
 בס"ד

 מבחן סימנים צג, צד

 ., קרא את השאלות בעיון קודם כתיבת התשובהוישנם פרטים רבים ומבלבלים בחומר הנלמדהיות 

סיר מתכת בשרי בן יומו שבשלו בו חלב, ויש ס' בחלב כנגד הסיר. מה דין הסיר. פרט  .1

 השיטות וטעמם, ואיך נפסק הלכה למעשה.

כיסוי של קדרה חלבית בן יומו שהונח על גבי סיר בשרי ]והסיר ריקן[ ושניהם חמים, מה דין  .2

 הכיסוי והסיר. ומה הדין באופן שהקדרה צוננת ויש בה מרק עוף קר. 
 רשות: מה הדין בכיסוי קדרה חלבי שהונח על גבי סיר בשרי חם בן יומו המלא בירקות.

רת בשר ואין ס' בקדירת יאח"כ תחב חציה לקדרת חלב ויכף חדשה שתחב חציה לתוך קד .3

 הבשר כנגד כל הכף אך יש ס' כנגד חצי הכף. מה דין התבשיל, וכיצד יש להכשיר את הכף.

כף חלבית שתחבה לקדירת בשר ג' פעמים, כנגד כמה פעמים עליו לשער, ומדוע.  ומה הדין  .4

 . בחתיכת בשר שנפלה ב' פעמים לסיר חלב, כנגד כמה פעמים יש לשער

כף חלבית שתחבוה לקדירת בשר והיה ס' בקדירה כנגד הכף, מה דין הכף ומדוע. ומה הדין  .5

 כשלא היה ס' בתבשיל כנגד הכף אבל הכף לא היתה בת יומא. 

תחב כף חלבית בת יומא לסיר בשרי שאינו בן יומו המלא בירקות ואין ס' בירקות כנגד הכף.  .6

ר הדין ואת פסק ההלכה כיום. והאם באופן מה דין הכף, התבשיל, והקדרה. פרט את עיק

 .ת כנגד הכף הדין ישתנהשהקדרה בת יומא ויש ס' בירקו

תפו"א לוהט שחתכוהו באמצעו בסכין חלבית בת יומא נקיה. א. מה הדין כששמו אותו  .7

קודם ששמו בתבשיל בתבשיל של בשר.   ב. ומה הדין כשהוריד מהתפו"א כדי נטילה 

   הבשר.

שאינו בן יומו. מה  עם סכין חלבי הקט שניצל עוף רותח לחתיכות קטנות אשה חתכה לילדה .8

 דין השניצל, והסכין.

כתוב בקצרה הדין והטעם באופנים אלו.  א. פתיתים רותחים המונחים בצלחת ובלוע בהם  .9

ג.   טעם בשר ולקח אותם בכף חלבית בת יומא.   ב. תפו"א טבל רותח, שחתכו בסכין.

 ואח"כ בישלו עם חלב ]מה דין התפו"א[. תפו"א שבישלו עם בשר

גבינה נפלה על עוף רותח, מה דין הגבינה והעוף, והאם הדין משתנה כשנופלת על סיר  .11

 בשרי ריקן רותח. 
 

 בהצלחה!

 המבחן הבא יהיה על סימנים צה, צו, צז, ויתקיים בעז"ה ביום ה' כ"ח באדר.

 

 תשובות

בבעהע"ט הסיר חלבי. לדעת הרשב"א לדעת בעל העיטור הסיר פרווה ולדעת דעה א'  .1

הב"י מסתפק האם הסיר חלבי או אסור. והסיק שאין להגעיל ע"י חלב כלי בשרי דאין 

הדבר ראוי, וכן הלכה.  ולדעת הט"ז בבעהע"ט אפשר שכאן יהיה אסור כי יש לו תקנה 

 ע"י הגעלה. 

נוגעות כתב רמ"א שאף אם שניהם חמים הכל שרי כי הוי כמו שני קדרות רותחות ה .2

הכיסוי מתחממת ואוסרת. , וברעק"א הקשה שכיון שהקדרה רותחת הטיפה שעל זב"ז

ובבאר היטב למד שהרמ"א איירי בכסוי יבש לגמרי. ובקדירה צוננת אף המרק לא נאסר 

 כי א"א לקלפו. רשות: הכל נאסר כמבואר בבדה"ש בבאורים.

חצי כף. ומחלוקת ש"ומג,א האם יש  ב' דעות שו"ע ס"א והלכה שיש לשער רק נכגד .3

 להכשיר כל הכף או רק חציה. 

שו"ע ס"ב ולדעת שו"ע יש לשער ג' פעמים ולש"ך בדעת שו"ע ב' פעמים ולרמ"א פעם  .4

 אחת. בחתיכת בשר הדין כמו כף ע"פ הרמ,א סי' צ"ח ס"ד שה"ה חתיכת איסור. 
ן בדה"ש בבאורים. לשו"ע ס"ג הכף אסורה. ולחוו"ד שם גם הרמ"א מודה בזה. ועיי .5

וכשלא היתה בת יומא הכף מותרת מעיקר הדין עם ירקות ולא עם בשר וחלב, והלכה 

 לאסור לגמרי.

עיין רמ"א צ"ד ס"ה. והדין דומה ביש ס' כנגד ובן יומא אלא שמה שיש ס' כנגד הוי כמו  .6

 האינו בן יומו.



 פו"א.א. יש לשער כנגד הסכין. ב. לש"ך סקכ"ז לתי' א' עדיין יש בשר בת .7

השניצל אסור משום השמנונית והסכין צריך הגעלה אם נחשב כגוש ככ"ר ואם לא צריך  .8

 נעיצה.  כמבואר ברמ"א ס"ז. 

הפתיתים נאסרים והכף לא כי כי אין הבלוע יוצא בלא רוטב אא"כ בכלי וצא. וכ"ז אם  .9

פוסקים שגוש ככ"ר.  ובאופן ה' הכף תאסר כי אין התפו"א נחשב לאיסור בלוע אלא 

ג. מחלוקת מהר,ם מלובלין ורעק"א ופסק המשנ"ב כמהר"ם מלובלין   לאיסור ממש.

 להתיר את הבצל כשיש ס' בחלב כנגד טעם הבשר הבלוע בו.

לש"ך בסעיף ח' העוף צריך קליפה. ולט"ז ע"פ החזו"א כל העוף יאסר. ואם נפל על  .11

 תבנית תאסר התבנית כ"ק. 


