
 

 תיקונים 
 לספר עיוני דעה 

 לפי דפי הספר
 

(For Hardcopy Users) 
 

 

For your convenience, two formats are presented for each 
correction. 
 
1. Edited Paragraph 
 
Manually make the changes in your sefer according to the 
editing scheme provided. Key: 
 

 Additions - highlighted in green, bolded and noted 
within the symbols {}. 

 Deletions - highlighted in yellow and marked with a 
strike-through. 

 
2. Corrected Paragraph 
 
These have been specially prepared and sized in order to 
facilitate printing, cutting and pasting over the relevant 
paragraph in the sefer.  
 
To do this, when you print, in the print dialog box, set “Page 
Scaling” to “None”. 
 

For updated corrections, you may periodically navigate to:  
 

RabbiUllman.com/Publications/Sefer Iyunei Deah/Corrections 
 
Or use the following link: 
 

http://wp.rabbiullman.com/publications-3/sefer-iyunei-deah/corrections/ 
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 מהדורה א'
 

 'פסקה ב ד"כ נדה עיון -ח "דף שצ
 0.1 רסהגי
 

( מביא דעת רבי יהודה מקורביל שמיקל בדיעבד כשלא נטלה ט{}י״י״זהב״ח )סק וגם
וא מביא גם דעת השערי דורא הסובר צפורניה אם בדקה תחילה ולא היה שם צואה. וה

שמעיקר הדין יש להקל בכה״ג אך טוב להחמיר לטבול שנית. אבל הב״ח כתב אחר זה 
״ולפענ״ד נראה אפילו ברי לה שלא היה שום טיט כלל, יש להחמיר שתטבול פעם שניה 

ומביאו ש"ך )סקכ"ה(, עיין  )סי׳ שכ״ו(}שהרי איכא למ״ד ]נראה שמתכוון להראב״ן 
גדולה ועומדת להיחתך ופורחת ועוברת מכנגד הבשר [ דאם ת והערות )אות ק"ו({הגהו
״. והחילוק בין השערי דורא לבין הב״ח ע״פ }הצפורן עומדת ליקצץ, הוא חוצץ{ אינה

הראב״ן הוא שלהשערי דורא, אין הצפורן עצמה חוצצת, אלא הלכלוך המצוי שם. לכן 
כי צואת הצפורן מצוי מאוד. ואילו לב״ח  מעיקר הדין עלתה לה טבילה אך טוב להחמיר

ע״פ סברת הראב״ן שכל העומד להקצץ חוצץ, הצפורן עצמה הוי חציצה וממילא אין 
 צפורן עצמה היתה חציצה בעת טבילה.ד}כיון שה{טעם להתיר אפילו בדיעבד 

 

ט( מביא דעת רבי יהודה מקורביל שמיקל בדיעבד כשלא נטלה ״י)סק״ח הב וגם
קה תחילה ולא היה שם צואה. והוא מביא גם דעת השערי דורא הסובר צפורניה אם בד

ח כתב אחר זה ״ג אך טוב להחמיר לטבול שנית. אבל הב״שמעיקר הדין יש להקל בכה
 שניה פעם שתטבול להחמיר יש, כלל טיט שם היה שלא לה ברי אפילו נראה ד"ולפענ"

 עיין(, ה"סקכ) ך"ש יאוומב (ו"שכ' סי) ן"להראב שמתכוון נראה] ד"למ איכא שהרי
והחילוק בין השערי  ".חוצץ הוא ,ליקצץ עומדת הצפורן דאם([ ו"ק אות) והערות הגהות

ן הוא שלהשערי דורא, אין הצפורן עצמה חוצצת, אלא ״פ הראב״ח ע״דורא לבין הב
הלכלוך המצוי שם. לכן מעיקר הדין עלתה לה טבילה אך טוב להחמיר כי צואת הצפורן 

ן שכל העומד להקצץ חוצץ, הצפורן עצמה ״פ סברת הראב״ח ע״ואילו לבמצוי מאוד. 
כיון שהצפורן עצמה היתה חציצה  הוי חציצה וממילא אין טעם להתיר אפילו בדיעבד

 בעת טבילה.
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 מהדורה ב'
 

 'או"ה עיון כ"ז פסקה א - דף קכ"ג
 1.0 רסהגי

 קי"ב()מהדורה א': דף 
 

הקדירה מיד את א כשלא ניער או כיסה שכתבנו בעיונים הקודמים הוא דווק מה
כשנפלה הטיפה על החתיכה, אז יש לדון מה דין החתיכה ומה דין התבשיל כמו שכתבנו 
שם. אבל אם ניער או כיסה בתחילה, ישתנה הדין. דאיתא ברש"י )חולין ק"ח:, ד"ה 
ניער( "המנער את הקדירה מתפשט הטעם בכולה וכן המכסה אותה מפני שמי השוליים 

ד"ה  ,על תוס' דף צ"ו:ד"ה בא"ד משמע, )}לים עד פיה ויורדים". ומבאר המהרש"א עו
מדויק לשיטתו דאין  {הוא}שההסבר של רש"י בכסה  {דברי רש"י כאן(פי' אם, ב

לכן כתב שפעולת הכיסוי  כולה ברוטב,  {היהתש} היהיש הבלוע יוצא מחתיכה עד
לא רק טב עולות רתיחות של רו ,פעולת הכיסוי}וכוונת רש"י היא שע"י  מעלה רוטב

ואז במקום שהטיפה  .ומתכסה כל החתיכה ברוטבעד פי הקדרה  {במקצת החתיכה אלא
תכנס לתוך החתיכה, היא מתפשטת מיד לשאר הקדירה, וממילא לא צריך ס' בהחתיכה 

 בתבשיל.כנגדה נגד הטיפה אלא די שיהיה ס' 
 

הקדירה מיד את ער או כיסה שכתבנו בעיונים הקודמים הוא דווקא כשלא ני מה
כשנפלה הטיפה על החתיכה, אז יש לדון מה דין החתיכה ומה דין התבשיל כמו שכתבנו 
שם. אבל אם ניער או כיסה בתחילה, ישתנה הדין. דאיתא ברש"י )חולין ק"ח:, ד"ה 
ניער( "המנער את הקדירה מתפשט הטעם בכולה וכן המכסה אותה מפני שמי השוליים 

)ד"ה בא"ד משמע, על תוס' דף צ"ו:, ד"ה ה ויורדים". ומבאר המהרש"א עולים עד פי
מדויק לשיטתו דאין הבלוע הוא שההסבר של רש"י בכסה אם, בפי' דברי רש"י כאן( 

עולות  ,פעולת הכיסויוכוונת רש"י היא שע"י היה כולה ברוטב, תיוצא מחתיכה עד ש
ירה ומתכסה כל החתיכה עד פי הקדלא רק במקצת החתיכה אלא טב רתיחות של רו

ברוטב. ואז במקום שהטיפה תכנס לתוך החתיכה, היא מתפשטת מיד לשאר הקדירה, 
 בתבשיל.כנגדה וממילא לא צריך ס' בהחתיכה נגד הטיפה אלא די שיהיה ס' 
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 או"ה עיון כ"ט, פסקה ב' -דף ק"ל 
 1.1 רסהגי

 (ט"ז ד"ה ולפיק)מהדורה א': דף 
 

 לדעת, לקדירה מים הוסיפו שנודע ולפני בקדירה לבשר חלב נפלש דידן בנידון, כן אם
 אין, נ"חנ אמרינן ע"דלכו ח"בב באיסור דמיירי }כיון ג"יש מחלוקת. שלסמ, י"הב

 בקדירה שהיה מה כל נגד שהוסיף במה' ס צריך {,לטור ג ובין"לסמ ובין, מחלוקת
ע "לכו, מ"וד ה"האו ת. ולדעאע"פ שלא נודע בינתיים, ולטור די בס' נגד החלב בלבד

ומשנודע , שנודע עד נבילה נעשה לא דהבשר. החלב נגד' ס כ"בסה שיהיה אלא בעי לא
שלדעת  הקודם בעיון שכתבנו פ"ואע. בששים ובטל הקדירה בשאר החלב נתערב כבר
 .אטעמא למיקם דאפשר היכא מילי הני, בספק נ"חנ אמרינן דלא אהא סמכינן לא א"רמ

 מותרות. החתיכות שכל נראה, נתבטל כבר החלב שטעם כיון לברר א"דא הכא אבל
 

 לדעת, לקדירה מים הוסיפו שנודע ולפני בקדירה לבשר חלב שנפל דידן בנידון, כן אם
 ג ובין"לסמ ובין, מחלוקת אין, נ"חנ אמרינן ע"דלכו ח"בב באיסור דמיירי כיון, י"הב

 ע לא"לכו, מ"וד ה"האו דעתבקדירה. ול שהיה מה כל נגד שהוסיף במה' ס צריך ,לטור
 ומשנודע כבר, שנודע עד נבילה נעשה לא דהבשר. החלב נגד' ס כ"בסה שיהיה אלא בעי

 א"שלדעת רמ הקודם בעיון שכתבנו פ"ואע. בששים ובטל הקדירה בשאר החלב נתערב
 אבל .אטעמא למיקם דאפשר היכא מילי הני, בספק נ"חנ אמרינן דלא אהא סמכינן לא

 מותרות. החתיכות שכל נראה, נתבטל כבר החלב שטעם כיון רלבר א"דא הכא

 
 

 מקורות לאו"ה עיון כ"ז - דף תצ"ו
 1.0 רסהגי

 ()מהדורה א': דף תנ"ד
 

על תוס' דף צ"ו:, ד"ה אם, בכוונת רש"י  })ד"ה בא"ד משמע( שם על רש"ימהרש"א 
 בדף ק"ח:{

 

 רש"י בדף ק"ח: על תוס' דף צ"ו:, ד"ה אם, בכוונת )ד"ה בא"ד משמע(מהרש"א 

 


