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 'א ףסעי
 

ככמות הבשר הנצרכת לתת   –י "רש)כבשר בלפת ? כיצד משערים אותה. הרי זו אסורה, אם יש בה בנותן טעם, ירך שהתבשל בה גיד הנשה" – משנה
וכן חתיכה של . םוהרוטב בנותן טע, כולן אסורים, ואם לאו, בזמן שמכירו בנותן טעם, גיד הנשה שהתבשל עם הגידים. (וזהו ששים, טעם בשר בלפתות

 :(חולין צו) ".והרוטב בנותן טעם, ואם לאו כולן אסורות, בזמן שמכירן בנותן טעם, נבלה וכן חתיכה של דג טמא שנתבשלה עם החתיכות
ואם  תרומה לא יבשל בה חולין. ואם בישל בנותן טעם, קדרה שבישל בה בשר לא יבשל בה חלב: מריש הוה קשיא לי הא דתניא: אמר רבא" – גמרא

הכא נמי , ארמאה( נחתום)יוחנן סמכינן אקפילא ' השתא דאמר ר? אלא בשר בחלב מאן טעים ליה, טעים ליה כהן, בשלמא תרומה. בישל בנותן טעם
ל טעימה ש) א בטעמאהתרמין בשאינו מינו ד: הלכך. אמור רבנן בטעמא ואמור רבנן בקפילא ואמור רבנן בששים: דאמר רבא, סמכינן אקפילא ארמאה

אי נמי מין בשאינו , (כי ברור שבמין במינו יש אותו טעם) ומין במינו דליכא למיקם אטעמא, דאיסורא בקפילא, (כהן לבדוק אם יש בזה טעם תרומה
 :(צז-.חולין צז) .בששים, וליכא קפילא, מינו דאיסורא

 
 ?איזה גוי נאמן לומר אם יש טעם איסור או לא

מתור אפילו לומר לו שזה , ואם הוא אומן. אך צריך שיסיח לפי תומו, כל טעם שאינו נרגש לסתם אדם אינו טעםש, מדובר אפילו בסתם אדם – א"רשב
ומביא ראיה לדבריו שלגבי תרומה שהתערבה עם חולין פסקה הגמרא שמספיק כהן . כדי שלא יפסיד את חזקת האמינות שלו התרנצרך לדיני איסור ו
 ."ואמור רבנן בקפילא ,אמור רבנן בטעמא: "ועוד הביא ראיה מדברי רבא. לגבי גוי שלא חייב להיות אומןה גם "משמע שה, ולא צריך כהן אומן

 .ויש לחוש לדבריהם, א שיש מחמירים שצריך גם גוי נחתום וגם שיסיח לפי תומו"והביא הרשב
 .אפילו סתם אדםאך אין הכרע אם דווקא נחתום או , חובה שהגוי יסיח לפי תומו  – "בית יוסף"ש לפי ה"רא
ולכן השמיט הטור , שכתב במפורש שצריך אומן ושיסיח לפי תומו, א"סובר כיש מחמירים שהביא הרשב – ז"והט "פרישה"ה, "דרישה"ש לפי ה"רא

כ נקרא "גזה , כים על גוי בדבר אחרמש אם סו"שלרא, ז"וחידש הט .ש שהוא כדעה זו"סמך על פסק אביו הרא, א שהחמיר כיש מחמירים"בדברי הרשב
 .כ בעדות אישה"משא, מסיח לפי תומו

 .כי נחתום לא ישקר לשמור על אומנותו, אבל לא חייב להיות מסיח לפי תומו, חייב להיות קפילא – ן"ר, תוספות
 .נהיה כנחתוםאו שעכשיו כשטועם , ומה שכתוב גמרא קפילא זה לאו דוקא. סומכים על כל גוי ולא צריך לא נחתום ולא שיסיח לפי תומו – ם"רמב

כי מכיוון שעתיד , ומסיח לפי תומו לא כתב, שקפילא בלשון הגמרא הכונה שבקי בטעם ולאו דוקא נחתום, ם סובר"שהרמב, א שיטתו"והסביר הגר
 .אין צריך שיסיח לפי תומו, להתגלות

 
 ?מנין שיש ביטול בששים

שמואל בר רב ' אמר לפניו ר. כל איסורים שבתורה בששים: לוי משום בר קפרא יהושע בן' חייא בר אבא אמר ר' חנינא גוזמא אמר ר' אמר ר" – גמרא
, ושניהם לא למדוה אלא מזרוע בשלה! כל איסורים שבתורה במאה: יהושע בן לוי משום בר קפרא' הכי אמר רב אסי אמר ר? אתה אומר כן, רבי: יצחק

. אין בשלה אלא שנתבשלה עם האיל: שמעון בר יוחאי אומר' ר. א כשהיא שלמהאין בשלה אל, בשלה: ותניא, "ולקח הכהן את הזרוע בשלה: "דכתיב
ע מחתך "דכ: ואי בעית אימא. מבשל לה והדר מחתך לה( י"רשב)ומר סבר , מחתך לה והדר מבשל לה( ק"ת)מר סבר : דכולי עלמא בהדי איל מבשל לה

מבשל זרוע )אליבא דדברי הכל , ללישנא קמא. בקדרה אחרת מבשל לה( ק"ת)ר ומר סב, בהדי איל מבשל לה( י"רשב)מיהו מר סבר , לה והדר מבשל לה
סבר , מאן דאמר בששים(. שרק לשיטתו מבשלים יחד ומתבטלת הזרוע בגלל האיל)שמעון בר יוחאי ' וללישנא בתרא אליבא דר( עם האיל ומתבטלת

מאן  (ן שבשר ועצמות הזרוע הם אחד מששים כל הבשר והעצמות של האילקים להו לרבנ) .והוה ליה בששים, בשר ועצמות בהדי בשר ועצמות משערינן
 :(צח-.חולין צח". )והוה ליה במאה, סבר בשר בהדי בשר משערינן, דאמר במאה

 
הפסוק אלא ששים ומאה זה קבלה שהיתה בידם וסמכו את זה על , כי כאן זה מין במינו שמהתורה בטל ברוב רגיל, אין זו דרשה גמורה – ן"ר, תוספות

 .הזה
 

 ?מתי מבטלים בטעימת נחתום ומתי בששים, בהתר התערבכשאיסור 
, בין אין בהן להעלות במאה ואחד, בין יש בהן להעלות במאה ואחד, אם יש בהם בנותן טעם, (חולין)שהתבשלו עם העדשים ( תרומה)גריסים "... – גמרא
לאו , אלא במאי, אין בהן להעלות במאה ואחד. מותר, בין אין בהן להעלות במאה ואחד, בין שיש בהן להעלות במאה ואחד, אין בהן בנותן טעם. אסור

 :(צט-.חולין צט(" )ולא במאה ואחד. )במאה, לא? בששים
 :נחלקו הראשונים" בששים, וליכא קפילאמין בשאינו מינו "בבאור דברי הגמרא לעיל 

 
ואם יש ששים ומצא טעם . כ אין נחתום או שזה מין במינו ואז רק ששים"אא, וגם ששים ,צריך גם לטעום נחתום ולוודא שאין יותר טעם איסור – י"רש

 .שטעם ממשי אפילו באלף לא בטל, אסור לעולם
שמוכח כאן , א"ר הרב זכריה טובי שליט"חידש כאן מו? מנין זאת לו. גם יש ששים חייב קפילא, שכמו שאם יש קפילא צריך ששים י"ש דייק מרש"הרא

 .שאם יש קפילא חייב קפילא תמיד, משמע כך" וליכא קפילא"רא מלשון הגמ
אמור רבנן : "הרי כתוב, ש הקשה עוד"והרא? י קפילא בא להחמיר"ואילו רש, ומשמע להקל, "סמכינן אקפילא"שהרי כתוב , י"ן הקשה על רש"אך הר

, "אין בהם בנותן טעם"ששם יתכן שדברי הגמרא , ה הוכחה ברורהאינ. והוכחתו מדף צט ?ומשמע שאלו שני דברים שונים, "אמור רבנן בקפילא, בששים
 .אך באמת אם אין שום טעם לא צריך כלום, אך יתכן שיש ולכן צריך ששים, היינו שלא יודע שיש טעם

ילא פותר רק בעית קפ. וכדי להתיר איסור צריך את שניהם, ביטול בששים וביטול טעם: שיש שני דינים שונים, י היא"אך צריך להסביר שסברת רש
ואין זה , את זה שצריך תמיד לאבד איסור בששים לומדים מזרוע בשלה. כדי לאבד את האיסור, אך גם כשאין טעם כמו במין במינו צריך ששים, הטעם

  .אלא דין ממש, ל כמו שכתב תוספות"רק קבלת חז
אין צריך , י שטעם כעיקר דרבנן"כ לרש"וא, גזרה אטו שאינו מינו, ך ששיםהרי מין במינו צרי, מדוע צריך במין במינו לח בלח ששים ,אלא שיש לשאול
י זה ודין מפורש לאבד "ולרש, ורק לתוספות שטעם כעיקר דאורייתא זה גזרה, שאין זה משום גזרה, אלא שלפי חידושנו מיושב שפיר ?לגזור אטו דרבנן

שמדין , י"כי הוא סובר כרש, ם שגם מין במינו יבש ביבש צריך ששים"לכן פסק הרמב .ינוובין אם זה מין בשאינו מ, בין אם זה מין במינו, איסור בששים
ביטול טעם כזה , שכאשר יש קפילא והראה שאין טעם, י"ם חולק על רש"מ הרמב"מ) .זרוע בשלה נלמד שצריך לאבד איסור ולכן זה קיים גם ביבש ביבש

 (ם כדי לאבד איסורי שצריך ממש ששי"כ לרש"משא, משמעותו איבוד האיסור
כלומר בטול , הלכה למשה מסיניוזו , שבשר נותן טעם בלפת עד ששים" כבשר בלפת"י כתב על המשנה "הרי רש, "כרתי ופלתי"אך הוסיף לשאול ה

י "ששם רש ,י המשנה מדברת בגיד של קדשים"שלרש, ונדחק לתרץ ?וזה בניגוד לכל מה שאמרנו שזה אסמכתא מזרוע בשלה, בששים הוי מדאורייתא
 ...אך זה דחוק ביותר, מודה שטעם כעיקר מדאורייתא

טעמו ולא ממשו אסור , וזהו כזית בכדי אכילת פרס, כל שטעמו וממשו אסור ולוקין עליו: "יוחנן' פ דברי ר"ע, א"ר הרב זכריה טובי שליט"וחידש לי מו
ואין זה קשור , ג שזה מדאורייתא"אע, טל בששים בגלל הלכה למשה מסיניואז ב, זה כשנמחה האיסור" לא ממשו"י ש"והסביר רש, "ואין לוקין עליו

 .לטעם
לפי זה חכמים תקנו ביטול בששים גם בטעם , (הלכה למשה מסיני)כשהוכר האיסור יש ביטול בששים מדאורייתא : י שלושה מצבים"כלומר יש לרש

 .כשיש קפילא, י קפילא"קשר לבטל את טעם האיסור וזה נעשה עויש עניין בלי כל , והסמיכו זאת לזרוע בשלה( י"מדרבנן לרש)כעיקר 
 

אם יש ששים לא צריך , לכן, י"משמע שסומכים על טעימתו להקל ולא להחמיר כפי שמשמע מפרוש רש" סמכינן אקפילא"כשכתוב  – ש"רא, תוספות
נאסר מיד לעולם שטעם אפילו באלף , ו שם טעם איסורכ מצא"מ אם היה ששים ואח"אבל בכ. ואם אין ששים סומכים על קפילא, כלל טעימה קפילא

  .לא בטל
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כ "כמו. לכן כשקפילא אומר שאין טעם חזר הביטול ברוב מהתורה ולא צריך ששים. וכשיש טעם התבטל הביטול, יש דין תורה של ביטול ברוב, כלומר

ומה . ביטול בששים זה היכי תימצי של ביטול טעם, לפי זה. ברובולאחר ששים אין טעם וחוזר הביטול , ל שאיסור נותן טעם עד ששים"קבלה בידי חז
 .כי שם מדובר בכלל במין במינו, זה אסמכתא בעלמא, שביטול ברוב הוא בששים, שהוכיחה הגמרא מזרוע בשלה

ונמחה  התערבוכן הדין אם , יםאפילו בלא שש, אז סומכים על קפילא, והתערבכשהאיסור מוכר ולא התערב אלא רק טעמו וצירו   –ן "א ור"רשב, ן"רמב
, ל האיסורצריך לשער בששים נגד כ, או שהתערב ונמחה ויודעים כמה נמחה, אבל אם התערב גוף האיסור. וזה כדעת תוספות, ולא יודעים כמה נמחה

 .שכשהתערב צריך לשער בכולו כדי לאבדו, מדין כחל, וראיה לזה. י"וזה כדעת רש, ולא תעזור טעימת נחתום
 .צריך ששים, ורק אם אין נחתום או שזה מין במינו, בטעימת נחתום אפילו בלא ששים רקנתיר , כל מה שאפשר להתיר בטעימת נחתום – ם"רמב

 
 הלכה
ואם אומר שאין בו  ,(יאכל אותו ממש ולא רק בלשון –ג "פמ) ם"כלשהו כדעת הרמב 2ם"יטעמנו עכו 1בל  מינו כגון בשר בח  בשאינו פסק שמין  – מחבר

. א"וצריך שלא ידע שסומכים עליו כדעת הרשב, (ח אסר גם בהיותו פגום"ושם הפר, קג' ס)עם או שיש בו טעם פגום מותר והוא שאין סופו להשביח ט
 .א"פ הרשב"ת ע"שבקפילא נאמן גם בלא מסלך הוסיף "והש .משערים את הכל בששים, ם או שזהו מין במינו"ואם אין עכו

א לבדוק בטעם כגון מין במינו או "ורק כשא, רק טעימת גוי מועילה כאן ולא ששים, שכשאפשר לטעום לגוי, ם"רמבמשמע מהמחבר כדעת ה – ך"ש
 .שאין הכרע בדבריו של המחבר א כתב"אך הגר .כשאין קפילא מספיק ששים

ום שזקן עם הארץ ובעל חטא מאבד את חוש הטעם בגיל מש, לסמוך על טעימה של זקן ישיש שמלאו לו שמונים שננהאין  – (ק ז"צב ס' ס) תשובהדרכי 
 .זה

 
 .ג"פ הפמ"וכ .תערובת שהיא בששים שכיום לא סומכים כלל על גויים ומשערים כל, ם פדואה"פסק כדבריו בדרכי משה בשם האגור ומהר – א"רמ

לכן תמיד טוב להחמיר ולבטל , ובששים מסתמא אין טעם, ששייך טעימה רק בפחות מששים ,ש"שזו חומרא כדעת הרא א"והרעק א"הגר ווהסביר
 .בששים

כושר כהה  – לבוש. א לסמוך עליהם בחיווי טעם המאכל"אמינות הגויים ואפחתה  – (ז"א סוף פ"ח) כהןמנחת  ?א לסמוך על טעימת נכרי"אמדוע 
 .מעורב במאכלההבחנה של בני אדם ואינם מומחים עד כדי כך שיש באפשרותם להבחין בטעם קלוש ה

 
 האם יש לסמוך על טעימת ישראל

פ שהיום "ואע. נותנים לכהן לטעום, תרומה וחולין שהתערבו כגון, סומכים אבל על טעימת ישראל, ם לא סומכים"משמע שעל טעימת עכו – ג"פמ, ך"ש
בשר או  חתךוכן אם  .שישראל אחר בודק אם יש שם טעם, מ כשאמר קונם בשר ויין שאני טועם ונפל לתבשיל"מ נפק"מ, אין דין תרומה נוהג מהתורה

כי צריך  ,שעל טעימה בלשון לא סומכים גם על ישראל ג"ף הפמוהוסי. שנאמן, ובה לבדוק אם יש טעם בשר או חלב בצנון, צנוןבסכין שחתך בה חלב 
הכוונה , "ם"יטעמנו עכו"א כשפסק המחבר "ולכן בס, ולזה כל אחד נחשב בקי, י אכילה ממש מותר"אבל ע, י לשון"להיות מומחה להבחין בטעם ע

 .שיאכל ממש ולא רק יטעם בלשונו
 .מב' ועיין ס, מקום שרבו המכשיריםיש לסמוך על טעימת ישראל רק בו, טעימת ישראל גם כיום אין לסמוך על  – "בכור שור", "עטרת זהב"

לישראל יש אמינות , הטעם הוא משום אמינות הגוייםאם . א שאין סומכים על גוי"פ מה שהסברנו לעיל בבאור דעת הרמ"ע, להסבית את המחלוקתניתן 
 .בזה אין הבדל בין ישראל לגוי ויהיה אסור, ואם הטעם משום שכהה כושר ההבחנה של בני אדם, ולכן אפשר לסמוך על טעימתו

 .אפשר לסמוך על טעימת ישראלבדיעבד  – השולחןבדי 
 

 ך"וש ז"ט
שעדותה היא כגלוי מילתא , והרי במסיח לפי תומו נאמן רק לעניין עדות אישה, כאן זה במסיח לפי תומו התרהרי עיקר ה, ה ותרומת הדשן"הקשו הרא

 .בדרבנן סומכים על מסיח לפי תומוו ,כעיקר לאו דאורייתאשטעם  יםסובר ש"והרא א"שהרשב ותרצו? בעלמא
מינו ויש בו טעם הוי  ב שמין בשאינו"וכן קשה על המחבר שפסק בס, ת שטעם כעיקר מדאורייתא"א פסק במפורש כדעת ר"כי הרשב, אך עדיין קשה

 ?('ק מ"סט ס' ס)מסיח גם באיסורי דרבנן שגוי לא נאמן ב כתב דשחי והפר ?כ איך טעימת גוי נאמנת באיסורי תורה"וא, מדאורייתא
ם שסוברים שטעם כעיקר "י ורמב"אך במסיח לפי תומו סומך על רש, ולהחמיר בו לעניין עיקר הדיןהוא  ת"א כר"הרשב שפסק, ך"ל וכן תרץ הש"אלא י

 .מדרבנן
שלא צריך כאן עדות גמורה , נאמן גם בדיני דאורייתא רהתאבל באיסור ו, עדויות זה לענין, לפי תומו לא נאמן בדברי תורהשמסיח  שמה, ז תרץ"והט

 .וכן שנחתום נאמן כדי לשמור על שמו הטוב גם בלי מסיח, וראיה לכך שעד אחד נאמן באיסורים. אלא רק הוכחה
חה זאת מכמה טעמים וד. אך כאן כשלא הוחזק האיסור נאמן, רק כשהוחזק האיסור, ם לא נאמן במסיח בדאורייתא"עוד תרוץ שעכו ך רצה לתרץ"והש

שאינו נאמן כי , ב חודש שאסורים מדרבנן"דרבנן כמו קנקנים של יין נסך שעברו עליהם ישהם מ םרק לדברי ,זה טובהתרוץ הוהוכיח ש. עיין בדבריו
 .כלומר חילוק זה שייך רק בדרבנן ולא בדאורייתא. תמשו בהם ביין בתוך השנהששודאי ה, התחזק איסורו

, וורק בדבר שגוי מתקשה לזהות, שכל דבר שגוי יכול לזהותו בקלות כמו מין בשאינו מינו נאמן במסיח אף בדאורייתא, ש"פ הריב"עך "ולבסוף תרץ הש
 .מסיח לפי תומו נאמןהם "כמו יין נסך אין עכו

ובזה . שם מתגלה לאחר זמן, הועדיף מעדות אש, כי זה דבר שעתיד להתגלות מיד, שכאן מותר במסיח גם בדאורייתא צותר א"והגר "פרי חדש"וה
 .סומכים על גוי במסיח אף באיסורי תורה

שבהמה ספק אם בכרה וילדה , א"שטז ס' כמו בדין בכור בס בשום דבר שקשור באיסור דאורייתאלפי תומו שלא מועיל מסיח , ז"ולמסקנה הסיק הט
 .אינו נאמן, שהוא מסיח לפי תומו לומר שכבר בכרה פ"אע, יאכל לבעלים במומו ולא לכהן כי המוציא מחברו עליו הראיה, ספק לא

 
 פתחי תשובה

, ואם באחד יש חלל, משערים או במשקל או במידה, ואין באחד נפיחות או חלל יותר מחברו עםבשוים בכבדם בט התראם האיסור וה? במידה או במשקל: איך משערים בששים .1
 .ך את החללכ צריך למע"וע, צריך לשער במשקל שמא לא ימעך החלל יפה

צריך , ולכן אם נמס קודם, פ שמיד נמס ונעשה רביעית טעמו יצא כפי שהיה בתחילה"שאע, צריך לשער בששים זיתים, ךפלהי ולכן כזית שומן שנפל לתבשיל של חלב או חמאה או
 .שכך ניכר איסורו כשנפל, ששים רביעיות

יש לאסור , ל טעם כעיקר מדאורייתא"אך לדידן דקי, ולא נגזור גזרה לגזרה, כי זה גזרה, יני הביטול בששיםכותב להורות לעם הארץ את ד, ם הסובר שטעם כעיקר דרבנן"הרמב .2
 .וזה תימה כי לא שמענו על כך כלל. להורות לעם הארץ לבטל בששיםלכאורה 

 

 'ג-'ב פיםסעי
 

 שנשפכה דין תערובת של מין במינו
 

רואים אותו , התערב בדם בהמה או בדם חיה, התערב ביין רואים אותו כאילו הוא מים, ם כשראם יש בו מראה ד, דם קדשים שהתערב במים" – משנה
 :(זבחים עז". )אין דם מבטל דם –יהודה אומר ' ר. כאילו הוא מים

                                            
 .ר שמן כי יש הסוברים שחלב ובשר טעמם שוהוכן שמדובר בבש, ב לרוטב של בשר כדי שיתערבבול  ך שמדובר שנפל ח  "ז והש"העירו כאן הט 1
? מב כתוב מפורש שטועמו בלשונו' בסש, ז"והקשה הט .שליהודי אסור לטעום אלא רק גוי, מכאן משמע שקצב יהודי שקונים ממנו בשר וספק אם נמלח או לא אסור לטעוםש, כתב הדרישה 2

תקסז מחמירים שלא ליקח ' ח ס"ולגבי תענית באו. י גוי"יש להתיר רק ע, י אכילה"וכשצריך לטעום כולו ע, וד שנקי מדםכל ע, איסור במקום ספקשאכן בטעימת לשון אין בו חשש , ומתרץ
, לא גזרושעל טעימה , התיר לטעום באיסורי דרבנן "צמח צדק"ת "שוהביא בשם  ש"בפתו .כ בתענית"משא, שבטעימה בלשון מותר, רפח' ת ס"ש בשו"וכן פסק גם הריב. טעימה לתוך פיו

, הבין שהצמח צדק לא התיר אלא בלשון ולא טעימה ממש אבל הנודע ביהודה. ק כב"קח ס' ח ס"וכן הבין בנו והפר. ולכן מותר לטעום ממש בפיו ולא רק בלשון, שבדרבנן לא גזרו על טעימה
 ".יד אפרים"וכן הבין גם ה. אך לא בודאי איסור, שבטעימה בלשון בספק מותר', ק ב"ז בס"וזה מובן כמו הט. ומה שמותר בלשון זה רק באיסור פגום ולא בכל איסורי דרבנן



 3 
ניהם מעורבבים וש)הדבר ידוע שדמו של פר מרובה מדמו של שעיר ', ולקח מדם הפר ומדם השעיר, 'ושניהם מקרא אחד דרשו: יוחנן' אמר ר" – גמרא

 .(מנחות כב". )מכאן למין במינו שאינו בטל: יהודה סבר' ור, שאין מבטלים זה את זה( למזבח)מכאן לעולים : רבנן סברי, (ובכל זאת נקרא דם שעיר
 

ושלא במינו בנותן , ינו במשהומין במ: זה הכלל. ומים ביין בנותן טעם מים ביין, בכלשהו יין ביין או מים במים, יין נסך אסור ואוסר בכלשהו" – משנה
 .(ז עג"ע". )טעם

לאיתויי כל איסורים ? זה הכלל לאיתויי מאי. שלא במינן בנותן טעם, כל איסורים שבתורה במינן במשהו: רב ושמואל דאמרי תרוייהו" – גמרא
שבמינן במשהו ושלא , חוץ מטבל ויין נסך, ותן טעםכל איסורים שבתורה בין במינן ובין שלא במינן בנ: יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו' ר. שבתורה

כך חטה , כמו שחטה אחת פוטרת את הכרי, ובטבל כהתרו כך איסורו, שביין נסך מחמירים משום עבודה זרה, והסבירה הגמרא, ..."במינן בנותן טעם
 :(עג-.ז עג"ע) .אחת של תרומה אוסרת תערובת שלמה

 
רבא , והוה לי במין במינו וכל מין במינו במשהו, ריחיה חלה, אביי אמר במשהו: חמרא לגו חלא, (מין במינו)ו דברי הכל במשה, חלא לגו חמרא" – גמרא

משמע שכל מין במינו בין לאביי ובין .( ז סו"ע". )וכל מין בשאינו מינו בנותן טעם, והוה ליה מין בשאינו מינו, ריחיה חלא וטעמא חמרא, אמר בנותן טעם
 .לרבא במשהו

 
שלא , כל איסורים שבתורה במינו במשהו: דרב ושמואל דאמרי תרוייהו, רב לטעמיה...חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו אסור: אמר רב" – גמרא

 .(ל-:פסחים כט". )כרב, [אסור במשהו]חמץ בזמנו בין במינו ובין שלא במינו : אמר רבא הלכתא...במינו בנותן טעם
 

 ?מדוע. ואפילו באלף לא בטל( ב בהלכות בשר בחלב"צב ס' עיין ס) וכרב ושמואל במינו במשהושמין יהודה ' פסק כר – י"רש
 .יהודה' רבי קם בשיטתו של ר .1
 .כ"וכן אביי סובר כך שם ג. בדף סו. ז עט"רבא פסק כרב ושמואל בסוגיה של ע .2

 .לגבי חמץ שאוסר במשהו במין במינו. וכן רבא בעצמו פסק כמותו בפסחים ל .3
 ?מדוע. יוחנן וריש לקיש' וכר( נותן טעם) ומדרבנן בטל בששים ,שמין במינו בטל ברוב מהתורהכחכמים  פסק – ת"ר

 .יוחנן כשחולק על רב ושמואל' הלכה כר .1
ל בכל "והלכה כריב, ולומד זאת מזרוע בשלה שזה מין במינו, שכל איסורים שבתורה בששים, .יוחנן בחולין צח' יהושע בן לוי סובר כר' ר .2

 .מקום

 .אך לא בשאר איסורים, זה רק לעניין יין נסך וטבל שבהם מחמירים. ז סו"מה שפסקו אביי ורבא שמין במינו במשהו בע .3

כ מחמירים במין במינו "כ ניתן להסביר שבחמץ ג"כמו. והיינו בנותן טעם' אוסר', 'אסור במשהו כרב'ת בדברי רבא במקום "גרס ר. בפסחים ל .4
 .מרתו של איסור חמץמשום חו, כמו בטבל ויין נסך

 .אליעזר בן יעקב קב ונקי' ומשנת ר, אליעזר בן יעקב שמין במינו בטל' סבר ר, שמעתא דחרצןב: בזבחים עט .5

 .יוחנן שמין במינו בנותן טעם' פסק כר. ז סו"י בעצמו בע"רש .6
 .ו בטל אם לא נותן טעם ומהתורה בטל ברוב רגילשמין במינ, ן"ש והר"הרא, ש"הריב, א"הרשב, ף"הרי, ם"הרמב, ת פסקו גם רב יהודה גאון"כדעת ר

 
הכל , אז אם רובו אסור, אם היה ששים או לאאם התערב מין במינו ונשפך בעניין שאין יכולים לעמוד עליו  – ת"י לפרוש ר"מ בין פרוש רש"הנפק
ת שבטל "ל כר"מ נוספת תהיה במין במינו דקי"נפק .כי ספק דרבנן להקל, ת מותר"ולר, כי זה ספק דאורייתא, י אסור"לרש, אך אם רובו התר, אסור

 (ה"צט ס' ס. )שמשערים גם בבלוע בקדרה, בששים מדרבנן
 .אפילו מדרבנן בטל ברוב רגיל, אבל יבש ביבש, מה שהצרכנו ששים במין במינו זה בדברים הנבללים – ן"ר
 

פ "אע, אבל אם התערובת לפנינו, ם היה ששים או לא שהולכים להקלפכה התערובת ולא ניתן כרגע לדעת אשמ הזו היא רק כשנ"כל הנפק – א"רשב
 .אסור אפילו במין במינו שזה איסור מדרבנן, לשער אם יש ששים או לא

אם נשפכה התערובת בעניין שלא ידוע אם היה , ולכן. וחכמים הצריכו ששים, ת שמהתורה מין במינו בטל ברוב כי לא נותן בו טעם"פסק כר – מחבר
. כי יש ספק בדרבנן האם היה ששים או לא וספק דרבנן לקולא, מותר, ואם רובו התר, אסור, הולכים להקל ואם נודע שרובו איסור, ו לאששים א

א "וא, שאם לא נשפכה התערובת והרי היא לפנינו, א"ופסק כרשב .ג שמה שמותר זה רק בתערובת לח בלח או כשסילק את האיסור"והדגיש הפמ
 .אסור, פ שמין במינו זה איסור דרבנן"אע, אם יש ששים או לא לעמוד על שיעורו

 
 ?מין במינו ומה

 
טעמא בתר , אביי אמר במשהו, אביי אמר במשהו ורבא אמר בנותן טעם: חמרא חדתא בענבי. דברי הכל בנותן טעם, חמרא עתיקא בענבי" – גמרא

, והאי שמא לחוד והאי שמא לחוד, בתר שמא אזלינן, ורבא אמר בנותן טעם. ינו במשהוומין במ, דהוה ליה מין במינו, אידי ואידי חד טעמא הוא, אזלינן
 .(ז סו"ע". )ומין בשאינו מינו בנותן טעם, ינול מין בשאינו מ"וה

שני מינים  שאור ועיסה הם, בשר עוף ובשר בהמה, לכן כבד ובשר, ואם השם זהה הוי מין במינו, ולכן הולכים אחר השם ,הלכה כרבא – מרדכי, אגור
 .הוי מין במינו כי שמם שוה ,אבל ביצים של עוף אחד וביצים של עוף אחר. כי שמם שונה, פ שטעמם שוה"אע
 .במינו ןאבל אם הם חתוכים הם נקראים חתיכות והוי מי, כל זה כשהם שלמים – ה"או

 
ואם , פ שלא נותנים טעם הוי מין במינו"אע, ם שמותם שויםולכן א, ולא אחר הטעם, שבמין במינו הולכים אחר שמו, פסק את דברי האגור – א"רמ

 .ז"וכמותו כתב הט .הוי מין בשאינו מינו, פ שנותנים טעם"אע, שמותם שונים
 .(צריך שגם טעמם יהיה שוה וגם שמםששהם סוברים  א"ז על הרמ"ג ניסה להסביר בדברי הט"והפמ)

א מודה שהוי מין בשאינו מינו ובזה לית מאן "גם הרמ, ת הטעמים הופכיים כמו מר ומתוקשאם באמ, "ז"לט דף האחרון"ב א"הרמ ז דברי"והסביר הט
השוני הקטן , ואם השם שוה, פ השם"מ ע"שאז ידונו כמב, שטעמיהם שונים אך קרובים מאוד, יין ושכר, אלא דברי רבא נסובים על יין וענבים, דפליג

, שברוב המוחלט של האיסורים, ז"מסיים הט. מ"שוני הקטן בטעם יגרום לזה להיות מבשאה, אך אם השם שונה, מ"בטעם לא ימנע מזה להיות מב
 .ע דאורייתא"שטכ, ואז הולכים בתר טעמא, וכשהשם שונה יכולים להיות טעמים הפוכים, מ"ולכן הוי מב, גם הטעמים קרובים ביותר, כשהשם שוה
וכן יש הרבה איסורים ששמם שוה וטעמם , מץ שכר שעליו מדבר רבא יש להם טעם הפוךשחומץ יין וחו, "ך"דף האחרון לש"ב דבריוכל ך "אך דחה הש

 !כ דברי רבא שהולכים אחר השם זה גם בטעמים הפוכים"א! הפוך כמו תפוחים מתוקים ומרים
פ שטעמם "אע, ם שמם שונהוא, ואם שמם שוה הוי מין במינו, שהולכים רק אחר השם, א כפי שמופיעים אצלנו"פסק את דברי הרמ "החוות דעת"אך 

כ "וכ, זה דאורייתא בששים כי זה נחשב כהוכר האיסור, מ"שיבש ביבש מבשא, ח"א עצמו בת"פ הרמ"א ע"והסביר דעת הרמ .הוי מין בשאינו מינו, שוה
. פ שאין טעם שונה"אע, כי זה יבש ביבש ואסור מהתורה בששים, פ שטעמם שונה"אע מ"שקמח חטים וקמח שעורים הוי מבשא. תוספות בפסחים מד

 (ך יסביר שמדובר כאן בלח בלח"הש)
ע "אך כשטכ, שזה כדי שילקה על החתיכה, נענה? מ"זה מספיק לקרוא לזה מבשא, הרי כשהשם שונה, ע דאורייתא"כ חדשנו שטכ"מדוע א, ואם נשאל
 .בפת שהטעמים שונים של יין, "משרת"וזה נלמד מ, נכנס טעם בכל התערובת ולוקה על כל כזית וכזית, דאורייתא

 
ואז אין עניין של נתינת טעם , וכתב שהלכה כרבא בגמרא רק לעניין יין נסך וטבל שמחמירים בהם שאפילו באלף לא בטלים, א"חלק על הרמ – ך"ש

מין ובמינו ומקלים הרי הם נידונים כ, אם טעמם שוה, פ ששמותם שונים"שאע ,מקלים, אבל בשאר איסורים שנשפכו, ולכן הולכים אחר השם ,בהתר
פ "וכ .א להקל"וצריכים ששים וא, כי טעם כעיקר דאורייתא, בשאינו מינוהוי מין , פ ששמותם שוים"אע, ואם טעמם שונה. כשלא ידוע אם יש ששים

 .ג"המנחת יעקב והפמ, ח"הפר
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י שמין במינו אפילו "הם לשיטת רש, ר הטעםוהסיק שדברי האגור שהולכים תמיד אחר השם ולא אח. והראשונים מכל הפוסקים ך"והוכיח זאת הש

ם או דבר "תקרובת עכו, (ז"קלד ס' ס)שדבריו מוסבים על יין נסך  וכן ניתן לומר. הוי מין במינו, ואז יש לומר שכששמם שוה, יהודה' באלף לא בטל כר
אבל , ולכן הולכים בהם אחר שמם, "אחרי רבים להטות"ולכן אין בהם סברה של טעם כעיקר או  ,ע אפילו באלף לא בטלים"שאלו לכו ,שיש לו מתירים
 .כשיש ספק אם היה ששים או לא ,הוי מין במינו שמקלים בו, ואם טעמם שוה, הולכים אחר טעמם, בשאר איסורים

כן אפשר , ונהפ שהטעם ש"פ השם אע"מ זה ע"ואם מב, מ דליכא למיקם אטעמא בששים"מב: "מדברי רבא עצמו, א"ח והגר"ועוד הוכיחו דבריו הפר
 .א למיקם אטעמא"מ הוי כשטעמם שוה וא"מב, כ"אלא ע! ?למיקם אטעמא

 
, ע מתבטל הביטול"וכשיש טכ, האם יש בטול ברוב מהתורה: ע"חיים מבריסק בעניין טכ' פ חקירתו של ר"ע, ך"א והש"ונראה להסביר את מחלוקת הרמ

 ?ע שייך כשאין בטול ברוב מהתורה"או שטכ
לא שייך הטעם  אז, בדברים שמחמירים בהם במשהו, וכשמהתורה לא בטל כלל, ולכן הולכים אחר הטעם, בא לבטל את ביטול התורהע "טכ, ך"לפי הש

אך , ע"שייך דין טכ, מ שאין בטול ברוב מהתורה"כלומר במבשא, ע שייך כשאין בטול מהתורה"יסבור שטכ א"אך הרמ, והולכים אחר השם כמו יין נסך
 .בטל, פ שהטעמים שונים"ואע, ע"אין כלל דין טכ, מכיוון שהתבטל ברוב מהתורה, ין זה משנה שהטעמים שוניםא, פ השם"מ ע"במב

 
 דין תערובת של מין במינו שלא נשפכה

 
ם יש אלא שהוא אינו בקי איך לשער אותה בששים א, אבל אם התערובת לפנינו, כל זה כשהתערובת נשפכה והיא לא לפנינו – פ הטור"א ע"רשב, ג"סמ

 (.חלב שחוטה)פ שאיסורו מדרבנן "כחל צריך ששים נגד כולו אעמכאן נלמד שב. אין להקל, אפילו במין במינו שצריך ששים מדרבנן, ששים או אין
 .צריך ששים נגד הכל ואין להקל, כך בכל איסורי דרבנן שהם לפנינו, כמו שבכחל נאסר כולו וצריך ששים נגד כולו – "בית יוסף"פ ה"א ע"רשב

 
 ?מדוע מחמירים כאן

כגון שנשפך הרוטב , אך כאשר זה באקראי, לכן השוו חכמים מדותיהם לשל תורה, ישער במה שנראה לו, א שכל אחד שאינו יודע לשער"מפני שא – ן"ר
 .הולכים להקל, ב"וכיו

 .דעת שוטים אינה כלום – שערי דורא, מרדכי
 

אפשר , מפני שאם היינו בקיאים לברר, י סירכא"טרפות עשנעשו מחלב של בהמות שנמצאו ינות התיר הטור גב ,פא' הרי בס, לכאורה קשה על הטור
 ?אם כן חסרון בקיאות הוי ספק לעניין איסורי תורה. י בדיקה"ע והיה להם התר

אך לבקי אין ספק ויוכל , ששיםאבל כאן רק למי שאינו בקי לא ברור אם יש , ולכן בספק יש להתיר, ע"מחדש ששם מדובר שיש חוסר בקיאות לכו – ז"ט
 ?א אסר את כולו"ובכל זאת הרשב, ע"שכחל זה ספק לכו, אך הקשה. ולכן יש להחמיר, לברר

כמו בנידון דידן אם יש ששים או  ,כאשר יש ספק בעקבותיו או שיהיה אסור לגמרי או שיהיה מותר לגמרי. א: לכן כתב שיש שני צדדים בחסרון בקיאות
, כאשר יש ספק האם לשער בששים נגד הכל או נגד הטעם שיצא ממנו ולא יודעים בכמה לשער. ב. ואם רק לו אסור, לכולם מותר ואז אם יש ספק, לא

 .ע"כאן מחמירים לשער בכולו אפילו אם יש ספק לכו
אבל הטור פסק כאביו . בנידון דידןכך גם , א הבין שאין הבדל בין חסרון בקיאות של יחיד לשל רבים ולכן כמו שבכחל הכל אסור בספק"הרשב, ממילא

. יחידובנידון דידן זה חוסר בקיאות של , כי זה חוסר בקיאות של רבים, ולכן פסק בגבינה שמותר ,שיש הבדל בין חסרון של יחיד לשל רבים, ש"הרא
 .ש להחמירכך גם בכחל י, כמו שבתערובת שזה ספק ליחיד יש להחמיר, כלומר, שדין כחל נלמד מכאן, לכן הסביר הטור

כ מחמירים "אלא שבד, ונפיחה י פושרים"אבל בגבינות אפשר לבדוק ע, א לבדוק כלל"והחלוק הוא שכאן א, ז דחוקים"כל דברי הט – (הכסף' נק)ך "ש
 .ובספק מקלים, כי לא בקיאים, שם בזה

 
 .יש לשער בכולה ,שבתערובת מין במינו שלא נשפכה ויש ספק אם יש ששים, א להלכה"פסק את דברי הרשב – מחבר

 
 טעם כעיקר –דין תערובת של מין בשאינו מינו 

 
לאו ? זהו למעוטי מאי. הבא מכלל איסור התרזהו : והתניא, ומי ילפינן מינה"... (.א בפסיקה של מנין שיש ביטול בששים"הגמרא מופיעה לעיל בסתחילת ) –גמרא 

גלי רחמנא ? וליגמר מיניה. קא משמע לן דהכא שרי, אלא לטעם כעיקר שבקדשים אסור לא נצרכה: רבא אמר...(שלא מתבטלים! )למעוטי שאר איסורים
? ליגמר מהאי, ומאי חזית דגמרת מהאיך. ואם כשרה תאכל כחמור שבה, תיפסל, שאם פסלה, להיות כמותה' כל אשר יגע בבשרה יקדש': גבי חטאת
חולין ". )דמדאורייתא ברובא בטיל, לחומרא קא גמרינן, אטו אנו לקולא קא גמרינן? ראי הכי למאה וששים נמי לא ליגמ. ומחדוש לא גמרינן, חדוש הוא

 .(צט-:צח
ז "ע". )אין לוקין עליואסור וטעמו ולא ממשו , וזהו כזית בכדי אכילת פרס, לוקין עליואסור וכל שטעמו וממשו : יוחנן' אמר ראבהו ' אמר ר" –גמרא 

 :(סז
ג "אע, אי חדוש הוא, דחדוש הוא, מבשר בחלב מאי טעמא לא גמרינן, דאי סלקא דעתך דרבנן, ו בעלמא דאורייתאטעמו ולא ממש: אמר אביי" – גמרא

חולין ". )ה צריך שיתן טעם כי צריך דרך בישול"ח זה חדוש ואפ"כלומר בב.( חולין קח". )דרך בשול אסרה תורה: אמר ליה רבא? דליכא נותן טעם נמי
 .(קח

 
 ?מדוע. ובחולין מדרבנןבקדשים מדאורייתא  עם כעיקרט – ן"ן ור"רמב, י"רש

ולכן טעם כעיקר בחולין אינו , כי מהתורה בטל ברוב רגיל, שרק בקדשים זה דאורייתא, משמע מרבא שהאיסור הוא רק מדרבנן. צט בחולין .1
 .אלא מדרבנן

 .התורהח זה מ"וכתב שרק בב, שדחה שם את דברי אביי, גם משמע מרבא שזה מדרבנן. בחולין קח .2
 .ומדובר שם אפילו במין בשאינו מינו, כי זה מדרבנן, מש אין לוקין עליושאמר שטעם ואין בו מ: ז סז"יוחנן בע' כך משמע מדברי ר .3

זה רק אסמכתא בעלמא כי זה שני כתובים , ע"ם לר"בנזיר לרבנן ומגעולי עכו" משרת ענבים"שלומדים טעם כעיקר מ: מה שכתוב בפסחים מג .4
וכן  .מלמד להתר המצטרף לאיסור כדי להשלים לכזית, "משרת"ו, ם זה חדוש ולא לומדים מחדוש"וכן געולי עכו, ולא מלמדיםהבאים כאחד 

 .בשר בחלב ששם טעם כעיקר מדאורייתא זה חדוש ולא למדים מזה
 ?מדוע. כאילו היה איסורנהפך כולו , שכיון שנתן האיסור טעם בהתר, טעם כעיקר אסור מדאורייתא – 3א"רשב, ג"בה, ד"ראב, ת"ר

 .ובאמת גם בחולין טעם כעיקר מהתורה, ולא דובר על חולין, דובר רק על קדשים ששם טעם כעיקר מהתורה. צט-:בסוגיה בדף צח .1

אך באמת טעם כעיקר , שאין ללמוד זאת מדין בשר בחלב, זה רק דיחוי בעלמא, מה שדחה רבא דברי אביי שטעמו ולא ממשו זה לא מהתורה .2
 .שאר איסורים הוא מהתורהגם ב

ואפילו הכי אסור מדרבנן עד , ששם מדאורייתא בטל ברוב רגיל, יוחנן שטעמו ולא ממשו אין לוקים עליו הכוונה במין במינו בלבד' מה שאמר ר .3
במינו נאסר עד כמו מין הכוונה שבמין , פ שבמין במינו אין טעם כלל"ואע .וטעמו וממשו זה איסור בעין וניכר. ששים כפי שבארנו לעיל בדבריו

 .שנתן טעם בשאינו מינו שזה ששים
שנחשב שלא , יוחנן שהכונה באמת למין בשאינו מינו אך לא לוקה כאשר כזית יותר משיעור אכילת פרס' רבנו חיים פרש אחרת את דברי ר

 .ואז זה נחשב כאילו אכל כזית איסור ממש, ולוקה כשאכל כזית בכדי אכילת פרס, אכל כזית

וכאן בחולין הסוגיה עסקה בקדשים ולכן פסוק זה , והוא מוכיח שטעם כעיקר מהתורה" משרת ענבים"מביאים את הפסוק של : חים מגבפס .4
 .לא הובא

                                            
 .שלא דקדק בלשונו" בית יוסף"וכתב על דבריו ה, י"א סובר כרש"רבנו ירוחם כתב שהרשב 3
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כי גם טעם הוא , שכמו שדין ביטול ברוב הוא מהתורה ,ת"ומבין ר, "אמור רבנן ברובא ואמור רבנן בטעמא: "בזבחים עט כתוב בשם רבא .5
 .מהתורה

שאם יש שם טעמו ולא , דיבר על חלב כליות שנפל לגריסים שזהו מין בשאינו מינו. )אסור מדרבנן, אם אין טעם כלל או שיש טעם ללא ממשות – ם"רמב
( ופחות מזה עובר רק על איסור מדרבנן ולוקה מכת מרדות, כזית בכל שלוש ביצים מהתערובת)ואם יש טעם וממשות ( אסור מדברי סופרים, ממשו

 .אף אם האיסור נמוח ,ם היא כזית בכדי אכילת פרס"לרמב" עיקר"כלומר  .והיינו שאכל כזית בכדי אכילת פרס. תורה ולוקה על זהאסור מה
 :ת בשני דברים"ם חולק על ר"הרמב

 .ם חייב לאכול בשיעור זה"ולרמב, כל זמן שאין ששים, ת אסור מהתורה גם אם לא אכל כזית בכדי אכילת פרס"לר .א
ע בטור "וע, הטור מביא קצת פוסקים שצריך כזית בשיעור ארבע ביצים), שלוש ביציםכזית איסור בכמות להתחייב צריך לאכול ם כדי "לרמב .ב

 .ת מספיק כזית סתם"ולר( ל"ואכמ, תריב ובבית יוסף שם' ח ס"או
 :י"ם יכול להסתדר עם שיטת רש"הרמב

אסור מהתורה יוחנן ש' אבל אם האיסור ניכר בממשותו מודה רבא לר, של איסור זה רק כשאין ממשו, י"דברי רבא שטעם כעיקר מדרבנן לשיטת רש
 .וזה כשיש שם כזית בכדי אכילת פרס, לוקה על זהו

, יוחנן שכשאין ממשות' י הוכיח מר"שרש, יוחנן כלל' י ראיה מר"הרי לפי זה אין לרש, י"ם יסתדר כרש"איך הבית יוסף אמר שרמב, ח הקשה כאן"הב
 !זהו ממשו ולוקה, גם אם נמחה גוף האיסור, ם אם יש כזית בכדי אכילת פרס"ואילו לרמב! אין לוקין עליו, זית בכדי אכילת פרסגם אם יש כ

שטעמו ולא ממשו שלא , יוחנן' בבאור דברי ר, ת"וכר, שבחולין טעם כעיקר דרבנן, י"כרש, ת בחדא"י בחדא וכר"ם סובר כרש"שהרמב, ח"ובאר הב
 .לא לוקים על זה והוי מדרבנן, ג שנימוח גוף האיסור"שאע, נו כשאין כזית בכדי אכילת פרסהיי, לוקים עליו

אלא שחידש ? וחצי שיעור אסור מהתורה, והרי זה חצי שיעור, עובר מדרבנן, שכתב שאם יאכל פחות מכזית בכדי אכילת פרס, ם"אך קשה על הרמב
 .שאין דין חצי שיעור בתערובת אלא רק באיסור עצמו (קד' ס" )חוות דעת"וכן מובא ב, .(פסחים מד)א "מהרש

 
  ן"ר

ואם אכל כזית בכדי אכילת , בכל מקרה אסור מדאורייתאש ונתן טעם מין בשאינו מינויוחנן דיבר כשהתערב גופו של האיסור ' ר – בית יוסף .1
 .ר לא נתן טעם משערים אותו בששיםואם גוף האיסו .יוחנן' חייב מלקות כפי שבאר ראף פרס 

 .י מדרבנן"ת אסור מהתורה ולרש"ולר, יוחנן כלל' בזה לא עסק ר, ואם התערב טעמו ולא ממשו
ן דבריו אינם "ולר, יוחנן' ת האריך לחלוק עליו בבאור שיטת ר"יוחנן ור' י מוכיח שיטתו מדברי ר"הרי רש, "בית יוסף"והקשה על כך ה

 !ושייכים כלל למחלוקת ז
כמו טיפת יין  או שהתערב גוף האיסור ונמחה שהגדיר את טעם כעיקר כשלא התערב גוף האיסור, א"פ הרשב"ן ע"ורצה להסביר שיטת הר

דינו כאילו לא התערב גוף האיסור " טעמו ולא ממשו"היינו , תערב גופו של האיסור ונמחההכ גם כאן כש"וא, בתוך מים או בשר בתוך חלב
 .מ הסיק שלא משמע כן מדבריו"מ. יוחנן' ת בדברי ר"י ור"רשחולקים ולכן  כלל

י לא לוקים על זה "ואז לרש, היינו כשנכנס בהתר רק טעם האיסור ופליטתו" טעמו ולא ממשו"יוחנן ' דברי ר, ן"שלר, תמה על תמיהתו – ח"ב .2
אין זה פרוש , י אכילת פרס אסור מהתורה אך לא לוקהן שכשאין כזית בכד"ומה שכתב הר:. וכן התכוון רבא בסוגיא דחולין צח, כי זה מדרבנן

, שבתחילת דבריו דיבר על גוף האיסור שהתערב ולוקה על זה בכזית בכדי אכילת פרס, אלא מסקנה מתחילת דבריו, יוחנן בסוף דבריו' דברי ר
 .ה קושית הבית יוסףוהוסר .שאם התערב גוף האיסור ואין כזית לא לוקה אך עדיין אסור מהתורה, ן"ומסיק מעצמו הר

 .כ מדרבנן ולא רק בפליטתו"י כתב מפורש שאם נמחה האיסור זה ג"שרש, י"ן בבאורו ברש"אך קשה על הר
 

. ת אסור שספק דאורייתא לחומרא"ולר ,י מותר שספק דרבנן להקל"לרש, אם התערב מין בשאינו מינו ונשפך – ת"י לפרוש ר"מ בין פרוש רש"הנפק
ת אסור כי ספק דאורייתא "ולר, כי ספק דרבנן להקל, י יהיה מותר"לרש, שנתן טעם בהתר בששים, מין בשאינו מינוטל האיסור כשיש ספק אם התבוכן 

 .לחומרא
 

אפילו נודע , נשפך בעניין שלא יכולים לדעת אם היה ששים או לאובין , לא נשפךאם  בין, ת שאם התערב איסור בהתר מין בשאינו מינו"פסק כר – מחבר
י ולהקל "ג כתב בהקדמתו שאין לצרף את שיטת רש"והפמ) .וספק דאורייתא לחומרא, כי טעם כעיקר מדאורייתא, אסורה התערובת, ה רובו התרשהי

 (י"וגם אם היה ספק הלכה כרש, היינו ספק היה ששים ספק לא, מטעם ספק ספיקא
 

 .כי טעם כעיקר דאורייתא, כמו כל מין בשאינו מינו, יםאסור ,נשפךו, ילו אם נפל חלב לבשר עוףאפ, שהדין כךפסק  – ה"תורת חטאת בשם או
 !?ומדוע שיהיה כאן ספק דאורייתא, שהרי בשר עוף בחלב איסורו מדרבנן, ך"ז והש"על דבריו הקשו הט

, העלותם יחד לשולחן אחדלא לאכול גבינה אחריו ולא ל, פ שאיסורו מדרבנן בלבד"אע, מו שראינו שהחמירו בעוף בחלבכש, תרץ את קושייתו – ז"ט
 .כ גם כאן בספק אם יש ששים או לא יש להחמיר כמו בבשר בהמה"א', וכד

ד שבשר עוף בחלב הוא "פז ס' ל בס"דקי ,ך להלכה לדידן"אבל מסיק הש, לשיטתו שבשר עוף בחלב זה גם דאורייתאהולך ה "הסיק שאו – ך"ש
ח ודלא "פ הפר"וכ, "אמונת ישראל"ש בשם "פ הפת"וכ .ש להקל אם נודע שהיה רוב התרי, נשפךשכ כאן בערבוב בשר עוף בחלב "א, ש"מדרבנן ע

 .ז"כט
 

 דין תערובת של מין במינו ובשאינו מינו
 

 יהודה שמין במינו לא' בדעת ר)סלק את מינו כמי שאינו , דבר אחרוכל מין במינו ו, הוי מין במינו ודבר אחר, אפילו לא קדם וסילקו: רבא אמר" – גמרא
 :(חולין ק". )ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו, (בטל
זה כאילו התערב במין במינו רגיל ומינו , בעניין שלא יכולים לדעת אם היה ששים או לא אם התערב מין במינו ובשאינו מינו ונשפך – פ הטור"ע א"רשב

כי משמע , הבית יוסף ה על דבריוקשוה .מינו רבה עליו ומבטלואילו אינו ושאינו כרואים את מינו , י שמין במינו לא בטל"ולרש. היה רוב והתבטל
שם מדובר שיודעים אנו , ד מין במינו לא בטל שרואים את מינו כאילו אינו"ועוד מה שהשוה למ! והרי זה ספק ויש לתלות לחומרא, שתמיד תולים להקל

 !בודאי שאינו מינו רבה עליו ואין ספק כלל
 ,אלא רואים את שאינו מינו כאילו אינו, יגרום למינו לא לבטלו "שאינו מינו"ולא נאמר ש, שידוע שמינו הוא הרובמדובר  – א לפי הבית יוסף"רשב

וכן משמע מפורש . ל שמין במינו לא בטל"קמ, יגרום לבטל את מינו "שאינו מינו"שלא נחשוב ש, י להיפך"וכן הדין גם לרש. ומינו מבטלו מהתורה
 .כאשר ידוע שרבה ההתר שהוא מינו עליו, בקרה כזהא שכתב שנוטים להקל מ"ברשב

 
 .רואים את שאינו מינו כאילו הוא מינו ומבטלו, ונודע שהיה מינו הרוב, שאם נשפכה התערובת ,א וכהסברו בבית יוסף"פסק את דברי הרשב – מחבר

כי אחרת יש כאן ספק , צריך שנדע מפורשות שמינו רבה עליווכן , עד שיוודע שיש ששים, היה נשאר עדיין איסור מדרבנן, אם לא נשפכה התערובת – ז"ט
 .דאורייתא וצריך להחמיר

, כ הצטרף גם מינו"אבל אם התערב בשאינו מינו ולא היה ששים ואח, מה שמדובר כאן זה רק כשהתערב האיסור במינו ובשאינו מינו יחדיו – ז"ח וט"ב
 [שמין במינו ברוב רגיל ובשאינו מינו בששים, וספת לעניין מינו ואינו מינו היא בדבר יבש ביבשמ נ"נפק. ]כי כבר נעשה נבלה קודם לכן, נשאר באיסורו

 
ויש כאן ספק , מפני שעדיין מקבל טעם איסור, מתבטל" שאינו מינו"וכתב שזה שמינו ואינו מינו מעורבבים זה לא אומר ש א"חלק על הרשב – ל"מהרש

שרואים את מינו כאילו אינו ושאינו מינו יהודה המחמיר במין במינו ' לר רק וכוונת הגמרא היא. להחמיר ויש, אם התבטל בששים או לא, איסור תורה
כי הוא , "ו מינושאינ"א להתעלם מ"אבל א, "שאינו מינו"אלא רק חומרא וכאן נקל שיתבטל הטעם ב, כי במין במינו אין איסור מצד נותן טעם, נשאר

 ".שאינו מינו"אך לא ה ,יהיה מותר" מינו"רק הבנידון דידן ולכן , ך"וכדבריו הסכים הש, וריתאויש כאן ספק דא, מעביר ומקבל טעם
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שאז הנבלה , ויש ברוטב ששים נגד הנבלה, בשר שחוטה ורוטב, ששם בגמרא מדובר בבשר נבלה, א"חולקים על דבריו ומקיימים דברי הרשב – ח"בז ו"ט

מהתורה התבטל האיסור ואינו נותן , מכיוון שיש כאן גם מין במינו, ה כאן"כ ה"וא, יהודה' לדעת רמתבטלת ולא נותנת טעם בשחוטה אפילו במשהו 
 .ולכן כל התערובת תהיה מותרת, ולקולאהוי ספק דרבנן , ומכיוון שיש ספק האם היה ששים או לא, טעם כלל בשאינו מינו

 
 והשאר: "א"ודייק זאת מלשון הרשב, אסור באכילה – ך"ש. מותר באכילה – ז"טח ו"ב ?יהיה מותר באכילה או אסור באכילה" שאינו מינו"האם ה

צריך להסיר טוב , ואם מדובר בבשר, ך"שאין להקל נגד הש ס"ש בשם החת"ומכאן הסיק הפת". מינו"השאר הכוונה שאר ה, "מינו רבה עליו ומבטלו
 .שנשארים באיסורם והם בעין, והלחלוחית ממנואת הרוטב 

 
 פתחי תשובה

ח זה רק אם "ח שאיסור בב"מצרפים כאן את דעת הפר, ולדעת השואל כן היה, א לעמוד אם היה ששים בחלב או לא"תיכת בשר שנפלה ליורה של חלב וסילקו ואבד הבשר ואח .1
ואם אין מותר , ת קפילא מסיח לפי תומוי טעימ"להתיר ע הזויש לפי , קטנה ומן הסתם יש ששים וכן שאומר שהחתיכה היתה, התבשל כשעור מאכל בן דרוסאי שלא היה כאן

 .אין עניין להחמיר בהנאה, וגם מי שמחמיר לא לאכול את זה. אפילו לישראל
אין בהם דין טעם , כגון חלב טמא, משמע שבאיסורי לאוין שאין בהם מלקות, ם שיש בהם מלקות"מכיון שטעם כעיקר מדאורייתא נלמד ממשרת וגעולי עכו – נודע ביהודה .2

 .כעיקר

שכאן לכאורה מחמירים בשאר , א"ר הרב זכריה טובי שליט"והסביר לי מו. זה דוקא אם קיבל החלב ממשות של בשר ולא טעם מהקדרה, ח שטעם כעיקר מדאורייתא"בב .3
או הבשר או , שכאשר דבר אחד בעיןוהכריע , ג בהקדמה כבר הסתפק בזה"וכן הפמ. ומי אמר שטעם יצור איסור מהתורה, כי דרך בישול אסרה תורה, ח"איסורים יותר מבב

 .ח מדאורייתא"יווצר כאן איסור בב, החלב

ואין כאן חובה , כי דם שבושל אסור מדרבנן, מותר המאכל שבקדרה, אלא שיש ספק אם יש ששים, ם ששמו דם בקדרה שיש בה רוב רגיל ודאי נגדו"קטן או עכו – אמונת ישראל .4
 .צ להטעים תערובת זו לגוי"א, ג שלדידן שלא סומכים על קפילא"וכתב הפמ. והורה להתיר זאת להלכה ולא למעשה .על האדם להיות נביא ולנחש כמה דם נכנס

 

 'ה-'ד פיםסעי
 

כי הוינן בה בי : אמר רב אשי. אוסר, ואי נפל לקדרה אחרת, וכחל עצמו אסור: יצחק בריה דרב משרשיא' אמר ר...כחל בששים וכחל מן המנין" – גמרא
!". ?מנא ידעינן, דאי במה דנפק מיניה, פשיטא דבדידיה משערינן? בדידיה משערינן או במה דנפק מיניה משערינן, כי משערינן: איבעיא לן, רב הונא

 :(חולין צז)
 

 ?האם זה דוקא בכחל או בשאר דברים
 .ם במה שפלטאבל במה שדומה לו כגון לב או כבד משערי, דוקא בכחל משערים בכולו שעשאוהו כנבלה – ארחות חיים

אם האיסור לפנינו ונזרק החוצה , כלומר. ואפילו באיסורי חכמים צריך לשער בכולו, בכולם משערים בכולו ולא רק בכחל – ספר התרומה, א"רשב
 .ולא סומכים על אומדן, כי לא ידוע כמה איסור נפלט ממנו, משערים בששים נגד כולו, מהתערובת

 ?מה הדין בכלים או בכפות
או כף של עץ שבלועה , אבל בקדרה של מתכת שבלועה מאיסור, כגון קדרת חרס או כחל, צריך לשער בכולו רק בדבר שלא חוזר להכשרו – ד"ראב

 .אין משערים בכולן אלא אומדים אומד יפה כמה יצא ממנו, מאיסור
וכן אם בישל בשר בקדרה חלבית , תחב כף של איסור להתר ולכן אם בישל בקדרת איסור בת יומה או, ל"אין חלוק בין כל הנ – ן וטור"ר, א"רשב, ן"רמב

ר פרץ החמיר "הר. )וכנגד כל מה שנתחב מהכף לא שנא של חרס או של עץ או של מתכת 4צריך ששים נגד כל הקדרה, בת יומה או תחב כף בשרית לחלב
 (א שלא נפסק להלכה כדעתו"צד ס' ועיין עוד בזה בס, כי חם במקצתו חם בכולו, בכף נגד כולה וגם מה שחוץ למאכל

 
 (צט' ועיין בזה לקמן בס, כי רק לחומרא אומרים כך ולא לקולא, לא מצטרפת כל הקדרה לבטל את האיסור, אם בישל איסור בקדרה התר)
 

י "שבלעו איסור עאבל כלי או כף , כי האש מעבירה טעם בכל הכף או הקדרה, י בישול באש"כל זה כאשר הכלי בלע איסור ע – ה"דרכי משה בשם או
 .כי אין כח במלח לתת טעם בכך הכף או הקדרה, ק בכדי קליפהרישער בששים , מליחה

 
 הלכה
כי לא ידוע כמה טעם , צריך ששים בהתר נגד כולו, שהתבשל עם התר ומכירו וזרקו( 5בין מדאורייתא ובין מדרבנן –ך "ש)א שאיסור "פסק כרשב –מחבר 

צריך ששים נגד , ואם תחב כף איסור למאכל התר, (כ אין והכל אסור"ובד)צריך ששים נגד כל הקדרה , איסור בת יומהוכן אם בישל בקדרת , יצא ממנו
 .א את דעת רבנו פרץ שצריך ששים נגד כל הכף אפילו מה שבחוץ"והביא כי. של עץ או של מתכת, בין של חרס, כל כמות הכף שנתחבה

 א"רמ
ע "וע. י האור"ונגד הכל משערים רק כשהכלי או הכף בלעו איסור ע, שים בכדי קליפה ולא נגד הכלי מליחה משערים בש"ה שע"פסק את האו .1

 .ה"צא ס' בזה בס
אך בכבישה צריך , כי ערוי מבליע בכדי קליפה, ששים כדי קליפה – ך"ש. צריך לשער נגד כל הכף – ז"ט: י ערוי"הדין כשהכף בלעה איסור ע

 (א"קה ס' ע בס"וע) .נגד כולו
 .שלא צריך ששים נגד כל הכף אלא רק נגד הכף שנתחבה במאכל, א שלא כרבנו פרץ"צד ס' ק כמו בספס .2

וכך , צריך לתת מים בתבשיל כדי שיקפא החלב, ולכן כשנפל חלב לתבשיל, צריך להסירו משם, גם אם התבטל בששים, כל איסור שנפל להתר .3
 .הוי כאילו מכירו וחייב להוציאו, ניתן להסירושבכל מקרה ש, יצוף על פני המים ונוכל להוציא אותו משם

 ?האם מועיל להוציא את האיסור או את החלב מהבשר כשאין ששים כדי למנוע עשיית נבלה
 .התערובת מותרת לאחר ההוצאה, בדיעבד אם הוציאו בצורה כזו – ח"ב, ה בשם המרדכי"או
ש "כ, שאם כשנתחבה כף צריך ששים, ואין להקל בזה, החלב או את האיסור ולא יעזור להוציא את, הכל נעשה נבלהו, אסור בשום אופן – ז"ט

 .שהרי כבר נתן טעם ולא יעזור להוציאו החוצה, ועוד! כשנתחב חלב לבשר או איסור ממש
קב ' סואין זה דומה לכלי שהתערב בין כלים ב, ג עצמו כתב שאין להקל בחלב"אבל הפמ, י צינון"פ הקל כשהמאכל מתקלקל ע"הכו – ג"פמ

 .כי שם הכלי לא ניכר ויש להקל, ג"ס

אך אם נפל לקדרה הראשונה פעמיים מספיק ששים , צריך שוב לבטלו בששים, כ לקדרה אחרת"איסור שנפל להתר והתבטל בששים ונפל אח .4
ואמר לי . א פעם אחת"שהמחבר פסק שצריך פעמיים ששים והרמ, צד לגבי תחיבת כף חלבית למאכל בשרי פעמיים' ועיין לעיל בס. 6פעם אחת

כאילו , וכאשר תוחב שוב, איסור רח לאחר התחיבה הראשונה נוצ"שרק בב, א"שכאן גם המחבר יודה לרמ, א"ר הרב זכריה טובי שליט"מו
תוחב את אותו אלא , שלא נוצר איסור חדשאבל כאן , צד' ז שם בס"תוחב נבלה חדשה ולכן צריך פעמיים ששים ולא יותר כפי שכתב הט

 .נכנס רק טעם אחד המתבטל בששים, פעמיים וראיסה
כי האיסור , א שתהיה בקדרה אלא מינו"שא, אין טעם לגזרה זו, אך בנידון דידן, כ גוזרים מין במינו אטו שאינו מינו וצריך ששים"בד – א"גר

לפי . מה פעמים מספיק פעם אחת ששיםכאם ולתוחב ולכן גם , כלומר הכל מין במינו מבחינת האיסור, חוזר לאיסור ויוצא שוב, נבלע בהתר
נ בדבר הבלוע שהיא "ואין צורך להידחק ולומר שבכף אין חנ, יק פעם אחת ששים בתחיבת כףפסא מדוע מ"על הרמ ך"זה מיושבת קושית הש

 .ששים א יודה שאם נפל שוב שצריך פעמיים"גם הרמ( ולא כף)אבל כשחתיכת בשר נופלת ממש לחלב  .כפי שדחק לומר שם, כלי שני
 

                                            
 .כ אפשר בששים נגד הקליפה"ג, י ערוי"וכן אם בלע ע .כ המאכל אסור"לכן בד. כ רחבה גדול ונחושתה דק"אא, א שיהיה ששים במאכל נגד הקדרה"שא', ק א"סך "צג בש' ע בס"וע 4
 .והוכחה לכך מכחל שהוא אסור מדרבנן בגלל חלב שחוטה 5
 .משמע שלאותה קדרה מספיק ששים פעם אחת, "ואי נפל לקדרה אחרת: "מדוקדק בלשון הגמרא 6
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 הדין כאשר ידוע כמה איסור בלעה הקדרה או הכף
שהרי יודעים כמה , צריך ששים רק נגד הכזית חלב שנבלע בכף, כ תחב אותה בבשר"אם ניער בכף חדשה כזית חלב ואח – טור לפי הבית יוסף, א"רשב

משערים בכל מה , גם אם יודעים כמה בלעה, שנה ובת יומהאבל כף י, וכן הדין בכף ישנה שלא בת יומה, ולא נגד כל הכף שנתחבה בבשר, חלב פלטה
 .כי הבלוע נעשה נבלה בכל הכף, שנתחב ממנה

 .נ בדבר הבלוע"כי אין חנ, משערים נגד מה שנבלע, בין בכף ישנה ובין בכף חדשה אם יודעים כמה בלעה – טור לפי הדרכי משה, מרדכי, ן"ר, ן"רמב
 

וניערו בה כזית חלב ותחבוה ( ע"שבלועה מחלב ובשר לאחר מעל)סור בלעה כגון בכף חדשה או שאינה בת יומה א שאם ידוע כמה אי"פסק כרשב – מחבר
ז "לקמן נחלקו בזה הט. )כי אין גוף הכף נעשה נבלה, צריך ששים רק נגד האיסור, ואפילו אם ניערו איסור, צריך ששים רק נגד הזית, בקדרה של בשר

א את דעת "והביא כי. 7כי לא ידוע כמה בלוע בה וכל מה שבלוע בה נעשה נבלה, ישנה ובת יומה צריך לשער בכולהאבל בכף ( ך בשיטת המרדכי"והש
 .ישער תמיד רק נגד מה שבלעה באחרונה, גם בכף ישנה בת יומהולכן  ,נ בדבר הבלוע"ן שתמיד אין חנ"הרמב

 
 א"רמ

ה שטיפת חלב שנפלה "צב ס' וזה כמו בס. ף ישנה ובת יומה יש לשער בכולהולכן בכ, נ בבלוע"שיש חנ( א"רשב)פסק להלכה כסברה הראשונה  .1
אחרת יאסר כי אין , החלק הריקן נעשה נבלה וצריך להמתין עד שתצטנן כדי להוציא את התבשיל, על החלק הריקן שבקדרה מלאה בשר

 .ששים נגד כל החלק הריקן שבקדרה
שכוונתו  ג"והסביר הפמ. כתב שאינו מבין דבריו כלל הכסף' קך בנ"והש. שיש התר וכתב ששם מדובר, ז הקשה על ההוכחה מטיפת חלב"הט

, פ שמעיקר הדין מותר לשפוך מצד שני של הקדרה ולא צריך להמתין עד שתצטנן"אע, למנהג שנוהגים שלא לשפוך את התערובת במצב כזה
 .נ בבלוע"יש חנכ אין ראיה לכאן ש"א. ש"ע, וכך נוהגים למעשה בהפסד מרובה או בערב שבת

, שבכלי חרס שלא יוצא מידי דופנותיו לעולם, שלא מחלקים בין כף חדשה לישנה אלא בין כלי חרס לכלי מתכת, הביא את סברת המרדכי .2
 .וכתב שיש להחמיר .נעשה נבלה ובשאר כלים ישער רק נגד מה שבלע ולא נגד הכל כי אפשר להוציא את האיסור בהגעלה

 :מצאנו שני פרושיםלוקתו עם המחבר ומחהמרדכי  שיטתבבאור 
, אם הוא ישן ובן יומו משערים בכולו, כלומר בכל הכלים בין של חרס בין של מתכת, דברי המרדכי נסובים על כלים חדשים – ז"א וט"רמ. א

החרס כל  לשער כנגד ובכלי חרס יש להחמיר, כי ניתן להוציא את האיסור ואם מדובר בכלי חדש אז בכלי מתכת ישער כנגד מה שבלע בלבד
 .וטוב לחוש לחומרא, שגוף החרס נעשה נבלה, בעצמו

אך בכלים ישנים יש , אין גוף הכלי נעשה נבלה, ז"כי בניגוד לט, בין של חרס ובין של מתכת, בכלי חדש תמיד משערים נגד הבלוע – ך"ש. ב
כי , יעלה על הדעת שיגיד המרדכי בכלי חרס חדש לשער נגד כולושלא , והסביר .ובכלי חרס נגד כולו, בכלי מתכת נגד מה שבלע בלבד: חילוק

 .והבלוע בו יהיה נבלה בכלי ישן, אלא רק הבלוע בו, אין גוף החרס נעשה נבלה
 

 (ג"פ באורי הפמ"ע) הלכה למעשה
א "חלב יש להחמיר תמיד כפי שכתב הרמבבשר ב. ולכן ישער רק נגד מה שבלע ולא נגד כולו, נ כלל בדבר הבלוע"בשאר איסורים יש להקל שאין חנ – ז"ט

 .צריך ששים נגד כולו בכל כלי שהואבכלי חרס חדש או ישן לכן  ,נ בדבר הבלוע"שיש חנ
ולבסוף כתב שבשאר איסורים אין . כ גם גוף החרס נעשה נבלה"וא, כמרדכי שהרי בהתחלת דבריו כתב שכלי חרס חדש נעשה נבלה, ויש לעיין בדבריו

 ...נעשה גוף החרס נבלה כ לא"נ כלל וא"חנ
לשער נקל , ואם יש הפסד קצת. וצריך ששים נגד כולו ,נ בדבר הבלוע"שיש חנ א"מבכלי ישן צריך להחמיר בין של חרס ובין של מתכת כפסק הר – ך"ש
 ,לוע גם בבשר בחלב ולא נגד כולונקל לשער נגד הב, ובהפסד מרובה. ונצטרך לשער נגד כולו ,אך בבשר בחלב יהיה אסור, בשאר איסורים ,נגד מה שבלעכ

 .שיש תמיד להחמיר בו לשער נגד כולו גם בהפסד מרובה, בן יומוחוץ מכלי חרס ישן 
 

 'סעיף ו
 

לא אמינא לך לא תזלזל : אמר ליה אבוה. סבר מר בר רב אשי לשעוריה בתלתין פלגי זיתא, ההוא פלגא דזיתא דתרבא דנפל בדיקולא דבישרא" – גמרא
זלזל בביטולו ורצה , שמשום שלא היה ששים נגד חצי הזית, י"ופרש רש.( חולין צח". )יוחנן חצי שיעור אסור מהתורה' הא אמר ר, ועוד !נןבשיעורי דרב

 .מה גם שכאן זה איסור תורה, ואמר לו שאפילו באיסורי חכמים אסור לזלזל, להסתפק בשלושים
 .לכן צריך לשער בששים חצאי זיתים – טור

 .את הגמרא והטור להלכהפסק  – מחבר
 .חצי שיעור אסור גם באיסורי דרבנן –ג "ז ופמ"ט. חצי שיעור אסור רק באיסורי תורה – ך"ש: הדין בחצי שיעור באיסורי דרבנן

 

 ('ו-ו' פו סעיפים ה' פ ס"ע) 'סעיף ז
 

כי מיא דביעי : והא אמרי אינשי, למימרא דיהבה טעמא :אמר ליה רב אידי בר אבין לאביי...ביצה בששים ואין ביצה מן המנין: אמר רב נחמן" – גמרא
 .בביצת אפרוח הבשר נותן טעם, כלומר.( צח-:חולין צז". )לא, (בלא אפרוח)אבל טמאה , ל בכא במאי עסקינן בביצת אפרוח"א? בעלמא

 .שנחשב כאילו יש בה אפרוח, ה אם נמצא בה קצת דם"ה –ן "ש ור"רא, תוספות, א"רשב
 

 ?בביצה קלופה או אפילו שאינה קלופה אהאם מדובר דווק
אוסרת רק בלי או טרפה או נבלה ביצת עוף טמא ( הוכיח זאת מירושלמי. )ש בלא קליפה"וכ, ביצת אפרוח ושיש בה דם אוסרות גם אם קליפה – א"רשב

 .קליפה
 .אוסרת בלי קליפהבין בביצת אפרוח ובין בטמאה רק  – ן"ם ורמב"רמב
 .בין בטמאה ובין באפרוח ובין בדם אוסרת בין אם יש לה קליפה ובין אם אין לה קליפה – ימרדכ, ספר התרומה, ג"סמ

 
 .ביצת עוף טמא לא אוסרת כלל ולא צריכה שיעור – ף"רי, ן"ר, תוספות, ש"רא

 
 ?בכמה צריך לבטל

 ?מדוע. צריך לבטל בששים ואחד – טור
קלופה צריכה רק ( שאין להן דין בריה)ולכן ביצת עוף טמא או טרפה , בשיעורה עשו בה הכר והוסיפו, מכיון שהיא בריה בפני עצמה – ם"רמב .א

 .ששים
פ שבאנו לבטל רק את "שאע, ותרץ הבית יוסף תמיהתו? ולא את הביצה עצמה, לבטל את פליטת הביצהריך הרי צ, א תמה על דבריו"הרשב

 .כי בריה אפילו באלף לא בטלה, בעצמה בששיםמ צריך הכר כדי שנדע שהיא משונה ולא נבוא לבטל אותה "מ, טעם הביצה
ולכן , וכשמבטל ביצה לא משגיח עליה לראות אם היא קטנה או גדולה, יש ביצים גדולות וקטנות – טור, ה"או, ן"ר, ש"רא, א"רשב, ן"רמב .ב

 .61-החמירו לבטל ב
 :ן"ם לרמב"מ בין הרמב"נפק

 .כאן את גזרת הביטול של הביציםאין כי , ן מספיק ששים"אך לרמב, הכר משום 61-ם תמיד צריך ב"לרמב, אם הביצה בושלה עם תבשיל .1

                                            
 .ובהלכה מדובר כשלא יודע מכמה בלועה, לה ונתחבה לקדרת חלב ושצריך לשער בשני כזיתיםע בלעה כזית בשר ונעשתה נב"ך שאם ידוע למשל שבלעה כזית חלב ובתוך מעל"כתב הש 7



 8 

 .שמא יבטל בביצים קטנות, 61ן נצריך "אך לרמב, כי טרפה אינה בריה, ם מספיק ששים"לרמב, כשנטרפה הביצה האסורה עם ביצים אחרות .2
, שכל זה מהתורה, י"ותרץ הב? בש ביבש שחד בתרי בטלהרי יש כאן דין י, הרי אם זה בלא בישול, אלו שבטלה בששים ם"ע על דברי רמב"וצ

 .שוב אין עליהם תורת יבש וצריך ששים כנגדן, שמכיוון שהביצים נשברו בקערה, ועוד תרץ. ם מדרבנן צריך ששים"אך לרמב
 

יל המתבשל עמה עד ששים וכן אוסרת כל התבש. צריך ששים ואחת לבטל פליטתה, ביצה שיש בה אפרוח או טיפת דם שהתבשלה עם אחרות – מחבר
ובטמאה ובטרפה אוסרת רק בלי , א"רשבירושלמי וככ, אלא שבאפרוח אוסרת גם אם קליפתה, בין בטרפה ובין באפרוח, בין בטמאה( ן"כטעם רמב)

 .קליפה
 א"רמ

 .ש קליפת ההתר"וכ, וקליפת האיסור מצטרפת עם ההתר לבטל את האיסור, ביצה נקובה דינה כקלופה .א
וכשיש הפסד , וכן יש לנהוג במקום שאין הפסד מרובה, אפילו עם קליפה 61שיש להחמיר בכל הביצים להצריך , פר התרומהג וס"פסק כסמ .ב

 .יש לסמוך על המקלים, מרובה
 .כשיש בה אפרוח, כבריה בפני עצמהכי חשובה , לא בטלהבכל מקרה עצמה הביצה ו – א"ך וגר"ש

 

 ('צ' ע לעיל בס"וע) 'סעיף ח
 

, וכן חוץ מטבל. חוץ מחמץ בפסח ויין נסך שאוסרים במשהו, בין של תורה ובין של דבריהם מתבטלים בששים, ושאר איסורים, 59-תבטל בכחל מ – טור
את החלב לבטל  ןהמנייוכחל מן  59ולכן צריך נגד הכחל , נ בדרבנן"אין חנ, ע לעיל שלפי שיטת הטור"וע. )שבטלים במאה ומאתים 8ערלה ותרומה

 (יש החלב ששים ואז, שבכחל
 .59-דרבנן באיסורי ו ,איסורי תורה מתבטלים בששים – ם"רמב

 
 .59-בפסק כטור שכחל מתבטל  – מחבר

 א"רמ
, חוץ מיין נסך וחמץ בפסח שאוסרים במשהו במין במינו, כל איסורים הנוהגים בזמן הזה בין של תורה ובין של דבריהם מתבטלים בששים .1

 (א"גר. )ששים חוץ מחמץ בפסח שאוסר במשהו תמידכ ב"אבל בשאינו מינו אוסרים ג
לכן מלח ותבלין . אפילו באלף לא בטל כל זמן שמרגישים את טעמו, אבל איסור הנותן טעם בקדרה, כל זה כשהאיסור לא נותן טעם בקדרה .2

לא בטלים בששים ואפילו ( וכן של ערלה, שמהתורה אפילו באלף לא בטל, ם האסור מדרבנן"כגון תבלין של עכו)שאסורים מחמת עצמם 
 .בטל בששים, אבל אם נפלט המלח לדבר ששווה בטעמו. נותנים טעם אפילו באלף, "עבידי לטעמא"שמכיוון ש, ך"והסביר הש. באיסורי דרבנן

 שיש המשערים בכל הראוי ליתן טעם א כתב"ורעק .כ מתבטלים בששים"ג, אך בלועים מאיסור, שמלח ותבלין המותרים, ך"וכן כתב הש
 ".שאינו מינו"כנגדו ב

וראייתו מאיסור מעמיד שלא בטל , שאיסורו עכשיו מדרבנן ה"ך בשם או"כתב הש, איסור הנותן טעם מעבר לששים שלא בטל אפילו באלף
 .ג אסור מהתורה"שגם בכה ן"א הביא דעת הר"אך רעק, כי טעם קלוש לא אסרה תורה, ועוד, 9מדרבנן

 (פ תוספות"ע) .בטל, כמו קורט אחד של מלח או תבלין שנפל ליורה גדולה, נותן טעםלכן איפה שידוע בברור שלא  – ך"ש
 .ם במסיח לפי תומו או לנחתום אפילו כשלא מסיח לפי תומו"יאכילנו לעכו, אם לא ידוע אם נתן טעם או לא – ך"ש

בשומן של בשר שנפל לחלב שאינו אסור מצד  כ"משא)? הרי הוא עשוי לטעם, איך שומן של איסור שנפל למאכל בטל בששים, ז"הקשה כאן הט
 (לא יווצר איסור, אלא מצד תערובת ומובן מדוע אם יש ששים נגד הבשר, עצמו

כ "אך אח. כ ומרגיש טעם ואז אסור עד אלף"כ טועם אח"אא, ואם יש ששים סומכים על זה שאין טעם ומקלים, נ"שאה, ז"וחידש כאן הט
ומסתמא נותנים טעם אפילו ביותר  ,"עבידי לטעמא"יש את הסברא של , א"או תבלין כפי שהביא הרמ שרק בדבר חריף כגון מלח, תרץ אחרת

 .ך"כ הש"וכ .א רק דוגמאות אלו"ולכן הביא הרמ, כ כמו תבלין ומלח"אינו טעם חזק כ, פ שנותן טעם"שאע, אבל שומן לא, מששים
 

 'סעיף ט
 

 (ג"ב מ"ערלה פ)...". והערלה את הערלה, והכלאים את הערלה, הערלה מעלה את הכלאים" – משנה
שמע מינה איסורים מבטלים זה את . א שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו"א, פטור, הפגול והנותר והטמא שבללן זב בזה ואכלן: ל"אמר רשב" – גמרא

 :(עח-.זבחים עח". )ם זה את זהכך אין איסורים מבטלי, שאין מצוות מבטלות זו את זו כשם, אלעזר' דאמר ר, אלעזר' ופליגא דר...זה
לבטל את  התרשכל אחד מהאיסורים מצטרף עם ה, הכל מותר, זית איסור חלב וזית איסור דם, זיתי התר 59לכן אם יש ו, הלכה כריש לקיש – ש"רא

כי כל , שהכל מותר, התערבו יחד זיתי התר שהתערב בהם זית דם ושתי התערובות 33-ו, זיתי התר שהתערב בהם זית חלב 29-וכן הדין ב. האיסור השני
 .והעיקר שיתבטל טעם האיסור, מבטל התרמה לי ה, ומה לי האיסור מבטל, וטעמם של הדם והחלב שונה, איסור בטל כשאינו יכול לתת טעם בתערובת

 ה"או
 .ר איסור של בשר בחלבשכל אחד מצטרף עם הירק לבטל את השני ולא נוצ, זיתים של ירקות 59-וכזית בשר שנפלו ל ה כזית גבינה"ה .1
 .ל"וכנ, כי כף מועילה לבטל חברתה, 59ויש בקדרה , שנתחבו בקדרה, שתי כפות אחת של גבינה ואחת של בשר או של שני איסורים שונים .2

תערובת זו פטור ולכן מי שאוכל , כל שני מינים רבים על השלישי ומבטלים אותו, שלושה מיני איסורים יבשים שהתערבו זה בזה כזית מכל אחד – טור
 .ממלקות

פגול וטמא שהתערבו ואכל , אלעזר שנותר' ולעומת זאת פסק כר, את זהזה פסק את המשנה להלכה ששני איסורים מצטרפים להתר לבטל  – ם"רמב
 ?ומשמע שאיסורים לא מבטלים זה את זה, מהתערובת חייב מלקות

האם הכוונה שהאיסור , וכאן נחקור מהו ביטול ברוב. להתר המבטל איסור, ה את זהשיש הבדל בין איסורים המבטלים ז ,"שער אפרים"ת "ותרץ בשו
כי האיסור לא מקבל דין של התר , לכן שלושה איסורים לא מתבטלים. וזה שייך רק כשיש התר, או שהאיסור מקבל את דין ההתר, לא נמצא לפנינו יותר

 .דין של התר הם מקבלים, אך כששני איסורים מתבטלים בהתר, ונשאר אסור
שבלח בלח הרעיון הוא , וחולק רק ביבש ביבש, ש בדבר לח"ם מודה לרא"וכתב שהרמב, אחרת ם"מפרש את הרמב, תערובות' ג בהקדמתו להל"הפמ

' ולכן ר, כוונתו ליבש ביבש, ז"ם שאין איסורים מבטלים זא"אבל דברי הרמב, אין טעם אסור ולא לוקה, ואז גם אם יש כמה איסורים, ביטול הטעם
 .יוסבר לפי שיטה זו בלח בלח, ומה שהאמרה המשנה שערלה מעלה את כלאים, פגול וטמא, אלעזר חולק בנותר

 
 ?האם מותר לצרף לאיסורים כדי לבטלם

 .ועכשיו אוסר את השני, אז הראשון בטל, בכל האיסורים אם הוסיף לתערובת – ד"ראב
ומה שמותר זה רק בערלה , כי טעמו לא בטל ומצטרף לאיסור הראשון לאסור את הקדרה, "טלראשון ראשון ב"לא אומרים  – א בשם רבותינו"רשב

 .ששם אין בהם טעם כלל, וכלאים ששיעורם במאתים ותרומה ששיעורה במאה
 

זיתי התר  29כן ו, מצטרף כל אחד עם ההתר לבטל את האיסור השני, זיתי התר שנפלו להם זית רוטב וזית דם 59-ש, ש להלכה"פסק את הרא – מחבר
 .מותר, כ בשוגג"שנפל להם זית חלב ושלושים זיתי התר שנפל להם דם והתערבו אח

                                            
יש , כ בתערובת שיש בה ערלה"וא, ל ספק ערלה מותר"שבחו, "צבי לצדיק"והסביר דבריו ה. ז אין דין ערלה נוהג בזמן הזה"לפי העט. ונחלקו כאן הפרושים. הטור כתב שאין לנו עסק בהם 8

כי זה לא , אך הטור כתב כך, ל"ך והפרישה כתבו שנוהג איסור ערלה גם בזמן הזה ואפילו בחו"אך הש. י שספקו אסור יש להחמיר ביותר"ורק בא, ולכן נקל בביטול בששים, פקמציאות של ס
 .שם נפסק שבמין במינו מבטלים ערלה במאתים, רצד' מ שיעור ביטול ערלה מובא בס"מ. תערובות קשור להלכות

 .ח כתב על כך שאולי יש לחלק בין מעמיד שאינו נותן טעם לתבלין שבו טעם כעיקר מדאורייתא ויש להחמיר"והפר 9



 9 
מתבטל , שאז כל תערובת בפני עצמה לא נעשית נבלה וכשמתחברות התערובות, ולשיטת המחבר, נ בשאר איסורים"ד אין חנ"הדין השני הוא למ – ז"ט

א לבטל בששים נגד האיסור אלא צריך ששים נגד כל "וא, ל תערובת בפני עצמה נעשית נבלהכ, נ בשאר איסורים"אבל לדידן שיש חנ, האיסור
 .התערובת כולה

שמדובר , הסבירועוד ניסה ל. כי כאן בתערובת לח בלח מתירים משום הפסד מרובה, נ בשאר איסורים"ד יש חנ"הלכה זו היא גם למ – ך"ש
והוכיח שגם כשלא נודע האיסור , ך פקפק בתרוץ זה"אך הש. א בעצמו"שה נבלה כפי שפסק הרמואז לא נע, כשהתערובת התערבה לפי שנודע האיסור

 .שמדובר בלח בלח ובהפסד מרובה, ולכן נשאר בתרוץ הראשון, נעשה נבלה
ע "אן פשיטא שלכושכ ,ך"והדגיש הש. שהכל מותר ולא נוצר איסור, זיתי ירק 59ה לגבי זית בשר וזית חלב שהתערבו עם "פסק את דברי או – א"רמ

 .כי בצורה כזו לא נוצר איסור, נ בשאר איסורים"ד יש חנ"מותר וגם למ
ולכן הכל , 59-ואז האיסור השני מתבטל בעצמו רק ב, מפני שכבד פולט ולא בולע, כי האיסור השני לא מתבטל, הכל אסור, אם אחד מהאיסורים היה כבד קודם צלייתו – פתחי תשובה

 .וספק דאורייתא לחומרא, מ מדי ספק לא יצאנו"ומ, שיש סוברים להיפך' ק א"עג ס' ק כט וס"סט ס' ג ס"והביא בשם הפמ. אסור
 

 האם מבטלים זה את זה, דין שני איסורים שטעמם שוה אך חלוקים בטעמם ולהיפך
וכן , וכן ביבש ביבש לא מבטלים זה את זה .ל זה רק בטעמים שונים כמו חלב ודם"וכל הנ, שני איסורים שטעמם שוה לא מבטלים אחד את השני - ש"פת

 .לא מבטלים זה את זה, איסורים ששמם שוה
ח "ג מבב"והוכיח זאת הפמ. ז"לא מבטלים זא, כגון בשר נבלה ושומן נבלה, אך טעמם שונה, שני איסורים ששמם שווה – א בשם תבואת שור"רעק

אבל יש כאן שם אחד של איסור ולכן , פ שלא מרגישים טעם בשר או חלב"אע ,ליםח מבוש"ג שבב"והסביר הפמ, שלא מתבטלים 59-מבושלים שנפלו ל
 .הכל אסור

כ אין שום "וא, ולא שצריך שירגישו טעם של בשר וטעם של חלב, ח התורה אסרה את הטעם המשותף של שניהם"וכתב שבב, ל"דחה את כל הנ – א"חזו
 מ"מ, פ שיש שם אחד של איסור"שאע, א להלכה"לכן פסק החזו. שוה של שני איסוריםח זה חפצא של איסור ולא שם "שבב, ח"מבב א"הוכחה לרעק

 10.וגם איסור מדרבנן לא יהיה פה. ג"הכל מותר אם טעמם שונה בניגוד לתבואת שור ולפמ
 

 צח' השלמות לס
 

 ?איך משערים ברוטב
 .קרושבהיא כמו כזית , ביצה וחצי ברוטבשיעור נפל של  – ה"רא

 .פ נפח"מיד משערים עת – א"ן ורשב"ר
 ?איך משערים זית במים או יין

 .כמות המשקה הנשפכת מהכוס היא שיעור של זית. ממלא כוס יין או מים ומכניס זית לתוכו –"( חצי זית" ה"ד: חולין קח) י"דרכי משה בשם רש

                                            
 .ל"ואכמ. ש"ע. האם חזקיה ורבא נחלקו בגמרא או לא. ד בהבנת הגמרא בעבודה זרה סו"ם והראב"וכן הרמב, י ותוספות"מחלוקת רש היא בעצם, א"ג לחזו"מחלוקת זו בין הפמ 10


