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  .עו ד� פסחי�
  ?דברי� דלהל� שנפלו לח� או לצונ� מה דינ�

  
  צונ�  ח�  

  2 אסור: עילאה גבר�לרב   1אסור  ...דבר ח� שנפל לתו�
   מותר: תתאה גבר�לשמואל 

   מותר : עילאה גבר�לרב   ...דבר צונ� שנפל לתו�
   אסור: תתאה גבר�לשמואל 

  3מותר

  
  :פסחי� ד� עו

  ?מה הדי�, כחושילה שמ� או ב ע� בשר נשצלאו, בשר שחוטה שמ� או כחוש
  

                     בקדירה אחת
  כחוש ע� כחוש  שמ� ע� שמ� או שמ� ע� כחוש

  בשתי קדירות
  4או כעי� שתי קדירות

  מותר  6מותר  5אסור  לרב
   מותר רק בדיעבד:י"לרש  ללוי

  לכתחילה'  מותר אפי:'לתוס
  מותר  מותר

  
  ?הל�לכדי� של תרומה ימה די� פת שהונחה על פי חבית 

  
  חבית סתומה  חבית פתוחה  

   אסור:מאיר' לר  אסור  פת חמה
   מותר:יהודה' לר

   חטי� אסור שעורי� מותר:יוסי' לר
   אסור:מאיר' לר  פת צוננת

   מותר:יהודה' לר
   חטי� אסור שעורי� מותר:יוסי' לר

  מותר

  

                                                           
ה בנפל דבר איסור לדבר היתר "וה, �ע נאסרו שניה"כגו� א� נפל חתיכת בשר חמה לתו� חלב ח� לכו 1

 .ושניה� חמי� הכל אסור
הרי שנחשב שנתערב כא� דבר ח� בדבר ח� אחר , וכיו� שהעליו� ח� והוא גובר על התחתו� ומחממו', פי 2

אול� . חשוב כצונ� לתו� צונ�, וכיו� שכא� התחתו� הוא קר, ל שהתחתו� גובר"ואילו שמואל ס. ונאסר
', פי" (דאדמיקר ליה אי אפשר דלא בלע פורתא"ומטע� , )ולא סגי בהדחה כצונ� לתו� צונ�(בעינ� קליפה 

, וא� היה הדבר נוזל שאי אפשר לקלפו).  הוא בולע מעט עד שמתקרר העליו� הח� מחמת התחתו� הקר 
  ".כדי קליפה"א מצרי� ביטול בששי� כנגד ה"ואילו ריב, ת מיקל ומתיר"ר
ובבשר שיש . אבל א� צלי צרי� קליפה, וזה דוקא בבשר שאינו צלי.  מעורבי�וורק ישטפ� כדי שלא יהי 3

 .כ נאסר"וכ� בשר שמתובל הרבה עד שהוא ר� ג. בו חתכי� לא מועיל לו קליפה
  . דמיירי בשפוד מכא� ושפוד מכא� ותל גדול של גחלי� או אפר באמצע,)ה כעי�"בד(י "פירש 4
אחד ' ואפי, וה� מפטמי� זה את זה, ל דריחא מילתא הוי"פ� סבכל או, שאינ� נוגעי� זה בזה' ואפי 5

  .כ אסור"א� הבשר שחוטה שמ� והנבילה כחוש ג' ולכ� אפי, מ� עובר לכחוש וחוזרוהש, שמ� ואחד כחוש
 . דבשניה� כחושי� אי� תערובת טעמי�,)ה נימא"בד(' כ� כתבו התוס 6


