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עוברא. איזה על כרת, חייבים דם איזה על דם: אכילת איסור בענין
מדרבנן אסור ואיזה מדרבנן, וגם התורה מן מותר איזה אלאו,

והנב. ראשונה להדחה השונים הטעמים וההלכה"בענין ביניהם; מ
מרובה ובהפסד בדיעבד, יגלכתחילה,

מבפנים;ג. נמלח שלא שלם ועוף אחד, מצד רק שנמלחה חתיכה בדין
הצד באותו ונמלחה אחד בצד ראשונה הדחה שהודחה בחתיכה כבוהדין

ואחד. שהודח בשר תקנה"בענין לו יש האם מליחה, בלא נטחן כוכ

רותח;ה. עוד נחשב והאם אחרונה, הדחה הדיח כשלא הדין ביאור
דרש מעשה וביאור פעמיים; מלח באותו למלוח מותר לי"והאם

והאםו. לצלי; מותר האם מליחה, בלא ימים שלושה ששהה בשר בענין
הצלי אחר כבד לבשל מותר והאם הצלי; אחר לבשלו לחמותר

מעלז. ונכבש נמלח שלא בשר ודינו"בענין התורה; מן אסור האם ע,
שני בכלי מבכשהושם

שלח. והדין מנוקב; שאינו בכלי שנמלח בשר של האיסור טעם ביאור
למקום ממקום מופירש

מועילהט. מה לאו ואם הדם, כל את מוציאה מליחה האם ביאור
הרמב וסברת בזה"מליחה; נבם

דגיםי. עם בשר למלוח ואסור בשר, עם בשר למלוח מותר למה נהביאור

מיםיא. עם מעורב ציר סבדין

עצםיב. דרך עובר האם מלח, סגבענין

מנוקביג. שאינו בכלי שנמלח כבד סובדין



éðåéòÌÈ�È�Ú‰ ÔÎÂ˙–‰"Â‡äòã

"יד. ציור באיזה אחדביאור מצד לכונמלח אסור עבע""

הבשרטו. כשנמלח והדין נמלח; שלא בבשר הממולא שנמלח, עוף בדין
העוף עהולא

áìçá øùá
מהםטז. אילו - ונבילה טמאה, עוף, חיה, בהמה, בשר בחלב: בשר בענין

בהנאה ואילו בבישול, אילו באכילה, פאאסורים

איסוריז. עצמות בישלו ואם בחלב; עצמות לבשל מותר האם ביאור
מותר האם צאבהיתר,

עכוביח. גבינות למה והאם"יאור בהנאה; ומותרות באכילה, אסורות ם
כשרה קיבת בעור גבינה לעשות צזמותר

שומרט.י כשיעמיד חלב עליו שיש שולחן על בשר לאכול מותר האם צטביאור

נחשבכ. מה וביאור אחת, בסעודה וחלב בשר אכילת איסור בענין
אחרת קבלסעודה

חנכא. בו אומרים האם דרבנן, בחלב בשר קונ"בענין

לאוכלכב. הגעלה יש והאם בחלב; שנתבשל עוף לבטל מותר האם ביאור
חלב שבלע ולעוף אוכל; קטשבלע

לקלפוכג. אפשר כשאי והדין קליפה, נטילת קיגבענין

בשרכד. של וקדירה החלב; דין מה מרתיחתו, ונח לחלב שנפל בשר בענין
החלב את להתיר קפילא טעימת מועילה האם חלב, בה קטזשנתבשל

רוטבכה. בלא לחתיכה מחתיכה יוצא בלוע שאין למדו מהיכן קיטביאור

לרוטבכו. חוץ שמקצתה בשר חתיכת על שנפלה חלב טיפת קכאבדין

הנכז. כיסוי"בדין של הטעם וביאור הקדירה; את כשכיסו קכגל

נעשיתכח. האם איזו, על ידוע ואין בשר חתיכת על שנפל חלב בענין
נבילה מהן קכהאחת

ואחכט. מים והוסיפו יודעין בלא לבשר שנפל חלב הדבר"בדין נודע קכטכ

חנל. התורה"בענין מן הוא והאם איסורים, בשאר קלגנ

חנלא. אומרים אין אופן באיזה הרמ"ביאור לדעת איסורים בשאר קלהא"נ

להתירלב. ס' פעמים ס' צריך אופן באיזה קלחביאור

מרובהלג. והפסד שבת ערב של ההיתרים במרן נמצא היכן קמאביאור

בשרלד. של קרה בקדירה ונגע האש שעל מקדירה שגלש חלב קמבבדין
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הכלילה. דין ומה האש; על העומד מיחם של מברז אותו שמלאו כלי בדין
המיחם מתוך מים בו קמזכששאבו

בחלבלו. להגעילה אפשר האם בשר, של קדירה קנבבענין

בחלבלז. להגעילה אפשר האם חזיר, בשר של קדירה קנזבענין

פעלח. צריך האם פעמים, ב' שתחבה כף ס'בדין קנטמיים

מתבטללט. האם ונפל, וחזר והוציאוהו לקדירה שנפל איסור בשר בענין
אחד קסאבס'

מתבטליםמ. בכמה בחלב, ובישלם מבשר הבלועים בצלים קסדבענין

חריףמא. לאינו חריף דבר בין חילוקים שלושה קסוביאור

úåáåøòú

השומב. דעת ""ביאור בענין כעיקרע מדרבנן"טעם או מדאורייתא הוא האם קעא,

עכומג. טעימת תומו"בענין לפי לא או תומו לפי שיטעם עדיף האם קעגם,

כשרמד. רוב ויש כשר בשר לקדירת ונפל נמלח, שלא נבילה בשר בדין
ס' בו יש אם וספק הנבילה קעהכנגד

יתקלקלמה. כשהמאכל מים להוסיף צריך והאם לתבשיל; שנפל חלב ֵבדין
צינון"ע קעחי

חומו. ערלת מתבטלת"בענין בכמה קפאל,

מינם,מז. לאינו שנפלו שמן תרומת כזית וחצי יין תרומת כזית חצי בענין
לאינו שנפלו נבילה בשר וכזית כשר בשר וכזית מתבטלים; בכמה

מתבטלים בכמה קפדמינם,

הקדירהמח. והאם להיתר; מצטרפות האם איסור, של עצמות בענין
להיתר קפחמצטרפת

להתירמט. יש איסור ובאיזה לכתחילה; דרבנן איסור מבטלים האם ביאור
ומ לכתחילה, מתירים"לבטלו לו שיש דבר שהוא מפני אסור קצהמ

לכתחילהנ. אותו מבטלים האם בחלב, שנתבשל עוף בשר קצחבענין

במועט,נא. לעתים בו להשתמש ודרכו משהו איסור בו שנבלע כלי בענין
איסור מבטלים שאין מפני הוא בשפע בו לבשל שאסור מה האם

טעם נתינת לידי יבא שמא גזירה או ראלכתחילה,

"נב. והאם בריה; מקרי תולעים האם בריה; הגדרת שאינובענין איסור
בריהזבוח מקרי רד"
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ולמהנג. לבטלו ס' צריך האם בקדירה, שנימוח הנשה גיד רחבענין

בשלושנד. או בשתיים חזקה, הויא פעמים בכמה ריביאור

נחשבתנה. האם באיסור, או בחלב שנתבשלה בשר חתיכת בענין
להתכבד הראויה ריבלחתיכה

מחלב,נו. ניקרה שלא ירך כגון לגוים רק להתכבד הראוי איסור ֵבענין
בט רידלהאם

ומהנז. להתכבד; הראויות מהחתיכות אחת כשנחתכה הדין מה ביאור
לים נפלה אם ריזהדין

ביצהנח. וענין בטל; אינו מתירים לו שיש דבר למה טעמים שני ביאור
ביו נולדה אם ספק עליה מותרת"שיש האם ריטט,

נחשביםנט. מהם אילו - חדש של מקמח ולחם חדש, בפסח, חמץ בענין
מתירים לו שיש רכבלדבר

שס. למדו מהיכן לפגם"ביאור טעם הרשבנותן וסברת מותר; והר"" ן"א
והנ ביניהם"בזה, רכומ

לפגםסא. טעם כשנותן מותר האם בפסח, חמץ רכטבענין

אפשרסב. אי אבל שניכרות קטנות לחתיכות שנחתך איסור בענין
בששים מותר האם רלאלהוציאן,

ברובסג. בטלים האם המאוסים, דברים רלובענין

כבושסד. ספק רמאבדין

לכחושסה. שמן בין ההבדל מה רמהביאור

"סו. אמרו ענין לאיזה לכליםביאור מליחה רנח"אין

דבוקסז. משום אוסרים דרבנן באיסור והאם דבוק; איסור של הטעם רסדביאור

אחדסח. בתנור זה אחר בזה וחלב בשר אפיית ערבבדין

עסט. ושל היתר של בשמים בהם"בדין להריח מותר האם שנתערבו, רעחז

ואחע. בחלב שנתבשלה להתכבד ראויה שאינה בשר חתיכת כ"בענין
להכירה שאפשר כיון או - בטילה האם ביבש, יבש באחרות נתערבה

בטילה"ע אינה טעימה רפבי

מהןעא. לאחת דרבנן איסור ונפל היתר של קדירות שתי רפהבדין

אותו;עב. מעבירין האם טריפה, שהוא כשר בשר על שאמר שוחט בענין
שלו מהשקר לצאת יכולה תקלה איזו רפחוביאור
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הרמבא. ודעת דינן; ומה גדולה, וזבה נדה הגדרת הרואה"בענין באשה ם
דינה ומה הוסת, רצגבשעת

וסת;ב. נעשה ראיות בכמה דרבנן; או דאורייתא הם וסתות האם ְִביאור
פעמים כמה שקרה מקרה על שסומכים בתורה רצזוהמקור

שרג. אשה נחשבתבענין האם וסתה, בשעת תשמיש מחמת אתה
אנוסה או שוגגת, שאלמזידה,

הכוכביםד. בצאת או החמה בשקיעת תלויה האם הוסת, עונת שובענין

צריכהה. האם הוסת, את המפסיקים כדורים שלקחה אשה בענין
לוסתה שילחשוש

לוקהו. עצמה היא ואימתי נדה, משום לוקה בעלה אימתי שיגביאור

האםז. נדה, שהיא או אחותו שהיא אשתו על שאמר אדם בענין
חדרים בחדרי לו מותרת והאם בגלוי, לו שטזמותרת

היאח. פעמים וכמה תשמיש; ואחר תשמיש לפני בדיקה חיוב בענין
תשמיש; מחמת רואה אינה עצמה את להחזיק כדי לבדוק צריכה

לכך בדיקות תועלנה שלא מסוימים שכאוזמנים

המכהט. את כשקיבלה דינה ומה מקום; באותו מכה לה שיש אשה בדין
המכה את כשקיבלה ודינה להטהר; יכולה היא והאם שנטמאת, לאחר

ואח טהורה תטהר"כשהיא והיאך בוסתה, ראתה שכטכ

האםי. יום, מ' לאחר עד ללידתה יום מ' מתוך דם השופעת אשה בענין
ג שראתה ואשה התורה; מן טוהר,"מותרת בימי תשמיש מחמת פ
טוהר ימי שיעברו לאחר מותרת שלוהאם

יא.י טעם ומאיזה הזה, בזמן בלילה דמים רואים האם שנשתנה"ביאור ל
שלטהדין

וסתיב. הגוף, וסת הפלגה, וסת החודש, וסת מהו וסתות: בענין
אכילה מחמת ווסת שמההקפיצות,



éðåéòÌÈ�È�Ú‰ ÔÎÂ˙–‰„�äòã

בהיג. אסורה וסת לה שאין אשה והאם בינונית, עונה שסדבענין

בינוניתיד. העונה יום שלפני ללילה לחשוש צריכה האם שעבביאור

למתיטו. ראתה, ולא ל' יום גם ועבר ראתה, ולא וסתה שעבר אשה בדין
שעוחוששת

והאםטז. התורה; מן אסורה היא האם בבדיקה, דם שראתה אשה בענין
הדין ומה קבוע; שאינו וסת משום יום לאותו לחשוש צריכה היא

בבדיקה פעמים ג' ראתה שפאם

רגלייםיז. מי הטלת לאחר מכגריס פחות כתם שראתה אשה שפובדין

מןיח. נקיים שבעה סותרת האם הרגשה, בלא שראתה אשה בענין
שצההתורה

הראביט. ודעת פולטת, והרי"בדין בזה"ד תבף

ימים;כ. ה' להמתין צריכה האם מיד, הטבילה אחר שראתה אשה בענין
טמאה כשאמרה והדין וראתה; חומרא מחמת טמאה כשהיתה והדין

נפש בעל ובעלה אני, טהורה ואמרה וחזרה תטאני

לביתהכא. ולחזור יום מבעוד בשביעי לטבול יכולה אשה האם ביאור
תיבבלילה

ביוםכב. שטבלה לאחר בשביעי טמא ספק מראה שראתה אשה תיטבדין

האםכג. שטבלה, לפני רגליה רחצה ולא יחפה ללכת הרגילה אשה בענין
מקפדת אינה אבל בנעליים ללכת הרגילה ואשה הטבילה; לה עלתה

חוצץ הלכלוך האם רגליה, נקיון תכדעל

מאחרכד. או התורה, מן טהורה האם מקפדת, ואינה ברובה חציצה בענין
שלא אשה ודין התורה; מן טמאה מדרבנן, שתטהר כדי שמקפדת

מקפדת אינה אבל צפורן, תכטנטלה

מדאורייתאכה. טמאה היא האם וטבלה, בפיה שערה שנתנה אשה בענין
מדרבנן תלחאו

חוצצותכו. האם כינים, תמבבדין

חוצץכז. האם להסירו, ניתן ולא בחוזקה שמודבק לכלוך תמהבענין

להחמיר,כח. יש והאם הטבילה; לה עלתה האם שטבלה, שוטה בענין
בדבר יש עצה תמוואיזו
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  עיוני דעה
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  איסור והיתר
  

   תערובות,בשר בחלב, מליחה
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ïî øúåî äæéà ,åàì øáåò äæéà ìò ,úøë
.ïðáøãî øåñà äæéàå ,ïðáøãî íâå äøåúä

úøë

øå÷î

àúéà."אסורים טהורים בין טמאים בין ועוף חיה בהמה "דם א' סע' ס"ו סי' בשו"ע
התורה מן הוא זה לדין ז':כ"ו,כ"ז)והמקור בכל(ויקרא תאכלו לא דם "וכל

מעמיה". ההיא הנפש ונכרתה דם כל תאכל אשר נפש כל ולבהמה. לעוף מושבותיכם,
שנאמר היא בהמה בכלל וחיה כרת. בחיוב אסור ועוף בהמה שדם נלמד (דבריםומכאן

בכללי"ד:ד',ה') חיות הרי ויחמור", צבי איל וכו', שור תאכלו אשר הבהמה "זאת
הם ו':א')בהמה מ"א חולין(רמב"ם במשנה כדאיתא בטמאים ובין בטהורים בין וזה .

בלבד(קי"ז.) טהורה בבהמה אלא נוהג אינו שחלב חלב, מאיסור חמור דם ֵֵשאיסור
טהורים ובין טמאים בין ועוף חיה בבהמה נוהג דם א')ואילו סע' ס"ד בסי' .(כמבואר

ìëåדכתיב הנפש בדם דווקא י"ז:י'-י"ד)זה את(ויקרא האוכלת בנפש פני "ונתתי
ע מקרב אותה והכרתי כיהדם לבני�Ù˘מה. אמרתי כן על וכו' הוא בדם הבשר

כי וכו' דם תאכל לא מכם נפש כל יכרת".�Ù˘ישראל אוכליו כל הוא, דמו בשר כל
בכריתות והמשנה הנפש. בדם אלא כרת איסור התורה תלתה שלא מפרטת(כ':)הרי
" שם דאיתא במזיד. כזית אכל אם כרת עליהם שחייבים הדם ˘ËÈÁ‰סוגי Ì„,Ì„

‰¯ÈÁ�,[דם ויצא בנחיריו או בצוארו חי לבעל Â˜ÈÚ¯[שדקר Ì„הסימנים [שחתך
שם], תוספות עיקור, משום דטריפה פגום בסכין ‰˜Ê‰ברוחב Ì„Âבו יוצאת שהנשמה

והוא בקילוח יוצא ואח"כ קילוח בלי דם יוצא הקזה דבתחילת האמצעית, דם [דהיינו
ולמות, להחלש מתחיל חי כשהבעל ואח"כ הנפש, דם ונקרא בו יוצאת שהנפש הדם
סק"א}. ס"ו סי' מטה"ש {ע"פ כרת". חייב אלא בכל קילוח] בלי ושותת הדם חוזר

ùôðä íã

äðäåהקזה)התוספות דם ד"ה יוצאת(שם "שהנשמה במשנה שכתוב שמה סוברים
עיקור, דם נחירה, דם שחיטה, דם דהיינו מקודם, שכתוב מה כל על קאי בו"
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דם שהוא בתחילה היוצא דם אבל האמצעי, בדם רק כרת החיוב אלו בכל הקזה. ודם
הרמב"ם דעת אבל לאו. רק כרת בו אין קילוח, בלי השותת בסוף היוצא ודם חבלה,
דהיינו במשנה השנוי דם בשאר אבל האמצעי, בדם רק החיוב הקזה בדם שדווקא היא
וגם בתחילה גם היוצא דם כל על כרת חיוב יש עיקור, ודם נחירה, דם שחיטה, דם

הרמב"ם דכתב ו':ג')בסוף. שחיטה(מ"א בשעת היוצא דם על אלא כרת חייבין "אין
שהוא זמן כל הקזה, דם ועל וכו'. אדמומית בו שיש זמן כל הראש התזת או ונחירה
בסוף השותת ודם לקלח שיתחיל קודם הקזה בתחילת השותת הדם אבל ויוצא, מקלח

אין לפסוק, הדם כשיתחיל הקילוחהקזה שדם האברים כדם הוא והרי עליו חייבין
בו". יוצאה שהנפש הדם הוא

÷ìçîãîåהקזה בדם דווקא ובסוף בתחילה השותת לדם אמצעי דם בין הרמב"ם
"כל סתם וכתב חילק לא כרת עליו שחייבים דם שאר גבי ואילו בלבד,
אמצעי, בדם אלא כרת אין הקזה בדם דווקא דס"ל מינה שמע אדמומית", בו שיש זמן
הערוה"ש וכתב שיוצא. דם כל על כרת חייב וכדומה שחיטה דם כגון דם שאר אבל

ג') סע' ס"ז כל(סי' ולכן בו, יוצאת שהנשמה במקום הוא שחיטה שדם כיון טעמו
שם}. מטה"ש {ע"פ הקזה. בדם משא"כ הנפש, דם הוה מעצמו שיוצא דם

ìéìù íã ;ãáëäå äàéøä ,áìä ììçá íã

íâåבבשר שנבלע דם לדעתם, ואילו כרת. דחייב סוברים יש הלב בחלל הכנוס בדם
כריתות בגמרא דאיתא בלאו. אלא שאינו איברים דם הוי זירא(כ"ב.)הלב "א"ר

דאתי רב קאמר כי וכו'. כרת עליו וחייבין אסור כזית בו דיש בהמה לב וכו', רב אמר
כתב וכן הלב. בחלל הנמצא אותו מעלמא", ליה "דאתי רש"י ופירש מעלמא". ליה

מברטנורא כרת.(ה':א')ר"ע חייב שחיטה בשעת המתכנס הלב חלל תוך הכנוס שבדם
בחולין התוספות וחתוכיה)וכתבו ד"ה של(קי"א., הסמפונות בחלל הנמצא דם שגם

בחולין הרי"ף אבל בכרת. נמי הוא וכבד הרא"ש(ל"ט.)ריאה כ"ה), סי' ,(שם
ו':ג',ד')והרמב"ם הבלוע(מ"א הדם היינו בכרת אוסרת שהגמ' שמה ההיפך, פירשו ,

סק"א}. מטה"ש {ע"פ מכרת. פטור הלב שבחלל דם ואילו הלב, בבשר

íâåחולין הגמרא פי על וזה כרת. שחייב סוברים יש שליל את(ע"ד.)בדם "השוחט
את ומוציא קורעו מת, תשעה בן או מת, או חי שמונה בן בה ומצא הבהמה

יוחנן ורבי לקיש בן שמעון רבי בזה ונחלקו אמר(ע"ד:)דמו". לקיש בן שמעון דרבי
בחלבו המתיר לדברי אף אמר יוחנן ורבי בדמו, מתיר שליל של בחלבו המתיר ֵֵלדברי
לדברי שאמר לקיש בן שמעון רבי דאף היא הגמרא ומסקנת בדמו. אוסר שליל של
נפש דם על כרת עונש שאין ר"ל אלא מתיר לגמרי לא בדמו, מתיר בחלבו ֵהמתיר
והרי"ף בהמה. שאר של דם כמו כרת עונש זה על שיש סובר יוחנן ורבי שלו.
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כ"ה.) דף הרא"ש(שם ה'), סי' הרשב"א(שם דמו), ולענין ד"ה והר"ן(שם דף, (שם
רש"יכ"ה.) אולם שליל. של הנפש בדם כרת איסור שיש יוחנן כרבי (ע"ד.,פסקו

ומוציא) בכריתותד"ה דקי"ל האברים מדם גרע לא דדמו האברים(כ"א:)כתב דם
תעשה בלא לקמן)עובר בזה ידובר הרמב"ן(עוד דעת וכן שם). בר"ן ובעל(מובא ,

שם)העיטור ברשב"א והטור(מובא ס"ו), סי' סק"ג}.(ריש שם מטה"ש {ע"פ .

íéàîè íã

àäשדם למה בנוסף זה טמאים, חיים בבעלי נמי שייך דם שאיסור לעיל דכתבנו
ס"ד סי' הט"ז בזה. נ"מ כמה האחרונים כתבו ואעפ"כ טמא. מדין אסור טמא

טמא(סק"א) מדם להנות אסור מדם, הנאה הנודר בהנאה, מותר שדם שכיון כתב
והפמ"ג דם. איסור גם בו שיש סק"ב)משום שפ"ד הש"ך(שם ע"פ נ"מ עוד כתב

ס"ד מי(סק"ב)בסי' זה פי ועל אחרים. לדברים חשוד אינו אחד לדבר שחשוד שמי
יותר חמור שהוא כיון מטמאים דם על חשוד אינו מטהורים דם איסור על שחשוד

רע"א והחידושי לאוין. ב' בו סק"ב)שיש שיש(שם חולה לענין נ"מ עוד שיש כתב
תחילה הקל אותו שמאכילים סכנה ט')בו סע' תרי"ח סי' מוכרח(או"ח הוא אם לכן ,

קדושים ובדעת מכשירה. לו נותנים מטמאה, ודם מכשירה דם ויש דם (סק"ג)לשתות
מדרבנן אסור שבישלו דם דקי"ל מה ע"פ נ"מ שיש סקט"ו)כתוב פ"ז סי' דהני(ש"ך

תורה איסור בו נשאר עדיין מ"מ שבשלו, הגם טמאה, בהמה דם אבל טהור. בדם מילי
סק"ב}. שם מטה"ש {ע"פ דטמא.

äùòú àì

íéøáàä íã

åðáúëהאברים דם שאר אבל הנפש, בדם אלא כרת איסור התורה תלתה שלא לעיל
תעש בלא אלא ואינו בכרת אסרה בכריתותלא כדאיתא דכיון(כ"א:)ה .

הוא וכן בלאו. שהוא האברים דם ג"כ מרבינן בדם, הרבה לאוין התורה שריבתה
כריתות חולין,(ד':)בגמרא לדם אחת למה? בדם, האמורין לאוין חמישה רבא "אמר

וע"פ תמצית". לדם ואחת אברים, לדם ואחת כיסוי, לדם ואחת קדשים, לדם ואחת
תאכלו" לא דם "וכל הם: לאוין לה' המקורות שם ג':י"ז)רש"י לא(ויקרא דם "וכל ,

מושבותיכם" בכל ז':כ"ו)תאכלו תאכלו"(שם לא בשר כל "דם י"ז:י"ד), ,(שם
תאכלו" לא הדם י"ב:ט"ז)"רק כמים"(דברים תשפכנו הארץ על תאכלנו, "ולא ,

י"ב:כ"ד) לאוין.(שם חמישה הרי ,
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áúëåא')הערוה"ש סע' ס"ז ועוד(סי' לוקה. אלו מכל מאחת כזית אכל שאם
ונסחט שמתמצה שחיטה לאחר היוצא דם הוא התמצית שדם לבאר הוסיף
היוצא הדם בדין והרמב"ם התוספות בין מחלוקת שיש ואע"פ כשיוצא. ושותת
יש ולרמב"ם לאו רק בו יש התוספות שלדעת לעיל, כדכתבנו שחיטה ובסוף בתחילה
כיון לאו רק בו דיש מודים כו"ע שחיטה לאחר היוצא התמצית בדם כרת, בו
וסוחטים. שממצים מה על ולא מעצמו ששותת מה על אלא כרת חיוב אין שלהרמב"ם

סק"א}. ס"ז סי' מטה"ש {ע"פ

ùøéôù íã

ïéðòìהאבר מן כשפירש דווקא בלאו, שישנו דהא זהב העטרת כתב האברים, דם
אינו האברים "דם א' סע' ס"ז בסי' השו"ע כתב וכן הנפש. דדם דומיא לחוץ,
או בחתיכה, שנצרר או לחוץ, ויצא האבר מן כשפירש מילי והני תעשה, בלא אלא

ולא פירש לא אם אבל אחר במקום ונבלע לצאת ונתעורר ממקומו מותר".שפירש נצרר
שאח"ז משום(ג',ד',ה')ובסעיפים הוא דם האיסור שבהם ציורים כמה השו"ע כתב

כלקמן. שפירש דדם לאו

äú÷øôî øáåùä

'òñáכן אם אלא חי מבשרה לאכול אסור בהמה של מפרקתה "השובר כתב ג'
בלא אפילו מותר ולצלי לקדירה. אפילו מותר מליחה ידי ועל יפה, מולחו
עצם וכששובר שחיטה, בשעת לצאת מתעורר שהדם הוא בזה והביאור מליחה".
דם והוי באברים ונבלע וחוזר דם, להוציא לזנק יכולה אינה צרתה מתוך הצוואר,
ע"י אבל חי, לאכלו אסור ודווקא תעשה. בלא שהוא למקום ממקום שפירש האברים
מוציא שהאש מליחה בלא אפילו מותר ולצלי בבישול. ומותר הדם יוצא מליחה

הדם סקט"ו-כ"ב)את שם רמ"א(מעה"ש כתב אמנם לחתכו(שם). להחמיר "ונהגו
בצלי". אף ולמלחו

õîåç åà äëî é"ò øøöðù íã

'òñáהמקום שיחתוך עד לבשלו אסור מכה, מחמת הדם "נצרר כתב ד'
וניכר ביותר אדום שהוא בשר פירוש, לצלותו". מותר אבל יפה, וימלחנו
ונבלע וחזר המכה ע"י לצאת נתעורר כבר הדם אותו מכה, מחמת הדם בו שנצרר
שפירש האברים דם והוה לבד מליחה ע"י ממנו יוצא ואינו ונתקשה ונקרש בתוכו
שיזוב כדי המקום אותו לחתוך צריך אלא תעשה. בלא שהוא למקום ממקום
אפילו מותר לצלי אבל לבשל. מותר ואז למטה, החתך ויניח וימלחנו הדם
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נחלקו בזה, רמ"א ובדעת הדם. את שואב שהאש משום ומליחה חיתוך בלא
חיתוך(סק"ח)והש"ך(סק"ב)הט"ז בעי לצלי דאף מפרקתה כשובר דינו אם

האחרונים רוב על לסמוך יש בדיעבד אבל להחמיר, יש ולכתחילה ומליחה.
מפרקתה בשובר כמו הרבה נבלע שאינו מכה ע"י דשאני להקל, להש"ך שהסכימו

סקל"ג-ל"ט) שם .(מעה"ש

ãåòå,בתוכו דמו להצמית כדי בחומץ ונתנוהו נמלח שלא "בשר כתב ה' בסע'
הבשר וגם אסור והחומץ ממקומו. הדם שנעקר סימן זהו הבשר נתאדם אם
ומליחה". חתיכה צריך לקדירה, ואם בצלי. אלא היתר לו ואין חי לאכלו אסור
שלא בחומץ חי בשר לתת דרכם היה התלמוד חכמי שבזמן הוא בזה והפירש
משום חי לאכלו אסור הבשר, נתאדם עי"ז אם אבל חי. ולאכלו הדם יצא
ממקום בפנים הדם נפרש החומץ ע"י ועוד בבשר, ונבלע חוזר שם והדם שהחומץ
מותר ולצלי לבשל. מותר ואז כנ"ל ומליחה חיתוך ע"י אלא היתר לו ואין למקום.
מיקל הרמ"א גם ובזה הדם, את שואב שהאש כיון ומליחה חיתוך בלא אפילו

סקמ"ג-מ"ח) שם .(מעה"ש

øåòå úåîöò ,íéèåç íã ;ìéìù íã ;ãáëäå äàéøä ,áìä ììçá íã

åðáúëהתוספות דעת היא וכן כרת, חייב הלב חלל שבדם היא רש"י שדעת לעיל
הרי"ף, שהם בזה החולקים לדעת אמנם והכבד. הריאה בסמפונות בדם
לאו. על עובר זה בדם גם אברים, כדם דינו הלב חלל שדם הסוברים ורמב"ם רא"ש,
רא"ש, רי"ף, שדעת שאע"פ שליל דם לענין לעיל שהבאנו במחלוקת הדין והוא
שדם היא והטור העיטור, בעל רמב"ן, רש"י, דעת כרת, שחיובו היא ור"ן רשב"א,

בלאו. אלא ואינו אברים כדם דינו שליל

äø÷îחולין בגמרא כדאמרינן שבחוטים הדם הוא לאו משום אסור שהדם נוסף
אסורין",(צ"ג.) שביד חוטין שמואל, אמר יהודה רב אמר אבא רבי "אמר

בהם, הכנוס הדם משום שהטעם רבא שם ומפרש חוטים. שאר שה"ה רש"י ופירש
וכ לקדירה. גם מותר ומלחן חתכן אם הערוה"שאבל א')תב סע' ס"ז שדם(סי'

ס"ו וסי' ודווקא, ד"ה סק"ב ס"ז סי' מטה"ש {ע"פ האברים. בדם נכלל שבחוטים
ואילו}. ד"ה סק"א

äøåàëìåע"א בסי' הפרישה שסובר שאע"פ העצמות, שבמוח דם לענין ה"ה
מהט"ז(סק"א) מוכח שבעצמות, במוח ודאי דם והש"ך(סק"א)דאין

וט') הפמ"ג(סק"א חלק וכן במוח. דם שמחזקינן ועיין)דס"ל ד"ה סק"א (מש"ז
בדם. מוחזק מוח שכל הוא לדינא דהעיקר הפרישה על בהדיא
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éáâìåכ"ג בסי' הט"ז בעור, המנח"י(סק"ז)דם אבל דם. אין שבעור כתב
י"ד) דין ט"ו כלל למנחה בעור.(סולת דם שמחזיקים וכתב הט"ז על חולק

יומא מהגמרא הפר"(מ"ח.)וראיתו מדם "ולקח עה"פ ד':ה')שדרשינן "מדם(ויקרא -
כ"ג בסי' מהרש"א הגליון אולם בעור. דם שיש משמע העור", מדם ולא הנפש

סק"ז) הט"ז אבל(על דם, אין עוף של שבעור היא הט"ז דכוונת המנח"י בשם מביא
שאין הדברים בין עור נחשב שלא ע"ה בסי' מהשו"ע משמע וכן דם. יש בהמה בעור

בעו {דם דם. בהם י"א}.מחזיקים אות למליחה פתיחה ממעה"ש, ר

øúåî

ùøéô àìù íéøáà íã

äîדדם דומיא פירש אם דווקא הוא האברים דם על לאו שחייבים לעיל שכתבנו
כתבו וכן מותר. ממקומו נעקר ולא באבר נבלע שהוא בעוד אבל הנפש,

בחולין הסוגיא על לחולה(ט"ו:)הראשונים השוחט הלכתא מנהרדעא, דימי רב "אמר
הר"ן וכתב ובישול. מליחה בלי חי לאכול הוא, פירושו באומצא". לבריא מותר בשבת

ד'.) דף דהא(שם שרי מליחה בלא אפילו הדחה לאחר חי דבשר שמעינן "ומהא
למלוח. אסור בשבת שהרי למימר ליכא ובמליחה באומצא, לבריא דמותר הכא אמרינן
כל האברים דדם אמרינן, קא מליחה בלא באומצא, דשרי הכא אמרינן כי ודאי אלא

בשאלתות ז"ל משבחא אחא רב כתב וכן שרי, פירש ס"ח)שלא סי' ".(ויקרא

ïëåבתוספות ונסבין)הוא ד"ה י"ד., המשנה(שם דברי בשבת(שם)על "השוחט
בו באכילה מותר שלרבנן התוספות וכתבו כשרה". שחיטתו וכו' הכפורים וביום
חי. בעודו באומצא מליחה בלא לאכלו מותר מ"מ למלחו, יכול שלא אע"ג ביום,

בכריתות כדאמרינן באברים הנבלע בדם לאו דיש דפירש(כ"א:)ואע"ג היכי מילי הני ,
חולין בגמרא כדמוכח מותר פירש שלא זמן כל אבל כבד(קי"א.)לחוץ. אוכלים שהיו
הרא"ש כתב וכן בחלא. ליה דחלטי דמו נפלט שלא י"ט)עד סי' פ"א ועוד(שם

משנה והמגיד ו':ט')ראשונים. המפר(מ"א מן שיש לןכתב מדאבעיא שדקדקו שים
שובר(קי"ג.)בחולין דבלא משמע באומצא, ממנו לאכול מותר אי מפרקתה השובר

סק"ב}. ס"ז סי' {מטה"ש חי. בשר דהיינו באומצא, ממנה לאכול מותר

ìòå.מותר נצרר, ולא פירש "שלא האברים שדם וב' א' סע' ס"ז בסי' השו"ע פסק כן
מהחוטין בו יהא שלא ובלבד מליחה, בלא בהדחה חי בשר לאכול מותר לפיכך

בהם". שדם
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ïðáøãî øåñà

åçìîù íãå åìùáù íã

óñåðáאופנים ישנם לאו, או כרת משום דם האיסור שבהם לעיל שכתבנו למקרים
מן אסור אם הראשונים נחלקו שבשלו, בדם מדרבנן. איסור רק בהם ששייך

חולין במשנה דאיתא מדרבנן. או לא(ק"ט.)התורה דמו; את ומוציא קורעו "הלב,
רש"י וכתב עליו". עובר אינו הלב)קרעו, בכרת,(ד"ה להיות עליו עובר "שאינו

כריתות כרת(כ"ב.)ובמסכת חייב בבהמה אבל כזית, בדמו שאין עוף בלב לה מוקים
וכן כרת. חייב שבשלו דם שאפ' היא רש"י דעת הרי בשולו". לאחר קרעו לא אם

הרי"ף פירש(ל"ט.)דעת וכן כרת, חייב בהמה בלב דדם דכריתות הגמרא נמי מדהביא
סק"א)הפלתי ס"ט הרמב"ם(סי' בדעת מוכח וכן רי"ף. ט':ו')בדעת הרדב"ז(מ"א ,

קצ"ט) סי' פוסקים(ח"א ועוד סק"ה), ס"ז סי' בד"ת .(מובאים

íðîàדכתבו בכרת, שבשלו דדם רש"י מש"כ על חולקים הלב)התוספות ד"ה (שם
רבה בהקומץ אמרינן דבהדיא כן, לומר אפשר כ"א.)"ואי דדם(מנחות

בפרק לה דמוקי והא כתבו] דכריתות הא [ולתרץ אכלו. אם עליו עובר אינו שבשלו
שחיטא כ"ב.)דם עליו(כריתות עובר דאינו מתניתין קתני ענין דבכל משום עוף, בלב

הרשב"א דעת וכן מבושל". בין חי ע"ובין סי' בטור מובא ע"ט:, דף הקצר (תוה"ב
ואם) הרשב"א וכתב ד"ה שם ובב"י ו', סע' לסוף השייך קכ"א, דף שכתבסוף

הרבה מלח בו נתן ואפילו ועשה עבר שאם לי "יראה הצלי תחת כלי נתינת לענין
תורה דבר אסור ואינו הוא שבשלו דדם דאורייתא אסור דם כאן שאין לפי מותר

כ"א.) הר"ן(מנחות דעת וכן מ"ב.)". הרא"ה(חולין ע"ח.), דף ש"ג ,(ב"ג
ירוחם כ"ה)רבינו אות ח"ה והריטב"א(נט"ו קי"א.), אסור(חולין שבשלו שדם

מדרבנן. רק

ïëåס"ט בסי' הב"י וכתב)דעת ד"ה סוף ע"ג סקי"ט)וד"מ(דף לענין(שם דכתבו
שבשלו שדם כיון תומו לפי במסיח עליו לסמוך שיש שהדיח, שאמר משמש גוי

ס"ט בסי' פסקו וכן מדרבנן. רק שדם(סקע"ו)והש"ך(סקכ"ג)הט"זאסור בהדיא
הפר"ח כתבו וכן מדרבנן. רק אסור סק"א)שבשלו ס"ט פוסקים(סי' (מובאיםועוד

סק"ה) ס"ז סי' אסורבד"ת אינו שבשלו דם והאחרונים, הראשונים רוב מסקנת פי ועל .
הפמ"ג דכתב במליחה גם אלא כן, הדין בבישול רק ולא מדרבנן. (פתיחהאלא

וראוי) ד"ה ט"ב ס"א דף דרבנן.למליחה דהוי במלחו ה"ה דרבנן שבשלו דם דלמ"ד
א'}. אות למליחה פתיחה מעה"ש, {ע"פ
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éðù éìë àìå ïåùàø éìë

àäבכלי אפילו או האש, שעל ראשון בכלי היינו מדרבנן, אסור שבשלו דם דאמרינן
מחומו מתבשל לתוכו הנופל ודם בו, סולדת שהיד כל האש על שאינו ראשון
אינו בו, סולדת שהיד אפילו שני, לכלי שנפל דם אבל מדרבנן. אלא אסור ואינו
הרשב"א דעת והוא מבשל, שני שכלי למ"ד ואפילו התורה. מן באיסורו ונשאר מתבשל

ק"ה סי' בטור ב')שמובא לסע' השייך ל"ו, לענין(דף מילי הני ב', סע' שם והשו"ע
מפמ"ג מוכח וכן ממש. לבשל לא אבל ומבליע, ט"במפליט ס"א דף למליחה (פתיחה

והנה) ספקד"ה ראשון בכלי דאילו ראשון, מכלי גרע שני כלי זה לפי "והנה דכתב
דאמר מאן אף שני וכלי להקל. שבשלו] דם [דהיינו דרבנן דספק שרי בעין דם נפל

כירה פרק דהאלפס משנה כדמוכח מבשל לא ומבליע, מ"ב.)מפליט וכדברירנא(שבת
ס"ח בסימן סק"ט)לעיל דינו(מש"ז אין שני [שבכלי דאורייתא ספיקא הוה כן אם

ג'}. אות למליחה פתיחה מעה"ש, {ע"פ שבשלו]". כדם

äçéìîå ìåùéá úìéçú

ãåòבישול בתחילת דינו מה דרבנן, שאסור מלחו או שבשלו דם בדין לבאר יש
הפמ"ג דהביא וראיתי)ומליחה. ד"ה שם למליחה בית(פתיחה השו"ת דעת

קע"א)יעקב בישול(סי' בתחילת דרבנן, הוי מלחו או שבשלו שדם לסוברים שאף
תורה. דבר הוי ומליחה

ìáàהפמ"ג ולי)כתב ד"ה בישול(שם ע"י פליטה שכל היא משה הדרכי שדעת
ס"ח סי' משה הדרכי שכתב ממה וראיתו דרבנן. הוי מיד מליחה (סק"י)או

דאף נאמנת. שני, בכלי או ראשון בכלי אי ידעינן ולא תרנגולת מלגה שפחה דאם
דרבנן, איסור רק שהוא שכתב וכיון דרבנן. איסור אלא אינו ראשון בכלי עבדה אי
הש"ך דעת שכן שם הפמ"ג כתב ועוד כך. הוא בישול בתחילת שאף משמע

סקל"ד) סובר(שם ואי תומו, לפי מסיח מהני לא למה לתרץ טרח דינא דבהאי
בישול בתחילת שמיירי לתרץ ליה הוה דאורייתא, הוי ומליחה בישול שתחילת

תומו. לפי מסיח מהני לא ובדאורייתא

î"îåהפמ"ג אמנם)כתב ד"ה לדחותן(שם ואין מקום להם יש יעקב הבית שדברי
רשב"א בחידושי שכתוב כיון יד, קי"א.)כלאחר בתחילת(חולין הנסחט שדם

הבית במשמרת וגם תורה, דבר הוה ע"ח:)בישול דף ש"ג חומו(ב"ג דבתחילת כתב
הפמ"ג סיים כן ועל תורה. דבר הוה בישול והנה)קודם ד"ה סוף ס"ב דף "ועדיין(ריש

פתיחה מעה"ש, {ע"פ להקל". הולכין ספיקותיו בכל לא גם תלמוד, צריך הדבר
ז'}. אות למליחה
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åùáëù íã

ïåéëכבישה ע"י היוצא דם דין מה לעיין יש מדרבנן, רק אסור ומלחו שבשלו שדם
כמבושל אינו או דרבנן ואסור זה לענין כמבושל הוה כבוש אי לעת, מעת בצונן

הפמ"ג כתב ובזה דאורייתא. באיסורו ואיכא)ונשאר ד"ה ט"א ס"ב דף למליחה (פתיחה
דרבנן. או תורה דבר הוה אי בצונן לעת מעת כבישה ידי על היוצא דם לעיוני, "ואיכא
רש"י שכתב כמו כרותח, ממליח אלא למדו לא דרבנן שמלחו דדם לזה שהביאני ומה

שבישלו)במנחות דם ד"ה כ"א., לגמרי.(דף כמבושל דהוה כבוש שכן כל כן ואם .
דהוה שני לכלי ודמי לחוד ומבליע מפליט רק מבשל, אין כבוש דודאי דילמא או

ק"ה בסימן ואי"ה וכדכתיבנא. סק"א)דאורייתא דהוה(מש"ז העליתי ושם זה, אבאר
שמלחו". לדם דמי ולא תורה דבר

íðîà'ע בסי' הארוך(סק"ד)החוו"ד או"ה בשם כ')כתב דין ו' היוצא(כלל "בדם
להקרבה ראוי דאינו מטעם מדרבנן הוא מים תערובות ע"י ואפילו כבוש ע"י

להקרבה". בראוי רק אסור אינו בדםודם כבוש בספק "ולכן זה ע"פ החוו"ד וסיים
ק"ה בסי' החוו"ד כתב וכן מותר". מותר(סק"ה)ג"כ כבוש ספק הוה ג"כ "ובדם

והחכ"א מדרבנן". רק הוא ג"כ בדם ד')דכבוש סע' נ"ח שספק(כלל זה לפי פסק
מדרבנן. אסור כבוש שדם סומך הוא וא"כ להתיר, מקום יש מרובה הפסד במקום כבוש

ח'}. אות למליחה פתיחה מעה"ש, {ע"פ

ãáëä øùáá òåìáä íã

åðáúëאו כרת משום אסור הכבד בסמפונות דם אם ראשונים מחלוקת שיש לעיל
שייך לא הכבד, בבשר הבלוע בדם אמנם כנוס. דם דהוי משום וזה לאו, רק
רמב"ם דעת מדרבנן. אלא אסור אינו או בלאו אסור הוא אם דעות יש ובזה כרת.

ו':ד') דם(מ"א עם הכבד דם מנה שהוא כיון מדאורייתא אסור הכבד שדם היא
הר"ן דעת וכן התורה. מן דאסור דסובר אלמא בלאו, אלא בכרת שאינו האברים

ל"ט:) התורה.(חולין מן דהוי

íðîàואכתי)הפמ"ג ד"ה ט"א ס"ב דף למליחה אסור(פתיחה הכבד שדם כתב
חולין מהגמרא וראיתו לרב(ק"ט:)מדרבנן נחמן רב אשת ילתא שאמרה

כבד. לנו התיר דם לנו אסר כמותו, אחר דבר התירה תורה שאסרה מה כל הלא נחמן,
רש"יופ הכבד)ירש שיצא(ד"ה שדם משמע הרי לו. יש דם וטעם קרוש דם כולו שכבד

שע"ד הג"ה דעת וכן מדרבנן. אלא אסור ואינו התורה מן מותר סק"ט)מהכבד ה' ,(סי'
י"ב)או"ה דין ט"ז רש"ל(כלל שו"ת פ"ד), י')תו"ח,(סי' דין כ"ד ע"ג(כלל סי' וש"ך ,

אפרים(סקי"ט) שערי והשו"ת פ"ח). בסמפונות(סי' הכנוס שדם מצדד
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אסור הכבד בבשר הבלוע דם אבל אברים, משאר שבא כיון התורה מן אסור הכבד
ט'}. אות למליחה פתיחה מעה"ש, {ע"פ מדרבנן. רק

íéôñåð íéðéã

éãî,שרצים דם שהם נוספים דברים כמה של הדם דין מה אזכיר דם, בדיני דברי
ביצים. ודם אדם, דם וחגבים, דגים דם

íéöøù íã

àúéàכריתות תאכלו"(כ':-כ"א:)בגמרא לא דם "וכל רבנן תנו תמציתו, (ויקראוזה
עוףז':כ"ו) מה ולבהמה", "לעוף לומר תלמוד שרצים. דם אפילו אני שומע ,

בהם שאין שרצים דם אוציא חמורה, וטומאה קלה טומאה בהן שיש מיוחדים ובהמה
משום עליהם לוקה אלא דם, משום שרצים על חייבים אין זה ולפי ע"כ. חמורה, טומאה

הרמב"ם פסק וכן בלבד. שרץ ו':א')אוכל עליו(מ"א חייבים אין ורמשים שקצים שדם
שקצים}. דם ד"ה סק"א סוף ס"ו סי' מטה"ש {ע"פ כבשרם. דמם אלא דם משום

íéáâçå íéâã íã

àúéàבכריתות אני(שם)נמי שומע תאכלו", לא דם "וכל רבנן תנו תמציתו, וזה
ובהמה עוף מה ולבהמה", "לעוף לומר תלמוד וחגבים. דגים דם אפילו
איסור בו שיש כל אף שחיטה, לאחר והיתר שחיטה לפני איסור בהם שיש מיוחדין

היתר שכולו וחגבים דגים דם אוציא שחיטה(כ"א.)והיתר, טעונין ,(כ"א:)שאינן
סע' ס"ו סי' השו"ע פסק וכן ולבהמה. לעוף דומים הוו דלא מותר דמן אף לכן ע"כ.
סק"ד}. שם {מטה"ש טהורים. וחגבים מדגים דהיינו מותר, וחגבים דגים שדם א'

î"îåבכריתות דאיתא כמו עין מראית משום וחגבים דגים דם אסרו (כ"א:)רבנן
והרואה בהמה בדם דמיחלף [רש"י: אסור [בכלי], שכינסו דגים דם רב, "אמר

מיתיבי דם]. לאכול מותר ב':י"ב)אומר ואפילו(תוספתא מותר חגבים דם דגים דם
[רש"י: קשקשים ביה דאית מתניתא, ההיא תניא כי הגמרא] [ומסיקה וכו'. לכתחילה
אסור, רב קאמר כי ועוף]. חיה בהמה בדם לאיחלופי אתי דלא לכתחילה מותר לכן

הר"ן וכ"כ קשקשים". ביה ל"ט.)דלית פ"ט.)ורשב"א(חולין דף ש"ה ב"ג .(תוה"ב
בכלי קבצו אם מותר, שהוא פי על אף דגים "דם ט' סע' שם המחבר פסק כן ועל
מותר". קשקשים בו שיש כגון מדגים שהוא ניכר אם לפיכך עין. מראית משום אסור

סקי"ג}. שם מטה"ש {ע"פ



éðåéò¯˙È‰Â ¯ÂÒÈ‡–‡ ÔÂÈÚäòã‡È

ä"äåדם שהוא ניכר שיהיה כדי עמו חגבים שיניח ע"י מותר טהורים חגבים דם
לאכלו כדי הדם עם וחגבים קשקשים להניח לכתחילה אף ומותר חגבים.

וע"ו) סקע"ה פ"ה(מעה"ש בסי' והט"ז לאכול(סק"א). שלא שנוהגים שעכשיו כתב
שאי לפי חגב ששמו בידוע אפילו חגב שדמםשום ה"ה בשמותיהם, בקיאים אנו ן

החיים הכף אבל לאכול. סק"ו)אסור שאוכלים(שם בספרד יש מקומות שהרבה כתב
אותם שאוכלים בתימן המנהג וכן ר"ל)אותם, אות שם יהיה(פאה"ש אלו ובמקומות .

להיכר. חגבים לידו יניח אם חגבים דם לאכול מותר

íãà íã

àúéàתלמוד(שם)בכריתות אדם, דם אפילו אני שומע וכו', רבנן תנו תמציתו, וזה
חמורה וטומאה קלה טומאה בהם שיש מיוחדין ובהמה עוף מה וכו', לומר
ע"כ. קלה, טומאה בו ואין חמורה טומאה בו שיש אדם דם אוציא וכו', שיש כל אף

בגמרא כ"א:)ואמרינן אין(סוף פרוש מצות אפילו שתיים מהלכי דם ששת רב "אמר
בעלמא]". פרישה מצות משום אפילו ממנו לפרוש מצווה דאינו [רש"י: בו

ïëåהלבוש י')כתב סע' דגים(עט"ז דם כמו התורה מן אסור אינו ג"כ אדם "דם :
אדם דם הא משמע ולבהמה', 'לעוף דם גבי מדכתיב וכו' ליה וילפינן וחגבים

פירש בדלא דהיינו ביאר הוא אך כ"ב.)מותר". אסור(כריתות שפירש אדם דם אבל ,
ברמב"ם הוא וכן מרדות. מכות עליו ומכין סופרים ו':ב')מדברי אמרו(מ"א ועוד .

בכריתות וניכר(ס'.)תובכתובו(כ"א:)חז"ל שנשכו כגון לחם, ככר גבי שעל שדם
דמיחלף כשפירש, מדרבנן אסור שהדם משום וזה ואוכלו לדם גוררו השינים, דם בו
ואינו ובולעו מוצצו השינים שבין דם אבל אוכל. בהמה שדם לומר ויבואו בהמה בדם

אסור. שפירש אדם שדם ומכאן דם. שאוכל רואה דאין חושש

ìòåמראית משום אסור ממנו פירש אם אדם, "דם י' סע' ס"ו סי' המחבר פסק זה פי
אבל לגרדו, צריך הככר, גבי על משיניו דם ויצא בשיניו הככר נשך אם לפיכך עין.
מחובר, עדיין וגם רואה שאין כיון זה מוצצו, שיניו שבין שדם והא מוצצו". השינים שבין
למצוץ אבל הדם. ולבלוע למוצצו שלא לכתחילה ליזהר יש דם מטפטף אצבעו אם אבל
סק"פ}. ומעה"ש סקי"ד, מטה"ש {ע"פ מותר. עושים שהמוהלים כמו לחוץ ולפלוט

íéöéá íã

àúéàתלמוד(שם)בכריתות ביצים. דם אפילו אני שומע וכו', רבנן תנו תמציתו, וזה
ביצים דם אוציא וכו', בשר מין שהן מיוחדין ובהמה עוף מה וכו', לומר

חולין ובגמרא ע"כ. בשר, מין דם,(ס"ד:)שאינו קורט עליה שנמצא "ביצה איתא
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התוספות והקשו השאר". את ואוכל הדם את והוא)זורק ד"ה בברייתא(שם "מדקתני
דכי משמע היתר', שכולו חגבים דם יצא בשר מין שאינן ביצים דם 'יצא בכריתות
בחולין כתוב אמאי תוהים והם ביצים", דם נמי ה"ה וכו' ודגים חגבים דם דשרי היכי

הדם. את לזרוק

åáúëåנוצר שהאפרוח אע"פ דשרי דאורייתא בדין מיירי בכריתות א] תירוצים: ב'
וחולין כלל, בשר עדיין כאן שאין בשר מין הוה לא מיהא שהשתא כיון משם
הא ב] ממנו. באה שהביצה עוף דם אטו גזירה ביצים בדם דהחמירו בדרבנן מיירי
במקום אלא האפרוח, ריקום מקום שהוא בקשר דם כשאין היינו כריתות במסכת דשרי

מייר בחולין אבל בשר. מין נחשב ולא נוצר האפרוח אין דם שמאותו בנמצאאחר, י
תירוץ ולפי ממנו. נוצר שהאפרוח כיון בשר מין דנחשב התורה מן ואסור הקשר על
מדרבנן. רק אבל הביצה, בשאר ובין הריקום במקום בין אסור ביצים דם כל הראשון,
אפילו איסור אין הביצה ובשאר התורה, מן אסור הריקום במקום דם השני, תירוץ ולפי

סק"ה}. שם מטה"ש {ע"פ מדרבנן.

áúëåס"ו בסי' מ"ז)הב"י הרשב"א(דף פ"ט.)שדעת דף ש"ה ב"ג והטור(תוה"ב
אם ביצים "דם דכתב ב' סע' ס"ו סי' בשו"ע המחבר דעת וכן השני. כתירוץ
שם כתבו הביצה בשאר דם לגבי אמנם עליו". חייבים האפרוח מרוקם שהוא ידוע
הט"ז והסביר הראשון. כתירוץ וזה אסרוהו, חכמים עליו, חייבים שאין שאע"פ

סק"א) הערוה"ש(שם וכ"כ התירוצים, שני של חומרא תפסו והמחבר שהטור
י"ב) בחלבון(סע' דם נמצא שאם ג' בסע' המחבר פסק כן ועל בריקום). שלא (דהיינו

בחלמון נמצא אם אבל השאר. את ואוכל הדם את הריקום)זורק מקום כל(שהוא
סק"ה}. שם מטה"ש {ע"פ אסורה. הביצה

íìåà'ג בסע' וכתב טפי מחמיר בחלבון)הרמ"א אף דם האוסרים פי (על
בין מחלקין ואין דם, בה שיש ביצה כל לאסור אלו במדינות המנהג "נתפשט

לחלבון". חלמון

ìëåלה דסופו ותרנגולת מתרנגול שנולדו בביצים הנמצא מדם מיירי אפרוח.הנ"ל יות
בקרקע, חימום ע"י פירוש דארעא, מספנא אלא מזכר שאינם ידוע אם אבל
אסור עצמו הדם אבל בריקום, דם נמצא אפילו מותרת עצמה שהביצה ז' בסע' מבואר

וס"ה}. ס"ד, סק"ט, שם {מעה"ש לריקום. חוץ נמצא אפילו מדרבנן
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àé ïåéò

,äæä ïîæá äìéìá íéîã íéàåø íàä øåàéá
.ïéãä äðúùðù ì"é íòè äæéàîå

àúéàהמעונן(כ':)בנדה ביום בדיק יוסף ברבי ישמעאל רבי הנר, לאור בדיק "רבי
חמה בין אלא אותן בודקין אין וכולן שמואל בר אמי רב אמר עמודי. ביני
העמודים, "בין רש''י: ופירש ידו". ובצל בחמה אבוה, בר רבה אמר נחמן רב לצל.
הדם על חמה כנגד ידו נותן ידו, ובצל האי. כולי נהורא דליכא ואע"ג דגרסי היכא

לא. או הנר לאור בלילה דם רואים אם אמוראים שנחלקו ומכאן ומיצל".

êàבמגילה איתא הלא הנר, לאור בלילה בדק רבי איך דדוד(י"ד.)קשה מעשה
טמא אם [רש"י: בלילה דם מראין וכי לה אמר לו. והראתה דם "נטלה ואביגיל
קשה ועוד הוא]". באשה הטמאים דמים מה' אם מראיתֹו להבחין צריך הלא טהור? ְִַאו

דלא(י"ז.)מנדה משום [רש"י: מגונה זה הרי הנר לאור מטתו הבודק וכו' "ת"ש
לשבח אותן ומזכירין דברים ג' עושין היו המלך מונבז בית ושל ת"ש שפיר]. מיבדיק

קצ"ו בסי' הב"י וכתב ביום". מטותיהם בודקין כתב)וכו', ד"ה קס"ו שפירש(דף
דףהרשב"א ש"ה ב"ז הקצר ביתכ"ה:)(תוה"ב של שכן לבדיקה יפה היום "אור

הגמרות שמשני ומאחר לשבח". אותן ומזכירין ביום אלא מטותיהן בודקין אין מונבז
רבי? סמך מה על הנר, לאור בלילה מראות בודקים שאין משמע הנ"ל

áúëåס"ט)האשכול סי' נדה בלילה,(הל' דם לראות רצה לא דוד למה ליישב
מגילה והגמרא בלילה, בדק דרבי הנר לאור בלילה דם רואים הגמרא "מדין
נר]". לו היה [ולא אתמר הכוכבים באור ההוא בלילה] רואים שאין משמע [ששם

לנדה יעב"ץ הגהות שהיו(כ':)וגם מיירי ודוד דאביגיל שהמעשה ותירץ בזה הרגיש
בסתר" יורדת "והיא שנאמר נר להם היה ולא בדרך, כ"ה)הולכים א' וכן(שמואל .

הערוה"ש י"ב)כתב סע' קפ"ח וע"כ(סי' הנר לאור ולא הלבנה לאור היה שהמעשה
נדה הגמרא וגם לראות. רצה לא אסרה(י"ז.)דוד דלא ליישב אפשר מונבז דבית

אלא מוזכר לא ביום, הבודק וכן מגונה. דמיקרי אלא הדין מעיקר בלילה לבדוק
תוספות כתבו וכן בלילה. בדיקה מהני בדיעבד אבל אימא)לשבח, ד"ה "ולכן(שם

ולב"ה ותשמיש, תשמיש כל על עדים ב' צריכה ב"ש דאמרו דאע"ג לשבח, מזכירין
בלילה לעיין רוצה דאם מודו מ"מ למחר, בהו ומעיינא הלילה כל עדים בב' דיה

בידה". הרשות הנר לאור
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êàבגמרא דמובא מהמעשה לרבי קשה כ':)עדיין הנר",(שם לאור בדיק ד"רבי הא לפני
הוה, טהור ודאי אמר וכו'. וטיהר ביום וראה וטימא, בלילה דם ראה "רבי שם דאיתא

לנר והערוך הלילה. בדיקת על סמך שלא משמע שפיר". אתחזי דלא הוא (שםובלילה
בלילה?כ':) כתמים לראות "מהו בירושלמי שמובא כפי המעשה גירסת ע"פ יותר הקשה

דברי המה גדולים אמר וטיהר. ראה לצפרא. שובקתיה אמר וטימא. בלילה ראה רבי
דם רואים שאין לחכמים רבי דמודה משמע בלילה". כתמים רואים אין שאמרו חכמים
הנר"? לאור בדיק "רבי כך אחר הגמרא פשט איך קשה כן ואם הנר. לאור אפילו בלילה,
המראה לשינוי גרם הלילה שלא הבין שרבי שאחרי הגמ', המשך ע"פ מתרץ לנר והערוך
המעשה בהמשך מוכח וכן לילה. בדיקת על סמך שוב מעצמו, השתנה שהמראה אלא
[רש"י: ואזיל מפכח דקא הוא ומפכח הוא טמא האי אמר אשתני דהדר דחזא "כיון בבבלי
שדיהה". הוא הוא שטעיתי, הוא אני "ולא איתא ובירושלמי עוברת]". אדמומיתו מראה

éëøáäåו')יוסף אות קפ"ח דברי(סי' על לעבור בלילה דם ראה רבי איך מקשה
דווקא דהיינו וסבר בלילה רואים דאין קיבל שרבי שאפשר ומתרץ חכמים,
וטיהר, בבוקר כשראה אמנם רבנן. ומודו חזי שפיר הנר לאור אבל הכוכבים, לאור
אך הנר. לאור אפילו סתם, בלילה רואים אין שאמרו חכמים דברי גדולים כמה אמר
דאמרו דהא הראשונה לסברתו הדר טעה, ושלא ומשתנה הולך שהמראה כשהבחין
דם שרואים מודים הנר לאור אבל נר, בלא דווקא הוא בלילה רואים שאין חכמים

מגילה על עיניים פתח בספרו החיד"א תירץ וכן .(י"ד.)בלילה.

àöåéäשחזר דרבי כבעובדא הנר לאור בלילה דמים שרואים הוא כה עד מדברינו
לאור בדיק "רבי לדינא אח"כ הגמרא וכדפשט בלילה, שפסק מה על וסמך
והא נר. לו היה ולא בדרך שהיה מיירי בלילה" דם מראין "וכי דוד דאמר והא הנר".
דם רואים הדין מעיקר אבל לשבח אלא אינו ביום" מיטותיהם "בודקין מונבז דבית

שם. התוספות שכתבו כמו הנר, לאור בלילה

íðîàהרמב"ם כן. הראשונים שאר דעת שאין ה':י"ב)נראה בודקין(אי"ב "אין כתב
עומד והוא הדם על בידו צל ועושה ובחמה. לבנה מטלית גבי על אלא הדם
צריך המראות, מן במראה לו נסתפק ואם וכו'. שהיא כמות עינו שיראה כדי בחמה
שצריך בהדיא מביא הרמב"ם הרי מראות". לשאר או הקזה לדם או לדיו ולערוך להקיף

הראב"ד שמשיג ואע"פ דווקא. ביום העד נסתפק)לבדוק ואם בזה(ד"ה שכתב מה "כל
אינו טמא", אדמומית מראה כל אלא טוהר דם עכשיו לנו שאין למעשה הלכה בו אין
שכתב מה על דווקא שמשיג אפשר אלא חמה. בבדיקת תחילה מש"כ על שמשיג מוכח

" מהד"ה שמשמע כמו הקפה, בענין ÂÎÂ'אח"כ ˜Ù˙Ò� Ì‡Âוכוונתו להקיף. בענין שקאי "
אבל מטמאין. לאדום הנוטה כל אלא לטהרו, ע"מ המראה להקיף אין שהאידנא לומר

ביום. אלא רואים שאין לרמב"ם מודה שהראב"ד אפשר מראות ראית ְִַלענין
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íàåכהני פוסק שהוא צ"ל הדין, מעיקר בלילה דם רואים שאין הרמב"ם דעת אכן
במגילה המעשה יפרשו והם ביום. אלא בדקו שלא רבי על החולקים אמוראי
אותן שמזכירין מונבז דבית והא הנר. לאור אפילו בלילה דם לראות רצה לא שדוד
וגם הדין. משורת שעשו משום אלא עצמם, על שהחמירו משום למימר לאו לשבח
עביד. קא איסור אלא דווקא, לאו הוא מגונה" זה הרי הנר לאור מיטתו ד"הבודק הא
תחילת על אבל הקפה, לענין דבריו בהמשך אלא הרמב"ם על השיג לא הראב"ד ואם

בלילה. דם רואים שאין היא הראב"ד דעת גם א"כ השיג, לא דבריו

ìëåקצ"ו בסי' הב"י והסביר בטור. מוזכרים אינם האלו כתב)הדינים ד"ה קס"ו (דף
כוונתו] יוסבר [לקמיה הרמב"ם הזכירוהו לא כלל, מעכב יום] [בדיקת שאינו "ולפי
ולשון הדין; משורת לפנים - "שבח" לשון דייק שהב"י לומר ואפשר ז"ל". ורבינו
שכתב מה קשה אך מעכב. לא עשה אם אבל לכתחילה אינו הנר לאור לבדוק - "מגונה"

ביום.שג העד בדיקת דבעינן מוכח הרמב"ם מלשון והלא זה, דין השמיט הרמב"ם ם
שליט"א וינר יהונתן ר' הרה"ג בהלכה",ותירץ הצבעים לבדיקת מלאכותית ("תאורה

תשנ"ו) שנת שלמה עטרת בספר אומודפס הרי"ף להיות וצריך בב"י ט"ס נפל "אולי
ביום". העד בדיקת של זה דין הזכירו שהם מצאתי דלא הרמב"ם, במקום הרא"ש

ïéãåביום העד דבדיקת עצמו הב"י דכתב מהטעם לכאורה בשו"ע, מובא אינו נמי זה
קפ"ח סי' התוה"ש אמנם מעכב. הטור(סק"א)אינו העתיק "לא בזה כתב

ולעשות בלילה דם רואין אם דהיינו נדה, דם לראות עצמו החכם ינהג כיצד והמחבר
אי"ב, מהלכות ה' פרק הרמב"ם כתב וכן היד כל פרק בסוף כמבואר הדם על בידו צל
כי היטב ודקדוק עיון צריך אין וזה וירוק לבן מראה אלא טהור אינו דלדידן משום
או לטהרה כדי לראות יוכל החכם שירצה ענין בכל לכן זה. כל להבחין יכול בקל
דדברי דאפשר לעיל כדהעלנו לא [וזה שם עיין בהשגות הראב"ד כתב וכן לטמאה,
חדשה סברא התוה"ש העלה זה ולפי לקמן]". עיין בהקפה, דווקא מיירי אלו הראב"ד
כל מטמאים אנו הכי בלאו כי בזה"ז נוגע אינה בלילה דם רואים אם שהמחלוקת
ובאמת, הנר. לאור בלילה אפילו להבחין ניתן וזה השאר, ומטהרים לאדמומית הנוטה
דכתב בלילה", דמים מראין "וכי במגילה דוד דברי על ברש"י מרומז התוה"ש סברת
שאם משמע ומכאן באשה". הטמאים דמים מה' מראיתֹו אם להבחין צריך "הלא ְִַרשי
היד דייק וכן בלילה. לראות מותר הזה, בזמן כגון לדם, דם בין להבחין צריך אין

קפ"ד)שאול התוה"ש.(סי' סברת לסייע ברש"י

ô"òàåלמה בירור צריך זה, דין השמיט הטור למה להסביר יכול התוה"ש שסברת
דהלא המחבר. בדעת כן כתב דמדינאהתוה"ש בזה אחר טעם כתב הב"י

שכתב מה על השיג שהראב"ד דסתם קשה ועוד מעכב. אינו ביום העד בדיקת ַָדגמרא
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ואדרבה, פנים. בשני הראב"ד דברי לפרש אפשר הלא בחמה, העד לבדוק הרמב"ם
בדיקת על ולא הקפה על לחלוק שדעתו ההשגה, של מהד"ה נראה לעיל, שכתבנו כמו
דם עכשיו לנו "אין הרמב"ם על לחלוק הראב"ד שכתב הטעם וגם כנ"ל. ביום, העד
להקיף אין טעמא שמהאי לומר שכוונתו משמע טמא" אדמומית מראה כל אלא טהור
בחמה, העד בבדיקת דמיירי לפרש אפשר כי אם טמא. לאדום הנוטה שכל משום בזה"ז
הנוטה שכל משום בזה"ז ביום העד לבדוק בעינן לא טעמא שמהאי לומר וכוונתו

בלילה. גם להבחין ניתן לאדום

è"ñäåקפ"ח משום(סק"א)סי' זה כל השמיטו "והפוסקים התוה"ש בשם מביא
משום ולבן, ירוק מראה אלא מטהרינן ולא דמים במראות בקיאין אין דאנן
בסי' ושם מזה". ק"צ בסימן מ"ש ועיין וכו' זמן ובכל מקום בכל לראות שריא הכי

לעיל)ק"צ ד"ה צ"ז דף סקצ"ג סיוע(סוף התוה"ש שהביא מה על מקשה הוא
שבדיקת מודה אבל בהקפה אלא הרמב"ם על חולק אינו שהראב"ד וכתב מהראב"ד
בזמן כלל הזכירו שלא הפוסקים מסתימת "מ"מ מסיים הס"ט ואעפ"כ יום. צריך עד
בלילה. גם מראות רואים שבזה"ז יעקב" המנחת כדברי מוכח הכתם, בדיקת זמן הזה
צריכה נקיים ז' של שהבדיקה ד' סע' קצ"ו בסי' הרמ"א מדברי להקשות מוסיף הוא אך
לבדוק יש הזה בזמן דאף מבואר ומשם הנר. לאור ולא היום לאור להיות לכתחילה
נקיים, ז' שתוך בבדיקה אלא החמירו דלא "י"ל מתרץ והוא לכתחילה. היום לאור
לראות מותר לס"ט א"כ בלילה". אף לראות רשאי דאז טהורה בחזקת כשהיא משא"כ

ביום. לכתחילה תהיה ז"נ של עד בדיקת אך בזה"ז, הנר לאור בלילה דמים

íðîàרמונים סק"ג)הפרדס ש"ח קפ"ח בא(סי' אם "לפ"ז הס"ט דברי על כתב
ראיתי ולא לכתחילה, ביום לראות צריך ז"נ הסופרת באשה שאלה איזה

בב אלא לכתחילה החמיר לא דהרמ"א נראה לכן בזה. מסורה,נזהרין דלכל אשה דיקת
היום". אור עד יניחנה בהמראה יסתפק אם לעצמו, יראה והחכם חכם. בראית ְִַולא
לכתחילה, בלילה דמים לראות יכול חכם רמ"א, בדברי רמונים הפרדס יישוב ולפי

סופר יד בשו"ת כתוב וכן ז"נ. בדיקת של כ"ט)ואפילו דרואים(סי' התשב"ץ בשם
טהרה גידולי ספר שבסוף כשו"ת לא שזה כותב סופר והיד הנר. לאור בלילה דם

כ"ח) שיסמוך(סי' חכם לשום שמענו לא מעולם למעשה אבל להלכה, "דכ"ז שפירש
לסמוך יכול דכתם אפשר מקום, בכל יום. ראית לנו תספיק והלוואי לילה, ראית ְְִִַַעל
דם טיפים ימצא אם לחשוש אין דבזה ובהירה טובה ראיה לו שיש יודע אם ְִָבלילה
להלכה העולה היא העולה תורת "זאת סופר היד ומסיים כגריס". בהוא דלית כיון
לאור בלילה כתמים לראות המורה ראש על יעלה לא מורא הדחק דבשעת למעשה,
המתירים לאלו סופר והיד התשב"ץ דעת לצרף יש לכן עלעקטער". לאור וכש"כ הנר

בלילה. דמים לראות
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äîå,דווקא כתמים בראית אלא להקל שאין טהרה גידולי ספר שבסוף בשו"ת ְִַשכתב
נדה הגמרא מלשון סמך להביא לכאורה בלילה(כ':)אפשר דם ראה "רבי

דם בראית אלא רבי על רבנן חלקו לא וא"כ וטיהר". ביום ראה עד)וטימא, (דהיינו ְִַ
מגילה בגמרא וכן מודו. כתם ראית אבל משמע(י"ד.)בלילה, בלילה", דם מראין "כי ְִַ

"חכמים הירושלמי דמלשון אינו, זה אך רואים. כן כתמים אבל רואים דלא הוא שדם
רואים אין נראהÌÈÓ˙Îשאמרו וכן לכתם. עד בדיקת בין לחלק דאין מבואר בלילה",

במע ג' הל' דסנהדרין פ"ב הירושלמי רואיםמגירסת "וכי לה שאמר ואביגיל דוד שה
ÌÈÓ˙Îהכוונה אלא דווקא, לאו הוא "כתמים" דלשון לדחות יש ואולי בלילה".

דוכתי. בכמה כדאיתא עד לבדיקת

ìëîåבלילה דם רואים שאין הנ"ל כהשו"ת הסוברים אחרים פוסקים מצאנו מקום
האשכול דעת היא כן כל, ראשית בזמה"ז. מובאאפילו ס"ט, סי' נדה (הל'

שאפילולעיל) משמע בלילה". דם לראות נהוג ולא דם מראות ענינו חשכו "ואנן
יוסף הברכי וגם יראה. לא החכם ואפילו בלילה, דם רואים לא "אע"ג(שם)בזה"ז כתב

דסברי אמוראי דאיכא כיון המעונן, ביום יוסי בר' ישמעאל ור' הנר, לאור בדק דרבי
דפלוגתא ידעי דאמוראי אמרינן זה ובכגון כידוע. נקטינן הכי בחמה, אלא בודקין דאין
דהרי ותו כאמוראי. נקטינן בדידן ואנן רבי. על דפליגי אתנאי וסומכין היא, דתנאי

בלילה'". כתמים רואים אין שאמרו חכמים דברי גדולים 'כמה בירושלמי אמרי

éëøáäåדודאי" בלילה, דם דרואים כרבי שפסקו ואחרים התשב"ץ על תמה יוסף
עליה, דפליגי דאמוראי חזינן וכי דתנאי במילי וידעי בקיאי האמוראים
התוה"ש תירוץ מקבל יוסף שהברכי ואע"פ הרמב"ם". פסק וכן וכו'. כוותייהו נקטינן
שראוי מסיים הוא רבה, הבחנה בעי לא דבזה"ז משום זה דין הפוסקים הביאו שלא
וגם בזה. נזהר שהיה בכת"י קדוש באחד ראה וכן בלילה, דמים לראות שלא להחמיר

ט"ז)הערוה"ש סע' קפ"ח שכמה(סי' ביום, דווקא לראות נכון עתה גם "ובודאי כתב
ההכרח במקום אך בלילה. להמראה ביום המראה דומה דאינו בחוש ראיתי פעמים

רואות". שעיניו כמו ולהורות בלילה לראות יכול

íåëéñ

í"áîøìספר שבסוף השו"ת דעת נראה וכן הדין, מעיקר בלילה דמים לראות אין
בהשג הראב"ד ודעת טהרה. שאינוגידולי נראה יותר אך מוכרעת, אינה ות

האשכול ספר דעת וגם יוסף. וברכי הס"ט שכתבו כמו זה בענין הרמב"ם על משיג
לראות התירו לא והערוה"ש יוסף הברכי וגם בזה"ז. בלילה דמים לראות שאין נראה
מתוספות אמנם ביום. דווקא לראות ונכון ראוי שלדעתם ובדיעבד, בדוחק אלא בלילה
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בזה"ז קפידא שאין משמע מרש"י וגם הדין. מעיקר בלילה דם לראות שמותר נראה
זמן בין ומחלק להתיר, התוה"ש דעת וכן שאול. יד ההגהות שדייק כפי ביום, לראות
בנקל להבחין אפשר וזה לאדום, הנוטה מראה כל מטמאים שאנו זמנינו ובין הש"ס
ביום, העד לראות לכתחילה להחמיר כתב שהרמ"א ואע"פ הנר. לאור בלילה אפילו
אלא מחמיר הרמ"א שאין כתב רמונים הפרדס ואילו בז"נ. אלא זה שאין הס"ט כתב
יד והשו"ת התשב"ץ דעת וכן לכתחילה. בלילה דם לראות יכול חכם אבל להדיוט,

חשמל. אור ידי על בזה"ז בפרט להקל שכתבו סופר,

ïëìåשלנו ואור גדולה, הבחנה להבחין צריכים אנו אין שלמעשה שבזמנינו נראה
יש להקל, פסקו כבר ואחרונים ראשונים וכמה הנר, מאור יותר הרבה מאיר

הפוסקים גדולי כתבו כי אם בלילה. דם לראות דעתם על שבה"ללסמוך שי' (עיין
ה') אות צ"ג דף קפ"ח דידועסי' מכשול. לגרום יכולים שלנו אור סוגי שדווקא

מנורת ומאידך, טמא. למראה קצת להטות למראה גורמת המצויה הצהובה שהמנורה
צהובה במנורה דאם כתבו לכן טהור. למראה להטות למראה גורמת הלבנה הפלורסנט
נראה המראה פלורסנט במנורת ואם להתיר. דעתו על לסמוך יש טהור, נראה המראה
יום, לאור למחר עד העד לבדוק להניח יש ספק של במקרה אבל לטמאות. יש טמא,

ידו. ובצל
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ו':ג',ד') (מ"א
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b(סק"א) שם מטה"ש

b"שמונה בן בה ומצא הבהמה את "השוחט (ע"ד.) חולין

bור"י רשב"ל במחלוקת (ע"ד:) שם

bד"ה) שם רשב"א ה'), (סי' שם רא"ש כ"ה.), (דף שם רי"ף
ו דמו), כ"ה.)ולענין (דף שם ר"ן

b(ומוציא ד"ה (ע"ד., שם רש"י

bברשב"א (מובא העיטור בעל שם), בר"ן (מובא רמב"ן
ס"ו) סי' (ריש והטור שם),

b(סק"ג) שם מטה"ש

íéàîè íã

bמדם הנאה הנודר בענין (סק"א) ס"ד סי' ט"ז

bבענין (סק"ד) ס"ד סי' הש"ך ע"פ סק"ב) (שפ"ד שם פמ"ג
אחד לדבר חשוד

bחולה לענין (סק"ב) שם רע"א חידושי

bדם בענין (סקט"ו) פ"ז סי' ש"ך ע"פ (סק"ג) קדושים דעת
שבישלו

b(סק"ב) שם מטה"ש

äùòú àì

íéøáàä íã

b(:כ"א) כריתות

b"לאוין חמישה רבא "אמר (ד':) כריתות

b(י"ב:כ"ד (י"ב:ט"ז; דברים י"ז:י"ד), ז':כ"ו; (ג':י"ז; ויקרא

b('א (סע' ס"ז סי' ערוה"ש

b(סק"א) ס"ז סי' מטה"ש

ùøéôù íã

b'א סע' ס"ז סי' שו"ע

äú÷øôî øáåùä

b'ג סע' שם שו"ע

b(סקט"ו-כ"ב) שם מעה"ש

b(שם) רמ"א
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õîåç åà äëî é"ò øøöðù íã

b'ד סע' שם שו"ע

bרמ"א בדעת (סק"ח) וש"ך (סק"ב) ט"ז

b(סקל"ג-ל"ט) שם מעה"ש

b'ה סע' שם שו"ע

b(סקמ"ג-מ"ח) שם מעה"ש

íã ;ìéìù íã ;ãáëäå äàéøä ,áìä ììçá íã
ò ,íéèåçøåòå úåîö

b"אבא רבי "אמר (צ"ג.) חולין

bשם רש"י

b('א (סע' ס"ז סי' ערוה"ש

bד"ה (סק"א ס"ו וסי' ודווקא), ד"ה (סק"ב ס"ז סי' מטה"ש
ואילו)

b(סק"א) ע"א סי' פרישה

b('וט (סק"א וש"ך (סק"א) ט"ז

b(ועיין ד"ה סק"א (מש"ז פמ"ג

b(סק"ז) כ"ג סי' ט"ז

b(י"ד דין ט"ו כלל למנחה (סולת מנח"י

bמדם ולא הנפש מדם הפר', מדם 'ולקח "ת"ר (מ"ח.) יומא
העור"

b(סק"ז הט"ז (על כ"ג סי' מהרש"א גליון

bע"ה סי' שו"ע

b(י"א (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

øúåî

ùøéô àìù íéøáà íã

b"מנהרדעא דימי רב "אמר (ט"ו:) חולין

b(.'ד (דף שם ר"ן

b(ונסבין ד"ה (י"ד., שם תוספות

b(:כ"א) כריתות

b(.קי"א) חולין גמרא

b(י"ט סי' (פ"א שם רא"ש
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b('ו':ט (מ"א מ"מ
b(.קי"ג) חולין
b(סק"ב) ס"ז סי' מטה"ש
b'וב א' סע' ס"ז סי' שו"ע

ïðáøãî øåñà

åçìîù íãå åìùáù íã

bו קורעו "הלב (ק"ט.) דמו"חולין את מוציא

b(הלב (ד"ה שם רש"י

b(.ל"ט) רי"ף

bרי"ף בדעת (סק"א) ס"ט סי' פלתי

bועוד קצ"ט), סי' (ח"א רדב"ז ט':ו'), (מ"א רמב"ם
סק"ה) ס"ז (סי' בד"ת מובאים פוסקים;

b(הלב (ד"ה שם תוספות

bע"ו סי' בטור מובא ע"ט:), דף הקצר (תוה"ב רשב"א
וכתב (ד"ה שם ובב"י ו') סע' לסוף השייך קכ"א, דף (סוף

ואם) הרשב"א
bירוחם רבינו ע"ח.), דף ש"ג (ב"ג רא"ה (מ"ב.), חולין ר"ן

(קי"א.) חולין וריטב"א כ"ה), אות ח"ה (נט"ו
b(סקי"ט) שם וד"מ וכתב) ד"ה סוף ע"ג (דף ס"ט סי' ב"י

b(סקע"ו) וש"ך (סקכ"ג) ט"ז ס"ט, סי' שו"ע

b(סק"א) ס"ט סי' פר"ח

b(סק"ה) ס"ז סי' ד"ת

b(וראוי ד"ה ט"ב ס"א דף למליחה (פתיחה פמ"ג

b('א (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

éðù éìë àìå ïåùàø éìë

bושו"ע ב') לסע' השייך ל"ו, (דף ק"ה סי' בטור רשב"א
ב' סע' שם

b(והנה ד"ה ט"ב ס"א דף למליחה (פתיחה פמ"ג

b('ג (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

äçéìîå ìåùéá úìéçú

bבית שו"ת בשם וראיתי) ד"ה שם למליחה (פתיחה פמ"ג
קע"א) (סי' יעקב
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bהד"מ על ולי) (ד"ה שם פמ"ג

b(סק"י) ס"ח סי' ד"מ

bיעקב הבית בדברי אמנם וד"ה (סקל"ד), הש"ך על פמ"ג

b(.קי"א) חולין הרשב"א חידושי

b(:ע"ח דף ש"ג (ב"ג הבית משמרת

b(והנה ד"ה סוף ס"ב דף (ריש שם פמ"ג

b('ז (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

åùáëù íã

b(ואיכא ד"ה ט"א ס"ב דף למליחה (פתיחה פמ"ג
b(שבישלו דם ד"ה כ"א., (דף מנחות רש"י

bמאו"ה (סק"ד) ע' סי' חוו"ד

b(סק"ה) ק"ה סי' חוו"ד

b('ד סע' נ"ח (כלל חכ"א

b('ח (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

ãáëä øùáá òåìáä íã

b('ו':ד (מ"א רמב"ם
b(:ל"ט) חולין ר"ן

b(ואכתי ד"ה ט"א ס"ב דף למליחה (פתיחה פמ"ג

b(הכבד (ד"ה שם ורש"י ילתא", ליה "אמרה (ק"ט:) חולין

b(סק"ט ה' (סי' שע"ד הג"ה

bתו"ח פ"ד), (סי' רש"ל שו"ת י"ב), דין ט"ז (כלל או"ה
(סקי"ט) ע"ג סי' וש"ך י'), דין כ"ד (כלל

b(פ"ח (סי' אפרים שערי שו"ת

b('ט (אות למליחה פתיחה מעה"ש,

íéôñåð íéðéã

íéöøù íã

b"'תאכלו לא דם 'וכל רבנן "תנו (כ':-כ"א:) כריתות

b('ו':א (מ"א רמב"ם

b(שקצים דם ד"ה סק"א (סוף ס"ו סי' מטה"ש
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íéáâçå íéâã íã

b"תאכלו לא דם וכל רבנן "תנו (שם) כריתות

b'א סע' ס"ו סי' שו"ע

b(סק"ד) שם מטה"ש

bור דגים" דם רב, "אמר (כ"א:) שםכריתות ש"י

b(.פ"ט דף ש"ה ב"ג (תוה"ב ורשב"א (ל"ט.) חולין ר"ן

b'ט סע' שם שו"ע

b(וע"ו (סקע"ה, מעה"ש (סקי"ג), שם מטה"ש

b(סק"א) פ"ה סי' ט"ז

b(סק"ו) שם החיים כף

b(ר"ל (אות שם פאה"ש

íãà íã

b"רבנן "תנו (שם) כריתות
b(פרוש מצוות (ד"ה ורש"י ששת", רב "אמר כ"א:) (סוף כריתות
b('י סע' (עט"ז לבוש
b('ו':ב (מ"א רמב"ם
b(.'ס) כתובות (כ"א:), כריתות
b'י סע' ס"ו סי' שו"ע
b(סק"פ) מעה"ש (סקי"ד), מטה"ש

íéöéá íã

b"רבנן "תנו (שם) כריתות

b"דם קורט עליה שנמצא "ביצה (ס"ד:) חולין

b(והוא (ד"ה שם תוספות

b(סק"ה) שם מטה"ש

bב"ג (תוה"ב רשב"א בדעת מ"ז) (דף ס"ו סי' וב"י טור
פ"ט.) דף ש"ה

b'ב סע' ס"ו סי' שו"ע

b(סק"א) שם ט"ז

b(י"ב (סע' ערוה"ש

b'ג סע' שו"ע

b(סק"ה) שם מטה"ש

b'ג סע' שם רמ"א

b(וס"ה ס"ד, (סק"ט, שם מעה"ש



  

  
  

  ספר

  עיוני דעה
  

  גחלק 
  
  

  לְמַעֵייןמקורות 
  

  נדה
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àé ïåéò

,äæä ïîæá äìéìá íéîã íéàåø íàä øåàéá
.ïéãä äðúùðù ì"é íòè äæéàîå

bשם ורש"י הנר", לאור בדיק "רבי (כ':) נדה

b"לו והראתה דם "נטלה ואביגיל דדוד מעשה (י"ד.) מגילה

b"הנר לאור מטתו הבודק וכו' "ת"ש (י"ז.) נדה

bתוה"ב) רשב"א בשם כתב) ד"ה קס"ו (דף קצ"ו סי' ב"י
כ"ה:) דף ש"ה ב"ז הקצר

b(ס"ט סי' נדה (הלכות אשכול

b(:'כ) נדה יעב"ץ הגהות

b(י"ב (סע' קפ"ח סי' ערוה"ש

b(אימא ד"ה (י"ז., נדה תוספות

b"וטימא בלילה דם ראה "רבי (כ':) נדה

b(:'כ) נדה לנר ערוך

b('ו (אות קפ"ח סי' יוסף ברכי

b(.י"ד) מגילה על עיניים פתח בס' חיד"א

b(ה':י"ב (אי"ב רמב"ם

b(נסתפק ואם (ד"ה שם הראב"ד השגות

bהטורב"י על כתב) ד"ה קס"ו (דף קצ"ו סי'

b(סק"א) קפ"ח סי' תוה"ש

b(קפ"ד (סי' שאול יד

b(לעיל ד"ה צ"ז דף (סקצ"ג ק"צ וסי' (סק"א), קפ"ח סי' ס"ט

b'ד סע' קצ"ו סי' רמ"א

b(סק"ג (ש"ח קצ"ח סי' רמונים פרדס

bכשו"ת ולא התשב"ץ בשם כ"ט) (סי' סופר יד שו"ת
כ"ח) (סי' טהרה גידולי ס' שבסוף

bבזה"ז בלילה מראות רואים שאין וברכ"י אשכול
b(ט"ז (סע' קפ"ח סי' ערוה"ש
b('ה אות צ"ג (דף קפ"ח סי' שבה"ל שי'
b(סקנ"ג) קפ"ד סי' בדה"ש

bמלאכותית "תאורה שליט"א, וינר יהונתן ר' הרה"ג
תשנ"ו שנת שלמה עטרת בספר בהלכה", הצבעים לבדיקת
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ìåãâä ïåàâä ïçáî
âøáãìåâ äéîçð ïîìæ 'øà"èéìù

øúéäå øåñéà

äçéìî

וגם1. התורה מן מותר איזה לאו, עובר איזה על כרת, חייבים דם איזה על

מדרבנן? אסור ואיזה מדרבנן,

הנ2. ומה ראשונה להדחה הטעמים בדיעבד,"מה לכתחילה, ההלכה מה ביניהם? מ

מרובה? ובהפסד

ומה3. הדין? מה מבפנים, נמלח שלא שלם ועוף אחד, מצד רק שנמלחה חתיכה

הצד? באותו ונמלחה אחד בצד ראשונה הדחה שהודחה בחתיכה הדין

ואח4. שהודח תקנה?"בשר לו יש האם מליחה, בלא נטחן כ

מותר5. האם רותח? עוד נחשב והאם אחרונה, הדחה הדיח לא אם הדין מה

דרש מעשה ומהו פעמיים, מלח באותו י?"למלוח

לבשלו6. מותר האם לצלי? מותר האם מליחה, בלא ימים שלושה ששהה בשר

הצלי? אחר כבד לבשל מותר והאם הצלי? אחר

מעל7. ונכבש נמלח שלא שני?"בשר בכלי כשהושם דינו ומה התורה? מן אסור האם ע,

למקום?8. ממקום בפירש הדין ומה אסור, למה מנוקב שאינו בכלי שנמלח בשר

סובר9. מה מליחה? מועילה מה לאו ואם הדם, כל את מוציאה מליחה האם

ם?"הרמב

דגים?10. עם בשר למלוח ואסור בשר, עם בשר למלוח מותר למה

דינו?11. מה מים, עם מעורב ציר

עצם?12. דרך עובר מלח האם

דינו?13. מה מנוקב, שאינו בכלי שנמלח כבד

.14" ציור אחדבאיזה מצד לכונמלח אסור ע?""

הבשר15. כשנמלח הדין ומה נמלח? שלא בבשר הממולא שנמלח, בעוף הדין מה

העוף? ולא
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áìçá øùá

אסורים16. מהם אילו בחלב, בשר לענין - ונבילה טמאה, עוף, חיה, בהמה, בשר

בהנאה? ואילו בבישול, אילו באכילה,

מותר?17. האם בהיתר, איסור עצמות בישלו ואם בחלב? עצמות לבשל מותר האם

עכו18. גבינות לעשות"למה מותר והאם בהנאה? ומותרות באכילה אסורות ם

כשרה? קיבת בעור גבינה

שומר?19. כשיעמיד חלב עליו שיש שולחן על בשר לאכול מותר האם

אחרת?20. לסעודה נחשב מה אחת, בסעודה וחלב בשר לאכול אסור

חנ21. אומרים דרבנן?"האם בחלב בבשר נ

אוכל,22. שבלע לאוכל הגעלה יש והאם בחלב? שנתבשל עוף לבטל מותר האם

חלב? שבלע ולעוף

לקלפו?23. אפשר כשאי הדין מה קליפה, שצריך במקום

בה24. שנתבשל בשר של קדירה החלב? דין מה מרתיחתו, ונח לחלב שנפל בשר

החלב? את להתיר קפילא טעימת מועילה האם חלב,

רוטב?25. בלא לחתיכה מחתיכה יוצא בלוע שאין למדו מהיכן

הדין?26. מה לרוטב, חוץ שמקצתה בשר חתיכת על שנפלה חלב טיפת

הנ27. כיסוי?"בציור של הטעם ומה החתיכה? דין מה הקדירה, כיסו אם ל,

נבילה?28. מהן אחת נעשית האם איזו, על ידוע ואין בשר חתיכת על שנפל חלב

ואח29. מים והוסיפו יודעין בלא לבשר חלב הדין?"נפל מה הדבר, נודע כ

חנ30. התורה?"האם מן הוא איסורים בשאר נ

חנ31. אומרים אין אופן הרמ"באיזה לדעת איסורים בשאר א?"נ

להתיר?32. ס' פעמים ס' צריך אופן באיזה

מרובה?33. והפסד שבת ערב של ההיתרים במרן נמצא היכן

הדין?34. מה בשר, של קרה בקדירה ונגע האש שעל מקדירה שגלש חלב

הכלי35. דין ומה האש, על העומד מיחם של מברז אותו שמלאו כלי דין מה

המיחם? מתוך מים בו כששאבו

בחלב?36. להגעילה אפשר האם בשר, של קדירה
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בחלב?37. להגעילה אפשר האם חזיר, בשר של קדירה

ס'?38. פעמיים צריך האם פעמים, ב' שתחבה כף

אחד?39. בס' מתבטל האם ונפל, וחזר והוציאוהו לקדירה שנפל איסור בשר

מתבטלים?40. בכמה בחלב, ובישלם מבשר הבלועים בצלים

חילוקים41. שלושה חריף?מה לאינו חריף דבר בין

úåáåøòú

השו42. סובר ""מה כעיקרע, מדרבנן?טעם או מדאורייתא הוא "

עכו43. שיטעם עדיף, תומו?"מה לפי לא או תומו לפי ם

הנבילה44. כנגד כשר רוב ויש כשר בשר לקדירת ונפל נמלח, שלא נבילה בשר

הדין? מה ס', בו יש אם וספק

ע45. יתקלקל כשהמאכל מים להוסיף צריך האם דינו? מה לתבשיל, שנפל י"חלב ֵ

צינון?

חו46. מתבטלת?"ערלת בכמה ל,

בכמה47. מינם, לאינו שנפלו שמן תרומת כזית וחצי יין תרומת כזית חצי

בכמה מינם, לאינו שנפלו נבילה בשר וכזית כשר בשר כזית מתבטלים?

מתבטלים?

להיתר?48. מצטרפת הקדירה והאם להיתר, מצטרפות איסור של עצמות האם

לבטלו49. להתיר יש איסור באיזה לכתחילה? דרבנן איסור מבטלים האם

ומ מתירים?"לכתחילה, לו שיש דבר שהוא מפני אסור מ

לכתחילה?50. מבטלים האם בחלב, שנתבשל עוף בשר

מה51. האם במועט, לעתים בו להשתמש ודרכו משהו איסור בו שנבלע כלי

גזירה או לכתחילה, איסור מבטלים שאין מפני הוא בשפע בו לבשל שאסור

טעם? נתינת לידי יבא שמא

.52" והאם בריה, מקרי תולעים האם בריה? הגדרת זבוחמהי שאינו בריה?איסור מקרי "

ולמה?53. לבטלו ס' צריך האם בקדירה, שנימוח הנשה גיד

בשלוש?54. או בשתיים חזקה, הויא פעמים בכמה

הראויה55. לחתיכה נחשבת האם באיסור, או בחלב שנתבשלה בשר חתיכת

להתכבד?
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בטל?56. האם מחלב, ניקרה שלא ירך כגון לגוים רק להתכבד הראוי ֵאיסור

לים57. נפלה ואם השאר? דין מה להתכבד, הראויות מהחתיכות אחת נחתכה אם

הדין? מה

אם58. ספק עליה שיש ביצה בטל? לא מתירים לו שיש שדבר טעמים שני מה

ביו מותרת?"נולדה האם ט,

לו59. שיש לדבר נחשבים מהם אילו - חדש של מקמח ולחם חדש, בפסח, חמץ

מתירים?

ש60. למדו לפגם"מהיכן טעם הרשנותן סובר מה מותר? והר"ב" ומה"א בזה, ן

ביניהם?"הנ מ

לפגם?61. טעם כשנותן מותר בפסח חמץ האם

מותר62. האם להוציאן, אפשר אי אבל שניכרות קטנות לחתיכות שנחתך איסור

בששים?

ברוב?63. בטלים האם המאוסים, דברים

דינו?64. מה כבוש, ספק

לכחוש?65. שמן בין ההבדל מה

.66" אמרו ענין לכליםלאיזה מליחה ?"אין

דבוק?67. משום אוסרים דרבנן באיסור והאם דבוק, איסור של הטעם מה

אחד?68. בתנור זה אחר זה וחלב בשר לאפות מותר האם

ע69. ושל היתר של בהם?"בשמים להריח מותר האם שנתערבו, ז

ואח70. בחלב שנתבשלה להתכבד ראויה שאינה בשר באחרות"חתיכת נתערבה כ

ע להכירה שאפשר כיון או בטילה, האם ביבש, בטילה?"יבש אינה טעימה י

הדין?71. מה מהן, לאחת דרבנן איסור ונפל היתר של קדירות שתי

תקלה72. ואיזו אותו? מעבירין האם טריפה, שהוא כשר בשר על שאמר שוחט

שלו? מהשקר לצאת יכולה
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ìåãâä ïåàâä ïçáî
âøáãìåâ äéîçð ïîìæ 'øà"èéìù

äãð úåëìä

הרמב1. דעת מה דינן? ומה גדולה, זבה ומהי נדה בשעת"מהי הרואה באשה ם

דינה? ומה הוסת

המקור2. והיכן וסת, נעשה ראיות בכמה דרבנן? או דאורייתא הם וסתות האם

פעמים? כמה שקרה מקרה על שסומכים בתורה

או3. שוגגת, למזידה, נחשבת האם וסתה, בשעת תשמיש מחמת שראתה אשה

אנוסה?

הכוכבים?4. בצאת או החמה, בשקיעת תלויה הוסת עונת האם

לוסתה?5. לחשוש צריכה האם הוסת, את המפסיקים כדורים שלקחה אשה

לוקה?6. עצמה היא ואימתי נדה, משום לוקה בעלה אימתי

והאם7. בגלוי, לו מותרת האם נדה, שהיא או אחותו שהיא אשתו על שאמר אדם

חדרים? בחדרי לו מותרת

צריכה8. היא פעמים כמה תשמיש? ואחר תשמיש לפני בדיקה צריכה אשה האם

זמנים יש האם תשמיש? מחמת רואה אינה עצמה את להחזיק כדי לבדוק

לכך? בדיקות תועלנה שלא מסוימים

לאחר9. המכה את קיבלה אם מקום? באותו מכה לה שיש אשה של הדין מה

כשהיא המכה את קיבלה אם דינה מה להטהר? יכולה היא האם שנטמאת,

ואח ואת"טהורה בוסתה? ראתה תטהר?"כ היאך שאסורה, ל

ג10. שראתה אשה התורה? מן מותרת האם מ', לאחר מ' מתוך ששופעת פ"אשה

בימי תשמיש טוהר?מחמת ימי שיעברו לאחר מותרת האם טוהר,

י11. טעם ומאיזה הזה, בזמן בלילה דמים רואים הדין?"האם שנשתנה ל

אכילה?12. מחמת ווסת הקפיצות, וסת הגוף, וסת הפלגה, וסת החודש, וסת מהו

בה?13. אסורה וסת לה שאין אשה והאם בינונית, עונה מהי

בינונית?14. העונה יום שלפני ללילה לחשוש צריכה האם

חוששת?15. אימתי ראתה, ולא ל' יום גם ועבר ראתה ולא הוסת עבר אם
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צריכה16. היא האם התורה? מן אסורה היא האם בבדיקה, דם שראתה אשה

פעמים ג' ראתה אם הדין מה קבוע? שאינו וסת משום יום לאותו לחשוש

בבדיקה?

מותרת?17. האם רגליים, מי הטלת לאחר מכגריס פחות כתם שראתה אשה

התורה?18. מן נקיים שבעה סותרת האם הרגשה, בלא שראתה אשה

הראב19. דעת ומה פולטת, דין והרי"מה ף?"ד

הדין20. ומה ימים? ה' להמתין צריכה האם מיד, הטבילה אחר שראתה אשה

וחזרה אני טמאה אמרה אם ומה וראתה? חומרא מחמת טמאה כשהיתה

נפש? בעל ובעלה אני, טהורה ואמרה

בלילה?21. לביתה ולחזור יום מבעוד בשביעי לטבול יכולה אשה האם

ביום?22. שטבלה לאחר בשביעי טמא ספק מראה שראתה אשה של הדין מה

לה23. עלתה האם שטבלה, לפני רגליה רחצה ולא יחפה ללכת הרגילה אשה

האם רגליה, נקיון על מקפדת אינה אבל בנעליים ללכת רגילה ואם הטבילה?

חוצץ? הלכלוך

כדי24. שמקפדת מאחר או התורה, מן טהורה האם מקפדת, ואינה ברובה חציצה

אבל צפורן נטלה שלא אשה של הדין מה התורה? מן טמאה מדרבנן, שתטהר

מקפדת? אינה

מדרבנן?25. או מדאורייתא טמאה היא האם וטבלה, בפיה שערה שנתנה אשה

חוצצות?26. כינים האם

חוצץ?27. האם להסירו, ניתן ולא בחוזקה שמודבק לכלוך

בדבר?28. יש עצה ואיזו להחמיר, יש האם הטבילה? לה עלתה האם שטבלה, שוטה
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