
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  כלי שנשתמש בה בשר האם מותר להעגילו 
 ?כדי להשתמש בו חלב וכן להיפך

בענין קושיית ,  כל דבר אשר יבא באש תעבירו באשג''א כ''לבפרשתן 
עיין בספר מעדני אשר פרשת , הראשונים איך מהני הגעלה הרי אין מבטלין איסור לכתחילה

  .םט שתרצנו בכמה אופנים נפלאי''מטות תשס
  

,  דדבר שדרכו  להטביל יטבילב"עה ''עבודה זרה ע 'מכאן ילפינן בגמ
  . ללבן באור ילבן באור, להגעיל יגעיל

  

 כתב במאירי :והא דאין מברכין ברכה על מצות הגעלת כלים
דהגעלה שאינה מצוה בתורה להשבית בליעתן ' א עמוד ב''מגילה כ

, געילןמ אם רוצה להשתמש בהם צריך לה"אלא שמ, של כלים
והוא רק כדי להשמר מן הלאוין לא שיהא גופן מצוה לכן אינו 

  .מברך
  

 שהטעם שמברכין על ד''ח סימן ק''שער נ וכן כתב באיסור והיתר
, היינו משום שהטבילה היא מצות עשה, הטבילה ולא על הגעלה

שלא לאכול נבילות והוי כנקור גיד , והגעלה מצות לא תעשה
  .וחלב שאין מברכין עליו

  

יש לחקור כלי שנשתמש בה בשר האם מותר להעגילו כדי 
להשתמש בו חלב או להיפך או דילמא אסור להגעיל כלי בשר 

  .להשתמש בו חלב וכן להיפך
  

ט כלי ברזל "מותר ללבן בי' ט סעיף ה''ח סימן תק''אור ל''הנה קימ
ה של "ואחר הליבון יאפו בו פשטיד, ן של גבינה"שאפו בו פלאדו

  .בשר
  

ל ומכאן משמע שמותר בחול '' וז:במגן אברהם שםוכתב 
והעולם נוהגין איסור , להגעיל כלי חלב לאכול בו בשר או איפכא

מ "ר בנימין מפוזנא ששמע ממהר"כ בשם הגאון מהור"בדבר ומ
לעולם לא יהיה לו רק כלי , יפה הטעם למנהג שאם יעשה כן

מטעי דלמא אתי ל, אחד ויגעילנו כל פעם שישתמש בו וזה אסור
 והא דשרינן הכא יש לומר כיון שלעולם ב"ע' חולין  ט' כדאיתא בגמ

  .י ליבון ליכא למיגזר"אין משתמשין בו אלא ע
  

ל ולפי '' וז:תמה עליו' הלכה ח' הלכות יום טוב פרק דובשער המלך 
  ל"וזט "סימן קצק "הנראה דאשתמיט מיניה מה שכתב הסמ

  

  ודוקא, באש תעבירו באשלהגעיל כלים דכתיב כל דבר אשר יבא
וכן להכשיר הכלי על ידי הגעלה עצמה ' בכלי שאינו בן יומו כו

אסור כל זמן שהוא בן יומו ודוקא דרך הגעלה אסור בבן יומו 
וכן להגעיל כלי של בשר בן יומו ' אבל דרך ליבון מותר כו' כו

ש הרי בהדיא שכתב דכלי של בשר "ע' להשתמש בו חלב אסור כו
ומו מותר להגעילו לבשל בו חלב כדרך שמותר להגעיל שאינו בן י

הטעם משם ומה שכתב , כל כלים האסורים שאינן בן יומן
ק דחולין יראה שאין ראיה משם "והביא ראיה מפ, ם יפה"מוהר

ולי נראה טעם למנהג שהחמירו על עצמן , כמו שיראה המעיין
 שלא להגעיל כלי של בשר שאינו בן יומו להשתמש בו חלב פן
ש "יבא להגעיל אותו כשהוא בן יומו דאז מדינא אסור כמ

ג ודוקא בכלי של איסור לא חששו משום דאי אפשר בלאו "הסמ
כ בכלי של בשר כיון שיכול להשתמש ממנו גזרו "הכי משא

ומה שהתירו ללבן הטרפא , דילמא אתי להגעיל כשהוא בן יומו
ר ללבנו כדי לאפות בו פשטידה התם שאני דאפילו בבן יומו מות

  .ה שמתיר להכשיר מבשר לחלב וכן להיפך"סק' ש כלל כ"ת הרא"ועיין בשו ק"ש הסמ"כמ
  

י הגעלה מבשר ''איכא כמה אופנים שיש להתיר להשתמש ע
  :ע''לחלב וכן להיפך לכ

 אם מכשיר הכלי לפסח אני נוהג להתיר להחליף הכלים .א
כיון שלא היה , כרצון איש ואיש מבשר לחלב או להיפך
ובזה אין לחוש , ההכשר לכוונת בשר וחלב רק לכוונת חמץ

י מובא ''ק' ד סי"ת חתם סופר יו''כך כתב בשו, אברהםלמה שכתב  המגן 
  .ט''ק י"א ס''להלכה במשנה ברורה סימן תנ

,  נוהגין להטריף מקודם הכלי ואז מותר להגעיל מבשר לחלב.ב
כך , דכיון שנטרף שפיר בדיל מיניה שלא להשתמש בלא הגעלה

  .ה''ק כ''ט ס''קח סימן ת''מובא במשנה ברורה אור, ט"תק' א סי"כתב הפרי מגדים בא

כך כתב הפרי מגדים ,  כיון שאינו אלא מנהג יש להקל בשעת הדחק.ג
  .ג''ק י''א ס''סימן תנ

 להגעיל מבשר לשימוש שאינו לא בשר ולא חלב מותר ואין .ד
בזה מנהג לאסור ואם אחר זמן ירצה לייחדו לתשמיש חלב 

קהלת א שבהיותו ב'סימן רמ' ם חלק ב"ת מהרש"כך כתב בשוכ מותר "ג
  .ח דעת קדושים שכתב כן"ד דשם בעהמ"צ אב"בוטשאטש באו לידי כתבי הגה

כ "ב חודש שלא שימש בו כלל ג'' גם מבשר לחלב אם עברו י.ה
א שבהיותו בקהלת בוטשאטש ' סימן רמב"חם "ת מהרש"כך כתב בשו, יש להקל

נפלא ועיין בספר ה, ח דעת קדושים שכתב כן"ד דשם בעהמ"צ אב"באו לידי כתבי הגה
  .ו"תשנ' א בעמ''ג רבי אליעזר מרגליות שליט''דמשק אליעזר מאת ידידי הרה
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  עולי מדין הויא נותן טעם לפגםימדוע ג 

  ? הרי דבר חריף משביח אף כשאינו בן יומו

אחד נותן טעם לפגם ואחד ' מ ב''ז ע''עבודה זרה ס 'הנה איתא בגמ

,  לשבח אסורש אומר"ר, מ"דברי ר, נותן טעם לשבח  אסור

גיעולי , גמר מגיעולי עובדי כוכבים, מ"ט דר"מ, ולפגם  מותר

נ לא "ה, ואסר רחמנא, עובדי כוכבים לאו נותן טעם לפגם הוא

דאמר רב הונא בריה , ואידך כדרב הונא בריה דרב חייא, שנא

דלא לפגם , דרב חייא לא אסרה תורה אלא קדירה בת יומא

  . אי אפשר דלא פגמה פורתאקדירה בת יומא נמי, ואידך. הוא
  

דנותן טעם לפגם ' ק א''ב ס''וכן קכ', ג ה''ד סימן ק''יורל ''קימ: ולהלכה

  .מותר
  

ש בדבר חריף האם יש היתר מהאם כשמשת: נחלקו הפוסקים

  .של נותן טעם לפגם
  

 כתב דאין חילוק בין דבר ז"א סימן תצ"ח א"הנה בתשובת הרשב

עם לפגם הוא ושרי וכן חריף לשאר דברים דבכל ענין נותן ט

  .משמע בדעת הטור דאינו מחלק
  

ה " כתב ראביה''תתל' ז סוף פרק אין מעמידין סי''מסכת עאבל במרדכי 

בשם רבי טוביה דאם בישל דבר חריף בקדרה שאינה בת יומא 

דאסור דאגב חורפא מחליא ליה ועושה הכלי נותן טעם לשבח 

  .'ק ג'ב ס''ימן קכד ס''יורע ''עיין בש, דהוי כקורט של חלתית

  

 לשיטות הפוסקים דבדבר חריף אף בנותן טעם :יש להקשות

מגעולי ' כ מאי מקשה בגמ''א, לפגם אסור משום דזה משבח

דלמא אסרה תורה שלא יבא ב "ז ע"ז ס"עמדין דהוי נותן טעם לפגם 

כך , ומחליא לשבח אפילו אינו בן יומו, להשתמש בו דבר חריף

ת ''וכן בשו', ק ב''ו ס''וכן בפליתי סימן צ, ז בתשובה" סימן תצא"א ח"ת הרשב''מקשה בשו

וכן , ז באשל אברהם''ח סימן תמ''וכן בפרי מגדים אור, ד''סימן ס' פנים מאירות חלק א

  .ג''ד סימן כ''ת דברי יציב יור''בשו

  

  :איכא כמה תרוצים

ב "ש שם פ"רא, ה אי"ב ד"ח ע"ז ל"ע' תוסלפי מה שכתבו הפוסקים  .א

משום , ם מחזקינן באינו בן יומו" דלכך כלים של עכוה" ל'סי

ואם תמצי , ספק לא נשתמש היום, דהוי ליה ספק ספיקא

דגם , לא קשה מידי, שמא נשתמש בדבר מותר, לומר נשתמש

ואם תמצא , שמא נשתמש בו דבר מותר, כאן ספק ספיקא

כך תירץ בפליתי סימן , שמא לא ישתמש דבר חריף, לומר דבר אסור

  .כ דזה דוחק''וכותב אח', ק ב''ו ס''צ

' ח סי"ע או"ב ונפסק בשו"שע' א סי"בתשובה חא "ש הרשב" יש לומר כמ.ב

וכיון דרובא לאו בדבר ,  דאזלינן בתר רוב תשמישו"א ס"תנ

  .'ק ב''ו ס''ד סימן צ''כך תירץ הפליתי יור, חריף אין צריך הגעלה

ו "פ, ב"א ע"י, א"ע' חולין  ו'  הרי איתא בגמ:אך מקשה הפליתי

מנלן , כ הקושיא במקומו"דרבי מאיר חייש למעוטא אא "ע

הרי , ם"לרבי מאיר נותן טעם לפגם אסור משום געולי עכו

  .חיישינן למעוטא דלמא יבשל בו דבר חריף

ה "א ד"ב ע"חולין  י ודאי לפי שיטת התוספות :ומתרץ הפלתי

 דהרי ,לא קשה מידי,  דרבי מאיר מדרבנן חייש למיעוטאפסח

מן התורה לא חייש למיעוטא ואפילו הכי אמרה התורה 

אבל לפי , כ מזה ראיה דנותן טעם לפגם נמי אסור''א, להגעיל

דרבי מאיר מן ה וכי תימא "ב ד"א ע" שם יא"מה דנראה מהרשב

כ קשה מנלן דנותן טעם לפגם ''התורה חייש למיעוטא א

, הכליםהרי דילמא משום דבר חריף נצטוו להגעיל את , אסור

כמו כן דבר , ומתרץ דכמו דקדרה בת יומא פגמה פורתא

ולרבי מאיר לא שאני בין פגמה פורתא , חריף פגום פורתא

,  וכמו דפוגמה פורתא אסורהז שם"עכמבואר בגמרא , לטובי

רק , ורבנן באמת הוה מצי למימר כך, אף פגמה טובי אסורה

 דלא אסרה תורה אלא קדרה בת יומא או דבר, היא היא

  . חריף

,  התורה הצריכה להגעיל אף להשתמש בדבר שאין דבר חריף.ג

כך תירץ הפרי , ומשום הכי דייקינן דאף נותן טעם לשבח אסור

   .ז''מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תמ
י "דדין ליבון בדבר שתשמישו ע' מ א''ו ע''ז ע"ע'  הנה מבואר בגמ.ד

ע הכשירו אבל בהתירא בל, אש זהו דוקא באיסורא בלע

י בשם "בבג "ד סימן צ"יווכן פסקינן להלכה , בהגעלה לחוד

נגד הבלוע דסתם ' דאפילו היכא דליכא ס, א ביותר מזה"רשב

י "מ נקלש הטעם שבתוכו ע"מ, נגד הבלוע' כלי אין בו ס

והשתא ניחא דהוכחת הגמרא אזלא ממה דהקפידה , בישול

תיב כל דכ, י אש"רחמנא והצריכה ליבון בדבר שתשמישו ע

שמע מינא דנותן טעם , דבר אשר יבוא באש תעבירו באש

כ רק משום דחיישינן לדבר חריף שיבשל "דאל, לפגם אסור

, כיון דהשתא התירא הוא, ליסגי לן בהגעלה לחוד, כ"בו אח

י הגעלה כבר נפלט ונקלש "שכבר נפגם הבלוע שבתוכו וע

 שום כ דבר חריף תו לית לן בה"וכשיבשל בו אח, טעמו לגמרי

ט "ט בר נ"כאילו כבר נעשה הבלוע שבתוכו כמו נ, חששא

וזהו , כ"דלא חיישינן תו לדבר חריף שיבשל בו אח, דהתירא

ל "וז' ה גיעולי נכרים וכו"ב בד"ד ע"מי שם בפסחים "שפירש

' והתורה אסרתו במעשה מדין כל דבר אשר יבוא באש וכו

ולא , שהסב את פני שקלא וטריא מדין ליבון דוקא, ל"עכ

לכן , ל"א הנ"משום דקשיא ליה כקושית רשב, מהגעלה לחוד

ת זית רענן כרך "כך תירץ בשו, פירש שעיקר הוכחה הוא מליבון דוקא

  . 'בהלכות תערובות סימן ג' א

 אם נאמר דאפילו לשיטת הפוסקים דדבר חריף משביח זה .ה

דהרי מן התורה אין כזה מושג , רק מדרבנן בעלמא אתי שפיר

אלא בעל , כ מדוע אסרה תורה געולי ממדין''א, ריףשל דבר ח

' ת פנים מאירות חלק א''כך תירץ בשו, כרחך דנותן טעם לפגם נמי אסור

  .ד''סימן ס

  . דמנלן לומר שזה רק מדרבנן בלי שום ראיה:אבל דוחה

 הביא מהכנסת יחזקאל ד"ה סק"ד סימן צ''יור ובפתחי תשובה

 שהוא מן התורה ומביא שמהפנים מאירות, שהוא מדרבנן

  . עיין שם

ל "ן נראה דס"ש והר"והרא' כתב דלהתוסג "ס ק"סו ובפלתי

אמנם , ת עיין שם"דבר חריף חומרא בעלמא הוא ולא ד

דלעיל שהקשה מגיעולי מדין ז "תצ' א סי"חא "מתשובות הרשב

  . מבואר להדיא דהוא מן התורה, דדלמא השתמשו בחריף

מביא ראיה שזה רק ג ''ד סימן כ''יור ת דברי יציב''ובשו

כ למה אמרה תורה בכלי מדין רק כל דבר אשר "דאל, מדרבנן

 ולהדיא נאמר שם וכל ג"א כ"במדבר ליבא באש תעבירו באש 

, י שמטבילו ודיו"וברש, אשר לא יבא באש תעבירו במים

ז "ע' ש בגמ"ן שזה מאך במי נדה יתחטא וכמ"ש ברמב"ועיי

דיחן ולשפשף אותם  אלא תעבירו במים היינו להב"ה ע"ע

במים יפה עד שתסור חלודה שנדבקה בהם מן האיסור עיין 

, והלא אפשר שהגוי חתך בסכין דבר חריף של איסור, שם

ת וצריך הגעלה למה "י חריף הוי מה"ואם נימא דהבליעה ע

  .מ דהויא רק מדרבנן''אלא ש, לא דברה תורה מזה כלל



  מטעמי אשר
  בעניני תשעת הימים וחרבן הבית

  מתוך ספרי מעדני אשר
  

  תשעת הימים
אדם ששכח ובירך שהכל על בשר בתשעת הימים האם מותר 

  ז''דברים תשס ?לטעום מהבשר

 ?האם מותר להשהות סיום כדי שיוכל לאכול בשר בתשעת הימים
  ז''דברים תשס

 ?האם מותר לאכול בשולחן אחד עם אדם שאוכל בשר כגון חולה
  ז''דברים תשס

 ?ית האם מותר לקנות חדש בתשעת הימיםמי שנקרע לו הציצ
  ז''דברים תשס

דברים ספר  ?האם מותר לתת מתנה לבחור בר מצוה בתשעת הימים
   החדש שיצא השבוע

   דברים ספר החדש שיצא השבוע ?האם מותר לצחצח נעלים בתשעת הימים
  א''דברים תשע ?האם בבית מלון מותר להחליף מצעים בתשעת הימים

ל בשר האם מותר לפתוח את המסעדה מי שיש לו מסעדה ש
  א''דברים תשע ?בתשעת הימים

  

  לחורבן זכר
על מה סמכו העולם לשמוע קלטות של ניגונים הרי משחרב בית 

  דברים ספר החדש שיצא השבוע ?המקדש אסור לשמוע קול זמרה

על מה סמכו העולם שאינם קורעים קריעה כשרואים את הכותל 
  ברים ספר החדש שיצא השבועד ?הרי זה הלכה שצריכים לקרוע

האם לאנשי ירושלים יש היתר שלא לקרוע בגדיהם כשרואים 
  דברים ספר החדש שיצא השבוע ?מקום המקדש

דברים  ?כ בביתו"לא קרע בשעת ראיית מקום המקדש האם יקרע אח
  ספר החדש שיצא השבוע

מי שהולך בחול המועד לכותל האם חייב לקיים מצות קריעה על 
   ספר החדש שיצא השבועדברים ?הכותל

מדוע אחר חרבן הבית הראשון לא תיקנו כל התקנות של זכר 
  דברים ספר החדש שיצא השבוע ?לחורבן ורק אחר חרבן השני

  

  רבן הביתועבירות של ח
עבירות ' ה על ג''איך יכול להיות שבזמן החורבן ויתר הקב

  א''דברים תשע ?החמורות ועל שלא למדו תורה לא ויתר

 החרבן מבואר במדרש שלאף אחד מאבות לא שמעו מדוע בזמן
  ט''דברים תשס ?בזמן החרבן רק לרחל אמנו

 להיות שמפני שלא דנו לפנים משורת הדין נחרב בית יכולאיך 
   ו''דברים תשס ?המקדש

' עבירות הרי בגדי כהונה מכפרים על ג' מדוע נחרב הבית בגלל ג
  ט''תצוה תשס ?עבירות

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

י "וברש, יסלח לה' שה הפרם וה בפסוק אי.בעניני מחשבה רעה] א
 שמדובר באשה שנדרה ,ב"א ע"קידושין פ' הביא מהגמ, יסלח לה' וה

בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר ושתתה יין 
מכאן לנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה , שצריכה כפרה
ע מדוע צריך כפרה הרי מחשבה רעה אין "צ. שצריך כפרה

  .מעשהה מצרפה ל"הקב
מי שהתענין אצל חברו  .לפני עיור במכשיל לשני במחשבה רעה] ב

 ,כגון לשידוך, על איש פלוני ולא הודיע לחברו שמברר לתועלת
ר שבאופן זה המספר צריך כפרה כיון "וחברו סיפר עליו לשה

 שלא הודיעו עבר על לפני שואל האם ה,תריה בהזשלא ידע ש
  .ור לא תתן מכשוליע

יוסף אמר לאחים ואתם  .י האור החיים הקדושקושיא בדבר] ג
האור החיים ', כ' בראשית נחשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטובה 

 דדמי למתכוון להשקות חברו סם מוות והשקהו שםכתב הקדוש 
וקשה הרי ,  שלא מתחייב כלום וזכאי גם בדיני שמים,כוס יין

  .ילפינן מהכא שכשנתכון לרעה בעי כפרה
הבפרשה . ה"רהתרת נדרים בע] ד יו ַיֲעׂשֶ ָכל ַהיֵֹצא ִמּפִ ע מדוע " צ:ּּכְ

) שהם מופלא הסמוך לאיש שנדריהם נדר, ב"בגיל י(קטנים 
  .ה"לא נהגו לעשות התרת נדרים בערב ר, ונשים

ם זה "ג עיקרים שכתב הרמב" אחד מי.אחכה לו בכל יום שיבוא] ה
ע איך מחכים לו "צ, האמונה בביאת המשיח שבכל יום שיבוא

האם בתשרי יגאלו או ה יא ב "ר' הרי מצינו מחלוקת בגמ, בכל יום
כ "וכש, וכן בערבי שבתות אין בן דוד בא, בניסן עתידין להיגאל

ל שהחיוב לחכות הוא "כ אפ"וא, בשבת עצמה שזה חוץ לתחום
  .בכל יום שיבוא ממש

ה לעשות "ביקש הקב, א"סנהדרין צד ע'  בגמ.שני אלפים ימות המשיח] ו
תנא דבי אליהו ששת , א" צז עשם' ע הרי בגמ"וצ, ו משיחחזקיה

אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו שני אלפים תורה שני 
אז , כ חזקיהו היה קודם שני אלפי משיח"וא, אלפים ימות המשיח

  .ה לעשותו משיח"איך ביקש הקב
האם בתשעת הימים מותר לתת לאורח : אורח בתשעת הימים] ז

 .קיים ומכובסיםסדינים ומצעות נ
כמה זמן נמשך שמחת התורה , ישרים משמחי לב'  פיקודי ה:חידה] ח

  ].בין המצרים' יש ראיה לעניין מהל[. אצל האדם אחר שלמד
 המשנה ברורה :א"חקירת הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט] ט

 ו"סקט שם' כ כ"ואעפ, ז אמירת רצה זה דרבנן"שבברהמ' כח "קפ' בסי
כי רוב פעמים ,  אמר רצה או לא חייב לחזורשאם נסתפק אם

מעתה יש להסתפק מה , ז בימות השבוע ללא רצה"מברך ברכהמ
ורק , הדין באנשים אלו שכל ימות השבוע לא טועמים פת כלל

  .ג הם צריכים לחזור מספק או לא"האם בכה, לכבוד שבת
יסלח '  אשה הפרם וה.א"שאלת הגאון רבי חיים קניבסקי שליט] י

מה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר , ב"א ע"קידושין פ' גמב, לה
, ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ושותה יין ומטמאה למתים

ע כי הוה מטי להאי קרא הוי בכי אמר ומה מי שנתכוין לאכול "ר
ויש ', בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריך כפרה וכו

ם הכונה לאכול בשר להבין דבפשוטו מה שצריך כפרה הוא משו
אף שלא אכל , כ למה צריך לומר שאכל בסוף בשר טלה"א, חזיר

עצם הדבר שרצה לאכול בשר חזיר שכבר יצטרך , בשר טלה
  .ע"כפרה וצ
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  כללי השתתפות
ס אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכנ, כל תשובה נכונה. 1

  . 1000₪להגרלה על סך 
כך , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .שכל מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
הזוכה ייבדקו , בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, כל חודש. 3

  .יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות, תשובותיו
  .או עד ראש חודש, ן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוענית. 4
קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

לברורים ופרטים [ com.gmail@1000s.meir או במייל 5558617-077
חילת המכתב על כמה שאלות נא לציין בת] 057-3154010נוספים בטלפון 
  .כ שם וטלפון"השיבו וכמו

להקפיד על כתב ברור , בפקס, השולחים בכתב יד, אנו חוזרים ומבקשים   
. כתב לא ברור לא יכנס להגרלה. וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

י לספר "יש עדיפות לשלוח התשובות מוקלד במייל כי כך זה ייכנס בעזה
  .נ"שיצא לאור בעתיד בל

  א"ח מנ"תשובות ניתן לשלוח עד יום שני ר

 
  מדור לפרסום ספרים חדשים 

  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  
  

  'ישמח לב מבקשי ה
  הופיע הספר הנפלא

   דולה ומשקה-דמשק אליעזר 
  על הלכות בשר בחלב

ע והנושאי כלים ''וא סיכום דברי השוה

, ערוכים ומסדורים בדרך שאלה ותשובה

  , לסיכום שינון וחזרה

  ומדור אליבא דהילכתא 

  לקרב דעת הלומד להסיק הלכה למעשה

  י ידידינו ''ל ע''יו

  א''שליט אליעזר מרגליותג רבי ''הרה
 נ בכולל הוראה דחסידי בעלזא בית שמש''נו

  

  

טיב 
  הספר



  
  

ìù åøæâ òåãî åðéøáòé àîù úáùá øôåù òå÷úì à  
úåîà òáøà õåô÷éù çéëù øáã åðéà äæ éøä 

 øâéà àáé÷ò éáø éùåãç íùá íúù÷äù äîë äðùä ùàø''á ãåîò è ' åáúëù äî ìò äù÷äù
ñåúä 'ô"÷ ä óã úáùã 'ò"ã á" àîìùá äéîã ãîåòë êìäîã éàæò ïáìã éîìùåøéä íùá , àì

ã øéáòî úçëùî 'å÷á àìà áééçîã úåîàõô ,à''øôåùá íéîëç åøæâ äîì ë , äìéâîáå
ã åðøéáòé àîù íåùî úáùá 'äøá úåîà"ø ,õôå÷á ÷ø úåéäì ìåëé äæ àìä , åçã òåãîå

ã õåô÷éù ÷åçø ùùç íåùî äìéâîå äòé÷úä úåöî íéîëç 'úåîà ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù ñàøâ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'é÷ úáù''ò â''á î 'ùá ïë ÷ñôðå'' òøåà''ù ïîéñ ç''ñ à''â ÷ ' äéä

 áèåîå äáçø àéåä íà åìéôà äéìò õåô÷ìå åâìãì ìåëé íéîä úîàì òéâäå úáùá êìåä
äðô÷éù äîî âìãéù ,à'' íëç ìöà êìéù úáùá ìçù äðùä ùàøá ùùç ùé éàãå ë

ã õåô÷ì êøèöéå íéîä úîàá êøãá òâôéå 'úåîà ,é ÷åîò åðéàù íéîä úîàå ' íéçôè
 íéáøä úåùøë åðéã åá úëìäî íéáøä úåùøåîâá àúéàãë 'ç úáù 'ò''á î' .  

 
äøä''èéìù øò÷à äîìù éëãøî â'' àøúéá  

åáñì øâééà ìáééì éáø áéùäù äî õåøú íúàáäù äî ,ïðé÷ñò äåöî øáãáã ïåéëîã ,
õåô÷éù ììë ÷åçø ùùç äæ ïéà ,éà äåöî øáãìã éãåäé ï"êìåä "úåæéøæá õôå÷ íà éë ,

åîãàî éúòîù øùà úà óéñåäì ïåëðì éúéàø''èéìù àðìàèî ø''åîãàä íùá à'' ø
öæ øåâî íçðî éðôä" øîàù åúèéùì éàæò ïáù äæ õåøéú ìò óéñåäù ìô úåáà"î ã" á õø éåä

äåöîì ,õåøéù äåöî øáãì øåæâì ùéã åúèéùì øéôù éøä.  
  

ïäëä ìàéìîâ éáø ïåàâäèéìù õéáåðéáø '' àçî" ñ"êãåà éðà íâ"  
ðòì"é ã"ñá ì"åùá äðäù ã" òåà"ô÷ú ïîéñ ç"æøåáä êåúì ò÷åúä ïéãá íìù ïîéñ ùé  , äæå

äðùîã àðéã , äøåøá äðùîá áúëåñ íù"à ÷ ' äðùð êøåöì åæ äðùîù íéðåùàøä åáúëù
äøéæâä úòùá ,úååöîä úà ìàøùé åîéé÷é àìù íìåòä úåîåàä åøæâù ,áçúðå åà

íéé÷ì úåøòîáå úåøåáá ,ôìå"æ é" íò úåîà òáøà õôå÷ù çéëù äøéæâä úòùáù ì
øôåùä ,úåëìîì ñôúé àìù éãë çøåáù.    

  
 óñåî ïéììôúî øåáéöäå øçåàî úñðëä úéáì úáùá àáù éî  

úéøçù íãå÷ óñåî ììôúäì øúåî íàä  
 äìôúä òöîàá úáùá úñðëä úéáì àáù íãàá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî

äå úéøçù úìéôú íãå÷ øåáéöá óñåî ììôúäì åì øúåî íàä óñåî ììôúî øáë øåáéö
ãéîú ïáø÷ ãâðë úéøçù úìôúã ïåéë øåñà àîìéã åà ,îé÷å'' íåù íéã÷äì øåñàã ì

ãéîú ïáø÷ì íãå÷ øáã.  
  

äøä''èéìù èå÷ éëãøî â'' à÷øá éðá  
 íééçä óëáã ïééöì ùéôø ïîéñ''é úåà å'' áéôú íéã÷äì øåñàã áúë úìéôúì óñåî úì

úéøçù ,ò úåîìåòä úééìò øãñ ïéðòá úåðååëä øòùá íãåñ øàåáîã'' êéøöù úåìéôúä é
óñåî íãå÷ úéøçù à÷ååã úåéäì ,úåøåðéöä êåôéä íåùî äæá ùéã ,øãñä úåðùì ïéàå.  

  
íãå÷ øéãú øéãú åðéàùå øéãú éøä äøåúä úàéø÷ íãå÷ úåìéâîä úà ïéøå÷ òåãî  

âä ïøî íùá íúù÷äù äîéø''öæ áéùééìà ù''â úà äìéçú íéàøå÷ äîì ì 'úåìéâîä ,
íéøéùä øéù åðééäã ,úåø ,úìä÷å ,çàå" øéãú øéãú åðéàùå øéãú éøä äøåúá íéàøå÷ ë

íãå÷ ,íéøåôã äøåúä úàéø÷á àîìùáå ,øéãúä àéäù äøåúá íéàøå÷ äìçúã øéôù éúà ,
çàå"äìéâîä úà íéøå÷ ë ,àùî"íéøéùä øéù ë ,úåø ,úìä÷å ,åíéðôåà äîëá íúöøú.  

  

äøä''õèéååøåä ìàøùé åäéúúî âèéìù "à  øôñ øáçî ãåå÷ééì"íéä úåøöåà "úåëøá úëñî ìò  
äøä''èéìù ãìååðéøâ ÷çöé â'' àíéìùåøé  
äøä''èéìù ïäë äîìù â'' àúéìéò ïéòéãåî  

 øéãú øéãú åðéàùå øéãú ïðéøîà àìå äøåúä úàéø÷ éðôì úåìéâîä ïéøå÷ù äî ïéðòá
íãå÷ ,àïéôñåîä úåðáø÷ íä ìâøá øéèôîäã ïåéë éìå , éãë äìéâîä úàéø÷ åîéã÷ä

äéøçàìù ïéôñåîä úìéôúì úåðáø÷ä úàéø÷ êéîñäì.  
  

äøåúä ïî áåéç àéåä úáùá äøåúä úàéø÷ íàä  
íéðåùàøá  úåèéù ùîç íúàáäå äøåúä ïî äøåúä úàéø÷ íàä íúðãù äî.  

  

äøä''èéìù ïäë ãåã â'' àøáà øåàî ììåëéèéñ å÷éñëî íä  
äøä''èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé â'' àïåãðåì  

àøä úòãù íúáúëù äî" ù äøåúä ìòäøåúäî àåä äøåúä úàéø÷ù , úðååë éàãåã äàøð
àøä"ïðáøã àåäù ù ,àîìòá àúëîñà àø÷å àøä éøáã íéòåãé àäã" ùæ ÷øô úåëøáá 'éñ '

ë 'äøùòì åôøöì åãáò øøçù øæòéìà éáø êéà åì äù÷åäù ,å íìåòì ìò øåáòì øúåî éë
ïðáøã øåáéö úåöî íéé÷ì éãë åãåáòú íäá , àåäù øåëæ úùøôá äéä äæù áùééì äöøå

äøåúäî ,àúééøåàãî àåä øåëæ ÷øã àîìà ,øå íéãòåîä øàù ìáà" àìà åðéà ç
ïðáøãî àøä ïåùìá øàåáî ïëù ãåòå"éò àúëîñà åäæù àéãäì áúëù ù"ù  ãåò

àøáã ùéâãäì éðåöøá" áåúë ùøå íéáåè íéîé ìù íéôñåîä úàéø÷ì àúëîñà ùéù"ç ,
úáùá àì ìáà, àøä úðååë ïéàå"äéø÷ ìëì ù"ú ,éò"ù.  

  

äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  
 ïëã íúàáäå äøåúä ïî áåè íåéå úáùá äøåúä úàéø÷ã íé÷ñåôä úèéù íúàáäù äî

áä úèéù''ç ,òåî úà äùî øáãéå àø÷î ãåîéìä íúàáä àìã øéòäì ùéä éã ' éøôá êà
ì÷ ïîéñ íéãâî'' àø÷å ïðáøãî ÷ø äøåúä úàéø÷ã íé÷ñåôä øàù úòãù àéáî ä

àîìòá àúëîñà.  
 

úñðëä úéáì ïéëñ ñéðëäì åì øúåî íàä íéëøáàì äèéçù úåëìä ãîìì äöåøù éî  
îé÷ã àäá íúø÷çù äî''øåà ì"éñ ç 'ð÷"å óéòñ à ' úñðëä úéáá ñðëéäì íéøñåà ùé

êåøà ïéëñá , íòèäåíãà ìù åéîé úëøàî äìôúäù éôì ,úøö÷î ïéëñäå , øå÷çì ùéã
äèéçù úåëìä ãîìì éãë ùøãîä úéáì ïéëñ ñéðëäì øúåî íàä.  

  

äøä''èéìù é÷öéùåù ïøäà â'' à÷øá éðá  
åùáã ïééöì ùé"ì ïîéñ äîùì äøåú ú''îäáå úñðëä úéáá æéçùäì øúåî íà ìàùð å" ã

íð÷úì éãë íéîåâô íäù äèéçù ìù íéðéëñäéã íäá èåçùì " ïî ïéàå àéä äëàìî åæã ì
îäáå úñðëä úéáá äá ÷åñòì ãåáëä"ã , äæçùäá éë íéîù úëàìî àéä åæ äáåùú

â äáù íâôä ïî äð÷úì éãë ãáìá äîöò" úåîùá úåéãåñ úåðåëå ìåãâ ïå÷éú äæá ùé ë
ä ïëå ùãå÷ä" ìåãâä åðéáø éøáãá ùøåôîëå ä÷éãáä úòá ä äàø úùøô úåöîä éîòè øòùá

 ãé úáéúëá åðéìöà àöîðä ïë ìò äèéçùë ïåéæá äæ ïéàå ãåñå äðåë ùé äîöò äæçùäáù øçàîå
äéáá äæ ÷ñò úåùòì øúåî"îäáå ë"ã .  

  
íéã÷äì êéøö äî äìéâîä úàéø÷å äðáì ùåãé÷  

åù íùá íúàáäù äî" äãåäéá òãåð úî ïîéñ íééç çøåà àî÷ àøåãäî'' à äî íéøåôá ÷ôúñðù
ì ùåãé÷ íéã÷äì êéøöøéãú àåäã ïåéë äðá ,îé÷å'' åà íãå÷ øéãú øéãú åðéàùå øéãú ì

íãå÷ äìéâîä úàéø÷ àîìéã ,äðáìä ùåãé÷ íéã÷äì êéøöã ÷ñåô äëìäìå , íåùî
øéãú ,ïîæä øåáòé àì éàãå äìéâîä ãåòå ,ëò äðáìäå"íéáòá äñëúú àîù ÷ôñ ùé ô.  

  

èéìù ïéöéñéì ãåã éáø ïåàâä'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
äáä''éð ïåîøò éáö ç'' åíéìùåøé äùî ééç úáéùé  

íãå÷ øéãú ïðéøîà ãçéá úåìçù úååöî éúùá à÷åãã øéòäì äàøð ,àùî'' àëä ë
 äàåøùë àìà åéìò äìç àì äðáìä ùåãé÷ úåöîå äòé÷ùá ãéî äìç äìéâîä äàéø÷

åéìò êøáì ïéã åì ùé äðáìä ,îâä ïåùìë 'êøáî äùåãçá äðáì äàåøä.  
  

äáä''øäà çéð ÷éìå÷ ïäëä ï'' å÷øá éðá  
äáä''éð ïåñìãðî ÷çöé ç'' åçøôú äéùåú úáéùé  
ðòìð"ã ,äìéâîä úàéø÷ íéã÷äì ùéã ,  úéáá åúåéäá äðîæ òéâîùë ãéî äá áééçúîù

úñðëä ,éàùî"äåöîá áééçúé äöåçä àöé øùàë ÷ø äðáì ùåãé÷ ë , íéé÷ì åéìò ïëì
äìéâî úàéø÷ àéäù åéðôì úàöîðù äåöîä ,éãîúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà ï , ùåãé÷ àìå

äá áééçúä àì ïééãòù äðáì ,îëå"úë ù"ôá ø 'ñùú àá"å ,ç ãîç äãùä íùá"îò à '
217 ,úååöîä ìò ïéøéáòî úìòîì äçåã äðéà øéãú úìòîã , âäðîì íòè ùé ïëìå

äìãáää íãå÷ äðáìä ùã÷ì íìåòä , úà äìéçú ùâåô úñðëä úéáî àöåéùëã ïåéëî
äðáìä ,ìèåîåúåöîä ìò ïéøéáòî ïéà ïéãî åæ äåöî íéé÷ì åéìò  ,çàå" åúéáì àåáéùë ë

åúéá éùðàì ìéãáé.  
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