
  טצ' ס
  

  'ב	' אפי�סעי
  

צרי� , ולכ� א� נפלו בשר ועצמות איסור לקדרה של התר,  להצרי� ששי� נגד� יחדעצמות איסור מצטרפות לבשר האסור – ה בש� אור זרוע"או, 
"רמב
אבל זרוע של התר  .שיש באיל ששי� נגד הזרוע והבשר שעליה, וכ� משמע מסוגית הגמרא לגבי זרוע בשלה. לשער בששי� נגד כל הבשר והעצמות
  .לא עבר על דברי חכמי�, ז שמי שצר� זרוע של איסור להתר"וסיי� האו. מצטרפת ע� ההתר לבטל בששי�

  

כמבואר בירושלמי שא  קליפי ,  קליפות ועצמות האיסור מצטרפות לבשר ההתר לשער בששי� נגד הבשר האסור– ש"
 ורא"ר, א"רשב, רבנו שמשו

  :על דברי הגמרא מביאי� שני תרוצי�ו, האיסור מעלי� את האיסור

   .כי מהתורה מי� במינו בטל ברוב רגיל, מה שמדובר בגמרא בזרוע בשלה זה אסמכתא בעלמא  .א

אבל כא� , וכ� הדי� ג� כשהתבשלו העצמות ע� הבשר שקלטו את טעמו, ה לחות וקולטת את האיסורמנבגמרא מדובר בזרוע רכה שיוצאת מ  .ב
 .לו כלל וה� מצטרפות ע� ההתרמדובר בעצמות יבשות שלא התבש

  )ג"שני הסברי� בפמ(? מדוע עצמות האיסור מצטרפות ע� ההתר

  .שטע� משהו אי� בו כח לצאת, טע� האיסור מתפשט ולא נפלט החוצה  .א

  )וכ� סובר הכרתי ופלתי (.ולכ� טע� זה מתבטל, טע� העצמות לא חשוב ולא אסרה התורה אותו  .ב
  ? תאסר העצ� מדי
 איסור דבוקומדוע לא, הרי הבשר דבוק לעצ�, קשה

  .ואינו נבלע בתוכו יותר משאר חתיכות שבקדרה, פ שהוא דבוק" עצ� אינה נוחה לבלוע אע– תרו� הפרישה  .א

אלא כא� זה , שנעשה כולו נבלה, ואי� זה דומה לדבר מאכל שיש לו טע� עצמאי, וע כמה היה דבוק משערי� רק נגדודמ א� י" מ– ח"תרו� הב  .ב
 .וכ� בעצמות שאי� לה� טע� עצמאי, משערי� רק נגד מה שבלעכמו ע& ומתכת ש

וכ� , כי יש לו התר בהגעלה, ה נפסק שעצמות דינ� ככלי מתכות שלא אומרי� בו חתיכה עצמה נעשית נבלה"צח ס'  בס–  "ז והש"תרו� הט  .ג
  .י בישול הבשר שעליה�"לעצמות יש התר ע

  
אבל מי� בשאינו מינו ואי� , או בשאינו מינו כשאינו נות� טע�, ר מצטרפות דוקא במי� במינו עצמות ההת– ר אברה� ב
 אסמעל"רבנו ירוח� בש� ה

  .שלא נראית ההלכה כמותו" בית יוס " וכתב ה.שהרי נות� טע�, אפילו עצמות ההתר לא מעלי� את האיסור, קפילא
  


כ נפלה "אבל א� התבשלה תחילה ואח, יסור מצטרפות ע� ההתרואז העצמות של הא, ל זה רק בחתיכת נבלה כשהיא חיה" כל הנ– ש"רא, רבנו שמשו
, לכ� כשנפלה לקדרה צרי� לשער בששי� נגד העצמות ג� כ�. לפי שבלעו מבשר הנבלה כשהתבשלו, ע"העצמות מצטרפות ע� האיסור לכו, לקדרת התר

  .שה� מצטרפות לאיסור
  : דברי הטור נחלקו האחרוני� בבאור טע�.מ גו  הקדרה לא מצטר  לא לאיסור ולא להתר" מ– טור
  .כי יש בה� לחלוחית, כ בעצמות וקליפות שמצטרפות להתר"משא,  אי� הרוטב מכסה את גו  הקדרה מבחו&– ג"פמ

  )ובחדשה לא פלוג. ( אי� הקדרה מצטרפת כי שבעה היא מלבלוע– א"גליו
 מהרש
  

ש "וכ, מצטרפות העצמות ע� ההתר לבטל את האיסור, ת שנפלה לקדרת התרולכ� חתיכת בשר איסור ע� עצמו, א" פסק את רבנו שמשו� והרשב– מחבר
והיינו חרס ,  מצטר  לא ע� האיסור ולא ע� ההתרשגו  הקדרה לא, וכ� פסק כטור. אבל המוח שבעצמות האיסור מצטר  ע� האיסור, עצמות ההתר

אבל קדרה שכבר היתה , ה כשעכשיו מבשל בקדרה איסור והתרוכל ז, )ומלשו� הטור משמע שג� הבלוע לא מצטר (הקדרה אבל הבלוע כ� מצטר  
  )ז"ט. (כי להחמיר מצרפי�, פשוט שמצטרפת לאסור, אסורה ומבשל בה עכשיו התר

  )כ"מתי משער נגד הקדרה ג, ד"צח ס' ועיי� עוד בעניי� גו  הקדרה בס(

  .ע מצטרפות ע� האיסור וצרי� לשער בששי� ג� נגד�"לכו, שא� העצמות התבשלו ע� האיסור, ש"את רבנו שמשו� והרא, ופסק עוד המחבר
כ מצטר  "י בישול ג" שעז הוסי�"והט(.  פסק את התרו& שעצמות רכות מצטרפות ע� האיסור וכא� מדובר בעצמות קשות ויבשות וכ� בקליפות–  "ש

  .)' כדאיתא בסעי  ב,רלאיסו
כי הלכה , ובמקו� הפסד יש להסתמ� על כל הראשוני� שמקלי� בזה, איסורשאי� לצר  עצמות איסור ע� ההתר לבטל ,  פסק כאור זרוע– א"רמ

  .כמות�
  .ועצמות האיסור לא ע� האיסור ולא ע� ההתר, אלא רק עצמות ההתר מצטרפות ע� ההתר, איסורמ עצמות אלו ג� לא מצטרפות ע� ה" ומ–  "ש

כתב שאולי ו? כיו� שלא מצטרפות לאיסור, כ" לא מצטרפות להתר גמדוע עצמות האיסור, א� עצמות ההתר מצטרפות ע� ההתר, ג"הקשה כא
 הפמ
  .שלא יבוא לטעות כשבישל הנבלה תחילה, ל"י

  .ר אברה� ב� אסמעל שעצמות ההתר מצטרפות להתר דוקא במי� במינו בשאינו מינו כשאינו נות� טע�" פסק להחמיר כה– פרי חדש
  .וא  עצ� ההתר לא מבטלת אותו, ואז העצ� לא מבטלת אותו, ע בעצ�כי אולי מפעפ, באיסור שמ� יש להחמיר – פתחי תשובה

  

  'גסעי  
  

פ שפסק "כי אע, וזאת, החתיכה מצטרפת ע� ההתר לבטל את האיסור, נ בשאר איסורי�"לפי מי שסובר שאי� חנ, בלועה מאיסורה חתיכה – א"רשב
 שאפשר לסוחטו פ"אעהיינו ש.  ש� למדנו שכחל בששי� וכחל מ� המני�,א מכחל"ומוכיח זאת הרשב. נ"מ אי� חנ"מ, א שאפשר לסוחטו אסור"הרשב
  .מ מצטרפת ע� ההתר כמו בכחל"מ, והחתיכה עצמה נשארת אסורה, אסור
  .מ החתיכה עצמה נשארת אסורה"שמ,  "והדגיש הש. א להלכה" פסק את דברי הרשב– מחבר

מ ג� לאחר ששיער "שמ,  "והדגיש הש. שכולה נבלה, ששי� נגד כל החתיכהצרי� לשער ב, ת"נ בשאר איסורי� כר"ל שיש חנ" לדיד� דקי– א"רמ
  .עדיי� פשוט שהחתיכה עצמה נשארת אסורה, בששי�

שש� ,  "ותר� ש� הש? נ בשאר איסורי� וכתב שהחתיכה עצמה מותרת"ד אי� חנ"פסק המחבר כמ, ד"צב ס' הרי בס,  על דבריו שלו "הקשה כא
 הש
א� כא� כאשר היא , אז לא נאסור את כל החתיכות מספק, דיבר המחבר כשהחתיכה התערבה בי� החתיכות ולא ניכרתבו ' מדובר כהמש� לסעי  ג
  .צב ש� בארנו עוד תרוצי� בעניי�' ע בס" וע.נשארת אסורה לעול�, מוכרת וידוע מה היא

  

  'סעי  ד
  

חולי� ". (ואיכא דאמרי במאי דבלעה, איכא דאמרי בקדרה עצמה: רה ובחתיכות ובקד1משערי� ברוטב ובקיפה, כשה� משערי�: חנינא' אמר ר "– גמרא
  :)צז

דאיסורא , אטו דהתירא בלע: אמרי ליה רבנ� לרב אשי). קלחת(סבר רב אשי לשעוריה במאי דבלע דיקולא , ההוא כזיתא דתרבא דנפל לדיקולא "– גמרא
  .)חולי� צח (!?לא בלע

ולכ� תמיד משערי� בכמות שעומדת לפנינו ולא מבררי� כמה התר , ש ספק בגמרא הולכי� לחומראשמכיוו� שי,   נלמד"י ורי" מדברי רש– א"רשב
א� יש להסיק שא� . ויישאר הכל כבתחילה, כ נצטר� לשער ג� באיסור הבלוע המצטר  לאיסור שבעי�"בולעת ג� איסור וא, כי כמו שבולעת התר, בלעה

 ולכ� יכול לשער את הקדרה ,משמע שלא נבלע כלו� מהאיסור, ישול נשארה אותה כמות איסורראינו כמה איסור נכנס לקדרה וג� עכשיו לאחר הב
  .היינו בחרס הקדרה, "בקדרה עצמה" ומה שכתוב .בצרו  ההתר הבלוע

                                            
1
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לא רק כלומר , והלכה כלישנא בתרא, היינו מה שבלוע" מה שבלעה"ו, היינו הרוטב והחתיכות שבה" קדרה עצמה"ש, א יש מפרשי�"והביא הרשב
לעה איסור והתר לא מצרפי� את הבלוע בשרק כש, וראיה לכ� מהגמרא לעיל. אלא ג� כלישנא בתרא בבלוע, שמשערי� כלישנא קמא בתוכ
 הקדרה

משערי� ג� בהתר שבלעה הקלחת לבטל , אבל א� ידוע שלא בלעה את האיסור. כי אחרת נצטר� לצר  ג� את הבלוע מהאיסור לאיסור, מההתר להתר
  .כאילו הבלוע בעי� ממש בתו� הקדרה, יסוראת הא

, אבל מי� בשאינו מינו, כשהאיסור נשאר אותו דבריש להקל ולצר  את הבלוע , שדווקא מי� במינו שמדאורייתא בטל ברוב רגיל, א להלכה"ופסק הרשב
  )א לקמ�"ועיי� ברעק. (וומשערי� בו כפי שהוא לפנינו עכשי, לא הולכי� להקל כלל, הוי דאורייתא, שכזית בכדי אכילת פרס

, קמטהצטמק והצ, כלומר אומדי� אומד� יפה כמה מהרוטב נבלע בקדרה וכמה התאדה, שמשערי� בהתר שבלעה,  פסק כלישנא בתרא– �"רמב
  )וזה כוונה קדרה עצמה. (א לשער בו"כי זה אבד מחמת האור וא, ומצרפי� רק את מה שנבלע ע� ההתר ולא את מה שהצטמק והתמעט

לא , וא� ידוע שבלעה איסור, מצרפי� את ההתר הבלוע להתר, וא� ידוע שלא בלעה איסור,  אי� חילוק בי� מינו לשאינו מינו– פ הטור" עש"הרא
  .מצרפי� את הבלוע להתר

י� ששי� בי� מי� במינו שצרי� ששי� מדרבנ� למי� בשאינו מינו שצר, א להלכה" יש לחלק בדבריו כמו שחילק הרשב– פ הבית יוס�"ש ע"הרא
  .מדאורייתא

  
וכל זה . שבבלוע בקדרה לא משערי� אלא רק במה שלפנינו ג� א� התמעט, א"וכרשב, י� ברוטב ובקיפה ובחתיכותרפסק את הגמרא שמשע – מחבר

  .דה איננוכי מה שהתא, � כמה נבלע"משערי� בהתר הבלוע נגד האיסור ומשערי� באומד יפה כלשו� הרמב, אבל במי� במינו, במי� בשאינו מינו
שמה שמקלי� זה רק , א  נראה לומר. ליש להק, ג� א� לא ידענו א� נבלע איסור או לא,  מדברי הבית יוס  משמע שבמי� במינו– א"רעק, א"גר

אבל . רובשאינו מינו ג� זה אסו, ואז משערי� באומד כמה התר נבלע ומצרפי� להתר במי
 במינו, כשראינו כמה איסור היה בתחילה ושלא נבלע כלו�
  .כפי שבארנו, ש"וזו כוונת הטור ברא, לא משערי� בהתר הבלוע ג� במי
 במינו, א� נבלע ג� מהאיסור בקדרה

  
י לשער "ומה שפסק רש. כי לא יודעי� לעמוד על שורש הדבר כמה בלע,  שא  פע� לא משערי� בבלועי�ואומר,  על המחברי� חולק–  ופרי חדשל"רש

  . "ז והש"מו הטוכ
 הסכי .היינו מעיקר הדי�
א  א� מלכתחילה היה ששי� ועכשיו בעקבות , הכל אסור א� בהפסד מרובה, שא� מלכתחילה לא היה ששי� בהתר נגד האיסור, ג"והכריע הפמ

ת במקו� שיש הפסד מרובה יש לבטל כ  אאז , א"א והרעק"ורואי� שהאיסור לא נבלע כלל אלא רק ההתר כפי שדייקו הגר, שנבלע ההתר אי
 ששי�
  .ל"יש להחמיר כרש, א  א� אי
 הפסד מרובה,  ובאומד יפהע"פ פסק השו"האיסור ע

  
א� , אולי נחשוש שמא נבלע חלק מהאיסור בדופ� ועכשיו יש ששי� בהתר, הרי ג� א� יש ששי� נגד האיסור במה שעומד לפנינו, ז"והקשה כא
 הט
  2.התבטל האיסור,  יש עכשיו ששי� לפנינווא�,  שאחזוקי איסורא לא מחזקינ�ז"ומתר� הט? בהתחלה לא היה

  

  'ו	' הפי�סעי
  

אי� מבטלי� איסור : ותנ�, מבטל איסור לכתחילהא והא ק. ט מרבה עליה� עצי� מוכני� ומסיק�"עצי� שנשרו מ� הדקל ביו: אמר רב מתנה "– גמרא
  :)ביצה ד". (אבל בדרבנ� מבטלי�, הני מילי בדאורייתא? לכתחילה
  )ג"ה ה"תרומה פ". (מזיד אסור, כל האיסורי� שריבה עליה� שוגג מותר: יוחנ�'  אבהו אמר ר'אמר ר "– ירושלמי

  

  במזידדאורייתא בטול איסור 

  . מדאורייתא אסור לבטל– ד"ראב . "פ הש"וכ, שזרוע בשלה זה אסמכתא בעלמא, בנ� מדר– תוספות פ "
 ע"ר ?מדאורייתא או מדרבנ

  .כי ספק דרבנ� לקולא, ולתוספות מותר, ד אסור להרבות כי ספק דאורייתא לחומרא"ראבשל, מ בזה היא בספקו איסור"והנפק
אבל לח בלח בששי� משמע שזה . ה בששי�"וה, ע אסור מדאורייתא"לכו, אבל יבש יבש להרבות עליו ולבטלו ברוב, דוקא לבטל טע� האיסור זה מדרבנ� – ש בש� נודע ביהודה"פת

  .אסור רק מדרבנ�

אינו בטל , רק חכמי� הצריכו ששי� מכא� שמי שמכוו� להרבות אפילו במי� במינו שמתבטל ברוב רגיל מהתורה ו– �"יוס� בדעת הרמבבית , א"רשב
ג� א� נפלה לתערובת חתיכה הראויה להתכבד או בריה שלא בטלה אפילו באל  וחת� אותה והוריד , ולפי זה.  במזידשהרבהכיוו� , מדי� קנס חכמי�
  .שרק כשמרבה במזיד יש קנס, �"וכ� הבי� הבית יוס  בדעת הרמב. משו� קנס חכמי�,  במזיד לא בטלה בששי�אותה מחשיבותה

  
  ?למי אסורה התערובת

שכיוו� שעשה מעשה , אבל לאחרי� שלא ביטלו בשביל� יהיה מותר,  אסור לאד� עצמו שהרבה או לזה שביטלו את האיסור בשבילו– �"רמב, א"רשב
  .לכ� קונסי� אותו, וכ� יש לחשוש שמא יאמר לגוי או לעבד לבטל בשבילו. א יהנה ממעשיו הרעי� ולא יעשה כ� פע� אחרתנקנוס אותו של, רע
א� , ל"וכ
 משמע מדברי מהרש  הרי זה מזיד,פ שלא ידע שאסור" אע,וא� התכוו� להרבות,  רצה לדייק שמשמע לכאורה שהעיקר תלוי בכוונה– ז"ט

, והוכיח זאת מהלכות שבת . הרי הוא שוגג3א  אומר מותר, ק א� התכוו
 להרבות וידע שאסור הרי זה מזיד שקונסי� אותווכתב שר, בסו  דחה דבריו
  .כ לא שנא הכא"וא, הוא אד� שעשה מלאכה במזיד א� לא ידע שהיא אסורה וידע שהיו� שבת, ששוגג בשבת שמביא חטאת

  
שאסור בי� , �"וכרמב, וא� עבר וביטלו במזיד אסור. ואפילו א� נפל לא מוסיפי� עליו, תחילה פסק את הגמרא בביצה שאי� מבטלי� איסור לכ– מחבר

כי , מכרו לישראל אסורוכ� ל. א� לאד� אחר מותר, )אחרת הוא שוגג, והיינו שיודע ומסכי� שיבטלו בשבילו $ז "ט(למבטל עצמו ובי� למי שביטלו לו 
  .ו נקנוס אותו לתת בחנ� ולא להנותלכ� אנ, עכשיו רוצה להרבות ולהתירו באכילה

היינו , שמי שביטל על הסת�, ש"ועוד כתב בש� הריב. ג� הקדרה נאסרת, כ בישל התערובת בקדרה"ואח, שאסור לו לאכול,  א� ביטל לעצמו– א"רעק
  .ז"א כט ודל,כ אסור"ג, ומכא
 משמע שג� א� מי שביטלו בשבילו לא יודע שביטלו לו, אסור לכול�, למי שירצה לקנות

  . אז ג� לו מותר, וכיוו� לאחרי�, אבל א� האיסור לא היה שלו–  "ש
  
 .א בדבר אחר יבטל"ז שרק א� א"ופסק הט. ש"ג ע"פד סי' כגו� לתק� הדבש בס,  יש אומרי� שמותר לבטל איסור לכתחילה א� כוונתו לדבר אחר– ז"ט

,  מי דבש וטבעו להצהיל המשקה שללתו� משקה ת של דג טמא שנותני� אותהכגו� שלפוחי, עוד מקרה שמתירש בש� הנודע ביהודה "והביא הפת
  .מ זה מותר"מ, פ שמתבטלת השלפוחית ש�"ואע

  .יש לאסור לכתחילה, ורק כשבא לבטלו כדי לאכול את כל התערובת, הרי זה מותר, שביטול איסור שנועד לשרו� או להוציא את האיסור, ומכא
 נלמד
  

  שוגגבדאורייתא בטול איסור 
אבל , כי קונסי� אותו שוגג אטו מזיד בדאוריתא, יהודה שסבר שהמבשל בשבת אפילו בשוגג לא יאכל במוצאי שבת'  הגמרא הקשתה לדעת ר– גמרא

וגג אחד ש, נפלו ונתפצעו)  אפילו באל אגוזי פל� שלא מתבטלי� מחמת חשיבות�: (דתניא", יהודה קונסי� ג� בדרבנ�' והרי ראינו שלר, בדרבנ� לא
ומתרצת .  משמע שקונסי� ג� בדרבנ�:)גיטי� נד (".במזיד לא יעלו, שמעו� אומרי� בשוגג יעלו' יוסי ור' ר. יהודה' מ ור"דברי ר, ואחד מזיד לא יעלו

  .הגמרא שכא� יש גזרה מיוחדת שמא יערי�
 והניח .גזרה שוגג אטו מזיד, הכל אסור, תו לי� המלחא� הפיל מתערובת דבר שאינו בטל מחמת חשיבושקי ' בספסקו .) זבחי� עד( – ש"רא, תוספות

  .יהודה' מ וכר"הבית יוס  שה� פוסקי� כר
  .ולכ� בשוגג מתבטל, שמעו�' יוסי ור'  כרו פסק– טור, �"רמב

                                            
2
 .כי אחזוקי רעותא לא מחזקינ�, י� בבשר ובעצמות א� קוד� שהתבשל לאולכ� אפשר לבטל בבשר ועצמות ולא חוששי� שמא התמעט האיסור ועכשיו יש שש 
3
  )ש בש� צמח צדק"פת. (שלא הל� ללמוד, אחרת הוא פושע, וצרי� ללמוד אצל גדולי הוראה מפורסמי� ולא סת� אצל תלמידי� כדי לדעת 
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, עוד הקשה ו?ונפל אחד מה� לי� המלח הותרו כול�, קי כתב הטור שדבר שאינו בטל מחמת חשיבותו שהתערב באחרי�' הרי בס, הקשה בית יוס�
ל שבשוגג מותר בלי להזכיר שיש "מדוע כתב הטור שקי, ועוד? יוסי שהלכה כמותו בכל מקו�' יהודה נגד ר' מאיר ור' ש כר"מדוע פסקו תוספות ורא

  : ומצאנו בזה כמה תרוצי�?חולקי� בזה

, לא קונסי� במרבה, במפיל לי� המלחנסי� ג שקו"שאע,  למפיל לי� המלחשיש חילוק בי� מבטל איסור, )ח"פ הסבר הב"ע (חידש הבית יוס� .1
שהאיסור נשאר ש� לא חוששי� ולא אבל במבטל , כי במפיל לי� האיסור נאבד מהעול� ויבוא להקל ולומר שמסתמא האיסור הוא שנפל

  .קונסי�

ולכ� לא קונסי� שוגג אטו , ולא מחזיקי� אד� שיעבור איסור תורה, ) לעילד"פ הראב"ע(תורה במזיד זה איסור ל אסור וטישב, ח תר�"והב .2
 .כי דברי חכמי� צריכי� חיזוק, יש לקנוס, מפיל חתיכה לי� שחכמי� החמירו בזהשאבל כ, מזיד

קי מדובר שנודעה ויש לקנוס ' אבל בס, שכא� מדובר שלא נודעה התערובת ולכ� אי� לקנוס שוגג אטו מזיד, ה"פ דברי או"ח ע"ועוד תר� הב .3
 .שוגג אטו מזיד

י דבריו יש "כי האגוזי� פצועות ורק ע, שבנידו� דיד� התערובת מסתמא מותרת, יש לחלק בי� נפל לי� המלח למבטל איסור שז תר�"והט .4
י שיאמר שזרק את האיסור "י דבריו רוצה להתיר ע"והוא ע, מסתמא התערובת אסורה, א� בנפל לי� המלח, ועל זה ודאי לא נקנוס, לאסור

  .ופה גוזרי� שוגג אטו מזיד
  
  : כשעשה זאת בשוגג ההתר מותר,טל איסוריבכשע "לכושראינו , כ"א

  .כ לא מצטרפי� לבטל את האיסור"שאות� המי� שנתנו אח, צרי� החכ� לחקור א� נתנו מי� בקדרה אחר שנתנו בה האיסור – ק"סמ, ג"סמ
ואי� לחשוש שמא , ל שבשוגג מותר"כי קי, מי� מצטרפי�ה]  לא כיוו� לבטל איסור לכתחילה�א, ואפילו א� הוסי  מי�,  אי� צרי� לחקור ולבדוק– טור

  .כי אז ג� לא נאמי� לו במה שאומר שלא הרבה כלל, הרבה במזיד
  

  :ג והטור נחלקו האחרוני�"בבאור מחלוקת הסמ
אלא צרי� נגד כל ולכ� לאחר נפילת האיסור נעשה הכל נבלה ולא מספיק ששי� נגד האיסור , נ בכל האיסורי�"ג סובר שיש חנ" הסמ– בית יוס�
נ בשאר איסורי� "ואילו הטור סובר שאי� חנ.  ומצרי� לחקור א� המי� נשפכו לאחר נתינת האיסורג את הכל"לכ� אוסר הסמ, ומסתמא אי�, התערובת

  .ולכ� המי� מצטרפי� לבטל את האיסור ולא צרי� נגד כל התערובת מפני שלא נעשה נבלה
  .ל שבשוגג מותרי�"כי קי, ג יודה שהתבשיל מותר"ג� הסמ, פו ששי� נגד כל התערובתשא� היה במי� שהצטר, ומסיק הבית יוס�

  : מקשה עליו מספר קושיות– דרכי משה

  ?א� יש ששי� במי� נגד כל התערובת הבשר או החלב מותרי�, נ"ע נעשה ש� חנ"מדוע הטור לא כתב שלגבי בשר בחלב שלכו .1

 .לחקירה זו בכל האיסורי� ולא שמענו זאתצב צריכי� ' נ בכל האיסורי� בס"ל חנ"אנ� דקי .2

ורק במזיד , כי המימרא בירושלמי שכל האיסורי� שהרבה עליה� בשוגג מותרי� הולכת ג� על בשר בחלב, אי� דבריו של הבית יוס  נכוני� .3
 !י� זו כוונת הירושלמיוא, וכא� משמע שצרי� ששי� נגד כל התערובת ג� בשוגג בבשר בחלב, צרי� ששי� נגד כל התערובת כי נעשית נבלה

  : מספר הסברי�לכ
 מסביר הדרכי משה

שא� נודע האיסור לפני , שיש לחלק בי� א� נודע שהיה איסור לפני שפיכת המי� ללא נודעאלא , נ"ריבה בשוגג יש לומר חנשג� כ, ה"פ או"ע .1
ע לא נעשה "לכו, ח ובי� בשאר איסורי�"בי� בבאבל א� לא נודע כלל האיסור , כ לא יועיל"נעשה נבלה מיד וצרו  המי� אח, שפיכת המי�

  .מי� מצטרפי� להתר לבטל את האיסורנבלה וה

והטור סובר , לא נודע והכל מותר  או,נ"ג ג� א� ריבה בשוגג צרי  החכ� לחקור הא� נודע האיסור קוד� ואז הכל חנ"לפי דעת הסמ, לכ

סימ
 שלא ידע שיש איסור אלא לאחר , וא� לא בא, לשאול מה די
 התערובתהיה האד� בא , היה נודעא� כי , שלא חוששי� לנודע בינתיי�
  .ולכ
 זה מותר ג� בבשר בחלב, נ"ולא נעשה שו� חנ, שערב מי� בשוגג ולכ
 הכל מותר

 וכ� לא מתיישב ע� לשו�! מ זה לא מתיישב ע� דברי הטור שכתב שלא חוששי� שמא כיוו� במזיד"כי מ, ה בטור" דוחה פרוש האו–  "ש
לכ
  !זה דבר שאי� הדעת סובלתו, ולומר ששוגג היינו שלא נודע ומזיד היינו כשנודע, הירושלמי שחילק בי� שוגג למזיד ולא בי� נודע ללא נודע
שהכוונה , ופרש את הירושלמי, הכס  תר& קושיה זו' ובנק (.אלא רק בי
 שוגג למזיד, מסיק שבדברי הטור אי
 לחלק כלל בי
 נודע ללא נודע

כ הרבה "כי א� נודע ואח, ובשוגג אי� לגזור זאת, ז הרבה"גזרה שמא נודעה ובכ, ובמזיד אסור אפילו שלא נודעה, שוגג מותר א� לא נודעהשב
  )א"ובזה תר& את הקושיה על הרמ, בשוגג אסור מטע� חומרא ולא לגזור גזרה לגזרה

צב ' עיי� בס(נ " דוקא בלח בלח או ביבש ביבש שלא אומרי� בה� חנזה, מה שכתוב בגמרא בירושלמי שמרבה בשוגג מותרש, פ שערי דורא"ע .2
לא מצטר  מה שריבה , כגו� טיפת איסור שנפלה על חתיכה ונבלעה ש�, אבל באיסור בלוע, )נ בלח בלח כלל"שהפסד מרובה לא אומרי� חנ

כי , נ"ע אומרי� חנ"ח שלכו" וא  בב,מותר בשוגגלכ� כתב הטור שהכל . )ד איתא לאסור ג� לח בלח"ובש (נ"כי הכל נהיה חנ, אפילו בשוגג
 .ג צרי� לחקור שאכ� היה לח בלח ויבש ביבש"ולפי הסמ. מדובר בלח בלח או יבש ביבש

לכ� ? וזה אי אפשר, הרי צרי� ששי� ג� נגד הקדרה שנעשתה נבלה, כיצד דייק שא� היה ששי� נגד כל התערובת הכל מותר, תמה על הבית יוס  – ז"ט
  .כ יש כא� תקנה שחוששי� שמא יעשה זאת במזיד"אלא ע. ולא מחזקינ
 רעותא לומר שהיה הביטול בדר  אסורה, ר שהכל מותרכתב הטו

, עוד לפני שהספיק האיסור להתערבב ולעשות את כל הקדרה נבלה במזיד שהחשש הוא שמא מיד לאחר שנפל האיסור הוסי  מי� לקדרה ז"מסיק הטו
כי ,  ואומר שלא צרי� לחקור ולשאולוהטור חולק. כי אד� נחשד במקו� שמועיל הריבוי,  ולא עשה במזידקור שכ� היה שצרי� לחג"ובזה סובר הסמ

משמע , וא� נצרי� חקירה, כא� לא נודע לנו א� עשה בשוגג או לאשהרי עונה הטור , וא� נחשוש שמא כיוו� לעשות במזיד, ל שבשוגג תמיד מותר"קי
  .ויש להקל, כ אי� טע� בחקירה זו"וא, לא נאמי� לו, ויאמר שעשה בשוגגאותו  וא� נחקור ,שלא מאמיני� לו

 ג צרי�"ולסמ, מ ובשוגג מותר"נ בכ" שלדעת הטור אי� חנ,אבל בשאר איסורי� אפשר לומר שריבה אחרי זמ�, שאומרי� שריבה מיד, וכל זה בבשר בחלב
  .ל מיד או לאחר זמ�צרי� לחקור הא� התבטו ,נ"שיש חנכי סובר , לחקור

  .ל זה רק כשלא ידוע"וכל הנ, יש לחקור אחר זה, אלא שאי
 ידוע מתי, שהתווס� התר) החכ� החוקר(שא� ידוע למורה , ז"ל הסיק הט"ומכל הנ
 ואז לא צרי� לשער או שאי� הקדרה מלאה עד הסו , שייתכ� ויהיה ששי� נגד הקדרה כגו� שרחבה גדול ונחושתה דק,  תר& תמיהתו על הבית יוס –  "ש

  .ולכ� צרי� לשער רק נגד כמות שיעורו, בכולה או שידוע כמות התבשיל שנתנו בה
  .והטור לא, אלא שהוא סובר שתמיד קונסי� שוגג אטו מזיד, נ"ג לחנ"בפשטות שאי� קשר בי� פסק הסמ) הכס ' נק(  "כ כתב הש"כמו
  

, בשוגג) ז"ט(י הוספה שיהיה ששי� "י הפלתו לששי� או ריבה עליו ע"א� עבר וביטלו עו, פ שאי� מבטלי� איסור לכתחילה"שאע, כטור פסק – מחבר
  .האיסור מתבטל והתערובת מותרת

ואז בגלל , צרי� שירבה עליו בששי� כנגד כל התערובת האסורה, נ"אבל בבשר בחלב שיש חנ, נ" כל זה דוקא בשאר איסורי� שאי� בה� די� חנ–  "ש
  .שוגג נתירבשזה 
  א"רמ

נ בשאר "בהפסד מרובה אי� חנ(ואז לא נעשית נבלה , שמה שמותר בשוגג זה בתערובת לח בלח או יבש ביבש,  בדרכי משהניפסק כתרוצו הש .1
ל "לדיד� דקי, אבל חתיכה שבלעה טע� כמו טיפה שנפלה על חתיכה. ולכ� האיסור יתבטל) ח אי�"וביבש ביבש א  בב, א"האיסורי� ג� לרמ

  . כי נעשה נבלה וצרי� ששי� נגד כל התערובת, וא� הרבה בשוגג לא מתבטל הכל אסור,נ בכל האיסורי�"חנ
שחוששי� , קו'  והמחבר בסא"נ החתיכה עצמה צריכה להיות אסורה כפי שפסק הרשב"הרי ג� א� אי� חנ, נ לכא�"מה עניי� חנ,   הקשה"הש

א� כא� שמדובר בלח בלח וריבה בשוגג , זה בחתיכה שבלעה איסורשכל ,  "ומתר� הש "!אפשר לסוחטו אסור"שמא האיסור לא נפלט לגמרי ו
  .ח"הכל מותר ואפילו בב, נגד כל מה שנעשה נבלה

!" חלב נבלה הוא, חלב אמאי מותר: "וכ� הקשו בגמרא, נ בבשר בחלב"שמוכח להדיא שבלח בלח יש חנ, א"א  הקשה על שוב על דברי הרמ
ולכ� . ח"א� לא בב, נ"זה דווקא בשאר איסורי� שאי� חנ, שיש פוסקי� המחלקי� לעניי� לח בלחומה . א להדיא"וכ� פסק הרשב:) חולי� קח(

א "  על הרמ"ונשאר הש. א"א� לא מספיק להרבות כמו שפסק הרמ, מסיק שבלח בלח צרי� ששי� נגד כל התערובת ואז מותר ההתר בשוגג
  .ע"בצ
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אבל א� נודעה ,  ולא נעשית נבלהמותר בשוגג כשלא נודעה התערובת קוד� ,נעשה נבלהשא  במקו� ש, תרוצו הראשו� בדרכי משהאת פסק  .2
 שלא נהגו  "ובאר הש .ולא נהגו כ�, ולפי תרו& זה יצטרכו לחקור הא� נודעה התערובת או לא. נ בכל האיסורי� ונעשה נבלה"כי יש חנ, אסור
  .כ"שמני� לנו שהוסיפו עליו אח, כי לא מחזיקי� שהיה איסור, לחקור

או יבש בלח , נ כגו� לח בלח בלא הפסד"אלא אפילו כשיש חנ, נ" לא מיבעיא איפה שאי� חנ:יוסברו כ�א " דברי הרמ– מ"ה והד" בש� או "ש
  .א� לא נודעה התערובת והרבה בשוגג מותר וא� נודעה אסור, ולח ביבש

וכ� מוכח מכזית בשר שנפל ליורה ! שה הכל נבלה מידהרי נע, מה זה קשור א� נודעה או לא נודעה, נ"שהרי א� יש חנ,  "ומקשה על כ  הש
. וענתה הגמרא שקד� וסילק את הבשר לפני שפלט חלב נבלה, ושאלה הגמרא הרי חלב נבלה הוא, שרב אמר שבשר אסור וחלב מותר, של חלב

שא� תחב כ  חולבת פעמיי� , ק"ב פסק הטור בש� הסמ"צד ס' וכ� בס.  ולא אומרי� שזה תלוי א� נודעה התערובת או לא,נ"משמע שמיד נ
  !ולא תרצו שלא נודעה התערובת, שמא נשארה טיפת חלב על הכ  ונעשתה נבלה, צרי� פעמיי� ששי�, לקדרה בשרית

שנות� טע� , אבל בדבר לח לא, זה רק בדבר יבש, ל משמע שזה שבכל האיסורי� א� הרבה בשוגג מותר"ד ורש"ש, י"כ ג� מדברי מהרא"כמו
  . נ ולא מחלקי� בי� נודע ללא נודע"נויש בו ח, מיד

נ יש לחלק בי
 נודעה "ע שרק כשאי
 חנ"ה על השו"ולכ
 כתב בהגה, א חזר בו ממה שכתב בדרכי משה"  שייתכ
 שג� הרמ"ומסיק הש
שצרי� , וק בעו ו לגבי כבד שנמצא דב"עג ס' והוכיח זאת מס, א"כ רעק"וכ. ראסו, ג� א� הרבה בשוגג, נ"א  כשיש חנ, התערובת ללא נודעה
ש "וכתב הפת. נ"כשיש חנ, כ צרי� ששי�"משמע שבלא נודע האיסור ג. כ"ולא הרגישו בו כלל עד שנמצא אח, שנעשה נבלה, ששי� נגד כל העו 

כ� ו, כ כשהוצא העו  או הצטנ�"משא,  עג העו  והכבד הדבוק בו מתבשלי� כל הזמ� ורותחי� ולכ� נעשה העו  נבלה'שש� בס, לדחות ראייתו
אלא שהמנחת יעקב כתב להקל בהפסד , ח והמנחת יעקב"א כתבו ג� הפר"וכרעק. א חזר בו או לא"� א� הרמ"בנידו� דיד� ולכ� הסתפק הש
� בטור שיש לחלק רק בי� שוגג למזיד ולא בי� נודע ללא "ועיי� לעיל בהסבר הש. נ להתיר ג� בלא נודעה התערובת"מרובה בלח בלח שאי� בו חנ

 .הכס  אי� שתר& קושייתו' � מה שהבאתי לעיל בש� נקועיי, נודע

  .ז שאי� להחמיר כמוהו אלא כפי שפרש לעיל את הטור"וכתב הט,  החמיר שצרי� תמיד לחקור הא� הרבה בשוגג או במזיד– ל"רש
  

  ביטול איסור מדרבנן
הני ? אי� מבטלי� איסור לכתחילה: ותנ�, סור לכתחילהוהא קא מבטל אי. ט מרבה עליה� עצי� מוכני� ומסיק�"עצי� שנשרו מ� הדקל ביו "– גמרא

הני מילי היכא דאיתיא ? מאי איכא למימר,  דבר שיש לו מתירי� אפילו בדרבנ� לא בטיללולרב אשי דאמר כ...אבל בדרבנ� מבטלי�, מילי בדאורייתא
  :)ביצה ד". (הכא מקלא קלי איסוריה, לאיסורא בעיניה

  
מרבה עו  על החלב כדי לבטלו , כגו� חלב שנפל לקדרה של בשר עו ,  לכ� באיסורי דרבנ� מבטלי� לכתחילה– וס�פ הבנת הטור והבית י" ע�"רמב

, מ שמי חלב שנפלו לתבשיל בשר"כ הגה"וכ. )ח ש�"פז בדברי הב' כ לתוספות ועיי� בס"משא(� אי� לעו  בחלב שורש מהתורה כלל "שלרמב, בששי�
  .פז'  בסנ� אסורי�כי מי חלב מדרב, מרבה מי� ומבטל�

אבל בדבר שיש לו שורש , כגו� מוקצה,  זה שמבטלי� איסורי דרבנ� זה רק בדבר שאי� לו שורש מהתורה– ה"ראבי, י"ר, פ הבנת המרדכי"� ע"רמב
  .� שנקט עו  בחלב ולא חצי שיעור" וכ� מוב� מהרמב.אסור, כגו� בשר עו , מהתורה

  א"רשב

ג גוא� עבר וביטל בשו, ש שלא להפילו בידיי�"וכ, אי� להרבות עליו ולבטלו, אפילו נפל להתר,  מדרבנ�אפילו שיעורו, דבר שאיסורו מהתורה .1
  .מותר ובמזיד אסור

א שאי� מבטלי� אותו בהתר "וי, א שמבטלי� אות� ברוב לכתחילה"י, מהתורה א� הוא מדבריה� אי� מערבי� אותו בידיי�דבר שעיקרו  .2
כמו עצי� , וא� נפל מעצמו מותר להרבות על ההתר ולבטלו. וא� עשה כ� במזיד אסור ובשוגג מותר, רלכתחילה ויש לחוש לדעה זו ולאסו

 .ל וכדלהל�"ויש לנהוג כהלכה זו בכל איסורי דרבנ� חו& מתרומת חו. ט שמרבה עליה� עצי� ומכשיר�"שנשרו מהדקל ביו

א� נפל בעצמו ש "וכ,  לכתחילהו שהקלו לבטל)ל נכרי� או שומ� של גידכמו גבינה ש(ל "ל וחלת חו"כמו תרומת חו, דבר שעיקרו מדרבנ� לגמרי .3
  .שמרבה עליה� עצי� ומסיק�, ט"כמו עצי� שנשרו מהדקל לתו� התנור ביו, מותר להרבות עליו כדי להכשירו, פ שאי� בהתר ששי�"אע, להתר

א פסק להחמיר בכל איסורי "הרי הרשב, � שנפל להתרשמתיר להרבות על איסור דרבנ, א"אי� ציטט בש� הרשב, הבית יוס� הקשה על הטור[
א� א� כבר נפל , א ה� דווקא שלא להרבות בידיי� לכתחילה"שדברי הרשב, ח"ותר� הב? ל"דרבנ� לא לעשות כ� לכתחילה חו& מתרומת חו

  ].מותר להרבות לכתחילה ובזה אי� חילוק כלל בי� איסור דרבנ� שעיקרו מדרבנ� או מהתורה, האיסור להתר
משו� שהאיסור ,  לתנורולא התירו אלא רק בעצי� שנפלו,  ג� בדבר שעיקרו מדרבנ� אסור להוסי  עליו כלל לבטלו– ה"או, שערי דורא, מרדכי, ש"רא

  . וה� סברו כמסקנת הגמרא בש� רב אשי.כ נהנה ממנו"ורק אח, נשר  ונכלה
  .]ויש אוסרי� ונראה לאסור,  הגויי� א� ה� מקונחי� יש המתירי� לבשל בקדרות ישראלי� האוכלי� גבינות– ארחות חיי�[
  

,  ובשוגג מותר) ולשאר כל אד� פשוט שמותר וכדלעיל–� "ש (וא� עשה כ� במזיד אסור, שאיסור שדרבנ� לא מרבי� עליו לבטלו, א"כרשב פסק – מחבר
  )א" רעק–רבות אלא רק כשנפל מעצמו כ אסור לה"א� א� הפיל את האיסור בשוגג ג (.וא� נפל מעצמו מותר להרבות עליו ולבטלו

  .א שמדובר דווקא באיסור שיש לו עיקר מהתורה" באר בדברי הרשב–  "ש
שמותר שמ� של חנוכה שנפל לשמ� רגיל ואי� ששי� בשמ� , ש"� מרוטנבורג בש� הרא"כמהרתרעז פסק המחבר ' ח ס"הרי באו,  "השז ו"הט ווהקש

שבהוקצה למצוותו יש , ל"ותר� שמא י? כי שמ� של חנוכה הוא מדרבנ�, ה שפסק כא� היה צרי� להיות מותרולפי מ, הרגיל אסור להוסי  עליו ולבטלו
והוא חילק בי� עצי� שנשרו מהדקל , � מרוטנבורג"שמי שאומר לא להרבות על השמ� הוא מהר, ועוד דחה תרו& זה. � שזה דחוק"א� כתב הש. להחמיר
  "ונשאר הש. � היה צרי� לומר שהוקצה למצוותו"ולפי מה שתר& הש, כ בשמ� שנהנה ממנו בשעת ביעורו"שאמ, שנהנה מהאיסור לאחר ביעורו, לתנור

  .ע"על המחבר בצ
ע "ולכ� השו, דהוי כעי� דאורייתא, למוקצה מחמת מצווה, שיש לחלק בי� מוקצה מחמת איסור שאי� לו עיקר מהתורה, ובמטה יהונת
 תר� בש� אביו

  .מחמיר בזה
אבל דבר , בחנוכה הבא, מפני ששמ� של חנוכה הוי דבר שיש לו מתירי�, ש בנר חנוכה"ע פסק כרא" שהשו,תר�ו, ע כא
"א וכמו השו" כרשבל פסק"ורש

� היא שא� "שהרי לשו� מהר, והקשה הבאר היטב על תרו& זה. ח"כ ג� המג� אברה� באו" וכ.מותר להרבות עליו ולבטלו, שאי� לו מתירי� ונפל להתר
  ?ואילו דבר שאי� לו מתירי� אפילו באל  לא בטל, א� א� היה בטל, ששי� לא ירבהלא היה 

  .נב' ד ס"ת יביע אומר ח"ע בשו"וע". יש מי שאומר"� בש� "וש� הביא את דעת מהר, א" שהמחבר פסק כדעת המתירי� וכרשבכתב) ח"או(ב "המ
  

צרי� לומר כ� ג� בדברי� , נ"ה נעשה חנ"פ שבלא" ואע. וכ� נוהגי� ואי� לשנות,מואי� לבטל כלל איסור דרבנ� אפילו א� נפל מעצשש "פסק כרא  – א"רמ
  .שאסור לבטלו לכתחילה, מ או יבש ביבש"נ כגו� לח בלח בה"שאי� בה� חנ

 .ע"א וכשו"ל שפסק כרשב"ולא כרש, לו עיקר מהתורהובי� באיסור שאי� ,  בי� באיסור שיש לו עיקר מהתורהא"נראה להלכה כרמ –  "ש

  

  איסור שהתבטל וחזר והתרבה
  .)עבודה זרה לו". (ראשו� ראשו� בטל, אפילו כל היו� כולו, בורלהמערה יי� נס� מחבית : יוחנ�' אמר רב דימי אמר ר "– גמרא

איסור ולכ� כל , יוחנ� לא אמר דבר זה מעול�' כי הגמרא בהמש� דחתה דבריו ואמרה שר, אי� הלכה כרב דימי – 
"ר, ש"רא, א"רשב, 
"רמב, תוספות
חוזר ונאסר לא שנא מי� ו, הטע� לא מתבטל, כ התווס  שוב מהאיסור ועכשיו אי� ששי� נגד האיסור"ואח, כגו� שהיה ששי� נגדו, התבטל בהתרש

  .אלא אפילו בלא קילוח נאסר,  ואי� צרי� לומר שמדובר באיסור הנופל בקילוח.בי� בלח ובי� ביבש, או מי� בשאינו מינו, במינו
כי כא� מדובר באותו איסור שחזר ונפל , ט שאיסורי� מבטלי� זה את זה"צח ס' מ אי� זה סותר לס"מ, פ שפסקו כל הפוסקי� הלכה זו" אע– ת יוס�בי

  .וש� מדובר בשני איסורי� שוני� ולא מורגש טע� של א  אחד מה� ולכ� מותר ואי� שו� סתירה
, מתבטל ולא חוזר ואוסר,  שנפל ולא נות� טע�גבי יי� במי� או מי� ביי� וכ� כל איסור שנמוחאבל , מה שאי� הלכה כרב דימי זה רק ביי� ביי� – ד"ראב

  . ואפילו עוזר להתר לבטל את האיסור החדש,והרי הוא התר גמור
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   וחזר ונפל מאותו מין איסור שוב,איסור שהתבטל ולא נודע
  )ח"ה מ"משנה תרומות פ". (ורבי שמעו� מתיר, הרי זו אסורה, הגביה עד שנפלה אחרתולא הספיק ל, סאה תרומה שנפלה לתו� מאה של חולי� "– משנה

  )ו"ו ה"תוספתא תרומות פ". (הרי זו מותרת, כ נפלה"אבל ידע בה ואח, כ נפלה"כשלא ידע בה ואח? במה דברי� אמורי� "– תוספתא
הרי זו , תיכת איסור שנפלה בששי� ולא הכיר בה עד שנפלה אחרתלכ� ח. ע מותר"אבל א� נודע לכו, המחלוקת היא כשלא נודע האיסור – �"רמב

  .אי� צרי� ביטול כנגד שתיה�, אפילו א� נפלה אחרת, אבל הא� הכיר בה וידע שיש בהתר לבטלה, א� אי� בהתר כדי לבטל שניה�, אסורה
 ואז לרבנ� יש  איסור א� לא הרי� את האיסור הראשו�כשידע שנפל, היאשמעו� לחכמי� '  כל המחלוקת בי� ר– )בש� ירושלמי(רבנו שמשו
 , ד"ראב

 וכתב הבית ".וחכמי� אומרי� הרמתה מקדשתה: " וסיי� בירושלמי ברייתא זו.ע צרי� ששי� נגד שתיה�" לכו,א� א� לא ידע, לאסור כל עוד שלא הרי�
  . זאת לגבי שאר האיסורי�כי עובדה שלא פסק, � שה� לעניי� תרומה לשאר האיסורי�"שאי� ללמוד מדברי הרמב, יוס 

  )צד לגבי די� זה' ועיי� עוד בס(
  

חוזר , כ� שאי� ששי� נגדו, 4כ מהאיסור הראשו�"שאיסור שהתערב בהתר והתווס  לו אח,  וכרבנו שמשו�ש" בש� הראפסק את דברי הטור – א"רמ
לא שנא נודע בינתיי� ולא , לא שנא יבש ולא שנא לח, )ממי� אחרשני האיסורי� ממי� אחד וההתר  (ונאסר לא שנא מי� במינו ולא שנא מי� בשאינו מינו

  .הרי נות� טע� אסור בכל התערובת, ג� א� הוכר, שכיוו� שהתרבה האיסור, שנא לא נודע בינתיי�
 ,סור חדשמ כא� נתחב אי"מ, א שכשנתחבה כ  חולבת לקדרה בשרית פעמיי� מספיק פע� אחת ששי�"ב פסק הרמ"צד ס' פ שבס"שאע, ז"והעיר הט

  .ולכ� צרי� ששי� ג� נגדו
  .כ כא� בנידו� דיד�"וכל זה משא, וכ� ש� יש להקל משו� איסור בלוע,  שש� אי� לגזור אטו שאינו מינו,ג הוסי�"והפמ

  די� תערובת יבש ביבש
, א� נודעה התערובת, י בטל חד בתראבל יבש ביבש שמהתורה,  שצריכי� ביטול בששי� מהתורה בלח ביבש או לח בלחא ה�"דברי הרמ כל –  "ש

  ".הערלה מעלה את הערלה"י ששנינו כפ, וג� א� התרבה הוא עוזר ומסייע לבטל את האיסור החדש, האיסור בטל
  .ל"כ הרש"וכ, ג� ביבש ביבש אסור – י"אשרהגהות 

  .כי כל יבש ביבש בטל,  יש להתירבמי� בשאינו מינומשמע ש – ז ורבנו יואל"או, ה"או
הידיעה גורמת התר ולא חוזר , כל שאי� נות� טע�, ולכ� אפילו ביבש ביבש, א שלא חילק"ל ונגד דברי הרמ"קשה להקל נגד דברי רש –  "פ הש"ההלכה ע

שמתבטל ברוב רגיל ,  וכשנודעה התערובתוכל זה במי
 במינו יבש ביבש ובהפסד מרובה. � וכל הראשוני�"� והר"הרמב, ד"וכ� משמע מהראב, ונאסר
  . אי� להקל ואי� לומר שקמא קמא בטיל כשנופל האיסור השני, אבל כשאי� הפסד מרובה או במי� בשאינו מינו שנות� טע�, ע�ולא נות� ט

  

  ביטול התר בהתר

) כ התר" בצמר הרחלי� שהוא גבטלשהוא התר צמר הגמלי� ". (מותר בפשת�, א� ערב צמר גמלי� בצמר רחלי� ויש רוב לצמר הגמלי� "– משנה
  )א"ט מ"כלאי� פ(

ולכ� חלב שנפל למי� והתבטל אסור לתת אותו בקדרה , כי זה התר בהתר, אסור לאכלו בחלב, פ שיש ששי� בפת"אע,  פסק שצלי הנצלה ע� פת– �"רי
  .ע"ושאל על די� זה מהמשנה לעיל של צמר רחלי� ונשאר בצ. של בשר

שהרי התבטל , פ שאי� בבשר ששי� נגד החלב"אעהבשר  מותר ,ה של בשרכ נפל מ� המי� לקדר"כזית חלב שנפלו למי� והתבטל בששי� ואח – ה"או
  .במי�
  .ומבטלי� התר בהתר,  "ה ולא כרי"פסק כאו – א"רמ
  .'ק א"רצט ס'  ולא כבסוכא
 רואי� שהתר מבטל התר,  לכתחילה מותר לתת את המי� האלו בקדרה בשריתג� – ח" בש� ת "ש
שלערב לכתחילה חלב במי� כדי " צמח צדק"וכתב בש� ב, א ה� פשיטא"כי דברי הרמ, א לא"דברי הרמא� ב, ג אכ� יש חידוש" בדברי הפמ– ג"פמ

  .ע אסור"לכו, שיתבטל בששי� ויוכל לבשל במי� אלו בשר
  .  ולאסור לכתחילה לבטל התר בהתר" יש לחשוש לדעת הרי– בית מאיר

  
ומתר�  ?רצט לגבי חוט פשת� מול אל  בבגד של הצמר שלא בטל' המחבר בסל שהתר בהתר בטל ומדוע פסק "רואי� מהמשנה הנהרי  ,א"רעקהקשה 

לא בטל ואפילו בשאינו מינו לא , א� א� יש לו מתירי� עכשיו, זה רק א� אי� לו מתירי� עכשיו, שג� לדעת חכמי� שמי� במינו בטל בששי�, א"רעק
  .היינו התר בהתר ומותרי� בחלב,  שעלו בקערה של בשר טע� הבשר בטלצה שדגי�' ד המחבר בס"וכ. שחלב במי� כ� בטל, ה"ומחדש כא� האו. בטל
, א"צז ס' וכ� מס, רצט בחוט שנמצא בבגד כשיש אל  נגדו שלא בטל' ט לס"ט בר נ"הרי המחבר סותר את עצמו בי� הדי� של נ, מ קשה על המחבר"ומ

  ?כ התר בהתר אסור"וא, י עצמוא בפנ"� שיכול לאכול כ"והסביר הש, שפת שאפאו ע� הצלי אסור לאכלו בחלב
או טיפת חלב שנפלה , ט"ט בר נ"כ בנ"משא, ולכ� אסור לאכלה בחלב,  וכתב שבפת מורגש טע� הבשר ג� א� יש ששי�
"ועל קושיה זו תר� כבר הר

  .לששי� מי� שאי� שו� טע� יותר ומותרי� המי� בבשר
  ? חוט פשת� שלא בטל בצמר אפילו באל  לצמר שמבטל צמררצט בי�' שפסקיו סותרי� בתו� ס, א  נשארנו בקושיה על המחבר

לכ� צמר בצמר בטל וכמכניס חוט , כלומר בלי חוט פשת� לא יווצר איסור שעטנז, והיינו חוט, טווי ונול, שכדי ליצור שעטנז צרי� שוע, א"הסביר החזו
, רצט' ממילא יוסברו פסקי המחבר בס. פילו באל  לא בטליש חוט בצמר וא, אבל כשמכניס חוט ממש לצמר רחלי�, כ לא מכניס לצמר רחלי�"אח

רק כשיש טע� יש , ומכיוו� שכ�, "דר� בישול אסרה תורה"ש, :ש בנדה סא"ח מסביר הרא"בב. א� חוט שלא בטל בצמר רחלי�, שצמר בטל בצמר
מסביר ? והנה מבטלי� בכלאי� התר בהתר, לס ממעביר עצי& נקוב בכר� שהיניקה פחות ממאתי� ובט"פ ששאל החת"ואע. (כ בשעטנז"משא, איסור

  )רצט שיש הבדל בי� דבר שמתפשט ככלאי� בכר� ומתבטל לדבר שעומד במקומו כמו חוט פשת�' בס,   בש� העטרת זהב"הש
היה מותר כי לא א י"ע ולרמ"לשו,   פשוט שאסור"לפי הרי? הא� יהיה מותר לאכלו ע� בשר, לכ� לגבי שוקולד מריר בו מעט החלב בטל ברוב השוקולד
  .ועוד שיש רגילות לאכול פת ע� בשר וע� חלב, שש� מורגש טע� הבשר, מורגש טע� החלב כלל ואי� זה דומה לפת שבושלה ע� צלי

  שהתר לא "שהרי הוא חשש לדעת הרי, יש לאסור" בית מאיר"ולמחמירי� כדעת ה, לפי רוב הפוסקי� יש להקל ולאכול שוקולד מריר ע� בשר, להלכה
 .ל בהתרבט

  

  'סעי  ז
  

  .)ז לג"ע". (אבל לא יי�, מותר לתת לכתחילה מי� ושכר בקנקני� של נכרי "– גמרא
קדרה שבלעה , לכ�. וכיו� שדר� להשתמש בקנקני� גדולי� לא יכול לית� טע�, שהרי משתמשי� ביי� בצונ� ונבלע רק משהו בקדרה – א"רשב, ש"ריב

וכ� א� נפלה יותר מטיפה א� רגילי� להשתמש בכלי שימוש  , א אפשר לבוא לידי נתינת טע� לעול�"יו� שא כ,טיפת ד� או חלב מבטלי� אותו לכתחילה
א� דרכו של אותו הכלי להשתמש בו , א� נבלע איסור מועט לתו� כלי כשר, וכ
 כל שאר האיסורי�, מותר להרבות כי לא יבוא לידי נתינת טע�, מרובה

לפיכ� איסור משהו שנבלע . כיו� שהאיסור מועט ולא יבוא לידי נתינת טע�, מותר להשתמש בו לכתחילה, )דולהכמו קדרה גדולה וחבית ג (בשפע התר
  .א שיבוא לידי נתינת טע�" לפי שא,מותר להשתמש בו לכתחילה ואפילו בב� יומו, ב"בקדרה או בקנקני� וכיו

גזרה שמא ישתמש בה בדבר מועט ויבוא לידי , ר להשתמש בו אפילו בשפעאסו, ב"אבל א� נבלע בכלי שדרכו להשתמש לעתי� בדבר מועט כקערה וכיו
  .ואפילו איסור מועט ובלוע, שאי� מבטלי� איסור לכתחילה,  ועוד.נתינת טע�

, פ שמשתמשי� בו בהתר מרובה"שאע, ש באותו כלי עצמו"כ, נאסרת גזרה משו� בת יומה, שאפילו קדרה לא בת יומה, ו" נראה להתיר מק� אי– טור
  .נגזור לאסור משו� שמא ישתמשו בו בהתר מועט והאיסור ית� בו טע�

  .ה"קכב ס' ע בס"וע.  להלכהא"ש והרשב" פסק את דברי הריב– מחבר
ואי� הלכה ,  ולבטל את האיסור א� אחרת לאהאיסור שבכלי פגו� יש להתיר להשתמש בכליש� שרק כ"� וכר"הארי� להוכיח שהלכה כרמב – ז"ט

, ה"קכב ס'  בס "ח והש"כ הב"וכ .א"אבל איסור דרבנ� יש להקל אפילו אינו פגו� כרשב,  וכל זה באיסור של תורה שבלוע בדופ� הכלי.א וכמחבר"כרשב
  .ל"ואכמ, ש באריכות"ע
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 .ט"צח ס' שהרי איסור אחר מבטל איסור חברו כבס 


