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  סימ� צט
  

  )סעי� א(צירו� עצמות ההיתר והאיסור 
  

כל איסורי : יהושע ב� לוי משו בר קפרא' חייא בר אבא אמר ר' אמר ר" � חולי� צח
 הכי אמר רב אסי ? אתה אומר כ�, רבי: שמואל בר רב יצחק' אמר לפניו ר. שבתורה בששי

ושניה לא למדוה אלא , כל איסורי שבתורה במאה: יהושע ב� לוי משו בר קפרא' אמר ר
מא� דאמר בששי סבר בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינ� והוה ליה ... מזרוע בשלה

ד "נראה שלמ". ומא� דאמר במאה סבר בשר בהדי בשר משערינ� והוה ליה מאה, ששי
  .בששי עצמות האיסור מצטרפות לאסור

ד אחד "העצמות מהזרוע וממא� דאמר אחד ממאה את מוציא " � ג"א ה"ירושלמי ערלה פ
וכש שאת מוציא את העצמות מ� הזרוע כ  . מששי אי� את מוציא את העצמות מ� הזרוע

אי� טינופת של תרומה מצטרפת ע התרומה לאסור 'לית יכיל דתני  �? !הוציא מ� האיל
רב ביבי בעי . 'את החולי� אבל טינופת של חולי� מצטרפת ע החולי� להעלות את התרומה

ִמ� מה דאמר רב הונא �? נופת של תרומה מהו שתצטר" ע החולי� להעלות את התרומהטי
קליפי איסור מצטרפת להיתר הדא אמרה טינופת של תרומה מצטרפת ע החולי� להעלות 

  .משמע שה� עצמות ההיתר וה� עצמות האיסור מצטרפות להתיר �." את התרומה
  

  :ונחלקו הראשוני בהבנת. ו" עצמות האיסורלכאורה יש פה שני מקורות סותרי ביחס לציר
עצמות האיסור מצטרפות לאסור , כיו� שפוסקי שכל איסורי שבתורה בששי � ז"ה בש� או"או

הבישול , פ שהעצמות אינ� ראויות לאכילה"ואע. ואי� פוסקי כירושלמי, ועצמות ההיתר להתיר
  .מוציא מה� את הלחלוחית והטע ומבליע בה� טע אחר

עצמות האיסור אינ� מצטרפות לא . עצמות ההיתר מצטרפות להיתר � ז"הות שערי דורא בש� אוהג
א  אי� , ומי שיורה לצר" את עצמות האיסור להיתר אינו עובר על דברי חכמי. להתיר ולא לאסור

  .להקל כולי האי
ונראה לומר לכאורה �? מהו החילוק בי� עצמות ההיתר לאיסור: קשה � ערו� השולח�

א   )4עיין סימן עב עמוד (. בעצמות איסור חוששי לאיסור דבוק שנעשה נבלהש
ונראה שמקורו מעוקצי תאני תרומה שאינ� ,  מוכח שזה מעיקר הדי� ולא חשש"מהרמב

 מצטרפי ע התאני של תרומה להצרי  מאתיי כנגד א  עוקצי חולי� מצטרפי ע
  .החולי� לבטל את התרומה

וע ה� עצמות רכות ולכ� מצטרפות להיתר ולאסור א  עצמות יבשות ייתכ� שדינ� העצמות שבזר � �"ר
  .מצטרפות לאסור, א  כשיש מח בעצמות. ואי� סתירה בי� המקורות,  כקליפי� ומצטרפי� ע ההיתר

ע עצמות "ד במאה א  באמת לכו"ד בששי ולמ"הזרוע היא רק אסמכתא למ � ש"ר, ש"רא, א"רשב
א יש מוח בעצמות . ואפילו מצטרפות להתיר, כפי שמוכח בירושלמי, לאסוראיסור אינ� מצטרפות 

  .האיסור ה� אכ� מצטרפות לאסור
אי� ) מ וליכא קפילא"כגו� מבשא(א יש צור  לבטל את טע האיסור  � בית יוס� בש� רבינו ירוח�

 אי� צור  א  א, שהרי בפועל אי� ה� מקבלות טע וטע האיסור לא בטל, עצמות ההיתר מצטרפות
   .אפילו עצמות האיסור מצטרפות להתיר) מ"כגו� מב(בביטול טע

כוונתו שבאיסורי דאורייתא אי� העצמות מצטרפי ובאיסורי דרבנ�  � ערו� השולח�
  .מצטרפי עצמות האיסור להתיר
א : הרי השיטות קשות ממה נפש : א"� והרשב"הר, ד"ולכאורה יש להקשות על שיטות הגהש

, וא אי� לה� טע עצמי, הרי שעצמות האיסור צריכות להצטר" לאסור, טע עצמי לעצמות יש
  ?כיצד ה� יכולות להצטר" להתיר

לעצמות עצמ� אי� טע כלל א  יש . יסוד הביטול אינו התנגשות בטעמי אלא התפשטות � פרישה
ירה לא זו ג הסיבה שקד. (בה� מקו להתפשטוות האיסור ולכ� כל העצמות מצטרפות להיתר

  .)כי אי� מקו להתפשטות�מצטרפת לא להיתר ולא לאיסור 
וממילא ה� יכולות לבטל טע שחודר לתוכ� א  אי� ה� , לעצמות יש טע עצמי קלוש � פ"כו

  .מוציאות טע החוצה
, ולכ� פלטו טע ההיתר הבלוע בה. עצמות לא פולטות את טעמ א  פולטת מה שבלעו � ש"ערוה

  .שבטל בעצמות עצמ� א  לא טע האיסור
  !והרי יש לחשוש לאיסור דבוק שנעשה נבלה, כיצד אפשר לצר" עצמות איסור להתיר � ח"ב
ובמקרה שאפשר להפריד את , אי� זו קושיה מכיו� שאפשר להגעיל את העצמות � ז"ט, �"ש

  ).כפי שראינו בכלי מתכות(האיסור אי� החתיכה נעשית נבלה 
  :להלכה

  .ד א לא בשעת הפסד"כותב שיש לחשוש לדעת הגהש א"הרמא  , א"פסק כדעת הרשב ע"השו
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מצרפ� י הלוי "ת מהר"ושו, � שמצטרפות לאסור"אומר שביחס לעצמות רכות יש לפסוק כר� "הש
  .ורק המוח שבה� מצטר" לאסור, להתיר

מ א" בהפסד קצת אי� גוערי� "ובמב, מ בהפסד מרובה המיקל לא הפסיד"פוסק שבמבשא כ� החיי�
  .י הלוי" היקל כמהרבו א

  )ש סעי� א"פת(עצמות בצורות איסור שונות 
ולכ� א הומלח איסור כחוש , יש להסתפק א מצטרפות העצמות ג במליחה או לא � י הלוי"מהר

א  באיסור שמ� אולי יש לחשוש . מכיו� שכל הצור  בששי הוא חומרא בעלמא, נ"מצטרפי ממ
  .אי� מצטרפות להתיר שמכיו� שאינו מפעפע א" עצמות ההיתר

  .אי� שו חילוק בי� מליחה לבישול � כ� החיי�
ג אבר מ� החי שנפל להיתר עצמותיו מצטרפות להתיר למרות שהעצ  � תיבת גמא

  .מצטרפת לשיעור כזית
נראה שאי� עצמות אבר מ� החי מצטרפות להתיר א  כג לא צרי  ששי  � ערו� השולח�

  .כנגד

  )סעי� ב(ור נתבשלו העצמות ע� האיס
עצמות האיסור מצטרפות , א התבשלה החתיכה ע העצמות שלה לפני כ� � טור, ש"רא, א"רשב

  .לאסור כי בלעו טע איסור
מספיק ששי כנגד כל , ולכ� א ידוע כמה היה הבשר, החשש הוא שמא בלעו טע מהבשר � ח"ב

כות איסור נוספות צרי  א  א נתבשלה החתיכה ע חתי. הבשר שהיה ולא צרי  כנגד העצמות
  .ששי כנגד העצמות שמא בלעו טע מחתיכה אחרת

ס צרי  תמיד ששי כנגד "נ בשא"א  מי שסובר חנ, ס"נ בשא"כל זה למי שאינו סובר חנ � חוות דעת
  .העצמות

  

  )סעי� ג(? הא� חתיכה הבלועה באיסור מצטרפת להיתר
י� ששי כנגד האיסור ללא צירו" במקו שחתיכה בלועה באיסור וא) תשובה תצד( � א"רשב

החתיכה מצטרפת לבטל את �ס "נ בשא"אפרי שלא אומרי חנ' ל כר"כיו� שקי�החתיכה עצמה 
  . ס"נ בשא"כי אמרינ� חנ, יחלוק, לשיטתו, א"הרמ). ג"ס(ע "בשופ "וכ, האיסור

  .החתיכה עצמה בכל מקרה אסורה �� "ש

  )י� דסע" (משערי� ברוטב ובקיפה ובחתיכות ובקדירה"
איכא דאמרי . כשה� משערי� משערי� ברוטב ובקיפה ובחתיכות ובקדרה: חנינא' אמר ר" �ב ,חולי� צז

  ."ואיכא דאמרי במאי דבלעה קדירה, בקדירה עצמה
  . שמצטרפי לבטל האיסור, בחרסי הקדרה: בקדרה עצמה � י "רש

  .כפי שהיה בהיתר שנפל לקדירה לפני שהתמעט: במאי דבלעה קדרה
אלא כמו שהוא , שמכיו� שהאיסור מתמעט כמו ההיתר לא פוסקי כא" לישנא, י"אומר רש, להלכה

  .    בא לפנינו אומדי� אותו
והכוונה שהאיסור , אי� הגיו� בכ  שחרסי הקדרה יצטרפו לבטל איסור בעי�: בקדרה עצמה � 'תוס
  .ואז ההיתר שהיה בלוע לפני כ� מבטלו, בלוע
א ידענו שהאיסור לא התמעט נפסוק לשער במה שהיה בקדרה י משמע ש"משיטת רש � א"רשב

הרי סו" סו" כרגע אי� ששי לבטל את האיסור ואי� זה משנה א בשעה שנפל : וקשה, בשעה שנפל
  !היה ששי כנגדו

  .)סברא זו אינה ברורה. (כיו� שנתמעט בדר  בישולו נחשב כאילו יש בו ששי כנגד האיסור � �"רמב
נה שמשערי� בהיתר כמו שהיה אלא שמשערי כמה מההיתר בלוע בקדירה והוא אי� הכו � �"רמב

  .והקלו דוקא בבישול ולא בידיי כי נראה כמחובר לתבשיל. ולא כל ההיתר שכלה והתאדה, מצטר"
  .ברוטב בקיפה ובחתיכות שבה: בקדירה עצמה�) א"מובא ברשב(יש מפרשי� 

  .ה יש לפסוק לקולא ג בבלועלהלכ. הבלוע שאינו בעי�: במאי דבלעה קדירה 
  :להלכה
 "י ולשער כמו שבאה לפנינו ובדרבנ� לפסוק כרמב"כותב שבדאורייתא יש לפסוק כרשא "הרשב

  .ע"השו כ  פוסק ג. ולצר" ג את הבלוע שבקדירה
משערי� הקדירה כמו , טועני שאפילו ראינו האיסור לפני שנפל ולא התמעט �"ז והש"ל הט"הרש

כ� כ  פסק ג . י� אנו יכולי לשער כמה מההיתר נבלע בקדרה וכמה התאדהשהיא מכיו� שא
  .החיי�

  
  פסיקת ההלכה  במאי דבלעה קדרה  בקדרה עצמה  
אומדי� כמה היה   חרסי הקדרה  י"רש

  .ההיתר לפני כ�
. כמו שהקדרה לפנינו
  .לחומרא דלא ככול

  ?בלוע שבקדרה אינו בלוע שבקדרה מבטל   'תוס
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  .מבטל בליעת איסור  .עת האיסורבלי
אומדי� כמה בלעה   חרסי הקדרה  �"רמב

  קדרה חו' ממה שכלה
אומדי� כמה בלעה 
  קדרה חו' ממה שכלה

אומדי� כמה בלעה   חרסי הקדרה  א"רשב
  קדרה חו' ממה שכלה

י "בדאוריתא כרש
"ובדרבנ� כרמב  

רוטב וחתיכות , קיפה  " יש מפרשי�"
  .יאכמו שה

אומדי� כמה בלעה 
  .הקדרה

אומדי� כמה בלעה 
  .הקדרה

  
  

  )סעי� ד(ש "דעת הרא
א "וא: "א שחילק בי� דאורייתא לדרבנ� אומר הטור"לאחר שהביא את דעת הרשב �טור 
  :לא ברורה כוונתו בכ ". ל לא חילק"ש ז"הרא

בי� בדאורייתא ובי� בדרבנ� משערי� , ש סובר שכשלא ראינו האיסור בתחילה"כוונתו שהרא � י"ב
אלא שבדאורייתא אמנ יסכי לכ  א  , ש"א  אי� זה נראה בדברי הרא. וכמו שהקדירה לפנינ

  .בדרבנ� יאמר שמשערי� במה שבלעה
בי� בדאורייתא ובי� בדרבנ� , ש סובר שכשידענו שהאיסור לא התמעט"כוונתו שהרא � א"רעק

  .א שהחמיר"משערי� במה שהקדרה בלעה ודלא כהרשב
בי� , דע כמה היה האיסור והאיסור לא התמעטא י: ש"כלומר ששניה מסכימי בדעת הרא

וא ידוע שההיתר התמעט ולא ידוע א האיסור . בדאורייתא ובי� בדרבנ� משערי במה שבלעה
א לעומתו פסק שבשני "הרשב. בדאורייתא משערי� כמו שהיא ובדרבנ� במה שבלעה, התמעט

  .א"ש מיקל יותר מהרשב"הראכלומר ש, המקרי בדאורייתא כמו שהיא לפנינו ובדרבנ� במה שבלעה
  

  

  )סעי� ה(? דאורייתא או דרבנ�&ביטול איסור לכתחילה 
יהודה סוברי שגוזרי שוגג ' מ ור"ר. בביטול אגוזי פר  של ערלה' דנה הגמ � ב,גיטי� נד
כי מדאורייתא בטל , אומרת שזה דרבנ�' הגמ. ש סוברי שלא גוזרי"יוסי ור' ור, אטו מזיד

  .סברא זו ביטול איסור אסור מדאורייתאמוכח שללא . ברוב
זהו . זהו היתר הבא מכלל איסור... ושניה לא למדוה אלא מזרוע בשלה"... � ב,חולי� צח

  ..."?לאו למעוטי כל איסורי שבתורה? למעוטי מאי
מה שאי� כ� בשאר איסורי שאי� מצוה , החידוש בזרוע בשלה הוא שמצוה לבטלו �' � בש� התוס"ר

  .מותר לבטל מדאורייתא א , לבטל
שאז ישנו רק , בגיטי� נראה שיש לחלק בי� לח בלח' לגבי הגמ �) ג"ש סק"פת(ב "נו, ס"חת

  .ת"ואז זה מה, ליבש ביבש שמבטל את האיסור עצמו, כי מבטל רק את הטע, איסור דרבנ�
טל שאסור לבמה שאי� כ� בשאר איסורי , החידוש בזרוע בשלה הוא שמותר לבטלו � ד"ראב

  .בגיטי�' וכפי שמוכח מהגמ .מדאורייתא
  .שאי� מבטלי� איסור לכתחילה ע"השוכתב , לדינא

  .ד שבדיעבד מותר א ביטל בשוגג"וע זאת מודה הראב, שהאיסור רק דרבנ�' הלכה כתוס � �"ש
. שהרי גוזרי שוגג אטו מזיד בדאורייתא, ד א ביטל בשוגג אסור"פ דעת הראב"ע �ד "חוו, א"רעק
  .מותר' א  לדעת התוס.  ד מודה בדיעבד"  שכתב שהראב"מהו על השות
  

  :דנו האחרוני בנפקא מינה ממחלוקת זו
  .יתיר' א  התוס, ד במצב של ספק איסור אסור לבטל לכתחילה"פ דעת הראב"ע � ש"ערוה

ד היא מהעובדה שמי שחשוד כעובר על מצוות "לראב' נפקא מינה בי� התוס � כ� החיי�
ד המבטל איסור לכתחילה חשוד על "לפי הראב, לכ�. ו חשוד על מצוות דאורייתאדרבנ� אינ

  .לא' דאורייתא א  לפי התוס

  
  

  מצבי� שבה� מותר לבטל איסור לכתחילה 
  )סעי� ה, ש"פת, ז"ט(

  ".אי� מבטלי איסור לכתחילה" � ע"שו
י הדבורי מותר פסק שדבש שרוצי להפריד ממנו את רגל) סימ� פד(ע "שהרי השו ז "הטוהקשה 
הסיבה היא . למרות שבכ  מבטל איסור לכתחילה, מ שיהיה נוזלי ואז יהיה אפשר לסננו"לבשלו ע

  .מכיוו� שאי� כוונתו ליהנות מ� הדבורי אלא לדבר אחר
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שהרי בסימ� קלז לגבי גת של גויי שיהודי משתמש בו ונמצא , ז סייג לדבריו"ואמנ כתב הט
הרי אינו , ומדוע. שאסור להוסי" מי כי אסור לבטל איסור י"הבתב כ, נ ביי� היתר"שמתערב יי

ז שש אסור כי אפשר בדר  אחרת לא לבטל "לכ� כתב הט�? מתכוו� לבטל אלא רק כדי להוציא יינו
  .אסור לבטל איסור ג כשכוונתו להרחיק, וכשיכול בדר  אחרת, שהרי יכול לנקוב נקב בגת, איסור

אפשר לבטל לכתחילה כשכוונתו , בדר  אחרת א  זו טירחא גדולה יותרג א אפשר  � פרי מגדי�
  .לדבר אחר ולא ליהנות מהאיסור

א  יש חשש שמא ברחו , פסק לגבי אד שקנה חיטי וספק א מתולעות ובדקו ולא מצאו ד"תרוה
  .מותר�שכיו� שיש ספק וכוונתו רק לטחו� כדר  כל העול ולא לבטל �כ חזרו "בשעת הבדיקה ואח

שיטחנ ובכ  �י עכבר ויש חשש שנתחמצו "בחטי שלפני הפסח שמצאנו נשוכי ע בטורפ "וכ
  .ייבטלו ואי� חשש לחימו' וכ� אינו מבטל איסור כי אינו מתכוו� לכ 

  :האחרוני צמצמו קצת את ההיתר
כמו , אלא שצרי  שכוונתו להרחיק את האיסור, לא מספיק שתהיה כוונתו לדבר אחר � א"רעק
ובמקרה של הטור התיר כי חמ' . הוא בגלל שש יש ג ספק, ד בחטי"ומה שהתיר תרוה. (שבדב

  .)והוא מוגדר כהיתר, בערב פסח טר נאסר
אסור לבטל איסור בידיי , ג א כוונתו להפריד את האיסור ואי אפשר בדר  אחרת � נודע ביהודה

  . ומותר רק להוסי" היתר א נפל לש מעצמו
  

  )סעי� ה(בשוגג מבטל איסור 
' יוסי ור' ר. יהודה' מאיר ור' אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר �נתפצעו , נפלו" � ב,גיטי� נד

  ".יהודה משו דאתי לאיערומי' הת הינו טעמא דר. ...במזיד לא יעלו, שמעו� אומרי בשוגג יעלו
  .או לאהא קונסי אותו  �ביחס למבטל איסור בשוגג , א כ�, ישנה מחלוקת

יהודה ' ר. מאיר' אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו דברי ר: "א היתה קצת שונה "גרסת הרשב � א"רשב
  ..." ש אומרי בשוגג יעלו"יוסי ור' ור

א שיש לפסוק כשלושה נגד אחד ואי� קונסי שוגג אטו "פשוט לרשב, לכ� ביחס לפסיקת ההלכה
  .מזיד
כ אסרו אותו "לה וא ביטל הרי זה מותר ואעפאסור לבטל איסור של תורה לכתחי" �� "רמב

  ".חכמי משו קנסא
  :י"א  מסביר אותו הב! לכאורה אי� שו חילוק בי� שוגג למזיד וקונסי שוגג אטו מזיד

 שרק במזיד התערובת אסורה ואי� קונסי שוגג אטו מזיד שהרי כתב "כוונת הרמב � י"ב
  .וקנס לא שיי  בשוגג, שהאיסור הוא קנס

שוגג מותרי במזיד , קיימא ל� כל האיסורי שריבה עליה" �) סימ� צט(הטור פ "וכ
  . ע"השופ "וכ. משמע שאי� קונסי שוגג אטו מזיד�" אסורי

דבר שאינו בטל מפאת חשיבתו שנתערב באחרי ונפל " �) סימ� קי( הטורא  מצד שני פסק 
  ".אסורי, גואפילו שוג, א  א הפיל, אחד מה לי המלח מותרי כול

ולכ� נראה , שקונסי שוגג אטו מזיד, יהודה' מאיר ור' אי� נראה לומר שהטור פוסק כר � בית יוס�
  .שיש לחלק בי� מפיל לי לבי� מבטל איסור

כוונתו לחלק שדוקא במפיל גוזרי שוגג אטו מזיד מכיו� שיכול להיות שהאיסור  � ח"ב
שיודע שהאיסור עצמו נשאר , במבטל איסור א , עצמו נפל לי ויבוא לעשות כ� לכתחילה

  .לא יבוא לעשות כ  לכתחילה, בתערובת בכל מקרה
לדעת (, שמרבה היתר עובר בכ  על לאו דאורייתא�אפשר לחלק אחרת בי� מפיל לבי� מבטל  � ח"ב

א  המפיל לי אינו עובר על דאורייתא מכיו� שכל החומרא שדבר חשוב אינו בטל היא רק ) ד"הראב
  .כי בדרבנ� החמירו שמא יקל. חוששי שיבוא לעשות כ� במזיד, לכ� המפיל לי בשוגג. �דרבנ

א  רק במקרה שריבה היתר ולא , שמעו� שאי� קונסי שוגג אטו מזיד' יוסי ור' הטור פוסק כר � ז"ט
והסיבה היא שא היה שותק היינו מתירי את התערובת כי יש ששי כנגד , במקרה שהפיל לי

מכיו� שג א היה שותק היה ,  שייתכ� שהאיסור עוד ש,א  במפיל לי. כשבא לפנינוהאיסור 
  .קנסו ג א טוע� שהיה זה בשוגג�שהרי דבר חשוב אינו בטל , אסור

  .  אי� לפסוק כ�"א  לדעת הש, ג גוזרי שוגג אטו מזיד"לפי הסמ � �"ש

  )סעי� ה, ש"פת, ז"ט(הגדרת שוגג 
דקיימא , מצטרפי�א לא כיו� כדי לבטל האיסור , כ �י אחראפילו א הוסי" מ" � טור

  .ל� כל האיסורי שריבה עליה שוגג מותרי
  . נקרא מזיד ואינו מצטר", אפילו חשב שהדבר מותר, א  א כיו� לבטל � ל"רש

"כ  משמע מהרמב � ערו� השולח�.  
כש שבשבת החושב , גגאפילו כיו� לבטל מצטר" מכיו� שזהו שו, א חשב שמותר לבטל � ז"ט

  .ח"כהוכ� פסק . שמלאכה מסויימת מותרת נקרא שוגג
  .א שאל תלמידי ולא שאל רב אינו נקרא שוגג אלא מזיד � צמח צדק

  .השוכח והאנוס נקראי ג ה שוגגי, פ טעות חכ"העושה ע � ערו� השולח�
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  )'סעי� ה(פרטי הקנס למזיד 
  :למי אסורה התערובת. א

  "אבל לאחרי הכל מותר, אוסרי תערובת זו אלא על זה העובר שביטל האיסוראי� " � �"רמב
נראה שהכונה לאסור ג לאותו אחד שביטל בשבילו בכדי שלא יהנה ממעשיו הרעי ויבוא  �א "רשב

  .לעשות כ� שוב
וכ� פסק . אי� התערובת נאסרת עבורו, א האד שנתבטל בשבילו אינו יודע שהתבטל בשבילו �ז "ט

  .שמותר�מ למפעל שמייצר לכול ולא לאד ספציפי "ונפק. החיי�כ� 
  . אסור לכול�א לא כיו� לאד מסוי אלא סת למכור  � ש"ריב
  .אסור, שא" א אינו יודע שנתבטל עבורו�ז "מוכח שלא כט � א"רעק

  :איסור מכירה. ב
, ה א לא ביטל עבורוא  יכול לתת אותו לישראל במתנ, ונראה שאסור למכרו לישראל כלל � ה"או

  .או למכור לגוי
שהרי לא �ג לישראל מותר למכור א אינו קונה במחיר יקר יותר מהגוי וא לא ביטל עבורו  � �"ש

  .נהנה ממעשיו

  )סעי� ה(הצור� בחקירה 
  ".צרי  החכ לחקור א נתנו מי בקדרה אחר שנתנו בה האיסור" � ג"סמ
א  אי� נראה לפסוק כ  . שאז יש לקנוס ולאסור, כתחילהכוונתו לחקור א ביטל איסור ל � טור

  ...כ ישקר ג בחקירה"כי א, ואי� לחשוש שהיה מזיד. שהרי א לא כיו� לבטל אי� קונסי
ס "א  אי� נראה לפסוק כ  בשא. כוונתו לחקור א נעשתה הקדרה נבלה לפני שהוסי" מי � י"ב

  .ג"הטור שדחה את הסמ וזו כוונת. ס"נ בשא"כיו� שאנו פוסקי שאי� חנ
מדוע כל : ועוד? ח יש צור  בחקירה"מדוע לא כתב הטור שבבב, י קשה"לפי דברי הב � מ"ד

  :והביא שלושה תירוצי! ס"נ בשא"והרי הוא פוסק שיש חנ, צ חקירה"המשניות סתמו שא
יד ואז צרי  ששי כנגד הכל להתיר לאחרי א  לעצמו תמ, נ אומרי רק א ריבה במזיד"חנ. א

  .ג"ולכ� הטור דחה את הסמ, ח"נ ג בבב"א  בשוגג לא אומרי חנ. אסור בגלל הקנס
א א" לא הביא אותו "והרמ, נ הוא רק במזיד"זהו חידוש גדול מאוד לומר שכל עניי� החנ

  .ע"בהגהותיו על השו
א  ג התכוו� שצרי  לחקור"הסמ. נ"א  א לא נודע אי� חנ, נ אומרי רק א נודע בנתיי"חנ. ב

  .שהרי עכשיו בא לשאול את הרב, והטור דחאו כי מ� הסת לא נודעה התערובת, נודע או לא
נ מתירי בשוגג רק כשלא "שכשאי� אומרי חנ: א רק את הצד של החומרא"הביא הרמ, בהלכות

א חזר בו "שהרמ �"השלכ� הסיק . נ"א  לא פסק את הקולא שא לא נודע אי� אומרי חנ, נודע
א "כתב הרמ, ולגבי הצד של החומרא. ג א לא נודע האיסור לא בטל, נ"שאומרי חנוכ, מהקולא

  .ד שהשתמש בתירו' זה"  סימ� צח סקל"ואמנ עיי� ש. (מ"שאי� נוהגי כ� ובשוגג מותר בכ
, נ"א  יבש ביבש או לח בלח אי� אומרי חנ, נ אומרי רק א נתערב יבש בלח"חנ) א"לפי הרשב. (ג

  .א או בשלבי"א שאי� צרי  לחקור א היה זה בב"לדינא כתב הרמ. למבטל במזיד ואז שיי  הקנס
  . שלא מחזקינ� באיסוראז "� והט"השוהסבירו 

מוכח . וזה היה לח בלח, הגמרא אמרה שחלב ייעשה נבלה בחולי� קחשהרי , קשה � �"ש
א שבשמו "ג הרשב, ואכ��? ומדוע אינו חוקר, נ א" בלח בלח"ח אומרי חנ"שלפחות בבב

  .ח"א בבב"ואי� לקבל תירו' זה של הרמ, ס"הובא חילוק זה דיבר רק בשא
ג הוא מכיו� "וחששו של הסמ, לא חיישינ� שמא נעשה נבלה שהרי לא מחזקינ� אסורא �ז "ט

  .הטור לא חושש למזיד. כגו� שהוסי" מיד היתר, נ"ומדובר שאי� חנ. שחוששי� שביטל במזיד
  .נ"כי לא משמע שמדובר במקרה חריג שאי� בו חנ, חוק זהכ דחה תירו' ד"בנקה� "הש
ע זה שאר "ולפי השו, א שהרי מדובר ביבש ביבש"לפי הרמ: אי� חוששי שמא נעשה נבלה � �"ש

והטור , ג סובר שקונסי"הסמ: ג הוא שאולי קונסי שוגג אטו מזיד"וכל החשש של הסמ, איסורי
�  .שאי� קונסי

  )סעי� ה(מבטל איסור בשוגג &סיכו� 
  

  .שהרי לא קונסי שוגג אטו מזיד, א ביטל בשוגג מותר � ע"שו
  .ח אסור מכיו� שחוששי שנעשה נבלה"אבל בבב, ס"ודוקא בשא � �"ש
א  ביבש בלח , נ"מותר מכיו� שאי� מציאות של חנ) או לח בלח בהפסד מרובה(ביבש ביבש . א � א"רמ

  .נ"יש לחקור מכיו� שחוששי לחנ
כ יש לחקור "א  א יודע שהתווס" אח, למעשה אי� לחקור מכיו� שלא מחזקינ� איסורא � �"ש, ז"ט

  .שמא נעשה נבלה
  .א  למעשה אי� חוקרי, צרי  לחקור מתי נודעה לו התערובת כדי לוודא שלא נעשה נבלה. ב �א "רמ

כ יש לחקור "א  א יודע שנתווס" אח, אי� חוקרי מכיו� שלא מחזקינ� איסורא � ז"ט
  .א נתוס" אחר שנודע ונעשה נבלהשמ
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  :להלכה
וא" בשאר , א  בבשר בחלב לספרדי, פוסק שא ביטל בשוגג אי� צרי  לחקור ומותר � כ� החיי�

וא" כנגד הכלי מכיו� , יש להצרי  ששי כנגד הכל, כ"א נודע שנתווס" אח, איסורי לאשכנזי
 היא חשובה כול� אסורות מספק שמא וא, החתיכה עצמה נשארת אסורה�וג אז . (נ"שאומרי חנ

  ).ה� אותה חתיכה
  

  )סעי� ו(ביטול איסור דרבנ� 
עצי שנשרו מ� הדקל לתו  התנור ביו טוב מרבה עליה עצי : אמר רב מתנה" � ב,ביצה ד

הני מילי �! אי� מבטלי� איסור לכתחילה: ותנ�, והא קא מבטל איסורא לכתחילה�... מוכני ומסיק�
אפילו בדרבנ� לא , כל דבר שיש לו מתירי�: ולרב אשי דאמר�. אבל בדרבנ� מבטלי�, בדאורייתא

  ."הכא מקלא קלי איסורא, הני מילי היכא דאיתא לאיסורא בעיניה�? מאי איכא למימר, בטיל
  .תרומת חול מבטלה ברוב � א,בכורות כז

  
אלא שכא� �? טל עציואי  כא� מב, ב מצינו שאסור לבטל אגוזי פר ,בגיטי� נד � ה"ראבי, י"ר

  .כמו מוקצה, הכוונה רק בדברי דרבנ� שאי� לה שורש בתורה כלל
חלב שנפל לקדרה שיש בה ? כיצד. מבטלי האיסור לכתחילה של דבריהאבל באיסור " � �"רמב

  ..."מרבה עליו בשר עו", בשר עו" ונת� טע בקדרה
. וגמא זו ולא הביא חצי שיעורי מכיו� שהביא ד" שסובר כר"מוכח מהרמב � הגהות מרדכי

  . בדיוק כמו תרומה בשאר פירות, חצי שיעור יש לו שורש בתורה
 רק בא "והרמב, ת"י שכ� בשר עו" הוא דבר שיש לו עיקר מה" אינו כר"הרמב � י"ב

  .)כגו� אגוזי פר  של ערלה שא" באל" לא בטלי(לאפוקי דבר מדאורייתא ושיעור מדרבנ� 
  .וכמסקנת הגמרא, כ מיקלא קלי איסורא"כל סוג של איסר דרבנ� אאאסור לבטל  � ש"רא

  :דירג שלוש קבוצות א"הרשב
  .איסור דאורייתא אסור לבטל בכל מקרה

  )כעצי שנשרו. (א  מותר להוסי" עליו, ת אסור לבטל בידיי"איסור דרבנ� שעיקרו מה
  :א שלוש דעות"בזה הביא הרשב. כגבינות גויי, ת"איסור דרבנ� שאי� לו עיקר מה

  .ל"כתרומת חו, שמותר לבטל לכתחילה יש אומרי�
  .ואילו איסורי אחרי אסור לבטל, ל מותר לבטל"רק תרומת חו � �"רמב

א לחוש "וכתב הרשב! ל מותר לבטל לעניי� טומאה בלבד"ג תרומת חו � ש "ר
  .א הסיק שלהלכה לא מתירי בשו דר "הבי� שהרשב י"הב.לו

לפי זה . ת ובי� שאי� לו"ב שכוונתו לחוש ולא לחלק בי� איסור דרבנ� שיש לו עיקר מהכת ח"הבא  
  .א  להוסי" מותר, בכל מקרה אסור לבטל איסור בידיי

אי� מערבי� אותו ... כגו� גבינה של גויי, אבל דבר שעיקר איסורו אינו אלא מדרבנ�: "כתבהטור 
  .תר כדי לבטלומותר להוסי" בהי�נפל מעצמו להיתר ... בהיתר
  .ע"ונשאר בצ? א"כרשב, אי  לא חש להחמיר להוסי"): א"לשיטתו ברשב( י"הבוהקשה 

א  נראה שזו טעות , א  קשה מדוע כתב כ� רק בדבר שאי� לו עיקר, קושיה זו אינה קשה כלל, ח"לב
שהוא ואפשר ג לומר . "והראיה שהביא דוגמא של גבינות עכו, "שיש לו עיקר"ויש לגרוס , בגרסא

"וכמו שדייקנו ברמב, בא לאפוקי דבר שהוא מדאורייתא ע שיעור דרבנ�.  
  :להלכה

  ).א"י ברשב"כהבנת הב(, כמו איסור דאורייתא, אי� לבטל או להוסי" באיסור דרבנ� �� "ש, א"רמ
  ).א"ח ברשב"כהבנת הב(, שבדרבנ� מותר להוסי", חילקו בי� דאורייתא לדרבנ� � ל"רש, ז"ט

  
  )סעי� ו, �"ש(חנוכה  ההשואה לנר

  .מרבה עליו ומבטלו, איסור של דבריה� שנפל מעצמו ואי� בהיתר כדי לבטלו �) סימ� צט( ע"שו
מותר השמ� שבנר חנוכה שנתערב בשמ� אחר ואי� בו ששי לבטלו יש מי  �) סימ� תרעז, ח"או( ע"שו

 מרוטנבורג"הכוונה למהר(=שאומר שאי� להוסי" עליו ולבטלו (  
י צרי  לחלק בי� נר חנוכה שהוקצה למצוותו ולכ� הוא חמור יותר ואי� להוסי" אול �"ש

 אינו מחלק כ "וא" מוכח שהמהר. ודחוק, לשאר איסורי, עליו!  
יש לחלק בי� איסורי הנאה לאיסורי אכילה שכ� בביטול הוא  �) ח"סק, ביאורי( חוות דעת

  .נהנה ולכ� איסור באיסורי הנאה
ואפילו , א  א שפ , וזהו המקרה בסימ� צט, פל מעצמו יכול לבטלוכאשר נ � אליה רבה

  .אסור, בשוגג
  .שהרי יכול להשתמש בו בשנה הבאה, מ"נר חנוכה אסור לערבו משו דשיל � מג� אברה�

  .ע ויש לפסוק כפי שכותב בסימ� צט שמותר לבטלו"לכאורה סתירה בדברי השו� ל"רש
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  )סעי� ו] (ב"קק[=קמא קמא בטיל 
יי� במי . יי� ביי� ומי במי בכלשהוא. יי� נס  אסור ואוסר בכלשהוא"� ב,ז עג"ה עמשנ

  ".ומי ביי� בנות� טע
המערה יי� נס  מחבית לבור אפילו כל היו כולו ראשו� : ר יוחנ�"כי אתא רב דימי א � גמרא

  ...ראשו� בטל
אבל חבית , ש עמודיהודוקא צרצור קט� דלא נפי: ...ר יוחנ�"כי אתא רב יצחק בר יוס" א

  .לא�דנפיש עמודיה 
רואי את ההיתר , יי� נס  שנפל לבור ונפל ש קיתו� של מי: ר יוחנ�"כי אתא רבי� א

  .מי רבי עליו ומבטלי אותו�והשאר , כאילו אינו
אבל , לא שנו אלא שנפל ש קיתו� של מי תחילה: ר יוחנ�"כי אתא רב שמואל בר יהודה א

  .מי תחילה מצא מי� את מינו וניעור לא נפל קיתו� של
  :נחלקו הראשוני בהסבר דברי רב דימי

ובזה (וה� בהיתר שנפל לאיסור , )ובזה עסק רב דימי(ב ה� באיסור שנפל להיתר "אומרי קק � י"רש
  .ס"נ ובי� בשא"בי� ביי, מ"מ ובי� במבשא"בי� במב) עסקה המשנה

ובי� , בי� בבת אחת(ה דוקא כאשר היתר נופל לאיסור נ ז"רב דימי בא לחדש שכל החומרא ביי � �"ר
  .ב"ס או באיסור שנפל להיתר אומרי קק"מ או בשא"א  מבשא, מ"ודוקא במב, )בטיפה אחר טיפה

ורב דימי . ב רק באיסור שנפל להיתר ולא בהיתר שנפל לאיסור"באופ� עקרוני אומרי קק � � "רמב
  .ופל לאיסורב ג בהיתר שנ"נ אומרי קק"בא לומר שביי

  :ג בפסיקת ההלכה נחלקו הראשוני
  .ותמיד חוזר וניעור האיסור, ב"שקק, למסקנה אי� מקבלי את דברי רב דימי � ש "רא, י"רש

  .מ ובי� לא"בי� מב, ורק איסור שנפל להיתר, ב"יצחק שרק מצרצור אומרי קק' פסק כר� "הרמב
  .ב"ס אכ� קק"ואילו בשא, נ"ייא  רק לעניי� , אמנ דעה זו נדחתה להלכה � ד"ראב

   .ב באיסור ערלה"מוכח שקק. הערלה מעלה את הערלה �משנה 
מוכח . ש מתיר"רבנ� אוסרי ור, נפלה סאה ולא הספיק להרי ושוב נפלה סאה � משנה

מחמירי רק בתרומה שצרי  , ד"מסביר הראב, וא" רבנ� שאוסרי ,ב"ש סובר שקק"שר
ש מיקל לשיטתו שכל "ואילו ר, שהלכה כרבנ�, ש"סביר הראכפי שמ, א  אפשר לומר. להרי

  .העומד להיות מור כמור דמי
וכשהטע , כיו� שאזלינ� בתר טעמא, ס"ב ג בשא"למסקנא לא אומרי קק � �"רמב, �"ר, א"רשב

ולכ� בטל עד ששי , כי שיעור במאה, ב"רק בערלה ובתרומה אפשר לומר קק). א להתירו"מורגש א
וכל זה , מ"ב גזירה אטו מבשא"אי� אומרי קק, מ שאי� טע איסור"וא" במב. ש הטעשאז מורג�

רצו לומר שרב דימי דיבר במקרה  'תוס. ב"אומרי קק�א  יבש ביבש שאי� גזירה מדרבנ� , בלח בלח
  .מ יבש ביבש"זה בלבד של מב

  .ב רק בתנאי שנודע בינתיי נפילת האיסור"אומרי קק � מרדכי
א" ביבש ביבש , וללא קשר לנתינת טע�שיבש ביבש אסור משו שיכול לתק� אותו , תולשיט � ה"או

  .ב"אומרי קק
  :להלכה
  . י"מהבוכ� משמע ג , מ יבש חוזר וניעור"ש שג מב"פוסק כרא א"הרמ
ה לשיטתו  "אלא שהאו, ז"ואו, יואל' ר, ה"ומסתמ  בזה על האו, מ"מיקל ביבש ביבש במב� "הש

. מ שאז אי� נתינת טע"א  אנו נפסוק כ� רק במב. מ אינו מטע שמא יבשל"שיבש ביבש במבשא
  .מ"א  רק בהפס�פ המרדכי "ב ע"שא לא נודע בינתיי אפשר להקל שקק,  "מוסי" הש, ואול

  .א" בהפסד מרובה אי� לסמו  על כ  � ח"כה

  )סעי� ו, רמא(ביטול היתר בהיתר 
  

פ "כ נפל מ� המי לקדרה של בשר מותר אע"שי ואחכזית חָלב שנפל למי ונתבטל בש � א"רמ
  .שהרי נתבטל במי, שאי� בבשר ששי כנגד החלב

החידוש בדי� זה הוא שישנו . מותר לעשות כ� א" לכתחילה, ח"כפי שמופיע בת, יתרה מזו � �"ש
  .מושג של ביטול היתר בהיתר

חלי שבטל בצמר נראה שיש להוכיח שהיתר בטל בהיתר מצמר ר � מרדכי, ת"סה, ז"או
 א  ראיה זו טובה רק למקרה שיהיה איסור . וזה עוד לפני שמעורב בזה פשת��גמלי

  .א  לא מוכיח לביטול חמ' לפני פסח, א"מה שמוכיח לדינו של הרמ, בתערובת אחרת
ב היא מכיו� שהיתר אינו דבר שמתבטל "הסיבה שהיתר אינו בטל באיסור בעניי� קק � �"רמב, �"ר

את סברתו נית� להסביר בשני . ולכ� נראה שהיתר בהיתר לא מתבטל )1עיין סימן קב עמוד (, כלל
  :אופני

הבעלי רוצה לבטל את האיסור א  לא לבטל . בכדי לבטל יש צור  באומד� דעת בעלי. א
  .את ההיתר
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אלא , מבטליסוד די� ביטול אינו נובע מההתפשטות של הדבר המבוטל בחומר ה. ב
הרי שאי� פה שו התנגשות וממילא , וא שניה מותרי, מהתנגשות חומרי מתנגדי

� עצמו נראה שלא תסכי לסברא זו שהרי לשיטתו "דעת הרמב(היתר אינו מבטל היתר 
  )היתר לא מתבטל א" באיסור

  

  )ה,וסימ� קכב, סעי� ז(ביטול איסור מועט 
? כיצד. ישני או מזופפי אסורי, חדשי מותרי :קנקני של גויי" � א,עבודה זרה לג

גוי נות� לתוכו יי� ישראל נות� לתוכו ציר או , גוי נות� לתוכו יי� ישראל נות� לתוכו מי
  .לכתחילה: ...ש"ת? לכתחילה או בדיעבד: אבעיא להו. מורייס ואינו חושש

מסקנת �." ורבא שרי, רב נחמ� ורב יהודה אסרי? מהו לית� לתוכו שיכר: אבעיא להו... 
  .הגמרא שמותר לית� שיכר אבל אסור לית� יי�

וכיו� שדר  , שכיו� שמשתמשי ביי� צונ� הרי הוא נבלע בכלי רק משהו א"הרשבוהסביר 
  .ולכ� מותר ג לכתחילה, להשתמש בקנקני וחביות גדולות ולא יכול לית� טע

ותר לבשל בה א" לכתחילה א היא קדרה שבלעה טיפת איסור מ �ד  "ש בש� הראב"ריב, א"רשב
א  א מבשלי בה לפעמי כמות . גדולה ולעול אי� מבשלי בה כמות שהטיפה תת� בה טע

  .אסור אפילו לבשל בה כמות גדולה גזירה אטו כמות שתקבל טע, קטנה
  :התלבטו האחרוני מדוע אי� בזה ביטול איסור לכתחילה

  .ורק בביטול ממשות יש איסור, בזה ביטול איסור אי��כיו� שנבלע משהו ורק טע  �ה "רא
כיו� שאד מתכוו� לבשל אי� זה נחשב ככונה לבטל איסור ) ו"ז סקט"משב( � ג"פמ

�משהו . (כיו� שאז יש ודאות שאי� טע ואכ� יתבטל�א הצרי  דוקא שיבלע משהו "והרשב
  ).אינו ההיתר העיקרי אלא רק תנאי הכרחי �לפי זה

פ "ע(וכל זה בקערה קטנה . אסור�ו מתכו� לבטל ומערב איסור והיתר ג א אינ � ב"נו
. מותר לבטל�א  בקערה גדולה שבלוע משהו ואי� ספק שלא ית� טע ) ה,ע בסימ� קכב"השו

  )לפי זה משהו הוא ההיתר העיקרי(
לית� שיכר בקנק� בלוע ביי� נס  הוא משתי ' א וטוע� שמה שהתירה הגמ"חולק על הרשב� "הר

לפי זה . (כלומר שהשיכר פוג את היי� ואינו מבטלו, אי� פה ביטול איסור אלא פגימה. א: סיבות
  )אלא ג יותר מזה, נראה שאי� צור  דוקא במשהו

בעוד , אי� כא� ביטול איסור לכתחילה כיו� שכא� רוצה להכשיר הכלי ואי� כוונתו להנות מהבישול. ב
  .וא כ� כוונתו לבטל�ערובת שבסת בישול בכלי בלוע הכוונה לאכול את הת

כ אי� ראיה "וא, מה שהתירו בשיכר והגעלה זה הכלי ולא התערובת � א"גליו� מהרש
  .לדבריו

  .א"פסקו כדברי הרשב ע"� והשו"הרמב :להלכה
ודוקא שזה משהו ולא יותר , אי� לסמו  על זה אלא במקרה שהאיסור פוג בתבשיל � ז"ט, �"ש

  .טול איסור לכתחילההרי זהו בי�א  א לא  . מזה
א  לכתחילה יש , ש יש לנקוט כ  להלכה"א סמכו על הריב"ע והרמ"פוסק שכיו� שהשו כ� החיי�

  .תבוא עליו ברכה�והמחמיר שלא להשתמש כלל בלא הכשר . להזהר שלא להשתמש באותו יו
: דא  מקבלי אות במקרה אח, א"ש וכרשב"אמנ אי� פוסקי כריב � חכמת אד�, דרכי תשובה

נ אי� "חנ. כשניתזה טיפה של חלב או של בשר על מיח מי גדול שמחממי בו תמיד הרבה מי
והקלו כא� שיכול לחמ מי במיח זה לשתות את המי ע בשר או ע , אומרי כיו� שזה היתר

  . חלב


