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מראי מקומות

שיעור הגרב"ד פוברסקי 
שליט"א

איסור יין נסך וע"ז 
ותקרובתה





א( ע"ז כ"ט במשנה אלו דברים של עכו"ם אסורין ואיסורן איסור הנאה היין וכו', ובגמ' יין מנ"ל ארב"א אמר 
קרא אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם וכו')בחוברת זו עמ' ד(, ובס' דו"ח להגרע"א ז"ל בליקוטים תשובה 

ה' )בחוברת זו עמ' ו(

ב( רמב"ם פ"ז מהל' ע"ז ה"ב )בחוברת זו עמ' ז(ופי"א מהל' מאכלות אסורות ה"ג )בחוברת זו עמ' ח(

ג( רמב"ן בסהמ"צ מל"ת קצ"ד ובמגלת אסתר שם )בחוברת זו עמ' י(

ד( ע"ז מ"ט א' ההיא גינתא )בחוברת זו עמ' יי(, ד' ר"ת בפסחים ל' א' בתוד"ה אמר ובע"ז ע"ג א' בתוד"ה יין 
)בחוברת זו עמ' יז(, תשו' אבני מלואים סי' ו')בחוברת זו עמ' יי(.

ה( שו"ע יו"ד סי' קמ"ב סעי' ו' ובש"ך ס"ק י' וט"ז ס"ק ד' שם )בחוברת זו עמ' הכ(.

ו( ע"ז מ"ט ב' מתני' אפה בו את הפת )בחוברת זו עמ' הד( ובר"ן שם )בחוברת זו עמ' הכ(.

ז( רמב"ם פ"ז מהל' ע"ז ה"ג )בחוברת זו עמ' הח(.

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגרב"ד פוברסקי שליט"א

איסור יין נסך וע"ז ותקרובתה



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  ד | מאכלות אסורות 

עבודה זרה כט:



מאכלות אסורות | ה הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  ו | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | ז הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  ח | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | ט הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  י | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | יא הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  יב | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | יג הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  יד | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | טו הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  טז | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | יז הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  יח | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | יט הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  כ | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | כא הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  כב | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | כג הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  כד | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | כה הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  כו | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | כז הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  כח | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | כט הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  ל | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | לא הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  לב | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | לג הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  לד | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | לה הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  לו | מאכלות אסורות 



מאכלות אסורות | לז הבבקר בב  "בו קסג  קיורקסיא  ירחי כלה תשע"ט 



אגודת ישראל א"רסגש יקסרבוב ד"ברגה  לח | מאכלות אסורות 



מראי מקומות

שיעור הגר"ד כהן שליט"א

ביסוד דין יין נסך ויין 
סתם 





א( עבודה זרה דף כ"ט עמוד ב' יין מנלן עד השתי נקודות תוס' ד"ה יין מנלן )בחוברת זו עמ' ד( וברא"ש שם 
)בחוברת זו עמ' ה( 

ב( רמב"ם פרק י"א מהל' מאכלות אסורות הלכות א', ב', ג' ועיין בכס"מ שם ובלח"מ שם )בחוברת זו עמ' ז(

ג( רמב"ם ספר המצות ל"ת קצ"ד )בחוברת זו עמ' ט(

ד( אבי עזרי פרק י"א ממאכלות אסורות מה שהביא משמי' דהגרי"ז  )בחוברת זו עמ' בב( ועיין בסוף הספר 
הגהות החזון איש )בחוברת זו עמ' בד(

י'  ו' פסוק  והרמב"ן עה"ת פרשת ואתחנן פרק  זו עמ' טז(  )בחוברת  ה( רמב"ם פ"ח בהל' מלכים הלכה א' 
)בחוברת זו עמ' בח( ועיין בקובץ ישורן כרך י"ג מה שהביא הגר"ימ פיינשטיין משמי' הגרי"ז )בחוברת זו עמ' אכ(

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגר"ד כהן שליט"א
ביסוד דין יין נסך ויין סתם



אגודת ישראל ד | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ה ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ז ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל ח | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | ט ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל י | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יא ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יג ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | טו ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל טז | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יז ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל יח | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | יט ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל כ | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כא ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל כב | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כג ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל כד | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מאכלות אסורות | כה ירחי כלה תשע"טה וטיההרןהי ה"רגה רועישה



אגודת ישראל כו | מאכלות אסורות  וטיההרןהי ה"רגה רועיש 



מראי מקומות

שיעור הגרמ"צ שפיצער 
שליט"א

יין נסך וסתם יינם





יין נסך וסתם יינם

טעם איסור סתם יינם

ע"ז כ"ט ע"ב טעם איסור סתם יינם משום יין נסך )בחוברת זו עמ' ה(	 

אבל בדף ל"ו ע"ב משום בנותיהן. )בחוברת זו עמ' ז(	 

וע' ר"ן ברי"ף ט' ע"ב )בחוברת זו עמ' ח(, וע' ד"מ יו"ד קכ"ג, א' )בחוברת זו עמ' ט(	 

במקום סכנה

עמ' 	  זו  )בחוברת  ס'  סימן  חי"א  אליעזר  ציץ  ע'  חזיר,  לאכול  או  יינם  או לשתות סתם  בידו,  ברירה  ויש 
בי( בשם בית ישראל ח"ח ל"ח )בחוברת זו עמ' בב( שיאכלו הבשר, ולא ישתה סתם יינם משום שקרוב 

לבנותיהם. 

מחלל שבת

טור יו"ד בית יוסף קי"ט סעיף י"א )בחוברת זו עמ' בי( בשם הרשב"א ח"ז קע"ט בשם ר' יונה להחמיר.	 

וע' חידושי חתם סופר על יו"ד קכ"ד ד' )בחוברת זו עמ' טו( דס"ל דאין הלכה כן, אבל אח"כ בשו"ת ח"ס 	 
יו"ד ק"כ )בחוברת זו עמ' בז( מחמיר.

חזו"א יו"ד סימן ב', אות כ"ג )בחוברת זו עמ' בח( וכן אג"מ או"ח ח"ה ל"ז ח' )בחוברת זו עמ' בט( דצ"ע 	 
טעם הרשב"א כי אין איסור בנותיהן ואין חשש ניסוך. וע' חזו"א סימן מ"ט, סי' ז' שהוא קנס )בחוברת זו 

עמ' אי(.

וע' הר צבי מר' צבי פסח פראנק יו"ד ק"ה )בחוברת זו עמ' אי(	 

מבושל בגמ' ע"ז כ"ט ע"ב

טעם ההיתר בר"ן הנ"ל כי אין דרך ניסוך וברא"ש פ"ב סי' י"ג )בחוברת זו עמ' אב( דאף דאין דרך ניסוך מ"מ 
יש לאסור, אלא ההיתר משום דלא שכיח

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

גדר מבושל 

ע' מחלוקת רמב"ן דף כ"ט ד"ה ומצאתי )בחוברת זו עמ' אה( דבעי נתמעט ע"י הבישול ורשב"א בתורת הבית 
עמ' ת"ק )בחוברת זו עמ' גל( דדי בבישול והיינו חום יד סולדת בו.

ומסברא נראה כי הר"ן לשיטתו דלא שייך ניסוך, ורתיחה כבר אין מנסכים, אבל להרמב"ן אולי ס"ל כהרא"ש 
משום לא שכיח, ולא שכיח הוא שיעשה באופן שיתמעט שיעור הניכר.

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגרמ"צ שפיצער שליט"א

יין נסך וסתם יינם



וע' אג"מ יו"ד ח"ב סימן נ"ב )בחוברת זו עמ' או( וח"ג סימן ל"א )בחוברת זו עמ' אז( כרשב"א ולכן מקיל לענין 
פיסטור PASTEURISE, אבל שו"ת דברי בית הלל בשם גאב"ד צעהלים זצוק"ל )האשר שג בבן "קים"( להחמיר 

כרמב"ן. אכן בזה כבר הוכיח אג"מ שהשו"ע קכ"ג פסק כהרשב"א.

וע' מנחת יצחק ח"ז סימן ס"א )בחוברת זו עמ' אט( וכן תשובת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )בס' שבות בצחק ח"י 
עמ' קס"ה( )בחוברת זו עמ' גי( חוששים מטעם אחר, לפי רא"ש הנ"ל והרי בזה"ז בישול שכיח. )וע' מנחת יצחק 

אולי כוונת הרא"ש כיון דאז לא היה שכיח לא גזרו, ולכן שרי היום, דאין לעשות גזירה חדשה. אבל הגרי"ש כתב 
דכמו שכתבו תוס' נ"ג ע"ב בנשתנה לקולא דהיום אין דרך הגוים לנסך ולכן מגע עכו"ם שרי בהנאה ואסור רק 

בשתייה, כמו"כ בנשתנה לחומרא כנ"ל. 

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

מפוסטר לענין מחלל שבת

)בחוברת זו עמ' גב(וכן מנחת יצחק הנ"ל לענין מפוסטר אפילו אם חוששים  וע' שבט הלוי ח"ב סימן נ"א 
לרמב"ן ורא"ש כדעת גאב"ד צעהלים ומנח"י לענין נגיעת גוי, מ"מ די מפוסטר לענין נגיעת מחלל שבת. וכפשוטו 

משום ספק ספיקא. ועוי"ל כי החומרא של מחלל שבת הוא לפי הרשב"א והרי להרשב"א די ביד סולדת בו.

ויותר נראה לפי דברינו דהנה החמיר רשב"א במומר לחלל שבת הוי סתם יינם משום קנס. והנה להרמב"ן עיקר 
האיסור משום בנותיהן, וקשה לומר קנס כזה. ונראה רשב"א לשיטתו שפסק )תורת הבבת עמ' ת"ק( )בחוברת 
זו עמ' גל( כהר"ן דדי ברתיחה כי לא שייך בו ניסוך, )וע' רשב"י במשמרת הבבת עמ' תק"ל שאתב יבעב נשתנה 

שמו וטעמו, והבבנו אעבן יברב הר"ן גענבן נבסוך( )בחוברת זו עמ' גי(, וס"ל דגדר התקנה לחשוש לניסוך, ולשיטתו 

שפיר החמיר. ולפי"ז חומרת הרשב"א במחלל שבת, לכא' לשיטתו די בזה ברתיחה וא"צ לחוש שיתמעט כדברי 
הרמב"ן או שיהא לא שכיח כדברי הרא"ש. 

)יבג מנחת שגמה חגק י' מהלרש"ז יוברביך סב' א"ה )בחוברת זו עמ' גה(מחמיר בפיסטור מטעם אחר, כי גם 

לרשב"א במשמרת הבית עמוד תק"ג הרי בעי נשתנה טעמו וכאן לא נשתנה. ומסיק באמת להחמיר בפיסטור 
גם במחלל שבת(.

מחלל שבת בזמנינו

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

וע' בנין ציון חדשות סימן כ"ג דמסופק בזה )בחוברת זו עמ' גו(.

ויסוד השאלה במה שמחמירים מחלל שבת כעובד ע"ז, מה דין מחלל שבת לתיאבון. ולכא' תולה בטעם הדין 
דמחלל שבת כעובד ע"ז לענין שחיטה ועדות. וע' רש"י חולין ה' ע"א )בחוברת זו עמ' גח( כי אין מאמין בבריאת 
העולם, וע' רמב"ם פ"ל משבת הט"ו )בחוברת זו עמ' גט( כי שבת חמור כמו עבודה זרה ושקול כנגד כל המצוות. 
והנה לרש"י יש להקל לענין תיאבון כי מאמין, אבל לרמב"ם הרי מעשה חילול שבת חמור מאד. )וביוע משו"ע 
יהע"ז קא"ל  ילם מחגג בו"א אמחגג שבת גענבן עיות, וע' רע"י מעראה ל'. ומקור השו"ע מרמב"ם סופ"ל מלברושבן. 

וביוע גפרש יהרמב"ם גשבטתו משום חומר שבת, והרב בו"א נקרי שבתון והוי ל"א חמור אמו שבת(.

ובעיקר דברי בנין ציון, ע' באג"מ יו"ד ח"ב סימן קל"ב )בחוברת זו עמ' מ( דמחמיר לענין מחלל שבת בזה"ז 
ביין, ומ"מ לענין גט באג"מ אהע"ז ח"ב סימן כ' )בחוברת זו עמ' מי( ולענין שחיטה באג"מ יו"ד ח"ב ה' )בחוברת 

זו עמ' מב( מקיל כעין דברי בנין ציון ולכא' סותר תשובה הנ"ל לענין יין, ויש לעיין בדעת אג"מ.

ויש לפרש טעם אג"מ כי לענין יין בלא"ה באמת לא שייך לגזור משום בנותיהן, אלא ע"כ טעם הרשב"א משום 
דין מיוחד ביין שעשו המחלל שבת כגוי לענין יין, ולפי"ז דינו כעובד ע"ז ואפילו לתיאבון אסור לפי הרשב"א.



עוד בדין מחללי שבת בזמנינו

אם נחמיר בתינוק שנשבה בימינו, יש לעיין לענין חופה של מחללי שבת ומכשיל את החתן והכלה, וע' חלקת 
יעקב יו"ד מ"ט )בחוברת זו עמ' מל(.

ויש לדון עוד בשיירי כוס של המחלל שבת, ואוסר בנגיעה בפיו, ע' שו"ע יו"ד קכ"ה סי' י"א )בחוברת זו עמ' 
מי(, ואח"כ מוסיף יין מהבקבוק לתוך הכוס, והוי ניצוק, וע' שו"ע יו"ד סימן קכ"ו, ס' א' וש"ך סק"ט )בחוברת 

זו עמ' מה(.



אגודת ישראל ו | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | ז ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה
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מאכלות אסורות | יג ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה
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אגודת ישראל כח | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | כט ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל ל | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לא ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל לי | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לג ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל לד | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לה ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל לו | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לז ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל לח | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | לט ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל מ | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | מא ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל מי | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | מג ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל מד | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | מה ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



אגודת ישראל מו | מאכלות אסורות  וריגה רגצימה צומרגה רועיש 



מאכלות אסורות | מז ירחי כלה תשע"טה וריגה רגצימה צומרגה רועישה



מראי מקומות

שיעור הגר"ש קאלוס שליט"א

סוגיא – יין נסך





סוגיא – יין נסך

טעם הגזירה – מה הטעם שגזרו חז"ל על יין של עכו"ם?

גמ' ע"ז כ"ט ע"ב - יין ששופך לע"ז - יין נסך – אסור בהנאה )בחוברת זו עמ' ה(	 

תוס' שבת י"ז ע"ב – סתם יינם אסור כמו יין נסך )בחוברת זו עמ' ו( 	 

ר"ן – כו שיין נסך אסור, ג"כ כל יינם של עכו"ם אסור כדי שלא בא להתיר יין נסך )בחוברת זו עמ' ז(	 

סוגיא – נגיעה, שפיכת יין

ראיית גוי  - האם צריך ליזהר שהעכו"ם לא נתן עיניו על בקבוק יין?

דרכי תשובה קכ"ג ס"ק ? ע"פ השל"ה ?? )בחוברת זו עמ' ט(	 

נגיעת יין  - מה דין  אם העכו"ם נגע היין עצמו? ומה אם נגע בבקבוק? והאם צר' להחמיר אפילו אם נגע 
ברגליו? 

נגיעה ביד, פיו, רגל, בקבוק : שו"ע קכ"ד סע' י"א ורמ"א שם )בחוברת זו עמ' י(	 

עכו"ם בביתו של ישראל – האם צר' לחוש אם יצא מהבית ויש עכו"ם )משרת( בתוך הבית וג"כ יש יין שם? ומה 
אם הולך וחוזר כגון ללך לחנות וכו'?

שו"ע יו"ד קכ"ט סע' א' )בחוברת זו עמ' יב(	 

ביאור הגר"א קכ"ט ס"ק ב' – יוצא ונכנס )בחוברת זו עמ' יי(	 

ט"ז קי"ח ס"ק ד' – חותם בתוך חותם )בחוברת זו עמ' טו(	 

ערוך השלחן קי"ח סע' י"ג – חותם בתוך חותם )בחוברת זו עמ' טז(	 

בקבוק סגור – האם יש איסור ליגע הבקבוק אם הוא סגור? ומה אם יש פקק שסוגרו?

שו"ע קכ"ה סע' ט' )בחוברת זו עמ' יז(	 

ש"ך שם ס"ק י"ז	 

בקבוק פתוח – האם הבקבוק פתוח, לעולם אסור כשהעכו"ם נגע בבקבוק?

שו"ע קכ"ד סע' י"ז - י"ח – הגבהת יין מותר, שכשוך יין אסור )בחוברת זו עמ' יח(	 

רמ"א שם מקיל במקום הפסיד	 

ש"ך שם ס"ק כ' – טלטול כל דהו מותר )בחוברת זו עמ' יט(	 

שו"ע קכ"ד סע' כ"ד – טלטול ע"י דבר אחר מחמיר )בחוברת זו עמ' אכ(	 

דגול מרבבה קכ"ד בשו"ע סע' י"ז )בחוברת זו עמ' אב(	 

רע"א קכ"ד סע' י"ז הגה במקום פסידא )בחוברת זו עמ' אב(	 

ירחי כלה תשע"ט
שיעור הגר"ש קאלוס שליט"א

סוגיא – יין נסך



חזון איש סי' מ"ט ס"ק ז' )בחוברת זו עמ' אי(	 

ניצוק חיבור – במקום שהעכו"ם שופך יין, מה דין בשאר היין שבתוך הבקבוק? האם יש מוסג של ניצוק חיבור, 
שבטומאה וטהרה אם יש ניצוק של המשקה שמחבר בין הכוס ובין הבקבוק, הטומאה הולך וחוזר.

גמ' ע"ז ע"ב ע"א )בחוברת זו עמ' אה(	 

שו"ע קכ"ו סע' א'-ב' )בחוברת זו עמ' או(	 

סוגיא – יי"ש שמעמידין בחביות יין

ביטול סתם יינם – האם יין בטול בשישם כמו שאר איסורים? באלף? או בשש?

שו"ע קל"ד סע' ה' – ביטול בשש )בחוברת זו עמ' אז(	 

ט"ז קי"ד ס"ק ד' מקיל שאפילו שאר משקין בטול בשש )בחוברת זו עמ' אט(	 

ש"ך סי' צ"ח י"ג שצר' לבטל כנגד כל החבית )בחוברת זו עמ' ל(	 

גמ' ע"ז כ"ט ע"ב – חרס הדרייני )בחוברת זו עמ' ה(	 

שו"ע יו"ד סי' קכ"ג סע' י"ג – חרס הדרייני )בחוברת זו עמ' לכ(	 

מנחת יצחק ח"ב סי' כ"ח אות ג' )בחוברת זו עמ' לב(	 

אגרות משה יו"ד ח"א סי' ס"ב )בחוברת זו עמ' לי(	 



מאכלות אסורות | ה ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 
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אגודת ישראל יב | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | יג ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל יד | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | טו ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל טז | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | יז ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל יח | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | יט ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל כ | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | כא ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל כב | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | כג ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל כד | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | כה ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל כו | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | כז ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל כח | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | כט ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל ל | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | לא ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל לב | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



מאכלות אסורות | לג ירחי כלה תשע"ט  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 



אגודת ישראל לד | מאכלות אסורות  וטרוה סוי ה שררגה רועיש 
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