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  סימ� קי
  

  המקורות בגמרא�דבר שבמניי� 
נתערבו באחרי� כול� . מי שהיו לו חבילי תלת� של כלאי הכר� יידלקו � ו"ג מ"ערלה פ, משנה

, מאיר אומר את שדרכו לימנות מקדש' שהיה ר. א יעלו באחד ומאתיי�"וחכ. מ"יידלקו דברי ר
, הראוי לערלה ערלה... מר שבעהעקיבא או' ר. וחכמי� אומרי� אינו מקדש אלא ששה דברי� בלבד

  .לכלאי הכר� כלאי הכר�
מ מחשיב דבר "כלומר שר(שדרכו לימנות שנינו את יוחנ� אומר ' ר: "מ"נחלקו בדברי ר � ב,ביצה ג

כלומר שהוא (שדרכו לימנות שנינו כל ש ב� לקיש אומר "ר). שבמניי� רק דבר שתמיד נמדד במספר
האי תנא תנא דליטרא : אמר רב פפא). ...מחשיב דבר שבמניי� כל דבר שלפעמי� נמדד במספר

  ."דאמר כל דבר שבמניי� אפילו בדרבנ� לא בטיל וכל שכ� בדאורייתא, דקציעות הוא
  

  )סעי� א(פסיקת ההלכה 
יש לפסוק כמו התנא דליטרא דקציעות שזו ג� דעת  � ה"או, ד"תרוה, ד"שע, ספר התרומה, העיטור

  ).שיטה זו מחמירה( שכל שדרכו לימנות שנינול "ר
מ מוכח שהלכה "ל אליבא דר"י ור"כיו� שחולקי� ר � א"ג בש� הריצב"סמ, ק"סמ, ירוח�' ר, י"ר

  .את שדרכו לימנות שנינוי ולכ� "ל יש לפסוק כר"י ור"ובי� ר, מ"כר
  .יש לפסוק כרבנ� שנתקדשו רק הדברי� המנויי� במשנה � �"רמב

� היא שרשימה זו אינה הכרחית אלא כל דבר שחשוב במקומו כמו "כוונת הרמב � י"ב
) מ"והסיבה שנקטו דוקא ששה זה לאפוקי מדברי ר. (שהללו היו חשובי� בישראל אינו בטל

מ וחכמי� זה רק בגידולי "י מקשה על דבריו אלו ומגיע למסקנה שכל מה שנחלקו ר"א" הב
ל "יה וחהרולכ� לא מנו בר. ובשאר דברי� אי� מחלוקת וכל דבר חשוב לא בטל, קרקע

  .ברשימה זו
  :להלכה
  !א" בסימ� פו סעי# ג פסק כעיטור שביצה לא בטלה אפילו באל#, �"מקל כרמבע "השו
  .י"פוסק כרא "הרמ
  .מ"א" כיו� שזה מדרבנ� נית� להקל בהפ. פסקו שיש להחמיר כדעת העיטור ח"ל והב"והרש

ז "הטפ "וכ, א"א" בהפסד מרובה נית� לסמו" על הרמ, פוסק כשיטת העיטורכ� החיי� 
  . בהפסד) א"סק(

  

  )סעי� א(די� ביצה כדבר שבמני�
  

ד את "אלא למ, ד כל שדרכו לימנות שנינו"הניחא למ, וכי תימא ביצה חשובה ולא בטלה" � ב,ביצה ג
  "?שדרכו לימנות שנינו מאי איכא למימר

  .יוחנ� ביצה אינה חשובה ולכ� בטלה' שלדעת ר, לכאורה, מוכח מפה
למימרא דיהבא : אמר ליה רב אידי בר אבי� לאביי. ביצה בששי� ואי� ביצה מ� המניי�" � ב,חולי� צז

  .הכא במאי עסקינ� בביצת אפרוח: אמר ליה�! והא אמרי אינשי כי מיא דביעי בעלמא! טעמא
מעצ� העובדה שלא ענה אביי שיש צור" לבטל את גופה של הביצה  � ד"א בש� הראב"רשב

ונראה ליישב את הסתירה בי� המקורות בכ" שביצה באמת ! מוכח שאי� היא בטלה לעול�
  )אל# או מאתיי�. (א" בטלה בשיעור גבוה יותר, אינה בטלה בששי�

ביצה בטלה בששי� שהרי היא כחיטה שלמה שבטלה א# היא משו�  � א"רשב, �"רמב
  .שכ� דעת רוב הפוסקי�בארחות חיי� וכתב . שאינה בריית נשמה

א� היתה ע� ששי� ואחת , בה אפרוח שנשלקה ע� ביצי� מותרות ביצה שנמצא" � �"רמב
, כלומר שביצה אינה בטלה לעול�". היתה ע� ששי� בלבד נאסרו הכל. הרי ה� מותרות

  .כדי� בריה
, יש להסתפק א� נקראת בריה בגלל האפרוח שבה או שכ" היה ג� א� היה בה ד� � י"ב

  .והראשו� נראה עיקר
  :להלכה

י שאת שדרכו "כדעת הר, יש להקל בהפסד מרובה שביצה בטלה ברוב � ז"מנחת יעקב בש� ט
  .לימנות שנינו

אפילו בהפסד מרובה היו� אי� להקל כלל שהרי אי� מוכרי� היו� ביצה  � תשובה מאהבה, ל"רש
  .כ� החיי�וכ� פסק ג� . באומד כלל

  )סעי� א(דבר חשוב במינו ובשאינו מינו 
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  .אבל בשאינו מינו ג� דבר חשוב בטל בששי�, ל שיי" דוקא במינוהדי� שדבר חשוב אינו בט � ה"או

וראיה . הדי� שדבר חשוב אינו בטל שיי" בי� במינו ובי� בשאינו מינו � א"רמ, א"תשובות הרשב
  .פ שאינו מינו"ואע, מזבוב שנפל לקערת ירקות שאינו בטל

ה "לכאורה שפסקו כאו, משמע�" דבר חשוב אוסר במינו בכל שהוא" � ע"שו, �"רמב
  !שדוקא במינו אינו בטל

ונראה שהוא הבי� �? א שא# בשאינו מינו אינו בטל"מדוע לא השיג פה הרמ, קשה � #"ש
מכיו� שקשה להבי� כיצד דבר חשוב , מסיבה טכנית" במינו"ע שכתבו "� והשו"בדברי הרמב

א את דברי "מקי לעני� בריה כ� הסביר הר' לעומת זאת בסי. מתערב בשאינו מינו ואינו ניכר
ע שאי� חילוק בי� מינו לשאינו מינו כיו� שש� מדובר ג� בבריה קטנה מאוד שיכול "השו

  .להיות שלא תהיה ניכרת
  .ה שרק במינו אינו בטל"� כדעת האו"ע והרמב"דעת השו � א"גר

  .מ דבר חשוב אינו בטל"ולכ� בי� במינו ובי� בשא, ""פסקו כש כ� החיי� וערו# השולח�
שבאינו מינו היסוד � "הרמבשיטת : ל ובדבר שבמני�"הסברא להבחי� בי� מינו לשאינו מינו בחהר

ל ובריה כל כוח� זה "חהר. ובמינו היסוד שיאבד בעוצ� מיעוטו, הוא טע� ולכ� צרי" ששי�
א" במינו שצרי" שיאבד בעוצ� . באינו מינו שתלוי בטע� אי� לה� שו� טע� נבדל: ולכ�, בחשיבות�

  .שיבות� לא אובדי�בגלל ח, מיעוטו
  

  )סעי� א, #"ש(די� החביות שאינ� בטלות 
. ע אומר שבעה"ר. אינו מקדש אלא ששה דברי� בלבד: וחכמי� אומרי�"... � ו"ג מ"משנה ערלה פ

  ".'רמוני בד� וחביות סתומות וכו, אגוזי פר": ואלו ה�
  .ע בטלות"לכו, וא� ה� פתוחות. אבל חביות קטנות בטלות, הכוונה דוקא גדולות, חביות � #"ש

  :לגבי יי� נס"
  .ואפילו א� ה� של יי� נס", אומר שחביות פתוחות בטלות) א,ז עד"ע( 'התוס
וכ� , אומר שבגלל חומרא של יי� נס" החמירו א# בחביות פתוחות שאינ� בטלות) ב,זבחי� עג( 'התוס
נראה , קטנות א" בחביות". ולא ידבק ב" מאומה מ� החר�"שלמד זאת מהפסוק  ירוח�' ר כתב

  .שבטלות
  .פסק שאפילו חביות קטנות ופתוחות של יי� נס" אינ� בטלות ח"הפר

  

  )סעי� א, #"ש(איסורי הנאה שנתערבו 
ג אומר יימכר כולו לעובד כוכבי� חו& "רשב. יי� נס" שנפל לבור כולו אסור בהנאה � א,ז עד"משנה ע

  .מדמי יי� נס" שבו
למכור לגוי חו& מדמי האיסור מותר רק במקרה שאי� חשש שמא ימכרנו ) ב,יבמות פא( � 'תוס

  .ד"� וראב"ר, י"נמוק, אגודה, ב"רע, ש"רוכ� כתבו . בחזרה לישראל
כמו כ� יכול להולי" את דמי הנאתו לי� המלח ואז  �) א הלכה ז"ז מהלכות מאכ"פט( ד"ראב

  .לגבי חמ& הלבושוכ� פסק . שאר התערובת מותרת בהנאה
ז שתופסת "הולכת הנאה לי� המלח מועילה רק בע � ש"והרא' וסבש� הת) ב"סק( #"ש

  .ולא בשאר איסורי�, דמיה

  )סעי� ב(בעלי חיי� שנשחטו 
  .נתפרדו הרימוני� נתפצעו האגוזי� בשוגג יעלו במזיד לא יעלו � ח,ערלה ג, משנה
�" והוא שנשחטו בשוגג, ח שנתערבו באחרי� ונשחטו בטלה חשיבות� ובטלי�"בע" � טור, א"רשב

  ).ב,קי( ע"שופ "וכ
  !ל ג� א� דבר שבמניי� אי� בה�"והרי עדיי� יש בה� חשיבות של חהר, קשה � בית יוס�
א" לפי , ל אינו קיי� כאשר החתיכה גדולה מדי"לא קשה שהרי די� חהר א"הרשבלשיטת 

וכיצד הטור סת� פה . ל ואפילו גדולי�"ש ג� א� נשחטו עדיי� לא בטלי� משו� חהר"הרא
  ?ש שפסק אות� בסימ� קא"דברי הרא כנגד
  .כיו� שלא הופשטו ה� מחוסרי� מעשה גדול ובטלי� ברוב: כותב בצורה דומה ל"הרשג� 
  .מדובר בבעלי חיי� קטני� שאינ� ראויי� להתכבד � א"רמ, ה"או

ל "אבל מדי� חהר. וחשיבות זו בטלה כשנשחט, חי�הדיו� פה הוא רק על חשיבות כבעל � ז"ט, #"ש
ואינ� , מוכח שה� הבינו שדי� דבר שבמניי� הוא די� נפרד משאר דברי� חשובי�. (באמת לא בטל

  !)ל ובריה"סעי# באות� דיני� של חהר

  )סעי� ג(די� קבוע  
  

  המקורות בגמרא
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  :קבוע דאורייתא 

? ז הא"מנא ליה לר. ר זירא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי בי� לקולא בי� לחומרא"א: א, כתובות טו
תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה ולקח מאחת מה� ואינו יודע מאיזו "א מאילימ

אלא מתשעה שרצי� וצפרדע !... הת� לחומרא". ספיקא אסור ובנמצא הל" אחר הרוב �מה� לקח 
  ".ר ספקו טהור"ברה, י ספקו טמא"ברה, אחד ביניה� ונגע באחד מה� ואינו יודע באיזה מה� נגע

דאי לאו כמחצה דמי אי� כא� ספק טומאה אלא ודאי טומאה . ולקולא, אלמא כמחצה דמי: י"רש
  .דהא רובא שרצי�

תשע צבורי� של מצה ואחד של חמ& ואתא עכבר ושקל ולא ידעינ� אי מצה שקל אי : "ב, פסחי� ט
כלומר שכל עוד נלקח ממקו� . (פירש ואחזו עכבר ושק הינו סיפא. הנו תשע חנויות �חמ& שקל 

: דתנ�) אבל א� נלקח לאחר שפרש ממקו� הקביעות יש לזה די� רוב רגיל, ת יש לזה די� קבועהקביעו
  ".ובנמצא הל" אחר הרוב

  
  :א, המקור לדי� זה מהתורה הוא כפי שכתוב בכתובות טו

ורבנ� אמרי דבי רבי ינאי פרט . עד שיתכוו� לו �אמר קרא וארב לו וק� עליו ? ומדאורייתא מנא ל�
דאיכא ... ?היכי דמי). "פרט לזורק אב� לחבורת אנשי� ונהרג ישראל שהיה ביניה�". (לזורק אב� לגו

  ".דהוה לה כנעני קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, תשעה ישראלי� וכנעני אחד ביניה�
  

  :קבוע דרבנ�
  

 �אפילו אחת ברבוא , המתות או בשור הנסקל, כל הזבחי� שנתערבו בחטאות: "ב, משנה זבחי� עב
  ".ימותו כול�

ונמשו" חד מנייהו ונקרב ונימא כל דפריש מרובא . ח חשיבי ולא בטלי"בע!... ונתבטלו ברובא: "גמרא
: כלומר(אלא נכבשינהו דניניידו ! וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, הוה ליה קבוע? נמשו" �! פריש

) גזירה(אלא אמר רבא !... כל דפריש מרובא פריש: ונימא) דלא הוה ליה קבוע, יכו# אות� וינודו
  ).שמא יקח ג� בלא ניידו: 'פי(משו� קבוע 

א" חכמי� גזרו להתייחס לזה כאל , שהרי אי� האיסור ניכר, למקרה זה אי� די� קבוע מדאורייתא
, בריה, ח"בע: כל הדברי� שאינ� בטלי� בתערובת? מה נכלל בתו" אותה גזירה של חכמי�. קבוע

לדוגמא חתיכת בשר טריפה שנתערבה בחתיכות בשר . 'ו מתירי� וכודבר שיש ל, ל"חהר, דבר שבמני�
א" בתנאי שהאיסור . יש לזה די� קבוע דרבנ� �והחתיכות ראויות להתכבד  �כשרות במקולי� אחד 

א� האיסור ניכר לא גזרו חכמי� כי לאו ברשיעי עסקינ� שיבוא לקחת מ� . וההיתר מעורבי� זה בזה
  ).6עמוד , ועיין סעיף ה(. האיסור

  

  מדוע אי� אומרי� קבוע בתערובת �גדר קבוע דאוריתא 
  

א" א� , אמרינ� במקו� שהאיסור מעורב ואינו ניכר �" חד בתרי: "ש"רא, )א, חולי� צה(תוספות 
  . הוא ניכר אומרי� די� קבוע

  :'נחלקו האחרוני� כיצד להבי� דברי תוס
קבוע עיקרו� (ביטול ולא לדיני קבוע קשור להלכות , הקריטריו� של ניכר או לא � קוב& שמועות

. אז מפעילי� את כללי קבוע ופריש, )ניכר או חשוב(לאחר שהתברר כי התערובת לא בטלה ). כללי
  . א"מהרשבוכ� מוכח .כל תערובת שאינה בטילה נחשבת כקבוע: כלומר

הסיבה שבכל זאת לא . אומרי� קבוע ג� במקרה שאי� האיסור ניכר) 'בדעת התוס: (קוב& שעורי�
ובתערובת . אומרי� קבוע בתערובת היא מכיוו� שקבוע הוא די� ההליכה אחר הרוב ולא בביטול ברוב

, א� פרשה חתיכה אחת החוצה �) משו� חשיבות(שניכר האיסור או שלא ניכר האיסור ולא בטל 
ביטול שב', וזו בדיוק תשובת התוס. ואז צרי" להגדרת קבוע, באי� ודני� עכשיו מדיני פריש וקבוע

  .חשוב �או קריטריו� אחר , ברוב לא קשור כלל די� קבוע אלא רק א� איסור ניכר או לא
  
  

  
  "נלקח"ומתי " נמצא"מתי  �הגדרת קבוע ופריש 

  
  ?ובאילו מקרי� כל דפריש מרובא פריש, באיזה מקרי� אומרי� אנו כל קבוע כמחצה על מחצה

, מוגדר כפריש �מי שלקח ממקולי� בשר ואחר שיצא נודע לו שמוכרי� ש� ג� בשר טריפה  � א"רשב
א� הספק נולד בשעה שעדי� : הגדרת קבוע תלויה בזמ� לידת הספק. כיוו� שנולד הספק לאחר שפירש

  .אמרינ� כל דפריש �נחשב קבוע וא� הספק נולד לאחר שפקעה הקביעות  �היתה קביעות 
  



  4עמוד , סימ� קי

 

ה ולאחר שיצא התברר שחנות טחת חנויות כול� כשירות ונכנס וקנ' ה בי"א ה"לפי הרשב � ה"רא
בדעת  ח"מ והב"הדרכ "וכ(יחשב כפריש כיוו� שמה שקובע זה זמ� לידת הספק , מוכרת טריפה

שהגדרת קבוע ופריש ) השערי יושרעל פי הסבר (א וטוע� "ה עצמו חולק על הרשב"הרא). א"הרשב
  . מהי השאלה שאנו שואלי�: אינו בזמ� לידת הספק אלא בסוג השאלה

  )?מאיזו חנות לקחתי את זה. (יש די� קבוע �שהיא דבר קבוע  �א� השאלה היא על החנות 
  )?מני� הגיע לפה הבשר הזה. (יש די� של כל דפריש �שפרש  �וא� השאלה על הבשר 

  . א דיבר רק על ספק בי� חתיכות במקולי� אחד ולא בספק בי� חנויות"הרשב �משמרת הבית       
  :נחלקו האחרוני� בהבנתו

מתחשבי� בזמ� לידת הספק א" לא ) תערובת(רק במקולי� שזה קבוע דרבנ�  �ז "ט, #"ש
ז "פ זה הקשה הט"וע). ה"כרא(פ סוג השאילה "בחנויות שזה קבוע דאוריתא שאז הולכי� ע

  .א בספק דאוריתא"ח שהעמידו את הרשב"מ והב"על פירוש הדר
נחשב  �כ "א� רק הוא לא ידע ונודע לו אח, ההבחנה תלויה בטיבה של חוסר הידיעה � ח"פר

שבכל , ח"אומר הפר �אבל כרגיל .מקרי פריש �כ "א" א� כול� לא ידעו ונודע אח. כקבוע
ע במקומות "לכ� הוא חולק על השו. (ולא משנה מתי הוא פירש, קבוע שפירש זהו קבוע דרבנ�

  )רבי� ומיקל
  

אי� ל" בו אלא , � קבוע חידוש הואמשו� שדי, מגדיר קבוע לפי השעה שבה נודע הספק לאד� �"הר
  .משעת חידושו

כ התברר "ואח, עשר חנויות המוחזקות בבשר שחוטה ולקח מאחת מה� ואינו יודע מאיזו �לכ� 
  .ח"ז וה� לפר"" והט"יחשב קבוע ה� לפי הש � א"לרשב: שאחת מכרה נבלה
אומר שמותר מכיוו� ששעת ידיעת הספק היתה בשעה שכבר פרש הבשר  �"הר

  . ואי� ל" בו אלא משעת חידושו, מהחנות
אומר שאסור מכיוו� שהספק אינו מחודש אלא השאלה נשארה מאיזו חנות  ה"הרא

העובדה שרק עכשיו נודע לי הספק אינו ... ובזה אמרינ� כל קבוע. נלקח האיסור
  . אבל העובדה נשארה אותו דבר, משנה כיוו� שזה רק גלוי מלתא

  
  

  )גסעי� , א"רמ(פירש לפנינו 
  

  ".היינו תשע חנויות... תשע צבורי� של מצה ואחד של חמ& ואתא עכבר ושקל � ב, פסחי� ט
אבל א� לא ראינו , שנולד הספק במקו� הקביעות, הכא מיירי כשראינו שלקח מהקבוע � תוספות

  . א"הרמוכ� פסק , ל כפירש ואזלינ� בתר רובא"הו
וכבר הופיעו , ז"ח סקמ"כה: (ונחלקו הראשוני� א� כשפירש לפנינו הוי איסורא דאורייתא או דרבנ�

  )""דעות בש
דלא מקרי , מדאורייתא אזלינ� בתר רובא, פ שראה אותו פורש מהקבוע"אע � ח"ב, �"ר

כלומר שכל חריגה ) ואי� ל" בו אלא משעת חידושו ואיל"(קבוע שלא במקו� קביעותו 
ורק חכמי� גזרו שמא יקח , מהמקרה הפשוט של תשע חנויות אי� בו די� קבוע דאורייתא

  . מהקבוע
 #"והש .הרוקחא� פירש אחד לפנינו אסור מהתורה כדי� לקח מ� הקבוע וכ� כתב  � ת"סה

וא� פירש לפנינו . 'וכו' התוס, ה"האו, המרדכי, א"הרשבכתב שכ� נראה דעת ) ה"סקכ(
  ).א"רשב(נחשב פריש כיוו� שכבר אי� קביעות  �ופיזר� 

שא� נתערבה , �"מ אפשר לסמו" על הר"ת נראה שבהפ"למרות שפוסקי� כסה � #"ש
  )ו"סקכ. (חתיכה זו באחרות מותרת מטע� ספק ספקא רק שלא יאכל� כאחד

  
  

  
  )סעי� ג, #"ש(קבוע שלא ידוע מקו� האיסור 

  
א" לא ידוע , מקולי� שמספק בשר לחנויות רבות והתברר שאחת הבהמות היתה טרפה: לדוגמא

  . באיזו חנות הטריפה
אלו ניכר בפני , מקרי קבוע דאורייתא כיוו� שהאיסור אינו מעורב בהיתר) כט, יז, ד"סקי( #"ש, ח"ב

למרות שאינו יודע היכ� הגויי� : ראייתו היא מזורק אב� לגו. ואי� זה משנה שמקומו אינו ידוע. עצמו
  .ג אסור מדינא �לא מתורת קנס"שבכה �"הרמבכ "וכ. והיכ� הישראלי� יש לזה די� קבוע

לשיטת  �כיוו� שאי� מקומו ניכר , פ שזה מוגדר קבוע שניכר האיסור"שאע, #"הש מוסי#
ג� כא� יש לחוש  �ש בקבוע דרבנ� דאוסר פירש ממילא גזירה שמא יקח מ� הקבוע "הרא
  .ח"בוכ� משמע מה. לזה
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, וראינו נקרא קבוע אלא א� כ� ידוע מקו� האיס) ספר כללי� �ספר כריתות ראשו� : (ש מקינו�"ר
מדובר שיודע  �לגבי הזורק אב� ) עמוד קג, בינת אד�( ח"הפרפ "וכ. ולכ� פה אזלינ� בתר רובא ומותר

בחולי� שאומרי�  'מתוסוכ� מוכח . היכ� הגוי והיכ� הישראל אלא שלא יודע להיכ� זרק את האב�
לא חשיב קבוע אלא ' דמדאו: "בזבחי�' כ התוס"וכ. קבוע רק כשהאיסור ניכר ומקומו ניכר

  ".כשהאיסור ידוע מקומו
  .מוגדר כקבוע דרבנ�: פרישה

  :בידיעת מקו� האיסור נחלקו האחרוני�
. אפילו ניכר רק לאד� אחד נחשב שידוע ואי� צרי" שרבי� ידעו מזה: פ"כו, חכמת אד�

שאינו יודע מיהו הגוי ומיהו היהודי ונחשב כקבוע ומקומו ניכר , וראיית� מזורק אב� לגו
  ).ח"דלא כב(
והיא יודעת שהיא ממזרת כל הנשי�  �לפי זה א� יש ממזרת בעול� ): ו"סק( וות דעתח

אלא צרי" שאותו אד� שלגביו יש ספק ידע את מקו� האיסור ומקו� ! שבעול� נאסרות
  .או שיש גילוי מלתא והעול� יודע, ההיתר

  

  )'ש ב"פת(הא� הולכי� אחר רוב בשר או רוב חנויות 
פ "אע, חתיכות בשר 3�2א� כל החנויות מכרו : יש בזה להקל ולהחמיר � תשובת בית אפרי�

א" א� כל החנויות מכרו כל . הולכי� בתר רוב חנויות �שבחנות טריפה יש יותר חתיכות מכול� 
  .הולכי� אחר רוב בשר �הבשר ובחנות הטריפה היתה כמות בשר גדולה מכל החנויות יחד 

וכתב שיש , אלא שלא היקל לגמרי י"הנובכ "וכ, ותלעול� הולכי� אחר רוב חנוי � כנסת יחזקאל
  .לחוש להחמיר

  )סעי� ג(מ "בשר הנמצא ביד עכו
  

דחיישינ� שמא עורבי� אייתו : "'תוס. (כיוו� שנתעל� מ� העי� אסור, בשר: אמר רב: א, חולי� צה
מ "בשר הנמצא ביד העכו �רבי אומר מקולי� וטבחי ישראל : מיתיב"). וחלפוה, נבלה מרובא דעלמא

  ). שאי� חשש עורבי�" (מ שאני"נמצא ביד עכו �! מותר
  .מוגדר כנמצא, נמצא ביד גוי ולא פירש לפנינו � רוב הראשוני�

  . א" חכמי� אסרו כל בשר הנמצא משו� בשר הנעל� מ� העי�, כל זה מדי� תורה � �"הרמב
  .ג פסק כמקילי�"ס' שבסי #"השוהעיר . �"פסק כרמב � ע"השו
  .דינו כלקחו גוי, לקחוא� קט� : #"ש
  

  ט,ועיין סעיפים ח) סעי� ד(קבוע שנפל בתערובת 
  

כתב , הא� גוזרי� במקולי� או לא, ת לגבי פרש מתערובת"י ור"אחר שהביא את מחלוקת ר � א"רשב
ויראה לי שלא אסרו אלא בזמ� שהוא בפני : "כ כתב"ואח. ע גוזרי�"לכו �מהתערובת  לקחשא� 
והביא ראיה מטבעת של ". אבל נתערבה באחרות ואינה ניכרת בטלה ברוב משו� ספק ספיקא, עצמו

. ס"אומרת שיש בזה ס' שהגמ �) ונתערבו ש�(למקו� אחד ' טבעות ופרשו מ' ז שנתערבה בק"ע
שמדובר בפירש בפנינו והוי כלקח מ� הקבוע , ותיר& �? "כל דפריש"מדוע לא נאמר , א"והקשה הרשב

  .ס להתיר"וצרי" ס
חנויות ' והביא המקרה של ט, א# בקבוע דאורייתא �א כפשוט� "את דברי הרשב פסקע "השו

  . כשירות ואחת טריפה
ס מכיו� שלפני שנתערב הוא אסור מהתורה ורק "בקבוע דאורייתא שנתערב אי� אומרי� ס � ה"או

  .ס"קבוע דרבנ� שנתערב יש לו די� ס
  .ה"כתב שנוהגי� כדעת האו א"הרמ

ה והוא עוסק במקרה "א אינו חולק על האו"נראה שהרשב .א �) ג"סק( ז"ט, פרישה
ע "ע שהשו"וצ. שזה קבוע מדרבנ� שנתערב, שנתערבו אצל המקולי� ואז לקח ואז שוב נתערב

  !דלא כמא�
וכיצד הוא מסתפק פה , ע שיש צור" בשלוש תערובות"שבסעי# ח פסק השו: עוד קשה. ב

  ?ובתערובת אחת) שהוא א# לא תערובת(בקבוע 
, ע שספק אחד בגופו וספק אחד בתערובת אינ� מצטרפי�"בסעי# ט כתב השו  � ח"ב. ג

  ?ע� התערובת לספק ספיקא,  מאיזו חנות היא בחתיכהשהוא ספק , וכיצד מצטר# הקבוע
א עוסק במקרה "והרשב, זה דאורייתא לפנינוכשלוקח קט� וגוי . א: מתר& �) ב"סקכ( #"ש
סברתו . ה"ועובדה שהביא דוגמא מטבעות והעמיד שמדובר שפירש בפנינו וחולק על האו, זה

  .א"ע כרשב"והשו). �"ר(היא שקבוע הוא חידוש ואי� ל" בו אלא כשהוא בפני עצמו 
וכיו� שיש פוסקי� רבי� , צרי" לומר שקבוע הוא גרוע יותר מתערובת �) ג"סקכ( .ב

  .דחידוש הוא �שמתירי� בכל דבר בשתי תערובות סומכי� עליה� בזה 
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, ספק טריפה שנתערב נשאר באיסורו א" קבוע שנתערב כבר אינו קבוע רגיל �) ב"סוסקכ( .ג
  .אי� ל" אלא חידושו �כידוע  �ובקבוע 

א א" "פוסק כרמ: כלומר(שאי� להתיר אלא רק בפירש בפנינו ובהפסד מרובה  �לדינא # "השופסק 
וכל . א" בלקח יש להחמיר, )ד שפירש לפנינו הוי רק דרבנ�"לשיטת מ, �"פ הר"מצר# את שיטת מר� ע

  .ס"אחרת אי� ס, זה דווקא א� לא אוכל� כאחד
ע ובקבוע דאורייתא יש להתיר רק א� נפל "פסק שבהפסד מועט אי� לפסוק כשו) ב"סקנ( כ� החיי�

ע ולהתיר כשנפל "א" בהפסד מרובה נית� לסמו" על השו, )שיהיה כשלוש תערובות(, לעוד תערובת
  ).ד ע� הקבוע יהיה כשתי תערובותשביח(לתערובת אחת 

  

  )ו,סעיפי� ה(? מתי גוזרי� �גזירת פירש מקבוע דרבנ� 
מתי . מצינו שג� בפירש מקבוע דרבנ� אוסרי� גזירה שמא יקח מ� הקבוע ב,בזבחי� עג

  :נחלקו הראשוני�? גוזרי� גזירה זו
בי� א� פירש מעצמו  �כל תערובת שאי� האיסור ניכר בה ופירש חלק ממנה  � טור, ש"רא, ש"ר, י"ר

א" , א" כל זה רק כשהאיסור אינו ניכר בה, שמא יקח מהקבוע, גזרו חכמי� �ובי� א� הפרישו בידיו 
דלאו ברשיעי  �אי� חשש שמא יקח מ� הקבוע ) כגו� בחנויות(א� אי� זו תערובת והאיסור ניכר 

  !קבוע דאורייתאיוצא שמחמירי� בקבוע דרבנ� ומקילי� ב. עסקינ� שיקח מהאיסור הברור
אבל בחולי� לא גזרו חכמי� , הגמרא בזבחי� עוסקת בקדשי� ובשור הנסקל � ש"פ הרא"ת ע"ר

  .כלל
בזבחי� מדובר שפירש : יש לחלק בי� א� פירש בידיי� לבי� פירש ממילא � א"פ הרשב"ת ע"ר

א" . כלומר שמא יקח ללא ניעור ונמצא לוקח מ� הקבוע, בידיי� ולכ� גזרו חכמי� שמא יקח מהקבוע
ואז שוב  �אלא א� כ� פירש בפנינו  �לא חוששי� לזה ולא גוזרי� אטו קבוע  �א� פירש מעצמו 

  .א והשאילתות"הרשבכ" פסקו ג� . שייכת הגזירה שמא יקח מ� הקבוע
אבל א� פירש , דוקא כשפירש אחר שנודעה התערובת, הא דגזרינ� אטו קבוע �) יז,ת כ"שו( ש"רא

שהרי בשעה שפירש עדיי� היו , ג לא שיי" למיגזר שמא יקח מהקבוע"פני שבכהמ �מותר , לפני כ�
ת קיימת "ורק לשיטת ר, ג אסור"י ג� בכה"א חולק וטוע� שלדעת ר"והרשב. כול� בחזקת עצמ�

  .חלוקה זו
  .א וכשאילתות"פסק כרשב ע"השו
דאז חיישינ� שמא יקח מ� הקבוע  �הוסי# שכשפירש בידיי� אנו אוסרי� רק א� פירש מעט  א"הרמ

אות� שפירשו אז  �ובשעת עקירת� פירשו קצת  �אבל א� פירשו כול� ביחד ולא נשארו במקומ� "
  )א"בש� הרשב." (מותרי�

  .והכוונה דוקא שפירשו מעצמ� אבל ליכבשינהו בידיי� אסור � #"ש
. מעצמ� א", א הוא דוקא כשנפרשו כול� ואפילו בפנינו"שכ� היתר הרשב �א "חולק על הרמ א"רעק

  )א"ועיי� לקמ� הסבר הרמ. (ואפילו כשמפריש� כול� ואפילו בדיעבד, להפריש� בידיי� אסור
י וג� כשפירש ממילא אסור גזירה אטו קבוע ולא שרי "פסקו כר) ו"סק( ז"והט) ו"סקל( #"הש

, י"מהרא(כיו� שכ" פסקו רוב הפוסקי� , בפירש אלא כשהאיסור ניכר בפני עצמו כגו� בתשע חנויות
א" ה� הקילו במקרה שפרש קוד� שנודע ). כתב להחמיר ח"התווא# , אפי רברבי, ל"רש, ה"או

כיוו� שלא היו , ג לא שיי" לגזור"ד פירש ממילא אסור מודה בכה"כיוו� שסוברי� שאפילו מ, הספק
  .א"ת כפי שרצה לומר הרשב"י ור"ואי� זה קשור למחלוקת ר. עדיי� בחזקת איסור

  .בהפסד מרובה יש להקל � קבא בש� מנחת יע"רעק
במקרה של ספק דרוסה שנפלה , ת"פ שלא פוסקי� הלכה כר"אע � ז"ש בש� תשובת רדב"פת

כיוו� שג� א� יקח זה רק , לא גזרינ� אטו קבוע �לחתיכות אחרות ופרשה חתיכה אחת מהתערובת 
א" לגזור בא� , זה רק לעניי� ליקח �ס כיוו� שזה בגו# ובתערובת "י אי� זה ס"פ שלדעת ר"ואע. ס"ס

  .לא גוזרי�, פרש
  
  

  )סעי� ו(א "הסבר דעת הרמ
  

ואיננו יודעי� , פסק שאריה שנכנס לעדר בהמות ודרס בהמה ועשאה טריפה) וסימ� נז, סימ� טז( טור
ומותר א# לגרו� לכ" שיקרה , שא� פירשה בהמה אחת מ� העדר היא מותרת, איזו היא הטריפה

  !י כי האיסור אינו ניכר"א" לא לפי ר)  בשני ההסברי�(ת "די� זה נכו� לפי ר. בידיי�
וזו דעת  �פוסק שכשאי� האיסור ניכר אמרינ� בכל מקרה קבוע א� הוא דבר חשוב ) סימ� קי( טור

  !ת"ודלא כר, י"ר
  
ס "ת בס"ג שסובר כר"תיר& שבסימ� נז הוא כתב את הדברי� אליבא דסמ) סימ� קי( י"ב

פ שיטתו המתירה "ס אלא ללכת ע"אי� צור" להגיע לס, ת"ורצה לומר שא� הולכי� כבר כר
  . י"אלא כר, קבוע דרבנ� והוא עצמו אינו סובר כ"
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וש� בכלל לא , אינו מקבל דברי� אלו שהרי א# בסימ� טז פסק כ") ד"סימ� קי סק( מ"הד
במקו� שפירשו אחד או שני� : ר שכנא"ה מ בש� חמיו"לכ� עונה הד. ג"הוזכר הסמ
א" , שהרי הקביעות עודנה במקומה, יש לאסור) זה עוסק הטור בסימ� קיוב(מהבהמות 

אי� לגזור שמא יקח מ� ) סימ� נז(כשכול� פירשו ולא נשארה א# בהמה במקו� הקביעות 
, י שאי� לגרו� זאת בידיי�"כלומר שבאופ� כללי פסק הטור כר. הקבוע שהרי אי� קבוע בכלל
שאמרה שכאשר פירשו , ביומא' מ מוכיח חילוק זה מהגמ"הדר. אבל א� כול� פירשו מותר

ל "החילוק הנ. בזבחי�' ת ע� הגמ"ליישב שיטת רא "הרשבכ "וכ. התפזרה הקביעות �כולהו 
שפסק ) סעי# ו( א"הרמא" , ת"לכאורה לא שיי" בדעת ר �בי� פירשו כול� לבי� חלק� 

א� נתפזרה  �ש אפילו א� נתכוו� להפרי: יוצא לפי דבריו. פסק את החילוק הזה, ת"כר
  .לא גוזרי� אטו קבוע �התערובת 

  
  
  

נכבשינהו "ב כששאלה ,והרי הגמרא בזבחי� עג? כיצד נית� לחלק חילוק זה �) ז"סק( ז"הטוהקשה 
ענתה ' והגמ �והכוונה שאז א# בהמה לא תשאר במקומה " דניניידו ונימא כל דפריש מרובא פריש

ובשלמא ! (כ חייבי� לומר שא# כשפורשי� כול� גוזרי� משו� קבוע"א, שזו גזירה משו� קבוע
א" , ת זה יסתדר כי יש לחלק בי� קדשי� לחולי� או בי� פירשו מעצמ� לפירשו בידיי�"להסברי� בר

א מקבל את החילוק בי� קדשי� לחולי� וסובר שבקדשי� "שג� הרמ ז"הטעונה על זה !) א קשה"לרמ
כלומר שמחלוקת� , י� אלא א� כ� לא פירשו כול�אבל בחולי� אי� גוזר, א# א� פירשו כול� גוזרי�

  :תוסבר רק במקרה שפירשו מקצת� ממילא בחולי�) ז"בדעת הט(א "פ הרמ"ע �י "ת ור"של ר
  

  חולי�  קדשי�  
ת "ר. כי אינו ניכר �י "ר. (אסור  פירשו כול�

  .)כי זה קדשי� �ז "פ הט"ע
כי  �ר שכנא "פ ה"י ע"ר. (מותר

  .)כי פירשו �ת "ר. אי� קביעות
ת "ר. כי אינו ניכר �י "ר. (אסור  פירשו מקצת�

כי נשארה  �ר שכנא "פ ה"ע
  )הקביעות

בידיי� אסור וממילא  �ת "ר
  .מותר

  .כי אינו ניכר, אסור �י "ר
 
 

זה שלא יפריש כל , מה שגזרנו בזבחי�: א באופ� אחר"מתר& את הרמ � )כ"וכ� בנקוה(# "הש
, לא גוזרי� אטו קבוע �ו� להפריש ותפזרה כל התערובת א" בדיעבד א� נתכו, התערובת לכתחילה

' כי ההיתר בנתפזרה כל התערובת תלויה במח, " רוצה לטעו�"הש. כ ונתאחדו"ואפילו שבו אח
  .שכש� שאוסרי� פירש ממילא כ" יאסרו ג� בנתפזרה כל התערובת, ש והטור"א ע� הרא"הרשב
כיוו� שסיבת ההיתר בנתפזרה כל התערובת שכבר אי� , זו' טוע� שאי� כל קשר למח א"רעקא" 

   .קביעות ולא שיי" לגזור
 
 
 
 

 
)סעי� ה(די� החתיכות שאינ� ראויות להתכבד בקבוע   

 
 

מחדש שבכל תערובת שיש בה דבר חשוב שפירש דינו כמחצה על , כאמור, די� קבוע דרבנ�
מר שזה רק ת א"ור, בתנאי שהאיסור אינו ניכר במקומו: י"ואר(מחצה א# א� הרוב היתר 

  .ל לא גזרו "לגבי חתיכות שאינ� חהר) א� יעשה כ� בידיי� או בתנאי שמדובר בקדשי�
מותר  �כל מה שלקחו קוד� שנודע  �כ נתגלה שהיתה ש� טריפה "א� לקח ממקולי� ואח � א"רשב

, א" חתיכות קטנות מאוד או גדולות מאוד יכול לקחת, ל כיוו� שזה קבוע"ומכא� ואיל" לא יקח חהר
מ ראוי בכל זאת להחמיר ולאסור ג� את שאינ� חשובות כי אנשי� אינ� "כיוו� שבטלות ברוב ומ

  .א" זאת רק במקולי� ולא בבית, בקיאי� בזה
הסיבה שהגזירה היא רק במקולי� היא כיו� שש� שכיחי  � א"רעק, )ה"ז סק"בט( ל"רש

  ).ז"ולא יעירו זה לזה כי יבואו בזא(רבי� ואחד מה� יקח ג� מקבוע 
המקולי� הוא קבוע וכל מה שיילקח  �שהרי במקרה שכבר נודע האיסור , א אינו ברור"הרשב � טור

ולכ� צריכי� להיות אסורי� מדינא , ל ובי� א� לא"מש� הוא המחצה על מחצה בי� א� הוא חהר
  . ולא סת� חומרא
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ואמר שכיו� שאי� האיסור ניכר ") ?א לקטיל קני באגמא"היכי חשיב לרשב("תמה על הטור  י"הב
אלא , וממילא חתיכות שאינ� ראויות להתכבד מותרות מ� הדי�, במקומו יש לתערובת די� יבש ביבש

ע שמה שלקח עד כא� הכל מותר ומכא� ואיל" "פ השו"וכ �א "כאמור בדברי הרשב �שיש להחמיר 
  .משו� חומרא �ל "הכל אסור אפילו חתיכות שאינ� ר

  .אסור �אפילו בדיעבד א� לקחו  � #"ש
ולכ� החמיר מדינא א# , קבוע שלא ידוע מקו� האיסור �הסביר שהטור דיבר במקרה לעיל  ח"הב

  .מ שתיר& באורח דומה"ועיי� בד. כיו� שזה לדעתו קבוע דאורייתא, ל"בחתיכה שאינה חהר
א חילק בי� נלקח קוד� שנודע או אחר שנודע "שהרי הרשב, על פירוש זה) ה"סק( ז"הטהקשה 

ז  ליישב "לכ� מנסה הט �? וחלוקה זו שייכת רק בקבוע דרבנ� וה� העמידו דבריו בקבוע דאורייתא
כיו� שבסופו של דבר ה� מאותו , את הטור וטוע� שהטור סובר שיש לאסור ג� את הקטנות מו הדיו

היה אפשר להתיר שאר , א� היה מדובר רק בחתיכת איסור אחת: כלומר. כבש שבאו הגדולות
ל "א" כיוו� שמדובר בבהמה שלימה שנחתכה לחתיכות שחלק� ר. נ"ל בגלל ממ"חתיכות שאינ� ר

  .א לומר שחלק מהחתיכות כשירות וחלק� טריפות כיוו� שכול� מגו# אחד"ל וא"וחלק� לא ר
, ז שהרי אי� אנו אומרי� שהחתיכות הקטנות הותרו אלא רק שנתבטלו"דחו את הט כ"ח ונקה"הפר

ומלבד זאת מצינו חילוק , כ רבנ� יכלו לקבוע שהקטנות בטלות"וא, ל הוא מדרבנ�"ועוד שכל די� חהר
וחתיכות מאותו כבש שפירשו לפנינו , חתיכות שפירשו מעצמ� מותרות: א# בדאורייתא באותו כבש

  .אסורות
בהמות בבית אחד והוצאו שתי בהמות וחצי בהמה ' מעשה שהיה בקרקא ששחטו ז �) 'ק ד"ס( ש"פת

השניי� שבחו& ודאי , )קבוע(הארבע שנותרו בבית ודאי טריפות . ה� טריפהלמקולי� ונמצאה אחת מ
  :הדיו� הוא על החצי שבפני� והחצי שפירש, )פריש ממילא וקוד� שנודע הספק(כשירות 

מוכרח שג�  �כיוו� שהחיצו� פריש ומותר (התירו שניה�  � המשיל מקרקא' חלקת מחוקק ור
  ).הפנימי מותר

מוכרח שג�  �כיוו� שהפנימי קבוע ואסור (אסרו את שניה�  � תפארת שמואל ובית הלל
  ).החיצוני אסור

  .והחצי הפנימי אסור, החצי החיצו� מותר � ח"פר
ודחה כל ראיה ) אשה שהרתה ולא ידוע ממי, מקווה(הביא ראיות לכא� ולכא�  � השב שמעתתא

ר "י והוציאוהו לרה"ברהבעניי� גוסס שהיה ) ו"טהרות פ(תנאי� ' טענתו שכביכול זו מח. ע"בפנ
ר "רה �ש "ר. ר פיקו טהור"וכשהוא ברה, י ספיקו טמא"כשהוא ברה �רבנ� : י"והחזירוהו לרה

. ח"כפר �ומשמע שמסתכלי� על כל חלק בנפרד , כרבנ� �"הרמבופסק . מפסקת והוכרע ספיקו
או מדי� ) רבנ�(י טמא זה מדי� ודאי "הא� ספק ברה: הוא' ש בטענה שיסוד המח"ודוחה זאת הש

, )י"רה(מכריע ספק ) ודאי(ר "ש רה"לפי ר: ואז. ע ספיקו טהור מדי� ודאי"ר לכו"ורה, )ש"ר(ספק 
ושאר ) רובא(החתיכה שפרשה היא ודאי  �ג לענינינו "וכה). י"רה(ע מול ודאי "ולרבנ� ודאי עומד בפנ

ק וכל החתיכות ולכ� ג� רבנ� יודו שהודאי מכריע את הספ) מחצה על מחצה(החתיכות ה� ספק 
  .    וכ� פסק להלכה. מותרות

  
  

 
 

 
)סעי� ז(נפל לי� הגדול   

 
� שנתערבה במאה טבעות "טבעת של עכו: אמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה אמר רב � א,זבחי� עד

, אליעזר' רב דאמר כר... דאמרינ� ה" דנפל היינו דאיסורא, הותרו כול�, ונפלה אחת מה� לי� הגדול
א� קרב ראש של אחד מה� יקרבו ) לעניי� עולה בעלת מו� שנתערבה בעולות(אליעזר אומר ' ר'דתנ� 

�! אבל אחד אחד לא, אליעזר אלא שני� שני�' אלעזר לא התיר ר' והא אמר ר. 'כל הראשי� כול�
  .אנא תרתי קאמינא: אמר ליה
לי� המלח  חבית של תרומה שנתערבה במאה חביות ונפלה אחת מה�: אמר ריש לקיש � ב,זבחי� עד

החידוש ברב ... (ל"ואיצטרי" דרב נחמ� ואיצטרי" דר. דאמרינ� ה" דנפל דאיסורא נפל, הותרו כול�
 �מ "ל הוא למרות שתרומה זה דשיל"והחידוש בר, נחמ� הוא למרות שזה דבר קט� ונפילתו לא ניכרת

דמינכרא �לא התיר ריש לקיש אלא חבית : אמר רבא). ...שהרי יכול למכור את כול� לכהני�
כנפילתה , אפילו תאנה: ורב יוס# אמר!). נ"ל אינו מסכי� ע� ר"כלומר שר. (אבל תאנה לא, נפילתה

  ).כ" כשנופלת החוצה מתירה, כלומר כש� שתאנה אחת שנופלת בתערובת אוסרת  הכל. (כ" עלייתה
וש� חכמי� , אליעזר ביחס לעולה בעלת מו� שנתערבה בעולות' מקור דברי ר � ב,זבחי� עז, משנה

  ".אפילו קרבו כול� חו& מאחת מה� יצא לבית השריפה: "חולקי� עליו ואומרי�
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שא� נפל אחד , למדו מדיני� אלו לכל הדברי� החמורי� שאינ� בטלי� באל# � �"ר, א"רשב
וכדברי רב יוס# בדעת , אליעזר במשנה' כלומר שנפסק כר. הותרו כל השאר �מהתערובת לי� הגדול 

ורק רבנ� ה� , טע� ההיתר הוא מכיו� שמדאורייתא בטל ברוב. ריש לקיש שג� בדלא מינכרא מותר
שדווקא א� אבד לגמרי , א"ולסברא זו חילק הרשב. ולכ� כשנפל אחד תולי� שהוא האסור, שהחמירו

תולי� שהאיסור ברובא אשתשר והחתיכה  �א" א� רק פרשה . תולי� כל הקלקול בחתיכה שאבדה
  .שפרשה מרובא פרשה

. ספיק ספיקא �וטעמו , מותר לאכול השאר שניי� שניי� �ג� פוסק שא� נפל אחד לי�  � ש"אר
  .  ז אסור לאכול את כל הנשאר בבת אחת"ולפי
טבעת של עבודת כוכבי� שנתערבה בכמה טבעות ונפלו " �) י"ז ה"הלכות עבודת כוכבי� פ( �"רמב

  ".שתי� מה� לי� הגדול הותרו כול�
א" , � מתיר דוקא כשנפלו שני� שאז זה יותר מינכרא"הרמב �) א"סקמ( מ"# בש� הכס"ש

אליעזר ' אלעזר לא התיר ר' והאמר ר: "כ" הוא הבי� בגמרא. בחבית מספיק שתפול אחת
ע הביא דבריו "השו. ולא שיאכלו שני� שני�, כלומר שייפלו שני� שני� �" אלא שני� שני�

  .מ"ק' בסי
  .� שיהיה היכר בנפילה היכא דליכא הפסד"רמביש להחמיר כשיטת ה �) א"סקק( ח"כה

  ) ""וכ� הש(א "ונראה שטעמו כטע� הרשב, �"א כנגד הרמב"ש והרשב"פסק כרא � ע"השו
  .בי� הטעמי�' שיש מח ג"הפמוהעיר , א"ש והרשב"הביא את שני הטעמי� של הרא � ז"הט

דנפל לי� לאו דוקא אלא כל דבר דליתא  ש"א והרא"הרשבכתבו ' נפל לי� הגדול'לגבי הגדרת 
הותרו  �ונאכל אחד מה� בשוגג או שנפל לי� בעניי� שנאבד מהעול� : "ע"השופ "וכ, לאיסורא בעיניה

  ".כל האחרי�
  .אי� להקל כיוו� שכבר חל די� פריש על החתיכה �כ נפל לי� "א� פירש ורק אח. 1: #"הש

  .ה לכל מקו� שהוא אבוד"ה. 2           
אבל , דווקא א� אבדה חתיכה לגמרי תולי� בה שהיא האיסור. 1 � ש בש� פני� מאירות"פת

  .א� אבדה מקצת החתיכה לא אומרי� שזה האיסור להתיר האחרי�
  .נחשב שאבדה �א� חתיכה נפלה לתערובת שאי� לה ביטול . 2

 
 
 

)סעי� ז(? בהנאה או ג� באכילה �היתר נפילה לי�   
 

  .פסקו שההיתר הוא ג� באכילה �"רמב, ד"ראב, א"רשב
ונראה שלא גרס את דברי . אבל באכילה אסור, פסק שההיתר הוא רק בהנאה �"� בש� הרמב"הר

, ל אלא בטבעת א" בתאנה לא"לא הכשיר ר: אמר רבא"אלא גרס , שהתירו א# בתאנה' רב יוס# בגמ
  .משמע מה שהותר זה רק בהנאה ולא באכילה

  .א שמותר א# באכילה"פסק כרשב ע"השו
  

 

 
 
)סעי� ז(ל בשוגג הפיל או אכ  

 
ואפילו  �אבל א� הוא הפילו , דוקא כשנפל מהתערובת מעצמו לי� הגדול מתירי� � ש"רא, י"ר

אבל א� הפילו בשוגג קוד� שנודעה התערובת אי� לקנוס . שקונסי� שוגג אטו מזיד, אסור, בשוגג
  .הטורכ "וכ. שכל שבחזקת היתר לא שיי" למקנסיה, אותו

ותיר& שהמקרי�  �? ט לא קנס שוגג אטו מזיד וכא� גזר"צ' על הטור שבסי י"הבהקשה 
  .שוני�

כ בביטול "משא, במפיל בשוגג יש יותר חשש שיעשה זאת במזיד שנראה קל � ח"הבהסביר 
  ).  ל"כנ 4' ט עמ"צ' עיי� סי(איסור שיודע שהאיסור נשאר בתערובת 

  )שמותרכדי� מבטל איסור בשוגג . (אפילו א� הפילו בשוגג שרי � א"רשב
בזה אי� לחשוש שמא יאכל  �א" כתב שבמקרה שאכל בשוגג , ש"מסכי� לרא � ד"תרוה, ד"הגהש

  . א" א� האכיל לכלב או לנכרי גוזרי�, במזיד שהרי לאו ברשיעי עסקינ�
ד לחלק בי� נפל "י וכהגשע"משמע שפסק כר �" נאכל אחד מה� בשוגג או נפל מעצמו: "כתב ע"השו
  .ואכל

  .א"פסק כרשב ח"הפר
  .ע"פסק שיש להחמיר כשו) ב"סקק( ח"כה
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אטו שמא יאכילנו לנכרי או , סוברי� שיש לגזור אפילו נאכל בשוגג) ח"סק( ז"ט, )מ"סק( #"ש
ד היה רואה תשובה זו לא היה מחלק בי� "וא� תרוה, ש"וכ� מוכח מתשובת הרא. ישליכנו לי� במזיד

  .נאכל והפיל אלא רק בי� נודע או לא נודע
  ).ה"סקכ( ד"והחוו) יד,סג( א"החכ, כ"המנחשכ� פסקו , ע"יש להקל כשו �) ט"צסק( ח"כה

  .מקרי לא נודעה התערובת �א� לא נודע לאד� זה א" נודע לאד� אחר  � ש בש� תפארת למשה"פת
  

 
 

)סעי� ז(אופ� האכילה המותר   
 

  ...אבל אחד אחד לא, אליעזר אלא שני� שני�' אלעזר לא התיר ר' והא אמר ר � א,זבחי� עד
, והסברא היא שאחד מה� בהכרח יהיה היתר, הכוונה לאכלו שני� שני� � טור, �"ר, א"רשב, ש"רא

  ) ספק ספיקא �ש "רא. (איהו נמי לאו דאיסורא, ומדחבריה לאו דאיסורא
כדי שלא , משמע שא� נפלו שתי חתיכות איסור צרי" לאכל� ארבע ארבע �) ז"סקמ( #"ש

  .נאמר שהאיסור נמצא ברוב
התייחסו ' כי דברי הגמ, ד שמותר יהיה א# לאכלו אחד אחד"נראה לענ �) מ"פ הסבר הכ"ע( �"רמב

  .א" הוא לא נפסק. לנפילה לי� שני� שני�
  

  :י שני אנשי�"אכילה ע
  .כיוו� שאז יש רק ספק אחד, א"ס אסור לאוכל� בב"כיוו� שזה מטע� ס � ש"רא', תוס
  .אסור �אבל לאכול אחת אחת או שאוכל� כול� אד� אחד  � טור
, נראה להוכיח הפו"' שהרי לא מצינו איסור ליהנות מה� אד� אחד ודוקא מהתוס, קשה �י "ב

י אד� אחד "ומשמע שלאכל� שני� שני� ע', דליהנות מכול� בבת אחת פשיטא שאסור': דכתב
פילו פ הטור היא שליהנות מכול� בבת אחת אסור א"ע' י שכנראה שכוונת התוס"תיר& הב! מותר

  .וא# לא א� אוכל שני� שני�, ו שאד� אחד לא"וק, לשני בני אד�
  או שאכל� כול� אד� אחד יחד: "הגירסא הנכונה בטור היא � פרישה
  .פסק את דברי הטור ואסר א# לאד� אחד שלא בבת אחת וא# לשני אנשי� בבת אחת א"הרמ
. א אסור"שרק לאד� אחד בב, ש"והרא' מקבל את גירסת הפרישה בטור שזו שיטת התוס � #"הש

  .מותר �א "ז או לשני בני אד� א# בב"א" שניי� שניי� בזא
וכ� מוכח מדברי , מ מוכח כגירסת הטור שלפנינו"ק' דחה את גירסת הפרישה כיוו� שבסי � ז"הט

א אלא באד� "וטוע� שהטור לא דיבר כא� בשני בנ. ז ושאר איסורי�"ד שאי� לחלק בי� ע"התרוה
כיוו� , ש שהאיסור הופ" להיתר"ט פסק כרא"ק' פ שבסי"אע, ז ובזה אסר"� בזאאחד שניי� שניי

על כ� צרי" להחמיר שלא יאכל אד� אחד הכל אפילו . ס"שש� זה מטע� גזירת הכתוב וכא� מטע� ס
  .א"א" אי� להקל נגד דברי הרמ, אי� מקו� להחמיר �א "א" לגבי שני בנ, ז"שניי� שניי� בזא

   

 
)סעי� ח(טעמי ספק ספיקא   

 
  :נחלקו הראשוני� הא� הדי� שספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדאורייתא או מדרבנ�

  ,טוע� שספיקא דאורייתא לחומרא זהו די� דרבנ� �"הרמב
  .טוע� שזהו די� דאורייתא שנועד להרחיק את האד� מאיסורי דאורייתא א"והרשב

  :תיש לחלק בי� השיטו, כשנדו� בשאלת המקור לספק ספיקא, לפי זה
, כיו� שספיקא דאורייתא הוא די� דרבנ�, זה נובע מהכלל הפשוט שספיקא דרבנ� לקולא �"לרמב. 1

  ?ולהולכי� בשיטתו יש להבי� כיצד מקילי� בספק של די� תורה א"לרשבא" 
הספק הראשו� עושה את התערובת כמחצה על : שזהו די� רובא) ח"פר(מסבירי� האחרוני� . 2

  .'אחרי רבי� להטות': מהפסוק, ס מותר ככל רובא"וממילא ס, והשני עושה זאת לרוב להתיר, מחצה
! ספק ספיקא הוא? ואמאי. האומר פתח פתוח מצאתי נאמ� לאוסרה עליו" � א,כתובות ט

לא צריכא �! וא� תמצי לומר תחתיו ספק באונס ספק ברצו�, ספק תחתיו ספק לא תחתיו
אבוה קידושי� פחותה מבת ג שני� ויו� וכגו� דקביל בה , א באשת ישראל"ואב, באשת כה�

  .אחד
הרי זה בכלל לא ספק ספיקא שהרי הצד שהיה זה באונס הוא  �) א"ה ואב"ש� ד( תוספות

ולכ� , שהרובא של רצו� אינו רוב גמור', ותירצו התוס �! קט� מאוד שהרי אונס קלא אית ליה
  .ז ג� ספק זה נחשב כשקול"בכ

שהרי א� , מוכח שאי� ה� מקבלי� את ספק ספיקא מדי� רוב' מתירו& התוס � פני יהושע
' לתוס, כ"א! הרי שמספיק שאחד מהספקות יהיה שקול בכדי שהיה רוב, זה סת� מדי� רוב

  .ס בצורה שונה"צרי" להסביר את הס
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כ "אמנ� בד): ס מדי� רוב"ס(א "ג� אליבא דהרשב' תיר& את תוס �) ב"שע( ש"ת הריב"בשו
ס שמדובר "א" בס, כיוו� שיש נתוני� מציאותיי�, ת שקולי�כשיש רוב אי� צרי" ספיקו

כיוו� שאפשרויות . באפשרויות ולא בנתוני� ממשיי� בזה צרי" דווקא ספיקות שקולי�
ס מדי� רוב ובכל זאת צרי" "שס, וממילא נית� לומר. שאינ� שקולות אינ� בגדר אפשרויות

  .  ספיקות שקולי�
ס מורה "ס". שני ספיקות"אלא , ס"ס אינו מדי� רוב אחרת לא היה שמו ס"די� ס � שערי ישר. 3

התורה הזהירה אותנו להשמר בספיקות של איסורי תורה  �והסבר הדבר .  ספק של ספקבלשונו על 
א" לא הזהירה אותנו , )בספק �שכשכתוב איסור הכוונה ג� להיזהר מ� האיסור , כ" הבינו חכמי�(

  .מ� ההרחקה להזהר מ� הספקות הללו שהרי זו הרחקה
א� נפל ונתערב ע� עוד אחד אי� זה נחשב ספק אלא כל אחד נחשב כגופו של , בכל מקרה � טור

  .ת"איסור עד שיתבטל ברוב מה
 

)סעי� ח(ספק ספיקא בתערובות   
 

  :הקדמה. א
א� פירשו ארבעי� כול� ... טבעת של עבודת כוכבי� שנתערבה במאה טבעות: אמר רב � א,זבחי� עד

באחרות ורק ' מדובר שנתערבו המ � י"רש(ששי� למקו� אחד אוסרות  , למקו� אחד אינ� אוסרות
כי אמריתה קמיה דשמואל ). �"ס של עכו"ה� ס' איתא והמ' אז אינ� אוסרות דאמרינ� איסורא בס

ספק עבודת : מיתיבי. הנח לעבודת כוכבי� שספיקה וספק ספיקה אסורי� עד סו# העול�: אמר
. כול� אסורות �� שנפל לאוצר מלא כוסות "כוס של עכו? כיצד! פיקה מותרתוספק ס, כוכבי� אסור

יהודה אומר רמוני באד� ' ר: דתניא, תנאי היא! מותרי� �) ומריבוא לריבוא(פירש אחד מה� לריבוא 
' שמעו� ב� יהודה אומר משו� ר' ר. נפל לרבוא ומרבוא לרבוא אסורי�? כיצד. אוסרי� בכל שהוא

  .לשלושה ומשלושה למקו� אחר מותר) מרבוא(, לרבוא אסורי�: שמעו�
  ?"כל דפריש מרובא פריש: "הרי הכלל הוא, יתערבו באחרות' מדוע צרי" שהמ: קשה

ת מתי "י ור"ר' ותלוי במח) תערובת(נושא זה הוא קבוע דרבנ�  � י"ב. 1: שלושה תירוצי�
פ "אע' � כא� את המת יתיר ג"א שפוסק כר"שהרשב, א"י בדעת הרשב"לכ� כתב הב. גוזרי�

  ).א" מתלבט בלשונו(שלא נתערבו 
אי� זו פרישה אלא התפלגות ' כיוו� שכשפירשו מ, ת לא נגיד כא� כל דפריש"ג� לר � ה"רא. 2

ונראה (א" לא בא� פירשה תערובת מתערובת " כל דפריש"ורק א� פירש אחד אומרי� 
  ).א יסבור שג� זה נקרא פריש"שהרשב

י א# בפירש מעצמו כיוו� שבכל מקרה "ל שמדובר כא� בפירש בפנינו ולר"ת צ"לר � #"ש. 3
  . גוזרי�

  .ל"פ התירוצי� הנ"ע" כל דפריש"א לומר "ס כשא"במקרי� שלקמ� מדובר בהיתר מצד ס: סיכו�
  
  :ס"איזו תערובת מותרת מדי� הס. ב
  

  : המקורות
  
נפל ? כיצד. � אוסרי� בכל שהואיהודה אומר רמוני באד' ר: דתניא, תנאי היא:  "...א, ד"זבחי� ע. 1

) מרבוא(, לרבוא אסורי�: שמעו�' שמעו� ב� יהודה אומר משו� ר' ר. לרבוא ומרבוא לרבוא אסורי�
וג� בזה אי� , ז"שמואל חלק על רב רק בע' במסקנת הגמ �." לשלושה ומשלושה למקו� אחר מותר

  .וספק ספיקא מותר, הלכה כמותו אלא כרב
  :בדברי הברייתא ישנ� שתי גרסאות

כלומר שיש פה רק שתי תערובות ומותר מדי�  �' ומשלושה למקו� אחר, לשלושה'יש לגרוס  � א"רשב
  .ס"ס

כלומר שיש פה שלוש  �' מרבוא לשלושה ומשלושה למקו� אחר'יש לגרוס  � �"רמב', תוס, י"רש
  .ס"ורק אז מותר מדי� ס, תערובות

  
וספיקא ...ט אי� מטלטלי� אותה"ד ביצה שנולדה ביואחד ביצה שנולדה בשבת ואח: " ב, ביצה ג .2

  ".וא� נתערבה באל# כול� אסורות, אסורה
 �אבל א� ביצת ספק נתערבה , שנתערבה) טריפה(מדובר בביצת ודאי  �" וא� נתערבה באל# "  � ת"ר

  .ס"שפיר אמרינ� ס
 �ס "פ שיש ס,והטע� שכול� אסורות אע, מדובר בביצת ספק שנתערבה �" וא� נתערבה באל#" � י"ר

  .לא סגי' תערובות ובב' כיוו� שצרי" שיהיו ג
  .   א"תערובות כגירסת הרשב' ג� בזבחי� מספיקות ב, ת"לשיטת ר � ז"ט

  :א" תלוי ג� הוא בגרסאות, ס נמצא במשנה"מקור נוס# לס
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ואחרות (נתערבו באחרות . מי שהיו לו חבילי תלת� של כלאי הכר� ידלקו: "ו"ג מ"ערלה פ. 3
  ".כול� יידלקו) אחרותב
  .וממילא מדובר רק בתערובת אחת �' ואחרות באחרות'אי� לגרוס את המלי�  �) ב,ביצה ג' תוס( ת"ר
  .מדובר שכל האחרות נתערבו באחרות ונשאר פה רק ספק אחד �) ש�' מובא בתוס( יצחק ב� ברו#' ר
  
  

� בזבחי� עומדת בשיטת רבי� נגד "ורמב', תוס, י"שכיוו� שגירסת רש א"מר� והרמ פסקו: להלכה
דבר שאינו בטל מחמת : "ע"השולכ� פסק . לכ� אי� היתר אלא לתערובת השלישית, א"הרשב

 �ונפל מהשלושה אחד לשניי� אחרי� , חשיבותו שנתערב באחרי� ונפל מתערובת זו לשניי� אחרי�
  .הרי אלו האחרי� מותרי�

מותרת א" אסור לאד� אחד לאכול את ' התערובת הג, בודאי איסור � ה"פ האו"א ע"הרמושיטת 
כש� שבודאי איסור , ז"רק בזא � #"ש(התערובת השניה מותרת  �וכשנפל בתחילה ספק איסור . כול�

  ).ז"רק בזא' התיר את התערובת הג
, א" בכל זאת דעותיה� חלוקות', י ותוס"� כגירסת רש"אמנ� גירסת הרמב � ז"# והט"השוהקשו 

שהתערובת  �י סוברי� שהתערובת השניה ג� היא מותרת אלא שחילקו "ורש' א וג� תוס"שג� הרשב
הבי� ' ואמנ� תוס(השניה מותר רק בזה אחר זה והתערובת השלישית אפילו כולה כאחד מותרת 

, א# התערובת השניה מותרת לגמרי, י חולק וסובר שכשנפלה חתיכה לתערובת השלישית"שרש
כח ברוב הראשוני� והאחרוני� שהתירו א# בתערובת וכ� מו) " הבי� שאי� מחלוקת ביניה�"הש

  .ע שפסק שאי� היתר בתערובת השניה"ותימה על השו. השניה בזה אחר זה
א קשה שג� האיסור והיתר מודה לשיטת רוב הפוסקי� שהתערובת השלישית מותרת "וכ� על הרמ

א" , י דיבר על כ" שהשניה מותרת רק בזה אחר זה"ואמנ� הב. ורק בשניה אסור הכל כאחד, לגמרי
  ? התיחס רק לשניה ולא לשלישית

א" במקו� הפסד מרובה יש להתיר ג� את התערובת , ע"שאמנ� לא נחלוק על השו #"השלכ� פסק 
  . השניה חדא חדא

א שבכל ספק ספקא "שכוונת הרמ) על פי דיוק ממקרה שהביא(ותיר& , ע"הסכי� לבעלי השו ז"והט
  ".כיו� שעל כל פני� היה על אחד ש� איסור ברור בתחילה"מרה יש להשלי" אחד מצד חו, בתערובות

  .חלק על ראיתו ובנקודות הכס�
יש להתיר ג� בתערובת השניה בזה אחר זה בשני , א"ע והרמ"שא# לשיטת השו � #"השוכתב 
כשנפל ודאי איסור . ב). א"ע מסכי� בכ" לרמ"כשהשו(כשנפל תחילה ספק איסור . א: מקרי�
  .כיו� שדי� ודאי דרבנ� הוא כדי� ספק איסור דאורייתא, מדרבנ�

 

 
)סעי� ח(� "יישוב הסתירה ברמב �ספק ספיקא   

לא נאמר בטל ברוב אלא להתיר ספק ספק� שא� יפול מ� " � י"ז ה"א פט"� הלכות מאכ"רמב
  .רק התערובת השלישית מותרת: כלומר �" התערובת השניה למקו� אחר אינו אוסר

פירש . כוס של עבודת כוכבי� שנפל לאוצר מלא כוסות כול� אוסרי�" � י"ז ה"ז פ"� הלכות ע"רמב
  .ג� התערובת השניה מותרת: כלומר �" כוס אחד מ� התערובת ונפל לכוסות שני� הרי אלו מותרי�

  :ביישוב הסתירה כמה תירוצי�
ותערובת שניה , � תערובת שלישית מותרת ג� באכילה וג� בהנאה"לדעת הרמב �) ב"סקנ( #"ש. 1

ז שה� איסורי הנאה הוא כותב שהתערובת השניה "לכ� כשהוא עוסק בהלכות ע. מותרת רק בהנאה
א הוא עוסק באכילה ואוסר תערובת שניה "ואילו בהלכות מאכ, והכוונה בהנאה בלבד �מותרת 

  .ומתיר רק בשלישית
לכוסות שניי� ומש� ונפל 'או שצרי" להגיה ש� , ז"חזר בו רבינו מה" דע �) א"הלכות מאכ( ז"רדב. 2

  .'למקו� אחר
ז "ובהלכות ע, א הוא ד� בשאלה א� מותר לאכול את כל התערובת"אפשר לומר שבהלכות מאכ. 3

  !שבשתי תערובות מותר, א"� היא כשיטת הרשב"ולפי זה שיטת הרמב, אחד מהתערובת
מ כי "ברמוני בד� שה� ג� דשיל, כפי שמוכח ש�, �"א עוסק הרמב"בהלכות מאכ � כס� משנה. 4

מ "הכס) 3עיי� סימ� קב עמוד . (אולי ה� יישברו ולכ� החמירו בה� יותר והצרי" בזה שלוש תערובות
  .עצמו דחה תירו& זה

מעיקר הדי� התערובת השניה : כלומר. ז קלה יותר כיוו� שבדילי אנשיה מיניה"ע � כס� משנה. 5
ז לא החמירו על עיקר "ובע, יתא החמירו לאסור והתירו רק בתערובת שליש"אלא שבמאכ, מותרת

  . הדי� משו� שבדילי אנשיה מיניה

3עיין סימן קב עמוד  )סעי� ח, א"רמ(מ "ספק ספיקא בדשיל  
  .ה"האופ "וכ. מאחר ויש לו היתר, תערובות' מ א# בג"שאי� להתיר דשיל � שיטת המרדכי ועוד

ס "א" בס. מ כיוו� שבלאו הכי יש לו היתר"ס דתערובות החמירו בדשיל"בס, לחלק �ש "שיטת הרא
  .מ לא מחמירי�"ג� בדשיל �הא� יש בכלל איסור  �של ספיקות 
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חלק  כ"ובנקוה, כתב שהתיר רק באיסורי דרבנ� ז"שהטאלא (מ "ס מותר א# בדשיל"ס � �"הרשיטת 
  ).עליו דהוא ג� באיסורי דאורייתא

מ הוא  "ס בדשיל"� בסמשמע שדעתו שג, מ"שהתיר בנפל לי� הגדול א# דשיל �) סעי# ז( ע"השו
  .הלבושפ "וכ). בדעתו #"השכ "וכ(מתיר 
מ אי� להתיר מכח ספק ספיקא וטוב להחמיר א� לא לצור" מאחר שיש "יש אומרי� דדשיל" � א"רמ

  ".לו היתר בלאו הכי
י נפילה לי� "ש דאינו מתיר ע"וכ, כוונתו א# בתערובת שלישית �) ז"סקנ �ו"סקנ( #"ש

  .בגלל שסמ" עצמו כא� �' ומה שלא הגיה בסעי# ז. הגדול
אבל לא , ס"א להקל בעת הצור" ה� רק בס"שכל דברי הרמ) ט"סקנ( #"השעוד מוסי# 

זה דווקא בהפסד , ס"וג� שמקילי� בס. מ"שאז לא מקילי� בדשיל, בספק איסור דרבנ�
  .מרובה

 �אבל דבר שהיה בחזקת היתר ונולד בו ספק איסור דרבנ�  � ח"ש בש� צל"פת
  .ספיקו מותר �מ "הוא דשילאפילו 

ט שני מותר משו� "ח תצז כתב שספק מוכ� ביו"באו ע"השו: א"סתירה בדברי הרמ #"השוהקשה 
על כ" שלוש תשובות  #"השעונה �! מ"סת� כדבריו למרות שזה דשיל א"והרמ, ספק ספיקא

  :אפשריות
  .ט שני נהוג אצלנו רק מכח מנהג אבות ולכ� אי� להחמיר בו"יו. 1
  .א ג� אצלנו"וא� זה לצור" כבר התיר הרמ, ט נחשב לצור""סת� יו. 2
מ הוא "ס בדשיל"שהחומרא בס, ש בתשובה"א כמו שכתב הרא"שדעת הרמ: והוא העיקר. 3

  . מותר �שאולי אי� איסור כלל  �ס בגופו "א" ס, שודאי יש כא� איסור, רק בתערובות
� דיבר "ז שהר"מבי� הט. ה"א את האוומיד אחריו הבי, �"הביא את דעת הר התורת חטאת �ז "ט

א לומר "וזו כנראה כוונת הרמ. ה דיבר באיסור דאורייתא ואי� מחלוקת ביניה�"באיסור דרבנ� והאו
ע  "א" לפי זה צ. ובדאורייתא מחמירי�, �"מקילי� כר �ט "כביצה ביו � מדרבנ�מ שאיסורו "שבדשיל

  ?א  להקל בשעת הצור" שמשמע אפילו בדאורייתא"כיצד סת� כא� הרמ
סובר , ס דרבנ�"ובס. ס דאורייתא אי� להקל אפילו בשעת הצור""שבס �) א"סקי( ז"הטטוע� , לכ�
  .ח"א והפר"המגפ "וכ. � ואפשר להקל א# שלא בשעת הצור""א כר"שהרמ, ז"הט
 �ה "והאו, מ"ס בדשיל"מתיר לגמרי ס �� "הר: ה"� ובאו"ז בר"דוחה הבנת הט �) כ"בנקוה( #"הש

ובכל . מ"ס בדשיל"לאיסור דרבנ� לעניי� ס' ואי� חילוק בי� איסור דאו, מ"גמרי בדשילמחמיר ל
 �החילוק היחיד שהתקבל ). ע להקל א� לא במקו� הפסד מרובה"וצ(מקרה הותר רק בשעת הצור" 

  . ש"חילוקו של הרא

)סעי� ט(ספק בגו� ובתערובת   
 

ט אי� מטלטלי� אותה לא לכסות בה "אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביו" � ב,ביצה ג
  ".את הכלי ולא לסמו" בה כרעי המטה וספיקה אסורה וא� נתערבה באל# כול� אסורות

ס כל האל# אסורות מכיו� שזה ספק "מתייחס לספיקה ולמרות שזה ס' וא� נתערבה באל#' � י"ר
  .ס"בגו# וספק בתערובת ואי� זה ס

אבל ספק ביצה שנתערבה באל# , לגבי הודאי �ילת הדברי� מתייחס לתח' וא� נתערבה באל#' � ת"ר
  .ס"מותרת מכח ס
י א� האיסור "א" בכל זאת יש לחשוש לשיטת ר, ת מ� הירושלמי"משמע כדברי ר � א"רשב

  .אינו בטל
 

 

)סעי� ט(י "טעמי האיסור לדעת ר   
 

דאורייתא נוקטי� לחומרא כיו� שהספק הראשו� הוא ספק  �) י סימ� נז"מובא בב( ת"סה, ג"סמ
כ כשזה נופל לתערובת ישנו רק ספק אחד ואינו "וא, )ולא משנה א� הספיקות ה� עניי� אחד או לא(

אומרי�  �) פ שהוא ספק בגו# והספק השני בתערובת"אע(א" כשהספק הראשו� הוא מדרבנ� . בטל
  .ס"ס

א האישה ה� ספיקות דרבנ� כיוו� שמדאוריית" פתח פתוח"ל שהספיקות ב"לפי זה צ � ה"רא
שאחרת (אליבא דרבה שסובר הכנה מדאורייתא ' ל שהגמ"צ, ב,ביצה גולגבי . בחזקת היתר

  ). י החמיר"מוקצה הוא דרבנ� ולא מוב� מדוע ר
כיו� שכבר דנתי את  �ס אינ� מצטרפי� דוקא כשלא נודעו יחד "ס � מצאתי כתובבש� ) סימ� נז( י"ב

ונודע , כגו� זאב שדרס(אבל א� נודעו יחד , כ"הספק הראשו� לחומרא לא נוכל להחזירו להיתר אח
ג אי� "ה� לשיטה זו וה� לשיטת הסמ: יש להעיר. (מצטרפי�) הדבר רק לאחר שנתערבה הבהמה בעדר

  .)חילוק בי� ספק בגו# וספק בתערובת אלא חילוקי� אחרי� שאינ� קשורי� לזה
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ס מכיו� שאי� ה� "צטרפי� לסאינ� מ בגו# ובתערובתספק ) ו"מ סימ� נז סקטל"מובא בד( ה"או
  .וכיו� שאי� ה� באותו מישור אי� ה� מצטרפי� יחד, ספק  בעני� אחד ובגו# אחד

  :להלכה
שכיו� שספק ראשו� היה בגופו אי� ... ספק טריפה שנתערב באחרות כול� אסורות" �)  סעי# ט( ע"שו

  .ה"ומשמע כאו". ס"להתירו מס
ג "וזהו הטע� של הסמ �" ויש אומרי� הטע� דאסור הואיל והספק הוא איסור דאורייתא" � א"רמ

  . והתרומה
  :מביא שלוש אפשרויות) ב"סקס( #"והש, א חולקי�"ע והרמ"א" לא ברור א� השו

, ע אפילו א� הספק הראשו� היה ספק דרבנ�"לדעת השו: א מיקל"ע מחמיר והרמ"השו. 1
כגו� . (ס"א י,תר מטע� סס ואפילו כשיתערב ל"כיו� שהוא ספק בגופו אי� הוא מצטר# לס

א מיקל "והרמ) גבינה שהיא ספק של גויי� ספק של ישראל שנתערבה והיתה ראויה להתכבד
  ).ז"והט" ולהלכה נחלקו בזה הש(
ע יש להחמיר רק א� הספק הראשו� הוא מ� "לדעת השו: א מחמיר"ע מיקל והרמ"השו. 2

  .א א# א� הוא מהתורה ואינו ספק בגופו יש להחמיר"ולדעת הרמ, התורה וספק בגופו
  :את הדברי� האלו נית� להבי� לכאורה בשני אופני� �) ד"שפ( ג"פמ
וזאת  �א מחמיר "ע מיקל כשנפל לעוד אחת דבר שהוא ספק איסור והרמ"השו. א

  .ע א� נתערב בעוד אחד מקרי גופו של איסור"אי� לומר כיו� שהוכח שלכו
כגו� חבר שמת והניח מגורה �יחד ע מיקל כאשר הספקות לא באי� בהכרח "השו. ב

וא# א� , שהרי יכול היה להכניס� לביתו ע� המו& �של פירות שספק באו לידי טבל 
כטענת  �א" כשבהכרח באי� יחד . א מחמיר"והרמ, שמא עישר� �באו לידי טבל 

  .וכ" יש להבי�. ע מותר"לכו �פתח פתוח 
ס כזה אינו "א כלל לא חולקי� אלא כל אחד מוסי# טע� נוס# לכ" שס"ע והרמ"השו. 3

  .מותר
  : להלכה

  . א לצר# ספק בגו# וספק בתערובת"א, ג� א� הספק הראשו� הוא מדרבנ� �) ד"ק י"ס(ז "הט
ועיין לקמן . חלק עליו שבדרבנ� מצרפי� ספק בגו# וספק בתערובת �) כ"נקוה(# "הש

  .בכללים
  

 

 
)סעי� ט, ז"ט, #"ש(ספק ספיקא כשנודע בינתיי�   

 
  :פיקא בגו# ובתערובתספק  ס

אסר רק כשנודע בנתיי� , שאסר בספק בגו# ובתערובת, י"ר �) ג"ז סקי"מובא בט( משאת בנימי�
י "וכ� הביא הב. ס"ע ס"זה לכו �, א" א� נודעו ביחד הספק בגו# והספק בתערובת, הספק הראשו�

א שחילק בי� פתח פתוח שהספיקות "וכ� הוכיח מהרשב ).10עיין עמוד ( מצאתי כתובבש� ) סימ� נז(
  .כ נתעורר עוד ספק בתערובת"ובי� ביצה שכבר עמדה באיסוא ורק אח, נתעוררו יחד

בכללי  #"השכ "כ. י אסר"אי� חילוק בי� נודע בנתיי� ללא נודע בנתיי� ובכל מקרה ר �) ג"סקי( ז"ט
א "הרשב. ויכיוו� שלא הבינו אותו כרא, א אינה ראיה"ב מהרשב"והראיה שהביא המ(' ס כלל א"הס

כי יש לדו� על , אלא התכוו� שעצ� זה שיש ספק אחד בגו# זה כבר גורע, לא התכוו� שהידיעה גורמת
וכשדני� על הספק השני , מחמירי� �' כל ספק לגופו וכשדני� בספק הראשו� שהוא ספיקא דאו

  ). מפני שמדובר על דבר חשוב, אסור �בתערובת לחוד 
, ב"נראה שבמקו� הפסד מרובה וצור" מצוה יש להקל כדעת המ �) ס הקצרי� כלל א"כללי הס( #"ש

  .בתנאי שיאכל שני� שני� ולא אחד אחד
  .ב א# שלא בשעת הפסד מרובה לא הפסיד"המיקל כדעת המ �) ""על כללי הש( תורת השלמי�

  
  :ס בתערובת"ס בגו# או ס"ס

, כ� א� לא שיבואו בפע� אחתי "מ לא ניתר ע"מ, ספיקות מעניי� אחד' אפילו א� הב � ה"הגהות או
  .אי� הספק השני מתיר אותו �אבל א� נודע הספק האחד קוד� 

ס של תערובות מותר אפילו נודע "פשוט הוא שבס �) ד"ק י"ז ס"מובא בט( משאת בנימי�
  . ס בגו#"ה ג� בס"וממילא ה, )והביא לכ" ראיות(בינתיי� 

ונודעו שני ) ספיקות בגו#' כל( א� היה כא� איסור כללאבל א� היו שני ספיקות " �) סעי# ט( א"רמ
  ".אפילו באיסור דאורייתא, ס בכל מקו�"מתירי� ס, הספיקות הללו יחד

ס בגו# לא שיי" מושג של נודע בנתיי� כי אלו "כיו� שבס, א הבנה"אי� לדברי הרמ �) ד"סקי( ז"ט
זינתה תחתיו שמא היה  וא# א�, שמא זינתה תחתיו: לדוגמא. (דברי� שאינ� מתחלקי� לשני זמני�

וא� נאמר שהכוונה שהרגישו תחילה בספק אחד ) ?כיצד אפשר להגדיר פה נודע בינתיי� �זה באונס 
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נראה שג� , ז"מוסי# הט, עוד! הרי שזה לא משפיע כי המציאות לא משתנה �כ הרגישו בשני "ואח
היא למעט מצב שבו ' ונודעו שני הספיקות ביחד'וכוונתו , א אפשר לדחוק דלא כהגהה זו"את הרמ

והלכה . א"א" זה דחוק בלשו� הרמ, כגו� ספק בגו# וספק בתערובת �יכול להיות שלא יוודעו יחד 
  .ב"כמ
  ).ד בתחילת קונטרס הספיקות"ג שפ"עיי� פמ(ה "פסק בתחילת קונטרס הספיקות כאו #"והש

  
  

 כללי הס"ס, ראה לקמן (עמ' 61 ואילך).
 
 

)סעי� י(כ "ספק אח בהמה שנשחטה ונבדקה ונתעורר  
 

שהיו  �מובא מקרה שנשחטו ונבדקו בהמות רבות ולאחר זמ� נמצאה בי� הריאות  ש"ת הרא"בשו
א" הבהמה לא נתערבה בי� , והבודק טוע� שרק הריאה נתערבה, ריאה ע� סירכא �תלויות בנפרד 

ש שיש עד שמעיד שכול� "ש שכיו� שנבדקו הבהמות יש לה� חזקת כשרות וכ"הבהמות ופסק הרא
  .ע"השופ "וכ. ולכ� מותר לאכול את כול�, כשרות
כ נמצאה ריאה "ואח, מובא מקרה שנשחטו שלוש בהמות ונמכרו יותר משתיי� לגוי �"ת הרמב"בשו

כבר בטלה בהמת האיסור  �� שא� נתערבו הבהמות לפני שנמכרו לגוי "פסק הרמב. אחת טריפה
לק על הנחה זו וסובר שגם כבש שלם נקרא ש חו"הרא(. ל כי היא שלמה"שהרי אי� היא חרה

א" א� פירשה לאחר שנודע האיסור אי� לאכול ממנה כי זה קבוע  )3ל ועיין סימן קא עמוד "חהר
וכא� שישנה רק בהמה אחת , א" רק לאכל� שני� שני�, וג� אז יש להתיר א� נתערבו שוב. דרבנ�
וכבש זה התערב בכבשי� , א" א� לקח מהמקולי� את אותו כבש שפירש לאחר שנודע האיסור. אסור

  .פשוט שמותר �אחרי� של היתר גמור 
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 כללי ספק ספיקא להש"#
 
 

 ספיקות הבאי� מכח תערובות (אותיות א�י)
 
 

ספק בגו� ובתערובת שנודעו יחד. א  
 

כגו� שנמצאה תרנגולת ספק טריפה (ספק בגו# וספק בתערובת שנודעו ביחד  � י בש� מצאתי כתוב"ב
  .משאת בנימי�וכ� פסק . נחשבי� ספק ספיקא כיו� שנודעו ביחד) ערבה ביצתהלאחר שנת

ובכל מקרה ספק בגו# וספק בתערובת אינ� , אי� חילוק בי� נודע בינתיי� ללא נודע � ז"ט, #"ש
  ).'עיי� לעיל סעי# ט �ז כשהספק בגו# הוא דרבנ� "" והט"אמנ� נחלקו הש(מצטרפי� 
  .בהפסד מרובה ובשעת הצור" יש להקל כמשאת בנימי�) בקצר( #"ש

  .המיקל א# שלא בשעת הצור" לא הפסיד � ש"תוה
 

ספק ספיקא בעני� אחד שאינו בגו� אחד. ג,ב  
 

: ס"ויש בה ביצה בקליפתה אי� להתיר מכח ס, תרנגולת שנמצאה בה ספק טריפה � ה"# בש� או"ש
פ ששני "שאע �בקליפתה שמא אי� התרנגולת טריפה ושמא למרות שהיא טריפה כבר היתה הביצה 

ולכ� זה , הרי אי� שני הספיקות באותו גו# אלא אחד בתרנגולת ואחד בביצה, הספיקות בעניי� הביצה
  .וא# באל# לא תתבטל כי אז יהיה זה ספק בגו# וספק בתערובת, נחשב ספק אחד

י מצד "ה הסביר את ר"שהאו. ה"פ האו"י ע"החומרא נובעת מהרחבת שיטת ר: יש להעיר(
ה ג� במקרה שמדובר "ועל גבי זה החמיר האו, ספק בגו# וספק בתערובת שלא מצטרפי�

  .)אבל בשני גופי�, באותו עניי�
 

ספק ספיקא בשני גופי� הנחשבי� גו� אחד. ה,ד  
  
פ שהספיקות "אע, אי� מתירי�, אחת כשרה ואחת טריפה �ביצה שנמצאה בי� שתי תרנגולות  � #"ש

אבל א� תרנגולת אחת היא ). התקשתה(ומתי נולדה , לת נולדה הביצהמאיזו תרנגו �כא� מגו# אחד 
ס א# א� ברור שלא היתה בקליפתה בשעת היווצרות "רק ספק טריפה הרי יש להתיר מטע� ס

ומה ההבדל בי� . אולי אינה טריפה, וא# א� היא מתרנגולת זו �ספק הביצה מתרנגולת זו : הטריפה
ויש רצ# , במקרה השני אמנ� שני הספיקות אינ� בגו# אחד א" ה� קשורי� זה בזה �? המקרי�

 �וממילא השאלה עוברת לתרנגולת , מובילה לתרנגולת �השאלה ממי הביצה : הגיוני בי� השאלות
כ בא# אחד "כמו. במקרה כזה מצרפי� שני גופי� כשמדובר בעניי� אחד. הא� בכלל היא טריפה

 �ג שש� אמרנו שמא התרנגולת טריפה או לא �בשלא כמו באותיות  �מהספיקות אי� איסור תורה 
והרי  �שמא היתה בקליפתה : שעוסק בביצה�וכ� הספק השני , והרי בספק זה לבד ישנו איסור תורה

וכ� במקרה הראשו� . ואי� רצ# הגיוני הי� הספיקות, מספק זה ג� כ� יש להחמיר שזהו איסור תורה
  .א" בתרנגולת אי� שו� ספק, אמנ� השאלה הראשונה מובילה לתרנגולת, לעיל

שאז לגבי , צרי" דווקא שנתערבו) וספק טריפה, כשירה(ג� במקרה המותר  � #"השעוד כתב 
  ).""בש ג"הפמהבנת (מצטרפי� ' שמדאו, התרנגולת יש ספק בגו# וספק בתערובת

כשלא נתערבו קוד� עדי# כיוו� שאז לגבי הביצה באי� , אדרבה. ""דחה דברי הש � א"רעק
  .הרי יש ספק על התרנגולת קוד� לספק בביצה, א" א� נתערבו. ספיקות כאחדשני ה
שג� במקרה של אחת טריפה ואחת כשירה יש , ""כתבו לחלוק על הש �ועוד אחרוני�  ג"פמ

אי�  �כשנתערבו התרנגולות , אמנ� במקרה זה. ז הספיקות מגו# אחד"כיוו� שבכ, להתיר
  . א לשאול ממי נולדה הביצה"וא) חד בחד(' כיוו� שתערובת זו אסורה מדאו, ס"אומרי� ס

אי� להתיר א# בשתי תרנגולות שאחת ספק טריפה שהרי תערובת חד בחד אינה מוגדרת  � ד"חוו
  .תערובת ושניה� כגו# האיסור

ד יש ,ג,הול" ג� פה לשיטתו שכשנודעו שני הספיקות ביחד הרי שג� באותיות ב תורת השלמי�
  .שני גופי� שוני�להתיר למרות שהספק הוא ב
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כשיש עוד חתיכה זה שוב כשני ענייני�. ח,ז,ו  
 

אי� להתיר , אבל א� ישנ� שתי ביצי� שאחת באה מהתרנגולת הכשרה ואחת מהספק טריפה � #"ש
ספק  �שהרי ודאי אחד מהביצי� , א שוב לומר שמא אי� כא� איסור כלל"כיוו� שא, ס"מטע� ס
נמצא שהדי� על התרנגולת עובר , שכיוו� שאנו יודעי� שכל ביצה באה מתרנגולת אחרת(טריפה 
איזו  �וספק אחד בתערובת , הא� הביצה טריפה או לא �ויוצא שיש כא� ספק אחד בגו# ). לביצי�

  .כדלעיל, וספיקות אלו אינ� מצטרפי�. מהביצי� ספק טריפה
 

 
 

היתה עוד חתיכה ואבדה. ט  
 

) אסרנו את שתיה� כי הספיקות אינ� באותו עניי� וכבר(נראה שג� א� היו שתי חתיכות  � #"ש
, שמא הספק טריפה אבדה(ס "אי� להתיר את השניה מס, כ אבדה חתיכה אחת מהשתי�"ואח
וג� ) על זו שאבדה ועל זו שלפנינו(כיוו� שכא� זה ג� שני גופי� , )שמא אינה טריפה �ל זו היא "ואת

  ).הא� היא טריפה או לא �וגופה של הביצה , תערובת שודאי היה בה ספק טריפה(שני ענייני� 
כ חזר להיות הדי� "וא, במקרה שאבדה החתיכה מתייחסי� רק למה שקיי� לפנינו � תורת השלמי�

  .ס"הפשוט של ס
 

 
 

ספק בגו� ותערובת שנתערב. י  
 

כזית ספק חֶלב שנתערב בי� שני כזית שומ� ונפל אחד מהשלושה לקדירה של בשר ואי� בה כדי  � אגור
הקדרה מותרת מטע� ) מ ואי� ששי�"כגו� שאי� רוב כנגדו או שנפל לשא(לבטלו אפילו מדאורייתא 

  .שמא לא זה מה שנפל לקדירה�וא# א� היה חֶלב , שמא לא היה זה חֶלב אלא שומ�, ס"ס
כ אחד מהתערובות חזר ונתערב ברוב הוא מותר מטע� "ספק טריפה שנתערבה באל# ואח � ה"או
  .א" א� לא היה רוב לא, ס"ס

מ ליישב את שני הדברי� יחד נראה להסביר שכיו� שנאסרה תערובת הרי שכל מה "ע � #"ש
אבל , ע או ע� עוד אחד"ס א� הוא בפנ"שפירש ממנה אסור ג� הוא למרות שיש עליו ס

או שנופל לקדרה הרי שכבר אי� דיו� עליו אלא על הקדרה וממילא , כשהוא מתבטל ברוב
  .ס"הוא מותר מס

ולמרות שאפשר . " בזה שהרי ברור שזו מחלוקת הפוסקי�"חינ� טרח הש � רת השלמי�תו
, לדחוק את לשו� האגור ולהסביר שכשאמר שאי� בקדרה לבטלו הכוונה שבכל אופ� יש רוב

  .הרי שכבר מוכח שזו מחלוקת הפוסקי� בי� כה וכה
א� מדובר שהחתיכה ? כיצד מדובר בתערובת השניה: יש להבי� את דברי האגור � חוות דעת

וא� , שהרי זה ספק טריפה שנפל לשתי תערובות, בטלה בתערובת זאת הרי הדי� הזה פשוט
הרי פשוט שזה אסור כי יש רק ספק בגו# וספק , מדובר שהחתיכה אינה בטלה בתערובת

אבל , לכ� נראה להסביר שכוונת האגור היא שנפל לקדירה ולא  נתבטל בקדרה! בתערובת
וכיו� שטעמה אינו ראוי להתכבד יש להתירו . ורק טעמה נשאר, והיא ה,צאה החתיכה ניכרת

  .מדי� ספק ספיקא
  
  
  

 
 
 

 
 

 ספק ספיקא בגו� (אותיות יא�לו)
 

ספק ספיקא מש� אחד. יב, יא  
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ספק תחתיו ספק : ס הוא"ס? ואמאי. האומר פתח פתוח מצאתי נאמ� לאוסרה עליו" � א,כתובות ט
א באשת ישראל "ואב, לא צריכא באשת כה��! ל תחתיו ספק מאונס ספק מרצו�"ואת, לא תחתיו

  .וכגו� דקביל בה אביה קדושי� פחותה מבת שלוש שני� ויו� אחד
שמא  �וא# א� תאמר שהיה זה מרצו� , שמא היה זה באונס: ס"והרי עדיי� ישנו ס � תוספות

נחשב אונס הרי שכיו� שפיתוי קטנה ' עונה התוס! ופיתוי קטנה נחשב אונס, היתה קטנה
  .ודבר כזה נחשב ספק אחד', אונס': ס זה הוא מש� אחד"שס

  .ס אלא ספק אחד"מכא� מוכח שא� שני הספקות ה� מש� אחד אי� זה נחשב ס � #"ש
כגו� מקרה שהביא (שא� אחד הספקות מוסי# דבר שאינו קיי� בספק השני  #"השאבל כתב 

ובכל אחד שמא השני , שמא ילדה קוד� ואי� כא� בכור כלל: לגבי שני שעירי� שנולדו מעז ד"תרוה
א" הספק הראשו� אומר , השעיר המדובר אינו בכור: מבחינה מציאותית זה אותו דבר, הבכור

  . ס"הרי שזה יכול להיות ס) ששניה� פשוטי� והשני שרק אחד
דפנות שמא הטע� הבלוע ב, י"ס שמא הכלי אינו ב"שיש ס. וכ� ג� לגבי סת� כלי� אינ� בני יומ�

ג והרי ספק זה "מתירי� בגלל נטלפ, י "ולכאורה א� הכלי אינו ב. ג בתבשיל המתבשל עכשיו"נטלפ
רק לגבי מאכל זה  �י "שא� הקדירה ב. ל שהספק הראשו� מוסי# על השני"אלא י �? הוא כספק שני

  .ג"א" לספק הראשו� בכל סוג מאכל הקדירה נטלפ, ג"ולכ� הוא נטלפ, יש חוסר התאמה
ספק לא חדר לחלל  �לדוגמא מחט שנמצא בחלל הגו# ! ס בנויי� בצורה כזו"הרי כמעט כל הס � פ"כו

ובכל , האיברי� הפנימיי� לא נוקבו: הרי זה אותו ש� �הגו# וספק לא ניקב את האיברי� הפנימיי� 
  !וכ� עוד דוגמאות רבות, ס"זאת זהו ס
כגו�  �ס מש� אחד "י� להתיר מכח סא, " שא� ישנה חזקת היתר שהורעה"כוונת הש � חוות דעת

ס הרי שלא אומרי� "א" א� רוע החזקה תלוי בס. פתח פתוח שכבר הורעה חזקתה שכ� אינה בתולה
וכיו� שאיננו יודעי� שאחד האיברי� הפנימיי� נוקב לא , שהורעה החזקה אפילו א� ה� מש� אחד

  .הורעה החזקה
 

ספק ספיקא המתהפ#. טו, יד,יג  
: ס שאינו יכול להתהפ" אינו נקרא ספק ספיקא כגו� השוחט ונמצאה הסכי� פגומה"כל ס � אגור

אולי נפגמה במיעוט האחרו� של הושט  �וא# א� נפגמה לפני כ� , ספק נפגמה בעצ� המפרקת]
ס כי הספק השני צרי" להיות סעי# מצד האיסור שבספק "אי אפשר להפו" את הס[ והשחיטה כשרה

צרי" ספק בצד שנפג� במיעוט קמא ולא שמא  �עוט בתרא נפג� ל לא במי"כלומר שאת, הראשו�
  .כל הראשוני�פ "וכ. נפג� במפרקת שאינו בצד האיסור

ולא אומרי� , ס יש פה ג� חזקת איסור"שהרי אפילו א� היה פה ס, זו דוגמא בעלמא � ש"תה, ג"פמ
   )17עיין עמוד (. ס כנגד חזקה"ס

לכאורה יש פה . נמצאה בהמה ע� שבר בעצ� מ� הארכובה ולמעלה: דוגמא נוספת � מנח� עזריה
א להפו" "א" א, שמא יצא לאחר שחיטה, וא# א� נשבר לפני כ�, שמא נשבר לאחר שחיטה: ס"ס

כי לאחר שחיטה , כ שמא היה זה לאחר שחיטה"א לשאול אח"זאת כי א� נתחיל שמא יצא לחו& א
  . אי� חילוק א� יצא לחו& או לא

כ כבר "וא, הכוונה מחיי�' א� יצא לחו&'שוט שיצא לחו& וכל השאלה כוונתו שהרי פ � ד"חוו
  .אי� לשאול שמא נשבר לאחר שחיטה

" מצרי" שהדיו� לפני "דהש, ""ד אמיתיי� אי� אלו דברי הש"ד שלמרות שדברי החוו"ונלע
שחיטה או לאחר שחיטה לא יהיה לאחר הדיו� של שמא יצא לחו& כש� שאומר כ� להל� 

שהרי מה ההבדל בי� זה לבי� כל , ע"" קשה וצ"והש, ביחס לנשבר הג# )2הערה  15עמוד (
  ?שהרי א� לא נגע מה אכפת לי א� זה שר& או צפרדע �ספק אחר 

א שכל זה נכו� רק במקרה שלא הוברר איזה ספק נולד ראשו� ואנחנו מחפשי� "למד מהרשב � #"ש
כגו� ספק  �ברור שיש סדר לספקות  אבל א�. כ מי אומר לנו להתחיל דוקא בספק זה"וא �ספקות 

  . פ לדינא"וכ. ס למרות שאינו מתהפ""זהו ס �ל נכנס ספק נגע ספק לא נגע "ואת, נכנס ספק לא נחנס
" בזה "ס מכיו� שאינו מתהפ" ונראה שהוא חולק על דברי הש"ספק זה אינו נחשב ס � הלכות עול�

  .או שיש אפשרות שיגע בלי להיכנס
איסור ( ע יוס�"הגרוכ� פסק , ס צרי" להתהפ" והקשה קושיות רבות"לא קיבל את הכלל שס ח"הפר

  ).עמוד רצז, והיתר
  .ח ויש לקבל כלל זה"" נופלות כל קושיות הפר"לאחר הגבלתו של הש � ש"תוה, ג"פמ

 

ס המתהפ#"סברות לס  
 

י זה רק ס ומצד שנ"ומצד אחד זה ס, כיו� שאינני יודע מאיזה צד להתחיל � # בש� מנח� עזריה"ש
  .הרי שהשאלה מאיזה צד להתחיל היא גופא ספק וזהו ספיקא דאורייתא לחומרא, ואסור, ספק

! ס המתהפ""ד שספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנ� לא צרי" ס"למ, לפי זה � דגול מרבבה
  !וכ� לא צרי" מתהפ" בדיני דרבנ�
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. ס שאינו מתהפ" הוא בעצ� לא ספק ספיקא אלא ספק אחד ע� שתי אפשרויות"ס � סברא נוספת
ומאחר וזה נעשה . בסכי� של שחיטה הספק המרכזי הא� נפג� במיעוט קמא או בתרא: למשל

השאלה זה העיתוי והאפשרויות לא .כבר לא משנה א� זה במפרקת או בדבר אחר,במיעוט בתרא
  .משנות כלל

 
 

דוגמאות. טו, יד, יג  
  :ספק ספיקא המתהפ"

  .ל תחתיו ספק מאונס ספק מרצו�"ואת, תיוספק נטמאה תחתיו ספק אינו תח. 1
  .ל שר& ספק נגע ספק לא נגע"ואת, ספק שר& ספק צפרדע. 2
  

  )ח ושאר האחרוני�"מחלוקת פר( :ספק ספיקא שאינו מתהפ"
  .ספק מיעוט בתרא ספק מיעוט קמא �ל לפני "ספק במפרקת ספק לפני המפרקת ואת. 1
ספק יצא לפני שחיטה ספק יצא אחרי �ל לפני "ספק נשבר לפני שחיטה ספק אחרי שחיטה ואת. 2

  . שחיטה
והרי כשאני אומר שיצא לפני שחיטה אני ג� קובע שנשבר לפני : ולכאורה יש לשאול � ג"פמ

שכיו� שיש פה , אלא! כ דוגמא זו שייכת למקרי� שבה� חייבי� להתחיל מאחד"שחיטה וא
אפשר להתחיל מהשאלה מצב שנשברה הארכובה וכל השאלה היא רק מתי זה קרה כא� 

מתי נשבר ואפשר להתחיל מהשאלה מתי יצא וכ� בסכי� שמצאנוה פגומה אבל בשאר 
  .המקרי� השאלה היא מה קרה ולא מתי קרה

  )""מחלוקת הליכות עול� והש( :ספק ספיקא שחייבי� להתחיל מאחד מה�
  .ל נכנס ספק נגע ספק לא נגע"ואת, ספק נכנס ספק לא נכנס. 1
  .ל נכנס ספק צפור� אריה ספק צפור� מהקיר"ואת, ספק נכנס ספק לא נכנס. 2
  .ל היתה ספק נימוחה ספק לא נימוחה"ואת, ספק היתה תולעת ספק לא היתה. 3
  .ל העמיד ספק נת� טע� ספק לא נת� טע�"ואת, ספק העמיד בעור קיבת נבלה ספק לא העמיד. 4
  .ק ניקבה הריאה ספק לא ניקבהל קוד� ספ"ואת, כ"ספק נשבר הג# קוד� שחיטה ספק אח. 5

כ צרי" שאפשר יהיה ג� "הרי כא� שואלי� מתי נשבר הג# וא: לכאורה יש לשאול � #"ש
ס המתהפ" שהרי א� מתחילי� בשאלה א� נקבה הריאה או "והרי אי� זה ס, לשאול הפו"

כי לאחר שחיטה אי� חילוק א� , כ א� היה זה לאחר שחיטה או לא"לא שיי" לשאול אח, לא
במקרה זה חייבי� להתחיל לשאול , יש לומר שלמרות שאי� זה מתהפ", אלא. נקבה הריאה

לגבי הג# כי לא שיי" לשאול על הריאה א� לא שהג# נשברה כי כל הצד לריעותא בריאה הוא 
  .מכח הג# ולכ� שואלי� בהכרח קוד� על הג#

  .מקצתו ל יצא ספק יצא רובו ספק יצא"ואת, ספק יצא מקצת ולד ספק לא יצא. 6
  .י גוי ספק לצור" גוי ספק לצור" ישראל"ל ע"ואת, י ישראל"י גוי ספק נכתב ע"ספק נכתב ע. 7
  .ל ירדו ספק נתבקעו החטי� ספק לא נתבקעו"ואת, ספק ירדו גשמי� על חטי� ספק לא ירדו. 8
  

 
 

ספק ספיקא מדאורייתא או רק ספיקא דרבנ�. טז  
 

אפילו א� תמצי לומר נמלחו שמא לא היה בה� שומ� : נמלחו דגי� טהורי� ע� דגי� טמאי� � #"ש
ומותר , א" רק ספק בדי� דרבנ�, ס בדי� דאוריייתא"כלומר שיש פה ס. ואז ה� אסורי� רק מדרבנ�

  .ס דאורייתא או ספק דרבנ� לקולא"או ס: נ"ממ
  

 
 

 ספיקות דרבנ� (אותיות י"ח � כ"ו)
 

דרגות באיסורי דרבנ�. יח, יז  
  :יש להבחי� בשלוש דרגות � ח"התוה ו"פ האו"# ע"ש
אסרוהו חכמי� משו� חומרא יתרה שמא החליפוהו עורבי�  �בשר שנמצא או לקח הגוי בפנינו . 1

, שניה� כגופו של איסור, אבל א� נתערב חד בחד. לכ� מספיק בו ספק אחד בי� בגו# ובי� בתערובת
  .ע"מ בפנ"וצרי" דווקא שיתערב בתערובת ואי� לו היתר אפילו בהפ. וה� אסורי�
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ספיקא מדרבנ� "זהו די� דרבנ� הפשוט שעליו אמרו . אסורה מדרבנ� אטו ביצת טריפה �ביצת נבלה . 2
ונראה שבקבוצה זו א# הדגי� . (אבל נפל לתערובת אינו מותר, והכוונה דוקא לספק בגופו" לקולא

  )בסעי# הקוד� �שנמלחו 
וממילא , שיעמידנו בקיבת נבלה �ו לאיסור תורה חכמי� אסרו אות� משו� שחשש �גבינות גויי� . 3

א" יכול , ס"ואינו מותר לא בספק בתערובת ולא בספק בגופו עד שיהיה ס, ה� עשאוהו כאיסור תורה
כ נפלה "ואח, כגו� גבינה שהונחה אצל הגוי וספק א� הוחלפה. (ס בגו# ובתערובת"להיות ס
  )לתערובת

משמע שא� לא היה בגבינות חשש איסור תורה אלא גזירה בעלמא היה מותר בספק בגופו  � ח"פר
  !י סימ�"ואינו נכו� שהרי פת שהונחה אצל כותי� ויש חשש שנתחלפה אינה מותרת אלא ע

  
ומדובר (הא� יותרו הכלי� מדי� ספיקא דרבנ�  � ע"בישלו תרנגולת ספק טריפה בכלי� ונשתהו מעל

  ?)ע"א# שנודע הספק לאחר מעל
לא מהני , לחומרא והוי ודאי איסור' י היה ספיקא דאו"ו� שקוד� כשהיה בכיו � ל"מהריבתשובת 

  .כ לספק בדרבנ�"מה שנשתנה אח
ולעול� לא יגיע שוב ' ע לא נשאר כלו� מהאיסור דאו"לאחר שעברו מעל, כא� כביכול � ש"פת

או שהבלוע יפלט בבישול דבר , א" כיוו� שהבלע בכלי ראוי לגוי ורק לא אוסר התבשיל. 'לאיסור דאו
  .על הבלוע והוי ממש כספק בגו# וספק בתערובת שאי� אומרי�' חל ש� ספיקא דאו �חרי# 

מ א� נודע "יש להתיר בהפ, כיוו� שזה דומה לספק בגו# וספק בתערובת � ג"פמ, א"רעק
  .ע"הספק לאחר מעל

 

מ"ר בדשיל"ספק דרבנ� שהאיסור עצמו דאורייתא וסד. יט  
 

וקשה , ונפלה חתיכה מבשר זה לתערובת, ו� הוא על ארי שספק א� דרסהדי �) ו"סימ� נז סקט( מ"ד
עונה ! וספיקא דרבנ� לקולא �זה רק איסור דרבנ� , שהרי אפילו א� ודאי דרס �מדוע אי� זה מותר 

דבודאי דבמקו� דעיקר הספק הוא באיסור עצמו ומצד עצמו הוא דרבנ� הולכי� להקל אבל "מ "הד
וזה איסור , הכוונה שהחשש פה הוא לטריפה(כא� דמצד האיסור בעצמו הוא ספק איסור דאורייתא 

זהו לא מיקרי ספיקא דרבנ� ליל" ... הואיל ונתערב �אלא שמצד אחר בא לו שהוא דרבנ� ) דאורייתא
  ".בה להקל

שתי קדרות אחת של בשר שחוטה ואחת של נבלה ונפלה חתיכת נבלה לתו" אחת " �) ד,קיא( ע"שו
  ".קצת על חתיכת הנבלה תולי� להקל א� ההיתר רב, מה�

אלא ) נבלה(לכאורה הדברי� סותרי� שהרי ג� במקרה השני האיסור הוא דאורייתא  � #"ש
ואנו תולי� להקל בגלל הספק שמא נפל לקדירה , שכיו� שבטל ברוב נשאר רק איסור דרבנ�

  ?ומדוע לא אומרי� בזה להחמיר, השניה
וכיו� , " שיש לחלק שבמקרה של דריסה ישנה בודאי חתיכת ספק טרפה בתערובת"עונה הש

אבל בשתי הקדירות יכול להיות שבקדירה , שעיקר איסור טריפה מדאורייתא אי� מקילי�
ואז אומרי� שכיו� שאפילו שנפל  �שאולי הוא נפל לקדירה השניה , הזו אי� שו� איסור בכלל

  .זה רק דרבנ� ומקילי�, לזו
ח כשנפל למינו ונשפ" ולא יודעי� א� היה ששי� "� צחילוק זה קשה שהרי בסימ � ח"פר

  !כנגדו אנו מקילי� למרות שודאי יש פה איסור
אזי , הכלל הנכו� הוא שכשעיקר האיסור הוא מ� התורה: יש לחלק אחרת � תורת השלמי�

א" זאת רק א� הספק הוא הא� האיסור אכ� אסור , אפילו א� זה יגיע לדי� דרבנ� אי� להקל
, ל"הא� זה חהר, הא� זה בריה, כשברור שהוא יאסור והספק הוא הא� נפל לכא�. או לא

  .מקילי� �' הא� היה ששי� וכו
פ ההסבר שכל "שזה ע ש ענגיל"מהרת "וכתב בשו. מ אי� אומרי� ספק דרבנ� לקולא"בדשיל � #"ש

 א" לפי הסברא השניה שחכמי� לא, ספק דרבנ� לקולא הוא בגלל שתולי� שלא אוכל את האיסור
  .מ"היה נראה לומר ספיקא דרבנ� לקולא א# בדשיל �אסרו במצב של ספק בכלל 

  .לקולא �הכוונה רק לספק במציאות אבל ספק בדי�  �) לוית ח� סימ� מג( ע יוס�"גר
  

ספק דרבנ� במקו� חזקת איסור. כ  
 

לגבי ספק בעירוב הוא פוסק שיש להקל כי : יוסי' סתירה בדעתו של ר' מביאה הגמ � ב,עירובי� לה
  .יוסי שספיקו טמא' ולגבי ספק טבילה כשנטמא מדרבנ� פוסק ר, העירוב הוא מדרבנ�

  :שלושה תירוצי�' מתרצת הגמ � א,עירובי� לו
  .שאני טומאה הואיל ויש לה עיקר מ� התורה: אמר רב הונא בר חיננא

  .ואי בעית אימא הא דידיה והא דרביה
  .ואימא לא טבל' ד טמא על חזקתוהעמ' �יוסי ' הת� היינו טעמא דר: רבא אמר
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יש לפסוק כתירו& השלישי וממילא אי� אומרי� ספיקא דרבנ� לקולא כשיש לכ" חזקת  � #"ש
  .איסור

א" החוות דעת דחה , דחו את דבריו וטענו להקל אפילו בחזקת איסור � ש"תוה, ח"פר, כרתי ופלתי
  .את דבריה�

 

איסור דרבנ� שנתערב חד בחד. כא  
 

איסור דרבנ� שנתערב חד בחד קיבל בכ" חזקת איסור וממילא ג� א� אחד יאבד מהעול� אי�  � #"ש
  .א"הרשבוכ� מוכח מתשובות . להתירו

שהרי אחת החתיכות היתה  �כש� שיש על חתיכה זו חזקת איסור יש לה ג� חזקת היתר  � ש"תוה
  .ח"הפרכ "וכ. ולכ� יש להקל ככל ספק דרבנ� לקולא �מותרת והשניה אסורה 

 
 

)4עיין סימן קט עמוד ( איסור דרבנ� שנתערב חד בתרי. כב  
 

א� זה . א� זה במינו פשוט שבטל א# מדרבנ�, איסור שנתערב חד בתרי והוא אינו דבר חשוב � #"ש
טע� שבאיסור ) ט"סק(" "והש, פסק שצרי" ששי� גזירה שמא יבשל�) א,קט( א"הרמ, לא במינו

כ" �" שהיכא שאי� הפסד כל"אומר הש, למסקנה. דרבנ� לא גוזרי� כ" כיו� שלא יגיע לאיסור תורה
א" א� אחד מהתערובת אבד אי� להחמיר . א ולהצרי" ששי� א# באיסור דרבנ�"ראוי להחמיר כרמ

  .כלל אפילו שלא אבד מהעול� לגמרי ומותרי� השני� האחרי�
 
 

איסור דרבנ� שהוא דבר חשוב שנתערב. כג  
ב שנתערב דינו כאיסור דאורייתא ולכ� אפילו א� חלק איסור דרבנ� שהוא דבר חשו � #"ש

  .אי� להתיר את הנשאר, מהתערובת אבד
 
 

דבר חשוב וספק איסור דאורייתא שנתערבו חד . כה,כד
 בחד

 
איסור דרבנ� שהוא דבר חשוב וכ� ספק איסור דאורייתא שנתערבו חד בחד הוחזקו באיסור  � #"ש

  ".חד בחד בכל דוכתא חשוב כגופו של איסור: "הכלל. וא# א� נפל אחד לתערובת אוסר
ולכ� נראה שא� אבד אחד מהשני� פשוט , אי� זה נקרא הוחזק איסור אלא באיסור תורה � ש"תוה

  .א" א� שניה� לפנינו אי� להתיר, שמותר
 
 

הדי� בהפסד מרובה. כו  
 

אינו רוצה  הכוונה א# בהפסד מרובה ואפילו א�, בכל הכללי� דלעיל שאמרנו שאי� להתיר � #"ש
  .לאכלו כולו כאחד

 
 

 
 ספק ספיקא נגד חזקה (אותיות כ"ז � ל"ב)

 
נמצא סכי� פגו� . 1: ולכ� פסק לאסור בשני מקרי�, ס כנגד חזקה"הכריע שלא אומרי� ס � ה"או

ס מתי נשבר וא� ניקבה את "נשבר הג# ואיכא ס. 2. לאחר השחיטה ונתערבה הבהמה באחרות
אבר מ�  �בשני מקרי� אלו יש חזקת איסור ). ס זה בגלל שנית� לבדקו"הוא עצמו התיר ס(הריאה 

  .החי
ס בתערובת "ס. 1: והוכחותיו, ס ג� כנגד חזקה"מובא שאומרי� ס) סימ� תא( א"הרשבת "בשו

ס עדי# מרוב ורוב מכריע "ס. 2). האיסור יוצר חזקת איסור(מותר ג� א� נתערב בו איסור ודאי 
  .הס מכריע חזק"ש שס"וכ, חזקה
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 �כ נמצאה הסכי� פגומה "בהמות ואח' א� שחט י � א, חולי� יא בהבנת דברי רב הונא "נתקשה הרשב
בהמה בחייה בחזקת  �ס יש חזקת איסור "שכנגד הס: ותיר& �? )ס"פ שיש ס"אע(כול� אסורות 
  !א"ע סתירה בדברי הרשב"וצ. ס"ולכ� לא אומרי� ס, איסור עומדת
הוא מוכיח שחזקה אינה . א"ה ודוחה אותו מכח הרשב"מצטט את האו) ו"ז סקט"נ( מ"הדר

ראה , סימ� נז(לעיל . ס מהדיו� על חתיכה שספק נדרסה ונתערבה ע� החתיכות"פוגעת בס
ס כי "א" לכאורה אי� זה ס, ס כי הספק הראשו� אסור מהתורה"אמרנו שאי� זה ס) כלל יט

וכ� מוכח . ס"פוגעת בסמכא� מוכח שחזקת האיסור אינה , אלא�! יש פה חזקת איסור
  .מהטור

  :להלכה
א" בספק דרוסה , בנשבר הג# התיר, ולכ�. ס מותר כנגד חזקה"שס, א"פסק כרשב �) 'ט' סע( א"הרמ

  .ספק בגו# ספק בתערובת, אסור �או בנמצא סכי� 
א יש לומר "כדי להסביר את הסתירה ברשב �) ו"סקט( ז"הטובעקבותיו  המשאת בנימי�טועני� 

כגו� שהספק הוא הא� �ס שהספק הוא מעניי� החזקה "שבעצ� אי� פה מחלוקת ויש לחלק בי� ס
ה וזה המרה "ובזה עסק האו, ס"שאז אי� אומרי� ס �נשחט כראוי והחזקה היא חזקת אבר מ� החי 

כגו� ספק , שאז החזקה לא מעלה ולא מורידה, לבי� מקרה שהספק אינו קשור לחזקה, של רב הונא
לכ� נראה שכול� . ודוקא על זה החזקה, י� פה בכלל דיו� בספקות על השחיטהשא �דרוסה שנתערבה 
ואפילו היה לו חזקת איסור כגו� עו# שבחזקת איסור עומד " �) סעי# ט( א"הרמיסכימו לפסק של 

ל מחיי� שמא לא ניקבה הריאה יש להתיר "ונשבר או נשמט גפו ספק מחיי� ספק לאחר מיתה ואת
  ).ה אסר בפירוש מקרה זה שנשבר הג#"שהרי האו, ע"וצ(ס "מכח ס

א" בכל אופ� צרי" לחלק בי� ספק ממי� החזקה וחזקה צדדית , א משובשת"כל הגירסה ברשב � #"ש
א בו ולא כפי "ה בנשבר הג# זה רק לגירסת הרמ"ומה שאסר האו(א "לכ� הסכי� לפסק הרמ. לספק

  ).שמופיע לפנינו
א" . ס להתיר עגונה נגד חזקת אשת איש"וראייתו מס, רס מועיל כנגד כל חזקת איסו"כל ס � ח"פר

  .אחרוני� רבי� חלקו על ראייתו וממילא ג� על דינו
   

  ?מה הדי� א� יהיה עוד ספק �ס שהוא מעניי� החזקה "בס ז"" והט"א" נחלקו הש
  .ע מותר אפילו כנגד חזקת איסור"כשיש שלוש ספיקות לכו �) כלל לב( #"ש
והוא מדמה זאת לאשת איש שרוצי�  �" ס לא יועילו"אפילו הוה כמה ס" �) ו"סקט( ז"ט

  .י ספקות שבעלה מת"להפקיע אותה מחזקת אשת איש ע
  

 

ספק שאינו שקול. לג  
לא צריכא באשת ! ...ס הוא"ס? ואמאי. האומר פתח פתוח מצאתי נאמ� לאסרה עליו" � א,כתובות ט

  ."ת פחות מג שני� ויו� אחדא באשת ישראל וכגו� דקביל בה אבוה קדושי� ב"ואב, כה�
ל "ואת �ס שהרי יכול להיות שהיא מוכת ע& "לכאואה מדוע אי� זה עדיי� ס �) א"ה ואב"ד( 'תוס
לענות ' מנסה התוס. שמא לא ברצו� �ובאשת ישראל , שמא לא תחתיו זינתה �באשת כה� : שלא

כ הוא מוכיח ממקור אחר שזה שכיח ומתר& כיו� שלא "אח. (ס"שמוכת ע& אינו שכיח ולכ� אי� זה ס
  .)טענה שהיא מוכת ע& אי� חוששי� שכ" היה

ס ואי� הוא נחשב ספק להקל בספק "מוכח שכאשר ישנו ספק שאינו שקול אי� הוא מצטר# לס � #"ש
  .דרבנ� מאותה סיבה

 

ספק בחסרו� ידיעה. לד  
 

  )7ן סימן צח עמוד ועיי( .ס וג� לא לספק דרבנ�"ספק בחסרו� חכמה אינו נחשב ספק לצור" ס � #"ש
 
 

ס שאפשר לבדקו"ס. לה  
 

ברובע ובנרבע במוקצה ונעבד באתנ� ומחיר בכלאיי� ... כל הזבחי� שנתערבו" � ב,משנה זבחי� ע
  ."ירעו עד שיסתאבו ויימכרו ויביא מדמי היפה שבה�... ובטריפה

אי , אי ידע ליתי ולשקליה? אלא האי טריפה היכי דמי, בשלמא כולהו לא ידיע" � ב,גמרא זבחי� עד
נפלה מהגג והדי� הוא שא� שחטו (ל אומר כגו� דאיערב בנפולה "ר... ?מנא ידעה דאיערב �לא ידע 

  )ע זו טריפה אפילו א� בדק ולא מצא סימני טריפה"בתו" מעל
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, ס"שסובר שספק בגו# וספק בתערובת זה ס )10עמוד (ת "יש להקשות מכא� לשיטת ר � א"רשב
ס א� אפשר "שג� בס, אלא מכא� יש להוכיח! ספק טריפה וספק זו היא � ס"כ מדוע אי� פה ס"א

  .ס"לבדוק אותו צרי" לבדוק ולא סומכי� על הס
שהרי אפשר לתר& ולומר שזה די� מיוחד בקדשי� שכשיש חשש , אי� זו ראיה מוכרחת � #"ש

  .ודוחק �" הקריבהו נא לפחת""לריעותא בודקי� משו� 
וממילא , אי� זו ראיה מכיו� שבקדשי� אנו חוששי� שמא יבואו עשרה כהני� ביחד � ד"חוו

  .נופל הספק בתערובת ונשאר ספק אחד
פ שיש לברר "אע" �) סעי# ט( א"הרמכ� פסק . ס אי� צרי" לבדוק אותו"כשיש ס � י"מהרא

  .ח"הפרפ "וכ". י בדיקת הריאה אי� לחוש"ע
  .ה בלבד יבררי שאל"א מודה דבמקו� שאפשר לברר ע"נראה שג� הרמ � ג"פמ

  .א ובמקו� שאי� הפסד בדבר יש לבדוק"נראה שיש לחוש לדעת הרשב � #"ש
שהרואה ד� מחמת תשמיש אינה  ת"ג וסה"סמי מדברי "" ראיה לדברי המהרא"ומביא הש

  .ס"ומותרת לבעל שני מס, צריכה בדיקת שפופרת
א" אולי כשהבדיקה יכולה , כי בדיקת שפופרת פותרת רק ספק אחד, אי� זו ראיה � ד"חוו

  .ס יש לבדוק"לבדוק את כל הס
י מכ" שהמבשל בכלי נכרי� אינו צרי" טעימה "ראיה לדברי מהרא המשאת בנימי�ומביא 
  .ס"מכח ס
אי� זו ראיה מכיו� שטעימת קפילא אינה מבררת בהכרח כי אולי בישל הגוי מאותו  � ש"תוה

  .מי� שבישל הישראל ולא נת� טע�
  

 

?ס בימינו"הא� מותר לדו� ס. לו  
 

ס מח,דש אלא רק "אי� לדו� ס, ס וחריגי� רבי� בלתי מוסברי�"כיו� שישנ� כללי� רבי� לס � #"ש
וכ� ג� ביחס , וג� זה רק אחרי הרבה עיו� �א� זה מקרה שמוזכר בפוסקי� או מקרה דומה בדיוק 

  .לספקות דרבנ�
" מודה שא� כל הספק הוא בגלל שנמצא ריעותא ואחד מהספקות הוא "ג� הש � ד"חוו

  .ס א# בימינו"שיש לדו� ס, בריעותא עצמה
ביביע  ע יוס�"הגרוכ� פסק . לא ראינו לרבותינו שמשכו ידיה� מלדו� ולהקל בספק ספיקא � פ"כו

  .אומר
 
 


