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ʣʥʠʮ ʡʥʨ ʤʰʤʥ 'ʱʬ ʷ"ʹʲ
ʥ"ʱʹʺ ʩʸʹʺ ʤ"ʫ

ʠʺʫʬʤ ʩʰʤ ʬʲ ʣʡʫʰ ʸʴʱ ʠ"ʨʩʬʹ ʤ"ʮʸʤʥʮ ʶ"ʤʢʤ ʸ"ʥʮ ʢ"ʸʣʤ ʭʣʥʷ ʠʡʥʤ ʯʤ
ʺ"ʫʲʮ ʬʹ ʤʸʥʺʡ ʥʮʲʨ ʩʸʴ .ʤʸʤʨ ʺʥʫʬʤʥ ʺʥʡʥʸʲʺ ,ʧ"ʡʡ ,ʤʧʩʬʮ :ʠʺʸʥʡʢ
,ʠ"ʨʩʬʹ ʯʮʬʥʠ ʯʩʮʩʰʡ ʥʤʩʮʸʩ ʸ"ʤʥʮ ʹ"ʥʩ ʠʺʩʩʸʥʠʡ ʱʩʸʢʥ ʯʣʷʹ ʠʸʩʷʩ ʠʸʡʢ ʩʠʤ
ʺʥʫʬʤʤ ʯʰʹʬ ʺʬʲʥʺʬ ʥʩʤʩʹ ʭʩʸʡʣ ʩʮʥʫʩʱ ʺʥʬʲʤʬ ʩʫʦ ʤʹʴʰʬ ʩʫʦʣ ʥʢʮ ʸʹʠ
.ʬ"ʦʸʣʫ ʤʴʡ ʭʩʣʣʥʧʮ ʭʺʥʩʤʬ
ʥʷʩʴʩ ʤʸʥʺ ʩʡʡʥʧʥ ʧʬʶʩ ʥʣʩʡ 'ʤ ʵʴʧ ʩʫ ʠ"ʨʩʬʹ ʸ"ʥʮ ʺʫʸʡ ʺʠ ʺʠʦʡ ʥʬ ʩʰʸʱʥʮʥ
ʺʥʦʧʬ 'ʤ ʺʩʡʡ ʥʺʡʹʥ .ʠʥʡʺ ʥʩʬʲ ʭʩʡʸ ʺʫʸʡʥ ,ʭʤʩʰʴʬ ʭʹ ʸʹʠ ʡʥʨʤʮ ʺʬʲʥʺ
,ʠ"ʨʩʬʹ ʸ"ʥʮ ʺʣʥʷʴʡ ʧ"ʥʫ .ʠ"ʨʹʥʠʬ 'ʤ ʭʲʥʰʡ

ʯʤʫʤ ʯʩʮʩʰʡ ʣʥʣ
ʠ"ʨʩʬʹ ʸ"ʥʮ ʬʹ ʤʠʸʥʤ ʺʩʡʡ
ʠ"ʡʡʥʺ ʭʩʬʹʥʸʩ ʷ"ʤʲʴ
ʣ"ʱʡ
ʥ"ʱʹʺ ʯʥʹʧʸʮ ʧ"ʸ

ʱ"ʨʫʡ ʤ"ʮʫʹ ʠʡʩʥ ,ʯʠʫ ʹʩ ʤʡʸ ʤʥʶʮʥ ʬ"ʰʤ ʭʩʡʥʹʧʤ ʭʩʸʡʣ ʠʰʮʩʩʷʥ ʠʰʸʹʠ
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ʤ"ʱʹʺ ʯʥʩʱ ʢ"ʫ

ʣʥʣʩʲʥ ʤʫʸʡ ʡʺʫʮ
ʧʮʹ ʸʥʠ ʺʡʩʹʩ ʹʠʸ ʺʠʮ
ʭʩʮʩʩʷʮ ʥʰʧʰʠ ,ʺʥʶʥʴʺʡ ʥʰʩʧʠ ʸʥʡʲ ʭʩʸʥʮʥ ʭʩʢʩʤʰʮ ʸʩʹʫʤʬ ʥʰʺʡʩʹʩ ʺʩʰʫʺʮ ʷʬʧʫ
ʤʫʩʮʱ ʬʡʷʬ ʩʣʫ ʯʧʡʤʬ ʭʩʸʥʲʩʹʤ ʩʴʺʺʹʮ ʺʠ ʭʩʰʴʮʥ ,ʤʲʣ ʤʸʥʩ ʪʥʸʲ ʯʧʬʥʹʡ ʭʩʸʥʲʩʹ
.ʬʥʣʢʤ ʩʰʡʸʤ ʯʩʣʤ ʺʩʡ ʸʡʧ ,ʠ"ʨʩʬʹ ʢʸʡʣʬʥʢ ʤʩʮʧʰ ʯʮʬʦ ʡʸʤ ʯʥʠʢʤ ʬʶʠ
ʭʫʧ ʣʩʮʬʺ ʩʣʩ ʬʲ ʺʥʸʡʥʧʡ ʥʰʫʥʤʹ ʬ"ʰʤ ʺʥʬʠʹʬ ʺʥʡʥʹʺʤ ʩʣʩ ʬʲ ʤʡʸʤ ʥʸʦʲʰ ʥʰʣʩʮʬʺ
,ʠ"ʨʩʬʹ ʢʸʡʣʬʥʢ ʰ"ʦʸʢʤ ʬʹ ʥʣʥʣʩʲʡ .ʠ"ʨʩʬʹ ʯʮʬʥʠ ʯʩʮʩʰʡ ʥʤʩʮʸʩ ʡʸʤ ʠʥʤ ʩʸʤ ʢʬʴʥʮ
ʡʺʫʹ ʤʮ ʭʩʩʷʺʩʹ ʩʣʫ ,ʡʧʸʤ ʸʥʡʩʶʤ ʺʬʲʥʺʬ ʸʴʱʡ ʥʺʣʥʡʲ ʺʠ ʸʥʠʬ ʠʩʶʥʤʬ ʨʩʬʧʤ
ʩʸʷʩʲ ʬʫ ʨʲʮʫ ʥʬ ʸʸʡʺʩ ʭʤʡ ʣʮʥʬʤʹ" ʥʬʹ ʤʮʫʱʤ ʡʺʫʮʡ ʠ"ʨʩʬʹ ʢʸʡʣʬʥʢ ʰ"ʦʸʢʤ
."ʲ"ʥʹʤ ʩʹʸʴʮ ʬʫ ʬʹ ʳʷʩʤʡ ʤʣʰ ʺʥʫʬʤʥ ʸʺʩʤʥ ʸʥʱʩʠʡʹ ʺʥʫʬʤ
ʥʰʩʬʠ ʸʦʧʥ ʭʩʡʥʹʧ ʭʩʬʬʥʫʡ ʥʣʥʮʩʬ ʪʩʹʮʤʹ ʥʰʺʡʩʹʩ ʩʣʩʮʬʺ ʩʸʩʧʡʮ ʤʩʤ ʯʮʬʥʠ ʡʸʤ
ʥʰʩʬʠ ʺʥʲʩʢʮʤ ʤʴʷʹʤʥ ʤʫʬʤʡ ʺʥʬʠʹ ʬʲ ʤʰʥʲ ʠʥʤ ʤʦ ʣʩʷʴʺʬ ʳʱʥʰʡ .ʸʥʲʩʹ ʣʩʢʮ ʺʥʩʤʬ
.ʺʩʰʸʣʥʮʤ ʺʸʥʹʷʺʤ ʪʸʣ
ʤʸʥʺʤ ʺʶʡʸʤʡ ʥʩʺʥʬʥʲʴ ʸʠʹʡʥ ʤʦ ʸʴʱʡ ʭʩʡʸʤ ʩʥʫʩʦʡ ʤʧʬʶʤʡ ʥʺʥʠ ʪʸʡʬ ʩʬ ʢʰʥʲʥ ʺʥʫʦ
.ʭʩʩʮʹʡʹ ʥʰʩʡʠʬ ʺʥʡʡʬ ʡʥʸʩʷʥ
,ʤʸʥʺʤ ʺʫʸʡʡ
ʪʡʰʩʥ ʬʣʰʮ ʡʸʤ
ʤʡʩʹʩʤ ʹʠʸ

ʤ"ʱʹʺ ʭʩʸʶʮʤ ʯʩʡ

ʤʫʸʡ ʡʺʫʮ
,ʤʣʰʥ ʺʥʡʥʸʲʺ ,ʧ"ʡʡ ,ʤʧʩʬʮ ʺʥʫʬʤ ʬʲ ʤʴʩ ʨʥʷʩʬ ʩʰʴʬ ʠʡʥʤʹʫ ʩʺʰʤʰʥ ʩʺʧʮʹ ʣʠʮ
.ʠ"ʨʩʬʹ ʯʮʬʥʠ ʯʩʮʩʰʡ ʥʤʩʮʸʩ ʸ"ʸʤʥʮ ʡ"ʥʧ ʡʥʹʧʤ ʪʸʡʠʤ ʸʡʩʧʹ
ʭʩʷʱʥʴʤ ʩʸʴʱʮ ʥʩʬʫ ʩʠʹʥʰʥ ʲ"ʥʹʤʮ ʺʥʶʥʧʰʥ ʺʥʡʸ ʺʥʫʬʤ ʨʷʩʬʥ ʳʱʠʹ ʤʮ ʭʥʬʡ ʸʶʥʠ
.ʭʩʡʸʤ ʩʥʫʩʦʥ ʺʬʲʥʺʬ ʣ"ʥʨʨʡ ʬʫʹʤʥ ʤʰʥʡʺʡ ʸʣʥʱʮ ,ʭʩʰʥʸʧʠʥ ʭʩʰʥʹʠʸ
ʤʸʥʺʤ ʺʥʬʲʮʡ ʺʥʬʲʬ ʪʩʹʮʤʬ ʤʫʦʩʹ ʠʺʩʩʸʥʠʬ ʥʬʩʧʥ ʥʧʥʫ ʸʹʩʩ ʠʡʨ ʠʬʲʴʬ ʠʰʩʮʠʥ
.ʸ"ʩʫʠ ʤʧʬʶʤʥ ʺʥʫʸʡ ʲʴʹʥ ʺʧʰ ʪʥʺʮ ʭʩʡʸʤ ʺʠ ʺʥʫʦʬʥ ,ʭʩʸʷʩ ʭʩʸʥʡʩʧ ʣʥʲ ʬ"ʥʤʬ
ʺʠʩʡ ʩ"ʲ ʭʩʡʥʨ ʭʩʣʲʥʮʬʥ ʤʧʮʹʥ ʯʥʹʹʬ ʤʧʰʠʥ ʯʥʢʩʮ ʥʬʠ ʭʩʮʩ ʥʫʴʤʺʩʹ ʺ"ʩʹʤ ʸʥʦʲʩ
.ʠ"ʡʡ ʷʣʶʤ ʬʠʥʢ
,ʤʩʬʮʲʥ ʤʸʥʺʤ ʣʥʡʫʬ ʧ"ʤʲʡʥ

ʸʰʩʥ .ʹ ʯʺʰʥʤʩ ʡʸʤ
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äòã

íéðéðòä ïëåú
ä"åà

à ÷ìç

øúéäå øåñéà
úåáåøòú ,áìçá øùá ,äçéìî
„ÂÓÚ

ÔÂÈÚ

äçéìî
א.

בענין איסור אכילת דם :על איזה דם חייבים כרת ,על איזה עובר
לאו ,איזה מותר מן התורה וגם מדרבנן ,ואיזה אסור מדרבנן

א

ב.

בענין הטעמים השונים להדחה ראשונה והנ"מ ביניהם; וההלכה
לכתחילה ,בדיעבד ,ובהפסד מרובה

יג

ג.

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

כב

ד.

בענין בשר שהודח ואח"כ נטחן בלא מליחה ,האם יש לו תקנה

כו

ה.

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

ל

ו.

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

לח

ז.

בענין בשר שלא נמלח ונכבש מעל"ע ,האם אסור מן התורה; ודינו
כשהושם בכלי שני

מב

ח.

ביאור טעם האיסור של בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב; והדין של
פירש ממקום למקום

מו

ט.

ביאור האם מליחה מוציאה את כל הדם ,ואם לאו מה מועילה
מליחה; וסברת הרמב"ם בזה

נב

י.

ביאור למה מותר למלוח בשר עם בשר ,ואסור למלוח בשר עם דגים

נה

יא .בדין ציר מעורב עם מים
יב .בענין מלח ,האם עובר דרך עצם
יג.

בדין כבד שנמלח בכלי שאינו מנוקב

ס
סג
סו

éðåéò
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äòã

יד .ביאור באיזה ציור "נמלח מצד אחד " אסור לכו"ע

עב

טו .בדין עוף שנמלח ,הממולא בבשר שלא נמלח; והדין כשנמלח הבשר
ולא העוף

עה

áìçá øùá
טז .בענין בשר בחלב :בשר בהמה ,חיה ,עוף ,טמאה ,ונבילה  -אילו מהם
אסורים באכילה ,אילו בבישול ,ואילו בהנאה

פא

ביאור האם מותר לבשל עצמות בחלב; ואם בישלו עצמות איסור
בהיתר ,האם מותר

צא

יח .ביאור למה גבינות עכו "ם אסורות באכילה ,ומותרות בהנאה; והאם
מותר לעשות גבינה בעור קיבת כשרה

צז

יט .ביאור האם מותר לאכול בשר על שולחן שיש עליו חלב כשיעמיד שומר

צט

בענין איסור אכילת בשר וחלב בסעודה אחת ,וביאור מה נחשב
לסעודה אחרת

קב

יז.

כ.

כא .בענין בשר בחלב דרבנן ,האם אומרים בו חנ"נ

קו

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

קט

כג .בענין נטילת קליפה ,והדין כשאי אפשר לקלפו

קיג

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

קטז

כה .ביאור מהיכן למדו שאין בלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב

קיט

כו .בדין טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שמקצתה חוץ לרוטב

קכא

כז .בדין הנ"ל כשכיסו את הקדירה; וביאור הטעם של כיסוי

קכג

כח .בענין חלב שנפל על חתיכת בשר ואין ידוע על איזו ,האם נעשית
אחת מהן נבילה

קכה

כט .בדין חלב שנפל לבשר בלא יודעין והוסיפו מים ואח "כ נודע הדבר

קכט

ל.

בענין חנ"נ בשאר איסורים ,והאם הוא מן התורה

קלג

לא .ביאור באיזה אופן אין אומרים חנ "נ בשאר איסורים לדעת הרמ"א

קלה

לב .ביאור באיזה אופן צריך ס' פעמים ס' להתיר

קלח

לג .ביאור היכן נמצא במרן ההיתרים של ערב שבת והפסד מרובה

קמא

לד .בדין חלב שגלש מקדירה שעל האש ונגע בקדירה קרה של בשר

קמב
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לה .בדין כלי שמלאו אותו מברז של מיחם העומד על האש; ומה דין הכלי
כששאבו בו מים מתוך המיחם

קמז

לו .בענין קדירה של בשר ,האם אפשר להגעילה בחלב

קנב

לז .בענין קדירה של בשר חזיר ,האם אפשר להגעילה בחלב

קנז

לח .בדין כף שתחבה ב' פעמים ,האם צריך פעמיים ס'

קנט

לט .בענין בשר איסור שנפל לקדירה והוציאוהו וחזר ונפל ,האם מתבטל
בס' אחד

קסא

בענין בצלים הבלועים מבשר ובישלם בחלב ,בכמה מתבטלים

קסד

מ.

מא .ביאור שלושה חילוקים בין דבר חריף לאינו חריף

קסו

úåáåøòú
מב .ביאור דעת השו"ע בענין "טעם כעיקר " ,האם הוא מדאורייתא או מדרבנן

קעא

מג .בענין טעימת עכו "ם ,האם עדיף שיטעם לפי תומו או לא לפי תומו

קעג

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

קעה

מה .בדין ֵחלב שנפל לתבשיל; והאם צריך להוסיף מים כשהמאכל יתקלקל
ע"י צינון

קעח

מו .בענין ערלת חו"ל ,בכמה מתבטלת

קפא

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

קפד

מח .בענין עצמות של איסור ,האם מצטרפות להיתר; והאם הקדירה
מצטרפת להיתר

קפח

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

קצה

בענין בשר עוף שנתבשל בחלב ,האם מבטלים אותו לכתחילה

קצח

נא .בענין 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

רא

נב .בענין הגדרת בריה; האם תולעים מקרי בריה; והאם "איסור שאינו
זבוח" מקרי בריה

רד

נ.
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נג .בענין גיד הנשה שנימוח בקדירה ,האם צריך ס' לבטלו ולמה

רח

נד .ביאור בכמה פעמים הויא חזקה ,בשתיים או בשלוש

רי

נה .בענין חתיכת בשר שנתבשלה בחלב או באיסור ,האם נחשבת
לחתיכה הראויה להתכבד

ריב

מחלב,
נו .בענין איסור הראוי להתכבד רק לגוים כגון ירך שלא ניקרה ֵ
האם בטל

ריד

נז .ביאור מה הדין כשנחתכה אחת מהחתיכות הראויות להתכבד; ומה
הדין אם נפלה לים

ריז

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

ריט

נט .בענין חמץ בפסח ,חדש ,ולחם מקמח של חדש  -אילו מהם נחשבים
לדבר שיש לו מתירים

רכב

ביאור מהיכן למדו ש"נותן טעם לפגם" מותר; וסברת הרשב "א והר"ן
בזה ,והנ"מ ביניהם

רכו

ס.

סא .בענין חמץ בפסח ,האם מותר כשנותן טעם לפגם

רכט

סב .בענין איסור שנחתך לחתיכות קטנות שניכרות אבל אי אפשר
להוציאן ,האם מותר בששים

רלא

סג .בענין דברים המאוסים ,האם בטלים ברוב

רלו

סד .בדין ספק כבוש

רמא

סה .ביאור מה ההבדל בין שמן לכחוש

רמה

סו .ביאור לאיזה ענין אמרו "אין מליחה לכלים "

רנח

סז .ביאור הטעם של איסור דבוק; והאם באיסור דרבנן אוסרים משום דבוק

רסד

סח .בדין אפיית בשר וחלב בזה אחר זה בתנור אחד

ערב

סט .בדין בשמים של היתר ושל ע "ז שנתערבו ,האם מותר להריח בהם

רעח

ע.

בענין חתיכת בשר שאינה ראויה להתכבד שנתבשלה בחלב ואח"כ
נתערבה באחרות יבש ביבש ,האם בטילה  -או כיון שאפשר להכירה
ע"י טעימה אינה בטילה

רפב

עא .בדין שתי קדירות של היתר ונפל איסור דרבנן לאחת מהן

רפה

עב .בענין שוחט שאמר על בשר כשר שהוא טריפה ,האם מעבירין אותו;
וביאור איזו תקלה יכולה לצאת מהשקר שלו

רפח
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א.

בענין הגדרת נדה וזבה גדולה ,ומה דינן; ודעת הרמב"ם באשה הרואה
בשעת הוסת ,ומה דינה

רצג

ב.

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

רצז

ג.

בענין אשה שראתה מחמת תשמיש בשעת וסתה ,האם נחשבת
למזידה ,שוגגת ,או אנוסה

שא

ד.

בענין עונת הוסת ,האם תלויה בשקיעת החמה או בצאת הכוכבים

שו

ה.

בענין אשה שלקחה כדורים המפסיקים את הוסת ,האם צריכה
לחשוש לוסתה

שי

ו.

ביאור אימתי בעלה לוקה משום נדה ,ואימתי היא עצמה לוקה

שיג

ז.

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

שטז

ח.

בענין חיוב בדיקה לפני תשמיש ואחר תשמיש; וכמה פעמים היא
צריכה לבדוק כדי להחזיק את עצמה אינה רואה מחמת תשמיש;
וזמנים מסוימים שלא תועלנה בדיקות לכך

שכא

ט.

בדין אשה שיש לה מכה באותו מקום; ומה דינה כשקיבלה את המכה
לאחר שנטמאת ,והאם היא יכולה להטהר; ודינה כשקיבלה את המכה
כשהיא טהורה ואח"כ ראתה בוסתה ,והיאך תטהר

שכט

י.

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

שלו

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

שלט

יב .בענין וסתות :מהו וסת החודש ,וסת הפלגה ,וסת הגוף ,וסת
הקפיצות ,ווסת מחמת אכילה

שמה
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בענין עונה בינונית ,והאם אשה שאין לה וסת אסורה בה

שסד

יד .ביאור האם צריכה לחשוש ללילה שלפני יום העונה בינונית

שעב

טו .בדין אשה שעבר וסתה ולא ראתה ,ועבר גם יום ל' ולא ראתה ,למתי
חוששת

שעו

טז .בענין אשה שראתה דם בבדיקה ,האם היא אסורה מן התורה; והאם
היא צריכה לחשוש לאותו יום משום וסת שאינו קבוע; ומה הדין
אם ראתה ג' פעמים בבדיקה

שפ

בדין אשה שראתה כתם פחות מכגריס לאחר הטלת מי רגליים

שפו

יח .בענין אשה שראתה בלא הרגשה ,האם סותרת שבעה נקיים מן
התורה

שצה

יז.

יט .בדין פולטת ,ודעת הראב"ד והרי"ף בזה
כ.

תב

בענין אשה שראתה אחר הטבילה מיד ,האם צריכה להמתין ה' ימים;
והדין כשהיתה טמאה מחמת חומרא וראתה; והדין כשאמרה טמאה
אני וחזרה ואמרה טהורה אני ,ובעלה בעל נפש

תט

כא .ביאור האם אשה יכולה לטבול בשביעי מבעוד יום ולחזור לביתה
בלילה

תיב

כב .בדין אשה שראתה מראה ספק טמא בשביעי לאחר שטבלה ביום

תיט

כג .בענין אשה הרגילה ללכת יחפה ולא רחצה רגליה לפני שטבלה ,האם
עלתה לה הטבילה; ואשה הרגילה ללכת בנעליים אבל אינה מקפדת
על נקיון רגליה ,האם הלכלוך חוצץ

תכד

כד .בענין חציצה ברובה ואינה מקפדת ,האם טהורה מן התורה ,או מאחר
שמקפדת כדי שתטהר מדרבנן ,טמאה מן התורה; ודין אשה שלא
נטלה צפורן ,אבל אינה מקפדת

תכט

כה .בענין אשה שנתנה שערה בפיה וטבלה ,האם היא טמאה מדאורייתא
או מדרבנן

תלח

כו .בדין כינים ,האם חוצצות

תמב

כז .בענין לכלוך שמודבק בחוזקה ולא ניתן להסירו ,האם חוצץ

תמה

כח .בענין שוטה שטבלה ,האם עלתה לה הטבילה; והאם יש להחמיר,
ואיזו עצה יש בדבר

תמו

ספר

עיוני דעה
חלק א

איסור והיתר
מליחה ,בשר בחלב ,תערובות
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úøë
øå÷î
 àúéàבשו"ע סי' ס"ו סע' א' "דם בהמה חיה ועוף בין טמאים בין טהורים אסורים".
והמקור לדין זה הוא מן התורה )ויקרא ז':כ"ו,כ"ז( "וכל דם לא תאכלו בכל
מושבותיכם ,לעוף ולבהמה .כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה".
ומכאן נלמד שדם בהמה ועוף אסור בחיוב כרת .וחיה בכלל בהמה היא שנאמר )דברים
י"ד:ד',ה'( "זאת הבהמה אשר תאכלו שור וכו' ,איל צבי ויחמור" ,הרי חיות בכלל
בהמה הם )רמב"ם מ"א ו':א'( .וזה בין בטהורים ובין בטמאים כדאיתא במשנה חולין
שחלב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה בלבד
)קי"ז (.שאיסור דם חמור מאיסור ֵחלבֵ ,
ואילו דם נוהג בבהמה חיה ועוף בין טמאים ובין טהורים )כמבואר בסי' ס"ד סע' א'(.
 ìëåזה דווקא בדם הנפש דכתיב )ויקרא י"ז:י'-י"ד( "ונתתי פני בנפש האוכלת את
הדם והכרתי אותה מקרב עמה .כי  ˘Ùהבשר בדם הוא וכו' על כן אמרתי לבני
ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם וכו' כי  ˘Ùכל בשר דמו הוא ,כל אוכליו יכרת".
הרי שלא תלתה התורה איסור כרת אלא בדם הנפש .והמשנה בכריתות )כ' (:מפרטת
סוגי הדם שחייבים עליהם כרת אם אכל כזית במזיד .דאיתא שם "„Ì„ ,‰ËÈÁ˘ Ì
] ‰¯ÈÁשדקר לבעל חי בצוארו או בנחיריו ויצא דם[] ¯Â˜ÈÚ Ì„ ,שחתך הסימנים
ברוחב בסכין פגום דטריפה משום עיקור ,תוספות שם[ ‰Ê˜‰ Ì„Â ,שהנשמה יוצאת בו
]דהיינו דם האמצעית ,דבתחילת הקזה יוצא דם בלי קילוח ואח"כ יוצא בקילוח והוא
הדם שהנפש יוצאת בו ונקרא דם הנפש ,ואח"כ כשהבעל חי מתחיל להחלש ולמות,
חוזר הדם ושותת בלי קילוח[ בכל אלא חייב כרת"} .ע"פ מטה"ש סי' ס"ו סק"א{.
ùôðä íã
 äðäåהתוספות )שם ד"ה דם הקזה( סוברים שמה שכתוב במשנה "שהנשמה יוצאת
בו" קאי על כל מה שכתוב מקודם ,דהיינו דם שחיטה ,דם נחירה ,דם עיקור,

·
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ודם הקזה .בכל אלו החיוב כרת רק בדם האמצעי ,אבל דם היוצא בתחילה שהוא דם
חבלה ,ודם היוצא בסוף השותת בלי קילוח ,אין בו כרת רק לאו .אבל דעת הרמב"ם
היא שדווקא בדם הקזה החיוב רק בדם האמצעי ,אבל בשאר דם השנוי במשנה דהיינו
דם שחיטה ,דם נחירה ,ודם עיקור ,יש חיוב כרת על כל דם היוצא גם בתחילה וגם
בסוף .דכתב הרמב"ם )מ"א ו':ג'( "אין חייבין כרת אלא על דם היוצא בשעת שחיטה
ונחירה או התזת הראש כל זמן שיש בו אדמומית וכו' .ועל דם הקזה ,כל זמן שהוא
מקלח ויוצא ,אבל הדם השותת בתחילת הקזה קודם שיתחיל לקלח ודם השותת בסוף
הקזה כשיתחיל הדם לפסוק ,אין חייבין עליו והרי הוא כדם האברים שדם הקילוח
הוא הדם שהנפש יוצאה בו".
 ÷ìçîãîåהרמב"ם בין דם אמצעי לדם השותת בתחילה ובסוף דווקא בדם הקזה
בלבד ,ואילו גבי שאר דם שחייבים עליו כרת לא חילק וכתב סתם "כל
זמן שיש בו אדמומית" ,שמע מינה דס"ל דווקא בדם הקזה אין כרת אלא בדם אמצעי,
אבל שאר דם כגון דם שחיטה וכדומה חייב כרת על כל דם שיוצא .וכתב הערוה"ש
)סי' ס"ז סע' ג'( טעמו כיון שדם שחיטה הוא במקום שהנשמה יוצאת בו ,ולכן כל
דם שיוצא מעצמו הוה דם הנפש ,משא"כ בדם הקזה} .ע"פ מטה"ש שם{.
ìéìù íã ;ãáëäå äàéøä ,áìä ììçá íã
 íâåבדם הכנוס בחלל הלב יש סוברים דחייב כרת .ואילו לדעתם ,דם שנבלע בבשר
הלב הוי דם איברים שאינו אלא בלאו .דאיתא בגמרא כריתות )כ"ב" (.א"ר זירא
אמר רב וכו' ,לב בהמה דיש בו כזית אסור וחייבין עליו כרת וכו' .כי קאמר רב דאתי
ליה מעלמא" .ופירש רש"י "דאתי ליה מעלמא" ,אותו הנמצא בחלל הלב .וכן כתב
ר"ע מברטנורא )ה':א'( שבדם הכנוס תוך חלל הלב המתכנס בשעת שחיטה חייב כרת.
וכתבו התוספות בחולין )קי"א ,.ד"ה וחתוכיה( שגם דם הנמצא בחלל הסמפונות של
ריאה וכבד הוא נמי בכרת .אבל הרי"ף בחולין )ל"ט ,(.הרא"ש )שם סי' כ"ה(,
והרמב"ם )מ"א ו':ג',ד'( ,פירשו ההיפך ,שמה שהגמ' אוסרת בכרת היינו הדם הבלוע
בבשר הלב ,ואילו דם שבחלל הלב פטור מכרת} .ע"פ מטה"ש סק"א{.
 íâåבדם שליל יש סוברים שחייב כרת .וזה על פי הגמרא חולין )ע"ד" (.השוחט את
הבהמה ומצא בה בן שמונה חי או מת ,או בן תשעה מת ,קורעו ומוציא את
דמו" .ונחלקו בזה רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן )ע"ד (:דרבי שמעון בן לקיש אמר
בחלבו
בחלבו של שליל מתיר בדמו ,ורבי יוחנן אמר אף לדברי המתיר ֵ
לדברי המתיר ֵ
של שליל אוסר בדמו .ומסקנת הגמרא היא דאף רבי שמעון בן לקיש שאמר לדברי
בחלבו מתיר בדמו ,לא לגמרי מתיר אלא ר"ל שאין עונש כרת על דם נפש
המתיר ֵ
שלו .ורבי יוחנן סובר שיש על זה עונש כרת כמו דם של שאר בהמה .והרי"ף
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)שם דף כ"ה ,(.הרא"ש )שם סי' ה'( ,הרשב"א )שם ד"ה ולענין דמו( ,והר"ן )שם דף
כ"ה (.פסקו כרבי יוחנן שיש איסור כרת בדם הנפש של שליל .אולם רש"י )ע"ד,.
ד"ה ומוציא( כתב דדמו לא גרע מדם האברים דקי"ל בכריתות )כ"א (:דם האברים
עובר בלא תעשה )עוד ידובר בזה לקמן( .וכן דעת הרמב"ן )מובא בר"ן שם( ,ובעל
העיטור )מובא ברשב"א שם( ,והטור )ריש סי' ס"ו(} .ע"פ מטה"ש שם סק"ג{.
íéàîè íã
 àäדכתבנו לעיל שאיסור דם שייך נמי בבעלי חיים טמאים ,זה בנוסף למה שדם
טמא אסור מדין טמא .ואעפ"כ כתבו האחרונים כמה נ"מ בזה .הט"ז סי' ס"ד
)סק"א( כתב שכיון שדם מותר בהנאה ,הנודר הנאה מדם ,אסור להנות מדם טמא
משום שיש בו גם איסור דם .והפמ"ג )שם שפ"ד סק"ב( כתב עוד נ"מ ע"פ הש"ך
בסי' ס"ד )סק"ב( שמי שחשוד לדבר אחד אינו חשוד לדברים אחרים .ועל פי זה מי
שחשוד על איסור דם מטהורים אינו חשוד על דם מטמאים כיון שהוא חמור יותר
שיש בו ב' לאוין .והחידושי רע"א )שם סק"ב( כתב שיש עוד נ"מ לענין חולה שיש
בו סכנה שמאכילים אותו הקל תחילה )או"ח סי' תרי"ח סע' ט'( ,לכן אם הוא מוכרח
לשתות דם ויש דם מכשירה ודם מטמאה ,נותנים לו מכשירה .ובדעת קדושים )סק"ג(
כתוב שיש נ"מ ע"פ מה דקי"ל דם שבישלו אסור מדרבנן )ש"ך סי' פ"ז סקט"ו( דהני
מילי בדם טהור .אבל דם בהמה טמאה ,הגם שבשלו ,מ"מ עדיין נשאר בו איסור תורה
דטמא} .ע"פ מטה"ש שם סק"ב{.

äùòú àì
íéøáàä íã
 åðáúëלעיל שלא תלתה התורה איסור כרת אלא בדם הנפש ,אבל שאר דם האברים
לא אסרה בכרת ואינו אלא בלא תעשה כדאיתא בכריתות )כ"א .(:דכיון
שריבתה התורה לאוין הרבה בדם ,מרבינן ג"כ דם האברים שהוא בלאו .וכן הוא
בגמרא כריתות )ד'" (:אמר רבא חמישה לאוין האמורין בדם ,למה? אחת לדם חולין,
ואחת לדם קדשים ,ואחת לדם כיסוי ,ואחת לדם אברים ,ואחת לדם תמצית" .וע"פ
רש"י שם המקורות לה' לאוין הם" :וכל דם לא תאכלו" )ויקרא ג':י"ז(" ,וכל דם לא
תאכלו בכל מושבותיכם" )שם ז':כ"ו(" ,דם כל בשר לא תאכלו" )שם י"ז:י"ד(,
"רק הדם לא תאכלו" )דברים י"ב:ט"ז(" ,ולא תאכלנו ,על הארץ תשפכנו כמים"
)שם י"ב:כ"ד( ,הרי חמישה לאוין.
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 áúëåהערוה"ש )סי' ס"ז סע' א'( שאם אכל כזית מאחת מכל אלו לוקה .ועוד
הוסיף לבאר שדם התמצית הוא דם היוצא לאחר שחיטה שמתמצה ונסחט
ושותת כשיוצא .ואע"פ שיש מחלוקת בין התוספות והרמב"ם בדין הדם היוצא
בתחילה ובסוף שחיטה כדכתבנו לעיל ,שלדעת התוספות יש בו רק לאו ולרמב"ם יש
בו כרת ,בדם התמצית היוצא לאחר שחיטה כו"ע מודים דיש בו רק לאו כיון
שלהרמב"ם אין חיוב כרת אלא על מה ששותת מעצמו ולא על מה שממצים וסוחטים.
}ע"פ מטה"ש סי' ס"ז סק"א{.
ùøéôù íã
 ïéðòìדם האברים ,כתב העטרת זהב דהא שישנו בלאו ,דווקא כשפירש מן האבר
לחוץ ,דומיא דדם הנפש .וכן כתב השו"ע בסי' ס"ז סע' א' "דם האברים אינו
אלא בלא תעשה ,והני מילי כשפירש מן האבר ויצא לחוץ ,או שנצרר בחתיכה ,או
שפירש ממקומו ונתעורר לצאת ונבלע במקום אחר אבל אם לא פירש ולא נצרר מותר".
ובסעיפים שאח"ז )ג',ד',ה'( כתב השו"ע כמה ציורים שבהם האיסור דם הוא משום
לאו דדם שפירש כלקמן.
äú÷øôî øáåùä
 'òñáג' כתב "השובר מפרקתה של בהמה אסור לאכול מבשרה חי אלא אם כן
מולחו יפה ,ועל ידי מליחה מותר אפילו לקדירה .ולצלי מותר אפילו בלא
מליחה" .והביאור בזה הוא שהדם מתעורר לצאת בשעת שחיטה ,וכששובר עצם
הצוואר ,מתוך צרתה אינה יכולה לזנק להוציא דם ,וחוזר ונבלע באברים והוי דם
האברים שפירש ממקום למקום שהוא בלא תעשה .ודווקא אסור לאכלו חי ,אבל ע"י
מליחה יוצא הדם ומותר בבישול .ולצלי מותר אפילו בלא מליחה שהאש מוציא
את הדם )מעה"ש שם סקט"ו-כ"ב( .אמנם כתב רמ"א )שם( "ונהגו להחמיר לחתכו
ולמלחו אף בצלי".
õîåç åà äëî é"ò øøöðù íã
 'òñáד' כתב "נצרר הדם מחמת מכה ,אסור לבשלו עד שיחתוך המקום
וימלחנו יפה ,אבל מותר לצלותו" .פירוש ,בשר שהוא אדום ביותר וניכר
שנצרר בו הדם מחמת מכה ,אותו הדם כבר נתעורר לצאת ע"י המכה וחזר ונבלע
בתוכו ונקרש ונתקשה ואינו יוצא ממנו ע"י מליחה לבד והוה דם האברים שפירש
ממקום למקום שהוא בלא תעשה .אלא צריך לחתוך אותו המקום כדי שיזוב
הדם וימלחנו ויניח החתך למטה ,ואז מותר לבשל .אבל לצלי מותר אפילו
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בלא חיתוך ומליחה משום שהאש שואב את הדם .ובדעת רמ"א בזה ,נחלקו
הט"ז )סק"ב( והש"ך )סק"ח( אם דינו כשובר מפרקתה דאף לצלי בעי חיתוך
ומליחה .ולכתחילה יש להחמיר ,אבל בדיעבד יש לסמוך על רוב האחרונים
שהסכימו להש"ך להקל ,דשאני ע"י מכה שאינו נבלע הרבה כמו בשובר מפרקתה
)מעה"ש שם סקל"ג-ל"ט(.
 ãåòåבסע' ה' כתב "בשר שלא נמלח ונתנוהו בחומץ כדי להצמית דמו בתוכו,
אם נתאדם הבשר זהו סימן שנעקר הדם ממקומו .והחומץ אסור וגם הבשר
אסור לאכלו חי ואין לו היתר אלא בצלי .ואם לקדירה ,צריך חתיכה ומליחה".
והפירש בזה הוא שבזמן חכמי התלמוד היה דרכם לתת בשר חי בחומץ שלא
יצא הדם ולאכלו חי .אבל אם עי"ז נתאדם הבשר ,אסור לאכלו חי משום
שהחומץ והדם שם חוזר ונבלע בבשר ,ועוד ע"י החומץ נפרש הדם בפנים ממקום
למקום .ואין לו היתר אלא ע"י חיתוך ומליחה כנ"ל ואז מותר לבשל .ולצלי מותר
אפילו בלא חיתוך ומליחה כיון שהאש שואב את הדם ,ובזה גם הרמ"א מיקל
)מעה"ש שם סקמ"ג-מ"ח(.
øåòå úåîöò ,íéèåç íã ;ìéìù íã ;ãáëäå äàéøä ,áìä ììçá íã
 åðáúëלעיל שדעת רש"י היא שבדם חלל הלב חייב כרת ,וכן היא דעת התוספות
בדם בסמפונות הריאה והכבד .אמנם לדעת החולקים בזה שהם הרי"ף,
רא"ש ,ורמב"ם הסוברים שדם חלל הלב דינו כדם אברים ,גם בדם זה עובר על לאו.
והוא הדין במחלוקת שהבאנו לעיל לענין דם שליל שאע"פ שדעת רי"ף ,רא"ש,
רשב"א ,ור"ן היא שחיובו כרת ,דעת רש"י ,רמב"ן ,בעל העיטור ,והטור היא שדם
שליל דינו כדם אברים ואינו אלא בלאו.
 äø÷îנוסף שהדם אסור משום לאו הוא הדם שבחוטים כדאמרינן בגמרא חולין
)צ"ג" (.אמר רבי אבא אמר רב יהודה אמר שמואל ,חוטין שביד אסורין",
ופירש רש"י שה"ה שאר חוטים .ומפרש שם רבא שהטעם משום הדם הכנוס בהם,
אבל אם חתכן ומלחן מותר גם לקדירה .וכתב הערוה"ש )סי' ס"ז סע' א'( שדם
שבחוטים נכלל בדם האברים} .ע"פ מטה"ש סי' ס"ז סק"ב ד"ה ודווקא ,וסי' ס"ו
סק"א ד"ה ואילו{.
 äøåàëìåה"ה לענין דם שבמוח העצמות ,שאע"פ שסובר הפרישה בסי' ע"א
)סק"א( דאין דם ודאי במוח שבעצמות ,מוכח מהט"ז )סק"א( והש"ך
)סק"א וט'( דס"ל שמחזקינן דם במוח .וכן חלק הפמ"ג )מש"ז סק"א ד"ה ועיין(
בהדיא על הפרישה דהעיקר לדינא הוא שכל מוח מוחזק בדם.
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 éáâìåדם בעור ,הט"ז בסי' כ"ג )סק"ז( כתב שבעור אין דם .אבל המנח"י
)סולת למנחה כלל ט"ו דין י"ד( חולק על הט"ז וכתב שמחזיקים דם בעור.
וראיתו מהגמרא יומא )מ"ח (.שדרשינן עה"פ "ולקח מדם הפר" )ויקרא ד':ה'( " -מדם
הנפש ולא מדם העור" ,משמע שיש דם בעור .אולם הגליון מהרש"א בסי' כ"ג
)על הט"ז סק"ז( מביא בשם המנח"י דכוונת הט"ז היא שבעור של עוף אין דם ,אבל
בעור בהמה יש דם .וכן משמע מהשו"ע בסי' ע"ה שלא נחשב עור בין הדברים שאין
מחזיקים בהם דם} .דם בעור ממעה"ש ,פתיחה למליחה אות י"א{.

øúåî
ùøéô àìù íéøáà íã
 äîשכתבנו לעיל שחייבים לאו על דם האברים הוא דווקא אם פירש דומיא דדם
הנפש ,אבל בעוד שהוא נבלע באבר ולא נעקר ממקומו מותר .וכן כתבו
הראשונים על הסוגיא בחולין )ט"ו" (:אמר רב דימי מנהרדעא ,הלכתא השוחט לחולה
בשבת מותר לבריא באומצא" .פירושו הוא ,לאכול חי בלי מליחה ובישול .וכתב הר"ן
)שם דף ד'" (.ומהא שמעינן דבשר חי לאחר הדחה אפילו בלא מליחה שרי דהא
אמרינן הכא דמותר לבריא באומצא ,ובמליחה ליכא למימר שהרי בשבת אסור למלוח.
אלא ודאי כי אמרינן הכא דשרי באומצא ,בלא מליחה קא אמרינן ,דדם האברים כל
שלא פירש שרי ,וכן כתב רב אחא משבחא ז"ל בשאלתות )ויקרא סי' ס"ח(".
 ïëåהוא בתוספות )שם י"ד ,.ד"ה ונסבין( על דברי המשנה )שם( "השוחט בשבת
וביום הכפורים וכו' שחיטתו כשרה" .וכתבו התוספות שלרבנן מותר באכילה בו
ביום ,אע"ג שלא יכול למלחו ,מ"מ מותר לאכלו בלא מליחה באומצא בעודו חי.
ואע"ג דיש לאו בדם הנבלע באברים כדאמרינן בכריתות )כ"א ,(:הני מילי היכי דפירש
לחוץ .אבל כל זמן שלא פירש מותר כדמוכח בגמרא חולין )קי"א (.שהיו אוכלים כבד
עד שלא נפלט דמו דחלטי ליה בחלא .וכן כתב הרא"ש )שם פ"א סי' י"ט( ועוד
ראשונים .והמגיד משנה )מ"א ו':ט'( כתב שיש מן המפרשים שדקדקו מדאבעיא לן
בחולין )קי"ג (.השובר מפרקתה אי מותר לאכול ממנו באומצא ,משמע דבלא שובר
מותר לאכול ממנה באומצא ,דהיינו בשר חי} .מטה"ש סי' ס"ז סק"ב{.
 ìòåכן פסק השו"ע בסי' ס"ז סע' א' וב' שדם האברים "שלא פירש ולא נצרר ,מותר.
לפיכך מותר לאכול בשר חי בהדחה בלא מליחה ,ובלבד שלא יהא בו מהחוטין
שדם בהם".
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ïðáøãî øåñà
åçìîù íãå åìùáù íã
 óñåðáלמקרים שכתבנו לעיל שבהם האיסור דם משום כרת או לאו ,ישנם אופנים
ששייך בהם רק איסור מדרבנן .בדם שבשלו ,נחלקו הראשונים אם אסור מן
התורה או מדרבנן .דאיתא במשנה חולין )ק"ט" (.הלב ,קורעו ומוציא את דמו; לא
קרעו ,אינו עובר עליו" .וכתב רש"י )ד"ה הלב( "שאינו עובר עליו להיות בכרת,
ובמסכת כריתות )כ"ב (.מוקים לה בלב עוף שאין בדמו כזית ,אבל בבהמה חייב כרת
אם לא קרעו לאחר בשולו" .הרי דעת רש"י היא שאפ' דם שבשלו חייב כרת .וכן
דעת הרי"ף )ל"ט (.מדהביא נמי הגמרא דכריתות דדם בלב בהמה חייב כרת ,וכן פירש
הפלתי )סי' ס"ט סק"א( בדעת רי"ף .וכן מוכח בדעת הרמב"ם )מ"א ט':ו'( ,הרדב"ז
)ח"א סי' קצ"ט( ,ועוד פוסקים )מובאים בד"ת סי' ס"ז סק"ה(.
 íðîàהתוספות חולקים על מש"כ רש"י דדם שבשלו בכרת ,דכתבו )שם ד"ה הלב(
"ואי אפשר לומר כן ,דבהדיא אמרינן בהקומץ רבה )מנחות כ"א (.דדם
שבשלו אינו עובר עליו אם אכלו] .ולתרץ הא דכריתות כתבו[ והא דמוקי לה בפרק
דם שחיטא )כריתות כ"ב (.בלב עוף ,משום דבכל ענין קתני מתניתין דאינו עובר עליו
בין חי בין מבושל" .וכן דעת הרשב"א )תוה"ב הקצר דף ע"ט ,:מובא בטור סי' ע"ו
סוף דף קכ"א ,השייך לסוף סע' ו' ,ובב"י שם ד"ה וכתב הרשב"א ואם( שכתב
לענין נתינת כלי תחת הצלי "יראה לי שאם עבר ועשה ואפילו נתן בו מלח הרבה
מותר לפי שאין כאן דם אסור דאורייתא דדם שבשלו הוא ואינו אסור דבר תורה
)מנחות כ"א ."(.וכן דעת הר"ן )חולין מ"ב ,(.הרא"ה )ב"ג ש"ג דף ע"ח,(.
רבינו ירוחם )נט"ו ח"ה אות כ"ה( ,והריטב"א )חולין קי"א (.שדם שבשלו אסור
רק מדרבנן.
 ïëåדעת הב"י בסי' ס"ט )דף ע"ג סוף ד"ה וכתב( וד"מ )שם סקי"ט( דכתבו לענין
גוי משמש שאמר שהדיח ,שיש לסמוך עליו במסיח לפי תומו כיון שדם שבשלו
אסור רק מדרבנן .וכן פסקו בסי' ס"ט הט"ז )סקכ"ג( והש"ך )סקע"ו( בהדיא שדם
שבשלו אסור רק מדרבנן .וכן כתבו הפר"ח )סי' ס"ט סק"א( ועוד פוסקים )מובאים
בד"ת סי' ס"ז סק"ה( .ועל פי מסקנת רוב הראשונים והאחרונים ,דם שבשלו אינו אסור
אלא מדרבנן .ולא רק בבישול הדין כן ,אלא גם במליחה דכתב הפמ"ג )פתיחה
למליחה דף ס"א ט"ב ד"ה וראוי( דלמ"ד דם שבשלו דרבנן ה"ה במלחו דהוי דרבנן.
}ע"פ מעה"ש ,פתיחה למליחה אות א'{.
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éðù éìë àìå ïåùàø éìë
 àäדאמרינן דם שבשלו אסור מדרבנן ,היינו בכלי ראשון שעל האש ,או אפילו בכלי
ראשון שאינו על האש כל שהיד סולדת בו ,ודם הנופל לתוכו מתבשל מחומו
ואינו אסור אלא מדרבנן .אבל דם שנפל לכלי שני ,אפילו שהיד סולדת בו ,אינו
מתבשל ונשאר באיסורו מן התורה .ואפילו למ"ד שכלי שני מבשל ,והוא דעת הרשב"א
שמובא בטור סי' ק"ה )דף ל"ו ,השייך לסע' ב'( והשו"ע שם סע' ב' ,הני מילי לענין
מפליט ומבליע ,אבל לא לבשל ממש .וכן מוכח מפמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"א ט"ב
ד"ה והנה( דכתב "והנה לפי זה כלי שני גרע מכלי ראשון ,דאילו בכלי ראשון ספק
נפל דם בעין שרי דספק דרבנן ]דהיינו דם שבשלו[ להקל .וכלי שני אף מאן דאמר
מפליט ומבליע ,לא מבשל כדמוכח משנה דהאלפס פרק כירה )שבת מ"ב (.וכדברירנא
לעיל בסימן ס"ח )מש"ז סק"ט( אם כן הוה ספיקא דאורייתא ]שבכלי שני אין דינו
כדם שבשלו["} .ע"פ מעה"ש ,פתיחה למליחה אות ג'{.
äçéìîå ìåùéá úìéçú
 ãåòיש לבאר בדין דם שבשלו או מלחו שאסור דרבנן ,מה דינו בתחילת בישול
ומליחה .דהביא הפמ"ג )פתיחה למליחה שם ד"ה וראיתי( דעת השו"ת בית
יעקב )סי' קע"א( שאף לסוברים שדם שבשלו או מלחו הוי דרבנן ,בתחילת בישול
ומליחה הוי דבר תורה.
 ìáàכתב הפמ"ג )שם ד"ה ולי( שדעת הדרכי משה היא שכל פליטה ע"י בישול
או מליחה מיד הוי דרבנן .וראיתו ממה שכתב הדרכי משה סי' ס"ח )סק"י(
דאם שפחה מלגה תרנגולת ולא ידעינן אי בכלי ראשון או בכלי שני ,נאמנת .דאף
אי עבדה בכלי ראשון אינו אלא איסור דרבנן .וכיון שכתב שהוא רק איסור דרבנן,
משמע שאף בתחילת בישול הוא כך .ועוד כתב הפמ"ג שם שכן דעת הש"ך
)שם סקל"ד( דבהאי דינא טרח לתרץ למה לא מהני מסיח לפי תומו ,ואי סובר
שתחילת בישול ומליחה הוי דאורייתא ,הוה ליה לתרץ שמיירי בתחילת בישול
ובדאורייתא לא מהני מסיח לפי תומו.
 î"îåכתב הפמ"ג )שם ד"ה אמנם( שדברי הבית יעקב יש להם מקום ואין לדחותן
כלאחר יד ,כיון שכתוב בחידושי רשב"א )חולין קי"א (.שדם הנסחט בתחילת
בישול הוה דבר תורה ,וגם במשמרת הבית )ב"ג ש"ג דף ע"ח (:כתב דבתחילת חומו
קודם בישול הוה דבר תורה .ועל כן סיים הפמ"ג )ריש דף ס"ב סוף ד"ה והנה( "ועדיין
הדבר צריך תלמוד ,גם לא בכל ספיקותיו הולכין להקל"} .ע"פ מעה"ש ,פתיחה
למליחה אות ז'{.
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åùáëù íã
 ïåéëשדם שבשלו ומלחו אסור רק מדרבנן ,יש לעיין מה דין דם היוצא ע"י כבישה
בצונן מעת לעת ,אי כבוש הוה כמבושל לענין זה ואסור דרבנן או אינו כמבושל
ונשאר באיסורו דאורייתא .ובזה כתב הפמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"ב ט"א ד"ה ואיכא(
"ואיכא לעיוני ,דם היוצא על ידי כבישה מעת לעת בצונן אי הוה דבר תורה או דרבנן.
ומה שהביאני לזה דדם שמלחו דרבנן לא למדו אלא ממליח כרותח ,כמו שכתב רש"י
במנחות )דף כ"א ,.ד"ה דם שבישלו( .ואם כן כל שכן כבוש דהוה כמבושל לגמרי.
או דילמא דודאי כבוש אין מבשל ,רק מפליט ומבליע לחוד ודמי לכלי שני דהוה
דאורייתא וכדכתיבנא .ואי"ה בסימן ק"ה )מש"ז סק"א( אבאר זה ,ושם העליתי דהוה
דבר תורה ולא דמי לדם שמלחו".
 íðîàהחוו"ד בסי' ע' )סק"ד( כתב בשם או"ה הארוך )כלל ו' דין כ'( "בדם היוצא
ע"י כבוש ואפילו ע"י תערובות מים הוא מדרבנן מטעם דאינו ראוי להקרבה
ודם אינו אסור רק בראוי להקרבה" .וסיים החוו"ד ע"פ זה "ולכן בספק כבוש בדם
ג"כ מותר" .וכן כתב החוו"ד בסי' ק"ה )סק"ה( "ובדם ג"כ הוה ספק כבוש מותר
דכבוש בדם ג"כ הוא רק מדרבנן" .והחכ"א )כלל נ"ח סע' ד'( פסק לפי זה שספק
כבוש במקום הפסד מרובה יש מקום להתיר ,וא"כ הוא סומך שדם כבוש אסור מדרבנן.
}ע"פ מעה"ש ,פתיחה למליחה אות ח'{.
ãáëä øùáá òåìáä íã
 åðáúëלעיל שיש מחלוקת ראשונים אם דם בסמפונות הכבד אסור משום כרת או
רק לאו ,וזה משום דהוי דם כנוס .אמנם בדם הבלוע בבשר הכבד ,לא שייך
כרת .ובזה יש דעות אם הוא אסור בלאו או אינו אסור אלא מדרבנן .דעת רמב"ם
)מ"א ו':ד'( היא שדם הכבד אסור מדאורייתא כיון שהוא מנה דם הכבד עם דם
האברים שאינו בכרת אלא בלאו ,אלמא דסובר דאסור מן התורה .וכן דעת הר"ן
)חולין ל"ט (:דהוי מן התורה.
 íðîàהפמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"ב ט"א ד"ה ואכתי( כתב שדם הכבד אסור
מדרבנן וראיתו מהגמרא חולין )ק"ט (:שאמרה ילתא אשת רב נחמן לרב
נחמן ,הלא כל מה שאסרה תורה התירה דבר אחר כמותו ,אסר לנו דם התיר לנו כבד.
ופירש רש"י )ד"ה הכבד( שכבד כולו דם קרוש וטעם דם יש לו .הרי משמע שדם שיצא
מהכבד מותר מן התורה ואינו אסור אלא מדרבנן .וכן דעת הג"ה שע"ד )סי' ה' סק"ט(,
או"ה )כלל ט"ז דין י"ב( ,שו"ת רש"ל )סי' פ"ד( ,תו"ח )כלל כ"ד דין י'( ,וש"ך סי' ע"ג
)סקי"ט( .והשו"ת שערי אפרים )סי' פ"ח( מצדד שדם הכנוס בסמפונות
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הכבד אסור מן התורה כיון שבא משאר אברים ,אבל דם הבלוע בבשר הכבד אסור
רק מדרבנן} .ע"פ מעה"ש ,פתיחה למליחה אות ט'{.

íéôñåð íéðéã
 éãîדברי בדיני דם ,אזכיר מה דין הדם של כמה דברים נוספים שהם דם שרצים,
דם דגים וחגבים ,דם אדם ,ודם ביצים.
íéöøù íã
 àúéàבגמרא כריתות )כ'-:כ"א (:וזה תמציתו ,תנו רבנן "וכל דם לא תאכלו" )ויקרא
ז':כ"ו( ,שומע אני אפילו דם שרצים .תלמוד לומר "לעוף ולבהמה" ,מה עוף
ובהמה מיוחדים שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה ,אוציא דם שרצים שאין בהם
טומאה חמורה ,ע"כ .ולפי זה אין חייבים על שרצים משום דם ,אלא לוקה עליהם משום
אוכל שרץ בלבד .וכן פסק הרמב"ם )מ"א ו':א'( שדם שקצים ורמשים אין חייבים עליו
משום דם אלא דמם כבשרם} .ע"פ מטה"ש סי' ס"ו סוף סק"א ד"ה דם שקצים{.
íéáâçå íéâã íã
 àúéàנמי בכריתות )שם( וזה תמציתו ,תנו רבנן "וכל דם לא תאכלו" ,שומע אני
אפילו דם דגים וחגבים .תלמוד לומר "לעוף ולבהמה" ,מה עוף ובהמה
מיוחדין שיש בהם איסור לפני שחיטה והיתר לאחר שחיטה ,אף כל שיש בו איסור
והיתר ,אוציא דם דגים וחגבים שכולו היתר )כ"א (.שאינן טעונין שחיטה )כ"א,(:
ע"כ .לכן אף דמן מותר דלא הוו דומים לעוף ולבהמה .וכן פסק השו"ע סי' ס"ו סע'
א' שדם דגים וחגבים מותר ,דהיינו מדגים וחגבים טהורים} .מטה"ש שם סק"ד{.
 î"îåרבנן אסרו דם דגים וחגבים משום מראית עין כמו דאיתא בכריתות )כ"א(:
"אמר רב ,דם דגים שכינסו ]בכלי[ ,אסור ]רש"י :דמיחלף בדם בהמה והרואה
אומר מותר לאכול דם[ .מיתיבי )תוספתא ב':י"ב( דם דגים דם חגבים מותר ואפילו
לכתחילה וכו'] .ומסיקה הגמרא[ כי תניא ההיא מתניתא ,דאית ביה קשקשים ]רש"י:
לכן מותר לכתחילה דלא אתי לאיחלופי בדם בהמה חיה ועוף[ .כי קאמר רב אסור,
דלית ביה קשקשים" .וכ"כ הר"ן )חולין ל"ט (.ורשב"א )תוה"ב ב"ג ש"ה דף פ"ט.(.
ועל כן פסק המחבר שם סע' ט' "דם דגים אף על פי שהוא מותר ,אם קבצו בכלי
אסור משום מראית עין .לפיכך אם ניכר שהוא מדגים כגון שיש בו קשקשים מותר".
}ע"פ מטה"ש שם סקי"ג{.
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 ä"äåדם חגבים טהורים מותר ע"י שיניח חגבים עמו כדי שיהיה ניכר שהוא דם
חגבים .ומותר אף לכתחילה להניח קשקשים וחגבים עם הדם כדי לאכלו
)מעה"ש סקע"ה וע"ו( .והט"ז בסי' פ"ה )סק"א( כתב שעכשיו שנוהגים שלא לאכול
שום חגב אפילו בידוע ששמו חגב לפי שאין אנו בקיאים בשמותיהם ,ה"ה שדמם
אסור לאכול .אבל הכף החיים )שם סק"ו( כתב שהרבה מקומות יש בספרד שאוכלים
אותם ,וכן המנהג בתימן שאוכלים אותם )פאה"ש שם אות ר"ל( .ובמקומות אלו יהיה
מותר לאכול דם חגבים אם יניח לידו חגבים להיכר.
íãà íã
 àúéàבכריתות )שם( וזה תמציתו ,תנו רבנן וכו' ,שומע אני אפילו דם אדם ,תלמוד
לומר וכו' ,מה עוף ובהמה מיוחדין שיש בהם טומאה קלה וטומאה חמורה
אף כל שיש וכו' ,אוציא דם אדם שיש בו טומאה חמורה ואין בו טומאה קלה ,ע"כ.
ואמרינן בגמרא )סוף כ"א" (:אמר רב ששת דם מהלכי שתיים אפילו מצות פרוש אין
בו ]רש"י :דאינו מצווה לפרוש ממנו אפילו משום מצות פרישה בעלמא[".
 ïëåכתב הלבוש )עט"ז סע' י'(" :דם אדם ג"כ אינו אסור מן התורה כמו דם דגים
וחגבים וילפינן ליה וכו' מדכתיב גבי דם 'לעוף ולבהמה' ,משמע הא דם אדם
מותר" .אך הוא ביאר דהיינו בדלא פירש )כריתות כ"ב ,(.אבל דם אדם שפירש אסור
מדברי סופרים ומכין עליו מכות מרדות .וכן הוא ברמב"ם )מ"א ו':ב'( .ועוד אמרו
חז"ל בכריתות )כ"א (:ובכתובות )ס' (.שדם שעל גבי ככר לחם ,כגון שנשכו וניכר
בו דם השינים ,גוררו לדם ואוכלו וזה משום שהדם אסור מדרבנן כשפירש ,דמיחלף
בדם בהמה ויבואו לומר שדם בהמה אוכל .אבל דם שבין השינים מוצצו ובולעו ואינו
חושש דאין רואה שאוכל דם .ומכאן שדם אדם שפירש אסור.
 ìòåפי זה פסק המחבר סי' ס"ו סע' י' "דם אדם ,אם פירש ממנו אסור משום מראית
עין .לפיכך אם נשך הככר בשיניו ויצא דם משיניו על גבי הככר ,צריך לגרדו ,אבל
שבין השינים מוצצו" .והא שדם שבין שיניו מוצצו ,זה כיון שאין רואה וגם עדיין מחובר,
אבל אם אצבעו מטפטף דם יש ליזהר לכתחילה שלא למוצצו ולבלוע הדם .אבל למצוץ
ולפלוט לחוץ כמו שהמוהלים עושים מותר} .ע"פ מטה"ש סקי"ד ,ומעה"ש סק"פ{.
íéöéá íã
 àúéàבכריתות )שם( וזה תמציתו ,תנו רבנן וכו' ,שומע אני אפילו דם ביצים .תלמוד
לומר וכו' ,מה עוף ובהמה מיוחדין שהן מין בשר וכו' ,אוציא דם ביצים
שאינו מין בשר ,ע"כ .ובגמרא חולין )ס"ד (:איתא "ביצה שנמצא עליה קורט דם,
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זורק את הדם ואוכל את השאר" .והקשו התוספות )שם ד"ה והוא( "מדקתני בברייתא
בכריתות 'יצא דם ביצים שאינן מין בשר יצא דם חגבים שכולו היתר' ,משמע דכי
היכי דשרי דם חגבים ודגים וכו' ה"ה נמי דם ביצים" ,והם תוהים אמאי כתוב בחולין
לזרוק את הדם.
 åáúëåב' תירוצים :א[ בכריתות מיירי בדין דאורייתא דשרי אע"פ שהאפרוח נוצר
משם כיון שהשתא מיהא לא הוה מין בשר שאין כאן עדיין בשר כלל ,וחולין
מיירי בדרבנן דהחמירו בדם ביצים גזירה אטו דם עוף שהביצה באה ממנו .ב[ הא
דשרי במסכת כריתות היינו כשאין דם בקשר שהוא מקום ריקום האפרוח ,אלא במקום
אחר ,שמאותו דם אין האפרוח נוצר ולא נחשב מין בשר .אבל בחולין מיירי בנמצא
על הקשר ואסור מן התורה דנחשב מין בשר כיון שהאפרוח נוצר ממנו .ולפי תירוץ
הראשון ,כל דם ביצים אסור בין במקום הריקום ובין בשאר הביצה ,אבל רק מדרבנן.
ולפי תירוץ השני ,דם במקום הריקום אסור מן התורה ,ובשאר הביצה אין איסור אפילו
מדרבנן} .ע"פ מטה"ש שם סק"ה{.
 áúëåהב"י בסי' ס"ו )דף מ"ז( שדעת הרשב"א )תוה"ב ב"ג ש"ה דף פ"ט (.והטור
כתירוץ השני .וכן דעת המחבר בשו"ע סי' ס"ו סע' ב' דכתב "דם ביצים אם
ידוע שהוא מרוקם האפרוח חייבים עליו" .אמנם לגבי דם בשאר הביצה כתבו שם
שאע"פ שאין חייבים עליו ,חכמים אסרוהו ,וזה כתירוץ הראשון .והסביר הט"ז
)שם סק"א( שהטור והמחבר תפסו חומרא של שני התירוצים ,וכ"כ הערוה"ש
)סע' י"ב( .ועל כן פסק המחבר בסע' ג' שאם נמצא דם בחלבון )דהיינו שלא בריקום(
זורק את הדם ואוכל את השאר .אבל אם נמצא בחלמון )שהוא מקום הריקום( כל
הביצה אסורה} .ע"פ מטה"ש שם סק"ה{.
 íìåàהרמ"א מחמיר טפי וכתב בסע' ג' )על פי האוסרים דם אף בחלבון(
"נתפשט המנהג במדינות אלו לאסור כל ביצה שיש בה דם ,ואין מחלקין בין
חלמון לחלבון".
 ìëåהנ"ל מיירי מדם הנמצא בביצים שנולדו מתרנגול ותרנגולת דסופו להיות אפרוח.
אבל אם ידוע שאינם מזכר אלא מספנא דארעא ,פירוש ע"י חימום בקרקע,
מבואר בסע' ז' שהביצה עצמה מותרת אפילו נמצא דם בריקום ,אבל הדם עצמו אסור
מדרבנן אפילו נמצא חוץ לריקום} .מעה"ש שם סק"ט ,ס"ד ,וס"ה{.
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 àúéàבנדה )כ'" (:רבי בדיק לאור הנר ,רבי ישמעאל ברבי יוסף בדיק ביום המעונן
ביני עמודי .אמר רב אמי בר שמואל וכולן אין בודקין אותן אלא בין חמה
לצל .רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,בחמה ובצל ידו" .ופירש רש''י" :בין העמודים,
היכא דגרסי ואע"ג דליכא נהורא כולי האי .ובצל ידו ,נותן ידו כנגד חמה על הדם
ומיצל" .ומכאן שנחלקו אמוראים אם רואים דם בלילה לאור הנר או לא.
 êàקשה איך רבי בדק בלילה לאור הנר ,הלא איתא במגילה )י"ד (.מעשה דדוד
ואביגיל "נטלה דם והראתה לו .אמר לה וכי מראין דם בלילה ]רש"י :אם טמא
מראיתוֹ אם מה' דמים הטמאים באשה הוא[" .ועוד קשה
או טהור? הלא צריך להבחין ַ ְ ִ
מנדה )י"ז" (.ת"ש וכו' הבודק מטתו לאור הנר הרי זה מגונה ]רש"י :משום דלא
מיבדיק שפיר[ .ת"ש ושל בית מונבז המלך היו עושין ג' דברים ומזכירין אותן לשבח
וכו' ,בודקין מטותיהם ביום" .וכתב הב"י בסי' קצ"ו )דף קס"ו ד"ה כתב( שפירש
הרשב"א )תוה"ב הקצר ב"ז ש"ה דף כ"ה" (:אור היום יפה לבדיקה שכן של בית
מונבז אין בודקין מטותיהן אלא ביום ומזכירין אותן לשבח" .ומאחר שמשני הגמרות
הנ"ל משמע שאין בודקים מראות בלילה לאור הנר ,על מה סמך רבי?
 áúëåהאשכול )הל' נדה סי' ס"ט( ליישב למה דוד לא רצה לראות דם בלילה,
"מדין הגמרא רואים דם בלילה לאור הנר דרבי בדק בלילה ,והגמרא מגילה
]ששם משמע שאין רואים בלילה[ ההוא באור הכוכבים אתמר ]ולא היה לו נר[".
וגם הגהות יעב"ץ לנדה )כ' (:הרגיש בזה ותירץ שהמעשה דאביגיל ודוד מיירי שהיו
הולכים בדרך ,ולא היה להם נר שנאמר "והיא יורדת בסתר" )שמואל א' כ"ה( .וכן
כתב הערוה"ש )סי' קפ"ח סע' י"ב( שהמעשה היה לאור הלבנה ולא לאור הנר וע"כ
דוד לא רצה לראות .וגם הגמרא נדה )י"ז (.דבית מונבז אפשר ליישב דלא אסרה
לבדוק בלילה מעיקר הדין אלא דמיקרי מגונה .וכן הבודק ביום ,לא מוזכר אלא
לשבח ,אבל בדיעבד מהני בדיקה בלילה .וכן כתבו תוספות )שם ד"ה אימא( "ולכן
מזכירין לשבח ,דאע"ג דאמרו ב"ש צריכה ב' עדים על כל תשמיש ותשמיש ,ולב"ה
דיה בב' עדים כל הלילה ומעיינא בהו למחר ,מ"מ מודו דאם רוצה לעיין בלילה
לאור הנר הרשות בידה".
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 êàעדיין קשה לרבי מהמעשה דמובא בגמרא )שם כ' (:לפני הא ד"רבי בדיק לאור הנר",
דאיתא שם "רבי ראה דם בלילה וטימא ,וראה ביום וטיהר וכו' .אמר ודאי טהור הוה,
ובלילה הוא דלא אתחזי שפיר" .משמע שלא סמך על בדיקת הלילה .והערוך לנר )שם
כ' (:הקשה יותר ע"פ גירסת המעשה כפי שמובא בירושלמי "מהו לראות כתמים בלילה?
רבי ראה בלילה וטימא .אמר שובקתיה לצפרא .ראה וטיהר .אמר גדולים המה דברי
חכמים שאמרו אין רואים כתמים בלילה" .משמע דמודה רבי לחכמים שאין רואים דם
בלילה ,אפילו לאור הנר .ואם כן קשה איך פשט הגמרא אחר כך "רבי בדיק לאור הנר"?
והערוך לנר מתרץ ע"פ המשך הגמ' ,שאחרי שרבי הבין שלא הלילה גרם לשינוי המראה
אלא שהמראה השתנה מעצמו ,שוב סמך על בדיקת לילה .וכן מוכח בהמשך המעשה
בבבלי "כיון דחזא דהדר אשתני אמר האי טמא הוא ומפכח הוא דקא מפכח ואזיל ]רש"י:
מראה אדמומיתו עוברת[" .ובירושלמי איתא "ולא אני הוא שטעיתי ,הוא הוא שדיהה".
 éëøáäåיוסף )סי' קפ"ח אות ו'( מקשה איך רבי ראה דם בלילה לעבור על דברי
חכמים ,ומתרץ שאפשר שרבי קיבל דאין רואים בלילה וסבר דהיינו דווקא
לאור הכוכבים ,אבל לאור הנר שפיר חזי ומודו רבנן .אמנם כשראה בבוקר וטיהר,
אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אין רואים בלילה סתם ,אפילו לאור הנר .אך
כשהבחין שהמראה הולך ומשתנה ושלא טעה ,הדר לסברתו הראשונה דהא דאמרו
חכמים שאין רואים בלילה הוא דווקא בלא נר ,אבל לאור הנר מודים שרואים דם
בלילה .וכן תירץ החיד"א בספרו פתח עיניים על מגילה )י"ד.(.
 àöåéäמדברינו עד כה הוא שרואים דמים בלילה לאור הנר כבעובדא דרבי שחזר
וסמך על מה שפסק בלילה ,וכדפשט הגמרא אח"כ לדינא "רבי בדיק לאור
הנר" .והא דאמר דוד "וכי מראין דם בלילה" מיירי שהיה בדרך ולא היה לו נר .והא
דבית מונבז "בודקין מיטותיהם ביום" אינו אלא לשבח אבל מעיקר הדין רואים דם
בלילה לאור הנר ,כמו שכתבו התוספות שם.
 íðîàנראה שאין דעת שאר הראשונים כן .הרמב"ם )אי"ב ה':י"ב( כתב "אין בודקין
הדם אלא על גבי מטלית לבנה ובחמה .ועושה צל בידו על הדם והוא עומד
בחמה כדי שיראה עינו כמות שהיא וכו' .ואם נסתפק לו במראה מן המראות ,צריך
להקיף ולערוך לדיו או לדם הקזה או לשאר מראות" .הרי הרמב"ם מביא בהדיא שצריך
לבדוק העד ביום דווקא .ואע"פ שמשיג הראב"ד )ד"ה ואם נסתפק( "כל מה שכתב בזה
אין בו הלכה למעשה שאין לנו עכשיו דם טוהר אלא כל מראה אדמומית טמא" ,אינו
מוכח שמשיג על מש"כ תחילה בבדיקת חמה .אלא אפשר שמשיג דווקא על מה שכתב
אח"כ בענין הקפה ,כמו שמשמע מהד"ה " "'ÂÎÂ ˜Ù˙Ò Ì‡Âשקאי בענין להקיף .וכוונתו
לומר שהאידנא אין להקיף המראה ע"מ לטהרו ,אלא כל הנוטה לאדום מטמאין .אבל
ראית מראות אפשר שהראב"ד מודה לרמב"ם שאין רואים אלא ביום.
לענין ְ ִ ַ
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 íàåאכן דעת הרמב"ם שאין רואים דם בלילה מעיקר הדין ,צ"ל שהוא פוסק כהני
אמוראי החולקים על רבי שלא בדקו אלא ביום .והם יפרשו המעשה במגילה
שדוד לא רצה לראות דם בלילה אפילו לאור הנר .והא דבית מונבז שמזכירין אותן
לשבח לאו למימר משום שהחמירו על עצמם ,אלא משום שעשו משורת הדין .וגם
הא ד"הבודק מיטתו לאור הנר הרי זה מגונה" הוא לאו דווקא ,אלא איסור קא עביד.
ואם הראב"ד לא השיג על הרמב"ם אלא בהמשך דבריו לענין הקפה ,אבל על תחילת
דבריו לא השיג ,א"כ גם דעת הראב"ד היא שאין רואים דם בלילה.
 ìëåהדינים האלו אינם מוזכרים בטור .והסביר הב"י בסי' קצ"ו )דף קס"ו ד"ה כתב(
"ולפי שאינו ]בדיקת יום[ מעכב כלל ,לא הזכירוהו הרמב"ם ]לקמיה יוסבר כוונתו[
ורבינו ז"ל" .ואפשר לומר שהב"י דייק לשון "שבח"  -לפנים משורת הדין; ולשון
"מגונה"  -לבדוק לאור הנר אינו לכתחילה אבל אם עשה לא מעכב .אך קשה מה שכתב
שגם הרמב"ם השמיט דין זה ,והלא מלשון הרמב"ם מוכח דבעינן בדיקת העד ביום.
ותירץ הרה"ג ר' יהונתן וינר שליט"א )"תאורה מלאכותית לבדיקת הצבעים בהלכה",
מודפס בספר עטרת שלמה שנת תשנ"ו( "אולי נפל ט"ס בב"י וצריך להיות הרי"ף או
הרא"ש במקום הרמב"ם ,דלא מצאתי שהם הזכירו דין זה של בדיקת העד ביום".
 ïéãåזה נמי אינו מובא בשו"ע ,לכאורה מהטעם דכתב הב"י עצמו דבדיקת העד ביום
אינו מעכב .אמנם התוה"ש סי' קפ"ח )סק"א( כתב בזה "לא העתיק הטור
והמחבר כיצד ינהג החכם עצמו לראות דם נדה ,דהיינו אם רואין דם בלילה ולעשות
צל בידו על הדם כמבואר בסוף פרק כל היד וכן כתב הרמב"ם פרק ה' מהלכות אי"ב,
משום דלדידן אינו טהור אלא מראה לבן וירוק וזה אין צריך עיון ודקדוק היטב כי
בקל יכול להבחין כל זה .לכן בכל ענין שירצה החכם יוכל לראות כדי לטהרה או
לטמאה ,וכן כתב הראב"ד בהשגות עיין שם ]וזה לא כדהעלנו לעיל דאפשר דדברי
הראב"ד אלו מיירי דווקא בהקפה ,עיין לקמן[" .ולפי זה העלה התוה"ש סברא חדשה
שהמחלוקת אם רואים דם בלילה אינה נוגע בזה"ז כי בלאו הכי אנו מטמאים כל
הנוטה לאדמומית ומטהרים השאר ,וזה ניתן להבחין אפילו בלילה לאור הנר .ובאמת,
סברת התוה"ש מרומז ברש"י על דברי דוד במגילה "וכי מראין דמים בלילה" ,דכתב
מראיתוֹ מה' דמים הטמאים באשה" .ומכאן משמע שאם
רשי "הלא צריך להבחין אם ַ ְ ִ
אין צריך להבחין בין דם לדם ,כגון בזמן הזה ,מותר לראות בלילה .וכן דייק היד
שאול )סי' קפ"ד( ברש"י לסייע סברת התוה"ש.
 ô"òàåשסברת התוה"ש יכול להסביר למה הטור השמיט דין זה ,צריך בירור למה
התוה"ש כתב כן בדעת המחבר .דהלא הב"י כתב טעם אחר בזה דמדינא
דסתם שהראב"ד השיג על מה שכתב
דגמרא בדיקת העד ביום אינו מעכב .ועוד קשה ָ ַ
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הרמב"ם לבדוק העד בחמה ,הלא אפשר לפרש דברי הראב"ד בשני פנים .ואדרבה,
כמו שכתבנו לעיל ,נראה מהד"ה של ההשגה ,שדעתו לחלוק על הקפה ולא על בדיקת
העד ביום ,כנ"ל .וגם הטעם שכתב הראב"ד לחלוק על הרמב"ם "אין לנו עכשיו דם
טהור אלא כל מראה אדמומית טמא" משמע שכוונתו לומר שמהאי טעמא אין להקיף
בזה"ז משום שכל הנוטה לאדום טמא .אם כי אפשר לפרש דמיירי בבדיקת העד בחמה,
וכוונתו לומר שמהאי טעמא לא בעינן לבדוק העד ביום בזה"ז משום שכל הנוטה
לאדום ניתן להבחין גם בלילה.
 è"ñäåסי' קפ"ח )סק"א( מביא בשם התוה"ש "והפוסקים השמיטו כל זה משום
דאנן אין בקיאין במראות דמים ולא מטהרינן אלא מראה ירוק ולבן ,משום
הכי שריא לראות בכל מקום ובכל זמן וכו' ועיין מ"ש בסימן ק"צ מזה" .ושם בסי'
ק"צ )סוף סקצ"ג דף צ"ז ד"ה לעיל( הוא מקשה על מה שהביא התוה"ש סיוע
מהראב"ד וכתב שהראב"ד אינו חולק על הרמב"ם אלא בהקפה אבל מודה שבדיקת
עד צריך יום .ואעפ"כ הס"ט מסיים "מ"מ מסתימת הפוסקים שלא הזכירו כלל בזמן
הזה זמן בדיקת הכתם ,מוכח כדברי המנחת יעקב" שבזה"ז רואים מראות גם בלילה.
אך הוא מוסיף להקשות מדברי הרמ"א בסי' קצ"ו סע' ד' שהבדיקה של ז' נקיים צריכה
לכתחילה להיות לאור היום ולא לאור הנר .ומשם מבואר דאף בזמן הזה יש לבדוק
לאור היום לכתחילה .והוא מתרץ "י"ל דלא החמירו אלא בבדיקה שתוך ז' נקיים,
משא"כ כשהיא בחזקת טהורה דאז רשאי לראות אף בלילה" .א"כ לס"ט מותר לראות
דמים בלילה לאור הנר בזה"ז ,אך בדיקת עד של ז"נ תהיה לכתחילה ביום.
 íðîàהפרדס רמונים )סי' קפ"ח ש"ח סק"ג( כתב על דברי הס"ט "לפ"ז אם בא
איזה שאלה באשה הסופרת ז"נ צריך לראות ביום לכתחילה ,ולא ראיתי
נזהרין בזה .לכן נראה דהרמ"א לא החמיר לכתחילה אלא בבדיקת אשה דלכל מסורה,
בראית חכם .והחכם יראה לעצמו ,אם יסתפק בהמראה יניחנה עד אור היום".
ולא ְ ִ ַ
ולפי יישוב הפרדס רמונים בדברי רמ"א ,חכם יכול לראות דמים בלילה לכתחילה,
ואפילו של בדיקת ז"נ .וכן כתוב בשו"ת יד סופר )סי' כ"ט( בשם התשב"ץ דרואים
דם בלילה לאור הנר .והיד סופר כותב שזה לא כשו"ת שבסוף ספר גידולי טהרה
)סי' כ"ח( שפירש "דכ"ז להלכה ,אבל למעשה מעולם לא שמענו לשום חכם שיסמוך
ראית יום .בכל מקום ,אפשר דכתם יכול לסמוך
ראית לילה ,והלוואי תספיק לנו ְ ִ ַ
על ְ ִ ַ
ראיה טובה ובהירה דבזה אין לחשוש אם ימצא טיפים דם
בלילה אם יודע שיש לו ְ ִ ָ
כיון דלית בהוא כגריס" .ומסיים היד סופר "זאת תורת העולה היא העולה להלכה
למעשה ,דבשעת הדחק מורא לא יעלה על ראש המורה לראות כתמים בלילה לאור
הנר וכש"כ לאור עלעקטער" .לכן יש לצרף דעת התשב"ץ והיד סופר לאלו המתירים
לראות דמים בלילה.
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בראית כתמים דווקא,
 äîåשכתב בשו"ת שבסוף ספר גידולי טהרה שאין להקל אלא ְ ִ ַ
אפשר לכאורה להביא סמך מלשון הגמרא נדה )כ'" (:רבי ראה דם בלילה
בראית דם )דהיינו עד(
וטימא ,ראה ביום וטיהר" .וא"כ לא חלקו רבנן על רבי אלא ְ ִ ַ
ראית כתם מודו .וכן בגמרא מגילה )י"ד" (.כי מראין דם בלילה" ,משמע
בלילה ,אבל ְ ִ ַ
שדם הוא דלא רואים אבל כתמים כן רואים .אך זה אינו ,דמלשון הירושלמי "חכמים
שאמרו אין רואים  ÌÈÓ˙Îבלילה" ,מבואר דאין לחלק בין בדיקת עד לכתם .וכן נראה
מגירסת הירושלמי פ"ב דסנהדרין הל' ג' במעשה דוד ואביגיל שאמר לה "וכי רואים
 ÌÈÓ˙Îבלילה" .ואולי יש לדחות דלשון "כתמים" הוא לאו דווקא ,אלא הכוונה
לבדיקת עד כדאיתא בכמה דוכתי.
 ìëîåמקום מצאנו פוסקים אחרים הסוברים כהשו"ת הנ"ל שאין רואים דם בלילה
אפילו בזמה"ז .ראשית כל ,כן היא דעת האשכול )הל' נדה סי' ס"ט ,מובא
לעיל( "ואנן חשכו ענינו מראות דם ולא נהוג לראות דם בלילה" .משמע שאפילו
בזה"ז לא רואים דם בלילה ,ואפילו החכם לא יראה .וגם הברכי יוסף )שם( כתב "אע"ג
דרבי בדק לאור הנר ,ור' ישמעאל בר' יוסי ביום המעונן ,כיון דאיכא אמוראי דסברי
דאין בודקין אלא בחמה ,הכי נקטינן כידוע .ובכגון זה אמרינן דאמוראי ידעי דפלוגתא
דתנאי היא ,וסומכין אתנאי דפליגי על רבי .ואנן בדידן נקטינן כאמוראי .ותו דהרי
אמרי בירושלמי 'כמה גדולים דברי חכמים שאמרו אין רואים כתמים בלילה'".
 éëøáäåיוסף תמה על התשב"ץ ואחרים שפסקו כרבי דרואים דם בלילה" ,דודאי
האמוראים בקיאי וידעי במילי דתנאי וכי חזינן דאמוראי דפליגי עליה,
נקטינן כוותייהו וכו' .וכן פסק הרמב"ם" .ואע"פ שהברכי יוסף מקבל תירוץ התוה"ש
שלא הביאו הפוסקים דין זה משום דבזה"ז לא בעי הבחנה רבה ,הוא מסיים שראוי
להחמיר שלא לראות דמים בלילה ,וכן ראה באחד קדוש בכת"י שהיה נזהר בזה .וגם
הערוה"ש )סי' קפ"ח סע' ט"ז( כתב "ובודאי גם עתה נכון לראות דווקא ביום ,שכמה
פעמים ראיתי בחוש דאינו דומה המראה ביום להמראה בלילה .אך במקום ההכרח
יכול לראות בלילה ולהורות כמו שעיניו רואות".

íåëéñ
 í"áîøìאין לראות דמים בלילה מעיקר הדין ,וכן נראה דעת השו"ת שבסוף ספר
גידולי טהרה .ודעת הראב"ד בהשגות אינה מוכרעת ,אך יותר נראה שאינו
משיג על הרמב"ם בענין זה כמו שכתבו הס"ט וברכי יוסף .וגם דעת ספר האשכול
נראה שאין לראות דמים בלילה בזה"ז .וגם הברכי יוסף והערוה"ש לא התירו לראות
בלילה אלא בדוחק ובדיעבד ,שלדעתם ראוי ונכון לראות דווקא ביום .אמנם מתוספות
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נראה שמותר לראות דם בלילה מעיקר הדין .וגם מרש"י משמע שאין קפידא בזה"ז
לראות ביום ,כפי שדייק ההגהות יד שאול .וכן דעת התוה"ש להתיר ,ומחלק בין זמן
הש"ס ובין זמנינו שאנו מטמאים כל מראה הנוטה לאדום ,וזה אפשר להבחין בנקל
אפילו בלילה לאור הנר .ואע"פ שהרמ"א כתב להחמיר לכתחילה לראות העד ביום,
כתב הס"ט שאין זה אלא בז"נ .ואילו הפרדס רמונים כתב שאין הרמ"א מחמיר אלא
להדיוט ,אבל חכם יכול לראות דם בלילה לכתחילה .וכן דעת התשב"ץ והשו"ת יד
סופר ,שכתבו להקל בפרט בזה"ז על ידי אור חשמל.
 ïëìåנראה שבזמנינו שלמעשה אין אנו צריכים להבחין הבחנה גדולה ,ואור שלנו
מאיר הרבה יותר מאור הנר ,וכמה ראשונים ואחרונים כבר פסקו להקל ,יש
לסמוך על דעתם לראות דם בלילה .אם כי כתבו גדולי הפוסקים )עיין שי' שבה"ל
סי' קפ"ח דף צ"ג אות ה'( שדווקא סוגי אור שלנו יכולים לגרום מכשול .דידוע
שהמנורה הצהובה המצויה גורמת למראה להטות קצת למראה טמא .ומאידך ,מנורת
הפלורסנט הלבנה גורמת למראה להטות למראה טהור .לכן כתבו דאם במנורה צהובה
המראה נראה טהור ,יש לסמוך על דעתו להתיר .ואם במנורת פלורסנט המראה נראה
טמא ,יש לטמאות .אבל במקרה של ספק יש להניח לבדוק העד עד למחר לאור יום,
ובצל ידו.
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פמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"א ט"ב ד"ה והנה(
מעה"ש ,פתיחה למליחה )אות ג'(
äçéìîå ìåùéá úìéçú

b

פמ"ג )פתיחה למליחה שם ד"ה וראיתי( בשם שו"ת בית
יעקב )סי' קע"א(

éðåéò
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פמ"ג שם )ד"ה ולי( על הד"מ
ד"מ סי' ס"ח )סק"י(
פמ"ג על הש"ך )סקל"ד( ,וד"ה אמנם בדברי הבית יעקב
חידושי הרשב"א חולין )קי"א(.
משמרת הבית )ב"ג ש"ג דף ע"ח(:
פמ"ג שם )ריש דף ס"ב סוף ד"ה והנה(
מעה"ש ,פתיחה למליחה )אות ז'(
åùáëù íã

b
b
b
b
b
b

פמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"ב ט"א ד"ה ואיכא(
רש"י מנחות )דף כ"א ,.ד"ה דם שבישלו(
חוו"ד סי' ע' )סק"ד( מאו"ה
חוו"ד סי' ק"ה )סק"ה(
חכ"א )כלל נ"ח סע' ד'(
מעה"ש ,פתיחה למליחה )אות ח'(
ãáëä øùáá òåìáä íã

b
b
b
b
b
b
b
b

רמב"ם )מ"א ו':ד'(
ר"ן חולין )ל"ט(:
פמ"ג )פתיחה למליחה דף ס"ב ט"א ד"ה ואכתי(
חולין )ק"ט" (:אמרה ליה ילתא" ,ורש"י שם )ד"ה הכבד(
הג"ה שע"ד )סי' ה' סק"ט(
או"ה )כלל ט"ז דין י"ב( ,שו"ת רש"ל )סי' פ"ד( ,תו"ח
)כלל כ"ד דין י'( ,וש"ך סי' ע"ג )סקי"ט(
שו"ת שערי אפרים )סי' פ"ח(
מעה"ש ,פתיחה למליחה )אות ט'(

íéôñåð íéðéã
íéöøù íã
b
b
b

כריתות )כ'-:כ"א" (:תנו רבנן 'וכל דם לא תאכלו'"
רמב"ם )מ"א ו':א'(
מטה"ש סי' ס"ו )סוף סק"א ד"ה דם שקצים(

˙Ë
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b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

כריתות )שם( "תנו רבנן וכל דם לא תאכלו"
שו"ע סי' ס"ו סע' א'
מטה"ש שם )סק"ד(
כריתות )כ"א" (:אמר רב ,דם דגים" ורש"י שם
ר"ן חולין )ל"ט (.ורשב"א )תוה"ב ב"ג ש"ה דף פ"ט(.
שו"ע שם סע' ט'
מטה"ש שם )סקי"ג( ,מעה"ש )סקע"ה ,וע"ו(
ט"ז סי' פ"ה )סק"א(
כף החיים שם )סק"ו(
פאה"ש שם )אות ר"ל(
íãà íã

b
b
b
b
b
b
b

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

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

כריתות )שם( "תנו רבנן"
חולין )ס"ד" (:ביצה שנמצא עליה קורט דם"
תוספות שם )ד"ה והוא(
מטה"ש שם )סק"ה(
טור וב"י סי' ס"ו )דף מ"ז( בדעת רשב"א )תוה"ב ב"ג
ש"ה דף פ"ט(.
שו"ע סי' ס"ו סע' ב'
ט"ז שם )סק"א(
ערוה"ש )סע' י"ב(
שו"ע סע' ג'
מטה"ש שם )סק"ה(
רמ"א שם סע' ג'
מעה"ש שם )סק"ט ,ס"ד ,וס"ה(

ספר

עיוני דעה
חלק ג

למ ַעיֵין
מקורות ְ
נדה
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b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

נדה )כ'" (:רבי בדיק לאור הנר" ,ורש"י שם
מגילה )י"ד (.מעשה דדוד ואביגיל "נטלה דם והראתה לו"
נדה )י"ז" (.ת"ש וכו' הבודק מטתו לאור הנר"
ב"י סי' קצ"ו )דף קס"ו ד"ה כתב( בשם רשב"א )תוה"ב
הקצר ב"ז ש"ה דף כ"ה(:
אשכול )הלכות נדה סי' ס"ט(
הגהות יעב"ץ נדה )כ'(:
ערוה"ש סי' קפ"ח )סע' י"ב(
תוספות נדה )י"ז ,.ד"ה אימא(
נדה )כ'" (:רבי ראה דם בלילה וטימא"
ערוך לנר נדה )כ'(:
ברכי יוסף סי' קפ"ח )אות ו'(
חיד"א בס' פתח עיניים על מגילה )י"ד(.
רמב"ם )אי"ב ה':י"ב(
השגות הראב"ד שם )ד"ה ואם נסתפק(
ב"י סי' קצ"ו )דף קס"ו ד"ה כתב( על הטור
תוה"ש סי' קפ"ח )סק"א(
יד שאול )סי' קפ"ד(
ס"ט סי' קפ"ח )סק"א( ,וסי' ק"צ )סקצ"ג דף צ"ז ד"ה לעיל(
רמ"א סי' קצ"ו סע' ד'
פרדס רמונים סי' קצ"ח )ש"ח סק"ג(
שו"ת יד סופר )סי' כ"ט( בשם התשב"ץ ולא כשו"ת
שבסוף ס' גידולי טהרה )סי' כ"ח(
אשכול וברכ"י שאין רואים מראות בלילה בזה"ז
ערוה"ש סי' קפ"ח )סע' ט"ז(
שי' שבה"ל סי' קפ"ח )דף צ"ג אות ה'(
בדה"ש סי' קפ"ד )סקנ"ג(
הרה"ג ר' יהונתן וינר שליט"א" ,תאורה מלאכותית
לבדיקת הצבעים בהלכה" ,בספר עטרת שלמה שנת תשנ"ו

ספר

עיוני דעה
חלק ג

למ ַעיֵין
מקורות ְ
מבחנים
שאלות הגאון הגדול
ר' זלמן נחמיה גולדברג שליט"א
במבחנים המקוריים
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øúéäå øåñéà
äçéìî
.1

על איזה דם חייבים כרת ,על איזה עובר לאו ,איזה מותר מן התורה וגם
מדרבנן ,ואיזה אסור מדרבנן?

.2

מה הטעמים להדחה ראשונה ומה הנ "מ ביניהם? מה ההלכה לכתחילה ,בדיעבד,
ובהפסד מרובה?

.3

חתיכה שנמלחה רק מצד אחד ,ועוף שלם שלא נמלח מבפנים ,מה הדין? ומה
הדין בחתיכה שהודחה הדחה ראשונה בצד אחד ונמלחה באותו הצד?

.4

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

.5

מה הדין אם לא הדיח הדחה אחרונה ,והאם נחשב עוד רותח? האם מותר
למלוח באותו מלח פעמיים ,ומהו מעשה דרש"י?

.6

בשר ששהה שלושה ימים בלא מליחה ,האם מותר לצלי? האם מותר לבשלו
אחר הצלי? והאם מותר לבשל כבד אחר הצלי?

.7

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

.8

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

.9

האם מליחה מוציאה את כל הדם ,ואם לאו מה מועילה מליחה? מה סובר
הרמב"ם?

 .10למה מותר למלוח בשר עם בשר ,ואסור למלוח בשר עם דגים?
 .11ציר מעורב עם מים ,מה דינו?
 .12האם מלח עובר דרך עצם?
 .13כבד שנמלח בכלי שאינו מנוקב ,מה דינו?
 .14באיזה ציור "נמלח מצד אחד" אסור לכו"ע?
 .15מה הדין בעוף שנמלח ,הממולא בבשר שלא נמלח? ומה הדין כשנמלח הבשר
ולא העוף?
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áìçá øùá
 .16בשר בהמה ,חיה ,עוף ,טמאה ,ונבילה  -לענין בשר בחלב ,אילו מהם אסורים
באכילה ,אילו בבישול ,ואילו בהנאה?
 .17האם מותר לבשל עצמות בחלב? ואם בישלו עצמות איסור בהיתר ,האם מותר?
 .18למה גבינות עכו"ם אסורות באכילה ומותרות בהנאה? והאם מותר לעשות
גבינה בעור קיבת כשרה?
 .19האם מותר לאכול בשר על שולחן שיש עליו חלב כשיעמיד שומר?
 .20אסור לאכול בשר וחלב בסעודה אחת ,מה נחשב לסעודה אחרת?
 .21האם אומרים חנ "נ בבשר בחלב דרבנן?
 .22האם מותר לבטל עוף שנתבשל בחלב? והאם יש הגעלה לאוכל שבלע אוכל,
ולעוף שבלע חלב?
 .23במקום שצריך קליפה ,מה הדין כשאי אפשר לקלפו?
 .24בשר שנפל לחלב ונח מרתיחתו ,מה דין החלב? קדירה של בשר שנתבשל בה
חלב ,האם מועילה טעימת קפילא להתיר את החלב?
 .25מהיכן למדו שאין בלוע יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב?
 .26טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שמקצתה חוץ לרוטב ,מה הדין?
 .27בציור הנ"ל ,אם כיסו הקדירה ,מה דין החתיכה? ומה הטעם של כיסוי?
 .28חלב שנפל על חתיכת בשר ואין ידוע על איזו ,האם נעשית אחת מהן נבילה?
 .29נפל חלב לבשר בלא יודעין והוסיפו מים ואח"כ נודע הדבר ,מה הדין?
 .30האם חנ"נ בשאר איסורים הוא מן התורה?
 .31באיזה אופן אין אומרים חנ"נ בשאר איסורים לדעת הרמ"א?
 .32באיזה אופן צריך ס' פעמים ס' להתיר?
 .33היכן נמצא במרן ההיתרים של ערב שבת והפסד מרובה?
 .34חלב שגלש מקדירה שעל האש ונגע בקדירה קרה של בשר ,מה הדין?
 .35מה דין כלי שמלאו אותו מברז של מיחם העומד על האש ,ומה דין הכלי
כששאבו בו מים מתוך המיחם?
 .36קדירה של בשר ,האם אפשר להגעילה בחלב?
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 .37קדירה של בשר חזיר ,האם אפשר להגעילה בחלב?
 .38כף שתחבה ב' פעמים ,האם צריך פעמיים ס'?
 .39בשר איסור שנפל לקדירה והוציאוהו וחזר ונפל ,האם מתבטל בס' אחד?
 .40בצלים הבלועים מבשר ובישלם בחלב ,בכמה מתבטלים?
 .41מה שלושה חילוקים בין דבר חריף לאינו חריף?

úåáåøòú
 .42מה סובר השו "ע" ,טעם כעיקר " הוא מדאורייתא או מדרבנן?
 .43מה עדיף ,שיטעם עכו"ם לפי תומו או לא לפי תומו?
 .44בשר נבילה שלא נמלח ,ונפל לקדירת בשר כשר ויש רוב כשר כנגד הנבילה
וספק אם יש בו ס' ,מה הדין?
ֵ .45חלב שנפל לתבשיל ,מה דינו? האם צריך להוסיף מים כשהמאכל יתקלקל ע"י
צינון?
 .46ערלת חו"ל ,בכמה מתבטלת?
 .47חצי כזית תרומת יין וחצי כזית תרומת שמן שנפלו לאינו מינם ,בכמה
מתבטלים? כזית בשר כשר וכזית בשר נבילה שנפלו לאינו מינם ,בכמה
מתבטלים?
 .48האם עצמות של איסור מצטרפות להיתר ,והאם הקדירה מצטרפת להיתר?
 .49האם מבטלים איסור דרבנן לכתחילה? באיזה איסור יש להתיר לבטלו
לכתחילה ,ומ"מ אסור מפני שהוא דבר שיש לו מתירים?
 .50בשר עוף שנתבשל בחלב ,האם מבטלים לכתחילה?
 .51כלי 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?
 .52מהי הגדרת בריה? האם תולעים מקרי בריה ,והאם "איסור שאינו זבוח " מקרי בריה?
 .53גיד הנשה שנימוח בקדירה ,האם צריך ס' לבטלו ולמה?
 .54בכמה פעמים הויא חזקה ,בשתיים או בשלוש?
 .55חתיכת בשר שנתבשלה בחלב או באיסור ,האם נחשבת לחתיכה הראויה
להתכבד?
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מחלב ,האם בטל?
 .56איסור הראוי להתכבד רק לגוים כגון ירך שלא ניקרה ֵ
 .57אם נחתכה אחת מהחתיכות הראויות להתכבד ,מה דין השאר? ואם נפלה לים
מה הדין?
 .58מה שני טעמים שדבר שיש לו מתירים לא בטל? ביצה שיש עליה ספק אם
נולדה ביו"ט ,האם מותרת?
 .59חמץ בפסח ,חדש ,ולחם מקמח של חדש  -אילו מהם נחשבים לדבר שיש לו
מתירים?
 .60מהיכן למדו ש"נותן טעם לפגם " מותר? מה סובר הרשב"א והר"ן בזה ,ומה
הנ"מ ביניהם?
 .61האם חמץ בפסח מותר כשנותן טעם לפגם?
 .62איסור שנחתך לחתיכות קטנות שניכרות אבל אי אפשר להוציאן ,האם מותר
בששים?
 .63דברים המאוסים ,האם בטלים ברוב?
 .64ספק כבוש ,מה דינו?
 .65מה ההבדל בין שמן לכחוש?
 .66לאיזה ענין אמרו "אין מליחה לכלים"?
 .67מה הטעם של איסור דבוק ,והאם באיסור דרבנן אוסרים משום דבוק?
 .68האם מותר לאפות בשר וחלב זה אחר זה בתנור אחד?
 .69בשמים של היתר ושל ע"ז שנתערבו ,האם מותר להריח בהם?
 .70חתיכת בשר שאינה ראויה להתכבד שנתבשלה בחלב ואח"כ נתערבה באחרות
יבש ביבש ,האם בטילה ,או כיון שאפשר להכירה ע"י טעימה אינה בטילה?
 .71שתי קדירות של היתר ונפל איסור דרבנן לאחת מהן ,מה הדין?
 .72שוחט שאמר על בשר כשר שהוא טריפה ,האם מעבירין אותו? ואיזו תקלה
יכולה לצאת מהשקר שלו?
© Any copying must include the following note: This bachina appears in
Sefer Iyunei Deah by R. Yirmiyahu Ullman, which is based on the mivchanei semicha
in Yoreh Deah of HaGaon HaGadol Rav Zalman Nechemiah Goldberg.
Sefer Iyunei Deah, as well as standard-sized versions of the bachinos, may be obtained
at www.RabbiUllman.com, or from the author at +972-(0)2-5823423.
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äãð úåëìä
.1

מהי נדה ומהי זבה גדולה ,ומה דינן? מה דעת הרמב"ם באשה הרואה בשעת
הוסת ומה דינה?

.2

האם וסתות הם דאורייתא או דרבנן? בכמה ראיות נעשה וסת ,והיכן המקור
בתורה שסומכים על מקרה שקרה כמה פעמים?

.3

אשה שראתה מחמת תשמיש בשעת וסתה ,האם נחשבת למזידה ,שוגגת ,או
אנוסה?

.4

האם עונת הוסת תלויה בשקיעת החמה ,או בצאת הכוכבים?

.5

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

.6

אימתי בעלה לוקה משום נדה ,ואימתי היא עצמה לוקה?

.7

אדם שאמר על אשתו שהיא אחותו או שהיא נדה ,האם מותרת לו בגלוי ,והאם
מותרת לו בחדרי חדרים?

.8

האם אשה צריכה בדיקה לפני תשמיש ואחר תשמיש? כמה פעמים היא צריכה
לבדוק כדי להחזיק את עצמה אינה רואה מחמת תשמיש? האם יש זמנים
מסוימים שלא תועלנה בדיקות לכך?

.9

מה הדין של אשה שיש לה מכה באותו מקום? אם קיבלה את המכה לאחר
שנטמאת ,האם היא יכולה להטהר? מה דינה אם קיבלה את המכה כשהיא
טהורה ואח"כ ראתה בוסתה? ואת"ל שאסורה ,היאך תטהר?

 .10אשה ששופעת מתוך מ' לאחר מ' ,האם מותרת מן התורה? אשה שראתה ג"פ
מחמת תשמיש בימי טוהר ,האם מותרת לאחר שיעברו ימי טוהר?
 .11האם רואים דמים בלילה בזמן הזה ,ומאיזה טעם י"ל שנשתנה הדין?
 .12מהו וסת החודש ,וסת הפלגה ,וסת הגוף ,וסת הקפיצות ,ווסת מחמת אכילה?
 .13מהי עונה בינונית ,והאם אשה שאין לה וסת אסורה בה?
 .14האם צריכה לחשוש ללילה שלפני יום העונה בינונית?
 .15אם עבר הוסת ולא ראתה ועבר גם יום ל' ולא ראתה ,אימתי חוששת?
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 .16אשה שראתה דם בבדיקה ,האם היא אסורה מן התורה? האם היא צריכה
לחשוש לאותו יום משום וסת שאינו קבוע? מה הדין אם ראתה ג' פעמים
בבדיקה?
 .17אשה שראתה כתם פחות מכגריס לאחר הטלת מי רגליים ,האם מותרת?
 .18אשה שראתה בלא הרגשה ,האם סותרת שבעה נקיים מן התורה?
 .19מה דין פולטת ,ומה דעת הראב"ד והרי"ף?
 .20אשה שראתה אחר הטבילה מיד ,האם צריכה להמתין ה' ימים? ומה הדין
כשהיתה טמאה מחמת חומרא וראתה? ומה אם אמרה טמאה אני וחזרה
ואמרה טהורה אני ,ובעלה בעל נפש?
 .21האם אשה יכולה לטבול בשביעי מבעוד יום ולחזור לביתה בלילה?
 .22מה הדין של אשה שראתה מראה ספק טמא בשביעי לאחר שטבלה ביום?
 .23אשה הרגילה ללכת יחפה ולא רחצה רגליה לפני שטבלה ,האם עלתה לה
הטבילה? ואם רגילה ללכת בנעליים אבל אינה מקפדת על נקיון רגליה ,האם
הלכלוך חוצץ?
 .24חציצה ברובה ואינה מקפדת ,האם טהורה מן התורה ,או מאחר שמקפדת כדי
שתטהר מדרבנן ,טמאה מן התורה? מה הדין של אשה שלא נטלה צפורן אבל
אינה מקפדת?
 .25אשה שנתנה שערה בפיה וטבלה ,האם היא טמאה מדאורייתא או מדרבנן?
 .26האם כינים חוצצות?
 .27לכלוך שמודבק בחוזקה ולא ניתן להסירו ,האם חוצץ?
 .28שוטה שטבלה ,האם עלתה לה הטבילה? האם יש להחמיר ,ואיזו עצה יש בדבר?

© Any copying must include the following note: This bachina appears in
Sefer Iyunei Deah by R. Yirmiyahu Ullman, which is based on the mivchanei semicha
in Yoreh Deah of HaGaon HaGadol Rav Zalman Nechemiah Goldberg.
Sefer Iyunei Deah, as well as standard-sized versions of the bachinos, may be obtained
at www.RabbiUllman.com, or from the author at +972-(0)2-5823423.

