
 א"שליט שפיצער צ"הגרמ שיעור
 יינם וסתם נסך יין

 
 יינם סתם איסור טעם

  נסך יין משום יינם סתם איסור טעם ב"ע ט"כ ז"ע

 .בנותיהן משום ב"ע ו"ל דףב אבל

 ג"קכ ד"יו מ"ד' וע, ב"ע' ט ף"ברי ן"ר' וע

 
 סכנה במקום

 ולא, הבשר שיאכלו ח"ל ח"ח ישראל בית' ס בשם' ס א"יח אליעזר ציץ' ע, חזיר לאכול או יינם סתם לשתות או, בידו ברירה ויש

 . לבנותיהם שקרוב משום יינם סתם ישתה

 
 שבת מחלל
 .להחמיר יונה' ר בשם ט"קע ז"ח א"הרשב בשם א"י סעיף ט"קי יוסף בית

 .מחמיר כ"ק ד"יו ס"ח ת"בשו כ"אח אבל, כן הלכה דאין ל"דס' ד ד"קכ ד"יו על סופר תםח' חי' וע

 שהוא' ז ט"מ א"חזו' וע. ניסוך חשש ואין בנותיהן איסור אין כי א"הרשב טעם ע"דצ 'ח ז"ל ה"ח ח"או מ"אג וכן ג"כ' ב ד"יו א"חזו

 .קנס

 ו"וק ה"ק ד"יו פראנק פסח צבי' מר צבי הר' וע

 

 ב"ע ט"כ ז"ע' בגמ מבושל

 שכיח דלא משום ההיתר אלא, לאסור יש מ"מ ניסוך דרך דאין דאף ב"י' סי ב"פ ש"ראוב ניסוך דרך אין כי ל"הנ ן"בר ההיתר טעם

 שרי ניסוך חשש אין אם כ"וא, ניסוך כמו דהוי האיסור דגדר לשיטתו ן"דהר' המח ונראה

 
  מבושל גדר
 .בו סולדת יס חום והיינו בבישול דדי ק"ת' עמ הבית בתורת א"ורשב הבישול י"ע נתמעט דבעי ומצאתי ה"ד ן"רמב' מח' ע

 ולא, שכיח לא משום ש"כהרא ל"ס אולי ן"להרמב אבל, מנסכים אין כבר ורתיחה, ניסוך שייך דלא טתולשי ן"הר כי נראה ומסברא

 .הניכר שיעור שיתמעט באופן שיעשה הוא שכיח

 

 ד"גאב בשם הלל בית דברי ת"שו אבל, PASTEURISE פיסטור לענין מקיל ולכן א"כרשב א"ל ג"וח ב"נ ב"ח ד"יו מ"אג' וע
 .א"כהרשב פסק ג"קכ ע"שהשו מ"אג הוכיח כבר בזה אכן .ן"כרמב להחמיר"( קדם" יין של הכשר) צעהלים

 

 ל"הנ ש"רא לפי, אחר מטעם יםחושש( ה"קס' עמ ד"ח יצחק שבות' בס) ל"זצ אלישיב ש"גריה תשובת וכן א"ס ז"ח יצחק תמנח' עו
 גזירה לעשות דאין, היום שרי ולכן, גזרו לא חשכי היה לא דאז כיון ש"הרא כוונת אולי יצחק מנחת' וע. )שכיח בישול ז"בזה והרי

 בהנאה שרי ם"עכו מגע ולכן לנסך הגוים דרך אין דהיום לקולא בנשתנה ב"ע ג"נ' תוס שכתבו דכמו כתב ש"הגרי אבל. חדשה

 . ל"כנ לחומרא בנשתנה כ"כמו, בשתייה רק ואסור

 

 ע"כשו שפסק מ"אג ולכן, ל"הנ ש"ורא ן"ר' מח על תולה ז"בזה דשכיח ל"הנ שאלה כי נראה, ש"הרא לדברי חשש שלא מ"אג וטעם
 ש"לרא חושש אין כ"כמו, ן"לרמב חושש ואין א"ורשב

 
 שבת מחלל לענין מפוסטר



 לענין י"ומנח צעהלים ד"גאב כדעת ש"ורא ן"לרמב חוששים אם אפילו מפוסטר לענין ל"הנ יצחק מנחת וכן א"נ ב"ח הלוי שבט' וע

 לפי הוא שבת מחלל של החומרא כי ל"ועוי. ספיקא ספק משום וכפשוטו. שבת מחלל נגיעת לענין מפוסטר די מ"מ, גוי נגיעת

 .בו סולדת ביד די א"להרשב והרי א"הרשב

 משום האיסור עיקר ן"להרמב והנה. קנס משום יינם סתם הוי שבת לחלל במומר א"רשב החמיר דהנה דברינו לפי נראה ויותר

' וע, )ניסוך בו שייך לא כי ברתיחה דדי ן"כהר( ק"ת' עמ הבית תורת) שפסק לשיטתו א"רשב ונראה. כזה קנס לומר וקשה, בנותיהן

 לחשוש התקנה דגדר ל"וס(, ניסוך לענין ן"הר דברי כעין והיינו, וטעמו שמו נשתנה דבעי שכתב ג"תק' עמ הבית במשמרת א"רשב

 כדברי שיתמעט לחוש צ"וא ברתיחה בזה די לשיטתו' לכא, שבת במחלל א"הרשב חומרת ז"ולפי. החמיר שפיר ולשיטתו, לניסוך

 . ש"הרא כדברי שכיח לא שיהא או ן"הרמב

 

 .נשתנה לא וכאן טעמו נשתנה בעי הרי א"לרשב גם כי, אחר מטעם בפיסטור מחמיר ה"כ' סי אוירבאך ז"מהגרש שלמה תמנח אבל)

 (.שבת מחללב גם בפיסטור להחמיר באמת ומסיק

 
 בזמנינו שבת מחלל
 שבת מחלל אבל' בה ומאמין שנשבה תינוק כמו דהוי בזמנינו שבת מחלל לענין הפוסקים דנו שבת במחלל דמחמיר א"לרשב

 .בזה דמסופק ג"כ חדשות ציון בנין' וע

 ז"ע כעובד שבת דמחלל הדין בטעם תולה' ולכא. לתיאבון שבת מחלל דין מה, ז"ע כעובד שבת מחלל שמחמירים במה השאלה ויסוד
 עבודה כמו חמור שבת כי ו"הט משבת ל"פ ם"רמב' וע, העולם בבריאת מאמין אין כי א"ע' ה חולין י"רש' וע. ועדות שחיטה לענין

 וידוע. )מאד חמור שבת חילול מעשה הרי ם"לרמב אבל, מאמין כי תיאבון לענין להקל יש י"לרש והנה. המצוות כל כנגד ושקול זרה

 וידוע. מגירושין ג"סופ ם"מרמב ע"השו ומקור'. ג מערכה א"רע' וע, עדות לענין שבת כמחלל כ"יו מחלל דגם ג"קכ ז"אהע ע"משו

 (.שבת כמו חמור כ"ג והוא שבתון נקרא כ"יו והרי, שבת חומר משום לשיטתו ם"דהרמב לפרש

 

 ולענין' כ ב"ח ז"אהע מ"אגב גט לענין מ"ומ, ביין ז"בזה שבת מחלל לענין דמחמיר ב"קל ב"ח ד"יו מ"באג' ע, ציון בנין דברי ובעיקר

 .ציון בנין דברי כעין מקיל' ה ב"ח ד"יו מ"אגב שחיטה

 ביין מיוחד דין משום א"הרשב טעם כ"ע אלא, בנותיהן משום לגזור שייך לא באמת ה"בלא יין לענין כי מ"אג טעם לפרש ויש

 .א"הרשב לפי אסור לתיאבון ואפילו ז"ע כעובד דינו ז"ולפי, יין לענין כגוי שבת המחלל שעשו

 

 

 
 בזמנינו שבת מחללי בדין עוד
 .ט"מ ד"יו יעקב חלקת' וע, והכלה החתן את ומכשיל שבת מחללי של חופה לענין לעיין יש, בימינו שנשבה בתינוק נחמיר אם

 והוי, הכוס לתוך מהבקבוק יין מוסיף כ"ואח, א"י ה"קכ ע"שו' ע, בפיו בנגיעה ואוסר, שבת המחלל של כוס בשיירי עוד לדון ויש

 .ט"סק ך"וש' א ו"קכ ע"שו' וע, ניצוק

 


