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 ! הודההבעה

 חריף השכל, זך ומומל1, מומלג והנחמד, היקר בני יזכרלטוב
 יצחק רבינו בישיבת המסתופף נעליפ, בכשרונות ומצויןובקי
 בניוייורק.איחנן

 שיחה שלמה 1,1האףמר
 ו לו הן חן תשואות לדפוס חוה חספר אתשהעתיק

המהבר.
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הסכמות
 אביר "תייה' שי ימקיבג חיקי המפייסם' הגאיזהםכמת

 יסוד צדיק ותפארתו, ישראל נזר הדור, פארהרועים,
 הראשית, הרבנות ונשיא ישראל לארץ הראשי הרב וכף, וכףוולם,
 מעיה'ק שייט"א' קוק הכהן יצהק אב:רהם רבי כקש"תמרן

 תובב"אנירושלים

 תר"צ. שבט לחדש כ' יוםב"ה.
 חו"ב, והמפורסם, המובהק הגאון חרב ידי"נ לכבוד רבשלום
 המפייסם "צדיק הגאיז נ ידי יז יהו,טע, כואיר מוה"רסוע"ה,
 שייט"ש ראזענבערנ יודלטוהר"י

 באח"ר4 בכפילא י- שלום .=_...

אחדשה"ט

 דכתר"ח חיקר טספרו הנחמדים, קונטרסיו הגיעני לבבילשמחת

 גבי* פעיית כביד "ימי כייי מצאתי בי "ציצי ימיי המבהד,.כור
 המתאמצים התורה, תופשי לצעירים רבה, לתועלת בע"ה יה" אשר בעוז,חכם
 במקורות הנכונח השקידה שאחרי למעשה, הלכה ההוראה בקרנילאחוז

 שבלעריו הב"י, עם והטור ומפרשיו, השו"ע בדברי ופוסקים, בגפ"תהראשונים
 שיסודרו הוא ונכון טוב מח ברורה, בידיעה הוראה סדרי לסדר אפשראי
 כאשר חאחרונים, גדולי מסקנות של חשוב היקף עפ"י הוראה ענינילהם

 קודש תנובת תת ויוסיף ומו ד' יהי היקר. בספרו כתר"ה לעשותהשכיל
 ב"ב בקרוב לראות יחר כולנו ונזכה ינשא, אף וירומם הרבים, אתיזכות
 בברבח החותם באח"ר, דוש"ת ידי"ע ונפש כנה"ר נחלתו, וחבל ד' עםבישועת
 מירושלם. הקודש מהרגאמנה

 קוק. הכהן יצחק אברהםד9
 החותש)מקום



 4 אבברכת
; ך

 המובהק* הגאון נפשי, ומחמד ראשי עטרת מחרי, אבא דבריאלה
 סוע"ה והיראה, התורה אוצר והמחוכמים. היקרים בחבוריו בעולםהמפורסם

 כש"ת, וכו,, וכו' וכו' ותפארתו, ישראל נזר ופרישא, חסידא ומקובל,חוקר
 לקהלות ראב"ד שליט"א' ראזענבערג יורל יוהרראמוהר"ר

 בעריפ ראב"ד )מלפנים קאנאדא. מדינת מאנטרעאל, דעירהאורתודוכסים
 בפולין(.רבות

 מאנטרעאל. תר"ץ, שנת טבת, ט' יוםב"ה

 וכה, וכו', . . . . . המפורסם הגאון יקירי, בני כבוד אל והשלוםהחיים
 נד"י. פייינפיעיד' יאב"ד שייט"א' ראזענבערנ יהושע ב~איר סוה"רכש"ת

 סשוש בני ידי מעשה בראותי כליותי ותעלוזנה לבי יגל מאדמה
 מספרי פסוקות הלכות נפזרים, לקבץ קשה עבודה עצמו על שלקחלבי

 נשען ישראל כית אשר ואחרונים ראשונים והמפורסמים הגדוליםפוסקים
 זה. הוא פסוקות הלכות ילקוט הלא כי להסכסות, צריך אין זה ספרעליהם,
 שתי בו סובא האחרונים בפוסקים דעות חלוקי שיש במקומות כי גםומה

 וטוב מועיל דבר שבמוחו. תורה דעת פי על ויכריע הבוחר יבחר למעןהדעות
 ובאנו הגלות, עול לרגלי הסוחין קטנות זמן אלה בימינו כזה ספר הואמאד

 אברך לכן קצרה". בדרך לתלסידו אדם ישנה "לעולם חזיל שאמרולהסצב
 להפיז יעסול אשר תורה, אלא טוב אין טוב, בבן שזכני _ובוראיליוצרי
 בישראל.חורה

 והשי"ת חוצה. מעינותיך ויפיצו זה בכחך לך והתחזק, חזק בניואתה
 בעיני חן ספרך וימצא הגדול, מפעלך הפועל אל מכח להוציא בעזרךיהי'
 בכטו"ס. תבורך ומברכתם וסברכתי תורה. לומדיכל

 הימים כל והצלחתך שלומך הדורשאביך
 ראזענבערניודל
 קאנאדא. מאנטרעאלהופ"ק
 נרר*פ* *ידות : חמפורסמיפ חספויפמחבר

 הקדוש חווחר )חעתקת תורח" "זהר נדרים מפןע5
 פ* צה"ן ,אור עם הנביג" גייהו .ייקופיצברית(,

 הגוף" ור8ואת חנפש "רפואות המלאך",.רפאי
 וצוד4 וצוד יהורח" *מקוח הקדושח""קריאה



 דירושלם, סדישא דקרת:: הממורסם המובהק הגאוז,מ:מ:נכמך!

 חדרי בכל בקי עולב, יסוד צדיק בעוז, חכםגבר
 מרן ישורון, ופאר יעקב גאון הרועים, אביר סוע"ה,התורה,

 יקהלת ד ואב רב שייט"א' זאנענפעלד חיים ייכסף.רבי
 תובב"א. ירושלים, בעיה"קהטשכנזים

 ת"ו. ירושלם פעה"ק תר"ץ שנת שבט, לחדש ז' יוםב"ה

 מוה"ר כש"ת וכו', המפורסם הגאון הרב למע"כ וברכהשלום

 פ'יינפיעיד. חב"ד שייט""' ראזע:בערי יהדשעמאיר
 שליט"א. כת"ראחד"ש
 הלכה" של "עומקא הנחמד ספרו בצרוף טבת טו"ב מיום היקרמכתבו

 הגיעני בע"ה, יאור להוציא עומד הוא אשר דןמב:חז" "כ:דף' מהספרזקונט'
?נכון.

 לכך, ראוי אני שאין אני יודע באשר בהסכמות לבוא דרכי איןוהנה

 בברכה מצטרף הנני שליט"א גאונים מהרבה הסכמות לו שיש בהיות.אולם

 ידי את לחזק ולהורות להשכיל חוצה מעינותיו שיפוצו שליט"איכת"ר
 ולראות תורה להרביץ ויזכה למעשה ובהלכה דאורייתא בפלפולאהלומדים

 לישועה המחכה בברכה החותם כעתירת בב"א, ישראל וקרן קרנהבהרמת
.קרובה.

 זאנענפעלר דהייםיךכןף
 תובב"א. ירושלים בעיה"ק האשכנזים לקהלת ואב"דרב

 ב.נ.
 ךקנ"ל. מאד. שמחתי ,הלכה" של "עומקה של הממוק.בפלפולו

 החותםמקום



 בהלכ!2 חכפים עינ' מאיר האמהי, הגאון הר:הסכמת
 לתורת פעלים רב בלום, אוצר הגיפר,אשכול

 בצה"ר ונחמרים, יקרים ספרים מחבר הכולל החכםולתעודה,
 הובאקען דעיי ד יאב יב א' ט שי הירשענזאוחיים

 נרז"ש.והסביבה,

 התר"ז. טבת לחדש י"ט א', יוםו"ה
 מוהר"ר האשכולות, איש ורבי חכים הגאון, הרב יד"נלכבור
 ד3 נ.פליינפיעלך, דעיי יאב-י שייט"א, ראזענבערנ יהושעמאיר

 ו הטוב שלומו ררישתאחרי

 הקונטרס אתקבלתי
 )לרוגמא~

 לבחינת דןכמב8ד~ן" "כנדוש היקר מספרו
 מתרברבים בורים המון לנו יצרו לו, והרומה ש"ע" שה"קצור בהוראה,הקצורים מספרי נוחה רעתי שאין ואם להוראה, המתעתדים הישיבה בחוריהתלמירים

 גרמיך שהזמן רבר היא עבורתו אמנם אמתיים, מת"ח התורה כבורונוטל
 את. יעשו שלא התלמירים את יכריח הלז הספר אשר עתה, הישיבות מצבלפי

 וגם. ישגיחו הישיבות שראשי ופשוט עיקר החצונים והמדעים טפלהתורה
 של התשובות את רק ששנו או המקור מן למרו התלמידים אם וירעויבירו
 כל על להשיב ירעו מהישיבות הצעירים שהרבנים יתן ומי היקר,ספרו

 שלא בטוחים היינו אז מקורש לפי היקר בספרו סרר כתר"ה אשרהשאלות
 מישראל. תורחתשתכח

 ולהארירח תורה להגריל יצליח בירו ר' חפץ טבא, לפעלא אומרהנני
 ער זרקו וזרע ירעו מפי התורה תמוש ולא הזאת התורה את מקיםברוך
 מלו"נ. ידידו כעתירתעולם,

 הירשענזאןהיים
 והסביבה. רהובאקען ואב"ררב

 בקדש- _מלני : 808ריםפען
 -חדווף ס, חיקים, ש,וח

 יבי. .איה ס' וירושימל בגייחוריות עי הרה-ח-
 חבר.ת-

 _חויחו ס' חיק.8 ,,
 "מומה8; 5ף מקרפ-, _ימים ס' מים. _מוצאי סי הישראלי-חחנוד

 _עטרת ס'חושבע-פ-,
 :קנים-

 שונים, ספרים ועוד



- -  לר והות4רמתמכתבי4ההלה-
 שלים'א. וראשי4הישיבוה זמננונאוני

 ת"ו. טבריא פעה"ק תרצ"א, ועשי"ת, תשרי לחרש ו' יוםבעזה"י.

 מרבי ולתהלה, לשם המפורסם הגאון הרב מע"כאל
 מוה-ר וכף, וכו' לציון דורש והלכה, לתורהפעלים

 ישיאי 'ק"'ית "ב"ד שמט"א, ראזעכבערנ יהוטעמאיר
 דוש. נ. פליינפיעלר,בעיר

 להדר"ג. כיאות והברכה השלום תפארתאחרי

 מסודר- שהוא מאד ממנו ינהנתי המבנהן"' כ:דר4 היקר ספרוקבלתי

 יודעים שכבר הגדולים הלומדים בשביך רק שימושי ספר והוא יפה,בסדר
 עי"ז ויזכרו הדינים עיקרי על יחזרו ספרו וע"י הדינים, וטעמימקורות
 אמרתי. בספרו שעיינתי לו להראות וכדי בעזרו. יהי' הי"ת והנימוקים.הטעמים

 טבריא בחמי ששמוהו נמלח שלא בשר ע"א י"ג בדף כת"ר מ"ש פהלרשום

 משמע כו', לבשל מותר כ' שם ובפ"ת עכ"ל. בדיעבד, ומותר חליטההוי
 אבי בריעבד, כ' שפיר חליטה משום הטעם כת"ר מ"ש לפי אךלכתחילה,
 רחמי והיינו שהולכים כמו טבריא בחמי לבשל מוחר כ' באגודה הדיןבמקור
 מה דכל לכתחילה לבשל מותר ולכן כנהר והולכים ומתפשטים נובעיםטבריא
 חליטוע משום הטעם ואין בבשר, שוב נבלע ואינו לי' אזיל מהבשרשיוצא
 עומרים טבריא החטי היו אם ולכן לחלוט, בכוחם האור חמי רקדאפשר

 אסור. בדיעבדגם
 הע אות בפרוזרור כת"ר מ"ש יעיין בצדו כתבתי ס.ב באותשם

 כה-י. וטובו אשרו דו"ש ידידווהנני
 קליערםמשה

 תורה"4 "אור בישיבת ור"מ ת"ו, טבריא בעיה"קהאב"ר

 )רומניה(. סאטמאר לפ"ק. תר"ץ קרח, ועש"קב"ה.

 מוה"ר מחוכם, חבורים חובר חו"ב, הגרול, הגאון הרבכבור

 ע'י. נם פ' ק אבי י. ני ראזענבערג יהושעמאיר
 כא4 שנו גרולות יהיכות "' זן המנ *כ:דל4 טב רמרי ספראקבלתי

 היקר' בספרו ימצאו כי לתועלת'המורים, מאר נכון בסדר גורנו כעמירקבוץ

 תשוכות" שבעלי והמקום הפוסקים מכל מליהה להלכות השייכים הדיניםכל
 ח"רי, יו"ד סימני כל על המוגמר על לברך ר' יוכהו כי תפלה ואניעוררים,

 כס8רו: רביפ ישוטטו קורם, אחת שעה יפה גמור, לו אומרים במצוה4המתחיל

 הדשית4 ידירו כנפש הרעת, ותרבההיקר

 הנ"3 ק"ק י"ב"י קייין, הק'יצחק



 וולאוין. תר"צ, סיון, לחדש ט' ה' יוםב"ה.
 רב לתהלה, המפורסם המובהק הגאין הרב ידי"גכבוד
 מוה"ר כש"ת כף, סגלה דבר וכל לתורהפעלים

 דעיר יאב"ד שליט"א' ראזע:בער1 יהושעמאיר
פליינפיעלד.

 שי'.אחדשכתר"ה
 לקול ושמחתי במועדו, הגיעני העבר אייר ר"ח מיום מכתבויקרת
 ואשר דקכ~בחן". כ:ךך8 הנכבד סמרו את לידי שי' מעכת"ה שלח כידבשורה

 קבלתי אשר שלשום וזה לירי היקר סמרו בוא ער בתשובתי נתאחרתיע"כ
 בתוכנו לשבח טעם בו ומצאתי שי', כתר"ה כבקשת בו ועיינתי ספרו,את

 כי ואקוה לעשות, שי' מעכת"ה השכיל אשר והנכון הטוב ובסירורוובסגנונו
 להוסיף בעזרו יה" וה' ותלמוריהן, רבנן מינ" ויהנו הרבים לתועלתיהי'

 ויצלית ישכיל יפנה אשר ובכל לאורם רבים ויחותו חוצה, מעינותיוולהפיץ
 ולבבו. נפשוככל

 ה' לתשועת מחכה באהבה, הרוש"ת ירירווהנני

 שפיראיעקב
 וולאזע דק"ק ור"מאב"ד

 שלז. סה תרצ"א. כסלה לחורש י"א יוםגע"ה.
 רוש. נ. פליינפיעלר. בעיר ואב"ר רב שליט"א, ר*דזבנב41גידקדש17 ב.אירי מוהר"ר כש"ת ולתהלה, לשם המפורסם הגאון הרבכבור

 ו וגרכהשלו'
 הטוב; שלומו ררישתאחר
 הרגים. את לזכות ספריו יתר להוציא ואונו כחוויחוק עפו, ד' יהי המרוגה, את מחויק מועט רגריהם להיות חכמים לתלמידיקצרה ררר מורה נמרץ, ובקצור נעלה גסרר זה כל למסר מצוינה ואומנותוהיתר, צ-סור גריני נפלאה גקיאית לאורייתא, וחילו הרג כחו כת"ר הראה.שבו זקמו*"י" מך* היקר הספר בעד לכתר"ה וגרכה תורה גזהאשיג

 דוש"ת גכ"ט, מגרכו ידידומנאי
 בלאף עחקאברהם
 י וצוק*ל מוהרי*לגהגאק

 ליטאע נשלז, ור"טאב"ר
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 תרצ"א. חשון, לחדש כ' ד', יוםב"ה

 בישראל, לתפארת המפורסם הגאון הרב לכבוד וברכהשלום
 שייט"א' ךאזענבעךנ ידעשע כמאיך ר' כש"ת חמודות,איש

 פליינפיעלד. דעירהגאב"ד

 כמשפט. הטוב כ"ג ד"שאחר

 ספרו היקרה המנחה את קבלהי כי הרמה, לכת"ר להודיעבאתי

 ספיים יטיב מיעיי דבי כביד' אימי כייי כי התענגתי ימאד המבחן",.כור
 גאון לרב ובפרט בכלל, הסכמות ליתן ראוי אני ואין הישיבה. לבניכאלה

 לחות אך דזמננו, הגדולים מהגאונים הסכמות לו יש אשר כמוהו,ומפורסם
 ר"מ הייתי אנכי הזה, בזמן כאלה ספרים להדפיס הנחיצות את דעתיאת

 וכמה שנה, ארבעים ראמיילעס" "ישיבה הנקרא ווילנא פה הגדולהבהישיבה
 וכמה דעה, יורה ראשון חלק עם חולין מס' הישיבה בני עם למדתיפעמים

 להגיד יוכל כמוני ומי ובאמריקא, בפה רבנים המה המצוינים הישיבהמבני
 רבנים להיות המתעתדים להתלמידים כאלה מהספרים יהי' אשר התועלתאת

 כ* ה' יתן גאונו, כבוד את לברך באתי נקצרה ע"כ ולמעשה, להךכה.בישראל
 זכות הרבים את המזכה וכל ולהאדירה, תורה להגדיל בידו יצליח ה'חפץ

 והדר4 בכבוד כ"ג קרן וירום בישראל תורה להפיץ ויזכה בו, תלו".חרביפ

 ונפש מלב המברכוידידו
 גראדזענסק' הירש צביאברהם
 והקדושה הגדולה הישיבהמנהל

 בווילנא."ראמיילעס"

 תרצ"א. שנת טבט, לחדש ט' יוםב"ה.
 כ""ת וכו', וכר המפורסם הגאון הרבכבוד

 ! שייט"א ראזענבערגמוהרמ"י

 פליינפיעלד. דעירראב"ד
 ! כראוי בכבודאחדשכ"ת

 בי עיינתי המבהן" "כגדר4 שליט"א כתר"ה שך הנכבד ספרובדבר
 למעשה. יךךקלכ:ה לגבידן גם אד למבחן רק לא הוא שטובימצאתי
 בעלמא, שמעתתי' ויתבדרון אורייתא, חדושי ולחדש להוסיף כתר"הייוכה

 הרבה. וחכמתו הורתו מאור רביםויהנו
 רבה והוקרה וברכה כבוד ברגשיבדש"ת

 פינקל יהודאאליעזר
 סיר ישיבת זמנהלר"מ

 תקע"ו( בשנת)נוסדה



1סן
בע"ה.

 ונהירא רבא גברא האילכבוד
 חמידא כל לבאר התורה חדרי בכלהבקי
 בשערים המהולל הגדול הגאוןלהרב
 הרים יעוקר סיני ובקיחריף
 להאיד עינים חיים מיםמקור

 יאיר נרו ו-ושז::ב:ע-1 *-ףש:ו במאיך4 מוה"רכקש"ת
 נחליאל. עם חכמימגדולי
 1 ישראל מאלקי וברכהשלום

 את: תודה ברגשי לקיים הנני ולתודתו למר רבא שימא יייכת ה.אחדש
 מליחה, הלכות על ךי:מ4ףץ?" :נףףי והנחמד היקר ספרוקבלת

 פחשת ערך נראה מדרשו בית מכותלי כי הנהנין, ברכת עליו ברכתיאשר
 נאה. בסדר ההלכה לסדר לו דב וידיו ונקי קב שמשנתו מחברו,גדולת

 למותר שאך אומר אני ספרו, על דעתי לחות הרבני בענותנותו אשרועל
 המחבר אם ובפרט זה", הוא "כי עליו ולאמר סשרו מהות בשבחיהאריך
 על מוסיף אני כבודו, זה אדם של ורצונו חברי דעת על לעבור שלאאך - למאור זך זית כשמן להתפאר, ידיו שמעשי גברא אתמחי כי זמננו, :וניג תריסין בעלי עליו והעידו בעולם מוניטין לו יצא אשר כמותו, גדולאדם

 כהדר"ג לבב את ד' שהעיר בראותי, בלבי שמחה נתתי : ואומרהדאשונים
 אשר לאורה, זה חפץ כלי ולהוציא שו"ת בדרך ההלכות פסקי אתלסדר
 התועלת גודל הדל שכלי משפט לפי כי - התורה במעוז ולהחזיק להטיביועיל
 משנתם על לחזור לימים הצעידים התורה לתופשי לבד לא הזה, היקרהספר
 הדב מעל המשא להקל וגם בנסיון, לעמוד קצרה ובדרך קל ובאופן עמלבמעט
 ברודה, ובהלכה נאה בסדר לפניו מסודרות והתשובות שהשאלות באשרהשואל,
 עדבל ועוגה שואל בדדך הדינים את לסדר כ"ת דרך אשר הדרך כיהתודה, למופלגי יפה נפש לכל השוה דבר הוא אלא - ערוך כשלחן לפניוומוכנות
 הלמוד את לקיים לזכדון, מסגל הוא אשר לבו, את ומושך להלומדונעים
 שלמ הזה היקר הספד יה" ולמען - יזוע במהרה לא הלומד ומלב נטוע,במסמר
 כנפשו המוגמר על לברך בקרוב שיזכה ובברכה הכבוד ביותרתואחתום - א"ב. ע"ס המשתח לוה בסופו עוד יתקן אם נעים ומה טוב מה גדותיובכל

 מו-שוכנפש
 לפ"ק. תרצ"א מרחשון, לחדש כ' טוב, כי בו שנכפל ג'יום הבירוע בנערלין פה והמחבר התורה לכבוד הכותבכ"ד

 זצ"ל רור ר, להרה"ג בן,2למה
 פראנקפי-מערלבית

 שיע- ע"ד "הצעה מחבר שבערל.ן, יראים דקהלדב
 וקונטדוס: וציורים", תמונות עם א"ב ע"ס מסודרכללי
 בשבת" אלקטרי"חמום



 ווארשא. תר"ץ, תמוז, י"ד בלק, ה' יוםב"ה,
 .וןךשע כ~איר מוהר"ר וכו,, המפורסם הגאון הרב ידידיכבוד

 נדז"ש. פליינפיעלד, אבדק"ק רב שליט"אראועבבערנ

 מכתבו בצרוף ךקכמבנדןן" כ:ורי היקר ספרו את קבלתי רבהבאהבה
 מעלה ועליתו בהצלחתו לחזות אני שמה מאד. מספרו ונהניתי.החביב,
 לא תמיד. יזכרון בקרבי תוקר עוד מאז בלבנו התקועה ירידתנו אהבת'מעלה.
 עניתיו. לא אשר מכתב, איזה מכת"ר לקבל מקרה שום.אזכור

 הטובה מחשבתו לבצע ה' יצליחהו אשר לברכהו, הנני לבבימקרב
 צמאון ירוות היו"ר חלק כל על המבהן" "כור היקר ספרו את לאור'להוציא

 ממנו. וליהנות בו להשתמש ומתגעגעיםהמשתוקקים
 מצאתי אשר הערות, איזה לו לכתוב אייה אשתדל הפנאילעתות

 בו. עלעלי בעת היקר.כספרו
 ותפארחע לתהלה וישגשג יפרח הטוב שמו אשר ותפלה ברכהבהבעת

 והוקרה. כבוד ברוב חותם"נני
 כהנא רודשלמה
 פולין. בווארשא,ראב"ד

- -
 תרצ"א. תרומה, א' יום ווארשא,ב"ה.

 גברח האי לכבור טבא, וכל רבתא, וברכתא רבא, שלמאשפעת
 רבתחע מפורסמא טובא, החו"ב הגאון הרב ה"ה ויקירא,רבא
 מוה"ר כש"ת וכו,, חמודתא איש חכימא, חיבוראמחבר
 א. יע עיי נפ פיי ק אבי א' שייט ראזענכערג יהוטעכואיר
 המבחן". "כור בעהמח"ס אמעריקא,נמרינת

1 עי ך-כמב:חן" "כ:וךי היקר בספרו התענגתי מאר מהאחרשה"ט.  
 לעשות והגריל בעמיו עשה שטוב וראיתי המבחן" "כור על באתי כיטליהה,
 הפוסקים וכל יו"ר מש"ע ולמעשה להלכה או"ה ריני כל נעים אף יפה?סרר
 תועלת יהי' זה וספרו הוראה, צעירי שכל לחדר ת 1 נ 1 ש ת 1 ת 1 ל א שגדרר
 ונכן לזכירה, תועלת בזה יש למורי-הוראה וגם הוראה. לחניכימסוימה
 הספר זה להפיץ ונכון וראוי לאורייתא, וחילו כחו יישר טבא, לפעלאאמרתי

 המוגמר על לברך ויזכה רואיו, כל בעיני חנו השי"ת יתן כי ואברכהובישראל,
 "כור עי שיבוא מי שכל חזקה ותקותי היו"ר, כל על אי"ה החלקיםביתר

 מעשיו. ויפאר יהללממבחן"
 נאה"ר הרוש"ת ירידו ולומרי', התורה כנור יטען המרנרדברי

 ווארשא. בפה מי"י אייבעשיץ, הלוייהונתן
 ספרןם. ושאר יהונתן" "שערי שו"תבעהמח"ס



 "יתפאר". שנת מרחשון, כ"ו ב' יום ירושלים,ב"ה,
 למע"כ נפשי וידיד ד' לידיד ישועה ועטרת גדולהתפארת

 כ~איך מוה"ר כש"ת ישרן:, פאר סוע"ה, חו"ב, הגאוןהרב
 פייינפיעיה דעיי ד הגאב ייירח. י נ ראזע3בערגיהושע
 עונג ורב קגלתי, מליחה הלכות על ךךכןבנדךן" כ:דן* ס' היקרספרו

 דבר הוא אשר חיקר הספר סעולת על הנהנין ברכת וברכתי קבלתי,ונחת
 ראשונים פוסקים הרבה לנודו אשר הישישים להרבנים הן נפש, לכלהשוה

 חיפוש מעליהס להקל - להישישים הצעירים. להתלמידים 1ה1ואחרונים,
 בדרכי לבהור !דע מ1ה אשר העיקייס דוגמאות הוא ולהצעיריםהראשונים,

 הקדושים, מימיהם שותים אנו א:ר אחרונים מגרולי שושנים הפרחי מכלהוראה

 יפה ולסדרן חכמים דברי להכין רחב לב לכתר"ה שנהן הטוב יד'ואברר
 הלכווב בשאר המוגמר על לברר גם שיכבדני הזקה ותקותי בנקל יובנולמען

 יתברד. בעזה"ש לאור תצאינהאשר
 ור:נן כשמואל עולם וב::הבת רבה באהבה הדו"ש ע"זידידו

 ר::פאפארט שמיאליאכ!אל
 א-י. ירושלים משה, זכרון בשכונתרב

 מאסס בספרינגפיעלר, אב"ד רב)מלפנים

 ברלין. מרחשון, כ"ב ה' יוםבאה.
 רא~לזגב3כ:ערג נ~רהראכמ"י המפורסם, הגאון הרבלכבוד

 פליינפיעלד. אבד"קשליט"א,
 קבלנו. מליחה הלכות על דיכ~ביחן" כנןרי ספרו היקרה מנחתואת

 יקר בספר מדרשנו בית את לזכות הואילו על לכת"ר רבה ותודהברצון,
 על לכת"ר יודו לתלמידים הוראה ומורי ישיבה תופשי כל כזה,ורב-התועלת

 כמותו שירבו והלואי ודעת, סעם וטוב וכשרון חכמה עמה שיש זומלאכתו
 הנפש ופזור המוח טרדת של דור זה בדורנו ונחוצים מעולים ספריםמחברי

 והולכת. מתרכית שתהא התורה לשכחתהגורמים
 הרבים. את ולזכות ולהאדירה תורה להגדיל ויאמצהו יחזקהוד'

 וויינבערג יעקביחיאל
 של מיסודו לרבנים המדרש בביתר"מ

 זצ"ל. הילדעסהיימער עזריאל ר' הצדיק הגאוןמרן

 ב.נ.
 וראשי-ישיבות. מגאונים ומכתבי-תהלה הסכמות הרבה עוד אתינמצאים

 ךהמחבר. יורפסו. הבאים בחלקיםישי"ה



 ו, 3 ז בירוש5ים *ההר" החרדי העתון ש5חות*רעה

 רדןנברג יזץדשע כמאור הרב ע"י ונסדר שנלקט דץי~ב:דץן" כידך4הספר
 שנתבררו כפי למעשה, הלכות פסקי תמצית מכיל פליינפיעלד, ואב"דדב

 והם ונמוקיהם, טעמיהס את וגם ואחרונים ראשונים הפוסקים, ע"יוהוכרעו
 המקורות. ציוני עם ותשובות שאלות שי בצורה דעה היורה עפ"ימסודרים
 צרכם, כל ושמשו ושנו קרו ופוסקים, בש"ס כרשם שמלאו לתלמידים נועדהסטר
 מצטיין הספר ולמעשה. להלכה תורתם דובי את לסכם צורך להם שישאלא

 מסובכות. שאלות כמה של והבהיר הקצר ובסכום טעמו בטוב הנאה,בסדורו
 ' שישתמשו לחשוש יש ההלכות פסקי עקרי בקנה מושיט שהוא מפני דוקאאבל

 במקורות. הידיעות את לעצמם דכשו ושלא צרכס כל שמשו שלא תלמידים גםבו
 עומד. בעצמו המחבר גם בישראל. הוראה ימורי הדרושות ואחרוניםראשונים

 בדבר* ולהזהר להזהיר להוראה הסומכים כל על וגם הזה הדברעל
 תרצ-א. תשרי א/ חוברת ששיג שנה.ההד"

 בלבוב יבנה" הירחון ש5הות-דעת
 ו4כמבחלש. *כידך4 ספרו בהוצאת המחבר הרה"ג הביא גדולההפתעה

 מאד. רב ערכו אשר ההלכה, ספרות במקצוע לגמרי חדשה הופעהשהנהו
 כל' בקרבו יכיל לרבנים, מדרש ולבתי לישיבות הנועד הזההספר

 ההלכה" "מקור עם יו"ד, ערוך משלחן ולמעשה להלכה והיתר איסור ודיניכללי
 יפה בסדר ומסודר ובתראי, קדמאי ופוסקים ערוך בשלחן מקורם אתהמציין
 את. לנסות ותשובה שאלה בדרך שבע"ד הסיממם כל על נעיםאף

 או"ה. בדיני ולהורות המבחן על לעמוד הרוציםהתלמידים
 . אחזו וכבר קצרה", דרך יתלמידו אדם ישנה "לעולם הז"ל אמרווהנה

 בו יהתגדר המחבר להרה"ג הניחו ומקום הלמוד מקצועות בכל זובשטה
 המתעתדים' הצעירים ולהתלמידים להלומדים גדולה יתועלת שיח*' וחבספרו
 ולמורה. לעינים הספר להם שיההלהוראה

 לביתנ בדכה ולהביא המוגמר על יברך ההלכות שאר על גםבקריב שיוציא~ דעוא ויהא מליחה, בהלכות ותשובות שאלות תמ"א מכילהספר
ישראל,

 ש. תיצ י"ד' ג י חיבית נ' "נ"*יב:נה-



 2 דעתנלוי
 ללמור ינעו שלא לתלמידים נוסד איננו הזההם2ר

 ימששו כאלה תלמידים כי ואחרו.ים, ראשונים ופומקים,1-ם
 אור לו נוגה ולא באפלה העור ימשש כאשר דינים_בקצורי
 נועד אבל לאמתו: הדין להם יתברר לא ויעולםהאכת,
 הגם' בדברי ההלכות שלמדו הישיבה בחורי לאיתם.הוא

 ההלכות לעמקי כבר וירדו ערוף, ושלחן ובטורוהראשונים
 לתועלת הזה הספר יהי כאלה לתלם-דים : מקורןעל

 ההלכה, רעכן זכרונם על להעלות עליהם להקלגו-ולה
 תשובות לתת ידעו למען לסורם, סרר על נקצרה'ולחזור
 שיעמרו בשעה הזאת, להלכה השייכות השאלות עלנכו.ות
 והיתר, איסוף בהוראת _ממיכה' לקבל בכרי המבחןעל
 הנאמר לחפש למפתת הזה המפר ישמש לבעלי-הוראה.גם
 בגעש עיון בלי כי הדורוו4 חכמי וספרי בתשובותבזה

 הלקיטים מפי ולהורות לדון אין הרברים, ומקור.התשובה
 וה על הרעישו כבר כאשר יצאו, נאמן ממקור אם.אף

 ורור. דור כל:תכמי
המחבר



 בהלב בשר להלכותפרוזדור
 למרקלין הכנמו פרם לדעת, תלמיר לכל דנחויים)הכללים

 בחלב(. בשר הלכות לימור יוסף".ביתה
 בפרוזדור עצמך_התקן
 לטרקלין" שתכ:סנוי

 פ-ד(נאבות

 ז כתורס גמ65 סיכן כח5כ, 3סר 6יסור : שאיהא.
 2 חז"ל וקבלו אמו", בחלב גדי תבשל *לא פעמים ג' בתורה כתיב :תשובה

 ועוד בשול. לאיסור ג' הנאה, לאיסור ב' אכילה, לאיסורא'

 בהמה בשר כל הדין הוא אלאש דוקא, לאו "גדי", דכתיב דאע"גקבלו,

 גדיימ לבשל דרכם היה שכן בהוה, הכתוב שדבר אלא בסזב, אסורטהורה
בסלב.

 ז 6כילס כמו סג6ס סתורס 6סרס 6.סורין כס6ר גס ס6ס : שאלהב.
 הראוש בשול ע"י יחד דכשנתערבו הוא הדין בחלב בבשר רק :תשובה

 איסורין, גשאר אבל התורה, מן ובהנאה באכילה שניהםנאסרו
 הכרם. וכלאי וערלה, בפסח, מחמז חוז בהנאה, מותריןרובן

 1 כ.5ך סנ6ס : שאלהב,
 ואף בהנ(:ה, נמי אסור התורה מן באכילה האסור בחלב בשרתשובה:

 1 מהנקברין והוא ולוקה, אסור והנאה, אכילה כדרך שלאשאכל

 להאכיל ואסור 1 התודה מן בהנאה אסור דהאפר הרמב-ם דעת שרפו,ואם
 לבית ישליכנו אלא להאכיל, אסור הפקד של לכלבים ואף ועוף, חיה,לבהמה,
 . בב"ח* להלכות בפתיחתו מגדים ופרי פ"1, סי' )ש"ע לנהר. אוהכסא

 ז כסג6ס 5סור כן גס סתורס, מן 6סור ס6'גו כזס כחלכ כסר ס6ס : שאלהך.
 בשר וה, ולפי ; בהנאה מותר התורה, מן אסור שאינו בחלב בשר כל :תשובה

 אלא אסור שאינו בהנאה, מותר ומליחה, כבוש ע"י שנאסרבחלב
 שיבשלנו קודם לגוי אותם לתת ויוהר ; תורה אסרה בשול ע"י דרקמררבנן,
 ע"י מקודם שבלוע אף ישראל, בשול ע"י בהנאה יאסר שלא כדיישראל,
 משום' חייב יה" וגם התורה, מן נאסר יהא לבשל כשיבא מ"מכבישה,

בשול.

 ססג6סז ע5 לוקס 06 כסג6ס, ס6סור כהלכ כסר : שאלהה.
 ודאי' בשולו על אבל פוסקים, ושאר הרמב"ם מחלוקת היא זאת :ו1שובה

 התורה. מןדלוקה
שאלה



 המבחזכור 2,
 ושיעוו , התורה מן בחלב טהורה בהמה בשר מין כל לבשל אסור :תשובה י כ'5ד נסע : שאיהו.

 ולאו אכילה. כשיעור משניהם כזית הוא עליו לוקה ש.הי,בשול
 מ"מ אבל לוקה, אינו כזית שניהם בין אין ואם לכזית. משלימו והשניזית, מחצי יותר הוא אחד מין אם הדין דהוא מזה, וחצי מזה זית חצי כמודוקא
 ובהנאה בבשול אסור אי שיעור, בחצי בזה מסתפק מגדים והפרי אסור.הוא
 דף )בפסחים והצל"ח מדרבנן. רק אסור דאינו או אכילה, כמו התורהמן

 כזית. עד פוסקים ולשאר אסור הרמב"ם דלדעת בפלוגתא, זה תולהכ"ב(
 פרוטו בהנאת רשיעורו מביא קצ"ו סי' בתשובותיווהגרע"א

 ז מ5קות ע5.ו טיהח"כ סכיסו5 ט5 ס~מן סיפור סו6 מס :שאלה1.
 אדם. כל למאכל בשולו שליש היינו קצת,לאכילה ראוי שיה" עד כשמבשלו הוא עליו שיתחייב הבשול שיעור :תטובה

 1 כסו5 ככ55 סתס וטיגון 55יס גס ס6ס : שאלהה,
 דהוי כתבו אחרונים ועור חדש הפרי : בזה הפוסקים מחלוקת :וזשובוו

 אחרונים ומקצת יעקב המנחת אבל התורה, מן ואסורכבשול
 מרובה בהפסד להקל מגדים הפרי פסק ולהלכה בשול. בכלל הוי רלאסתבו

 התורה. מן אסור ואינו בשול בכלל הוידלא
 ז כטו5 כססק כח5כ ככסר סדין סו6 6יך : שאלהם.

 ספק בחלב רבבשר ין, איסור לשאר בחלב בשר בין בזה יש הפרש :ר(שובת
 ואף מספק, מותר שני ולכלי מספק, אסור ראשון, לכלי נפלאי

 יאשון רבכלי להיפך, הוא ובדם צלול. ללח נפל ספק אם עכ-פאסור שגי בכלי אף איסורין, בשאר ואילו מבשלן איגי מ"מ פליט, שנידכלי
 לחומרא. ספקו שני לי ובכ ררבנן, שבשלו דרם לקולא,ספקו

 ז כח5כ גכידכטר סחדוס סו6 מס :שאלה*
 מותר, עצמו בפני וסלב מותר, עצמו בפני דבשר הוא, החדוש :ר(שובה

 טמאה. מב"מה הייצאיסלב נחשב והחלב נבלה, לבשר הבשר נחשב בשול, ע"י יחדוכשבאו
 בבשר דרק היא אפרים רבינו שיטת : הפוסקים מחלוקת היא זאתתשובהן: י גכ5ס' געסית *חתיכס 6מריגן 6יסורין כס5ר גס ס5ס : שאיהיא.

 1 איסורין שאר לגבי לא אבל נבלה", נעשית "חתיכה אמרינןבחלב
 דבלע לומר שייך לא דבזה סלב שבלעה בשר חתיכת דבשלמא הואוהטעם
 מחמת בא דהאיסור אלא הבשר, כמו מותר עצמו הס2ב דהא איסור,הבשר
 ביחד שניהם אלא איסור, בליעת זה נקרא לא לכן יחד, נתערבו ובשרדסלב
 היתר4 של לקדרה נפלה סלב שבלעה זו חתיכה ובאם האיסור. לגוףנעשו
 זה סלב, שבלעה היתר חתיכת אבל , האיסור לגוף . נעשית בתוכהס2ב שבלעה ע"י החתיכה דכל מאחר כלה, החתיכה כל נגד ס' להיות שפירצריך
 ובזה אסור, ה" עצמו בפני כשהיה גם דהס?ב איסור, בליעת רקנקרא

 אלא כמקורם, בהתירא עתה גם נשארת החתיכה איסור, בלעהשהחתיכה
 החתיכה4 כל נגד ולא איסור, בליעת נגד רק אלא ס' להיות צריך איןהיתר, שי לתבשיל נפלה זו כשהחתיכה ולכן ; איסור בליעת זו בחתיכהדנמצא

דלא



 3ב המבחןכור
 וסוברים חולקים הפוסקים וכל נבלה". געשית "חתיכה בזה אמרינןזלא
 3 מררבנן רק והיינו נבלה", נעשית "חתיכה אמרינן איסורין בשארדגם

 בספקן. להקל מינהונפקא
 סטעס ס61 מס ד6סור, מקוס 3כ5 דק'"5 לסוחט41, *6ססר : שאלהיב,

 ו כזסוססנר5
 נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן דלא דסוברים הפוסקים דעת יפי :תשובה

 איסור שבלעה בשר דחתיכת הרין הוא ממילא איסורין,בשאר
 הנאסרת החתיכה נפלה ואח"כ ונאסרה, האיסור לבטל ס' בהתיכהואין

 האיסור נגר אלא החתיכה, כל נגר בהקדרה ס' לשער א"צ אחרת,לקדרה
 חוזרת הנאסרת בעצמה החתיכה דגם לומר סברא יש זה ולפי ; בההבלוע

 שאפשר במקום היינו, - לסוחטו" ב"אפשר בוה פלוגתא שיש בגמרא אמרוזה ועי בששים. ונתבטל הקדרה, לתוך ממנח נפלט שהאיסור כיוןלהכשרה,
 מותר אם - שניה בקדירה ויתפשט ממנה כלו ש?יא עכשיו האיסורלסחוט
 : טעמים ב* בזה ויש אסור. לסוחטו" ד"אפשר קיי"ל ואנן אסור.או
 ייון וא"כ. שנפלה, לקדרה ממנה האיסור כל נפלט אם ידעינןדלא)א4

 הפוסקים אפילו ע"כ אצלה, נשאר וכמה פלטה כמה לעולם ידעינןדלא
 ס' שיש אף איסורין, בשאר נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן דלאהסוברים

 באיסורח נשארת החתיכה מ"מ בס', וסגי החתיכה שבלעה האיסור.כנגד
 אצלה. נשאר וכמה פלטה כמה ידעינן דלאלעולם,

 אפ"ה בקדרה, כשהיא שם החתיכה מן לגמרי האיסור שנסחטדאףב(
 הרוטב דודאי מהאיסור* ששים חלק עכ"פ בה נשאר שלא אפשראי
 משהו בהחתיכה דנשאר נמצא ס/ חלק אחד בכל ונשאר בשוה הטעםמחלק

 אין הזה המשהו ידי שעל ואף ; עצמה בפני כשהיתה בה שנבלעמהאיסור.
 איסור, שם עלי' נקרא דמתחלה כ?ון אפ"ה, עכשו, כלל איסור טעם בה.נרגש
 הזה המשהו ק"י ס"מ לקררה, האיסור טעם ממנה שיצא אף עתה גםע"כ

 הא' לטעם והן לעולם. ואסורה דמקודם האיסור שם עלי' נשאר בהשנשאר
 דהא כלל, ספק בגדר לסותטו" ד"אפשר זה דין נכנס אינו הב' לטעםוהן
 דלא דהיכא כלל, ספק הוי לא אצלה נשאר וכמה פלטה כמה ידעינןדלא
 ועיין צ'(. )בסימן לכחל דדמי כלל ספק הוי לא שיעורו על לעמודאפשר

 דוראי כלל ספק הוי דלא השני הטעם לפי ופשיטא ; ק"ו( )סי'בפרמ"ג
 עי"ז. לעולם להיתר חוזרת ואינה בה, נשארמשהו

 גסק5 ט5' 5יסורין, כס5ר 5ף גכ5ס" געסיח ,חחיכס דק'"5 5דידן : שאלהיט
 ז מוחר 15 6סור 5סוחטר .5ססר 5ס כוסמיגס

 לאחר ער התערובות נודעה דלא היכא לרידן אף מינה נפקא :תשובה
 שנפל עצמו מצד שאיסורו מלח וכן צ"ט( )בסי' ס', עדשנתוסף

 נעשית לא אבל אסור, שבקדרה מה וכל באלף, אפילו בטל דאינולקדרה,
 "חתיכה אמרינן לא לדידן גם מס' למעלה שאוסר מה דכל לדידן, אףנבלה
 מטעם אבל ; מותרת עצמה החתיכה והיתה גונא, בכהאי נבלה"געשית

 ק"0 סי' מגדים )פרי לעולם, באיסורה החתיכה נשארה אסור לסוחטו"ז"אפשר
שאלה



 המבהוכור4
 ס61 וס6'סור נו5יחס, ט"' רק 3כו5, כ"' 65 6יכור ס53טס חתיכס : שאלהיה

 כן נס 3,ס 6תריגן 5י ס6יס,ר, כגגך ס' ך: 5קררס וגס5סמיגו,
 "אפשר רקי"ל ראף כתב כ' סי' חיו"ר ביהורא נורע בשו"ת :תשובה י ע5מס סחת'כס גס ומותרת 165, 16 5סור 5סוחטו" ד.6פסרסדין

 מיגו הוא והאיסור מליחה ע"י רק איסור בלעה החתיכה אם מ"מאיסורין, בשאר אף נבלה" נעשית "חתיכה קי"ל וגם אסור",לסוחסו
 לסוחטו דאפשר לומר מקום יש אפ"ה האיסור, כנגר רק ס' ויש לקררהונפלה

 עצמה. החתיכה גם ומותרתמותר,
 ז 3,ס וסס3ר6 סטעס סו6 מס י6כ,ו, יקי"5 י3וק- ,6יסור : שאלהמו.

 על שם נפל שהאיסור אף כנגדו, ס' שיש לקררה איסור גפל אם :תשובה
 מבלבל שהרוטב ראמרינן עלמא, לכולי מותר הכל אפ"ה חתיכה,איזה

 אבל ן בס' ובטל בשוה, הקדרה בכל אותו ומוליך החתיכות, בכל האיסורטעם
 ששים בתבשיל ואין לתבשיל, שנפלה בה רבוק שאיסור היתרחתיכת
 כנגד ס' יש ואז החתיכה, גם בצרוף רק בחתיכה הרבוק האיסורבנגר

 כל כנגר בהתבשיל ס' וצריך אסור, דהתבשיל הוא הרין הרבוק,האיסור
 : טעמים ב' בזה ויש בה. דבוק שהאיסורהחתיכה

 אותה הוציאו אחת פעם שמא חיישינן בהחתיכה, רבוק שהאיסורכיוןא(
 לברה נשארת אחת פעם שמא או ן כלה ונאסרה לקדרה, חוץרותחת
 . הערוי בסוףברוטב

 משאר יותר תחלה האיסור לבלוע ממהרת בה, דבוק שהאיסורכיוןב(
 נעשית "חתיכה דקיי"ל לרירן הללו, טעמים לפי וא"כ שבקדרה.התבשיל

 לחתיכה בה רק דבוק שהאיסור זו חתיכה דמיא איסורין, בשאר אףנבלה"
 וכשנפלה 1 החתיכה כל דאסורה הבליעה, כנגד ס' בה ואין איסורשבלעה

 ז כן 6חרי כסחת'כססגיכק 6'סור וכ'ן מתו5יתי, סינהן 6יסור כין 5ייג6 ח5וק 6'וס יס ס6ס : שאלהמי. החתיכה. כל כנגד ס' להיות צריך לתבשיל זוחתיכה
 מ"ט( סי' הבשר כל )בפרק שלמה של הים : בזה הפוסקים מחלוקת :ו(שובה

 בשול ע"י החתיכות מן באחת נדבק האיסור דאם גהריאכתב
 דגוק איסור והוי מתולרתה, בהחתיכה דבוק האיסור הי' כאילו הואהרי

 על השיג י"ז( ס"ק ע"ב )בסי, הש"ך אבל 1 החתיכה כל נגר ס'יהצריי
 דבוק". "איסור גונא בכהאי מקרי דלא וסובר בזההמהרש"ל

 -טעס כעג'ן ססוסקיס וס3רת ס5וגתת ס'6 מס : שאיהיו.
 כעיקר-
 ז

 כל יוחנן, ר' אמר אבהו, ר' אמר : איתא ס"ז דף זרה עבודה במס, :תשוגה
 אבל רלוקין, הוא נבלה או סלב כגון ממש איסור אכל אמ דדוקא פי'לוקין. אין ממשו, ולא טעמו אבל אכילתו, על רלוקין הוא וממשושטעמו

 וזרק היתר, למאכל נבלה בשר הת,כת שנפלה כגון איסור, של טעם אכלגם
 כזח מאכל דעל הוא הרין ואכל, טעם, רק נשאר ולא לחוז: נבלההבשר

 אכילתו, על לוקין אין טעם, רק איסור של ממשות בושאין
דיגו



 5נ המבהןכור
 דאורייתא. ל::ו כעיקר" ש"טעם נראה מכאן : רי"י יכתב - : רש-י שידינו

 אלא איסור ממשות כש::ין דאסור הוא מדרבנן,אלא
 דאורייתא הוה ואי לחוד, טעם על לוקה דאינו דמאחר איסור, שלסעם
 אלא מדאורייתא אסור אינו לחוד דטעם מינה שמע לוקה, אינואסאי

 אכילתו. על לוקה אינו דרבנן איסור ועלמדרבנן,

 של טעמו דלעוים יוסף הר"ר בשם הביאו ותוס' - : יומף הר'ר שידיני
 כלי שכל קרא מדאצריך מדאורייתא ג"כאיסור

 בבליעת דאף אלמא בכלי, שיש איסור בליעת להוציא הגעלה צריכיםסדין
 הגעיל, שיא זמן כל אסור הכי אפילו ממש, ולא לחוד טעם אלא שאינוכלי

 דצריך פי' באש", תעבירו באש יבא אשר "כל מדין כלי גבי בתורהבדכתיב
 כמו טעם על לוקין דאין והח ; הגעלה צריך במים" יבא אשר "וכלליבון,
 בשר דהיינו איסור, של ממשו דבשלמא : לחלק סברא יש בזה ממש,על

 בשר שאוכל מי ונמצא נבלה, כל תאכל לא כדכתיב בלאו הוא דאיסורונבלה,
 כשאין אבל שבתורה, לאו על שעבר על דלוקין הוא שפיר לאו, על עוברנבלה

 יבא אשר כל מדכתיב מדאורייתא, ג"כ דהוי אף טעם אלא ממשבהאיסור
 האוכלו עשה, משום שאיסורו וכל עשה, אלא לאו אינו זה אבל וגף,באש
 ג"כ שאסוד ממש בד-ן טעם דין איסור דלענין דאף לפ'"ז נמצא לוקה,אינו

 לטעם. ממש גין חלוק יש מלקות לענין אבלמדאורייתא,
 מקרא נלמד שטעם דאף לחלק, נראה דאין כתבו ותוס' _- : ההום'סברת

 דטעמו קרא דגלי לאחר מ"מ וגו', באש יבא אשרדכל
 כמו הטעם והוי לדוכתי' הדרא איסור, לענין ממש כמו הוא איסורשל
 הטעם לחשוב מהני דהעשה בלאו, ג"כ טעם על דעובר לענין אףממש
 וא"כ ממש, על לאו שיש כמו טעם על לאו יש ממש. כשהוא וא"כ ממש,כמו
 בתרוויהו הא טעם. על לוקה ואין ממש על לוקה אמאי ראשונה קושי'קשה
 ממשו דעל יוחנן ר' דאמר דהא אליהו ר' בשם התוס' פ" ע"כ : לאויש

 לוקה, דאינו ממשו ולא וטעמו פרס, אכילת בכדי כזית בו ביש היינולוקין
 ובין טעם בין חלוק אין אבל ; פרס אכילת בכדי כזית בו בשאיןהיינו
 טעם אלא ממש בו כשאין כך מדאורייתא, הו" דממשו היכא כי אלאממש,
 הפוסקים הביאו וכך מדאורייתא. כעיקר" ד"טעם מדאורייתא, אסור ג"כלחוד
 סדאורייהא, לאו כעיקר" ד"טעם סובר דדש"י : תם ורבינו רש"י דיעותשתי

 מדאורייתא. כעיקר דטעם סוברור"ת
 ז כטיקר טטס לטג'ן 3חלכ ככ:ר הד.ן הו6 6.ך ! שאלהיח,

 איגו כעיקר דטעם דסוברים פוסקים יש איסורין דבשאר אף א( :תשובה
 כעיקר" "טעם עלמא לכולי בחלב בכשר מ"מ מדרבנן, אלאאסור

 דהוי אומרים דיש מסןב טעם שקבל בשר מבעיא ויא 1 התורה מןהוי
 וכן ן החלב נאסר ג"כ מבשר טעם שקבל חלב אפילו אלא איסור, שלממשו
 התורה מן אסור סצב' בה בשל לעת מעת ובתוך בשר בה שבשלקדרה

 דרבנן. כעיקר טעם למ"ד אף עלמא,לכולי
 מ"ס התורה, מן כעיקר טעם ג"כ הוי איסורין דבשאר לדידן ואףב(

 או מחלב. או מבשר כזית על לוקה בחלב בבשר דאילו יש,הבדל
משניחם
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כר-

 המבחז
 כעיקר. טעם על לוקה אינו איסורין ובשאר יהד,משניהם

 ו 5סתככד' סר6ויס חתיכס *סל כג סדין ס61 נ:ס : שאלהים,
 לפני להתכבר הראויה דחתיכה מבואר ק"א( )סי' ובפוסקים בש"ע :תשובה

 באלף דאפילו כבריה דינה וחשובים. יקרים, ישראלים,אורחים
 בטלה. התורה מן אבל , מררבנן בטלהלא

 כע5ס ד6'נס 5סחככד" סר6ויס ,חחיכס כ5 סחס'נוח סי6 מס : שאלהכ.
 זנ:דרכגן

 חתיכה דחשיבות אלא( )בר"ה התוס' כתבו ע"ב דף זבחים במס' ווזמייבה
 להמנות/ שדרכו "את מקרי דעי"ז מטעם היא להתכברהראויה

 פ"א דף ליבמות בחדושיו הרשב"א אך שבמנין. דדבר החשיבות עלי'והוי
 חשיבות משום לאו היא בטלה דלא להתכבר" הראויה "חתיכה דחשיבותמסיק,

 בטלה. לא שבה כבוד חשיבות משום אלאמנין,
 *הת'כס 5ענין 6יסורין 5ס6ר כח5כ כסי כין ה15ק 6'וס יס ס6ם שאלה:כא,

 5כתככד"זסר6ויס
 דלא להתכבד" הראויה ד"חתיכה הוא הדין איסורין בשאר )א( :וזשובה

 נבלה, כגון עצמה, מחמת אסורה שתהי' צריכה מררבנןבטלה
 נאסרה אם אבל ן טרפה או מאר, כחושה ואפילו מיתה, מהמת נתנבלהואפילו
 להתכבד דראויה דין עלי, הוי לא מאיסור, טעם שקבלה דהיינו בליעה,ע"י
 בבשר אבל איסורין. בשאר נכלה" נעשית "חתיכה לן רקיימא לדידןאף

 איסור ומקרי אחר, לגוף נחשבת הבליעה ע"י שנאסרה החתיכהבחלב,
 באלף. אף בטלה דלא להתכבד הראויה חתיכה דין על" והוי עצמו,מחמת
 האיסור גוף הם דשניהם להתכבר, ראויה מקרי נמי מליחה, אוכבישה ע"י שנאסר בחלב בשר או מדרבגן, רק דאסור אף בחלב עוף בשר)ב(

 איסורין. לשאר דמיולא
 וגחערכס כסג6ס, 6סורס עסי6 כח5כ נ:כסר 5סחככר סר16יס חתיכס : שאלהכב.

 ז סג6ס 5עג'ן כט5ס סתס" מסו גכ5ס, חתיכותכסתי
 בהנאה.דמותרות להקי דעת והחות התערובות( )בשער מגדים הפרי דקת בזה :תשובה

 כדי רק כח5כ כקר 6'סור ע"י סג6סרס חתיכס ס5 סדין סו5 מס : שאלהכנ,
 ז 5סתככד ר16ס סי5 וסחתיכסק5'פס,

 אבל בטלה, החתיכה אז להתכבד, ראויה איגה הקליפה אם :וזשובה
 דאינה ק"א( )בס" הש"ך דעת להתכבד, ראויה הקליפהאם

 דבטלה. להקל, ופלתי הכרתי ודעת ןבטלה
 גט'5ס, כדי כח5כ כסר 6'סור ע"י סג5סרס מתיכס כ5 סדין ס61 מס : שאלהכר

 ז 5סתככר ר16יס סיחוסחתיכס
 כדי התתיכה שנאסרה דאף חלוק דאין נראה )שם( הרמ"א מדברי :וזשובה

 ן בטלה אז להתכבד, ראויה אינה הנטילה אם אבלנטילה
 שהנטילה אף להתכבר, ראייה החתיכה דאם להחמיר כתב יהודא לחם הביתאך
 כן דאין נ"ג, כלל אדם בחכמתד )ועיין בטלה אינה למתכבד, ראויהאינה

 אחרונים(דעת
שאלה
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 ז 5סנס" .טמס כ5 סדין ס" מס : שאלהכה,

 ראוין שאינן עד ונפגמו שנסדחו שבתורה איסורין כל )א( :תשובה
 נבלה כל תאכלו לא שנאמר מותרין אדם לאכילתעוד

 קרויה לגר הראויה דנבלה חז"ל וקבלו וגו' תתננה, בשעריך אשרלגר
 כל באכילה התורה מן ומותר ן נבלה קרויה לא לגר ראויה ושאינהנבלה,
 והפרי לכתחלה. אסור מדרבנן מ"מ אך אדם, מאכילת נפסל אם איסורמאכל
 משום תשקצו בל משום הוא האיסור רק ; אסור אינו מדרבנן דגם סוברחדש

 חדש. כפרי דלא אחרונים רוב דעת ולהלכה,מיאוס.
 אדמי מאכילת לגמרי נססל שהמאכל דוקא הוא דמותר למגם" "טעם)ב(

 הדחק ע"י ראוי אם אבל 1 אדם לשום הדחק ע"י אפילו כלל ראויואינו
 עליוי ולוקה התורה מן אסור אדםלמאכל

 וראוים משובחים מתחלה שהיו בדברים דוקא היינו דמותר לפגם" "טעם)ג(
 ברייתם מתחלת אשר דברים אבל ן אדם מאכילת נפגמו ואח"כלאכילה,

 מחלוקת בזה יש יותר ונסרחו נפגמו ועתה ג"כ, אוסרתן והתורה פגומים,היו
 ובמלתייהו כמקודם התורה מן אסורים דהם חדש הטרי דעת :הפוסקים
 מעלייהו סקע יותר נסרחו שעתה דכיון להקל, פוסקים שאר ודעתקיימי,

 דמקודם. התורהאיסור
 ז סכ5י ס5 דיגו מס סתכסי5, 6וסר ד6יגו 5סגס" ,טעס :שאלתכו.

 מבארים והאחרונים אסורה דהקדרה ק"ג( )בסי' הרמ"א דעת :תשיבה
 אף תבשיל, בה לבשל לכתחלה אסורה שהקדרה היינו :דבריו

 דגזרינן כמו לשבח, אטו דגזרינן לפגס, בה ג"כ הי, הראשוןשהאיסור
 בה לבשל איסור של הקדרה נתיר דאם יומו, בן אטו יומו בן שאינוכלי

 בזאת יבשל שמא חיישינן לפגם, בה היה הראשון שהאיסור בזמןתבשיל
 חיישינן ועוד 1 לשבח בה היה הראשון שהאיסור בשעה אף תבשילהקדרה
 התירו כי ידעו לא אזי איסוד, של בקדרה שיבשל כשיראו הרואין,ממני
 שמותר יסברו אבל התבשיל, בזה לפ:ם הה הראשון שהאיסור מחמתלו

 של להגזרה ממש ודומה לשבח, ג"כ שהיה כזה איסור של בקדרהלבשל

 חלוק, דאין נראה הסוסקים ומסתימת יומו. בן כלי אטו יומו בן שאינוכלי

 ואינו לאכיו קץ התבשיל שכל עד התבשיל לגמרי פגם כשהאיסור ביןכלל
 הראשון, התבשיל לגמרי פגם לא כשהאיסור ובין אדם, לאכילת כללדאוי
 אם לנו ומה מהאיסור מושבח טעם קבלה הקדרה מ"מ כי שהוא, כל פגםרק

 כמו' הזאת בהקדרה גזרינן ודאי ע"כ בהמאכל. לפגם טעם נותןהאיסור

 מגדים(. בפרי בזח )ועיין יומה בת שאינהבקדרה
 ז לט' כר "לט כדין ססוסקיס סכרת סי6 מס : שאיהכז.

 הדגים מותרים בשר, של בקדרה נצלו או שנתבשלו דגים :תשובה
 ממש מבשר טעם מקבלים הדגים שאין ממני בחלב,לאוכלם

 דהבשר דהתירא, טעם( נותן בר טעם )נותן נ"ט בר נ"ט והוי מהכלים,אלא
 וטעם- הוא, היתר ועדיין בדגים, טעם נותנת ,והקדרה בהקדרה טעםנותן
 5 בחלב" - "בשר שם כזה בשר טעם עי לחול יוכל ולא הוא, קלוש כזהבשר

 בסלב. לאוכלים הדגים מותריםלסן
שאלה
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 ז ג'טכר נ"ל 3עג'ן 6'ס1רין 5ס6ר כח5כ 3סר 3ט ח15ק 6י1ס ים ס6ס שאלה:בח.

 אפילו נ"ט, בר נ"ט ג"כ והוי להמאכל, טעם נותנת והקדרה להקדרה,טעם נותן האיסור : היינו נ"טן בר "נ"ט לומר נוכל בזה דגם אף מאכל,אי1ה בה בשל ואה"כ איסור בה שבשל קדרה דהיינובאיסור, אבל בחלב, בשר כמו דהיחירא רק הוא אוסר דאינו נ"ט בר נ"ט :השובה
 שנתבשלו בדנים אבל ן הוא שקלוש אף היתר דבר לאסור יכול איסורדדבר לאסורן בכחו אעפייכ הוא, קלוש איסור דטעם דאף המאכל, אסורהכי

 בשר, של מקדרה דהיינו קלוש טעם לא אבל עצמו, מבשר דהיינו ממש,טעם לקבל דיקא צריך לכן ן מותר ה" עתה שעד כיון לחול עתה צריך"איסור וא"כ דהיתרא, הוא נ"ט בר נ"ט בחלב, לאוכלם דמותרים בשר שלבקדרה
 "בשר-בחלב": שם לעשות כח בו אין בשר של מקדרה הטעםד?ה
 ז הריף דכר כדין ספ1סקיס סנרת ס'6 מס שאלה:כם.

 תמרא או צנון דהיינו חריף דבר בשר של בסכין חתך אם )א( :השובה
 דאינו הדין חריף בדבר שייך לא לכן 1 מכבר בו שנתבשל מתבשיליומו בן הוא כאילו הזאת החריפות ע"י נעשה יומו בן שאינו והכליומשביחו, ממתקו דהחורפא לשבח, בכלי שבלוע מה הפגום הטעם ועושהומבליע מפליט שלו ודוחקא חריפות אגב חריף הדברוכדומה,

 יומו.בן
 נ"ט, בר נ"ט של ההיתר חריף בדבר לומר יך שי לא ולכן בעין, לפנינוישנו שהאיסור כמו והוי שבו, הטעם גוף הכלי מולט דכלי ודוחקאחריפות דאגב בעין, ישנו כאילו בלוע לאיסור דמשוי החריף הדבר פועלעור)ב(
 דוחקא. בלא ביבש יבש מוציא דאינו כלל, עושה אינה הכלי, בתוךבעלמא בהנחח רק בשול, בלא או דוחקא בלא חריפות אבל , פמש בעין מאיסורכמו מהכלי גדול טעם יבלע שהתבשיל פועלת והחריפות מהקדרה, הפליטהפועל הבשול - דהיינו בשול, ע"י או דוחקא ע"י הטעם עיקר מוציא דהחריףכיון
 ז 55י 16 כס51 כמו ומכ5יפס מפ5יטס חריפ1ת ס6ס : שאלהל*

 מחריפות יותר ומבליע מפליט צלי או דבשול היא המחבר דעת :השובה
 יותר אוסר אינו חריפות מחפת האוסר דדבר הדין, ולכןודוחקא,

 כנגד רק ששים א-צ ולכן נטילח, מכדי יותר אוסר דאינוהמחבר על סמכינן אנו ובדיעבד בבשונ כמו בכולו מתפשט דהטעם מחמת ,בכולו אוסרים ודוחקא דחריפות דס"ל הפוסקים לדעת חיישינן דלכתחלה היאהרמ"א דעת אבל ן נטילה מכדי יותר מתפשט אינו דהטעם מחמת נטילה,מכדי
הנטילה.

 כסר ס5 כסכין סגהתכו דכ55יס כדין ספ1סקיס סנרת סי6 מס : שאלהלא.
 1 5ה5כתפ15

 הבצלים נפלו ואח-כ יופו, בן בשר של בסכין בצליםיישנחתכו :וזשובה
 לא דהא ס' להיות צריך אין גופא הבצלים גגד אבל הסכין, נגדדהיינו שבבצלים, בשר בליעת נגד רק ס' להיות צריך איןלחלב,

שייך
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 לומר וזייך לא דבהיתר בשר, רין להם יהי' גופייהו דהבצליס לומר כאןזשייך

 נבלה". געשית"תתיכה
 נגד בקררה ס' יש דאם לובלין, מהר"ם בשם הש"ךוהביא

 להשליכם. צריך ואינו לאכול מותריס גופייהו הבצלים אף אי בשר,בליעת
 בלעה חתיכה דבאם הוא הדין מקום דבכל מאתר הוא, חדוש זהודין
 נשארת החתיכה אעפי"כ האיסור, גגד ס' בה שיש לקררה נפלה ואח"כאיסור

 געשית חתיכה אמריגן לא ז:יסורים דבשאר רסבירי להפוסקים אפילובאיסורה,
 ג"כ נימא נמי הכא וא"כ באיסורה, גשארת דהחתיכה ראמרינן אלמא ן.נבלה

 עם לאכול מותרים הבצלים יהיו ואמאי כמקדם, באיסורם נשארודהבצלים
 שבלעה חתיכה דבשלמא לזה, טעס נתגו והט"ז הש"ך ברם, ן שבקררההחלב
 דאף הדין גם ולכן להיתרא, לחזור יכול האיסור דאין לן דקיימא(!יסור
 ב(:יסורה נשארת החתיכה מ"מ האיסור, נגד ס' בה שיש לקדרה שגפיהאחרי
 לחלב הבצלים שגפלו דקודם הכא אבל ן לקדרה נפילתה קודם.כמו

 כשנפלו עתה ויכן בשר, טעם בבצלים שהי' אלא מותריס, היו.הבצליס
 שבקררה, דברים כשאר הוי הבצליס בשר, בליעת נגד ס' וישלחלב

ומותרים.
 ז סמטנ:יך' "6ימור כדין ססוסקיס סכרמ סי6 תס : שאלהלב.

 גבינה עושי של שררכם בס~ב הקיבה עור כמו המעמיר דבר :תשובה
 הקיבה עור חתיכת שמשימים דהיינו הקיבה, בעור גביגהלהעמיר

 "דבר נקרא הזה הקיבה ועור גבינה, ונעשה נקפה החלב ועי"זיסלב,
 הקיבה, עור נגד בס~ב ס' יש אם דאפי' הדין בזה נבלה קיבת בעורהס?ב את העמיד דאם : לדינא חלוק בזה ויש הח?ב. שמעמיד מפניהמעמיר",

 אבל באלף, אפ" בטל לא המעמיד" ד"איסור הוא דהדין מחמת בטל,לא
 בהחלב ס' דכשיש הדין בזה כורה, מבהמה הקיבה עור לחלב נתןאם
 היה לחלב שנתנו קודם הקיבה דעור מאחר בטל אז הקיבה, עור.2גד

 ס' יש דהא בהחלב, כלל טעם גותן אינו החלב לתוך כשבא ועתההיתר,
 המעמיד". "איסור מעולם הי' דלא נמצא , נגרובחלב

 היה אם אבל לבד, המעמיד איסור אלא בסלב הי' כשלאודוקא
 וזה "זה ל" הוי היתה של המעמיד דבר איסור של המעמיד עם ביחדו"כ

 ההיתר, כצרוף אלא להעמיר בכח איגו לבדו דהאיסור היכא דוקאדהיינו התופ בשם הטו"ז והביא מותר". גורם וזה ד"זה מקום בכל הוא וכלל.גורם",
 כח יש לבדו באיסור אם אבל 1 ומותר גורם", וזה "זה דהוי אמרינןאז

 לא היתר של המעמיר דבר עוד כשיש אם" אז ההיתר, בלעדילהעמיד
 כאילו הוי ההיתר, לצרוף צריך אינו דהאיסור דמאחר גורם", וזה "זהנקרא

 הברל יש ומ"מ בטלין, אין עבידי" ו"לטעמא ד"מעמיד" קי"ל דאגן :מגדים הפרי וכתב נגדו. ס' כשיש אפי' אסור ולכן המעמיד, הואהאיסורלבדו
 כל ד"ת דהוי י"א ובטעמא, דרבנן רק דהוי קי"ל "מעמיד" כי_ביניהם,
 מרגישין ואין במיעוטו הטעם נאבד אם ומיהו באלף, אפילו הטעםשנרגש
 עבידי. דלטעמא אף רבטל ודאיבלל
 ז לכטלו כדי כסיחר 5'סור לטרכ לגחחלס נ:ותר 05 : שאלהי5ג.

תשובה
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 לבטלו. כדי בהיתר לכתחלה לערב אסור דרבנן איסור אפי' :ה"21"

 דשמא מגדים, הפרי דעת לפי הוא, לכתהלה איסור מכטלין דאיןוהטעם
 לבטל לו נתיר ואם טעם, נתינת כדי ויהי' יותר מעט האיסור יהי'לפעמים
 מהאי לכטלו אין דרבנן איסור וגם י דאורייתא איסיר לידי פעמיםיבא
 בשום אפשר דלא היכא ולפי"ז רבנן. תקנו דאוריית(1 דכעין משוםקעמא

 לכתחלה. אף לבטל מותר טעם, נתינת לידי לבאאופן
 ז לתת6ס עיל6ס וכין ליוגן חס כין כח:כ נככר חלוק .ס 06 :שאלהלד.

 צונן בשר ואפי' יחד, שנתערבו רותחין וחלב בשר א( :תשובה
 הכל רותח, בשר לתוך צונן חלב או רותח חלבלתוך

 והוי העליון גם לחמם כח לו יש והתחתון גכר, דתתאה ס', אין אםאסור
 רותח בשר או צונן, בשר על שנפל רותח חלב אבל ן חמין שניהםכמו
 לעליון, גם מצנן צונן שהוא דהתחתון להיפך, אמרינן צונן חלב לתוךשנפל
 דקודם אמרינן אך אוסר, אינו דצונן הוא וכלל צוננים, שניהם כמווהוי

 דההיתר הדין ולכן קליפה, כדי דהיינו מהאיסור פורתא בולע ההיתרשמצנן
 צ"ח(. סי' )ש"ע קליפה כדינאסר

 צונן לתוך חם לגכי דאמרינן הוא מגופי' באיסור דדוקא הש"ךוכתבב(
 חתיכה ונפלה בלוע איסוד רק הי' לא אם אבל קליפה, כדי מיהתדאוסר

 והוי צונן, שהוא גבר דתתאה אמרינן בזה צונן, לתוך חם בתערובותזו
 קודם שעכ-פ אמרינן ולא קליפה, כדי אפי' אוסר ואינו צונניםשניהם
 לו אין הבלוע דלהוציא דמאחר אינו, זה , פורתא דבלע אוסר יהי'שמצנן
 להוציא זה כח לו אין שמצנן קודם עוד אפי' לכן צונן, הוא התחתון כיכח,

 קליפה. כדי אפי' כלל אוסר אינו ומש"ההבלוע,
 ז לסמן כמוס כין כ6יסוריס חלוק יס 06 : שאלהלה.

 : והרמ"א המחכר מחלוקת היא זאת :וצשובה
 נט.לה,.. כדי רק הבשר נאסר אין כחוש האיסור הי' אם : כך הדין אזצליה, בשעת~ בשר חתיכת על איסור נפל דאם לשמן, כחושבין חלוק~ דיש היא המחבר דעת יי.

 רוטב, הי' דלא כאן אבל החתיכה, ככל להבליע כח בו דיש הוא רוטבדדוקא
 אזי שמן, האיסור הי' ואם 1 נטילה כדי רק אלא להבליע בחמימות כחאין

 בכל להתפשט כח בו ויש מפעפע דהשומן מאחר החתיכה, כלנאסרה
 כמו האיסור כל נגד ס' בחתיכה להיות צריך ולכן ברוטב כמוהחתיכה
 נטילה ג"כ צדיך אפ"ה האיסור, נגד ס' זו בחתיכה יש אם ואפי' ןבבשול
 מבשול,- צלי חמור ובזה ן נדבק יותר האיסור דשם נפל, שהאיסורבמקום
 נסילת וגם ס' : שניהם צריך ובצלי ס', רק צריך היתר עם איסורדבבשול
 כחוש, באיסור אפי, נטילה וכדי ס' צריך דתמיד וסובר חולק והרמ"אמקום.

 לשמן. כחוש בין בקיאין אנו דאיןמטעם
 ז סמן סי' וססיתר כחוס ס" ס6יסור 06 : שאלהלו.

 אלא. כחוש, ה" בעצמו האיסורי.' אם דאף היא המחבר דעת :תשובה
 דאמרינן ס', עד נאסר ג"כ אז שמנה, היתה היתר שלשהחתיכה

 החתיכה. בכל לבלוע להאיסור כח יש ועי"ז לאיסור, לי' מפטםדההיתר
 כת לו אין וצמו האיסור הלא : זה פסק על מתמיהים הפוסקיםוכל

"הבליע
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 מועיל ומאי הוא, דכחוש סאחר יוהר, ולא נטילה כדי רק בההיתרלהבליע

 לאסור יכול הנאסר ד"אין מקום בכל הוא כלל הא זמן, הוא דההיתרבזה
 לאסור כח לו אין האיסור וכאן לאסור", יכול עצמו שהאיסור במקוםאלא
 ? נטילה מכדי יותר יאסור פ?סו ההיתר יכול והאיך נטילה, כדי עדרק
 ד"ההיתר 1ח בדינו המחבר משמיענו גדוי דחדוש הפוסקים כל כתבוולכן

 לאיסור". לי'מפטם
 שסוברים ויש כחוש, מקרי י..דח~ב דסוברים פוסקים 'יישתשובה: י כנ1ן 16 כח.ס תקרי 6' חלכ :שאיהלו.

 צ"ב סי' )ש"ך עלמ:1. לכולא כחוש מקרי ודאי דחלבא נסיובי אבליטן. ודג' מקרי וחמאה חמאה כח כו דיש מטעס ?מןדמקרי
 חלב של בכלי שמו דאם ספקא, ססק יש דבחלב בזה, מינה ונפקא ג'(אות
 אוסר אינו רותח, ג"כ והכלי ממש יבשה רותחת בשר חתיכת יומובן

 בסדר כמבואר קליפה מכדי יותר אוסר אינו מכלי ושמא כחוש, "יאדסלב אמרינן דשמא ספקא, ספק מטעם מכלי, רוטב בלא קליפה מכדייותר
 ושומן כ"ד. אות באו"ח מגדים הפרי מבעל השואל עם הנשאלהנהגות
 :סשב וכחמאה ?מן מקרי עלמא לכולי "סמעטעני" שקורין ס~ב מע"גהנקלט

 רוטב, בלא לחתיכה מחתיכהומפעפע
 ז כסול כמו 6וסרת זיעה 06 : שאלהלח.

 ומבשלת מלמעלה הכירה על עומדת בשר עם קדרה אם :ו?שובה
 היתה מהחלב וה1יעה ומכשלת חלב של קדרה עומדתותחתיה

 הדין אז הבשר, במקום מה1יעה סולדת והיד בשר, של הקדרה עלעולה
 היו והחלב הבשר כאילו והוי בבשר, גוגעת הלא וה1יעה ממש, חלבכמו הוי סלב של דה1יעה בהחלב, כלל נוגע הבשר שאין אף נאסרדהבשר

בתערובות.
 לפי דנ1סער.ן כד'ן 6יסורין לס5ר כהלכ כקר גין הלוק יס 05 : טאלהלפ.

 ?סמרונ1ע
 לפי דמשערין אמרינן בהיתר דרק או"ה בשם הביא הט"1 :תשובה

 ואין מים של קדרה לתוך חעב כזית נפל אם : דהיינוהמדומע,
 דמסתמא ב1ה אמרינן בשר, כלי באותו בשל ואח"כ החלב, נגד ס'בקדרה
 כן ואם , המים לתוך מהחלב מעט נתערב - בהמים - הראשון בשולובעת

 מעט, ח?ב רק בהקדרה נשאר ולא הראשון בשולו ע"י מהחלבנתמעט
 אף ויכן 1 אח"כ שמבשל בבשר ס' יש שנשאר סלב המעט נגדומסתמ11
 דהסלב מאחר מותר הוא אעפי"כ סשב, כזית נגד ס' בבשר שאיןכשידעינן
 המעט ונגר סלב מעט רק שלם כ1ית כאן ואין הראשון, בישולו ע"ינתמעט
 דמשערינן אמרינן לא באיסורין אבל מותר. הבשר ולכן ס', ישמסתמא
 בקדרה ואין מים, של קדרה לתוך איסור כ1ית נפל אם : היינו המדומע,לפי
 דנאסר הדין או היתר, בקדרה בשל ואח"כ המים, ושפך הכ1ית, נגדס'

 דנתמעט כאן לומר שייך ולא הכזית, נגד ס' 11 בקדרה אין דהא הזהההיתר
 ס* היה לא הראשונה דבפעם דמאחר כנ"ל, ששפך המים בשול ע"?הכ1ית

4גד



 המבחןכור12
 , בקדרה איסור הרבה יש 1::"כ נבלה ונעשה המים נאסר ממיל:: הכזיתנגד
 איסור יגבי הא מ"מ נבלה", נעשית "התיכה אמרינן דלא במקוםואפי'
 מי אמרינן כאן גם וא"כ מיני', נפק כמה ידעינן דלא מקום בכלאמרינן
 וחיישינן ששפך, הראשון בבשול בהקדרה' מהאיסיר נתמעט כמהיודע
 ס' שגי בבסול עוד כאן דאין ונמצא ן בשלימות עוד איסור הכזיתדלמא
 דמשערינן אמרינן היתר לגבי דדוקא ג"כ, השני התבשיל נאסר ולכן הכזית,נגד

 איפורין. לגבי ל:: אבל המדומע,לפי
 ז 5גו נוגין ככ0יס, 6יסוריס 3טע כ5 זס 0יטיר : ו~א?ה%,

 מפורש אינו בששים בטלים שהאיסורים חכמים ששיערו זה :תטובה
 בצל כמו חריף איסור דאפי' חז"ל שיערו שכך אלאבתורה,

 בסחות שגם דברים יש שודאי אף ויכן יותר, ולא טעם נותן הוא בכךוצנון
 תורה איסורי שכל ואמרו וגזרו חכמים, פלוג לא טעם נותנים איןמזה

 שגותן נזיר מאיל המורם בשלה סזרוע המקרא מן לזה סמך ומצאובששים.
 מותר שהוא האיל שאר עם אותה מבסלין ועכ"ז לישר::ל, ואסורלכהן

 שהזרוע ושיערו מהזרוע, טעם קבל שה:;יל מה התורה הששה ולאלישראל,
 דרשת זה יאין 1 בששים דבטל מיני' ושמע האיל, מן מששים אחדהוא

 אסמכתח אלא מינו, לאינו לה ילפינן ו::נל במינו, מין הוא זה שהריגמורה
 הראשונים(. כל וכ"כ צ"ח, חולין )תוס' היא.בעלמא

 50 וכפות סכיגיס יתע-3י ס65 0ככדי סנ:גסג מכי6יס ססיסקיס : שאיהמא,
 סכיכיס 16 3כפות חוי5ין 5ט0ות 16 5ר0וס גסגו יחד, וח5כ3סר

 ז סזס סמגסנ 50 סטעס סו6 מס 03ר,יי ס5 י65 ח5כ50
 דקראקא אב"ד זצ"ל העשיל רבי המפורטם הגאון בשם שמעתי :תשובה

 סלב* של ולא בשר של כף לרשום ינהגו שבאם בזה,טעם
 לו ויתנו כף שום לרשום ששכחו אחד הבית לבעל עני יבא שמא לחושיש

 רשומה, איננה שהכף מחמת סלב של שהוא העני ויסבור בשר, שלמאכל
 סעב של מאכל אכל שהוא יאמר אכל, מה לו וישאלו אחר לביתוכשיבא
 שנהגו עכשיו, אבל עבירה. לידי ויבא פעם, עוד סלב של מאכל לוויתנו
 הכפות, את לרשום ששכחו לבית עני יבא אם אפי' ס:ב, שי כףלרשום
 ואח"כ . בשר של מאכל לו שנתנו העני ויסבור סלב, של מאכל לוויתנו
 נרשמה שלא מחמת בשר של שאכל ויענה אכל, מה וישאלו אחר, לביתיגא
 עבירה. לידי יבא לא בשר של מאכל עכשיו לו יתנו אם ואפי'הכףי

 של כף לרשום עכשו שנהגו כמו אפי' זה, טעם דלפי קשה, קצתאבל
 ששכחו אחר לבית יבא בשר א' בבית שאכל העני שמא ליחוש ג"כסלב,
 נרשמה שלא מחמת בשר של שהוא יטבור והוא סלב, של מאכל ויאכלירשום
 אכל שמא למפרע על גזרינן דלא י"ל ואולי י עבירה לידי ג"כ ויבאהכף,
 חיישינן לא מת "שמא : מת גבי שמצינו כמו להבא, על גזרינן רקבשר,

 חיישינן". ימותשמא
 9 ו3נרידס ק5יפס 3כדי גטי5ס, ככדי 3ס', 6יסור מסטרע ס6יך : שא?המט,

 דק הדק )הוא ובקיפה ברוטב משערין בס' כשמשערין א( :תשובה

 ובחתיכוהע הקדרה(, בשולי המתקבץ ותבלין בשרשי
 יםונע~ו
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 בשאינו מין או במינו מין בין חלוק ואין בקדרה, וגבלע בבשולונתמעט מתחלה יותר בהיתר שהי' אעפ"י לפניגו, שבאו כמו והאיסור ההיתרומשערים

 צ"ט(. סי' וש"ך )טו"ומינו
 רוחב שיהא משכחת ולפעמים ן הכלי כל נגד ס' הכלי שבתוך במהאיןב(

 צ"ג(. ס" )ש"ך גדול. הכלי שלורוחבו דקר שהמתכת כגון נגדו, ס' שיה" מים שיחזיק כך כל גדולהכלי
 נגד שבתוכו במה ס' ליכא מסתמא גבוה, ואינו שרחב בכלי אבלכלים, בשאר דוקא והיינו הכלי, קליפת נגד ס' שבתוכו במה יש כליסתםג(

 ס"ט(. סי' )ש"ךקליפתו.
 כלו". חם מקצתו ד"חם משום בכלומשערים מתכות של דכף שאומר מי כיש ודלא מהכף, בהקדרה שנתחב מהננד רק משערינן לא דלעולם מתכות, של או עץ של יכף בין חלוקאיןד(
 כ"ד( ס" הנשה גיד רא"ש ן וברש"י : ע"ה)פסהים אגורל. רוחב שהוא אצבע כעובי הוא נטילה", "כדי שנזכר מקוםכלה(
כאחת. כלה להנטל שתוכל גסה שתהא צריכה קליפה" *כדי שנזכר מקוםכלו(
 צ"ו(. ס" )טו"1 מקליפה. פחותה היא "נרידה" שנ1כר מקום כל0

ע4"*מב44_*4
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 י88ליש
 1/,* י14 16 84 4 עוו ן/1

 פץ.מ'ק
 סת6סר כ6ופן כ0ריכח5כ כתערוכות 5סעסות 5ריכס פע~ס 6"ס : וסאלהא.

 ? סתווסמן
 מדכתיב ובבשול, בהנאה, באכילה, אסורה בשר-בחלב תערובות :תשובה

 חז"ל, וקבלו אמו", בחלב גדי תבשל "לא פעמים ג'בתורה

 מדהוציא אבל ן בשול לאיסור ואחד הנאה, לאיסור אחד אכילה, לאיסוראחד
 התורה מן אסור אין בחלב שבשר למדים אנו מזה בשול, בלשון אכילההכתוב

 דוקא. בשול פעולת ע"יאלא

 כרותח, 0ס61 מ)ות 16 כמכוכ), ססו6 מקוס ככ) דק.'") כנוס, : שאלהבי
 מן 6סור סיס6 5עג'ן כת)כ, כסר גכ' כסע כמו רכ גחסכוס06
 וסה1רס

 שיתחיל כד ר וצ חימץ י ע או יעת' מעת שנכבשו ב"יב בשרתשובה~:
 יחד* שנמלחו בחלב בשר או כבשול, מקום בכל דהוילהרתיח,
 א( מדרבנן. רק ואסור התורה, מן מותר עלמאלכולי

 1 כק5ס ו6ת"כ יתד, גמ)תו 16 )עת, מעת סגככס1 כה)כ כ0ר : שאלה8.

 מדאורייתא, אסור ומייחה כבוש אחר שנתבשלו בחלב בשר :וזשובה

 יתחייב דלא שיבשלנו, קודם לעכו"ם התערובות לתת יזהרולכן
 ב( התורה. מן שהוא בשולמשום

 תורס 6'סור ע) רכ עוכר 06 6תת, פעס סגתכס)1 כ"5נ נסר : שאלהרי
 ז סג'ת פעם מכס)060

 אם אבל ; אח"כ לבשלם מותר אחת פעם שנתבשיו בחלב בשר :תשובה
 ג( יחד. אח"כ לבשלם אטור עצמו, בפני נתבשל אחדכל

 טפתיס ג' ספתס גת5כ כסר עס 1קורס סכירס, ע5 6ס סיס 06 : שאלהמ.
 ז סתורס מן 0ת6סר. גסו) כמו רכ יס גתסכ ס6ס מס6ס,5מע5ס

 אינו שבת לעניו וכו הזה, באופן בב"ח בשול משום חייב אינו :תשובה
 י( כבשול.נחשב

 ש כח)כ כסר 6יסור 6ג) כס1) כמו גח0כ ג5' 06 :שאלה1.
 מגדים, ופרי יהודא, לחם ובית ופלתי, וכרתי הפר"ח, דעת א( :תשובה

 האש אצל דצלי ארם, וחכמת איגר, עקיבא ור, אפרים,ויד
 התורה. מן ואסור בשול, כמו הוי בחלבבבשר

 מדרבנן. אלא התורה, מן אסור דאין דעת וחות תואר הפרי דעתב(
דעת

 ההלכהמקור

 והגרע-א פרמ-גג( מהברא(

 צ-ב סי מהרש"קד( והגרע-א פרמ*גב(
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 נכחוש. לא אנלדוקא, שמפעפע נאופן אך נשול נכלל דצלי צ"ו( סי' )חיו"ד סופר י,,וי,ם דעת-ג(
 ? כחלכ כסר 6ימור 56ל כסול כתו גחסכ טינון 06 :שאיהז.

 ועור ומהרש"ק, אדם, וחכמת אפרים, ויד חרש, הפרי דעת א( :וזשובה
 ה( נהנאה.להתיר לצרר אפשר מרונה ובהפסר להקל. יעקנ ומנחת שי"ף, המהר"םדעתב( התורה. מן ואסור נשול כמו נחשנ דטיגוןאחרונים,

 ? סעוף גגדס' ס" ע6 .סס, ומת עוף לתוכס וסרת גדולס. כיורס סתיכוחמ6ס : שאלהח.
 לא דטיגון אמרינן רא, וכגון כן, הרין נהמה בבשר ואפילו ; נהנאמומותרת נאכילה אסורה החמאה העוף נגד ס' היה ולא פולט(ואינו נולע דאינו פוסקים הרבה רעת חי, )ראם שם מת העוף אם א( :תשובה

 ננלה. מטעם התורה מן אכילהאיסור בוה יש הכי אפילו העוף, ונאנד העוף, נגד ס' ה" אם ספק היהאםב( 0 נשול. כמוהוי
 טהתורה. מן ואסור נשול דרך מקרי 4ה חם, סלנ לתוך שנפל צונןנשר אפילו או ראשון, כלי של חם סלנ לתוך חם נשר נפל אם :תשובה כסולז דרך תקרי 06 חס, לתוך תוגן חס לתוך חס : שאלהט. י( החי. מן אבר של בליעה נוה דיש אסור, לנכרי ולמכורג(
 ז כסול דרך )וקרי 6ט 5וגן לתוך חס : שאלהי,

 ז כסול דרך מקרי 06 רוטכ כל6 כחס חט : שאלהיא, ט התורה, מן אסור ואינו נלעלי' דאדמיקר סנשל, ואינו קליפה כדי אוסר צונן לתוך שנפל חם :תשובה
 התורה.מן אסור רוטנ בלא נחם חם דאף היא, האחרונים דהכרעת שי, המנחתדעתב( נספקה. להקל יש כן ואם ן בשול דרך מקרי דלא נהנאה,ומותרת מדרננן, רק אסורה רוטנ, בלא חמה לגנינה חמה נשרחתיכת נגעה דאם )נסתיחתו( מגדים והפרי שלמה של הים דעת א( :וזשובה

 ז כסילססליס כל6 מיר סחתיכס וסלק חלכ, סל ר6סון לכלי כסר חתיכת גפלס : שאלה"ב.
 שהיד דכל ס"ח( בסי, וגם )נהפתיחה מגרים הפרי דעת א( :וזשובה

סולדת

 ההלכהמקור
 טופר. חתםז( ראש בשמיס בתשובת ועיין מגדים, פריוו(

 ק"ה. סי' מהברה( כ"ט. סי' ביהודא ובנודע רכ"ה5י'
 בם;זיחדע מגדיס מריט( צ"ת. ס" מגדים מרי%(
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 לדבר,. שיעור אין מיד, סלקוהו אם אף דבר, איזה לתוכו ונפל בו,סולדת

 התודה. מלואסור
 שליש נתבשל לא דאם דעת, והחות הפנים, הלחם חדש, הפרידעתב(

 בהנאה. ומותר התורה, מן אסור אינו דרוסאי בן כמאכלבשולו
 ? 3סע ורך מקר' 06 מ6ס, ססוסר ר6כון 5ג5י ס;ס5 כ1ך כסר :שאלהיב.

 הר ופלט, דבלע אף מהאש, שהוסר ראשון לכלי נפל אם :תשובה
 '( בהנאה. ומותר כבוש, כמודק

 ז 3ס51 ורך מקך' 06 סג', כ5' ? שאיהיד.
 יא( בצלול, אף מדרבנן רק אסור שני כלי :תשובה

 ו 3ס51 ירך מקרי 06 הק'15ח, כפ0ק 650 ר6ס1ן נ:כ5' ער1י :  שאיהבו:,
 תורח. איסוד ספק הוי ולכן לפחות, קליפהכדי מבשי נפסק שלא דערוי )בפתיחתו( מגדים הפרי דעת א( :השובה

 התורה. מן דחוי וק"ה( וצ"ב צ"א )ס" דעת החות דעתב(
 61ח.גנ 6דס, מ6כ'5ת סגפס5 עד 16ת1 ספו:ס דכר 3ה35 גתכרכ : שאלהםו.

 ז סתורס מן 6סורס כזס 3סר-כה35 ס5 תער1כ1ת 06 ח5כ, עס 3ס5ווס1כ ססריחי 16 וגפגס סגפסד י3סר 5היסך, 16 כסר. ס.ס סה35 ע0נס5
 שלהן שלאו מפני הנאתן, כדרך אלא עליהן לוקין איןאכילה איסורי דכל אכילה, איסורי מכל בחלב בשר דמשונה דקייל אף :ושוכה

 אף לוקין בב"ח אבל אכילה, דרך דוקא דמשמע אכילה, בלשון בתורהנזכר
 בביח של קדרה לתוך מר דבר עירב אם אפילו ולכן הנאתן, כדרךשלא
 בב"ח של שהתערובות באופן רק אמרינן דוקא זה מ"מ יב( חייב,ואכלו
 טעכף בנותן הבב"ח בשל שמתחיה כגון מר, דבר ערוב בלא מתחלהנעשתה
 הבב"ח של הבשול בתחלת תכף אם אבל מר, דבר בהתערובות עירבואח"ב
 אדם מאכילת ונפסד שהסריח רבשד דידן, בנדון או מרים, דבריםעירב
 אסרה. בשול דדך דדוקא התורה, מן דאסור אמרינן לא בזה ס?ב, עםובשלו

 אוסרת.יג( אינה משובח טעם התערובות קבלה שלא זמן וכלעורה,
 ? מר דכר ערוכ כ5י ע5מן מ5ד 6דס מ16כ5 סגפנתו 3ה35 3סר :;4:?ה1,

 בחלב" *בשר שנעשו דלאחר )בפתיחה( מגדים הפרי דעת א( :תשובה
 לתבשיל' נפלו אם ומיהו , אדם מאוכל נפגמים אפילואסורים

 הכרתי כדעת )דלא , בתרי חד ובטל. שרי, לפגם טעם דנו1:ן אוסרים, איןאחר
 שאוסר(.ופלתי

 אדם מאכילת נפסד אם בחלב, דבבשר ק"ג( )בסי' דעת החותוועתב(
 ושדיי בחלב, בשד איסור מיני' פקע מר, דבר ערוב ע"י ולא עצמו,מצד

שאלח

 ההיכהמקור
 רמב"ם.יב( הגרע-א.י(
 אחרוניטש וצוד מגדים סיייג4 בפתיההע מגדים פרייא(
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 י ח5כ מס כ.רית 5ככ5 מ1תר ,יס : שאיהיח,

 מכל לבשל, אסור הלא בחלב וקלב הזב, בבורית שיש אף :תשובה
 כבר דהבורית כיון סלב, עם בורית לבשל מותרמקום

 יי(נפנמה.
 י כסג6ס סג6סר כח5כ כ0ר מם 5מס,ת מס : טאיהיט,

 או. הכסא לבית להשליך צריך בהנאה שנאסר בשר-בחלבתשובה:

 ס1( לקברו. ונכוןלנהר,

 ז 5כ5כיס 5ס6כ'15 מ1תל 06 ככג"ס, ככ6סר כח5כ כ:ר : שאיהכ
 לכלבים אפילו להאכילו דאסור )בפתיחה( מגדים הפרי דעת א( :תשוכח

 מכירו. שאינו פי על אף לנכרי, אותו לתת או הפקר,של
 של לכלבים להאכילו דמותר סק"י( תמ"ח )בס" חיים המקור דעתב(

הפקר.
 ז  ס6פר 50 דיג1 מס כסג"ס, כג"סי כחלכ כסר מרף 06 : שארה כא..

 מן בהנאה אסור דהאפר )בפתיחה( מגדים הפרי דעת א(תשובה:
התורה.

 ממנו. הס?ב לחלוחית דנתפרדה משום מותר דהאפר יעקב המנחת רעתב(
 כמו ס"ס ס5 וכח5כ גןי ככסר ן1מ6 ג1סג כח5כ כסר 6יסור ס"ס : שאלהכב.

 ז כחורססכתוכ
 שה, שור, בבשר הרין דהוא דוקא, לאו בתורה שכתוב "נדי" :וזשובה

 שנא דלא רוקא, לאו בתורה שכתוב אמו" "ס2ב וגם עז.או
 אחרת. בהמה של בסלב או סשם, שלבחעב

 כסמס ס5 כח5כ סגתכק5 טסורס כסמס ק5 כקר ק5 ד'ג1 מס : שאלהכנ
 זטמ"ס

 טהורה בהמה בבשר אלא נוהג אינו בחלב בשר של דין א( :תשובה
 איפכא, או טמאה בחלב טהורה בשר אבל טהורה, בהמהבסלכ
 ש( ובהנאה. בבשולמותרים

 גזרו לא נמי איפכא, או טמאה בחלב טהורה בשר אכילת לענין ואפילוב(

 "חתיכה לענין מינה ונפקא איסורים. כשאר הם רק בס?ב, בשר משוםרבנן
 בבשר רק נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן לא פוסקים דלהרבה נבלה"נעשית
 כמר להתכבד" הראויה "חתיכה הוי לא וגם איסורים, בשאר ולאבחיב
 איסורים, בשאר גם נבלה" נעשית "חתיכה דקיי"ל ולדידן בחלב.בבשר
 בלח, לח לענין או הרוטב, בתוך החתיכה חצי היה ראם לענין מינה,נפקא

 נבלהז נעשית חתיכה דאין לומר סומכין מרובה בהפסד איסוריםדבשאר
 יק מרובה. בהפסד אף הכל נגד ס' צריך בחלבובבשר

שאלה

 ההלכהפקור
 מחבר.טו( מהרשזק. הגהותיד(
 אדס. ותכמת מגדים, שץ ש"ך, ט-ו,יז( בפתיחת. מגדים שץ18(



 פו מימן בחלב בשר הלכיתכור'8ן
 דןביאףקי

 ? 3ה5כ כגהכב5 ה5כ "ו נכ5ס, 03ך : שא?הכר.
 בשולו ע? לוקה בסלב .ומ~ב נבלה בשר א( :תטובה

 ואסו-
 יש התורה.מן כהנאה

 הפסד. במקום בהנאה דמותר מרבבה הדגול ודעתב(
 ז כח35 סגחככ5 וטוף ח.ס 3סר 50 ריגו מס :שאלהכו. כ"ג( בתשובה )כדלעיל מרובה. ובהפסד בלח בלת או נבלה",נעשית "חתיכה לענין מינה ונפקא ן בחלב בשר משום ולא טרפה מחמתאלא אסור אין בו, וכיוצא יותרת כגון מברייתה היא הטרפה דאם הגרע"אדעתב( עליו. ולוקין בשול, ע"י התורה מן בהנאהאסור איפבא או טהורה בתוב טןפה דבשר מגדים הפרי דעת א( :תטובה י 3ת35 0גחככ5 טרפס 3סך : שאלה.כה.

 יט( באכילה. אסורים מדרבנןורק התורה, מן באכילה וגם ובהנאה בבשול מותרים חיה,של בסלב טהורה בהמה בשר אפילו או בסלב, ועוף חיה בשר א( :תשובה
ברכה. עליו תבא בהנאה, בק:ב ועוף תיה בשר לאסור דהמחמיר הלבושדעתג( כ( לקולא. בספקו והולכין בבשול, אסור עין מראית משוםאבלב(
 ז כח35 ;גכ3סו ופוף חיס 3טר : שאלהבו.

 יש( מדרבנן. אסור נמי בילב כבישה ידי על ועוף חיה בשר :תטובה
 ז כח5כ 1חגכיס דניס כ3סר גס 6יסור ים 06 : שאלהכח,

 כב( מדרבנן. אפילו איסור בהם אין בסןב וחגבים דגים :וע(דכה
 ז 1651כ5ן ה5כ פס דג'ס 35כ5 כדכר סכגס 6'ן 06 : שאלהבם.

 ; דעות חלוקי הרבה יש זה בדבר :ועשובה
 יחד. ולאוכלםהלב עם דגים לבשל ומותר וחלב, בדגים סכנה שום דאין והש"ך הט"ז דעת.א(
 סכנה. איכא עצמובסעב המבושלים בדגים אבל סכנה, אין התןב גבי מעל הנקלט שומן עם או חמאהעם המבישלים דגים דדוקא מגדים, ופרי יהודא, לחם ובית הגדולה, הכנסתדעתב(
 אסור. בדיעבד ואפי' תלב,עם הדין והוא גבינה, עם בדגים גמורה סכנה דיש פז, אדני התשובות דפת.ג(
 שרק תלב, עם דגים מבשלים העולם שכל דהאידנא תשובה הפתתידעתר(

 יהתיר. דבר עמא וכן , רבים בה דדשוכיון
דעת

 ההלכהמקור
 ותפל-מ. מחבר*ט( סק-א. מ-ז, מגדים, פריכא( מגדים. מי=(

 מחבר,כב(
 אהרוניפ.כ(
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 לדגים. גבינה אכילת בין ידיו ליטול ד?ריך הד"ט עיקרי דעתיי
 5):יחס ד6יכ6 16 כקריס, כ5 ח5כ כתוך כסר 5סגיח )ויתר 06 : שאלהל.

 ? עין ):ר6יתמסום
 שקדיס להניח צריך בהמה בבשר דדוקא הרמ"א דעת א( :תשובה

 אינו עוף בבשר אבל עין, מראית משום הח?באצל
 עין. מראית משום למיחש וליכאצריך,

 משום חוששין מדרבנן רק שהוא בעוף ידאפילו וש"ך, וט"ז, הרש"ל,דעת2(
 החלב. אצל שקדים להניח צריך ג"כ בעוף 1לכן עין,מראית

 שקדים להניח ד?ריך הוא גדולות דבסעורות והפ"ת מגדים הפרי דעתג(
 להניח. צריך אין בביתו אבל עין, מראית משום דחוששין החיב,אצל

 בשביל האכילה לאסור אין הסלב, אצל להניח שקדים לו אין ובאםר(
 כנ(זה.

 ז 6סט ס5 כח5כ 3כר, 35כ5 מ.תר 06 : טו:?הלא.
 בד( עין. מראית מפני אשה, של בסיב בשר, לבשל אסור :תשובה

 ז כסר 50 תככי5 5הוך 6כט 50 ח5כ גס5 06 : שאלהלב.
 נג( שיעור. צריך ואין בטל החיב א( :תשובה

 כק בשבילו. שנעשה ולמי לעצמו להקל לו אסור במזיר עירב אםב(
 הש"ך ודעת עין, מראית משום לחוש דאין הרמ"א דעת עוףבבשרג(

להחמיר.
 או טהור בח?ב טמא דבשר וחכ"א והט"ז, הרמ"א, דעת א( :השובה י 3ח35 טמ6 כסר 51033 רכ גוסג עין מר6ית ס5 סחכס 06 : שאיהלכ.

 עין. מראית משום יכתחלה לבשל אסוראיפכא,
 טמאים. החןב וגם הבשר ששניהם בענין אף דאסור הגרע"א דעתב(
 מראית שייך לא בבשול אבל עין, מראית שייך באכילה דרק הש"ך דעתג(

 רפואה. לצורך שמגשל להיות יכול דהאעיו,
 ופוף חיס כסר כ.כסו5" רכ גוסנ ט'ן מך6ית 50 ס"סס 06 : שאלהלר.

 ז 6סט כ5 16 סקדיס ס5כח5כ
 שקרים בס?ב ועוף חי' בשר לכתחלה לבשל דאסור פוסקים הרבה דעתא(

 עיד מראית משום דחיששין הסלב, אצל שקרים יניח לאאם
 עין. מראית משום ב"הנאה"' לאסור גם ב"צריך-עיון" הניחהגרע"אב(
 1 רפ61ט 55ורך תותריס 06 עין, ):ר6ית נ:סוס ד6ס.רי טגי כ5 :שאלהלה.

 מזום דאסורים בשר-בחלב תערובות מיני רכל הט"ז דעת :וזשובה
 סכנג בו שאין בחולה אף רפואה לצורך מותרים עיןמראית

שאלה

--
. -

 התלכהמקור
 מנד-ם. פריכה( ס-ו.בנ(
 ה:רע"א.כו( מחבר..כד(
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 ז נח5נ 5ס6כ5 מוהרין 06 נטוסות, סגמ65'ס נ'5'ס :שאלהלו.

 הנמצאות ביצים גסלב לאכול שלא להחמיר נתפשט המנהג :תשובה
 מותרות גסיג גשלן אם גריעגד אגל לכתחלה, רק להחמיר יאין 1יגמרי קשה החיצונה הקליפה וגם והחלמון, החלגון נגמר אפילוגעוף,

 כז( כלל. הפסר גאיןאפילו
 סק5'פפ 6ך וח5מין, נח5נון גגמרות 1ס1 נט1ף, סגמ65ות נעיס : שאלהלו.

 ? נח5נ 5ס6כ5 מותרין 06 ס'6, רכס טד'יןסחי5עס
 גדיעגד יהאכל דמותרות האחרונים דעת גונא גכהאי גם :תשובה

 כלל. המסד גאין אף גחזג, גשלןאם
 סח'5וגס וסק5יסס וח5מין, נח5נין גגמרות וסן נטיף, סגמ165ת נעיס : שאלהלה*

 סומק.(, סורייק' נסו ד6'ת )סי.גו נגיד'ן ומט1ר1ת ס'6 רכסטד"ן
 ו נח5נ 5ס6כ5 מותרות06

 דכיון אסורות, הן גדיעגד אפילו גגידין, הן מעורות אם :תשובה
 גשר. דין להן יש רכות,דהן

 5ס6כ3 מותרין 06 5ני, נח5מון 656 גגמרו ס65 קטגות נ'5'ס : שאלהלם.
 זנח5נ

 מעורות. שאינן אעפ"י לגד, חלמון אלא להן שאין גיצים א( :תשובה
 גדיעגד. אפילו גסעג לאכלןאסור

 כה( ג"כ. ומעורה התלמון אלא נגמר שלא אעפ"י מותר, מרוגה וגהפסדב(
 65כ51 מותר 06 כסדרס( סי1ח1נרת )סייגו נ6סכי5 מטורס טדייןס'6 ונמ 5נד, נח5מין רק גגמרס 65 וסי6 סט1ף, נתטי סננו65ת ני5ס : שאלהם

 ו תכף וח5נ גניגס6חרס
 לא כשהגיצים אף מותר סלג או גגינה הגצים אחרי יאכול :1עשובה

 על ואף גאשכול. עדיין שמעורות ואף לגד, גחלמון רקנגמרו
 1 ז כת5נ 5ס6כ5מותרת 06 רכס, ק5יסתס וטייין כדרכס, נחייס סתרגגו5ת ססטי5ס ני5ס : שאלהמא. כט( רגנן. גזרו לא דגגצים אמרינן כן ועלגורו, דרגנן רק ממש, עוף גשר אתר אף סלג לאכול מותר התורה דמן דכיוןכאן, מ"מ ממש, כגשר תשוגות הבצים גוונא דגכהאי מקומות גכמה שמגוארפי

 י( לכתתלה. אף גסלב להאכל מותרת כזאת גיצה :1ץשובה
 ז טכר'6 כחמ' כסר-כח5נ סמכס5 16 סנוטסן ;שאלהמב.

 ששרו )דהיינו המעושן דגבשר-גסלג דסוגרים פוסקים יש א( 1תשובה
 טגריא. גתמי מגושל או געשן(, אותו תלו ואת"כ גסלג,גשר

- -
רק

 ההלכהמקור
 ש-דכט( פהניגמ(

 יפ-
 היא 8גדי0,

 כהפ-
 הדעע

 ק-ב. סי' ח*א יעב"ז שא-יוהי( ה,נ"א ש-ר8ח(
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 יא( עליו. לוקין (:ין ::בל איכ::, איסורארק

 מסעם התורה מן אסור טבריא בתמי מבושל (12 דמעושן סוברים ויש%(
 1ב( עליו. ולוקיןספק,

 ז 3נ:-ה5כ 3כר סמכ;5 : שאלהנ:ג.
 הגבינות שעושין קודם )דהיינו במי-חלב י' בשר בשל אם :תשובה

 מים, רק נשאר ולא למעלה, צף והאוכל הנסיובי,מבשלין
 ואכילה בבשול תורה איסור בזה דאין ממיקות, פטור "מי-חלב"( נקראוזהו
 ולכן בחלב, בשר משום מדרבנן הוא אסור ו:בל בשר-בח?ב, איסור.מפני

 יג( ובהנאה. בבשולמותר
 3גסיוכ. 3סר סמככ5 : שאיהכ2ד,

 דח5כ"
1 

 בשעה הגבינה מקפאון המתמצה סלב )וזהו דחלבא נסיובי א( :ו2שובה
 1ה( בהנאה. אסור מרובה בהפסד ואפילוב( 1ך4 התורה. מן ואסור מי-ח?ב, בכיל ו:ינו הגבינות(שעושין

 בהנאה, להתיר ספקא לספק מצטרף אי ספק, צד עוד יש אםומיהונ(
 11( עיון. צריךזה

 ? כתוסס ס5 3ת35 3סר, ס::3כ5 : שאלהלמה.
 פטור שחיטה, לאחר הבהמה מן שיצא בס?ב בשר,יז בשל אם :ו2שובה

 יי( מדרבנן. הוא אסור אבלממלקות,
 ז ג53ס ס5 3ח35 3כר, סנ:3כ5 : שאיהג!ו.

 דפטור שחוטה, סלב כמו נבלה של ס?ב דדין הש"ךיי דעת א( ::2שובה
 מדדבנן. הוא אסור אבלממלקות,

 מן הוא אסור אבל ממלקות, דפטור מקומות בכמה טגדים הפרי דעתב(
התורה.

 ז ד3סמס .כר כ5 3ת35 3כר, ס::3כ5 : שאלהנ:ז.
 הוא אסור אבל ; עייו לוקין אין דבהמה זי זכר של סלבתשובה:

 1ח(מדרבנן.

 ז ד"דס זכר כ5 3ת35 3כר, סמנס5 : שאלהבח.
 ל"א(. תשובה )עיין אשה. כחלב דינו דאדם יי זכר שי סלב :תשובה

 ? 3ח35 דס סנ:ככל : שאלהב:פ.
 משום אכילתו על לוקין דאין מגדים והפרי הש"ךזי דעת א( :תשובה

 אוסר ותערובתו איכא, דרבנן איסורא אבל בחלב,בשר
 ס'עד

-
 והגאון

 ההלכהכקור
 חדש. כפרי רדלא מגדיס, פרילה( כרו-פ. ש"ןןמחגר,

 - מגדיס. פרילו( מגדים. ופרי הגרש"אן חדש פרייב(
 המחברי ברשת ש-ךלז( ש"ן. רמ"א. מהבר,לו!(
 שם.יח( מחבר.לרן
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 והנאה. בבשול להתיר ב,,צריר-עיון" הניח איגר עקיבא רבי והגאוןב(
 ? סקיטס כת 50 3ח5כ כ0ר, סמכ50 : שאלהג,

 ב"צריך-עיון". הניח איגר רבי'יעקיבא "גאון א( :השובה
 שחוטהי של כחןב לדונו בספיקא הניח )חיו"ד( נפש" "משיבת בתשובותב(
 תורה. איסור בזה דיש "עלה ל"ו( סימן סוף )חיו"ד ביהודה בנודהג(
 פעמיס כס סמכק5יס גכרי ס5 קדרס תחת 06 5חתות מוהר 06 : שאלהנא.

 ו ח5כ וסעמיסכ0ר
 שנבלע לפי נכרי, של קדרה תחח אש מלהתות ליז"ריי טוב א( :תשובה

 ום( בחלב. בשר בשול לידי בא האש את שמחתה וע"י וחלב, בשרבה
 דברים שאר או איסור בשר ישראל בבית לבשל ג"כ אסור זהומטעםב(

 בשביל ישראל בבית להיות צריך ולכן ן יחתה דשמא נכרי שלבקדרה
 שמ( חיב. של ואחת בשר של אחת : קדרות שתי נכריתשפחה

 מח( בזה. נזהר אינו והעולם בעלמא, חומרא אלא אינו זה כל אבלג4

 ז כח5כ ככ0ר כס,5 6חר כ0ו5 די0 6מריגן 06 : שאלהנב.
 שיפלוט בסלב בשר מתערובות הקדרה בתוך הבלועמ"מ אבי 1 בשול אחר י' בשול "יש אמרינן בחיב בבשר ידינא, :וזשוובה

 לבשל אבל , בשול דרך הוי לא דזה חיישינן, לא לזה ויתבשל,לחוץ
 מנ( ואסור. בשול, דרך הוי ודאי ס2ב, של יומא בת בקדרהבשר

 וח5כ מכוכ5 ככסר כסע" 6חר כסע *י0 נ"כ 6מריגן 06 : שאלהננ.
 יי ומכוס5

 דיש יחדיו, אח*כ לבשלן אסור מבושל וסלב מבושל בשרוזשובה:
 מותר בס?ב, כבר שנתבשלה בשר חתיכת אבל 1 בשול אחרבשול
 מג( עיון. צריך זה וגם 1 ולבשלהלחזור

 ק6יגט ח5כ 50 נקררס נסר גכרי כסני5 5נס5 5יסר56 מותר 05 : שאלהנד.
 'י ו יומ6כת

 ומשום ן והנאה בבשול גזרו לא מדרבנן דק איסור שאין כל :תשובה
 של קדרה היא אם יודע דמי למגזר ליכא עיןמראית

 מי( לחתות". ד"אסור הרמ"א מדכתב לאסור יש מקום מכל אבל 1ס?ב
 כסר, כ5י כסס 0סדיחו כו סו5דת ססיד ר6סין מכ5י רותחיס מס ו שאלהנה.

 כ5י כסס כסדיחו ר5סין מכ5י רותחיס מיס עס 5ערכס מותר06
 ו כסמס 5סגי סמיס י5תתח5כ

 בשעח רותחים כשהס ודוקא 1 לעדבם להחמיר יש לכתחלה א( 1וזשובה
 מש בשול. דרך הוי לא הכי לאו האשמערבם,

אבל

 ההלכהכוקור
 סק-ב. מ-ז ק-ח סי, מנרים פרימג( רמ-א.ים(
 דניאך. המודי נשם *ייתמד( מרדכק8(
 וש"ך, מתרי"ו בשם הרמייאמה( ש"ך.מא(
 מגדים. פרימב(
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 הכס'ד. לא ג"כ לכחחלה דהמיקל היא הרמ"א דעת אגלג(
 גוונא כהאי לערג לאסור ג"צריך-עיון" הניח איגר עקיגא דגי והגאוןג(

 מגטל. איסורמטעם
 מרוגים צוננים מים גו נתן אם רותח, התחתון אם אפילו המתערג, דברד(

 ש( גו. וכיוצא שגת לענין גשול משום גוה אין גהם, סולדת היד שאיןעד

 ז סך6ס 5הפ'פת נ:יס כו כפוסין ככ5י 5סכתמ0 מוהר 06 : סאלה:ן,
 כירה שעל אפר מערגין הראש לחפיפת ש:ש,זמשין גהמים א( :תשובה

 לכתחלה להחמיר יש ולכן גחלג, גשר שםשמתערג
 מן( וה. גכלילהשתמש

 הפסיד. לא לכתחלה דהמיקל גוה גם היא הרמ"א דעת אגלג(
 פ5יסן. סגתז סחורף כית תגור 50 כקדרות 5ססתהס מותר 06 : שאלהנו,

 כסתגוריס כס0 סטכס5'ן נ:סקדרות ח5כ ופטנויס כסרפטמיס
 וס56ס

 גקדרות להשתמש לאסור שיש מהרי"1 גשם מגיא הרמ"א א( :תשובה
האלה.

 הפסיד. לא ג"כ לכתחלה אפ" גוה דהמיקל היא הרמ"א דעת אגלג(
 להחמיר, אין גמי לכתחלה מתכת שי דקדרות ת"ח גשם מגיא והש"ךג(

 נשרף. גודאי גהן והגלוע דמתלגנות,משום
 ז כח5כ ס5י5 סמנס5 : שאלהנח.

 8ה( האוכלו. שכן וכל עליו, ולוקין התורה, מן ואסור גסלג,גשר כמגשי דינו גח~ג, אמו( גמעי הנמצא הולד )היינו שליל המישי :יזשובה

 סנ:כס5 : טואלהנבט.
 ס5י"

 1 כח35
 פטורן. גחןג גתוכו( מונח שהולד המעי )היינו שליא המישל :רזשובה

 דגאכילה איכא, מיהא ואיסורא ממיקות, פטור האוכלווכן
 פט( מדרגנן. עכ"פאסור

 ז 3ה35 סרכיס וט5ס,ס קרגיס 16 נידין סנ:3ס5 :שאיהם,
 הקודמת. גתשוגה כמו דינם :תשובה

 ז נח35 פ5נ:ות סמ3ס5 : שאלהםא,
 והמגשלן כגשר, דינן הרכין עצמות או מוח גהן שיש עצמות א( :תשובה

 נ( אותו. ולוקין התורה מן אסוריסזי
 כשליא' דדינן מגדים והפרי יעקכ המנחת דעת מוח, גהן שאיןעצמותג(

 יהודא,. לחם הגית ודעת מדרגנן, רק אסור גסלג והמבשלןוגידין,
 לגמרי. להתיר אפריםויד

עצם
-ת ב - - -

 ההלכהמקור
 מגריפ. שץ קךך, מחבר,פטן ?'א. ס-' יעת ""מח
 יעקב. מ:התנ( מהרי-ו. בשם חרמ-אמ~(
 מחבר:8ח(
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 יעקב המנחת דעת ס', וליכא מוח, בו היה אם וספק בתבש-ל שנמצא עצםג(

 דלא להתיר, הכל"י ודעת מוח. בו להיות הרגיל בעצם דוקאלהחמיר
 צ"ט(. בסימן 1ועיין איסורא.מחזקינן

 כח!כ? פור סמככ5 : שאלה:ב.
 )כדלעיל איכא דרבנן איסורא אבל ממלקות, פטור בחלב עור א( :תשובה

 נ"ט(.בתשובה
 שתחת ועור שליל עור )דהיינו כבשר התורה מן שנחשבין העורות א?ה:2(

 אסורים שיהיו ממש גשר כמו בחלב בשר לענין גם נחשבו אםה(:ליה(,
 מגדים. הפרי מסתפק בזה ובהנאה,באכייה

 13 5ככ5 6ס.ר 5סיות מנוט כח5כ גח:כ כק'כס סגנו65 ח5כ 06 : שאלהכג.
 זככר

 דעות. הלוקי הרבה יש הדין בזה :תשובה
 נפקא מימ צלול, הוא בקיבה הנמצא שהח?ב דאף והרמב"ם הרי"ףדעתא(

 פירשא. וחשיב אוכל, מתורתל"
 צלול הוא אם אבל מותר, קרוש הח?ב אם ררק והרא"ש תם רבינודעתב(

אסור.
 אסור. נמי קרוש הסלב אם דאפילו רש"ידעתג(
 ; כרש"י סוברים ואו-ה הרש"ל, הר"ן, ; מותר דקרוש כר"ת סובר הרמ"אד(

 נא( בקרוש. להתיר יש מרובה דבהפסר כתב אדםוהחכמת

 ז סמס סעטגן טד כקיכס 5סגיחו מ.הר 06 כקיכס, סגמ65 ח5כ : שאלהמד.
 הקיבה, בתוך שיצטנן עד הסלב בהקיבה להניח אין לכתחלה א( :תשובה

 או העגל שחיטת אחר הקיבה בתוך שנמצא רהסיבמשום
 חריפותו, מפני ויבליע יפליט שהסלב לחוש ויש וחזק, חריף הואהגדי,

 הקיבה. מעור הבשר טעםויקבל
 שאינו עד כך כל בקיבתו הס?ב נמיח של(1 זמן כל לחוש איןובד-עבר,ב(

 הסלב עמד שלא זמן כל או ן כרותח דסליח מטעם אסור דאזלהרתיח, ויתחיי האש על שיתננו כדי כשיעור במלחו ושהה מלחו, מחמתנאכל
 נב( ואסור. כבוש הוי כזה דבומן מליחה, בלא אפילו שעות, כ-רבהקיבה

 5ו וגמ5ח כסקיכס, קגמ65 סזס כח5כ גכיגס 5סטמ'ד מותר 06 : שאלהסה.
 זגככס

 נאכל שאינו עד כך כל החלב ומלחו בקיבה שנמצא ס?ב :תשובה
 ויתחיל האש על שיתננו כדי עד במלחו ושהה מלחו,מחמת

 אסור כבוש, שיה" עד שלם לעת מעת בהקיבה הס?ב שהניחו אולהרתיח,
 להקפות בכדי אחר ס?ב של יורה לתוך הזה מהסצב מקצת להטיללכתחלה

עם

 ההיכהמקור
 מגיז ופרי וש"ך, טיו, מחבר,נו( קי"א.( תשובה. דימ עיין;,,
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 מהקיבה שהסיב בין גבינות, ממנו ולעשות האחר, החלב את שבו חריפות.עם
 והטעס בשר, טעם נבלע הקיבה של דבח2ב משום קרוש, שהוא ובין צלול,הוא

 נג( בהגבינה. טעם יתן בשר שלהזה

 1 כסקיכס :ככסוסו 16 סמ5חוסו כח5כ סגכיגס סטמיד 06 כדיטכד, : שאיה.סו.
 הגבינות כל אוסר אז צלול היה הקיבה של הס?ב אם א( :וצשובה

 ס' היה ובאם ן הקיבה של הסיב נגד בהגבינות ס' איןאם
 מותר. הכל הקיבה, של הסיב נגדבהגבינות

 בסלב ס' היה לא אפי' כלום אוסר אינו קרוש היה הקיבה של הס2ב אםוכ(
 נד( הקיבה. של החלב נגד הגבינותשל

 נה( לעיין. יש בוה הקיבה, עור נגד עכ"פ ס' להיות צריך אם:(

 יש דוקא מרובה דבהפסר מגדים והפרי והש"ך הרמ"א דעת א( :תשובה י גקרס 61ח.כ 5155 סק'3ס 50 סח5כ סיס 06 : שאלה.0ו,
 ופלתי(. ככרתי )דלאלהקל.

 נ1( להחמיה יש מרובה בהפסד אפילו נקרש ואח"כ בצלול או בשול, ירי ועלוכ(

 1 קרוס 16 5155 סיס 06 0פק : שא?הטח,
 ג"כ קרוש או צלול היה אם דבספק משמע הפוסקים מדברי :תשובה

 עיון וצריך דוקא, מרובה הפסרבעינן
 06 קרו0, מ5כ כקיכתס גמ65 ו6חזכ מככרס סיגקס טרפס כסמס : שאיהצמט*

 ז גכיגות סזס כמ5כ 5סטנויד.מותר
 נמלח לא ואפילו עין, מראית מחמת לאסור נוהגין יכתחלה :תשובה

 מותר בדיעבד אבל ן שלם לעת מעת שם שהה ולא הסיב,כלל
 שאין ואף מליחה, כשיעור ושהה היטב, הסלב בנמלח אף קרוש, סלב כלגדין

 נ.( כנגדו. בהגבינותס'
 06 קרוט, מ5כ כק'3תס גמ65 61מ"כ מטרפס, 0יגרה כ0רס נסמס : שאלהט,

 ז גכיגות סזס כמ5כ 5סכמידמותר
 שהח לא או הס2ב, נמלח כשלא ודוקא לכתחלה, אף מותר זהו :תשובה

 לעת. מעתשם
 עו5, מ5כ כקיכתס גמ65 61ח"כ מטרפס, 0יגקם כסרס כסמס : שאלהסא,

 ז גכיגות סזס 3חל3.סטחיד
 חלב כנגד בהגבינות ששים אין אם אף אסורות הגבינות א( :תשובה

 כלל תלוי אינו האיסור דבזה כלל, שהה ולא הס?ב נמלח שלא ואף"קיבה,
 מקיבת הוא שהסןב משום הוא האיסור טעם אלא הקיבח של הבשרהטעם

טרפה.
אבל

. .

 ההלכהמקור
 ש-ך.נו( מנדים. ופרי ש-ך, ט-ז. מחבר,ב(
 אחרונים.גו( מנדים. ופרי ש-ך, ט-1, רמ-א,2ד(
 מצדים. פרינח(
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 נח( מותרות. הגבינות גבינות, עי"ז והעמיר לעת, מעת שההויא נמיה לא והחיב צלול, חןב בקיבתה ונמצא מכשרה שינקה טרפהאבלנ(
 ::כס:;: סיס סקיכס וח5כ קי3:, כ5 כח5כ גכיגות סעמיד 6ס : שאלהעב.

 1 גקדס ו"ח"כ ג5ו5 ס'ס וסה5כ נ:כרפס, סיגקסכטרס
 נט( מרובה. בהפסר יהתיר יש :תשובה

 ? :ע'חס סיט,ר כס: כ65 סקיכס ::ה5כ גכיגוח סטתיר 06 :שאלהעג.
 פנים כל על להיות וצריך קליפה כדי נאסי שבקיבה החלב :תשובח

 ס( הקליפה, נגר בהגבינותס'
 נעיחס. סיט1ר ססס ו65 נ:וטטת ::5,חס גנ:5ח סקיכס כ5 סח5כ 06 : שאלהעד,

 ? סגכינוח 3:) 1,ח-כ סג3יגיחיסענ:יד
 תורה. דבר הוי דתו להקל דאין אפשר בזה :תשוכה

 כטן. כגטכי עד סיט3 סגחיכסו נ:טייס 3גי ס6ר 16 קיכס, עור : שאלהעה,
 1 גכיגות 5סטנ:יד ככדי כח5כ "ותם 5נע6 נ:ותר06

 : דעות חלוקי יש הדין בזה :תשובה
 שהצ!ר כיון הגבינוח, מותרות מדינא אז העור, כנגר בהחלב ששים איןאםא(

 סב( כן. לעשות אין לכתחלה אבל סא(. כלל. טעם שום בו ואין כעזהוא
 בו להעמיר לכתחלה אף מותר אז העור, כנגד בהס?ב ששיר ישובאםב(

 סנ( לכתהלה. איסור בטול משום גונא בכהאיואין
 ז 5טת נופת;ריס ט"י 16 ככו5 ט"י סקיכס כעור גכיגוה ג"כ 5סטנ:יד תותר 6ס :שאלהעו.

 ע"י' אף להתיר ביהודא והנודע צבי תפארת השו"ת דעת א( :תשובה
 כעז, הוא שהעור כיון לעת מעת שריה ע"י וכ"שבשול
 כלל. לחלוחית בוואין

 משום בשול, ע"י וכ"ש לעת מעת שריה ע"י להחמיר מגרים הפרידעתב(
 שיתנו כדי וכשיעור מליחה, עיי רק הקיבה בעור גבינות להעמיד היתראין ולכן טעם, ובותן ומתרכך הצור חוזר לעת מעת שריה וע"י בשולדע"י

 וירתיח. האשעל
 בשך אבל כעז, נתיבש מהני בחלב בשר משום שאיסורו בקיבהודוקאג(

 סי( כעז. דנתיבש במה פקע לאאיסור
 ז וקנ:6ס טרפס, גכ5ס, ק'כת כטור גכ'גס סע?ויד : שאלהעז,

-
 : דעות חלוקי הרבה יש זה בדין : השובה

דעת

 ההלכהמקיר
 והורע-א. ש-רסב( אחרונים.י(
 ועיין פ-אג )סי' סופר וחתם הגרע-א סג( ב;ה. ההמיר יונה והכנפי מנדים, יפרי ש-ר,נט(

 חבושם. ריניפ. ח?וקי שםוכ'וב גערוט~
 אהרזניפ.סר( ::תרו:ים.ס(
 רמ-4.סאן
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 שנתן )דהיינו וטמאה, טרפה, ננלה, קינת נעור העמיד דאם המחנרדעתא(
 שהו4 נכל אוסר גנינה( ונעשה הס1נ נקפה ועי"ז נחלנ חעורחתיכות

 , באיף אפי' בטל לא תערונות, ע"י ולא מעצמו האיסור המעמידדדכר
 וכיוצא חדשה, מתנואה ונשמרים נסך, יין ונשמרי נערלה העמיד אם כןוכמו

 שהוא. נכל אוסרנו,
 האיסוהו עם היתר של אחר מעמיד שם היה לא אם דדוקא הרמ"אדעתב(

 מעמיד ג"כ שם היה אס אנל ; שחוא נכל אוסר אז לנד, האיסורדק
 וזה "זה דהוי הגנינה, מותרת האיסוד, כנגד בסענ ששים יש אם אזיהיתר,

גורם".
 ההיתר, נלא להעמיד כח לבד נאיסור כשאין דדוקא והש"ך הט"ז דעתג(

 להעמיד כח נהאיסור יש אם אנל ; ומותר גורס" וזה "זה דהוי אמדינןאזי
 כלל. ששים מהני לא ההיתר,בלא

 להעמיד לבד נהאיסור כח רק יש דנאם אדם וההכמת חדש הפרידעתד(
 אפילו כך, אחר נפל והאיסור נההיתר, העמיד שכנר אף ההיתר,בלא

 גורם". וזה "זה אמרינן ולא נאלף, אפי' נטל לאהכי
 שיש אף נששים להתיר הגדולה כנסת נשם יהודא לחם הביתדעתה(

 פק ההיתר. צירוף בלא להעמיד כדי לנדנאיסוד

 5כתח5ס גס 16 כדיטכד, רק ס61 נוותר, גורס" וזס ד"זס דקי"ל 60 : שאלהעמ.
 זנוזתר

 מנואר כ"ה( פרק )סוף ע"ז ונר"ן ופוסקים הש"ס מדנרי :וצשובה
 לכתחלה אבל בדיענד, רק היינו דמותר גורם" וזהד"זה
 נמזיד. לכתחלה איסוד כמבטל דהויאסור,

 1 סי6סול ככדי פטז5תו ז5טסזת 5ססזת סמצתיד דכר 5ריך זמן כמס :שא?הסט.
 ולעשות לשהות דוקא צדיך המעמיד שהדנר האחרונים דעת א( :תשובה

 יאסור. ואז לעת מעתפעולתו
 אף פעולתו, המעמיד הדנר עשה דאם מגדים, וסרי ופלתי, הכרתידעתב(

 אסור. ג"כ לעת, מעת שההשיא
 06 6ותו, סנוכס)ין כונון טסורס כסנוס ח)כ כו 0נוטרכין .5וקטר" :שאלהפ.

 ז כיחד כסי טס 65כ5ונוותר
 הר"ח לרנינו המצות נשער וכן התיר, נתשובותיו הרדנ"ז :תשובה

 עם שאכל למורי ראיתי "ואני : מניא משפטים( )פ'וויטאל
 כפר"ח. ודלא האחרונים, התירו וכן ; ביחד"בשר

 5תוך 16 יין 5תוך זגותג.ן 6זתז 0נו"כסין טנו6 דג 0) 50חופית : שאלה8א.
 06 55ו5 סמסקס ו5טסזת ססנוריס 5ס0שע ככדי נוי-דכסנו0קס
 ז כנוכוק5 ככוס נוטטס65סור

תושבה
ב צ 2

 ההלכהמקיר
 כ-41 ד' חרועים יקוס יע=(
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 טעמים. מכמה להתיר העלה כ"ו( סי, )חיו"ד ביהודא הנודע :השובה

 סו5רת ססיר ר6כון נוכ5' מם גכ')ס רוטכ )תוכס כפירו קדרס שאלה:פב.
 ו סתכס.5 ר'ן נוס סיתך, כו ככ)ו ו5ח"כ3,,

 מבשל אינו דערוי דקיי"ל משום מרובה, בהפסר שרי התבשיל :תטובה
 כלי דאם לאסור, יש מרובה הפסד באין אבל מרובה, בהפסד רק והמיהו 1 הכלי קליפת נגד ס' יש בוראי ובהתבשיל קליפה, כדירק

 הוא התבשיל אם : כך יעשה ולכן ן ערוי שכן כל בכולו, ומבליע מפליטשני
 בקררה התבשיל יגיח ע"כ רוטב, בלא אף האיסור יוצא דמכלי יאסר,אוי הכלי קליפת נגד ס' המעט בזה יהיה שלא בקדרה מעט ישאר ואםבכף, להוציאו שצריך עב מאכל הוא ובאם אחר, לכלי אחת בפעם ישפכנוצלול,
 סו( אחה כלי לתוך ויתננו המאכל, את בכף יקח ואז שיצטנן,ער
 6יגו 16 חךס, סיס וסכ)' 5עת, נופת ח)כ כתוכו ככוס 0סיס כ)' : שאלהפג,

 ? סכסר ס5 דיגו נוס כסנוס, כסר 5ח'כ כו וכס5ו יונוו,כן
 הלא מ"מ כבישה, ו"י בלע רהכלי ראף בהנאה, אסור הבשר :וששובה

 סו( בשול. ע"י אח"כפלט

 טוף, כקר 6ח"כ כו וכק5ו 5עת, נועת ח5כ כתוכו ככוס ססיס כ5י : שאלהפד,
 ? סכסר 50 ר'גונוס

 דאינו י"ל דרבנן ובכבוש דרבנן, דק הוי בחלב עוף דבשר אף :תשובה
 אסור והתבשיל להקל, חלילה מ"מ קליפה, כדי אלאאוסר

 סח( בהנאה. מותר מ"מ אבל ןבאכילה
 וג6סרס, כסר, זיתי נ"ט כס ק'ס חת'כס ע) סגק5 ח)כ כזית : שאלהפה,

 כסכסר ס' ז'ס 5חר, 5כסר 0ג6סרס סז5ת סחתיכס גפ)ס61ק-כ
 ז סכסר ס5 ויגו נוס סחתיכס, גגך ו)5 ח)כ סכזיק גנדס5חך

 כלל, סלב טעם בשר בשאר ואין בטל, דהחלב כיון בהנאה,מותר בש- ושאר בהנאה, באיסורה נשארה מקודם שנאסרה החתיכהתטובה:
 קבל כאילו הוי וזה נבלה, שנעשית איסור של מההתיכה טעם דקבלאלא
 לא הסלב אם אבל ן בהנאה הבשר מותר ולכן איסורין, משאר טעםהבשר
 וכן ן בהנאה פעמים אלף עד אפי' אוסר בשר, בשאר טעם נותן ועדייןנבטל
 סלב עם נתערב ואה"כ חלב, זיתי לנ"ט שנפל בשר דכזית להיפך גםהדין

 סט(אחר.
 מן 5סר)יק נוותר 06 יונו5, כת כסר ס5 כקדרס קכס)ו ח:;5ס : שאלהפו,

 ? סכית 5ס5'רסחנו6ס,
 בהנאה, שאסור מטעם הבית, להאיר החמאה מן להדליק אסור :תשובה

וגם

 ההלכהמקור
 שס.סחן
 ופ.סט(
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 ש( אסור הנוכה נר כה להדליקוגם

 5סר5יקן מותר 06 וח5כ, חמ6ס הטרוכות ט"י סגטמו גרות : שאלהפז.
 שהלכ מחמת )היינו והןב ףי המאה תערוכות ע"י שנעשו נרות :וזשובה

 נרות( מהם ועושין חמאה, כהסןכ עורכים האומנים כיוקרהוא
 עח( כחלכ. בשר כשול משום ע"1 עוכרים וכן כהנאה, דאסורים להדליקןאסור

 פח.מימן
 ? 5סיפוך 16 גכיגס, ט5'ו ס6וכ5 סס5חן ט5 כסר 5סט5ות מותר 06 : שאלהא.

 עליו שאוכל השלחן על ועוף חיה כשר אפי' להעלות אסור :וזטובה
 כהמה בשר עליו שאוכל השלחן על גכינה הדין והואגכינה,
 ח( יחד. לאכלם יכא דשמא ועוף,חיה

 ש ימך 65כ05 ס65 ט5יו סיסגימ סומר 556ו 5סטמיד מסגי 6ט : שאלהבם
 ב( מהני. לא עליו שישגיח שומר אצלו להעמיר אפ" :תשובה

 9 ט5יו ק6וכ5 סס5חן ט5 6יסור ק5 )חס 5סע5ות מותר 06 : שאלהנ
 כדרך עליו שאוכל השלחן על להעלות אסור איסור של יהם :תשובה

 ג( וח2כ. ככשרשאסור
 ש כסר כסר ט5יו ס6וכ5 סס5חן ט5 גכ5ס כסר 5סט5ות מותר 06 : שאיהר.

 כשרן בשר עליו שאוכל השלחן על להעלות מותר נכלה כשר : תשובה4
 ד( לאכלו. יכא לא מינ" דמכדילדמחמת

 06 ט5נוו, ט5 6כי5ס 6סר 6י מדכר סג6ס מודר סו6 6חד 6ט : שאלהה.
 ז סס5חן ט5 סזס סדכר 6ת 5סט5ותמותר

 חוה הדבר את להעלות לו אסור מדכר, הגאה נדר אם אפ:לו :וזשובה
 ה4 מינ". כדיל דלא שלהגועל

 ז סמ6כ5'ט ט5יו סמסדר סס5חן ע) וגכיגס כסר 5סע5ות מותר 06 :שא-ה
 ות כצד וה לתת מותר התכשילים את עליו שמסדר השלחן עי :תשובה

 0 וגכינה. בשראפי'
 גכיגס, וזס כקר .ס 6חד, ס)חן ט5 6וכ5י0 6ד0 נגי סג' 06 : שאלה1.

 וגניגס כסר 5סט5ות "סור 6ז גס ס"0 זס, 6ת זס מכיריסו6יגט
 6חד ס~ןט5

תשובת

 ההלכחמקור
 אמיך ון בשפ הגיע-אב( בתשובות ועיץ אפרים שעף שו-תק

 ש-ך.ג( ליח. סי' ח-אשבו*י
 ש-ך.ד( אחרונים. בשפ הפ-ת9א(

 ש"ך.ח(
 מחבר.ו( וש*ך. פתבר1ק
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 רוקא הוא ונבינה בשר אחר שלחן על להעלות ראסור הא :תשובה

 ;ה את זה המכירים אדם בני שאר או ביתו בני עםכשאוכל

 ויש כך(, כל וריעות אחוה ביניהם אין )אפי' מזה זה מתביישים:וויגם
 מכירים שאינם אדם בני בשני אבל לחברו, שיש ממה אחד כל שיאכללחוש

 י( לעולם. מותר זה אתזה
 נכיגס, י.ס כסר זס 6חד, ס5חן מ5 ס6וכ)יט 5רס כגי כגי 06 : שאלהה.

 ס6ס נוססג', 6חר רחוקיס סמס יוסכיס 6כ5 .כ, 6ח זסנוכיר.ס
 ז 6חך ס)חן ע5 ונכינס כסר 5סע)וח "סיר 6זנס
 ירו לפשוס אחד יוכל שלא עד כך כל רחוקים יושבים אם :תשובה

וליט:י
 זה שמכירים אף עלמא, לכולי שרי אז חברו, ממאכל

 ח( זה.את

 גס 6כ5 6חד. ס5חן ט5 6וכ5יס זס 6ת זס כמכיליס 6דס כגי סני : .1(ולהבו.
 וגכיגס כסר 5סע)ות 6סור 6ז נט 06 זס, ס5חן ט5 6וכ5יס6חריט
 1 6חד ס)חןמ5
 וגבינוע בשר להעלות מותר זה, שלחן על אוכלים אחרים גם אם :תשדבה

 ט( זה. את זה במכיריםואפילו

 ונכיגס כסר 65כע 5סס נוותר 6ט נוזס, זס סג"ס סגדרו 6דס נגי סגי : שאלהי,
 ז 6חר ק)חןט5
 גבינה וזה בשר זה לאכול מותרים מזה, זה הנאה נדרו אם :תשובה

 זה המה ששונאים רכיון מקום, בקרוב אפילו אחד שיחןעל
 י( חבירו. ממאכל האחד יסול לאלזה

 חותליס 6ט וליטות, 6חוס ניגיסט ויס 15ס .ס סמכיריס 6דט כגי סגי ': שאלהייא.
 ש סס5חן ט5 סיכר 6יזס עסו 6ט 6חד ס5חן ע5 ונכיגס כסר65כו5

 וגבינת בשר להעלות להם מותר היכר, איזה ביניהם עשו אם :תשובה

 : כגון היכר, הוא ואיזה יא( אחד. שלחןעי
 יב( מיוחדת. מפה על אוכי אחד כל "םא(
 ואין שלם פת ביניהם נותנים אבל אחת, מפה על אוכלים אם אסילו:(

 יג( היכרא. משום הפת מזהאוכל.ם
 היכרא משום לא ואם ממנו, ששותים כלי אפ" כלי, ביניהם נותניםאםג(

 השלחן.יי( על יעמוד ררכואין
 באמצע עומדת היתה לא הכי רבלאו או ביום, השלחן על מנורה נתנואםר(

 ט( השלחן. בסוף איאהשלחן
אם

 ההלכהמקור
 מחבר.יב( מנדים. ופרי ש-ך, ט-ז מהבר,ק

 מגדינ4 כפרי ודיא חמחבר, בדעק ייסף ברכייג( אהרוגים. ועוד רש-י בשם ב-חח(

 רמ-א.יד( בגימין. משאת בתשובות ועיין אחרונים,ט(
 ש-ך.סי: מנדים. ארי ש-ך),(



 ן3 מ" -אאחי פה סימן בהלב בשר הלבוהכנור
 י יח( היכר. הויוה גם שלו, פת בעד שלס אחד שכל אף אחר, מפת אחד כל אוכל והשתאאהד, מפת שנה כל שאוכלים אלא לו, המיוחד מפת לאכול אחד כל דרך אין אםז( ין( השלחן. ע? הקנקן עומד היה לא היכרא משום לאו איאבל קטנים בכלים ממנו שיתים שניהם ואפי' השלחן, על קנקן העמידואםי( טז( קצת, שגבוה מנורה השלחן על נתנו אםה(
 "חדזמכ5י 5סתות נוותריס "ס גכיגס, וזס 3סר זס סחוג5.ס "דם נג. ס:' : שאלהיב, יט( היכרא, מהני אחת, הוצאה לשניהם יש אס ואפ"!ז(

 נא( במ?ח.המאכל שיורי ונשאר במלח, המאבל טובלים דלפעמים משוםעצמו, בפני ולסלב עצמו בפני לבשר מלח של כלי ?יחד הוא המנהג :תשובה ? עלתו כסגי ולחלכ עלח. כסגי 5כסר תלח ס5 כל' ליחד לריך "ס :לואלהיג. כ(אחד. מפת לאכול דאסורים שכן וכל ן בהכלי נדבק שהמאכל משום אכסנאים,שני הם ואפי, שלחנות, שני על אוכליס הם אפילו אחד,מכלי לשתות להם ראוי אין וגבינה ביר שאוכלים אדם בני שני :תשובה
 כסך, ס"כל "חד : שאלהיר,

 1 ז גכיגס ס"וכ5 חי "ג5 5ככת5י תותר "ס 5"כי5תי, סע,ת סס ע.ד טכרו ול"
 בשר.שאכל שעות שש בתוך הוא אם לאסור י"ב( )בס" יעקב הכית דעת א( :ועשובה

 בזה. ליוהר ראה דלא להתיר מגדים הפרי דעתונ(
 כחמ"ס ח5סד5יק 5קסר 'ס "ס :שאיהיו. כב( בוה.ליזהר שרא דבר עמא וכן , להחמיר אין ודאי מוה, וידעו עוסקין שנים ואם ,ו,ענין לפי והכל לחוש, יש לאכול דרכו אם אך שרי, בודאיהתקון בשעת מהם לאכול המאכלים את המתקן של דרכו אין אם :ועשובה ז וחלכ גכיגס כח"כ5י 5טסוק כסר כ"כ5 5זס נוותך "ס : טא?הפו, להתיר. י"ב( )ס" יעקב בית התשובות דעת :תשובה ז טרסות ס"וכל 3סטס סגכרי חלל לסכת ליסר"ל חוקר "ס : שאלה.ב:ו,

 להתיר, הבל"י דעתב( לוה. מסכים מגדים הפרי וגם להחמיר, א"ו בשם המהרי-ל דעת א( :תשובה ו סכסר על חתגס יגטיף דסת"

שאיה
 ההלכהמקיר

 מ:דיט. פרי-ז( וש-ך. רמ.א,כ( וס-ז. ימ"איז(
 רמ-א.כחן

 מרגל.ות. הר-ז הג-מכב( אכר,;ם. יד ס'יח(
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 פמ,מימן

 ז 3סר ס6כ5 "חך' תכה נ3.גס 5"כ51 מותר 06 :שאיהא,
 מדרבנןי- שהם ועוף חיה של אפי' בשר, אחרי גבינה לאכול אין :השובה

 שהוא שניה סעודה עד אחת סעורה שמזמן כשיעור שישההעד
 טעמר ומושך שומן מוציא שהבשר משום א( : טעמים ב' בזה ויש ן שעותשש
 שש של זמן שכל לפי ב( ; לגמרי נתעכל כבר שאז שעות שש של זמןער

 א( בשר. עריין נקרא וזה שיניו, בין בשר עוד יששעות

 סטות כס רק 5סנות.ן ו' 16 נס ס"ט ;יג'1, 3.ן 3כר גס"ר "ם : שאלהב.
 ?353ך

 לאחר אפי' הבשר את להסיר גם צריך שיניו בין בשר יש אם :השובה

 ב( שעות. ששששהה

 ס"ס. סכ;ר, וסם'ר ס'ג'1, כ.ן 3סר )651 ו"ח"כ סטות, סס ססס "ס : שאלהנ4
 ן וחן 6'וס 5ס)ות.ן 6ז נס5ך.ך

 קנוה צריך רק כלל, להמתין צריך אין הבשר הסרת אחר :השובה
 נ( ההדחה. או הקנוח מקדים אם קפיח, ואין הפה,והדחת

 ? סיו 6ת ויד.ח 'קגח דנר נ6',ס : שאלהר.

 בשאר או במים פיו שידיח היא והדחה ; פת שילעוס הוא קנוח ןתשובה

 י(משקין.
 15 מותר ס"ס ס'ג'1, כין ככר כוס מ5, ו65 סעית סס סכסס 6"ר : שאלהון

 ז עכו3 כ,ס כ5' נכיג,ס תכף65כו5
 ער מהני לא היום כל המתנוז אפ-לו או שעות שש המתנת :השיבה

 אד הבשר, סעודת אחרי המזון ברכת ויברך סעודתושיסלק

 ה( לחם. בלא סעודתו אכל אם אחרונה ברכהשיברך

 סכסר "כ'5ת )וסטת "ס חכ3.גן, )ו"'נותי סעות סט ס5 זס סיטור : שאלה1.
 ז ס)ווין כרכת מכטת16
 תחלת עד הבשר אכילת מסוף חשבינן שעות שש של השיעור :תשובה

 י( הגבינה.סעודת
 ז 5תגוק 5וטס רק סככר 6,כ5 6.גו 06 : שאלה1*

 י( שעות. שש להמתין נמי צריך לתנוק הלועס :יזשובה
שאלח

 ההלכהמקור

 הערע'ש. מגדים, שרי ש"ר,ח( מחנר.,(
 :הגהותיו. נאטנז-הז ימיי"ש זכל"א,י( שב.ב(

 מהן(ר.1( ש-ר.ג(

 מחבר.ד(
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 ז טגמו כנכר רמ הס נ0ה סל טמן : שאלהה.

 נ"כ וצריך בשר, כמו דעו עופות של ואפ" בשר של שומן :וזשובה
 "( אחריו. שעות ששלהמתין

 ז כסר 50 סינ1ן רק נו סיס חנסע 5טס : שאיהפ,
 ט( שעות. שש ולהמתין להחמיר ראוי אז גם :תשובה

 ז מיד וס5ט כ5סוגו כסר כ5 סומן טטס :שאלהי,
 ואיך לכ"ע, כלל להמתין צריך אינו שלמה, החזירה ותיכףפיו לתוך בשר חתיכת לקח ואפ" ופלס, בשר של שומן ?2ם יאם :תשוגה

 י( וסיג. גדר שוםבזו;
 ז ט5מו ככסר דיגו 06 כסר, ס5 רוטכ : שאיהיא.

 : הפוסקים מחלוקת יש הדין בזה :תשובה
 ברכה. עליו תבא דהמחמיר בזה מגדים הפרידעתא(
 אחריו שעות שש המתנת אז צלול הוא הרוסב אם : מחלק ופלחיהכרתיב(

 שש המתנת צריך עב וכשהרוסב 1 להמתין צריך אבל חומרא רקהיא
 ש( עצמו. בבשר כמו מדינאשעות
 גכיגגג ו65 גכ.גס ס5 תכסי5 6ח"כ 65כול ור51ס 55ו5 סרוטכ 06 : שאלהיב.

 ?ט5נוס
 יב( והדחה.קנוח וע"י אחרונה, וברכה סעודה סלוק ע"י תיכף לאכול מותי :תשובה

 לו מוחר 06 סיוס, כ5 מ5כ 5סתוח 5רסו6חו ו5ריך ק5ת מו5ס : שאלהינ,
 ז כסר 6כ.5ת 6מר' ת'כף מ5כ5סחות

 בהמת. בשר אכילת אחרי אפי' להתיר יש קצת חולה יצורך :וזשובה
 ואצ קיניג ולחטט המזון, ברכת ולברך אחת שעה רקלהמתין
 יג( ס?ב. ישתה אויאכל

 ז סטוח סס סנוחין 06 5ו ססק : שאלהיר.
 הו? שעות, שש המתין אם לו ספק דאס דעת היוסף דעת א( :תשובה

 לא. ולקו דרבנן,ספק
 מתירין. לו שיש דבר דהוי משום להחמיר, דיש יהודא היד ודעתג(
 ז מ5כ ס5 תכס'5 6מריו 65כו5 נוותר 6ס כסר, ס5 תכסי5 6כ5 : שאלהפו.

 מותר. התבשיל, רק הבשר אכל ולא בשר בו שנתבשל תבשיל :וזשובה
 שביניהם ידים נטילת וגם חלב, של תבשיל אחריולאכול
 י( חובה. היא ידים שנסילת אומרים ויש ; רשות אלאאינה

שאלה

 ההלכהמקור
 אחרונום.יב( ופיתה כרתיק
 ח1כ'8. ח-ס,י:( מגדים. טריס(
 מחבר.יד( מהרש-ק. ריהות'(
 בזה, ם"ש קואול יי בהגהות חייןיח(
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 ז כ5מה גכי;: 5"כ,5 ר1!ה 1"ה"כ ככד, כ5 הככ.5 ,כ5 : שז:להבז.

 סו( ידיו. ליטול ;;י(; דהובה סברי עלמ;, כולי בזה 1_1 :תשובה

 של תבשיל אחר גבינה ל1:כול שלא יההמ-ר נהגוועכשיוב(

 ט,( עצטו. בשר אהר כמובשר
 לאכוי (;ין ס:ב של מאכלואפי'ג(

 בשר של תבשיל אחר
 'י( המזון. וברכת שעות שש לאחראלא

 50" 3סר ס5 כקררס כגהככ5 רק 3ת3סל, 3סר ".ן 06 : שאלה.יו,
 סודחס

 6חר 65כו5 מוהר 06 3ט.ן, 3כר ס5 5כ5וך ק5ת כם 1.סיסה,
 ז נניגס ס;ססתנ0'5

 המתנה צריך אין גונא דבכהאי יוסף והברכי הש"ך דעת א( :תשובה
 ששים אין אס ואפי' ; ונטילה קנוח אף צריך ואיןכלל,

 תיכף הזה התבשיל אחר לאכול מותר הכי אפ" בשר, וחל הלכלוך'נגד
גבינה.

 טעם נותן אינו בשר של הלכלוך אם דדוקא יהודא לחס הביתדעתב(
 נותן אס אבל גבינה, תיכף אחריו לאכול מותר אז בתבשילממשות
 בשר. אחרי כמו להמתין וצריך שומן כמו הוי אז בתבשיל טעםהממשות

 65כו5 מותר 06 חר'ף, ד3ר וס61 ככר ס5 3קדרס סגת3ס5 ה3כ'5 : שאלה.יח,
 ז גניגה"חך.ו

 נ"ט בר נ"ט משום בו דאין בשד של בקדרה חומץ -שי אפ" :ון,טדבה

 יח( גבינה. אחריו לאכול מותר הכיאפי'

 ונס5 ויכסו, המ5ח וגפן ומ5חו, חזר כך ו6חר וסדיחו, 03ר מ5ח : שאלה'ים.
 6חר 65כו5 מותר 06 סזס, סמ5מ 5תוכן וגתן ירקוח, ס5תנסי5
 ז ג3יגס סזסהה3ס'5

 ים( גבינה. תיכף הזה התבשיל אחר לאכול מותרתשובה:

 כרירס סנתנס5 חך'ף דנר 6חריו 65כו5 מיתר 06 ממס, 3סר 6כ5 : שאלה:כ.
 ז יומ6 3ת ח35ס5

 סלב של בקדרה שנתבשל תבשיל לאכול מותר ממש בשר אחר :תשובה
 התבשיל אם אבל דוקא, חריף דבר אינו אם יומא בתאפילו

 כן שעות. שש להמתין צריך סלב, של בסכין שנחתך או חריף, דברהוא

 וימי החורף ימי 3י; סעות ססס כסמחגת ח5וק 6';ס יס 06 : שאלה:כא,
 זסקין

 חחורף דבימות הד"ט ועקרי הפניס ולחם חדש "פרי דעת א( ;משובה
 שעות ד' שהן זמניות שעות שש רק להמתין צריךאינו

בקירוב

 ההלכהטקור

 א'גי' עק.בא יבי "'"יו'ח( 8חבר.י(
 'יסף' ברכ''ט( רם-א.ות(
 ודשש פעם וטוב מגדים פרי8( ארם. מנמת.יו(
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 שעוה בשש די ולכן במהירות, יותר נעשה העכול דבחורף מחמתבקירוב,
 .קטנות

 ודגוי מגדים, ופרי ופלתי, הכרתידעתב(
 דאין אדם, וחכמת מרבבה,

 שהם תמידיות שעות שש להמתין צריך בחורף ובין בקיץ וביןחלוק,
 לעת. מעתדבע

 זמניות, בשעות לשער קצרים בימים דהמקיל האחרונים דעת הצורך,ולעתג(

 הפסיד,לא
 ח:ו6ס, גכעס, ס5כ5 5חך' ס.כף וח.ס כס:וס ככר 55כו5 מוהר 06 : שאלהבב,

 ו ח5כ16
 מיד וחיה בהמה בשר לאכול מותר דכה היא שאכל הגבינה אם :תשובה

 : האלה התנאיםעפ"י
 ובלילה ן בהן נדבק מהגבינה דבר שום יהי' שלא בידיו היטב לעייןצריךא(

 לא אבל דוקא במים ידיו את לדחוץ מדינא צריך היטב לעיין יכולשאין

 ביום ואפ" כא( מים. אחד לחפש צריך הדחק בשעת ואפי' משקין,בשאר
 בלחלוחית ונדבקה שמנה הגבינה שפעמים לפי ידיו, את לרחוץ הואהמנהג
 אם מים אחד לחפש הדחק בשעת ביום צריך אינו אבל אדעת", ולאו"ידים

 כנ( בידיו. היטב שיעיין די דק בסמוך, מים לואין

 אבל נטילה, דא"צ הרש"ל דעת אבוקה, כגון יפה נר לו יש ובאםב(
 דאוי טובא נדות דאיכא במקום דאפי' וכתבו בזה עליו השיגוהאחרונים
 ידיו. ליטוללהחמיר

 אכל אם אחרונה ברכה או המזון, ברכת ע"י סעודה סלוק להיותצריךנ(

 ומברכיו, סעב מאכל לאכול השבועות בחג נוהגיו וכן לחם, בלאסעודה
 כג( בשר. אוכליםואח"כ

 דיכול הש"ך וכתב , כד( והדחה. קנוח נמי צריך הבשר שיאכלקודםד(
 הקנוח להקדים שצריך היא יוסף הברכי דעת אבל לקנוח, הדחהלהקדים

 מקמוא )חוץ שירצה דבר כל או פת שילעוס הוא הקנוח ואופן ההדחה,קודם
 טיי בו ויקנח יפה( מקנחין ואין _בחניכין נדבקים שהם לפי וירקאותמרא
 הפרי דעת אבל פולט, לא אבל דוקא, ויבלע דילעוס הפר"ת וכתב ; כח(יפה.
 או במים פיו שיריח הוא הפה הדחת ואופן ; מהני כשפולט דגם היאמגדים

 מ( פעמים. שתי משקיןשאר

חשובח י גכיגס 6חר ע1ף כסר 65כ51 ר51ס 06 : שאלהובנ.

 ההלכהמקור

 מ"בי'כי( מ"נר,4"(
 מחבר.כח( מגדים. ושרי ש-ד,כב(

 "שף. וברכי מי!בר,ב'( יושדא, להם ובית מגדים, סרי כ:ה-ג,גג(
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 ול(ו קנוח לא צריד אינו גבינה אחר עוף בשר לאכול בא "ם :השובה

 כק בידיו. נטילה ולאהדחה

 ז קסס גכ.כס 60כ5 6חר ככר 65כ51 ר51ס 06 : שאיהכד,
 שאכל הגבינה דאם והש"ך, חדש, והפרי הרמ"א, דעת א( :תשובה

 גבינה או חדשים( ששה ששהתה )דהיינו קשההיתה
 גבינה או דב, זמן בפה נמשך שלה שטעם קעז( שוויצער )שקוריןג,י.ויע*
 צדיך דב, זמן בפיו הטעם ומושך והזק דחריף הקיבה בחלבעדועמדה
 עוף. בשד דק הגבינה אחר לאכול כשרוצה אפילו שעות ששלהמתין

 ולא מתולעת שאינה חדשים מששה ישנה גבינה דאהר היא הט"זדעתב(
 תיבף בשר לאכול מותר חמאה, אחד או בקיבה, שהועמדה מסיבנעשתה

 שעוחע שש להמתין להחמ-ך ואין וידים, פה והדחת שנים ונקור קנוחאחר
 וזהידות. טרישות בתוספת שנוהג למירק

 ששת שהתה לא ואפי' בטתם, קשה הגבינה דאם היא שלמה הכרם ודעת.,
 שעות. שש להמתין ראוי ג"בחדשים,

 ז ק0ס נכינס 6חרי כסר 50 חכ5.0 רק 65כ51 ר51ס 06 : שאלהנה,
 צריך נמי עשה נבינה אחדי בשר של תבשיל לאכול אפי' :וזשובה

 י8( שעות. ששלהמתין
 ז 6ח"כ כ0ר 65כ51 1רו5ס ח5כ, 50 16 נמנס 50 סכמ5 6כ5 : שאלהכו,

 צריך אבל סיב, או גבינה תבשיל אחרי בשר לאכול נוהגין :רצשובה
 אכל לא ואפי' בידיו, התבשיל אכל אם ביום אף ידיוליטול

 ליטול צריר אז גם גבינה, של תבשיל אחר בשר של תבשיל רק ממשבשר
 כט(ידיו.

 ז יריו 5יטו5 5ריך 6ז גס ס6ס כמ.5נ. ח5כ 50 סתכ5.0 חוכל חם : שאןהכו.
 ליטול צריך אין במזלג אובל דאם חדש הפרי דעת א( :ועשובה

 כיל.ידיו
 גדוף טורח שאיז במקום בזח גם להחמיר דנכוו מגדים הפריודעתב(

 ידיו.?יטול
 5יויר גטי5ס 5ריך 06 נכיגס, כמ6כ5י וגגע כסעולס סמ0מ0 סמ0 :שאיהכח.

 נ0רז מ6כ5י .ס 6חרכ0מכ.6
 רק לידים נטילה הצריכו דלא ופלתי וכרתי הרמ"א, דעת א( :ועשובה

 במאכל כשנוגע לא אבלכשאוכל,
 נטילה. צריך השמש דגם הש"ך דעתנ(
 צריך אינו בקערות המאכלים את ומביא מוליך השמש דאם חדש הפרידעתנ(

 עלמא. לכולינטילה
שאלה

 ההלכהפקור
 רמ-8.סט( מחבר.כז(
 איפ. חכמתטץ
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 ז 5סיס.ך וכן כ0ד, כ5י' 5:60 סמפס ט5 נכ.גס 65כ,5 מותר 06 : שא?הבט,
 בשר אח"כ לאכול ורוצה השלהן, על והמאה גביגה "איכל א( :תשובה

 הגבינה, עם שאכל הפת שיורי השלחן מעל לבערצריך
 י( להיפוך. וכן גבינה, שאכל המפה על בשר לאכולואסור

 בהפימת די בקערוו,, המאכלים כל השלחן על שמביאין שנוהגיןבמקוםב(
 יא( הפתיתין. ובהסרתהמפה

 השני ומצד בשר, אחד מצד לאכול מותר הרבה ארוכה המפהאםג(
 לב(גבינה.

 כ60.ן 5סיסוך, 16 כ0י, 50 כסכין 5וגגת נכיגס 5חת.ך מוהי 06 : שאלהל,
 ז 6חרת סכין5י

 להיפוך וכן בשר, של בסכין צוננת גבןנה אפ" לחתוך אסור :תשובה
 לג( אסור,נמי

 ססכין סגטן 6חרי כסר ס5 כסכין 5וגגת נכיגס 5ההיך מוהר 06 : שאלהיא,
 ז ק0ס כקרקט כ0ר50

 נעיצה ע-י להתיר דיש ופלתי, וכרתי הט"ז, הרמ"א, דעת א( :תשובה
 בסכין הדין והוא אחרת, סכין לו אין אם פעמים עשרבקרקע

 הכי. דינא היתר, יחתוך איסורשל
 לחתוך להחמיר הגרע"א דעת וכן מגדים, ופרי הט"ז, דעתב(

 דדוקא בקרקע, געיצה ע"י אפי' צוננת גבינה בשר שלבסכין
 נעיצה. מהני איסורבסכין

 "ו כסר, 50 כסגין סחתך 5חס טס נכיגס 65כע מיתר 6ס ן שאלהלב.
 : הפוסקים מחלוקת יש הדין בזה :תשובה י5סיפוך

 מותר בשר של מהשמנונית הסכין את קנח דאם אדם, וחכמת הט"ז,דעתא(
 בשעת שלא אף גבינה עם לאכול שרוצה הלחם לחתוך לכתחלהאף
 בדבר רק בצונן דוחקא ע"י כלל פולטת אינה דהסכין הוא והסעם 1הדחק

חריף.
 לחם בשר של בסכין לחתוך להתיר דאין מגדים, ופרי הש"ך,ודעת2(

 ובשעה הדחק בשעת רק כשקנח, אפי' גבינה, עם לאכולבכדי
 בדרך.שהוא

 בשר של בסכין לחם לחתוך לכתחלה אף מותר קשה בקרקע נעיצהוע"ינ(
 יי( גבינה. עם לאכולבכדי

 בב' ולהשתמש הדעות לכל לצאת ישראל בכל הוא המנהג ועכשיוד(
סכינים

 ההלכחמקור
 קיי* דף הבשר כל ח' מחולין ע-ז וראי' אברחם ידלג( מחגר.ל(
 ורמ-א. מחגריג( תשר-א. סה ח-ג רדג-ז*א(
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 סכינים. נ' להם יש והמדקדקים, ן לסזב ואהת יבשר אהה מיותדות,סנינים

 יה( להם. בו לחתוך ואהה לס~ב, ואתת לבשר,אהת
 5כסר כס, 'סתמס דכר 65.וס יסוד'ס, ככ כרח.כ סכ.ן מ65 06 : שאלהלב,

 ? 5ח5כ16
 הוא, חלב של בודאי אז חריצים של רושם להסכין יש אם א( :תשובה

 ; חריצים ע"י חזב כלי ב:ל סימן ולעשות לרשוםדנהגו
 יי( החלב"(. חריצי "ואת לזה סמך)ועשו

 להשתמש אחר יבא פן בשך, כלי על החריצים של הסימן לעעות ואיןב(
 ח( חלב. של הכליפ את חורצים אדם בני דרוב כיון בחלב,בהם
 5רכיס, מטכר ס,6 כו כמ65 סמק.0 רק יסיויס, כרח,כ סכין מ65 : שאיתלד,

 1 ז"ת כככ'ן 5סמתמס מ.תך06
 מעבד הוא המקום אם דאפילו הוא יעקב השבות דעת א( :וזשובה

 אינם המה העובדים רוב שאז חגם ביום ובפרטלרבים,
 הגעלה. בלא מוררת הסכין מ"מיהודים,

 דצריך ס"ג( )בסי' מגדיפ והפרי יהודא, לחם ובית יעקב, החקודעתב(
הגעלה.

 5ס:תמס ככדי כסר 50 כ5' 5סנטי5 סרו5ס, פעס ככ5 מותר 06 : שאלהלה,
 ז 6יסכ6 16 כת5כ,כו

 להתיר. מפוזנא הגאון בשם כתב סקי"א( תק"ט, )סי' המג"א א( :תשובה
 לא אם להיפך או לחלב מבשר להגעיל דאין להחמיר מגדים הפרידעתב(

 אחד כלי רק לו יהיה לא דעמא הוא והטעם , הכלי את מקודםעיטריף
 למטעי. ואתי לבשר, ומסלב לסלב, מבשר פעם בכלויגצילנו

 דמותד מודה מגדים הפרי גם אז פסח, בשביל הכלי את מגעיל הואובאםנ(
 להיפוך. או לחלב מבער להגעייו אורחאאגב
 כו 5ססתמס ככדי כ0ר 50 כ5י סרו5ס פטם ככ5 55כן מותר 06 : שאלהלו.

 להתיר. תק"ט( )בסי' המג"א דעת א( :תשובה י 5קיפך 16כח5כ,
 לאסור. מגדים הפרי ודעתב(

שאלה

 ההלכהמקור.
 שפ. לן( ב. מגד פרי ל1( ופר-ח. רמ"א,לח(

*4 1
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 צ,מימן
 ז סכה5 ס5 ד'גו תס :שאלהא,

 שלא קטנה בהמה של בין הבהמה( של הדד )והוא הכחל :תשובה
 ילדה שכבר גדולה של ובין ולר, ילדה שלא כיון עדייןהיניקה

 בפני בין לבשלו ומותר כלל, איסור בו אין התורה מן ח1ב, מלאיםשדדיה
 אמרת והתורה שחוטה, חלב הוא בתוכו שהחיב כיון בשר, עם ביןעצמו
 ולכן, וחלב, לבשר ררמי אסור מדרבנן רק ; שחוטה בחלב ולא אמו""בחלב
 קריעי ע"י הח~ב ממנו להוציא שצריך בהכרח בשר, הוא עצמו דהכהלכיון
 חלבוא שן9מט כרי לכותל ביריו שכובשו )והיינו בכותל ולטוחו וערבשתי
 ברופני מעט נשאר עדיין מ"מ אבל החןב, יוצא ג"כ בלבד קריעה דע"ידאף
 רוקא ולאו כלל, חלב ישאר שיא כדי הרבה לסוחטו נצרך ולכןהכחל,
 שתי פעמים כמה ומחתכו קורעו ואם ; בחוזק לסוחטו כלומר אלאבכותל,
 ולא לצלותו לכתחלה ונוהגין בכותל. מטיחה יותר עדיף כולו פני עלוערב

 א(לבשלו.

 ז 55יתו קידס סכה5 5ת 5ת5וה נס 5ריך 06 :שאלהב.
 וא1 השפוד על מעט ולמלחו הכחל את להדיח צריך צליתו קודם :תשובה

 ג( לאכלו.מותר

 ז קריפס כ5' 5כח5 ~55ו פכר 06 : שאלהג,
 44 מותר. ג"כ קריעה בלח אפילו לבדו צלאו אםבדיעבד

 שהכחל ידוע ובאם ; בשר עם הכחל את לצלות אסורלכתחלה י כסר פס סכח5 6ת 555ות ):ותר06
 מהם אחד שום היה ולא בהשפוד, בשוה תחובין היו הבשרעם

 ד( מותרים. שניהםעליון,

 ז כסר טס 5סכח5 51)16 פכר05
 וטחו וערב שתי הכחל נקרע אם בשר, עם צלאו אםבדיעכדא(

 נתן או וערב, שתי פעמים כמה נקרע או בכותל,אותו
 שנתהפכו ידוע ואפילו מותרים, שניהם בכותל, טיחה כמו דהוי המכבשתחת

 טבשפוד
 לזה4 דומה או בכותל טיחה בו היה ולא וערב שתי הכחל נקרע לאאםב(

 שנתהפכר מטעם שניהם לאסור ואין ; אסור והתחתון מותר, העליוןאז
 0 איסורא. מחזקינן דלאבשפוד

 1 סג55ס 6חר סכח5 5ת 5כק5 מותר 06 : שאלה1.
תשובת

 ההלכהמקור
 וש-ך. רמ-אד( אדם. וחגמת רמ"א, מחגר,ח(
 וש-ך. רמ-אה( ע*1. בסי' פוסקיםב(
 רמ"א.ו( רמ-א.4(

תשובה
 שאיהר.

תשובה

 שאלהה,
תשובה
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 סימ'

 והמבזהן צ
 קריעת בו היה אסילו הצליה, אהר הכחל לבשי אסור יכתחלה !תשובה

 '( בכותל, וטיחה וערבשתי

 ז כג55ס "הד סכח5 הת וכס5 מכך 06 ! שאלהו,
 וצלאו בכותל וטיחה וערב שתי קריעת בו היה אם בדיעבד א( :חשובה

 ח( שרי, אח"כובשלו

 ט( אח"כ, בשיו אם לאסור יש קריעה בלי צרכו כל נצלה ובאםב(

 מ165ת גומות 13 ג651 ו6ח"כ 6551,, כד'גו טכה5 הת קדט 06 : שאלהח,
 זה35

 אסור כדינו נקרע בלא אבל לחוש, אין כדינו נקרע אם :השובה
 ץמדרבנן,

 ס5ס יו0 ח5כו טס 55ית1 קודם כ5ם סכח5 6ת סרח 06 : שאלה)פ1.
 אמרינן ולא מותר, חלבו עם שלם יום להכחל הניח אם אפילו :השובה

 "4 בכחל. כמבושל כבוש גונאבכהאי
 ז 5טת מטת 5וגן סח,טס כח5ג 6חר כסר כרס 06 : שאיתי.

 לעת מעת כבישת ע"י שחוטה של בחלב עוף בשר אפילו א( :וזשובה
 יי4אסור.

 היא שחוטה שחלב לגזירה, גזירה דהוי משום דמותר אומרים וישג4
 ח5כ מטט ספירס 65חר ס5ם 'וס ח5כו טם 5סכח5 סגיחו 06 : שאיה'יא, י" מדרבנן. אסור רק הוא ג"כ וכבוש בחלב, בשר משום חכמיםגזירת

 זמ:וגו
 יי( כבוש, מטעם אסור אז מהכחל אחת פעם פירש החלב אם !תשובה

 סגת5ח 6חר סכח5, כו ס55ו ססוד כ6ותו כסר 1355ת מוחר 06 : שאלה*ב.
 ז מדססכח5

 קריעת הצליה קודם בו שהיתה דהיינו כדינו, נצלה הכחל אם :תשובה
 לא אפילו צרכו כל נצלה אם או בכותל, וטיחה וערבשתי

 בהשפוד בשר לצלות מותר אז וערב, שתי קריעת אלא בכותל טיחה בו-היתה
 אפילו צלי בשר עם בקערה הכחל להניח מותר גם וכן , הכחל את בועצלו
 עבר אם אבל , דבר לכל בשר כשאר דינו הכחל צלית דלאחר חמים,שניהם
 אסור לכתחלה המה האלה הדברים כל מועטת, בקריעה או קריעה בליוצלאו

 ש( מותר.ובדיעבד

 ז 6חר 3סר 653 5כדו סכח5 6ת 5כס5 מותר 06 : שאיה-יג.
תושובה

 ההלכהפקור
 ותת-פ מרבבה, דנוי הגרע-א, מגדים פרייב( פיז..ק
 פ-ז. סי''ו-ד מגדיפ, ופרי טיזח(
 ט-ז.יג( מגדיפ פרי'ס(
 ס-זיד( וס-ז, רמ-א י(.

 וש-ך: רש-ל, רם-א,טו( רמ-א.'יא(
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 אותו, לטגן הדין והוא הכהל, את לבשל איסור נוהגין יכתחלה :.תשובה

 וטיחה וערב שתי קריעת ע"י ואפילו בשר, בלאאפילו
 טז(בכותל.

 סתי קר'פת 13 וס'תס נכר 653 5כדו סכח5 6ת ו3כ5 פנר 06 : שאלה,יר.
 1 3גות5 וטיחסופר3

 : דעות חלוקי יש זה בדין :תשובה
 בדיעבד. אפילו לאסור והגרע"א הרש"ל דעתא(
 מרובה הפסד באין אפילו בדיעבד דמותר והגר"א וש"ך הרמ"א דעתב(
 הדחק. בשעת או מרובה בהפסד רק ולהתיר להכריע האחרונים דעתג(
 ופרכ סתי קריפת 13 סיתס 651 5נדו סכח5 6ת ו3ס5 פנר 06 : שאלה'פו.

 ז 3גות5וטיחס
 עצמו וכחל הכחל, נגד ס' שיהיה עד אסור בדיעבד אפילו א( :תשובה

 שהכחל לפי הוא והטעם לששים. ומצטרף המנין מןהוא
 הוא גם מצורף לפיכך הוא, גמור היתר שהרי איסור, אינובעצמו

 יז4לששים.
 יח( מותר. הכחל גם אז הכחל, עם ס' יש ובאםב(
 ופר3 סתי קריפת 13 וסיתס 3סר, פם סגח5 ונק5 פנר 06 : שאלהפז.

 ז 3גות5וטיחס
 מרובה. בהפסד להתיר בזה הרמ"א דעתתשובה:

 ופרכ סת' קריפת 13 סיתס ו65 3סר, פס סכח5 ו3ס5 פ3ר 06 : שאלהיו,
 ז 3גות5וט.חס

 הבשר אז הכחל, נגד הכחל עם שבקדרה בבשר ס' יש אם א( :תשובה
 יט( אסור. והכחלמותר

 ועריך מותר, הכחל גם הכחל, בלא הכחל נגד שבקדרה בבשר ס' יש אם,ב(
 כ(עיון.

 מה כל אסור הכחל, כנגד הכחל עם שבקדרה בבשר ס' איןאםג(
 נא4שבקדרה.

 כנגד סכח5 פס ס' נס סח'ן כקדרס תח5ס סגח5 נפ5 06 : שאלהיח.
 ו6טזג גכ)ס, נפקס סנקזרס וסתנסי5 מדינ6, נ06ו וסגח5סגח5,
 1 6חרת 5קדרס סזס סגח5נפ5

 מן הוא שהכחל ראשונה בטעם כמו דדינו המחבר דעת א( :ועשובה
 לששים. ומצטרףהמנין

דעת

 ההלכחטקור
 ס-1.יט( וש-ד. רמ*אסז(
 דשן. חקי ס'כ( ש-ר.שן(
 רמ"א.כא( והנרע"א. מגדים פרייח(
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 הכחלי ואין הכחל, נגר ס' להיות צריך אחרת לקררה נפל ראם הרמיארעתב(

 יס'. להצטרף המניןמן
 כמר ולא שנתבשל בעת שהוא כמר אלא בו משערין אין הששיםושיעורג(

 להיפךן או עתה שהוא מכפי מקורם גרול שהיה בין שנפל בשעהשהי'

 עתה. שהוא כמו שמשערים כן הרין באיסורים ששים שיעוריובכל

 6סור ו6ז סכת) נגד ס' 3ס סיס )קורס תת)ס סכח) נפ) "ס : שאלהיפ.
 ז 6תרת )קדרס סכח) נפ) 61ת*כ עין, מר6'ת נוכוס רקסכת)

 נב( לששים. אחרת בקררה מצטרף הכחל בזה :תשובה

 ז ד'גו נוס סכח), נת'נס 6ס ! שאלהכ.
 שתי קריעת בו היה אם ואפילו הכחל, נתיבש אם אפילו א( :תשובה

 לבשלת לכתחלה איסור נוהגין מ"מ בכותל, וטיחהוערב

 בשר. בלא אפילו יטגנו הריןוהוא
 אר יום, שלשים מונח שהיה דהיינו נתיבש, הכחל אםומיהוב(

 אפילו ובשלו ועבר יום ל' תוך אפילו ממש ריבשרחזינן
 נג( בריעבר. מותר כלל, קריעה גלא ואפילו בשר,עם

 )חתוך מותר 06 3כות), ועיתס וער3 סתי קריעח 3ו ססיתס כת) : שאלהכא.
6ותו

 כססו"
 ז 3סר 3ס סתתכו 3סכ'ן רותח,

 גח. שחתכו בסכין רותח כשהוא הכחל את לחתוך מותר א(תשובה:

 שחתכו- בסכין גשר לחתוך גם שמותר להיפך וכן ,בשר

 ני( כחל.בה
 גסכ15 ס?ב מלא שהוא אעפ"י חי כחל לחתוך גם מותרוכןב(

 כה( צונן. שהוא כיון כשר בהשחתכו

 להיפוך.40, בובשראו שאכל הכחלבהכלי את לאכול כותר גם וכוג(

 ז מסכת) .פסטיך"" )עסות מותר 6ס : שאלהכב.
 : רעות וחלוקי פרטים הרבה יש זה ברין :תשובה

 בעיס41 אותו שמניחין רהיינו מהכחל, "פשטירא" רלעשות היא הרמ"ארעתב(

 אופין אין אם להתיר נוהגין בבשר, ממולא להם שאופין כמו בשר,בלא
 בקררה. לבשול ממש רומה רמחבת בתנור, אלאבמחבת

 שתי. עא דוקא בתנור לאפות היתר בו רנוהגין היא מגרים הפרירעתב(

 כמר דומה בתנור אפילו קריעה בלי אבל מקורם, בכותל וטיחהוערב

 בקררה.בשול
 מ( תח,ה. הכחל נתיבש לא אם "פששיראי בכל איסור נוהגין וישג(

-
שאלה

--
 ההלכהמקור

 רמ-8.מח( מגדים. פף ש*ז,נב(
 מחבר.ני( אדפ י"נמת ש-רכג(
 רמ-אעכו( מתבי.כד(
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 ככר כ5 נו6כ5 ט0 .הד מכה5 .פמע.ד6" 65פות מותד 05 : שאיהכג,
 ז קטןכת;1ר

 1 הקטן התנור בפי אחד מאכל להניח יש רק אסור, לכתחלה :וזשובה
 נח( מותר.ובדיעבד

 ז 6חד כהגור ה5כ נו6כ5 טס :וכח5 פסט.ד6 65פוק מוהר 06 : שאלהכד,
 יחד שנאפו בחלב בשר כשאר מדינא נאסר חלב עם נאפה אם !וזשובח

 של ליורה נפי דאם לו, יש ממש בשר דין דכחל אחד,בתנור
 בט( נגדי. ס' צריךסלב

 ז כ56ף 6פ.15 כע5 יס6 ס65 כר.ס כ:וו 5סחככ כח5 יכ51 06 :  שאלהכה,
 גיד כמו ברייתו מתחלת שנאסר מה אלא מקרי לא בריה :תשובה

 ל(הנשה.
 ? 5סחככד סר6ו.ס 5חה.כס גחסכ כח5 06 : שאלהכו,

 כחל נהערב ואם להתכבד, הראויה כחתיכה דדינו ודאי הוא זה :תשובה
 לא( בששים. בטל אינו כחליןבהרבה

 ;עות ;ס 5סמח.ן ג"כ 5ריך 06 כח5, 6חר גכעס 65כל סר51ס : שאלהכז,
 ז כ;ר 6הריכמו

 לב( בשר. אחרי כמו שעות שש להמתין צריך א( ;תשובה
 לג( ידים. ונטילת והדחה בקנוח לא אם גבינה אחר כחל לאכול אין וכןב(
 ? יחדיו כסר עס כח5 5נו5וח מוחר 06 : שאלהכח,

 ובין בשרא תותא בין בשר עם כחל למלוח אין לכתחלה א( :תשובה
 בלא אפילו וערב שתי קרעו אם ובדיעבד, ן בשראעלוי
 לד( מותר. בכותל,טיחה

 חעב. ולא דם אלא להפליט המלח דרךשאין לפי , מותר ג"כ כלל קריעה בלא אפילו דבדיעבד היא הש"ך דעתאבלב(
 5נו51חו מוחר "ס וסודח, נוחוכו ח5כו ססוסר 65חר סקיכס טור : שאלהכמג

 ז כסר ס6ר עסו5כס5ו
 מתוכו חלבו שהוסר לאחר הקיבה דעור היא הרמ"א דעת א( :תשובה

 מותר ולכן כלל, כחל דין לו ואין בשר שאר דין לויש
 בשר. שאר עם ולבשלולמלחו

 עם למלחו דמותר הוא מדמו כבר הוכשר אם דדוקא היא הגרע"אודעתב(
 לקדרה להכשירו וככדי למלחו אבל בשר-בחלב, חשש וליכא בשרשאר
 בשר. שאר עם למלחו לכתחלהאסור

שאלה

 ההלכהטקור
 שפ. אליע:ר וגדמשק ל' בכוי חקצר ת"חלב( רמ-א.נח(
 היטב, גגאר עייןיג( פגייפ. ופרי ש"ךכפ(

 ופוטקים* רם*אלד( ק"וע סי' סוףש"ך
 שם. מגדים שץלא(
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 ס6ס ט5 סיתגו כסיטוך תג'קכ ס6'גו ככ). 3סך טס כח) ססס 06 : שאלהל,

 ז 5יר סס 1.סוירתיח,
 לה( כמבושל. רכבוש לרידן, בזה לאסור יש :תשובה

 צא.מימן
 ? 1.כס'ס 5וגג'ס וסס כזס זס סגגטו וגכיגס 3סר : שאיהא.

 איסור או ויבשים, צוננים הם אם בזה, זה שנגעו וגבינה בשר :תשובה
 אפילו צריכים ואינם מותרים, לגמרי, יבשים והם בהיתרשנגע
 א(חדחה.

 1 חריף דכר 3סס 'ס 6כ5 יכסיס, וסס כוס זס סגגטו וגכיגס נסר : שאלהב.
 ב( הדחה. ובעי רמי, לח כצונן יבש, אפילו חריף דבר :תשובה

 ז 5ח סו6 מסס ו6חד כזס זס סגגטו וגכ.גס כסר : שאלהנ,
 ומותר נגיעתן, מקום להדיח צריך לח חוא מהם אחד אם א( :תשובה

 ג( ידים. שפשוף שום בלא בעלמאבהדחה
 י( פעמים. ג' להדיח וצריךב(

 ? 5)ע גוגן )"יסור סגס) יכס דכר : שאיהר.

 ולכן פורתא, בלע בודאי ההיתר אז צלול הוא האיסור אם :תשובה
 ח( גרידה.צריך

 ז סתן כ6'סור סגגע סיתר 16 סמגס סס'6 כחנו6ס גגע נסר 06 :שאיהה,
 ושפשוף'"היטב, הדחה דבעי אדם והחכמת מגדים הפרי דעת א( :תשובה

 ממנו שסרה הדעת באומד שידע עד יפה שישפשףדהיינו
 ה:מנונית.כל

 בשר שחתך כגון דסכינא, ודוחקא בשמנונית דדוקא דעת החות ודעתב(
 שמנונית או שמנונית, בלי דוחקא אבל שפשוף, בעינן אזי ה~ב, שחתךבסכין
 לחוד. בהדחה סגי בלבד, נגיעה כגון דוחקא,בלי

 וגקרסו 5וגן 3סר ע) סגס)ו 5וגן נוסותכת חנו6ס 16 מסוחך ח)נ : שאלהו,
 ?-וגת'כסו

 לא בלבר הדחה אבל שפשוף, עם היטב הרחה מצרכינן בזה :חשובה
 0מהני.

שאלה

 התלכהטקור
 אחרונים.ד( מגד'ם. פרייה(
 מדבר. חיים ס'ח( ש-ר-א(
 אפרים. ידל( מגדיפ. סריב(
 מחבר.ג(
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 ו וגקרס סנכך ט5 סגכסך 5ח דס 2 שאלהז,
 ,(בלבד. בהדחה סגי ולא שפשוף עם היטב הרחה מצרכינן בזה גם :תשובה

 1 5סדיחס 6ססר6' יכוהס ומהיות רכיס, דכייס וסס כ,ס, ,ס סגגעו יסיתר 6יסור ' שאלהח.
 ח( קצת. חריפי שהם מחמת ואפשרגרירה, בעי בהרחה, אפשר דאי בזה וכיוצא קשואין כגון רך דבר :ועשובה

 כולו. דאסורלקלפו, אפשר ואי לקלפו שצריך בדבר כמו כולו דאסור מגדים הפריודעתב( במיעוטו. ובסל מותר לו גם בודאי בשוגג זאת עשה אם אבל 1בשבילו שנתבטל ולמי להמבטל הוא אסור במזיד זאת כשעשה רק ן האלהבמים בטל איסור דהמעט מטעם הרחה, בלא כשר הוא משהוהוא האיסור ראם אדם, והחכמת והגרע"א, דעת, חחוות דעת א( 2תשובה ? ת'ס כגון 5סדיח כ55 6סכר ו6י סדחס ס5ריך דכר : שאלהם,
 י( בזה.זה יגעו שמא חיישינן ולא אחת במטפחת אותם לצור מותר :תשובח 1 6חת כמטסהת וח5כ כסר ~ור תותר 06 : שאלה'א, ט( גדול, שפשוף ובעי להכלי ביותר נדבק במים שנמחה "יסזב :תטובה ז סדהס 5כ5' תסג' 6י ככ5', כת'ס סגמחט ח5נ : שאלהק
 1 כיחד 5סגיחס5סתח5ס תותר 06 כ55, מ5והים ו6יגס 5גמרי 'כסיס ססס ונכיגס כסר : שאלה'ב.

 יא( בזה. זה כשנגעוכלל הדחה צריכים שאינם כיון ביחד אותם להניח לכתחלה מותר :תשדבה
 ז כ5חס גונעיס גכיגס 16 כסר 06 : שאלתינ,

 יב( בשר.או גבינה בו לאכול אסור יהיה יגע שאם קצת, לח הוא מהםאחד אם בלחם גבינה או בשר יגע שלא ליזהר צריך לכתחלה :וזשובה
 1 ס5חסק5 דיגו מס ק5ת, 5חיס וסס כ5חס גנעו סכסר 16 סנכיגס 06 : שאלה*ר.

 בהגבינה.או בהבשר הלחם שנגע המקום קצת בהדחה דסגי הש"ך דעת א( :תשובה
 י ביותר. שנדבקמחמת ללחם הדחה מהני דלא מגדים, והפרי הט"ז, המחבר,דעתב(

דעת

 ההלכהמקור
 מחבר, אפרים. יז(
 רמ.א,ב( הרזוב-א4 בשם אפרים ביתפ( הוראת נח,בות,א. דעת. חוותח(



 בחיב בשי היכזהכור46
 ס*מי

 המבחן צא
 בצדו בפרוט או שלמ בלהם הגבינה או הבשר נגעו דאם הפ"תדעתג(

 במקום המנימי בצד נגע אם אבל ן בהדחה סגי הקשה, במקיםהחיצון

 גרידה. בעיהרך,
 גרידה. בעי החיצון בצד דאף היד"ידעתד(
 קליפה. דצריך היא יונה הכנפיודעתה(
 ס'ד'הגו ממך ע5 6.סור, 5הוך ה.הר וכר 5הת 5כתה5ה מותר הס : שאלהמו,

 ו כ6'סור כגגע כ:1קום6ה*כ
 לחניחו אסור אח"כ, להדיח דרכו שאין דבר הוא ההיתר אם :השובה

 מפני הדחה בלא אכיל דדלמא שידיהנו, סמך על איסוראצל
 להדיח, שדרכו דבר הוא ההיתר אם אבל ן להדיח דרכו שאין דברשחוא

 שידיחנו סמך על באיסור אותו לתת לכתחלה מותר בו, וכיוצא חי בשרכגון
 יג( הכי. בלאו אח"כ להדיח שדרכו כיון להדיח ישכח שמא חיישינן ולאאח"כ,

 סמך ע5 ס:1ן 6,סור 5תוד ה.תר וכר 5תת 5כהה5ס מותר 06 ! טאלהפז,
 ו 6ח"כסיו'חגו

 הדחה די זסי בדבר דגם והב"א, דעת, החות שיטת לפי א( :!זשובה
 זס4 באיסור אף לנגוע ההיתר לתת לכתחלה מותרבלבד,

 אח"כ. שידיחנו סמךעל
 צריך זסו דבדבר אדם, והחכמת מגדים, הפרי שיטתיפיב(

 באיסור לנגוע ההיתר לתת אסור אזי היטב, שפשוףלהיות
 לשפשף דרכו שאין כיון אח"כ, שידיחנו סמך עלזמן

 לשפשף, ישכח שמאוחיישינן

 ו 6יסור ט5 ככ5י היהר ס5 5ה וכר 5סג'ה מותר 06 : שאלהיז,
 הדחה בלא איסור של בכלי היתר של לח דבר יהניח מותר :וזשובה

 יי( בצונן, נשתמש הכליאם
 כ65 6יסור ס5 ככ5י סיתר ט5 ממס יכס וכר 5סג'ה מותר 6ט שאיה:יה,

 וסדהס
 בלא איסור של בכלי להניח מותר היתר של ממש יבש דבר :וזשובה

 ש( בחמין. נשתמש איסור של שהכלי היכא אפילוהדחה

 ססס 65 פעס וכסוס 5ה, 5וגן 6יסור כקכיעות כו סגסתמם כ5י : שאלהיפ,
 כוכר כו 5הסתמס רו5ס הו6 וכעת 5עת, מעת כסכ5'ה6'סור
 ו כקכ'עות 5ה5וגן

 בהדחהן סגי לא בקביעות לח בצונן בהכלי להשתמש רוצה אם :תשובה

 טז( גדול, שפשוףובעינן
שאלה

- -- -
 ההלכהמקור

 י"ב, שאלה עד מגאןט1( מהבר.ע(
 ובאהרונים. דעת בחוותעיין. רמ*א.י5(

 וס-1. רמ*א,פ1(
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 5" 5ח 5י:ן כ"'סוך כקכ.עיה כו כ:נהר!: כ5. : שאלה:,
 ועכס' ככ.:ס, מ".

סו"
 כדרך ןק כקכ.טית, 5" 5ק, נו;ן כדכד כו 5סכהמט רו:ס
 ?מקדס

 הכלי. בקנוח וסגי כלי, הדחה בעינן לא בוה :!זשובה
 ומכטו ככ.ט:, ט'י 5" 5ח גו:ן כ".0.ר כקכ.מוה כו כס:המט כ5. : שאיהרא,

 כררך רק כקכ.עוה, 65 רוהה, כרכך כו 5ס;ה:)ט רו5ססו6
 ?מקדס

 גדוג שפשוף ובעינן הדחה סגי לא בוה :תשובה
 וטככו ככ';ס, ט"' 5" 5ח 5וגן ".סור כקכיטות כו סססת:!ס כ5' : שאלה,בב,

 כקכיעות כרוהח כו 5ססתמם רו5ססו6
 אסור. ענין בכל זה :תשובה

 13 5ססתמם מותר 06 רותח, כ6.סור כקכיעות כו סס:תמס כ)י : שאיה;בנ.
 ז רותח סיתרכדכר

 אסור יומו בן שאינו ואעפ"י מדינא, ברותח בו להשתמש אסור :רצשיבה
לכתחלה.

 רו5ס וטככו רותח, כ".סור כקכ.עות כו כס;ותס כ5. : שאלהצבד,
 5ס:המס סו"

 ? מקידס סד"ס ע" כקכיעות 5יגן כסיתרכו
 דשמא שפשוף, ע"י אפילו בקביעות בצונן בו ט לה?תמ אסור :מצשדבה

 ברותח. בו להשתמשאתי
 )ססת:!ס סו6 רו5ס ועכטו רותח, כ"'סור כקכיעות כו סססתמ; כ5י : שאלה:בה.

 ז מקרס כדרך רק כקכ.עות, 65 לוגן, כסיתרכו
 הכיי. בקנוח דסגי הש"ך דעת א( :תשובה

 מקודם, שפשוך להיות דצריך דעת החוות דעתב(
 5סמתמס רו5ס סו6 ועכסו רותח, כ6.סור כקכיעות כו סססתמס כ5י : שאלה;בו.

 ז וחייף יכם סו6 ס5וגן סדכר 6כ5 מקרס, כדרך לוגן כסיתרכי
 מקודם. הסלי הדיח אם בו להשתמש מותר :דצשובה

 רו5ס סו6 ועכמי רותח, כ".ם.ר כקכיעות כי ;ססתמס כ5. : שאלה:בז,
 5ח ס61 ס5וגן סדכר 6כן מקרס, כררך 5וגן כסיתר כו5סטתמ;
 ?וחר.ף

 להשתמש גם מותר מקודם שפשוף דע"י דעת החוות דעת "( :,וצשובה
 וחריף, לח שהוא אף בצונן באקראיבו
 לח דבר הוא הצונן דאם אדם, והתכמת מגדים, הפרידעתב(

 מקרה. בדרך ואפילו השפשוף, לאחר אף אסורוחריף
 5סמתמם סו6 ר~ס וע;סו כ"קך6., רק רוהח 6יסיר כו סג;תמס כ5' : שאלהעבון,

 ? כקכיעות 5ונן כסיתרכו
 להשתטש מותר ראשון, כלי חום ע"י לגמרי נאסר לא הכלי אם :חשובה

 היטב. קנוח ע"י בקביעות בצונןבו
 ר51ס סו6 ועכמו כ"קר"י, רק רוהח 6יסיר כו סגסתמס כ5י : שאלהזבם,

 ? רותח כס.הר כו5סקתמ;
תשובה



 המבחן צא פימו בחיב נשי היכית כור48
 ערוי ע"י הכלי נאסר אם אפילו אסור, ברותח בו יהשתמש :תשובה

 ראשון.כלי

 סי6 ועכסו סג', כ5' ע"י כ6קר6' רוהח 6יסור כו כגסתמס כ5' : שאיהלי
 ז רותח כסעער כו 5ססתנוםיי5ס

 לגמרי. מותר זה עתטוובה
 ז רותח כסיתר כי 5סכתמסריס ס61 ועכ0ו 0ני, כ5י ע"י כקכימות רותח 6יסור כו סגכתמם כ5' : שאלהלא.

 אפילו או שני כלי ע"י בחמין בקביעות בהכלי השתמש אם :תשובה
 ראשון, כלי כשמוש הוי טרפות( של קערה )כמו שלישי כליע"י
 בקביעות. בו שהשתמשכיו!

 קגוח,. כ65 כו וסכתמ0 1עכר 0ס10ף, 16 סדחס, קגוח, ס5ריך כ5' : שאיהלב.
 ז כסכוף 16סדחס

 לה דבר הוא ואם הדחה, עתה צריך בתוכו שהונח הדבר ח( :תשובה
 בדיעבד. מותר בהדחה, אפשרדאי

 מותר,. שנמלח, או הדחה בלא כך ונתבשל שכח, זה גםואםב(
 הדחה. ולא קליפה לא צריךואינו

 סססתמס,ת ס5 ססיתר 5עגין חרס וכ5' מתכות כ5' כין סכד5 6ין "ס : שאיהלג.
 ז 6ימור ס5ככ5י

 אש- ע"י איסור שבלעו עץ כלי או עצם כלי או חרס כלי א( :תשובה
 לכתחלה בהם יהשתמש אסור אותם, להכשיר תקנהשאין
 ואפילו חריף, דבר אינו ואפילו יבש, אפילו צונן,בדבר

 לידי יבא שמא דחיישינן הכלי, הדחת לאחר ואפילובאקראי,
 יז(תקלה.

 להניח אפילו חרס בכלי שבת לצורך מתיר אדםוהחכמתב(
 ובלבד בזה, וכיוצא מלוחים דנים כמו חמוצים דבריםעליו
 אסור- וכן 1 אסור בדיעבד אפילו דזה הכלי, על יחתוךשלא
 חופו, בתוכו להשהות או בזה וכיוצא ובשר דגים בהםלמלוח
 אסור. מלוחים דגים בתוכו לשרות וכןחזק,

 )סעריגנ( מ5וחיס דניט ס16כ5יס דרכיס ססו5כי 16תס סמכ' מס ע5 ! שאיהיד.
 ומי ס5יר, עס מ5וחיס )6וגערקעס( קכ61יס וכן כתעיס, כ5יע5
 ז סדחס כסס. סייך 65מ5ח

 מלוחים דנים שאוכלים דרכים ההולכי עושים יפה לא באמת א( :תשובה
 אצל שלוקים קשושים הקונים אותם וכ"ש נכרים, כליעל

 יה( כליהם. על ואוכליםהנכרים,
שאלה

 יהיכחמקיי
 לי-ל. בוים ט4ז יח( פוסקיט. תוד טזים שץט(
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 יש ומותר.דמי, כדיעגד וה אחר, כלי לו ואין נכרי בבית נתאכסן אם הדחק גשעתאבלב(
 1( היטג. הכלי שירחוץ צריך מקוםומכלג(
 כא( הצונן. העליון את מחמםהרותח התחתון היינו גבר, תתאה דקיי"ל משום עליו, שנפל מה כנגד ס' אין אםאסור הכי רותח, גשר לתוך צונן סלג או רותח, חלג לתוך שנפל צונן גשראפילו או קר, מקום על שהועמר לאחר אף גו סולדת שהידראשון כלי של מחום רותחין היו יחד שנתערגו והחלב הגשר אםתשובה: * דיגן מס יחד, סגהערכו רותחין וח35 3סר טאלה:לה.
 ז יחד סגתער3ו גוסיס ד3ריס 3סגי 6פי5ו16 סגתערכג ו55ו5 גוס 3ד3ר דוק6 רק 6נזריגן ג3ר" ד"תת6ס סכ55 : טאלהלו.

 כב( גגר". ד"תתאה הדין גזה ושייך כאחת, ומגליע ומפליטלו, יש ראשון כלי דין גו, סולדת שהיד ראשון מכלי הו(1 החוםאם יגשימו ואפילו גושיים דגרים גשני ואפילו לדידן, חלוק אין :תטובה
 ז ססגיס סחתיכס ע5 סוווגחתסע5יוגס סחתיכס כידו 6וחז 06 גס 6פי5ו ג3ר" ד.תת6ס סכ55 6נ:ריגן 06 : טאלהלה

 כג( גגר. דתתאה דיןשייך ול4 להעליון, שלו מהחמימות מחלק התחתון אין או עצמה, מצר דוחקתהיתה שאילו כמו כ"כ התחתונה על מכגידה שאינה בידו העליונה החתיכהאוחו אם אגל העליון, מחמם שהתחתון אמרינן או התחתונה,על ומכגידה חגרתה על עצמה מצד מונחת העליונה כשהחתיכה דוקא :תשוכה
 ז5קדרס 1ח1ן ס6ס 556 ססו6 55י 3סר על סנפ5 ח35 וכין סקדרס,טכתוך כסר ע5 טנפ5 הלכ 3ין נכר" ד.תת6ס 3ענין ח5וק יט 06 : שאלהלח.

 גשר וגין הקדרה שגתוך גשר גין הלוק שיש המחגר דעת :רנשובה
 ז כ5וע 6יסור כין 16ע5תו, תחתת סו6 ס6סור 06 3ין נכר', ד.תת6ס כדין חלוק יק 06 : שאלהלט, כד4 ס'. עד גצלי אף אסור לזמן, כחוש גין גקיאין אנו שאין לדידןאבל כחוש, גדגר נטילה כדי אם כי אוסר אינו לקדרה, חוץ והוא האש,שאצל הצלי על סיג נפל וגאם החתיכה, כל את אוסר או רוטג, גלאואפילו הקדרה, שגתוך הגשר על החלג נפל דאם לקדרה, שחוץצלי

 איסור הוא אם אגל גחלב, גשר או נגלה כגון עצמומחמת גאיסור דוקא הוא ס' עד אוסר חם התחתון דאם דאמרינן הא :וזשובה
בלוע

 ההלכהמקור
 מגדים. פד"בג( הת.ת* בשם י*זיפ(
 ש"ך: בד( פזח, מקי"ת תשוגה, ררגי ועיין מחם-,לא( ק*8* ס*' יו*ד ה"א יצחקי בית שו*תבג( אים. והכמת מגרים. פריכ(
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 עליז ונפל המפעפעים, מרברים שמנונית בו ואין אהר ממקום שבלעביוע

 כה( אוסר. ואינו רוטב בלא לחתיכה מהתיכה יוצא אינו אז צונן,היתר

 מקרי "ם 5קדרס, 0חוז רותח נ5וט 6יסוך ט5 כגס5 55ו5 דנר : שאלהם.
 ז כו 0גגט מס 65סור ככדירוטכ

 הקררה, הבל ג"כ ראיכא בקדרה, שהוא מה רק רוטב מקרי יא :תשובה
 ן לקדרה חוץ כשהוא רוטב מקרי לא רותחים שניהםואפילו

 לאסור רוטב מקרי לא לקדרה, חוץ צלי על שנפל דם כגון צלול דבראבל
 מ( בו. שגוגעמה

 דתת6ס כזס 6מריגן 06 רותח 5ךוטכ וגפ5ס דס 0כ5טס חתיכס : שאיה.מא.
 זנכר

 ונפלה מפעפעין שאין מדברים בו וכיוצא דם שבלעה חתיכה :תשובה
 כז( החתיכה. מן ומפליט גבר דתתאה אמרינן רותח,לרוטב

 0סו6 נקדרס ומוגח מ6'סור סכ5וט רותח כסו ט5 0גס5 קר רוטכ : שאלהמב.
 ז גכר תת6ס כזס 6מריגן 06 ר06ון.כ5'

 לרוטב מרתיח רותח דהבשר גבר, תתאה אמרינן בזה גם :תשובה
 כח( הרוטב. ונאסר מבשר הבלוע ומפליטעליון

 "חרת, כסר חתיכת סכ0ר ט5 וגפ5 רותח, 5ח5כ סגפ5 5וגן כ0ר : שאלהמנ
 ז ס0ג'ס כ0ר חת'כת 50 ד'גסמס

 כט( גבר. דתתאה מטעם דנאסרה ודאי השגיה בשר חתיכת גם :תשובה

 61ח-כ חמס, גכ5ס חתיכת ט5 סגפ5ס כ0רס 15גגת כסר חתיכת : שאלה מדע.
 סר6קוגס, ס5וגגת סחתיכס ט5 6חרת כ0רס 5וגגת כקר חתיכתגס5ס
 ז ס0גיס סחתיכס 50 דיגסמס

 ה השגי העליוגה והחתיכה גבר* ד"תתאה הרין אמריגן לא ב~ה :תשובה
 דברים דבשגי הראשוגה, הצוגגת החתיכה מחמת גאסרתאיגה

 א~ל ולהבליע, להפליט לעגין רק גבר תתאה אמריגן חתיכות בשתי אוגושיים
 , ~ה את מכחיש החוש שהרי אחרת, לאסור בכדי רותחת ממש לעשותהלא
 י( רותח, ממש שגעשח רותח בצלול צוגן בגוש כן שאיןמה
 ן גכר" ד*תת6ס ד'ן דג'ן דככוס נחמימות גס 06 : שאלה.מה.

 דיש העליון את ומחמם הבל מעלה שהחום האור בחום דוקא :תשובה
 גבר, דתתאה דין שייך העליון, את להפליט גם ב"תחתוןכח
 יא( דכבוש. בחמימות לאאבל

 ז גכר" ד*תת6ס כעג'ן וחוס 5וין 50 ססיטור סו6 מס : שאלה.מו.
תשובה

 ההיכהמקור
  דעה. חוותכט( חת-"1 בשם יזכ8(
 שם.י( דעת. חוותכו(
 פוסקימ. חרבהלא( מגדים. פריכז(



 בחיב בשי "לכותכיר
 כימי

 51 כו המבחן צא

 ממש, צונן דוקא לאו גבר" ד"תתאה בדין דאמרינן צונן :חשובה

 דכלי ותום 1 צונן מקרי ראשון כלי מתום שאינו כלאלא
 האש. שאצל כתום הויראשון

 ו ס6ס 5560 סחוס ךוק6 5ס'ות 5ייך נוס 3ד3ר גס 06 : שאלהב(ו.
 כלי דין בו דנין דלעולם דסוברים פוסקים יש גוש בדבר :וזשיבה

 שעומד זמן כ? ראשוו מכלו שהוסר לאתר אפילוראשון
 לב(בתומו.

 זס 65 גוסייס ך3ריס סני 50 סס'תר ו6ת ס6י0ור 6ת סניח 06 : שאלהטח.
 ז חנויס ס'1 וסניס0 זס, 556 וס רק זסע5

 לג( אסור. הכל ראשון מכלי תמים שניהם אם :תשובה

 ע5 זס 65 גוסייס ר3ריס סני ס5 ססיתך ו6ת ס6יסור 6ת סגיח הס שאלה:מם.
 ז חס ו6חד קר סיס 61חך זס, 556 וס רקזס

 במקום קייפה צריר דההיתר ק"ה( )בסימן בזה הרמ"א דעת א( :תשובה
שנגע.

 אבל חם, כשההיתר דוקא בקליפה דסגי הרש"לדעתב(
 כולו. אוסר חם האיסורבאם

 הפסד באין דוקא חם האיסור באם כולו לאסור הט"זדעתג(
מרובה.

 נטי צונן הוא אפילו צלול, היה והאיסור תם היה ההיתר אם :תשובח י 55ו5 סי' ו6חך וס 556 זס וסיתר 6יסיר סניח 06 : שאלהנ,
 יי( מרובה. הפסד באיןאסור

 ע5 סנס5 ס5ונן ססרנר זס 5ענין גגר" ר.תת6ס ר'ן גס רנין 06 : שאיהנא.
 4היי סיסיס ככרי נו3וס5 כנוו 3ח35 33סר נחק3 'ס" סחססר3ר

 זנוך6וריית6
 אבל .ומפליט, דמבליע לענין רק הוא גבר תתאה דקיי"ל הא ;וזשובה

 שיאסר בכדי בתלב בבשר בשול דרך נחשב שיה"לענין
 ובשר שבת דלעניו דרוסאי, בן כמאכל מבושל שיהא דוקא בעינןטדאורייתא

 יה( בשול. גמר שיהיה עד חייב אינובתלב
 ךרוס6י, 13 כמ6כ5 ית3ס5 65 וס3סר ר6סון, ס3כ5י 5ח35 סכס5 נסר : שאלהנב,

 ז סוס ס3סר ע5 5וקין06
 כזית כל על לוקה להיות בחלב בשר טשום אסור אינו הבשר :וזשובה

 דהא באכילה, מדאורייתא אסור שהבשר ודאי אבל ,ממנו
 הבשר של והטעם מבושל, שהוא כיון בהנאה, אף מדאורייתא נאסר"ס?ב
 והרי ומפליט, דטבליע ודאי פ"מ מתבשל, דאינו שע"ג והבשר נתבשל,*"כ

בלע

 ההלכהמקור
 מגדיט. פרייי( צ-ו. ג0'מן ע-ןיב(
 דעת. חוותלה( ק-ונ בימן רמ-חעג(
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 עצמר דמצד דכיון מותר, בהנאה אבי 1 באכילה נאסר ולכן נבלה, חיבבלע
 בשול, דרך בלא אפילו אסור מדרבנן רק ן הוא בשול דרך לאו דרוסאיבן למאכי הגיע של:1 וכל תורה, אסרה בשול דרך דרק מדאורייתא מותר_חבשר
 11( בהנאה. מותר מדרבנן רק האיסור שאין וכל מדרבנן, אסור כבושדאפילו

 סו6 ס5וגן סט5יון סדכר 06 כין נכר" *תת6ס 5פגין "15ק יס 06 : שאלהנג.
 : הפוסקים מחלוקת הוא זה דבר :חשובה י 5ח דכר 16 נוםדכר

 הוא הצונן העליון אם רדוקא ודעת טעם והטוב דעת, החוות הגרע"א,דעתא(
 התתאה יכול אז מחובר, דבר להיות טבעו הלא גוש דבר וכל גוש,דבר
 לא לח דבר הוא הצונן העליון אם אבל 1 בכולו הצונן בהעליוןלהבליע
 כל נאסר אין רותח, איסור על צונן לח דבר עירה אם ולכן ן חבורמקרי
 לש לח דדבר באיסור, שנגע הלח מהצונן החלק אותו דוקא רק הצונן,הקלוח

 וז( חבור.מקרי
 יש חבור. מקרי לח דגם וסובר עליהם חולק לבונה עצי והס'ב(
 באומד. לשער רק דאורייתא, באיסור להקל דאין חכמה הישועותודעתג(

 הנשפך. כל נגד לשער צריך ואינו לקדרה, שנסמך מה דהיינויפה,
 ז ליגן ח5כ ט5 רוחח כסר 16 לוגן כסר ט5 רוחח ח5כ גפ5 06 : שאלהנר.

 הוא צונן הוא דהתחתון וכיון גבר, דתתאה אמרינן בוה גם א( :וזשובה
 הבשר ולכן פורתא, בלע לי' דאדמיקר אלא העליון,מקרר
 וטן מותר. והשאר קליפהצריך

 מ( היטב. הדחה להיות צריך הקליפה ואחרבן

 מגו לוגן, ת5כ ט5 רותח כסר 16 לוגן, כסר ט5 רוחח ח5כ גפ5 06 : שאלהנה.
 ? סחלכ ס5דיגו

 בהסלג ס' להיות צריך מרובה הפסד דבאין הט"ו דעת אן :וזשובה
 יש ודאי מרובה בהפסד אבל ן ממנה שנאסר הקליפהכנגד
 הקליפה. כנגד ס' בדליכא אפילו הסלבלהתיר

 מרוגה. הפסד באין אפילו להקל הש"ך ודעתבן
 לוגן, 5תוך רותח קגפ5 63ופן דס.יגו ק5יפס, 5ריך ססכסר כמקוס : שא?ה13.

 ? כך וכס5ו סכסר ק5ף 0665
 בדיעבד. להתיר הרמ"א דעתא( י דעות וחלוקי תנאים הרבה יש וה בדין :וזשובה

דעת

 ההלכהמקור
 כן מוכת נ"ס מ"ה כלי אדםומחבמת שום,יו(
 ש-ך. מחבר,לט( ג"כ פסק כ"נ ס" דבר 8שינ  השתשובותיז(

 חגרע"א,מ( עי"וו. מסזמם. לא אבלכמוהם(
 סקי"אע וו"ד צ*ח, ס" מגדים חפרי ומרברילת(

תשובת



 53 כז המבחן צח מימז בחיב בשיהיכיתכור

 הקליפה. נגד בתבשיל ס' אה"כ להיות צריך דלעולמ הט"ז דעת"כ(
 שאין בענין הבשר ונתערב קליפה בלי הבשר נתבשי דאם הש"ךדעתג(

 כשנתבשל אבל ; בדיעבד מותר קליפה, בי' שייך דל(1 להכירו,יכולת
 נגד ס' להיות צריך קליפה בי' דשייך בענין מכירו ועדייןהבשר

הקליפה.
 הומרא רק היא דהקליפה דהיכא : לחלק תס"ז( )בס"ס אברהם המגןודעתד(

 מטעם בעלמא חומרא אלא אינה דהקליפה צונן, לתוך חם כגוןדרבנן,
 שנפסק בערוי וכן חדש( ופרי ופלתי כרתי דעת )שכן בלע לי'זדמיקר
 היא דהקליפה היכא אבל ; הקליפה נגד ס' צריך אין גונא, כהאי וכלהקלוח
 הט"ז לדעת מרובה הפסד )באין בו סולדת שהיד שני כלי חום כגקטדינא,
 ס' צריך גונא, כהאי וכל הקלוח, נפסק שלא בערוי וכן כולו( מבשל!זוא

 הקליפה.נגד
 מרובה, בהפסד רק להתיר אדם החכמת דעת"(
 להחמיר, ראוי דינא דלענין מגדים הפרי ודעת0
 ז דק5יפס כדין 5כמן כחוס כין ח5וק יס 06 : שאלהנז,

 טק קליפה, מכדי ז"יותד אוסר אין בזמן אפילו :וזשובה

 ז 55וגן חס גפ5 06 ססק : שאלהנח.
 באם ולקולא, דרבנן ס8יקא הוי לצונן חם נפל אם ספק יש אם :וזשובה

 מב( קצת. הפסד היאהקליפה

 ק5 חוס 5תוך סגפ5 כו, סו5דת ססיד ר6סון מכ5' הס ססיס דכר : שאלה2פ.
 ז סג'כ5'

 מקרי בו סולדת היד שאין חום הוא שני הכלי של החום אם :תטובה
 באין אז בו, סולדת יד אם אבל ; קליפה אלא צריך ואיןצונן
 אלא אוסר אינו מרובה ובהפסד בכולו, אוסר מרובההפסד
 מג( קליפה,כדי

 5טג'ן סגי 5כ5י גהסכ 06 קר, מקוס ע5 סטומד מתס י6סון כ5' : שאלהם.
 ז גכר"*תת6ס

 שעירו כגון שני, בכלי כבר היה שהדבר דק מקרי שני כלי :תשובה
 כלי אבל קצת, שם שהה ואח"כ קר לכלי מאכל ראשוןמכלי
 שמונח אף רותח גוש דבר וכן קר מקום על שעומד ממשראשון
 מי( ראשון. כלי הוי שניבכלי

 ר6סון, מכ5' הס דכר 5תוכס וגפ5 ס6ס 556 סעומדת קרס קדרס שאלה:טא.
 1 גכר דתת6ס 6מריגן כזס נס06

תשובה

 ההלכהמקור
 פר-"א(

 דעה. 1ה11ת מגדים פרימג( טני.ם.
 פוסקים. ועוד רש-יטד( 9ט."כ(
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 להתקרר. מניח ואין בהקדרה שולט האש דכח דעת החוות דעת א( :תשובה

 כולו. אוסרולכן
 עיון". ב"עריר זה הניח מגדים הפריב4

 ז סק5וח גפסק ס55 ערוי ע'י 5וגן כסר ט5 סגפ5 חס ח5כ : שאלהטב,
 אלצ ; קליפה כדי רק אסור אינו ס"ח( )בסי' הרמ"א לדעת א( :תשובה

 מדינא. אסורהדהקליפה
 אינו מרובה בהפסד דרק קיי"ל ק"ה( בסימן )מבוארלדידןב(

 קליפה. כדי רקאוסר
 מהחלב וטפה טפה דכל ס' אפילו מהני דלא הגרע"אדעתג(

 טה(נאסרת.
 וגפ5 5וגן, סו6 מ5מטס סכתוכו וסכמר כ6ור ססוחס מתכות כ5י : יטאלהט:,

 1 גכר דתת5ס 5תריגן כזס גס 06 רותח, ה5כ סכסרע5
 מהתתאה מתקרר אינו באור שמתלבן דמה דעת החוות דעת א( :תטובה

 שתחתיו. הבשר אוסר הכלי ולכןהעונן,
 עיון". ב"עריך זה הניח מגדים הפריב(
 גבר". "תתאה דין לזה דיש אדם החכמת דעתג(

 ז מקוס כ6יזס ידוע ו5יגו 5' כמקוס ק5יפס 5ר.כס סחתיכס 05 : שאלהמר,
 יבש דבר כדין ברוב בטלה הקליפה מקום באיזה ידוע אינו אם :תשובה

 ש(שנתערב.

 ז 15גגיס סיו וסגיסס 5סיפך, 15 ח5כ 5תוך כסר גפ5 : שאלהמה.
 9ז( ומותר. הבשר מדיח אז צוננים היו שניהם אם :תשובה

 ז כך וכס5ו סכסר סדיח ו55 5גג'ס ס'1 סג'סס 05 : טאלהפו,
 הבשר. כל נגד ס' דעריך הגרע"א דעת א( :וזשובה

 המנ"ין. דבדי עיון" ב"עריך הניח ק"ה( )בסימן מגדיםוהפריב(
 הלחלוחית. כגגד אלא ס' בעיולא

 גחסכוצ דסמ5יחט 5מריגן 05 גכיגס, עס קגמ5ח כסר כסר : שאלהמג
 זכרותח

 נאכל שאינו כזה שיעור שנמלח עד אלא כרותח הוי לא מליחה :וזשובה
 8ח( רותח. נחשב גונא כהאי וכל מלחו,מחמת

 ז כרותח גחסכת 55י ת5קהת כגין מוטטת מ5ההס 05 : שאלהפח.
 אנו דאיי מרובה הפסד באין עלי במליחת אפילו להחמיר יש :וזשובה

 מק להקל. יש מרובה הפסד ובמקום במליחה,בקיאים
שאלה

 ההלכהמקוד
 מהבר.מח( תשובת. בדרכי עיין8ה(
 מגדי8* 81ר* ר9"אוטס( ודעהע סעם טוב שו"תמו(
 י פתנר*8ז(
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 1כרותח גחסכ 06 מוטטת, סיהס וסמ5יהכ כסר ממ5"ת סגוטף 5יך : שאלהמט.

 על וה או וה אצל זה מונחים רק ציר כלל שם שאין כל מועטתבמליחה מרובה בהפסד להתיר כשרוצה ליוהר המורה צריך לכן ןרותח ודאי חשיב מעט רק שנמלח אף בשר ממליחת הנוטף ציר :תשובה
 נ, להתיה יש ציר ממש שאין זמן כל קצת, לחים שהם אףוה

 ז מוכטת כמ5יחס כחוס כסי גמ5ח 06 : שאלהע.
 מועטתל במליחה בכחוש דגם ק"ה( )בס" מגדים הפרי דעת א( :תשובה

 בין בקיאים אנו דאין מרובה הפסר באין להחמיריש
 לזטן.כחוש

 בקליפהע מרובה הפסד באין אף להתיר הגרע"אודעתב(
 אמרינן. לא בקיאין" אנו "איןדתרי

 ז מ5יחססיעור 65חר מ5יחס ;יכור תוך כין כרותח' *מ5יח 5עג'ן ח5וק יס 06 : שאלהעא,
 : דעות חלוקי הרבה יש וה ברין :תשובה

 רותח, חוי לא מליחה שיעור דתוך והמחבר, הר"ן,רעת4(
 נא( רותח. הוי מליחה שיעורולאחר

 שיעור ולאחר רותח הוי מליחה שיעור דתוך הרמ"ארעתב(
 נב( מצוה. וסעודת מרובה הפסד לצורך להקל ישמליחה

 דאם חלוק יש מליחה שיעור ולאחר מרובה, בהפסראפילו רותת הוי לעולם מליחה שיעור דתוך לרינא הש"ךדעתג(
 ולצורך מרובה בהפסד אז דם להוציא פעולה עשההמלח
 לקררת שנית שנמלח בשר אבל להקל, יש מצוהסעודת
 ע( מרובה. בהפסד אפילו להתיר אין הדם שהוציאאחר

 ז כרותח חסיכ 165רח6 דכמי כעין מ5וח 06 : שאלהעב.
 "אינר הוי שהדיח לאחר אפילו לאורחא דבעי כעין מלחו אם :תשובה

 ני(במים. דשראו לא אם ס' עד לאסור כרותח ורינו מלחו" מחמתנאכל
 ז כרותח סוי 6חד נ:5ד גנ:5ח 06 : שאיהעג.

 מליחת רק לדידן שנמלח כל אחד מצר רק נמלח לא אפילו :תשובה
 מחשב. צדדין משני נמלח אפילו הכי ובלאו רותח, מחשבצלי
 נח(צונן,

שאלח

 ההלכהםקור
 אדפ.וחכמת עץ4 4ץג(
 מחגר.נד( סקינג תשובה נההנ4 יץןנא(
 תויא.נה( סו,מ"א. ש8 עץןנכ(
 8שי ב8" הש"1 דעת וכןננ(

 דעהע וחווה
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 ז נ!).ח 5עי)"ס נו5,ח תתהס 3'ן 3מ).חס ח),ק 'ס הס : שאלהעד.

 ותפל עליון מלוח בין גבר" "תתאה לענין במליחה חלוק אין :תשובה
 נו4 ממנו. בולע ואינ בהתפל מבליע המיוח דלעולםתחתון,

 ? 3זס זס כגגטו נ!5.ה.ס ונ3.גס 3כר : שאלהעה.
 שמן ובין כחוש רבין הרמ"א( דעת )לפי דקיי"ל לדירן א( :תשובה

 מלוחים וגבינה דבשר בזה ג"כ הוא הדין בס',משערינן
 בבשר ס' איכא דכי בס', דמשצריגן מליהה מחמת לחים והמה בזה זה,םנגעו
 נגעה מלוח בשר וחתיכת גבינה הרבה שהיה כגון להיפך, או הגבינה,נגר

 שרי. הכל בו, שנגע הבשר נגד הגבינה בכל ס' יש אם משערינן,בגבינה
 קליפה. צריכה בה נגע שהאיסור החתיכה ומיהוג(
 בששניהם לומר שייך ולא ן אסור הכל האוסרת, החתיכה נגד ס' איןובאםג(

 דדוקא פולטו" כך "כבולעו או בלע" לא למפלט דטריר "איידימלוחים
 מ( איסורין. בשאר לא אבל שריק, דמשרק מטעם הכי אמרינן דםגבי
 1 חפ5 סי' וססגי נ!5וח ס.ס ס"חד רק ח).ח.ס, סגיסס סיו 5" "0 : שאלהשו.

 מותר המלוח אזי תפל, הי' והשני מיווו הי' מהם אחר רק אם :תשובה
 5 בהדחה די מרובה ובהפסד קליפה, רק וצריך נאסרדלא

 נח( המלוח. נגד בתפל ס' דאיכא א"כ אלא נאסר,והתפל

 חגיק "ין "ס "סור, וסחפ5: מיחר וסנ!5וח ו"מריגן ס" : שאלהשה
 ז 55ו5 סיס ססחפ) "ו '3ס סחפ5 ססי' 3ין3זס

 שהתפל דוקא הוא אסור ותפל מותר דמלוח דאמרינן הא א( :וזשובה
 מן להפליט במלוח כח דאין קצת, לח הי' ואפילו יבש,ה"

 נם נאסר אז לגמרי, צלול רבר היה התפל אם אבל ולבלוע, היבשחתפל
 נש אסוריג ושניהם ממלוח, שנאסר הצלול מהאיסור דבולעהמלוח

 ס( תערובות. ע"י לא אבל בעין, הוא הצלול שהאיסור ודוקאב(

 סא( צלול. מקרי אינו מהותך, אינו אם ס~ב"זרך :וזשובה י 5.55 נ!קרי נ!סוחך ע"'גו רך ח)3 "0 : שאלהעח.

 ז נ!5וח ס".גו 5ח35 סגס5 נ!)וח 3סר :  שאלה1מו.
 שניהם אז כותח( כמו )ולא לגמרי צלול הוא הסיב אם :תשובה

 סב(אסורים.

 ז חפ5 ה35 5סרכס וגפ5 נ!5וח, 35וו סנסר "ס : שאלהפ.
 החלב אם דרק הדחה, כעין דהוי קליפה אלא צריך אינו הבשר :תשובה

 סג( כולו. אוסר אז מעטהוא
 השא,

 ההלכהפקור
 הגרע-א.ס( ק-ה. 2ימן עיעיק
 ש-ך.סא( ק-ח. בסימן עיין בוח גםנו(
 מגרי =רי 9.ך רמ-א,סב( ופוסקים. מחבר.נח(
 רעתי חוותסג( פוסקי0י ועור רמ-א2ט(



 57 ככז דקכמיידקן צא כימן בהלב בשרהלב:תכור
 ז )ע1ח 5ח5כ כגס5 הפ5 נכך : שאלה~פא,

 מותד. החלב לבדו, הסלב דכשנמית תדש הפרי דעת א( :וזשובה
 עיון". ב"צריך זה הניח הש"ךב(
 אסורים. שניהם צלול שהחלב דכל דעת והתוות מגדים הפרי דעתג(

 ? תס5 וסככר ),15ח 1ס61 55ע 6יגו סה5כ 06 : טאלהפב,
 דבולע אסור והבשר מהתפל בולע דאינו מותר דהסלבהכל דכרי כותח, כמו שהוא דהיינו לגמרי, צלול ו:ינו החלב אם :תשובה

 סד(מהחלב.
 יכס סככר 6כ5 סנ:5וח, ס61 וסככר הפ5 סז6 ס5155 סח5כ 06 : שאלהפג,

 ז 5ח15חית כו 61ין5נמרי
 כשהבשר דוקא הוא אסורים שניהם צלול דבחלב דאמרינן "א צתטובה

 שאין לגמרי יבש הוא הבשר אם ,אבל קצת, דח הואהמלות
 אחר דבר מתמת נתלחלח ואח"כ ונתיבש נמלח אם ואפילו לתלותית, שוםבו
 שניהם מרובה, הססד באין ואפילו כתפל, דינו שעליו, מלח מחמתולא

 והתשב שאצלו, הלח מהתפל בולע אינו לגמרי יבש דהבשר דכיוןמותרים,
 סה( לגמרי. יבש שהבשר כיון מהבשר בולע אינוג"כ

 ז מ5וח ג*כ ס5155 וסח5כ מ5,ח ס61 סיכס סכסר 06 : שאלהפד.
 אסור. הבשר לגמרי, יבש שהבשר אעפ"י מלוח, ג"כ הסיב י:ם :תטובה

 סו( מיבש. בולע-נו שרי צלול שהוא אעפ"י והוזלב בטפל, מבליע המלוחשהתזב
 ז יכטיס וסנ'סם תפ5 וססג' נ:5וח 6חד הס שאלה:פה,

 לחים שניהם אפילו או יבשים, והם יחד שנמלחו וגבינה בשר :וזשובה
 כתפלים חשובים אחר, דבר מחמת רק מליחה מחמת לאאבל
 סז( בהדחה.וסגי

 סחזרו עד זס 556 זס נ:וגחיס טסיו ויכסיס מ15חיס וגכיגס נסר : שאלהפו.
 זתת5ח5חו

 רותח להיות חוזר דנתלחלח דכיון בוה חדש הפרי דעת א( :תשובה
 ששים. עד הגבינהואוסר

 פעם דנתיבש דכיון דמותר או"ה בשם אדם החכמתדעתב(
 סח( להיות. צריך הדחה אבל המלח, כח פסק כבראחת

 ז גכיגס ע5 סגע5 נ:5יחס סיעור כתיך נ:כ:ר סגוטף 5יר : שאלהפז.
 ואפילו לצלי רק הבשר נמלח לא אפילו שנמלח, מבשר ציר כל :חשובה

 כגון רותח, נחשב לא מרובה דבהפסד אוסר הבשר שאיןבמקום
במליחה

 ההלכהםקור
 מחגד.סן( אהרונים.-סד(
 מגדים8 בפרי עייןסה( מגדים. פרי!4ה(
 כש"ך. ודלא ועת וחוות מגרים 8רי:שי(
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 הגבינוג על שנפל קודם ימים כמה הזה הציר שהה ואפילו מועטת,במליחה
 גבינה, על מבשר ציר נפל אם ולכן ; כרותח נחשב לעולם ציר מקוםמכל
 סטן מצוה. וסעודת מרובה הפסד כאן מהני ולא ששים, עד הגבינה אתאוסר
 ז גכיכס ע5 כגס5 נ:5יחס ס.עור 65חר נ:ככר סגוטף 5יר : שאלהפח.

 ודוקא ; הדחה ע"י מצוה וסעודת מרובה בהפסד להתיר יש בזה :תשובה
 שסוברים פוסקים יש אז דמו להוציא שמלח בשר שלבציר

 הציר אוסר הדיחוהו שלא זמן כל ימים, כמה הזה הבשר שהה אפילושנית, ונמלח.פעם והודח, שנמלח בשר אבל מליהה, שיעור אחר המלח כחשנפסק
 ע( כלל. מצוה וסעודת מרובה הפסד מהני ולא לגבינה,הזה

 ז נ:תכות כ5י ע5 סגפ5 נ:ככר סגוטף 5יר : שאלה8ט.
 יא( הגעלה. צריך והכלי הכלי את אוסר הציר א( :תשובת

 שלח כיון לקלוף יכול הכלי כל ולקלוף לטרוח רוצה ובאםב(
 דנבלע היכי דדוקא מליחה, ע"י קליפה כדי רק בונבלע
 בסי* הרמ"א )כמ"ש קליפה. מהני לא אז חמיי ע"יבכלי
 עב(קכ"א(.

 ז חרס כ5י 5תוך סגס5 נ:כקר סגוטף 5יר : שאלה2ב.
 עג( לתוכו. ציר בנפל שבירה צריך חרס כלי :תשובה

 ז נ:כחון חרס כ5י ע5 סגס5 נ:כסר סגוטף 5יר : שאלהצא.
 בשעו4 מבחוז חרס כלי על מליחה שיעור בתוך נפל אפילו :וזשובה

 עד( מקומו. קולףהדחק
 ז ען ככ5י 6חד כנ:קוס רק ס5יר גפ5 65 06 : שאלהצב.

 ז סכ5י נ:יעוט וסו6 נ:קיס, 63יזס ידוע ו6יגו ככ5י 5יר גפ5 06 : שא5הצב. עט ודיה מקומו קולף בו וכיוצא עץ בכלי :וזשוכה
 5 ברוב בטל הכלי דמיעוט אחרונים ועוד דניאל החמודי דעת :וזשובה

 בהגעלהן דאפשר כלי הוא אם אבל בטל. דאין חולקוהיד"י
 עי( הגעלה.צריך

 ז נ:ליחס ע"י ככ5י כנ:ן דכר גכ5ע 06 : שא5ה28ר.
 עי(קליפה. מכדי יותר אוסר איי מליחה י"י בייי דברי..שמו נבלע אפילו :וזשובה

 סכ5י וגת5ח5ח כסר ע5יו סנ:ו5חיס נ:גוקכ כ5י ע5 כ5י גפ5 06 : שאלהצח.
 ז.

תשובה

 ההלכהסקור
 סי'ס-ס. מגרים פריעו( פוסקים. ועוד רמ-אא(
 רמ-א.עח(  דעת. וחוות ופלת: כרתי ש,ך,1(
 ק-ב. בסימן עיןעו( רמ-א.עא(
 מגריפ. פריוי( רעת. חוותעב(
 קייפת. מה:י חרס בכלידאפייו מ-א. אות מליחת חיכות דניאל חנ~ריעש פוסקי8 ריש ס-ט בסי, ועין רמ-א.שג(
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 )בסימן גופו המנוקב הכלי את אוסרת הלחלוחית שאין כיון :תשובה
 אמשר והטעם ; בדיעבד אחר כלי אוסר שאינו שכן כלס"ט(
 ע"( יהטפיה. ע"מ טופח במשקה שאיןכיון

 ז פרוי מ"י סגמ5ס נוסגי נעיחס מ"' סג6סר )כ)י הס : שאלהצי,
 עט( ראשון, בכלי להיות צריכה מליחה ע"י הנאסר הכיי הגעלת :תשובה

 מ5ח~" מחמת .ג6ג) כ.ן מפ)ניגן 5ח)כ סגפ) 5)י כככר נס 06 : שאלהצז,
 1 י' נו)חו" נוחנות ג6ס)6,5יגו

 מלחו מחמת נאכל לשאינו מלחו מחמת נאכל בין דמפיגינן הא ןרןשובה
 חלב לתוך שנפל נצלה שכבר בשר אבי חי, בבשר דוקאהוא

 באין קליפה צריך הבשר צוננים, שניהם ואפייו כלל, מיוח חינואפילו
 פ4 לקלפו, אפשר דאי כיון מותר והסלב ן מרובההפסד

 ז נור~כס ספסד כזס ויס 5ו:ן ח)כ )תוך סגפ) 5ו:ן וסו6 ג5)ס סככר ככר : שאלהצח,
 פא4 קליפה. צריך ואינו הדחה מהני מרובה ובהפסד צוננים בשניהם :תשובה

 גמ)ח 6יגו וסח)כ 5וגן, ח5כ 5ת~ך סגפ5 5וגן וסו6 ספ)ס ככן : שאלהצפ,
 יי ז כקעיס 'ם ככסר 6כ5כ5),

 באין כויו הבשר נאסר צונן שהוא אף בבשר בקעים יש אם :תשדלח
 בכולו בויע בקעים בו ויש רכיך שהוא דכיון מרובה,הפסד

 הטעמ דמתפשט ממש לרותח דמי ולא הסלב, כנגד ששים בו מהניולא
 הטעפ בו מתפשס כמה ירוע ואינו מתפשט בקעים בו דיש דכיוןבכולו,

 פב( ששים. מהני יא וע"כ הבקעים,מחמת

 כ5)* גח5ח 6יגו וסח)כ 15גן ח5כ 5תיך סגפ5 5וגן וסו6 סג55ס כסר ן שאלהק,
 ז מרוכס ספסד יי כוס יס 6כ5 כקעיס, יסוככסר

 בהפסד אף להקל עיון" ב"צריך הניחו ' אדם החכמת וגם הש"ך א( :תשובה
 בכולו, נאסר מרובה בהפסד דאף דאפשרמרובה,

 בקליפח, וסגי מרובה בהפסד להתיר דעת החוות דעתב(

 יי ז ק5ת מ)~ח סח5כי וגט כהעיס יס וככקר 5וגן, ח5כ 5תוך קגפ5 5וגן ~סו6 סג5)ס כסי : שאלהקא.
 קצת. נמלח הסלב אם דוקא מרובה בהפסד להתיר הרמ"א דעת א( 'תשובה

 מחמת נאכל אם אפילו קצת מלוח החלב דאם הט"ז ודעתב(
 מרובח. בהפסד אף אסורמלחו

 כקפיס, 6ין וככסר 5וגן, ח5כ )תוך סגפ5 5וגן וסו6 ס"5ס כסר י שאלהקב,
 יי י כתכ5ין סו6 מתוכ)6כ5

 או במלח או בתבלין מתובל צונו והוא הנצלה הבשר אם :תשובה
בשומין

 התלכהטקור
 וש"ך. מחבר, פ( דעת. וחוות מגדים, פרי עט( מ-א. אות מייחח הלכות דניאי אודישק
 חי/ נפקו בם' ועיע דעת. והוות רם"א, פב( אחרוגים.88(
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 מחמת נאכל שאיגו כזה בשיעור חריפים, דברים ושאר בבצלין אובשומין

 פג( בכולו. אסור מרובה, הפסד בו ואיןתבול",

 י' י מרוכס ספסדכ.ס ךס 5וגן, מ5כ 5תוך סגס5 5וגן וסו6 כתכ5ין סמתוכ5 עג55ס כסר : שאלהקג.
 קליפה. כדי רק נאסר הבשר מרובה דבהפסד פוסקים הרבה דעת א( :תשובה

 מרובה בהפסד אף עיון" ב"צריך בזה גם נשאר אדםוהחכמתב(
 בכולו.לאסור

 ססו6 16 כקעיס יס וככסר 5ונן מ5כ 5תוך סגפ5 5ונן מי כסר : שאיהקד.
 יי ? כתנ5יןמתוכ5

 רק נאסר אינו מרובה הפסד באין דאף פוסקים הרבה דעת א( :תשובה
 עיון". "צריך לאחרים וגם לעצמו להחמיר אדם החכמת ודעתב. קליפה.כדי

 ז כקעיס כו 61'ן כתכין מתוכ5 ו6יגו 5ינן מ5כ 5תוך סגס5 רותמ 55י כסר : שאיהקה.
 פד( צונן. לתוך חם כדין בקליפה יי סגי מרובה בהפסד :תשובה

 ז סמ5כ 5תוך סוקע וס55י 5ונן מ5כ 5תוך מס 55י כסר נס5 : שאלהקוי
 הס2ב זי לתוך שוקע שהצלי דאעפ"י יי פוסקים הרבה דעת א( :תשובה

 במקומו שהוא דכל חם, לתוך כצונן אינו הצלי על צףוהס2ב
 פח( בקליפה. וסגי לתוכו, שנפל הצלי ומקררגובר

 דרותח משום רותח, בצלי נטילה שמצריכים פוסקים יש אבלב(
 פ4 ראשון. מכלי חם דבשר מרותח טפי מכליעדצלי

 ז רותמ ח5כ 5מוך 5ען 55י כסר נס5 : שאלהקז,
 פו( גבר. דתתאה כולו אוסר צונן 'י והצלי רותח הסזב אם :תשובת

 ס5וגן וסכסר רותח, טרסס ככסר נגע כתכ5'1 ומשכ5 5תן 55י כסר : שאלהקח.

סו"
 ז סע5"ס סו" סרסס וסכסר סתת"ס

 הוא הצונן שהבשר ואף לעלאה, תתאה בין כלל חלוק אין בזה :תשובה
 אמרינן בתבלין, דכיוןשמתובל בכלו, הצונן הבשר גאסרהתחתון,

 פה4 שבו. התבלין מחמת בכלו הצונן הבשר בולע הטרפה הרותח שפולטדמה
 ז 6סוי "1 מכוס5 סכסר "0 : שאלהקם.

 פ( דבר. לכל צלי כמו דינם ומכושל אפוי :תשובה

 555י זס סוס "י כמכוס5, ככוס וקי"5 5עת מעת סנככס מי כסר : שאלהקי.
 בכל לצלי שוה אינו דכבוש העיטור בעל בשם הכלבו דעת א( :תשובה י ד5עי5 כך'ניסו5מכוס5
 דלעיל.הדינים

והגרע"א
א

 ההלכהמקור
 עהן 18( ארם. וחכפת דעת חוות מגרים, מרי ,1.ך, פה. פוסקים. ועוד ש"ר, פד. דעת.הוותט(

 רם-8. פט( דשל הוות פח( ופוסקים. ש-ך 19( ב-א. בשפבפ-ת
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 עיון". ב"צריך זה הניח והגרג"אב(

 כנ:13ס5 ס61 06 נ:ס6ס, ססעניר1 ה35 5ה,ך סנס5 כסנוס נסר : שאלהקיא.
 1נוותר ככיגס רק ס.י 65 ופ5ע, דכ5ע ד6ף 15 כסג6ס,61ס1ר
 1כסג6ס

 בהנאה. דמתיר נראה בהדושיו הגרע"א :תשובה

 צב.מימן
 5קדרס 0נפ5ס ח5כ טפת 16 ח5כ 50 יורס 5ת1ך סגפ5 נסר כזית : שאלהא.

 יי - . יי ז 1ר1טכ גכרס5
 אין הבשר והוציא מרתיחתה היורה נחה בלא אפילו ידירן, :תשובה

 אלא שנפל, ממה סעם בו יש אם עכו"ם אטעימת סומכיןאנו
 א( בששים. משעריןלעולם

 כ5ס סיתס וסחתיכס 0נקדלס, 3סר חתיכת ע5 ה35 טפת גפ5ס : ט1אלהב,
 ז נ:יד ניער יי651 5ר1טכ,ח1ן

 אחת שחתיכה כגון לרוטב, חוץ כלה היתה החתיכה אם א( :תשובה
 זו וחתיכה ירוטב, חוץ קצתה היתה שבקררהמהחתיכות

 נמצא - לרוטב חוץ שקצתה החתיכה על מונחת סלב טפת עליהשנפלה
 כשנפלה מיד ניער ולא - לרוטב חוץ כלה היא אבל בהקדרה, היאשהחתיכה

 יכול שהסיב ער כזה זמן המתין אלא בשר, של החתיכה על סיב שלהטפה
 עצמה בחתיכה ששים שיהיה צריך אז בשר, של בהחתיכה נבלע להיותה"
 הטפה, את לבטל מצטרפין החתיכות ושאר הרוטב ואין סלב, של הטפהנגד
 מחתיכה יוצא בלוע דאין באחרות, ולא החתיכה בזו רק נבלעה שהטפהמפני

 משם. להגגיאה צריך נאסרת, חתיכה שאותה וכיון רוטב, בלאלהתיכה
 הרוטב, לתוך זו חתיכה ונכנסה הקררה את אח"כ וניער משם נטלה לאואםב(

 זו חתיכה שהרי החתיכה, כל נגר ששים שבקדרה מה בכל שיהאצריך
 החתיכה, נגר ס' שבקררה מה בכל היה ואם ן כנגדה ששים וצריך נבלהנעשית

 שנגעו האחרות החתיכות אבל מותר, שבקדרה והשאר אסורה, החתיכהאז
 ב( מקום. נטילת צריכות שנאסרה, זובחתיכה

 מצטרפין והבשר, התבלין, הירק, המרק, : היינו שבקדרה, מהכלג(
 ג(לס'.

 י4 אסור4 הכל נבלה, שנעשית החתיכה נגד שבקדרה במה ס' איןובאםד(
שאלה

 ההלכחמקור
 מאבר.ג( פוטקים. ועוד רמ-אק
 ופוסקיפ. מהברד( וש-ךי ט-ז, מחבר,כ(

תשובה

 שאלהא.

תשובה

 טאלהב,
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 וניער 5רוטכ, ח1ן כ5ס ססי6 כסי חת'כת 55 ת5כ טפת גפ5ס : שאלהנ,

 ס5 כסחתיכס ח5כ ס5 ' סטסס סנכ5עס מידייקודס כסס16
 זכסר

 ברוטב, מהחתיכה הטפה שנאבדה עד מיד כסה או ניער אס :תשובה

 בהחתיכה יש אם דהיינו, בס'. הסלב טעם לבטל מצטרףהכל
 הכל החלב, טפת נגד ס' שבקדרה מה ובכל הסלב עלי'שנפל
 ה( שרי. נמי דסיב עלי' שנפל החתיכה ואפילושרי,

 וג'ער 5רוט3, חון כ5ס סס'6 כסר חת'כת ע5 ח35 טפת גפ5ס : שאלהד.
 וסוסר 5מע5ס, מיד סחת'כס 5ותס 5פס תח5ס,ייו6ח"כ כסס16

 " 1סכסוי
 החתיכה, קל בעין עדיין הוא הסעב שמא חיישינן בזה :הטובה

 ת כולן. ואוסדת נבלה נעשיתהחתיכה ולכ*
 גיער ע6 5רוטכ, חון כ5ס סס'6 כסר חתיכת ע5 ח5כ טפת גפ5ס ש שאלהה,

 ? כסוף 651 65י'כתח5ס כסס651

 החתיכה עליה, שנפלה סלב שי הטפה נגד החתיכה בגוף ס' אין אם :השובה
 ז( ל?סז' כחוש בין חיוק אין ובצלול,החתיכה, בכי מתפשט הנבלע האיסור הקדרה הבל דמשוסאסורה,

 651 5רוטכ, חון כ5ס ססי6 כסר חתיכת 50 ח5כ טפה גפ5ס : שאלהו,
 גנד סחתיכס כנוף ס' ו6ין כסוף, 651 כתח5ס 65 כסס" ו65כיסר
 ז סקדרס סכתוך חתיכות ס6ר ס5 דיגן מס ח5כ, ס5תטפס

 : בזה הפוסקים מחלוקתי' :חשובה
 הטפא נגד בקדדה ס' להיות ד?ריך והגרע"א הרמ"אדעתא(

 מותר. הוא שבקדדה כו; השאר ואז סעב,של
 החתיכה בזו שנגעו החתיכות דשאר מגדים והפרי הש"ךדעתב(

 נטילה.צדיכות
 כדעת לן:קל יש מרובה דבהפסד להכריע דעת החוותדעתג(

 הרמ"א. כדעת להחמיר יש מדובה הפסד ובאיןהש"ך,

 5רוטנ, חון כו5ן ססן כסר מחתיכות 6חת 50 סנפ5ס ח5כ טפת :שאלה
 ז גפ5ס חתיכס 6יוס ס5 ידוע "ו"יגו

  לנער פותר  תבף ניער שלא פי על ראף  המחבר רעת 44ועטווביי:
 לאיוה נורע שלא רכיון אימור,  כמבטלן_ הוי ולאולכסות,
- בספק. הכל נכנס  חיב, של הטפה נפלהחתיכה  

 שיטעום דמלתא עלה למיקס דאפשר דכיון הרמ"אודעתב(
 ואע"ג איסור, כמבטל הוי עצמה, בפני חתיכה כלהעכו"ם

-

דאין

 ההלכהמקור
 רעח, 1ה11ת ימ-א,י( וש-ך. ט-ז. מהבר,"(

 מגדים וטרי הרמג"ם בפי' מ-זין
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 ההלכהמג,יר
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 ט. נטילה, צריכוה החתיכה בזו שנגעו החתיכות שאר מקום ומכלה(
 :1ק5תס ס." וסחתיכס סכקדרס, ככר חתיכת מ5 ח5כ טסת גס5: : שאיהכ1.

 "65 כהח5ס גיכר 651 5רוטכ, ח,ן 1ג:קגהס סר1טכ-יכס,ך
 זכמ,ף

 : הפוסקים בין דעות חלוקי הרבה יש הדין בזה גם :תשובה
הס2ג לבטי מצטרף שבקדרה מה דכל כר"י בזה לפסוק הרש"ל בשם הש"ךדעתח(
 ס' להיות וצריך נבלה, נעשית דהחתיכה כרש"י לפסוק הט"זדעתב(

 החתיכש כל נגדבקדרה
 לבול מצטרפת אינה הסיב עלי' שנפלה דהחתיכה ופלתי הכרתידעתנ(

 ::ינה החתיכה מקום ומכל החלב, לבטל יסייע לא הרוטב וכןהסלב,
 יש' דאם אלא החתיכה, נגד בקדרה ס' להיות ש-וצרך נבלהנעשית

 מותר שבקדרה מה כל אז החתיכה, בלא לבד הס2ב נגד בקדרהששים

 הס2ב עלה שנפל עצמה והחתיכה זו, בחתיכה שנגעו במקום נטילהבכדי
 מספק,אסורה

 החתיכה מרובה בהפסד שדוקא ופלתי, הכרתי לשיטת דעת החוותודעתד(
 ס' להיות דצריך להחמיר יש מרובה הפסד בלא אבל נבלה, נעשיתאינה
 נבלה. נעשית דהחתיכה בזה דאמרינן משום החתיכה, כל נגד שבקדרהבמה

 מק5תס: סי6 יסחתיכס סכקדרס, 3כר חתיכת ע5 ח5כ טסת גפ5ס : שאלהי,
 י ?:יד כיסס 16 וג'ער 5רוטכ, ח1ן סרוטכ-'ומק5תסכתוך

 ואפילו שרי, הכל ואז בס', הח2ב טעם לבטל מצטרף הכל בזה, :חשובה
 י( שרי. נמי סלב של הטפה עלי' שנפלההחתיכה

 ז סכקדרס סרוטכ 5ת,ך ה5כ גס5 : שאיהיא.
 החתיכוח אותן אף מצטרסין הקדרה לתוך ס2ב א(אסיינפל :תשובה

 לרוטב חוץ שכולן ההתיכות ואותן לס', לרוטב חוץשמקצתן

 לרוטב חוץ שכלן החתיכות אותן אף הכל, בין ס' אין ואם 1 מצטרפיןאין
 ש( זשן. הוא דשמא מטעםנאסרין,

 לרוטב,. חוץ כלן שהן חתיכות הני בלא בקדרה ס' ליכא אם מקים ימכל(

 מותרין לרוטב חוץ שכלן העליונות החתיכות אז ס', יהא אותןוכשנצרף
 שבתוך החתיכות ואותן ן בצלי אפילו החתיכות כל מצטרפין דב?סן נפשך,ממה

 מצטרפות. העליונות אין דאז כחוש ספק משום אסורותהרוטב

 יב( אסורות. כלן החלב, לבליעת זמן היה שכבר לבסוף ניער אם ומיהוג4

 חוד כ5ס סס'6 ככר חת'כת ע5 גכיגס כמו גום יכר גפ5 06 : שאיהינ.
 51" ג'ער 5651רוטכ,

 ז כסוף ו65 כתח5ס 65 כסס
תשובח

 ההלכהמקור

 מגדים. ופרי ש-ך,ש( 9-ך.ט(
 דעח. חוותינ( וקרך. ט-1 טהבר,י(
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 חוץ שכלה החתיכה על נפל וכדומה גבינה כמו גוש איסור אם :השובה
 ואו עלי', שנתל גוש האיסור נגד הקדרה בכל ס' בעינןלרוטב

 בצלול דדוקא נטילה, אלא צריכה אינה גוש האיסור עלי' שנפלהחתיכה
 בשאר ובין בבשר-בחלב, בין הוא הדין וזה ו בכולה הקדרה הבלמבליע

 יג(איסורין.

 5רקכן חון סכ5ס כסר חת'כת ט5 נכינס כמו נוס ד3ר נפ5 : שאלהיג,
 ז כסוףוניער

 לשאר בחלב בשר בין חלוק יש אז גוש באיסור בסוף ניער אם א( :*שובד:
 ואותה החתיכה, כל נגד ס' בעינן בחלב דבבשראיסורין,
 איסורין ובשאר ו דבוק כאיסור הוי דהנטילה אסורה, כלההחתיכה

 רק אסור אין ג"כ החתיכה ומאותה נטילה, רק ס' בעינןלא
 יד( דבוק. איסור הוי לא איסורין דבשאר נטילה,כדי
 אם אבל בו, נוגע אלא האיסור כמש דבוק באינו ודוקאב(

 שפיר הוי בקדרה עמו ונתבשל בתולדתו דבוקהאיסור
 טת כלו. מבליע הקדרה הבל דעייכצלול,

 סרוטכ כתוך סמק5תס כסר חת'כת ט5 נכ'נס כמו נוס ד3ר נס5 : שאלהיר,
 ז כסוף ו65 כתח5ס 65 כמס ו65 ניטר ו65 5רוט3, חוןומו,5תס

 אינה חתיכה ואותה הגבינה, נגד הקדרה בכל ס' בעינן ב:ה ::עשובה
 המקצת בזה נטילה כדי שיעור איכא אי נטילה כדי רקאסורה
 הגבינה נגד הקדרה בכל ס' ליכא ואי ן לרוטב חוץשהוא
 טז( לזמן. כחו*4 בין בקיאין לא דאנן אסור,הכל

 סרועכ כתוך סמק5תס 3סר חתיכת ט5 נכינס כמו גוס דכר נ5) : שאלהמ:ו.
 ? כסוף וניטר 5רוטכ, חון1:וק5תס

 נבלע שיהיה להאיסור זמן שה" בכדי עד לבסוף ניער אם :חשובה
 והחתיכה החתיכה, כל נגד הקדרה בכל ס' להיות צריךבחתיכה,
 יז( בבשר-בחלב. דבוק איסור הוי ד"הנטילה" אסורה,בעצמה

 ס5 גטי5ס" ס.כדי כתוך גגט ורוטכ גטי5ס ט5ריכס חתיכס ן שאלהפז,
 זסחתיכס

 מה"כדי הטעם מוליך דהרוטב החתיכה, כל כנגד ס' בעינן בזה :רנשובה
 ואותה השאר, ואוסר וחוזר ונאסר, התחתון לחלקנטילה"
 יח( דבוק. איסור הוי ה"נטילה" דבבשר-בחלב אסורה,החתיכה

 ע45 סגפ5ס כסחתיכס 5רוטכ חון קסן 6חרות חתיכות נגטו 6מ : שאלהיו,
 1סגכינס

תשובה

 ההלכהמקור
 דעת. חוותטז( ועת. יחיית ש"ר,יג(
 שם.יז( דעת, וחוות צ-ו סי, ש-ריר(

 שפ.יח( כ-ונ סי' ח'ו-ד ביהודא, נודעטו(
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 בה"כדי האהרות ההתיכות נגעו דאם : בזה הלוק יש א(תשובה:

 גם נאסרות אז הגבינה, עלי' שנפלה ההתיכה שלנטילה"
נטילה, כדי התיכה מכל ליטול וצריכים נטילה, כדי האהרותההתיכות

 אינן אז נטילה", מה"כדי למטה נגעו האהרות ההתיכותואםב(
 דבקיאיס אמרינן דבבליעה כהוש, היה הבשר אם כללנאסרין

 בכל ס' בעינן אז זמן, הוא הבשר אם אבל לזמן, כהוש ביןאגו
 ב?נו אף להקל יש מרובה ובהפסד ; מרובה הפסד באין נאסרות כולן ס'?יכא ואי ן בבשר-בהלב דבוק איסור הוי דה"נטילה" החתיכה, כל נגדהקדרה

 יפ( נטילה". ה"כדי נגד רק ס' להיות צריךדאין
 ז לרוטכ ח,ן סתק5תס כסר חתיכת פ5 6'סור ס6ר גס5 06 : שאלהיה,

 מצטרף לרוטב חוץ היא ההתיכה כשמקצת איסורין בשאר :יןשובה
 צלול, הוא האיסור אם אפילו האיסור, לבטל שבקדרה מהכל

 8' יש ובאם מרובה, הפסד באין אפילו האיסור, נגד רק ס' בעינןולא
 כ( מותר. שבקדרה מה כל אז ההתיכה, על שגפל האיסור נגד הקדרהבכל
 מס 5ר,טכ, ח~ן סתקגתס כסר חת'כת פ5 6'סור ס6ר גס5 06 ן שאלהיפ.

 ? ס6'סיר פלי' סגס5 כע5תס סיות'כס 6ותס ס5ד'גס
 הלוק יש ה(:יסור עלי' שנפל בעצמה ההתיכה אותה יענין א4 :!תשובה

 דבאם : צלול לאיסור גוש איסור בין איסוריןבשאר
 הוא האיסור ובאם גטילה, כדי רק ההתיכה אסורה אינה גוש הואהאיסור
 בשאר גוגא בכהאי אמרינן לא לעולם אבל ; ההתיכה כל נאסרתצלול

 בבשריבחלכ כמו נבלה נעשית תהיה שההתיכה בצלול שפי,איסורין
 איסורין דבשאר דהואיל אחרות, עם בשלה או אח"כ ניער אםלעגין
 דכשמקצת דסבר הר"י על בזה סמכינן מדרבגן, הוא גבלה" געשית"חתיכה
 הקדרה לכי האיסור ונתפשט הרוטב בתוך ככלה הוי הרוטב בתוךהחתיכה
 משום היא בצלול החתיכה דאסרינן הא רק ן הכל בין ס' איכא והריבשוה,

 נח( אמרינן. לא זה גבלה, געשית  שתהא לומר אבלחומרא,
 וגם האיסור, נגד ס' רק באיכא די לעולם מיד, כסה או ניער ואםב(

 כב4 מותרת, ג"כ האיסור עלי' שנפל החתיכהאותה
 החתיכה של גטילה" בה"כדי נגעו אם בין הלוק אין בזה :תשובה י 6יסורין תס6ר גוס6'סור ע5" טנט5 כסחתיכס לרוטכ חון ססן 6חרות חת'כ,ת גגעו 06 :שאלהכ,

 מה,,כדי למטה או האיסור, עלי'שגפל
 נטילה-

 בין הלוק ואין
 גטילה" בה"כדי האחרות ההתיכות נגעו אם דאפילו כחוש, או זמן הבשראם

אצל

 ההלכהמקור
 דשן4 תוותכא( ישש ותו", מגיים פ,יט(
כג, ע,ע ו ווחוון

 ענ"
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 צריך ואין כלל, איסור אין זסן, כשהבשר ואפילו גוש, האיסור נפילתאצל
 לאסור יכול הנאסר "אין דקי"ל איסורין, בשאר הנטילה כנגד ס,להיות
 הלא איסורין ובשאר ולאסור", לשם לילך יכול עצמו שהאיסור במקוםאלא

 הנטילה; נגד ס' בעי לא ולכן נטילה, כדי אם כי אוסר אינו עצמוהאיסור
 אוסר שפיר א"כ האיסור, גוף נעשה נטילה" דה"כדי בבשר-בחלבאבל

 כג( ס'. ער בו שנוגע מהכל

 סמתיכס כס5ו ו6מ'כ ט5י', סכס5 סח5כ ממ:!ת טג6סרס מתיכס : שאלהכא.
 6מרותיד? מתיכות טססז6ת

 החתיכה כל נעשית עלי' שנפל הסלכ מחמת נאסרת כשהחתיכה :תטובה
 צריך אחרות חתיכות עם הואת החתיכה בשלו אם ולכןנבלה,

 ישליכוה, האיסור חתיכת את מכירים ואם ן החתיכה כל נגד ששיםלהיות
 מכירה4 אינו ואם ; האיסור חתיכת נגר ס' כשיש מותרות האחרותזהחתיכות

 כד( ברוב. בטל ביבש יבש רקי"ל ושרי, ברוב בטלה האיסור חתיכתאו

 סחתיכס כס15 61ח"כ ט5י', סגס5 סח5כ מחמת סנ6סרס חתיכס שאלה:בב.
 מת'כס סי6 סמ5כ טל" סגס5 ממרות,ייוסמתיכס מתיכות טססז6ת
 זי ז 5סתככדסר6ויס

 מבשר-בחלב, שנאסרה האיסור חתיכת את מכיר אינו אם א( :וזשובה
 ס' יש אם מותר חרוטב אז להתכבד, הראויה חתיכהוהיא

 אסורות, החתיכות, שאר וכל האיסור, חתיכת נגד שבקדרהצמה
 ולכן בשול, ע"י עצמו מחמת איסור אם כי בלוע איסור נקרא אינובס:ב דבשר-

 נ"( באלף. אפילו בטלה ואינה להתכבד" הראויה "חתיכה רין בהדנין
 מותרת להתכבד ראויה שאינה החתיכות משאר חתיכה דכל ודאי הא ומיהוב(

 כו( נפשך.ממה

 כתכסגס ו65 חתס, ו0'6 ט5" סגס5 סח5כ מח:!ת סג6סרס חת'כס י שאלהכב,
 06 חמס, כסו כסר כחת'כת רקייסגגטס 6חרות, חת'כותטם
 בלא בחם חם כשר בשר בחתיכת שנגעה בשר-בסלב חתיכת :וזשובה י גכ5ס גטעית דחת'כס 6:!ריגן כזסגס

 כאיסור אותה ורנין בכחוש, לדידן אף אוסרת אינהרוטב,
 ני( עצמו. מחמת כאיסור ולאבלוע

 06 ססיס, טד 6וסרת כסר ט5 סגפ5ס ח5כ דטסת ד6:!ריגן ס6 : שאלהכד,
 ס61 כזס סס6'סור וט~ף חיס 5כסר כסרייכס:!ס כין כזס ח5וקיס
 ז :,דרנגןרק

תשובה
--- -  

 ההלכהמקור
 מגדימ. 8הכו( פוסקים. ועוד דעת חוותגג(
 מגדהש ופרי ט-ז,כו( מגדיס ופרי ש"ך, מהבר,כד(
 ק-א, בס" ועיין מ:דים. ופרי ש-ו מחבר,גח(
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 ששיפ עד אוסרת ח:ב דטפת דהז: שכתבו מהקדמונים יש א( :תשובה

 ועוף, חיה בשר על נפלה אם אבל בהמר, בבשר דוקאהוא
 בהחתיכה, ס' שיהא בעינן לו: מדרבנן, רק הוא דהאיסורכיון
 יח( ברוב. בטלאלא

 באיסור וגם דינא, להאי דלית(1 סבירי פוסקים רובאבלב(
 כט( ששים, להיות צריךדרבנן

 5סתככך, ר6וי וה61 סת?רוכות 65חך רק מתהל 6.גו ס6.מוי 06 : שאלהנה.
 65 כ56ף ו6פי5ו 5סהככך" סרהו.ס .דהת.כס ך.ן כזס דגיןהם
 ? כט5יה.'

 אם אפילו התערובות, לאחר רק מתחיל אינו האיסור אם :תשובה
 היה דהאיסור היכא דדוקא ברוב, בטל נמי להתכבד, ראויהוא

 אז התערובות, לאחר רק מאיסור נודע שלא אלאמקודם,
 ל( בטל.לא

 כדי סמתיכס וג6סרס 15גן ככי התיכת פ5 סגפ5ס המס גכ'גס : שאלהכו.
 וס.6 גכרת, 61.גס חהיכות 5כ"ך סמת'גס 16הס גפ5ס 61ח"כק5.פס,
 5סתככך" סר16יס ד.התיכס ך.ן כזס דג.ן 06 5סתככד, סר16.סהת.כס
 1 כ56ף 6פי5ו כט5ס הה"ס65

 הראויה חתיכה היא אפילו הזאת, החתיכה נגד ס' שיש כל :תשובה
 ראויה היתה לא התערובות דקודם מאחר ברוב, בטלהלהתכבד,

 נאסרה התערובות לאחר רק להתכבד, ראויה היתה לא דקליפהיהתכבד,
 ומשום התערובות, לאחר רק האיסור מתחיל ולא דבוק, איסור מכחהחתיכה

 לא( בטלה.הכי

 ן גכ5ס" גטסית .הה.כס 6מריגן 6'סורין כס6ר גס 06 : שאלהכז.
 אלא נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן דלא המחבר דעת א( :ועשובה

 איסורין. בשאר ולאבחלב בבשר-
 המנהג וכן נבלה", נעשית "חתיכה האיסורין בכל דאמרינן הרמ"אדעתב(

 לשנות. ואיןפשוט
 מן לא נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן איסורין דבשאר וש"ך הט"זדעתג(

 לאינו איסור נפל אם כגון בספקן. להקל מינה ונפקא ; מדרבנן רקהתורה
 דרבנן, ספקא הוי החתיכה, נגד ס' הוי אי ידעינן ולא ונשפך,מינו

ולקולא.
 אמרינך איסורין בשאר דגם איגר, עקיבא רבי והגאון ופלתי, הכרתיודעתד(

 יב(. מדאורייתא. נבלה" נעשית"חתיכה
שאלח

 התלכהמקור
 ס-ט. סי' מגדים פרייא( חג-א. נשם ב-יסק
 ליא. דף הרועים ייקוט ע.יןיב( חדש. פריגס(
 ק-ב. ובסי, סיט ס" מגדים פרי-(
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 ז גכ5ס" גטס.ת *חתיכס 6:וריגן דרכ:ן כ"יסור גס "ס : טאיה:ח.
 "חתיכח אמרינן לא דדבנן דבאיסור חדש הפרי דעת א(תשובה:

 נבלה",נעשית
 מרובה בהטסד ואפילו להקל, דחלילה מגדים הפרי ודעתב(

 להקנ לצדדאין
 ספק5 3זס 6מר.גן 06 סר6סין, 6יסור גגד ס' רס ,חר5תכסי5 גפ5 ו6ק"כ וג6סר, ס' סי' 06 וססק נויגו 65.גו ס:55 0.6ור : שאלה.בט.

 ז עקע6דרכגן
 הספק דאין כיון להקל דרבנן ספקא אומרים אין גונא בכהאי :תשובה

 לתבשיל דנפל הוא ודאי ואח"כ תורה, בשל תחלה אלאבדרבנן,
 ו סחתיכס גגד ס' יס 06 ידוטו6יגו ס6יסורע גגך ס' ויס 5תכסע, וגפ5ס 6'סור כוית נס סי0 חשכס : שאלה-י. יג( מקילינן, לא דא ובכגוןאחר,

 יי( לקולא,בספקו הולכין מדרבנן, נבלה נעשית חתיכה איסורין דבשאר כיון :תשובה
 י ז כלייסחתיכס גגד ס' סיס 06 ידועו6יגו וס5קוס, 5תכסיל וגפלס וג6סרס, מחלכ טעס סק53ס 3סר חתיכת : טאלה,יא.

 חתיכה דבבשר-בסלב ולחומרא, דאורייתא דספקא אמרינן בזה :תשובה
 יה( החתיכה, כל נגד ס'להיות צריך מ"מ הס?ב, נגד ס' שיש ואף התורה, מן נבלהנעשית

 ז ג53ס" געסית*חתיכס 6מריגן כזס נס 05 גדר, מחמת 5ו ס6סור דכר 5תכס.ל גפל : שאלהלב.
 חתיכה כן גם אמרינן לתבשיל, ונפל נדר מחמת לו האסור דבר :תשובה

 לק. נבלה.נעשית
 גכ5ס" געסיתסס.חת'כס כוס גס 6מריגן 06 סי', וח5כ חלכ סזית גגד ס' מקוס סחת'כס,י'ומכ5 גגךס' ס" 06 ידוע ו6יגו מיגס-"וגססך ס6ינס 6חרת לקדרס וגפ5סח5כ 3ס גכלע ו6ח"כ דס 15 חלכ כזית מכלעס מחמת סג"סרס חתיכס : שאלה,לג

 מד6וריית"
 ג-כ ג6סרס 061 מ6יסוריידס, תמלס לג"סרס ח5כ מ".סור תח5ס ג6סרסכין ה5וק 6יוס יס ו6ס ן 63יםור..ץ3סר"3חלכ כמו
 ז 331סו5 כסג"ס..יסחתיכס

 נבלה* נעשית "חתיכה לומר שייך דלא הש"ך לדעת אפילו א( :וזשובה
ק אבי מדרבנן, הוא שבשלו )ודם דם איסור מחמת שנאסרה או סלבמאיסור מקודם נאסרה החתיכה אם חלוק אין דידן בנדון מקום מכל אחר,איסור ע"י אחת פעם כבר החתיכה שנאסרה היכאבבשר-בס?ב

 ההלכהמקור
 שם.יח( 1-ד. סי' ממים פרי,יג(
 מגדים מריל1( בפתיחתו. מגדים סדי'יד(
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 נבלה נעשית דהחתיכה ואמרינן שרי( להודא האי והוי מותר, התורהמן

 י'( ובבשול. בהנאה ואסורה שבלעה מהחלב אח"כמד(:ורייתא
 ובבשול. בהנ(:ה ג"כ אסורה מחיב, שנאסרה נבלה חתיכת ואףב(
 ס5גומס כסת וס:וו ססו6 מסכ5ק ו)קחו נוכגס )חם סכח )ככוך 6פו : שאלהלד:

 מסגס ס)חס כ) 6כ)ו ככקר סכה וכ.,ס ח)ס, )קחו 1)6כקדןס
 ספת עס סגחכס)ו וסרוטכ סככר "ס כ' גס6ר .65 ככקדרס, ס5גונוס ססחונס

 ו גכ)ס גטססס ס5גומס דס:ח 6מריגן כ,ס נס 6סס5גוו:ס,
 ער קצת להניח יכולים היו הצנומה מהפת קצת נשאר הי' אם :השובה

 ובנרון ; מפריש ואח"כ אוכל לארץ הוץ רחלת שבו:,לאחר
 מרובה בהפסר להתיר יש הכי אפילו הצנומה מהפת כלל נשאר רלאדירן

 הצנומה שהפת רבשעה כיון נבלה, נעשתה לא הצנומה רפת שבת,ולכבור
 ולאחר ממנה, להפריש יכול רהיה עלי' איסור ?ם היה לא בעולםהיתה
 הי' בצק המעט ונגר והרוטב, בהבשר טעמה נשאר הצנומה הפתשאכלו

 יח( ס'. והרוטבבהבשר
 כמקוס גס נודרכגן גכ)ס" גטסיח ,חתיכס 6'סורין כס6ר 6מריגן 06 : שאלהלה.

 656 )רוטכ, חון כ)ס סיחס 65 ס6'ס,ר על" סגפ5ססחחיכס
 ז סרוטכ חוך סיחססק5חס

 רוקא מררבנן נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן איסורין בשאר :וזשובה
 בעור האיסור עלי' ונפל לרוטב חוץ כלה היתהכשהחתיכה

 אח"כ שנפלה או כיסה, או ניער בהחתיכה האיסור שנבלע ואחר חמה,שהיא
 "חתיכה אמרינן לא הרוטב תוך היתה החתיכה מקצת אם אבל 1 אחרלתבשיל
 החתיכה' אותה רק האיסור, לבטל שבקררה מה כל ומצטרף נבלה"נעשית

 יס( לאסור. יש האיסור עלי'שנפל
 65 וסחחיכס סיחר, כחחיכח דכוק 6'סורין מס6ר ס6.סור 06 שאלה:לה

 גכ5ס* געסית *חחיגס כוס 6מריגן 06 5רוטכ, חון ג5ססיחס
 זמדרכגן

 כלה היא החתיכה אפילו היתר, בחתיכת רבוק האיסור אם :חשובה
 וצריך' מררבנן, נבלה" נעשית "חתיכה ג"כ אמרינן הרוטב,בתוך
 מ( החתיכה. כל נגר ס'להיות

 דכוק סו6 06 כין 6יטורין, כס6ר דכוק כ6'סור ח)וק ים 06 : שאלהלו.
 5כו6 יגע ססרוטכ דכוק וכיו 5סס, 5כו6 יגו5 סרתכ ס6'ןכוס
 ן ס5דדין ככ)5סס

 רמשום הוא א, טעם : טעמים ב' יש ראסור רבוק באיסור א( :וזשובה
 הב' וטעם יותר, לבלוע ממהר הוא רבוק הואשהאיסור

הוא

 ההלכהמקור
 דעת. וחוות מגדים, שש ש-ר, רמ-איט( מג;יב. שייי,(
 רמ-א.מ( 44שא(
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 נעסית ד"חתיכה כיון לחוש אין ולזה רוטב, בלא לבדו נשאר שמא רקחשש כאן ואין לבלוע, דממהר החשש שייך אין דאז הצדדין, בכל לשם לבואיכול הדוטב אם אבל החתיכה, כל נגד ס' להיות וצריך נבלה נעשיתהחתיכה ולכן לרוטב, חוץ אחת פעם עלה ושמא לבלוע שממהר חששות ב'לחשוש שייך לשם לבוא יכול הרוטב שאין בדבוק דוקא ולכן ן נגדה ס' עדהשאר ואוסרת עוד, הותרה לא ומשהחזירה נבלה, ונעשיו: לקדרה חוץ רותחתשהיתה בשעה החתיכה הוציא אחת פעם דשמא חיישינן דבוק שהאיסור דמשוםהוא
 מא( מדרבנן. רק הוי לא איסורין בשארנבלה"

 זה וגם לצדר, יש מרובה בהפסד רק ולכן בדאורייתא, רק בדרבנןהספק דאין כיון ררבנן, ספק חתיכות שאר לענין הוי לא הלכךראורייתא, ספק רהוי משום אסורה עצמה דהחתיכה דכיון רסברי פוסקיםוישב(
 מב( עיון.צריך

 ד3וק. סו6 06 3ין 6יסורין 3ק5ר דכוק 63יסור חלוק יס 6ט שאלה:לה,
 ז מחולוס ד3וק 5ין 6ונ!חולדס

 דבוק שהאיסור משום לא צדדין מכל לבא יכול הרוטב אין אם אבלדבוק, איסור מקרי אז אחת, חתיכה כמו דהוי בחתיכה הדבוקס~ב כגון בתולדה דבוק ה::יסור אם דדוקא דעת החוות דעת א( :תשובה
 דאסורה ודאי עצמה החתיכה לענין אבל החתיכות, שאר לעגין רק )וזהודבוק. איסור מקרי לא אז בו, וכיוצא במלוי הוא שהאיסור משום אלאבתולדה,

 מג( לרוטב(. חוץ אחת פעם עלה דשמאמהחשש
 בתולדה רבוק האיסור שאין דאף ודעת, טעם והטוב אדם, הו:כמתודעתב(

 רבוק. איסור ג"כהוי
 16 ססרן גנד ס' ט5מו 3דג ס" ול6 ט:!6, רג 5ו סרןמגחכקל ל6חר 3נ!טיו וגת55 דניס, סל חחיכות טוד טם סגחככל טסור דג : שאלהלנו.

 ז ט:!6סרנ
 אחת: פעם שמא וחיישינן דבוק" ד"איסור הדין דנין ג"כ בזה :תשובה

 ומשהחזירו נבלה, ונעשה לקדרה, חוץ רותח כשהי' הדג אתהוציאו אהת פעם שמ(: או הערוי, בסוף ברוטב לבדו הדגנשאר
 הדג כל כנגד החתיכות בשאר ס, להיות צריך ולכן עוד, הותר לאאותו

 מי(הטהור.
 ס6ך טס כך וגתכסל סדג 3ר6ס סגת65 מין סת'גת 16 סרן : שאלהם.

 זדגיס
תשובה

 ההלכהמקור
 בישיח. העדש דעת גמ נראח ובןמג( ט-ו.פא(
 כ.ת. סי'חיו-ד עמ חנשאי חנהגת בסדר מגדים שימב(

 אי"וע בשם טוומד( ל"ח. נן סדר או-ח על גאו"החשואל
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 נעשית "חתיכה אמרינן ולא דגוק, איסור מקרי לאהצדדים מכי לשם לגא יכולים שהמים גמקום מונח דאם הט"ז דעת א( :תשובה

 ס'. ליכא אם לאסור אין שגקדרה והשארנגלה",
 הדגים כל שיערה רק מהני לא זה דאמנם אדם החכמתדעתג(

 אף א"כ לגד, הראש גכף לקח אם אגל אחת, גפעםוהרוטג
 לגד. גואש ס' צריך עכ"פ דגוק, נקראשלא

 מונח שהשרץ החתיכה אותה דעכ"פ מגדים הפריודעתג(
 מרוגה גהפסד לצדד יש שגקדרה והשאר לאסור, ישגתוכה
 עיון". ג"צריך והניחלהקל,

 י6ורימם6 כ6'סור כין יכוק" י64'סור י'ן 6'סורין כס6ר דג'ן 06 : שאלהמא.
 ז דרכגן כ6'סורוכין

 דגוק דאיסור דין דנין דאורייתא גאיסור דדוקא הט"י דעת א( :תשובה
 איסורין.גשאר

 דאיסור דין דנין דרגנן גאיסור דאפילו דעת החוותורעתג(
דגוק.

 י6ורייה6 6'סור כין יכוק 6'סור 5עג'ן 6יסורין כס6ר חלוק ים 06 : שאלהמב,
 ז דרכגן61.סור

 פעם עלה דשמא ונטילה ס' צריך תורה גאיסור דגוק איסור :תשובה
 דרגנן גאיסור אגל 1 רוטג גלא גחם חם והוי לרוטג חוץאחת
 מק לחוד. ס' אלא להיות צריךאין

 5הכסי5 סחהיכס 6והס גסלס ו6ח"כ 5וגן, 5ח5כ סגס5ס כסר חת'כה : שאלה מנ,,
 ז דכיק דת'סור כזסי'ד'ן דנין 06 כסר,ט5

 מתחלק לרוטג גאה שהחתיכה מיד כי דגוק איסור הוי לא יה :תשובה
 געודה לגדה החתיכה מגגיה אם ואפילו הקדרה, לכל הסלגטעם

 מק תאסר. לא ג"כרותחת,
 ז כגגדו ס' סיס 06 דכוק כ6'סור ספק יס 06 שאלה:מר,

 גו, וכיוצא שנשפך כגון ס', כאן יש אם דגוק גאיסור ספק א(תשובה:
 דאיסור דין דנין איסור גודאי דדוקא ולהתיר, לסמוךיש

 טרפה. גספק הדין דהוא ואפשר ; גספק לא אבלדגוק,
 גשאר להתיר יש גנשפך נגלה" נעשית "חתיכה לעניןוכןג(

 מ(.איסורין.
 ד6'סור י'ן כ1ס דג'ן 06 5עה, מעה כ5וגן ח5כ עס כקר גככס : יסאלהבוה,

 זדכיק
 פח4 דגוק. איסור אמרינן גכגוש דגם דסוגרים פוסקים יש א( :ונשובה

אבל

 ההלכהמקור
 אים. חכמתמז( ש-ה. בשם מגיים פיימח(
 ס-ס בסימו מגדים ומץ יעקב מנחתמח( מגדים. 1פיי ט-,,:מו(
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 דבוק דאיסור דין דנין איל דידן שבנידון אומרים יש אבל:(

 לרוטב, חוץ אהת פעם החתיכה היתה שמא בזה חיישינןדלא
 לעת מעת דבעי כבוש הוי לא לרוטב חיץ אחת פעם היתהדאם

 בצונן, שייך לא נמי דבוק הוא כשהאיסור לבלוע דממהר ב' וטעם ;בצרוף
 מט( ברותח.רק

 5דו חכ5 חקיסן כטכ5ק גכיגס כ) כ)כיכות ככר הת.גת גמ5"ס : וטאלהסו,
 ? דכוק ד6יסור ד.ן דנ.ן כזס גס6ס

 הבשר לפליטת אפשר דאי דבוק איסור דהוי לומר יש בזה :תטובה
 הבצק כן ואם צר, מכל מקיפו שהבצק מחמת להגבינהלהכנס
 נ( ונאסרה. הבשר, מחתיכת הטעם תחלהמקבל

 ? גכ5ס גטס.ה ,חתיכס כזס 5תריגן 06 6חך, כסיתרסכל גתטרכ כן ו,חר 6יסורין, כס,י 5וגן, לח כס.תר 5יגן לח 6.סור כתערנ : שואיהנ(ז,
 בהיתר לח איסור נתערב דאם והר"ן, הרשב"א, המרדכי, דעת א( :וששובה

 שהיו רק בשול כדרך שלא היתר, ברוטב איסור רוטב כגוןלח,
 לא היתר, של אחר ברוטב התערובות נתערבה ואח"כצוננים,
 נגר רק ס' להיות צריך ואין נכלה", נעשית "חתיכה בזהאמרינן
 , נבלה. נעשית לא ולכן בהחתיכה, חשיבות שוםאין בלח דבלח משום המרדכי טעם ב( ההיתר. בכל נתערבדהאיסור משום הראב"ד טעם א( : טעמים שני בזה ויש ן שנפלהאיסור

 כל נגד ס' וצריך נבלהן נעשית "חתיכה אמרינןבמינו במין אפילו מרובה הפסד דבאין לחלק הרמ"א דעתב(
 נבלה' נעשית "חתיכה אומרים אין מרובה ובהפסר ;הרוטב
 נא( מינו. בשאינואפ"
 כסיתך סכ5 גתטרכ ו6ח'כ כסו5, דרך )ח כס.תר 5ח 6.סור נתערכ שאלה:צמח. מרובה. הפסד באין אפי, בשול דרך בשלא להקל הט"ז ורעתג(

 51קר
 הרוטב. כל נגד ס' וצריך מרובה, בהפסד אפילו נבילה"נעשית "חתיכה אמרינן בשול ררך נתערבו דאם בזה הט"ז דעת א( :תשובה

 "חתיכה אמרינן לא בשול דרך נתערבו דאפילו הש"ךדעתב(
 נב( נבלה".נעשית

 מרובה דבהפסד נראה מ"ט( ס" )חיו"ד ביהודא הנודע דעתג(
 בשול. בדרך בתערבו אם אפילו להקל לצרדאפשר

שאלה

 ההלכהמקור
 סררינ( "ז. סיק קי-א סימן בש-ך עיץנא( הטגן. טור ותשוגוה יהתא ישט(

 עם הנשאי
 מבע? השושי

 הש-
 4ו-ח. עיסגריס דעהש בהוות עיינ אגי ה9-ך, בשם מגרים פריגק
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 )6 מרוכס כספסד 6'סורין כס6ר 5וגג'ם כ)ח דנ)ח ד5תיען ס6 : שאלהמט,

 גחטרכ 06 כין כוס ח5וק 'ס 06 גכלס", גטכיח .חחיכס6מריגן
 ז 6'סור רוכ סיס 06 6ו סיהר, כרוכ 6יסורמטט

 מרובה בהפסד נבלה נעשה לא איסורין בשאר בלח דלח הא :תשובה
 היה אם אבל היתר, ברוב איסור מעט שנתערב דוקאהוא
 *חתיכה מרובה בהפסד בלח בלח אפי' אמריגן איסוררוב

 ננ( נבלה".נעשית

 דרך- זס סוי 06 סיתר, טס ככ15 61ח"כ דס, מטט טס ככר גככס : שאלהנ,
 זכסע

 פ' וצריך בשול, דרך דהוי דבוק" ד"איסור דין דנין בזה :תשובה
 אחרות, בחתיכות אח"כ נכבש אם משא"כ החתיכה, כלנגד
 יי( אסורה. החתיכה ואותה דם, המעט נגד אלא ס' צריךאין

 )מסקס, כגטס'ת טר 6והס סמחס ו6ח'כ 6'סור, סכ)טס חחיכס : שאלהנא.
 נעשית ואי מרדכי*, )כטעם להחתיכה, חשיבות הי'האיסור בליעת~ דבשעת דכיון נבלה", נעשית "חתיכה אמרינן בזה :תשובה י גכ)ס' גטס'ת *חח'כס כזס 6מר'גן 06 כ)ח,וגחטרכס
 איסורה,. מיד* יצאה לא אח"כ שנתמחה אף ולכןנבלה,
 נח( החתיכה. כל נגד ס'ובעינן

 ד)ח ד'ן כזס דגין 06 כו, וכיו65 גמוחיס )קטג'וח קגפ) 6יסור : שאלהנב,
 זכלח

 דיך בהם ודנין לח, מקרי נמוחים שזופים או נמוחים קטניות :תשובה
 ני( בלח.דלח

 )ח כדכר )6 גתטרכ ו6ח"כ סיתר, כרוטכ סגתטרכ 6יסור רוטכ : שאלהנ2.
 ז יכס כדכר 06כ'

 אמרינן יא מרובה בהפסד איסורין בשאר בלח דבלח הא :חשובה
 להיתר אח"כ שנתערב בין חלוק אין נבלה" נעשית"חתיכה

 האחרון, ההיתר עם יפה ונבלל נמחה שהאיסור כל אלא יבש, יהיתר אולח
-  נעשית "חתיכה אמרינן לא מרובה בהפסד - גוש, הוא האיסור אםואפייו 

 ני( האיסור. כנגד אלא ס' צריך ואיןנבלה",
 ככ1)1, כדרך ס)6 כ)ח )ח סזסו ח)כ טס מכסר רוטכ גתטרכ : שאלהנר.

 ז גנ)ס* גטסית *חת'כס כזס 6סיי6מריגן כסיתר, גחטרכ51ח"כ
 אח"כ שנתערב בלח בלח אף בסןב דבשר הש"ך דעת א4 :תשובה

בהיתר

 ההלכתמקור
 שפ. מגדים פרינו( אחרונימ. יעוד חבושם שונתנ:ן
 4יצ4 מנדים פר'נ,( מ,דים. פרינד(
 כצן, דעת והדות צ"ט, טימן פגדים ח-ינן(
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 התורה, מן נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן בשול, ררך שלא אפילובהייהר

 בבשר-בחלב רגם להקל, הגרע"א דעת נראה וכן יעקב המנחת דעתב(
 "חתיכה אמרינן דלא טרובה בהפסר מקילין בשול ררך שלא בלחבלח

 נבלה".נעשית
 ו6ח"כ מדרכגן, רק 6סור ססו6 כח5כ סגתמרכ מוף כסר 50 5יר :שאלהנה.

 1 גכלס* גמסית ,חת'כס כזס 6מריגן 06 כסיהר,גתטרכ
 בחיב בהמה בשר של ציר או כבוש, או בסלב עוף בבשר גם :תשובה

 בההיתר ס' שצריך בלח בלח להחמיר יש מררבנןשהמה
 נח( מרובה. בהפסר אפילו התערובות כל נגרהאחרק

 כססיתר ס" ו65 כמו5 דיך ס65 יכס כסיתר 'כס 6'סור גתמרכ : שאלהנ1.
 50 6חרות כחת'כות סחתיכות גתמרכו ו6ח"כ ס6'סור, כגגדרוכ

 ז גכ5ס* גממית ,חת'כס כזס 6מריגן 06סיתר,
 הרין אז יחד, בשול דרך שלח ביבש יבש נתערב אם א( :תטוובה

 בההיתר רוב תחיה ה" לח אם אבל ן ברוב האיסוררבטל
 של אחרות בחתיכות וההיתר האיסור של האלה החתיכות נתערבוואח"כ
 רוב אח"כ להיות צריך ואין נבלה/ נעשית "חתיכה אמרינן לא אזהיתר,

 האסורה, החתיכה נגד רק הראשונה, התערובות כלנגר
 כן. הרין בבשר-בחלב ואפילוב(
 כן נתערב כאילו חוי חיתר, עור הראשונה התערובות אחר נתוסף ואםג(

 נט(בתחלה.
 סחתיכות גתמרכו ו6ח"כ יכס, סיתר מס 'חד סגתכ;ל יכס 6יסור : וסאלהנן,

 גמכ.ת *חת.כס כזס 6מריגן 06 סיתר, ס5 6חרותכחת'גות
 זגכ5ס"

 "חתיכה אמרינן היבש ההיתר עם היבש האיסור יחר נתבשלו אם :השובה
 אם הראשונה התערובות כל נגר ס' ובעינן נבלה",נעשית
 ס( היתר. של אחרות בחתיכות אח"כנתערבו

 זית'ס כס' יכס סיתר כ0ר גזית מס 'כס גכ5ס כסר גזית גתנס5 : שאלהנח.
 מוך גס5 ו6ח"כ גכ5ס, ס5 סו6 כסר כזית 6'זס ג'גר ו65רוטכ,
 1 גכ5ס' גמסית ,חתיכס כזס גס 6מריגן 06 סיתר, ככרגז'ת

 בס' יבש היתר בשר כזית עם יבש נבלה כזית נתבשל אם :וזשובה
 חר כרין אסור והבשר מותר רהרוטב קי"ל אז רוטב,זיתים

 מותרות החתיכות גם היתר, של בשר זית עור אח"כ נפל ובאם ביבש,בחד
 סא(בשול. ע" אף נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן לא זה ובאופן בתרי, חרדבטלה

 .שאלה

 ההלכהמקור
 ס-1.ס( פ-ג סימן מגדים סרי=(
 מגדים. פריסא( וס-ו. רמ-א,גטו
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 ו6ח'כ סתויס, מן גנלס וגע:תס :וחלכ כנ5סרת נכך מת'כת : שאלהנם,

 סל 6חרזת חתיכזת נ' מס ניכם סז5ה'יינס סחהיכסגתערנס
 ?סיתר

 ובתנאי מדרבנן, ברוב אח"כ בטלה נבלה שנעשתה החתיכהתשובה:
 שהחתיכה וגם החלב, נגד החתיכות בכל ס' פנים כל עלשיהיה
 סב( להתכבד. ראויה תהיה לאהנאסרת

 ? ננעיחס גנלס' געסית ,חתיכס 5מריגן 05 : שאיהס,
 ס' ואין איסור של חתיכה עם היתר של חתיכות נמלחו אם :תשובה

 של חתיכות בין מאלו אחת חתיכה נפלה ואח"כ האיסור,נגד
 לעני או מרובה הפסר יש אם נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן לאהיתר,
 אם יודע דמי אסורה, וראי איסור של החתיכה אותה ומיהו 1 חשובבדבר

 סג( האיסור.נסחט

 ז לסנ:ן כחיס נין גנלס" געסית ,חתיכס למגין נמליחס חלוק יס 05 : שאלהסא.
 דאף'.בשסן ל?שן, כחוש בין במליחה חלוק דאין הש"ך רעת א( :תשובה

 נבלה". נעשית "חתיכה אמרינןלא
 "חתיכה אמרינן מרובה בהפסר אף דבשסן המהרש"קודעתב(

 אף להתיר יש קצת בכחוש מיהו 1 במליחה נבלה"נעשית
 החתיכה.אותה

 גתנסלס 51ח"כ 5יסור, סל חתיכס עס סיתר סל חתיכות ג:ולחו 05 : שאלהסב.
 ,חתיכס 5מריגן ל5 כזס גס 05 סחתיכות, ס5ר עס סז5תסחתיכס
 ז גנלס"געסית

 היכא רוקא הוא נבלה" נעשית "חתיכה אמרינן לא דבמליחה הא :תשובה
 אח"כ נתבשלה אם אבל מליחה, ע"י רק נאסרהשהחתיכה
 סד( החתיכה. כל נגד ס'צריכים

 געסית ,חתיכס נזס 6:וריגן 05 נ:וליחס, נסר על חלנ גפל 05 : שאלהסג,
 יי ?גנלס"

 בשר ע"י במליחה שנאסרה בשר דחתיכת מגדים הפרי דעת א( :ר:שובה
 אוסרת, לתערובות, אח"כ נפלה ואם נבלה, נעשיתבחןב
 מרובה. בהפסד אפילו "חתיכה כל נגד ס' להיותוצריך

 כן גם מליחה ע"י בחלב בבשר דאפילו אדם החכמתודעתב(
 נבלה", נעשית "חתיכה מרובה בהפסד אמרינןלא

 ויס חתיכית, עוד עס יחד סגמלחס 5יסיר נס סדנוק נסר חתיגת : שאלהסד.
 ד54יסור דין כזס דגין 05 ס5יסור, גנד סנקדרס מס נכלס'

 זדנוק"
תשובה

 ההלכהמקור
 מרבבוע ודגוי העדע-א, מגוים 8הסד( מגדים, פריסב(
 והגרע-א. מגוים, ופרי שיך,יג(



 צב מימן בחלב בשרהיכותכררש
 77 5מ דהכחבהי

 נמלחה לא האיסור בה שדבוק שהחתיכה בוד(:י ידעינן אם א( :השובה
 דליכא החתיכות, שאר עם מונחת כשהיתה רק עצמהבפני

 כנגד ס' ויש לבלוע, זממהר והוא דבוק, איסור של אחד טעם אלאבזה
 ; להתיד יש שבת לצורך או חשוב בדבר לעני או מרובה בהפסד אזהאיסור,

 מותרת. בה דבוק שהאיסוד החתיכה אותהואפילו
 אותה אסודה עצמה בפני או החתיכות שאר עם נמלחה אם ידוע אינוובאםב(

 ס"( מרובה. בהפסד אפילוהחתיכה

 גגלס'. גפסית *חתיכס כמססו סג5סר כדכר רכ 5מריגן 05 : שאלהסהי
 בשאר נבלה" נעשית "חתיכה דס"ל למאן דאפילו הטור דעתתשובה:

 אבל טעם, נתינת ע"י החתיכה כשנאסרה דוקא זהואיסורין
 נעשית לא במשהו אוסד במינו מין רס"ל למאן כגון משהו ע"יכשנאטרה
 שנאסרה החתיכה נגד ס' א"צ זו לסברא הרשב"א רעת ולפי ; נבלה"חתיכה
 אוסר במינו מין סי"ל יא דאנז בזה מינה נפקא אין וידידן' 1במשהו

במשהו.
 ונפלה בפסח חמז במשהו שנאסרה דחתיכה היא הט"ז דעת א( :תשובה י 5חרוה לחתיכות וגסלס כססח, חמן כ:!:כי כג5סרס נסי חתיכת : שאיהכו.

 במשהו, האחרות החתיכות את אוסרת איננה אחרותלחתיכות
 אפילו לחוץ לצאת הראשון במשהו כח ש:1.ן משום אמרינן, לא משהו"ו"תרי
 מגרים( הפרי דעת )לפי מ"מ המשהו, נגד ס' שאין אף ולכן רוטב,ע"י

 ואם באיסורה, נשארת במשהו שנאסרה והחתיכה מותרות, האחרותהחתיכות
 בפסח ביבש יבש כדין אסורות החתיכות כל מכירה, אינו ובאם זורקה,מכידה
 באיסור אמנם ; מותד האחרות החתיכות כל של ורוטב ברוב, בטלהשאינה

 ואוסר נביה נעשה דהמשהו ודאי לח, בהיתר עוד ונתערב במשהו שנאסרלח
 בדבר במשהו נבלע הלח כשאיסור דבשימא היא, והסברא השני, ההיתרגם
 שהמשהו בהכרח בלח בלח אבל משם, יוצא אינו דהמשהו אמרינן שפירגוש
 במשהו, שנאסר בלח לח אפילו אלא עוד ולא ן השני בהלח גם מתערבהוה

 בעצמו נכנס שהמשהו מפני המשהו, אוסר ג"כ גוש, דבר עם בשלוואח"כ
 הראשונה התערובות כל נגר ס' צריך ולכן עמו, כשנתבשל הגושלהדבר
 במשהו אוסרת השניה התעדובות בלח, בפסח ובחמץ ; מרובה הפסדבאין

 אלף.עד
 רק שאוסר משהו איסור בין לחלק היא הכסף בנקורות הש"ךודעתב(

 באינו אפילו שאוסר משהו איסור ובין במינו מין היא שהתערובותמשום
 אמרינן דלא אלא רוטב, ע"י לצאת להמשהו כח יש דודאי היא, וסברתו ןמינו

 נעשית דחתיכה בעינן, בחלב דבשר דרומיא במשהו, נבלה" נעשית"חתיכה
 למגזר, שייך לא מס' למעלה שהוא וכל הוא, בחלב דבשר לתא משוםגבלה

דבשר

 ההלכהמקור
 דעת, וחוות מגדים פריסה(
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 ן נבלה נעשה לא המשהו וא"כ מס', למעלה א,סר אין גופא בחלברבשר
 רבאיסור משום משהו", "תרי אמרינן לא במינו מין של בתערובותולכן

 כן ואם נבלה, נעשית הנאסרת שהחתיכה אמרינן לא טעם מנותןשלמעלה
 החתיכה, עצמות של ה,,יתר כה עם בה שנבלעה בהחתיכה משהו אותומתערב
 לא דהא מינו, האחרות החתיכות לגבי משהו אותו הוי לא הכיומשום
 איסור של מין כשאותו אלא בטל לא במינו מין דאמר יהודא לר'שמעינן
 משהו דאותו וכיון בו, מעורב היתר של אחר כשכח לא אבל לבדו,הוא
 והשוב להבירו, דומה זה מין אין א"כ מעורבות, אינן והחתיכות מעורבהוא
 אפילו א"כ מינו, באינו אפילו במשהו ראוסר בפסה בחמץ אבל ; ובטל מינואינו
 חמז הרי מ"מ מינו, אינו השוב בו מעורב היתר של אחר שכח דכיוןנאמר
 אמרינן בפסח בחמץ הכי ומשום במינו, שלא אפילו במשהו אוסרכפסח

 4% המנהג. וכן משהו. כמה אפילו ואוסר משהי" "תרישפיר

 ש "חר כתכ0'5 סכף 1תחכו כמססו סג6סר תכ0י5 ככף סגיסו : שאלהמז,
 במי בכיי משהו נבלע אפילו הקודמת4 )בתשובה הט"ז ירעת :תשובה

 סז4 רוטב, ע"י אפילו יוצאאין
 1 6ימור מכ5'טת סג6סר ככ5י גכ5ס" גט0ית .חתיכס 6מריגן 06 : שאיהסח,

 נעשית "חתיכה אמרינן לא איסור מבליעת הנאסר בכליתשובה:
 )ועיין סח4 שבלע, האיסור נגד רק הכלי, כל נגד ס' בעינןולא נבלה-

 בין הלוק ויש בזה, הפוסקים מחלוקת דיש צ"ה,בסימן
 וכלי מתכות, וכלי חרס כלל ובין איסורין, ושאר חלבבשר-
 וישן4.הדש

 וכקדרס ס06, כגגך 650 לכחון סקדרס דופן ט5 0גפ5ס ח5כ טפת : שאלהסט.
 ז סתכקי5 50 דיגו מס ייכ0ר,כ50ו

 צד באותו מבחוץ הקדרה דופן על נפלה סלב של הטפה אם :תשובה
 אלא צריך אין התבשיל, כנגד נפלה והטפה האש, כנגדשאינו

 דממה מותר, וההבשיל בתבשיל, הטפה נפלה כאילו והוי הטפה, כנגרמ
 בס', ונתבטלה לתבשיל נכנסה הרי לפנים מפעפעת דהטפה אמרינן אםנפשך,
 ויערה ; לעולם לתבשיל תכנס ולא במקומה עומדת הרי מפעפעת, אינהיאם
 מכאן יותר תפעפע דשמא הטפה נפילת כנגד שלא השני בצד התבשילמיד

 סס4 התבשיל. שיצטנן עד ימתין ולאואילך,

 וכקדרס ס6ס, כגגד 650 מכח1ן סקדרס דופן .ע5 סגפ5ס ח5כ טפת : שאלהע,
 ז סקדרס 50 דיגס מס ייכ0ר,כ;15

תשובה

 ההלכהמקור
 כאן, יית והוות מגדים, פיי ועתן תס-ז. סימן באו-ח יעקב והחק אברהם המגן דעתוגןי(

 משחו- ד_ושרי בדע פ"ש ק-1 סימן הגרע-אובחדושי
 רמ-8. מה( מגדים. פש סז( בארייווג

 וש-ך. ט-ז, רמ-א,סס(
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 אסורה. שלכתחלה אלא אח"כ,בשר בה לבשל הקדרה מותרת הדין דמן והט"ו, הרש"ל, דעת א( :תשובץ

 לכתחלה, מותרת דהקדרה רכ"ג( )סי, הרדב"1דעתב(
 תפעפע.שניה ובפעס ראשתה בפעם תפעפע לא דשמא עוד, בשרבה לבשל אסורה הדין מן דהקדרה פוסקים ועוד הרמ"ארעתג(

 שבש?ו יוס באותו שנית פעם הזאת בהקדרה בשלו אס א( :תשיבה ו סגית פכס סז6ת כסקדדס כס5ו 06 : שאלתעא,
 השניה, בפעם גס הראשונה הטפה נגדס' ומצרכינן ראשונה, בפעס כמו והקדרה התבשיל דין אן לפגם"( טעס "נותן1הוי ענין בכל מותר למחר בה בשלו באם )כי הראשוןהתבשיל

 יא( הכלי. כל נגד ס' בתבשיל שיהי'כלי לך ואין ן הקדרה כל נגד ס' שני בתבשיל וצריך כלו,התבשיל נאסר או ס1ב של הטפה נגד ס' הראשון בהתבשיל ה" לא אם :תשובה י ז סגיתפעס כסקדרס וכ50 ח5כ, 50 סטפס גגד ס' סר6קון כסתססי5 סיס 65 6ס : שאלהעב. ע( נבלה. נעשה הכלי חתיכת דאין משום מותר, ג"כהראשונה, מבפעם פחות התבשיל היה השניה דבפעס הרוטב, כנגד שלאהטפה הייזה השניה ובפעס הרוטב כנגד הטפה היתה הראשונה בפעסואםנ(
 ז סטפס גנד ס' כתכ0י5 י0 06 ספק : שאלהטנ,

 ענ( ס', בויש ושמא מפעפע אינו דשמא ספקא, ספק מטעס להקל, ישמרובה בהפסד או הטפה נגד ס' בתבשיל יש אם ספק הוא אס :תשובה
 1 כס0טפלת סטפס גגר ס' תמיר נס 0גת65 כ16פן כסרכס, רהן66)6 נתעע כס 5ס0תמס ררך 60ין קררס וסי6 ס6ס, גגגר 60יגוס5ר 16ת1 ע5 סתכטי5 גגגר נוכחון סקררס רופן ע5 ח5כ ספת גפ5ס : טאלהער,

 עג( כן. הדין שנפל, מה נגדס' בה יש עכ"פ שלעולם ער מעט בה ונפל קטנה היא הקדרה אם וכן ;יזאת בקדרה לבשל לכתחלה ומותד המתירים, על סמכינן אנו לכן מפעפעת,הטפה דשמא ספק אלא כאן ואין התבשיל נגד נפלה שהטפה דידן בנדון מ"מ"כי, קי"ל דלא ואע"ג איסור, בו שנפל אף לכתחלה בולהשתמש מותר הרבה תמיד להשתמש שדרכו רכלי אומרים דיש כיון אי :תשובה
ויש

 ההלכהבוקור
 אדם. חכמתעב( דעת. 1ה11ת רמ-אע(
 *ים. ותכמת ומלתי, כרתיעג( פוסקים. ה-בהשא(
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 יי( הקדרה. אסורה גונא בכהאי דאפילו דסברי פוסקים וישב(
 1ס61. סת03'5, כגנד נ!כחון סקדרס דופן ט5 6'כור 50 טפס גפ5ס שאלה:עה.

 ז 3נ!יגונ!ין
 שאין ידוע אפילו התבשיל מותר בקדרה דוב יש אםתשובה:

 מפעפעת הטפה אם הוא שספק כיון הטפה, נגד ס'בקדרה
 יה(לפנים.

 ס6מ כגנד 650 נ!כחון 3כר כ5 ס~דרס דוסן ט5 ה35 עפת נס!ס : שיולהעו.
 06 כסו', טס נ!כוסס סיתס וסקדרס סת03י5, כפ5סייכגנדוסטסס
 ז סקדרס כמו כ6סר סכסויגס

 ס'. יש אם מותך הכסוי אבל כדלעיל, אסודה שהקדרה אף :תשובה

 הטפה.נגד
 60'גו 3ס5ד מ3חון כ0ר 50 סקדרס דופן ט5 0נפ5ס ה35 טפת : טאלהעז. ע"

 מקומ גגך 6ך סת03'5, כגנד גפ5ס 65 סטפס 536 ס06,כגגד
 זסריקן

 תפעפע לא שמא חיישינן הריקן מקום נגד הטפה נפלה אם :תטובה
 אלא בהתבשיל שתתבטל התבשיל תוך עד הקדרה בדופןהטפה

 אין ואולי הריקן, בהמקום בהקדרה הפעפוע שנשאר באופן לתבשיל סמוךעד
 ומן ן נבלה כלי מקצת אותו נעשה הרי פעפועו, מקום נגד ס'בתבשיל
 ס' יש אם שיצטנן עד בהכלי התבשיל את יניח אם התבשיל מותרהדין
 הדי שנאסר, הקדרה מקום דרך חם בעודו התבשיל יערה )דאם הטפה,נגד
 מקום נגד הטפה כשנפלה התבשיל גם לאסור העולם נהגו אך התבשיל(,יאסר
 מקום,. לאותו ונגעה רתיחה אחת פעם אח"כ עלתה שמא דחיישינןהריקן,

 פעמים ס' דהיינו הריקן, מקום אותו כנגד ס' בהתבשיל דיהי' בעינןולכן
 יש הטפה עם א"כ ס', עד אסרה שהטפה לפי הטפה, נגד מעט פחותס"א
 ס'(. פעמים ס' די דעת החוות )ולדעת ; מותר התבשיל ואז מעט, פחותס"א
 איסור מבטלין דאין ש.צטנן, עד התבשיל יערה ולא ימתין מקוםומבל

 עי(לכתחלה.
 60'גו. כס5ד נ!3חון 03ר 50 סקדרס דופן ט5 0גפ5ס ח5כ טפת : שאלהעה,

 כין 5דיג6 ח5וק 6'ן 06 סריקן, נ!קיס גנד גפ5ס וסטפס ס6ס,כגנד
 ז יונ!6 3ת 605'גס יונ!6 3ת ו3ין 5חדסס '0גסקדרס

 עד הדיקן מקום נגד הטפה בנפלה התבשיל יאסור דנוהגין הא :תשובה
 דוקא זהו הטפה, כנגד בקרוב ס"א פעמים ס' בהתבשילשיהא

 אלא ישן אפילו או חדש חרס כלי הוא אם אבל יומו, ובן ישן חדסבכלי
שאינו

 ההלכהטקור

 אחרינ'ס'עי( מגדים. פריעין
 דעת.- 1ה11ת מגד'ם, 15ץ י' ש ו, ט מחבי,ע1( דניאל. חמודי!נ:(



 81 י~א ד8רןבבוקן צב מימן בחיב בשרהלכותמיר4
 יערה לא ומ"מ הטפה, נגד ס' רק כש.ש לאסור נהגו לא יומו, בןשאינו

 עח( שיצטנן. עדהתבשיל

 6ת 6הת סע0 סרחיחס סטלתס סטסס גפילת סקוד0 ירוע 06 שאלה:עם.
 חדס ככ5י )וככריגן 6ז גס ס"ס סטסס, גסילת מקוס טךסרוטכ

 ? יונוו כן ס6יגו16
 יט( יומו. בן שאינו או חדש רכלי ההיתר ג"כ ל" אזיל בזה :חשיבה

 כסקדרס סגיה סטם כס5ו ו"ח"כ סריקן מקוס גנך סטסס גס5ס 06 : שאלהפ.
 זסז6ת

 פעמים ס' ג"כ צריך יום באותו אחרת טעם הזה בהכלי בשלו אם :תשובה
 פ( הראשונה. בפעם שגאסרה הטפה נגדס"א

 סעמיס ס סר"כ,ן כתכסיל סיס ל" 06 : שאלהפא.
 וטירס סטפס גגד ס""

 1 כסכלי 6חך תכסיל כס5 ו6ח'כ סהככיל, וג"סר 5ד כ6,הוסתכסע
 ויש לעת מעת בתוך הכלי באותו אהר תבשיל ובשל חזר אם :תשובה

 אמרינן ולא השני התבשיל מותר הטפה נגד ס"א פעמים ס'בו
 פא( נבלה. נעשית הקדרה רכיבזה

 יס 06 ומותר חדס חרס ככ5י 5סק5 'ק "יסורין כס"ר נס 06 : שאלהפב.
 ? סטפס גגך רקס'

 בשר, קדרת על שנפל בחלב רק אמרינן חרש רכלי זאת קייא :תשובה
 נבלה, הכלי שיעשה לומר שייך לא היתר שהוא חיברבבפילת

 להקל ואין חרש, בכלי גם לאסור יש איסורין משאר איסור בנפילתאבל
 פב( מרובה. בהפסד אם כי הטפה נגר רק ס'בליכא

 סכגגד כס5ד מכחון ככר סל סקדרס ווסן ע5 סגסלס חלכ טפת : שאלהפב.
 ז ס6ס על עוטדת ייכעודסס6ס

 ולא מהאש סלקוה ולא האש על עומדת עורנה הקררה אם א( :תשובה
 אף התבשיל מותר אז טפה, כגון סלב מעט רק עלי'נפל

 שהאש מפני הרוטב, כנגר שלא הטפה נפלה ואפי' הטפה, כנגר ס' איןאם
 פג( שרי. גמי והקררה ומיבשה, חלב של הטפה אתשורף

 פי( לכתחלה. אסורה שהקררה אומרים וישב(
 אלא האש, נגר נפלה אם אפ" להתיר אין אז חלב הרבה על" נפלואםג(

 והקררה מותר התבשיל ואו הס?ב, כנגד ס' ויש הרוטב כנגר נפלה כןאם
 פח(אסורה.

וכל

 ההלכהמקור
 צ-ח. בסימז ועיין ש-ך,פב( מגדים. יפרי ש-ר,עח(
 אדס. וחכמת רמ-א מחברפג( דעת. חוותעס(
 מגי'ס. ופרי ש-ךפד( מגדים, סריפ(
 וש*ך. מחבר,פה( אדם. חכמתמא(
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 הכלי סלקו אם אבל האש, על עומד עודנו הכיי אם דוקא הוא זה יכל-ד(

 פו( האש, כנגד אינו כאילו הוי רותח, שהוא אףמהאש,

 ? סדחק סעת 65ין סדסק סעת כין ד5טי5 כדיגיס ח5וק 6ין 06 : שאלה.פד.

 או שבת, בערב כגון הדחק בשעת שמקילים פוסקים יש א( :וזשובה
 לענ, או מרובה, הפסד או אורחים, כגון גדול צורךלכל

 מקום נגד הקדרה על סזב טפת בנפלה אפי' לעולם דמותר חשוב,'ידבר
 הקדרה ורק הטפה, כנגד ס' בתבשיל יש רק אם האש כנגד ושלאמריקן
 שיצטנז עד התבשיל להניח צריך ואין אחר, מצד התבשיל ויערה :קסורה

 פז( הדחק. ושעת שבת ערב דהואכיון

 אחר אח"כ התבשיל הרתיח שלא דוקא הוא הדחק בשעת דמותר והאב(
 חיישינן הטפה שנפלה אחר רתיחות העלה התבשיל אט אבל הטפה,שנפלה

 מאד שרחוק יא אם הטפה, נפילת של המקום עד למעיה הרוטב עלה'שמא
 פה( הטפה. בו שנפלההמקום

 הטעם יומר המורה צריך הדחק שעת או שבת ערב מצד היא הקולאואםב(
 פס( עליו. השואלים יתמהו שלא כדי מקיל הוא מהמפני

 סקדרס דופן ע5 ח5כ ק5 סטפס כסגפ5ס מכ~סס סקדרס סיתס 05 : שאלה)פה.
 זמכחון

 בין חלוק אין מכוסה, היתה הקדרה הטפה נפילת בעת אם :תשובה
 גווני ובכל הריקן, במקום לנפלה התבשיל נגד הטפהשנפלה

 מפצפעת הטפה אין שאם נפשך, בממה התבשיל מותר הטפה נגד ס' יש.אם
 כיון הלא לפנים ונכנסת מפעפעת הטפה ואם התבשיל, אסור אינולפנים

 הקדרה בכל הטפה ומערב למעלה ועולה מרתיח התבשיל מכוסה,צהקדרה
 צ( בס'.ומתבטלת

 תכף, שכסה אלא עלי', הטפה כשנפלה מכוסה הקדרה היתה לא ואפילוב4
 צא( כמכוסה.הוי

 ס' וסוי סרוטכ גגך מכתון סקדרס דופן ע5 סגפ5ס ח5כ טסח : שאלהפו.
 חתיכת טס רוטכ מעט וגס6ר 6חר 5כ5י סרוטכ ועירו סטפס,גגד

 כיין 5ססתפק ויס 6חרח, כקדרס סרוטכ כ5 ערכו ו6ח"כ סר6סוגס, כקדרסגקר
 סגפ5ס כטפס 5ס.ות דיגו חזר סגס6ר רוטכ סמעט 61ות1 רותחת, סיתסססקדרס

 ע"י ד5מ6 5חוס יס תיכף סטרכו וכיון סעטגן, עך 5סגיח ק5ריך סריקן_גגד
 ו ס' פעמיס ס' 5ריך וסי' סג6סר, כ5ד סרוטכ גגעסגעגוט

 "חתיכה אמרינן לא בלח בלח איסורין דבשאר דקי"ל כיון :וזשובה
 הוי שנאסר לאחר ובשר-בסלב מרובה, בהפסד נבלה"נעשית

כשאר

 ההלכהפקור
 אהרו:ים.פט( מגוים. שרי ש-ך,=(
 אדפ. והנמת חדש פריצ( וש-ך. ט-ז רמ-א,פו(
 רעת. הוותיא( בר-ת,.פח(
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 ספק אלא הוי דלא כיון דידן בנדון א"כ כבר, דנאסר כיון איסורין:כשאר

 (:מרינן ולא דרבנן, ספקא הו"ל שנאסר, הקדרה במקום הרוטב נגעדשמא

 ע"כ הטפה, נגד ס' פעמים ס' הי' היא ובכיל נבלה" נעשית "חתיכה בלחלח

 יב( לסוחסו". "אפשר מטעם לאפור יש בשר של החתיכה אבל מותר,הרוטב

 ז סכ)' 'ך ע5 ח5כ טפת גפ)ס : שאלהפז.
 הרוטב כנגד והיא הכלי בעובי דבוקה הכלי של היד אם א( :וזשובה

 הרוטב כנגד שלא היא היד ואם הרוטב, נגד כנפל הויאז

 מקום נגד כנפלה הוי הטפה נפילת במקום בהיד סולדת היד דאם הדיןאז

 מותר. התבשיל הטפה, נפילת במקום סולדת היד אין ובאמהריקן,

 במקום סולדת היד כשאין אמרינן ג"כ הכיי, גוף על הטפה נפלהואפילוב(

 צג( מותר,הנפילה

 יי( התבשיל. יאסוי אין הכלי אוזן על סלב טפתנפלהנ(
 מכח1" סכ)י ד1פן ע5 0גפ5ס ח5כ 50 סטפס 0גתכט)ס כמקיס : שאלה'פח*

 ז מעט מעט מסכ)' 5ערותייסתכ0י5 מותר 06 מ1תר,1סתכ0'5

 לבזי מותר והתבשיל הטפה שנתבטלה מקום בכל ליזהר צריך :תשובה
 הקדרה את להפוך צדיך רק מעט, מעט מהכלי התבשיללערות

 לעשות אפשר שאי עב ובמאכל ; אחת בבת התבשיל אתולשפוך

 יה( שיצטנן. עד ימתיןכן

 רק 6חת כפעס סתכ0י) כ5 טירס 1)6 כ1ס גזסר ס" )6 06 יטאלה:81ם1.
 ? מעטמעט

 לתוך הכל מפעפע שמא ספקא, ספק דהוי להחמיד אין בדיעבד :תשובה
 צו( ס'. שיש עד מעט רק נשאר ושמאפנים

 06 מתכ1ת, ק5 סיס 1סכ)' מכחון כ0ך 0) קדרס ע5 0גפ)ס חמ6ס : שאלהזב.

 י 5סכ5י סגע5סמסגי
 שומן אבל בהגעלה, די בשר של קדרה על שנפלה חמאה א( :וזשובה

 דהשומן אף ליבון צדיכה היתר, של הקדרה על שנפלנבלה
מהותך.

 אם עיון צדיך מבחוץ קדדה על נבלה דוטב נבלעובאםב(

 "( הגעלה.מהני
 61'1 .ק116ע* כ1 0מכ50יס סכ5י ע5 סגפ5ס כ0ר ר1טכ 50 טפס : שאלה.צא.

 ז סטפס גגד ס' 61'ן מע1)ס, ח5כ סוס 3סכ)'מכס5יס
 מבחיץ סלב של הטפה עלי' שנפלה דהקדדה דקי"ל אף א( :וזשובה

 שנפלה אחרי בשר בה לבשל דוקא היינו אסורה,לעולם
עלי,

 ההלכהמקור

 מהרש*ק. והגהות פ"ז סימן מגדיס פריצה( ס"ב. סימן יוסף יד תשוגתעב(

 דניאל. וחמודי יהידא ידצו( דעת. תוותצג(

 תנ"אי סי' או"ח בכמ"ג ועיין חי'. נפש השובותצז( האום4 תורת בוזם הימב בארצד(
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 בשר של מרק טפת עליו שנפל שהכלי דידן בנדון אבל סלב, טפתעלי, דקכמב:דקי

 אח"כ בו ולבשל לעת מעת להשהות מותר "קאווע" רק בו מבשליםלצולם
 צח( חלב. עם לסתות"קאווע"

 צש לאיסור. והעלו ע"ז שחולקים פוסקים וישב(
 1!כמון. 0כ)י דוסן ע) סגסל0 מ)כ 3טסת סי.ס 6גו גו0נין 6יך ; שאלהצב.

 1!קוט גגד 31ין 0תכסי) גגד ייסגס)ס כין רכ 5גו ממ)קיס6ס
 ס* תמיד להצריך ישראל תפוצות בכל פשוט המנהג ידידן :וזשובה י 60ס כגגד כ)6 5ד וכין 60ם סכגנד 5ד וכיןסריקן,
 ובין הרוטב נגד שנמל אם בין חלוק ואין הנופל, הדברנגד

 ס' ביש אפה ענין בכל אוסרין אנו והקדרה ענין, בכל אסור ס' אין11ם עניה בכל מותר ס' יש אם והלכך בתבשיל, מפעפע שנופל מקוםבכל דודאי האש, כנגד שלא צד ובין האש שכנגד צד ובין הריקן, מקוםנגד
 הקדרה. בדופן משהו נשאר שמא דחיישינן משום הנופל הדברנגד
 ס6ס, 56) סעמדס מכמון קדר0 דוסן ע) סגס)0 מ)3 טסת : שאלהצג,

 ו0טסס מיס, 6ל6 מ)כ 1ל6 כסר )6 ס6יגו תכסיל 03 ייוגהכסל
 )טמ ממת '11!6,יי31תוך 3ת 6יגה 16 מדסס 0יתס וסקדר0 0נ!יס, כגנךנפ)0

 ז כסר 03כסלו
 לא ג"כ ובבשר ס1ב של הטפה נגד ס' במים הי' לא אפילו :יזשובה

 הטפה עברה לא מקודם דאם נפשך, ממה מותר הבשר ס'.ה"
 חשבינן לא דבהיתר בהמים, והמדומע המעורב שיעור רק סלב בהקדרהאין הרי מ"מ תחלה, בפנים עברה אם ואפילו עברה, לא בהבשר גם הרילהמים

 יט מסתמא המעורב המיעוט השיעור זה ונגד עצמה, כהבליעה החתיכהכל
 בבשר.ס'

 33סו3 61מ'כ סמיס כגגד ס)6 1!תח)0 גסל0 מ)כ סל 0טס0 06 : שאלהצד.
 ז סרוטכ סי6"כגגד 0טס0סכסר

 דחיישינך משום סלב של הטפה נגד בבשד ס' בעינן בזה :תשובה
 כנגד שלא שהיתה מחמת לפנים הטפה עברה לא מקודםשמא

 מקודם נאסרה לא והקדרה הרוטב, כנגד שהיא מחמת תעבור ועכשיוהמים,
 81( בת-יומא. אינה או חדשה שהיתהכיון

 מק.דס 03 סנס)ו )עת מעת כתוך 1!יס 03 סכס)ו יסג0 קדר0 : שאלהצה.
 1!מת וכתוך 13!יס, ס' סי0 ול6 מלכ, טסת 1!3חון מלי' וגסל0כסר,
 כסרייז פעס עוד 03 כסלולמת

 יק נבלהע נעשה דהבלוע אסור הב' הבשר :וזשוגה
שאלה

1 % - .

 ההלכהטקור
 דית. חיותקא( פ-8. סה אדם גינתצ8(
קב( יוטף. יד זו"תצט(

 ש-
 מגצימ.

 ט-ז.ק(
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 5הוך ה5כ כי.ה ו:כ5 מ.ס, ייה" כת 6.:: ". הד2ס נ:ד-ס כ152 : שאלהצו,
 כהוכסיי? כ2ך ככ5ו 5כה י:כת ה.ך ו6ה"כ ::.ס, כ5סקדרס

 ערך נגד אלא סץב הכזית כל נגד בהבשר ס' צריך אין בזה :1עשובה
 דאפילו איסורין, בשאר כן שאין מה בהמ-ם, המעורבהסלב

 ונפקא מדרבנן, רק התורה, מן לא ז:ך נבלה, נעשים דהמים אמדינןבמים
 קג( בסמקן. להקימינה

 ? כס כככ5ו כקדרס סמד,מע 55י כס.הד מ2כ-.ן ס.6ך : שאיהצז,
 כגון בתוכה, שנתבשל התבשי? כשיעור הקדרה היתה אם :תשובה

 נ' היו המים עם והבשר מים, עם בשר כזית בהשנתבשלו
 כל של הטעם בולעת הקדרה דאז זיתים, נ' ג"כ מחזיק הקדרה וגוף.זיתים,
 בתוך חלב אח"כ בה וכשבשלו בשר, הכזית של היי.- כל בה ויש זיתים"נ'
 רק החזיקה לא הקדרה אם אבל 1 בשר הכזית כל נגד ס' צריך לעתמעת
 שלא דכיון בשר, זית חצי נגד רק ס' א"צ בה, שנתבשל מהתבשילכחצי
 והקדרה המדומע, שיעור לפי רק לשער א"צ הראשון בבשול נבלהנעשה
 קי( החצי. רק ג"כ מהבשר בלעה ולא החצי, רק שבקדרה מה מכל בלעהלא
 סתח.5ס 5" ע1ד וסקדרס סקדרס, ס5 סכס1י ט5 כגפ5ס ח5כ טפת : שאלה:נח.

 ? 5ס1.ט5סרתיחיי6ו
 היד שתהא עד להזיע או להרתיח הקדרה התחילה לא אם א( :1עשובה

 שבקדרה מה נאסר לא אז צונן, הוא והכסוי בהזיעה,סולדת
 התבשיל אל שייכות שום להכסוי אין שהרי הטפה, נגד בקדרה ס' איןאפ"

 והקדרה התבשיל ולכן בקדרה, שהוא למה כלל מפעפע ואין,חבקדרה
 קיש הכסוי. נאסר אז חם הוא הכסוי ובאם ; בהדחה סגי והכסויגיותרים,

 קי( האש. אצל שמונח כיון אסור לעולם שהכסוי אומרים וישב(
 סתח.5ס ככר וסקדרס סקדרס, ס5 סכמ1י ט5 סגפ5ס ח5כ טפת : שאלה::ט.

 ז 5ס1.ט5סרתיחיי6ו
 הטפה כשנפלה להזיע או להרתיח התחילה כבר הקדרה אם 11( :1עשובה

 כנגד הקררה על סלב טפת בנפלה כמו דינו אז הכסויעל
 אל ויוררת מהכסוי וחוזרת הכסוי אל ומגיעה תמיד עולה דהזיעה"רוטב,
 מותרים, והתבשיל הקדרה הטפה, נגד בתבשיל ס' יש אם ולכן ,הרוטב
 רמי, אחד וכדבר מעורב הכל הרי למעלה התבשיל מפעפע אם נפשך,רממה
 בעצמו הכסוי אבל ; שבקדרה מה נאסור למה למעלה מפעפע אינויבאם

 ק'(אסור.
 עפ מצטרף הרוטב אין מ"מ הכסוי עד עולה דהרתיחה דאף אומרים וישי:(

הכסוי

 ההלכהפקור
 מג:.ים ופרי ט-זקו( דעא4 וחוות מגדם א4,ו(
 חדם. וחלנו? חר; פרי רמ-אקו( דעת. ה11ת?י.(
 אדפ. הגמתקה(
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 בהכסוי אין אם ולכל בה, מדובק שהתבשיל עצמה לקדרה דמי ולאהכסוי
 נגד ס"א פעמים ס' וצריך נבלה, נעשה הכסוי אז הטפה, ננד ס'עצמו

 קח(הטפה.
 מספק הרש"ל, כדעת יהחמיר יש תורה דבאיסור להכריע יש דינאולעניןב(

 ואו הכסוי, עד למעלה הרתיחה עלתה לא הטפה שנפלה פעם באותהשמא
 כשהכסוי אלא אסור אינו ולפי"ז ; להקל יש דרבנן ובאיסור נבלה, נעשההכסוי
 ועכשו התורה, מן נבלה נעשית חתיכה דאז הלב, עליו ונפל מבשר בלועהי'

 מינו בשאינו היא בהכסוי שנבלעת דהבליעה נמצא בהקדרה, ירקותמבשלין
 על שנפל איסור שאר אבל , דאורייתא ספקא ג"כ דהוא שבקדרה, מהעם

 אבל בבשר-בסלב, אפילו נמי אי מדרבנן, רק נבלה נעשית דחתיכההכסוי,
 מין היא דהנליעה נמצא בשר, אם כי ידקות לא בהקדדה עכשומבשלין

 קט( להקל. יש אז דרבנן, איסוד הוי דרק שבקדרה, מה עםבמינו

 ש 0סרתיח טד וססס 5וגן כס" ככנס סכסוי ט5 0גפ5ס מ5כ טסת : שאלהק.
 נגד ס' פעמים ס' אין אם אסוד התבשיל דכל פשיטא יי בזה :תשובה

 9(הטפה.

 כנ סי' וסכסף 5סיפך, 16 מ5כ, 50 ככסוי כ0ר 50 תכ0י5 כ0ו שא?ה:קא.
 ז ססגי ט5 ככסויו גכון זמן וססס סך06וגס, מכ5יטסיונוו

 קיא( למעלה. נקוב הוא אם אפילו הכסוי כל נגד ששים צריך בזה :תשובה
 קדרס ט5 וכסוסו ס6ק 556 0מתכ50 כ0ר 50 מקדרס כסוי 5קהו : שאלהקב.

 ז גכון זמן סהו5כת סקדרס ט5 וקסס 15גגת,הו"כת
 מהכסוי הקדרה בלעה שלא אפשר דאי אסורים והקדרה הכסוי :תשובת

 שאוסרת קדרה, על שנפלה רותחת טפה כמו והואהרותח,
 שהוא כיון מותד התבשיל אבי טפות, הרבה יש הבן-יומי ובהכסויהקדדה,

 קיב( להתבשיל. טפות שנפלו ברור ואיןצונן,

 גכי ט5 כו סו5דת סיד ס6ין רותה "יסור 60ר 16 ה5כ גספך : שאלהקני
 ט5יו וסטנוידו כך, כ5 סו5ט ס06 הוס 60ין כמקוס סכירסקרקט
 ז כס סו5דת סיד ס6ין רותחת כסר טסקדרס

 קליפה, געי דהתנשיל צונן, לתוך חם כמו הוא הדין בזה :תשובה
 אבל מותד, התבשיל לכן קליפה, במקום היא שהקדרהוכיון

 מקום מכל הקדרה, אוסרים היינו לא ממש שני דבכלי ואף ; אסורההקדדה
 קיג( צונה לתוך חם כדין קליפה כדי היא בולעת רותחת היא שהקדרהכיון

 ו סת:ור כקןקט גכ5ט ככר סח5כ 06 : שאלהקר.
 אז  ממש, שום נשאד ואין התנור בקרקע נבלע הסלב יי אם :תשובה

אעפ"י

 ההלכהמקור
 קףד. בשם יוסף ביתק'א( מגדיפ. תר. רש-לקה(
 צ"ג. בס' ועיין שם,קיב( דעחע וחודת ט*זקט(
 רל*ר ותוות מגדים, פיי רמ"א,קיג( מגדים. פריקין
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 מותר התבשיל בה סילדת שהיד רותחת קדרה עליו שהעמידואעפ"י
 הוא הכירה שמקום ואעפ"י בזו, זו הנוגעות קדרות ב, כמודהוי

 די( בלוע, טעם מקבל כלי דאין לחוש, אין מ"מ מהנשפך,לח
 ס6ין כמקוס סכירס קרקט גכ' ט5 5וגן "יסור ס6ר "ו ח5כ גספך : שאלתקה.

 רותחת כקר טם קדרס תחת סלך סק5וח "כ5 סו5ט, ס"סחוס
 ? ס"ס 556סטמדס

 דאצל לעליון מקרר התחתון אין האש אצל עומדת הקדרה אם :תשובה
 צונן, הוא הנשפך אם אף ולכן ותתאה, עילאה שייך לאהאש

 שאומדין מה נגד בהתבשיל ס' אין אם אסור התבשיל וגם אסורההקדרה
 הקדרו4 שבצדי הסןב נגד ס' בעי ולא הקדרה, תחת בעין הלב שישמה

 קש( חבור. מקרי לא לח דדבר משום הכירה, בקרקע הבלוע נגדולא

 תחפ ס.כ סח5כ גגד ס' כתכסי5 יס 06 סו6 ססק 06 : שאלהקו.
 'י זסקדרס

 התבשיל תחתי', שזב מה נגד בהתבשיל ס' יש אם ספק יש אם :תשובה
 מפעפע אינו ושמא ס' ה" דשמא ספקא, ספק מטעםמותר
 קטי(לפנים,

 נכי ט5 כו סו5דת סיד ס6ין רותח 6יסור ס6ר 16 ח5כ גססך : שאלהקז.
 5וגגת קדרס ט5יו וסטמידו ס51ט, ס"ק חוס סהיוקרקע"סכירס

 ז כסרעס
 ד'( שני,כיי הוי שנשפך דהמקום הקדרה, להדיח צריך רק מותר, הכל בזה :השובה

 כמקוס סתגור ט5 סקרקט ט5 רותח 6יסור ס6ר 16 מ5כ גססך : שאלהקח.

ססו"
 1 ככר טס 5וגגת קדרס ט5יו וסטמידו כו, סו5דת ססיד 'חס '

 סולדת שהיד רותח ג"כ הוא הרותח הס?ב שנשפך המקום אם א( :השובה
 אסור, הכל צוננת היא גשר עם הקדרה אם אפילו אזבו

 והקדרה מותר התבשיל אז הסיב נגד בהתבשיל ס' יש ואם גבר,דתתאה
 יטאסורה.

 ומגיע הכלי שולי עובי כל מכסה כשהסלב דדוקא דסברי מוסקיםוישב(
 כשהסלג אבל ס', אין אם אסור התבשיל אז שבקדרה התבשיל כנגדעד
 אם ואפי' , צוננת כשהקדרה התבשיל מותר או הכלי שולי את מכסהאינו
 כנגדה, שהסיב בשר של החתיכה רק נאסרה לא הכלי שולי את מכסההס?ב
 והמים לחתיכה, מחתיכה רוטג גלא יוצאת בליעה דאין החתיכות, שאר לאאבל

 ים( צוננים, שהם ומן כל רוטב דין יהם איןשבתוכה
שאלה

 ההלכהמקור
 דשוה חיות ק-ד,קי'( אדס. יתכמת' יעת, "ייתדי(
 מגדיפ. ופה ק-ך,קיח(  רשש ח,וות מגדים פרי ק-ך,קטו(
 דעת. חוותקיט( אדם. חכמתקט.,
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 ןאימף8דקי

 כס מו5דה ס'ך כ".ן רק ק5ת תמס 6ס.5ו 16 5,גגת ככר כ5 קדרס : שאלהקם.
 כ6ין ק5ת תס כמקוס 6מ5ו 16 5וגן כנוקום סהגוך ט5כמומרת

 ומתמת רוהח, ת5כ טס קדרס טנודס ככר כ5 5סקןרס וסנזוך כו, כוגדתסיד
 ? כ5ייכ0ר סקדרס תתת 5מטס מסקדרס סה5כ זכסרה.חס
 הקדרה אל שהגיע קודם הרותח הסלב של הקלוח נפסק אם א(ו:שובהו

 דכיון מותר, בשר של התבשיל גם אז בשר שלהצוננת
 הקלוח שנפסק דערוי ואף הגדולה, חמימותו גם דנפסקה ודאי הקלוחשנפסק
 הצונן התנור על תחלה החיב שנזחל דכיון הכא, שאני קליפה, כדיאוסר
 קי( הבשרי קדרת אל שהגיע קודם הסןב מתקרר מיד קצת, החםאו

 ומהכירה הכירה על תחלה החלב נזחל אפילו אז הקלוח נפסק לאובאםב(
 דהקדרה וכיון קליפה, כדי ואוסר כערוי הוי מ"מ בשר, של הקדרהאל
 קיא( אסורה. והקדרה מותר, הוא בשר של התבשיל לכן קליפה, במקוםהיא
 ס6ס, 556 0סתדס 16 ר06ון כ5י נותוס תנוס ככר 50 קדרס : שאלהקק

 תתת 5נוטס זכ וסת5כ רותת, ת5כ טס קדרס טנודס 5סו0מוך
 יי זי ז כ0ר ס5סקדרס

 שכן וכל ראשון כלי מחום חמה היא בשר של הקדרה אם א( :תשובה
 צונן, חוא הנשפך הסלב אפילו אז, האש, אצל עמדהאם

 שנשפך, החלב נגד ס' שיהא עד בשר, של והתבשיל הקדרה, : אסורהכל
 ולא ; אסור דכולו חם לתוך כצונן והוי גבר, דתתאה בזה דאמרינןמשום
 בקליפה, דסגי צונן ואחר חם אחד זה אצל זה המונחים והיתר לאיסורדמי
 כתתאה, בשר של והקדרה העלאה כמו הוי מלמעלה בא שהקלוח כיוןדהכא
 נחשבת מבחוץ בא והקלוח במקומה עומדת בשר של שהקדרה כיוןועוד,

 קיב( התתאה. כמוהקדרה
 החת כשזב אבל הכלי, דופן על נפל החלב אם דוקא דזה דסברי פוסקים ויש ח(.

 קנג( בשר. שבקררת התבשיל אוסר ואינו דתתאה דין להסיב ישהקדרה
 50 ו6תת כסר 50 6תת קדרות 0תי ס06 556 סכןס ט5 טמד1 שאלה:קי8ו

 סי' סקדרות 0תי כין סכירס 50 סקרקט סמקוס וכמ65ת5כ,
 וכנוס סכסר, קדרת תחת סת5כ זכ 06 ידוט 6'גו 6כ5י'5ח,
 ז כקדרתייסכ0ר ס.כ סת5כ גגט 06 וגסזכ,

 מותר האש, אצל עומדות הקדרות שתי דאפילו הדין בזה, :תשובה
 הסלב הגיע לא רשמא ספקא, ספק מטעם בשר שלהתבשיל

 דלא ופשיטא הסלב, נגד ס' הי' ושמא בשר, של הקדרהעד
 קיי( ראיה. בלא איסורמחזקינן

שאלה

 ההלכהמקור
 אדם. וחכמת חד9 פריקכג( וס"ו. רמ-א,קנ(
 אדם. חכמתקכד( שם.קכא(
 וש"ך, ר%"א,קכב(
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 7 כבך כ5 5קדרס סכירס כ5 סהסך ההה סח5כ זנ 05 שאלה:קיב,
 אם דוקא הוא לאיסור שנתבאר דזה יעקב המנחת יי דעת א( :תשובה

 אמר, בלא נקי הי' החלב, שם זב שהי' הכירה קרקעמקום
 נעשה החיב שם, המונח האפר תחת זב החיב אםאבל
 אוסר. ואיןלפגם,

 נעשה לא מועטת דלשעה והגרע"ח מגדים הפרידעתב(
 מרובה והפסד שבת ערב לצורך מיהו ן להקל ואיןלפגם
 להקי.אפשר

 אפר מעט שם והי' חיב הרבה זב דאם אדם החכמתודעתג(
 הענין, לפי והכל להקל,אין

 3סר, כ) קדדס החח ככ'רס ונת;1ה ח5כ 3ס ייס ח)כ כ5 מחכח : שאלה'קיג,
 סקדרס 6) המחכה מן טו)ס 163ס:י.כסזיעס כ10ייסמחכח,ע6
 ? ככרכ5

 קדרה תחת בכירה שנתנוה מגו?ה שהיא חלב עם מחבת א( :השובה
 הקדרה ז:ם כזאת(, להיות אפשר אי שלנו )בתנורים בשרשל

 את ומחממת ממנה היוצאת בהזיעה סולדת שהיד עד להמחבת כך כל'קרובה
 בשר של הקדרה את ואוסרת עולה דהזיעה אמרינן אז הבשר, עםהקדרה
 אסורים שבמחבת החיב בגד בקדרה ס' אין ואם בהקדרה, הזיעה שנבלעהמפגי

 יש ובאס להבשר. ונכנסת למעלה ג"כ עולה שהזיעה מפני והבשרהקררה
 והקדרה מותר התבשיל אז שבמחבת, הללב נגד ס' בשר של.גקדרה

 קכה(אסורה.
 מחמת בהקדרה סולדת היד שאין ער המחבת מן רחוקה הקדרה ואם~מ(

 זו הנוגעות קדרות כב' דהוי שרי, הכל מכוסה היא שהמחבת אוהזיעה,
 קיי( בזה. ליזהד יש לכתחלה ומיהו בזיעה, וכ"ש בנגיעה אוסרות דאיןבזו

 קני(אסור. נמי בהזיעה סולרת יד אין אפילו אז דותחת בשר של הקררה ואם.ג(
 ? ככתחכת סכ5ום גגד גס ס' )ריך 6ס : שאלה'קיר,

 נ"ט בר נ"ט דהוי ס', צריך אין שבמחבת הבלוע נגד א( :תשובה
 איסורין משאר איסור בהמחבת היה אם אבלבבשר-בחיב,

 קנח( הבלוע. נגד ס' ג"כצדיך
 נגד לשעד צדיך אין איסורין בשאר דאף אומרים וישב(

 קנט(הבלוע.

 ז 5מחכת ג1פ5ח כסר ס5 5קדרס כט5הס סזיעס 05 : שאלהוקמו,
תשובה

 ההלכחסקור
 מגדים. פריקכ"ן רמ-א, 6חבר,קכה(
 דעת. ח11תקכט( רמ"א.1כ1(
 והגרע-א. דעת, חוות מגדיפ )1-ייקכו(
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 איבה גשר של הקדרה אפילו אם אז, למחגת, נופית הזיעה אם :משובה

 קו( אסורה. המחגת גםרותחת,
 ז' 0תיסן וסוינוו 6'ס,ר, יס מסן וכ6תת כוו זו כגוגעות קדר,ת סתי : שאלהקפז.

 להתיר. גזה מגדים הפרי דעת א( :השובה
 יגשון הן אם דדוקא אדם, וחכמת -עת, החוותודעתג(

 לחין הן אם אגל גנגיעה, מותרת אז לחנ.חית גהןואין
 גמאומד. הגעין נגד ס' געינן אזגחוץ

 קדרט, תתת 6ותס וגתגו מיס כס סככ5ו 'ונו6 כת תעכת מתכת : שאלהקיז.
 ז כסר50

 אינה יומא, גת היא אפילו מים, רק החולגת גמחגת יש אם א( :תשובה
 נ"ט דהוי משום גשר של העליובה הקדרה אתאוסרת
 נ"ט.גר

 אוסרת. מ"מ מים אלא גה אין אפילו איסור שלוגמחגתג(
 )גד ס' כס סי' 06 'דוע 61'גו כ0ר ס5 סע5',גס סקדרס ג0סכס : שאלהקיח, קוא*

 ז סכתתכתסתלכ
 הוי לא מס2ג דזיעה ולקולא, דרגנן ספקא דהוי אמרינן יזה :תשובה

 קיב( געלמא. מיםרק
 קדרס סענוידו 16 ת5כ, כו סדכוק נוקוס ע5 רותתת קדרס סעתידו : שאלהריט,

 סת5ב סגתס כ6וסן ת5כ.'יקעו', 16 תנו6ס כו סדכוק נוקוס ע5 כ0ר50
 ז סתוס נותמת סקסו' סת5כ16

 חפ כדין מותר, שגקדרה והתגשיל נאסרת הקדרה יי יזה, :תשובה
 קוג(. הקליפה. גמקום היא הקדרה וכאן קליפה, דצריך צונןלתוך

 קדרס סס סוסיכו נוקוס כ6ותו ו6ת"כ ת5כ ס5 עוגות כתגור 6סו : שאלהקכ.
 ז נסרעס

 כ? כמו דהוי מותר אז גתנור ההוא גמקום געין ס2ג אין אם :תשובה
 ס* צריך געין סלכ שם יש אם אגל ; גזו זו הנוגעותקדרות
 קיי( געין. ממנו שיש מה שאומדין כשיעורנגדו

 ז סיתר ס5 תתס קדרס כו כרכו ו6ח"כ ככגד 6יסור גנלע : שאלהקכא.
 קלה( גזו. זו הנוגעות קדרות גג' כמו הדין גזה גם :תשובה

 רוחמת כסר 50 קדרס ע5 נווגת ססיס נו6ד גדו5 כ0ר ס5 כסוי : שאלהקבב,
 ונויס, ת5כ ע0 קטגס קדרס עמדס סי6ת סקדרס 61ל5 ס6ס,0ע"ג

 סיש יי6כ5 ת5כ, 50 סקדרס 6ת נוכסס כסר ס5 נוקדרס 0כ,5ט סכסוי 50וסת5ק
 ז ייכס סו5דת ססיד עך תנוס סיתס תלכ סל סקדרס 06ספק

תשוגה
- - ף - 4 =

- - י, ההלכהמקור
 ס-

 ואחרוני8. רמ-א,קלג( אדים.
 ט-ז.קיד( מגדימ, פריקן:וו
 מיוש-ק4קלה( נף, ביתקיב(
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 ק11( להתיר. יש מרובה בהפסד :השובה

 קדרות כס כמכס5'ן סכירס ע5 5יכס כסר 5ח5וה סותר 6ס : צאלהקכג,
 ז ח5כס5

 שהבשר מפני חיב של מקדרות שעולה להזיעה חיישינן זי לא :וזשובה
 קו!( מהכירה, הרבה רחוקהוא

 וסכ5' כ5', ע5 טסס מנוגו סגעף סעוס ס5 כגר סככוי ח5כ כ5 גר : שאלהקכד.
 ? - 15גןה"

 במקום גרידה אם כי צריך אין מתכות של הוא הכלי אם :חשובה
 הי' הכלי ואם בקלוח, בא ולא גדול חומו דאין הטפה,שנפלה

 קוח( הטפה. שנפלה במקום קליפה צריך חרסשל

 ע5 טסס מנוגו וגפ5 ס6ס ע5 כקדרס סגיתח רוסח נוסותך ח5כ : שאלהקכהי
 ז 5תן סה"ג5'

 בכלי וקליפה מתכות בכלי גרידה אם כי צריך אין בזה גם :תשובה
 כיון אבל קליפה, בעי הקלוח שנפסק דערוי ואע"ג ןחרס

 די לקלוף אפשר שאי בכלי הכי ומשום חומרא הוידהקליפה
 קיט(בגרידה.

 ז סכ'ן ס5 5סכ ע5 כגס5ס .סס~חך ח5כ ס5 טפס : שאלהקכו.
 קמ( פעמים. עשר קשה בקרקע נעיצה אם כי צריך '.י אין הסכין :וזשובה

 ז ססגין כסוחס עד ח5כ ס5 סגר 6ור כ"ג סג'ן ססח!יק ת'גוק שאלה:קכי.
 שלהבת אולי בהסלב, הסכיןףי נגע דלא דכיון אומרים יש א( :תשובה

 קמא( ממש. בהאין
 במהירות השהלבת על הלהב העביר דאם יהודא הידודעתב(

 דאם באור, עוף למהבהב דדומה הגעלה, בלא להתיריש
 בולע. אינו תמיד מקומומשנה

 הנר של להפתילה הסכין קירב לא דאם חדש הפריודעתג(
 יש לכתחלה מקום ומכל 1 להקל יש השלהבת, לראשרק

להחמיר.
 ס5 סגר .טכק" עס ססוסרת 16 *סיגרעס" 5סר5יק סותר 6ס שאלה:קכח.

 זח5כ
 שנשברה ומעשה ס?ב, של בנר "טבק" לעשן אסור יכתחלה ף' :וזשובה

 ק?ב של מנר להדליק אדם בה שהשתמש טבק שלהשפופרת
 קמנ( בתוכה. שטוחה ח?ב של קליפה כעין השפופרת בתוךומצאו

שאלה

 ההלכהמקור
 ט-!.קמ( מ4קיח
 מהרש-א. יייתקמ"( רמ-א.קיי(
 הר-ט. וע;רי מרבבה, דגולקמב( 1אחי11יס. מחברקיח(
 דעוע והוות ש-ך, ט-;קיט(
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-'י -.י ?מס.הך כח5כ דעקת כסיתס מפת.5ס כ5י מ5 מס.הך ח5כ טפתגס)ס
 צריך הכלי דויקת, שהפתילה צד מאותו הטפה נפלהאםא(

 קטג( בגרידה. די אחר כצד הטפה נפלה וו:םהגעלה,
 שה:ד עד האור מחמת רותח החלב אם אוסריםוישב(

 קיי( בו.סולדת
 תקנה. לו אין חרס כלי הואואםג(

 9 5גרוד 6פסל כ6' ה5ק כ5י ט5 נומתך ח5כ טפתגעסס
 דס?ב ופלתי הכרתי דעת לצרף יש הכלי לגרוד ..י אפשר איאס
 לעת. מעת הכ?י וישהה לפגם טעם נותןהוי
 1 ק5ת כס כווססס ט5 ח5כ ס5 נרגס5
 דהס?פ שלנו ובנחת ן בהגעלה דדי ופלתי "י הכרתידעתא(

 שעושין קודם הוא ומוסרח רב זמן מקודם שוההשלהם
 דעת מ"סטריען", הנעשים )ובנרות ומותר, לפגם" טעם "נותן הוי נרותממנו

 הק?ב(.  של טעמו שפוגמים דברים"סטריען" שי בה5?ב מערבים כך בין כי זה, היתר לציוף צריכים דאיןהאחרונים
 אם זמן, מעט הכלי על הנר שהה דאם מגדים והפרי חדש הפריודעתב(

 תקנה לו אין עץ של הוא ואם בלבון, תקנה יש מתכות של הואהכלי
 הגעלה. מהניולא
 ה5כ ס5 טסס נוכחון סכ5י כרופן וגמ65 נכוי נון כקגו חד; חדס כ5' : שאלהקלב.

 : ?מסותך

 אחר ביום בו ש:תבשל מה אפילו לאסור חדש הפרי דעת א( :תשובה
 אסור וגם הקלוח, נפסק לא שמא משום הק?בשנגרד

 גשאר ואם 1 אחר לישראל וימכרנו יחזור שמא נכרי לאותו הכלי אתלהחזיר
 להגכרי, להחזירו שרי הסקבעליו

 לך דאין התבשיי לאסור אין אבל הכלי, שנאסר שהגם הגרע"א ודעתב(
 מזה. גדול ספקאספק
 ו65 סווטכ, כתיך סתק5תס כסל חתיכת ע5 6'סור טפת נס5ס : שאלהקלכ.

 ס6'סור, גגך ס' ס" 65 וכר~טכ סחת'כות, 5כ5 כס~ףג'טר
 ס6ר עס סטפס ט5יסן גס5ס ס65 סחת'כות ת6ותן 6חת חת'כס כס5וו6ח'כ

 זחתיכות
 ס'. ליכא אם הכל לאסור מצדד איגר עקיבא ר' הגאון :תשובה

 ומעס כסססק, ס65 ר6;ון כ5' מן 5וננת כירס ט5 ס6'סור נזח5 : שאלהקלר.
 ז קל כ5' ט5 5רורותגתזו

 לתוך חם כדין קליפה כדי ואוסר ערוי ג"כ דהוי אמרינן בזה :תשובה
צוע

==========
 ההלכהפקור

 חד48 כריקמד( וש"ך. י"וקמג(

 כור52
 : שאלהקכם,

 :תשובה

 : שאלהקל,
 :תשובה

 : שאלהקלא,
 :תשובה
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 שלא זמן וכל ומבליע, מפליט מקום מבל גונא, כהאי מבשל שאין ואףצונן,
 נפסק כן אם אלא קר כלי ע"ג שנח אף נתקרר ולא ערוי הוי הקלוחנפסק

 קמח( אוסר. אין אז אחר, לכלי נתז ומשם קר כלי ע"גונח
 ז 5גכרי 5:וכרס מותר 06 תכ0ר-כחלכ, סכ5ועס קדרס : שאלהקלה.

 לנכרע בשר-בחיב בליעת בה הקררה,ישיש את למכור מותר :וזשוננון
 קמ( יומא. בת היא הקררהואפילו

 ז סג' ככ5י 15 ר5טון ככ5י דיגו 05 ר"כין, נוכ5' 13 ס0,,כין כ5י : שאאהקלה
 מכלי בו ששאבו דכלי הט"ז( )גשם רעת החוות דעת א( :תשובה

 משקה או מאסל שום בלי ריק הכלי את הוציאו אם אבל ן ראשון כליב"ס הוי ראשון, מכלי משקין עם הכלי ::ת הוציאו אםראשון
 שני. כלי רקהוי

 יד שיהא צריך אם עיון" "בצריך והניח ספק, הוי ריקן אותו הוציאואם ובין מאכל עם הכלי את הוציאו אם דבין צ"ך( )גסימן מגרים הפרי דעתב(
 בו. ששזאבין הכלי או בהכףס.לרת

 אם אפילו ספק, הוי משקין עם הכלי את הוציאו ראם ארם החכמתורעתג(
 לגמרי. שני כלי דין לו יש ריקן הכלי את הוציאו ובאם ;הזה הכלי תוך עולה שהרתיחה עד ראשון הכלי בתוך הכלי את קצתהשהה

 5יסור גס5 כך ו5חר סתכסי5, וגורק מס6ס ססוסרס רותחת קדרס : שאלהקלה
 1 סגי ככ5ירק גחסכת 15 ר5סון ככ5י 5ח"כ גס סקדרס גחס3ת 506סקדרס,

 עיון". ב"צריף זה דין הניח מגרים הפרי א( :השובה
 שני. ככלי רק דהוי דעת החוות ורעתב(

 1 ".סור 5סס גס5ו"ה"כ ס5ק, 5:5 מומדת כעודגס מתנס סתכסי5 כסורק רותחת קדרס : שאלהקלה.
 ואם התבשיל, שהורק אף ראשון ככלי הכלי"הוי האופן בזה :תשובה

 קמ:( ס/ פעמים ס' צריך אח"כ להכלי איסורנפל
 ז סקדרס 50 ויגס נוס ריח, מחמח סג6סר תכסי5 : שאלהקלם.

 קמח( אסורה. הקררה גם בזה :תשובה
 3ת חו35ח סכין תחכי : שאלהקם.

 'ומ"
 3סר חתיכת גנד 5כ5 סר5סוגס, כקדרס ס' סי' סתח3ו ססכין וגנד 5חרת,5קדרס סחתיכס 5ת וגתגו סז6ח סקדרס נון 3כר חתיכת ססכין עסוסע5ו ס5ס, 555 ספמדס 3סר 50 3קדרס

 ז 03גיס ו55 סר06וגס כקדררי 55 ס' 5ין כסכין 3ססתח3ו
 חמה היתה אם השניה והקדרה מותרת, הראשונה הקדרה א( :השובה

 נתינת אחר או בשר, של החתיכה את בה שנתנובשעה
הגשר

 ההלכהמקור
 צ"ו4 בסימן וויין מגדים פריקמ:( דעוש 1181ת הגרע-א, מגדים, פריקשה(
 אפרימי ידקמת( צ"41 סי' יו-ד תלק סופר חתטומו(
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 נטייה" ה"כדי נגד ס' בה הי' דאם הדין אז האש, אצל ונתנוה חזרוהבשר

 ן"ורה. לאו ואם מותרת, הסבין תחיבתבמקום

 קמט( הפסד. במקום כ"א יהקל אין המפעפע דבר ת החולב הסכין בלעה ובאםב(

 כמהכ5 16 מס', 'ותר טט:)ו דגרגס כנון מם' כ'ותר סנ6סך תכס.5 : שאלהקמא.
 ו גכ5ס" גט:'ת *חהיכס 6:)ריגן 06)נוח:)ן,

 9נ( נבלה". נעשית "חתיכה בזה דאמרינן האהרונים דעת :תשובה

 צ'נ.מימן
 ז יונ)6 כת סיתס וסקדרס כסר, כס סכס15 כקדרס ח5כ כס5ו : שאלהא.

 קדרה :השובה
 הקדרה אם לעת, מעת בתוך סזב בה שבשיי בשר שי --

 לעת, המעת תוך בה בשלו בשר כמה ידעינן ולא ישנההיא

 כל נגד בההזב ס' צריך מהבשר, הקדרה בלעה כמה ידעינן לאוממילא

 לפיכך הקדרה, נגד ששים שבקדרה במה אין פעמים שברוב ולמיהקדרה,
 א( לגמרי. אסורההיב

 ז סקדרס כ5 גגד ס' סכקדרס כמס ס.ס 'דטיגן 06 : שאלהב,
 כגון הקדרה, כי נגד ס' שבקדרה במה שיש ודאי הוא אם :וזשובה

 אז גדויה, יורה כעין והיינו דקה, ונחשתה מאד רהבהשהקדו'ה
 ב( מותר. הוא הלב שלהתבשיל

 ז חרס ס5 קדרס וכין נ)תכות ס5 קדרס כין כוס ח5וק יס 06 :שאלהג.
 הסשב דלעולם הרס, של או מתכות של קדרה בין בזה חלוק איןוזשובה:

 נ( הקדרה. כל נגד ס' שיהי' עדאסור

 ז סמטת-5טת כת,ך נ)סכסר סקדרס כ5טס כמס 'דטיגן 06 : שאלהר.
 היא שהקדרה כגון מהבשר, בלעה הקדרה כמה ידוע אם א( :וזשובה

 בשלו שלא ידוע אבל ישנה היא שהקדרה אפילו אוחדשה,

 נגד ס' שיה" רק לשער צריך אין אז בשר, כזית רק מעתדלעת באותובה
 מעת-לעת קודם שבלעה דמה מעת-לעת, תוך הקדרה שבלעה בשרהכוית

 לפגם". טעם "נותןהוי
 זה, סלב מבשול מעת-לעת תוך בהקדרה בשלו בשר כמה ידוע אםוכןב(

 מבשול מעל"ע ותוך הוא( לפגם טעם נותן מעת-לעת קודם שבשלו)דמה
הבשר

 ההלכהמקוד
 וש-ד. רמ-א,א( שםומט,

 אד8. וחכמת ע-ך,ב( כא4 והגרעזא ק.( )בסימן מגדיט מ-יקנ(

-
 מגדיט. ופרי ש-ך,נ(
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 הסזב מעת-לעת, ל:יחר בשר של בקדרה חיב בשלו אם א( :השובה

 בה לבשל אסודה והקדרה לפג0, טעם נותן דהוימותר,
 ט( משניהם. בלועה שהיא לפי חלבאו בש-

 המנהג לפי "יר . מותי מדינא דברים, שאר בהולבש?ב(
 יב(אסור,

 יומ16 כת סיתס 65 וסקדרס ככר, כס סככ5י כקדרס ח5כ ככ5ו : שאלהיא.
 הסןב, יילבשול מעת-לעת תוך בשר בהקדרה בשלו אם בדיעבד, :תטובה י סח5כ 5כסע 5עת )ועת תוך כסר כס כס5ו ייכךו6חר

 יג( אסור.התבשיל
 יומ6,. כת סיתס 65 וסקדרס כסר, כס סכס5ו כקדרס ח5כ כס5ו : שאלהיב,

 ו ח5כ עוד כס61ח*כי'כס5ו
 בנותן גם לבשל אסור לכתחלה אבל יי מותר, הסלב בדיעבד, :וזשו:מה

 ע( יומא. בת אטו יומא בת שאינה דגזרינן לפגםטעם
 כס5ו ס,)ון וכתוך ידוע ,)ון עד סוחט 6יוס סחיטת ס6סרו קס5 : שאלהיג,

 5כתח5ס 5ססת)ום סז)ון 65חר )וותר "ס סוחט, )ו"ותוככליס
 זכסכ5יס

 מותרימ הכלים לפגם, טעם נותן הכלי בתוך כשהבלוע הזמן יאחר :תשובה
 בן שאינו כלי למגזר ליכא רעתה כיון לכתחלה, בהםלהשתמש

 שי( היתר. הוא רעכשויומו,
 5כהח5ס 5ססת)וס )וותר 06 כקדרס, וגכ5ע ספסח ע5'ו סעכר חהן : שאלהיד,

 ו )ועת-5עת 5"חרכסכ5י
 שי( הקורמת. בתשובה כמו בזה הדין :חשובה

 6כ5 מעת-5עת כתוך ח5כ כס כס5ו ס65 )ותכות ס5 חו5כת קדרס : שאלהמה
 )ועת-5עת: תוך כסר כט5וייכס ו6ח"כ ס5י5ס, כ5 15גן ח5כ כסססו

 ז סח5כ 'י5ססיית
 שהוא אמרינן לא הלילה כל צונן סןב בהכלי יי שנשתהה בזה :ועשובה

 יי( מותר. הכל דק זה, ש"י בלע והכליכבוש
 סרו 6כ5 )ועת-5עת, כתוך ח5כ כס כק5ו ס65 מתכות ס5 קדרס : שאלהפו,

 )ועת*5עת תוך כסר כס ו"ח*כייכס5ו תעת-5עת, 5וגן ח5ככס
 ז סח5כ5סר'יתיי

 מעת-לעת. תוך בהקרדה בשלו ואם כמבושל, דכבוש אמרינן בזה :השובה
לכבישת

 ההלכהפקור
 מגדים. פריטו( מגדים. ופרי ש"ך,יש(
 שם.שז( ש-ך.יב(
 וגיי( פגדיפי ופרי ס"זןח(  דשמע וחוות מגדימן פיי ש-ךינ(
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 הבשר נגד אלא ס' צריך אין אז בשר, עוד בהקדרה בשלו הראשון"בשר
 י(השני.

 תכ3 גזית מעת-5עת 3תוך 03 ס3ס5ו חו35ת 3קדר0 3טר 3סל1 : שאלהוו,
 יי ז מיסעס

 לבד במים כשיש ודוקא ן המדומע לפי רק לשער צריך אין בזה :תשובה
 החלב עם דהמים היכא אבל שבקדרה, הדפנות עובי מדתכדי

 המדומע לפי לא משערין אז הדפנות, מעובי פחות או הדפנות עובי כדיימה
 "( בקדרה. מים בלי לבד סלכ ה" כאילו החלב כל כנגדאלא

 ח::6ס מטט עס כו וכיו65 ירקות ס5 ת3סי5 חו35ת 3קדרס נת3ס5 : שאלה1,
 לפי אלא לשער צריך אין בזה דגם דסברי פוסקים יש א(תשובה: י 35סר ומסס 5סס גף ותח3ו3תוכו,

 י(המדוסע.
 מחמת החמאה, כי נגד לשער דצריך ואומרים חולקיםוישג(

 י( מהחמאה. הכף ובלעה למעלה, צפהדהחמאה
 ? 5ח35 ומסס 3סר, עס 5רוט3 חדסס כף תח13 : שאלה?.

 חשבון לפי ולא הכף יי כל נגד לשער דצריך מודים הכל בזה :וזשובה
 אמצעי בלי ובלעה ממש בבשר הכף נגעה דשמאהמדומע,
 ח(אחר.

 ח35, ס5 קדרס תחת 16 ח35 ס5 קדרס 5תוך 3סר ס5 רוט3 נספך : שאלהזץ.
 יי יי ז סמדומע 5פי מסערין 3זס גס06

 בשר מבשלין אם דהיינו קלוש, או עב רוטב בין בזה חלוק יש :וזשובה
 מים להסעט נכנס בשר של טעמו זכל ולומר להחמיר ישצלי

 אם אבל הרוטב, כל נגד ס' צריך ולכן לבשר, כולו ונתהפך תרוטבשהוא
 עם בשר אחד וחלק מים חלקים ג' תמיד שיש מבושל בשר של רוטבומבשלין

 ט( המדומע. חשבון לפי ולשער להקל יש אזתבלין,

 5קדרס ס6ת סכף 6ת תח13 61ח.כ נ53ס 3סר ס5 5קדרס כף תח13 : שאלה.בו,
 ז כסר 3סרס5
 כפי רק לזער צריך דאין לומר יש גדול וצורך מרובה בהפסדוזשובה:

 י( בלח. לח דהוי שבכף נביה בשרהמדומע
 3ת סיתס 65 וסקדרס 3סר, 03 ס3ק5ו 3קדרס ח35 3ס5ו : שאלה,ק

 יי ייומ6
תשובה

 ההלכהמקור
 שי. מ:חתה( מגדים. י"ץ ש-ר,ר(
 שם.ט( ודעת. סעם וטוב ק-ג( )סימז דעת הוות.ה(
 פ34 כיל אדם חגמת י( חשואל. עם חנשאל חנהגות בסדר מגדים פרי:ו(

 אחרונים.?(
8ז0.פח6410זישז6*א.זצזציצ ןשיינויינוי יוייוםנוףו?י4נהםנ1
 תטסהיא וויקשע"י


