
 נ4כא סלמה לף ינד עלשיתהאלף
 חראשת ח" תה po רתז4 81 שי-ימעיקרא
 הוקא בהר אזלינן אם ממ"ג דאטריקשבמרט

 יהיריך יש וא"ת ורגזן דוס שה4דפעיקרא
 יא ואם כשרות דהיו דבהמות דמעיקראבוזקה
 חזקה כאן יש א"כ דטעיקרא חזקה תתראאיע
 תיכף שעיקרא דגם ואמריר רתז4 נחדהשתא

 : זה כל שייך יא אהד בדרס משא"כ רוגז"נח
 זצ"ל סובא לי קוה בזה דבהיותי אטתודע

 בקטע להתיר ואחרונים ראשוניםיהפוסקים
 מקרקרים והם שותק כהוא אף מהם אחדראש
 ל"ג דף בחולין הש"ס , פשע זה הרי כןומנ"ל
 קטע שוי שלמא אימא בינייהי ואיהוב שתקעל

 וקשה עכ"ל מדותחף נח מינייהו דחדרישא
 ונתקין שניהם באס אדלעיל רק הש"ס קאידלמא
 חזינן הי' אם רק דרוסה לספק ושבשין איןדאו
 ולא דדרס חזינן דהרי גרע זה א"כ אהדודרס
 אמרינן בזה ולכך מקרקרים והם שיתק מהנאגרע
 דנת סברא דיש כיון קטע חבל דרסתינח
 מעשה כאן הי' לא כאלו דהוי זה ומהנירוגזי'

 חיישינן לא שותקין והם דהוא כיון ושובזו
 דזה קמ"ל לכך גרע דזה ס"ד דהוי רקלמד"ר
 כלא והה רוגז" דנח סברא דיש סיע גרעלא
 דהוא כשן לסד"ר הוששין ואץ דרס ולאקטע
 מקרקרין והם שותק הוא באם אבל שותקיןוהם

 יסדיר חושוין ריעותא שום ראינו לא אםדאפי'
 להקל ומנ"ל להקי מהני לא בקטע דאףי"ל

 : צע"ג והדברבאיסורין
 להיתר המורה הורה רטב נ"ל ידינאיףע!ק

 הרגשתם לא איך אני ותמה מטעם"ויא
 העוף ראש החתול תפסה אם מבעיא דלאצזה
 על ספק הף דהרי דמותר פשיטא לכיוסבהו?
 את והוציאה תחבה העוף דדלמא עי לאספק

 ראוה את החתול תפסה ומשם לכלוב חוץראשה
 בקיצור בפמ"ג הובא הב"ח מתשובת מוכחיכן
 אם גם אף רק על לא ספק על ספק הוידזה
 תפסה ושם הכלוב לתוך פ" את החתולתחבה
 אלא דריסה אין הרי בכך מה ס"מ העוףראש
 מ"מ ראשה דהכניסה נהי א"כ בפר %אביד
 לא או ידה את החתול הכגיסה אם נודעלא
 לא דאולי על לא ספק על ספק ממש הויא"כ

 מותרין לכך הכלוב לתוך ידה כללהכניסה
 פנאי ואין ספק שום בל? בבירור השפותושאר

 : יותרלהאריך

 ומשהש 8:5 משי W1pt שא' קי*ח.ס"
 רועים ים צי וויזהות

 בחצר אהום מכנסים ובלילת בשדה עכו"םאוחם
 באהד בזה"ל יו וסיפר שותפו אלי בא ופ"ארחב
 8ש8 שוורים שני שנעדרו וראיתי לשדההיום

 עם ידיר כשבאתי תיכף והשיב יהרועהושאלתי
 ואחקה חצה כבר שהי' מהם אחד טתהשוורים
 בין צותה קול  שמעתי ישן כשהייתי היילוזבאמצע
 האב ארי כאן שהי' וראיתי ועמדתיהשחרים
 שם הזיקו מה ידעתי %א ברחו קולימששמעו

 טת ספח השני ששור ראיתי הנר כשהדלקתיאתאך
 נהרם שמונח לך ואחת תא לי מאמין אתה איןואם
 ם תשובה. : דינם מה הנכרי שכ"דבחצר

 לומר לאוסרם נאמן הנכרי דאין סותריןדהשוורים
 כיוצא במ"ש ססלפ-ת הוא אפילו דורסים שםשהיו
 הוי לא דכאן ובפרס ב"ז ס" שחיטה בהליבזה

 דאי מבואר דשם ואף שאיה עיי שה4מסלפ"ת
 לנטר טעט אין החט דדוקא נראה אסור ט'מהימן
 ברועה משא"כ שלו חשש איזה מכח כןשאומר
 איזה דעשה הבעלים שיאמרו חושש שהואי"ל

 התם ועוד כן אומר הוא יכך בשווריםפשיעה
 להמתין דאפשר דשיל"מ רס"ל וגם הורה איסורהוי
 ט84 קצת דרסו אם אף בזה משא"כ למחרעד

 הנדרסץ נתבטלו וא"כ מיעוטן רק דרפו לארובן
 בטלי לא דבע"ח דרבנן איסור רק ואינוברוב
 וטד מותרע יי' במהימן אף בדרבע ישל בזהוא"כ
 שהמיתו "ל וא"כ מת שהשור הנכרי ראה דכאןכיון
 ממכינן יא לבד דעיז ונהי כעסו ונח מידאותו
 נאמן הנכרי אין ל" דמהינן חף י"ל יפ"זעכ"פ
 דכאן ובפרט ברור איסור אין לדבריו דגם כיוןבזה
 שקר ודאי וזה ארי שם שה" שאומר שמשקרניכר
 ממט או השוורים צעקת מכח בורח ה" לאדהארי

 אסור ל" דמהימן דמה י"ל וגט עמדשהעכו"ם
 דאשר משקרים עכףם רוב דודאי ודאי בתורתאינו
 ולחומרת מדרבנן רק אסור ואינו שוא דיברפיהם

 משקר שמא ס"ס הוי כאן וא"כ אמת הואדדלמא
 רוגזי'. ונח מיד המיתו דלמא אמת שאומרואת"ל
 ודאי יב"ח להשהותם בידם אפשר הי' אםוהנה
 ס"ק נ*ז סי' הפמ"ג כמ"ש להקל נראה יותרהה
 להשהותם להקל יש דבכה"ג נראה וה4 גש-דכ"ח
 יב*ח להשהותם אפשר ה" יא אם אף מיהוימ"ח
 ובזה ארי שם שהי' הנכרי שאומר ובפרטמוהרין
 במדינות וגם בורח הי' לא דהארי שקרובוניכר

סליו



 שלמהלף יו"ר על"ףתהאלף42
 נ"ל לכך וששקך נראה כלי ארי שכיח לאהללו

 : א( מותרין דחבהמותברור
 יהשרב טלה שמביא בקטב שא' קין*סף

 השו"ב רצה ולא ברגליוקשור
 ואח"ם לארץ והשליכו הקצב כעס מידלשחסו
 אמר והקצב אחר לשו"ב והוליכו הטלה הקצבהתיר

 אינו אך בטוב והלך מעצמו עמד שהתירושבשעה
 אם יודע אינו גם בעמידתו הקצב סייעי אםיודע
 ה4 אם דבכה"ג נלפענ"ד הנה כף. קצת צולעסי'

 ספק הוי אם או בנפילתו טפחים מעשרהפחות
 בדיעבד להכשיר יש לא או טפחים עשרה ה4אם
 טפחים מעשרה פחות ה4 אולי ספק עוד דהויכיון
 עשרה ודאי ה" אם אבל כלל נפילה בכללואינו
 נפילה בכלל דהוי כיון יהטריף ישטפחים

 : ספקוההיתר
 מאד יניק סבכיי ""י שהכשיר שא' מ"כ.מי'

 הנשה וגיד אתוריו אתינקר
 בס' שראה מה מכה ככרוכיא רו"פ עליווצעק
 ממני וביקש קטן עגל לנקר שאסרתי בשמיישישה
 לא אז באמת הנה והראיות תשובתי לולהעתיק
 סעיד דהחוש טה ראיות למ"ל כי ראיותבתבתי
 וכל היטב גידו להכיר א"א ויגיק רך שהואשבדבר
 קטן בעודו ניכר לא בניקור הנאמריםהסימנים
 ובעינן כידוע לנקר אסור קבלה בלי מנקרוהרי
 נברא דאתמחי דאף מצינו בשוחט והרי קבלהשנסל
 אתחזק לא קטנים וצפרים יונים ליהוט לעניןמים

 טרחא ענין שהוא בניקור מכ"ש א"כ בש"עכמפורש
 אתמחי לא גסות בהמות לנקר דאתמחי דאףיתירא
 רוצה גי היות אך אדם. כשאר ודינו הדקותינקר

 מפורשתבפגה"נ משנה הנה בעזה"י לו אראהבראיות
 דהה מכח )פרש"י עליו נאמנים הטבחיםראין
 הרי החלב ועל עליו נאמנים וחכ"א דר"מטרהא(
 נאמנים דאין מיל גדולה מהסה בניקור אףדלר"מ
 דנאמנים כחכמים דקיי'ל נהי א"כ הטרהא רבמכח
 פליני דלא לומר וראוי עדיף בפלוגתא למעטמ"מ
 יוהר עוד טרחא דהוי בדקות אבל בגסותרק

 דלמעט נאמנים דאין הם גם מודיםבשדולות

 שם מפרשא יותר ראי' ועוד עדיףבפלוגתא
 משמע ומלשוגו גה"נ על עליו נאמנים אין ד.השם דפי-

 דלמא כן ומנ"ל נאמנים אין גיד נסילת כלרעל
 שאי זה רק גאמנים דבגדול מודה ר"מלעולם
 של דגיד במשנה שם דס"ל לשטתו דר"חאדלעיל
 מסעם או עליו גאמנין דאין קאמר בזה אסורשליל
 יהו משמע דלא או ביותר יתירא טרחאדהוי

 וחרא יהודא כר' ס"ל דהם שליל בשלאיסורא
 של דבגיד לרש"י דס"ל ובע"כ נאמגיס ע"זדאף
 דבזה עליו דנאמנים אומרים הכמים ה" לאשליל

 מיירי ובע"כ כלל ניקור לי' מהני דלאמסתבר
 ע"ב צ"ל דף שם בש"ס ממ"ש ראי' ועודבגדולים
 בזה"ד אר"נ נאמנין אין לותר חזרו ארי ב"אאר"ה
 סברוהו מעיקרא ומשני דרא אכשיר ופריךנאמנים
 דבירי דהוי במה כר"מ סברוהו הדר יהודאפר'
 מהימני לר"י דאנשוהו והשתא מהימני לאלר"י

 דלא כר"י פי' ואח-כ חטיטה דגעי כר"מופרש"י
 על הכונה דלמא כן מנ"ל וקשה וכו' חטיטהבעי
 מותר דשליל כר"י סברוהו דמתחלהשליל
 אסור נמי שליל של דגה"נ כר"מ סברו' ואח"כגידו
 מהימני הוי לא לר"י דכירי דהוי כמה כלולכך
 א"כ לר"י דאנשוהו כיון אבל עליו חשודיןדהוי
 ולמה דנאמנים לומר חזרו לכך אסור דגידוס-ל
 דחטיטה פלונהא על דקאי ומנ"ל כן פירשלא

 אין ולעולם לנקרו א"א דבשליל דמשמעבע"כ
 א"א רך שהוא דבדבר דמוכח כיון ואיםנאמנין
 אף ה"ה א"כ לכ"ע נאמנות להם ואיןלנקרו
 ר"מ דהרי נאמנות להם אין רך דהוא כלכשתלד

 מנ"ל כחכמים דקיי"ל ונהי נאמנין אין יתמידסגל
 אסור שהוא ברור הדבר לכך רך  בעגל נםלהקל
 : דין ליחן ועתיד טרפות מאכיל בזהוהמתיר
 ונמצא שנתבשלה הגיצ" אירית שא' מכולא.םי'

 הביצים שאר בין דםבה
 מן אותם לקחו דאם כך הדין בביצים. ס' הףויא
 דבנה לאיסור מורה אני בזה בכף הרותחיןהמים
 בכף הראשונה הטרפה היתה שמא ספק עודמצטרף
 וא*כ אחרים את ואסר הכף וחזר הכףונאסר
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 דאורייתא ביצים דם דלמא להיפוך ס"ס לנו יהי'שוב
 דהוי ואת"ל האוסרו במקום הי' דלמא לחושויש

 הכף ונאסר בכף תחלה זה הוציא דלמאדרבנן
 מן רותחין המים הורקו אם נמי וכן הכלונאסר
 היתה הטרפה דלמא להחמיר יש נמי בזההביצים
 הנשארים המים ונאסרו הקדרה בשוליבאחסנה

 את סלק לגמר יש ביצים רוב הי' דלא כיוןשם
 ואח"כ מעט המים דנאסר וכיון אינו כאלומינו
 ביצה בכל ונוגע העליונים הביצים דרך אותושופך
 דהט כיון עמו מצטרפין הביצים ואר ואיןבפ"ע
 בפ"ע וביצה ביצה כל נאסרה וא"כ לרוטבחוץ
 כשרים רוב אין ואולי טרפות הרבה כאן ישלכך
 להיפוך יש לאיסור ספק עוד דיש כיון ולבךכנגדן
 עימדין אותן הניחו אם אבל כנ"ל לאיסוראס"ס
 לתוכה ששפכו או המים שנצטננו עד המים עםכך
 אם אף ס' ביי אף מותר בזה ונצטנן צונניןמים
 עוד וי"ל סלק. ומכח כשרים ביצים רובהוי

 להכיר דאפשר דהיכא בתשובה עפמ"שלהחמיר
 ת"ג א"כ בטיל ולא כהוסר נחשב נבדק אםהאיסור
 כבר גופה דהביצה בקערה ביצים בתערובתבשלמא
 דמן וכיון התערובות על רק לדון לנו ואיןנתערבה
 דרבנן כספק נחשב לכך בטל ברובא מב"מהתורה
 אבל האוסרו במקום הי' שלא ותלינןולהקל

 דאפשר וכיון קיימת עדיין הטרפה דהביצהבתבשיל
 הביצה א"כ ניכר כבר כאלו הוי הדם בתוכהלהכיר
 גיף על גם לדון אנו וצריכין נתבטלה יאעצמה
 לחומרא דאורייתא ספקא היי הביצה ובגוףהביצה
 מדרבנן ס' ובעינן סה"ת כנאסר הוי הס"ט נםלכך
 יש לדינא מיהו תורה איסור ודאי כדיןעכ"פ
 בביצים הנמצא שחורה טפה זנרין : כמ"ש בזהלהקל
 שיקה אלא הוא אדום שחור דההוא טרפהודאי

 : תמיד מעריפוואני
 קודם שומן ששרה באחד ,טא' קכאב.טי'

 עד ושכחו במים מייחהי
 רק ונשאר המים דחסרו ראה ואז מעל"עאחר
 אם יודע ואינו שומן מעט בו שנשרה מיםמעם
 המעט רק אסור אין מעל"ע קודם המיםנחסרו
 וכו'. כולו ואסור מעל"ע אחר נחסר או במיםהמונח
 כדבריו יהא דלו כולו לאסור הורה סב לאהנה
 דאורייתא דם הוי כבישה דע"י כדעשהפ4"גדיסק
 ע"י היוצא דדם רס"ל החוו"ד לפ"ר אףוכתב
 יצא לא אם דמודה י"ל ס-מ דרבנן הויכבישה
 אם הנה ד"ת. דהוי למקום ממקום דפירשרק

 בש"ך המעיין אבי כן לומר מקום לו יש זהכי
 מכח במים בכבוש האיסור דאין שם מוכח ס-טסי'

 ונבלע חוזר דהרם מכח רק למקום ממקוםדפירש
 דהף מלוכלך דבעינן יהסוברים מבעיא דלאבכשר
 אסור מלוכלך באינו דאף להסוברים גם רקכן
 מכת לא אגל ונבלע חוזר היוצא דדם מכחרק

 ממקום דפירש כסברתו ראם למקום ממקוםפירש
 בע"כ כנגדו סמ"ך במים יש אם מהני מהלמקום
 הוי התוריד לפי יא"כ היוצא מכח רק האיסורדאין
 ספק ד:ף יהא לו זאת לא זאת ועוד דרבנןרק

 מעל"ע כבוש הוי ית דלמא ס"ס הוי עכ"פכבוש
 המחבר כדעת דלמא מעל"ע כבוש דהויואת"ל
 ועוד מלוכלך הי' לא ודאי ובשומן מלוכלךדבעינן

 דספק ק"ה בסי' הטו"ז דעת הרי זה בלאגם
 הוא כאן מ"מ חולק דהנקה"כ ונהי מותרכבוש
 אם יהיתר חזקות ב' הי' כאלו הוי דהרימודה
 היתר חזקת להשומן יש הרי מעיקרא בתרנלך
 מעט רק מים בו אין עתה הרי השתא בתר נלךואם
 הי' תורה בשל ואף להיתר חזקות ב' כאן הויא"כ

 : הכל בזה לאסור הורה טב לא לכךמותר
 שומן בה ששרו חדשה בקדרה שא' קכ"ג*סי'
 אחר אך מעל"ע יותר במיםי
 ולא בקדרה מים מעט רק הי' כי ראוהמעל"ע
 וזה שפתו על השומן מן אחד קצה רק שםגשרה
 חש המים מן בלעה חדשה שהקדרה מהמתנעשה

 גלעה אולי המים מן הקדרה בלעה אימתילהסתפק
 נאסר ולא מעל"ע השומן נשרה ולא מעל"עתוך
 אינו דעתה כיון שפתו על שנשרה המעט זהרק

 גצירוף ברוב עוד השומן לבטל להיתר וצידדניכר.
 הב"י כדעת שהעלה ל"ה סי' צדקה המעילדעת
 פליטה דם נחשב במים דנתערב כיון בעין דםדאף
 הו"ל כבר שעות כ"ד אחר רק נבלע דאינווכיון
 בצירוף גם שנית מליחה ע"י ויוצא פליטהכדם
 ג"כ מותר בדם כבוש דספק ע' סי' החוו"דדעת
 דספק העלה מליחה להל' בפתיחה הפמ"ג כיואף
 דעת בצירוף מ"מ מג'שול וגרוע גדם אסורכבוש

 הורה יפה תשובה. : להיתר העלה הנ"להמעי"צ
 אפשר אי ברוב המעט שנתבטל דלומר ומ"שבזה.
 לומר שייך דלא הכה"ג בשם הפמ"נ מ"שמכח
 ההיתר איזה תחלה דנודע היכא רק ברובביטול
 שנתערבו מחמשה לזה רא" הביא ק"ה ס"והחוו"ד
 דפסחים בסוגיא זו בקף הנה וכו'. פסחיהןעורות
 דג-ל לדין ראי' ואין בע"א וישבתי בזההרגשתי

טמר
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 בטל דאינו מתהלה ההיתר הוכר דלא היבאלומר
 יהי' רמזה די"ל מזה ראי' דאין עוד נראהועתה
 אחד קפץ גבי 1' דף בב"מ השטמ"ק כדעתמוכח
 ההיתר ודאי נחשב לא ברוב שנתבטל דאףוכו'
 והנה כזה ספק התירה דהתורה רק ספקרק

 הוא דמותר להיתר רק היינו דלם"ז במנ"אכתבנו
 לצאת אבל התורה התירה בזה הספק מכהבאכילה
 דהוא כיון ברוב ביטול ע"י יוצא אינו חובתוידי
 ספק רק אינו ברוב שנתבטל ודבר ודאית מצוהחייב
 ודאי פסח יעשות חייב דהוא כיון זה גם א"שולכך
 תורת רק עליו אין פסול פסה בו דנתערב כיוןוגה
 ועשירי ספק עשירי נקרא דהתס כמו ספקפסח
 פסח ה"נ כן ספק עשירי ולא רחמנא אמרודאי
 יוצא אינו ולכך ספק פסח ולא רחמנא אמרודאי
 לדין ראי' ואין בסברא. ונכון וז"ב פסח ידיבו

 דהשתא כיון די"י בזה היתר לצדד ועו"נהנ"ל.
 ואזלינן לפניך הרי אמרינן מים מעט רק בובמצא
 הוי כן מעט רק הף דהשתא כיון השתאבתר
 מעט לבלוע כן הקדרה דדרך וכיון מעיקראנמי
 אמרינן ואתאי הסר ואחאי דחסר למקוה דומהשעט
 ס" בטו"ז הובא האז-ה דעת הוא וכן לפניךהרי
 אזליגן קשה כשהוא לפנינו בא השומן ראםס"ה
 מ"מ שם עליו דחלקו ואף מציאותן שעתבתר

 סי' בטוטו"ד עפמ"ש והוא מודים הכלבכה"ג
 כהאו"ה דלא ס"ל באמת למה הטעם יבארק*פ
 מחזקינן ומי ד"ה נ"ה נדה התוס' עפ"ד היינובזה

 בין לחלק ויש שכתבו למקום ממקוםטומאה
 דהתם דנדה דמ"ק לההוא דהכא למקוםממקום
 הטומאה והכא למקום ממקום באה עצמההטומאה
 כיון ה"נ א"כ עיי"ש עימדת מקום בחדעצמה

 אם השומן על והמסק אחד במקום עומדדהעכבר
 דגלך יומר בזה שייך לא לכך קשה או רךהוא
 מסיק נ"ה דבדף דאף וכתבנו מציאותן שעתבתר
 אין נמי אחד במקום כשהטומאה דאףהש"ס
 דעכ"פ התם דוקא היינו לסקופ ממקיםמתזיקין
 ימקום ממקום הוי הטומאה מוכח שממנוההוכחה
 בשום כל9 מרגישים היינו לא הדם שיידהרי
 והרי טומאה חשש לנו נודע הדם דע"י רקטומאה
 גוף כאלו לגו נחשב לכך למקום ממקום באהדם
 פלפול הוי וזה למקום ממקום באה הטומא'האשה
 הטומאה שהיא האשה בתר אזלינן אם שםהש"ס
 ממקות טומאה מחזיקין ולכך מקום נחדוהוא
 הטומאה המודיע והוא הדם בתר אזלינן אולמקום

 דאף הש"ס מסיק ולכך למקום ממקום באוהוא
 בעכבר, אבל למקום ממקום טומאה מחזיקיןבזה

 דכולו כיון לכך העכבר הכל הוי המודיעדהטומאה
 יטקוס ממקום טומאה מהזיקין לכך מקוםבחד
 בה"ס הפוסקים שהשתמשו מה בזה וישבנועכ"ד
 איסור מחזיקין דאין זו בסברא פעמיםכמה

 האיסור גוף הוי דהתה מכח למקוםממקום
 עצמו השומן הרי ה"נ וא"י עי"ש למקוםממקום
 המים הוי והמודיע האיסור גורם וא"א הואהיתר
 רק יאסור כח לו אין עתה שנמצא במיםוהרי

 יא" לנו אק וא"ב בקדרה שנבלע המיםבצירוף
 דעד לומר בקדרה כעת נביע שכבר המיםע"י
 הוא עתה והרי הקדרה בתוך ה" מעל-עאחר
 בחוץ ה" מיש"ע אחר דעד ולומר הקדרהבדופן
 וא"ע למקום ממקום טומאה החזקת הה שפירזה

 ואין מציאותן שעת בתר דאזיינן לאו"ח בזהמודי
 קטנה חתיכה דזה יומר ר"מ דחשש מהברוב ביטוי לענין וגס ונכון. ת"ב ריעותא להחזיקינו
 כדעת מתחלה ההיתר הוכר דלא כיון בטיאינו

 לו אין כדבריהם יבא לו גס הדל 1ה11"דהכה"ג
 מתחלה היתר הי' השומן כל דהרי הדאדמיון
 נאסר שמא חשש דהוי רק חי לאכיו מותרוה"
 מקצתו רק נאסר אינו נמי דאח"כ וכיוןאח"כ
 היכא רק דברו יא והם היתר ברוב ל" בטללכך
 שראה דמשעה כאן גם מעזים ההיתר הזכרדלא

 אהה ראה הוא במים הכבוש השומן מעטהרואה
 מותר הה כבוש ראוהו שיא והמיתר נאסרהחתיכה
 בע"ע ההיתר ניכר הוי לו א"כ הנ"ימטעם

 תערובת היינו שכח דאח"כ רק בפ"עוהאיסור
 נם ברוב בטל המעט זה לכך ממש והיתראיסור
 דדוקא ס"ט בסי' הסוברים דעת בזה יצרףיש

 בו אין מלוכלך באינו אבל בעינן בדמיםמלוכלך
 הזב דהשומן נראה טעמי היין מכי לכךאיסור
 נחמיר ואט עוד אחר שומן תערובת בלי אףמותר
 : ידינא כנלפענ"ד דמותר ודאי ברוב עודלבטלו
 "נשים ניהמת ימה נשאלתי קכשר.סי'

 ב' האווזותלשהות
 כבוש. הוי בלב הכנוס הדם והרי מליחה בליימים
 בטבעו בעצמו הבא שדם כלל חשש אכן זההנה
 חלב נעשה האבריפ מן רק הכחל מגוף באדאינו הכחי שבתוך לחלב דומה ואינו כבוש שייךלא
 4ה וכל נופו בלב נעשה הלב דם אבל לכחיובא
 דאפשר ואף כבוש שייך לא עצמו ממנודהוי

שמתקבץ
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 הוי פץמ והיטה בשעת ללב ממק"א דםש5תקנץ
 ואף מתירין כסה  דעת כביש וספק ספקרק

 בישול ע"י רק הלב אוכלין אין כאן הריהמחמירין
 ואמרינן דרבנן ספק ויה" דרבנן לידי יבוא צליאו

 כבוש בזה שייך ולא הוא עצמו ומשל מחייםכבח"ה
 החתיכה כגוף אווי וגטבט מחיים בו שהורגלטה
 ח"ג )טוטו"ד בתשובותי ראיתי ושוב ממנווחלק

 ולפ"ז בפנים דהוי מכח התרתי ושם קמ*ז(תשובה
 יש כאן ולפמ"ש טרפה הוי בחוץ כבר ה"אם

 : וז"ב כנ"ל ענין בכללהקל
 אמרה הבית 'בעית בישי שא' קכ"ה.*כמי'

 אותו מלחהשהמשרתת
 אינן ושניהם מיחה שהבעה"ב אמרהוהמשרתת
 כיון מבשר שמותר ודאי נראה הנהיפנית.
 י"ז סי' באהע"1 למ"ש ונומה דרבנןדמליחח
 כיון ה"נ כן נהרג אומר ואחד מת אומרבאחד
 : באכילה הבשר מותר הבשר נמלח שניהםדלדברי
 קונים ה" בעש"ק שאל אשר 3ןגנ'1*נמי'

 ואחד במקולין גשרהרבה
 בלי הבשר שמלח להקונים אמר הבשרממוכרי
 הי' כי בשר ממנו יקחו שלא כדי תחלההדחה
 כי מקודם השאר על מעות לו שיוסיפורוצה

 אינו גופו זה אמתלא )והנה ביוקר היאהבהמה
 אמר לא דהוא כיון מבעיא לא דעתי יפיכלום

 ה" אם יט רק עמרת טוענין אנו איןהאמתלא
 סי' ביו"ר דבשלמא נאמן פי' לא האמתלאאומר
 שפיר בזה לעצמו שישאר כדי הכונה הוי התםא'
 יודע והוא לו נשאר שיה" סבר כי אמתלאהוי

 על לו שיוסיפו סבר שהוא כאן אבל כשרשהוא
 יקנו איך טרפה שהוא דאמר כיון הריהשאר
 הוא הקצב הרי האמתלא על דממך ולררממנו
 לא ונם לא או אמתלא מהני אם וא"י גראיש
 והלך נך( בשביל טרפה סוכר בכלל עצמויכניס
 הדחה בלא בשר שמלח הדין סתם ושאלאחד
 וכתב בהפ"מ הרמ"א כדעת המורה והתירותחלה
 כולם הלכו זה סמך ועל בעש"ק דה"ההפמ"נ
 וכעת שבת עי ובשיו המקולין מן בשרולקחו
 עוד דיש כיון לא, פו עשו כהוגן אם יל"משואל
 עשו טוב לא לדידי הנה בכשא"מ. מלחו שמאחשש
 תחלה הדיח ולא במלת בנה המקיניין אףכי

 הבשר הוי כבר אם רק חטת לכיש אומהפ"ר
 בשר לכתחלה לקנות אבל זה ספק ונעשהבביתו
 דקיי'י אסור ודאי לכתהלה כזה בספק לכנוסכזה

 ומכ"ש  בוה ומכ"ש לכתהלה דרבנן ספק עזשיןאין
 כי ראוי ל8 ודאי  לרבים הוראה בוה שגמשךמה
 ויתפרסם שבת לכבוד הוא כי יחכמו רביםלא

 כן לעשות ויבואו כשר הדהה בלי מליחה כיהדבר
 היתר ומרמום כן להורות ראוי אין ובוזאיתמיד
 שנמלח השש הוי ודאי לזה וחוץ לרביםזה

 דקדק לא להטריפו מלחו אם בודאי כיבכשא"מ
 לא ברהיטני חלק דף וגם מנוקב בכלילהיות
 לא שמא ס"ס דהוי רו"מ מ"ש מזה וחוץשכיח
 בכשא"מ הי' לא שמא נמלח ואת"ל כללנמלח
 כדעת דלמא להיפוך ס"ס דהוי מלבדהנה

 ם ואת"ל תחלה הדיח ולא במלחהאוסרין
 שמא ספק הך וגם בכשא"מ הי' דלמאהמתירין

 ע"8 כי כלל ספק זה אין לדעתי כלל נמלחלא
 דבידו כיון רבידו במה ובפרט באיסוריןנאמן
 א"כ יבמות בש"ס כמ"ש החזקה נגד אפי'נאמן
 ספק בגדר נכנס זה אין א"כ ודאי דהוימוכח
 הדש דבר בעזה"י אומר אני ועוד כודאי. והויכלל
 אין שאסר חכם קיי"ל דהנה אסור ודאידכאן
 ומפורש דינא דקם בזה ומוכח להתיר רשאיחברו

 שלו דאינו אף הרי חד"א דשויא הטעםבפוסקים
 אף חי"א שויא שייך דעה בחד דהורה כיוןמ"מ
 כן ע"ד עשאו אם נשלו מכ"ש וא"י אחריםנשל
 שהוא רס"ל זו כדעה עשה א"כ להטרימוכדי
 גרע דלא העולם לכל ואסור חד"א שויאטרפה
 טרפה שהוא אמירתו בצירוף הבעיים שלמעשים
 ודאי לכך כחד"א מעשה לאחרים המורהכהוראת
 מי הכלים כל להטריף והנה בזה עשו כהוגןשלא
 מעת הכלים כל להשהות נראה עכ"פ אךישמע

 : לדינא כנלפענ"דלעת
 קרומו עם שנמלת טה בנדיו מ"ש קכעז.פי'

 או בבישול מ"ר אםהתחתון
 כאן ואין שמותר הורה יפה מנוקב. שאינו ככליהוי
 ואל עבה כחתיכה דהוי כלל ושאלה ספקהשש
 : הוראה בטוב יודע אינו כי המפקפק שדבריישגיחו
 ט ס עסי שבש בס ע"ראשישאי מכיה.סי'

  ושהת טנוקב ואינו בכייבנמלה
 הכעס יהי' כמה ושאל בכלי הציר שנראה עדכעס
 טופח כדי בו יה" אם לשער הוי דשיעורונראה
 בכמה כדמוכח כלום אינו ובלא"ה להטפיחע"ס

 י"ג ס"ק בש"ך קל-ב ס" וביו"ד באו"חדוכתא
 אינו כנ"ל דאינו כי משהו באיסור דאףמוכח
 יצא שמא שחשש ומה כן. הוי בזה וה"האוסר

העט
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 לחוש אין בזה הנה ניכר ואינו בבשר ונתקנחמעט
 ואדרבא דרבנן בשלו או שמלחו דדם כיוןמספק
 לתלות יש אם בבשר מעט ציר נראה אם אףנראה
 להתיר יש ספק דיש כל מעט תחלה מיס שם17הי'
 הזה הבשר מן הוא הזה הציר דמעט ידוע אםרק
 פחות אבל אסור אז להטפיח ע"מ טופח בודיש
 מי בא ולא כן נעשה הבשר מלחלוחית י"למזה

 : נכון כנלפענ"דהפליטה
 ולקחו בכשא"מ קמייתא הדחהי הבשי יהדיח שפצי שתאי מה קכ"ם.םי'

 ושפכו מלת ממנו שעושין באר מי היינו מלחמי
 כן/ הכשא"מ מן הבשר ולקחו הזכירו ותיכףעליו
 לבקשו עלי וקשה תשובה באיזה אצלי כתוב זההנה

 הוא דודאי כעת וידעתי בעזה"י המה רגיםכי
 כ"ט ס"ק ע' בסי' הש"ך למ"ש דומה דאינוטרפה
 והפמ"ג חולקים הרבה שם גם דהרי חרא לצירבנפל
 דכבר ציר שאני להש"ך ואף חולק שהמנ"יהביא

 כתב הש"ך והרי פ"א דם והוציא פעייתופעי
 קמייתא הדחה בלי לנמלח דומה דאינו בטעמושם
 בין חילוק דיש צ"א בסי' כס-ש הוי והטעםכר
 בציר ולכך לא או פ"א פעולתו המלח פעלאם

 עוד כח לו ואין כחו פסק פ"א פעילתו עשהשכבר
 עשו לא דעדיין הללו מלח מי אב? כ"כלהבליע
 הדם שמבליע ממש למלח דומין המה פעולהשוס
 בלי דבנמלה ממלח גרע זה לרעתי ואדרבאבעין
 דאסור נראה ובזה בהפ"מ מיתר קמייתאהדחה
 להבליע המלח דרך דאין מכח המתירין טעםדהתם
 ומי בציר אבי יבש במלח היינו וי"ל להפליטרק
 זה לכך נבלע להיות דרכו ולח לח דהואמלח

 ויש קמייתא הדחה בלי אסור ולכ"ע ג"כמבליע
 עכ"פ הוי דהתם לציר דומה דאינו עוד טעםליחן
 דם וגם ממים עיקרו דה~י מה בי' בתוך מיםכח

 אבל המלח כח מחליש והוא מלוח אינו בוהנבלע
 דכתב ואף וחזק מיוח כולו הוי בטבעו המלחמי

 קווארט ב' רק ונעשה מתמעט הבישול דע"ירו"מ
 הלחים דברים דרך כן רק המים מכח זהאין

 הלחלוחית שורף האש וגם יתמעטו נקרשיםכשהם
 כהווייתז מלוחין הם המים גוף עכ"פ אךונתמעט

 : וז"ב יותר חזקלכך
 מן הוי כבוש דם אם שאלתו ע"ר ק"י.סי'

 ראה וכבר דרבנן אוהתורה
 מה"ת שהוא סק"א בש"ד ק"ה סי' יו"דבפמ"ג
 ל"ו סי' בנוב"ת כמ"ש רו-מ וכתב עליו תמהורו"מ

 מפ'ב רףמ שהקשה מה הנה בנו. בהגהתחיףד
 תאכל יא אמר דרחמנא דם והרי דפריךדפסחים

 ומה כו' קדרון לנחל יוצאין ואלו אלו כו' ותנןדם
 דהוי וש.ה בהנאה אסור דם דלעולם י"ל הריפריך
 דמה תברי לא מזה הנה כו' מים ורובו במיםמעורב
 בתחל' אם דרבנןהיינו דהוי 1' דיןכ'כלל לאו"הדס"ל
 קורם ממ"ו אז גסים כבוש ע"י הוי תיכףיציאתו
 פירש שיא האברים דם הוי העולם לאוירשיצא
 במים מעורב נעשה תיכף וכשיצא דם שם עליוואין

 דיוצאין במשנה אבל למזבח יליו הוי יאולעולם
 למזבח ראוי והוי בעין דם הוי תחלה קדרוןלנחל
 במים נתערב דאח"כ בכך מה בהנאה נאסרוכבר
 שפיר ופריך שנתערב הנאה איסור כשאר רקהוי
 הפמ"ג שדברי מ"ש והנה בהנאה. מותרלמה

 ודע כלל לזה זה ענין אינו בנוב"ת מחנ"התמוהין
 זה ועלה כך הוא למבושל כבוש בין החילוקכי

 הפמ"ג נדברי זה שמכוון ראיתי ואה"כבמחשבה
 דרבנן הוי שבשלו דדם הוא והענין כדרכזבקצרה
 כשינוי והוי מקדמותו הדבר גוף משנה דבישולמכח
 אף דרבנן הוי ולכך דנשתנה הדםבגוף

 והוי נשתנה עתה מ"מ למזבח ראוי הי'דתחלה
 הדם גוף משנה אינו זה כבוש אבל אחרכדבר

 הדם את להוציא פועל שהכבוש רקמקדמותו
 שמו והוי שינוי עושה אינו גופא בו אבלממקימו

 קצת זרא" תורה של הוי לכך כמעיקראדם
 והיינו בישול דרך רק אסרה לא דהתורהמבב"ח
 כדברחדש ונעשה שהי' מכמות הדבר משנהדבישול
 שמלחו ודם חדש כדבר נעשה אינו כבוש ע"יאבל
 חדש דבר עושה דאינו ומוכח מותר דבב"חאף

 נעשה דבמליחה כיון היינו דרבנן רק הויומ"מ
 דהוי כיון למזבח ראוי איש הדם בגוף חדשטעם

 יהכריע נלפענ"ד בכבוש אבל חדש טעם בומעורב
 הדם זה הדם ויצא מעל"ע הבשר גשרה ראםלחלק
 מעל"ע הכבישה דע"י דנהי והיינו דאורייתאהוי
 וא"כ במים מעל"ע נכבש לא הדם מ"מ הדסיצא
 אם אבל מה-ת הוי זה לכך חדש טעם ליכאבדם
 דהרם כיון בזה וכדומה מעל"ע במים נכבשדם
 לתוכו חדש טעם לו בא א"כ מעל"ע נכבשניפו
 : להכריע כנ"ל דרבנן רק והוי שמלחו כדם הוישוב
 אהדדי הש"ך דברי רו"מ שהקשה מה קל'א.שי'

ן
 כתב ע"ב ס-ק סיט דבס"

 אסר וכאן לצלי דמותר לעיי המחבר כתבומח"ט
 רק הוי דכבוש וס"ל כתב ס' בסי' ולעיל יצליאף

כמלוה14



 ד4 כד שלמה3ץ יו"ד עלשו"תהאלף

 אין הנה 3ף. לצלי מותר דמליח ומזכת כףופילוח
 דהרי כדבריו הוא בש"ך הפשוט ושפירוש סתירהזה

 מתיר ומ"מ מעל"ע בכבוש נמי סיירי ט"ובסעיף
 היינו כו' ומה"ט מ"ש הש"ך כונת ובע.כלצלי
 וכאן מליח לא אבל מעל"ע כבוש רק אינורשט
 כמליח רק אינו דכבוש לעיל ומ"ש ומליה כבושהוי
 וטה שירתיח כדי כבוש בלי כמליה הכונהודאי

 המחבר אוסר אינו כזה במליח דהרי רו"משדקדק
 בשאר כמליח הש"ך דכונת לק"מ נמי כ"קרק

 והמחבר ס' בעינן להמחבר דאף שמן ובדבראיסורין
 מתיר בזה בכשא"מ בנמלח רק בקליפה פתירלא

 מיד נאסר שמן ובדבר איסורין בשאר אבלבקליפה
 הש"ך של הכונה או ס' ובעינן כולוגמליהה
 כונתו אם אף או ק"ה בסי הרמ"א לדעתכמליח
 דס"ל הרמ"א לדעת כמליח הכונה בכשא"מכמליח

 דברי ומ"ש וז"פ. קליפה ול"מ כולו נאסרדכשא"מ
 תמה להגיה ונדחק אהדדי וט"ו י"ר ס"ק ע' ס"הטו"ז

 רואה ואיני כלל כונתו ידעתי שלא עצמי עלאני
 לשיטת אויל' י"ד בס"ק דהט"ז בדבריו פתירה'שום
 נמי וסיח דמו פלט דאפילו צ"ל הם מתיריןהיש
 לשיטת אזיל ט"ו בס"ק אבל שנית מליחה ע"ימותר
 רק מתירין היש כדעת דלא והוא והמנהגהרמ"א
 : וז"פ מליחה נל"מ אסור ודמן צירו דפיטהיבא
 מק"ט סי' הטי"י עי ששאל טה קל"ב.'שי'

 עם כשר בבשר הע"דבשם
 הוי זע"ז נמלחה אם ספק שהוא טרפהבשר
 ושאל י"ח ס"ק בש"ך וכ"כ ולחומרא תורהספק

 כבוש דספק סק"ה ק"ה סי' בפייתילפמ"ש
 בספק ה"ה א"כ ולהקל דרבנן הויבחומץ
 ודעימי' הפליתי סברה על אני תמה וכו'מליחה

 כה"ת הרי בתורה נאמר מעל"ע כבישאטי
 בענין אבל דאורייתא דטכ"ע רק למדנולא

 נבלע דבמעל"ע חז"ל שיערו לנט"י באהאיך
 חבינו חכמתם דלפי כמו וא"כ לזה מזהטעם

 בכבוש שיערו ה"נ כן הטעם נבלע מעל"עבכבוש
 שהבינו וה"ה שירתיח בכדי נבלע וצירבחומץ

 הכל והרי מליחה בשיעור טעם לידי באובמליחה
 כבוש לי מה טעם בו נבלע אם מלתא תליאבטעמא
 לנו אין אנו מליחה שיעור או שירתיח כדי אומעל"ע
 דכא היכי וכל דאורייתא טכ"ע דקיי"ל מהאלא
 : ברורין הש,ד וו-ברי מה"ת אסור טעםלידי
 וכתב סק"ב ע"ב בסי' הש"ך כתב לחל"כ.ם

 הנה לשכחה דקשה וכו'התשב"ץ

 הף החנף דעיקר נראה בזה ושכחה קשהטעם
 בהמה הלב א"כ אבר מחזיק דאבר כיק ולכךבלב

 לב טבע האדם מלב נעשה ולכך האדם לבמחזיק
 והנה בהמה. כמו החכמה דרכי ממנו ונעלםבהמה
 שהביא *הושע כר' לסוגיא דס"ל מוכח יהי'מזה

 מוכח וכן בנב הת דהחכמ' משלי רישהילקוט
 מטמטם הבבלי שכותח דאמריגן במה דוכתאמכמה
 בלב הוי דהחכמה הכל מוכח מזה והרבההלב
 עוד לדינא ונ"מ בראש. דהוי שם ר"א  כדעתולא
 ששכלה ממקום 11 מבהמ' יאכל שלא שנדרלמי
 מראשה אסור בראש הוי שהשכל דאמר לר"אנתון
 והנה הלב מן אסור בלב דהוי י1 בהמהשל

 הילקוט מן וגם הלב מן דהוי דעלמא סוגיאבאמת
 שלא הנודר לדינא לכך ח"י כדעת דמכריענראה
 בלב דאסור נראה שם נתון שהשכל דברלאכול

 : בראשומהזר
 ועומד לחמאה שמולחיןי כדכד סייחה שחיא בחמא" שא' מל"ד.סף
 הוי אם בבית בחורף או הקיץ בימי הרסבכלי
 דבקרח הפמ"ג עם מסכים אני תט1בה. :כבוש
 כך כל נימס אם הקיץ בימות אבל כבוש הוייא
 ונאסרה כבוש הוי להטפיח ע"מ טופח בושיש

 החמאה נאסרה בשר של הקדרה הי' ואםהקדרה
 שלמעלה מה אבל הכבישה תוך המונח המעטזה
 כן הוי כבוש בכל דגם נאסר לא הלחלוחיתמן

 הקדר' לענין מיהו כבוש דין לו אין שלמעי'דמה
 לא הבשר ויאסור גשר בה לבשל נאסרהאם

 החמאה נמלחה דעכ"פ כןון הרי כבוש למ"לידעתי
 לאסור ולהיפוך כידוע הכלי נאסר נמיובמליחה
 אינו ודאי במליחה הנה בשר כלי הי' אםהחמאה
 כבוש עיי רק להפליט לכלים מליחה דאיןנאסר
 טעל"ע בעינן אם כבוש נחשב ומה החמאהנאסרה

 תליא וירתיח האור על שישהא כדי בציר דיאו
 ציר אין דלהש"ך תמ"1 סימן ומג"א הש-ךבפלוגתת
 כהש"ך: דלא מכלי מפליט ציר ולהמג"א מכלימפליט
 בלי נ"י ששהא בבשר שהורה מה מל"ה.סי'

 פאיצילאן בכלי ונשתמשמליחה
 לאחר אותו ושאלו הכיים ונאסרו וטעלירבקערות
 לא לאיסור. והורה בהם להשתמש מותר אםשנה
 היינו דאוסר הפמ"א ואף מתיר הח"ב כי הורהסב

 רק' דהוי מליחה גלי ג"י בשהא אבל ממשבאיסור

 ובפרט ס' וא"ש ברוב בביטול ודי הגאוניםחומרת
 ודאי בכ"ר השימוש דאין וטעלירבקערות

אין
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 רק הוי דאב"י גזרת עיקרדהרי בזה להתמיראין
 כן ואם דרגכן רק הוי ב"י אף בזה והרי ב"י8ט1

 בזה להקל ראין נהי וא.כ לגורה גזרה ההבאב"י
 וקערות בפארצילאן בפרם שגה אחר להחמירמ"מ

 : בזה להחמיר אין ודאיוטעליר
 שנמלחו הדגים בנדון שא, יא( קל"1*שי'

 מותר אם בשרבכלי
 לציר שחוץ שמה כך הדין הנה בחלב.לבשלן
 הציר שבתוך ומה גחלם ולבשלן בהדחהמותרין
 ובנדון )ב( : באריכות בתשובותי בארתי וכןאסור

 במים מעורב קמח בו שה" באגן שנפלהתרנגולת
 כיון הקמח התיר יפה ומתה. שעות איזהושהתה
 שה" האווזא ונדון )ג( 4 סעל"ע כבוש הוידלא
 או אווזא בח"ש להטריף המנהג שחור חרטוםבו
 רגלים גם אם רק גפנים בודקין ואין אווזאבר

 טרפה הוא מקצתם או כולם שחוריםוהצפרנים
 שם והנה כשרה שהורים אינם הצפרנים כלואט

 והכלים טרפה היתה שחור החרטום שהי'האווזא
 : להכשירם ואח"ם מעל"ע להשהותםנ"ל
 חשש בי שיש בדג'"יבשים ששאי מה יעליז.*םי'

 של פירורים בו נתערבושמא
 מטעם אסורים הדגים הגה סמ"ך. מהגי אםבשר

 : סמ"ך מהני לאדבסכנה
 קטנה כבד בחתיכת שאיתו ע"ר קל"ה.םי'

 בשר עם ונתבשלשנמלח
 הכבד נגד ומרק הרוטב עם תחלה ס' שה"בענין
 בה שיש לקערה הרוטב משם שפכו אח"כרק

 נאסר אם מאד רותח עדיין ה" והרוטבאוכל
 ברור נראה תשובה. : והקערה והקדרההבשר
 רו"מ מ"ש והנה והקדרה והקערה המאכלדאסור
 זה אתרים דברים אח"כ אוסרת דאינה כתבדהט"ז
 עם נתבשלה דאם סיים שם בט"ו והמעייןאיש
 להדיא שם משמע כן אח"כ ואוסרת אסורהבשר

 מגומגטין שדבריו עליו כתב דהפמ"נ ואףמלשוני
 דברים עם בנתבשלו מחמיר למה אחר מטעםהיינו
 אבל השני מהתבשיל עצמו בכבד יותראחרים
 גמגום אין בהא הכל אסור נתבשיה דאםמ"ש

 כ"4 בס"ק בצ"ע שהניח הש"ך דאף יראהואדרבא
 דדברים מודה תחלה נמלחת אם הכבד סףלענין
 מסעם מותרת עצמה הכבד דוקא די"ל אוסראחרים
 אוסר דברים שאר לרין אבל  בולעת ואינהדפולטת
 בתהלה הדם כל יצא לא שמא דחיישינןשפיר
 ה"נ ואיכ השני ההבשיל נאסר ולכן יוצאלאח-כ

 דתהלת נהי א"כ לקערה הרוטב מערה דהי'כיון
 הכבד מעט נגד והבשר הרוטב עם סמ"ךהוי
 yw לקערה מקדרה מערה הי' רותה בעודוס"מ
 סס"ך היי יא כבר מהקדרה מעט שנתחסרבשעה
 התבשיל שאר את ואוסרת סמטה נשארהוהכבד
 הקערה נאסרה הרוטג המותר כשמערהושוב

 אוסר איש בלוע דבאיסור רו"מ ומ"ש שםוהמאכל
 מ"ב ק"ו ס" הש"ע ממ"ש ראי' והביא שניתפעם
 א' בסעיף כן כתב ולא הקדרה מן דבר יוציאדלא
 חוזר בלוע איסור דגם דוכתא בכמה דמבוארז-א

 ח"ד בסי' מבואר נכלי ואף פעמיפ כמהואוסר
 טכ"ש סם-ך פעם כל צריך לקדרה כףשבתוחב
 לק"מ בסעי"ב זה ק"ו בסי' הש"ע ומ"שבהתיכה
 תהלה דבר יוציא לא דגם דכתב שםלהמעיץ
 עד יניחנז; רק אותה יאסור ים כימהקדרה
 דברישא א"ש ולכך שם ולנ"ך בטו"ז ועייןשתצטנן
 יש א"כ זה קודם תהלה החתיכה נאסרהדכבר
 נאסר שכבר כיון תחלה האיסור יהוציא הקנהלו

 דכא ב' בסעיף אבל שתצטנן עד להניחהוא"צ
 אפשר אי לכך עתה רק הנה עד החתיכ'נאסרה
 מבואר וחףד בפמ"ג והנה שתצטנן עד תקנהיו דאין לכתוב הוכרח לכך תחלהלהוציא
 עם בנתבשל אחר תבשיל אוסרת דהכבדלהדיא
 היה הקערה אך עיי"ש ו' ס"ק במניי וכןבשר
 דבנפסק כיון תחלה מאכל בה הי' אם להתירנראה
 דהקערה בש"ע כמ"ש לכ"ע הקערת מותרהקילוח
 דהרוטב כיון ה"נ א-כ מותרת הכבד בהשאכש
 הקדרה גוף אל ממנו ואח"כ במאכי תחלהנוגע
 אך הקדרה להתיר ראוי והי' הקילוח כפסקהוי
 במאכל הקערה כי לכסות לדקדק דרך דאיןכיון

 המאפי על דוקא לשפוך מדקדק אינו ג.כוהשופך
 58 מסתמא נמי והגיע הקערה בכל שופךרק
 דאפ בסכין בחותך דקיי"ל למה דומה הקדרהגוף
 דדיך הסכין בכל משערין חתך בכמה יודעאינו

 דרבנן ספק בכלל זה אין ה"נ כן בכולולחתוך
 דרבנן הוי הכבד דם ובפרט שבשלו דדם כיוןלהקל
 בכי יערות ידרך כיוןרק

 הות ומצוי  הקערם,
 מצף אינו והוי הקדרה בגוף הקילוח נוגעלהיות
 עי" רמיא גיא מלתא וכל הקדרה בגוף יגעשיא

 הוי לא מצוי ראיני דבר לכך אדעתא לאודאינש
 וראיתי הקדרת גם לאסור יש לכך סמקבכלל
 אסור מכ"א עירה Ow דמיים הקצר בביאורבכרתי
 דהרי תמוהין ודבריו עיי"ש דאורייתא ספקדהוי
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 בכאן דאורייתא ספק הזי ומה דרבנן שבשלודם
 הלא ספק טעם למ"ל שם דערוי ידוע אםמיהו
 ספק ומה קליפה כרי מבליע עירוי עכ"פ?פ"ע
 ערוי אם ידוע שאינו לספק כוונתו ואם בדברהוי

 בפלחי מלשונו וגם בזה נחמיר באמת למהמכ"ר
 לדבריו אין לכך הקערה מותר ידוע דבאיןמשמע
 תתלה הכבד בנמלח ולדינא בכרתי מ"שהבנה
 בזה המיקל ולכך בקערה להקל הפמ"ג דעתמשמע
 אגל אותו מזהיחין אין הקלוח נפסק בלאאף

 : אסורין בה שהי' והבשרהקדרה

 יפה בצלעות".י שדקיי בפיה הש' בדבר מלש.ט"
 נקב עשה דלא לומר אפשר. אם דודאי רס"מאמר
 בגדין אבל התרתי אז הדופן מן רק יצאוהרוח
 ניכר אז סובין מי כמו שיצא שאומריםדידי'
 האומנים דגם גט ומה טרפה ודאי בזה הכרסדניקב

 הכרס דניקב תומם לפי מגידים הנכריםהבקיאים
 מ"מ להחמיר אפי' נאמן מסלקת ראיןואף

 אומדגא להיות דבריהם מועיל ועכ"פ הויאומדנא
 : רו"מ אמר ויפה טרפה בודאי לכך הכרסדניקב
 שתוחבין השמרים בנדון ששאל מה ק"מ*.שי'

 בזה מחלוקת הי' הנהבבטן.
 אני אך להיתר כתבתי ואני רוסיאבמדינת
 בכרס ולא הבהמה בדופני רק תחבו לא מאםדברתי
 אהד אבר ניקב פן חשש רק והי' 'החיצונה
 לפי אבל להיתר כתבתי ע"ז הפנימיםמאברי
 עד הכרס מנקבים שהם עתה לי שמדעמה

 בשם רו"מ וכמ"ש טרפה ודאי זה הפרששיוצא
 מדעתי אני רק בידי אית כי ואס ח"אספר
 בחבורי ועיין יסיר לא ומג" לאסור גזה:תבתי

 : בזה מ"ש טרפות בהל' כה"קטוטו*ד
 החדשים התרנגולים שגדון שא' קמ"א.ס"

 וכתבתי ממרהקיסשהובאו
 ע"ג סי' ח"א מהר"ג טוטו"ד )עיין לאוסרםאני

 ז"ל והנה בדבר גופך נוסף כעת והנהוע"ד(
 כי ודע פ"ב סימן בב"י הובא בתשובההרא"ש
 אני כי שלהם מסורת D~p אובל הייתי לאאני
 אשכנז אנשי אבותנו וקבלת שלנו המסורתמהזק
 מימות מאבותיהם להם ירושה התורהשהיתה
 מקבלת יותר שבצרפת אבותם קבלת וקהחורבן
 מכ"ש ות"כ לעניננו עכ"ל וכו' הזאת הארץבני
 אנשי על לסמוך לנו דאין ק"ו של בסק"ו

 לאיסור בזה כתבתי ושפיר קבלתט ועלאמעריקא
 1 4!-ליפז

 שמתעברין מטה רא" המתירין שמכיאיןומה
 אב'ד מהר"ד הגאון דהה יפה שלנומעופות
 דיגי אחר זה סי' שכתב הרמב"ם מלשוןיארסוט
 עופות דיני כתב ואח"כ וטמאים טהורותבהמות
 מוכה עופות דיגי אחר זה סי' כתב לאולמה

 ס" נאמר בבהמה ודוקא זה סי' ליצאדבעופות
 דחה ביו-ד חת"מ בעל הגאון ונם צעופות ולאזה

 ונם מארעא ספנא דהף י"ל שם דבתרנגוליםשפיר
 אוכלין דאין שקימל דלדידן אומר אני זה כלזולת
 לנו אין אם סימן שום מהני לא במסורתרק

 בעזה"י. בטעמא מלתא יותר אבאר וכעתמסורת

 על מסכינן דמדינא משמע וש"ע ייטור אמתדהן
 ס-ל 'דהם ובע"כ הטמאים מכיר באין אףסיטניס

 טהרה סימני להם אין בתורה המפורשיםדהטמאים
 וכ"ש סטור שהוא אלו מכל אחד בו שיש עוףנשר אבי וז-ל כתב נשר ד"ה דס"ה חולין י-םאך
 מעופות חוץ כולם או מהם שלשה אושנים

 בהם שיש שאף הוא שגזה.כ בפרשההמפורשים
 וא"כ עכ"ל טמאים הם לקמן כדאמר טהרהסימני
 בכ"ד מכיר אם רק סימן שום מהני לאלדידי'
 דאין דקיי-ל לדידן וא"כ בפרשה הנזכריםהטמאים
 רש"י לדעה דחיישינן בע"כ במסורת רקאוכלין
 לא טמאים הכ"ד מבירין אין דאגן כיון וא"כז"ל
 הוא בפרשה האמורים מכ*ד דדלמא סימןמהני
 מדינא. אסורים ובודאי סימן שום מהני יאיקר
 אין דירן מעופות שנתעברו סימן דהך נ"לועוד
 רוצה דחולין פ"ק דבש-ס כיון והוא טהרהסימן
 שם וקאמר ואמו אביו ממכה ב"ר דאזלינןללמוד
 אפוטרופוס אין מ"מ האסורין בבית דחבושיןדאף

 אולי יודע מי עופות בהני ה"נ וא"כלעריות
 לומר ואין נתעבר וממש מינו לו נזקקבסתר

 עופות רוב דבלא"ה כיון דבעופות ב"רדאזלינן
 לא א"כ אסורים סימנים בלי ואעפ-כטהורים
 מהני ולא טרפה ודאי לכך ארובא בזהממכינן
 ולנו מעופות שנתעברו זה בסימןלאכשורי

 :כגלפענ"ד
 התרנגולים בנדק שאיתי ע"ר יב4"ב:*כ!י'

 שאני אמת הנההחדשים.
 קצת באריכות מקומות לכמה כתבתי וככראוסרם
 ולסמוך במסורת רק לאכול אין דלנו הדברותורף
 להם יש שאולי מאד רחוקות מדימת עלבזה"ז
 ואף דעות ב' דהח חרא לסמוך איןמפורות
 הו* ולכך כדבריו אינו הש"ע ישון הכריעדהש"ך

ספקא
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 רחוקות מקומות על בזה"ז ובפרט לחומראספקא
 כזה ומכ"ש תורה עניני בכל הדעת מקלי הוידשם
 שלא והשוחט לכיש שלהם מסורת על יסמוךאין
 יפה מאלו דהוי לו דנדמה הקטנים לשחוטרצה
 ספק דהוי ז"א ס"ס דהוי רואם ומ"שעשה.
 ספק נחשב העולם לכי בספק אף ידיעהבחסרון
 קנ"ה סי' באהע"ז הב"ש כמ"ש ידיעהבהסרגן
 דלא וי"ל להתברר דעתיד במה ס"ס הף גםעי"ש
 עשה יפה לכך שלי גטוטוד"ק עיין ס"סאוי

 : שחטו שלאהשוחט
 החדשים בעיפית שאי "שי ע"ד קם"נ.שי'

 בוולדותיהם נעשה מההאסורי'
 אמריגן בש"ס באמת הנה שינו. מתרנגול"שיולדים
 יהיפוך גן טהור ממין מתעבר טטא מיןראין
 דהוי דאפשר דיתכן גססי לי כתבו תת-ס התשףרק

 שמהילק דמה נראה פי' לפ"ז והנה סארעחספנא
 דספני כיון כשרים הם ביצים שלסהתרנגולים
 אסוריג מטיפין אסורים דהעופות ובביציםסארעא

 שונים במינים דדוקא יומר אפשר ה" זה זויתרק
 שוין הם באם אבל מזה זה ילדים אינםשמש
 כיון ס"מ טהור וזה טמא זה דבסימנים אףבשמא
 דדוקא י"ל גם מזה זה מתעברין בשמאדשוין

 ביצים להטיל אבל מזה זה מתעברין איןלהתעבר
 דהה כיון י"ל בזה גב אך מזה זה מטיפיןבזה
 במה לכך לא או האב לזרע חוששין אםספק

 שינו עופות הוי אם ביצים מטילןשהתרנגולים
 נמי החדשים השפות אולי ס"ס דהוי מותריןוהם

 לזרע חוששין אין דימא אסורים הוי ואם18תרין
 הם האסורים התרנגולים שיולדים מה אב9תאב

 לפרוש ראוי מזה 3ם באמת אבל לדינא וזהאסורין
 לא מהם לאכול אין בידוע ולכך סחור סחורמכח
 מולידין שלנו ורעופות מה ולא מולידין שהםמה
 מתולדותיהן הוי אם מכיר שאין בסתם אךמהם
 עופור הוי והרוב רומא בתר דאזלינן מותריןהם

 ביציג כי ניכרים הרוב ע"פ עצמן וביציםשלנו
 שקורי ירוק קייפתן ושלהם לבנה קייפתםחילנו

 ? להאריך אין ויותרגעלכ.
 יש חולבת פרה דין על ששאי מה ממיך*סי'

 דהחלב נראה לדינא הנה בחיב.דם
 דאף ועוד תערובות ע"י לע51ם שבא מצדאסור
 בטל נמי תערובות ע"י לעולם שבא דמה גימאאי
 כל דהוי בדבר דדוקא בטי אינו ודאי בחלבבדם
 לכך במ"ע חד כל היי בפנים ועכ"פ בפ"ע גוףחד

  דעכ"פ בטל ביחד תערובות ע"י יצא הלעולםאף
 נעכר דדם כיון וחלב בדם אבל תערובותנקרא
 בפנים גם חד כ191 דהוי יתכן א"כ חלבונעשה
 נשאר ומיסוסו לחלב נהפך ורובו דם כולושהי'
 ביחד ה" בפנים דגם כיון וא"ב כמעיקראדם
 דגא כיק נראה גם בטל אינו ודאי דם כולוזה"

 או ס' בו יש אם לדעת א"א תערובות עיילעולם
 *יכר אינו שהרבה רק דם הרבה בו דיש וי"ללא

 אסור: החלב לכ"ע יכך בהיכרו נשאר מעט רקבחלב
 זבובים בהם שנמצא גקטח'1 שא' יכמ"ה*כ!י'

 רו"מ והורה הרבה )פלי3ליך(ן
 הגה ואסרו. אחר למורה ושלחוהו בנפהלרקדם
 9א או לכך המורה כוון אם הן אסרו יפהלדעתי

 אחר רק הותר יא פ"ד סי' גש"ך המעיין הנהכי
 הקמח ריקוד כך ואחר החיטין תחלההבריר'
 בורחין דהם טעם עוד המוסקים נתנו שםוהרי

 דשם חרי הריקוד ע"י נמחים שיהיו הרחייםמקוי
 שיהיו והטעם הגרירה להתיר טעמים ג'בעינן
 אין היתרים כב' הא מוכח הריקוד ואח"כנטהנין
 שיש שהתליעו בחטין סיירי התם תינח וא"כיהתיר
 דבקמח דידי' בנדון אבל נתרסקין שיהיו טעםעוד

 ידי דעל ההיתר לי' אזיל א"כ זבובין בונתחדש
 הברירה על ממכינן יא שוב נתרסקוהטחינה
 דע"י דחזינן כיון חשש עוד יש גם לבדווריקוד
 בהם יש הסתם מן פליגין בהם נתחדשהחימום
 נראה ולכך ריקוד מהני לא ובזה ג"כמילבין
 נראה לנכרי ימכרו מיהו לישראל אסורדהקמה
 תחלה שניהם דועשו והבריר' הריקוד ע"ילהתיר
 שלא וכשירחו אותו יבררו ואח"כ הקמחירקדו
 אותו יסכרו עיניהם ראות לפי כלום בהםנשאר
 לא דימא ס"ס הוי דבזה לישראל לא אבללנכרים
 ימכרנו יא שמא נשאר ואתיל שתר בהםנשאר
 יהי' שיא כוה ס"ס יעשות מותר ובכה"גיישראל

 : מרובה הפסדלהם
 בדין גוהנ אני ""יר ששאי מ" לכויו.כמת
 הסה"נ כי היות בסינר החומץי
 ידעתי לא הנה בזה. תוכך *"ד מה בפפ"גהובש
 ראין כיון איסור למבטל זה יחשב למה שלוטעם

 התולעים יסיר עי"כ אדרבא רק לבטיכוונתו
 החיסום ע"י דבדבני מכח כונתו דהוי רו"מומ"ש
 מה דא"כ נראה אין בזה משא"כ הדבש גוףמשובח
 שם יהקשות קל"ז בסימן לקמן הטו"זהתחיל
 לא or הרי לבטל מכוין אינו דהרי ייזבהוצאת

נעשה
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 כוונתו דאין כיון רק הוצאתו ע"י משובח*עשה
 דהטו"ז רק לכתהלה איסור מבטל נחשב לאלבטל
 הכא והרי בע"א דא"א היכא דוקא דהיינומחלק
 זה אין ודאי בו להשתמש בע-א א"א נמיבחומץ
 היתר קצת לצרף נראה ועוד איסור מבטלנחשב
 של ונמשו המאוסים דדברים הסוברים דעתבזה
 וא"כ כלל בהם  אומר טעמם אין בהם קצהאדם
 אם אוסר טעמם דאין "ל המילבין שלהטעם
 אבל בר" דהם אסור גופם רק בתבשילנפלט
 מבטל כאן הוי לא כן ואם אוסר איןטעמם
 דנטל"פ מה אף דבחומו ונהי לכתהלהאיסור
 בטל דבחומץ כיון י-ל בזה מיהו לשבח בוהוי

 דהוי דבר לכתחלה מבטל איסור בו איןבסמ"ך
 כשבא אף אז להתבשיל בא טרם בפ"עאיסור
 לכתחלה איסור מבטל שם עליו הוי ובטליתבשיל
 דהוי במה עליו איסור שם הוי האיסור דמקודם'כיון
 הוי למאכל בואו קודם ממ'נ א"כ מעיקראסרוח
 מה איסור ואינו מעיקרא סרוח והוי לפגםבפ"ע
 כבר אז הרי לשבה נעשה לחומץ כשבא הריאסרת
 מבטל דין עליו ואין מעולם איסור כאן ואיןנתבטל
 להלכה סומך איני לבד זה דעל ואף לכתחלהאיסור
 בזה דברי היעמדו ופוסקים בש"ס ובדיקה עיוןוצריך
ae~כונתו אין דבלא-ה למה לסניף לצרפו נראה 
 בזה יחוש דאין האיסור להסיר דאדרבא רקלבטל
 סינון ש"י להתיר העולם כי נוהגין וכן הכה"גלדברי
 ההסוברים ובפרם הכה"גבזה לדברי דחייש מאןולית
 דעת והכי רקדרבנן הוי לכתחלה איסור מבמליןדאין
 לבוא שלא בזה הוי הגזרה ועיקר הפוסקיםרוב

 בהמעשה כונתו דאין היכא והיינו ביטול בלילאכלו
 להסיר מעשה עושה אם אבל האיסור להסירכדי

 הוא כך לשם דהרי היברא לי' אית א-כהאיסור
 שיאכלנו ניחוש ואיך האיסור להסיר כדיעושה
 מחדר עצמו הוא דפסחים בח"ק דאסרינןוכעין
 כיון בזה ה-נ כן מני' קאכיל מיכל לשורפועליו

 נכשל שיה" חשש אין האיסור יהסיר כדידעושה
 הוצרכו לא וע"כ איסור מבטל חשש בזה ואיןבו

 דאדרבא רק לבטל כומהו שאין טעם ליחןבדבש
 הדבורים רגלי להסיר כדי הדגש מחמם אינוהתם
 לנו הוי שפיר לכך אחר דבר עבור טחממורק

 ממנו להנות יבוא פן האיסור דמבטל שעןלחוש
 אם אבל לבטל כונתו דאין לטעם הוצרכו ולוהכך
 הוי לא הדבורים רגלי להסיר כדי רק מהייםהי'
 דאין מותר דבלא"ה לבטל כונתו דאין לפעםצריך

 ילמזד וטזה נכון. כנלפע"ד איסור מבטל חששבזה
 לסנן כדי לחממה דפתר תולעים בה שישלחמאה

 : ונכון וז"ב איסור בזה ואיןהתולעים
 שבמים הקטנים התולעים בנדיז שא' ממיהסי'

 תולה להמציא בידי איןהנה
 כדץ תחלה המים יחמם לייעץ רק בידי ואיןהדשה
 יסנן ואח"ם התולעיפ יפאו ההימום וע"יהחומץ
 ושתרים המסננת דרך יפרשו לא ואואותם
 אין חימום ובלי צרכיהם לכל בשתיהאח"כ

 : יהתירבידי
 התורה מן בב"ח אסור צלי אם בדין קמ'דעטי'

 דף לפסחים בחידושי.כתבתי
 בפירושו והרמב*ם רשויי פלוגתת יאח דיהט-א

 והיינו צלייתו אחר אותו דסכין פ"דהרמכ"ם
 בישת נמי דהיינו אסור צלייתו דבעת רס"לדבע"כ
 דס"ל ובע"כ צלייהו בשעת שם מפרש רש"יאבל
 והדבר כן דהוי לבב"ח וה"ה בישול בכלל אינודצלי
 בחבורו אך בזה הרגישו שלא האחרונים עלתמוה
 כפרשתי ומוכח צל" בשעת הרסב"ם דמפרשמשמע
 דצלי מפורשת ממשנה ראי' להביא נ"ל והנההנ"ל.
 מפז פ-א ממעשרות בב"ח יענין כבישולנחשב
 לחמסה ומתן וכף העקל מן נוטל שירדאע"פ

 רהשחין כשהם וללפס לקדרה יתן לא אבלולתמחוי
 וציר חומץ בו שיש מדבר חוץ נותן הוא יכלרי"א
 וכשמוציאתן דקה טעה הוא חמסה הרע"ב ופ"וכו'
 וקמיל בשוטן פנה להחליק רגילין התנור מןאותה
 ואסור למעשר קובעת שהאש כמבושל חשיבדלא
 שנתבשלו וירקות ופירות תבואה מכל עראילאכול
 פוכח א"כ עכ"ל בישול חשיב יא האי אבלבאור
 חף לא האור מן שסלקו לאחר כה"גדדוקא
 האש על wne בעוד אותו סכו אם אבלבישול
 סכו אם דאף רבותא אשמעינן מדלא בישולהוי
 קסטל תמה בישול הוי דלא האש על בעודואותו
 רק הרס"ב כפ" דלא וא"ל האור מן בסלקודוקא
 דתמחוי שמיא דהרי דא האור על בשדוהכונה
 ועוד האור מן שסלקו לאחר הוי ודאי ותמחהנקט
 בדקדוק 9לא לשונו הוי האור על בעודו סייריאי
 הה לא האור על בעודו דמה זה ואצ"י זהדהוי
 דאינו לריעותא תרתי דהוי שני בכלי מכ"שבישול
 על שאיש תיירי  ובע"כ שני כלי והוי האורעל

 כלי הוי דוה לריעותא חד צד בכל הוי יכךהאור
 לח הוא אך כ-ש הף וזה יבש הוא אבלראשון
 וא"ת רבותא צד בשניהם י9 יסךבלח

בסלקוהו 44 מדקדקי
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 מוכת באור בעודו קמ"ל ולא האור מןבסלקוהו
 הוא אחד וצלי ואפי' בישול משום בו ישדבכה"ג
 קמ"ל ולא רותחין כשהם וללפס לקדרה יתןיא אבי בסיפא קמ"ל למה דא"כ להקשות ואיןכידוע
 דרבותא לק"מ זה האש על כשהוא בו יסוךדאסור
 מכ"ש מבשל האש על באינו דאף קמ"ליתירא
 ממש האש עיגשהוא

 זכי
 כפי' הריש שם פי'

 ואין כבישול דהוי בב"ח לענין ה"ה וא"בהאש עי בעודו כבישול הוי דצלי מוכח וא"כהרע"ב
 אבל כבישול הוי מעשר קביעות לענין דדוקאלומר
 האש על בעודו אף כבישול הוי יא דבריםלשאר
 חוץ נותן הוא לכל דאמר דלר"י דחויגן כיוןז"א

 בשבת גט י-ל ולדידי' וציר חומץ בו שישמדבר
 לר"י אם וא"כ דפסהים ופ"ב דיבת בפ*ג כמ"שכן

 בישול הוי במעשר בישול דהוי מה לשטתודינם
 בעלמא הוי לא בישול במעשר הוי דיא ומהבעלמא
 ולכך לשיטתייהו כן הוי לרבנן נמי ה"הבישול
 בג"ח לענין כבישול הוי דצלי בעליל מוכחנראה
 מן כשהוסר אך האש על בעודו דוקא היינואך

 גבי הנ"ל דפסתים וממשנה ממשנה מוכחהאש
 תורה איסור בו אין וא"כ כבישול הוי דלאפסח
 כה"ג בט:טו"ד )ועיין וברור נכון כנ"ל דרבנןרק
 דהרי תקשה דלא זו ראי' לבאר מ"ש קפ"ו סי'ח"א
 הוי דצלי ראי' גם למעשרות גזה"כ הויבב"ח

 ! עיי"ש( פסחים מירושלמיכבישול

 מן דולק נר נפל הנה שאלתו קמים.ס"
 השלחן עלהמנורה

 נגע לא והוא אחת קערה תחת עד הגיעוהפתילה
 שהושחר. עד הקערה על יצא הלהב אךבהקערה

 הוא ובודאי שאלה מזה לעשות כדאי איןהנה
 זה דין שורש והנה תמיד מורה אני וכןטרפה
 של מחבת על בשר של במחבת צ"ב בסימןמבואר
 גם ה"נ וא.כ ואסרתו הולך הזיעה להיפוך אוחלב
 הבלוע מן או הנר שעל המהותך מחלב הזיעהבזה

 כל דודאי ואוסרתו. לבעלה עולה הואבפתילה
 שבפתיל' והשומן החלב מן והזיעה זיעה לו ישדבר
 בלהב דאף נראה חזה וחוץ ואוסרתו.  עולההוא

 גלא"ה רק קליאיסורא דמקלי לומרעצמו.אינוברור
 o~en מישון קצת וראי' איסור טעם בו ישנמי
 אף דשיל"מ דאמר ולר"א שם דפריך דביזיהפ"ק

 בעינא לאיסורא דהוי היבא ה"מ בסל לאכדרבנן
 כך בעינא תיבת ולמ"ל איסורא קלי מקליהכא
 מקלי הכא אבל לאיסורא דאיחא היכא ה"מהול"ל

 איתא הוי בלהב גם דודאי קמ"ל ובע"כקלי
 לא דר"א משני ולכך בעינא דליתא רקלאיסורא

 באיתא רק בטל לא בדרבנן אף דדשיל"מאמר
 אם עצמו בלהב והנה בעינא. בליתא ולאבעינא
 הפוסקים מחלוקת הוא לא או איסור טעם בויש

 קטניה ובש"ע אחרונים בשאר הובאהאחרונים
 ק"ת וסי' צ"ג בסי' שהכה"ג בגליון אמ"דדפוס
 חלב ויל מנר טוטין של שפופרת להדליקאוסר
 כתב אך איסורא קלי דמקלי מטעם מתירופר"ח
 שהראו חלום ע"פ העיד והלחה"פ יחמיר נפשבעל
 להכה"ג מבעיא לא והנה וכו' חלב שאוכליו
 בעין אינו כבר דבשפופרת ס"ל דהרי טרפהי"ת
 יהפר"ת גם אף הלתה"פ וכן ואוסר הלהב רקכלל
 אין דוגר שפופרת כעין רק מתיר דאינוי"ל

 י"ל בזה להב רק והוי האיסור בגוף דבוקהלהב
 בהאיסור דגוק דהשלהבת הילי אבל קיידמקלי
 דעדיין כיון בהלהב גם קלי מקלי דלאמודה
 לענין החוו"ד מהלק וכה"ג בהאיסור דבוקהלהב
 לא או הבעין עם מקושר שא באם נ"ט גרנ-ט
 ודאי סכך עדיף בפלוגתא ולמעט בזה ה"נכן

 קטן עץ הדליקו אם מודה ואני טרפה.דהכלי
 דטרפה להחממו סאמאוואר לתוך והשליכובנר
 הד"ת עקרי בספר טצאתי ולימים הכה"גכדעת
 ודאי דידי' ובנדון הוראה מיראה ואני לדברירא"

 : הנ"ל מטעמיםטרפה
 בקגד איסיר נביע באם ששאי כוה ק"כ.שי'

 רק מלמעלה לחלוחית בוואין
 בנבלע כמו דינו אם קדרה בו וכרך בונבלע

 והוי בקדרה בנבלע כמו דדינו ודאי הנהבקדרה.
 שנים כמה וזה בזה זה שנגעו קדרות ב'כמו

 רק לחפש עלי וקשה טהרות מסדר רא"שהבאתי
 : כן פשוט הדין ראי'בלי

 בשר על שנפל רותחחיב אבי ד סעיף א צ הסי במ"ש קנ.א.שי'
 סת4 דכתבו דאף נלפענ"ד הבשר קולף וכףצונן
 רותת הבשר הוי דכאם שוה דיגם אין הבשרקולף
 התפ דהוי כיון קליפה בעי מדינא צונןוההלכ
 דתתאת אף ובזה תיכף מתקרר אינו אז גושדבר
 אם אבל קליפה ובעי בלע לי' אדמיקר מ"מגבר
 בעינך לא אז גוש דבר והצונן צלול דבר החםהוי
 שג8 כיון צלול החם דהוי כיון קליפה מדינאכלל
 בו ואין תיכף קר נעשה גבר ותתאי הצונןאצל
 גשנז בזה שאף ומה קליפה כדי אס להבליעכח

קליפת
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 דקאמר דפסתים הש"ס לשון ,ת5שמעאקלישה
 רותח לתוך חם וכף רותח דבשר ,בברייתא,8ם

 בין קויף צונן לתוך חט ענין דבכל משסע,ףי
 מכח מדרבנן רק הייי החלב או הבשר החםשנם
 בחלב ראם רותח בשר אסו רותח חלב דגזרינןגזרה
 ולכך ג"כ להיפוך גימא לגמרי מותר יה"יותח

 חילוק יש מדינא אבי קליפה ענין בכלוהצריכו
 דבר בין חילוק דיש דכמו הדבר וטעםגינייהו
 מוכח בכ"ש הונח אם אף בכ"ר לעולם דהויגוש
 כמו אחר דבר ע-י ולכך מתקרר אינו טשוהדבר
 תתאה אם אף גוש דבדבר בזה ה"נ א"כ לחדבר
 ב"ק בלע לי' אדמיקר רק תיכף מתקרר אינוגבר
 הוי חומרא מכח ורק תיכף נתקרר לח דבראבל

 בבשר אז קלפוהו אם ספק לענין ונ"מהקליטה
 כיון גימא אי אף או דאורייתא ספק הויכום

 מ"מ בב"ח דרבנן ספק ענין בכל הוי מבשלדאינו
 חם גוש בדבר אז ממש איסורין שאר לעניןנ"מ
 רק הוי לח בדבר אבל תורה איסור ספק"ה

 הנ"ל ידברנו וראי' בספק להקל ואפשרדרבנן
 ביטל ד"ה ע"ו דף פסחים התוס' מדבריהוא
 גזרו לא חרס גבי דלעיל שכתבו סגי מקומואת

 דבריהם על תמה והמהרש"א סגי מקומו אתגיקלוף
 כיק מבשל דאדמיקר תנן בד"ה כתבו לעילדהרי
 וכתב בפסח ונבלע כ"ק הרוטב נתבשל ה"נשוא
 לקמן הר"ת כמ"ש בעיקליפה לא לח דבר דהואיתרץ
 שאני דהכא צ"א בס" הכו"פ בזה עליו תמהייפה

 כדי אך e.~lp האיסור גוף כאן הוידהקליפה
 דבנגע דברישא בנ"י מוכח נראה ה" 11 תמיייישב
 שפיר ועב גוש הוי עצמו דהפסח תגור שלגחרסו
 ולכך קליפה ובעי בלע לי' אדמיקר אמרינןשדינא
 צלול דבר דהוי רוטב גבי הכא אבל אסורונפסח
 חומרא מכח רק קליפה בעי לא באיסור אף מדינאאז

 קולא לידי דאתי חומרא דהוי בקדשים והכאינזרה
 שפיר לכך הפסול לבית קדשים להביאדאסור

 דבני גזרה שייך לא דבפסח ובפרט אדינא!אוקמוהו
 ברוטב לכך שבת במס' כדאמרינן הם זריזיןחבורה
 גרסינן דלא כתבו ושפיר מבשי אינו כ"קאף

 ראין להוכיח אפשר הף לכאורה הנה אךיקלוף.
 למה התוס' הקשו מה דאל"כ בינייהו לחלקסברא
 הוכיח ומזה רותח דבשר ברייתא אידך הש"סמביא
 כן ומג-ל קליפה בעינן לא דבחלב דקמ"לד"ת
 דבר דהוי רוהח החלב הוי באם דאף קמ"לגימא
 ראשונה דסברייתא כנ"ל גזרה מכח קייפה IVP1i'יח
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 מוכת ה" ומזה גוש רותה כאיסור לפרש אפשרה"
 בין לחלק סברא אין קליפה דלענין להתוס'רס"ל
 אם דבשלמא מהא רא" דאין נראה אך לצלויגוש
 קולף צונן לתוך דתם מפרש עצמה בברייתאהי'
 ענין דבכי יצלול גוש בין מחלק מדש מוכחפי'
 לתוך דחם מפורש דבברייתא כיון אבל קליפהגעי
 כיון א"כ שיף דלתני מג" דהש"ס רק nv~aצונן
 צונן לתוך גוש דחם שד דמג" להיות יכולדמני'
 בש"ס דאמרינן כעין ייף כו' יח וחםקולף
 )ועוד כף לה מחפרת חסורי לאו דוכתאבכמה
 תניא ד"ה בתוס' דהמעיין ראי' ליכא בלא"היותר
 סיירי צונן לתוך דחם מפרש דר"ח שם מוכחאידך
 שט כתבו שהרי רותח בחלב ולא רותח בבשררק

 מפרשי דהם מוכח א"כ כו, חלב גסי אשמעינןמרלא
 הקשו שפיר א.כ רותח בבשר רק הוי צונן לתוךחם

 ברותח דאף דס"ל האמת לפי דהש"ס רקודוק(.
 גקיצור לה מוקי לכך הנ"ל גזרה מכח קולףלח
 מוכח לא גופא מברייתא אבל קולף צונן לתוךדחם
 זו ברייתא הש"ס הביא לחנם א"כ כנ"ל די-ךכלל

 כן להש"ס ס"ל וא"כ דין שום ללמוד איןדממנה
 לא עצמה ומהברייתא מסברא כן לפרש הו"למצ"ע
 דקמ"ל לומר ר"ת הוצרך שפיר לכך כללמוכח
 לחלק יש שפיר ולדינא קליפה בלי מותרדחלב

 : שפיר ואתיכן
 אם הבשר ונאסר ס' הי'ולא יבשי שנפי הקים" בחיב ששאי מה כנקב.םי'
 הה זה הנה בהנאה. ומותר דרבנן או מהיתהף

 וטעם סה"ת חלב דהוי אותו דאוסרים להניבפשיטות
 בעלמא כפירשא דהוי אחר מטעם הויהמתירין

 ודאי בעלמא כפירשא דאינו דסוברים להניאגל
 דאמרינן ומה בכלי ככנוס הוי זה דחלב מה"תהוי

 בהמה מרדי פירש לא אם היינו מותר מתהדחלב
 בחיי' בהמה מדדי פירש אם אבל מיתה אחררק
 דברי ובאמת לסנים זה וא"צ גמור הלב הויודאי

 רו"מ שהביא אסורות מאכלות מהל' פט"והשעה"מ
 דרבנן רק הוי הקיבה דחלב דס"ל ממנושמוכח
 מחלב בראייתו בזה שגה ובמחכ"ה תמוהיןהמה

 אם ולא בחיי' בדדי' שה" הכונה שהתםשחוטה
 : יותר להאריך ואין בחי" ממנהפירש
 בסכין שנגע בתינוק שאלתו ע"ד מנ"נ.סי'

 אמו ובאתה הנרבשלהבת
 יפה לדינא הורה. כדין אם להגעיל והורהוחטפתו
 טעם נותן חלב כי טעמו כי מטעמי' לא אךהורה

יפנם
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 ע"ז לסמוך וחיייה כטר"ש זה שעם הנהל38ם
 נשתמש אם בסכין דודאי כך הוא החילוק עיקררץ
 ליבון צריך ודאי קצת שהוי בו שיש בדברבו

 האש אצל רגע כמו רק בו נשתמש אםאבי
 ח*מ של ראיותיו כל נסתר ובזה בהגעלה דיביה

 שם מ"ש צ"ע ס" בח"ד בפסיג מוכח זהוהייוק
 מוכח ליבון צריך קצת ושהא דבר על 3ר נפלדאם

 : תמיד מורה אני וכן בהגעלה די שהיהדבלא
 עם ביביבית השאיה ובנדון קנ"ד.*כמין

 ב' בה ששמוגבינה
 אין הנה דם אחת בקליפה נמצא ואח"כבההם
 יפה לבטל כוונתו שאין בטעם אם כי נ"להוראתו
 שיהי' בדבר דבודאי נפרדים ענינים דימה אךאמר
 הלביבות כאן אבל כך הדין הוי תמיד בסמ"ךנשאר
 ס' הי' אם אף וא"כ רוטב הוי והמים טש דברהוי
 רק היתר ואין באיסורו נשאר הגוש מ"מ המיםעם

 יטלו דאח"כ ובפרט בפמ"ג כמ"שלהרוטב
 ולא סמייך במקצת או לגמרי הרוטב מןהלביבות

 בחד בחד ס"1 סי' הש"ך על דממך ומה ס' עודיה"
 כמבואר דבריו סותר בעצמו הש"ך הנה מותרגמי

 לסמוך ח"ו אך זה ישבתי בחי' ואניבפרמ"נ
 הביצים כל הוי הסתם מן וגם בחד בחד זהעל

 : בזה הוראתו לי נראה לא לכךשוין
 רס"ל האו"ה בשםמ"ש " כ ק ס ב צ סי ' בטי ראיתי קרה.םה

 דעת ידוע אבל ביטול שייך בהיתרדהיתר
 ביטול שייך לא בהיתר דבהיתר דס"להפוסקים
 ד"ה ע"ב נ"ט דף נדרים מהר"ן משמע מזההותר
 באיסור היתר דאפילו ל" שמעית לאע"כ
 בטל הוא שההיתר לומר ביטול שייךלא

 ודבריו עיי*ש היתרא ויא בסל איסוראדדוקא
 אם דפליגו כ"ג במנחות מפורש שהרי בנהצ"ע
 בטלה שחיטה אם בטל בתר או אזלינן מבטלבתר

 למ"ר דוקא רזה יהדיא שם ומוכת לא אובנבלה
 בטלה ל" בטל מב"מ למ"ד אבל בטיל לאמב"מ
 הוא בטל באיסור דהיתר מוכת א"כ בנבלהשחוטה
 צ"ע הר"ן ודברי כה"ג דוכתא בכמה מוכחוכן

 : כעתסובא

 נגד דאפי' הטו"ז יברי שמבין ג יפמיר"איהי
 בעינן לא במים שהף לבד החיבמעט

 של לקדרה הלב כזית נפלה דאם מזה והעלהס'
 הכוית כנגד אף ס' א"צ בשר בה בישל ואח-כמים
 אם שהרי כלל כן א"א ולפענ"ד עיי"ש לבדוחיה

 ס* צריך ה" ודאי מחיב מיאה הקדרה כי כאזהיי
 כמר בעין החלב שכי דחזינן ואף החלב כייגד
 מעם כל בלעה שהקדרה היישינן הוי מ"משהיי
 במים החלב במעורב ה"נ א.כ לתוכו שבוהחלב
 שהין החלב טעם כל הקדרה בלעה שמאחיישינן
 בקדרה נבלע החיב של הטעם וכל הללו במיםכאן
 חיישינן הין חלב הכל הליז מים היו אס לידמה
 הוא אם אף ה"ה יקדרה טעמו כל יפלוטשמא
 חיישינן הבלוע טעם אף נפלט שברוטב כיוןמיס
 עצמו של יי המים של טעם כל הקדרה בלעשמא
 ואינו בקדרה נכנס הכל בו הנבלע החלב שלהן

 לפי אלא מדמע המדומע אין דקיי-ל למהדומה
 רביעיו' לארבע חלב רביעית שנפל כגון דהתםחשבון
 אל אם בזה חמישית חלק בו החלב וה"מים

 משיעור המיסית נגד רק ס' א"צ לבשר אח"כמהמים
 בהם ה" שנפלו שבמים היישינן ולא מהמיםשנפל

 דתערובות כיון שפיר דהתם שנפל החלב טעםכי
 תיתי מהיכי אהד וגוש מים הכל הי'הראשון
 האחרים ממים יותר בלעי הללו מים שמעטגימא
 נחלק מסתמא אחד וענין אחד גוש שהרכיון
 אבל ערך לפי רק במים אין ולכך ממשבשוה
 והוא עצמו בפני וד"א אחר ענין דהויבקדרה
 שמא חיישינן ודאי המים מעין ואינו בפ"עעומד
 ונהי בקדרה נבלע הכל שבו והחלב המלח ט,סכל

 אוסר החלב טעט אבל אוסר אינו המיםדטעם
 האו"ה וכוונת החלב כל נגד עכ"פ סמ"ךוצריך
 רק החלב נגד אף סמ"ך נצרך שלא אינווהטויז
 כל נגד ס' צריך ה" איסור הי' שאם לאפוקידכא
 קמיל ולכך נבלה דנעשה מכח מים שלהטפה

 חלב הטפה כל הי' כאלו משערינן לאדבהיתר
 שיעור ערך לפי רק הטפה כל נגד ס'להצריך
 דצריך ודאי שבה החלב ערך לפי אבל שבההחלב
 הי' הפמ"ג דברי להחזיק באים היינו ואם ממשס'

 עלה אתינא נ"ט בר נ"ט דמטעם לומראפשר
 נהי ה"נ ולכך נ"ט בר בנ"ט המקילין לדעתוהולך
 בולעה הקדרה א"כ במים נתערבה החלב גוףדכאן
 א"ב מ"מ אך נ"ט בר נ"ט נחשב ולא החלבמגוף
 גם דבודאי כיון במים שהי' ההלב כל נגדלשער
 הקדרה שטא דח"שינן ונהי ההלב מן בלעוהמים
 זח מ"מ החלב ושל המים של טעם כלביעה
 לקדרת נפלט ואח*כ תחלה במים שנבלעהטעם
 ולכך סעמי' איקלש וכבר נ-ט בר נ"מ הוישוב
 ממיס מותר המדומע ערך לפי רק ס' ישאם

דנגד
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 טעם ונגד ס' יש נקדרה שנבלע שבעין החיבינגד
 ומותר ס"ס בר נ"ט הף שוב הסים ע"ישיפלס
 שייך דלא ממש דבאיסיר נראה ה" ולח"זבלא"ה
 האיסור כי ננד ס' צריך מדינא אז נ-ט ברנ"ט
 בשאר חל אמרתן דלא למעד אף במיםשיש

 אמרינן דלא דאורייתא לענין לכ"ע וגםאיסורין
 כיון שבמים האיסור כל יגד ס' צריך מ"מחמנ
 חיישינן שפיר א"כ באיסור נ"ט בר נ"ט שיךדלא
 בקדרה נבלע והמים האיסור של הטעםשכל
 כהטמ"ג ולא עכ"פ האיסור נגד סה"ת ס'41ריך
 חנ"נ מכח מדרבנן רק הוי באיסור דאףשכתב
 בר בנ"ט יההמיר דקיי"ל ידידן וכן ז-א91דעתי
 ואף שבמים התלם כי נגד ס' צריך בחלב אףנ-ט

 בזה פעמים כמה שנמשך חו"ד בספר גםשראיתי
 ושוב ודוק כתבתי הנלסעג"ד זו בדעה בפה"גאחר

 ראם שכתב ק"ג סי' מלקמן ידברי ראי'מצאתי
 יפי די לא ולמה הראשון איסור נגד ס' ההלא

 עיי"ש ג"כ נ"ט בר נ"ט שייך התם והריהמדזמע
 : היטב ודוק כדברנוומוכח

 בשר שי קדרית בשתי שא' קכ"ו.םי'
 ואחת הכירה עלהעומדים

 ונשפך קווארט שני ואחת קווארט חצי מחזיקה"
 קווארט שני של ובקדרה מהם אחת תחת הלבכף
 קווארט חצי של בקדרה אך כנגדו ס' הי'ודאי
 שהקדרה רו-מ והורה כנגדו ס' ה" לאבודאי
 וערער אחד ובא אסורה והקטנה מותרתהגדולה
 רו"מ הורה יפה ודאי הנה מותרות. ששניהםעליו
 זה ביו"ד אצלי כתוב הנה רו"מ ממ"ש חוץכי

 דאף מדבריו דמשמע מה וז"ל בגליון שניםכמה
 במין רק היינו מצטרסות שניהם דאורייתאבאיסור
 במבשא"מ אבל בקדרה רוב דליכא וכגוןבמינו
 ובסי' ח' ס"ק ט"ב בס" בעצמו הוא כתבכבר
 מסייע לספק שנמס כל אמרינן דלא כ"ט ס"קק"ה
 ולכך כתבתי כן עיי"ש טעמא בו דיש כיוןלבסי

 : הורהיפה
 דודאי נראה ס' שיעיי נהיו שא ז. קנמי'

 בפחות אסור לדידןנם
 אצל יש דלפעמים חז"ל פלוג דלא וחצימקווארט
 לכף כף בין נחלק אם ולכך גדולות כפותהכירה
 ואין החכם לפני הכפית את להביא השואליצטרך
 שכלו כפי ישער מירה וכל שהן הכפותכל

 חלקי לא לכך מדי יותר ויטעה יקל%פעמים,.
 להקל יטעו ולא ומחצה קמארט תמידוצריך

 ( והחצה קווארט תמיד צריך יסךביותר

 יהיתר "מירים עי שש"י מה מניח.*םי'
 ויש בתבשיל הכףבנתחב

 אסור הכף רק מוהרת הקדרה .שגם הכף נגדס'
 הקדרה בגוף הכף נגע שמא ניחוש יאלמה

 הנה הקדירה לאסור ויש הריקן במקוםלמעלה
 קכ-ב וסי' צ"ט בסי' דעות דיש כיון א"שזה

 הקדירה מותר בשפע יהשתמש דדרכו ידדבכלי
 נטרפה בודאי היינו מ"מ כן קיי"ל דלאונהי

 ממכינן שפיר ספק רק דהוי כאן אבלהקדירה
 הקדירה בנוף נגע לא שמא ס"ס דהוי זהעל

 דדרך כיון המתירין כדעת שמא עעואת"ל
 נגד סמ"ך שיש בענין בהקדירה .להשתמש

 : בעזה"י וא"שיה
 אם בשר שי בכף ששאי מה קנאם.מי'

 המדומע ערך לפימשערין
 דודאי כך נוהג אני בזה הנה לא. או המיםמכח
 נוגע יפעמים אך המדומע לפי יוסער ראייהיי
 הרוטב הף לפעמים גם עצמו הבשר בגוףהכף
 לסי מורה אני ולכך שומן כולו והוי למעלהשומן
 יחלב שנתחב כגון קולא צד בו אין אםהענין
 מינין שאר בקדרה שיש כגון קולא צד בו הויאט אבי שנתחב מה כפי הכף בכל משער אםממש
 מכח קולא צד יש' דאו חלב תחלה בו דנשתמשרק
 הקדרה אם ומב"ש נ"ט בר נ"ט דהוי המתיריןדעת
 ב"י שהוא כיון המאכל לנער להחמיר לעניןאב"י
 : נוהג אני כן המדומע לפי פוסק אניבזה
 בי שיש בקדרה כף בענין ק"ש.*םי'

 דהקדרה יומר ח"וסמ"ך
 אין מיד מותר שהמאכל אחר מעל"עישהא

 : מזה גדול ואטלויאחוכא

 ק ס ב צ בסי הטי-י במ"ש קם"א.םי
 דבל תמוה ולפענ"דכ"ז

 כדעה נראה הי' ולדעתי וכף בקדרהשנוגע
 במקימו עומד דהקדרה כיון שכתב ל"ו בס"קהש"ך
 ע"ז במסחים להדיא מוכח אכן תתאהתשיב

 כדעת בזה זה ניגעים דין להם שאין תנןבתוד"ה
 חשיב שבמקומו דמה הש"ך כדעת שלא וכןהטו"ז
 ולא נגע סתם דנקט שט כחבו שהרי תתאהתמיד
 כדעת משמע עיי"ש. למטה או יתעלה נגע אםפי'

 אס נגע מקום באיזה חילוק יש בזה דנםהסוברים
 במקומו עומד שהתנור אף למטה אי למעלההיא
 הנפילה שהי' מה לסי רק תמיד תתאה דין לואין
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 שפיר פריך דמכאן שכתבו לשונם מסוף משסעוכן

 למעלה משמע החרס על מרוטבו נטףיודנקט
 שיהי' לה משכחת בנטף אף זה לשון דלולימשמע
 דהוי אף עלאה תער של וחרמו תתאההרוטב

 : זו כדעה דהלכה נראה לכךבמקומו
 של בכיסוי שהורה באחד -צא' קם"ב:.כמי'

 הבשר להתיר נ"י אחרחלב
 והוא הורה כדת שלא הנה בה. שכיסויהקדיה
 טעם ליחן ומ"ש תרבא. דלישרי ויה"רטרפה
 מאן דאף צ"ב בסי' הב"י שהביא הרשב"אידברי
 אפשר מ"מ איסורים בשאר חנ"ה אמרינן דלארס"ל

 טעמו ר"מ וכתב אסורה חתיכה ואותהלסוחטו
 יה" שלא א"א מ"מ האיסור ממנו דגסחטדנהי
 תחלה היתה דהחתיכה כיון וא'כ משהו בונשאר
 אח"כ רק לאיסור נהפך דההיהר אסורה.כולה

 דעכ"פ וכיון היתר נעשה האיסור ממנוגשנסחט
 תערובות ע"י ביאתו כתחלת הוי מעט בונשאר
 לא ולכך מתחלתו מבורר היתר הרוב דאיןכיון
 כתב איך מפיו שמוציא מה אזניו ישמעו הנהבטל.
 להני השתא אויל הוא הרי לאיסור נהפךההיתר
 אין א"כ איסורין בשאר חרנ הף דלאדסברי

 : לאיסור נהפךההיתר
 כתב גמשבצות צ"ג בס" הפמ*ג קם"נ.םף

 מלח שאם אחר רבבשם-
 להפליט לכלי מליחה ראין מותר ישן בב-חיהגר
 דבריו דחה והפמ"ג מלביוע דשבע בולע אינוושוב
 דמה כר החילוק ולפענ"ד לדבר טעם נתן לאאר

 דבודאי היינו בולע אינו מלבלוע בשבעדאמרינן
 רק עוד בו נבלע להיות בכלי עדיין יש'מקום

 מה עיי נעשה הבליעה ועיקף להבליע כחין ואין צונן הוי עצמו מצד דהדבר וכדומהדבכבוש
 המשקה עם הכלי צירוף ע"י והיינו בכליוהנכבש
 הכלי לצרף רוצים אנו וא"ב כבוש נעשהיחד
rnrדהכלי הבליעה את אגמור הרתיחה תעשה 
 אינו הכלי ראם אמרינן בזה אליו הבליעהתמשוך
 אצלו הבליעה מושך יהיות הכלי טבע אזשבע
 אינו אז שבע הוא אם אבל בו שיש מדבריבולע
 בדבר להבליע כדי שבו הלח להרתיח רתיחהגורס
 אמרי' כבוש שבכל רק עצמו מצד חמימות בושאין
 שכתב הטעם זולת . השני מרתיח אין דשבעכיון אמר" ובזה ובולע הלח ומרתיח רותח נעשהומהכלי
 מצ-ע דהוי מליחה אבל וכו' שולט דחוזרמטו"ז
 המליח' דרתיחת אמרי' בזה הכלי צירוףכח ביירותח

 למשיך טבשו ואין דשבע תהי גדלי מבליעעצמה
 ממילא הבא הבליעה מונע אינו מ"מ אצלוהבליעה

 אינו דעי"כ רק היינו דשגע דאמריגן דמהש
 לו שבא מה מוגע אינו מ"מ אבל הבליעהמושך

 : בסברא נכון כנלפעג"דממילא
 דרגך איסור נבלע אס ששאי מה קם"ר.טי'

 בכ"ח מהית עיקר יושאין
 הגה ג"פ. הגעלה מהני אם ליבון דצריךבאופן
 מצינו לא כי הבנתי לא ליבון דצריך באופןמ"ש

 הגעלה גם כבשונות החזרת רק בכ"ח ליבוןשיועיל
 לו יש רק בכ"ח הגעלה שייך לא כי בזה ל"מג-ם
 : עכו"ם ובבשולי יי"נ בהל' כמ"ש ג"פ בעירויתקנה
 שיש דגר בסכין בחתך ששאל מה כהמיה.כמי'

 אוסר אט דיכוא יהמיהבו
 היי הסכין בצד המותר אבל לבד החוד נגדרק
 בסעי' זה כעין כמ"ש דוחקא וליבא ריוח נעשהכבר
 דזה הוא כך לדעתי הנה הסכין. של ברושמיןז'

 מלא התבויל שאין אף הקדרה שבתוך לכףדומה
 הכו"פ כמ"ש כקדרה דהוי הכף כל נגד ס' בעינןמ"מ

 כולו חם מקצתו חם דבזה דאמרינן בע"כוהפמ"ג
 להפליט אמרינןחמח"כ לא דגעלמא אף להפליטאף
 יהפליט אף כולו חם הקדרה בתוך דהוי כיוןמ"מ
 ס' בעטן רפו הקדרה מן שלמעלה מה נגדאבי
 כיון החתך צדדי בתוך דהוי מה כל בזה ה"נכן

 דסכינא דדוחקא לומר אנו מוכרחין זהדעכ"פ
 כיון וא"כ ופולט הסכין מהמם וכדומהוד"ת

 חם נעשה החתך בצדדי דהוי מה כי ממילאדנתהמם
 לחוץ ובולט מאד הסכין רחב דהוי מה אבלופולט

 כנלפענ"דלדינא. כנגדוודאיא"צס'מצדדיתחתיכה
 מי דסכינא דוחקא בנדון מ"ש והשבתיו חזרושוב
 הקדרה הגל מכח רק הוי הכו"פ רכונת ידעתילא
 רק אשר דאינו כתבתי לכך אז דבריו ראיתיוהרי

 לומר דשייך כמו דלדעתי רק החתיכה צדדישבתוך
 נסי כן בכולו מפליט ובזה פולט הוא הקדרהמהבל
 שבצדדיו הבל ע"י י"ל דוחקא ע"י חס דהוימה

 ודם החתיכה צדדי חיך דהוי כל מכולומפליט
 :לדעתי

 1"ר ס" החר ע"י שאלתך רם"ו.סי'
 אסור דהכף שכתבמק"ט

 להקדרה. הכף בין מה מותרת. והקדרה ס'ביש
 הטעם מפורש החו"ד הרי כוונתך ידעתילנר

 אתת ומ"ש בגף. ולא מקושר לומר שייךדבקדרה
לפ"ד
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 הרמב"ן בים ח' בס"ק הנ"ל בס" הפמ"געפ"ד
 הוי דלדיד" ראית כבר מקושר שייך נמידבכף
 טאכל מעט עם הכף נוטי שמא מכח אסורהכף
 דא"כ שתמהת רק ככ"ר והד חם עדייןוהוא
 פיד לערות מחויב ויה" מה"ט הקדרה גםהתסור
 ס' בו אין דבהתבשיל כיון הכף דבשלמא ז"אוכף
 חלב של הקדרה אם עד"מ א"כ הקדרה טעםנגד
 הכף מוציא אם ואיר חלב טעם הזה במאכליש
 ממעט ונאסר הקדרה לתוך טעמו כל פלטיא אולי והכף בטעם חלב בו שיש תבשיל מעטעם

 הוסר אם הרי הקדרה אבל שבו חלב בטעםהתבשיל
 הטעם שמעט כלי בשר טעם כאן אין .א"כ"כף
 בשר טעם כאן אין rw בקדרה נתבטל הכף,8ל
 רק נשאר יה" אם אף הרי הקדרה תאסרולמה
 תבשיל רק כאן אין סוף סוף בקדרה וממסוייצור
 אס שחקרת ומה : בשר בטעם ולא חלב בטעםרק

 הכף נגע שמא ניחוש למעלה ריקניתהקדרה
 הפוסקים דחקרו דכמו א"ש אך חקר יפהכקדרה.
 לתחוב שהדרך מה לפי דמשערין התאיבהלענין
 התחיבה דרך הנה התחיבה. בסדר ה"נ י"ל כןבו
 רק בצדדיו ולא התבשיל באמצע הכף , לתחובהוי
 בגוף הכף נגע שמא דניחוש האחרונים דהקשומה

 כשמגיס אז הקדרה הגסת דרך דאח"כ הייתהקדרה
 למעלה אבל הקדרה בגוף גט ליגע לבוא הואדרך

 ייגע דרך איז מגיע ואינו ריקן שהואבמקום
 שמא דניחוש בקושייתו הטו"ז לפ"ד י"ל כןנצדדין
 דלק"מ נראה האמת יפי אבל הקדרה בגוףנגע

 איסורא אחזוקי קיי-ל דודאי הערתן גםיהיישב
 ומה היתר בחזקת הכלים ומוקמינן מחזקינןלא

 נ"ט בר נ"ט מהני ולא כלים בהדחת התוס'כאסרו
 מ"ש ע"ד היינו במחבת הכלים נגעו שמאסה"ט
 הקופת נוקמא יא למה דהקשו ד"פ יבמותהתוס'
 ליבא לתוכו דנפל דמה כיון ות" היתרבחזקת
 ויש כאן אין דס' כיון ה"נ וא"ב וכו' היתרחזקת
 רק מעורבין חלב וטעם בשר טעם ודאיכאן

 בנ"ט נ"ט דגעשה ע"י הטעם לי' שאיקלשדנתלה
 הטעמים מ"מ היתר חזקת הו"ל דהכלים נהיבזה
 להיפוך רק היתר חוקת להם אין בחלב בשרשל
 טעם תחלה שהי' כמו דמעיקרא חזקה להםדיש
 אקליש ולא הזה הטעם בחזקת הם עתה כן ואליםסוב
 כטעם טעמם והוי בזו 11 נגעו שמא חיישינןיכך

 ראין ס' ביש אבל כלל י" אקליש ולאהעיקרא
Idaהף הכף וטעם כלל מעורב וחלב בשר טעם 

 הכך כלל איסור כאן הה כלא והוי דליתאכמאן
 מכת הקדרה בגוף הכף נגעה ומא לחושאין

 לא איסורא ואחזוקי היתר בחזקת הכליםדמוקמינן
 דהוי נהי ס' בליכא דבשלמא יותר ויובןמחזקיכן.
 ואיתרע מעורבים טעמים כאן יש עכ"פנטבנ"ט
 פיליפ נגעו שמא יותר לחוש יש לכך היתרהחזקת
 כמאן הף א"כ ס' כאן ביש אבל הקדרהבגוף
 קאי לחוד" וההוא קאי לחוד" ההוא והוידליתא
 ל8 איסורא דאחזוקי בזה נגעו שמא לחושאין

 :ם
 מובנים התוס' דברי אין בלא"ה דהרי נראהדערר

 דמה במחכת הכליס שנגעו דחיישינןבמ"ש
 דאינו זא*י אוסרין אין קדרות שתי הריבכך
 הכלים ננעו אם אף וא"א ביבש יבש קשה דברמוציא
 סוף א"כ המים אמצעות ע"י רק יאסרו לאבמחבת
 דהם כך כוונתם ובע"כ גטבנ"ט המים הויסוף
 דהטעמים אח"כ שכתבו סברא בהך אדעתיהםאסקי
 דאח"כ בכך דמה סברו דכאן רק בזה זהנוגעין
 תיכף בזה זה שפגעו סרם עכ"פ בזה זהפוגעים
 לפמ"ש ובפרט וניעורין חוזרין ואין טעמואקליש
 שעת למים הוי דלא הטעם בחא"ש האלפסיבגליון
 י"ל ובאמת נטבנ"ט מהני לא לכך מעולםהכושר

דהמ"שבסמוךלמחבתקבלוטעםהמחבתתחליועדים
 הכלי טעם קבלו לכלים הסמוך המים וכן היתרהי'
 נגעו דאח"כ כיון הכושר שעת לו והי' היתר הףתחל'

 כתבו לזה וא"כ וניעור חוזר אינו בזה זההטעמים
 פגעו ודאי בזה ואז בכלים המחבות שנגעודחיישינן
 למעם הוי לא ודאי ובזה מיד בזה זההטעמים

 ואוסר המים ונאסרו הכושר שעת שבימהםמים
 יו ס' ביש אבל נטבנ"ט מטעם תיגח וא"כהכל
 זה לקדרה שמבחוץ היחלוחית אבל הקדרהגוף שי לטעם היינו דמקושר סברא אמרינן דלאיהא
 וא"כ לו אחד ודין המאכל. כל עם הוא מקושרודאי
 ממיה בזה ~ה שיגעו לחוש לנו מה ס' דישכיון
 לחלוחית וע"י זא"ז לאסור יכויין אין יחלוחיתבלי
 נאסר ואינו המאכל לגוף מחובר המהלוחיתהרי
 לא הכף וגם הקדרה .את יאסור ובמה הכףמן
 דלכ"ע הקדרה בגוף נגע כלא והוי כלל איסורבלע
 נראה ויכך לא או נגע בזה לי ומה מותרהכף

 וכרעת הטףז וכדעת מותר נמי דהכףדהעיקר
 אך סק"ח צ"ד בס" הסמ"ג שהביא מישרהאורח
 נגע שמא שלך החשש לחוש לנו הי' שפירלפ"ז
 שלא שנפלה טרפה כדין דינו ויהי' הריקןבמקים

כנגד



 שלמהלך יו"ד של"דתהאלף58
 לגוף הלחלוחית מצטרף אינו וגזה הרוטבכנגד
 הראשון כטעם העיקר נראה בזה ולכךהמאכל
 דרך ראין כיון כה"ג מחזקינן יא איסוראדאחזוקי
 בלתי זה אחר לחקור המורה צריך ואין כןתחיבה
 : ונכון ונ"ב לאסור יש ודאי כן שנעשה נודעאם
 שממולאים דגים בניין שאיתי ע"ד קם'י*סי'

 של בסכין שנחתכובבצלים
 תחת רותח חלב ונזחל הסכין נגד ס' הי' ולאבשר

 והותר החלב נגד ס' ה" ולא דגים שלהקדרה
 חריפותן פסק בישולם בשעת דבצלים מכחהדנים
 דקערות כהמחבר הלכה ושמא הסכין כמו רקוהוי
 נטבנ"ט מכח מותר חולבת ביורה שהודהו בשרול
 שלא להקל צד עוד דיש כיון אוסר דרמ"אואף
 כתב דבחדד ואף המתגר על סמך חריף דברהף

 ב"א בתשו' מ"מ נסבנ"ט שייך לא מקושרדבעודו
 דעלמא מנהגא כי הורה סב לא לדעתי עליו.חולק

 דקצת נהי וא"כ לנטברט זה להחזיק ולאכהחו"ד
 למעט מ"מ צ"ה בסי' המחבר דעת והואחולקין

 ולא ממש נטבנ"ט דהוי היבא היינו עדיףבפלוגתא
 וגם עתה נטבנ"ס נעשה להיות עתה בעיןכשהוא
 דוכתא בכמה כללא וזה ניחד פוגעיםהטעמים
 מפסחים רא" נ"ל ועוד עדיף. בפלוגתאדימעט
 דהוי מכח מקומו יקלוף תנור של בחרמו נגעט"ו
~?sכל א"כ בילדותי והקשיתי אחר דבר מחמת 
 בהשפוד נוגע שבפנים הצד הרי מותר האיךפסח

 כעת אך ד"א מחמת צלי והו' הפסח חללשבתוך
 ואה"כ תחלה שהותם תנור של חרמו דדוקאא"ש
 דהוי מה אבל ד"א מהמת צלי הוי הפסה בונגע

 השפוד שהותם בשעה הרי הפסח בתוךהשפוד
 על מיד הולך האש כאלו והה הפסח בו נוגעתיכף
 והיינו ד"א מחמת נחשב ולא השפוך דרךהפסה
 נחשב לא מקושר שהוא כיון החוו"ד דבריכעין

 טעם עיקר הרי זה לולי גם אך ודו"ק.נטבנ"ט
 הף דלא מחזיקין להקל צד עוד דיש דהיכיהסו"ז
 להקל ס-ס כעין דהה מכח הוי וכף קורס רקד"ח
 לאישר להיפוך ס"ס הף כאן אבל בעלמא תינהא"כ

 דלמא כוות" דלא ואת"ל החוו"ד כדעתדלמא
 דאין ס"ס ליבא ולהיפוך הי-א בשם הרמ"אכדעת
 כהי"א ולא כהחוו*ד דלא יחד בצירוף רק קולאלנו
 ד"ח הוי דלא הסברא בצירוף ס.ס הוי אם אףוגם
 ולחומרא וקולין והוי ס"ס כנגד ס"ס אוקמאאכתי
 לאסור תמיד מורה ואני הורה סב לאלכך

 אבאר מפסחים גרא" והנה כההוו"ד.במשיסות

סו*

 מתכות של דבשפוד קאמר דבש"ס אמת דהןיותר
 מחמת צלי והוי כולו חט מקצתו רחם טשוםיא
 יא אטו מקצתו דחם בלא"ה אטו קשה אךד.א
 יכחיש החוש ודאי זה הפסח בתוך השפודהוחם
 הבשר שבתיך מה גם מאד הס השסגד עץ בשלדגם
 וגס מקצתו חם מכח לומר למ"ל וב"כבפנים
 מקצתו דחם טעם הוי הרי יוחסר לא למה עץבשל
 דבפנים מאד יומתק דברנו לפי אך כולו.הם
 ולא מקושר הוי בפסח ניגע שהוחם דבשעהכיון

 הפסח אל מיד ייגע רק ד"א מחמת כצייהוי
 א"כ כולו חם מקצתו דחם כיון מתכות בשלאבל
 להפסת שמגיע קודם תחלה חם ממוץ שתחובזה
 הוי ולא בפסה שנוגע קודם תחלה הוא חםוהף

 נזכרתי שו3 : ד"א מתמת צלי הוי לכךמקושר
 דאמרינן סמה רק משפוד הוי לא שלישהקושיא
 איסור מכח שבעצמות מוח על נמגין דאיןבש"ס
 ל"ת ולדחי עשה דליתי הש"ס ופריךשבירה
 מחמת צלי הוי שבעצמות המוח הרי פריךומה
 וא"כ העצט דרך רק האש פני רואין דאיןד"א
 והגדתי ד"א מחמת צלי והוי העצם מכח המוחנטוה
 ז"ל מרגליות זלמן מו"ה המפורסים להגאוןזה

 כיון א"ש יה" הנ"ל ולפי מזור לו שאיןואמר
 ראי' וזה ד"א מחמת כצלי הוי לא הואדמקושר

 : לפענ"דברורה

 4ס,, וו "ש"ך שהעלה במה נםתפקתי קם'ח.בס"
 כ"ג ro צ."

 בו ונתוסף וכף שנתבטל איסרי בט"ש הרמ"אע"ד
 דוקא דזה הש"ך והעלה בנתיים נודע ל"שאח-כ
 בפתיים בנודע אז נ"ט שאינו בדבר אבי טעםבנותן
 נורמת דהידיעה וניעור חוור ואינו נתבטלכבר

 לו נודע לא אם נסתפקתי וע"ז עיי"שההיתר
 ספק הוי רק איסור בו שנפל גרורה ידיעהתחלה
 אם ספק שהה או לא או איסור בו נפל אםיו
 עוד נתוסף ואח"ם היתר או איסור ה" שנפלזה

 בו גמל בתחלה שגם נתודע ואב"כ שגיאיסור
 בזה גם אם בודאי אסור שה" או בודאיאיסור
 נודע דבלא כיון סימא אי לא או וניעור הוגראינו

 נורמת הידיעה ורק וניעור חוזר הויבנתיים
 בספק לא ברורה ידיעה שיהי' בעינן לכךההיתר

 נודע כאלו נחשב ג"כ ידיעה ספק דאף נימאאו
 ולכאורה וניעור חוזר ואינו נתבטל כבר ושובבודאי
 מה הטעם עיקר דהרי זה יפשוט נראהסי'

 דיממה נראה להצטרף שלא ההיתר גורמתדידיעה
מתה
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 אכל שאם יחטאות מחלקות לידיעות דאמרינןתמה
 אחת אלא חייב אינו אחד בהעלם חלב זיתישני
 שבלא הרי כאו"א עי מחייב בנתיים לו נודעואם
 ה"ה מצטרף אינו שוב ובנודע יחד מצטרףנודע
 נודע שבלא כן הוי ג-כ וניעור חוזר לעניןנמי

 יחד מצטרפין אין שוב בנתייס וגנודע יחדמצטרפין
 דרי ובשבועות דהוריות בש"ס מוכח הריוא"כ
 לחטאות מתחלקין אין ספקות דידיעות ס"ליוחנן
 דאינו כיון א"כ ידיעה ככל ידיעה ספק עשוולא

 לא ידיעה ספק ע"י ה-נ כן לחטאותמתחלק
 לפקפק יש דייקינן כד מיהו וניעור. וחוזרנתחלק
 מתיקית ספק דידיעות ר"י שם דמודה כיון.בזה

 לא הספק שע"י דבחטאת הטעם ובע"כלאשמות
 הזה הספק ידיעת ע"י עדיין א"כ חטאתנתחייב

 לכך חטאת להתחייב חדש דין שום לנו נתחדשלא
 מחלק זו ידיעה ואין דליתא כמאן זו ידיעההוי
 כבר הספק לט דנודע כיון אשם לעניןאבל

 אינו שוב החיוב עליו שחל וכיון אשםנתחייב
 לנו שגודע בתחלה דאף כיון ה"נ וא"כמצטרף
 ג"כ אסור הוא אם או איסור בו נפל אםהספק
 היי לא דאם לא או נתבטל אם ידין צריכיןהיינו

 לבטל כדי בו יש אם אך מספק אסור הי'מתבטל
 לדון לנו נרמה כבר זו שידיעה כיון וא"כמותר
 גבי ספק לידיעת דומה שוב לא או יתבטיאם

 : לאשמות מחלקות ספק ידיעות שאףאשמות
 בקדרה בשר שבשלו שאלתו מרק"ם.שי'

 חלקים ב' בערך מים עםי
 ושכחו עץ של בכף הקדרה את ונערו הבשרננד

 ממאסלינקא הנקדחה בתבשיל הלז בכףותחבו
 אם רק הכף נגד ס' ואין החמאה מקפאוןהנשאר
 המים ערך ולפי הבשר ערך לפי הכף בליעתנחשב
 מעם הנה תיעובה. : וכו' מסמלך יותר הרבהיש

 דשם מכח הכף כל נגד לשער שצריךהאוסר
 בשר כולו הי' כאלו הוי הרוטב על נקראהבשר
 אולינן לא בטעם התלוי בדבר דהרי תמוה זההנה
 צ"ח סי' הש"ך כמ"ש טעמא בתר רק שמאבתר
 הוי אם היינו שמא בתר דאזלינן בדבר אףועוד
 מינו אינו או מב"מ נקרא אם לענין אחדגוף
 אחר גוף שהוי בדבר אבל אחד גוף הוא מ"מאבל
 זה בשר כדין דינו בשר רשמו כיון לומרממש
 אין זה טעם יכך אח- גוף דהוי כיון אינוודאי
 נגד ס' דצריך מודה אני לדינא מיהו כלל.נראה
 שומן למעלה להיות הרוטב דדרך מכח הכףכל

 בלע הכף וא"כ ממש כבשר הוי ודאי והשומןצף
 ס' צריך לדינא לכך הוא בשר וכולו השומןמן
 נסיובי נקרא מאסלינקא אם ולענין הכף. כלנגד

 דבזה הגבינה אחר הבא דבר דדוקא ז"אדחלבא.
 דנשתנה כיון בזה למים ודומה המראהנשתנה
 החמאה אחר הבא בדבר אבל חלב דין לו איןהמים
 ממש חלב דין לו יש חלב כמראה מראהו הוידזה

 אבל החלב השומן שקולט כמו רק הוידחמאה
 של רוטב ילע לאם דומה חלב נשאר החלבמ"מ
 השומן ממגו ניטל ואם למעלה השומן ויקפהבשר
 בשר של רוטב דין עוד לרוטב ראין נאמרהאם
 לכך החלב  מן חמאה ממש הוי וכן אינו  וראיזה

 1 ונ"ב ממש חלב  דין  לוהוי

 דבר גדילי האו"ה לשיו עי שא' מ"ע.סי'
 ולכן שכתב ז' אותשבמנין

 ספק הף אם פי' וכו' לקולא הוי ברי' כלספקות
 ודאי יהאיסור פ" וכו' לא או ברף הף אםלנו

 שנבדה הביצה זאת היא ואם זכו' ספקוהחשיבות
 דשיל"מ ספק אדרבא הרי רו"מ תמה וע"זביו"ט

 כתב ואיך מינה לעיל גופו האו"ה כמ"שלחומרא
 ביו"ט שנולדה הביצה זאת אם ספק הוידאם
 האו"ה כוונת אין לדעתי תשובה. : עכתו"דלהקל
 דתחלה כיון שכוונתו רק לקולא ספקו דבזהלומר
 לקולא הוי בחשיבות ספק דבכל כללא כיילוסוף
 במנא לאשכוחי צריך א"כ להומרא הוי בדשיל"מרק
 ובדשיל"מ לקולא החשובים בשאר שיהי'חרא

 אם דדוקא עתה לומר רוצה דהוא וכיוןלהחמיר
 הספק אם אבל לקולא הוי בחשיבות ספקהוי

 מ"ש בע"כ א"כ לחומרא חשובין בשאר אףבאיסור
 בע"כ א"כ בחשיבות ספק הוי לקולא חשיבותנספק

 א"כ להומרא בחשיבות הספק אם אףבדשיל"מ
 דהיכי מפרש לכך חדא בגונא לאשכוחיצריך

 בשאר דיהי' בחשיבות ספק שיה" להמשכחת
 כגון מפרש לכך לחומרא ובדשיל"מ לקולאחשובין
 זאת אם ובדשיל"מ וכף ברי' הוי אם לנושספק
 הספק נקרא יזה כלומר ביו"ט שנולדההביצה

 דהוי אף כי לא או דשיל"מ הוי אםבחשיבות
 דבדשיל"מ הדין הי' אם מ"מ באיסור נמיהספק
 כהקל ראוי הי' אז לקולא יהי' בחשיבותבספק
 מה א"כ בחשיבות נמי הספק הוי דבזה כיוןבזה
 לו מ"מ לחומרא אזלינן האיסור ספק דמכחבכך
 בחשיבות דהספק כיון מ"מ איסיר ודאי דהוייהא
 ספק והוי החשיבות בתר נלך וא"כ להקלראוי

בחשיבות



 שלמהלף יעד עי"י'תהאלף60
 אף דשיל"ם דהוי כיון אך יהקל ודאבבחשיבות
 האתה בכוונת וז"ב להחמיר ראוי בהטיבותבספק
 לה שמשכחת השוה דרך דיש להורות רקשבא

 : להקל ובזה לחומרא בזה ויהי' חרא בגונ'בשניהם
 דאם ק"ב בסי ך הש gy מ"ען קע*א.)מ"

 דאינו אע"ג בשמא שוהן
 הר-ן כתב וכן וסיים דשיל-מ הו"ל בטעמאשוה
 מן הנודר פ' דבר"ן רו"ס ושאל ע"ז סוףז"ל

 שוה שיהי' בעינן דגם משמע איפכאהמבושל
 אינו להברו הדומה דבר דכל שם דכתבבטעם

 דבעינן רק בסל אינו ולכך מחניקו אדרבאמחלישו
 השעיר ודם הסר דם דדוסיא היתר שניהםשיהי'

 ילמא נדרים מהר"ן כן לו מנין הנהעכחו"ד.
 השעיר דם דדומיא e~m בשמא שוין שיה"כמגתו
 ודם הפר דדם דנ"ל בתשובה כתבתי הפרודם

 דבשר כמה דעת כי בטעמא שוה אינו נמיהשעיר
 עיין בטעמא מינן אינו הם וגדי עז ובשרשור
 הפר דם ה"נ י"ל וא"כ צ"ה ובס" בפתיחהפמ"נ
 בשמא דשות כל רק בטעמא שוה אינו השעירודם
 מב"מ מזה יליף יהודא ר' דהרי ותדע מב"מהוי
 לא אולינן שמא בהר ודאי לדיד" והרי בטלאינו

 יותר ומוכח עיי"ש ס"ה דף בע"ז כמ"שבטעמא
 בטעמא שוה מב"מ לה משכחת והאיך בטיליא לר"י דמב"מ דפסחים בפ"ז דמפורש בפסחבחמו
 אולינן שמא דבתר ובע"כ מצה וזה rDn זההרי
 ודם הפר דדם מוכח ואית לר-מ טעמא בתרולא

 רו"מ מ"ש נסתלק ובזה בטעמא שוה אינוהשעיר
 בסעס שוה דאם שיטתו לפי הש"ך על קימאטד
 לא דחמץ ח"ח הרמ"א דברי עי בסמא מתרזיא אמאי א"כ דשיל"מ הו"ל יא בשמא שוהואינו
 בשוה דמיירי מתרץ לא אמאי וכף ותי'בסמ"ך בטי ביבש יבש אמאי הש"ך והקשה דשיל"מהו"ל

 שייך לא נס מב"מ הו"ל ולא בשמא ולאבטעסא
 ומצה דחמץ דק ולא וכף טעם ליחן יבשיםשמא
 וזה חמץ זה דהרי בטעם שוה לה משכחתיא
 תמ"ז בס" מתירין היש כוונת אין ובאמת5צה
 ויתן יבשים שמא חשש יש דהרי ברוב דבטללומר
 במינו שלא איסורים כשאר דבסל הכונה רקמעם
 שייך לא ומצה דבחמץ ברוב לא אבל בסם-ךוהיינו

 : ונכון ודב בטעמאשוה
 ד כ בכיי האי"ה עי שתמה מה מע"ב.םף

 דעצים שכתב יו"דסי'
 ישאר לא התנור דחום מכח דשיל"מ הוי לאבתגור

 יא אם דויל"מ כל הרי ותמה יצטנן כילמהר
 זו בתט4 ראה מה למחר. ישאר לא היוםיאכלנו
 לכך קיים נשאר יהי' יאכלנו יא אם מאכלבכל
 התנור בחום אבל לאכלו אסור לכך דשיל"מהו"ל
 מעשה בלי כלה יה" ממילא שלו טעיה בליאף
 דקיייל בסה הרגיש לא ואיך דשיל"מ הויללא

 דשיל"מ הו"ל יא להתקלקל סופו שהמאכלהיכא
 דשיי"מ הרי לא מעצמו יתקיים דלא היכיהרי
 דהרי יתמוה הו"ל יותר מיהו התטר בחוםוה"ה
 הש"ס פריך כן דהרי ד"ד ביצה הש"ס נגדזה

 איסורא קלי מקלי ם ותשני דשיל"מדהו"ל
 באחרונים לעיין טנאי )ואין בע"א מתרץוהאטה

 על nvpa דהש.ס ייישב ואפשר בזה( הרגישואם
 ואס דשיל"מ הו"י דהרי לכתחיה האיסורביטול
 שפיר פריך לכך ימחל קיים יה4 ידליקנולא

 איסורא קלי דמקלי מכח ומשני דש"ל"מדהו-ל
 הרי הקשה הוא אך הביטול בשעת נהנהואינו
 משרב הזי ונמי נשרף כשכבר אח"כ נהנהעכ"פ
 כיון התנור בחום דאח"כ מתרץ וע"ז איסורבו

 נראה כן וא"ש דשיל"מ שייך לא מאליושכלה
 : האו"הביאור

 אמרי' דכא א י ק"מ בס" בלטן קע"נ.שי'
 שהמאכל היכאדשיל"מן
 שייך אינו זה דין דהנה צ"ע זה דיןמתקלקל.

 מכח הוי בטיל לא דדשיל"מ הסוברים לפירושרק
 שפיר תזת בהיתר תאכלנו באיסור שתאכלנודעד
 9א א"כ ימחר עד להשהותו דא"א כיון סבראיש

 יפסד בנתיים שהרי בהיתר תאכלנו יומרשהך
 כמב"מ דהוי הר"ן לטעם אבל ובטל מותרלכך
 סוף מתקלקי והמאכל בכך מה א"כ בטלולא
 דומה למהר היתר לו יש הזה דהאיסור כיוןסוף

 וא"ב מהר-ן הוא זה דין הרי קשה )אךימב"מ
 בהשמטף יו"ט להל' בחברי עיין זא"ז דבריויסחרו
 ה" לא אם דהאיסור ובפרט בזה( מ"ש תק"זס"
 משמע דכן למחר עד קיים להיות יכול ה"נפל

 דוקא משמע מתקלקל שהמאכל הש"עמלשון
 האיסור אבל מתקתקי הוא שנתערב לאחרעכשיו
 ער"ן תטעם בטיל ואעפ-כ מתקלקל הי' לאבעצמו
 ימחר ניתר הי' דהאיסיר כיין כמב"מ הויודאי
 הו"ל והדר דינא להך ייתא הר-ן לדעתא"כ

 ובדשיל"מ לא או דשיל"מ הוי אט וספקאפיוגתא

 להיפוך וכן וצ"ע בטל ולא לחומרא בספקיהולכי
התיס' כס"* א"ש הרוזן יטעם בטל הטעם אםבדק




