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מבחן הגאון הגדול
ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
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על איזה דם חייבים כרת ,על איזה עובר לאו ,איזה מותר מן התורה וגם מדרבנן ,ואיזה אסור מדרבנן?
מה הטעמים להדחה ראשונה ומה הנ"מ ביניהם? מה ההלכה לכתחילה ,בדיעבד ,ובהפסד מרובה?
חתיכה שנמלחה רק מצד אחד ,ועוף שלם שלא נמלח מבפנים ,מה הדין? ומה הדין בחתיכה שהודחה
הדחה ראשונה בצד אחד ונמלחה באותו הצד?
בשר שהודח ואח"כ נטחן בלא מליחה ,האם יש לו תקנה?
מה הדין אם לא הדיח הדחה אחרונה ,והאם נחשב עוד רותח? האם מותר למלוח באותו מלח פעמיים,
ומהו מעשה דרש"י?
בשר ששהה שלושה ימים בלא מליחה ,האם מותר לצלי? האם מותר לבשלו אחר הצלי? והאם מותר
לבשל כבד אחר הצלי?
בשר שלא נמלח ונכבש מעל"ע ,האם אסור מן התורה? ומה דינו כשהושם בכלי שני?
בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב למה אסור ,ומה הדין בפירש ממקום למקום?
האם מליחה מוציאה את כל הדם ,ואם לאו מה מועילה מליחה? מה סובר הרמב"ם?
למה מותר למלוח בשר עם בשר ,ואסור למלוח בשר עם דגים?
ציר מעורב עם מים ,מה דינו?
האם מלח עובר דרך עצם?
כבד שנמלח בכלי שאינו מנוקב ,מה דינו?
באיזה ציור "נמלח מצד אחד" אסור לכו"ע?
מה הדין בעוף שנמלח ,הממולא בבשר שלא נמלח? ומה הדין כשנמלח הבשר ולא העוף?
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בשר בהמה ,חיה ,עוף ,טמאה ,ונבילה  -לענין בשר בחלב ,אילו מהם אסורים באכילה ,אילו בבישול,
ואילו בהנאה?
האם מותר לבשל עצמות בחלב? ואם בישלו עצמות איסור בהיתר ,האם מותר?
למה גבינות עכו"ם אסורות באכילה ומותרות בהנאה? והאם מותר לעשות גבינה בעור קיבת כשרה?
האם מותר לאכול בשר על שולחן שיש עליו חלב כשיעמיד שומר?
אסור לאכול בשר וחלב בסעודה אחת ,מה נחשב לסעודה אחרת?
האם אומרים חנ"נ בבשר בחלב דרבנן?
האם מותר לבטל עוף שנתבשל בחלב? והאם יש הגעלה לאוכל שבלע אוכל ,ולעוף שבלע חלב?
במקום שצריך קליפה ,מה הדין כשאי אפשר לקלפו?
בשר שנפל לחלב ונח מרתיחתו ,מה דין החלב? קדירה של בשר שנתבשל בה חלב ,האם מועילה טעימת
קפילא להתיר את החלב?
מהיכן למדו שאין בלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב?
טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שמקצתה חוץ לרוטב ,מה הדין?
בציור הנ"ל ,אם כיסו הקדירה ,מה דין החתיכה? ומה הטעם של כיסוי?
חלב שנפל על חתיכת בשר ואין ידוע על איזו ,האם נעשית אחת מהן נבילה?
נפל חלב לבשר בלא יודעין והוסיפו מים ואח"כ נודע הדבר ,מה הדין?
האם חנ"נ בשאר איסורים הוא מן התורה?
באיזה אופן אין אומרים חנ"נ בשאר איסורים לדעת הרמ"א?
באיזה אופן צריך ס' פעמים ס' להתיר?
היכן נמצא במרן ההיתרים של ערב שבת והפסד מרובה?
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חלב שגלש מקדירה שעל האש ונגע בקדירה קרה של בשר ,מה הדין?
מה דין כלי שמלאו אותו מברז של מיחם העומד על האש ,ומה דין הכלי כששאבו בו מים מתוך
המיחם?
קדירה של בשר ,האם אפשר להגעילה בחלב?
קדירה של בשר חזיר ,האם אפשר להגעילה בחלב?
כף שתחבה ב' פעמים ,האם צריך פעמיים ס'?
בשר איסור שנפל לקדירה והוציאוהו וחזר ונפל ,האם מתבטל בס' אחד?
בצלים הבלועים מבשר ובישלם בחלב ,בכמה מתבטלים?
מה שלושה חילוקים בין דבר חריף לאינו חריף?
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מה סובר השו"ע" ,טעם כעיקר" הוא מדאורייתא או מדרבנן?
מה עדיף ,שיטעם עכו"ם לפי תומו או לא לפי תומו?
בשר נבילה שלא נמלח ,ונפל לקדירת בשר כשר ויש רוב כשר כנגד הנבילה וספק אם יש בו ס' ,מה הדין?
ֵחלב שנפל לתבשיל ,מה דינו? האם צריך להוסיף מים כשהמאכל יתקלקל ע"י צינון?
ערלת חו"ל ,בכמה מתבטלת?
חצי כזית תרומת יין וחצי כזית תרומת שמן שנפלו לאינו מינם ,בכמה מתבטלים? כזית בשר כשר
וכזית בשר נבילה שנפלו לאינו מינם ,בכמה מתבטלים?
האם עצמות של איסור מצטרפות להיתר ,והאם הקדירה מצטרפת להיתר?
האם מבטלים איסור דרבנן לכתחילה? באיזה איסור יש להתיר לבטלו לכתחילה ,ומ"מ אסור מפני
שהוא דבר שיש לו מתירים?
בשר עוף שנתבשל בחלב ,האם מבטלים לכתחילה?
כלי שנבלע בו איסור משהו ודרכו להשתמש בו לעתים במועט ,האם מה שאסור לבשל בו בשפע הוא
מפני שאין מבטלים איסור לכתחילה ,או גזירה שמא יבא לידי נתינת טעם?
מהי הגדרת בריה? האם תולעים מקרי בריה ,והאם "איסור שאינו זבוח" מקרי בריה?
גיד הנשה שנימוח בקדירה ,האם צריך ס' לבטלו ולמה?
בכמה פעמים הויא חזקה ,בשתיים או בשלוש?
חתיכת בשר שנתבשלה בחלב או באיסור ,האם נחשבת לחתיכה הראויה להתכבד?
מחלב ,האם בטל?
איסור הראוי להתכבד רק לגוים כגון ירך שלא ניקרה ֵ
אם נחתכה אחת מהחתיכות הראויות להתכבד ,מה דין השאר? ואם נפלה לים מה הדין?
מה שני טעמים שדבר שיש לו מתירים לא בטל? ביצה שיש עליה ספק אם נולדה ביו"ט ,האם מותרת?
חמץ בפסח ,חדש ,ולחם מקמח של חדש  -אילו מהם נחשבים לדבר שיש לו מתירים?
מהיכן למדו ש"נותן טעם לפגם" מותר? מה סובר הרשב"א והר"ן בזה ,ומה הנ"מ ביניהם?
האם חמץ בפסח מותר כשנותן טעם לפגם?
איסור שנחתך לחתיכות קטנות שניכרות אבל אי אפשר להוציאן ,האם מותר בששים?
דברים המאוסים ,האם בטלים ברוב?
ספק כבוש ,מה דינו?
מה ההבדל בין שמן לכחוש?
לאיזה ענין אמרו "אין מליחה לכלים"?
מה הטעם של איסור דבוק ,והאם באיסור דרבנן אוסרים משום דבוק?
האם מותר לאפות בשר וחלב זה אחר זה בתנור אחד?
בשמים של היתר ושל ע"ז שנתערבו ,האם מותר להריח בהם?
חתיכת בשר שאינה ראויה להתכבד שנתבשלה בחלב ואח"כ נתערבה באחרות יבש ביבש ,האם בטילה,
או כיון שאפשר להכירה ע"י טעימה אינה בטילה?
שתי קדירות של היתר ונפל איסור דרבנן לאחת מהן ,מה הדין?
שוחט שאמר על בשר כשר שהוא טריפה ,האם מעבירין אותו? ואיזו תקלה יכולה לצאת מהשקר שלו?
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