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בהןישאםמותרותהביציםושאראמורהבלבדההיאהרימעםבהםונתנהעמה

שלאהאמורהניצהכנגד(ש"ע"ןנ"פ"מד"1,נש"כמ"ניציםא"מדהחנ1)ם.שש
ממשושםאיןאםאבלשנתערבאיסורשלבממשואלאמתיריןלושישבאיסורהחמירו

נתכויןשלאוהואהאימוריןיןכלכשארבששיםבמלהואבלבדמעמואלאאימורשל
.ש"ע"מת"צ'סיד"ביושנתבארכמובמזידלבמלות

פולסתשאינהלפיתןצריכהאינהששיםאפילובקליפתהשלימההיאהאמורהביצהואם
שלוביציםקלופההיאהאמורהביצהאם.)מלפלומתמעכבתהשהקלשהמגופהכלל
המיםועםתיקליפותיהםעםהיתרשלבביציםישאםקלופותאינןעמהשנתבשלוהיתר

:ו"פ'מיד"ביועייןמ"ביולאכלןמותרהאמורהביצהכנגדא"מבהםשנתבשלו

מינישאראובשרעםנתבשלהאםאבלאחרותביציםעםכשנתבשלהזהוכלן
"ששיםבתבשילישאם,בתבשילתונבללההביצהכלנימוחהאפילו(נ)"תבשיליןת

שלאלפימתיריןלושישאימורשלממשובושישפ"אעביוםבולאכלומותרכנגדה
עיןבתן"ק'מיביעדש"כמ"במינותמיןכשנתערבאלאמתיריןלושישבדברהחמירו

:המעם)שם

אחריןקינמרם

שםשישאףבמינושלאשהואדכיון,פשוטוהוא,"יא"המנכתבייכן.'כונימוחהאפילו(ג)

ממשותשםישאםבמינומיןאבל.יןהץדרהאתלתץןבאאינואםבטלהאיסורממשות
ץ"סד"עכלל)יעץבומנחת"שמתחדשופריט"סץבת"ץ'סיך"השש"כמ,בטלאינוהאיסור

כמו,הלכהלפסץנכוןכ"גהוא)דת"ביוא"רמבשםכאןתגא"המגשכתבמהמץוםומכל.('ח
זהוחילוץ,לממשוטעמוביןוחילץ)את"רמבעדשהליןשםעיין,יעץבהמנחתשםשהכריע

:"שמתך"בשכ"גמוזכר

כיוןדהינובג,צו)שםן"הרמבכפיתם,א,צחהיליןלז אפילוא"פצריךשלכן)בגדלןשייםצים,הבשאין

כדלקמן,ל.בתבשכשנתבשלהב"משא,ממשהא%נטעמה פמקיראה,(ו"ב
.89ע-אדה' .ה"רשםע"שויראה,יני-לקרביעלאר"בשועזהמבזןלח

דושים.ר,הנמרמי)ת"רבשםמיהבאינירי.ומי)מורלט מפיהז"עאשריהיית,(תש'מי

במיהאף)כס" מנחת.וק"חא"מ.ר"בקב"סד"לא"רמ,ח"מהריבשם

כשהיציאולהקלהשיטותשהכרינין)חק"מער%ביעקב וראה.(הטעםונשארמיר.האטף

,דק"ודגק"םא"קי .ציר)נ

.נ"ישה"בתמב'מידלעיל~,ומעיףפא %תרומהרושלכר'פורמתונה.שא)מ"מע,,צאיליןנגב

" ד)היי

-

שםד"עע"ושוטיר.(קלופיתבאעןריקאיט כל,(סמאעיףבעתן.לענ)

בעהן'לענ.א,ש)נח"מבי .טקסץ'ט.ביהכלכתבה"ד."בהיבא,(מ"ביושנולדה

מקא"מ

-

, מפג

אםהאמירהצה'בברק'תלוילבן).ק"םשםד"ו'ז" ,(קליפההיא

רבניבשםמערג,קלן)כבאותמיב.נתריחם'רבניביד )שמשין

,(ם.מצטרפאמורההבזהקליפיתשאפלי קלפותרקלצרףן'שא)ח'ק"םך"ש.ה"רשםר"ז'א"רמ
,(תר'ה פר.1.מורמה

ה.רא,לה'ת1פ)ת.רלרעת,קנ" .נ.פכאן,א.פשםן.ש1.(ל'1לנמ
.נ.פקא.ק1יראה.ה.פקא.מסו 1אמז

.נ.ישה.פ%כרלע,א.פרן!ן' .שם'ת1פ.נ"פשםש.רא.ר'ה1.פם'נרר'ר1שלמ'מח

.ב.'ה1.פמאפ1ר1תמאכלותהלר'1ראנפ.רמנ מט

בשק1הפשי

שםשרןנראה,רע1'ליגולאר.

.ב.'פיע1"פ.ר.פשלה"פל'לןנםנראה.אף'פן .ר.פקך.ש.ה.פק1.מנ

אחריןלקינטרםם.ינ.צ

..,,סמב.ט,...,.ניםואב-זהא,י,לנלליתלז קב'סימג.הק,סלח

..נ.במ).בםאףבטל.יטעםסעי אלא.במיגבמין.התיושלא,שםהשיךמקשייתמד.סעולרמןבפניםתבאו.שוהלט

.הכעס,ונשאו.האיסיונשניטל.איננינו.אינ.הנבללשאיסיו,הינחיתשהביאמ .טעםשוס,,שמסיאףמה.בטל
.בטל.אינלחיי סמא

"
.ט
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"
כדג_ן

רבבמהז
-

בקרנתנהכשלא(יאמריםם

-

שתתבשלכריאלאהתבשלאתלתקןכריה

בקר

-

בקרנתנהאםאבלעצמהבפניויאכלנההתבשילעם11ה
-

כגוןהתבשיללתקןה

אחרוןקונמרם

פ"אע'בסבטלבמראהניכראינואםכתבתיא"המנתןהנה.'כוכשלאאמוריםם'רנרנמה(ר)

כוונתשזהוא"להמגנודהאםאףוהנה.ל"עכבעיסהומלתמיםכמוהץדירהלתץןשבא
ששםב"ץ'סיד"וביו,מתיריןלושישדברדיניביאורמקוםעיץראינוכאןמץוםמכל,ע"השו
בפרץ,תןשםיוסףהביתל"וז.הא"ורמיוסףביתהרבבהםתזרוהואדבתראוגםמץומםעיץר

ואפילובמינומיןחשובבעיסהומלחמיםכגוןלנהה~שצדיךדברכלכימשמע'דביצהבחרא
וכתב.זהעלחולץשוםהביאולא,ל"עכהמפרשיםבשם"וירותםרבינוכתבוכן,בטיללאבאלף
וכן.ל"עמ"וי"מהראכתבוכן]ו,התושסברתוהיאונן"הרכתבוכן]ומשהבדרכיא"רמזהעל
וכן.ןחדשהפריכתבוכן.הלכהלפסץוןך"וש"וו"וטויח"הבכתבווכן."בהגהותיושםכתב
כתבוכן.אסורותמאכלותמהלכות]ון"טבפרץמשנההכסףהביאה""בתשובהא"הרשבכתב
[ו]"פא"רשבבחידושיכתבוכן.]"ט"סץז"שצ'סיעצמוא"המגכתבוכןנ"בפסחיםן"הרמב
כתבווכן.י"ה"שי'סיח"אוי"בהביאו,שמחהרבינובשםן"הלקטהשבליכתבוכן.""דנדרים
ץושיתתירץלב"נדףבנדריםן"שהרואף.נץטינןדהכיפשיטאכןואם,ן"שםז"וט""א"המג
חטאתהתורתשכתבכמוכתירוצול"ץיילאאנןמץוםמכל,אתרבענין"לדביצהבתראפרץ'תוס
האחרוניםכלשארהסכמתהואוכןלנב"ץ'וסי]לט"ס'בסיך"ושו"הטכתבווכן.,זדיןד"עכלל

לן'כובמראהדניכרבתרנגולתכשמלאודדוץא"דל"ביומשמעוכן]לא"המגשכתבומה.ל"ז

רבאכיוןהכיואפילובמראהניכראינוהתרנגולתדמילויבהדיא"שםכתבז"הטהנה,ל"עכ
.האחרוניםוכלהראשוניםרובהסכמתהואוכן,במינומיןויולתץן

לאנמימתיריןלושישדברשהואזהבלאכ"דא,לתץןכדיבושישפירושואיןלתץןבאוהך
לןכאןמשהודרכי"'יוסףהביתשכתבוכמו[שמבטנםדהיינוהתבשילאתשמתץןכיוןבטיל

בכללהואשמןואפילו."]לתבלכדיבושישממתבלגרעולא.ט"סץשםו"ובט]ב"ץ'סיד"וביו
לפסץעמווהסכים,]]דערלהב"פהמשנהבפירושם"הרמבשכתבכמוץדירתובומתבלאםזה

לבטלוהתבשיללתוךשומןנפלאםדמיץלנ]שםז"הטואף.ד"כץ"סת"צ'סיחדשהפריהלכה

אתריילקינטייםם.ינ.צ
,מ"יזנימוקידאה-זהא"קולנללותמו השושמלשון)ז"סקמז

ולחדתאמידי:ג"מכאןע" נ;בטיללאעביווטעמא

הראשוןכטעםאה- דהויהשנימטעםולא,לאסורתשטו"סה"שבראבי הסובריםכדעתנקטלאע"השוכי,מתירין.לשישדבר

.(מיההשיבהמאכללתקןשכשבא מת

סוכללוההוראה.הפוסקיםכללי.אה-

, רסמט

.קבי" .א"רע,לטנ
.(ג,קם)ה"חו"כטנא סנב

.אק" .'גמה"ד(א,כא)גג
.משוםה"ד.א,לטנד סווואשעזיבהגהתנח

.ג"מקעד" ,א"סקב'סיד"יוא"רמנו

.א"הרשבכתבה"דשםנו .ו"מקשםנח
.ו"מקשםנט .ה"סקסוף.שםס
,חקמהא"חסא ,יםהלמהסב

.(א,יט)במלחמותסג ,ב"סישםולעילסד

,לואמרוה"חב,נאסה

;מתיריןלושישוברהשיבבקדדהשמלח)פו.סךסו ,(אחרמטעםנאסרלאששםאלא

,אשון-כליה"דסו סקלטת

,א" .ו"סקטסט
עכשיוהיתרלושישהתםדשאני)וקשיאה"דא"עע לדב

;(-אח- .משוםה"ד.א,לטעא חשיבלאלצלישכשהותר)ו"סקנך"ש,ה"סקלו"טעב

.44ש1"אדהמסקיאה-ו.יק-מתילושיש-דב מקז"טעג

.א"סקיך"ש.י" .ז"סקעד
,א"מ-בא"סקב"סעה איתהקורהמתקןשהמלחמהכ"משא)בטלאינועו

.מתיויקלושישלדבראותועושה ,ו"סקעז

,ולפיה"דעת .א.ק"סעט
,אק"ס.פ פעולהבמשנהשאוסרפא

הלם"רמב.ר"מב" צח"סד"יוא"רמ,ב-א"ה1"פטאסורותמשלות

,ס"ס .ימשנהפב

,א"סקיצחסהפג



יי...*.4.י4.*.4= יועגטוב:וםג,קכן~י

ששיםבתערובתשישפ"אעמיניםשארתערובתעם])בתרנגולתשמילאהאו")ללבנו
אלאללבנוולאהתבשיללתקןכריבהאיןבלבד11שבביצהפ"אעבמלהאינהכנגרה

היאהרילתקנונתנשילניצהשהיאכיוןמקוםמכל1אחריםדבריםעמהשמערב."ע
מיןשנתערבמתיריןלושישדברשכל")נתבארוכברהתבשילםעםאררמיןנחשבת
:כללנרגשמעמושאיןפ"אעבאלףאפילובמלאינובמינו

אררנפשךסמהשהרי"מיד"גליותשלשנימ"יובלילמותרתראשוןמ"ביונולדהח

אחרוןקינמרם

לבשםכדינתנואםאבל,מאליונפלאםהיינו,א"סץ"סה"פכלליעץבהמנחתעמווהסכים,'בס

ץושיתמתורצתהיאךכןלאראם,חדשופרים"הרמבשכתבוכמוי]בטלדאינופשיטאהתבשיל
בטלהאינהלתץןכדיבהוישלתץנובתבשילהביצהנתןדאםודאיאלא.ש"ע"]מביצהו"הט

עיין)י]ה"ראביבשםן]רביצהץמאפרץבמרדכיבהדיאכדמשמע,מתיריןלושאיןבדבראפילו
ד"עכלליעץבובמנחת'א"יץ"סח"צ'ובסין]ט"סץשםו"ובט"]ה"סץב"ץ'סיחדשבפרי סץ

כללהרי,טעםשתתןאפשרהיאךכנגדה'סשישכיון,אפשרשאידברשהוא]'ועוד.("'ה" בסבטליןשהםהאיסוריןבכלאמרו

,ו'ו"פ'סיד"וביו'גסעיףכאןש"כמבכללביצהואףנ" ח"צ'סיד"ביוש"כמ'סעדאלאטעםנותנתשאינהמשוםוהטעם
טעםנותנתשאינהוכיון,"' .היתרןשלמיניםהצטרפותעםמייריכרחךעלאלא.התבשילתתץןבלבדהשהיאאפשרהיאך

טעםליחןכדילבדוזהבמלחשאיןדאף"'לץטשבליבשםי'ח"שי'סיי"בבבהדיאמשמעוכן
.ן'שםהאחרוניםוהעתיץוהומתיריןלושישדברלעניןבמינומיןנקראכ"אעפבתבשיל

דדבר",חדשהפריכתבוכןח"סץד"עכלליעץבובמנחתשםח"ובבט"וסץב"סץ,ך"בשועיין
לפסקשהכריעמהיעץכבמנחתועיין.],שםא"כרמדלא,בטיללאטעמואפילומתיריןלושיש

:י,לעילורמותיונ,הלכה

.(פה'בןשלהמיםלירן)משוםה.רא,לס'ת01נדיושישרברממיםאףשאפר)תשמר"פה.'ראבנא מת

מתקןהבעהב1ן'בלשנם)שםר1רא'שערהגהתכרן)מ"םנ1מפ1תתיש1ב1ת,ש.הראת.ש1.(ן'ר' .1ק.םשםר.1'1ב,ר.פק1.מ.שם'"ב.(לבשםהתבשילער"פר1רא'שער(נ1'מכמו'ה1מעמאקצתב'ה'ר
.ב.'ם1?ש"פל'1כרלע.1ק.םשםך.שא.רמ.נ.םן.ש1.(המעם)נ.פק'.מהראהגהת.(ההלכה) ד"1

,שםא"קויראה,ד"תגה,א"מקבמי שערגב

,י"פתקמו"םלקמןגםיראה,ה"דע"ושומור,ב,דרבנו.שםא"רמ.ולפיה"די"בהובא,שםדודא' .נ"ועמ"סתצו'סיכרלעילבז.מקידא"נקינתבארגג

אוריןלקינטורםם.ינ.צ

כחכר)הק"סשםא"וקוו"טתמב"סלעילראהפד .(נבךעשייתושורך
,ללבתלתבשילשנתתביצה,שלפנינוהדיןהואפה וטעמאדלחזותא('האבלעס)ה"הראבישאסר

,עבירא ,תרםרמזפו

,וכוחיובשםתשטו"סש"יו'הלפז לעילגפוראה.בלכדחזותאמטעםלאסרהשאיןפת

.לק"סא"קותקז,סי לאסוראיןלתקנהבקדרהשבנתה)ו"מק:ל"אוצפט

.(חזותאמטעם הוא(ה"כואכי'האלטעם)לאסורהטעםשעיקרצ

.לטעמאדעבידא לעילגפוראה.כלכדחזותאמטעם.לאסרהשאיןצא

,שם לזמראיןצב
בושישבתבשילהביצהשנתןדמיירי ,(במינומיןנקראשלכן)לתקעכדיכנגדה'ס

.א"סצח"סד"יוע"ושוטור,א,צחחוליןצג

,הסעיףצד ,זסעיףצח

"סד"יוהשלחןכדיוראה.בפניםכאןוכמבוארצו .ח"סקיקב
,ראשוןכליה"דצו סצת

,גורםוזהזהמטעסאומרכשאיתשאף,פו" ,'כוכ"אעפי

,א"סקלא"וסו"סקטו"טצט ודברהחמירושלא,ה"סבפניםללילשנתבארואןק

שעיקרנתבארוכאן,בלבובטעםמתיריםלושיש לתתבאהשהביצהמיוןהואבמינומיןשנקראהטעם

,'כוקבטהד"יוך"כשעייןהנה,בתבשילטעם סקא

.ה"סקקב" .דסעיףקב
כטעםגפנאסרלגמרישנימוחאיסורהואשאםקג .בלבו
,ג"מקא"ובקו,ה"סקד
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"בשטאףאמרהבראשנןמלדההשנהראששלמומםימיםשםאבל"חולהואמהן
:ןחשוביםהןארוךאחדוכיוםקודשהןהימיםששנימפני
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דמיוןכולהנולדהמ"יובלילכ"ואחכשבדקכלוםמצאלאולפיכראמהלמעיחורה
:בלילהלןולצאתלחוורויכולהביוםנולדהכברהריביוםרובהשיצאה

ואיןהתרנגולתלמקוםבתיםששיםתוךוכרתרנגולכשישאמוריםדבריםבמה:יב
11ביצהבודאיהתרנגולאצללבאשיכולהדכיוןגשרבושאיןנהרביניהםמפסיק

תרנגולאיןאםאבלביוםאלאנולדתאינהתרנגולמחמתהנולדתוביצההיאמהתרנגול
בעניןגשרןבושאיןנהרביניהםשמפסיקאוהתרנגולתלמקוםבתיםששיםתוךוכר
ולילדלהתחמםבעפרלהתעפרדרכהואו"ןהתרנגולאצללבאהתרנגולתדרךשאין
שהןפעמיםמקום%מנ]ביוםלהולדדרכןהפעמיםשרובאףהללווביצים]]ביצים
נולדהשמאלחושישביצהבהמצאולאמ"יומערבבדקאםלפיכךי]בלילהאףנולדין
"]'מצושאינודברשהואלפיוחזרהמ"יומערברובהשיצאהלזמרחוליןאנוואיןבלילה
שמאיצאנולאמפקמידימקוםמכלמצוישאינודברכ"גהואבלילהשלידתהפ"ואע

לושישדברשהואכיוןמקוםמכלמופריםדברימפקשהואפ"ואעמ"יובלילנולדה
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י',ש"וראני,מיימוניותוהגהותנן,מ"ומהרי','תוסבשםנ',ג"רצ'סיד"ביוא"רמשכתבכמוהכי
ן',ן"הרשכתבכמו"',בגמראמשמעוכן,רובאבתראזלינןמתיריןלושישדברשהואבחדשדאף
אלא,האחרוניםשהקילוממהיותרלהללנואיןלדינאמקוםומכל.'כובקינהבדקגבישםעיין
בתרדאזלינןכיוןתומולפימסיחהנכריכשאיןאף],נקיללאלמהטעםלמצואצריכיםשאנו
,בתניםשכתבתיוכמו"],מקובצתבשיטהנכוןטעםומצאתיויגעתי.מתיריןלושישבדבררובא

נפקאראיןוכיון.בדבריששיעורדאיזהימיםמכמהנולדיןדהרובלומרכללסבראאיןדודאי מינה
:העתקתיולא]לדינאמי

השמיטא"המגוהנה.ן],ך"וש"],ז"עבשםו]1א"המנכתבנ],כן.'כוהישראלשלהן(ו)

פיקתו~ל.להרש,מררהיקר~אםהכל'שלרברקו.רפרץקו ,ה.למעמנקמצתלהששהה.ממעמ.שםא.רמ.שםהרשןתרשתקד
~בקנתבאר~

א.
,יאיתקמחמיד"יוצרקצמחת"שייראה.הק"מג"'מקא"מ,מק"אז"מ,(צויםמכמה)ו"מא"פש"2"קה מעקחכמהוהנן.אמרלא)א,זמקובצתמה.ש,(במדינתעו)

'

-

.מי ,א"'מקא"מ.אבלש"ימה"ד."ב,תרמארמזמרדכיקט.הק"סא"בקוינתבאר,(נלדעמים

.ח"'םתנג"םל'לע.וריקאה"ד(ב,ג)ן"רראהגגו

אוריןלקינטרםם.ינ.צ

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקה סקו

,קלא" .ו"סא"פש"בישקז

ךנ:נ; ק

.יו'סע' .יו,"סקיא
,מכברשנולדוביציםהרבהבשוקשמצוייםכיוןקים מקיג

,(רובמטעםלהתיר)ל"סתפס"סלעילוראה.ג" סרבתת"שו

,(מתיריןלוישמטעםלאסור)כ" ,א"רע,לזקידושיןקיד

ש"הראת"ובשומיימוניותבהגהותש"מראהקטו .תקארמזקידושיןמרדכי.בשמודלקמן
.גאות.י"פאסורותמאכלות,הלקטו סהכללש"הראת"שוקיז

,א"

,ואילךא"מילעילהובא,ב-א,זביצהקים ד(ב,ג)קיט
,ג"מילעילהובא.ודוקאה" .נבכללוההוראההמומקיםכלליראהקב

,(נולדימיםכמהזהאמרעןלא)א"מע,זקכא ,קודםימיםמכמההואהרובל"רששלדעתקבב

מסיחמ"מובדרבק,רובבתיאזליקלאק"ומד ,מאתמולהואהרובמקובצתהשיטהולדעת,תומולפי

מסיחמהתוהורבץ,מדובקאסורהבשבתוכשמלדה הקילדלכןחומדלפי

בשםנטםמקוצבתשיטה" .תומולפימסיחבלאאף,דעלמאט"ביוא"הריטב .(האחרוניםשהקילוממהיותרלהקללנושאיןאלא
,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותקכג .א"סקיקכד
.ג"סקכסט"סד"יוקבה ,ג"סקמשםקבו
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לישראלאמורההיוםשנולדהשביצהיודעשהואפ"אעשבתמערבאו"יי
מקוםמכל',

מותרמ"יומערבשנולדהלזמרשישקרסמהתועלתשוםמגיעאיןבעצמושלנכריכיון
שהואכיוןנולדהאימתיא1ת1שואלייאםאבלת1מ1לשח"ממשהנא1ן.כ1.עללממנך

:ישקרשמאחוששיןאמירתועללסמוךשרוציםיודע

שאחרמוביוםהואאפילו"'"מותרותביציםבהומצאמזבביוםשנשחתהתרנגולתיח
ואיןלידתןבשעתלהיותשרגיליןכמוקליפתןעםגמורותהןוהביציםינ,השבת

בשבתמאתמולנגמרושכברונמצאהיוםנולדיןהיושוהמההיהלאאםשמאחוששין
כשלאאבל1הגמרי"ענולדהכןאםאלאהכנהחשובה11איןבשבתשנגמרהדאף
1הגמרקודםשוההואהביצהשמעםלפינ'"הכנהנקרא1הגמראין1הגמרי"ענולדה
:י"1הגמרואחר
~ן"מוקצהשהואמפניהערבעדובמלמולבאכילה,אמורסמובביוםשנולדאפרוחיכו

לאוירהאפרוחשיצאשעד"',כ1הבמוקצהמודיםין,מ"ביומוקצההמתיריןואף
.נ,בקליפתוכשהיהאותואוכליןהיולאהכלביםואףין,לכלוםראויהיהלאהעולם
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