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 מראה מקומות
 

 מקצת מראה מקומות של אחרונים שהוזכרו במהלך הסיכום, בכדי להקל על המעיין למצוא אותם:
 
 

 תוקף איסור דם שבשלו או מלחו )סימן סט(
 גר"א סימן סט ס"ק מד; ט"ז סימן סט ס"ק כד; כף החיים סימן סט ס"ק אש"ך סימן פז ס"ק טו; 

 

 בשר קפוא / בשר מלא קרח )סימן סט(
 כ בסוף סעיף אנו"

 

 הטעם להדחה אחרונה )סימן סט(
 פר"ח על הרמ"א בסעיף ט

 

 הדחה ראשונה ואחרונה במי פירות )סימן סט(
 רמ"א בתשובה בשם הר"ן והתוס' מובאים בש"ך, והרדב"ז מובא בפת"ש

 

 דין המלח והדם שבתוכו לאחר המליחה )סימן סט(
 ין בשפתי דעת לפמ"ג[ש"ך סימן צא ס"ק יא ]ועי; פר"ח על הרמ"א בסעיף ט

 

 בשר מבושל שיש בו ספק אם נמלח )סימן סט(
 פת"ש סימן סט ס"ק טו

 

 דם שפירש בתוך האברים )סימן סט(
; הובא ב: סימן עו סעיף ב, ש"ך שם ס"ק יג, דגו"מ שם ס"ק ב –או"ה, רמ"א ; הובא בש"ך סימן עו ס"ק ב –רא"ש 

 פמ"ג בפתיחה ד"ה גם להמחבר
 

 ר מליחה פסק כוח המלח )סימן סט(בענין אם אחר שיעו
 ש"ך סימן צא ס"ק יא ]ועיין בשפתי דעת לפמ"ג[

 

 מליחת כמה חתיכות זו על גב זו )סימן ע(
 תוס' קיב: ד"ה ודגים

 

 איסור דבוק )סימן עב(
 גר"א סימן עג ס"ק כו

 

 דאורייתא או דרבנן )סימן עג( –דם הכבד 
 קיצוש"ע של הרב פפויפר קונטרס הביאורים סימן ב; דפמ"ג בפתיחה סוף עיקר א ובש"ד סימן עג ס"ק י

 

 שיעור זמן הצליה להכשרת בשר )סימן עו(
 ט"ז סימן סט ס"ק נד

 

 הדחה שאחר הצליה )סימן עו(
 פמ"ג ש"ד סימן עג ס"ק ה וס"ק יח

 

 דין סכין שפוד ורשת )סימן עו(
 י-קיצוש"ע של הרב פפויפר סימן ה פרק ד סעיפים ז

 

 גדר איסור בישול בשר בחלב )סימן פז(
 דרכי תשובה ס"ק פה; פמ"ג מש"ז סימן קה ס"ק ב

 

 שיעור ביטול איסור מדאורייתא ומדרבנן )סימן צח(
 כב-ראה בספר שערי איסור והיתר )הרב משה מנדל ברוס( עמ' כא; י-ש"ך סימן קט ס"ק ט

 

 טעם כעיקר )סימן צח(
 ואני פמ"ג שער התערובות חלק ב פרק ב ד"ה

 

 דיני כלי ראשון ועירוי כלי ראשון וכלי שני
 פמ"ג במש"ז סוף סימן סח

 

 שימוש בתנור בעל תא אחד לאפיית בשר וחלב
 קיצוש"ע של הרב פפויפר קונטרס הביאורים סימן ד; אג"מ יו"ד ח"א סימן מ

 

 )סימן קי( האם בעינן ספיקות שקולים? –ספק ספיקא 
 הפנ"י(שב שמעתתא א פרק י"ח )ושם מובא 
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