרובה הפסד בסקום להקל יש מהתבשיל, מרק הוציאו אם :תשובה
 אח.כ נשאר ולא חתיכה, משם הוציאו באם אבלדוקא,

 האיסור דשסא לקולא, דרבנן דספקא בזה, לומר דיש בזה, לעיין ישששים,
 דוקאן הוא זה כל מיהו, 1 מרובה הפסד בלא אף מותר ולפיכך,הוצ-או,
 בשאינו בחד חד כשנתערבו אבל האיסור, נגד היתר של בחתיכות רובגשיש
 ואח,כ ששים, הכל בין ויש בהתבשיל דברים שאר עם וגתבשלומינו,
 מרובה בהפסד דאף הדין, אז בהתבשיל, ששים גשאר ולא מרק, משםלקחו
 השתי את יסלקו רק עכשו, ופולטת באיסורא נשארה החתיכה דהאאסור,

 מד( מותר. והשארחתיכותן

 61תו סיתר, כרוכ 6יסור סגתערכ מיגו, נס6יגו מין נינס, ינס : שאלהלה
 י כחכרו 5פנס מעסכותן

 דשמא החופש ליכא דכאן דהואיל ברובא, דבטל חמרינן, בזה, :תשובה
 טעם שנותן דהא טעם, נתינת ויה" התערובות אתיבשל

 דלפ5 ואף 1 במינו במין ביבש יבש כדין ברובא בטל לפיכך, הואעלפנם*

 בטל דאינו ביבש מינו באינו דמין הטעם דכל דסוברים הפוסקים שלהטעם
 דידן בנידון גם היא א"כ, האיסור, ניכר כאילו דהוי משום הואברובא,
 כדעת דקי"ל לדידן ברם, טעסא, מהאי ברובא בטל דאינו לומראפשר
 וכאו טשם, ויה" התערובות את יבשל שמא הוא החשש דעיקדהש"ך,

 נ3( הזה. לחשש למגזרליבא

 סיחר, רוכ נלאך 6יסור סגתערנ תיט, %3ינו נרן 3יכס, י3ס : שחלהלי*
 ז סעיס כסתכסי5 סי' 06 ידעיגן ו65 קמע,וג6כד

 הזה הדין לדמות נוכי אם בזה, להסחפק יש יכחרה :תטיבה
 דשם ס', ה" אם ידוע ואין ונשפך, בלח בלח במינולמין

 אוכח הצ*ת החזקה דנגד ססעם, איסורא", "אאוזוק דהוי אף לקולאתלינן
 דאי דכיון בלח, בלח דוקא זהו אבל נאסר שלא להתבשיל היתרחזקת
 שבתוכון איסור בייעת מחמת נאסר בעצמותו ההיתר או, ששיפ,ייכא
 החתיכות אותן כאן, אבי לקולא, וספקו חז-"ו, להדי חוקה הוי שפירמש"ה

 ה" לא גיכ ח1, ששים, ה" לא אם ביבש, יבש בתבשיי כעתשנמצשעת
החיטור

ז;, * - - - ך - ש  . נ נ

 ההלכהמיר
 ק-ר. במק מדט ארי ש'ר, מ( מריג יימ(
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 סעם עיקר אלא לאיסורנ נהפך שההיתר מחמת שלהםהשיסור

 האיסור. את להכיר ואפשר ביניהם, איסור חתיכת שיש מחמת הוא,שעליהן האיס~
 אזקת קיימא דכאן ואדרבא, חזקה, נגד חזקה דהוי לומר בזה שייך דלאנמצא,
 דלא להומרא לתלות הוא, הדין מן ולפיכך, נתבטל, דלא לומרהאיסור

 דכיזן ליתא, זה כל באמת אבל לכאורה, לומר אפשר הי' כ"ז , ששיםהי'
 התבהשיל כל את לאסור רוצה אתה וכעת החתיכות, נתבשלו כברדעכשו
 חזקה, להדי חזקה איכא הלא א"כ, מהאיסור, טעם קבל שהוהתרמחמת

 שם דה" מאחר מהאיסור, טעם קבלו ולא החתיכות נאסרו לא בודאיני
 חיישינן לא טעם ויהי' החתיכות את יבשלו ולשמא האיסור נגדששים
 מ"מ בוראי, איסור בהן שיש דאף נמצא, סוף, לדבר אין דא"כתמיד,

 יבשלן דלשמא מדרבנן, אף ברובא ובטל היתר, רוב שיש כיעמותרות,
 כו( כאן. חיישינן לא טעםויהי'

 כרוכ 6יסור חת'כת סגהעןכ0 מיגו, נס6'כו מין נינס, ינס : שאלהלח.
 06 כס1נג, ג6כ5ס 16 5יס, מ:ן 6הת 1נפ05 0יתר, ס5חתיכ1ת

 0יסר, 50 כ51ן 0ן 0גסהר1ס 0חתיכ1ת 0561 כ6כד, 16 ג6כ5 ס0לדסור 15מיתעין
 כג1תן ות15י סס'ס, דכעיגן כי1ן די5מ6, 16 טתיס, סתיס סק6ר 6חר6כ15

 ? טכס ויסי' 'כס5ן 5סמ6 ג'חוסטכס,

 הוא, והטעם בזה, יהקל דעת, והחות יעקב, המנחת דעת א( :תשובה
 דמדאורייתא כיון מינו בשאינו מין ביבשדביבש

 פירשה או ליס, מהן אחר נפל אם לענין ג"כ להתיר יש ברובא,בטל
 ממילא.אחת

 בשאינו במין ביבש, ביבש ששים דבעינן דלדידן, מגרים, הפרי ודעתב4
 לאסור יש ולפיכך, טעם, נתינת ויהי' יבשלן לשמא לחוש ישמינו,
 מרובה. בהפסדאף
 1~יס1ר 0יחר, כת1ך 6.ס1ר סגחערכ כנויגו, מין 3ינט, י3ס שא~להלמנ

 מסס, 6ופן נסוס 5כררו 6סקר ס6י 656 כין, כמר5רתגיכר
 ' וקסגוה1 דשתומחמת

 : דרבוותא פלוגתא יש זה בדין :תשובה
 לבררו אשוור וואי אעפ"י עין, בסראית האיסור ניכר דאם הט"ו, דעתא(

 כיל. בטל לא הכי אפילו אופן, בשום ההיתרמתוך
 דליכש היכא דוקא כהט"ז, לההמיר נהן, והמנחת יעקב, המנחת דעתק

 מרובה.הפסר
 לברר אפשר שאי כל משרצים, חוץ איסורין, דבשאר הש"ך,דעתנ(

 שהאיסור דאעפ"י הוא, הדין ההיתר, מתוך אופן בשוםהאיסור
 ברובאנ בטלניבר

ודעת

 ההלכהמקור
 ש-נ. סימן יע-ע תשוגותכו(
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 שחייבים שיעור, הזה באיסור שיש דכל לחלק, דעם טצים ודצ08

 דאעפ"י הדין אז ההיתר בתוך הזה האיסור עיכר מלקץת,באבילתו
 ומותר, ברובא, דבט? אמרינן, או למלקות* שיעור בו בדליעא חבלכלל בטוי לו אין מ"מ אופן, בשום ההיתר מהוך האיסור את לביר א*שרום8י
 אופן. בשום משם ולהסירו יבררו אפשר שאי כיון האיסור, שניכראף
 ההיתר מתיך האיסור את לברר אפשר אי אם דוקא, מיירי זהוכלה(

 ולהסיר לברר אפשר גדולה, טרחה ע"י אם אבל שבעוים, אופןבשום
 ואין משם, שיסירוהו עד עולמית בטול לו אין עלמא, לכולי או, האיסור,את

 סז( דרבנן. לאיסור תורה איסור בין בזה,חלוק
 9 כרוכ6 כט5 06 כרח, נ:6יסויי 16 סג6ס" מחיסורי כי3ס, י3ס : שאיהמ.

 יבש כרת, באיסורי והן הבאה, באיסורי דהן הפוסקים, דעת :השובה
 כק( בתרי חד שפיר בטלביבש

 6יכורי כווכ גכ5ס 6'סזך ::הע-כ כ-יכ1, מין כיכ:, ינס . שאלהמא.
 ס5, ו5עגין ע5יסס, 5וקס יסי, :65 5ע:ין כ-1כ, כט5 06טרפס,
 2 5עךות פסו5יסי'

 יהיה שלא לענין זה, את זה מבטלים ונביה טרפה איסורי :תשובה
 כט( לעדות. פסול יה" ושלא עליהםלוקה

- - 

(4פא*אמל44-

 קי.מימן
 באל1 אפילו בטלות אינן להתכבד הראו" וחתיכה שבר" כשם :רעשובה י כטו5 5עכת חסוכ" *דכר ס5 וינו מסו : שאלהא.

 אפילו ואוסר בטך אינו חשוב דבר כל כן כמו חשיבותןמפני
 "( אלפים.בכמה

 כ:6יג1 מין וכין כמיגו מין כין חסו3** 3*דכר ח5וק יס 06 . "חאלהב.
 'מיגו

 ופלתי, והכרתי חדש, והפרי חטאן, התורת בשם הש"ך דעת א( :תשובה
 אוסר מינו בשאינו במין דאפילו אדם, וחכמת מגדיםופרי

 דבאינו משום, הוא במינוו דוקא המחבר דנקט והא שהוא, בכל חשוב""דבר
 אפשר הלא דבגדולים קטנים בפירורין אלא תערובות לי' משכחת לאמינו
 איזה יודע שאינו לא )אם ולבררו, מינו אינו הוא אם האיסור אתיהכיר

הוא
-- - ----- - 

 ההלכהמקור
 אחהניט.כט( ק-ר. מק חדש, *ףט(

 הדקג ופרי ש-ך, מהבי,"( מחג *יייש
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 חשוב דבר נתערב אם ולפי"ז, ) חשוב דבר זה דאין וממילא, האיסור(,הוא
 ואינו החיסור, את לבטל כדי בכונה פיררל והוא מינו, בשאינומין

 התערובות כל אסורה אז צ"ט(, בסימו שנתבאר 1כמובטל,
 בטל. לא חשוב"י ד.דבר אמרינן במינו במין דרוקא כהן* ומנחת והיתר, האיסור ודצת ב((

 1 טעח5נת,י 6י ט% 3תי 6זליגן 6י חסוכ', 3איכר מיגו 1מ6יט תיגולכגין שאלה4

 מינו, ושאינו מינו לענין שמא בתר אזלינן חשוב", ב"דבר .תשובה
 טעם משום ב" דלית מילתאן תליא בטעמא לאודבודאי
 ב(כלל.

 1 סנ6ס 6.סורי 31ין 6כילס 5יסורי כין חסוכ" 3*ינר חלוק יס 06 : שאלהד.

 ובין אכילה איסורי בין חלוק אין חשוב", ב"דבר בטול יענין :השובה
 הוא שנתערב חשוב' ה"דבר דאם הדין, דהוא הנחה,איסורי

 ואפילו בהנאהן אסורה התערובות וכל באלף אפילו בטל אינו הנאה,איסור
 מותר הנאה איסורי דבכל הפוסקים, הסכימו מיהו, 1 שנהערב בלחבלח

 שמא חשש כשאין ודוקא, שבו, איסור סדמי חוץ לנכרי, התערובות אתלמכור
 ג( לישראל. וימכרנו הנכרייחזור

 1 סתלח ליס ססג6ס 6ת לסוליך תוכ*ל 06 :שאלהח.

 אברהמן והמגן והש"ך, ע"ג(, ןזבחים התוספות דעת א* :וזשובה
 זרה בעבודה רק מהני לא המלח לים ההנאהדהולכת
 י( דמיו.ועזופם

 1בהשנות הראב"ד ודעתב4
 בשאר גם המלח לים ההנאה הולכת להתיר פט"ז*

 זרה. בעבודח כמו הנאהאיסורי
 תוטי חון לתגור גס תסגי 06 3חך, חך סגתטר3 חסוכ" "דכר : שאלה1.

 1 ככו6ימי

 "דבר :חשובה
 חווב-

 למכור מהני ג"כ בחד, חד נתערב אם אפילו
 כל את מוכר אם דוקא, זהו מיהו, , שבו איסור מדמיחוץ

 או החתרו4 את ולהשליך חדא חדא למכור אבל אחת בפעםהתערובות
 ה( איסור. דמי לקח דשמא אסור, הראשון, אתלהשליך

 לו ו'תכרו יורט ססככרס 3סטס 6ף לטגו"ס, למכור מותר 06 : שאלהז.
 ' 3זנל סתערוגות5ה

 לו, למכור מותר ג"כ גב" דמוזיל יודע העכו"ם אם אף א( :תשובה
 איסור הוא אם ומיהו, , בתרי חד בטל התורה דמןכיון

תורה

 ההלכהמקור
 תמ-ה4 הימן או"ח, בלברא עייןד( צ-ח גסיש עייןנ(
 מנדים. פריח( ש-ךעג(
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 מכירו שאינו לעכו"ם דוקא דשמא לשדיג יש בתרה חד בטי ששינותורה

 י( למכור.מוהר
 דאל"ב, בתוכון יש כמה !וע לח שהעכוום דוקא דבשץנן אומרי8*וישב(

 י( סובה. לויאייק
 ז יעטזכ' *דכר גקר6 עט : טהשלהד2

 : הם ואלה שבעה, הם בטלים, שאינם החשובים דברים :תשובה
 אומרימ* ויש , מקומות( של שמות הן ובדן )פרך בדן ורימוני פרך אגוזי ב(א,

 ביד. ונפרכת רכה שקליפתםאנוזים
 ט( נסך. בי*' בטלות אינן ג"כ ופתוחות, קטנות דאפילו אומריטןיש 1 ח( לגריעותא. תרתי דהוי דוקא, וסתומות גדולות נסה יין שלחביותג(

 תרדין. של מצלעות עלים שהם אומרים, ויש , תחתיהם אחריםשיעיו כדי בקרקע שמשאירים בלע'41 נשפינחס תרדין שרשי שהם תרדיה חלפיד4
 הם. חשובים שלמים, דכשהם בלעשז4 )קרויט כרובקלחיה(
 נהתום של ככרות אפילו הזה דבזמן שמרים, ויש 1 הבית ביל שלככרותו(

 י( הם.חשובים
 הנסקל שור כגון ברייתן, מתחלת אסירי דלא אע"ג תיים, בעליוכןז(

 חיים דבעלי חשיבות מחמת בטלים אינם בזוג כיוצא וכלודדוסה,
 דנליס נקר6יס כלכו חכנויס ט:ונו 036 דכריס סכמס דוק6 06 : ש4פלה88.

 יכריס ככ33 סס כסס, כיו65 דכריס ס6ר גס 15הסוניס,
 ?נזסוניס

 דברים בכלל הטה בלבד האיה השבעה*דברים דוקא לאו :וושובה
 מקומות מן המקום בני אצל השוב שהוא דבר כל אלאחשוביסו

 אוסר איסור, דבר הוא אם ישראל, בארץ בדן ורמוני פרך אגוזי כמושתיט,
 ולא זמך ובאותו מקום שבאותו הדבר שי חשיבותו לפי שהוא, בכלהוא

 מקום, בכל שהן בכל אופרים שהם לפי איא אלוג דברים שבעההחכרו
 בוואר בהם כיוצא לכל הדיה והוא לארץג בויץ ובין ישראי בארץבין

 י"(מקומות.
 חסוכ" .דנר ככ55 ר.ו5 6ס המיר, נמגק 5סמכר סדלכו יכר : "טא"מהן

 1 כ36ף 6פי6 י. - כט3 יסי'סל6

 להונר שדרכו אעפ"י שבמנין, דדבר המחברן  דעת א4 :וששא4בה
 חשוב". "דבר בכלל ואינו בטל, מ"ם במנין1תמיד

 תמיד* יהמנות שדרכו שבםנין דבר דכל הרם*חנ ודעתבן
 בטי.אינו

שאלה
- 4

 ההלכהמנךר
 הדש. פדיט( מחע* 8ה1(
 אדמ. חץבמה מגדיסן פריי( חלהי. נרתי0
 מהורש( דעוג השת מעיפ, פיי שץ/ש



דצשבישן 9 ישז הירתיתהלב" כוי206
 ז כס5 41306צוד, ופפסרס כיכין פפסיס 5ל-כן סלךכולכר
 להמכר ושדדנו דדבר יעקב, והמנהת והט"ז, הרמ=א, דעתא(

 בטל. באומד ולפעמים במניןלפעמים
 לאמגר דדרנודאף והב"ח, הרש"ל בשם הש"ךודעתב(

 בטל. לא מ"מ באומדלפעמים
 ' סגנ1גין וכך סזי כיניס5ס
 דחאידנא, אדם, והחכמת מגדים, והפרי והחן"ך, הרש"ל,דעת
 באומד ביצים מלא סל למכור בגבולנו כלל בנמצאדאין
 מרובה. בהפסד אפרלו בסלי דיא פשיטא, מנין,בלי

 ז חסוג" "וגר גכ55 סזי גוכסתח 6ס : שאלה*ג,
 מ'מ במניף אלא כרכשתא מוכרים אין דהאידנא "עפ"י :תשובה

 הוי לא מלוי ע"י אלא חותה אוכלים דאין דכיוןבטלה,
 לענין ולא להתכבד"' קראוי לעצין לא, מיויה, אינה אם חשוב""דבר
 יב( בטלה. אן2ה מלויה כשהיא מיהו, , בטלה ולפיכך שבמנין","דבר

 ן65 ס61 גוד6וויית6 נס5, 6יגו חסונ' דוינר 5ן דקיית5 ס6 : שאלהיד.
 2 נט5 ד65 סה, מלרנק רק רי5ת6 ,וכס5,

 ברי' כמו מדרבנן, אלא אינו בטלן דלא חשוב" "דבר :תשובה
 ן להקל בס8קו הולכים ולפיכך, להחכבד, הראוי'וחתיכה

 דהולכיפ הוא לאו, אם ואפוב דבר הוא אם ספק בו יש אםודוקא
 בני לכל שוה איצה קאגהשיבות דכיון ידיעה, דחסרון ספק זה ואיןלהקל,
 דבר שאפילו אדם וי,ש  בשיניה חשוב ג"כ קטן שדבר אדם דישאדם,
 ש*יר אדס1 בני רוב רצון להכריע יוכל ומי חשיבות, לו חיןגדול

 הוח השוב" ה*דבר אם ספק כשיש וכן , גמור ספק דהויאסרינן
 חחשרב דבר שם7צרב כנון, האיסור, הוא חשוב שאינו הדבר אוהאיסור,
 מצד נולד שהספק כיון לקולא, אולינן ג"כ גונא ככהאי חשוב,בשאךנו

 היא שהספק רק חשוב, הוא שהדבר ודאי הוא באם אבלהתערובות,
 ושהיק דאורייחא, ספקא כבר הוי אז -, לאו אם אסור הוא אם -בגופו

 יג( ואסור.לחומרא
 6ליגן 06 5סיתר, גס5 06 ספק 13 סיס היסוו סל ח:יג" .דכף . שאלהפו.

 51ק:נה

 פ8ק יש אבל חשוב, הוא שהדבר ודאי הוא אם אשילו :תשובה
 רובן איכא אי יהקל הולכים ג"כ כלל, י1רתר נפלאם

 בכשאה שיתבאר כמו לועמרא, דאזלינן אשכחן פפקות, בשאראבל
 יד(דוכתי.

שאלה
"כנ=_=4 - - -

- - ב ק 4 - -  

 ההלכהמקור
 סנויש. 4רי יד( דעת. חמ יג( "הרתשיפ

 שאיהיאן
תשובה

 שאיהיב,
תשובה
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 ו*מ ט6 וסדן ח"ס, כע5י כסלנס סנהסדנ "זר נע~מי : שחלהפז,
 סי6 סכע5*חי 6ט כין כזס, ת15ק 6ין 05 כ6לף, 6פי5ונסל
 ז סכעל-חי גסחס 06 ומןס5ס,

 וכן להתבבד", הראו" ו"חתיכה בבר" הוא שהדין כשם :השובה
 בכוונה, שלא שעתרמקו או דכסשחתכו השוב", ודברבכל

 בחייו שעטרף געל-חי דכשצתצרב חיים, בבעלי הדין כן כמונתבטיו
 משזם באיף, אפילו בטל דאינו הוא דהדין אע"ג חיים, בילי הרבהגתוך

 שיא בשוגג הבעייחי נשחט אם מ"נע בטול, לו ואין הוא חשובדבעי4הי
 )דאם אימור, בחוקת עומד כבר דאו התערובות, שנודעה אחרבטהבון
 דאפילו הוא, הדין עומד, היתר בחוקת דאו הספק, שנולר קודםנשחס
 הראוי* אחתיכה פשום בזה שאין באופן והוא בטל(, ג"ב במזיד נשחטאם

 הופשט שלא או לאבייה, ראוי ואינו כתוש דבר שהוא כגון,יהתכבד",
 להתכבד, ראוי' אין דאו גנוצתה, תרנגולת שהיא או סעורג הכבשעדיין
 להתכבד ראוים שאינם קטנים צפורים שהיו או גדול, מששה דמחוסרמאחר
  8ו%יק4 עכיון בעל"חי מצר בין חשיבותו דבטל הדין, אז שחיטתם,אחר

 סק ברוב. גסל ולכן, להתכבד, רחוי מצדובין

 )5קח גכ5ס* כסר נווכרת ו6חת סחוסס, 3סר מוכריח חגויות חסע : שאלהיו.
 כזס נס 06 לקח, מסן מ6יץ יוומ ו6יגו וסכח, כנו:ן, מ6חתנסר

 1 ר)כ6 כהר ד6זליגן5מרען

 בתרי, חד בתערוגות התורה מן רוגא בתר דאולינן הא :ועשובה
 קאתחימור אלא במקומו, ניכר אינו כשהאיסור דוקא,הוא

 ניכר כשהאיסור אבל ברוב, האיסור בטל דאו מעורבים, הםוההיתר
 או לקחו מהאיסור אם ידוע שאין אלא במקומו, ניכר וההיתרבמקוסו
 פתצה על כפחצה קבוע ש4כל דקי"ל משום רובא, בתר אולינן לאאיטור, שי ואתד היתר של מקומות אלף יש דאפילו הדין, אז לקחו,מההיתר

 יי( בחד. תד תערובות כדין ואסור,דמי",
 עקח סיעיס, כסר תוכרת ה"יז גכ5ס, כסר גזוכרות עויות חסע : שאלהיה.

 כתר כזס 6יליק 06 5שג מ6יזו יוןע ו6ינו נהק, גצ~וחכסר
 1ר)כ6

 לקתא4 גם אמדינן דמי" מתצה על כמחצה ד"קבוע דין :תשובה
 היתר4 של ואחד איסור של מקומות רוב היו דאםהינו

 דאין אמרינן בזה נם לקחו, מהם מאיזה ידוע ואין המקומזזע באחדולקחו
 ולפיכך4 איסור, כספק אלא איסור כודאי לדונו הרוב אחד הולכיםאנו

אם

 ההלכהמכור
 ופוסקים. מחבה פו( וש-ך. פ-ג רמ-א,%(



% -"י""א4" מר108 % הממהן י 
 שיפש לטלי וזה, ; להקל בספקו הויכים דרבנן איטור רק האיסור ה4אם

 "( דאורייתא,. "קבועהוי
 51קח סיעסס 3סר מזגרת ו6הה גכ5ס, 3מר מיכרות חגויזת תסע : שאלהימנ

 סז6ת סמחיכס ונסגנרכס 5קה, מ6יזו יויע 61ינ1 גזסן, גו6חמכסר
 2 ספק*ספק6 מטעס סתערוכות 6ת 5סתיר 6פסר 06כ6חרית,

 מקם4 מספק, אלא אסורה אינה ששתערבה שהחתיכה אע("י :תשובה

 צת מתירים אט אין אחדות, בחתיכות אח"כ נתערבהאם
 ייק ספק-ספקא. מטעםהתשרובות

 ידופ 51ון מדיכגן, ס6םור מגסר ו6הת סיתר, מכסר חגויות תסע : שאלה8ע
 ן 5קחמ6יזו

 לצו. ואם םותר, ספקו אז אח"כ, החנויות את מכירים אם :ת*ובה
 "ם אסורס8קו

 סס'ו סייט, כסרדת, כתזקה סיו וכו5ן חגו*וה, עסר 3עיר סיו : שאלהכא.
 מ6יזו יווע ו6ינו כסר, מסן מ6חת ו5קח סחחס, כסרמוכרות

 3ר*מות, כמס סכסחסו כנון, סרפס, כסר סי' מסן סכ6חת 5כו נוןע 61ח"כ5קת,
 ס5קחו 31ספם טרפס, 6חת רי6ס 1נמ65ס סרי6:ת, וכתער3ו 5י*חגוי:מ,וגתח5קו
 סי6, 6יזו 5גו טרע ועכסו סטרפ:, סיתס הנות כתיזו ידיע סי' ל6 סנסר%

 ז 5קח חגזת מ6יזס יויע 6יגי ססקוכם656
 הטפק מכח בא דהאיסור דכיון הבית, בבדק הראשה דעת א( :זעשובה

 ספק דהך נמצא, הקונה, לקח חנות מאיזו ידועשאין
 הי' מהחנויות שבאחת אח"כ שה" והבירור נויד, החנויות של הקבועבטקום
 חטרפה ע"ד נודע הי' אם לי ומה הספק, ענין למפרע גילה טרפה,בשר
 ולפישז, בעלםא, מילתא גלוי אלא זה אין כך, אחר או הקונה שלקחידם
 דנין אנו דאורייתא" ד"קבוע דין החנויות, תערובות היא דכצןכיון

 כ(בזה.

 וכל חדושי, אלצ בו לך אין חדוש, הוא וקבוע* עוין דכיוז הר"ז, ודעתב4
 כא( מותר. הספק, "שנולד קודם הקונהשלקח

 הפסיד. לא כהר4ן דהמיקל מגדימן הפרי וכתבצ4
 נ' ו5קחו סרפס, כסר 61חת סחוטס, כסי מוכרות חגויות הסע : שאלהכב.

 6ז5יכר 06 5קח, חכויות מ6י*156 ידוע ו6ין חנויות, מרחסיטת
 1 ר631 3תר3זס

 הרובן אחר בזה הולכים להתכבד, רחויות אינן החתיכות אם :תשובה
 %מה בודאי, היתר של חתיכות שתי כאן ישדממה-נפשך

ל8

 ההלכהמקור
 ש"ךכ( שפי4 שזק(
 הדשג *רי שיץנא( ילקכ. מטשתיח(
 מגריא. פרי*(
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 האתיכות אם אבל , ודאי מאיסור היא עדיפא וכי השלישית, תחבטי5ח

 אחר בזה חולכיפ דאין החתיכות, כל אסורות אז, להתכבד, הןראויות
 נב(הרוב.

 ז 3*קכופ' ספק4ספק, מסכי 06 שאלהכג.
 הזאת החתיכה שנתערבה כגון, אח"כ, בא הספק-ספקא אמ :תשובה

 לפי הוא אם ספק-ספקא, אמרינן ודאי אח"כ, ספק על4שיש
 הקביעות, מקום על הוא הספק-ספקא אם אבל הספק-ספקא, וכלליחוקי
 ידוע ואין טרפה, ספק מוכרת ואחת שחוטה בשר מיכרות חנויות תשעכגון,
 רובא הפוסקים דירוב דכיון ספקיספקא, דמהני אמרינן לא בזה, לקח,מאיזו
 לרובא סלקה שהתורה וכיון הן, שוין הפחות לכל או מספק-ספקא,עדיף

 יג( הספק-ספקא. את שסלקה שכן כל "קבוע", שישבמקום
 2 כ"קכוכ" ס'סר חזקה מסכי 06 : שאלהכר.

 בטהרות שננעו כגון הקביעות, במקום להיתר חזקה יש אם :תשובה
 שקביעות איא טומאה, ומיעוט טהרות רוב שישבמקום

 רובח דהרי טהרתן, חזקת על הטהרות את מעמידין אין אז,במקומן,
 שתתבטל שבן כל ב"קבועש4 לרובא בטלה דהתורה וכיון מחזקהןעדיף

 כד(החזקה.

 ? כ.קכוע" קורכס נהר 6ז5יכן 6י שאלהכוג
 כשרהן של לחנות סמוכה לפנינו שפירשה הזאת החתיכה "ם :תשובה

 שדוחה רוב כאן דליכא אע"ג קורבה, מטעם אותה להתיראין
 וחומר קל מקורבא, עדיף ורובא מרובא, עדיף ד"קבוע" דכיון הקורבהאמ

 משום מחצה, על כמחצה דנין ענין בכל וא"כ מקורבא, עדיףד"קבוע"
 סק הוא.דקבוע

 כסמס ס5 כסר סי' חגוס וככ5 כסו, כסר מוכרוה חגויוה ססר : שאלהכו.
 טרפרי גמכ6ס ו6ח"כ סכסמוה, כ5 ס5 סרי16ה וגהערכו6חה,

 סכסר 06 ילומ 6ין 6כ5 5קחו, חטמ נ6יזס וידוע 6חמ, מחגוה ו5קחו מק,נ~ס
 ? מסערפס 16 סכסרס מסכסמס ס61סזס

 התורה", מן "קבוע הוי זה דנם והש"ך, והב"ח הט"ז דעת א( יתשובה
 ויש שלוג בחנות עצמה בפני עומדת חתיכה  ווכלדכיון

 באיזה הוא שספק היינג בהחנויות, היא שהתערובות רק כלל, החתיכותנתערבו
 דמי. מחצה על וכמחצה עקבוע", כבר זה הרי הטרפה הית"חנות

 "קבוע דהוי אחת דעה : חנויות בתערובות דעות ג' הביא מנדים והפריב*
 "קבוש דאפילו ג', ודעה , מדרבנן* =קבוע דהוי ב/ דעה 1 התורה"ק

פדרבנן
- -

 ההיכהוקור
 שםכר( מגדינש פריגב(

 יעת. וחחן אףחי, גיתיכה( שס.8נ(
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 מעה ובפקא מדרבב4 דהוי לצדד יש מרובה דבהפסד וכתב, ; אינומדרבנןא

 יק דמותר. הב',בתערובות
 מא דכל בזה4 הדין חידושו" אלא בו לך אין ד*קבוע הריץ,ולדעתג(

 שנודעה לאחר שלקחו ומה מותר, התערובות, שנודעה קודםשלקחו
 כז( אסור.התערובות,

 טרפם נסר סכם6ה כגון, 6חח, 3חגוח סיחס סתטרו3וח 06 : שאלהכו.
 5קה* כסר מ6יזס יורע ו6יגו כסר, 3סל כין וכחער3 סז6ח3סחנוח

 1 דעק3וע" דין רכין 6כ1 3זס גס06
 שבחנות בשר כי התורהן דמן דרבנן", "קבוע רק הף זה :וזשובה

 יוש דאם גורו, דחכמים אלא ברוב, דבטל משום שרי,הזאת
 בוח בקיאים הכל שאין ומשום תבסל, דלא להתכבד" הראו" "חתיכהשפ
 על החכמים נתנו להתכבד", ראו" "אינה ובין להתכבד" "רחוי' ביןויטעו

 כח( דרבנן". וקבוע סקרי גונא, האי כי דכל דאקבדע"ן דין הואתהחגות
 סגודטס נךלס ס3סל 6ח סלקחו כין לר3כן', 3.ק3וע חלוק יס 06 . שאלהבח.

 ז סחערוטס סטרעס ל6חר ס3סר 6ח ס5קחו וכיןסתעלו3וח,
 חתיכות בע טרפה של להתכבד" הראו" "חתיכה נתערבה אס :תשובה

 דוקבועש דין זה על נתנו דהכמים אע"ג אהת, בהנותכשרות
 הזאת מהחמת לקחו אם מ"מ, דמי, מחצה עי דכמחצה משום יבטל,שיא
 שלא דכיון מותר, התערובות, שנודעה קודם היינו הטרפה, שנמצאהקודם
 מרובא דפריש ד"כל בזה אמרינן שפירש, לאחר אלא בשקבוע" הספקנפל

 דאד ביבש, יבש כדין מותרת התערובות או, כשר, הוא שהרוב וכיוןפריש"
 רחוי' שאינה חתיכה אפילו אסור, ואילך, מכאן לקנות אבל ; בטלבתרי

 וראו" בין ויטעו בזה, בקיאין הכל שאין ומטעם דיעבד ואפילולהתכבד,
 ים( להתכבד". ראוי' =אינה וביןלהתכב4"

 כחטפ עזלשת ססחערו3וח 3ין ררכגן" כ*קכ1ע ס15ק יס 06 : שאלהכפ
 ' יררל נניח גמ65ח ססהער1נוח ונין גס, 5קכוס כ6יסטר3יס

 ראו" שאינה דחתיכה חע"ג דרגנן", ו"בקבוע הש"ך, דעת א( :תשובת
 בחנות הטרפה נמצאת אם מ"מ, שרי מדינאלהתכבד

 הראו" חתינה בין יטעו לשמא חוששין מקולין דהיינו משם קוניםשרבים
 בבית נמצאה התערוגות אם משא"כ להתכבדן ראוי* שאינה וביןלהתכבד
 בטלה אלא להתכבדן הראו" חתיכה שם שיש אעפ"י להחמיר, איןיחיד,
 להתכבד, ראויות שאינן חתיכות רק נשארו שלא בחנות מיהו, ,ברוב

 למגזר. שייך דלא מותר,ג"כ
ודעת

----= 
 ההלכהמקור

 סק*נ ש*ז ועיין רי"ד, פ*מן סוף סמ*ק,כח(  יעינ גחת ייןט(
 וש"ך. ב-ח,כט( ארט חכמתכ1(
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 מטעם לההמיר, אע שם קונים שרבים בהנות דאדרבא, חם"ג ודעמק

 להתכבד ראו" שאינה חתיכה דגזרינן הא מיהו, אהדדי, מדכרידרבים
 ושאין להתכבד הראויות חתיכות - שתיהן שיש מיירי להתכבד, ראוהאטו

 אסורות, להתכבד ראויות שאין דגם הדין, דאז אחת, מבהמה - להתכבדראויות
 יומר שייך לא שוב חתיכות, פקצת חסורות כבר בהמה דמאותהדכיון

 מותרות. תהיינה בהפה מאותה חתיכותשמקצת
 הרחויות חתיכות אחת בבהמה שיש במקום - הם"ז של דבדינו ודען9

 באין לאסור יש בביתו ייהיד אף - להתכבד דאויות ושאינןלהתכבד
 י( מרובה.הפסד

 ו* 6חרומ כחתיכ;ת סכמערכס מ*קטמ', ס5קחו מתיכס : וטאלה9.
 מ"קבוע* שקנו החתיכה נתערבה דאם המחבר, דעת א( :תשובה

 דאם וב', היתר, של היתה החנות מן שקנו החתיכה שמא א', ,ספקא ספק- מטעם ברוב דבטלה הוא, הדין אחרות,בחתיכות
 אחרות בחתיכות שנתערבה אחרי שם8 טרפה, היתה שהיא לומרתמצא
 שאינו ודוקא, ן ה"קבוע' מן שבאה היא זו לא אותה, שאוכלבשעה
 אלא ליכא כן לא דאם זו, אחר בזו אלא בבת-אחת החתיכות כלאוכל

 ספקאחדא
 דרבנן", ל"קבוע דאורייתא" "קבוע בין חלוק יש דבזה הרם9א, ודעתב4

 החתיכה נתערבה ה"קבוש" מן שלקחו אהר אם דרבנןןדבקבוע
 דאורייתא, בקבוע אבל ספק-ספקא, טטעם ברוב דבסלה הוא, הדיןבאהרות,

 אחרות, בחתיכות "קבוע" של החתיכה שנתערבה מה אח"כ מהנילא
 ב"קבוע,, הנולד הראשון הספק מלבד להתיר ספקות ב' צריךאלא

 איסור יה" ושלא התורה, מן סותר הראשון הספק שיה" דוקאדצריך
 יא( מדרבנן.אלא

 ככ5ס, כסר מוכרמ 61חת סחוטס גסר מוכרומ מטיות מסמ שאלה,לא.
 06 נכרי, כיד סכנול6ט 16 ס6רן, 'ע5 מ;גחת גסר מתיכסוגנו65ס
 משום ברוב בטל דאינו דאורייתא' בקקבוע דאמרינן האתשובה: י ד"קג;מ" ןין לגין גזסגס
 מן החתיכה את שלקחו דוקא, צהו מחצהן על כמחצהדהוי

 לכויי אסור דאז הקביעות, במקום הספק ונולד ההנויות, שביןהחנות
 במקום הספק שנולד כיון הקבוע, פן יקח שפח רגזרינן משוםעלמא,

 נכרק ביד או החרו, על מונחת בשר חתיכת נמצאה אם אבלהקביעות,
 דאם הדין, אז העין"(, מן שנתעלם "בשר טשום האיסור בזה שחץןבענין
 ומותר, רוב, בתר בזה אזלינן שחוטה, בשר מוכרות היו החנויותרוב

אפילו

 ההלכהמקור
 אדם, בהכמת עי; יא( מגדיג "ייי(
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 דפר"4 ד"כל דאמרינן משום להתכבד, ראוי* היתה החתיכה 8ם4פילו

 0( פריש". קאסרובא

 כין גזס חלוק יס 06 פריס', מרו63 רפריס ר"כ5 ר6מריגן ס6 . שאלהלב.
 ' 3פגיגו ס65 ססירס ו3ין 3פג'גוקפירס

 כשפירש דוקא אמרינן פריש", מרובא דפריש וכל ח4 :תשובה
 ראה שהקונה או בפנינו, פירש אם אבל בפנינו,שלא

 לקחה בעצמו הוא כאילו דהוי החנות, מן החתיכה את לקחשהנכרי
 פריש" קח מרובא דפריש "כל בזה אמריבן דלא הדין, או בירו,משם

 יג( הרוב. אהר בזה הולכיםואין
 מן יקבוע דהוי אומרים דיש הפוסקים, מחלוקת יש בפנינגוב~ירשב(

 יי4 מדרבנן". "קבוע רק דהוי אומרימו וישהתורה"
 וגמ%5 גכ5ס, 3סר מוכרח 61חה סחועס כסר תוכרוח חכויוח חסע : טאלהיג

 ? קטן ניד נסיחחיכח
 נכרק ביד כנמצא דינו קטה ביד נמצאה החתיכה אם א( :חשובה

 י"1 פריש". קא מרובא דפריש "כל בזהואמרינן
 ביד ההתיכה נמצאה דאם מינה, ונפקא כגדולן הוי חרקיוקטןב(

 את לקחו חנות באיזה לשחול מחויבים אנו אין קטן אונכרי
 מחויבים אנו החנותן מן יוצא ראינוהו שלא אף בגדוך אבלהחתיבהן

 לו( כגדול. דינו חריף קטן והן ולעניןלשאולן

 כס5יט תין ו3ין כמיכו תין כין ד"קכומ' נדין ח5וק .ס 06 : שאלהלר.
 1מיגו

 בשאיע למין במינו מין בין חלוק אין קקבוע". דיני בכל :תשובה
 ונמצאה וכבשים ואילים פרים שחטו דאם היינהמינה

 אמרינן, וה בכל הוא, מין מאיזה להכיר אפשר ואי מהאברימן באחדטרפה
 כמחצה הוי במינו, מין הוא אפילו הקביעות, במקום הספק שנוידדכל
 קא דמרובא אמרינן במינו, שלא אפילו שפירש, וכל מחצה,ול

 יי(פריש.
 וכמ65ס ג53ס, 3סי תוכרס ו6חח סחועס 3סר מוכרוח חכויוח חסע : שאלהלה.

 סמוכרת 5חטח סי6 קרוכס 6כ5 ס6רן, ע5 מוכחח 3סרחחיכח
 פריס' ק6 מרוכ6 דפריס ד.כ5 6נוריגן גזס גס 05גכ5ס,

 המוברת יחנות קרובה מונאוו נמ1אה החתיכה אם אפילו :תשובה
נבלה

 ההלכהפשר
 שט.יה( וש-ה פ"נה"ם
 טנדיש 41רי ופלת' כרתי חדש, פרילו( "וסקיפ, יס"את(
 ס-ךלז( ש"ך.לך(
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 כיון פרישן קא מרובא רפריש ד"כל מטעם דמותר, אפרינן מ"מנביחע
 יה( הרוב" אחר הולכין וקרוב, ד"רובדקי"ל

 כתעי3מ ו5ח'כ נפניכו, ג:יי ס5קח0 16 5פניגו, ספירסס חתיכ0 : שאלהלו.
 כסרות 6חרות חתיכות 3ין 510תסחתיכס

 אעפ"י בפנינו. הנכרי שלקחה או בפגינו, החתיכה פירשה אם :תשובה
 ומיהג , אסורה מ"מ כשרות, חתיכות שאר בין אח"כשנתערבה

 דפירש סוברים דיש דכיון בתערובות, שרי בפנינו, בפירשה מרובה,בהפסר
 באיסור דאפילו דסוברים פוסקים יש וגם מדרבנן אלא אסור אינולפנינו
 יש מרובה בהפסד לפיכך, והרש"ל(, ןהרשב"א תערובות בב' שריתורה
 שנתערבה קודם לפנינו שפירשה אחר הספק כשנודע ורוקא, 1 בתערובותלהקל
 היתר, לתערובות החתיכה נפלה פרישתה בשעת תיכף אם אבל אחרןבהיתר

 יט( ו0ותר. נפל, שההיתר תוליןאז
 36ל טרפט, 3סר מוכרת ו6חס כסי, 3סר מוכרות חגויות תסע : ומאלהלז.

 הסע 3כ5 סיס מחס ייחר 3סר ים טרפס 3סר ס5 60חת3ר~חכות
 כזכ 516יגן 6י ס6רן, ע5 מוכחת נסר חתיכת וכת065 כטר, כסר ס5סחגויות

 ' נסר רוכ כתר 16 חגויות, רוננתר
 אם דאפייו דעת, והחות יחזקאל, כנסת התשובות דעת א( :תשובה

 בתשע שיש ממה יותר בשר טרפה של האחת בהחנותיש
 בתר ולא חנויות רוב בתר דאזלינן הרין, מ"מ כשרן בשר שלהחנויות

 חנות וכל בשר, יותר באחת שיש מה כלל בזה מינה נפקא דאין בשר,רוב
 , הבשר בנמית ולא החנויות ברוב תלוי והכל שוות, כלן כאילו נחשבתוחנות

 מ( להקל. לא אבל להחמיר ע"1 לסמוךויש

 היום נמכר שיא דכל ולהחמיר להקל בוה דיש אפרים, הבית ויעתב"
 במקומו, נשאר הבשר שאר וכל שתים, חו אחת בהמה רק החנויותמכל

 בשר הרבה שיש זה לן אהני דמה החנויות הרוב אחר דהולכים הדין,או
 יש אם אבל 1 במקומו מונח נשאר הבשר סוף כל סוף הלא אחתבח~ות
 בכל יש הנשארות החנויות ובתשע טרפות, בהמות עשר של בשר אחתבחנות
 פטיטא בוה הבשר, כל נמכר החנויות ובכל כשרה, אחת בהמה ושל בשראחמ

 ביון החנויות, רוב לן אהני דמה היום, שנמכר הבשר רוב בתרדחולינן
 מש המוכרים. שאר מכל יותר מכר אתדשמוכר

 וערפס, כסר נסל נסערוכוט נפנינו, ס55 כפילס ד6תריגן 60 שאלהלה.
 פירפ 06 נין ח5וק נ01 6ין 05 קפריס", תרונ6 יפייסיאש
 1 0תמרונות קודס פירס 06 וכין סחערונות,6חר

תשובה
.- - - - - ר ר  - -- -  -

-

 ההלכהמקתא
 תוובה בטתחי ועחן 1 ביהורא נמעמ( חרש. *רילה(
 פ"נ במי' הקכוע גטעי ארם בבינת עייןמא( דעחש חהטיפ(
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 שלא דבפירש לאברהם, חסד ותשובות דעת, החות דית א( :השובה

 דפריש "כל דאמרינן וטרפה, כשר בשר בתערובותבפנינו,
 לא אבל החתיכות, שנתערבו אחר פירש אם דוקא, זהו פריש", קאמרובא
 ופירשה אחד במקום בהמות ג' ששחטו כגון, התערובות, קודם 9ירשאס
 אמרינן לא בזה טרפה, מהן אחת ונמצאה הריאות, נתערבו ואח"כ מהן,אחת
 דכיון אסור, ג"כ שפירש מה אפילו ולפיכך, קפריש" מרובא דפריששכל
 מרוב שפירשה בזה לדון שייך לא שפירשה בשעה הטרפה נתערבחשיא

הכשרות.
 שנפרש בע חלוק דאין ודעתה עליה השיג הקבוע( )בשער אדםוהבינתב(

 אופ1 דבכל התערובות, שנולדה אחר שנפרש או התערובות, שנולדהקודם
 פריש". קא מרובא דפריש "כלאמרינן

 גסמ1ת 3' 5מקי5ין 1ס51י6 ככית-ססחיטס, כסנו1ת- ד ססחט ק5כ : שאלהלמי
 1"5י 5מכור, כסמס חכי רק סי5י6 סס5יסית ומכסמס5נ:כור,

 נתער13 61ח'כ סכס6רות, סכסת1ת 5רכע עס כיחי נכית*ססחיטס סגיחססכי
 טרפס ססי' כ16פן סכוסות, ככית נ1חע 1כמ65 כסנוות, ס1' כ5 ס5סככי-מעיס

 סטרפס סי6 6ייו גודע 651 וין,עפ"י
 דהן פשיטא, בבית-השחיטה, שנשארו בהמות הד' אותן הנה :תשובה

 שפירשו בהמות הב' ואותן "קבוע", מטעם בודאיטרפה
 קא מרובא דפריש ד"כל מטעם מותרות בודאי למקולין,מבית-השחיטה

 להוכר, למקולין שפירשה בהמה החצי צל כאן הוא הספק עיקר אך9ריש"
 כשרה שפירשה הבהמה שמחצית תאמר דאם טרפה, או היא כשרהאם
 החצי יהכשיר גם בהכרח א"כ פריש", קא מרובא דפריש ד=כל מטעםהיא,
 סרפה שבבית*השחיטה דאחצי יהיפך, תאמר ובאם שבבית*השחיטה,השני
 יהחצי נטווך יהד' שבמקולין החצי  שגם בהכרח אז הלא "קבוע",מטעם

 : האחרונים בזה ונחיקו טרפה, ג"כ ויהי'שבבית-השחיטה,
 חצי אף להתיר מקר44קא, העשיל מוה"ר והגאין מחוקק, החלקת דעתא(

 שבבית-השחיטה.הבהמה
 שבמקולין. הבהמה חצי אף לחטדיף דעת, והחות הזבח ברכת בעלדעתב(
 דהצי מגדים, והפרי יעב=ץ, ושאךית ופלתי, והכרתי חדש, הפריודעתג(

 מותרת. שבמקולין חבחמה וחצי אסורה,  שבביתיהווחיסההבהמה
 מב( מותרת. שבמקולין הבהמה דחצי מוזים עלמא כחץ טרפהןובס*קד(

 וחיי, 116"1 6חת 5,סס סמירס סיעט1ת, 116ז1ת ס' כפ5ת 6סס : שאלהם.
 6ת מנ4תס ססני' 1ס6סס 115עת, כ' ט1 יכי' 65סס תכרסו6ח"כ

 ס61116 % סגכיסס 6ח"כ וס1כ 5קמת, 6חת 16וז6 כתח5ס סנכיסס 11116ת,סכ'
 61חיכ סםלרח, ס6סס נ3ית 1וגי 4116, 1נט6רו ס6ה11ת, מס 05 1ס5כסססגי',

נמ65

 ההלכהטקור
 יאנרח4 אזך תשוטתמנ(
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 1 סו5 6ווא פ6יץ כ,רע 651 עופס, טי' ייואה סחמס ס5 4ל שרר4ננת%
  דכמרוח דססיט5 ספק, טיס 6ין סר6סוגס, 5ס6סס סכתכרו וח5י ט61116 ט5האס,
 ס6ווזוה נ' פ5 סח,, כ6ן סספק מיקר 6ך פרים*, מרוכ6 ופרים י"נ5 תעפססן

 6חה 61116 כתחלס ססגי' ס,סס ססגניסס ומס גית6, 6י ססגי', 5ס6טםטגתכרו
 ס6ווזוס סמתי גת65, .פירם', עךיין תקרי ל6 זס מסכיח, עדיין 6והס סו5י6ס651
 כסכיס רוכ גט5יה 65 61"כ, מכיס, מכ5כס כסעס 6חח ככת פרסו ססני' ס6מסס5
 6תס 6ווז, כחח5ס ססכי' ס6סס כמסגכיסס וי5נו6, 16 ס56ס, 6חזות סכ'נגו

 פריסש, תרוכ6 רפריס ו*כ5 תטעס סי6 תוהרס ו5פיכך, *פיים', ככל כ1י5ק)וח,
 :ס6ר ס65 סיוה 6כ5 *פירס", גלכ סוי סטכי', ס61116 6ה כססנכיסס 6ח"כוסוכ
 1ח5י 6ווז6 5חמונ נוכ5 06 סו6, סספק וח5י, 6ווז6 רק ססני' 6111% גנךנכיה
 ס5 רונ ינעיגן וסוכריס ספוסקיס 5ועה )יח1ם יכ6ס סלתס, 61116 נגדי*רונ"
 61'כ. ססג4, ס61116 גנר *רוכ' כ6ן 6ין 16, יוהר, כתטסו סגי ע6 וק6,כפ5

 פריש*, מרובא דפריש "כל דאמרינן בפנינו, שלא בפירש :תשובה י פרים" מר1כ6 יפריס ד.כ5 סיין כזס 5יון 6פמר6יך
 לגמרק מהבית יצא שפירש שהדבר דוקא בעינן לאומותר

 פריש", קא ד"מרובא כבר אמרינן פרישה, דרך על סמקומו שפירש כלאלא
 אחר למקום שלה מהאווזות אחת הניעה האווזות בעלת האשה אםלאפוקי,
 אווזא נטלה אם אבל קפירש", מקרי לא אז פרישה, לשם כוונה שוםבלי
 בזה, וכיוצא לתבשיל, לעצמה האווזא את שלקחה היינו, להפרישן מנתעל
 קני4 לשם האווזא את אחרת אשה כשהגביהה שכן וכל "פירש", מקרינבר
 רידןן בנדון ולפיכך "פירש", מקרי דודאי לרשות, מרשות שנוי גם בהוה"

 היח* כשרה ודאי השנ", להאשה שנמכרו אווזות הב' של הראשונההאוווא
 יש שלם שאינו בדבר עכ"פ הנה השניות אווזות הב' של הב'ובאווזא
 להתיר כשרוצים רק שייך כ"ז אבל דוקא, כפל של "רוב" ולהצריךלהחמיר
 דאמרינן דידן, בנדון ברם, ברוב", "בטול מסעם השני' האווזא אתלאכול

 האווצא דחצי והוא כאן, יש אחר פקפוק מיהו, נ הא כי ב"רוב" סניילמא ולכולי הפוסקים, מאלוקת שום כאן דאין פשיטא, פדיש', קאדמ"היתרא
 איך וא*כ, הותרה כבר הלא הראעינה, להאשה שנמנרה עי"וש8ירשה
 אסורוע תהי' האווזות בעלת האשה בבית שנשארה האווזא שחצי לומראפשר
 לאסור ואין בבית, הנשארת האוווא חצי יהתיר דחין כן הדין דמ"מונהי
 חצי לצרף דלא לומר דיש אפשר מ"מ, אבל הנפרשת, האווזא חציאת

 בזה שייך ולא בהד, חד כבר הוי וא=כ, כלל לספק בבית שנשארההאווזא
 מרובה בהפסד דמ"מ, ליתאן זה אבל נ פריש" מרובא דפריש ד"כל הכללכבר

 ה14וזות כל מצטרפות התורה דמן הפסיד, לא המקיל דרבנן", "קבועוחיסור
 ולב4 מותר, והכל ברובא, דבטלה מטעם טותרת אחת וכל הבתים,שבכל

 %( הפפיד. לא בזה המקיל מרובה,בהפסד

 ההלכהסקור
 צ-8, סימן ט*ר "תםט3(
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 ר ססט 6חו כסטות, ס' ככית-ססחיטס כיחר סחעו ק5כיס ג' : עאלהפ8י

 5ח 5קחו ומסס 6חת, 3סמס 6חך כ5 - סחטו וסגיסבסנוות,
 )מ65ס ו6ח"כ נתערכו, כי~נוות סחמס נוכל וסרי5ות ס5סס, 5מקי5ין ריכסרכ5

 סכניימפיס וגס סכסר כ5 6ת מסס 5קחו רכיס וקוגיס טרפס, חחתיי6ס
 ממ"נ בהמות, השלש בעל מהקצב הקונים שלקחו מח כל א( :תשובה

 התורה דמן מטעם שרי, שלו בחנות הטרפות דאפילומותר,
 הראו" "התיכה דהוי משום "קבוע" הוי מדרבנן כי ואף בתרי, חדבסל

 התערובות שנודעה קודם שלקחו מה דכל הוא הדין הלא מ"ם,להתכבד",
 ואפילו מותר, ג"כ קצבים, מהשני הקונים שלקחו הבשר אפילו אלאשרי,

 משני מותר הכא מ"ם אסור, התורה מן חנויות דתערובות דסובריםלהפוסקים
 בהשתי טרפה של אחת חנות שיש כלל כאן הוברר שלא חדא :טעמים
 תו וא"כ, בהמות, הג' מבעל באה הטרפה דשמא קצבים, השני שלחנויות

 דהוי ועוד, , חנויות תערובות כאן דאין התורה", מן "קבוע הוילא
 לומר תמצא ואם בהמות, הג' מבעל הטרפה היתה שמא א',ספק-ספקא,

 הכשרהע מהחנות לקחו שמא הטרפה, באה הקצבים ב' של בהמותמב'
 מד( להקל. אפשרולפיכך

 הדקין מן בא' שנמצא כגון, טרפה, ספק רק בבניימעים אירע ואםב(
 שמא וססופקים כובע, כמין מכה מחמת עליו עלה וקרום מפולש,נקב

 בהמה רק שחט מהקצבים אחד כל דאפייו הדין, אז שם, סותם שומןח"
 ספקיספקאן דהוי משום מצוה, וסעודת מרובה בהכסד להתיר ישחחת
 ואם שקבועשן חוי לא חנויות דתערובות הפוסקים, כדעת ההלכה שמאא',

 כאן אין שמא "קבוע", הוי חנויות דתערובות היא דההלכה לומר,חמצא
 י מקטרפה.

 מצוה וסעודת מרובה בהפסד אז בשר, עם ומלחום הדקין כל לקחו ואםג(
 אוסרת אעה מליחה שמא א', ספק-ספקא, דהוי מ"ץם להקל, ל?דדיש
 מי( כלל, טרפה הוי לא שמא וב*ן קליפה, כדירק
 נסיחה סגתפרט 6יסור, 50 סחסוכיס ונריס ו60ר חייס נשי : שאלהסב*

 6' פירס 0631 563ף, 6פי5ו כט5יס ן6ינס סדין כפיונ6סרו,
 גורונ6 דפריס וא5 סכ55 כזס ,מרינן מי סתערו3ות, קנורטס 6חר סרוכחן

 1פריס"

 ושאר חי דבבעל ופלתי, והכרתי והמחבר, הרשב"א, דעת א( :תשובה
 יהתכבדן הראף' עחתיכה כגוג איסור, של החשוביםדברים

 שנודעה אחר הרוב מן א' פירש אם אפילו בון וכיוצא שבמנין",ו*דבר
 והוא דחסור, הוא הדין מ"מ, בפנינו, שלא שפירש ואעפ"יהתערובות,

שהפרישו
-- - - - --- 

 ההלכהמקור
 י"ר סיסן ארם, בבינת ועיין שם, סו( שס מה( מנדט פריפר(
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 א* ועמד בהמות4 בכמה טרפה בהמה שנתערבה כגוה במתלוין,,שהפרישו

 משום דאסור, והסעם , ממקומם שיפרשו כדי אבנים וזרק הגדרפאחורי
 פירשו אם ודוקא, 1 שרי ממילא פירש אם אבל מהקבוע, יקח שמאדגזרינן

 פירשו אם אבל פריש", מרובא דפריש ד=כל אמרינן אז ממילא, מהם מעטוק
 טז( אסורים. אחת, בבתמחציתם

 ג"כ ממילא פירש דאפילו דעת והחות והש"ך, והט"ז, הרש"ל, ודעת2(
 דהתם ממילא, בפירש דשרינן דלעיל, חנויות לתשע דמי דלאאסור,
 מן יקח שמא חיישינן יא ומש"ה עצמו, בפני ניכר האיסור חנויות,בתשע

 הכל. שנתערב הכא משח"כ עסקינן, ברשיעי דאטוהקבוע,
 בהפסד להתיר אדמן והחכמת יעקב, המנחת בשם מגדים הפרי ודעת42

 ממילא. בפירשפרובה
 חייס כעלי : שאלה1מב.

 וס~
 ופירס וכ6סלו, נ0יחר, סכחערנו חסוניס רנל'ס

 .כ5 גז0 5תריכן 06 סתערונות, סגוןעס קודס סרוכ מן6'
 ? פריס" תר631לפל.ס

 אחר פירש אם דוקאו הוא הקבוע, מן יקח שמא דחיישינן הא :תשובה
 במקום עומדים הנשארים שרוב דכיון התערובות,שנודעה

 הרוב מן א' פירש אם חבל הקבוע, מן יקח שמא לחוש יש שפירקבוע
 בחזקת דכלם משום מידי, למגזר שייך לא דאז התערובות שנודעהקודם
 שפיר גונא, ובכהאי ממילא, בפירש דמותר הדין, או עומדים, הםהיתר
 זיולד אחר אחד יקח שמא אמרת, דמאי פריש" מרובא דפריש ד"כלאמרינן
 שלקה דהואיל למטעי, ליכא בהא ועוד, בשיס, אשכחן לא גזרה הךהספק,
 דאטו שנאסרון לאחר לקחת זה בשביל אתי לא היתר, בחוקת שהואבעוד

 5ח( עסקינן.ברשיעי

 טכחערכו חסו3יס ךכריס וס6ל חייס י3געלי ך6תריגן, 60 : שאלהפמר.
 מסרוכ 5חך תתע6 פילם 6פילו 06 גס י6סול וכ6סרו,נסיתר

 6ס ו3ין מעטן לק פירפו 06 גין ח5וק* נז0 6ין 06 סתפרונות, סטוטס5חר
 ע תת.65 כלסכפלסו

 שנודעה אחר ממילא פירש אפילו דאסרינן הא א( :ו"שובה
 דוקאן הוא חשובים, ודברים חיים בבעליהתערובות,

 למגזר שייך דאו במקומם, נשארו האסורים ומקצת מעט רק פירשווולא
 הקביעות ממקום סמילא כלם נפרשו אם אבל ג"כ הקבוע מן יקחשמא

 יבשעת מעצממו כלם פירשו אלא בידים, מעשה עביד ילאוולהמו
 הפרישם אם אפילו או 45ה, ואחד ה4ה אחד קצתם פירשועקירתם
 18 בפנינו, פירשו ואפילו בדבר, איסור שיש ידע דלא אלאבפתכוין,

הדין
-

---
 ההלכהמקור

 טטייפ. ושרי ייג-י, תשובת ב"ם פ"ת תיי, 1 ש8 ס"( ש-*08
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 בזה ואמרינן הקבוע", מן "8יו,ןו תו מקרי לא ש*ירשו דשהעםהדק,
 יקח שמא בזה גזרינן ולא , מותרים ולפיכך פריש", מרובא ד8ריששכל
 גם וכן , לגמרי הרחשונה הקביעות כל נתבטלה שכבר כיון חקכוע,ק
 האהרונים השנים מיבד מותר, ג'כ את"כ, הרוב מן שיפייש מהבל

 מש פריש. מרובא דפריש "כל לומר שייך לא דבהםשאסורים,
 כאן לחלק שייך דלא מותרים, כלם בפנינו, אפילו כלם, נתפזרו ואם8ש

 לדעת אפשר ואי אחת, בבת נתפזרו כלם שהרי האחרונים, השניםאת
 נ( האחרובים. השנים הם מהםאי-אלה

 ופירסו, וג6סרו, 3סיחר סנתער13 חמוכיס ד3ריס וס6ר חייס 3ט)י : שאלהמה.
 סקכיע1ח חזרס 06 6חד, %3קוס יהד 1631 כ)ס חחאחשכ

 ' )6 16 ת6סריס, חוזריס וטי"זלחקומס,
 ובאו כלם אח"ב חזרו אפילו ופירשו, ממקומט שנעקרו כל :השובה

 פרישתם דנודעה דכיון מותרים, הכי אפילו א', במקוםיחר
 אם אבל 1 ונאסרים חוזרים אינם שהותרו וכיון מותרים, היו כברהרי
 דחוזר הדין, אז לנו, שנודע קודם אחר במקום לקביעות יחדחזרו
 דאין י"ל 8"כ מהם, א' חטר אם אבל כלם, שחזרו ודוקא 1 למקומוהקבוע

 נא( "קבוע". מקרי ולא כלל, איסורכחן

 כסן1ח, גין טרפס חרגגו)ח נסערגס : שאלה8פו.
 וכט5~

 מס ניניסן, נעס
 2 סנילס ס)דיכס

 הביצה מ"בע ניכרת, אינה הטרפה התרגגולת אם אפילו :תשובה
 הקנוע, מן יקח שמא היא הגזרה דעיקר דכיוןמותרת,

 דמביצה הקבוע, פן תרנגולת שיקח ביצה לנבי נורען לא הכאאבל
 מ=ם, חי, בשל מצד חשובות דתרנגולות ואעשג חיישינן, לאלתרננולות

 ; פריש" מרובא דפריש וכל בזה ואמריק רובא, בתר אזלינן ביצהלנבי
 בתשע דהא מותרן מ"מ שבמנין, דבר הוי דביצה דס"ל למאןואפילו
 הוי והביצה להתכבד, הראוין חתיכה אפילו ממילא, בפירש שריחנויות

 נג(כ"פירש".

 כפניט, כיס סחרנטלח וסטי)ס כקרוס, כין טרפס חרגגולה נחטרכס : שאלה18.
 ' ס3י5ס ס) דעסמס
 אביצה 4אע התרננולת הסילה דאם מגדים, הפרי דעת "( :תשיבה

 הביצה. אסורה אזבפנינו
 שבמנין* ובר של חשיבות לביצה שאין דבמקום ופלתי, הכרתידעתב(

 בפנינו. התרנגולת הסילה אם אפילו הביצה,בטלה
ודעת

- --
 ההלכהמקור

 בא 55ץ אד4, וחכטת ש"ד,נא( ףען הא שיד,רמ-א,ח(
 מ"א. סימן אפרימ ארמ1חכמת

 ושיך. רמ-א,נב( י-4. סימן אפרים בית עיק4(
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 שבמנין* דבר אינה דביצה דס"ל לם::ן דאפייו דעתן החות ודעתג(
 הוי בפנינו דפירש משום בפנינו, התרננולת הטילה אם אסורמ"ם
 הקבוע. מן בידיוכנוטל

 וגפ5 כ6חייס, 0כתטרכ חסיכוסו, ממממ כט5 כ6ינו ן3ר-6יסור : שאלהמח.
 1 סתערוכומ 50 דיכס מס 5יס, טרשס6'

 חתיכה או בר", או הי, בעל כגון, בטל, שאינו דבר :השובה
 או יים, מעצמו ונפל באחרים שנתערב להתכבדןהראוי'

 האחרים דהותרו הוא, הדין העויס, מן שנאבד בענין מקומות שצרלכל
 אלא אסור ואינו האיסור, נתבטל כבר התורה שמן דכיוןהנשארים,
 מקילינן. להקל שאפשר מה בל דרבנן, ובאיסור חשיבותו, מטעםמדרבנן
 וכל האיסור, הוא לים שנפל שהדבר ואומרים, תולין נסי כאןולפיכך

 הפילוהו אם אבל מעצמו, לים שנפל ודוקא , היתר שי כלם הםהנשארים
 אסור. בשוגג, לכלב שהאכילוהו או בשוגג, אפילו לים הזהלהדבר

 נג( מזיד. אטו שוגג בזהדגזרינן

 מן 6' 36ר ונ,כ5 כסריס, 3"3ריס טרפס 3סמס ס5 6כר נמטרכ טאלהמפ.
 1 סנ6כ5 ס,3י סי' כסנוס מ6יזו גיכר ו"יגו3סמס,

 אבר אותו כעין שהם הנשארות הבהמות מכל האברים כל :ועשובה
 מ"מש באיסורן, נשארות שהבהמות אף מותרים,שנאכל,

 את שדינן דלא שנאכלן האבר לאותו הם דומים אם מותריםהאברים
 האבר שניכר אף כלן, אסורות הבהמות ומיהו, , הבהמה אחרהאבר
 לומר א, אבר אחר כלה הבהמה את שדינן לא דודאי הואן בהמהמאיזו
 להתיר זה ובה2ביל בה, האיסור ונתלה שנאבל, האבר מאותו הבהמה היאשזו

 נד( כלן. הבהמותשאר

 ונ5כ5 63חריס, סכמטרג חסיגומו, ממממ גט5 ס6יגו י3ר-6יסוי : "2אלהנ*
 ו סמערוכוה 50 וינס מס גסונג, מסס6'

 דעתן והחות כוע, והמנחת חדש, והפרי המחבר, דעת א( :תשוכה
 הנשארת התערובות לישראל, בשוגג מהם א' נאכלדבאם

 שייך ולא היתר, הוא והשאר נאכל, דהאיסור לומר דתולין משוםמותרתו
 להחיר שרוצה בשביל רק זאת עושה הוא שהרי מזיד, אטו שוגנ בזהיפבור
 שיאכילנו נגזור ואיך האיסור, הוא שנאכל שזה שנאמר בכדי האחרים,את

 במזיד.לישראך
 אסודן לישראל בשונג דבנאכל זפלתי, ואכרתי והש"ה הט"ז ודעתב(

 לעכו4ם או לכלב במזיד יאכיל שטא טזיד, אטו שוצנ דגזרינןמשום
 לכלב. מעצמו הדבר בנאכל דוקא אל8 להתיר איןולכן.

שאלה
= = : - -==-=נ=על?=ך_י  4 _ - ר

 ההלכהמיר
 מקימ. ש"ה ן ול , ץ וולן; מש אהרעימ, 1( אהןג משי%
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 וגס5 כ6חריס, סגחער3 חס'13ת1, מממה 3ט5 ס,יכו דנר-6יסור : שאלהנא.

 מקאדס ססטרוטם גורפס 06 3ין ה15ק כז: יס 06 5יס, מ:ס5'
 2 נוופס 1665

 ל"ם נפל אם דוקא, זהו למזיד שוגנ בין דמחלקינן הא א( :תשובה
 קודם לים הדבר נפל אם אבל התערובות, שנודעהאחר

 ו;פילוהו דאפילו למזיר, שוגג בין לחלק שייך לא אז התצרובותשנודעה
 מהאיסור ידע לא שעדיין ביון למגזר, בזה שייך דלא מותר ג"כ בידיםלים

 גה( בזה. היתר כונת שום היתה ולאכלל,
 יש ג"כ מהתערובות* אהר לאדם נודע דאפילו מגדים, הפריונתבב(

 למזיד. שוגג ביןלחלק
 ופזרס 63חריס, סגתערכ מסיכוסו, מחמס כט5 :6יגוו3ר-6יסוףשאלהנב.

 6ס כטוגג, כ6כ5 16 5יס מסס 6' גפ5 61ח"כ נוקודס, מסס6חד
 2 ס6יסור סו6 :נ*כ5 16 סנס5 :סדגר ה5ינ; 6זגס

 שנאכל או לים בנפל לומר דהולין דהא הש"ך, דעת א( :תשובה
 כלם כשהיו דוקא, זהו שנאכל, או נפל שהאיסורבשוגג

 פירש אם אבל מהם, אחד נאכל או לים מהם אחד ונפל בתערובותעדיין
 או אחיכ דכשנפל הדין, אז ממילא פירש ואפילו מקודם, מהםאחד

 עומדיפ, באיסורם כלם ועדיין האיסור, את בו תלינן לא שובכשנאכל,
 שוב בו לתלות אין אחת, פעם התערובות מן נפרש הזה שהדברדכיון

 התערובות.את
 קודם הדבר פירש שאם חדש והפרי ופלתי, והכרתי כהן, המנחת ודעתב(

 כלם היו שפירש שבזמן לפי כלם, הותרו אז נאבד, ואח"כ הספקשנולד
 הספק, שנולד לאחר בפירש משא"כ בו, לתלות אפשר ולכן היתרובחוקת
 שייכות יו ואין איסור, בחזקת הוא הנפרש הדבר וגם הם, איסור בחזקתדבלם

 נק כמקדם. איסור בחזקת כלם נשארו סמילא ולפיכך,להתערובות,

 ופירט כ6חריס, סגמפרכ חסינותו, מחמת כט5 :6יכו רכר-6יסור :2ואלהנג.

 5ע ככו5, ס6יכו נעגין כוכר-6יסור גהטרג 16 וגתכט5, מסס6חי
 ז 5טכו-ססנמגר

 והשאר האיסור שהוא שבאכל, או לים שנפל בדבר דתולין הא :תשובה
 דהוא אלא נאכל, או לים מהם א' נפל דוקא לאו ההיתרהוא

 איסור בדבר נתערב או לעכו"ם, נמכר או ונתבשל, סהם א' פירש אםהדין
 דכיון סותרן הוא והשאר לו הלך דהאיסור אמרינן ג"כ בטל, שאינובאופן
 לנו אפשר שאי מפני שפירשה, חתיכה אותה על לדון צריכים אנושאין

 גס איסור. של החתיכה היתה שהיא אמרינן מעולם, חתיכה באותהלהשתמש
שאלה

-- -- ---- -- ----- ::=====---
 ההלכהמקור

 אהרוני:4 גז( סגדים פיי עייו יי( ש-רנה(



 ננ ו קיא דקכחביחן קי טימן הערובות הלכואכרי4
 נע5" געסס 61ח"כ כסריס, חייס ככע5י סגתערכ סרפס כפ5ירו : שאלהנר,

 16 כו, וכ.י65 תת, סל קרוס סגיקנ כנון גחייו, טרפס 6חיחי
 ס61 6ח"כ טיפס סנעסס 16 סנות קזס 5וטר נ"כ תו5ין 06 סר*ס, 5תרטתת

ס6יסור
 בחייון סרפה נעשה או אח*כ, מהם א' מת אם חייכ, בבעיי גם :תשוב:ה

 ) מותרים והשאר שנטרף או שמת בזה האיסור אתתולין

 השארן את להתיר מהני דלא לומר יש אדם, ע"י הבעל-חי דמת היבאסיהה
 הדבר את הפילו אם אבל מעצפו, נפל דוקא בעינן לים אתד בנפלדהא
 הוי אדם ע"י במת כן וכמו מויד, אטו שוגג קנסינן בשוגג, אפילו ליםהזה
 ע"ד שהמית זה לאדם נודע לא אם אכן, 1 בשוגג הדבר את שהפילוכמו

 כשנודע אלא שונג מקרי דלא למקנסי', שייך לא דאו מותר, אזחתערובות
 היכא אבל בוה, וכיוצא הנשארים, יותרו לא שבזה שסבר רק מהתערובות,לו

 לנפל ממש דטי אחר, לאדם שנודע אף מהתערובות, כיל יו נודעשלא
 גח( מעצמו. ליםהדבר

 וכפג ג,חריס, סכחערג חסי13תו, תחמת נע5 ס6עו וגו*6יסוו שאלה*.נדע
 5ומר תו5ין כזס גס 06 5סט65, ס6פסר כמקוס 5כסר חסס6חך

 צ תותר יסי' וסס6ר לנ:יס, גפ5סס6.סור

 שהאיסור למים מהתערובות אחד בנפל לומר דתולין הא א( ותטובה
 למים שנפל כשהדבר דוקא, זהו מותר, הוא והשארנפל

 שנפלה התיכה אותה על לדון צריכים אנו דאין דכיון העולמן מן לגמרינאבד
 הזא והשאר איסור של היתה שהיא אמרינן בעולם, יותר שאינה מפנילימו
 אחת חתיכה שנחתכה או להמצא, שאפשר למקום א' נפל אם אבלהיתר,

 דשל לומר תולין דאין הדין, אז חשיבותה, שנתבסלה בעניןמהתערובות
 דכיון מותר, השאר יהי' ועי"ז נחתבה, איסור של דההתיכה או נפל,איסור
 החתיכה אותה על או אח"כ, קתמוא החתיכה אותה על נם לדון צריכיםדאנו

 האיסור, היא שנחתכה או למים שנפלה שהחתיכה לומר חזית מאישנחתכה
 ולכן, היתר, היא החתיכה ואותה איתא, ברובא האיסור שמאאדרבה*
 נפשך, ממה מותרת את"כ, ותקצא שנאבדה או שנחתכה החתיכהאותה
 פשיטא היתר, של היא ואם נתבטלה, כבר הלא אז האיסורן היאדאם

 נט(דמותרת.
 ג"כ להמצא, שאפשר במקום אף החתיכה דבנאבדה וסוברים, חלקים תשק

 ס( מותר. הוא והשאר איסור, של הי8 דזשת לומרת~ין

 כחתיכזת סגתערכס חסיטתס, תחתח כסלס ס6ינס 6יסור ס5 חחיכס : שאלהנו.
 גס 06 סלסן, סחסיטת ונתכט5ס נחתכו, ר*חתיכות ורוככסרות,
תוובה ' סגחתכו חתיכות מירונ סו6 ס~יסור 5ותר ת51יןכזס

----- -  - 

 ההלכהמןר
 הדש. פרי ס( יעה. נחגז ש-ד, ש( חפל"ם. בשט פ-ת 9יי041
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 ווהאיסור לומר תולין אין חתיכות, רוב נתתכו אם חפילו ק :השובה

 מיתר, השאר יהי' ועעיאז שנחתכו, חתיכות מהרובהוא
 פריש14 מרובא דפריש "כל אסרינן שה", מכמות שנשתנה כלדאדרבה,

 נשאר והאיסור הרוב, שהן - ההיתר מן הן הנחתכות החתיכותוא"כ,
 סא(בשלמות.

 בנפל כפו מזיד אטו שוגג קנסינן ולא הנשארות, מותרות בשוגג,ובנחתכוב(
 ואין נאבד או נאכל שהאיסור לומר אנו דתולין כיון דהתמן בנאכל,או
 בכל כן ובמו בנחתך, אבל גזרינן ולפיכך ל", קיל הדבר כלל, איסורכאן
 הוא עדיין שהאיסור דכיון אמרינן, עליו, וריבה בשוגג שבטל איסוריםשאר

 סב( גזרינן. לא ולכן, הרבר, ל*' חמירכאן

 ו3ס5ו 63חריס, סגתמר3 חסיכותו, מחמה 3ט5 ס6'גו ובר-6יסור : שאלהנ?,
 גוס נס 06 קיימיס, פדיין וסכ5יס נסוגג, וג6ג5 ככ5י, מסס6'

 ? נוותר סס6י יסי' וספי"ז כתכס5, סס6יסור 5ויורתו5ין

 הנעארת דהתערובות הוא, הדין קיימימן עריין הכלים אם :תשיבה
 שבשלו הכלים על לדון ג"כ אנו צריכים דהאאסורה,

 חרס כלי הם ובאם שטף בכלי הגעלה צריבים אם האיסור, אתבהם
 דאיסורא בזה אמרינן ולפיכךע ספק, בכלל ג"כ הכלים הוי א"כ,ישברו,

 סג( איתא.בדובא

 יינן מס מסן* מ6חם 35י13ת ופסו 3רונ, סנתפר3ס טרפס 3ילת : שאלהנח.
 ז ס35י3ות ס5 דיגן ומס סגס6רות, ס3יליס50
 מותרות מ"מ הביצהן נגד בהלביבות ס' אין אם אפילו :וושובה

 לא ואשכ מקודם, התערובות נודעה לא ואפילו פריש"ן מרובאדפריש "כי בזה דאמרינן אסורות, הנשארות והביציםהלביבות,
 אלא קאתינן, בטול מטעם לא הכא מ"מ, כלל, הביצהנתבסלה
 ומפכשרח בודאי ידעינן כאילו והוי פריש", מרובא דפריש ד"כלמטעם

 סד(נפרשה.

 פומר, ט6 וסס1 סג36ו, סו6 סס6.סור 5ומר יתיין 3מקוס : ומאלהנבז.
 ? סגס6רת ססגמר1נומ 6ה 65כו5 מותך 16קכ6יזס

 ולומר לתלות שאפשר במקום השאר את דשרינן הא א4 :תוסובה
 הנשארים את כשאוכל דוקא, הוא יו, הלך כברשהאיסור

 שיה4בענין
 שאם כגון היתר, מחצית בודאי פנים כל על שאוכל מם"

  נתעדבו ואם אאעימ,  קאץים השאר יאכל איסור, של אחח חתיכהנתערבה
 חם וכן תתיכותן ד' ד' השאר את לאכול צריך איסור של חתיכותשתי

נתערבו

 ההלכהמסור
 לש4ג 41ות ו4לתי, כיתי0ג( דעת. חות4(
 אדס. הכמתסר( אדש חכ0תסג(
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 דאז שש, שש השאר את לאכול צריך איסור של חתיכות ג'נתערבו
 היחד, הוא נמי השני ההצי היתר, בודאי הוא האחד שחצי דכיוןאמרינ4
 ג' רק השאר מן יאכל והוא איסור, של חתיכות ב' נתערבודבאם

 דו%מא היתר, נמי זה היתר דמדזה למימר, ייכא תו אזהתיכות,
 ההיתר* הוא - שאוכל חתיכות הנ' מן האהת החתיכה היינו -הפיעוט
 שיהיו צריך ולפיכך, - חתיכות בהשתי היינו - איתא ברובאואיסורא

 סהז עכ"פ. שוים וההיתרהאימור
 לאכול מותר איסורן של התיכות ב' נתערבו דבאם וסוברים, הולקיםוישב(

 ש( זאת. דרך על כלן וכן חתיכות, ג'מהשאר
* 

 סג6כד, סו6 סס6יסיר 5ומר דתו5ין נמקוס :שאיהט.
 וסס~

 6ס תוהר, סו6
 ע סנס6רת סתפרוכות כ5 6ת 65כו5 6' 65רסמותר

 הנשארות ההתיכות את לאכול דאפילו הרם"א, דעת א( :תשובה
 ואסילו כלם, את יאכול אחד לאדם אסור שתימושתים
 אחת4 בבת כלם לאכול אין ג"כ אדם, בניבשני

 כלל. אדם בני ב' על גוזרין דאין והששך, הט"ז דעתב(
 כלם. את לאכול מותר אחד לאדם דאפילו חדשה הפרי דעתג(
 %( כאחת. כלן החתיכות כל לאכול לא אבל שתים,שתים לחליי אחד לאדם להתיר אפשר מרובה דבהפסד אדם, ההכמת ודעתד(

 מותר, סו6 וסס6ר סג6כד, סו6 סס6יסור 15מר רתו5ין נמקוס : שאלהסא.
 % סתיס, סמ.ס סגס6רות סחתיכות 6ת ל6כול ר5ריך סו6רסיין
 י כסו5 מ*י גס סגס6רות סחתיכות 6ת 65כו5מותר

 אסור שתים שתים דחפילו )באושחא אברהם המגן דעת א( :תשובה
 בשול. ע"ילאכול

 בשול. עשי לאכק להתיר דעת החותודעתב(
 ו חסוכ דנר ס6ר כמו רינו 506יס, * וגפ5 כסריס, כ6חריס סג0פרכ מתירין, 15 סיס רנר-6יסור : שאלהטב.

 השוב. דבר שאר כמו דדינו המהבר דעת "( :תשובה
 לא מתיריל" לו שיש דב"דבר אדם, והחכמת הש*ך,ודעתב(

 מרובה. בהפסד לא אם לים, א' נפל אםמהני
 כל~יות סיו כסמקו5ין ססיו וסחתיכות כנוקו5ין, טרפס 6יסור גו5ך : שאלהטנ.

 ססחתיכית כנון, מחת, מ3סמס ססן ידומות חתעות וכמסכסמככך,
 ס5 6חת 5סון 61כ5 כ5כ 631 מסוימיס, 3מקומות מונחות סיו וכסמס 3סמס כ5ס5

 סערסס מסנסמס סיתס סכ5ב ס6כ5 ס5ס1ן ס6ותס כזס נס 6נוריגן 06גרימס,
תשובה י ס5סוגות ס6ר כ5 גתיר וסמי"1 ג6כ5,וס6יסור

א- -

 ההלכהמקור
 מהני,8"(

 ח"י
 יעוש בחהן עייו סו( חדש פיי %(
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 8הבה8ש הבשי דשחי כיוו "יוינית' ש"י יהתיי חיו :תשובה

 אהת תתיכה בנאבדה דדוקא , באיסור נשאר עדיקהזאת
 ליכא הבהפהן מאותה קצת נשאר אם אבל האיסור, בה תויין אזלגפרק
 וחדרבה* החחרים את נתיר ושעי"1 האיטור, ויא שנאנל שזהלמקמר
 הישונות כל גם ולפיכך איתא, ברובא דאיסורא בזהחמריק

 סח(אסורות.

 וגפל נ6וייס, מגתערנ חסינותו, מחמת נטל ~יגו דכל : שחלהסר.
 06 "פ3 מס עו לוכ ס קיק 6חר למקיס סז6תמסמערוכוח

 ו ססגיס סתעויוכות 6ת לסחירימ
 להתיר יש מרובה דבהפסד חדש, והפרי הש"ך דעת א( :תשובה

 אהת, בבת כלה אוכל אינו אם השני' התערובותאת
 הראשונה מהתערובות אינו שאוכל זה דשמא א', ספק-ספקא, דהוימשום
 הראשומג מהתערובות הוא אוכל שהוא שזה לומר תם2א ואם להשנ",שנפל
 ואפילו ; היתר הוא רק הראשונה, לתערובות שנפל האיסור זה אינושמא

 מ"ם, מועיל אינו בתערובות אחד וסשק בגופו אחד דספקלהסובדים
 אחת בבת כלם אוכל אם אבל ; מותר ודאי בתערובות הם ספקותכשהשני

 דהתערובות להחמיר יש מרובה, הפסד בלא אבל ספק-ספקא. כאןאין
 אסורה.השנ"

 דחשבינן משום אסורה לעולם השני' דתעדובות וסוברים הולקיםויש5(
 השני' בתערובות ואשכ, ודאי, כאיסור הראשונה מהתערובות אחדלכל

 השנ" מתערובות דנפל באופן אלא מותר ואינו אחד, ספק רק כאןאין
 אפילו להאכל מותרת השלישית דהתערובות הדין דאז אחר, היתרלרוב
 בבת כלה אוכלה אם אפילו השלישית, דבתערובות אחת, בבתכלה
 מהתערובות הי' שנתערב וה שמא א' : ספק-ספקא הוי ג"כחחת
 וטעמם 1 היתר של הי' שמא הראשונה מן לומר תמצא ואםהשנ",
 דספק מרוב, עדיף לא ספק"ספקא שהרי הוא, כן האלה הפוסקיםשל

 מה וא"כ, היתר, לרוב מכריע השני והספק מחצה על מחצה הויהראשון
 יש השנ" בתערובות גם הלא שלה, בספקיספקא השני' התערובותמועילה
 אהני מה וא"כ האיסור, של החשיבות מפני חכמים אסרו זה כל ועלרוב,
 השנ" דבתערובות מותרת, השלישית התערובות אבל השני', התעדובותק

 הידוע החשוב האיסור דלאו ביון האיטור, של החשיבות לה אזדאכבר
 הוי שפיר השלישית ובתערובות אהד, ספק כאן שיש וממילאע לעשם,נפל

 סט(ספק-ספקא.

שאלה

 ההלכהמקור
 והמהשט הסמ-ק ברעת אחותיםסב( קם"ר פ-ק תשובה בדרכי המק *-ה,פח(
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 מ16ווין וגפ5 סגתטרכ, ורנגן, 6יסור וו6י 6י סורס, 6'סור ספק . שאלהפה,
 ? ססכיס סתטרוכות 50 ייגס מס 6חר, 5משססתטרוכות

 בודאי או תורה איסור דבספק חדש, והפרי הרם"א, דעת א(חשובה
 אחר למקום הראשונה מהתערובות נפל אם דרבנן,איסור

 כיה אוכל אינו אם מותרת, השנ" דהתערובות הדין, חו רוב, בושיש
 אחת.בבת

 לאכול מותד חחת בבת דאפילו דעת, והחות מגדים, והפרי הש"ך,ודעתב(
 השנ". התערובותאת
 1 תטיו3ות כג' 3ט5 06 מתיךין", 5ו סיס .ךכך שאלהמו.

 מחמת בטל שאינו בדבר דאמרינן דהא הרם"א, דעת 8( :תשובה
 דאורייתא, באיסור אפילו תערובות בג' דבטלהשיבותו,

 וז' שבמנין, ודבר ובר", להתכבד, הראוי' וחתיכה חיים, בבעלי דוקחזהו
 אמרינה מתירין", לו שיש ב"דבר אבל חשובים, לדברים הכמים שמנודבוים

 ספק-ספקא. ע"י להתירו ואין תערובות, בג' אפייו בטלדאינו
 8לף ע"י אפילו מתירין", לו שיש ב"דבר בספק-ספקא האוסרים תדעתק

 ע( להתיר. איןספקות

 מדאורייפא, שאסור מתירין" לו שיש ב"דבר רק הוא זה דכל הש"ך,ודעת2(
 הבא בס8ק-ספק8 ודוקא , מרובה בהפסד להקי צד איכא בדרבנןאבל
 1 שרי שני ביו"ט מוכן ספק כגון, דמעשה, ספק-ספקא אבל תערובות,ע"י

 הכי. בלאו היתר לו שיש מאחי לצורך, לא אם להחמידוטוב
 יווט ססי' סגווק ו6מר כסרות, רי6ות יכין 0גמ65ס טיפ: רי6ס . שאלהמי.

 סכסרות, כין סערפס סרי6ס 6ותס גתטרכס וכסגגס סירכ63,6ותס
 ? סככסיס ס5 ייגס מס כסככסיס, טרכוכי6 סוס סיתס 53665

 שכן וכל להתיר, אחד עד נאמן איסורא, אתחזק דלא היכא כל :תשובה
 הכבאוים בודאי היתר, בחזקת הכבשים שהוחזקו דידןבנדון

 בין הטרפה הריאה דמדנתערבה לדבר, רגלים כקצת דהוי ואעפ"ימותרים,
 השגיח לא שהבודק רואים אנו שהרי הכבשים, גם נתעיבו מסתמאהכשרות

 בין הזאת הריאה את מערב הי' לא משגיח הי' דאם בהסירכא, הרגישולא
 איא מקודם, זאת הודיע לא בעצמו יהבודק רואים אנו שהרי ועוד,8כשרות,
 שאלו ואה"כ הכשדות בין הטרפה את תחלה מצאו אחריםאנשים

 ע"( שיסורא. אתחזק דלא כיון הבודק, דנאמן אמדינןמ"ט, להבודקי

-------------- ---- .2 -  

 ההףכהמכ,ור
 ופוסקישג מחגר עא( המו שדיע(

י*או1נג"444

15מר
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י מפק*מפקא.ריני

 וכס5 כ6חייס, סגתמרכ ח0יכוחו, מחמת כט5 ט6עו לכר-6יסיר : שאלהא.
 2 6חויס 5סגיס מסתערוכות6'

 חלוקי כל יתפרשו ועפי"ו דרבוותא, פלוגתא יש וה בדין :תשובה
 : ספק-ספקאדיני

 א' ונפל באחרים, שנתערב איסור של חשוב דדבר הרבינויתם,דעתא(
 התערובות ונפל, מה ננד רוב בו שיש אחרלמקוםמהתערובות

 כלל האיסור בא לא שמא א', : ספקיספקאממעם מותרתהשני'
 הראשונה מהתערובות דהאיסור לומר תמצא ואם וב', השני',לתערובות

 דחד ואע"ג , היתר מן הוא שאוכל, וה שמא השני', לתערובותנפל
 השנ", לתערובות גופא האיסור בא לא שמא היינו, בנוף, הוא כאןספק
 נחשב אעפי"כ האיסור את יאבל לא שמא היינון בתערובות, הוא ספקוחד

 גמור. לספק-ספקא תם לרבינוזה
 להיות צריכים מהספק-ספקא הספקות היא,.דשני הר"י דעתאבלב(

 5 בתערובות שניהם או האיסור, בגוף שניהם שיהיו או היינו,דומים,
 ואם תתתיו, אינה ספק זנתח, תחתיו ספק כנון, - האיסור בנוףשניהם
 בנוף המה הספקות דשני נמצא, באונס, שמא תחתיו, לומרתמצא

 בנון, - בתערובות שניהם , כלל איסור כאן ה" לא שמא היינויהאיסור,
 בא לא שמא א' : בתערובות ספקיספקא כאן דהוי תערובות, ג'שהיו

 לומר תמצא ואם וב', השניה, לתערובות הראשונה מהתערובותהאיסור
 השלישית, תערובות לתוך בא לא שמא השנ", לתערובות באדהאיסור

 האיסור, בנוף הוא מהספק-ספקא א' ספק אם אבל , בזה כיוצא כלוכן
 דהעיקר הפוסקים והסכימו לספקשספקא. נחשב אינו בתערובות, השניוספק
 לידי שיבא להוש יש בנעל כי בוה, להוהר המורה צריך ולכן הרשיןגדעת

 דאורייתא.איסור
 ז ססעיוכות 50 ןיגס מס כ6חריס, 0גתמרכ טרסס ספק :שאלהב.

 מהדברים הי' טרפה הספק אם מבעיא דלא המחבר, דעת א( :וזשובה
 אהתיכה כגון באלף, אפילו בטלים שאינםהחשובים

 אפילו אלא אסורה, התערובות כל דודאי בזה, וכיוצא להתכבד"הראוי'
 במינו מין ביבש יבש כגון, המתבטלים, מדברים הי' טרפה הספקאם

 בחד חד באחרים שנתערב בס', דבטל מינו בשאינו מין או ברוב,דבטל
 התצרובות דכל הדין נ"כ מששים, בפחות מינו בשאינו או במינהמין

 מטעם להתיר ואין 1 האיסור את לבטל כדי בההיתר שיהא עדאסורה,
 ואם וב,ן -, הוא טרפה דספק כיון - סרפה לאו שמא א', :ספק-ספקא

 וה אבל הטרפה, את אוכל הוא אין שמא הוא, דטרפה לומרתמצא
 ןה אין שמא היינו, בנופו, הוא אחד שספק מקום ז'כלליתא,

טרפה
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 אוכל4 שהוא הטרפה זה אין שמא היינו, בתערובות, הוא השני וספקסרפח,

 א( הר"י. כדעת וזהו ספק-ספקא,אינו
 שהספק מקום דכל אחר, מטעם אסורה דהתערובות הרם"אעודעתב(

 שאיו - אחר ספק עוד למצוא אפשר ואי מדאורייתא, אסורהראשוןהוא
 ; ואסור ספקיספקא מקרי לא זה באחרים, שנתערב בזה אלא איסורכאן

 "שמא . דכשתאמר התורה, מן אסור הוא הדאשון הספק דידןובנידק
 הוא אסור כבר הרי טרפה", דהוא לומר תמצא ואם טרפה,אינו
 כל אסורה ולכן, ספק-ספקא, מקרי לא גונא וכהאי התורה,מן

התערובות.
 ס5 ויכס מס 63חריס, סגחערכ ורכנן 6יסור ט5 טלפס ספק : שאלהנ.

 1סתכרוכות
 לטעם אז, דרבנן, באיסור הוא הראשת שהטפק היכא א( :תשובה*

 אינו בתעדובות השני וספק בגופו אחד דספקהמחבר,
 שספק דכיון אסורה, דהתערובות הדין כאן נם א"כ, ספקיספקא,סקרי
 דכל הרמ"א, ולטעם 1 בטל אינו בתערובות, הוא והשני בגופו הואאהד
 ספק*ספקא, מקרי אינו התורה, מן אסור הוא הראשון דהספקהיכא
 ובטל.ספקא, ספק- מקרי שפיר מדרבנן, אסור הוא הראשון דהספק כאן,איכ
 דמר לומר, דיש -, וכהרם"א כהמחבר - כשניהם להחמיר נוהגיןואנוב(

 דאפילו סובר, דהמחבר היינו, פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא,אמר
 כיון ספק-ספקא, מקרי לא מ"ם מדרבנן' אסור הוא הראשון הספקאם

 היכא דאפילו מוסיף, והרמ"א בתערובותן והשני בגופו הוא אחדשספק
 אחד דספק מטעם ספק-ספקא, מקרי לא ג"כ בגופג אינודהספק

 מדאורייתא.אסור
 מן ערמ 15 יע % כין 5ריג6 ה15ק 5ין 06 דרצק, 5יס1ל כספק ג שאלהר.

 ' סחורס מן סלק 15 ס6ין וניןסס1רס,
 שנתערב דדבנן איסור בטפק המחבר לדעת דאסור הא ותשובה

 בתערובות, והשני בגופו, הוא אחד דספק מסעםבאחרים,
 נעשה גלגול ע"י ורק תורה, איסור הוא האיסור גוף אם דוקא,והו

 בסלן בתרי חד דמדאורייתא אח"כ, האיסור שנתערב כנון,דרבק,
 איסור הוא האיסור אם אבל להתבטל, שלח חשוב בדבר גזרו דרבנןאלא

 הוא אחד ספק אם דאף הדין, אז התורה, מן שרש לו שאין כוהדרב.ן
 דספק דקי*ל ספק-ספקא, ע"י מתירין מ"ם, תערובות, עאי והעפיבגופו

 ב( לקולאדרבנן
שחלה כננ=__

 ההלכהמקור
 כ-נ סשק היטג ובא4 ום"א ס' ס'ק דעת ששתי נרים, בשיי ויין8(
 וף4. ייב ס*ק .הב משגצות בנדים, פריג(
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 וגיוע גטרגנלת, טרפס ספק טלט 61ח"ג יחל, גי5יס כמט גתטרנו : שאלהה.

 ז סספק-טרפ1ת לס ט5ירס 5חר טסטילס ממגט, ס'6 6חתסכי5ס
 ובריו, יהתכבד, הראו5 חתיכה כגון, בטל, שאינו דבר א( :תשובה

 בטל דאינו במינו שלא ביבש יבש וכן שבמנין,ודבר
 עד הספק-איסור נודע לא אם אפילו שנתערב, ספק5איסור והואברוב,
 חתיכות שנתערבו כגון, בזוג כיוצא כל או דידן, בנדון כמו שנתערב,אחר
 שום נודע שלא אע"ג אחת בבהמה ספקשטרפות נודע ואח"כ בהמות,מכמה
 ובאים יחד נודעו הספקות ב' וא"כ, שנתערב, אחר עד רק איסורספק

 להתיר ואין 1 אסורה התערובות דכל הוא, דהדין אמרינן, מ"מכאחד,
 דכשתאמר התורה, מן אסור הוא הראשון דהספק כיון ספקיספקא,מטעם
 אד הלא טק5ה", לומר תמצא ואם טרפה, אינו "שמא : הספק-טרפהעל
 ולכן, ספקיספקא, אמרינן לא גונא ובכהאי התורה, מן הוא אסורכבר

 ונתערב וחזר שנתערב, לאיסור דומה זה ואין 1 התערובות כלאסורה
 דהדין שנפל מה נגד רוב בו שיש אחר למקום התערובות מאותהאחד
 מרובה, בהפסד עכ"פ ספק-מפקא ע"י מותרת השני' דהתערובותהוא,
 דאפילו התורה, סן אסור אינו הראשון הספק דהתם, ייתא, זהאבל
 דלא הוא מדרבנן ורק התורה, מן בטל בתרי חד ביבש יבש חשובבדבד

 שהאיפור לומר תמצא ואם השני', התערובות יתוך כלל האיסור באיא דשמא ספק-ספקא, בזה לדון יש שפיר בתרי, אח"כ שנתערב וכיוןבטי
 דה* א', מענין ג"כ הם הספקות שני והתם, שאכל הוא זה לא שמאבא,
 הראושון דהספק כאן, משא"כ א' ובגוף בהתערובות, הם האלה הטפקותעני
 תחלה דכשתאמר א' ובגוף א' מענין הספקוה דאין ותו, התורה, מןהוא

 תמצא "אם אח"כ ובשתאמר אן, גוף היינו אסורה" הביצה אין"שמא
 האיסור את לתלות אתה צריך א"כ, זאת", אינה שמא דאסורהלומר
 ספק* מקרי לא גונא וכהאי ענינים, ושני גופים שגי והיינו אחר,במקום

 ג(ספקא.

 קודם הספק-איסור נודע לא אם גונא, בכהאי אפילו מתיריןוישב(
 ג"כ. מצוה סעודת ולצורך הפסד בטקום עייהם לסמוך ויש 1ענתערב
 י( ב'. ב' רק אחת כבת התערוכות כל יאכל שלאובלבד

 מרובה, הפסד בלא אף מתירין" ה"יש על דהסומך יעקב, המנחתודעתג(
 אהת. חחת התערובות את יאכול מותר וגם הפסיד,לא

 ה( להתיר. יש מרובה בהפסד כאחת, הביצים כל בשל ואם1(
שאלה

- . -. - - - נ - -  - - -  

 ההלכהמקור
 דעת. וחות מגד'מ, "-י ס"ם, דעי נקיצור ש-ך ד(ש"ך

 ד.ת. ודות חדש, בפרי ,עיין ש'גה(
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 נקר1כ, ערפ1ת 5ס ס6ירע כתרגגו5ת כק5יפהס, סגמ65ס ני5ס : שחלה1.
 י נ6חרותוגתערנס

 דאשילו הוא, הדין שבמנץ", "דבר הוי דביצה דקי"ל ידידן, :השובה
 טרפה לה שאירע בתרנגולת בקליפתה שנמצאה הביצהאם

 אחת כל להפריש ואין 1 אסורות הביצים כל באלף, נתערבהבקרוב,
 בקליפתה נגמרה הזאת הביצה שמא א', . ספק-ספקא מטעם ולהתירמהן
 וב', באיסור, נתגדלה ולא האם, ירך הוי לא וא"כ, החרנגולת, שנטרפהקודם
 אינו, זה אבל איתא, ברובא ואיסורא האסורה, הביצה זאת איןשמא

 א' מענין אינם הספקות וגם התורה, מן אסור הראשון דהספקדהואיל
 בתערובות שיש בודאי דידעינן דכיון ספק-ספקא, הוי לא מש"ה א',וגוף
 איסור כאן אין "שמא ולומר להתחיל אפשר אי א"מ טרפה, ביצההזאת
 א"כ, שנטרפה", קודם קליפתה נגמרה "שמא לומר אתה צריך אלאכלל",
 "ואם אח"כ אומר כשאתה וכן 1 התורה מן שאסור ראשון ספק כאןיש

 הביצה זאת אין שמא שנטרפה קודם הביצה נגמרה שלא לומרתמצא
 רוצה אתה ידו שעל השני בהספק א"כ, כשרה", מתרנגולת אלאסהטרפה

 גופים. ושני ענינים שני עושה אתהלהקל,
 ססכי5ס 16 סרפוח, ספק לס סג'לל כתרגנ51ק, סגמ65ס כי5ס : שאלהז.

 סכי5ס 6ס ידוע ו6ין ג6חרות, 1גתערכס סכיגס, 6תסתרגג51ת
 ז 5ה 16 5סהרגגו5ח, ס:פק-עיפס ס6ירמ ק1ןס כק5יכתסגגמרס

 באלף, הזאת הביצה נתערבה אם דאפילו הדיף בזה, בם :תשובה
 י שבמנין" "דבר הוי דביצה דקי"ל לדידן אסורות,כלן

 הזאת התרנגולת שמא א', : ספק*ספקא מטעם התערובות את להתירואין
 שמא טרפה, שהיא לומר תמצא ואם וב', טרפה, אינה הביצה אתשהטילה
 לומר מתחיל דכשאתה אינו, דזה שנטרפה, קודם בקליפתה הביצהנגמרה
 שהיא עצמה התרנגולת על בספק מתהיל אתה הרי טרפה", איבה*שמא
 נגמרה שמא טרפה, יומר תמצא "ואם אומר וכשאתה התורה, מןאסורה
 שהיא בביצה, שני ספק ע"י להקל בודה אתה א"כ, שנטרפה", קודםהביצה
 הלכך, ספק-ספקא מקרי זה ואץ גופים, מב' ספקות ב' הרי אחר,גוף

 א"כ, לכן מקודם טפק-ספקא נחשב ראינו דמאחר אסורות, הביציםבי

 שבמנין", "דבר היא דביצה וכיון שנתערב איסור כספק אלא זהאין
 לגבינות דמי ויא 1 אסורה התערובות וכל באלף אפילו בטלה אינהלפיכך
 דהתב דנטרפה, היא השתא דאמרינן טרפה, אח"כ ונמצאה מבהמהשנעשו

 דבשעת בתרנגולת משא"כ שנחלבה, בשעה איסור בחזקת הבהמה היתהלא
 י( טרפה. בחזקת כבר היתה הביצההטלת

תשובה

 ההלכהטקור
 ש-ו. ס-ס בריני חדש, וכפרי יעקב, כמנחת ועיין דעת, יחות ""ו,8
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 כטרס, 1ד6י 61חת סרפס, 1ו6י 5הת %3ד, תרנג51וות סחי סיו : שאלהח.
 סכמרס תסתרגנו5ת סי6 סני5ס 05 ספק ויס , גיגיסן כי5ס1נמ65ס

 סגסרפס ק1דס גק5יפסס סגי5ס כנתרס 6ס יווט %ן וממי65 סטרפס,16
 סני5ס 1כתמרגס סכי5ס, סהו הרגמ5ת ת6יזס יר1ט ס6ין כיון 6ח"כ, 16ר~תרגנ51ת,

 1 כ6חר1תסו6ת

 הזאת הביצה נתערבה אם דאפילו אמרינן, בזה גם א4 :תשובה
 כלן מים, - בתערובזת הוא הג' הספק דאז -באלף

 והפפק הואיל ספק-ספקא, מטעם התערובות את להתיר ואין ,אסורות
 מאין תהלה לדון אתה צריך כרחך דעל התורה, מן אסור הואהראשון
 אסור הלא הראשון הספק וזה נולדה, מכשרה דשמא הזאת הביצהנולדה
 דאורייתא, איסור מספק התרנגולת את אסרת דכבר התורה, מןהוא

 נגמרה שמא נולדה, מהטרפה לומר תמצא =אם לומר מתחילוכשאתה
 מן ג"כ אסור הראשון הספק הלא התרנגוית", שנטרפה קודםהביצה
 התרנגולת, שנטרפה קורם הביצה נגמרה אם מסופק שאתה דכיוןהתורה,
 שוב אומר אתה אם וגם ן התורה מן דאסור ראשון ספק כאן הויאשכ,
 מן באה הביצה שמא שנטרפה קודם הביצה נגמרה דלא לומר תמצאאואם

 ולכןש להקל, עגינים ושני גופים שני עושה אתה א"כ הכשרה",התרננולת
 י( אסורה. התערובות וכל ספק-ספקא, מקרי דלא נ"כ בזהאמרינן

 - והטרפה הכשרה - התרנגולות נתערבו לא דאם מגדים, הפריוכתבב(
 : גשר ספק-ספקא דהוי משום הביצה, את להתיר יש תחלה, בזוזו

 מהטרפה לומר, תמצא ואם הכשרה מהתרנגולת הביצה נולדה שמאא'
 התרנגולותן נתערבו אם אבל , שנטרפה קודם הביצה נגמרה שמאנולדה
 משום אסורות שת-הן דהא נולדה", מכשרה "שמא לומר תו שייך יא אזהלא

 מקרי. איסורא" =אתחזק בחדדחד
 1גת%5 ספקשערפס, 61חת כסיס, 6חת גח5י, תרגנ151ת אתי לי1 . שאלהכן.

 נ6חר1ת וכתטרנס ניגיסן,ני5ס
 ספק רק - בזו זו שנת*רבו התרנגולות מב' - אחת היתה אם .תשובה

 שבמצאה קודם נודע שהספק-טרפה דאעפ"י הדין, אזטרפה,
 מותרת מ=מ יחד, נודעו לא מהספק-ספקא הס*קות שני וא"כהביצה

 קליפה בלא היתה שהביצה ידוע אם אפילו ספק-ספקא מסעםהתערובות
 לח שמא א', : הוא והספק-ספקא , בהתרנגולת הספק-טרפה שנולרבשעה
 תמצא ואם וב', באה, מכשרה רק ספקיטרפה, של מהתרנגולת הביצהבאה
 התרננולת אין שמא הביצה, את הטילה ספק-טרפה שך שהתרנגולתלומר
 בהתרנגולהש איסור ספק רק כאן ויש והואיל כלל, טרפההזאת

ונתערבה

 ההלכהמקור
 הדש6 1פו1 יעת היון ועיק ש-ה0
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 התורדע סן אסור הראשון הספק איו הרי ח"כ, צחד, חד תחלחפאשרכה

 ודוקח* , באחד ובאים א*, ובגוף א' בענין המה חספקות שניוארי
 התרנג~ות נתערבו לא אם אנל בחר, חר מתחלה התרנגולותשנתערבו
 ראאין ספק כאן הוי אשכ, עצמה, בפני עדיין ניכרת אחת כך רקפ8חיח,
 דהתרנגולת לומר תמצא "ואם אח"כ תאמר דהאיך חתורה, מןדאפור
 אסורה בבר והלא טרפה", אינה שמא הביצה, את הטילה ספק-טרפהשל
 בחד, חד תחלה התרנגולות נתערבו אם אבל , ספק מכח התורה מןהיא
 היו הביצה שנולדה קודם דהא התורה, מן אסור הראשון הספק הוילא

 ספק שום בביצה שאין לומר, אפשר וא"ב גופא, בהתרנגולת ספקותהשני
 לומר תמצא אם ואפילו הבשרה, מהתרנגולת שנולדה אלא כללאיסור

 רוצה שאתה ענין ובאותו גוף באותו רק הלא מ"מ, נולדה,שמטרפה
 בהספק וא"כ, בלל, טרפה אינה עצמה תרנגולת שאותה אומר אנילהחמיר,

 ה( אחר. וגוף אחר בענין מקילין אנו איןהשני
 בשעה התרנגולה את בשראינו אבל בפנינו, שלא הביצה שנולדהודוקאב(

 דכיון הביצה, אסורה ג"כ בספק-טרפה דאפילו הדין, אזשהטילה,
 הפוישת הביצה את להתיר תו שייך היאך התרנגולת, את אוסריםשאנו

 ט( בפנינו.ממנה

 וסהיסן סכק-טרפס, ו5חה כסרס 5חת כח~ר, תר:כולוה סתי סיו : שאלהי.
 1 כ5חרות וגתטלכו כיליס, סתיסטילו

 הדין, אז התרנגולות משתי שנולדו ביצים שתי נמצאו אם :תשובה
 הואיל מ"ט, ספק-טרפה, רק היא מהתרנגולות שאחתדאעפ"י

 שתיהן לפיכך מספק-טרפה, היא ודאי הלא מהן ואחת ביצים שתי כאןויש
 שנולדה קודם עוד ספקות שבי הוי עצמה דבתרנגולת ואצ"גאסורות
 לא א"כ, מספק-סרפה, ודאי באה הביצים מן שאחת כיון מ"מ,הביצה,
 איסור ספק כאן אין ב"שמא מספק-ספקא הראשון הספק את להתחילתוכל
 אתה וא"כ, טרפה", אינה "שמא ולומר להתחיל אתה שצריך אלאכלל",
 גופים משני ספק-ספקא גם דהוי ועוד, ; התורה מן שאסור בספקסתחיל
 לומר תמצא "ואם אח"כ לומר אתה דצריך דכיון עניניםוסשני
 גופים. בשני מקיל אתה א"כ ממנה" באה הביצה אין שמאטרפה,
 אסורה אחת, נאבדה ואפילו אסורות, הביצים דשהי בזה, הדיןולכן,

 י(השנית.

 - וכ5תת כפק-ט-פ?, סל כסר - 53חת כ(ר, מו:יות חגויות טתי : שאלהיא
 טסן 63יזו ידוע ס5ין כ6ופן סחכויות, 1:קכיכו כסיס, סלכסר

:נמ6

 ההלכהטקור
 אדש חכסת פ( אחר טעם שכתב רעת חות ועיין יעקב, ומוחת ש'ך,ח(

 ואח-וגיס. ש"ך,0
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 5פג* 6חת חת'גס וג:מ6ס סתקיטיסס, :5 סכ:ר מסן ונמיזו סכסר. :נסרגמ65

 1 כז6ת סחתיכס כ,ס חגות מ6יזו ג1דע 651סחנויוה,

 ספקי של בשר יש אחת בחנות דאם הש"ך, דעת א( :תשובה
 ררבוותא, פלונתא בה דאיכא כזו טרפות כנון,טרפה,

 ונתערבו כשרה, של בשר יש ובאחת מספק, להטריף נוהגיןדאנן
 דבאם הדין, אז החתיכה(, אסורה החנויות, נתערבו יא )רבאםהחנויות,
 נורע אם ואפילו , מותרת החתי:ה החנויות, לפני אחת חתיכהנמצאה
 הספקות שני וא"כ, החתיכה, שנמצאה קודם בההנויות איסורמהספק

 באים אני שהרי ספק-ספקא, מטעם מותרת החתיכה מ"מ, יחר, נודעולא
 כלל, איסור כאן אין וא"כ הכשרה, מהחנות היא אם החתיכה עללדון
 מהחנות היא שנמצאה החתיכה שמא א' . ספק-ספקא שפירואיכא

 אינה שסא האחרת מהדוות באה שההתיכה )ימר תמצא ואם וב',הכשרה,
 יא( היא. ספק-טרפה דרק כיון היא,טרפה

 ב:ה. להחמיר דעת החותורעתב(
 החתיכה, אסורה אז בפ:יגו, שפירשה או מהחנויות, החתיכה את לקחוואםנ(

 הרין ובבהמה, עצמה כבהמה ל" רהוי בגופו, אחר טפק אלא כאןראין
 הוא אסור הראשון רספק משום אסור, בחד חר שנתערבו דאעפ"יהוא,

 יב( התורה.מן

 ספק-טיפס, ס5 3:ר - כ6חת כסך, טוכרות ח:ו.ות :תי . שאלה4א.
 סת. וגמ165 סחג1יות, וגתער13 כסרס, ס5 3סר -631חת

 כ6ס קקיכס ,יוו 'רוע 6ין "53 סחגויות, נוסתי כ6ות ססן וידוע סחגרות,גפגי חתיכו*
 9 סכסרסמס,קגות

 יכול שאינך רכיון אסורות, החתיכות דשתי אמרינה בזה, :תשובה
 שהרי כלל=, איסור כאן אין "שמא ולומר ספק-ספקאלהתחיל

 שתיהן ולפיכך ספק-מפקא, כאן ליכא א"כ ספק-טרפה, היא מהן אחתוראי
 יג( ". בשאלה שנתבאר כמואסורות,

- 631תת ספק.טרמס, ס5 3כי - כ6חת 3סר, שכרוח חכויות סתי שאלהיג.  
 5פ:י חחיטח סתי וגמג"1 סחגו'ות, וכחערכו כ:רס, ס5כסי

 טסחגות 063 חהיכס 6'זו ידוע 6ין 6כ5 :חגויות. :וסת. כ6ות ::ן וידוע:הגויות,
 סג6כדס כעגין 5'ס, כוע5:וס כפ:ס 6ו סחתיגות, מסתי 6חת ג,3רס 61ח"כקכסרס,

 1 כסרות כחתיכות סגס6רת סחתיגס וכתערכס סע51ס, :זן5נ:ור'

 רהיכא ראע"ג האחרות, החתיכות הותרו רלא הרין, בזה, :תשוכה
 מן ונאבר לים מהם א' ונפל בתרי, חד חשוב דברשנתערב

 דמן טעמא ראיכא שאני, התם אבל השאר, כל רהותרו הוא הריןהעולם,
התורה

 ההלכהמקור
 חרש. ופרי ש"ר, י.( ארם הכמת ,ב( מ4-.ס פרי עיקיא(
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 שלא השוב בדבר גזרו רבנן ורק ברוב, החשוב הדבר נתבטל כברהתורה
 מהם א' נאבד שאם אמרו והם להחמיר, אמרו דהם אמרינן, ומש"הלהבטל,
 ויא בחדא, התיכה חדא בנתערבה הכא, משא"כ נאבר, שהאיסורתולין

 לא ונאבדה, לים אהת חתיכה נפלה דאפילו הדין, מש"ה התורה, מןנתבטלה
 יי( שלה. התערובות עם הנשארת החתיכה את להתירמהני

 6ו 5יס מסס 6' וגפ5 כחד, חד דרכגן היסור ספק גתעוכ . שאלהיר.
 "סג6כד

 בספק דוקא זהו יים, אחת חתיכה נפלה באם דמחמרינן הא :תשובה
 עיקר לו שיש אף דרבנן, איסור בספק אבל דאורייתא,איסור

 אם ויפיכך. 1 איסורא בדאתהזק ואף לקולא, דרבנן דספקא קי"ל התורה,מן
 אף שנאבר, או לים, מהם א' ונפל בחר, חד דרבנן איסור ספקנתערב
 אלא עליו לדון באים אנו ואין בפנינו, וואינו מאחר להמצא,שאפשר

 שנשאר וזה האיסור, הוא שנאבד שאותו לקולא תלינן לפנינו, הנמצאעל
 ש( הוא.אחר

 5סתככן", סל6וי' "חתיכס וסי' סיתר, גרוכ סגתסרכ 6'סור ססק : טאלהמי.
 6' וחזר סתערוכ1ת, וגהסרס כ1, 1כי651 סכמגין, דכר 16 כרי',16

 כחד הל 6חר למקוס וגפ5 סתערוכותמ6ותס
 מהתערובות אחר דכל דכיון כלה, נאסרת השני' התערובות :תשיבה

 חשוב, רבר ה" הראשון דהספק משום אסור ה"הראשונה
 הראשונה, מהתערובות פירש דזה דידוע וכית עצמו, בפני כעזמד הויא"כ
 את להתיר ואין נ הקבוע מן יקח שמא דגזרינן עצמה, כתערובותדינו

 מן אסור הוא הראשון דספק מאחר ספק-ספקא, מטעם השני'התערובות
 דאפילו בזה, הדין ולפיכך, לעיל, שנתבאר כמו גופים, ב' איכא וגםהתורה
 פירש שאם לומר, צריך ואין 1 בטל אינו רוב שאינו כל בחדע חד נתערבאם
 עצמו. בפני עומד אלא כלל, אח"כ נתערב ולא הראשונה מהתערובותאהד

 טז( אסור.דודאי

 גיכר* ו6עו סיתר, ס5 זיתיס 3' כין סגתטרכ ססק"6יסור כזית : שאלהפז.
 06 סססירו 16 1גמוח, כקדרס, תכעי5 5חוך ת56ס 6' גפ615ח"ג
 ' קעס רק כקורס גס6ר 651 מסקדרס,סחתיכס

 נתערב "לב, ספק שומן ספק כזית כגון איסור, ספק אם א( :תשובה
 לתבשיל, מאלה א' ונפל ניכר, ואינו היתר של זיתים ב'בין

 לבטל שיעור בו שאין אעפ"י מותר, שבקדרה דהתבשיל הוא, הדיןונמוח,
 ושפיר להתכבד, ראוי' אינו בקדרה שנשאר היעם דהא בו, שנפל הכזיתאת
 שומן, ה" שנתערב הראשון הכזית שמא א' : ספק-ספקא בזה לדוןיש

וב'

 ההדכהמקור
 דערה וחות ש"ך, טם חדש. פוי פ" 1-ך.י(
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כר-

ד*במף84** םפקיםפקא-:י

 הספק וכאן להתבשיל, שנפל זה לא שמא חלב, שהה לומר תמצא ואםוב'
 ומדאוריית4 שבקדרה, אתבשיל אלא דיינינן לא דהא מדרבנן, רק אסורהראשין

 יי( בטל. בתריחד
 את שהסירו או נמוח, הי' לקדרה שנפל כשהכזית דוקא, הוא זהוכלב(

 דבאם הדין, אז סשם, החתיכה את הסירו כשלא אבל מהקדרה,ההתיכה
 טרפה ספק כדין מותר, שנפל, הכוית נגד היתר חתיכות רוב בהתבשיליש

 י"( אסור. ודאי רוב וכשאין תערובות,בב'
 חד שנתערב דרבנן איסור בספק אבל תורה, איסור בספק דוקא הואווהוב(

 דשל לקולא תלינן היתר, של בחד מהתערובות א' נתערב ואח"כבחד,
 הק מותרים. ושניהם נתערב,היתר

 2ספק-ספק, זס מקרי 06 5חד, מ:ס סס סספק-ספק, סל ספקות כסגי 06 : שאלהיו.

 ומשגדלה קטנה, המארס כגון אחד, שם של הם הספקות שני אם א( :תשובה
 לבעלה דאסורה 1;וא, הדין תחתיו, שנבעלה ומצאנשאה,

 ואם וב', באונס, תחתיו נבעלה שמא א', : ספק-ספקא כאן דיש אע"גישראל,
 הואו אונס קטנה ופתוי קטנה כשהיתה נבעלה שמא ברצון לומרתמצא
 והרי אונס, משום אלא מתירה אתה אי שהוא, אופן דבכל עליו, אסורהס"מ
 בזה, כיוצא כל וכן אונס, של א' משם הם הספק-ספקא של הספקותשני
 מפורדים. שמות משני יהיו הספקיספקא של הספקות ששני צריכיםואנו

 כ( מחברו. יותר יתיר אחדוספק

 ספק- כמה אנו מוצאים הרוב על דהא ופלתי הכרתי ע"ז והקשהב4
 הגוף בתלל מחט ספק כגון עליהם, שחולק מי ואין א', משםספקות

 ואם הגוף בחלל המחט בא לא שמא ספק-ספקא מכח מתיריןדאנו
 כאן גם והדי הפנימיים, מהאברים אחד ניקב לא שמא בא, לומרתמצא
 ניקב לא אם לי ומה - ניקב לא שמא ניקב, שמא - אחד שם רקאינו
 אחד שם הכל הלא ניקב ולא שבא או הגוף, בחלל בא לא שהמחטמפני
 היא התבואה שמא פק-ספקא, ס מטעם מתירין אנו חדש, בספק וכן ,הוא
 והכא לעומר, ם קוד נשרשה שמא זו, משנה לומר תמצא ואם אשתקדמש9
 קודם ימים ג' התבואה נשרשה אם לי דמה הוא, אחד שס של הכלג"כ

 לדופן, הסמוכה בריאה גם וכן , לעומר קודם שלמה שנה אולעומר,
 הדהשןן מחמת הריעותא שמא  ספק-ספקא, מכח דמכשיר הר"ןלדעת
 כחן גם והרי הריאה, ניקבה לא שמא הריאה מחמת לומר תמצאואם
 וכן נ - ניקבה לא שמא או הריאה, ניקבה שמא - הוא אחד ספקהכל

גם

 ההלכהמקור
 אלתי. בסרתי יע'ין חדש, טויים( מגדים. פרי ועק ש-קיו(
 ש-ךכ( דעהע ההזיח(
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 ספק-ספקא, דהוי השןרים, בין שנכנס בארי הרשב"א, שכתב במהנם
 הגיף, חלל כנגד דרס לא שמא דרס, לומר תמצא ואם דרס, לאשמא
 הוי הגוף, חלל כנגד דרס דלא דכיון הוא' אחד ןים הכל כאן גםוהרי
 שהם ספק-ספקות הרבה למצא יש וכהנה ובהנה , כלל דרסכלא

 ? אחדמשם
 היכי דכל זה, באופן לחלק דיש כלל, קשה דלא דעת החותוכתבנ(

 תחתיו שנבעלה בקטנה כמו נראה שהאיסור היינו, ברורה,שהריעותא
 האיסור את ולהסיר הריעותא לסלק רוצה ואתה בתולימ, לה מצאוולא
 שמות משני להיות הספק-ספקא דצריך הדין, אז ספק-ספקאמטעם

 במקום אבל אחד, משמ ולא מהברו, יותר יתיר אתד ושספקנפרדים,
 חוקרים ואנו עליו, דנין שאנו בהדבר לפנינו ברורה הריעותאשאין

 לומר לנו דאין הגוף, בחלל מחט בספק כמו בזה, איסור יש שמאוחוששים
 כיל מציגן לא וא"כ, הריעותא, מחמת אלא הפנימייס האברים ניקבושמא
 דבריעותא וכיון ריעותא, כאן שיש לן דנברר עד טרפה ספק בזהלומר
 שני רק יש ובאם גמור, ספק-ספקא דהוי הוא, הדין ספק איכאגופא
 הם, אחד הצדדים שני שבעצם, אעפ"י ריעותא, כאן שאין לומרצדדים
 באופן הי' המעשה דשמא איסור, כאן שאין כלומר, להיתר, רוב הוימ"מ,
 0כריע דהרוב וממילא' אחר, באופן שמא כן לא לומר תמצא ואםזה4

 ספק-ספקא. עפיר וחשיב כלל, איסור כאן שאיןלומר

 0:5תתס תוחריס 06 ככיייומ5, 50יגס עכו'ס 50 כ5יס סהס : שאלה-ת*
 1כ:ס

 ספקא מטעם להשתמש מתירים אנו עכו"ם של כלים בסתם :תשובה

 לומר תמצא ואם וב', היום, נשתמשו לא שמא א', :ספקא
 שני דלכאורה ואע"ג, י בעין פוגם שהוא בדבר נשתמשו שמאנ"אתמשו,
 מטעם רק כשר בןייומו אינו דגם א', משם הם היפקיספקא שלהספקות
 בדבר שנשתמש מפני או בן-יומו, שאינו מפני הוא הפגם חם לי וסהפמן

 האחרון, מן יותר מתיר הראשון שהספק מפני ספק-ספקא, הוי מ=פהשנם,
 הספק אבל שבעולם, תבשיל לכל לפגם טעם נותן הוא כלל נשתמש לאדאם

 דפונם דאע"ג אפשר, - לתבשיל הפוגם בדבר אף נשתמש אם -האחרון
 מתיר הראשון הספק וא"כ, אחר לתבשיל הוא משביח שמא אבל זה,לתנשיל

 כ4( אחד. משם הספקות שני אין ויפיכך, האחרון, מןטפי

 1 0פק-ססק5 תקןי לותספך 40נו ססק*ספק5 05 : ש14להיפי

 שאינו ספק-ספקא דכל מם"ס( י"ג לבדין הש"ך דעת "( :וזשובה
 דיט שחיטה, יאחר פגומה הסכין שנמצאה כגון,מתהפך,

ספק

 ההלכהמקור
 דערנ והות שיהי, בברת' תייי "-ו,מ4
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 לומר תמצא ואם וב', הסכין, נפגמה המפרקת בעצם שמא א'ספק-ספקא:

 וכשתהפוד בתרא, במיעוט נפגמה שמא נפגמה, בסימנים אלא במפרקתשלא
 לא נפגמה"4 בתרא במיעוט ד"שמא השני מהספק ותתחיל הספק-ספקאאת

 נבלה וראי דא"כ נפגמה", קמא במיעוט לומר תמצא "ואם יומר תותוכל
 בעצם ושמא בתרא, במיעיט "שמא גיסא, לאידך לומר תוכל לא כן וכמוהוא,

 וגרע הוא, אחד וזה ווה איסור, חשש אין דבשניהם משום נפגמה"המפרקת
 יכולים אנו אין הכי בלאו אפילו האמת, 4ולפי , אחד שם שלמספק4ספקא

 איסור בהזקת בחייה ד"בהמה דהכלל הואיל ספק-ספקא, מכח בזהלהתיר
 תפס והש"ך הספק-ספקא, את סותר נשחטה", במה לך שייךע ערעומדת

 ובשר עור וכן מהארכובה, למטה העצם בנשבי וכן י בעלמא( לדמיון רקזה
 שחיטה, לאחר או שחיסה קורם זה נעשה אם ידוע ואין רובו אתחופין
 ואס וב', שהיטה, לאחר נשבר שמא א' ספקא: ספק נמי דאיכאאע"ג
 זה אין מ"מ, שחיטה, קודם להוץ יצא לא שמא שחיטה, קודם לומרתמצא
 ואם לחוץ, יצא לא "שמא ולומר להפוך תוכל דלא מאחר ספק-מפקא,מקרי
 אין שחיטה רלאחר משום שחיטהן לאחר שמא לחוץ, יצא לומרתמצא
 לומר תמצא =אם שאמרת כיון וא"כ, יצא, ללא לחוץ יצא בין כברהפרש
 כל וכן נ ספק-ס2קא זה אין ותו הוא, שחיטה קודם כרייך על להוץ"יצא

 כב( בזה.כיוצא
 המתהפך. ספק-ספקא כלל בעינן דלא , והמהרי"ט חדש הפרי דעתב(
 מקום בכל דאמרינן דהא הרמב"ם, דלשיטת יהכריע, ופיתי הכרתי דעתג4

 התורה מן אבל דאסור, הוא מררבנן רק לחומרא", דאורייתאד"ספקא
 מתהפך, דאינו אף אספק-ספקא סמכינן ספק-ספקא, דבאיכא הדין, אזמקילינן,

 איסור רק שיור ואין תורה, של איסור נדחה ספקא בחד פנים כל עלדהא
 דהא דס"ל להרשב"א אבל מתהכך, אינו לי ומה מתהפך, לי ומהדרבנן,
 כן וכמו דמחמרינן, הוא התורה מן לחומרא", דאורייתא ד"ספקאדקי"ל

 דרוסה, או בשחיטה ספק כגון איסורא, איקבע או דאתחזק היכאלהרמב"ם
 דבאם הדין, אז אסור, התורה מן ספקא להרמב"ם גם גונא רכהאיוכדומה,
 ספק שיהי' מתהפך, להיות דוקא צריך להקל, אספק-ספקא לסמוך אנורוצים
 איך כן, לא דאם תורה, מאיסור להוציז: כדי שני ספק ואח"כ צד,מכל

 תורה של איסור א' מספקנתיר
 תורה באיסור דוקא מפאנו, הרמקע רעת דלפי מגדים, הפרי ודעתד(

 בה וכיוצא מתירין, לו שיש רבר כסו דרבנן, באיסור אבי מתהפך,בעינן
 מתהפך. בעינןלא

 באין אבל מגדים, והפרי ופלתי אכרתי סמכינן נ,יובה, בהפסרולדינא,ה(
 ספק- ע"י תורה איסור בספק להקל אפשר אם עיון צריך מרובההמסד

מפקא
ל----- -ד-=. ך -  - -  - - .  - -  - - - - -  

-  

 ההלכהמקור
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 בקורקכן להחמיר ההזיק מ"ם( )בסימן שהטאז מאחר סתופך, שחיטספקא
 ספק-ספקא דהוי כיון קוץ, ע"י או הולי ע"י אם וספק חוץן מצדשניקב

 מתהפך.שאינו

 גזס 6.ן 06 כנ:ת:פך, ספק*ספק6 דוק6 לכפיגן טפוסקיס 5וטח : שאלהכ*
 1 טגלל סן יו65סוס

 מקרי אינו מתהפך שאינו דספק-ספקא הפוסקים, לדעת אף :חשובה
 יוצאים ופרטים תנאים בזה שיש מודים הם ס"מ,ספק-ספקא,

 : הייט הכללןמן
 הספק- של הספקות כששני דוקא, הוא מתהפך, ספק"ספקא דבעינןהאא(

 דלעיל כההיא בראשון, כמו השני בספק להתחיל ונוח שוים, הםספקא
 ידוע ואין רובו, את חופין ובשר עור ואין מהארכובהן למעלה העחםבנשבר

 בסכין דלעיל כההיא או שחיטה, לאחר או שחיטה קודם זה נעשהאם
 צד מאיזה הס:קיספקא את להתחיל שנוח שחיטה, לאחר פגומהשנסצאה
 דאו משום מתהפך, יהי' שהספק-ספקא דוקא דבעינן הדין, אזשתרצה,
 יתהפך, ולא גיסא, לאידך אימא זה, אופן על להתחיל חזית מאיאמרינןי

 סתהפך, אינו אם ספק-ספקא מקרי לא ומש"ה כלל, ספק-ספקא כאן יהי'ולא
 בספק להתחיל יותר נוח הענין ולפי שוים, אינם הספקות ששני במקוםאבל
 בדיקה בלא ובשל עבר כגון מתהפך, בעינן לא אז השני, מהספק יותרזה
 ספק- משום דמותר תולעים, בהם שיש לחוש שיש פרות חדשים, י"בתוך
 שמא תולעים, היו לומר תמצא ואם וב', תולעים. שם אין שמא א', :ספקא
 נמוחו, לא לומר תמצא ,יאם איפכא למימר ליכא נמי כאן והרינימוהו,
 איסור כאן יש אם לדון אתה צריך מתחלה דהרי תולעים", שם איןשמא
 שם שיש ידוע כן אם אלא התבשיל את לאסור יכול אתה אין דהאכלל,
 ולפי"ז, יאו, אם תולע שם יש אם לדון אתה צריך מתהלה וא"כ,תויע,

 מתהפך ספק-ספקא בעינן לא גונא ובכהאי שוים, אינם ספקותהשני
דוקא.

 א', בגוף הם הספקות ש:י אם דוקא, זהו מתהפך, ספק*ספקא דבעינן האב(

 אינו שהאיסור במקום אבל עצמו, מצד הוא שהאיסור היכא כלהיינו,
 נשבר כגון גופים, משני הספק-ספקא את לחבר אתה ומוכרח עצמהמצד
 הטרפות וטעם שחיטה, לאחר או שחיטה קודם אם ידוע ואין העוף, שלהגף
 שמא א', : ספק-ספקא מטעם דמותר דאמרינן, הריאה, נקיבת חשש סשוםהוא
 הריאה, ניקכה לא שמא שחיטה, קודם לומר תמצא ואם וב', שחיטה, לאחרנשבר
 לא "שמא גיסא לאידך לומר להתהפך יכול אינו הספק-ספקא כאן שגםואעפ"י
 לא שחיטה דלאחר שחיטה", לאחר שמא ניקבה, לומר תמצא ואם הריאה,ניקבה
 אלא עצמה מצד טרפה אינה הגף דשבירת כיון מ"מ הריאה, נקיבתשייך
 והרי הריאה", ניקבה אשמא לומר תתחיל איך א"כ, הריאה' נקיבתמטעם
 לדון בא אתה הגף שבירת דמכת בהגף, אלא כלל בהריאה הריעותאאין
 ולא מהגף תחלה הספק-מפקא את להתחיל בהכרח וא"כ, הריאה,על

 מתהפך. בעינן לא גונא ובכהאימהריאה,
.י8
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 הפ הסשקות שני אס דוקא, והו מתהפך, סשק-ספקא דבעיבןהאנ(
 כבע, מקומות, בב' הוח עוהספק-מפקא היכא כל אבל א',במקום
 בין נכנס ארי ראינו ולא שור של בגבו יושבת ארי של צפורןנמצאה
 וחם וב', ארין נכנם לא שמא א'1 : ספק-ספקא מטעם דמותרהשורים,
 היא, הארי מיר לא הזאה והצפורן דרם, לא שמא נכנם, לומרתמצא
 הצפורן לה וישבה בהכותל, השור שם ונתחכך בכותל, נעוצה היתהאלא
 נמי כאן והרי ספקאספקא, מטעם תר דמ דאמרינן שור, של בגבוהזאת

 השיר נתחכך "שמא גיסא לחידך ולומר להתהפך יכול אינוהספק-ספקא
 נכנס'4 לא שמא הארי, מדריסת באה הצפורן לומר תמצא ואםבכותלן
 שואתה ובאושה נכנס בוראי הלא מהארי, באה רהצפורן כיוןדהרי
 אתה אי1 שוב הצפור1א באה הארי מדריסת לומר תמצא "חם :אומר
 דהספק- כיון מ"מ מדאורייתא, הוא אסור כבר שהרי יותר, לומריכול
 פהארי אם באה, היא מהיכן בהצפורן לספק דיש מקומות, בב' הואספקא
 לדון צריך אתה כרחך דבעל מתהפןן בעינן לא מש"ה מהכותל,או

 כג( בזה. כיוצא כל וכן 1 כלל הארי נכנס אםמתחלה

 וים תורכגן, 6סור 5כ5 סחורס מן תוחר מס61 כעכין ספק-ספק6 - שאלהכא,
 1 ספק-סעק6 מקרי 06 נדרככןספק

 אלא התורה, מן מותר שהוא בענין ספק-ספקא כאן יש אם :תשובה
 טמאים, מדגים ציר כגון בדרבנן ספק ויש מדרבנן, אסורשהוא

 שמנונית בו דאין היכא אבל התורה, מן הוא ור א שמנונית שיש דהיכאדקי"ל
 דגים נמלחו אם ספק כגון, בדרבנן, מפק ויש מדרבנן, אלא אסוראינו

 ספק א', : ספקיספקא מטעם מותר זה הרי לאו אם טמאים עםטהורים
 שומן שום אין שמא נמלחו, לומר תמצא ואם וב', ביחד, נמלחולא

 בהם שאין טמאים דגים ציר גם אסור דסררבנן ואף הטמאים,בהדגים
 דרבנן וסנק8 לאו, או עמהם נמלחו אם ספק יש הרי מ"ם,שוסן,

 כד(לקולא.

 סוס 013 6ין 06 לקו65, ורכגן לספק6 וקי"5 60 : שאלהכב,
 יו~

 ען
 ?סכלל

 זהו לקולא" דרבנן ר"ספק מקום בכל דאמרינן הא א( :תשובה
 דבר הוא דרבנן האיסור חם אבל איסור בסתםרוקא

 רקי"ל וכדומה, בשחיטה, שנתנבלה נבלה מתרנגולת ביצה כגוןחשוב,
 שתגמר אפשר אי דהא מותר, התורה מן אבל מדרבנן רק אסורדאינו
 לחוש דיש טרפה, מתרנגולת ביצה )משא"כ התרגגולת מיתת אחרתביצה
 אסורה דהיא בחייע טרפה שהיתה לאהר בקליפתה הביצה נגמרהשמא

ק

 ההלכהמקור
 יעהנ וחות ש"ך, נד( רעה. כחות עיי1מ(
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 תורהן איפור כמו בטל, דאינו ג"כ, הדין כזה דרבנן בספק התורה(,נפן
 להתירג תערובות ב' וצריך בטל, דאץנו אמרינן שבמניה דבר שהואדכיון

 להתירת. דוקא תערובות ג' צריך חשוב ודבר תורה באיטורעמשא"כ
 דאעפא הדין, אז נבלה, ביצת או כשרה ביצה היא אם ספק ישובאם2(

 שיש כיון מ"ם, בעלמא, חומרא מכח ולא הדין מן אמורה נבלהשביצת
 האיסור נודע אם ואפילו מותרת, כשרה ביצת או נבלה ביצת היא אםספק

 כה( לקולא. דרבנן דספק מטעם הספק, שנולדקודם

 ככ5ס 06 סי0ר, כרוכ מכ0מע-כס ספ'ן, מן סנחע5מס כסר חחיכת : שאלהכנ
 1 ספק-ספק5מטמס

 דאינו אמרינן חשוב, דבר הוא אם דרבנה שבאיסור אעפ"י :תשובה
 העין מן שנתעלמה בשר בחתיכת מ"מ, תורה, איסור כמובטל

 דבטלה הוא, הדין להתכבד, הראוי חתיכה שהיא 8ף היתר, ברובשנתערבה
 שנתעלמה זאת אינה שאוכל החתיכה שמא א' : ספק-ספקא מטעםברוב
 היא התערובות מן הוא שאוכל שהחתיכה לומר תמצא ואם וג', העין,מן

 כללן טרפה ואינה היא כשרה שמא העיה מן שנתעלמה החתיכהאותה

 בזה מקילין שאנו והטעם , א' בגוף ספקות השני שיהיו צריך איןדבדרבנן
 נ בעומו יתרה חומרא הוא העין מן שנתפלם בשר דאיסור משוםהוא

 דבטלה אמרינן אז היתר, בדוב העין מן שנתעלמה החתיכה שנתערבהודוקא,
 זו בחתיבה ספק יש אם שכן וכל נ בחד בחד לא אבל ספק-ספקאמטעם
 גם ספק-ספקא מטעם מותרת דודאי לא, או העין מן שנתעלמה אותה היאאם

 מ( לקולא. דרבנן דספק תערובות,בלי

 כגכעות כחלפו 06 וספק מט"ס, ננית ססיו יסר56 ס5 גנימח שאלהכד.
 5י~סיר יס 06 ככלס, כקיכ0 ססעמוו חסס מ5יו:ן סיסמכו"ס-

 : י:י י 1 ספק-מפק5מטעס

 עכו"ש של או ישראל של היא אם ספק בה שיש גבינה א( :תשובה
 ביבש יבש ככל רובא, מטעם מותרת התורה שמןאעפ"י

 "ספקא בזה אמרינן לא מ"ם, במינו, מין נתערב אם בדוב דבטלדקי"ל
 חשש דליכא היכא דוקא היינו דרבנן, בספק דמקילינן דהא לקולא"דרבנן
 איסור חשש מחמת הדבר את חכמים דאסרו היכא אבל דאורייתא,איסור

 אין נבלה, בקיבת העמידוה שמא יחוש דיש עכו"ם. בנבינת כגוןדאורייתא,
 ספק-ספקח: מכח להתיר ואין ן לקולא" דרבנן "ספקא בזה אומריםאנו
 לא שמא הוחלפה לומר תמצא ואם וב' הגבינות, הוחלפו לא שמחא',

 אותו מחמת עכו"ם גבינות חכמים שאסרו דמאחר נבלה, קיבת בעורהעמידון
 להדיא ראינו כאילו הוא והרי הוא, דאורייתא חיסור דכודאי אמרינןספקו

שהעמדה

 ההלכהמקור
 יעקנ שחת וייין יאהרוניס, ש*ך, יי( ש-ר.כה(
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 ספקא בהאי ניתרת אינה ולשיבך נבלה, קיבת בעור הגבינהקהעמדה

 היינו, שני, ספק גם כאן שיש לא אם א', כמפק רק דהוי משוםד"הוחלפו",
 אח"כ נתערבו לא, או הואלפו אם בהן מסופקים שאנו הגבינותשחותן

 : ספק-פפקא מטעם מותרת מהתעדובות אחת כל דאז שנ",בתערובות
 היא זו לא שמא הוחלפו, לומר תמצא ואם הוחלפו, לא שמאספק

 כז(שאוכל.
 עיקר לו שאין דבר מקרי גבינה דגם וסוברים, בזה חולקיםוישב(

 נח(בדאורייתא.

 כעלות 06 יטר6ל, גכיגות,טל טט סכהטדגו עכו"ס טל נניכוט . שאלהבה.
 ן ספק*ססק6מטעס

 הדיף ישראל, של גבינות עם שנתערבו עכו"ם של גבינות א( :תשובה
 הראועת "חתיכות הן אם הוני', בתערובות בטלותדאינן

 חכמימן שאסרו הראשון הספק מלבד ספקות ב' בזה שיהה עדלהתכבד",
 שעיקר בדבר דוקא' היינו א', בספק ניתר דרבנן דאיסור דקי"לדהא

 ביצת משום דאסורה נבלה ביצת כגון, מדרבנן, אלא אינואיסורו
 משום - עכו"ם ובשול טמאים, דגים שומן משום דאסור דגים וצירטרפה,
 כהאי וכל ומוקצה, ונולר, החי מן אבר משום - המדולדל ואברחתנות,
 חכמיס גורת בלתי שאפילו בזה, וכיוצא עכו"ם, של בגבינות אבלגונא,
 ובנובע ודאי, כאיסור דחשיב אמרינן איסור, חשש כאן ה"ג"כ

 מהספק חוץ ספקות ב' דאיכא עד א', ספק אלא כאן איןלהספק,
 כט(הראשון

 מצד הוא ג"כ דאיסורו יגבינות, דדמי עכו"ם שחלבו סיב הדין והואבן
 י( טמא. סלב בו נתערב שמא הוא דהחששעצמו,

 ע"י לסחיר יס 6ס ב,חרוח, :נתכרגס דרומס ספק סל חתיכס . שאלהכו.
ספק"ספק5

  שעיקדו בדבר דוקא אלא לקהמא", דרבנן "ספק אומדים אין :תשובה
 אבל דרבנה ס8ק הוא עצמו מצד שהאיסור היינו,מדהבנן,

 ע"י - אחר שמצד אלא תורה, איסור ספק הוא עצמו מצד האיסוראם
 בתרע חד וצנתשרב דאורייחא חהמור כגון מדרבק, נעשה -ניגול

 ב~ה, להסשל שלא חשוב בדבר גזרו דרבון אלא ברוב, בטלדמדאורייתא
 לאאר עד הספק נודע עיא אעפ"י לק%א", דדבנן "טפק אומדים אנואין

 דרומה פפק ולפיכך, , דאורייתא איסור חשש בו דיש הואיי9שחערב
 חו היא זו אם ספק א', : ספק*ספקא דאיכא אע*ג באחרות,29תערבה

לא

 ההלכהמקור
 שםבפ( רע-נ יחוה שיהי0
 ארט. חכמתל( חוש פריבח(
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 כיון פ"כע דרוסה4 היתה לא שטש היא, זו יומר תמצא יאם יב*,8ג
 מחפת - אחד שמצד אלא דאורייתא, איסור ספק הוא עצמושמצד

 כל לפיכך, ברוב, בטל הוא התורה דמן דרבנן, איסור געשה -שנתערג
 איסור חשש מחמת להתערובות חכמים דאסרוה דכי1ו אסורה,התערובות

 לא( בטלה. ואינה איסור, כודאי ישאוהדאורייתאן

- קורוח 3' : שאלהכג  5יסור וגפל - 6יסור פס ו6חת סיהר פס 5חס 
 כס סגפל וכקורס כפל, קדרס ל6יזו יי1פ 51ין מסקירות,ל6הת

 ס"י לסתיר יק 06 כנויגו, מין 1ס61 ס6יסול, גגגד סיתר רוכ יססל~סור
 זספקיספק6

 שעיי אלא מדאורייתא אסור שעיקרו דבדבר דאמרינן, הא :תשובה
 לקולא", דרבנן *ספקא אומרים אין דרבנן, נעשהגלגול

 חשש שיש היכא דוקא, זהו תורה, איסור ספק הוא עצמו שמצדכ*ון
 אם ספק יש אם אבל בהתערובות, נמצא הי' ודאי כשהאיסור וןינו,איסורן
 קדרוחע משתי לאחת שנפל דאורייתא איסור כגון, כלל' איסור כאןיש
 בטל, לא מדרבנן ורק ומותרן נתבטל, שנפל בהקדרה גם התורה,דטן
 ורק ההורה, מן אסור הוא עצמו מצד גופו שהאיסור דאעפ"י הוא,היין
 לקולח"4 דרבנן "ספקא בזה אמרינן מ"ט, דרבנן, נעשה שנתערבמתמת
 לא שטא ספק יש וקדרה קדרה כל ועל קדרות, שתי כאן שישדכיק

 "נ( בדרבנ4 להקל תולין לפיכך, שם, האיסור כללנמצא
 מפס-למת סכליט וגסתיו ככליס, ספק*טרפס סל תדכגולת כסלו וטאלה,:כח.

 2 סכליס סל ויגס מס סספק, סטוכקודס

 אם אפילו הכלים את לאסור מהרבי"ין התשובות דעת ח( :1זשובה
 מעת"לעת. אחר עד הספק נודעלא

 בהפסד מעתילעת לאחר מותרים דהכלים ורעק"א, מגדים הפרי דעתק
 הבשר על דנין ואנו לפנינו, עדיין הגשר אם אףמרובה,
לחומרא.

 אי דאם דעוג בחות שרד הלבושיודעת2(
 אפשר"

 הספק* ע"ד לדעת
 דהספקי היכא אבל קטן, בהפסד להקל יש מעת-לעת, לאחד עדטרפה
 אפילו גונא, בכהאי ראיית-השןן, רק לנו חסר ואין לפנינו הואטרפה

 לג( אסור. מרובהבהפסד

 סס 06 יוומ 61ין ייס, י"3 3סס גסהמס סל6 משרכיס גלי-חרם : שאלהכפ.
 1 חלכ גלי 16 3סרגלי

יי   ואעמ"* פעמימן ג' הגעלה ע-י הכלים את להתיר יש :וזשובה
שהם

 ההלכהטשר
 יגביית נ-א, תגימו ביהזדא גמיע עיקיג( ש*ר.85(
ארש אחרהיפ. שם,לב(  16כפז
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 להו דמדצי אמרינן, להקלן סניפים הרבה שיש כיון מ9מ, כלי*חרס,שהם

 יי(הגעלה.
 1~6 סכמלס מן 6' ג6כי ו6ח"כ 3חו, חו דרגגן *סור גחפרכ : שאלהל.

 6יזסג1דע
 סה~
' 

 דקישל דהא דעת, והחות המיך, והשער השו"ך, דעת א( :תשובה
 כוה דרבנן בספק דוקא זהו לקולא", דרבנןדעספקא

 דידן, בנדץ כמו איסורא, דאתחוק היכא כל אבל איסור, חזקת לושאין
 ודאי הוא מהשנים דא' בחד, חד שי בתערובות האיסור-דרבנןדאתחזק
 מ"מז חשוב, דבר אינו שנתערב שהאיסוד*דרבנן דאעפ"י אמרינן,איסור,

 נם ומה לק%א', דרבנן "ספק תו בזה אומרים ואין איסור, חזקת ל"הוי
 דרבנן ספק וחד אמרינן, לא איסור בחזקת דספק-ספקא דס"ללמאן
 מהב' א' אח"כ דנתערב היכא מינה ונפקא 1 דאורייתא כספק*ספקאהוי

 אוכל שהוא זו דטומא א', : ספקיספקא מטעם להתיר אין אחרתבתערובות
 מותרת שמא היא, שזו לומר תמבא ואם וב', לכאן, שנפלה היא 11לא
 כגופו חשוב בהד דחד משום אמרינן לא כיה דספק-ספקאהיא
 ספקא הוי ולא לוה, יש איסור חזקת דין ולפיכך, איסורששל

 בדרבנ4אפילו
 עיקר לי' דלית דרבנן באיסור דוקא להקל יעקב, המנחתדעתב(

 איסור. חוקת יו שיש אעפ"יבדאורייתא,
 לו שיש היכח אפילו להקל יש דרבנן דבאיסור חדש' הפרידעתג(

 איסור.חזקת
 לכולי אז היתר חזקת דרבנן להאיסור יש דאם ביהודא, הנודעודעתד(

 לאיסור. חזקה ג"ב דאיכא אף מותר,עלמא

 מ5חס 6מ 3ירס וספק ומיב, וסומן, 3סר, לכיסס ססכי6ס 6סס : ש14ורהלא.
 סססמיעס 16 מר1מלג, . וססותן סגסר גערפו 51"כ ניחך,כלס
 . להן נסלס ו6ח'כ מלחס, 1~6 6חדדנר

 ז לסכסר
 מדרבנ4 הוא שבשלו דדם דרבנ4 איסור רק הוא זה דגם אע"ג :תטובה

 מיחתם שמא א*, : להאמיר ספק-ספקא גם כאן יש הרימ"מ,
 את הניחה שמא כאאת, כלם מלחה שלא לומר תמצא ואם וב', ביחד,כלם

 דרבנן, איסור רק שהוא אעפ"י ולפיבך, החלב, את ולא מלמלוחהבטר
 דמילתא, וטעסא , גונא כהאי אמרינן דרבנן איסורי בכל וכן , לחומראהולכים
 ספק.ספקא כשיש משמן יהחמיר, הוא שספקו דאורייתא דבאיסור היכידכי
 להקל, דהולכין דרבנן בספקא כן כמו להיתר, כרובו דהוי משום להקלתולין

 י"( לאיסור. כרובו הוי להחמיר ספק-ספקאכשיש
שאלה

==============-  -----י- 
 ההלכהמקור

 אדסג חבסת לסלך משנה חרש, סרי יה( הגוע-אש(
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 "טטק6 6מריכן ג,ס גס 06 ל6, 06 עירוכ סמח 06 פפק : שאלה5ב.
 ז לקו)6"ורכנן

 אפילו להקל הולכין דרבנן דבספקא דסוברים להפוסקים 8פילו :תשובה
 להחמיר דהולכין הוא, הדין דידן בנדון כמו המעשה, בגוף ספק ישאם אבי בהאיסור, ספק כשיש דוקא, זהו אבל איסורא,בדאתחזק

 יותר דקרוב אמרינן המעשה, בעיקר ספק שיש דכיון דרבנן, באיסוראפילו
 ספק כגון לעשות רגילות שיש בדבר לא אם כלל, המעשה נעשהשלא
 למלוח, הוא כן דההרגל משום להקל, יש דבזה לאו, אם הבשר נמלחאם

 ספק שיש כל וכן ; ישראל בנות אצל ההרגל כפי הבשר את מלחהומסתמא
 יש אבל ודאי, הוא שהאיסור כלומר, להתיר, מעשה נעשה אםבדדבנן
 לאו, אם המעשה נעשה אם ספק ויש האיסור, את להתיר בכדי מעשהלעשות

 ל0 לחומרא.הולכין
 06 5מ, מ6כו חקוכ, וכר 61.ט כטרי, חך סגתערכ ורכגן 6יסור שאלה5נ.

 9  3רוכ  ריבטל כ"זטקיליגן

 בשאינו מין נתערב אם אפילו בתרי, חד  שנתערב  דרבגן  איסור :יזשובה
 שישע אעפ"י מהתערובות, אחת ונאבד מס'ן בפחותמינו

 עיקר דהרי ברוב, דבטל אמרינן דרבנן, איטור שהוא כיון פ*ם,בעולש
 שמא לחוש שיש משום הוא ס', צריך מינו באינו ביבש שיבש טההטעם
 הוא האיסור כשגוף משא"כ דאורייתאן איסור לידי ויבא טען ויתןיבשל

 יש מש"ה דאורייתא, איסור לידי למיתי אפשר אי כשיבשלם דאףמדרבנן,
 יש סרובה הפסד דליכא דהיכא ק"ט( )כסימן הפוסקים לדעת ואף 1להקל

 אין מהם 8' בנאבד מ"מ, כנגדו, ס' שאין כל מינו בשאינו במיןלהחמיר
 ג"כ להחטיר ואין , לחומרא דספקו גוונא בכהאי ולומר כך כללהחמיר
 חשוב, בדבר אלא החמירו דלא נשאר, ברובא דאיסורא לומרכאן

 ג"כ בעולם וישנו נאבד דאפילו חשוב, דבר שאינו דרבגן באיסורפשא"כ
 יי( להחמיר.אין

 ו כרוכ טסוכ רכר ססי6  ררככן 6יסוי גטטלנ : שאלה5ד.
 איסוד ודאף הוא אם בטל לא באלף דאפילו אמרינן, בזה, א( :תשובה

 כאיסור דינו בתערובות דרבנן דאיסור מאחרדרבנן,
 , היא אחת ודא דא חשוב דבדבר תורה באיסור כמו בטל ואינודאורייתח,
 יח( דאורייתא. כאיסור ממש דינו מהתערובות, א' נאבד אםוכן

 מ צריך תורה באיסור דאילו חלוק, יש דמ"מ מגדים הפרי וכתבב(
 באין תערובות בב' די דרבנן ובאיסור מרובה, הפסד באיןתעיובות
 מרובה.הפסד

שאלה

 ההלכהמקור
מלו( א  ש"ך:יז( שצ-ה סיסן אבוהם מגן יליך, 

 שס.לח( מנדיפ.84רי



 המבחן 8פ"4ט8ק"חמכה2444
 סר5י6 0תיכס ווץתס כחר5, מד6 סנ0ערכס ירכנן 5ימור חתיכ0 : שאלהלה.

 דחתהזק דכ*ון אדמן והתכמת דעת, והחות ד.ונ"ך, דעת א( :תשובה י כרוכ מסן 5חת גסערגס ו6ה"כלט0ככד,
 אפדינן ואחת אחת כל על ח"כ חתיכות, בב' סחהלההאיסור
 בפלה. אינה ולכן איסור, של כגופודהיא

 ספק-ספקא. כאן יש דמ*ם להקל יעקב והמנחת חדש הפרי ודעתב4
 הר4ס 6חד גהערכ 61ח"כ כחד, חו סגתערכ תורס 6יסור ספק : שאלהלו

 1 ספק*ספק6 מטעס לס0יר יס 06כרוכ,

 בחד, חד מתחלה איסורא דאתחזק דהואיל אטרינן, בזה גם :תשובה
 ס"ט, מסעם בטל חינו מ"ם ברנכ, אח-כ דנתערב אףמש9ה

 דאודייתאן איסור בטפק וכ"ש בדרבנ4 אפילו איסור חוקת לי* הוי בחדדחד
 ש( התורה, מן איסור בודאישדינו

 ס6ח0 טרע ו6ח"כ 5ח0, וכנוכרט כסמות, כ' סל 3סר כתקיל'ן סי' : שאלהלו.
 י טיפס ספקסי0ס

 פשום הכלים, תם שנמכר הבשר נל ולאסור להכריז צריך אע :תשובה
 מ( גדול. הפסדדהוי

 נוסעמ 5ס0יר יס 06 ונ0ערכ, וחזר כרוכ. סג0ערכ טרסט ספק שאלה:לח.
 1ספק"ספק6

 - דאורייתא איסורי שאר או בספק-טרפה - דלעיל, הדינים בכי :תשובה
 מרובה, בהפסד אפילו בטל, דאינו הוא דהדין שםאשתבאר

 בהם מהני ולא אחת בבת התערובות כל את לאכול רוצה אינו אםואפילו
 כשיש משא"כ איסור, של בגופו הוי הראשון דהספק מטעם זהוספק-ספקא,

 שנתערב טרפה דהספק דידן בנדון כמו הראשון, הספק מלבד ספקותב'
 ע"י להתיר דיש הדי4 בזה פעם, עוד ונתערב חזר ברוב, הראשונהבפעם

 פא( תורה. באיסור אפילוספק-ספקא

 2 6יסור ח,ק0 לו סיס כוכר ספקיספק6 לרון יט 06 : שאיהלנז.

 שיש דדבי דעת, והחות כה4 והמנחת והשיך, הט"ז, דשת א( :*זשובה
 הרי גמורן ספקיספקא בו שיש אעפ"י איסור, חזקתלו

 איסור* חזקת על אותו מעפידין אנו הראשון דבספק כיון שהרי אמור,זה
 בשחיטה, ספק לה שאירע בהמה ולפיכך, , אחד ספק אלא כאן איןא*כ

 אם ספק בה ויש חתיכה נמצאה ואח"ב בחד, חד בשר חתיכתונתערבה
 ספק* כאן דיש אע"ב בשחיטה, ספק לה שאירע מזו או כשרה מבהמההיא

 הוח, בשתיטה שהספק ממש איסור חזקמ כאן ויש הואיל מ9מןספקא,
 איסור בחזקת בחייה דבהמה השחיטה בענין ג"כ היא לאיסוריהחזקה

עומדת

 ההלכהמקור
 שס4 פא( הי נפש מ( ש-ךיפ(
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 ולבןן החזקה, את סותר דהספק"טפקא כיון ספק-ס*קא, וא אין8ופדת,
 היא אם בטלה, אינה ברוב, אח"כ החתיכה נתערבה אם דחפילו8דין,
 כספק דינו ספקיספקא, נחשב שאינו מקום דכי להתכבד, הראוי'חתיכה

 שנתערב.איטור
 איסור. חזקת נגד אף במפק*ספקא להקל הדשן הפרי ודעתב4
 6חר. נענין ;גיסס 6יגס ל6יסוי וסחזקס ססספק*ספר4 כמקוס : שאלהכב

 ? לסטיר ספק-ספק6 מסני ל6 6ז גס06

 והחזקה דהמפקות היכא היינו, מסש, איסור חזקת שאין במקום :תשובה
 הגף, נשבר אם ספק או דרוסה, ספק כגון, אחד, בעניןאינן

 של לאיסור והחזקה אבדים, טרפת בענין הוא דהספק-ספקא בזה,וכיוצא
 להספק* שייכת אינה - עומדת" איסור בהזקת בחייה ד.בהמה -שה*טה
 מורים הכל בזה, עומדת, דרוסה בחזקת לאו בהמה ואדרבא,ספקא,

 לענין או איברים וטרפת דרוסה דלענין להתיר, ספק-ספקאדאמרינן
 8ב( איסור. חזקת שום להדבד איןתערובותן

 כמזקת ט" ו6ז ככלס, סו6 ניקג ;63ס - סוסט כגקיכת ספק . שאלהמא.
 ז ספק"ם5ק6 כזס מסל 06 - זכומ ס6.גו6יסור

 אינו הספק דאם ברוך, אמרי והגהות דעת, החות דעת א( :תשובה
4

 אף הושט ניקב ספק כגון, ממש, המכשירבמעשה
 איסור בחזקת הוא ואז נבלה הוי ניקב דאם דאף שחיטה, בסקוםשלא
 דמהני אמרינן הסכשיר, במונשה הספק שאין כית ס"ם, נשחט,שאינו

ספק-ספקא.
 הוא אם ספק-ספקא, מהני הושט, ניקב דבספק מגדים, הפרי ידעתב4

 שחיטה. במקוםדוקא
 06 ס6ף ספקוח, ג' כו 1.ס ממס, 6יסור חזקט לו סיס ונר : שאלהסב.

 נזר מסכי 06 ספקומ, סל עוי י;~1 6יסור חזקח טליטנווד
 ? לסמירספק-ספק6

 בו ויש סמש, איסור חזקת לו שיש דדבר הש"ך, דעת א4 :תשובה
 בשחיטה ספק לה שאירע זו שבבהמה כגון, פפקות,ג'

 היינו, גסכיה פגימה ספק שחיסה אחר שנמצא עי"ז ספק-פפקא*ש
 דגכמ ומדינא בצפורן, שתחגור כדי בה ה" ולא שהיא, כל דקה*גימה
 כל ועל דהיאן כל בפגימה אשילו מחסרינן דחנן אלא פגימה, ההיא

 אין שמא לומר דיש א', : ספק-ספקא בזה ויש הוא פגימה פפק,8נים
 נ8גמה, במפדקת שמא פגימה, שהיא לומר תמצא ואם ובן, פגימה,ואמ

 נפלה אם ראינו ולא קשה, קרקע קל שהיטה לאחר הפכין גפיה אפוכן
על

 ההלכהסקיר
 רעת. והות ש-ך.מכ(
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 ואחיכ לעיל כנזכר ספק"ספקא, והוי מספקא, מטרפינן דאנן חודה,על

 שחיטהן הספק של שלה איסור חזקת על החתיכה תעמוד אם דאףספקא, ספק- דמהני אמרינן, בזה, ספקות, ג' דהוי זו, מבהמה חתיכהנתערבה
 חזקת לך שאין איסור מודאי חמור זה יהא ולא ספקות, שני ישעדיין

 ספקיספקא. מטעם מותר ומ"מ מזו, גדולהאיסור
 ספקות ג' שיש דאף יעקב, והמנחת כהן, והמנחת הט"ז, ודעתב4

 חזקת לה שה" דכיון אסורה, מ"מ אימור, חזקת לו שישבהדבר
 החזקה, את מותרים דהספקות וכיון בשחיטה ספק היינו ממש,איסור
 המפקי את ממלקת החזקה מוף סוף תלתא, לי ומה ספקות תרי לימה

ספקא.
 מסג. 05 מכסיהר, יותר כס8יסור לתלות טיס כמקוס : שאיהכפג.

 1ספק8 ספק-

 דהאיסור היכא דוקא אלא מפקיספקא, אמרינן יא :תשובה
 בהאיסור לתלות שיש במקום אבל לתלות, שויס הםוההיתר

 מפק-מפקא4 זה אין מההיתר, יותר שכיח האיסור אם או מבהיתרןטפי
 "ג( דרבנן. במפק הדיןוכן

 נוסגי 06 ל6יסור, ספק-סכק6 נס פמו סיס לסיתר ספק-ספק8 : שאלהמד.
 ? לסיחר סספק-ספק6כזס

 שאדן במקום דוקא היינו להקלן בספקיספקא דאזלינן הא :תשובה
 השני עם ביחד יש אם אבל לאיסורא, מפק-ספקאגם

 לאחר פגומה סכין מצאו כגון, לאיסור, ספקות שני גם להיתרספקות
 נפגמה, המפרקת בעצם שמא 2 להיתר ספק-ספקא בזה דיששחיטה,
 של בתרא במיעוט שמא המפרקת, בעצם נפגמה שלא לומר תמצאואם
 שני ג"כ יש להיתר, אלה ספקות השני עם ביחד אבל נפגסה,סימן

 נפגמה לא לומר תמצא ואם נפגמה, בעור ספק : לההמידספקות
 להקל אין גונא בכהאי נפגמה, הסימנים של קמא במיעוט שמא מ"מבעור,

 פד( ספק-ספקא.עשי
 ' ספק-ספק6 לעגין תסגי יןיעס חסרון ספק 06 : שאיהמה.

 טפק לענין לא כלל, הוא ספק לאו ידיעה חסרון ספק :תשובה
 ה" חכפ היי דאילו ספק-ספקא, לענין ולאאחד

 אם בקדרה לשער שצריך כגון, לצרף, אפשר אי שוטים ודעתיודע,
 ואין לפנינו, היא האיסור עם והקדרה האיסור, כנגד ששיםיש
 לששר4 ביכולתו הי' דהחבם כלל ספק זה אין לשער, יודעיםאנו

 בנל וכן ו מרובה בהפסד לא אם לספק, נחשב זה איןויפיכך
המקופת

 ההלכהטקור
 ואחרוגיסנ שב* מד( ש-ר0ג(



 2,7 קמר ר*%בףץ מפק*מפקא ייניכור
 בקיאין אנו שאין יומר הדרך את עלינו סגרו שהפוסקיםהמקופות
 א"כ כזה, מעשה לעשות רשאי אינו המובהק ההכם ואפילובבדיקה,

 מה( לספק. נחשבממילא

 ע"י ס6יסור 6ת )כ/-ר 5פסר  5גל  גמור, ספק-ספק6 טיס נתקוס : שאלהמו.
 1 )כווק ת'וכ כזס יס 06כויקס,

 ותורת והט"זן והרם"א, והראב"ר, הרשב"א, דעת א( :תשובה
 בריקה, ע"י האיסור את לברר דאפשר דהיכאהשלמים,

 או שחיטה, לאהר או שחיטה קודם אס וספק לגוף, סמוך הגף נשברכגון,
 אם דוקא וזהו , לברר חיוב בזה יש בזה, וכיוצא בדרומה,ספקיספקא

  מפק, שום לנו ישאר לא הברור דאחר באופן, הספקות, שני לברראפשר
 מו( לברר. צריך אין אמור, דממילא רק ספק לנו ישאר אםאבל

 עא האימור את לברר שיש במקוס ראפילו חדש, והפרי הש"ך, ודעתב4
 הפמד ואין לפנינו כשהתערובות אלא כלל, לבדוק צריך איןבדיקה,
 לההמיר. אין הכי בלאו אבל לבדוק, יש אזבדבר

 צריך איו בדאורייתא אף הספקיספקא, עם איסור הזקת ישואםג(
 מז(לברר.

 וצריך בדיקה, היוב עליו חל בקל, לברר יש אם דלקולא, דרבנן וספקד(
 מ"( שאלה. ע"י או בדיקה עיילברר

 נויגייסו, כהר ס)כח5 6יתמר ו)6 ררכוות6, פ)ונת6 ד5יכ5 סיכ5 : שאלהמז.
 ? )ספק זס )5רף גוכ) 06 וננונין, כחכמס סויס ססוסגיסס

 ובדרבנן איסור, ספק הוי דרבוותא, פלוגתא דאיכא היכארצשוגה:
 ; דאורייהא ספקא ככל לחומרא, ובדאורייתא לקולאאזלינן

 דפלוגחא, סשק בלי ספק יש אם מ"מ, לחומרא, אזלינן דבדאורייתאואע"ג
 וב', דמתיר, כמאן היכה שמא א', : ספק-ספקא מטעםמתירין
 והא ז סשק עוד כאן יש הרי דאוסר, כמאן לומר תמצאואם

 אחד שכל דוקא, היינו גדול, ספק הוי דפלוגתא דספקאדאמרינן
 בדבר, נסתפקו בעצמם הם אם אבל -, לאיסור וזה להיתר זה - דעתוסברר
 מרובה* בהפסד ום'מן , חכמה חסרון ספק מקרי זה דכל ספק סקרי לאאז

 גספק לא להקל, אין מרוכה הפסד בא*ן אבל ל:פק-ספקא, מצטרפיםלפעמים
 פם בדאוריית4 וכ"ש דרבנןא'

שאלה

 ההלכהמקור
 מנד'ס. פריסח( מגדים. "יי הק ש"י,מה(
 יהוהק להם בית ושיין שוד, לבושי מט( והנרע'א. דעה4 ההות כיהודא, עיעטו(
 יעקנ. וטנחה בידודאנ מיעט4
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 ורטום5נ יפלונח6 כספק6 6ליס כמפסס ימף סא6 06 : ש1לה8ש

 1 ל6 16 לספק-ספק6,ומלטרף

 שיש - גדול ספק דהוא דרבוותא, דפלוגתא בספקא דיקא ח4 :תשובה
 דמצטרף דאמרינן הוח - דמתיר כמאן גדול באילןלתלות

 לכולי דאסור דאורייתא, באיסור המעשה דגוף בספק אבללספק*ספקא
 י18י בידהג ספק"ספקא לעשות דאין ספק-ספקא, ע"י להתיר איןשלמאן

 נ( איסור.כמבטל

 06 6פסיס6, דל6 ככי6 16 דרכוות6, פלוגת6 סל 3ספק*ססק6 : שאלהספ.
 9 6חזקס ד6וקמיגן 15מר6פסר

 דבשביל אחזקה', "אוקמא לומר שייך לא כזה בספקיספקא :תשובה
 נא( הדין. ישתנה לאהחזקה

 לוכ גגו טפק*מפק5 מסגי 06 :שאלהג.
 הוא הרוב ואם ספקשספקאע מהני לא התורה מן הוא הרוב אם :תשובה

 נב4 עדיף, הספק-ספקא אזמדרבנן,
 1 חזקות 3' כמקו0 ססק"ספק6 מסגי 06 : שאיה4א.

 נראה ט"ס כתובות אחרון )בקונטרוס יהושע הפני דעת א4 :תשובה
יאיסור.

 ספק*ספקא הפתירין לדעת אף עיון", ב"צריך הניח מגדים והפריב4
 חזקה.במקום

 עיון". "צריך ג"כ חזקה, נגדו יש ספק שלכל כזה ובספק-ספקאנ(
 מ( עיון. ג"כ צריך - עדיף מהם איזה - חזקות וב' רובא וכן,ד4

 1 לשל5" דרכגן ד.ספק6 5מרינן מתירין" לו סיס כ"רכר נס 06 : שאלהנב

 זולת לקולא", דרבנן "ספקא אמרינן לא מתיריןע לו שיש ב"דבר :ועשובה
 מתירק=, לו שיש =דבר דהוי אעפ"י בספקו, שהקילו עייובגבי

 מ"ה4 )דף שהוציחוהו מי בפרקכדאיתא
 יותר 15 נ' ע'י לסתיל יכוליס 05 ספיקי, 3תרי גיתר ס~כו ן3ר : שאלהננ

 2ספקות

 לטהר, ל" הוי א4 בספק אף הדין דמן דבמידי שאמרינן, נשם :תשובה
 כן במו ספקות, בשני אפילו לטהר אין אז מססאין,ואעפי"כ

 ספקוהע בג' אפילו משתרי דלא ג"כ אכרינן ספקות, בשני משתרי דלחבסידי
 המבוארים והתנאים האופנים פי על לא אם שלשה לי ומה ספקות שני לידמה

 נד( הקודמות. בשאלות-ותשובותלעיל
שאלה

 ---- =-ך-----

 ההלכהכקור
 מנריפ "ויג( ארים פרי ועיע קקג 18ח8
 חדש פרינד( סגרים שרימו(
 שמ.גב(



שאיהנד.
תשובה

 שאלהנה.

חשובה

 שאיהוו,
תשובה

 249 קצה המבוץ ם8ק"ט98א יעיכח4

 מ6ין נפקוס לסכמ, 16 לסנן מסמ ס% 16 ר*ושל תזנץע06
 1 לר.נח לי לסגן חזקססוס

 שום יהבת או יהבן דחין דחף אטרינ4 חזקהבענין
 לקךיח בין להבת, או להבן מהני האם או האב חזקת סשםחזקה,
 גה( לחומרח.ובין

 ניויס לעסומ לגו מומר 06 5חר, ספק רק לפגיט ס6יןגמקוס
 ? ספקוממני
 ספיקי תרי בידים עבדינן לא ספקא, חדא אלא גבן ייכאאי

 גסלהתיר.
 06 סמג', סמפק 5מ סומר מסספק-ספק5 6מו מ0פקנמקוס
 1 ססק*ספק6 זסמקרי

 דביו, את סותר א' וטפק להקל, ספק*ספקא דאיכאהיכא
 במס' דשנינן הא כגון, להחמיר בשניהם דהולכים הוחןהדין

 לאו או ה8 %ד אם הפילה, מה ידוע ואין שהפילה, אשה ע"א4 )כשטנדה
 ויכך יפים, ז' הף בזכר טומאה ימי כלומר, ולנדה, %נקכה לזכרתשב
 כפלים טהרה ויסי מבוכר, כפלים הם בנקבה טומאה וימי ימיסן ל"גסהרה
 טהרה וימי דנקבה טומאח ימי תשב הפילה, מה ידוע אין אם ולפיכףסבזכרן
 בעלי רבותינו וביארו כנדה4 תה" אלה בימים דם תראה אם ובו"ב!,דזכרע
 אין שמא ספק, : ספק*ספקא יש דנקבה טומאה ימי דלענק דאייג"תוס"
 דלענין כיון מ"מ זכר, ה" שמא ולד, הה לומר תמצא ואם כלל, ולדכאנ
 שמא ולדן לומר תמצא ואם ולד, אינו שמא להיפך, יה" טהרהיסי
 ספק* בזה אסרינן לא ולכן, אהדדה דסתרי קולי תרי והוי נקבהןהיתה

ספקא.
 זס 5מ זס סומריס 5גל זס, 6מ זס סומריס 6יגס 5חל גססק 06 : ו8אלהנ4 נ"

 1 ספק*ספק5 זס מקרי 06 ססגי,נספק

 בספק זה את זה סותרים שאינם שבספקיספקא ספקות שני א( :תשהצה
 מקרי לא דסתרי, תרתי הוי השני הספק כנגד אבלאחדן

 מתיבמוע ולא חולצת אשתו ומת, אשה שקידש טומטום כגו4ספק-ספקא,
 אם אבל זכר, הוא אם ואפילו נקבה, ספק זכר ספק הוא ס שטומטי81ני
 הל8 והשתאן ן סזיבמת ולא חולצת לא חשתו אז *מלידה(, חסה טריס18א

 נקבה, הוא הסומטום שמא א', ספקא: ססק מטעם להתיבם לאשתוא8שר
 חמה4 טריס אינו שמא זכר, לומר תמצא ואם כלום, בהקדושין אין81*כ,

 הוא שמא : זה ספק-ספקח מטעם לשוק מותרת גם וכן ביבומןוסותרת
 משום ליתאן זה אבל חמה, סריס הוא שמא זכר, לומר תמצא ואם*קגה,

דנורינן

 ההלכהסקור
 יעקג. גמנחת עיע ו( שם ע( חרש *רימ(
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 נפשך ממה ואז, להיבם, ותנשא בעלה, וימות לשוק תנשא ש88דנזיינן
 הוא ואם באיסור, לשוק נשאה הלא חמה, סריס אינו דאם קעבדה,איסורא
 אינם אחר שבספק אעפ"י ולפיכך, באיסוד, ליבם נשאה הלא חמיעסריס

 מותרת אשתו הלא נקבה, באמת הוא הטומטום דבאם זה, את זהסותרים
 אמרינן לא דסתרי, תרתי הוי חמה סריס ספק שנגד כיק מ"מ, וליבם,לשוק

 נקספק-ספקא.

 טומטום כגון, הכי, אמרינן נמי גופים בשני הדין דהוא שאומר, מי וישב4
 דשמא מתיבמות, ולא חולצות דהנשים הוא, הדין ומת, נשים, ב' לושיש
 דניזול אמרינן לא צרתה, קודם לשוק מהן אחת נשאה ואם סריס,ים?א
 נקבה שמא נאמר דמתחלה היינו, ספק-ספקא, מטעם לקולא והכא לקולאהכא
 ואח"כ לשוק, תנשא שפיר וא"כ הוא, סריס שמא זכר, לומר תמצא ואםהיא,
 לומר תמצא ואם נקבה, ספק : ספק-ספקא מטעם תתיבם שהשני' נ"כנאמר
 בתרווייהר אזלינן אלא אמרינן לא וה אבל סריס, ימצא לא שמאזכר.

 נט( גופים. בשני שהוא אעפשי אהדדי, דסותרים כיוןלהחמיר,

 דרנגן, כ6יסור דיכו 06 מסיגי, 5מסס ס5כס סס61 6יס1ר סל ספק : שאלהנח*
 2 ד16ריית6 כ6יסור16

 כמידי דינו מסיני, למשה הלכה שהוא דבר דכל אומרים, יש א( :תשובה
 לקולא. וספקודרבנן,

 בערלה רק להחמיר וספקו כדאורייתא, דדינו וסוברים, חולקיםוישב(
 ס( מותר.ספקה

 ס61 סתורס מן 16 ל,חומר6, ס61 סתורס מן 06 ו16ריית6, ספק5 : שאלהנט.
 ? 5ח1מר6 ס61 מדרננן 1רקלק551,

 דאורייתא ד"ספקא דאמרינן דהא והראב"ד, הרמב"ם דעת א( :תטובה
 כל התורה מן אבל בוה, החמירו שהחכמים היינו,לחומרא",

 איסורא. דאתחזק ב0קום לבד לקולא, הואספק
 מדאורייתח לחומרא*, דאורייתא ד"ספקא דאמרינן דהא הרשב"א,ודעתב(

 דאסור.הוא
 הרמב"ם. כדעת מרבבה והדגול חדש הפרידעתג(
 עיקר. וכן הרשב"ח כדעת הכריע מנדיםוהפריד(
 61ה"כ %'סור, כגך ס' 1יס דרנגן, 6יסור סי' 1נתוכן כי5יס, כס5ו : שאלהם.

 2 6הת 6חת כף, מס סני5יס 6תס51י6ו

 של חביצה את הוציא שמא דחיישינן אסורות, הביצים כל א( :תשובה
 ציזרת ושוב הכף, נאסרה וא*כ ראשונה, דרבנןהאיסור

 דרבנן ספק מטעם להקל תלינן ויא 1 האחדות הביצים כל את ואוסרתהכף
ולומר

 ההלבהמקור
 אי-4. שרי יעיין ש8, פ( יעקכ סנחת נמ( סהוי-ט. בשם מייס יי1(
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 איסור ודאי נידע שכבר דכיון אמרינן, לא זה באהרונה, יצא שהאיסורוישר
 דכל דאורייתא, איסור לספק דרבנן ספק בין תו להלק אין אהת,פעם

 תקנו. דאורייתא כעין רבנןדתקון
 וכן לקולאש, דרבנן "ספקא אמרינן ענין דבכל ואומר, שהולק מיוישב(

 סא( עיקר.נראה

 06 כנת', 6פסיט 65 16 כ.היקו", כנמר6 סכס6ר דדיג6ססקח
 2 ספקיסכק6 מזס לעסוה6ססל

 אין בנכף, אפשיט דלא מה או' ב"תיקו", בגם' שנשארכל
 בספקא ספיקי ותלת תרי דאיכא ואף ספק-ספקא, מזהלעשות
 סג( להומרא. ואזלינן דמיא, כהדא כולהודדינא,

 מקרי 06 לסקל, והך לסתמיר  לרויס סרי  ר5יכ5סיכ6
 ' ספקזס
 סג( ספק. מקרי לאזה

 זט 05 ד6וריית6, ספיקי וכהרי דר3גן, ספק6 3חך ומקיליגןס6
 1 לכתח5ס נס 16 כדיעכר,ווק6

 חייט בדאורייתאן ספיקי ותרי בדרבנן ספקא הר שרינןכי
 סד( לכההלה.אפילו

 ז ספק-ספק6 ע"י ממון נס מו5י6יס05
 כרובאע דהוי משום הוא, הספק-ספקא טעם ענין דכלכיון
 השני והספק למהצה, מהצה הוא הראשון שבספקמפני

 בממון הולכים ד"אין דקי"ל והואיל כרוב, הויולפישז
 דספק- דס"ל למאן ואף , בספק-ספקא הדין הוא מש"ה, הרוב",אהר
 דברוב לומר, יש ברמ. , עדיפא ממון הזקת מ"מ סרוב, עדיףספקא

יכ~
 שייך לא בסשקיספקא אבי המיעוט, מן שאני לי קים : לומר הטהזק

 ממט דמוציאים מקום, בשום מצינו לא ומים, ברור, מיעוט שישלומר
 ס8( ספק-ספקא.ע"י

 ספק-ספק6 מין ככל ולסזרות לדון מורס, לכ5 סרסות גתונס 06 : שאלהסהע
 וגום6י ערוך גס5חן כזכרו כ65 ג6ותס 6ף ס6לס, ג5יאסי6רט
 ?כ5יו

 מבי ורהבים עמוקים ספק-ספקא דדיני הש"ךן דעת א4 :וצשובה
 זה של רענינו וכיון רבים, וענינים כללים בהם וישים,

 ל% אין ע"כ לזה, זה בין להפריש יש קל ובדבר זה, של כענינואינו
לביית

===-; = = = :
 ההלכ:מקור

 כהרא"אע ייא שם,0ד( *קג ט"תא(
 אחרו:שסה, הדש. פריסב(

 ששגטג(

 : טאלהמא.

 :תשובה

 : שאלהמב,

 :תשובה
 שאלהסכ.

 :תשונה

 : שאלהמד.
 :תשובה

 לרוב,מכריעו
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דומבחן מפק4ם8ק"

 דגרע סחיך דבר ללמוד להקל, דרבנן ספק חו ספק-ספקא, שוםלברות
 שיש או  ממוג להם הדומה או במקומו, א' כל המפורשים אותם יאאס

 עיון. רוב אחר וה וגם להתיר,צדדים
 להתיר שסומכים אחרונים במקצת ראיתי "וכבר : חדש הפרי וכתבב(

 בספקותיהם ואין ומסברתם, מלבם שבודים בספקות דאורייתאאיסור
 דלא היכי כי דספיקי, מילי בהני מורה כל יזהר ולפיכך, ממשות,שום

 דתקנו דכל דרבנן, בספקות הדין והוא , דאורייתא* באיסורלפגוע
 %( תקנו. דאורייתא כעיןרבנן

 טפקי שערי בפנינו נעל הש"ך הרב "הנה : כתב ופלתי הכרתיאבלב(
 לרבותינו ראיתי ולא בבירא, ספק-ספקא דין נפל לפי"ז,ספקא,
 דאורייתא דספקא שהעליתי ולפי ספק-ספקא, דיני מלדון יריהםשמשכו
 של להתיר הוא ספק-ספקא של הענין כי וא"כ* מדרבבד אלא אסוראינו

 של דעת דעתנו על וסמכינן האי, כולי מחמירין אנו חין ולפיכךדרבנן,
 שמים". לשם הכונה שתהי' ובלבדתורה,

יא*5מ84_4--
 קיא. ןמףמ

- קולות סתי : שאלה4נ  כ4 ו)פניויע - 6יכער ס5 61מת סיחר ס) חחת 

 6)ו גפ)ו - 6יסור ס) 61מת סיתר סל 5מת -תתיכות
 ז 6)ולתוך

 שוממ כנון דרבק, מאיסורי היא איסור של החתיכה אם .השובה
 לו שיש איסור ואפילו עכו"ם, של גבינה או ניד,של

 וההיתר האיסור, לתוך נפל דהאיסור לומר ת~ין אנו בדאורייתאיעיקר
 האיסור, על רבה אינו שבקדרה ההיתר אם ואפילו ההיתר,לתוך
 הוא, דרבנן דספקא משום בשוה שוה שיה" ובלבד מותרמ"ם

 ח(ולקולא.

 )כעך ר*6יסור )ומר 6ט סו)ין :המוריס, מססו כ6ימורי נס 06 : שאלהב.
 ז סיתר" לתוך וסיהו גפ)6יסור

 ובחאערי דעת והחות יוסף, הנמוקי בשם הש"ך יעת א :תשובה
 באיפור אפייו אומר*, "שאני אמרינן לא החטריםמשהו
 דוקא. רוב  בעינן דאזדרבנן,

ודשת

 ההלסהסקור
 יווך4נ יהם בית%(

- -
 הושג-4נ כשמ וש'ר מהבמא(
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 אומר48 *שאני אמרינן משהו באיסורי דאפילו חדש הפרי  ודעתב4

 למיך ד"איסור לומר תולין אין ודאי מתיריןן לו שיש בקדברטיהוג(
 ב( היתר8. לתוך והיתר נפ1איסור

 קר,התיכומ כין נזס ח5וק 6ין 06 6ותר", .ס6ר ו6מרינן נמשס : שאלה2*
 1 גדו5ות 16 קטגו0סן

 איפור לתוך איסור אומר "שאני דאמרינן היכא כל א( עתשובה
 בין בזה חלוק שום אין היתר-, למוך והיתרנפל

 אמרינן אופן דבכל -, להתכבד הראויות - גדולות או קטנותשהחתיכות
 ג( דרבנן. איסור רק דזהו כיון אומרש,"שחני

 מרובה אחת או שות, הקדרות שתי שהיו בין בזה, חלוק אין כןובמוצ(
 דאורייתא באיסור ואפילו מהשני, יותר חמור איסור אומהשנית,

 וההיתר האיסור לתוך נפל דהאיסור תולין אנו בכלם דרבנן,ושיעור
 ד4 ההיתר.לתוך

 כ' ולפרסן - 6יסור 50 ו6חת סיתר 50 5חת - קדרות סתי : שאלהר,
- 6יסור 50 ו6מת סיתר ס5 6חת -חתיכות  5תוך 56ו ונפ5ו 

 ז 5קו65 10לין נ"ם גס 06 ססיתי, ע5 מרונס סף ס6יסור 6ג5~ו,
 ההיתר אין אם אפילו אומר' ששאני מטעם להקל דתולין הא :יעשובה

 מרובה אינו האיסור גם אם דוקא, זהו האיסור, עלמרובה

 אמרינן* ולא , להקל תולין אין ההיתר, על רבה האיסור אם חבל ההיתר,עי
 שום אין תו א"כ, האיסור, של בקדרה נפל דהאיסור דתלינןדהואיל
 מעט בחימור יש אם לן איכפת מה ולפי8ז, היתר, של בקדרה כללציסור
 הוא והטעם 1 להקל תולין אנו אין כך כל דמ*בע ליתא, זה אבל הרבה,או

 שאף הפחות לכל בעינן וא"כ בעלמא, ותליה אומדנא אלא זה, אין באסתדהא
 ביותר תולין אין ולפיכך, איסור, ככולו יהא לא לההיתר האיסור נפלאם

 ה( מחצהי עלממחצה

 סיתר 50 "חת - חתיכות ג' ו5פג" סיתל, ס5 6חת קדרס : שאלה21
 5סקררס סחתיכית מ0תי 6מת חתיכס וגפ5ס - 6יסור 50ו6חח

 סיתר ס5 לצ 5יסור, ס5 06 5קורס, גפ5ס חתוס 6.זו ידוע 61ין סיתר50
 היתר של דהחתיכה ואמרינן, להקל, תולין אנו בזה נם א( :ועשובה

 האיסור, על מרובה ההיתר אין אם ואפילו להקררהנפלה
 משום אומר", "שאני בזה אמרינן מ"ש להתכבד, ראויות הן חתיכות הבעם
 החתיכות כששתי ודוקא ז מדרבנן רק ג*כ הוא בטל שאינו אשובדדבר
 -, איסור של ואיזו היתר של איזו - נפילתן קודם עצמן בפני ניכרותהיו

ואחר
--  _ג_____ ===_-

= נ = ן ך

 ההלכהסקור
 ייה הנשקי :ום שיךד( אלתנ סת4פ(
 ואחרו:ים מהברח( שייי9
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וקכחמחי

 חפ אבל להקל אנו דתולין הדין, אז להכירןי אפשר אי הנפילהתחר
 אתחזק לה הוי בחד חד שנתערבו כיון הרי מקודם, ניכרות היו יאהחתיכות
 דרבנז אספקא תו בזה אמרינן ולא האיסור, כגוף הוי אחת וכלאיסורא,
 נמי דנהי קדרות, ושתי התיכות דשתי הראשון בהדין דבשלמא )לקולא"
 סוף סוף מ"כע אבל האיסור, כגוף ג"כ הוי אחת כל תחלה, נתערבודאם
 שנפלה האתיכה על דנין וכשאנו איסור של אחת חתיכה רק כאן איןהרי

 או האסורה, היא שזו יאיסור שנפלה החתיכה ועל הכשרה, היא שזולהיתר
 להיות, אפשר אי איסור טל רשתיהן האיסור, נוף שנסתלק בהכרחהלא

 היו מאילו יותר חמורה תהא ולא היתר של הקדרה מותרת שפירולפיכך,
 להקלן דתלינן לקמן אמרינן דג"כ קדרות ושתי איסור של אחת חתיכהכאן

 באיסור הוחזקו החתיכות ושתי כשרה אחת וקדרה חתיכות בשתיאבל
 אין הטנ" החתיכה דעל להקדרה, נפלה מהן ואחת בחד חר שנתערבומשום
 הוחזקה והלא להתיר, אפשר איך א"כ נפלה, שלא כיון כלל דניןאנו

 הוחזקו ולא מקודם, ניכרות החתיכות שהיו דמיירי ודאי, אלאבחיסור
באיסור.

 מינה נפקא מאי אסור, הוא איסורא דבאתחזק נאמר דבאם לשאל,ואין
 ניכרות, החתיכות היו אם אפילו שהרי לא, או ניכרות היו החתיכות אםבין
 סזב של אחת - חתיכות משתי אכל אחר דבאם איסורא, אתחזק מקריג"כ
 דהא אינו זה אבל ש תלוי אשם דחייב הוא הדין הלא - שומן שלואחת
 ידע הוי דאי בברור אז ירע לא ובודאי האכילה, שעת על דנין אנוהתם
 או ובאם הנפילה, שקודם הרנע על דנין אנו הכא, אבל תלוי, אשם כאןאין

 י( איסורא. אתחזק מקרי כבר ניכרות, היולא
 היו ולא נפילתן קודם החתיכות בנתערבו דאף וסוברים, חולקים יש אבלב(

 נפלה היתר של דהחתיכה ואמרינן, להקל תולין ג"כ מקודם,ניכרות
 ז( לקולא-1 דרבנן עספקא אמרינן איסורא באתחזק דנםלהקדרה,

 61חת סי5ר ס5 5חס - חסו1ס כ' 1לפגי' סימר, ק5 5חס :.קירס שאלה1.
- 6יס1רמל  ס5 5סקורט סחסעמס נוססי 5הס חסיכס 1גפ5ס 

 ססיסר, ש מרוגק סי' ס5יפי 36ל 5קירסן גפלס ססיגס 6'יו יו1ע 61יןסיסר,
 ? לסקל פ1לין נ,ס נס05

 אחח - חתיכות ושתי כשרה, אחת דבקדרה הש"ך, דעת א( :ועשובה
 נפל לא שהאיסור לומר, שיש -, איסור של ואחת היתרשל

 ; ההיתר על רבה האיסור אם אפילו להקל דתולין הוא, הדין להקררה,כלל
 נפל, ודאי דהאיסור - חתיכות ושתי קדרות דשתי - הראשון בדיןדבשלמא

 כל דעל דכיון אמרינג לההיתר, ויא להאיסור שנפל לומר תויין שאנואלא
פנים

_נננ=ננ4

 ההלכהמקור
 אימי התס*שת ה*וע"א, מגדיפ4 *רי ופלתי, כרתי חדוו, פרי 1( חשחרוניפ. וש-ך, מחגר,ק
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 אבל מבההיתין יותר בה48סור יהי' שלא עריך נפל, ודאי האיסור*נים
 ההיתר. על רבה האיסור אם לן איכפת מה דידן,בנדון

 כשרה אחת בקדרה אפילו סוף, דסוף והדריעוה, ופלתי, הכרתיודעתב(
 ואפשר להקל, תולין שאנו בעלמא השערה אלא זאת אין חתיכות,ושתי

 נפל האיסור אם וצאף הפחות, לכל בעינן ולפיכך, כן, אינו דהאמתהוא
 לדינא. עיקר נראה וכן איסור. ככולו יהא לאלההיתר

 חתיכס ו5פגיסן - 6יסור ס5 ו6חת סית/ף ס5 6חת - קורות סתי : שאלהן.
 י סטתיכס גפ5ס מסן 65יזו יוופ 51ין ור3נן, 6יסור ס65חת

 איסור של האחת שהחתיכה ואמרינן להקל תויין בזה גם :תשובה
 אינה מהקדרות אחת אם ואפילו איסור, של להקדרהנפלה
 ט בה. תולין הכי אפילו מספק, או מררבנן אלאאסורה

 ו5פלסן - 6יסור ס5 ו6חס סיתר ס5 6תת - קורוח ססי : שאלהד2
 מסחי 65חת סחתיכס תפ5ס ורכגן, 6יסור ס5 6חחסתיכס

 כ~ס גס 06 ססיסר, פ5 מרו3ס סי' וס6יסור כפ5ס, 65י~ס יך:פ 61יןסקורוח,
 ז 5סק5תו5ין

 האיסור אם אחת, והתיכה קדרות דבב' הששך, דעת א( :ועטובה
 שהאיסור דאף - שפיר לה ומשכחת מההיתר, מרובהה"

 בח יש אם ולראות היתר בקדרת לברוק אפשר אי ואעפי"כ הרוב,הוח
 האיסור נפילת ע"ר ירע שמקורם כגון, - בתחלה שהי' משיעורפורף

 5 הפעם רק בה נשאר ולא מהקדרה, האיסור את סלקו אח"כ אבלבקדרה,
 בהקדרה שהתבשיל או ; נשפך קררה מאיזו ידוע ואין דנשפך,או

 ראה לא שבעעמו או 1 השייור על לעמוד אפשר ואי הרבה,נצטמק
 וכיט מההיתר, מרובה ה" שהאיסור אחר מאום ששמע אלא מקורם,כלל
ן חתיכות כמה היתר בקדרת שמעא בשעה - עכשו כלל ראה לאשהוא -  

 האיסור שע"י חו כן, ה" לכן קודם גם אם לדעת לו אפשר אי אז"לא
 קטנוחע להאיכות נחתכו ואחעכ גדולות, חתיכות היו שמקודם או 1נתוסף
 אשפא היתר: בקררת ולברוק הדבר על לעמוד אפשר שאיוממילא,

 דמי ולא ; להקל תולין ראין בזה.הדין, הרוב, הוח שהאיסורזידעינן
 נפל דלא לומר יש דהתם חתיכותו ושתי היתר של אחת דקדרהלהדין

 ט( להקדרה. האיסורכלל
 רבה האיסור אם אפילו אחת, וחתיכה קדרות בב' דאפילו הראוהודעתב(

 לקולא8. דרבנן ד"ספקא דקי"ל משום להקל, תולין נמי ההיתר,על

 ספק, סוס סי' 65 מליין סט5יס.ת 31קירס -, קדרוחמסג' - קורות ממחי 65חח ורכגן 6יסור ונפ5 סיחר, סכ קלרוח י : ,שאלהנפ.
61ח*כ

 ההלכהמקור
 ופלתי. וכרתי חדש, פרי פ"ו, עיין פ( יעת. וחהן 8'ו ועיין מהגה"(
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 ?סר6סיגות מס"י *עע יוצ5 ס5יסיס נקידס ספק וט5ד וינ* 6עצל ג% שנ61ינ

 מותרת. הג* והקדרה אסורות, ודאי הראשונות הקדרות שתי :יעשובה
 אך 5 כבר שנאסרו הקדרות בב' האיסור את דתוליןפשום

 בדבר, עיון צריך השני, הספק שנולד אחר עד הראשון הספק נודע לאאם
 ק להקל. יש מרובהובהפסר

 15 סיס 6ימי 50 61מם גמור, סיתר 50 6חמ - קה~ה כ' : שאלהי.
  לע5ין נוס בס %  טיערדוס, 65מת דרכנן 6'סור ונפ5 -מתירין
 ' גפ5 6יסור 5תוך61יסור

 ואיסור של לקדרה נפל דהאיסור-דרבנן תולין בזה גם א( :תשובה
 מהקדרצנ שהאיסור זה על משגיחין ואין מתירין", לושיש
 י( הנפילה. לאחר היתרנעשה

 יא להקי בזה תויין דאין וסובר הולק וישב(
 ירופ ו5ק %יסי, וכ6נן ורכק, 6יסיל ולפג" סיחל, 50 קייס : שאלהי*ג

 ' 65 16 5קורס, גפ5 ס6'סור06
 יקויא". דרבנן ד"ספקא מפעפ דמותר, פגדים, הפרי דעת א( :וצשובה

 של בהחתיכה מתעסק ה" לא דאם אדם, החכמתרדעתב(
 בהאיסור ה" מתעסק חם אבל ריעותא נחזיק לסהאיסור,
 לאסור. נראה לקדר1עסמוך

 5נאך ל.6יכצר 151מר 5י*ק5, ם51ין 1*ריית6ן נ6יסול נס 06 . שאיהיב,
 י סיתר" 5הוך וסיתר גפ65יסור

 באישור דוקח זהו להקלן ותולין אומר" "שאני דאמרינן "א :תשובה
 הי4 אם אבל בו, וכיוצא גיד, של שומנו כגוןדרבנן,

 איפור לתוך דאיסור ולומר להקל תולין אין מדאורייתא, איסורהאיסור
 "ציחר שוה" בן אם אלא יחומראא דאורייתא ד,ספקא דקייל מאחרנפל,

 בשאינו ומין בטל, ברובא דמדאורייתא במינו, ובמין האיסור, עלמרובה
 כאילר מינו ,צאינו את "סלק דאמרינן טינו וחינו במינו ובמין בס',פינו,

 יק ומבשלו". עליו רבה ומינואינו

 6ט 6חר, ממין וס6יסול 6*, ממק סף סקולום 0נסתי סתכסי5 06 : שאיהאע
 1 גש' 6יסור 5סוך ר.ס6יסור 5ומר כזסתי5ין

 אין שקבדרות, התבשרל עם פינו חיט הוא האיסור "ם :ועששובח
 של פשפיס ס' כשיעור ההיתר רבה אס מיהו, , להקלתוליך

השיסור
--- - --- 

---ננ_

 ההלכהמקור

 ירבריו4 רחעת שמבש שם עיין שק מגחת יא( וטשיב. שואל העקטגות טמף, שש""
 1ט"ג מהגריב(
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 ל8 דמדדבנן - להתכבד" הראוי' ב"8תיכה ו8פילו להקל* תוליןפאי*ור

 יג( הקילו. כספק כףו מ"ס, - ט'מצצי
- גג5ט 0) ו4פה 0ועטס, נ0ר 50 %ת - ר~מות 0תי : שאלהיד,  וגפ5ס 

 הנבלהן חתיכת על קצח רבה ההיתר שנקדרת ההיתר אם :תשובה י )סק5 3זס תו)ין 6ס מסקררות, 6דאם )הוך גג5סחתיכת
 תולין אז ברוב, התורה סן נבלה חתיכת שתתבטלכדי

 ט'ש הצריכו שחכמים אלא ברוב, בטל במינו מין התורה דסן הואיללהקל,

 עס מינו אינו הוא ההיתר ואם ; אומר" "שאני א8רינן דרבנןובמידי
 ששים ההיתר שירבה עד יהקי, תולין אין התורה, מן ס' דצריךהחיסור,

 יד( האיסור.על
 כן ו)פכיסן - 5הסור 0) 61חת סיתר 50 6חח - קורות נ' : שאלהפו.

 6חם ועזיכרי ונפ)ס - 6ימור 50 ו6חת טיתר 0) 6חת -חתיכות
 י )6יזו ירוע ו6ין5קררס,

 טו( עיון. וצריך ספק-ספקא, מטעם להתיר נראה בזה, :תשובה

 מפק*6יסור וגפ) - 6יסור 0) חקחת סיתר 0) 6הק - קןיות 3' : שאלהשת.
 ' מסקדרות)6חת

 לקדרפ נפל דהס*ק-איסור ואמרינן, להקל, תולין בזה גם :תשובה
 סז( איסור.של

- חתיכות 3' ו)פגיסן סיתר, 0) קדרזת 3' : שאלהיו.  61חת סיתר ס) 6חת 
- 6יסור0)  קדלס 63יז1 ייוע ו6ין )סקורות, סתתיכות וגפ5ו 
 ס6'סורגפ5

 דכיון דרבנה באיסור אשילו אסורות דשתיהן אסרינן, בזה :תשדבה
 קולא דהך אפורות, שתיהן ולשיכך, אישכא, דילמא להחי, דאסותושית מאי א*כ, מהקדדות, אחת לאסור אתה צריך כרחךדבעל

 אהרת לקדרה נשל שהאישור אצן דכשגתלה באופן אלא אינהד*תולין",
 דמיירי סאחר הקדרה, א*ורה הכי דבלאו כיון כלום בזה נקלקללח

 את לאסור חזית ומאי לאופרה, גא אתה דא*כ בהאחרת, לת~יתאפשר אי היהר, של קדרות בשתי כהשא"כ איסור, של היתה האארתדהקדרה
 יז( אסורות. שתיאן ולשיכך, זו, את ולאהירזו

 ולפגיסן - קסגס ו6חח גח)ס 6תת - מש 50 קומם נ' סיו : שאיהיח.
 וגשר -- 5יסור 50 51גשם סי"ר 0) 5חת - חתיגוםטתי

 ? סקטגס סקדרס 5תוך כפ) רס6"סור 5סקל ת41ן 06 5סקדדים,סחתיכות
תשובה

-4 = = נ מ -

 ההלכהמקור
 חדדג שחה כתג וטהוש"ק שגא( א*נא(
 ומחכה ושג-א,יו( ה~"ז. 0הגר,י(
 פעיטג *ריש1(
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 תלינן לא קטנה, והשני' גדולה היא אחת קדרה אם אפילו :תשובה

 ית( בהקטנה.האיסור
 ו5חפ סיתר 50 5חת - חעיכות ג' ו5פגיסן סיחר, 50 קררות כ' : שאלה"צ.

ס5

 5יסה-

 נס כפ5ס ו5ח'כ 5חת, 5קדרס 4תת חתיכס וכפ5ס -
 ז ס0גי' 5סקדרס ס0גיתסחתיכס

 התירו דכבר זו, אהר בזו החתיכות נפלו אם אפילו א( :תשובה
 החתיכה גם ונפלה כשחזרה מ"מ, הראשונה, הקדרהאת

 מה כל נאכל שכבר לא אם אסורה, הראשונה גם האחרת, יהקדרההשני'
 מתירין דאז השנ", לקדרה השני' החתיכה שנפלה קודם הראשונהשבקדרה

 השנ". הקדרה אתגם
 דמי אחרת, לקדרה - קדרות מהשתי - אחת מקדרה ונפלה חזרהואםב(

 אפילו וכן, , השלישית הקדרה גם ונאסרה הנפילה, קודםלנתערבו
 בדע האיסור תתלה אם אבל אסורה, היא הקדרות מב' אחת קדרהאם

 בהנאהן עכשו אותה שתאסור כגון בתחלה משהיתה יותר אותהתאסור
 מן אסורה היתה לא או בהנאה, אסורה היתה לא ומקודם התורה, מןאו

 יט( להקל. תולין ראין אמרינן, בזה, מקודםהתורה

 ו6חת סיתר ט5 5חת - חתיכות 3' ו5פגיסן סיתך, 0ל קלרות כ' : שאלהכ.
50

 6יסח-

 קירס כ5יזו יוהצ 61ין 5סקדרות, סחתיכות וגפ5ו -
 ז ס5'סור 6ת לככ5 כדי י0 סכ0רות מסקורות וכ6חת ס5יסור,גפ5

 והשתי היתר, של הן קדרות הב' דבאם דאמרינן, הא :תשובה
 בהן, -נפלו איסור של ואחת היתר של -אחתחתיכות

 את לבטל כדי מהקדרות אחת בכל אין אם דוקא, זהו אסורותןשתיהן
 אמרינן שפיר וא"כ, אחת, לאסור כרחך בעל צריך אתה דאזהאיסור,
 אסורווע שתיהן ולפיכך האחרתן את ולהתיר זו את לאסור חזית"מאי
 שנ" ובקדרה בששים, האיסור את לבטל כדי אחת בקדרה יש אםאבל
 מדרבנן דהאיסור לומר דתולין הדין, אז האיסור, את לבטל כריאין
 אתה אין שהרי בס', האיסור את לבטל כדי בה שיש הקדרה לאותהנפל

 באופן ומיירי, , וכף חזית" עמאי בזה לומר תו שייך ולא בזה,מקלקלה
 נמי ס' בשתיהן יש אם צרוף, דשייך בגונא חבל צרוף, שייךדלא

 כ(מותר.
 ו6חת סיתר 50 6חת - חתיכות ג' ו5סלסן סיסי, 50 קררות ג' : שאלהכא.

- 6*סורס5  נ' 50 סן וסקדיות לסקלרות, סחתיכות וגפ5ו 
 9 5דסנכי

 אין דאפילו הדין, אז אדם, בני ב' של הן הקדרות אם א( :תשובה
בטום

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

 ההלכהמקרר
 אדם. וחכטת ט-ר, מח:: *( רגת. ה,ת יט( ו"ך.יח(
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 כשבאו דרבנן באיטור מותרות סשם האיסור את יבטל כדי אחת קדרהכשום
 כ8( זה. אהר בוהישאול

 י8( אסור. נמי אדם בני בו4ני דאשילו וסוברע שאולק מי וישב(

 רוופ ילומ, נוסס"י 65חת 6יסור וגפ5 סיתר, ס5 קורות נ' שאלהכב.
 מס0תי 65מת 6יסור גפ5 סונ ו6ח"כ ס6ימנ, גפ5 קורס65יזו

 ז גפ5 ירס 65יזו 1דוע 161ןקורומ,
 דהאיטור ואמרינן, להקק תולין דאנו הדין בזה גם א( :תשובהה

 הראשון ואתאיסור הקדרה לאותה גם נפלהשני
 השנ" הקדרה ולכן, במקולקל", הקלקלה ד"תולין דקיול טשום בוגנפל

 מ(מותרת.
 הי' כשלא דוקא, והו בהראשון, השני האיסור את תויין דאנווהאב(

 אז ונאסרת, האיסור, את לבטל כדי היתר של תראשונהבהקדרה
 שאתה בזה מקלקלה אתה וואין לפי בה, נ"כ השני האיפור אתתולין
 הי' אם אבל מקולקלת, היא שכגר מפני בהן השני האיסור אמת.:ה

 ואשכ האיסור, ננד בטול כדי הראשון, האיסור גה שנפל הראשונהבהקדרה
 מקלקלה אתה שהרי השני, האיסור אח בה לתלות אפשר אי אז נאסרתןלא

 כד( היתר. של קדרות כשתי והויבזוע

 ל6מת 6יסול גפ5 0כ6ס סיתר, ס5 נץ,רות ככ' ד6מליג;ש6
 6יסור נפ5 6ח"כ וסו3 גפ5, קדלס 65יץ ויוופ קורות,מ?0תי
 ו5ומר, 5סק5 תו5ין ד6גו גס5, קורס 65יזו ייוע 61יןקררות,
 מ5וק נזס יס 6ס כס, גפ5 סר06ון טס6יסור סקורס 55יתסגפ5

 1 ירבגן 65יס1ר י6וריית6 6יטורכי;

 לחקל, תולין דרבנן באיסור דדוקא והש"ך, הט"1 דפתא4
 1כ111 אוסרש ששאני אמרינן לא דאורייתא גאיסוראבל

 להומרא". דחירייתא דא-אמשוט
 להקל. תלינן תורה באיסור דאפילו הב"ח, ידעתב(

 1*ן קררות, מססתי 65חמ 6יסור 1)פ5 סיתר, 50 קלרות0תי
 ז גפ5 קילס 65יז1 וייוע 6יסור, גע5 61השכ גפ5, קורס 65חויווע
 ולומר להקל תולין ואין אסורות, הקדרות דשתי הדין,בוה

 כה( הראשון. האיסור גם נפל הב' האיסור שנפלדלמקום

 6מ0 - ס" 556 מיס מם גקי1ת 13510ת קיר1ת 3' *סי1
3ת -- 4

 החלבהמיר
 יפ-א.כי( 4ף.ט4
 מחבר.כה( דעה. חותכב(
 טחבו.כנ(

 שאלהכב,

 מססתי04ק
 ססג0ס6יסור

תשובה

 שאלהכר.

חשנה

 שאלהכה.
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- יומ6 כת 6ינם 61חת3חייומ",  51ון טף, מנקר גת-יומ6 כף ותמגו 

 1 סכף 6ת תחכו קלרס 65יזוידוע

 בשר של הכף את שתחבו להקל דתולין משום מותרת, הכף :תשובה
 רק הוא דאיסורא כיון בת-יומא, שאינה החולבתבהקדרה

 שתחבו אנו דתולין משום להתיר, גשכ נראה בת-יומא וקדרהמדרבנן,
 מחמת אלא שרי, בת*יומא אינה דמדינא בת-יומא, בשאינה הכףאת

 בת* באינה ותולין אדינא, מוקמינן גונא בכהאי וא"כ, בעלמא,חומרא

 כו(יומא.

 חך ונתערכו - 6יסור ס5 ו6הק סיתך ס5 5חת - חתיכות סתי . שאלהכו*
 ס56ס כחת.כום :וסתי 6חת כפ5ס ו6ח"כ סתיסן, ונ6סרוגחר,

 גס6יס סר6סוטת סחתיכות מסתי 6חת וחהיכס כסרס, ,חרת 3חת.כסוגתעך3ס
 1כמקומס

 ז כשרות שנתערבו והשתים אסורה, הנשארת החתיכה אותה :תשובה
 החתיכות משתי החתיכה של דבהתערובות הוא,והטעם

 הכשרה היא שמא אחת בכל לספק יש האחרתן בהחתיכהשנתערבה
 מכתן הוי וא"כ, השני', מהתערובות הכשרה היא ושטא הראשונה,מתערובות

 ואה*כ בחד, חד נתערבו כאילו או בתרי, חד מתחלה נתערבובאילו
 ביבש דהא התערובות, כל דמותרת הוא, דהדין אחת, חתיכה עודנתוספה
 אין הנשארת ההתיכה על אבל נבלה", נעשית "חתיכה אמרינן יאביבש
 בחד חד שנתערב וכל בחד, חד שנתערבו הראשון הספק אלא ס*ק,שום
 ומש"ה לקולא", דרבנן "ספקא בזה אומרים ואין איסור, חזקת לויש

 כז( הנשארת. החתיכהאסורה

- חהיכות נ' : שאלהכז.  קדרס 51פמסן - 6יסוך :5 61חת סיתר ס5 חחק 
 1 6יסור ס5 5קררס מסחסיגזת 6קה ונפ5ס 5יסור, ס65חת

 שהחתיכה ולומר להקל תולין בזה דגם חדש, הפרי דעת א4 :תשובה
 הנשארת החתיכה ולפיכך, להקדרה, נפלה איסורשל

מותרת.
 ל* יים, א' נפל אפילו בחד, דבחד דעת והחות תואר חפרי ודעתב4

 להקל. אין ולכן הכא, שכן וכל נפל, דהאיסור לומרתלינן

- קורות נ' . שאלהכה* - עוף נסר עס ו6תת 3סמס, 3סר עס 6חת   תפ5 
 ססת5ג גח5ס 0631 65י;ו, ירוע ו6ין קדרות, מססת. 65חתה35

 יז מו16ריימ6, סתערוכית 6ת 6וסר 6תס 3סמס, 3סך ס5זי 5סקררסנפ5

 רק סתערוכות ת6סר 65 עוף, גסר 50 5סקררס סח5כ סגפ5 גה5ס 63סמס6"כ
 . י 1 מורנגןיי

 זובהפ
) - -צ ק  

 ההלכהמקור
 דעהנ חות כ0 סגרים. פויט(
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 שאתה דכל ולהתיר, להקל תויףן אנו דאין הדין, בזה, :תשובה
 אין אם דדוקא תולין, דאין אמרינן מחזקתה, אחתמוציא

 האחרת על דין שום כשיש אבל להקל, תולין אז האהרת, על דיןשום
 י"( וכו'. הזית* "מאי דאמרינן תוליןאין

 ידוע ו6ין מסקורות, 65חת 6יסור וגפ5 סיתר, ס5 קורות 3' : שאלהכפ.
 ס6יסור, 6ט 5כע5 כןי סיחר ס5 6חת נקורס ו6ין גפ65,5יזו
 ז 5גט5ו כדי יס נסת'סן6נ5

 בקדרה שנפל האיסור את לבטל כדי הקדרות בשתי יש אם :תשובה
 ולא האיסור, את לבטל מצטרפות הקדרות דשתי הדין,אחת,

 מצטרפותו ג"כ בעלי'1 אחת וקדרה בבית חחת קדרה אם אפילו אלאשוד,
 את לבטל מצטרף לספק שנכנס שכל שמצטרפות, למאה אפילו הדיןוהוא

 יט(האיסור.
 5"יזו יווע ו6ין מסקורוח, )6הת 6יסור וגפ5 סיתר, סג קדרות נ' : שאלהל.

 ש ס6יסוי 6ת 5כט5 כדי כ6חת ויםגפ5,

 אין אם דוקא, זהו מצטרפות, קדרות דשתי דאמרינן הא :תשוגה
 מהקדרות באחת יש אם אבל האיסור' את לבטל כדיבאחת

 נכנסת לא דהשני' משום מצטרפות, אינן אז האיסור, את לבטלכדי
 באיסור להתיר שייך וכו', אומר" "שאני מטעם רק כלל,בספק

 י(דרבנן.
 ס6'סיר 6ת )3ט5 מגטרפות סיתר ס5 קדרות התי והטרינן, סח . שאלהלא

 *חתיגס ד6מריכן דקי"5 5ויר, גס זסו 06 מסקורית, נ6חתסנפ5
 ' 65 16 6יסורין, כס6ר גכ5ס"גמסית

 איפורין, בכל נבלה" נעשית "חתיכה דקי*ל לדידן, אפייו :תשובה
 לא האיסור, נפל קדרה לאיזו ידעינן דיא הכאמ"ס,

 כיון  מעורב, הכל כאילו לי' דהוי נבלה", נעשית "חתיכה לומו,שי*ך
 לא( בספק. נכנסשהכל

 ס6יסור 6ה )גט) וו5טרפווז ס.תר ס3 קוןות ד3' ו"מ-יגן, כ" : שאלהלב.
 סייגוס סקןרות 06 כ'ן מ5וק 3זס יס 06 מסקירות, נ6חתסגפ5
 ' 6יס כגי 5סגי סייכות 06 וכין 6חך,65וס

 אחד4 אדם של הן היתר שי קדרות השתי אם דוקא א( :תשובה
 באחת שנפל האיסור את לבטל דמצטרפות דאמרינןהוא

 וכל נל"תערב, עתיד אחר אדם של שהוא דכי דאמרינן הואילסחקדרות,
העומד

-4 - - - --==י==נ= 
9 ההלכהמקור

 רערג הותל( דעת. וחות מגדי* פריג"(
 ש-ך.לא( סהברגש(
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 אדם, בני של הן קדרות השתי אם אבל דמי, כסעורב להתערבהבומד

 יב( מצטרפות. דאין הדין,אז
 להתערב, עומדים אינם שהדברים בברור, ידוע אם אחד, באדם ואפילוב(

 מצד והן סלב' של וא' בשר, של הוא שא' כגון, איסור, מצדהן
 כיוצא כל וכן חמוץ והשני מתוק שא' כגון, הדברים, של הטעמיםהיכוך

 לג( מצטרפים. אינם אז,בזה,

 להתיר יש הפסד ויצורך להקל, אין א' באדם דאפילו מחמירים,וישג(
 נתבטל כבר דאז יחד, שיערבנו לאחר רק לאכלו אין ומיהו, 1 אחדכאדם
 אנו אין הדין דמעיקר כיון לכתחלה", איסור כאמבטל זה ואיןהאיסור

 יד( ע"1. חולקים יש שבאמת כמו לזה, כללצריכים
 ע"י מותר התורה שמן דכיון תערובות, בלא אפילו מעיריםיישד(

 ונכנסו נפל, לאיזה ספק שיש ומאחר ס' צריך מדרבנן ורק ברוב,בטול
 דכיוך מותר, עצמו בפני א' וכל לבטל מצטרפים שניהם ספק, בגדרשניהם

 י"( נתערבו. כבר כאילו חשבינן להתערב,שעתידים
 ל6יס1ר יר3כן 6יס1ר 3ין ח5וק יט 06 קירות, וסחי 5רוף נמגין : שאלהלג,

 ' 3י3ס 3.1ס 53ח, 5ח וכיןו16ריית6,
 או דרבנן באיסור אלא אינו קדרות בשתי דצרוף דין א( :השובה

 דאורייתא באיסור אבל דרבנן, ושיעור דאורייתחבאיסור
 דלא אחד, אדם של שתיהן אם אפילו כלל, מצטרפות אינן דאורייתא,ושיעור

 יו( בזה. להקל שרוצה מיכיש
 טעם, נתינת בזה שאין במקום אלא אינו קדרות דשתי צרוף דיןוכן,ב(

 שתי לצרף מקילינן לא טעם, נתינת שיש בלח אבל ביבש, יבשכגון
 י'(קדרות.

 ייו גסן דכין 16 נס 06 עילות, כסתי סן קדרות טסתי 06 שאלה:לף,
 יד*5יוף"

 אם דאפילו הדין, אז עירות, בשתי הן קדדות השתי אם :השובה
 איסור הוא מהן לאחת שנפל והאיסור אחד, אדם שלהן

 יש דתרומות. ד' בפרק מונח דכן מצסרפות, אינן מ"מ,דרבנן,
 תתת ח5נ וכספך סכירס, ע5 רוט3 מס 3סר ס5 קדר1ת ג' עתדו : *אלהלה.

 רק סח35וי כנל ס' תסקירות 6הה נסוס 61ין נוסקיר1ה,6חת
 ז' ? ס' יס כיחך כ5ן53רוף

תשובה
4 -

- - -
-  - -  

.- -- 

 ההלכהמקור
 השש וחה ש-י,ל1( מהנויג(
 שט"( וו'ה טיז,לג(

 חדש. פוילח( רכרע.לד(
 פף,גיה(
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 א/ חדפ של וע קדרות הג' דאם לומר, נראה יכאורה :תשלבה

 הנכנט וכל ספק, בגדר נכנסות דכלן משום מותרות,כלן
 אינו הוא הס?ב דטעם דכיון אינה זה באמת ברם, לבטל, מסייעבספק

 יט( לבטל. מצטרפות אינן הקדרות, עםמינו
 מ~עלפות קורות והחי סקו65, 3ין 5דיג6, מיג: גפקי יס 06 : שאלהלו.

 דס6.סור 5עמר "ס6ני י6תריגן סקו65, וכין ס6יסור, 5ח 5כט55ם'
 ' גפ5' ס' סיס5מקוס

 ס' שיש למקום אומר ד"שאני הקולא בין מינה נפקא יש :תשובה
 האיסור את לבטל קדרות שתי דצרוף הקולא וביןנפל",

 היא ואחת זיתים, ס' בה שיש גדולה היא אחת קדרה דבאם כנון, ;בס'
 מטעם להקל אמרינן דאז האיסורש נפל קדרה לאיזו ידוע וחיןהקדרית, משתי לאחת איסור של א' זית ונפל זיתים, ל' רק בה שאיןקטנה

 שאין משום צרוף, כאן דליכא מאחר בודאי נפל ס' בה שישדבקדרה
 האיסור ממין זית חצי עוד אח"כ נפל ואם הספק, בנדר נכבסותשתיהן
 וניומרן האיסור דחוור מטעם דנאסרה, הדין אז הגדולה, לקדרההראשון
 זיתים בתשעים יש הרי צרוף, ע"י להקל נאן אומרים היינו אםמשא"כ,
 אחת בכל הי' אם מיהו. , איסור וחצי זית להעלות כדי הקדרותשביחחי
 מהקדרות, לאחת איסור זית בתחלה ונפל זיתים, חמשים הקדרותמשתי
 שידוע אשפא איסור, זית חצי עוד נפל ואח"כ קדרה, לאיזו ידועואין
 הוארו דמתחלה מותרות, שתיהן איסור, זית החצי נפל מהקדרותלאיזו
 של האיסור נפל קדרה לאתו שראינו אעפ"י  ויכשק צרוף, ע"ישתיהן

 פ( זית. חצי לבטל כדי זיתים בחמשים יש הרי יית,חצי

%-  
-

 ההלכהטקור

 מגדינע פרי מ( יצחש גית -ת שיפ~

 ~4"ם"4**0,)*יו1----.4



 ב.פרוזרור". כ"ה מ2אלההשממה
 דפש"ה לחדש, שמעתי זצלה"ה הרי"ם חדושי בעל הקדוש הגאוןובשם

 אלא שייך אינו ברוב דבטול משום לאיסור", נה*ך ד"היתר אמרינןל8
 בתר דאזלינן אמרינן דאז זה, את זה סותרים והרוב שהמיעוט היכאדוקא
 המיפוש, אחר נגרר הרוב יהי' אז הלא מועט, בתר דאזלינן נאמר דאםרוב,
 ול8יכך, רוב, בתר דאזלינן להטות" רבים "אחרי התורה לנו גילתהולכן
 ו5מר* ג"כ הרוב מיעוט בתר אזלינן דאי נתבטג להיתר, איסור נפל(4ם

 מקומו, על נשאר אחד שכל אמרינן, דאז לאיסור,  שנפל בהיתרמשח"כ
 שנתערבו, כטרם והוי להיתר, נהפך אינו והאיסור לאימור, נהפך אינווההיתר
 נשאריס ושניהם כלך, ~ה את זה סוהרים אינם והרוב דהמיעוט י=לדכאן
 התפרובות. קודם שהיוגסו
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'ויי
 תערובות להלכךתפרהדרר ן ייה ,-
אשלחחל

ב
 תעתבמג הלטת נחלקת ח"קיםלכמה
 תערובות עאי האיסור החהוהזאהק

 לאיסהי*. מצטרף היתר האין_טעפ-כע"וי"
 ניבד ואינו היתר בתוך שומוח איסור שלגזפו

 מדרבק. רק או ראסור, הוא התורה מן-טעם-כעיקר"
 נבלה" נעשית ד-חתיבה בדין החסקיםפלעהה
 נבלה-. נעשית ד-התיכה בדין הבףי- מן-יצאיט
 נכיה נעשה הכיי אם איסור, ושבלעכיי

 נעשית-חהיכה
 דיכגן באשור נבלה-

 נעשית-התיכה
 נמשהו. ה.א0. בדבר נבלה-

 נעשרת"התיבה
 בצונן נב5ה-

 אפור יסוחטו- ד"אפשררבלל
 גביה"ע מטית החתיכה לסוחכי"-אפשר

 ותתאה ועילאה וצחן,הס
 ב"וש לאיסור טע8" איסור ביןחלוק
 בבלים גבר" ד-חלשאהדין
 וערף. שני, ביי ראשון,כלי
 ל0בושף צלי ביןהיזק

 כרותח". הוא הרי ד,מליחיץ
 דמייחה רוווה או0ר כמהעד
 גגל,הינ ותתאה ועילאה תפל, א' מלוהא'
 ד"במש-דץ

 והיתר אשור בתעתבאן
 והיתל. איסור בתערובות דיזטזיאר0ורדין
 אים.ר להית נהפך היהראט אים.- שלריח

-כטוף
 וריתה איסור בחיראבות ברוב-

 טי את לט- פייא
 יח. נקרא 101ו יבש, נקראטהו
 בהיתר א"טר שעחירב ביבש,יבש
 בהיתר. דרבנן איכיר שמעירב ביבש,יבש
 בהיתר אימור שנהערב כיח,לח
 שמא בתר או טעמא בתר א"י:ןאם
 ז יכתחאה" אקצר מבטלין ד"איןדין

 טדרבק או דאסור, הוא החורה מן לכחהףה, האעער אתלב58
 לבתחלה הנאה איסור לבטי מותראם
 תורה. איסור ספק לכתחלה לבאל מיתלאם
 בג שנפל האיסור אה יבמל בכדי היתר להומף מחתראם
 האיטר את לבטל כונתו ואשין היכא לבתח5ה, איסורבטיל

 היתר. הומיח או ובטף יכר אמ3דיעבד,
 כששיס איסוהןבטר

 קפי85-. ד-טעימת גדין המו:קיסמחייקת
 אומן עחעינו עכו"ממעש
 חזחת בשויס שבפיהביצה
 פעסיס. ותשי כחסשים *י58בחל
 היתר לתוך איסור ז'ת חצינפל
 הוהר של כוףי דוקא יהיות האיסור כנגד ר,מ' צייךאט



 דמפתחות5מ א,~שי
---  

 א.סור. נעשו  ששתערבו אר'ו אהר, להאור ושיפלהיתר
 שהי/ מכסו האיפור או ההוהר נהגקט אם ,ששהט,לענין
 בם/ בטוי של לשיעור עצטות מצטרטיןאס
 שייך הניבר באיסור גםאם

 לפגס. מעס ד":ותןדין בט~
 נ-ט- בר ד-נ"ט בדין הפופקיםסברת
 איפוה בה שחתכו מכין של דיניםפרטי

 במשהו שאוסריםאיסורים
 דברי'רין

 ברי' תקיא שכשבילםהתנאימ
 מינה. לשאינו מיגה בין בברי' חיוק ישאס
 להתכבד- הראוי'-חתיכה להתכבד- הראוי' ד"חתיכה בדיןתנאים להתכבד- הראוי' ד-חתיכהדין

 מיטג וכשאינו במינה
 מקום. בכל החשובים דבריםז' חיים- ד"בעלידין
 מתירין-. יו שיש ד-דבר בדיןתנאים מתירין- לו שיש ד"דברדין

 מיי. ובשאינו במינו מתירין' לו ,שיש-דבר
 ימראהי. העשוי"דבר
 המעמיד-"דבר
 יהחמיץ העשוידבר

 באלף אפילו בטלים שאינם הגאהאיטרי
 "קבוג" שהואאיסור
 סותרח. תה" איסור שתערובות אפשר ידיהם שטף דרנים,נ'

 בפניע שלא התערובות מן א' חלקפירש
 התערובית מן א' היק העולס מןנאבד
 בהיהל. ונתערב שחור התערובות מן א'חלק
 תערובעג בלא א' ובענין א' בעףספק-ספקא -ם4ק-טפקא-עקרי

 תערובות. שתי שע'יפפק-פפקא
 תערובווג ע"י שני וספק בגוף א'ספק
 דאורייתא "פפקאבדין

 לו4ן. ומזמן למקום ממקום איפור מחוקינןאם לחומרא-

 צחמימן
 מינו באהוינו מין - להיתר שפלאיסור
 נשר. נע שנדר באחד ישראל, טעיסת על סמכינןאם
 בההיתר איסור טעם רק ונשאר האיפור,וש~מר
 ד"5עם4כעיקר". דין דנין אס בקדרה, הבלוע איסורלענין
 בטינו מין - להיתר שנפףאיסור

טופרוזדור

ט8
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ננק
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נה*
נו

נז*
נח
נט
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סנ*
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סו*
פז*

פח
םפ9
עש
עא*
עב*
ענ*
עד*
עה*
עו*
עו*

עח
עט

אצח

דק
הק
 מס' ביחר אפילו טעם נותן האיסור אם ן1*
ן
 4י8א. בתר או שכאש בתר אזליק אי כףמ, ושאינו במינו מין לעיין ןז ,

ח
ט

יא

 . בךנו בימחיט ומין במינו, מין נקראיםאי-אלה
 בפעם. גם חלוקים אם ופפק, בשם, שחיוקיםדברים
 בשע טשעהן היאך רביעית, מנצו טעושה ונמס, בשר, לתבשיל שנפ4 חמאהבוית
 י בס/ משערין היאך וב:פוח, במשק4 ששוים והיתראיסור



 שחט ן לק י,
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כו
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 שעליו החלב נק" בדי בשרניח
 אשור כספק - מחער אמ בישון,לדצך
 האר0דרין בכי ישו"ר טיימת עי לסמוך ישאט

 ישערו. אפ4- ואי טששך, במיט, בהיתר,זזמין שנחירגאיטר שיערה. עי יעפור אפשר :אי ונאבדה, מיד, שלקףה לחלב, שנ*ףה בשרחחיכת
 ונשפך מינו, בוחאיגו מין בהיתר, שנתערבאיסור
 ישערו אפשר ואי ונשפך, יחלב, שנפי ;וףבשר
 החיב הי'ס'נגד ייאםירוע יאין בהמר, ממשר בקדרה שנחבשי עוף, בשר בתבשייזזש4 חיבנפי

 קדרה יתור הגשר את ועירו בהמה, מנטר זזבקדרה שנחבשף עוףבש-
 ס' ה" א: ייו. "ין השני', גהקדרה חלב עפיאחרה
 ידוע ואין בהמה, בשר י" אה-כ נתבשף ה-ב, בכלי שנתכשל ע51בשר
 בי-י הביוע החיב זז ננד עוף כהבשר ס' הי'אם

 בשי של קדרה תחת חלבנשפך
 ידוע ואין עוף, בשר ש4 וקדרה בהמה זז

 ההינ ננד מ' בהקדרות הי'אם
 בחיכ, הכף את תחכו ואה-כ עקק בשר רוב ים כהמהזז נ'טר שף בתבשיל כףתחבו
 זז ס'. הי' אמ ידוע ואיןמ'צפך

 אען טלקו נלח, כ'ח אחת, בבת מינ1 ושא'ע במינו בהיחר, שנתערבאיסור
 ס' ה" אם ירוע ואין נשפך, ואח"כהאיפור,
 סלקו ויא ביח, ביח אחת, בכת נו מ :1 ושא במינו בהיתר, שנתערבאיסור
 שגשפך. קודם האיסוראה

 ונשפך ביכו כיבש אחת, בבת מינו טשאעו במיגו בהיתר, שנתערבא'סור
 ונשפך מינו,איט נתוסף ואח"כ האיסור, :,ר בההית. רוב והי' במינה כהיתר שנתערבאימוי
 מעת-4עת תוך הואת בהק--ה בשלו ואח"כ שבקדרה, לתבשיל איסורנפ4 ונשפך מינו, שמ נתוסץ ואח-כ מינו,  בואשינו בהיהר שנתערבאיסור
 ונעאקי היתר, שלתבויל
 דיויסור נגד בההיתר ס' יש אםספק אני האיסור, נגד בההיתר רוב בו-אי ויש במי:ו, מין בהיתר, שנתערבא*סור
 ההיתר עך נתוסף ואח-כ ונשפך, מינו, בשאינו מין בהיתר, שנתערבאיסור
 מ'וישבשטגנ

 הדם. גגד גהגשר ס' יש אם מ*ק ויש כשר, של בקדרה רם ששמו נכרי אוק14לב
 מ'נו אינו גם לחתערטות נתוסף ואח-כד*אשיר, בד בההיתר ס' יש במעו, מין בדיתר, שנתערכ מה-ין לו ייש אהמורדברלג
 מהתערטות ונשפך כשר, שור בשר עם בקררה שנתבשל מושה כבשבשריד

 הא"ור נגד בההיתר ס' הי' אס ידוע ואין קררות,לכמה
 האיפר ננד החתיכה עם ס' ויש מינה, לשאיט שנפלה מאיסור הבלועהחתיכהלה

 וטנעשתה החתיכה כף נגד גהה"ר ס' הי' אם י-זע אין אבל כההתיכה,שנביע
 התערוכות ונשפכהגכלה,

 זז ויש וגשפך,יירקףת, מקחלב נפף טוחשכ הבשר, נגד בהחיב ס' הי' ולא להלב, שנפל טרפהב,שרלו
 נל בהירקות ט'

 זז
 אךזז בהחףב שנב5ע הבשי טעם

 יי ס' הי' אם ידוע אין נבלה שנעשה החלכ כינגד
 האיסור. כך גגד בההיתר ס' ג-כ יהית צליך אם חלרקו, ומב'רו נטה, שאיטאיסלדלן
 משס האיפור את יהסיר ג"כ צריכים אם היתר, של כם' שבטףאיסוריח
 החמאר. נגד ס' דץט בת-יומא, בור בקדרת שיתכש4 יהבשיי המאהנסלהיט
 האיסור נגד ס'ן כשאי אף עומים, סים נת'נח ע-י שמן אימור הוצאת שי התקנה מיעילה אםןמ
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 המפתחחץלוח ן4ק , ,.,.,
 שהתבשיל לחוש 'ש אכ" החיב, נגד בהתכשיל ס' ויש לתגשיל, חיבג:"

 צונניס מים נת'נת ע"י האיסור את יוצ"1 .אמיתקיקף
 כשומן, היהר רוב עכ-פ יהי' התעריבות, תצטנן וגאמ שימן, לתטב חיבנפי
 ע"י אח'כ החלב את ומפריד צונף למשקה מהותך רותח חרבנשפך

 - החיב כל ננר ס' להיות צרקי אז גס אם ,הצטננות
 אחרת, לקדרה ו:פלה - שבקדרה, גתבשיל במ' שנתבטלה אטורחתיכת
 האיסור חתיכת כי נגד השגה בקררה גם פ' לוףות צריךאם

 בוע נהבפי שכבר הראשונה להקדרה פעם עוד ונפף בס', שנתכטיאיסור
 האיפר כל נגד ס' הש)י' גפעס גם להיות צריךאם

 לגט5ו משערין איך כהיתר, אטור ות כחצינתערב
 לבטלה. משערין איך אחרות, ביציס עט שנתבשיה אפרוה, בה שישביצה
 מתבטי. במהכחל
 בההיתר ס' הף אם מדע ולא האיסור, ונצטמק היהר, לתוך שנפלאיסור
 האיסיר את לבטלכרי
 נורע ה" יההיתר נפילתו ובשעת האטור, ונצטמק היתר, לתט. שגפלאיסור
 בההיתר ס'שהי'
 נודע האיפר נפילת וגשעת האיסור, ונצממק היתה לתוך שנפלאימיר
 האיסור נגד ס' בההיתר ה"שיא
 ס' שנהי' מדע הנפילה ובשעת האיסוי, ונצטמק היתמ יתעי שגפלאישר

 בההיהר עכשו שאין באופן, ההיתר, מן נתמעט אח-כ אבלבההיתר,
 האיסר נגרס'
 יהר, ונמלחו כשר, בשר ייטרות ל' יתעי שעפל נבףה בשר ליטראחצי

 0' אין עיןויסראית
 בס, משערין 8יך לבשר ש:פי חיבכזית
 כס' משערין איך בשר, של ברוטב שנפל זזחיבכזית
 8י* ולא שם, ומת עוף לתוכה ופרח חמאה, של גדוףהיורההתיכו
 העוף נגרס'

 כשר-גהיב בה שבש15 בקדדה היתרבשלו
 זז להיתר בשר-בחלכ איטר של כףתחגו

 כלי בין חלוק יש אםן
 סן להצריך לענין מתמת, וכיי עץ כיי ובין חרס,זז

 הכף וננד הקדרהנגד
 משעויה איך ראשון, מכלי ערוי ע"י או מייחה ע"י איסור שבלע כלין

 משערין אק. כבישה, שיעור ששהה ע-י שגאסרכלי
 משערין אץ. מעת-לעת, כגוש בליעת ע"י שנאסרכלי
 משערין איך האש, על ייקן עמד ואח'כ ערוי, או מ5יחה ע-י שנאסרכיי
 משערין. איך כלה בטקצת היתר בשלו ואח-כ ערוי, או מליחה ע-י שנאסףכלי
 יועך יח צען נתנו ואה-כ וריקן, חם וה" בשול, ע-י שנאסרכיי

 הכלימקצת
 בלי. במקצת בשלו ואה-כ ורין חס וה" בשוף, ע"י שנאם.כלי

 היהר. הכלי במקצת בשלו ואח-כ בכלי, אטר מפקבשלו
 לקררה חכף את תחבו ביוס ובו חלב, כוית שכלעה הדוטהכף
 כשרשי
 28 חלב, כוית שבףעה כשו, מעה-לעת קודם בה שהשתמאע י,4בהכף
 חלב עם בה השתמשט חלב מבליעתבעם
 כיח כלעה אח"כ בים 1ב1 הרבהזזכשר, בה זזשהשתמשו ישנהכף
 חלב שי או כשר של תבשיל בה ניערו ואה"כ תיב,שי
 כלים. ושאר חרס כלי בין איסומ שגלט בכלים הלוש 'שאם

בעניז
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 לפעסא. עביר רלא ובין יט?:א, דעכיד שרשר בע חטק יש אפ גס', גפיבחע
 למעמא. דעגיר דרבנןאיסיר
 ט:ט. מהן אאשינו כודאי ררוע לפעסאז דעגיראיער
 לא. או הטעם, נרגש אם ידוע איןא6

 בשם. שוה אעו בטעס ששיה להיתר שגפף למעטא דעכידאוסאר
 טעם. לחת לו ממייע ורעזיתד להקזר, שנפל לפעמא דעביראיסור
 הטטמא דעבירי רדכוים בהווכים אם ויין, וחמאה,שלמן,
 לטעטא רעבידא ינץלתא נחשכ אמ מדם, הבלועמלח

 יריה שי או ע-ז ש5 מבשמים הבלועים היתר שלבשמים
 היתר של רתים ינ"ט חלכ בזית עם חי בגד כזיתנפלו האיסי את יבט" בבדי רוק4, היתר של כולו יהיות מדכרח היתר של הס'אם
 שנפיו טהלב, נבלה שגעשה ישר וכזית מרם, נביה שנעשה כשרבזית
 היתר על זיתיםלנ"ם
 א% בטימז ששו'ם פרבלים נביה שנעשו שוה, מעמם שאין איממיםשני

 זה. את זה לבטהסצטרפים
 חףג. של זיהרם לנ-ט שנפלו טהור בשר מזית טמא בשלבזית
 בשר כזית שס נפי ואה-כ לירקוה, שנפל נבינהבזית
 ביכש יבש היחר. של זיררם לנ'ט שנפיו איסור שי זיתיםשני
 מימלפש אמ אהד, סשם ר1א איסורם אבל בטעט שאתלו)ןם איסוהםשעי

 זה את זהלבטל
 נבלהכזית

 שנתגש-
 יוקענ של יתים לרט שניהם ונפ"1 רוטב, כזית עם

 אהאל. של א' לזית והושאו היתר, יתי ףנ'ט אהת בבת שנפלו ויתיאיסורשני
 מהץ מיל 1ומ' ולקלדה ריהד, וירר רט שי אחת לקררה גבעה כרתנפל
 גשאגג. אלה עם אלה נחערבו זאח-כ ה.תר, זיתי לשלירפבשר
 של,ח"ם 411 1ימ' ויקררה היהר, זיתי כ-ט של אחת לקררה חיב כזיתנפל
 נתערבו ואחשכ דם, כית נפל היחרזיתי
 מהפ. זי איסמ מוציאו ירקום* שי זיתים לנ-ט שנפלו וגבינה בהחר של יתיםב'
 כשר. בהיץ "טס טף ואח-כ משם, והמק?הו ירקות, זיתים לנ-6 נבינה כיתנפל
 ארן ירקות* וקזי לנימ שתיק שגהחבו מחיב, הבלועה וכף מרם הכחעהכף
 השגירנ טעם בלי אחת לבטי כדי בההיתרס'

 צממימן
 האיפד את לבטל בכדי חהיתר, עם האיסיר עצמות מי6ופתאם
 חמ, היה, בישר חתיכת של עצבחזז בין עצמות, צהף יענין חלוק ישאם

 כמימו לכושז פשוכפיזז אחדי היתרן לקדרת שגפלה עצמות עמ נביהחייכת שעל" בשר ההמרמת עם נתגשלו שכברעצפות
 גגר לק גם' סני אמ הבשץל, קודם העצם *ך שהי' הבשר שייור לנווידוע
 לבד.הגשר
 דרהר. לקררת נפלו הוח"כ נבלה של בשר עם תחלה ,המלחזעצמות
 שפ סצפופוה אם עדחף נתכשיו המא היתד, עפ שגמלחו איסורעצמזת
 ס'. 9ד לבפלחהקץר
 להייתר בטול, 5ענין מצטרפת, אמ אשר, בה ונפל היהר, בה שגהבש5קדדה
 לי~רסולאו

 בהתבשוך. ונמס םוה בהגצס ה" אם ידוע הוין בהיבו שטצאה חייה אפ1
 צסצ"



ס27

 שא4הן ן סימןן

 בהתבשיל נפלה אימת ירוע ואין צונ,, בתבשיל שנמצאה א.סור שךעצםי
 לתבשיף שנפלה מארמור הגלועהחחיכהיא

 טת-

 האימור את יבמ"בכרי רהיתי עמ מצטרפת אם היתר,
 טמק נ כ, אחרי אכי האיפוד, בו ש*שף נשעה האיסור נ"ר בחהיהי ס'הי'יב

 האיסיר ננר ס' עכשו בו ואיןההיתר
 כן א"י' אב4 האיטור, בד שנפל בש:ה האיסור :נר בההיתר ס' ה"4איג

 הא"ור :.ר ס' עכיו בו ויש האיסוי,נצטמק
 עבשו אג4 האימור, נגד ס' הי' אם ראינו לא לההיתר האטור :פילתבשעהיר

 האיפ"ר נגד כחהיתר מ'יש
 ש.__מק קורם יהאימור ומלקוהו :נרה בההיתר ס' הי' האימיר, נפילתבשעתפו

 ההית* :צטמק ועכשוההיתר,
 לכתהלה איסור לבטל מותראםטו
 "הוסיף מותר אם נגרו, בהחיהר ס' ואין היתר, לתוך מעצמו האיסורנפליז

 האיסור את לבטל בכרי היתר מירעליו
 יההיף מותר אם תורה, איסור מפק הוא היתר, ףתוך מעצמו שנפיהאיסוריח

 לבטלו בכריהיתר
 מהנכ-י לקנוהו מוהד אמ זנתכטל, נכרי אצל נתערב שככראיסוריט
 מצוה לרבר בהנאה לההירו בכרי יכתהלה איסור יכטך מותראםכ
 בת-יומא שאינה איסור בקרדת במיר היתר לבשל מותראםסא
  ירקן רק לכתחלה, האיסור את לבטי כומ,1 וארן בהיתר, איסורהמערגבב

 רבראיזה
 נבלה שנעשה גדגר לכתחיה, האיטהי את עטל המערב,עברכר התבשיי של רינו מהו לכתחלה, האיפור את כמל אםבריעבהכג
 לכתחייע איסיר בטר בגנין לשעג נדהטבת בריןמעותאםכה
 התערובות של רינה פהו בסזיר, האיסיר את -בטינהכויןכו
 יאחר או התערטוח קונודעה קורמ ההיתי את הטיף אם בין ח"וק, יטאםמ

 התערובותשנירעה
 בשהג היתר והרבו בשר, של בקררה חוינת כףתחבוכח
 ס. הי לא שנפי וכאאוה יתבשרה שנפל אהר ער איסור מספק נודע לא ן3מ

 זו בקררה גשלו ואח-כ נגרהן
 בעליפ  יריעת רוקא יהיות צריך אם ג4רע-, 1-לא "נהרע* מקדי מהו1ל

 התערובות ע-רן
 מינו באעו ס' ער שהוסיפו מתירין, לו קא-ט תורהאיסורלא
 מחטאה מקהחת שאינה כף עם  שנבחשה בשומף מכותשתמצהלב
 איסור מבטיין ר-אין ריןאמלנ

 ררגגן באטור גם שייך לכהאשלה-
 העויפ. פן ביעהז אהר רק ממנו נהנין שאין א,מור על היהר להוסיף מ1תראםלר
 מכמה. משום שאסור ברבר היתר לדיסיף מותראםלה
 אם איסור, עוד הזה להאיסיר נהוסף ואה-כ במ', פעט געב14ל שכבראיסירל1

 נדוי- ל"5א -עיע- בין בזה חחקיש
 בשוע של לש-יה המיפ מן נפל ואח-כ בס', בכים שנתנטף חלבכזיתלז
 מועפ. איס4ר בו שנגלע גכרי לכחחלח, להשתמשממ?ראםיה
 בהיתר יירגו בבדי לפגום, מישבח איסור לעשות מוחדאמיט
 בקררה שנפלו לחברתהז אחת הרומות היתר, של וחתיכה ארסדר שלחתיכהפ

 בס'. איטר ,*ל החהינה בטלה אמ ותבשיל, מיקשל
 יטר % השטי גאשפמן ואין אזזדע לשומן שנפל הלב טתעריבה? שנאסרשומןמא

 51הרליקה ולבטלו ושומן להוסיף . מותר אט האסור,השומן
 דיפ מתו לתבשיל, מים מאותם ונוונו כשר, כלי גין שר,רה חילבכלימב

 הזבשישל
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 היתר, טד נתופף ואח'כ ס', בופט וזוין כתבשיל, נמח,ים בפה,ת איסרגבלע
 גל נתרסקה ואח-כ הראשתה, התערובות נגד ס' השני גההיתראין

 משקה שנעש4הה עד בשתגהתערובות
 וירפ.  בשבה א'14ר, הוראתו ע"י ולביל להורוח, יהמורה מותראם

 ק.מימן

ט
יח
ימ

 שנפלים. אימו'ימ שאר כל כמו במיה נרי'אם
 בפ%. לענין בר" בכלי הם בהס, קצה אדם שי שנפשו זבובים,אם
 בר" בכיל חוי הנשה גידאם
 ברי' בכלל הוי החי מן אבראס
 בר". בכלל הר א4רהח בה שיש ביצהאם

 הכיצ41 או האפרוח - בר" מקרי מהו אפרוח, נה שישבביצה
 ברי' תוץא ידיהט שעיהתנאים,
 ברי'. בבלל הף אם בכלים, או בפרות הגדוליםתולעים

 בר" עריין מקרי אם פנשיריו, ממנו שנשי טמאדג
 מדרבנן וק אי הוא, מדאורייתא באלף, אפילו בפל ש"מע חשובדבר
 בפל דאינזהוא

 יפעפא-. דעבירא ב,מייתא הפוטוץמ6ל1.תת
 המעמע" ב_דבר הפסקיםפףתתת
 לחטתאה דעכידא ,מילתאבדין
 היתר עפ שנתבשלהברי'
 היתי. של חבשיל שם שגתבשף הנשהגיר
 היתר עם ו4בהכשל הנאאה גיד שלשמנו
 ניבה ואינו הניד ונמוח היתר, עם שנתבש" הנשהגיר
 נששך והתבשיל הגיד, ונבאתן היתר, עס שנתבשל הנשהגיד
 פיפץ. ע-י הירי' את למשוא אפשר ואי ,מרש של כקדרה ברי'נפיה

 תאבד מאכל, לתעי שנפל פרעוש ןכ
 יחפיס. עור עם ונתערב חולעת, עם פת נאפה1כא
 תולעיג ג' בהם שנמ?או המבושלים ירקיתןכב

 קאן
 "ן
 "ן

 ן*

 קא.מימן
 להתיבד" הראי' "חתיכה הטומה
 לייוכבד" "ראוי נקרא הנאה איסור גפאם

 ר,חההכה רין כאץ דנין אפ אכייה, באיפרי הנאח איסורנתערב
 להחכבד"הראף'

 שו4' נודע ההפשפ ואאר ופרפות, כשרות בהמות, הרבהנשהשי
 כיניהןבכור
 להתכבר". הראו, ד"חתיכה דין דנץ ררבנן בא"פר גםאם

 יההכבד. הש ראחן אם על" ספק שיש איסיחתיכת
 להתבבד ראוי החש אם עליו מיופק שהמורהאשור
 איפל. הא אפ עליו הוזו הספק אבל להתככר' ראף וראי *הואדבר
 ופע כמינו פין בין להתכבד* הר"אי' ד*חתיכה ברת חלוק ישאם

 מעוגשאינו
 הראף4, 3דרות גבינהז בהמות, מכמהנעשו

 האהשת שי4ץ וקפטת להתכבי
 מרפיג אחת בהמה נסצאה טזהיבלהתכבר,

פ



 המפהודתלה~-,י~ין
 הראד' ד.התיכה יץ דמן אסן

 זז ומהיחהכב"טה צ-י בשר-בחלב בתעוינות יהתכגד" הראו" ד.חתיגה דין דניןאם להחכבד-היאוי'. ד*התיכה דץ בה דמן אם נסלחה, שלא מחמת שנאסרה בשר של "תיכהן בלוע. גאאאד להתבבד-

 כר4 רק שנאסרה בחתיכה יחתכבד" הראף' ד"חתיכה דין שייךאמ
 "קליפה
 עס יביבות בהמ ואפהה בשר, של נהושת אגגות שני מחברתה שאיהאאוה
 אנגות, בהשיה שוסן עם לניבות המשאלת אפהה זמן איזה ואחרחמאה,
 חלב של האלה האנגות השני גמ היוובתובם

 פרפה. מאלב שנישי זזבגבינות להתכגד- הראוי' ר*דעזיכה דין דגיןאם
 שהעמידוהזזבקיבההפםוה בגבינה להתכבד" הר%4י' ר*יעזיכה דין דנץאם

מכשר-בחיב.
 הראוי, זזד_חתיבהדין

 כותימ בגבינת להתכבד-
 חררכהת עפ ונהערבה ונאילה, בשר, שביעה בגגעה, המפילאהפשפאדא
 ביבש יבש אחרות"שטידא
 בנוצותיה עוד כשהיתה באחרהת שנתערבה אפרהתרנעלת

 לא ובין העצות, הסרת קודם התערוגות נודעה אם בין חטק, ישאם
 כן לאהר עדעדע
 באאל לאחר ובי; בשול, קודמ הת~רוכות נודעה אם בין חלוק ג"כ ישאמ
 ראימ סנךי אט בקשקשים,דגים

 .ראהפ חם שלהפ והקוהוכן שהבבד בנתותיהן, פפומות ואוחות בעורו,כגש להתככד-
 הגוף שאר כל של דינו מהורההכבר"

 "ראף מקרי שימ כבשאם
 להתכבד". "ראוי' מקרי אם עדייג נכדקה ולא יורה, שריפשמבהסה להתכבד-

 .רועים מקרי רגלים או ראשאם
 פקך4 אמ עדיין, הבסן נפהחה -א אבל נוצותי', שדלסרותרננולת להתכבד-

.רזעי'
 לדעשכבר-. "ראוי מקרי אפ חי, בעל שלראהט לרעוכגד-

 לאווכבד". "ראוי' מקרי אם רשימן, קמח עמ אאשה שממלא.מחלהיה, להתבבר-. *ראי משיי אם שיר, של דכמתא דיירהא שלשומן
 להתכבד" ,ראוי מקדי קווקבן אםן

 להאיבר". "ראר מקרי אם אווזהש, שף שפאףםכבדים
עי

 ששמן:
 .ראף מקוי אמ אוו"

 לההכבד". "ראר' דיי אי טפקרת, שאשינה בשרהתיבת להתבבד-
 _ראף מקרי אם החזה, שעל אוהבשר

 ח4. בעל של ים אכ, שש*ר בכל לדא*כבד" הראף' ד"חייכהדין לההנבד-
 עעתרסקה. או שמיתכה להתכבד הראוי,חתיכה
 גתושוף? או נההכה בענין להתכבר" הראו" ל_חריכה "גרי" דמיאם

 צא-חה.ומ*כדה
 4תרפקה ואח*ב בשיזת, לחתיטת פעשל(? לההכבד, הראוי' אנערהחדיכה
 החיהכ"ת כין אהתחתיכה
 אחרות עפ 0עערבה שה"כ נקוכ, קורקכן כחיפת ועפרפהחרננולת

 אחרים, עושת עם העוף אותו ונתערב נועב, קח-קבן מהמת שא4פרףעוף
 סיטמשות חחר שף 4שבדחשא-כ
 אהר יאש עמצא אהדיס, ככשיפ ראשף בין שבתעדב כבשראש
טרפה
 אחרים כבשים ר*ף8י בין ונתערב עמר5, בבש, בראש כךםגמצא

עף
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 חפף ונהערב הפחפ, וניט5 הנוף, בחלל מחט בו שנטצא עי-ז שנטרףע1ף
 אחריפ. עופהשעם

 קמ.סימן
 בהיהר שנתערב טהיריף לו שיש.דבר
 ובץ ב6ימ במין נתערב אם בין מתיריר, לו שיש ב-דבר חלוק ישאם
 מינו בשאינומין

 מררב41 רק או בטל, רלא הוא התורה מן מהירין", לו שיש*רבר
 דרבנן גאיסור נם שייך אם מתיריף לו ש"פ ד.דברדין
 דרבנן איסור בס"ק מתירין" לו שיש ד*דנרדין

 שעי. ליו"ט ראשץ יו"ט בין חיוק יש אם ביו"ט, שנוירה ביצהבפפק
 לל נולד ואח'כ היתר, חזקת לו איט בדבר מתירין" לו ש"ט ד_דגרדין
 דרבנן אישרמפק
 התירובוח בל :נר אחר היתר שף ברובהתערובות כי נתערבה ואה"כ ונאסר, היתר, של ברוב שנתערב מתירין" לו שיש*דכר
 מהם. א' פירש ואה-כ היתר, ברוב שנתערב מתירין" לו שיש"דבר
 לים. מהם א' ינפי היתר, ברוב שנתערב מתירין- ף1 שיש.דבר
 על להומיף מותר אם מינה, אימ עם ש:תכשלה ביו'ט שנרדהביצה

 הביצה את לגטל בכדי ס', עדהתערובות
 ביו"ט שמלרה בביצה אוהן שסכו בהלות מתירין" לו שיש י.דברדין
 לההך בכדי נתבשיל נתמה או ביו"4 שנוירה בביצה מאבילבנו
 המאכיאת
 שנץרפ בהנה נהם שנתערבה כשרות ביצים בהרבה מאכל לבנו .. טרפה בביצת מאכללבנו
 ביו-ט.-
 כשרות. גביצים שנתערבה טיפה ספק טלביצה
 באהרוה. ונתערגה מ, ביו שמלרה פרפה מפק של שבורהבי?ה
 ד_ריר דץ גזה דנין אמ ספק, יהי' זמן ולאחר עכשו, ודאי הוא האיצראם
 מתה-ין" לו שץשן

 מתירין" לו טיש -דבר בכיל הוי אם *תיקר, מטעם שנאסרדגר
 אפ אחר, בגשר ,ה כשו תתשרב וסדפה, נגלה בשר לאכול שלא שנדר מין

 מהררין. ל: שיש ד_דבר דין ב,הדרן
 ניכר ואינו אההרים, בכץים שנתערב איסור, בביינית שנאמרכלי

 אחרהפ* קדרות בין  וונתערבה חייבת, כף בבוקר בה שחחבו ביטר שףקדרה
 בשר מהקד-הע באהת בשלוובליאה

 שנמלח גגשר שנתערג נמיח שלא גגשר מתירין-, ל1 .2יש ד-דבר דיןן
 יתקלקי שהטאכל בטקום מתירע" לו שיש ד"דברריל
 מוע ולשו אחרות, ניצים שתי עם שנתערכה בירט, יעילרהטיצה
 ביז"טעימה
 קול טענל אבי דאשיסור, של ממשו והוסר שנתערב, ט,יליןי לו שיש-דבר

 במראה ניכר ואי:ו בהתערוכות, גפלטאיסור
 ינצס4 ג' תוי הידחה שלא בשר בחתיכת סתירץ" לו שיש ד.רברדין

 אחרות חהיכות עם שנתערבהן
 שמטף היין סן בשבת להשתטש מותי אם בעוסים, ענבים מלאהגינית
 דגרים.  ביפאי אח-כ נתערב הזה והדבר אחד, רבר עי שנדר סין בשבתנט
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 המפושמהע5תק
 5מ?ה. רבר בשביל חיא והנרר אחד, סדבר אצדרסי
 בקא*ר אה"ג הוה ה!-בר 41זערב בקמם, דבר חביו על אסראחר
רברים.
 גשאר אה"כ הוה הדבר תתערג רבר, איזה לאכול שלא שנשבעמי

רגריס
 בור שחבר1 רבר נהערב אבילה ובשעת חכרו, אצץ לאבול שהחטןמי

 ס' עד התעדמות עי להומיף להמזמן מותי אםעליה
 חשיט טקמה גדר ואתזב שעורים, בקמח . חמיס. קמח4הערב
 קנו4 שףהי ונתערבו ברדוו יתיר שלא נשבע האחיב יין, מחבית שנדרמי

 אחרחבתבית
 מתיהן*. לו שיש _דבר פקרי אם בפסח,חמץ
 ל5 שיש .רבר סקה אפ אחרת, בתנואה וצנתערב חרש שלאיסור
מתירין*
 ולהחצ טהרת קמח מהפ עשו ואח-ב פסה קודם שנתערב חדש שלאי10ר
 החטים.את

 דץ ב4ו רנק אט טרח, ובלי הפפר בלי למברו ואפשר שנתגטל,איסור
 מתירין'. לו שישר*דבר
 פ1עשםי לוה לא אגל לאהרים, שהותר מתירין" לו שיש*דבר
 עליו.נאמר

 קג.מימן
 בההאי. לפנם טעם מהן ותאיסו ב91הר, ששתערבאיפי
 באףף אפילו במלים שאינם בדברים לפנם" פעמ "רנותןהן
 הת*עבות. את טופה* שלא בכרי פממ להיהז האישר צהך במהער
 לבפוף. בטגי ג"כ די או הומף כל לפב1" טעם "םתן להיה צהךאם

 לפגם. %א לשבח לא טעס, נאן שאימאישר
 משביזש או פהם אם ההו וספק להיהה שיסלאיס1ר
 בסך. סףין הגלועים בשמים לתבומל לחת מוהואם
 4ששף דפר פיוצ בלי  התבשיל 4טן לפגום לבדו באיסן בחאין

 בתבשילחסאירב
 ההשרובות. בה ש4שבשלה הקררה של רינה מה לשנש טעם ששהןאיסור
 חיך קררה כ84חזה בו1לו 1חה"ב בתבשיל, לפגם פעם שנחע אחירנהערב

 לשבח. פעט בו מתן הראשון שהאיטר אהר, תבשילמעת-לעת
 שד*רסור 4שצע  להבשץל תבערל מאוהש ניל ואח"ב להבשאל, פעט איסירנפל
 לשבח. הואשם

 רעא מה א4ית, 3קררה שהסחמה לפגם" מעפ .ניע ע"י שהאיההעתבא
 . השני הקדרהשל
 לתבשאל אח"י שנחהבה שעמה, תשיבה בה קעערו ע"י שנאטרהבף
 של רי0ת סה תשניו  ההבאיל את גם פוגם בהכף שנבלע התאיסורשני,

 השמ'וזקררה
 שני, לתבשרל אה"ג שנתהיה משובח, איפו בה ששערו ע"י אעאסרהכף

 של די4ת 04 וחצנע התבשיל את גם פוגם בהבף שנבלעטשיכעד
 השני/אקרדה
 הגלן את אומר אם מעצנע, פמם שהח*אימור
 בןיעמו. בכלייאוסור  ש0תבש5דג,8
 בב,ען 4זבש5 ואה*כ בן-יוש, בכלי-איסור שנהנשל זית,8מו
 ביף שנהבשל פרפהכשד

8
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פחינ  נז שנהגשל 
 לסגם". טעפ ~עתן חף ניין הלנז'אם
 כתייומא הלנ של בנף והגיסו נןייומו, נשר של ננלי .י:ייןנשלו
 הלכ. אום .. מפל אחרת, לקדרה ה"ן 4ען ועילו בין, שנהכשלגשר

נשלו 4אה*כ לשנח, שעם בותן והאיפור איפרו נקררת הכשילגתנו5ל
 ל8גפ. 6עם בו עתן הראשון שהאשור אחר תנויל דיאתבהקדרה
 נןייומ4ג אינו גקרא מאימהי איסה-, בו שנשלונלי
 נן-יומא. אא*יצו נכאי לנתחלה לבש5 טוהראם
 בו"ימה איע דעא והנלי איכיר, כו שנתנשל ננלי חריף דנרנשיו
 ב1 נשלו האח'נ חריף, אשור נו שנתנשל אחוי סעת-לעת ששההנלי

 חריף דבר  שאינו היהר שלתבשיל
 נק"ע שעתילעת ואחר יייף, דנר נו שנשלו כן-יומו בור שלנלי
 חינכו
 המעת-לעת 31היך חריף, דנר בו שנתבשי נריוטי שאיבו איפור שלנלי
 נוחלו האי13ר, מנשול מעת-לשת לאהר שה4א החריף, הדבר נטטלשל

 הקשר. שלתנשיל
 ס/ יש אמ או חריף, לרבר פגום דנר גפל אםסמק
 15 שטתבשי מזוק אהה, שגה עליו שעבר בנלי היתר, לנשל פתראם

 חריף.איסור
 שלא *8יי4, המשקה נהן ששותים בכרי, של *ארצל"ן שלצלוחיות
 נהן להואזמש מותר אם שטז, חצי נמו הבנרי נהןהשתמש

 נן-יומו. שאיבו נלי לעבין חרם, לנלי מתכות ניי נע הלוק ישאם
 אם ופשק הנשר, את שאכלו אחל עד טדע ולא נקור, נלי שנתכשלנוטי

 הגידע. הד פ'ה"
 יוקוה, או 3אם בו שהוהמו בשר"נהלנן מנליעת נבלה שצעשהכלי
 המפ פז8ן או עצמו, בשול~זהאיסעד 8ופן ה5עת-לעת את פהיןאפ
המים
 ל-הץ שעכל אחדי מיא נו יהוחמו נשרינחלב, מנליעת גנלה שנעשהנלי

 הפעת-לעת. מוניןזזאת מאימתי האיסור, נוילמום!
 מצש מעת"לית ואחר בשי, טנשת לילה שעבר אחרי חלנ נו שבשלונלי
 תנשיל נו נקיו הנשרונקיל
 פעו4השפ ש91ית לעגין איפריג לשאר נשו-נהלב אימור נין חלוק ישא6

 מלה.~עת
 א4 ידוע 4אין הלנ, מבאעל לילה עליו שענר אהוי נשר נו שנשלונלי
 טעת"לעח. לאהר נבדהוא

זז

 אפ היע ה*ין בשר, 5בשול הטעת"לית בהוך חלכ נו שבשלונלי
 נשר. א~שצף בה הקררהזזשבשלו ההאא*ת
 הבשר בפל חוח4כ איסיע מבליעת לילה אחרי כשר נו שנשלו4ה
 להיהר.הזה
 אע ראשען כנלי דידפ אם וספק יחדו שהודחו והיתר אי3ור שלנלים
 ליליע 4ץהם וענר ש3י,בכיי

 קרמימן
 בינש הלה או נלח, טתבמל היבשאם

 ל838, פוט בהזן החו אם להופץ, או לשכר שצשלעככר

 הסשאףב של דיפ 8ה שלן בשושוא משפ התסירוח1 לשכמ ש3שלשכ3ר
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 דהיא הפסקן

 בהוטץ כבישה שיעור הואכמה
 שנ*יו איסוהן  שאר ובין שר"ק סשסונה שרץ בין חלוק ישאס

למשקין
 לדכש או ושמן, יין לתקי שנפלעכבר
 משקין לשאר שנפיעככר
 בהמים העפגו ובבש אם וספק מקודם, עככו בהם שנמצא במימבשלו

מעת*לעת.
 המים באותם וכשיו שא*ו לאחר כמים עככרנמצא
 גל את שהוריקו ער שם הטהה רברבנים, ייין נפל חיעכבר

 מהכלי.המשקה
 *ליטה שייך הי כדבראם

 לפניגו כשבא נקרשו הוא והשומן שומף כתוך מתח שנמצאעכבר
 והעכבר השומן בהם שה" הכיים שף דינםמה
 העככר בו שנמ?א השומן את בביתיהכנסת ףהדליק טותףאם
 5ף חי' לא וכהמעין גדול, טמא רבר כו שנמצא שבמעין מהמים ובשלואפו
 הזה הגדול הטמא הרברנגר
 בהטי קצה אדם של שיפשו סאטים דברים לתבשיל נפלואם

 ףשכר או לחומץ שנפלו יתושים אוזבובים
 כהרוטב4 הפרעוש ונאגד שבכף, חם רוטב יתוך שקיץסרעוש
 למשקה או למאכל שסמיתנפיה

 קדעמימן
 בכוש מקרימהו
 קצת. יחים שהם גושים דברים בשני כבוש שייךאם

 כבוש. מקרי אם שומן, בתוך שממחאיסור
 כבוש מקרי אמ קרושים, במיט שמונחאיסור
 כבישה שייך לח דגר בכלאם
 חרין שאינו לח דבר ככל כגישה זמן שיעור הואכמה
 חריף דח כדבר כבישה זמן שיעור הואכמה
- מעת-לעת שהוא - כבוש שלזמן  בלא ש-ם מעתילעת להיות צריך אם 

 סועט, יזמן אותו שהטיאו מעת-לעת, תוך כמים שנכבש איסורי
 זש של כבוש זה מקרי אם עצמם, המים לאותם החזירוהוואח"כ

מעת-לעת.
 מקוי אט האיטה בהם שנכבש להמים מעת-לעת כתוך מימ מעטהוסיפו

 מעהי"עת זמן של כבושזה
 שך ככוש זה הוי אם מעתילצת, בשר בהם שנכבש המים לתוך חלבנתנו
בשר

 כחלכ זז
 החערובות. קול דינה מה כצוגןו מעת-לעת היתר עם שהייזזנגנשאיסור
 חריף. היתר עם נכבש שהי'אטור
 קצתלחים השי מעתילעתן ביחד טמחים  שהיו יבש איסור עם יכשהיתר
 מההיתר נחמר ואח"ב נו, שנכבש האטר נגר כההיתר ס'ה"

 המעתילעת שכלה משעה או האיסורן שהו?יאי מש;ה המעתילעת חשבינן אם ממעת-יעת, יותר ככלי אטור שההן
 התשתבות של חחלק וה של דיט מה כבישה' שרעור בהיתר שנכבש אטוי1
 לכנישה. טחוץ שהאן

ט %
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277 המפהחותלהקשו

 כנגר רק ס' צריך אם כך, תתכשיה באי0ור, מקצתה שנכבשהחתיכחח
 שנכבשמה

 סעת-לעת שי כבישה זמן שיעזר באימור היתר נכבש אמספק1
 בגלל א המ אם כבוש, ש"י  יצאסרה החתיכה היא איזו יררע אעאם
 כבהטספק

 ימקש המעת-לשת בתוך הנכבש הדנר את ט4"לו א8 כבהש,בספקא
אחר

 מעצמו להאישר ההיתר נפ4 ולא אדמ ע"י הספק בא אם כברש,בספק,ב
 מקופ, באותו נמצא המעת-לעת ואהד טתחיה, מקום באותו המאנינבדקג

 מקצת ממנו נטיו שרץ בו שנסצאהךדמ

-

 כ4י באיסור ההיתר נכבש אםספק
 לבשל. גמ מותר אם בחיב, בכשר כבושספקה

 אהר בשר בו לבשל מוהף אם בשר, של גכלי הלב נכבש אםסשקי
מעתילעת.

 ולבשלו ם' ער לדיטיף מהזר אם בחלב, בבשר כבושספק:1
 שירתיח שייורזזכדי בציר כבושמפקח
 הכלל מן יוצא נם בוה יש אמ כמברטל", הוא הרי ר*ככושבעגיןמ

 ונליעה פףיטה יעני, כמבושל רק או ממש, כמבשל ההא כבושאס
 כסאכל כמו בכלים כבוש איסהי שייךאםהש
 שונים. ממינים כיים בין חלוק יש אס כגלימ כגוש איטרלענין'ב
 הריף דבר בהם שנכבש בכףים ד-כבוש"דין5ג
 שלהא. וביי וערוי, שני, כלי ראשל כל' של ומדרגות דינימ שרטי ,ינא
 גכר- ד-תתאה הכלל של ריניס פרטי ן:-נז
 בכלימ גבר- ד*תתאה הכיל שי דינים פרטי ן-מר
 צונן היתר שי שומן לתוך איסור של חם שומן עירו ןפח

 מאךם נפילת ובענין בצלי גנר" ד,התאה הביל שי דינים פרטי ן1-עג
הנגיעה

 וצונן והס ושמן, כחוש של דינימ שרטי ן-פב
 בכלי הבלוע באיסור רוטג", ביא יוצאז ביוע ר.איןאיסור בלך ;;"פה
 אטוי. בליעת בו שיש מטאכף צלי', אי מחחה ע-י נאסר כלי אם בענע ןו-8ח
 המייחה אוסרת כמה וער 'הר, שגמלחו מיהר איסוי של רינים פרמי ןט*ק
 תפל והשצי מלוה אהד אם בין והיתד, איסור במליהת חלוק ןקא
 דמייחה ברותח גגר" ד*התאח דין ן גן

 הגליע האיסור את ידיציא דמליחה ברותה בה יש אם בענין דינים פרפי ןה-קף
בבלימ

 גבשה המלה לתת מותר אם במלה, שננעה יבשה נבינה ןקה
 בתגשיל שגחגוהו מדם הבלדע מלה ןקט

 בתבשיל לתתו מאר אס ללבט, רם בו שנותנים מלה 1קי
 נבלה בדם שמעמירין במלח בתבשיי, להשתמש מאראםקיא

 פן ענשו בו שאין ער נתמעט וההיתר תצמק, איסור, בו שמתבשלתבשאלעג

 בבישה כטץעור ונבבש האיסור,מד
 ס' בהשצע הפי לא שסלקוהו, ובשעה זיה, שסן כר תוך שנפיחיב ,עג

 ההלבגגד
 של מדוכות הדבה עם נמלמ מאח"ב הטף, בחלל ק4ץ בושגמצא ענל ןטףד

 רמתי של הצלע ננר האחר גהבשר מ' ה" ולא אחהגוך
 י' פשצ ימר על *יעת שש יטלהו ןק%4

 המפופג מבה מהן אהת 9ף גמעי מטע אמ"ג גגיוע,על
פ
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 דשטפתדותלוה
 קו.כדמן

 וק או ח154ר, שבלצה הו4זיכה בל נגד בדצובשיל ס' לשער צליביםאם
 בהחתיכונ הבליצ האלטרנגד

 ה"4כ את לבפל פ' בה עיש בקדרה  שנתבשלה כה, רבוק שהלבההיבה
 היתר בה ובשלו איוטד, שבלעה חדשה .קררה
 נתוסף 41וח-נ ה4יסומ נגד מ' בההיתר האין יחר, שנכבוי !היתראטור
 ההיתר מן סןער

 כך וננבש מס', ההיתר מתפעפ התבשיל, טצפ:ן בתבשיל,  שנתערבאימור
 מעתדלעתבמשך
 נעיהת ר-חתיכה דין בזה רנין אם לח, בהיתר לח איסורנהערב
נבלה-.
 רין בזה אמרינן אם לתבשיל, ונפלה טליחה, ע-י איסור שבלעהחתיכה

 אמור לסוהמו"ר*אפ42י
 אלא ישים ואין ונתערבה, חתיכות, לשאר שנפלה איסור שבלעהחתיכה
 כננדה רוב יש אבל האיסור,בנגד

 קז.מימז
 מחשיט לקערה, הקריה מן מבושלהז בימם הטאת בשעת להתנהגאיך

 רם מפת אואפרוח
 מרפה סהן אחת ונמצאת לקערה סעט מעפ בטהםעירו

 מר*ה. אחת נמצאת ואה*ב אחת, בבף לברה ביצה כלהוציאו
 רינה מה טרפה, מהן אחת ונמצאת לקערה, מעפ טעט הביצים אתעירו
 וזקדרה2ול

 להקררוג הכף את לההזיו טותר אם פמא, רנ הקררה טן בבףהוציאו
 להקררה. הבף 4ען והחויר בהכף, האיסור עם התבשיל מן מעמהת

 התבקרל שך רינו מה בתבקיל. זבובנסצא

 מח.מימן
 אהר בתנוו נביה בשר עם כשר בשר לצלות בשתרט
 כחושיס. או שמנימ הם והאיסור ההיהו אם בע בזהחלוק
 א' בהמר' תבשיל עם בבר לצלות מותראם

 א' בהטר נסלח שיא בשר עם שנמלח בשר לבשל מותראם
 א/ בתנור נבלה בשר עם בשר בשר צלו אםבדיעבר,
 מכוסים. או מטחם המה הצלוים הרברים אם ביןויוק
 חריף שאיט רבר ובין חייף רבר בין בזהחלוק
 מ.רי4 המה הציים הרברים אם בין הריף, ברברהלוק

מכופים
 אץ או מ' יש אם בין הלוק יש אס היאיו מילתא .ריחא דאמרינןדףכא
 האיטר ננר בההיתרס'
 אהד. בהער בשר עס *ת לא*ות מותראם
 איסהי. עם ביהד נמי ע-י שגאפה פה לקנות סותראם
 עכ!-ם. בשצל נופום בהמ שאץ נכרים, בבלי חמהבשלים רבריםבענץ
 ליוג "נששה אשפך שמ אחו בתט1 שנאפה*ת

 עליהסנ שכפו מהבה הששה ו4נצלו והק,ראיסור
 עהוצג שג*ו סהבת החת  ק*ט**ו בשר ים*ת
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 איטור.טקורם אש1 הפהבת אותה ותחת ממ9, הפחית והדעה מחבת, תהת חיתראפו
 בפסה. גחמץ ד"ריה"דין
 א: בתגור ליצמה הלג של !קררה לעצמה בשר של קררתבאיל

צי-
 בניזז או בשול כמו נהשב אם קדר,

 אש צלי
 אחד. בתנ!ד בשר עם שיצלורגים
 בהמר עבלע בתטו, מהשומן חב אחר, בתטר  בשר עפ שנציודנים
 רגש בה שכשלו מחבת על מבועץ חם שומןנפל
 סכנה. משום האסולה בתערובות ס' ער להוסיף 18תראם
 אשור. על" שנשפך מררא על היתר נתינת של דיניםפרפי
 המגושה נגד נסך יין של פתוחה חבית י"ג שמעחפת

 של את שמלמעלה הלב של את בין מונחות והע כתנ!ר, שנאפוחלות
 זז שטלס4השוסן

 שנחביונ נקב ררך נסך יין ריח בפיו לשאוף טותראם
 נקי. יין בקנקני שמששים חנגביל בפלפלין להריח טותראס
 דהברלה לבשמים מותרין פלפליןאם
 איסור של בבשמים להריח מחעראם
 את להריח מותואם

 הנאהל פאיסורי ריח בו שנתי ה"מאבאק-

 קפ.סימן
 ביכש יבש שנקראים רבוים"רפי
 שנתערבו ביבש יבש וויהע4אימור
 איטרין ב5ול לענין רוב בקראמהו
 בטול יענין אחר, גמקפם יהד טוק*ם להיות וההאו האיסור צריכיםאם
בווכ
 אט אדם, בני לשני שייכא היתר שי התיכות והשתי איסור של החתיכהאם

 בווב. לבש%מצטרפות
 אותפ יאיול א*שר צי כ היחר, בתב שנתעובו במיע, בטין ביבשיבש איסור. מלו להיות נהפך שההיתריהמיעטו להומרא ג"כ אסרינןאם
 גיובש.כך

 בשול. ע"י איסוו בחתיבת שנהערבה איסווחתיבת
ההעתבות. את יב"4ל מוהר אם היתר, בלוב איסור שנתערב במימו מין בינש,יבש
 את למלשה מ4תר אפ היתר, בווב ח14ר  שנתעוב במימע מין ביבש,יבש

 יחדדעשערובות
 התערמות את ובשלעבר הבש1ל. קירפ התעוובית ערעה ולא עויתר, אטוו של התעתבוה את משלעני

 ש-
 פי14נ ועא ואא' מדצ ואה"ב שמתהמהם, ונחבשיו עופות של ואשים י-חחיו קורפחבשימ ההעיזמות נורעה וכבר והיתר, איסור

 קדרוה. בב' התערוכזת את ובשלו האר יבש ברוכ איסור יבשסתערב
 אהר ער חהערוכות טדעה %א היתה יבש בתב איסור יבשנהעוכ

 המלעע-

 גקשה חדבה אהאיא-ם *פ%מות גאוהות איסור, תערובות ע-י להפסיד שלאייה התערובות. את לבשל רוצים14כשו
 דהפק. אי4מ רא1רייחא אישר ג? במיע, סין ביגש ביגש חיוק ישא8

 קטנה. והוגקןנדיה %4א חש1גה בהר* חר בסיע, מין היתר, ביגש דרגנן אעיר יבשסתערמ
%1ששת

 219י
אוח  
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 ה*ה*כ ביינו, מין כיגש, יבש שלריתר, התיכ,ת  בשה' שנתעוגה איטרהתיכתה
 איטור חתיכת עוד לרועערובהענהוס4ה

 בקררהנ האיטר והוכר שנתבשלהו היתר יבש ברוב איסור יגש שלתערובותבו
 מיע. באינו מין יבשן היתר ברוכ יבש איסורנתערבכו
 מדיבנן. רק או הטק התורה מן ס', דצריך מינו בשאינו מין ביבשיבש:ח
 אישר בץ חלוק יש אם ברומ בטף דאיע מינו בשאינו מין ביבשגיבשכפ

 דרבנן ואיסורמד4לרייתא
 לסת4 הרוטב מצמרף אם ולחתיטוע לרוטג מינה לשאינו שנפלה אשורחתיכתל
 אטעמא. למיקם דאיכא במקום בס' דבטול דין אמרינןאםיא
 הכך בין סף ויש כשרות, חתיכות בשתי שנתערבה דם, בוית שבלעהחתיבהלב

 ברוב החתיכה בפלה אם הדם,נגד
 שהאם שיהי גיווק נדול, רוב של הוא וההיתר מינו, טאינו ב מין ביכשיבשלג

 ברוטנכשיבשלן
 פעם. עוד יבו*לן ישטא חיישינן ג"כ מכבר, מבושלות שהן בחתיבותאסוד
 הכו/ בין סי יש יחד, מיע,נשנתבשלה בשאינו מי! ביכש, יבש שלתערוטתיח

 ס' נשאר תא אחת, חתיכה כהשםוהוציאו
 גהבלו. לפגם טעם טתן חוחד מימ, ב,טאינו מין יבש, היתר ברוב יבשאיסורלו
 שום ידעינן ולא קצהה תאבד מימ, בשאיט מין יבש, היתר ברוב יבשאיסוריז

 ס'. בהתבשייהי'
 א4 לים מהם אחד עפל מיט, בשאיע מין יגש, היתר ברוכ יבשאימורלח

 גאבר שהאימי יומותיץ
 דקותו מחמת לבררוא*שר ו4י  אלא עץ, במראית ניכר מאימוו במינו, מין יבש, בהיתר יבשאיסורלט
 ב-ובא בט4 אם הנאה, מאיסורי ביבשיבשמ
 בלוב בפל אם במינו מין מיפה, איסורי גתב שגתערב יבש נבלהאיסורטא

 לעווק. פ0ר יהי' וולא עייהמ לוקה יהי' שלאלענין

 קי.מימן
 בטול לענין ה,עב- "דבר שלדיעא
 מיע בשאיע ומין במעו מין בץ חשוב" ב.דברהלוקב
 *צם4ב בהר או שמא גתר אולינן אי חשוב", ב.דגר מימ השאינו מינויעניןנ
 היאה. איטרי ובין אכילה איסורי בין חשעג. _גדבר חלוק ישאסד
 המלח. לימ האנאה 4אז להרייך םיעיל"םה
 איסוה מרמי חוץ למכ!ר מהני אם בחד, חד שנהערב חשיב-"דבר1
 דימסתח 4יהי בשעח אף האשרה התערובןת את ליכו"ם למכור מותראם1

 בזוף.לו
 חשוג" .דבר נקראמושחיפ

 חקמב-. _דבר בכיל הוא תמיד בסנין למכור וטררכו דבראם1
 חשוכ* שדב" המ בשמד, אעמים בטנין *ימים למכור א4ררכו דבר14םק8

 שבסנעי. .יבר הוי ביציםא5יב
 חשןב". .דבר מקרי  כרבא4זאאםיג

 מירמ4 או הוא מדאורחתא בטל, דאינו חקיב-_דבריי

 להיושה שנ*ל סשש בו שיש איסור של חויב-דכיטי
 נשהפ. או שףם הוא אם א0יר' בבשייהייציק4ט
 בוי טיכרות חייותתשצש

 נ4"ו פ1ויאו ידוע ואין נבליע בשר ה1הת שחופה(י
 בשללוףו

 לו4ש מארע ירוש ואע אאששה, כשר 4חת נבלה, בשר מוברות הנהתתשעיה

תקיי
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 281קמפ1 רבשויצתיחץ

 יקךא 8אי1 היש וו*ין פ"שטון, בצ האהת נגלדע בשר פוכרמ הפשתהשש
 באהוא. הטאפפקה אלווכהעהתלבה
 לקח. מאיי יהע אק דרבנן, טאיטל השהת היתה סבשר הטיתתשש
 גהיע השה'נ כצ, ףקח טהן מאיוו ירדע ואין גשתת, וציהן עושר בעירהיו

 טרפה בשר ח" מהןשבאחה
 הת-מת נן ךקחו פר*ה, נשר יי ואהת שדעטזו בשר של חנהוהתשע
 חנדותמג'
 . נ*קבוע9 ספקימפקא מהניאפ
 ב"קבוע" האתר הזקה מהניאם
 קךרכה, בהר ב"קכוע- א4-צןאם
- כשר בשד שי חנועתע,פר - אחת נהפה שי נשר חמת גכל   את?רט 

 חמת באתו רדח סהן, באחת פרפה נטצאה וושח-כ הבהטות, נל שלהראות
 מהטרפה. או מכשרה הוא הבשר אם ידוע אץ אבל הנשר, אתלקחו
 מאיוה ידוע ואין נשר, בשר הרבה נין שם עתערכ בהנות, פר*ה בשרנמצא
 "קחבשר
 או רתעלובות שמרעה קורם נלקה הנשר אט בין דרביןי, ב"קבועהלוק
 כןיאחר
 יחיד. בבית או נחנות נמצאת דעזערובות אם בין דרנק*, ב*קכועחלוס
 אחרות בחתיכות שצחירבה ם.קכוצ-, שלקחוהתיכה
 בשי התיכת המ?אה נביה, בור ואחת כשר בשר מוכרות חנולתתשע
 השיץ עלמונחת
 או בפניע שפירש בץ חלוק יש אס פריוש", כ4רזבא דפיראש ד_ני חכלללערן
 בפנימשלא
 בשר התיכת ונפצאה נניה, בשר שי ח*חת כשר בשר שי חמעההזצע
 קטןכיד
 מימ בשאי:ו ומין במינו טרן בין ד"קבח1", בדיןחליק
 עי ו*מונחת בשל וחרמכת נביה, בשר של האזת בשר בשר של הנךוההשע
 נבלה בשר שי להחעת קוזכה ה"והארץ
 כשוזרנ אדוות חתיכמן בין התערבה ואא*כ לפנימ, שפה-יההייכה
 בתשע שנסצא סמה בשד יחזר הרבה יש טרפה, בשר של החחתבחנות
 הארץ עי בשר חתיכת ונטצאה הבויהאה,החנהחה
 ההעתבהן אחר פיוש אם בין הלוק אין אם 6ריש", פתבא דפריש ד*בלבדי!
 ההעהבות קורםאו

 ההיאו שלישית ומגהמה במקרין,  ימגור ?יו ב והתיאו בהפחק ז'נשהשי
 ואה'נ הנוששןת, ר' עם העחיטה בבית נשאר השני ה"רה למכוה חציהרק

 טהפה נמצאה מהן ונאהת הבהמא, מכל הנני-מעיםנתערבו
 מגרה ואה"נ וחל, איעא אהת לאשה שפכרה שחוטות אעעת ה' גע4תאה4ה
 חשח"ב המוכרו4 האשה כבית נשארו והצי ואווזא אעצת, נ' שד שני'לאשה
 מ-פה שה" אוהות החמש של אחד גףיקבןנמצא
- שהטו שמם תוד גהפ4ת, ג' שתפאאד  נף 

 אח-
 מנל והריאות אהת גהמה

 טרפה אהת ריאה במקךלץ נמצאה השת"כ מזערכו,הבהשעת
 "רברים ושאר ולימ בסקי שיבהשלובית

 מן א' ש פיר אם אסורים* חשוכים-
 פר"ע" מרובא דשל"ש "כי ביה אסרען מידיזב,
 וב4אוים ההרים אפ  שפילשי, אחר אחר ימאףם נלם שואעז רצזשייכותאלקי
 לטקומה. הקבאעת שיחרהע'י

 כעיה4 ביצה ונמעאה כשרות, בין שצהשדבה פרפהההצילת
 פה ל*גיגג בקמה השילה מהן ואחת גשרות, בין שגהערגה פרפהתרצטלה
ופר - הגיצהג שליימת



281
 8י ן%.

 המפתייתיין
שי
1

 מח-ו
פ

נאי
פ

ננ
נר

נה
נו

נו
נח
נט

ס"סא

--
סנ

סר

סה

מו

א
ב
ג

הי
1
1

8ה

8

י

 מחמה בשל שאעו איסורדבר
 5שיבחע~

 ל-מ, טהט א' יפל באארהה שנהערנ
 בהמיג מן א' אבר ונאכי כשעים, באנרים פרפה בהמה של אברנתערב

 ב"וגט טהם א' ונאכל באהריפ, שם,ערב חשעבדבר-איטור
 בץ חלוק יש אפ לי8, מהט א' ואל באהריפ, שנתעוב חשובבדבריאיסור

 לא או מידמ התעוובות נעוהאם
 אן גפל ואח-כ מקודמו מהם א' ופירש באחרים, שסהערב חשובדבר-איסור

 ליםמהם
 עתבשל. מהמ א' וירש באחרימ, שנתירב חשוברבר-ארסור

 תהין אמ מהמ, א' מת חשהיכ כשוים, וויט בבילי שנתערב טר*ה חיבעל
 המרפה הוא שמת שזהלומר

 להמיא. שא*שר בפקום 5בהר מהם א' ע*י באחרים, שנתירב חאעבדבריאיסור
 ווב נחתנו ואח"ב כשרות בההיבות שנתערגה אימור של חשובהחתיכה
 ההשיבות. עתבפלהחתעעת

 בשוגג עאכי בכףי מהם א' ובשלו באחרים, שנתערב חשובדבו-איסוו
 הביומפ מאחת לביבות וישו כשוות, ביצים ברוב שנתעובה טרפהביצה
 אאן באיוה העשל הוא והשאו שנאברו הוא שהאיסור לומר רתוליןבמג~ם
 השאר את לאכימותו
 לאדפ מותר אם היתו, ההש והשאו שנאבה הוא שהאיסור למר התויןבמקומ

 השאר את לאכולא'
 לים א' ונפל כשרים, באהרים שנתערב מתירין ץו שישדבר-איסור

 כיב ואכל במקריה שהיו להתכבד הראויות בחתיכהץ טרפח אשורמלר
 הפר*ה. פהבהמה היתה הכלב שאכי שהלשע יומר תולין אמ בהמה, של אחתלשון

 נו קיש אחד למקום ה4ה סהתערובות ע54 באחרים, שנתערב השובובר-איסור
 השני'. התערובות את להתיר יש אם שפמ מה בננררוב
 התערובמצ מאותה ע8ל שנתערב, ררבנן איסור וראי או תורה איסורס*ק

 השגי' התערובות של דינה מה אחו,למקום
 תערובוה. בג' בטף אם מתיויןו לו שישדבריאישו

 גאותח יודע שהי' הבורק ואמר כשרות, ריאות בין שנמצאה טופהויאה
 הכשרות. בין הטר*ה הריאה אותה בשגגה יתעובה אביסירכא,

 מפק-מפקא.רעי
 אחרימ. לשניש מהתערובות א' ונפל באחוים, שנתערב חשובדבדיאיסור

 באא"רים שההצרב מר*הס4ק
 באחדיפ. ש0הערב ררבנן אי10ר של פר*הספק
 לאו. או התיה מן שרש יו יש אם דרבנן איסור בפפקחל1ק

 שב"מש מיש בתרמעלהן פר*ה פפק מדע ואח-כ הוד, ביצים כמהנתערבז
 ממנה. האאהת
 באהוא עתשדבה נקרוב, פופות יה שאייע בתונגית גליפתה שנפחהב"א
 הביצה :נמרה אם ידוי ואע פרפות, פ4ק לה שנויר בהדנגולת שנמצאהביצה

 אחיכ או לההרנגות, פר*ה הס*ק שזוירע קודםבקל"*תה
- תרנגוות שתי בין ביצהנסצאה  ואי כש-ה ודאי ואחת טדפה, ודאי אחת 
 יטוגדבת אח-כ, אז התרנגולת, ש:פיטה קודס בקיי*תה הביצה ננמרה אםידוע
 באהרות,הביצה
- תרנגולות שתי בין ביצהמאאה  ונמירמא --, פרפה ס8ק ואחת כשרה אחת 
גאהויה
 ביצ*מ4 שקי חפייו ושתיהן - *-4ה מפק אחת נשוה, אחת - תונגהיתשהי

 בא4יעגונתעהמ
ו,*
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 283קמכ הממחהוח8חאמ"
- בשר מיכרחץ הפיהשתיש  5ושרוק של זב4את טרפה, ספק של בשר ב4וחת 

 ובאעו חכשה הבשר נמצא מהן באקל ידדצ חוין שנתשרבו, דתיילתשתייצ באה, חבות נאשין ידוע אוין חהנהח", לפני אהת חרףנהתמיאה שד*ה. ספק של הגשר ובאיע הכשר חכשר נמשא מ4ע נאיצ ידדיחרן
 משתי באות שהן ידש החנרה, לפני חדיכות שתי וכפצאו מלפה, פו4קשל -

 הכשרה מדיצות ב4א אקו ידוע אין אנלהוצדשה,
 של - ובאיזו הכשר, הבשר נמצא מהן באיזו ק,ע ואון שנחירבו, דצ-יתומזיע

 משת באות שהו וידוע החנויות, לפני חדיכות וא,י ו:מצאו טרפה,סו4ק
 כשרחץ בחדףמת נתערכה הנשארת מהיצהההתינצת, מותי אחת נאבדה ואח-כ הכשרה, מהחמה באה איזו ידוע אין אבלהיצהיתז

 לים מהמ א' תפ4 בחד, חד דרבנן אהער סשקנתערביד
 מאותה אף זחזר התערובות, ונאטרה היתר, ברוב שנתערב דהשוכ איסורפ4קטו

 גחד חד אהר יסקום ונפיהוארוכות
 מל ואה*כ ניכד, 41וימ היתר, של זיתים ב' כרעך שנתערב איסור ספקכזית8פ

 זנמוה תבוציל לתוך מאלהא'
 אחד. משם הם הספק*ספקא שף ספקות השניאםט
 בהמ. להשתמש מותרים אם בני-יומף אינפ עט-ם של כליםסתםיה
 ספק-ספקא. מקרי אם מתהפך, שאינומפקימפקאיטיכ
 בדרבנן. סיק זיש מדרבין, אסזר אבל התמה, מן מותר יעהוזז בע:יןספק-פפקאכא
 הכלל. מן יוצא שום גזה אין אם לשלא" דרב:ן ד*מפקזו דקך*1האכב
 מפעפ כפלת אפ היתר, כרוב שנתערבה העין, מן ונתעלמה כשרחתיכתכג

סאק-0פקא
 ומפק נכוי, בבית שהיו  ישראל של נבינזת ספק-ספקא מטעם להתיר ישאםכד

 עכו"ם בגבינות נהלפואם
 ספק-ספקא מפעם בטלים אם עכו"4 נביבהץ עם ש:תערבז יוראל שיגבינותכה
 באחרת שגתירבה ררוסה 0פק שלההוכהכו
- קדרהץב'כז  מהקררות, לאחת איסור ונשל איפי, עש ואחת הקןד עם אחת 

 והיש האיסור, בה שנפד בקדרה היתר רזב ד"ש נפק לאיע ידיצואק
 בטינו.סין

 שדם מעתילעת הכלים ונקותהו בבלים, שנתבשלה טרפה ספק שלחרמזלתבה
 רסשק"צודע

 בשר כלי הם אם ירוע ואין חדש, י-ב בהפ נעאשפש שלא משלרביםכףי*הלסכפ
 חלב כייאו

 ערע %א הע41 מן א' :אבד השח"כ בדש' "ד דרבנן זזא"שד סתירב 1ל
 הואאיזה

 הבשר. את בשלה ואח"כ טלמיוח, א' דבר שחשפשה אן ביחדי כ%ם מיחה אם בידה וספק וחףב, דשומן, בשר, לב"קה שהביאה אשה ןלא
 לא אס עירוב, הנית אם ספקןלב
 א/ ונאבר חאעב, דבר ואי:1 בתרי, חד שנתערב דרבנן איפר ןינ
 גרוב חשוב דבר פהוא דרבק אעצר :חשרב 'ןלר
 נתעדבה ה*ח"כ בחה חד  שגתשרבה דרבגן איפר שור לההכבד הדאמי' חחיכח ןלה

 ברוב מהן אחתן
 בתב. מהם א' נתערב השחיכ בחר, חד ונתערכ הורה אושר ספק ן%
 דהתה שמישז סדע אה-כ אחת, זנמכוה בהמזת, ב' "י בשר במוצלין הי' ןלו

 טרפהספק
 ו0עעדב והזר כרוג, שנתערב טרפה פפק ןלה
 אהןר. היקת לו שחש ברבי פפק-ס*קא להו; יש אט ןיפ
 אחד. בינע יניהפ אינפ ףאיוצד יהואקה שהס*קהי80שו בפק1פ ןמ
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 ק1אע אק%ד ג8"יט ט?ף ואו גביה ההש ניקנ ט?אס הישט, בנקיבהסיקמיי
 ספק-סשקא בזה טהני אסזבוה

 שמ "8שד אם שאף ספקהה, ג' בו ה-ש ממשן איסור חיקת יו שישדבינ:
 מפקות שני עריי, ישארו איסורחזקה

 מכהיהד. יותר בהאיסור יתטת שיש ב:קום ספק-ספקא מהגיאם?.
 לאיסור ספק-ספקא גמ 9מ1 שיש להיהרספק-ספקאכ-
 ספק-ספקא לעמן מהני ידיעה חסרון ספקאמ -נ
 אפ בייקה, ע"י האיכיר את יניר א*שר אנל 4מור, ספק-ספקא שישב:קיםכ

 יבדוק היוכ בזהיש
 לציף נוכף אם מי:ייהו, כחד הילכתא אתמר רא ריכו!הא,פ9מתא:1

 י5פקזה
 "ספק*ספקא. ומצפרף ררבוותא, רמיהתא כמפק אף'ם המעשה ך4!ף ספקאם 'נה
 לופר אפשר אם איפשיפא, רלא בעיא או ררבוותא פלוגתא ,טךבמפק-ספקאמש

 אהזקהראוקמינן
 רוג נ,ר ספקיספקא מהניאסנ
 הזקות ב' במקט ספק-ספקא מהניאם,א
 לק%א'. ררבק *ספקא אמרינן מת'רין לו שיש נדבר גםאס)ב
 פשקות. יוהד או נ' ע-י להתיר יכולים אמ ספיקי, בתרי משתרי רלאמידי41
 להסא ש להבן  שאין במקש להבת, או להכן מהני האם או האב חהשעאםנר

 אהר; ס8ק רק לפניט שאע במקוס ספקות, שגי בירימ לישות לנו מותראסגה; היקהשיםן
 וה שקרי אם דהשני, הספק את סותר מהספקיספקא אהר שספקבמקום:.

ספק-ספקאן
 הונל בס8ק זה אה זה סותרים אכי זה, את זה מותייס אינמ אהר בסשקאס נז1
 או ררבק כאיסור ריט אם ממינה ימשה הלכה שהוא אטור שלספק נחן

 דאלייתא כאי0ור'
 באטיבנן רק או להומרא, המ החורה מ, דאורייתא,ספקאנט
 ההי%4 ואה"כ האיפיר, נגר פ' יש ררבגן, אימיר הי' בתע, ביצים,בשיומ

 ואהת אחת בל בףעמן
 בהיקו. בגם' דנשאר דדינא מספקא מפקיספקא יעשות אפשראם סאן
 יואעל וחר ייהקמיר וררים תרי ראיכא היבא ספק מקרי אם ן סנ:

 %4 בדיעבד דהיש מקיליגן אם כראורייתא, מפיק. ובתרי בדרבק ספקא כחר ןמג
 לכתהףהאף

 ככק-מפקא עיי ממק .ם מדצהשיס אם יסר
 הרשות גתוגה אמ ; סהן

 לכ-
 כליו מהשאי ערוך בטאףחן נזכרים שאעם אותם אף ,2איה, גאיזו, ש%ש-צ סשק-ס*151 סין בל ופמברתו מיבו יברות מזרה

 קיא.מימןן
 אחת קדרות- שתי ,א

 ש-
 חתיכ8ן נ' ר,שניהן, - אימור של השהת היתר

-- 
 אלו לתוך אלו תפלו - איסוד עי ואהת הית- שלאהת

 והקןר נפל איסור ףתוך ראטור תולין החשריש משהו באימורי גם אמ'ב
 היתר לתוך:

 המויכטן אם בין חטק השין נפל, איסור יתוך ראטור השלין אטן בכף אםן גן
 קפנות או גרולות הןןן
- קררות שזין ר: - איסור של ה*דטז הטזר שף אחתןן - איףכשש ב' 1חאניה, - א"סור של חוהת היתי של אחת   ואן חאיפשר אבל אלה יהיך 14לו 1נ8לי 

 ההיתד. על רבהן
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- חתיכחץ ב' וף*ני' ה"זר, של אחתקררה  שג ו*4תה היתד 4י4 אהת 
 ירוע חוין היתר, וף להקדרה החרוכות משתי אהת חתיכה עפלה -פשף
 לקדלה נפלה החהיכהאי5
 של ואחת היתר של אחת - חתיכות ב' ,ךפני' היתר, של אחחקדירה
 על רבה הף והאיטור היתר, של להקררה אחת חתיכה -ונפלהאיסיר
ההיתי
 אחת חדרכה רפניהן - איפור ש4 ואחת ךןתו שי אחת - קרדותשתי
 החתיכה נפיה מה, לאיזו ידוע ואין דרבנן,איסור
- אטור שי ואחת היתר של אחת - קדרותשתי  ש5 אאת חתיבה ויפניהן 
 ההיהר. על רבה ה" והאיסור נפלה, לאיזה ידוע ואין ררכע,איפור
 בקדרח ס8ק עולד דרבק, איטור נפל שוב ואח-ב ס*ק, שום ה" לאעדיין שלישי* ובקררה קדתת, משתי לאחת דובנ; איפור ונפל היתר, שי ג~רותנ'

 הראשעות משתי אחת ועלהשלישית
- קדרותב'  1נ58 - מתירין לו שיש איפור שי ואחת גשר היתר של אחת 

 מהקדוות לאחת דרננןאימדר
 וקשישש4 אם ידוע ואין האימור, ינאכר דרננן, איטר ףפני' ריתד, שלקררה
 לא או להקדרה,נפל
 נפל. איטר לועך ראיסור ולומר להקי תיע דאידחתא באישר גםאם
 תולין בזה גם אם אחר, ממין והאיסור א', ממין קדרות שבשתי התבשיליןהיו

 נפל. האיסור לתוך רהאיסורלהקל,
- קדרחעב' - נבלה שי ואחת שחוטה, בשר של אהת   נבלח חתיכת ע*לה 

 מהקדרות אחתלתוך
- קדרותב'  אחת - חתיבות ב' ולפניהן - איסי של ואחת היתר של אתת 
 לאיע. ידוע ואין לקדרה, אחת חתיכה ונפלה איסור, של ואחת היתרשל
- קדרותמ  איטר. ספק ונ*ל - איסור של ואחת היתר של אחת 
י איסור של ואחת היתר שי אחת - לפניהן חתיבות וב' היתר, של קדרותב'  

 האיסור. טי קדרה לאיע ידזע ואין יהקדרות, החתיכותונפלו
- ג4נה ואחת גדרה אחת - היתר של קדרותב'  . חתיכות ב' ולפניהן 

 יהקררות החתיכות עפלו איסור, של ואחת היתר שלאחת
 של ואחת ההער של אחת - חתיטת ב' ולפניהן - היהר של קדרותב'

 השנית החתיכה גם נפלה ואח-כ אחת, לקדרה אחת חתיכה ונ*לה -אטור
 השני.להקדרה

 - אטור שי ואחת היתר של אחת - חתיבות ב' ויפניהן היתר, של קדרותב'
 ובאחת האיסור, נפי קדרה באעה ידוע ואין להקדרות, החתיכותונפלו

 האיפור את לבטף בדי יש הכשרותמהקדיות
 א4 אהת - חתיטת ב' ףפניהן אדם, בני ב' של ולתר של קדרותב'

 להקררות החררבא ונ8לו - אעער שלואחת היתי
 משף שוב ואח"ב ידועה, מהן אחת לקדרה איסור ויפל היתרו של קרוזתמ

 יאיוו הץוע ואין קדרהז, מהשתי לאהתאקאר
 נ*ף ואח-כ נפי, %איזו ידיע ואין היתר, של קדרות ממשתי לא"ת 4רסרנפר

 טל קדרה לאיזו ויזעאיכור,
 קדרם לאיוו ידיע ואין עוף, מבשר בת*עמא בף ותחנו האהש, אצך שעמרו, - יומא בת שאינה ואחת עמא, בת אחת - טים שם הולבות קרדותב'
 תחבו.ן

 אהת גתערגה ואח-כ איסוק של חתיכה עם שנתערבה דהתר שלאתיכה
 במקומה. נשארה ואחת בשרה, אחדת גחתיכה האלה הוורטהמו4תי
 מה44ימאש אח" ומפלה - איסוו של ואחת היהי של אחת - התיכותכ'

 אי*ו. שללקדדה
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 8אשת אמצ 5מ*ל -* ש"ף בשי שש ואהת בהמה, בשר עם אהה - קרו?תב'
 ' ' יאהו ירהצ הען קדהה,מהשהי

 ובשששק לששע קשש 8שו מואצל41 לאהת אשור זנפל היחד, של קדרזתב'
 האיסור. את לבטל בדייש
 1"4 לששג היי אין משדר8ע לאחת איסור ונשל היתר, של קררהןב'

 האעעה את לישל כדיבאאה
 דאמו"ק לרירן נ8 שהך אפ האיפצ. את לבשל דסצטרש1ת קדדהץ דב'הדע

 האיסורין. נני נגיה- נעשית"חהרכה
 וש*ררמש אם גץ ושינחוי* אא לג*ל מצארשות קדרחן רב' כרץ הוצק ישאם

 ארם. בני לוצי או א', לאדם"איטח
 דאורק8אע אומור ונץ דרבק אשאד בין חליק ישו אם קרוית, דאא,י צרקשבשמן
 ביבש יבש טלח, לחובץ
 עייהתי  באאוי וע קדרות דהשתי אם אף דצראף, דץ דניןאם
 מ*ן מדא%ז?ה4 אהת תוצז הלנ ונששך הכירדע על נשר של קדרות ג'עטרו
 סע "ש גהתר בהץ בצרוףי' רק ההלב, ניד פ' מהקררות אהתבשים
 הקולאיז בץ מיטה נשקא יש4*ם

 אא4 לממר לם' מצמרשהן קדתת דשתי
 לפשם רושויפמר איפר 4שאמ דאצשוינן הקרא ובין מחן נאחת שנשלא*אסיר
 בשל4* מן,8*יש
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 מצימצם
 לא*ר ויצא מליחה חהכית על המבחן" .כירא( וש5.ם*-"""

 )'44( אמ"ת טכיל הר"צי,בשנת

 יורה מש*ע מליהה, ה"כרת כל על יתשובוונ""שאלית
 בדרך ואתרונים, שים " א - הפימקיט וכףדעה

 דולר. א' מחירי ותשובה".4*טאלח
 )י18 בחלב בשר ה?כות על המבחן* "כררט

 תשנ"ה מכיל חרצ"ט, בשנתלאור
 וגלהשצסממנ-ז רעה יירה מש"ע והשובתו" 4שאףרת)755(

 "ו*. ותיי ,שאלה בדרר וארע*ונאם,ראשינים
 רול-ים. שרמהייי

 רולרים. שו רק המחיר - ביחר הספרים שני5קונה

 : לרפום הממודריםהמפרים
 עד כום )מסימן מרפית הלכית על המבחן* .כור*

 ציורים עם נ"ו( עד מ' ימסימןל"ר,
 תהעוף* הבהמה נוף ח?מי מכלמדעיים
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