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דפעיקרא שה 4דוס

וא"ת ישיהיריך

בוזקה דמעיקרא דבהמותורגדזהןיו כשרות ואםיא
אאיע תתר חזקה דטעיקרא א"כ יש כאן חזקה

דהשתא נח רתז 4ואמריר דגם שעיקרא תיכף
א שייךכל זה:
נח רוגז" משא"כ בדרס אהדי
ודע אטתדבהיותי בזה קוה לי סובא זצ"ל

יהפוסקים ראשונים ואחרונים להתיר בקטע
ראש אחד מהם אף כהוא שותק והם מקרקרים
ומנ"ל כן הרי זה פשע ,הש"ס בחולין דף ל"ג
על שתק ואיהוב
אימא שלמאשוי קטע
ביניניחה
י מדותחף עכ"ל וקשה
רישא דחדמינייהו
דלמאקאי הש"ס רק אדלעיל באס שניהםונתקין
דאואין ושבשין לספק דרוסה רק אםהי'חזינן
ודרס אהד א"כ זה גרע דהריחזינן דדרס ולא
גרע מהנאשיתקוהם מקרקרים ולכך בזה אמרינן
תינח דרס חבל קטע כיון דיש סברא דנת
רוגזי' ומהני זה דהוי כאלו לא הי' כאן מעשה
זו ושוב כיון דהוא והם שותקין לא חיישינן
למד"ר רק דהוי ס"ד דזה גרע לכך קמ"ל דזה
לא גרעסיע דיש סברא דנח רוגז" והה כלא

קטע ולא דרס ואץ הוששין לסד"ר כשן דהוא
והם שותקין אבל באם הוא שותק והם מקרקרין
דאפי' אם לא ראינו שום ריעותא חושויןיסדיר
ומנ"ל להקל
י"ל דאף בקטע לא מהני
יג:
ק"
הע
באיסורין והדברלצ
יףע!קידינא נ"ל רטב הורה המורה להיתר
א מטעם" ותמהאניאיך לא הרגשתם
וי
צזה דלא מבעיא אם תפסה החתול ראש העוף
בהו?לכיוס פשיטא דמותר דהרי הף ספק על
דדלמא העוף תחבה והוציאה את
ספק לא
ראשה חוץ לכלוב ומשם תפסה החתול את ראוה
יכן מוכח מתשובת הב"ח הובא בפמ"ג בקיצור
דזה הוי ספק על ספק לא על רק אף גם אם
תחבה החתול את פ" לתוך הכלוב ושם תפסה
ראש העוף ס"מ מה בכך הרי אין דריסה אלא
ביד %א בפר א"כ נהי דהכניסה ראשה מ"מ
לא נודע אם הכגיסה החתול את ידה או לא
א"כ הוי ממש ספק על ספק לא על דאולי לא
הכניסה כלל ידה לתוך הכלוב לכך מותרין
ושאר השפות בבירור בל? שום ספק ואיןפנאי
להאריךיותר:
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אוחם עכו"ם בשדה ובלילת מכנסים אהום בחצר
שותפווסיפר בזה"ל באהד
רחב ופ"א באאלי
היום לשדה וראיתי שנעדרו שני שוורים 8ש8
ושאלתי יהרועה והשיב תיכף כשבאתיידיר עם
השוורים טת אחד מהם שהי' כבר חצה ואחקה
באמצעהיילוזכשהייתיישןשמעתיקול צותהבין
השחרים ועמדתי וראיתי שהי' כאן ארי האב
מששמעו קולי ברחו %אידעתי מה הזיקו שם
אך כשהדלקתיאתהנרראיתיששורהשניספח טת
ואםאין אתהמאמיןלי תא ואחת לך שמונחנהרם
בחצר שכ"דהנכרי מה דינם:תשובה .ם
דהשווריםסותריןדאיןהנכרינאמן לאוסרם לומר
שהיו שםדורסיםאפילוהואססלפ-ת במ"שכיוצא
בזה בהלי שחיטה ס" ב"ז ובפרס דכאן לא הוי
מסלפ"ת שה4עיישאיה ואף דשם מבואר דאי
מהימן ט' אסורנראהדדוקא החטאיןטעט לנטר
שאומר כן מכח איזה חשש שלו משא"כ ברועה
י"ל שהוא חושש שיאמרו הבעלים דעשהאיזה
ך הוא אומרכן ועוד התם
פשיעה בשוורים יכ
הויאיסורהורהוגם רס"לדשיל"מ דאפשרלהמתין
עד למחר משא"כ בזה אף אם דרסו קצת ט84
רובן לא דרפו רק מיעוטן וא"כ נתבטלו הנדרסץ
ברובואינו רק איסור דרבנן דבע"ח לא בטלי
'מותרע וטד
וא"כבזהישל בדרבעאףבמהימןיי
כיוןדכאן ראההנכרישהשורמתוא"כ"לשהמיתו
אותו מיד ונח כעסו ונהידעיז לבד ממכינן
עכ"פיפ"ז י"ל חף דמהינןל"איןהנכרינאמן
בזהכיוןדגםלדבריואיןאיסורברור ובפרטדכאן
ניכר שמשקר שאומר שה" שםאריוזהודאי שקר
דהארי לא ה" בורח מכח צעקתהשוורים או ממט
שהעכו"ם עמד וגט י"ל דמה דמהימן ל" אסור
אינו בתורתודאידודאירובעכףםמשקרים דאשר
פיהם דיבר שואואינו אסור רק מדרבנן ולחומרת
דדלמא הוא אמת וא"כ כאןהוי ס"ס שמא משקר
ואת"ל שאומר אמת דלמא המיתומיד ונחרוגזי'.
והנה אםהי' אפשר בידם להשהותם יב"ח ודאי
הה יותר נראה להקל כמ"ש הפמ"ג סי' נ*ז ס"ק
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כ"ח גש-ד וה 4נראה דבכה"גיש להקל להשהותם
ימ"ח מיהואף אם ה" אפשר להשהותםיב*ח
מוהרין ובפרט שאומרהנכרישהי' שםארי ובזה
ניכר שקרובו דהארי לאהי' בורח וגם במדינות
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נראה וששקך לכך נ"ל בפלוגתא עדיףועוד ראי' יותר מפרשא שם
הללו לאשכיחארי
שםד.האיןנאמניםעליו עלגה"נ ומלשוגו דפי
משמע
למ
כה
ברור דחב
יות מותרין א):
שא' בקטב שמביא טלה יהשרב רעל כל נסילתגידאין נאמנים ומנ"לכן דלמא
סף קין*
קשורברגליוולארצההשו"ב לעולם ר"מ מודה דבגדול גאמנים רק זה שאי
לשחסו מיד כעס הקצב והשליכו לארץ ואח"ם אדלעיל דר"ח לשטתו דס"ל שם במשנה דגיד של
התיר הקצב הטלהוהוליכולשו"ב אחרוהקצב אמר שליל אסור בזה קאמרדאיןגאמניןעליו או מסעם

שבשעה שהתירועמד מעצמו והלך בטוב אךאינו
הקצב בעמידתו גם אינויודע אם
יודע אםסייע
יכף .הנה נלפענ"ד דבכה"ג אם ה4
סי' צולע קצת
פחות מעשרה טפחים בנפילתו או אם הוי ספק
אם ה 4עשרה טפחיםאו לאיש להכשירבדיעבד
כיוןדהויעוד ספקאולי ה4פחות מעשרה טפחים
ואינו בכללנפילה כלל אבל אם ה" ודאי עשרה
טפחים יש יהטריף כיון דהוי בכלל נפילה
וההיתר ספק:
יניק מאד
מי'מ"כ .שא' שהכ
קרשיראת אתוסרביכ
ינ
יו
יגיד הנשה
ו
וצעק עליו רו"פ ככרוכיא מכה מה שראה בס'
ישישה בשמישאסרתי לנקרעגל קטןוביקשממני
להעתיק לו תשובתי והראיות הנה באמת אז לא
בתבתי ראיותכי למ"ל ראיות טה דהחוש סעיד
שבדבר שהוא רךויגיק א"אלהכירגידוהיטב וכל
הסימנים הנאמרים בניקור לא ניכר בעודו קטן
והרי מנקר בלי קבלה אסור לנקר כידוע ובעינן
שנסלקבלהוהריבשוחטמצינודאףדאתמחי נברא
מיםלעניןליהוטיונים וצפרים קטנים לא אתחזק
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דהוי טרחא יתירא ביותר או דלא משמעיהו

איסורא בשל שליל דהם ס"ל כר' יהודא
דאף ע"ז נאמגיס ובע"כ דס"ל לרש"ידבגיד של
שליל לא ה"הכמים אומרים דנאמניםעליו דבזה
מסתבר דלא מהני לי' ניקור כלל ובע"כמיירי
בגדולים ועודראי' ממ"ש בש"ס שם דף צ"ל ע"ב
אר"ה ב"אאריחזרו לותראיןנאמניןאר"נבזה"ד
נאמניםופריךאכשירדראומשנימעיקרא סברוהו
פר' יהודא הדר סברוהו כר"מ במה דהוידבירי
לר"י לא מהימני והשתא דאנשוהו לר"ימהימני
ופרש"י כר"מ דגעי חטיטה ואח-כפי'כר"י דלא
בעי חטיטה וכו' וקשה מנ"לכן דלמא הכונהעל
שליל דמתחלה סברוהו כר"י דשליל מותר
גידו ואח"כסברו' כר"מ דגה"נ של שלילנמי אסור
ולכך כל כמה דהוי דכירילר"י לאהוי מהימני
דהוי חשודין עליו אבלכיון דאנשוהו לר"י א"כ
ס-ל דגידו אסור לכך חזרו לומר דנאמנים ולמה
לא פירש כן ומנ"ל דקאי על פלונהא דחטיטה
בע"כ דמשמע דבשליל א"א לנקרו ולעולם אין
נאמנין ואים כיון דמוכח דבדבר שהוא רך א"א
לנקרו ואין להם נאמנות לכ"ע א"כ ה"ה אף
כשתלד כל דהוא רך אין להם נאמנותדהרי ר"מ
סגליתמידאיןנאמניןונהידקיי"ל כחכמים מנ"ל
להקל נם בעגל רך לכך הדבר ברור שהוא אסור
והמתיר בזה מאכיל טרפות ועתיד ליחן דין:
וחרא

כמפורשבש"ע א"כ מכ"שבניקורשהואענין טרחא
יתירא דאף דאתמחילנקר בהמותגסות לאאתמחי
ינקר הדקות ודינו כשאר אדם .אך היותגי רוצה
בראיות אראהלובעזה"יהנהמשנהמפורשתבפגה"נ
ראין הטבחים נאמנים עליו (פרש"י מכח דהה
שנתבשלהונמצא
ת
י
ר
י
א
שא'
'
י
ם
טרהא) דר"מ וחכ"א נאמניםעליו ועל החלב הרי
מכולא .בה דםהגיבצי"
ן שאר הביצים
דלר"מ אףבניקור מהסה גדולה מילדאיןנאמנים
מכחרב הטרהאא"כנהידקיי'לכחכמים דנאמנים וי
א הףס'בביצים .הדין כך דאם לקחו אותםמן
מ"מ למעט בפלוגתאעדיף וראוי לומר דלאפליני המים הרותחין בכף בזהאני מורה לאיסור דבנה
רק בגסות אבל בדקות דהוי טרחא עוד יוהר מצטרףעוד ספק שמאהיתה הטרפההראשונהבכף
בשדולות מודים גם הם דאין נאמנים דלמעט ונאסר הכף וחזר הכף ואסר את אחרים וא*כ
שוב
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שוביהי'לנוס"סלהיפוךדלמאדםביציםדאורייתא
ויש לחוש דלמא הי' במקום האוסרו ואת"לדהוי
דרבנן דלמא הוציא זה תחלה בכף ונאסר הכף
ונאסר הכל וכן נמי אם הורקו המים רותחיןמן
הביצים בזהנמייש להחמיר דלמא הטרפה היתה
באחסנה בשולי הקדרה ונאסרו המים הנשארים
שםכיון דלא הי' רוב ביצים יש לגמר סלק את
מינו כאלו אינווכיון דנאסר המים מעט ואח"כ
שופךאותו דרךהביציםהעליוניםונוגע בכלביצה
בפ"ע ואין ואר הביצים מצטרפיןעמוכיון דהט
חוץ לרוטב וא"כ נאסרה כל ביצה וביצה בפ"ע
לכך ישכאן הרבה טרפות ואולי אין רוב כשרים
כנגדן ולבך כיוןדישעוד ספק לאיסוריש להיפוך
ס"ס לאיסורא כנ"ל אבל אםהניחו אותן עימדין
כך עם המים עד שנצטננו המים או ששפכו לתוכה
י ס' אף אם
מים צוננין ונצטנן בזה מותר אףבי
הוי רוב ביצים כשרים ומכח סלק .וי"ל עוד
להחמיר עפמ"ש בתשובה דהיכא דאפשר להכיר
האיסור אם נבדק נחשב כהוסר ולא בטיל א"כ ת"ג
בשלמא בתערובתביציםבקערהדהביצהגופהכבר
נתערבהואין לנולדוןרק על התערובותוכיון דמן

התורה מב"מ ברובא בטל לכך נחשב כספק דרבנן
ולהקל ותלינן שלא הי' במקום האוסרו אבל
בתבשיל דהביצה הטרפהעדייןקיימתוכיון דאפשר
להכיר בתוכה הדםהוי כאלו כבר ניכר א"כהביצה
עצמה נתבטלה וצריכין אנו לדון גם עלגיף
י ספקא דאורייתא לחומרא
הביצהובגוף הביצההי
לכך נם הס"טהוי כנאסר סה"תובעינן ס' מדרבנן
עכ"פ כדין ודאי איסור תורה מיהו לדינא יש
להקלבזה כמ"ש:זנריןטפה שחורה הנמצאבביצים
ודאי טרפה דההוא שחור אדום הוא אלאשיקה
ואני מעריפו תמיד:
טי' קכאב,.טא' באחד ששרה שומן קודם
י
מייחה במים ושכחו עד
אחר מעל"ע ואז ראה דחסרו המים ונשאר רק
מעם מים שנשרה בו מעט שומן ואינו יודע אם
נחסרו המים קודם מעל"ע אין אסור רק המעט
המונחבמים או נחסר אחר מעל"ע ואסורכולווכו'.
הנה לא סב הורה לאסור כולו דלויהאכדבריו

יא

דיסק כדעשהפ"4גדע"יכבישההוי דםדאורייתא
וכתב אף לפ"ר החוו"ד רס"ל דדם היוצא ע"י
כבישה הוי דרבנן ס-מ י"ל דמודה אם לא יצא
רק דפירש ממקום למקום דהוי ד"ת .הנה אם
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כי זה יש לו מקום
המעיין בש"ך
לומראיכסןוראבבי
סי' ס-ט מוכח שםדאין ה
כבוש במים מכח
דפירש ממקום למקום רק מכח דהרם חוזרונבלע
בכשר דלאמבעיאיהסוברים דבעינןמלוכלך דהף
כן רק גם להסוברים דאף באינו מלוכלך אסור
רק מכח דדם היוצא חוזר ונבלע אגל לא מכת
פירש ממקום למקום ראם כסברתו דפירש ממקום
למקום מה מהני אםיש במים סמ"ך כנגדו בע"כ
דאיןהאיסור רק מכחהיוצאיא"כלפי התורידהוי
רק דרבנן ועוד זאת לא זאת לו יהא ד:ף ספק
כבוש עכ"פ הוי ס"ס דלמא הוי כבוש מעל"ע
ואת"ל דהוי כבוש מעל"ע דלמא כדעת המחבר
דבעינן מלוכלך ובשומןודאילאהי' מלוכלך ועוד
גם בלא זה הרי דעת הטו"ז בסי' ק"ה דספק
כבוש מותר ונהי דהנקה"כ חולק מ"מ כאן הוא
מודה דהרי הוי כאלו הי' ב' חזקותיהיתר אם
נלך בתר מעיקרא הרי יש להשומן חזקת היתר
ואםנלך בתר השתאהרי עתהאיןבומיםרק מעט
א"כ הויכאן ב' חזקות להיתרואף בשל תורההי'
מותר לכך לא טב הורה לאסור בזה הכל:
סי' קכ"ג* שא' בקדרה חדשה ששרו בה שומן
במים יותר מעל"ע אך אחר
המעל"ע ראוכי הי' רק מעט מים בקדרה ולא
גשרה שם רק קצה אחד מן השומן על שפתו וזה
נעשה מהמת שהקדרה חדשה בלעהמן המים חש
להסתפקאימתי בלעה הקדרה מן המים אוליגלעה
תוך מעל"ע ולא נשרה השומן מעל"ע ולא נאסר
רק זה המעט שנשרה על שפתוכיון דעתה אינו
ניכר.וצידדלהיתר לבטל השומןעודברובגצירוף
דעת המעיל צדקה סי' ל"ה שהעלה כדעתהב"י
דאף דםבעיןכיון דנתערב במים נחשב דם פליטה
וכיון דאינו נבלע רק אחר כ"ד שעות כבר הו"ל
כדם פליטה ויוצאע"י מליחה שנית גם בצירוף
דעת החוו"ד סי' ע' דספק כבוש בדם מותר ג"כ
ואף כי הפמ"ג בפתיחה להל'מליחה העלה דספק
כבוש אסור גדם וגרוע מג'שול מ"מבצירוף דעת
המעי"צ הנ"ל העלה להיתר:תשובה.יפה הורה
בזה .ומ"ש דלומר שנתבטל המעט ברובאי אפשר
מכח מ"ש הפמ"נ בשם הכה"ג דלא שייך לומר
ביטול ברוב רק היכא דנודע תחלה איזה ההיתר
והחוו"ד ס" ק"ההביארא" לזה מחמשה שנתערבו
עורות פסחיהןוכו' .הנה בקף זובסוגיאדפסחים
הרגשתי בזה וישבתי בע"א ואין ראי'לדין דג-ל
טמר

ית
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שדת

לומר היבא דלא הוכר ההיתר מתהלה דאינו בטל
ועתה נראה עודדאיןראי' מזה די"ל רמזה יהי'
מוכח כדעת השטמ"ק בב"מ דף '1גבי קפץ אחד
וכו' דאף שנתבטל ברוב לא נחשבודאי ההיתר
רק ספק רק דהתורה התירה ספק כזה והנה
כתבנו במנ"א דלם"זהיינו רקלהיתר דמותרהוא
באכילה מכה הספק בזה התירה התורה אבל לצאת

 %ירד

י חובתו אינו יוצאע"יביטול ברובכיון דהוא
יד
חייבמצוהודאיתודבר שנתבטל ברובאינורק ספק
ולכך א"ש גםזהכיוןדהואחייביעשות פסחודאי
וגהכיון דנתערבבו פסה פסולאיןעליורק תורת
פסח ספק כמו דהתס נקראעשירי ספקועשירי
ודאי אמר רחמנא ולאעשירי ספק כן ה"נ פסח
ודאי אמר רחמנא ולא פסח ספק ולכךאינויוצא
בוידי פסח וז"ב ונכון בסברא.ואיןראי'לדין
כיון דהשתא
הבנמ"צלא.בוועור"קנ מלצעדטדמיהםיתארמרביזנהןדהיר"
ילפניךואזלינן
י
בתר השתא כיון דהשתא הף רק מעט כןהוי
נמי מעיקרא וכיון דדרך הקדרהכןלבלוע מעט
שעט דומה למקוהדחסרואחאי הסרואתאיאמרינן
הרי לפניך וכן הוא דעת האז-ה הובא בטו"ז ס"
ס"ה ראם השומן בא לפנינו כשהוא קשה אזליגן
בתר שעת מציאותן ואף דחלקו עליו שם מ"מ
בכה"ג הכל מודים והוא עפמ"ש בטוטו"ד סי'
ק*פיבאר הטעם למה באמת ס"ל דלא כהאו"ה
בזה היינו עפ"ד התוס'נדה נ"ה ד"הומי מחזקינן
טומאה ממקום למקום שכתבו ויש לחלק בין
ממקום למקום דהכא לההוא דמ"ק דנדה דהתם
הטומאה עצמה באה ממקום למקום והכא הטומאה
עצמה בחד מקום עימדת עיי"ש א"כ ה"נ כיון
דהעכבר עומד במקום אחד והמסקעל השומן אם
הוא רך או קשה לכך לאשייך בזהיומר דגלך
בתר שעת מציאותן וכתבנו דאף דבדף נ"המסיק
הש"ס דאף כשהטומאה במקום אחד נמי אין
מתזיקין ממקים לסקופ היינו דוקא התם דעכ"פ

לף שלמה

והוא בא ממקום למקום ולכךמסיק הש"ס דאף
בזה מחזיקין טומאה ממקום למקום אבל בעכבר,
דהטומאההמודיעהוי הכל העכברלכךכיון דכולו
בחד מקום לכך מהזיקין טומאה ממקום יטקוס
עכ"ד וישבנו בזה מה שהשתמשו הפוסקים בה"ס
כמה פעמים בסברא זו דאין מחזיקין איסור
ממקום למקום מכח דהתה הוי גוף האיסור
ה"נהרי השומן עצמו
מ
הימתקרוםהולאמקוואם"אעיג"ושרםוא
ה"אייסורוהמודיעהוי המים
והרי במים שנמצא עתה אין לו כחיאסור רק
בצירוף המים ש
"
שכברנבנלבעיעבקכדערתה בואק"דברהאקלולמנרוידא
עד
ע"י המים
אחר מעל-ע ה" בתוך הקדרה והרי עתה הוא
בדופן הקדרה ולומר דעד אחרמיש"עה"בחוץ
זהשפיר הה החזקת טומאה ממקום למקום וא"ע
מודי בזהלאו"חדאזיינן בתר שעתמציאותןואין
ינ
ו להחזיקריעותא ת"בונכון .וגס לענין
וי
ה
טנ
יט
ברוב מה דחשש ר"מ יומר דזה חתיכהבק
כיון דלא הוכרההיתר מתחלה כדעת
אינו
י"11ד הדל גס לויבא כדבריהםאין לו
טה
ב1
הכה"ג
דמיון הדא דהרי כל השומן הי' היתר מתחלה
וה" מותר לאכיוחי רק דהוי חשש שמא נאסר
אח"כ וכיון דאח"כ נמי אינו נאסר רק מקצתו
לכך בטלל" ברוב היתר והם דברו רקהיכא
דלא הזכר ההיתרמעזיםגם כאן דמשעה שראה
הרואה מעט השומן הכבושבמים הוא ראה אהה
חתיכה נאסרהוהמיתרשיאראוהו כבוש ההמותר
א"כ לו הוי ניכר ההיתר בע"ע
מטעם
הנ"
יפ"ע רק דאח"כ שכח היינו תערובת
והאיסור
ב
איסור והיתר ממשלכך זה המעט בטלברובנם
ישיצרף בזה דעת הסוברים בסי' ס"ט דדוקא
מלוכלך בדמיםבעינן אבלבאינו מלוכלךאין בו
ן טעמי נראה דהשומן הזב
איסור לכךמכ היי
יערובתשומן אחר עוד ואט נחמיר
מותר אף בלי ת
לבטלו עוד ברוב ודאי דמותר כנלפענ"דידינא:

יא

ההוכחה שממנו מוכח הטומאההוי ממקוםימקום סי'קכשר.נשאלתי ימה ניהמת "נשים
הדם לא היינו מרגישים כל 9בשום

שיי

דהרי
טומאה רקדע"י הדם נודע לנו חשש טומאה והרי
הדם בא ממקום למקום לכך נחשב לגו כאלו גוף
האשה הטומא' באה ממקום למקוםוזההוי פלפול
הש"ס שם אם אזלינן בתר האשה שהיא הטומאה
והוא נחד מקום ולכך מחזיקין טומאה ממקות
למקום אואזלינן בתר הדם והואהמודיע הטומאה

לשהות האווזות ב'
ימיםבלימליחהוהרי הדםהכנוס בלבהוי כבוש.
הנה זה אכן חשש כלל שדם הבא בעצמו בטבעו
לאשייך כבוש ואינ
הכחלורדקוממהן להחאלבבריפשבנתעושךההכחי
חלב
דאינו בא מגוף
אבל דם הלב נעשה בלב נופו וכל 4ה
ובא
יו עצמו לאשייך כבוש ואף דאפשר
חנ
כמ
דהוילמ
שמתקבץ

לף שלמה

כנ

שרת זל
האלף
ש5תקנץ דם ממק"א ללב בשעת והיטה פץמהוי איןעזשין ספקדרבנן לכתהלהומכ"ש בוה ומכ"ש
רק ספק וספק כביש דעת כסה מתירין ואף מה שגמשך בוה הוראהלרבים ודאי ל8ראויכי
המחמיריןהריכאןאיןאוכלין הלב רקע"יבישול לא רבים יחכמוכי הוא לכבוד שבת ויתפרסם
אוצלייבואלידידרבנןויה"ספקדרבנןואמרינן הדברכימליחהבלי הדהה כשרויבואולעשותכן
כבח"המחיים ומשלעצמו הוא ולאשייךבזהכבוש תמיד ובוזאי אין ראוי להורותכן ומרמום היתר
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טה שהורגלבומחיים וגטבט אווי כגוףהחתיכה
וחלק ממנו ושובראיתי בתשובותי (טוטו"ד ח"ג
תשובה קמ*ז) ושם התרתי מכחדהוי בפנים ולפ"ז
אם ה" כבר בחוץ הוי טרפה ולפמ"ש כאןיש
להקל בכלענין כנ"ל וז"ב:

'בעית הבית אמרה
*כמי'קכ"ה .שא'
שהמשרתת מלחה אותו

בישי

והמשרתת אמרה שהבעה"ב מיחה ושניהם אינן
יפנית .הנה נראה ודאי שמותר מבשר כיון
דמליחח דרבנן ונומה למ"ש באהע" 1סי' י"ז
באחד אומר מת ואחד אומר נהרגכן ה"נכיון
דלדברישניהם נמלח הבשר מותר הבשרבאכילה:
' 3ןגנ' *1אשר שאל בעש"ק ה" קונים
נמי
הרבה גשרבמקולין ואחד

ממוכרי הבשר אמר להקונים שמלח הבשר בלי
הדחה תחלה כדי שלאיקחו ממנו בשר כיהי'
רוצה שיוסיפו לו מעות על השאר מקודם כי
הבהמה היא ביוקר (והנה אמתלא זה גופו אינו
י דעתי לא מבעיאכיון דהוא לא אמר
פ
כלוםי
עמרת
ק
ר
ט
י
ו
נ
א
האמתלא
ם
א
ן
י
נ
ע
ו
ט
ן
י
א
ה"
אומר האמתלא לאפי' נאמן דבשלמא ביו"רסי'
א' התםהויהכונהכדי שישאר לעצמו בזה שפיר
הוי אמתלאכי סבר שיה" נשאר לו והואיודע
שהוא כשר אבל כאן שהוא סברשיוסיפו לו על
השאר הריכיון דאמר שהוא טרפה איך יקנו
ממנו ולרר דממך על האמתלא הרי הקצב הוא

איש גר וא"י אם מהני אמתלא או לא ונם לא
יכניס עצמו בכלל סוכר טרפה בשביל נך) והלך
אחד ושאל סתם הדין שמלח בשר בלא הדחה
תחלה והתירו המורה כדעת הרמ"א בהפ"מ וכתב
הפמ"נ דה"ה בעש"ק ועל סמך זה הלכו כולם
ולקחו בשר מן המקולין ובשיו שבת וכעת
שואל יל"מ אם כהוגן עשו פו לא,כיון דיש עוד
חשש שמאמלחו בכשא"מ.הנהלדידי לא טובעשו
ן בנה במלת ולא הדיח תחלה
כי אףהמקיניי
מהפ"ר או לכיש חטת רק אם כבר הוי הבשר
בביתו ונעשה ספק זה אבל לקנות לכתחלה בשר
כזה לכנוס בספקכזה לכתהלהודאי אסור
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דקיי'י

46

זה לרבים וחוץ לזה ודאי הוי השש שנמלח
בכשא"מכי בודאי אם מלחו להטריפו לא דקדק
להיות בכלי מנוקב וגם דף חלק ברהיטני לא
שכיח וחוץ מזה מ"ש רו"מ דהוי ס"ס שמא לא
נמלח כלל ואת"ל נמלח שמא לא הי' בכשא"מ
הנה מלבד דהוי ס"ס להיפוך דלמא כדעת
האוסרין במלח ולא הדיח תחלה ואת"ל ם
המתירין דלמא הי' בכשא"מ וגם הך ספק שמא
לא נמלח כלל לדעתיאין זה ספק כללכי ע"8
נאמן באיסורין ובפרט במה רבידו כיון דבידו
נאמן אפי' נגד החזקה כמ"ש בש"ס יבמות א"כ
מוכחדהוי ודאי א"כ אין זה נכנס בגדר ספק
כללוהויכודאי.ועודאני אומרבעזה"י דבר הדש
דכאן ודאי אסור דהנה קיי"ל חכם שאסר אין
חברו רשאילהתיר ומוכח בזה דקם דינא ומפורש
בפוסקים הטעם דשויא חד"א הרי אף דאינו שלו
מ"מכיון דהורה בחד דעה שייךשויאחי"א אף
מכ"ש נשלו אם עשאו ע"ד כן
נשל אחרים
יכ עשה כדעה זו רס"ל שהוא
""
כדי להטרימוואא
טרפה שויא חד"א ואסור לכל העולם דלא גרע
מעשים שלהבעיים בצירוף אמירתו שהוא טרפה
כהוראת המורה לאחרים מעשה כחד"א לכךודאי
שלא כהוגן עשו בזה והנה להטריףכלהכליםמי
ישמע אך עכ"פ נראה להשהות כל הכלים מעת
לעת כנלפענ"ד לדינא:
פי'קכעז .מ"שבנדיו טה שנמלתעם קרומו
התחתון אם מ"ר בבישול או
הויככלישאינומנוקב.יפה הורה שמותרואיןכאן
השש ספק ושאלה כלל דהוי כחתיכה עבה ואל
ישגיחושדבריהמפקפקכיאינויודעבטוב הוראה:
בס שבשעסי ס ט
סי'
אכי
ע"ראשי
יואינו טנוקבושהת
י
בנמלהשב
כעסעד שנראההצירבכלי ושאל כמהיהי' הכעס
נראה דשיעורו הוי לשער אם יה" בו כדי טופח
ע"ס להטפיח ובלא"ה אינו כלום כדמוכח בכמה
דוכתא באו"ח וביו"ד ס" קל-ב בש"ך ס"קי"ג
מוכח דאף באיסור משהו דאינו כנ"ל אינו
אוסר וה"ה בזה הויכן .ומה שחשש שמא יצא

מכיה.
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שו"ת על יו"ר

מעט ונתקנח בבשרואינו ניכרהנהבזהאין לחוש
מספק כיון דדם שמלחו או בשלודרבנן ואדרבא
נראה אף אם נראהציר מעט בבשר אםיש לתלות
17הי' שם מיס תחלה מעט כלדיש ספקיש להתיר
רק אםידוע דמעטהציר הזה הוא מן הבשר הזה
דיש בו טופח ע"מ להטפיח אז אסור אבל פחות
מזה י"ל מלחלוחית הבשר נעשה כן ולא באמי
הפליטה כנלפענ"ד נכון:

שפצי יהדיח
םי'ק
י
יכ"ם .מה שתא
שחו
בק
הל
יקמייתא בכשא"מו
הדחה
מי מלחהיינומי באר שעושין ממנו מלת ושפכו

עליו ותיכףהזכירו ולקחו הבשרמן הכשא"מ כן/
הנהזהכתובאצליבאיזה תשובה וקשהעלי לבקשו
כי רגים המהבעזה"י וידעתי כעת דודאי הוא
טרפה דאינו דומה למ"ש הש"ךבסי' ע' ס"ק כ"ט
בנפללציר חראדהריגם שם הרבהחולקים והפמ"ג
הביא שהמנ"י חולק ואף להש"ך שאני ציר דכבר
ו והוציא דם פ"א והרי הש"ך כתב
פעיית
פע
יבטעמודאינו דומה לנמלח בלי הדחה קמייתא
שם
ש
י
ד
ק
ו
ל
י
ח
צ"א
'
י
ס
ב
כס-ש
בין
כר והטעם הוי
אם פעל המלח פעולתו פ"א או לא ולכך בציר
שכבר עשה פעילתו פ"א פסק כחוואין לו כח עוד
להבליע כ"כ אב? מי מלח הללו דעדיין לא עשו
שוס פעולה המה דומין למלח ממששמבליע הדם
בעין ואדרבא לרעתי זה גרע ממלח דבנמלהבלי
הדחה קמייתא מיתר בהפ"מ ובזה נראה דאסור
דהתם טעםהמתירין מכחדאין דרך המלח להבליע
רק להפליט וי"להיינו במלח יבשאבי בצירומי
מלח דהוא לח ולח דרכו להיות נבלע לכך זה
מבליע ג"כ ולכ"ע אסור בלי הדחה קמייתא ויש
ליחן טעם עוד דאינו דומה לציר דהתםהוי עכ"פ
כחמים בתוך בי' מה דה~י עיקרו ממים וגם דם
הנבלע בואינו מלוח והוא מחליש כח המלח אבל
מי המלח בטבעו הויכולומיוח וחזק ואף דכתב
רו"מדע"י הבישול מתמעט ונעשה רק ב' קווארט
אין זה מכח המים רק כן דרך דברים הלחים
כשהם נקרשים יתמעטו וגם האש שורף הלחלוחית
ונתמעט אך עכ"פ גוף המים הם מלוחיןכהווייתז
לכך חזק יותר וז"ב:
ע"ר שאלתו אם דם כבוש הוי מן
סי'
התורה או דרבנן וכבר ראה
בפמ"ג יו"ד סי' ק"ה בש"ד סק"א שהוא מה"ת
ורו"מ תמהעליו וכתב רו-מ כמ"ש בנוב"תסי' ל"ו

ק"י.
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חיףד בהגהתבנו .הנה מה שהקשה רףמ מפ'ב
דפסחים דפריך והרי דם דרחמנא אמר תאכל
דם ותנן כו' אלו ואלויוצאין לנחל קדרוןכו' ומה
פריךהרי י"ל דלעולם דם אסור בהנאהוש.הדהוי
מעורבבמיםורובומיםכו' הנה מזה לאתברי דמה
דס"ללאו"הדיןכ'כלל'1דהוידרבנןהיינו אםבתחל'
יציאתו תיכף הוי ע"י כבושגסים אז ממ"ו קורם
שיצא לאויר העולםהוי דם האבריםשיאפירש

יא

ואיןעליו שם דםוכשיצאתיכף נעשהמעורבבמים
ולעולם הוייליו למזבח אבל במשנהדיוצאין
לנחלקדרון תחלה הוי דםבעיןוהויראוי למזבח
וכברנאסר בהנאה מה בכך דאח"כ נתערבבמים
הוי רק כשאר איסור הנאה שנתערבופריךשפיר
למה מותר בהנאה .והנה מ"ש שדברי הפמ"ג
תמוהין מחנ"ה בנוב"תאינועניןזה לזה כלל ודע
כי החילוקבין כבוש למבושל הוא כך ועלה זה
במחשבה ואה"כ ראיתי שמכוון זה נדברי הפמ"ג
בקצרה כדרכזוהענין הוא דדם שבשלוהוי דרבנן
מכחדבישול משנהגוף הדבר מקדמותווהויכשינוי
בגוף הדם דנשתנה ולכך הוי דרבנן אף
דתחלה הי' ראוי למזבח מ"מ עתה נשתנה והוי
כדבר אחר אבל כבוש זה אינו משנה גוף הדם

יא

מקדמותו רק שהכבוש פועל להוציא את הדם
ממקימו אבל בו גופאאינו עושה שינויוהוי שמו
דם כמעיקרא לכך הוי של תורה זרא" קצת
מבב"ח דהתורה לא אסרה רק דרךבישולוהיינו
דבישולמשנה הדבר מכמותשהי'ונעשה כדברחדש
אבלע"י כבושאינו נעשה כדבר חדש ודם שמלחו
אף דבב"ח מותר ומוכח דאינו עושה דבר חדש
ומ"מ הוי רק דרבנן היינוכיון דבמליחה נעשה
טעם חדש בגוף הדם איש ראוי למזבחכיון דהוי
מעורבבו טעם חדש אבל בכבוש נלפענ"דיהכריע
לחלק ראם גשרה הבשר מעל"עויצא הדם זה הדם
הוי דאורייתא והיינודנהידע"י הכבישה מעל"ע
יצא הדס מ"מ הדם לא נכבש מעל"ע במים וא"כ
בדם ליכא טעם חדש לכךזההוי מה-ת אבל אם
דם נכבש במים מעל"ע וכדומה בזהכיון דהרם
ניפו נכבש מעל"ע א"כ בא לו טעם חדש לתוכו
שובהויכדם שמלחווהוירק דרבנן כנ"ל להכריע:
שי'קןל'א .מה שהקשה רו"מדבריהש"ךאהדדי
דבס" סיט ס-ק ע"ב כתב
דמותר לצליוכאן אסר
ומח"ט כתב המחבר
י
יכתב וס"ל דכבושהוי רק
ע'
לס
י ולעיל בסי'
אףיצל
כמלוה
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ופילוח כףומזכתדמליח מותרלצלי 3ף .הנהאין
זהסתירהושפירושהפשוטבש"ךהואכדבריודהרי
בסעיףט"וסיירי נמי בכבוש מעל"ע ומ"ממתיר
לצליובע.כ כונת הש"ך מ"ש ומה"ט כו' היינו
רשט אינו רק כבוש מעל"ע אבל לא מליח וכאן
הוי כבושומליה ומ"שלעילדכבושאינורקכמליח
ודאי הכונה כמליהבלי כבושכדי שירתיח וטה
שדקדק רו"מדהריבמליח כזהאינו אוסר המחבר
רק כ"ק נמי לק"מ דכונת הש"ך כמליח בשאר
איסוריןובדברשמןדאףלהמחברבעינןס' והמחבר
לא פתיר בקליפה רק בנמלח בכשא"מ בזהמתיר
בקליפהאבל בשאראיסורין ובדברשמן נאסרמיד
גמליהה כולו ובעינן ס' או הכונה של הש"ך
כמליח לדעת הרמ"א בסי ק"ה או אף אםכונתו

כמליח בכשא"מ הכונהכמליח לדעת הרמ"א דס"ל
דכשא"מנאסרכולו ול"מקליפה וז"פ .ומ"ש דברי
הטו"זס"ע'ס"קי"רוט"ואהדדיונדחקלהגיהתמה
אני עלעצמי שלאידעתי כונתו כללואיני רואה
'שום פתירהבדבריו דהט"ז בס"קי"ד אויל' לשיטת
הישמתירין הם צ"ל דאפילו פלט דמו וסיחנמי
מותרע"ימליחהשניתאבל בס"קט"ואזיל לשיטת
הרמ"א והמנהג והוא דלא כדעת הישמתירין רק
היבא דפיט צירו ודמן אסור נל"מ מליחהוז"פ:
סי' מק"ט
'שי'קל"ב .טה
ששאלהע"דהטי"י
בבשר כשר עם
בשם
בשר טרפה שהוא ספק אם נמלחה זע"ז הוי
ספק תורה ולחומרא וכ"כ בש"ך ס"ק י"ח ושאל
לפמ"ש בפייתי סי' ק"ה סק"ה דספק כבוש
בחומץ הוי דרבנן ולהקל א"כ ה"ה בספק
מליחה וכו' תמה אני על סברה הפליתי ודעימי'
כביש מעל"ע נאמר בתורה הרי כה"ת
אטי
לא למדנו רק דטכ"ע דאורייתא אבל בענין
האיך בא לנט"י שיערו חז"ל דבמעל"ע נבלע
טעם מזה לזה וא"כ כמו דלפי חכמתם חבינו
בכבוש מעל"ע נבלע הטעם כן ה"נ שיערו בכבוש

עי

בחומץ וציר נבלע בכדי שירתיח וה"ה שהבינו

ובמליחה באלידי טעם בשיעור מליחהוהרי הכל
בטעמאתליא מלתא אם נבלע בוטעם מהלי כבוש
מעל"עאוכדישירתיחאושיעורמליחהאנואיןלנו
אלא מה דקיי"ל טכ"ע דאורייתא וכלהיכי דכא
לידי טעם אסור מה"ת וו-ברי הש,ד ברורין:
ם לחל"כ .כתב הש"ך בסי' ע"ב סק"ב וכתב
התשב"ץ וכו' דקשה לשכחה הנה
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כד ד4
החנף הף

טעם קשה ושכחה בזה נראה דעיקר
בלב ולכךכיק דאברמחזיק אבר א"כ הלב בהמה
מחזיק לב האדם ולכך נעשה מלב האדם טבע לב
בהמה ונעלם ממנודרכי החכמה כמו בהמה .והנה
מזה יהי' מוכח דס"ל לסוגיא כר' *הושע שהביא
הילקוט ריש משלי דהחכמ' הת בנב וכן מוכח
מכמה דוכתא במהדאמריגן שכותח הבבלי מטמטם
הלב והרבה מזה מוכח הכל דהחכמה הוי בלב
ולא כדעת ר"א שםדהוי בראש .ונ"מ לדינאעוד
למי שנדר שלא יאכל מבהמ'  11ממקום ששכלה
נתון לר"א דאמר שהשכלהוי בראש אסור מראשה
של בהמה י 1דהוי בלב אסור מן הלב והנה
באמתסוגיא דעלמא דהוימן הלב וגם מן הילקוט
נראה דמכריע כדעת ח"י לכךלדינא הנודר שלא
לאכול דבר שהשכל נתון שם נראה דאסור בלב
ומהזר בראש:

סףמל"ד .שא' בחמא" שחיאסייח
ה כדכד

י

שמולחין לחמאה ועומד

בכלי הרס בימי הקיץ או בחורף בבית אםהוי
כבוש :תט1בה .אני מסכים עם הפמ"ג דבקרח
י
אהוי כבוש אבל בימות הקיץ אם נימס כל כך
שיש בו טופח ע"מ להטפיח הוי כבוש ונאסרה
הקדרה ואם הי' הקדרה של בשר נאסרה החמאה

זה המעט המונח תוך הכבישה אבל מה שלמעלה
מן הלחלוחית לא נאסר דגם בכל כבוש הויכן
דמה שלמעי'אין לודין כבושמיהולענין הקדר'
אם נאסרה לבשל בה גשר ויאסור הבשר לא
ידעתי למ"ל כבושהריכןון דעכ"פ נמלחה החמאה
ובמליחה נמי נאסר הכלי כידוע ולהיפוך לאסור
החמאה אם הי'כלי בשר הנה במליחה ודאיאינו
נאסר דאין מליחה לכלים להפליט רקעיי כבוש
נאסרה החמאה ומה נחשב כבוש אם בעינן טעל"ע
או די בציר כדי שישהא על האור וירתיח תליא
בפלוגתת הש-ך ומג"אסימן תמ" 1דלהש"ךאיןציר
מפליטמכלי ולהמג"אצירמפליטמכלי דלאכהש"ך:
סי'מל"ה .מה שהורה בבשר ששהא נ"י בלי
מליחה ונשתמש בכלי פאיצילאן
בקערות וטעליר ונאסרוהכיים ושאלו אותו לאחר
שנה אם מותר להשתמש בהם והורה לאיסור .לא
סב הורהכי הח"ב מתיר ואף הפמ"א דאוסר היינו
מליחה דהוי רק'
באיסור ממש אבל בשהא ג"יגלי
חומרתהגאונים ודי בביטול ברוב וא"ש ס'ובפרט
בקערות וטעליר דאין השימוש בכ"ר ודאי

אין
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אין להתמיר בזהדהריעיקר גזרת דאב"יהוי רק כיון דהי' מערה הרוטב לקערה א"כ נהי דתהלת
8ט 1ב"י והרי בזה אףב"יהוי רקדרגכן ואםכן הוי סמ"ך עם הרוטב והבשר נגד מעט הכבד
באב"י הה גזרהלגורה וא.כנהיראין להקל בזה ס"מ בעודורותה הי' מערה מקדרה לקערה yw
מ"מ להחמיר אחר שגה בפרם בפארצילאןוקערות בשעה שנתחסר מעט מהקדרה כבר היי סס"ך
והכבד נשארה סמטה ואוסרת את שאר התבשיל
וטעליר ודאי אין להחמיר בזה:
יא) שא ,בנדון הדגים שנמלחו ושוב כשמערה המותר הרוטג נאסרה הקערה
שי' קל"*1
בכלי בשר אם מותר והמאכל שם ומ"ש רו"מדבאיסור בלועאיש אוסר
לבשלן בחלב .הנה הדין כך שמה שחוץ לציר פעם שנית והביאראי' ממ"ש הש"ע ס"ק"ו מ"ב
מותרין בהדחה ולבשלן גחלם ומה שבתוך הציר דלאיוציא דברמן הקדרה ולא כתבכןבסעיף א'
אסור וכן בארתי בתשובותי באריכות( :ב)ובנדון ז-א דמבוארבכמה דוכתא דגםאיסור בלועחוזר
תרנגולת שנפלה באגן שה" בו קמח מעורב במים ואוסר כמה פעמיפ ואף נכלי מבואר בסי' ח"ד
ושהתה איזה שעות ומתה .יפה התיר הקמחכיון שבתוחב כף לקדרה צריך כל פעם סם-ך טכ"ש
דלא הוי כבוש סעל"ע ( 4ג) ונדון האווזא שה" בהתיכה ומ"ש הש"ע בסי'ק"וזה בסעי"ב לק"מ
בו חרטום שחור המנהג להטריף בח"ש אווזא או להמעיץ שם דכתב דגם לא יוציא דבר תהלה
יאסור אותה רקיניחנז; עד
בר אווזאואין בודקין גפנים רק אם גם רגלים מהקדרה כי
והצפרנים שחורים כולם או מקצתם הוא טרפה שתצטנןועיין בטו"זולנ"ך שםולכך א"שדברישא
ואט כל הצפרנים אינם שהורים כשרה והנה שם דכבר נאסרה החתיכה תהלה קודם זה א"כיש
האווזא שהי' החרטום שחורהיתה טרפהוהכלים לו הקנהיהוציאהאיסור תחלהכיון שכבר נאסר
וא"צ להניחה עד שתצטנן אבל בסעיף ב' דכא
נ"ל להשהותם מעל"ע ואח"ם להכשירם:
בדג'"יבשיםשיש חשש נאסרה החתיכ'עד הנה רק עתה לכך אי אפשר
*םי'
מהששא
ים של להוציא תחלה לכך הוכרח לכתוב דאין
שמא
בי
י נתערבו בופירור
תקנה עד שתצטנן והנה בפמ"ג וחףד מבואר
בשר אם מהגי סמ"ך .הגה הדגים אסורים מטעם
להדיא דהכבד אוסרת תבשיל אחר בנתבשל עם
דבסכנה לא מהני סמ"ך:
םי'קל"ה .ע"ר שאיתו בחתיכת כבד קטנה בשר וכןבמניי ס"ק ו' עיי"ש אך הקערה היה
שנמלח ונתבשל עם בשר נראה להתיר אםהי' בה מאכל תחלהכיון דבנפסק
בענין שה" ס' תחלה עם הרוטב ומרק נגד הכבד הקילוח מותר הקערת לכ"ע כמ"ש בש"ע דהקערה
רק אח"כ שפכו משם הרוטב לקערה שיש בה שאכש בה הכבד מותרת א-כ ה"נ כיון דהרוטב
ואח"כ ממנו אל גוף הקדרה
אוכל והרוטב ה" עדיין רותח מאד אם נאסר נוגע תחלה
יוהי' ראוי להתיר הקדרה אך
כח
או
מל
בי
הבשר והקדרה והקערה :תשובה .נראה ברור הוי כפסק הק
דאסור המאכל והקערה והקדרה והנה מ"ש רו"מ כיון דאין דרך לדקדק לכסות הקערה במאכל
דהט"ז כתב דאינה אוסרת אח"כדברים אתרים זה והשופךג.כאינו מדקדקלשפוך דוקא עלהמאפי
איש והמעיין בט"ו שם סיים דאם נתבשלה עם רק שופך בכל הקערה והגיע נמי מסתמא 58
בשר אסורה ואוסרת אח"כ כן משמע שם להדיא גוף הקדרה דומה למהדקיי"ל בחותךבסכין דאפ
מלשוני ואף דהפמ"נ כתבעליו שדבריו מגומגטין אינו יודע בכמה חתךמשערין בכל הסכיןדדיך
היינו מטעם אחר למה מחמירבנתבשלועם דברים לחתוך בכולו כן ה"נ אין זה בכלל ספק דרבנן
אחרים יותר בכבד עצמו מהתבשיל השני אבל להקלכיון דדם שבשלוובפרט דם הכבדהוידרבנן
הקערם ,ומצוי הות
מ"ש דאם נתבשיה אסור הכל בהא אין גמגום רקכיון ידרך יערו
תגובףכ
יהקדרה והוי אינו מצף
ואדרבא יראה דאף הש"ך שהניח בצ"ע בס"ק כ" 4להיות נוגע הקילוח ב
לענין סף הכבד אם נמלחת תחלה מודה דדברים שיא יגעבגוף הקדרה וכל מלתאגיארמיא
אחרים אוסרדי"לדוקא הכבד עצמהמותרתמסעם דאינש לאו אדעתא לכך דברראינימצוי לאהוי
דפולטתואינה בולעת אבללרין שאר דברים אוסר בכלל סמק לכך יש לאסור גם הקדרת וראיתי
שפיר דחיישינן שמא לא יצא כל הדם בתהלה בכרתי בביאור הקצרדמיים Owעירה מכ"א אסור
לאח-כ יוצא ולכן נאסר ההבשילהשני ואיכ ה"נ דהוי ספק דאורייתאעיי"שודבריותמוהיןדהרי
דם
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דם שבשלו דרבנן ומההזי ספקדאורייתא בכאן ומה שמכיאין המתירין רא" מטה שמתעברין
מיהו אם ידוע דערוי שם למ"ל טעם ספק הלא
?פ"ע עכ"פעירוי מבליע כרי קליפה ומה ספק
הוי בדבר ואם כוונתו לספק שאינוידוע אםערוי
מכ"ר למה באמת נחמיר בזה וגם מלשונובפלחי
משמעדבאיןידוע מותר הקערה לכךאיןלדבריו
הבנה מ"ש בכרתי ולדינא בנמלח הכבד תתלה
משמע דעת הפמ"ג להקל בקערה ולכך המיקלבזה
אף בלא נפסק הקלוח אין מזהיחין אותו אגל
הקדרה והבשר שהי' בה אסורין:

י
ט" מלש .בדבר הש' בבצפליעהות"ש.דקיי
פה
י

אמר רס"מ דודאי אם אפשר.לומר דלא עשה נקב
והרוח יצא רק מן הדופן אז התרתי אבלבגדין
דידי' שאומרים שיצא כמו מי סובין אז ניכר
דניקב הכרסבזהודאי טרפה ומה גטדגםהאומנים
הבקיאים הנכרים מגידים לפי תומםדניקב הכרס
ואף ראין מסלקת נאמן אפי' להחמיר מ"מ
אומדנאהויועכ"פמועיל דבריהם להיות אומדגא
דניקב הכרס לכך בודאי טרפהויפה אמר רו"מ:
ק"מ* מה ששאלבנדון השמריםשתוחבין
בבטן .הנה הי' מחלוקת בזה
במדינת רוסיא ואני כתבתי להיתר אך אני
דברתי מאם לא תחבורקבדופניהבהמהולאבכרס
החיצונה והי' רק חשש פן ניקב אבר אהד
מאברי הפנימים ע"ז כתבתי להיתר אבל לפי
מה שמדע לי עתה שהם מנקבים הכרס עד
שיוצא הפרש זה ודאי טרפה וכמ"ש רו"מ בשם
ספר ח"א ואסכי אית בידי רק אני מדעתי
:תבתי גזה לאסור ומג" לא יסירועיין בחבורי
טוטו*ד כה"ק בהל' טרפות מ"ש בזה:
ס"קמ"א .שא' שגדון התרנגולים החדשים
שהובאו ממרהקיס וכתבתי
אני לאוסרם (עיין טוטו"ד מהר"ג ח"א סי' ע"ג
וע"ד) והנה כעת נוסף גופך בדבר והנה ז"ל
הרא"ש בתשובה הובא בב"י סימן פ"ב ודעכי
אני לאהייתי אובל  D~pמסורת שלהםכי אני
מהזק המסורת שלנווקבלת אבותנואנשי אשכנז
שהיתה התורה ירושה להם מאבותיהם מימות
החורבן וק קבלת אבותם שבצרפת יותר מקבלת
בני הארץ הזאת וכו' עכ"ל לעניננו ות"כ מכ"ש
ק"ו בס של ק"ו דאין לנו לסמוך על אנשי
אמעריקא ועל קבלתט ושפירכתבתי בזה לאיסור

.שי'

'
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מעופות שלנו יפה דהה הגאון מהר"ד אב'ד
יארסוט מלשון הרמב"ם שכתבסי' זה אחרדיגי
בהמות טהורות וטמאים ואח"כ כתב דיני עופות
ולמה לא כתב סי' זה אחר דיגי עופות מוכה
דבעופות ליצא סי' זה ודוקא בבהמה נאמר ס"
זה ולא צעופות ונם הגאון בעל חת"מביו-ד דחה
שפירדבתרנגולים שםי"ל דהף ספנא מארעא ונם
זולת כל זהאני אומרדלדידן שקימלדאיןאוכלין
רק במסורת לא מהני שום סימן אם אין לנו
תר מלתא בטעמא בעזה"י.
מסורת וכעת אבאריו
דהן אמתייטור וש"ע משמעדמדינא מסכינןעל
סיטניס אף באין מכיר הטמאים ובע"כ'דהם ס-ל
דהטמאיםהמפורשים בתורהאיןלהםסימני טהרה
אך י-םחולין דס"ה ד"ה נשרכתב וז-ל
נשרעוףשישבו אחד מכל אלו שהוא סטור וכ"ש
שנים או שלשה מהם או כולם חוץ מעופות
המפורשים בפרשה שגזה.כ הוא שאף שיש בהם
סימני טהרה כדאמר לקמן הם טמאים עכ"ל וא"כ
לדידי' לא מהני שום סימן רק אם מכיר בכ"ד
הטמאיםהנזכריםבפרשה וא"כלדידןדקיי-לדאין
אוכלין רק במסורת בע"כ דחיישינן לדעה רש"י
ז"ל וא"כ כיון דאגןאיןמבירין הכ"ד טמאים לא
מהני סימן דדלמא מכ*ד האמורים בפרשה הוא
מהני שוםסימןובודאי אסוריםמדינא.
ועוד נ"ל דהך סימן שנתעברו מעופותדירןאין
סימן טהרה והואכיון דבש-ס פ"ק דחולין רוצה
ללמוד דאזלינן ב"ר ממכהאביו ואמו וקאמר שם
דאף דחבושיןבביתהאסורין מ"מאין אפוטרופוס
לעריות וא"כ ה"נ בהני עופות מי יודע אולי
בסתר נזקק לו מינו וממש נתעבר ואין לומר
דאזלינן ב"ר דבעופות כיון דבלא"ה רוב עופות
טהורים ואעפ-כ בלי סימנים אסורים א"כ לא
ממכינן בזה ארובא לכך ודאי טרפה ולא מהני
לאכשורי בסימן זה שנתעברו מעופות ולנו

אבי

יקריא

כגלפענ"ד :
בנדק התרנגולים
כ!י'יב"4ב *:ע"ר שאיתי
החדשים .הנה אמת שאני
אוסרם וככר כתבתי לכמה מקומות באריכות קצת
ותורף הדבר דלנואין לאכול רק במסורת ולסמוך
בזה"ז על מדימת רחוקות מאד שאולי יש להם
מפורותאין לסמוך חרא דהח ב' דעות ואף
דהש"ךהכריעישו
ן הש"עאינוכדבריוולכךהו*
ספקא
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ספקא לחומרא ובפרטבזה"ז על מקומות רחוקות
דשםהוימקלי הדעת בכלעניני תורה ומכ"ש כזה
איןיסמוך על מסורת שלהם לכיש והשוחט שלא
רצה לשחוט הקטנים דנדמה לודהוי מאלויפה
עשה .ומ"ש רואם דהוי ס"ס ז"א דהוי ספק
העולם נחשב ספק
בחסרוןידיעה אף ב
כמ"שספקלכ
יבאהע"ז סי' קנ"ה
הב"ש
בהסרגן ידיעה
עי"ש גם הף ס"ס במהדעתיד להתבררוי"ל דלא
אוי ס"סעיין גטוטוד"ק שלי לכך יפה עשה
השוחט שלא שחטו:

שי'קם"נ .ע"ד

בעיפית

החדשים

שסיוריש
'
"א
ה
אמ
יהנעשהבוולדותיהם
שיולדיםמתרנגול"שינו.הנה באמתבש"סאמריגן
ראין מין טטא מתעבר ממין טהור גןיהיפוך
רק התשףתת-סכתבוליגססידיתכן דאפשרדהוי
ספנא סארעח והנהלפ"זפי' נראה דמה שמהילק
התרנגולים שלס ביצים הם כשריםכיון דספני
סארעאובביצים דהעופותאסוריםמטיפיןאסוריג
רקזויתזהה" אפשריומר דדוקאבמיניםשונים
שמש אינם ילדים זה מזה אבל באם הם שוין
בשמא אףדבסימניםזה טמא וזה טהור ס"מכיון
דשוין בשמא מתעברין זה מזה גם י"ל דדוקא
להתעבראין מתעבריןזה מזה אבל להטילביצים
בזה מטיפין זה מזה אך גב בזה י"ל כיון דהה
ספק אם חוששין לזרע האב או לא לכך במה
שהתרנגולים מטילן ביצים אםהוי עופותשינו
והם מותרין דהוי ס"סאולי השפות החדשיםנמי
18תרין ואםהויאסוריםדימאאיןחוששין לזרע
תאב אב 9מה שיולדים התרנגולים האסורים הם
אסורין וזהלדינא אבל באמת 3ם מזהראוי לפרוש
מכח סחור סחור ולכךבידועאין לאכול מהם לא
מה שהם מולידין ולא מהורעופות שלנומולידין
מהם אך בסתם שאין מכיר אםהוי מתולדותיהן
הם מותרין דאזלינן בתר רומא והרובהוי עופור
שלנו וביצים עצמן ע"פ הרוב ניכריםכיביציג
חילנוקייפתם לבנה ושלהםקייפתןירוקשקורי
געלכ .ויותר אין להאריך?
סי' ממיך* מהששאיעלדין פרה חולבתיש
דםבחיב.הנהלדינאנראהדהחלב

אסור מצד שבא לע51ם ע"י תערובות ועוד דאף
אי גימא דמה שבאלעולםע"י תערובותנמי בטל
בדם
דדוקא בדבר דהוי כל
בחלבפ"ועדאויעכא"ינפובב
טי
פנ
חד גוף ב
יםהייכל חד במ"ע לכך

לף שלמה

אף הלעולםיצאע"י תערובות ביחד בטל דעכ"פ
נקרא תערובות אבל בדם וחלב כיון דדם נעכר
ונעשה חלב א"כ יתכן דהוי כ 191חד גם בפנים
שהי' כולו דם ורובו נהפך לחלב ומיסוסו נשאר
דם כמעיקרא וא"ב כיון דגם בפנים ה" ביחד
זה" כולו דםודאיאינו בטל גם נראהכיק דגא
לעולם עיי תערובות א"א לדעת אםישבוס' או
לא וי"לדישבו הרבה דם רק שהרבה אינו *יכר
ךלכ"עהחלבאסור:
בחלברקמעטנשארבהיכרויכ
שא' גקטח' 1שנמצא בהםזבובים
כ!י' ן
(פלי3ליך) הרבהוהורה רו"מ
לרקדם בנפה ושלחוהו למורה אחר ואסרו .הגה
לדעתי יפה אסרו הן אםכוון המורה לכך או 9א
כי הנה המעיין גש"ךסי' פ"ד הותר רק אחר
הבריר' תחלה החיטין ואחר כך ריקוד הקמח
והרי שם נתנו המוסקים עוד טעם דהם בורחין
הרחייםשיהיונמחיםע"יהריקודחרי דשם
ין ג' טעמים להתיר הגרירה והטעםשיהיו
ונ
קי
מע
ב
נטהנין ואח"כ הריקוד מוכח הא כב'היתריםאין
יהתירוא"כתינח התםסייריבחטיןשהתליעושיש
עוד טעםשיהיונתרסקין אבלבנדוןדידי' דבקמח
נתחדש בו זבובין א"כאזיללי' ההיתר דעלידי
הטחינה נתרסקו שוב ממכינן על הברירה
וריקוד לבדו גםישעוד חששכיוןדחזינןדע"י
החימום נתחדש בהםפליגין מן הסתםיש בהם
מילבין ג"כ ובזה לא מהני ריקוד ולכך נראה
דהקמה אסור לישראל מיהוימכרו לנכרי נראה
להתיר ע"יהריקוד והבריר'דועשושניהם תחלה
ירקדו הקמח ואח"כ יבררו אותו וכשירחו שלא
נשאר בהם כלום לפי ראות עיניהם יסכרו אותו
לנכרים אבל לא לישראל דבזההוי ס"סדימא לא
נשאר בהם שתר ואתיל נשאר שמא ימכרנו
יישראל ובכה"ג מותריעשות ס"ס כוהשיאיהי'
להם הפסד מרובה:
אניגוהנ בדין
כמתלכויו.
"ומשץשאבי
סינר היות כי הסה"נ
מח
ה
הובש בפפ"ג מה *"ד תוכךבזה .הנה לאידעתי
טעם שלו למה יחשב זה למבטלאיסורכיוןראין
רק אדרבא עי"כ יסיר התולעים
כוונתו

יכמ"ה*

יא

יא

יא

י

""יר

במטי
ע"י החיסום
ל"
ומ"ש רו
דהויכונתו מכח
ב
ד
ב
ד
נינראהדא"כ מה
ה
ז
ב
משא"כ
הדבש
אין
משובחגוף
התחיל הטו"ז לקמן בסימן קל"ז יהקשות שם
ז דהרי אינו מכוין לבטלהרי  orלא
בהוצאתיי
נעשה

האכף

שי"ת

*עשה משובח ע"י הוצאתו רקכיון דאין כוונתו
לבטל לא נחשב מבטלאיסור לכתהלה רק דהטו"ז
מחלק דהיינו דוקא היכא דא"א בע"אוהרי הכא
בחומץנמי א"א בע-א להשתמש בו ודאיאין זה
נחשב מבטל איסור ועוד נראה לצרף קצת היתר
בזה דעת הסוברים דדברים המאוסים ונמשו של
אדם קצה בהםאין טעמם אומר בהם כלל וא"כ

הטעם של המילבין "ל דאין טעמם אוסר אם

נפלט בתבשיל רק גופם אסור דהם בר" אבל
טעמם אין אוסר ואם כן לא הוי כאן מבטל
איסור לכתהלה ונהי דבחומו אף מה דנטל"פ
הוי בו לשבח מיהו בזה י-לכיון דבחומץ בטל
בסמ"ך אין בו איסור מבטל לכתחלה דבר דהוי
איסור בפ"ע טרם בא להתבשיל אז אף כשבא
יתבשיל ובטלהויעליו שם מבטלאיסור לכתחלה
'כיון דמקודםהאיסורהוי שםאיסורעליו במהדהוי
סרוח מעיקרא א"כ ממ'נ קודם בואו למאכלהוי
בפ"ע לפגםוהוי סרוח מעיקרא ואינו איסור מה
אסרתהרי כשבא לחומץנעשה לשבההריאז כבר
נתבטלואיןכאןאיסורמעולםואיןעליודין מבטל
איסור לכתחלהואףדעלזה לבדאיניסומךלהלכה
וצריךעיוןובדיקהבש"סופוסקיםהיעמדודבריבזה
~ aeנראה לצרפו לסניף למה דבלא-האין כונתו
לבטל רק דאדרבאלהסירהאיסורדאיןיחושבזה
לדבריהכה"גוכןנוהגין העולםלהתירש"יסינון
וליתמאןדחיישלדבריהכה"גבזהובפרםההסוברים
דאיןמבמליןאיסורלכתחלההוירקדרבנןוהכידעת
רוב הפוסקים ועיקר הגזרההוי בזה שלא לבוא
לאכלובליביטולוהיינוהיכאדאיןכונתו בהמעשה
כדי להסיר האיסור אבל אם עושה מעשה להסיר
האיסורא-כ אית לי' היברא דהרי לשם כך הוא
עושה כדי להסיר האיסור ואיך ניחוש שיאכלנו
וכעין דאסרינן בח"ק דפסחים הוא עצמו מחדר
עליו לשורפו מיכלקאכיל מני' כןה-נ בזהכיון
דעושהכדייהסי
רהאיסוראין חשששיה" נכשל
בוואין בזה חשש מבטל איסורוע"כ לא הוצרכו
בדבש ליחן טעםשאין כומהו לבטל רקדאדרבא
התםאינו מחמם הדגשכדילהסיררגליהדבורים
רק טחממו עבור דבר אחר לכך שפירהוי לנו
לחוש שען דמבטל האיסור פןיבוא להנות ממנו
כך ולוה הוצרכו לטעם דאיןכונתו לבטל אבל אם
הי' מהיים רק כדי להסיר רגליהדבורים לאהוי
צריך לפעםדאיןכונתו לבטל דבלא"ה מותרדאין

כי
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בזה חשש מבטלאיסור כנלפע"דנכון.וטזהילמזד
לחמאה שיש בהתולעים דפתר לחממהכדילסנן
התולעיםואין בזה איסור וז"ב ונכון:
סי'ממיהשא' בנדיזהתולעיםהקטניםשבמים
הנה אין בידי להמציא תולה
הדשהואיןבידירקלייעץיחמםהמיםתחלה כדץ
החומץ וע"י ההימום יפאו התולעיפ ואח"ם יסנן
אותם ואו לא יפרשו דרך המסננת ושתרים
אח"כ בשתיה לכל צרכיהם ובלי חימום אין
בידי יהתיר:
טי'קמ'דעבדיןאםצליאסורבב"חמןהתורה
.כתבתי בחידושילפסחים דף
היאח פלוגתת רשויי והרמב*ם בפירושו
ט-אדי

דהרמכ"ם פ" דסכין אותו אחר צלייתווהיינו
דבע"כ רס"לדבעתצלייתואסורדהיינונמיבישת

אבל רש"י מפרש שם בשעתצלייהוובע"כ דס"ל
דצליאינו בכללבישולוה"הלבב"חדהויכןוהדבר
תמוה על האחרונים שלאהרגישובזהאך בחבורו
משמע דמפרש הרסב"ם בשעתצל"ומוכחכפרשתי
הנ"ל.והנהנ"ללהביאראי'ממשנה מפורשתדצלי
ן בב"ח ממעשרות פ-א מפז
נחשב כבישוליעני
אע"פ שירד נוטל מן העקל וכף ומתן לחמסה
ולתמחוי אבל לאיתן לקדרה וללפס כשהםרהשחין
רי"איכל הואנותן חוץ מדברשישבו חומץוציר
וכו'ופ" הרע"ב חמסה הוא טעה דקהוכשמוציאתן
אותהמן התנוררגילין להחליק פנה בשוטןוקמיל
דלא חשיב כמבושל שהאש קובעת למעשר ואסור
לאכולעראי מכל תבואהופירות וירקות שנתבשלו
באור אבל האי חשיבבישולעכ"ל א"כפוכח
דדוקא כה"ג לאחר שסלקו מן האור לא חף
בישול אבל אם סכו אותו בעוד  wneעל האש
הוי בישול מדלא אשמעינן רבותא דאף אםסכו
י בישול תמה קסטל
אותו בעודועל האש דלא הו
דוקא בסלקו מן האור וא"ל דלא כפ" הרס"ב רק
הכונה בשדו על האור דאדהרי שמיא דתמחוי
נקט ותמחהודאיהוי לאחר שסלקומן האורועוד
אי סייריבעודועלהאורהוילשונו 9לא בדקדוק
זה דמהבעודו על האור לא הה
זה
דבהיושיול ו
ילישנידהויתרתילריעותאדאינו
מכ"ש
"כ
אצב
על האור והוי כלישני ובע"כתיירי שאיש על
האור הוי בכלצד חדלריעותא דוההוי כלי
ראשון אבל הוא יבש וזה הף כ-ש אך הוא לח
ך י 9בשניהם צד רבותא וא"ת
בלחיס
בסלקוהומדקדקי

יא
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בסלקוהו מן האור ולא קמ"ל בעודו באור מוכת קלי ובע"כ קמ"ל דודאי גם בלהב הוי איתא
דבכה"ג יש בו משום בישול ואפי'וצלי אחד הוא לאיסורא רק דליתא בעינא ולכך משני דר"א לא
אמר דדשיל"מ אף בדרבנן לא בטל רק באיתא
כידוע ואין להקשות דא"כ למה
קמ"ליןבסוילאפאקאמב"י
ל בעינא ולא בליתא בעינא .והנה בלהב עצמו אם
יתן לקדרה וללפס כשהם רותח
דאסוריסוך בו כשהוא על האשזה לק"מ דרבותא יש בו טעם איסור או לא הוא מחלוקת הפוסקים
יתירא קמ"ל דאף באינו על האש מבשל מכ"ש האחרונים הובא בשאר אחרונים ובש"ע קטניה
פי' שם הריש כפי' דפוס אמ"ד בגליון שהכה"ג בסי' צ"ג וסי' ק"ת
האש ממש
גשהוא
ל חלב
יהוי כבישולבעודו אוסר להדליק שפופרת של טוטין מנרוי
זכ
הרע"ב וא"כ מוכח דצלי
האש וא"ב ה"ה לענין בב"ח דהוי כבישולואין ופר"ח מתיר מטעם דמקליקלי איסורא אך כתב
לומרדדוקאלעניןקביעות מעשרהוי כבישול אבל בעל נפשיחמיר והלחה"פהעידע"פ חלום שהראו
ו שאוכל חלב וכו' והנה לא מבעיא להכה"ג
לשאר דבריםיאהויכבישול אףבעודו על האש י
ז"אכיוןדחויגןדלר"י דאמר לכל הואנותןחוץ י"ת טרפה דהרי ס"ל דבשפופרת כבר אינובעין
מדבר שיש בו חומץ וצירולדידי'י-ל גט בשבת כלל רק הלהב ואוסרוכן הלתה"פ אףגם יהפר"ת
כן כמ"ש בפ*גדיבת ופ"בדפסהים וא"כ אםלר"י י"ל דאינו מתיר רק כעין שפופרת דוגר אין
דינם לשטתו מהדהוי בישול במעשרהוי בישול הלהב דבוק בגוף האיסורוהוי רק להב בזה י"ל
י אבלהילי דהשלהבת דגוק בהאיסור
בעלמא ומהדיאהויבמעשרבישול לאהויבעלמא דמקליקי
בישול ה"ה נמי לרבנן הויכן לשיטתייהו ולכך מודה דלא מקלי קלי גם בהלהב כיון דעדיין
נראה מוכח בעלילדצליהויכבישוללענין בג"ח הלהב דבוקבהאיסור וכה"ג מהלק החוו"ד לענין
אך היינו דוקא בעודו על האש אך כשהוסר מן נ-ט גר נ"ט באם שא מקושר עםהבעין או לא
האש מוכח ממשנה וממשנה דפסתים הנ"ל גבי כן ה"נ בזה ולמעט בפלוגתא עדיף סכך ודאי
פסח דלאהוי כבישול וא"כ אין בואיסור תורה דהכלי טרפה .ואני מודה אם הדליקו עץ קטן

יא

עי

עי

רק דרבנן כנ"לנכון וברור (ועיין בט:טו"ד כה"ג

ח"אסי' קפ"ו מ"ש לבארראי'זו דלא תקשהדהרי
בב"ח הוי גזה"כ למעשרות גם ראי' דצלי הוי
כבישול מירושלמי פסחים עיי"ש
)!
ס" קמים .שאלתו הנה נפל נר דולק מן
המנורה על השלחן
והפתילה הגיע עד תחת קערה אחת והוא לאנגע

בהקערה אך הלהב יצא על הקערה עד שהושחר.
הנה אין כדאי לעשות מזה שאלה ובודאי הוא
טרפה וכן אני מורה תמיד והנה שורש דין זה
מבואר בסימן צ"ב במחבת של בשר על מחבת של
חלב או להיפוךהזיעה הולך ואסרתווא.כ ה"נ גם
בזה הזיעה מחלב המהותך שעל הנר או מן הבלוע
בפתילה הוא עולה לבעלה ואוסרתו .דודאי כל
דברישלוזיעהוהזיעה מן החלב והשומןשבפתיל'
הוא עולה ואוסרתו .וחוץ חזה נראה דאף בלהב
עצמו.אינוברורלומרדמקליקליאיסורארקגלא"ה
נמי ישבו טעם איסור וראי' קצתמישון o~en
פ"קדביזיה דפריך שם ולר"א דאמר דשיל"מ אף
כדרבנן לא בסל ה"מ היבאדהוי לאיסוראבעינא
הכא מקלי קלי איסורא ולמ"ל תיבת בעינא כך
הול"ל ה"מהיכא דאיחא לאיסורא אבל הכא מקלי

בנר והשליכו לתוך סאמאוואר להחממו דטרפה
כדעת הכה"ג ולימים טצאתי בספר עקרי הד"ת
רא"לדבריואני מיראה הוראהובנדוןדידי' ודאי
טרפה מטעמים הנ"ל:
באםנביעאיסיר בקגד
שיא
שי'ק"כ .כוה ש
ןיבו לחלוחית מלמעלה רק
וא
נבלע בו וכרך בו קדרה אם דינו כמו בנבלע
בקדרה .הנה ודאי דדינו כמו בנבלע בקדרה והוי
כמו ב' קדרות שנגעו זה בזה וזה כמה שנים
שהבאתי רא" מסדר טהרות וקשהעלי לחפש רק
בלי ראי' הדין פשוט כן:
במ"ש הסי צ א סעיף ד
שי'
י
חיב רותח שנפל עלאב
בשר
צונן וכף קולף הבשר נלפענ"ד דאף דכתבו סת4
קולף הבשראיןדיגם שוה דכאםהוי הבשר רותת
וההלכ צונן מדינא בעי קליפהכיון דהוי התפ
דבר גוש אזאינו מתקררתיכף ובזה אף דתתאת
גבר מ"מ אדמיקר לי' בלעובעיקליפה אבל אם
הוי החם דבר צלול והצונן דבר גושאז לאבעינך
כלל מדינא קליפהכיוןדהוי החם צלולכיון שג8
אצל הצונן ותתאי גבר נעשה קר תיכףואין בו
כח להבליע אסכדי קליפה ומה שאף בזה גשנז

קנ.א.

קליפת

האלף
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קלישה ,ת5שמעא לשון הש"ס דפסתים דקאמר
8,ם ,בברייתא דבשר רותח וכף חם לתוך רותח
משסע דבכלענין חט לתוךצונןקויףבין
רק מדרבנן מכח
שנם החם הבשר או
החלבסוהייי
בשררותח ראם בחלב
גזרהדגזרינןחלב רותחא
יותח יה" מותר לגמרי גימא להיפוך ג"כ ולכך
מדינא יש חילוק
והצריכו בכלענין קליפה
ייש חילוקבין דבר
אבד
גינייהו וטעם הדבר דכמו
גוש דהוי לעולם בכ"ר אף אם הונח בכ"ש מוכח
י דבר אחר כמו
והדבר טש אינו מתקרר ולכךע-
דבר לח א"כ ה"נ בזה דבדבר גוש אף אם תתאה
גבראינו מתקרר תיכף רק אדמיקרלי' בלע ב"ק
אבל דבר לח נתקרר תיכף ורק מכח חומראהוי
הקליטה ונ"מ לענין ספק אם קלפוהו אז בבשר
כום הוי ספק דאורייתא או אף אי גימא כיון
דאינו מבשלהוי בכלענין ספק דרבנן בב"ח מ"מ
נ"מ לענין שאר איסורין ממש אז בדברגוש חם
"ה ספק איסור תורה אבל בדבר לח הוי רק
דרבנן ואפשר להקל בספק וראי' ידברנו הנ"ל
הוא מדברי התוס' פסחים דף ע"ו ד"ה ביטל
את מקומוסגי שכתבו דלעיל גבי חרס לא גזרו
גיקלוףאת מקומוסגי והמהרש"א תמה עלדבריהם
דהרי לעיל כתבו בד"ה תנן דאדמיקר מבשל כיק
שוא ה"נ נתבשל הרוטב כ"ק ונבלע בפסח וכתב
יתרץדהואדברלח לאבעיקליפהכמ"שהר"תלקמן
ייפה תמהעליו בזה הכו"פ בס" צ"א דהכא שאני
דהקליפה הוי כאן גוף האיסור  e.~lpאךכדי
בתמי11ה"נראהמוכח דברישא דבנגע
יייש
בנ"
יי גושועבשפיר
גחרסו שלתגור דהפסחעצמוהו
שדינא אמרינןאדמיקרלי' בלעובעיקליפה ולכך
ונפסח אסור אבל הכאגבי רוטב דהוי דבר צלול
אזמדינא אףבאיסור לאבעיקליפה רק מכח חומרא
ינזרה והכא בקדשיםדהוי חומראדאתילידי קולא
דאסור להביא קדשים לבית הפסול לכך שפיר
!אוקמוהו אדינא ובפרט דבפסח לאשייךגזרהדבני
חבורהזריזיןהם כדאמרינן במס' שבת לכך ברוטב
אף כ"ק אינו
ושפיר כתבו דלא גרסינן
שא
בכ
יקלוף .אך הנהמל
יורה הף אפשרלהוכיח ראין
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ה" אפשר לפרשכאיסור רותהגושומזהה"מוכת
רס"ל להתוס'דלענין קליפהאין סברא לחלקבין
גוש
אך נראהדאין רא" מהא דבשלמא אם
רויי
צל
לב
הי' ב
יתא עצמה מפרש דתם לתוךצונן קולף
פי' מוכח מדש מחלקביןגושיצלולדבכיענין
געיקליפה אבלכיוןדבברייתא מפורש דחם לתוך
א"ככיון
צונן  nv~aרק דהש"ס מג"דלתני
דמני' יכול להיות דמג" שד דחםגוש לתוך צונן
כו'ייף כעין דאמרינן בש"ס
קולף וחם
בכמה דוכתא לאו חסורי מחפרת לה כף (ועוד
יותר בלא"הליכאראי' דהמעיין בתוס' ד"התניא
אידך מוכח שם דר"ח מפרש דחםלתוךצונןסיירי
רק בבשר רותח ולא בחלב רותחשהרי כתבו שט
מרלאאשמעינןגסיחלבכו,א"כמוכחדהם מפרשי
חםלתוךצונןהוי רק בבשר רותחא.כשפיר הקשו
ודוק) .רק דהש"סלפי האמת דס"ל דאף ברותח
לח קולף מכח גזרה הנ"ל לכךמוקי להגקיצור
דחם לתוךצונןקולף אבלמברייתא גופא לא מוכח

שיף

יח

כלל די-ך כנ"ל א"כ לחנם הביא הש"סברייתאזו
דממנה אין ללמוד שוםדין וא"כ ס"ל להש"סכן
מצ"ע הו"ל לפרשכן מסבראומהברייתא עצמה לא
מוכח כלל לכך שפיר הוצרך ר"ת לומר דקמ"ל
דחלב מותר בלי קליפה ולדינאשפיר יש לחלק

כן ואתי שפיר:

םי'כנקב .מה

בחיב

יבשי

שאאיהי' ס'הוקניאםס"רשנפי
הבשר אם
שול
הף מהית או דרבנן ומותר בהנאה .הנה זה הה
בפשיטותלהנידאוסריםאותודהויחלבסה"תוטעם

המתירין הוי מטעם אחר דהוי כפירשא בעלמא
אגל להני דסוברים דאינוכפירשא בעלמא ודאי
הוי מה"ת דחלב זההויככנוסבכלי ומהדאמרינן
דחלב מתה מותרהיינו אם לא פירשמרדי בהמה
רק אחר מיתה אבל אםפירש מדדי בהמהבחיי'
ודאי הוי הלב גמור וא"צ זהלסנים ובאמתדברי
השעה"מ פט"ו מהל' מאכלות אסורות שהביא רו"מ
שמוכח ממנו דס"ל דחלב הקיבההוי רקדרבנן
המה תמוהין ובמחכ"ה שגה בזה בראייתו מחלב
שחוטה שהתם הכונה שה" בדדי'בחיי' ולא אם
פירש ממנה בחי" ואין להאריך יותר:
סברא לחלק בינייהו דאל"כ מה הקשו התוס' למה
מביא הש"ס אידךברייתא דבשר רותחומזההוכיח סי'מנ"נ .ע"ד שאלתו בתינוק שנגע בסכין
בשלהבת הנר ובאתה אמו
ד"ת דקמ"ל דבחלב לא בעינן קליפה ומג-ל כן
גימא קמ"ל דאף באם הוי החלב רוהח דהוי דבר וחטפתו והורה להגעיל אםכדיןהורה .לדינאיפה
'IVP1iקייפה מכחגזרהכנ"לדסברייתא ראשונה הורה אך לא מטעמי'כי טעמוכי חלבנותן טעם

יח

*
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וחיייה

"דת על יו"ד

לסמוך ע"ז
ל38ם הנה שעם זה כטר"ש
רץעיקרהחילוק הואכךדודאיבסכין אם נשתמש
בו בדבר שיש בו שהוי קצת ודאי צריך ליבון
אם נשתמש בו רק כמו רגע אצל האש
י בהגעלה ובזה נסתר כלראיותיו של ח*מ
ביהד
ק זה מוכח בפסיג בח"ד ס" צ"ע מ"ש שם
והייו
דאם נפל 3ר על דבר ושהא קצתצריךליבון מוכח
דבלא שהיהדי בהגעלהוכןאני מורה תמיד:

אבי

לץ שלמה

י הקדרהמיאהמחיב
הייכאזכ

ודאי ה"צריך ס*

החלבבעין כמר
יגד החלב ואף דחזינן
שהיי מ"מ הויהיישינן שהקדרה בלעה כל מעם
החלב שבו לתוכוא.כ ה"נ במעורב החלב במים
חיישינן שמא בלעה הקדרה כל טעם החלב שהין
כאןבמים הללווכל הטעם שלהחיב נבלע בקדרה
דמה לי אסהיו מיםהליז הכל חלבהיןחיישינן
שמא יפלוט כל טעמויקדרה ה"ה אף אם הוא

כי

שכי

*כמיןקנ"ד .ובנדון השאיה ביביבית עם מיסכיון שברוטב נפלטאףטעם הבלועחיישינן
גבינה ששמו בה ב' שמא בלע הקדרה כל טעם שלהמים שלעצמו
בההם ואח"כ נמצא בקליפה אחת דם הנה אין הן של החלב הנבלע בו הכלנכנס בקדרהואינו
הוראתו נ"לכי אם בטעםשאין כוונתו לבטל יפה דומה למה דקיי-ל אין המדומע מדמע אלאלפי
אמראךדימהעניניםנפרדיםדבודאי בדברשיהי' חשבוןדהתםכגוןשנפלרביעיתחלבלארבערביעיו'
נשאר בסמ"ך תמידהויהדיןכךאבל כאן הלביבות מים וה" החלב בו חלק חמישית בזה אם אל
הוי דבר טשוהמיםהוי רוטב וא"כ אףאםהי' ס' מהמים אח"כ לבשר א"צס'רקנגדהמיסיתמשיעור
עםהמים מ"מ הגוש נשאר באיסורוואין היתר רק שנפל מהמים ולאהיישינן שבמים שנפלוה" בהם
להרוטב כמ"ש בפמ"ג ובפרט דאח"כ יטלו
טעם החלב שנפל דהתם שפירכיון דתערובות
י
כ
'
י
ה
ל
כ
ה
אהד
א
ך ול
ש
ו
ג
ו
ם
י
מ
הלביבותמן הרוטב לגמרי או במקצתסמיי
ן
ו
ש
א
ר
ה
מהיכי תיתי
יה"עוד ס' ומה דממך על הש"ךסי'ס" 1בחד בחד גימא שמעט מים הללובלעייותרממים האחרים
גמי מותר הנה הש"ךבעצמו סותר דבריו כמבואר כיון שהר גוש אחד וענין אחד מסתמא נחלק
בפרמ"נ ואני בחי' ישבתי זה אך ח"ו לסמוך בשוה ממש ולכך אין במים רק לפי ערך אבל
על זה בחד בחד וגם מן הסתםהוי כל הביצים בקדרה דהוי ענין אחר וד"א בפני עצמו והוא
עומד בפ"עואינו מעיןהמיםודאיחיישינן שמא
שוין לכך לא נראהלי הוראתו בזה:
סי צ ב ס ק כ
כל ט,ס המלח והחלב שבוהכל נבלע בקדרה ונהי
םהקרה.ראית בטי
' בשם האו"ה רס"ל דטעם המים אינו אוסר אבל טעט החלב אוסר
י מ"ש
דהיתר בהיתר שייך ביטול אבל ידוע דעת וצריך סמ"ך עכ"פ נגד כל החלב וכוונת האו"ה
הפוסקים דס"ל דבהיתר בהיתר לא שייך ביטול והטויז אינו שלא נצרך סמ"ך אף נגד החלב רק
הותר מזה משמע מהר"ןנדרים דף נ"ט ע"ב ד"ה דכא לאפוקי שאםהי'איסור ה"צריךס' נגד כל
ע"כ לא שמעית ל" דאפילו היתר באיסור הטפה של מים מכח דנעשה נבלה ולכך קמיל
לא שייך ביטול לומר שההיתר הוא בטל דבהיתר לא משערינן כאלו הי' כל הטפה חלב
א היתרא עיי*ש ודבריו להצריך ס' נגד כל הטפה רקלפי ערך שיעור
דדוקא איסורא בסלוי
צ"ע בנהשהרי מפורש במנחות כ"ג דפליגו אם החלב שבה אבללפיערך החלב שבהודאידצריך
בתר מבטלאזלינן או בתר בטל אם שחיטה בטלה ס' ממש ואםהיינובאיםלהחזיקדברי הפמ"גהי'
בנבלה או לא ומוכת שםיהדיא רזה דוקא למ"ר אפשר לומר דמטעם נ"ט בר נ"ט אתינא עלה
מב"מ לא בטיל אבל למ"ד מב"מ בטל ל" בטלה והולך לדעת המקילין בנ"ט בר נ"ט ולכך ה"ננהי
שחוטה בנבלה א"כ מוכת דהיתרבאיסור בטל הוא דכאן גוף החלב נתערבה במים א"כ הקדרה בולעה
וכן מוכח בכמה דוכתא כה"ג ודברי הר"ן צ"ע מגוף החלב ולא נחשב נ"ט בר נ"ט אך מ"מ א"ב
לשער נגד כל ההלבשהי' במים כיון דבודאיגם
סובא כעת:
יפמ ג שמבין יבריהטו"ז דאפי' נגד המים בלעומן ההלבונהידח"שינן שטא הקדרה
יר"איה
י מעטהחיב לבד שהף במים לא בעינן ביעה כל טעם של המים ושל החלב מ"מ זח
ס' והעלה מזה דאם נפלה כזית הלב לקדרה של הטעם שנבלע במים תחלה ואח*כ נפלט לקדרת
מים ואח-כבישל בה בשר א"צ ס' אף כנגד הכוית שובהוי נ"מ בר נ-ט וכבר איקלשסעמי' ולכך
ה לבדו עיי"ש ולפענ"ד א"א כן כללשהרי אם אם יש ס' רק לפי ערך המדומע מותר ממיס
חי

יי

"

דנגד

"י*ת
האלף
~
ך צריך תמיד קווארט והחצה
ינגדהחיבשבעיןשנבלע נקדרהישס'ונגדטעם ביותר יס
שיפלס ע"י הסים שוב הף נ"ט בר ס"ס ומותר *םי'מניח .מהשש"י "מיריםיהיתר
בנתחבעי
הכף בתבשיל ויש
בלא"ה ולח"ז ה" נראהדבאיסיר ממש דלא שייך

לף שלמה כח
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נ"ט בר נ-ט אז מדינאצריךס' ננד האיסור
שיש במים אף למעד דלא אמרתן חל בשאר
איסורין וגם לכ"עלענין דאורייתא דלא אמרינן
חמנ מ"מ צריךס'יג
ד כלהאיסור שבמים כיון
דלאשיךנ"ט בר נ"טבאיסור א"כשפירחיישינן
שכל הטעם של האיסור והמים נבלע בקדרה
41ריך ס' סה"ת נגד האיסור עכ"פ ולא כהטמ"ג
שכתב דאף באיסור הוי רק מדרבנן מכח חנ"נ
ןדקיי"ליההמיר בנ"ט בר
91דעתי ז-אוכןידיד
נ-ט אף בחלב צריךס'נגד התלם שבמים ואף
שראיתי גם בספר חו"ד שנמשך כמה פעמים בזה
אחר בפה"גבדעהזו הנלסעג"דכתבתי ודוק ושוב
י מלקמן סי' ק"ג שכתב ראם
מצאתי ראי'ידבר
לא הה ס' נגד איסור הראשוןולמה לאדי
המדזמע והרי התםשייךנ"ט ברנ"ט ג"כעיי"ש
ומוכח כדברנו ודוק היטב:
בשר
םי'קכ"ו .שא' בשתי קדרית
העומדים על הכירה ואחת
ה"מחזיקחצי קווארט ואחתשני קווארט ונשפך
כף הלב תחת אחת מהם ובקדרה שלשני קווארט
ודאי הי' ס' כנגדו אך בקדרה של חצי קווארט
בודאי לא ה" ס' כנגדו והורה רו-מ שהקדרה
הגדולה מותרת והקטנה אסורה ובא אחד וערער
עליו ששניהםמותרות .הנהודאייפה הורה רו"מ
כי חוץ ממ"ש רו"מ הנה כתוב אצלי ביו"ד זה
כמה שנים בגליון וז"ל מה דמשמע מדבריו דאף
באיסורדאורייתאשניהם מצטרסותהיינורקבמין
במינו וכגון דליכא רוב בקדרה אבל במבשא"מ
כבר כתב הוא בעצמו בס" ט"ב ס"ק ח' ובסי'
ק"ה ס"ק כ"ט דלאאמרינןכל שנמסלספק מסייע
כיון דיש בו טעמא עיי"ש כןכתבתי ולכך

כי

כי

יפי

שי

לבסי
מי' קנז
 .שא נהיושיעיי
יפה

הורה:

ס' נראה דודאי

נם לדידן אסור בפחות
מקווארט וחצי דלא פלוג חז"ל דלפעמיםיש
הכירה כפות גדולות ולכך אם נחלק בין כף לכף
יצטרך השואל להביא אתהכפיתלפני החכם ואין
כל הכפות שהן וכל מירה ישער כפי שכלו
%פעמים .,יקל ויטעה יותר מדי לכך לא חלקי
וצריך תמיד קמארט ומחצה ולא יטעו להקל
אצל

ס' נגד הכף .שגם הקדרה מוהרת רק הכף אסור
למה
ניחוש שמא נגע הכף בגוף הקדרה
למעלה במקום הריקן ויש לאסור הקדירה הנה
זה א"שכיון דיש דעות בסי' צ"ט וסי' קכ-ב
דבכלייד דדרכו יהשתמש בשפע מותר הקדירה
ונהי דלא קיי"ל כן מ"מ היינו בודאי נטרפה
הקדירה אבל כאן דהוי רק ספק שפיר ממכינן
על זה דהוי ס"ס שמא לא נגע בנוף הקדירה

יא

ואת"ל עע שמא כדעת המתירין כיון דדרך

להשתמש בהקדירה בענין שיש סמ"ך נגד
וא"ש בעזה"י:
בשר אם
בכף
מי' קנאם .מה
.

יה

שי

משששעא
ין לפי ערך המדומע
רי
מכח המים או לא .הנה בזה אנינוהגכך דודאי
היי ראיייוסער לפי המדומע אךיפעמים נוגע
הכף בגוף הבשר עצמו גם לפעמים הף הרוטב
שומן למעלהוהויכולו שומןולכךאני מורהלסי

הענין אם אין בו צד קולא כגון שנתחביחלב

ממש אם משער בכל הכףכפי מה שנתחב
אנביי
ן
אט הוי בו צד קולאכגוןשיש בקדרה שארמי
רק דנשתמשבו תחלה חלב דאו יש'צדקולא מכח
דעתהמתיריןדהוי נ"ט ברנ"ט ומב"ש אם הקדרה
אב"י לענין להחמיר לנער המאכלכיוןשהואב"י
בזה אני פוסק לפי המדומע כן אני נוהג:
*םי' ק"ש .בענין כף בקדרה שיש בי

סמ"ך ח"ויומ
ר דהקדרה
ישהא מעל"ע אחר שהמאכל מותר מיד אין
חוכא ואטלויא גדול מזה:
בסי צ ב ס ק
קם"א .במ"ש
טזי
ילפענ"ד תמוה דבל
וה"
כ
שנוגע בקדרה וכף ולדעתי הי' נראה כדעה
הש"ך בס"קל"ו שכתבכיוןדהקדרה עומד במקימו
תשיב תתאה אכן מוכח להדיא במסחים ע"ז
בתוד"ה תנן שאין להםדיןניגעיםזהבזה כדעת
הטו"ז וכן שלא כדעת הש"ך דמה שבמקומו חשיב
תמיד תתאה שהרי כחבו שט דנקט סתםנגע ולא
פי' אםנגעיתעלה או למטהעיי"ש .משמעכדעת
הסוברים דנם בזהיש חילוק באיזה מקוםנגע אס
י למטה אף שהתנור עומד במקומו
היא למעלהא
אין לודין תתאהתמיד רקלסי מהשהי' הנפילה

םי
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5ף שלמה

וכן
משסעמסומףרולטשבוונםעשלכתהבחורסדמכאןפריךשפיר עצמה מבליעגדליתהי דשבעואין טבשולמשיך
יודנקט

נטף
משמע למעלה הבליעה אצלו מ"מאינומונעהבליעה הבאממילא
משמע דלולי לשון זה אף בנטף משכחת להשיהי' ש דמה דאמריגן דשגע היינו רק דעי"כ אינו
הרוטב תתאה וחרמו של תער עלאה אף דהוי מושך הבליעה אבל מ"מ אינומוגע מה שבאלו

במקומו לכך נראה דהלכהכדעהזו:
כמי
'קם"ב- .:צא' באחד שהורה בכיסוי של
חלב אחרנ"י להתיר הבשר
יהקדיה שכיסו בה .הנה שלא כדת הורה והוא
טרפה ויה"ר דלישרי תרבא .ומ"ש ליחן טעם
ידברי הרשב"א שהביא הב"יבסי' צ"ב דאף מאן
רס"ל דלאאמרינן חנ"ה בשאראיסורים מ"מ אפשר
לסוחטו ואותה חתיכה אסורה וכתב ר"מ טעמו
דנהי דגסחט ממנו האיסור מ"מ א"א שלאיה"
נשאר בו משהו וא'ככיון דהחתיכה היתה תחלה
.כולה אסורה דההיהר נהפך לאיסור רק אח"כ
גשנסחט ממנו האיסור נעשה היתרוכיון דעכ"פ
נשאר בו מעטהוי כתחלת ביאתו ע"י תערובות
כיון דאין הרוב היתר מבורר מתחלתו ולכך לא

ממילא כנלפעג"ד נכון בסברא:
טי'קם"ר .מהששא אס נבלעאיסור דרגך
שאין
י עיקר מהית בכ"ח
באופן דצריך ליבון אם מהני הגעלה ג"פ .הגה
מ"ש באופן דצריך ליבון לא הבנתיכי לא מצינו
שיועילליבון בכ"ח רק החזרתכבשונותגם הגעלה
ג-ם ל"מ בזהכי לאשייךהגעלה בכ"חרקישלו
תקנהבעירויג"פכמ"שבהל'יי"נובבשוליעכו"ם:
כמי'כהמיה .מה ששאל בחתךבסכין דגר שיש
בו
דיכוא אט אוסר
ל
ב
רק נגד החוד לבד א
ר
ת
ו
מ
ה
בצד
הסכיןהיי
כבר נעשהריוחוליבאדוחקא כמ"שכעיןזה בסעי'
ז' ברושמין של הסכין .הנה לדעתי כך הוא דזה
דומה לכף שבתוך הקדרה אףשאין התבויל מלא
מ"מבעינןס'נגדכלהכףדהויכקדרה כמ"שהכו"פ
והפמ"ג בע"כ דאמרינן דבזה חם מקצתו חם כולו
אףלהפליטאףדגעלמא לאאמרינןחמח"כלהפליט
מ"מ כיוןדהוי בתוך הקדרה חם כולואףיהפליט
נגד מה שלמעלה מן הקדרה רפובעטןס'
אבי
כן ה"נ בזה כל מה דהויבתוךצדדי החתךכיון
דעכ"פ זה מוכרחין אנו לומר דדוחקא דסכינא
וד"ת וכדומה מהמם הסכין ופולט וא"כ כיון
דנתהמםממילא מהדהויבצדדיהחתךנעשה חם
ופולט אבל מה דהוי רחבהסכין מאד ובולט לחוץ
מצדדיתחתיכהכנגדוודאיא"צס'כנלפענ"דלדינא.
ושוב חזר והשבתיו מ"ש בנדון דוחקאדסכינאמי
לא ידעתי רכונת הכו"פהוי רק מכח הגל הקדרה
והרי ראיתי דבריו אז לכך כתבתידאינו אשר רק
שבתוךצדדיהחתיכה רקדלדעתי כמודשייךלומר
מהבל הקדרה הוא פולט ובזה מפליטבכולוכןנסי
מה דהוי חס ע"י דוחקאי"ל ע"י הבל שבצדדיו
מפליט מכולו כל דהוי חיך צדדי החתיכה ודם
לדעתי:

יו

יהמיה

בטל .הנהישמעואזניו מהשמוציאמפיואיך כתב
ההיתר נהפך לאיסור הרי הוא אויל השתא להני
דסברי דלא הף חרנ בשאר איסורין א"כאין
ההיתר נהפך לאיסור:
םףקם"נ .הפמ*ג בס" צ"ג גמשבצות כתב
בשם רב אחר שאם מלח
יהגר בב-ח ישן מותרראיןמליחהלכלי להפליט
ושובאינובולע דשבעמלביוע והפמ"ג דחהדבריו
אר לאנתןטעם לדבר ולפענ"ד החילוקכר דמה
דאמרינן בשבע מלבלועאינו בולעהיינו דבודאי
'מקום יש עדיין בכלי להיות נבלע בו עוד רק
דבכבוש וכדומה דהדבר מצדעצמוהויצונןואין
כח להבליע ועיקף הבליעה נעשה עיי מה
והנכבש בכלי והיינוע"י צירוף הכלי עם המשקה
יחד נעשה כבוש וא"ב אנו רוצים לצרף הכלי
 rnrתעשה הרתיחה אגמור את הבליעה דהכלי
תמשוך הבליעהאליו בזה אמרינן ראםהכלי אינו
שבע אז טבע הכלייהיו
ת מושך הבליעה אצלו
יבולע מדבר שיש בו אבל אם הוא שבע אזאינו
גורסרתיחה להרתיח הלח שבוכדילהבליע בדבר
שאיןבוחמימותמצדעצמו רק שבכל כבושאמרי'
החר ס" "1ר
ומהכלינעשהרותחומרתיחהלחובולעובזה אמר" סי'רם"ו .שאלתךע"י
מק"ט שכתב דהכף אסור
.
כיון דשבעאין מרתיח השני זולת הטעם שכתב ביש ס' והקדרה מותרת .מה בין הכף להקדרה.
מטו"ז דחוזר שולט וכו' אבל
ה
ח
י
ל
מ
ר
נ
ל
מצ-ע
ד
"
ו
ח
ה
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ת
נ
ו
ו
כ
מפורש
הטעם
דהוי
ידעתי
הרי
רותח צירוףכחהכליבזהאמרי'דרתיחתהמליח' דבקדרה שייך לומר מקושר ולאבגף .ומ"ש אתת
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ביי

לפ"ד
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שו"ת על יתד

עפ"ד הפמ"ג בס" הנ"ל בס"ק ח' ביםהרמב"ן

דבכףנמישייך מקושר כבר ראית דלדיד"הוי
הכף עם מעט טאכל
הכף אסור מכח שמא
יר רק שתמהת דא"כ
ט"
וכ
והוא עדיין חם והדנכ
התסור גם הקדרה מה"טויה"מחויבלערותפיד
וכף ז"א דבשלמאהכףכיון דבהתבשילאיןבוס'
נגד טעם הקדרה א"כ עד"מ אם הקדרה של חלב
יש במאכל הזה טעם חלב ואיר אםמוציא הכף
עם מעטתבשיל שיש בו חלב בטעם והכף אולי
פלט כל טעמו לתוך הקדרה ונאסר ממעט
התבשיל בטעםחלבשבואבל הקדרההריאםהוסר
"כף .א"כאין כאן טעם בשר
שמעט הטעם
כןל
יכאן טעם בשר
8,ל הכף נתבטל בקדרה  rwאי
ולמה תאסר הקדרה הרי אף אםיה" נשאר רק
בקדרהסוףסוףאין כאן רקתבשיל
צור
ממםסויי
חלב ולא בטעם בשר :ומה שחקרת אס
וע
רק בט
הקדרה ריקנית למעלה ניחוש שמא נגע הכף
כקדרה.יפה חקר אך א"שדכמו דחקרוהפוסקים
לענין התאיבה דמשעריןלפי מה שהדרךלתחוב
בוכן י"לה"נ בסדרהתחיבה.הנה דרך התחיבה
הוי לתחוב הכף באמצע התבשיל ולא בצדדיו רק
מה דהקשוהאחרונים דניחוש שמאנגע הכףבגוף
הקדרההיית דאח"כ דרךהגסתהקדרהאזכשמגיס
דרך הוא לבואליגע גטבגוף הקדרה אבל למעלה
במקום שהוא ריקן ואינו מגיעאיז דרך ייגע
נצדדיןכןי"ל לפ"ד הטו"זבקושייתודניחוש שמא
נגע בגוף הקדרה אבל
האמת נראה דלק"מ
יהיישב גם הערתן דודאי קיי-ל אחזוקי איסורא
לא מחזקינן ומוקמינן הכלים בחזקת היתר ומה
כאסרוהתוס' בהדחתכלים ולא מהני נ"ט בר נ"ט
סה"ט שמא נגעו הכלים במחבתהיינו ע"ד מ"ש
התוס' יבמות ד"פ דהקשו למה נוקמא הקופת
בחזקת היתר ות" כיון דמה דנפל לתוכו ליבא
חזקת היתר וכו' וא"ב ה"נכיון דס'איןכאן ויש
כאן ודאי טעם בשר וטעם חלב מעורבין רק
דנתלה שאיקלש לי' הטעםע"י דגעשה נ"ט בנ"ט
בזה נהי דהכלים הו"ל חזקת היתר מ"מ הטעמים
של בשר בחלב אין להם חוקת היתר רק להיפוך
דיש להם חזקה דמעיקרא כמו שהי' תחלה טעם
סובואליםכןעתה הם בחזקת הטעם הזהולאאקליש
חיישינן שמא נגעו 11בזווהוי טעמם כטעם
העיקרא ולא אקליש
כלל אבל ביש ס' ראין
 Idaטעם בשר וחלב מעורב כלל וטעם הכף הף
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כמאן דליתא והוי כלא הה כאן איסור כלל הכך
אין לחוש ומא נגעה הכף בגוף הקדרה מכת
דמוקמינן הכלים בחזקתהיתרואחזוקיאיסורא לא
מחזקיכן.ויובןיותר דבשלמאבליכא ס' נהידהוי
נטבנ"ט עכ"פ ישכאן טעמים מעורבים ואיתרע
החזקתהיתר לכךיש לחושיותר שמאנגעופיליפ
בגוף הקדרה אבל ביש כאן ס' א"כ הף כמאן
דליתאוהוי ההוא לחוד"קאי וההוא לחוד"קאי
ן לחוש שמא נגעו בזה דאחזוקי איסורא ל8
אי
ם :
דעררנראהדהרי בלא"האיןדברי התוס'מובנים
במ"שדחיישינן שנגעו הכליס במחכת דמה
דאינו
בכך הרי שתי קדרות אין אוסרין
מוציאדברקשהיבשביבשוא"אאף אםזנאנ*עיוהכלים
במחבת לאיאסרורקע"י אמצעות המים א"כסוף
סוףהוי המים גטבנ"ט ובע"כ כוונתם כך דהם
אסקי אדעתיהם בהךסברא שכתבו אח"כדהטעמים
נוגעין זה בזה רק דכאן סברו דמה בכך דאח"כ
פוגעים זה בזהעכ"פ סרם שפגעו זה בזהתיכף
אקליש טעמוואיןחוזריןוניעורין ובפרט לפמ"ש
בגליוןהאלפסי בחא"ש הטעם דלאהוילמים שעת
הכושר מעולם לכך לא מהני נטבנ"ט ובאמתי"ל
דהמ"שבסמוךלמחבתקבלוטעםהמחבתתחליועדים
הי'היתרוכן המים הסמוך לכלים קבלו טעםהכלי
תחל' הףהיתרוהי'לו שעתהכושרכיוןדאח"כנגעו
הטעמים זה בזהאינו חוזרוניעור וא"כ לזה כתבו
דחיישינןשנגעו המחבותבכליםואזבזהודאיפגעו
הטעמים זה בזה מיד ובזה ודאי לא הוי למעם
מים שבימהם שעת הכושר ונאסרו המים ואוסר
הכל וא"כ תיגח מטעם נטבנ"ט אבל ביש ס'

יו
יהא דלאאמרינן סברא
דמקושרבחהוייץנוללקטדערםהשזי
ה
גוף הקדרה אבל היחלוחית שמ

ודאי מקושר הואעם כל המאכל.ודין אחד לו וא"כ
כיון דיש ס' מה לנו לחוש שיגעו ~ה בזה ממיה
ן לאסורזא"זוע"ילחלוחית
בלייחלוחיתאיןיכויי
הרי המהלוחית מחובר לגוף המאכל ואינו נאסר
מן הכף ובמה יאסור .את הקדרה וגם הכף לא
בלעאיסור כללוהוי כלא נגעבגוף הקדרה דלכ"ע
הכף מותר ומה לי בזה נגע או לא ויכך נראה
דהעיקר דהכף נמי מותר וכדעת הטףז וכרעת
האורח מישר שהביא הסמ"ג בס" צ"ד סק"ח אך
לפ"ז שפיר הי' לנו לחוש החשש שלך שמא נגע
במקיםהריקןויהי' דינוכדין טרפה שנפלה שלא
כנגד

האלף
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כנגד הרוטב וגזה אינו מצטרף הלחלוחית לגוף יותר דהן אמת דבש"ס קאמר דבשפוד של מתכות
טשום רחם מקצתו חט כולווהויצלי מחמת
המאכל ולכך בזה נראה העיקר כטעם הראשון
דאחזוקיאיסורא מחזקינן כה"גכיוןראין דרך ד.א אך קשה אטו בלא"ה דחם מקצתו אטו
תחיבהכןואיןצריך המורה לחקור אחר זהבלתי הוחם השפוד בתוך הפסח זה ודאי החוש יכחיש
אם נודע שנעשה כןודאייש לאסורונ"בונכון :דגם בשלעץהשסגד הס מאד גם מהשבתיך הבשר
ןדגיםשממולאים בפנים וב"כ למ"ל לומר מכח חם מקצתו וגס
סי'קם'י* ע"ד בניי
בבצלים שנחתכו בסכין של בשל עץ למה לא יוחסרהריהויטעם דחם מקצתו
בשר ולאהי' ס'נגדהסכיןונזחל חלב רותח תחת הם כולו .אך לפי דברנו יומתק מאד דבפנים
ע בפסחהוי מקושר ולא
הקדרה של דגים ולא ה" ס' נגד החלב והותר כיון דבשעה שהוחםניג
מיד אל הפסח
י מחמת ד"א רק
הדנים מכחדבצלים בשעת בישולם פסקחריפותן הויכצי
והוי רק כמו הסכין ושמא הלכה כהמחבר דקערות אבל בשל מתכותכיון דחם מקצתו חםכולו א"כ
ול בשר שהודהוביורה חולבת מותר מכחנטבנ"ט זה שתחוב ממוץ חם תחלה קודם שמגיע להפסת
ואף דרמ"א אוסרכיון דיש עוד צד להקל שלא והף חם הוא תחלה קודם שנוגע בפסה ולא הוי
הף דברחריף סמך על המתגר ואף דבחדד כתב מקושר לכךהויצלי מתמת ד"א :שו 3נזכרתי
דבעודו מקושר לאשייך נסבנ"ט מ"מ בתשו' ב"א שהקושיא שלי לאהוי משפוד רק סמה דאמרינן
חולקעליו.לדעתילא סב הורהכימנהגא דעלמא בש"ס דאיןנמגין על מוח שבעצמות מכח איסור
כהחו"ד ולא להחזיק זה לנטברט וא"כנהי דקצת שבירה ופריך הש"ס דליתי עשה ולדחי ל"ת
חולקין והוא דעת המחבר בסי' צ"ה מ"מ למעט ומה פריך הרי המוח שבעצמותהוי צלי מחמת
בפלוגתאעדיףהיינוהיבאדהוי נטבנ"ט ממש ולא ד"א דאין רואיןפני האש רק דרך העצט וא"כ
כשהוא בעין עתה להיות נעשה נטבנ"ס עתה וגם נטוה המוחמכח העצםוהויצלי מחמתד"א והגדתי
הטעמים פוגעים ניחד וזה כללא בכמה דוכתא זה להגאון המפורסים מו"ה זלמן מרגליות ז"ל
דימעט בפלוגתא עדיף .ועוד נ"ל רא" מפסחים ואמר שאין לו מזור ולפי הנ"ל יה" א"ש כיון
ט"ו נגע בחרמו של תנוריקלוף מקומו מכחדהוי דמקושר הוא לא הוי כצלי מחמת ד"אוזה ראי'
ברורה לפענ"ד:
 ~?sמחמת דבר אחר והקשיתי בילדותי א"כ כל
פסח האיך מותר הרי הצד שבפנים נוגע בהשפוד
במה שהעלה "ש"ך
.
ח
'
ם
ק
י
ת
ק
פ
ת
ם
נ
ו 4ס,,
שבתוך חלל הפסח והו' צלי מחמת ד"א אךכעת בס" ו
 roכ"ג
.כ
שנתבטלצו
"ףונתוסף בו
א"ש דדוקא חרמו של תנור שהותם תחלה ואה"כ ע"ד הרמ"א בט"ש
יוהעלה הש"ך דזה דוקא
רם
סי
יי
את
נגע בו הפסה הויצלי מהמת ד"א אבל מהדהוי אח-כ ל"ש נודע בנ
ז
א
השפוד בתוך הפסח הרי בשעה שהותם השפוד בנותן טעם בדברשאינונ"ט בנודעבפתיים
תיכףנוגע בו הפסח והה כאלו האשהולךמידעל כבר נתבטלאבוי
אינו חוור וניעורדהידיעה נורמת
הפסה דרך השפוך ולא נחשב מחמת ד"אוהיינו ההיתר עיי"ש וע"ז נסתפקתי אם לא נודע לו
כעין דברי החוו"דכיון שהוא מקושר לא נחשב תחלהידיעה גרורה שנפלבואיסור רקהוי ספק
אם נפל בו איסור או לא או שהה ספק אם
נטבנ"ט ודו"ק .אך גם לולי זההרי עיקר טעם
הסו"זדהיכי דישעוד צד להקלמחזיקין דלא הף זה שנפל ה"איסור או היתר ואח"ם נתוסף עוד
ד"ח רק קורס וכףהוי מכח דההכעין ס-ס להקל איסור שגי ואב"כ נתודע שגם בתחלה גמל בו
א"כתינה בעלמא אבלכאן הףס"סלהיפוךלאישר איסור בודאי או שה" אסורבודאי אם גם בזה
דלמא כדעת החוו"ד ואת"ל דלא כוות" דלמא אינו הוגר וניעור או לאאיסימאכיון דבלאנודע
כדעת הרמ"א בשם הי-אולהיפוך ליבא ס"ס דאין בנתיים הוי חוזר וניעור ורק הידיעה נורמת
לנו קולא רקבצירוףיחד דלאכהחוו*ד ולא כהי"א ההיתר לכךבעינןשיהי'ידיעה ברורה לא בספק
וגם אף אםהויס.סבצירוף הסברא דלאהוי ד"ח או נימא דאף ספקידיעה ג"כ נחשב כאלו נודע
אכתי אוקמא ס"סכנגדס"סוהויוקולין ולחומרא בודאי ושובכברנתבטלואינוחוזרוניעור ולכאורה
לכך לא סב הורה ואני מורה תמיד לאסור סי' נראה יפשוט זה דהרי עיקר הטעם מה
במשיסות כההוו"ד .והנה גרא" מפסחים אבאר דידיעה גורמתההיתר שלא להצטרף נראהדיממה
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תמה דאמרינןלידיעותמחלקותיחטאות שאםאכל
שני זיתי חלב בהעלם אחד אינוחייב אלא אחת
ואם נודע לו בנתייםמחייב כאו"אהרי שבלא
נודע מצטרף יחד ובנודע שובאינו מצטרף ה"ה
נמי לענין חוזר וניעור ג-כ הוי כן שבלא נודע
מצטרפיןיחדוגנודעבנתייסשובאיןמצטרפיןיחד
וא"כ הרי מוכח בש"ס דהוריות ובשבועות דרי
יוחנן ס"לדידיעות ספקותאין מתחלקין לחטאות
ולא עשו ספק ידיעה ככל ידיעה א"כ כיון דאינו
מתחלק לחטאות כן ה-נ ע"י ספק ידיעה לא
נתחלק וחוזרוניעור.מיהו כדדייקינן יש לפקפק
בזה כיון .דמודה שם ר"י דידיעות ספקמתיקית
לאשמות ובע"כ הטעם דבחטאת שע"י הספק לא
נתחייב חטאת א"כעדיין ע"י ידיעת הספק הזה
לא נתחדשלנו שוםדין חדש להתחייב חטאת לכך
הויידיעה זו כמאן דליתא ואיןידיעה זו מחלק
אבל לענין אשם כיון דנודע לט הספק כבר
נתחייב אשם וכיון שחל עליו החיוב שוב אינו
מצטרף וא"כ ה"נ כיון דאף בתחלה שגודע לנו
הספק אם נפל בו איסור או אם הוא אסור ג"כ
היינו צריכיןידין אם נתבטל או לא דאם לאהיי
מתבטל הי' אסור מספק אך אםיש בוכדי לבטל
מותר וא"כ כיון שידיעה זו כבר נרמה לנו לדון
אם יתבטי או לא שוב דומה לידיעת ספק גבי
אשמות שאףידיעות ספק מחלקות לאשמות:
שי' מרק"ם .שאלתו שבשלו בשר בקדרה
עםמים בערךב' חלקים
י
ננד הבשר ונערו את הקדרה בכף של עץ ושכחו
ותחבו בכף הלז בתבשיל הנקדחה ממאסלינקא
הנשאר מקפאון החמאהואין ס' נגד הכף רק אם
נחשב בליעתהכףלפי ערך הבשרולפיערךהמים
יש הרבה יותר מסמלך וכו':תיעובה .הנה מעם
האוסר שצריך לשער נגד כל הכף מכח דשם
הבשר נקרא על הרוטבהוי כאלוהי' כולו בשר
הנה זה תמוה דהרי בדבר התלוי בטעם לאאולינן
בתר שמא רק בתר טעמא כמ"ש הש"ךסי' צ"ח
ועוד אף בדבר דאזלינן בתר שמאהיינו אםהוי
גוף אחד לענין אם נקרא מב"מ או אינו מינו
אבל מ"מ הוא גוף אחד אבל בדברשהוי גוף אחר
ממש לומר כיון רשמו בשרדינו כדין בשר זה
ודאי אינו כיון דהוי גוף אח-יכך טעם זהאין
נראה כלל .מיהו לדינאאני מודהדצריך ס' נגד
כל הכף מכח דדרך הרוטב להיות למעלה שומן
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צף והשומן ודאיהוי כבשר ממש וא"כ הכף בלע
מן השומן וכולו בשר הוא לכך לדינא צריך ס'
נגד כל הכף.ולענין אם מאסלינקא נקרא נסיובי
דחלבא .ז"א דדוקא דבר הבא אחר הגבינה דבזה
נשתנה המראה ודומה למים בזה כיון דנשתנה
המיםאין לודיןחלב אבל בדבר הבא אחר החמאה
דזה הוי מראהו כמראה חלביש לודין חלב ממש
דחמאה הוי רק כמו שקולט השומן החלב אבל

מ"מ החלב נשאר חלב דומה לאם ילע רוטב של
בשר ויקפה השומן למעלה ואםניטל ממגו השומן
האם נאמר ראין לרוטבעוד דין רוטב של בשר
זה וראיאינו וכןהוי ממש חמאה מן החלב לכך
הוי לו די
ן חלב ממש ונ"ב1
שא' לשיו האו"ה גדילי דבר
סי'
שבמנין אות ז' שכתב ולכן
ספקות כלברי' הוי לקולא וכו'פי' אם הף ספק
לנו אם הף ברף או לא וכו' פ"יהאיסור ודאי
והחשיבות ספק זכו' ואםהיא זאתהביצה שנבדה
ביו"ט וע"ז תמה רו"מהרי אדרבא ספק דשיל"מ
לחומרא כמ"ש האו"הגופו לעיל מינהואיך כתב
דאם הוי ספק אם זאת הביצה שנולדה ביו"ט
להקל עכתו"ד :תשובה .לדעתיאין כוונת האו"ה
לומר דבזה ספקו לקולא רק שכוונתו כיון דתחלה
וסוףכייל כללא דבכל ספק בחשיבות הוי לקולא
רקבדשיל"מהוי להומרא א"כצריךלאשכוחי במנא
חרא שיהי' בשאר החשובים לקולא ובדשיל"מ
להחמיר וכיון דהוא רוצה לומר עתה דדוקא אם
הוי ספק בחשיבות הוי לקולא אבל אם הספק
באיסור אף בשארחשובין לחומרא א"כ בע"כ מ"ש
נספק חשיבות לקולאהויספקבחשיבותא"כ בע"כ
בדשיל"מ אף אם הספק בחשיבות להומרא א"כ
צריך לאשכוחי בגונא חדא לכך מפרש דהיכי
משכחת לה שיה" ספק בחשיבות דיהי' בשאר
חשובין לקולא ובדשיל"מ לחומרא לכך מפרשכגון
שספק לנו אם הויברי' וכף ובדשיל"מ אם זאת
ה נקרא הספק
הביצה שנולדה ביו"ט כלומר יז
בחשיבות אם הוי דשיל"מ או לא כי אף דהוי
הספקנמי באיסור מ"מ אםהי'הדין דבדשיל"מ
בספק בחשיבות יהי' לקולא אז הי' ראוי כהקל
בזה כיון דבזההוי הספקנמי בחשיבות א"כ מה
בכך דמכח ספק האיסוראזלינן לחומרא מ"מ לו
יהא דהויודאיאיסיר מ"מכיון דהספק בחשיבות
ראוי להקל וא"כ נלך בתר החשיבות והוי ספק
בחשיבות
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בחשיבות ודאביהקל אךכיון דהוי
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בספק בהטיבותראוי להחמיר וז"ב בכוונת האתה

שבא רק להורות דיש דרך השוה שמשכחת לה
בשניהם בגונ' חראויהי'בזה לחומראובזה להקל:
(מ"קע*א .מ"ען  gyהש ך בסי ק"ב דאם
ן
שוה בשמא אע"ג דאינו
שוה
מ
ל
י
ש
ד
ב
ת
כ
ם
י
י
ס
ו
בטעמא
ל
"
ו
ה
הר-ן
וכן
ז"ל סוף ע"ז ושאל רו"ס דבר"ן פ' הנודר מן
המבושל איפכא משמע דגם בעינן שיהי' שוה
בטעם דכתב שם דכל דבר הדומה להברואינו
מחלישו אדרבאמחניקוולכךאינו בסל רקדבעינן
שיהי' שניהםהיתר דדוסיא דם הסר ודםהשעיר
עכחו"ד .הנה מנין לו כן מהר"ן נדרים ילמא
כמגתושיה"שוין בשמא e~mדדומיא דםהשעיר
ודם הפר כתבתי בתשובה דנ"ל דדם הפר ודם
השעירנמיאינו שוה בטעמאכי דעת כמה דבשר
שור ובשר עז וגדי הם אינו מינן בטעמאעיין
פמ"נ בפתיחה ובס" צ"ה וא"כי"ל ה"נ דם הפר
ודם השעיראינו שוה בטעמא רק כל דשות בשמא
הוי מב"מ ותדע דהריר' יהודאיליף מזה מב"מ
אינו בטל והרילדיד"ודאי בהר שמאאולינן לא
בטעמא כמ"ש בע"ז דף ס"העיי"ש ומוכח יותר
בחמו בפסח דמפורשבפ"ז דפסחים דמב"מ לר"י
בטיל והאיך משכחת לה מב"מ שוה בטעמא
הרי זה  rDnוזה מצה ובע"כ דבתר שמא אולינן
ולא בתר טעמא לר-מ ואית מוכח דדם הפר ודם
השעיר אינו שוה בטעמא ובזה נסתלק מ"ש רו"מ
טד קימא על הש"ךלפישיטתו דאם שוה בסעס
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יא

ואינו שוה בשמא הו"ל דשיל"מ א"כ אמאי
מתרז בסמא דבריהרמ"א ח"ח דחמץ לא
הו"ל דשיל"מ והקשה הש"ךאמאייבשביבש
בסמ"ך ותי' וכף אמאי לא מתרץדמיירי בשוה
בטעסא ולא בשמא ולא הו"ל מב"מנס לא שייך
םליחן טעם וכף ולא דק דחמץ ומצה
שמאיבשי
משכחת לה שוה בטעם דהרי זה חמץ וזה
5צה ובאמת אין כוונת היש מתירין בס" תמ"ז
לומר דבטל ברובדהרייש חשש שמאיבשיםויתן
מעם רק הכונה דבסל כשאראיסורים שלאבמינו
והיינו בסם-ך אבללאברובדבחמץומצה לאשייך
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בתט4יא
כי יצטנן ותמה הרי כל דויל"מ אם

זו
יאכלנו היום לא ישארלמחר .מה ראה
בכל מאכל אם יאכלנויהי' נשארקיים לכך
הו"ל דשיל"מ לכך אסור לאכלואבלבחום התנור
אף בליטעיה שלו ממילאיה" כלהבלי מעשה
לא הויל דשיל"מ ואיך לא הרגיש בסה דקיייל
היכא שהמאכל סופו להתקלקל הו"ל דשיל"מ
הרי היכי דלא יתקיים מעצמו לא דשיי"מ
הרי
וה"ה בחום התטר מיהו יותר הו"ליתמוה דהרי
זה נגד הש"סביצה ד"ד דהרי כן פריך הש"ס
דהו"ל דשיל"מ ותשני ם מקלי קלי איסורא
והאטה מתרץ בע"א(ואין טנאילעיין באחרונים
אם הרגישובזה) ואפשרייישבדהש.ס  nvpaעל
דשיל"מ ואס
ביטול האיסור לכתחיה דהרי
יך פריך שפיר
"כ
לא ידליקנו יה 4קיים ימחלהול
דהו-ל דש"ל"מ ומשני מכח דמקלי קלי איסורא
ואינו נהנה בשעת הביטול אך הוא הקשה הרי
עכ"פ נהנה אח"כ כשכבר נשרף ונמיהזי משרב
בו איסור וע"ז מתרץ דאח"כ בחום התנור כיון
שכלה מאליו לאשייך דשיל"מ וא"ש כן נראה
ביאור האו"ה:
שי'קע"נ .בלטן בס" ק"מ י א דכא אמרי'
ן
דשיל"מ היכא שהמאכל
ו
נ
י
א
ה
ז
ה
נ
ה
ד
דין
שייך
מתקלקל .דין זה צ"ע
רק לפירושהסוברים דדשיל"מ לאבטיל הוי מכח
דעד שתאכלנובאיסור תאכלנובהיתרתזת שפיר
יש סברא כיון דא"א להשהותו עדימחר א"כ 9א
שהךיומר תאכלנו בהיתר שהרי בנתייםיפסד
לכך מותר ובטל אבל לטעם הר"ן דהוי כמב"מ
והמאכל
מה
ולא בטל
סוף
סוףכיון דאה"אכיסור הבזכהךישלו היתרמתקל
למהר
קידומה
ימב"מ (אך קשה הרי דין זה הוא מהר-ן וא"ב
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יא

ןבחברי להל'יו"ט בהשמטף
יסחרודבריוזא"זעיי
ס" תק"ז מ"ש בזה)
ר
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ו
ה"
נפל ה"יכול להיותקיים עד למחר דכן משמע
מלשון הש"ע שהמאכל מתקלקל משמע דוקא
עכשיו לאחר שנתערב הוא
אבל האיסור
מתקלקל ואעפמ-תכקת
קי
בט
בעצמו לאהי'
יל תטעםער"ן
ודאי הוי כמב"מכיין דהאיסיר הי' ניתרימחר
א להך דינא והדר הו"ל
א"כ לדעת הר-ןיית
שוה בטעמא ודב ונכון:
כ ד פיוגתא וספקא אטהוי דשיל"מ או לא ובדשיל"מ
םף מע"ב .מה שתמה האי"ה
בספקי לחומרא ולא בטל וצ"עוכן להיפוך
סי' יו"ד שכתב דעצים
בתגור לאהוי דשיל"מ מכח דחוםהתנור לא ישאר הול
בדק
כיאם הטעם בטל יטעם הרוזן א"ש כס"*
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