
  בק' ס
  

  ' א�סעי
  

התערבה : אימא סיפא...וא� התערבה באל� כול� אסורות, וספיקה אסורה...ביו� טוב ואחד ביצה שנולדה, אחד ביצה שנולדה בשבת: מיתיבי" – גמרא
, א ספק טרפה"אא...וכל דבר שיש לו מתירי� אפילו באל� לא בטל, הוי דבר שיש לו מתירי�, ט ספק חול"אי אמרת בשלמא ספק יו, באל� כול� אסורות

  :)ביצה ג". (...ותבטל ברובא, הוי שאי� לו מתירי�
  .כי מהתורה חד בתרי בטל,  דבר שיש לו מתירי� זה חומרא מדרבנ�– ז"ט, פרי חדש

  

  ?למה דבר שיש לו מתירים לא בטל
  .תאכלנו בהתר,  עד שתאכלנו באיסור– י"רש
הוא , מכיו� שהאיסור עומד לההפ# להתר, כ# ג� כא�, יהודה כי ה� דומי�' פ ר"ינו לא יתבטל עשגורמי� לכ# שמי� במ" ד� הפר וד� השעיר" כמו – �"ר

  .לא בטלונחשב כמי� במינו ש, דומה לו
כי , היא שונה בתכלית מההתר, כי מכיו� שהיא טרפה, � בטלה"ולר, ט"י לא בטלה אלא לאחר יו"שלרש, ט"מ תהיה בביצת טרפה שנולדה ביו"הנפק

  )ב בפתחי תשובה בש� הצמח צדק"ע בס"וע (.מ" ולכ� אי� לה די� דשיל,תשאר אסורה
  

  ט"ט ספק לפני יו"דין ביצה שנולדה ספק ביו
  .ט"הול# על ודאי נודלה ביו, "ואפילו באל� כול� אסורות"ומה שכתוב בטור ,  בטלה בששי�– טור, א"רשב, מ"הגה� "רמב

  .כי יש לו מתירי�, שאוסר ג� בספק יש מי – מ"מ במרדכי ובהגה"י, ת"ר
  

ט "ואפילו א� ספק נולדה ביו, אפילו באל� לא בטל,  ובי� טרפה1בי� שלמהט " פסק את הגמרא שדבר שיש לו מתירי� כגו� ביצה שנולדה ביו– מחבר
  .אסורה

  

  מ"האם יש דין דשיל, איסורהדין כשיש ספק 
 וכ� .ט אסורה"שרק ביצה שודאי נולדה ביו, � ועוד ראשוני�"� משמע מהרמב וכ מספק לא נאסר דבר שיש לו מתירי� כי זה חומרא מדרבנ� בלבד– ח"ב

  .ש"ע, ט והתערבה כ� בטלה בששי�"א שספק נולדה ביו"תקיג סת� המחבר כרשב' ח ס" שבאוא העיר"הגר
מ יש לו "מ,  מדרבנ�פ שעיקר כל חומרתו"שאע, כ בשאר דברי�"משא, כמו שפסק המחבר  בדבר שיש לו מתירי� מחמירי� ג� בספק– �"ש, ז"ט

וכ�  . ט"והכל אסור עד אחר יו, "כל דפריש מרובא פריש" חתיכה מהתערובת לא אומרי� הכ פרש"ואפילו א� התערב ואח. מתירי� ויאכלנו בהתר ודאי
  .ע שג� מספק אסור"� מדברי הטור והשו"דייק הש

  .שספק דבר שיש לו מתירי� בטל ברוב במקו� הפסד יש לסמו# על המקלי� –) 'ק ה"תקיג ס' ח ס"או (משנה ברורה
  

  .ח"קי ס' א בס"פ הרמ"ע,  יש להתיר– ז"ט) פ הסבר הבאר היטב"ע. ( אסור– �"ש ):ספק ספיקא(תערובות ' הדי� כשדבר שיש לו מתירי� התערב בב
  .וממילא אי� כלל מחלוקת, יש להתירספקות בתערובות שזה ' לב, וכתב לחלק בי� ספק אחד בגופו וספק אחד בתערובות שזה אסור, ז"ג פסק כט"הפמ

ספק השריש קוד� לעומר , ל חדש"ואת, ולכ� שכר ספק חדש ספק יש�, מ חלק והתיר"והר,  דבר שיש לו מתירי� נידו� כ# אפילו בספק ספיקא– ש"רא[
  .]�"והבית יוס� צידד כדעת מהר. ש אסור"מ מותר ולרא"לר, ואי� בו איסור חדש

  

  ?אינו מינוהאם יש הבדל בין מינו לש
  :.ז לו"ע, .וכ� משמע בנדרי� נב. כי לא התכוו� לבטלו, אבל בשאינו מינו בטל,  שלא בטל זה רק במי� במינודבר שיש לו מתירי� – �"ר, א"רשב, �"רמב

  .כגו� מי� ומלח בעיסה נקרא מי� במינו, משמע שכל דבר הצרי# זה לזה.  בביצה לט– רבנו ירוח�
  .התערב בשאינו מינוכש בטל ר שיש לו מתירי�דבש,  פסק כראשוני�– מחבר
  :מ"מ למבשא" שני הסברי� לחילוק בי� מבמצאנו

הדבר ,  אבל במי� במינו.והוי כאילו אי� לו מתירי�, והדבר האסור טפל לו, ההתר התערובת נקרא כרגע על דבר כי ש� – ח"בש� ת� "ש .1
  .כמותויש כא� תוספת שמחה שמרבה את ה, האסור אינו טפל ושמו עליו

  ".תאכלנו בהתר, עד שתאכלנו באיסור"י ש"# פרש לפי טע� רש" הש– ערו� השולח�
  .בטל, "ד� הפר וד� השעיר"� שלמד מ"ורק לשיטת הר, כי תאכלנו בהתר, י ג� במי� בשאינו מינו לא בטל" לשיטת רש– נודע ביהודה

דבר שיש לו א� ב, מ זה התר וזה איסור"כי מ, א# לרבנ� בטל, רד� הפר וד� השעי: יהודה כי שמ� שוה' מ לא בטל לדעת ר"מב – �"בש� הר .2
יש ביניה� חילוק גדול כי ה� מיני� מ "שמ, כ בשאינו מינו"שאמ, מ לא בטל"ולכ� במב, כ התר"כי ג� האיסור יהיה אח,  זה לא שיי�מתירי�

 .שוני�

 

 ?מהי הגדרת מין במינו לגבי דבר שיש לו מתירים

 ,ז ש�"ל כרבא בע"כי קי, )א"# על הרמ"צח לגבי שאר דברי� כפי שחלק ש� הש' כ בס"משא (פ הטע�"הש� ולא עפ "מ יקבע כא� ע"מב – �"ש
  .ולכ� הולכי� רק אחר הש� כא� ולא אחר הטע�, וטבל הוי דבר שיש לו מתירי�, רק ביי� נס# ובטבל, שאזלינ� בתר שמא

  

  ?מה הדין אם התערבה בתבשיל
 דבר שיש לו מתירי�וכ� א� ליבנו ב, התבשיל אסור, ט אפילו עשו ממנה תבשיל" ביצה שנולדה ביו– מרדכי, ד"ש, ה" או,אבי עזרי, ת"בית יוס# בדעת ר

  .כ לא בטלה בתבשיל"ט ג"וכ� א� ספק נולדה ביו. ולכ� זה כאילו בעי� ולא בטל, כי בתבשיל עשה כ� לחזותא בעלמא, מאכל או מילאו בו תרנגולת
  .בטל בששי�, וכא� כשעשה תבשיל ולא התכוו� לבטלו,  לא בטל דוקא כשהוא בעי� שיש לו מתירי�דבר כתב ש– ת"טור בדעת ר

  
. לא בטל, כגו� שמלאוהו בתרנגולת, אלא אפילו נתנו אותו לתק� הקדרה,  מאכל ולו זו בלבדדבר שיש לו מתירי�שא� ליבנו ב, ל"כתב את הנ – א"רמ

  .גו� מי� ומלח שנצרכי� לעיסה ולא בטלי�כ, שזה כמו מי� במינו, �"ז והש"והסבירו הט
) ד"ג בשפ"פ דיוק הפמ"ע. (מ ולא בטל" נידו� כמבאזו, היינו שיראו את האיסור, בחזותא הליבו� עוזר למאכל – א"גר, �"ש, )ג"תקיג ס' ח ס"או(א "רמ

  .לא בטל,  א� מועיל לטעמאאובי� א� מועיל לחזותא , כלומר
שבא לתק� ונעשה חלק , מ ולא בטל"זה מוגדר כמב, מ" מבשאפ שזה"ולכ� אע, בחזותא ובטעמאמאכל זה עוזר למאכל  כשליבנו – )ש�(מג� אברה� , ז"ט

  .צרי� שג� יועיל לחזותא וג� לטעמא,  כלומר.מהתבשיל
  

  'סעי� ב
  

וכ� שבידו לתקנו כגו� טבל , מותרתשבודאי יגיע הערב ותהיה , ט"כמו ביצה שנולדה ביו,  זה רק כשההתר יבוא בודאותדבר שיש לו מתירי� – א"רשב
דבר שיש אי� זה , ביצה ספק טרפה שהתערבה באחרותכגו� ,  ודאות שיותר�אבל דבר שאינו בידו להתירו וכ� אי, שהתערב שיכול להפריש מטבל אחר עליו

  . ומתבטל בששי� ככל האיסורי�לו מתירי�
  ".יש מי שאומר"א בש� " פסק את הרשב– מחבר

                                            
1
 .מ לספק"� ונפקל שיש לה ג� חומרא של דבר שיש לו מתירי"וקמ, ה לא בטלה בגלל שהיא דבר שבמני�"אל ביצה שלמה ב–ז "ט 
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�"ש –�שמשמע שספק טרפה , מהגמרא לעיל, א"ומוכיח דברי הרשב, ולא בסתמא" יש מי שאומר" מדוע המחבר פסק את ההלכה הזו בש�  אינו מבי
  )פ שלא חולקי� עליה"כהלכה היא דעת יחידאה אע, ויש מתרצי� שדר# המחבר לכתוב כ# (.ע"ונשאר על המחבר בצ! מתבטלת ברוב רגיל

  .א"ולכ� כתב המחבר בש� י, א בזה"� חולק על הרשב"העלה שהרמב) י"הז "פז " ע'הל(מ " שהכסאמנ� בהגהות והערות כתב
  

  ?מתבטלת בששי�, וא� היא טרפה, מותרת, כי א� היא כשרה, הרי ספק ביצה טרופה ממה נפש# צריכה להיות מותרת, א"א� הקשו על הרשב
ואז ג� א� תהיה כשרה אסורה משו� דבר , ט"ק טרפה שנולדה ביו שמדובר בביצה ספ,ותר$, ר משה מלבוב" הביא קושיה זו בש� הר"באר היטב"ה

  .א שהוא מתכוו� לכ#"כי אי� משמע בדברי הרשב, א# תרוצו קשה מאוד. שיש לו מתירי�
  .ולכ� נאסרת, � לעיל"אלא שכרגע יש עליה ש� התר כמו הר, נ צריכה להיות מותרת"ממ, נ" תרצו שאהפ"והחוות דעת והכו

  פתחי תשובה
בטל ממנה איסור כולל של מ "מ, עדיי� נשארת אסורה כי היא טרפה, ט"פ שלאחר יו"כי אע,  דבר שיש לו מתירי�היא אסורה מדי�פסק הצמח צדק ש, ט"ופה שנולדה ביוביצה טר .1

  .י"ח והמנ"פ הפר"וכ. נתיר, וכל מה שאפשר להתיר בה, נולד

  .וירויח איסור שני, ולא בטל, דבר שיש לו מתירי�הוי , ס� עליה עוד איסורוהתערבה והתוו, ה מי שאמר קונ� עלי אכילת בשר נבלה" וה–ג "פמ .2
שא� מתיר את הנדר כאילו , ולא נאמר כא�, מ יישאר אסור לו בגלל איסור תורה של נבלה"כי מ, כי כא� אי� לו מצוה להישאל על הנדר ולהתירו,  הסתפק בזה מאוד–א "רעק

  .ע"ונשאר בסו� בצ. שלא שואלי� עליווכ� מדובר כא� בנודר לדבר מצוה , קיימו

 

  'סעי� ג
  

אי� , פ שאפשר להגעיל את כול� ויהיה לו התר ודאי"ואע, בטל ברוב רגיל של חד בתרי,  כלי שנאסר בבליעת איסור והתערב באחרי� ואינו ניכר– א"רשב
  ".לא בידו"ונחשב כ, רי�צרי# להוציא הוצאות כדי שיהיה לו מתיא ש"והסביר הרמ, דבר שיש לו מתירי�דני� אותו כ

  .דבר שיש לו מתירי�בלי כל קשר לדי� , פ שלא נות� טע�"אע, הרי זה לא בטל, שמכיוו� שניכר האיסורואמר ,  חלק על דבריו– ה"רא
  . א" פסק כרשב– מחבר

  

  ?מדוע כלי זה לא ייאסר מדין דבר שיש לו מתירים
  .ב"וכתב שכ� כל כיו, "בידו"אי� זה דבר שיש לו מתירי� כי זה לא , א הוצאותשצרי� להוצישמכיוו� , א"הרשבהסבר של  את ביא ה– א"רמ .1

" שלא יהא הנאסר יותר מ� האסור", ויש סברה ידועה, הרי האיסור הבלוע אי� לו מתירי�, מדוע צרי# את הטע� של ההוצאות, ז"הקשה הט
. ש"ע, ד לעני� בשר שלא נמלח"סט סי' ל בס"וכנ, שיש לו מתירי�כיו� ,  אי� לסמו# על שו� קולאדבר שיש לו מתירי�כי ב, ומתר$ ?)קה' ס(

  ".ב"וכ� כל כיו"א "וזהו שכתב הרמ

ד לגבי "מ לקמ� בס"נפק (.שלערב תותר, ט"כמו ביצה שנולדה ביו, כי אי� ההתר בא מכח הזמ�, דבר שיש לו מתירי�נחשב כהכלי לא  –ל "רש .2
  )א לא" ולרממ"ל הוי ש� די� דשיל"שלרש, מאכל שעתיד להתקלקל

, תרצו קושייתו" מנחת יעקב"ו" בית יעקב"א� ב? והתר� אינו תלוי בזמ�, דבר שיש לו מתירי�כי ג� נדרי� נקראי� , � הקשה על דבריו"הש
 .א# אי� מצוה להגעיל כלי�, כי יש מצוה להתיר נדרי�, בנדרי� זה שונהש

 . כא� זה טע� בעלמא– משאת בנימי� .3

לכ� דינו לאכול אותו מחר , כי א� יאכל את המאכל היו� לא יאכלנו למחר, דבר שיש לו מתירי�עצמו אומרי� במאכל  – י"פ הנוב" עש"פת .4
הוי דבר שאי� לו , לכ� לגבי שימושו שצרי# אותו להיו�, יוכל להשתמש בו מחר, וג� א� ישתמש בו היו�, א� הכלי בעינו עומד, בהתר

 .ובטל, מתירי�

  
ד מדי� יבש " משו� הפסד ממוני ומשו� שטעמו בטל כדלקמ� בסובטל ברוב רגיל, אמנ� הכלי לא נאסר ש וכמחברא"פסק כרשב – ז"פ הט"ההלכה ע

י ערוב התבשיל שהתבשל "ע,  ויאכל מאכל אסור,שמא ישתכח מהתערובת, כ יכשיר את כול�" אאאבל מ� הראוי לא להשהותו זמ� רב בלי הגעלה, ביבש
  .ט" כי ג� ביבש ביבש שבטל חד בתרי אסור לאכול את כול� יחד כדלקמ� בס,ואז יעבור איסור, בכל התערובת יחד

  . מספיק להגעיל כלי אחד ולא צרי# את כול�– ג בש� מנחת יעקב"פמ
וכתב שההוצאה על ההגעלה זה דבר מועט ולא , א"כ חלק על הרשב"ל ג"מהריוהביא שג� , א"ה שחלק על הרשב"פסק כרא – �"פ הש"ההלכה ע

רק יש להתיר , להשתמש בכלי� אלוא ולמחבר שהתירו "ג� לרשבמ "ומ, שיש לחוש לדבריו במקו� שאי� הפסד מרובה, �"וכתב הש, "ולא ביד"נקרא 
כי ג�  (פ"א חלק על דבריו לגבי הנטל"ורעק. אפילו בכל כלי וכלי בפני עצמואבל בהיות� בני יומ� אסור ,  מהתורהי�מ מותר"שאז מ ,כשאינ� בני יומ�

  .ל"ואכמ, )כי ג� טע� פגו� אסור לכתחילה, תר משו� ביטולבלא זה מו
  

  הדין בכלי חלב שהתערבב עם כלי בשר
ושמא ישתמש ביומו ויבוא לידי איסור , כי זהו מי� בשאינו מינו, ה ברובלא בטל,  קערה של חלב שהתערבה ע� קערות של בשר– י ב� לב"תשובת מהר

  .זה רק בכלי שיש בו טע� נבלה ע� כלי שיש בו טע� בשר שחוטה שאז ה� נחשבי� כמי� במינוא "ומה שהתיר הרשב. דאורייתא של טע� כעיקר
פ " וטע� אפילו להסיר לא צרי# ע,� חלק"והש. � מרוטנבורג גבי חתיכות"פ מנהגו של מהר"א# החמיר להוציא כלי אחד לחומרא ע,  חלק על דבריו– ח"ב

  .א# סת� כ# אי� להחמיר, שלא יראה כאילו מזדמ� לו אכילת איסור לפיו, א� עשה כ# לחומר"ומהר, קט' סקי� לקמ� בסוכל הפ
  

  'סעי� ד
  

  יתקלקל, שיש לו מתירים עד אם יגיע לזמן התרודין מאכל 
שלא תתקלקל א� תישאר כ# עד , ט"כ בביצה שנולדה ביו"משא, אי� בו די� דבר שיש לו מתירי�,  מאכל שעלול להתקלקל– ת"מרדכי בש� ר, א"רשב
  )� חלק ואמר שחמ+ בפסח לעול� לא בטל אפילו באל� בכל מצב שהוא"הרמב. נקרא אי� לו מתירי� ובטל ברוב, אבל חמ+ בתבשיל שיתקלקל. (רבהע

  .אי� בו די� דבר שיש לו מתירי�, שא� אי� ודאות שיותר, ב"שהמחבר לשיטתו בס, א"והסביר הגר, "יש מי שאומר"כ, א" את דברי הרשב פסק– מחבר
וכא� יבוא התר מכח , אלא מכח זמ�, ל לא התיר בגלל הפסד הגעלה לעיל"כי מהרש, ופסק שג� זה נקרא יש לו מתירי�, ל חולק על זה"מהרש – א"רעק

  .זמ� ולכ� זה נחשב כדבר שיש לו מתירי�
  

   ושאין איסורו מחמת עצמודין מאכל שיש לו מתירים שאינו בעין
  א"רמ

תקיג ' ח ס"פ טור או"ע( .אבל טעמו בטל, רק א� האיסור בעי� או שיש עדיי� ממשות האיסור בתערובת לא בטל זה דבר שיש לו מתירי�מה ש .1
  .החוות דעת וערו� השולח�, ז"טפ ה" וכ)ה"ואו

  ?לא בטל, שא� ליבנו בו מאכל, א"בספסק לעיל הרי נ, קשה
לא , תפקידה לתת בוש� וטע� בתבשילשהביצה  ולכ�,  אלא שפלט טע�טעמו בטל כשהוציאו את האיסורש, פ שיטתו לעיל"ז ע"ותר$ הט

  2.כי טעמה מורגש, תהופ ששלפו א" אע,תבטלמת
  .ומה שטע� בטל זה כשלא ניכר במראה, שוב ממשו של איסור כי רואי� אותו בעי�חזה  ש�ש, פ שיטתו לעיל"� תר$ ע"והש

א "ח שהרמ"ומה שהתכוו� הטור באו,  לא בטלדבר שיש לו מתירי�ג� טעמו של , א והוכיח מכמה מקומות שבמי� במינו" חלק על הרמ– �"ש
אפילו טיפה בחבית שזה , רטז גבי יי� שאסר על עצמו שהתערב באחר' פ המחבר בס"וכ, שש� טעמו בטל, זה רק במי� בשאינו מינו, פסק כמותו

                                            
2
מ מקרי "מ, פ שהוצא מש�"אע, משמע מדבריו שא� מתחילה היה ש� ממשו של איסור' ק י"ואילו בס, טעמו בטל, שמשמע כא� מדבריו שא� הוצא האיסור, ז"ג הקשה כא� על הט"הפמ 

 .ע באמרי בינה"וע. ע"וצ, כ סותר את עצמו"א. ורק א� נכנס טעמו מתחילה בטל, ממשו ולא בטל
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שג� הוא כותב שבטל טעמו רק כי מוכרח מדבריו , תאכ לי"ג, ה"וכ� מה שכתב שאלו דברי האו (.כי יכול שאול על נדרו, שהכל אסור, רק טע�
  )בשאינו מינו

א התכוו� "אבל הרמ, מ היא נמצאת בתערובת ולכ� לא בטלה"מ, פ שהטיפה לא ניכרת"אע, ולומר שביי� ביי�, א"� ליישב דברי הרמ"ורצה הש
, ח"א בעצמו בת"כי הרמ, א לומר כ�"א� א. שי�וזה בטל בש, ועכשיו צרי# לבטל רק את טע� שיצא ממנו, שראה את האיסור וזרקו החוצה

  .מ א� אינו ניכר בטל בששי�"מ, כתב שאי� חילוק א� הוצא האיסור או לא
בי� ,  לא בטל בי� ממשודבר שיש לו מתירי�שבמי� במינו , ולכ� פסק להלכה, מ אי� סברה לחלק חילוק זה"שמ, �"ולמסקנה הסיק הש

  .ח"פ הב"וכ, טעמו

לכ� חתיכה שלא נמלחה תו# שלושה ,  בטל,אבל א� איו איסורו מחמת עצמו,  הוא דוקא כשאיסורו מחמת עצמו מתירי�דבר שיש לו – א"רמ .2
 ולצלי לא כי אסורה מחמת ד� הבלוע בה, ה בטלה בששי�"אפו, העיקר אינו כ�, הואיל ומותרת לצלי, א שיש לה מתירי�"פ שי"אע, ימי�

  .ד"סט סי' פ המחבר בס"וכ )#"הסבר הש וא בתורת הבית"פ הרשב"ע (.נאסרה מעול�
דהיינו , היא שאי� התר למה שהיה אסור, חתיכה שלא נמלחהב שהסיבה א כתב"מקור דינו של הרמ, א"הרי הרשב, א"הקשה על הרמ – ז"ט

�"כ ג� הש"וכ .בטל בדבר שיש לו מתירי�תכ איסור בלוע לא מ"וא,  א# לגבי חתיכה הראויה להתכבד בטלה בגלל שזה איסור בלוע,בישול :
וא� זה רק טע� , שש� כל העניי� הוא חתיכה חשובה, התכבדלאויה הרתיכה א טובה לגבי ח"סברת הרמ, כ"א ".מה לי בלוע, מה לי הוא"

  !מה לי בלוע ומה לי הוא, כיו� שיש לו התר, אבל בדבר שיש לו מתירי�,  ובטל ברובאי� חשיבות
  ? בבלוע והביא טע� של ריבוי הוצאותדבר שיש לו מתירי�לא הביא טע� זה שאי� ,  איסור שהתערב בו איסורמדוע לעיל לגבי כלי שבלוע בו, ועוד הקשה

וכא� הביא את , ג"א הביא את הטע� הראשו� של הכלי בס"והרמ, שכתב סברה זו מפורש גבי כלי שבלע איסור והתערב) א"ולא כרשב(ה "פ או"א כתב דבריו ע"שהרמ, ז"ותר$ הט
�אבל בגו� הדי� כתב יפה כא, תקפה עליו משנתו וטעה במראה מקו�"מ זה מפני ש"מ, א"ח כתב שג� הטע� השני ברשב"וא� שבת( .ה"פ או"הטע� השני ע("  

, בכלי בבלועטל ומה שכתב שב, מי� במינוטע� בשיש לו מתירי� לא בטל ב שדבר , מודה, זהמקור די�, ה"שג� האו, ה שכתב לעילפ מ" עז"דחה את הסבר הט הכס#' � בנק"והש
מ לא חמור מגו� האיסור "מ, מ לעומת הכלי� האחרי�"פ שהכלי הוא מב"לכ� אע, הוי מי� בשאינו מינו לגבי הכלי� האחרי�, כי הדבר הנבלע בכלי, זה רק במי� בשאינו מינו

  .מ ולכ� בטל ברוב רגיל"שהוא מבשא

 לדבר בלוע שאי� לו ,ה לחלק בי� איסור ממשי שיש לו מתירי�וכתבו שניה� שאי� סבר, א"פסקו לא כרמ – �"ז והש"ההלכה לפי הט
וכ� משמע מפשט , כי ש� צרי� חשיבות לחתיכה,  יש עניי� להתיר בלועחתיכה הראויה להתכבדורק ב, "מה לי בלוע, מה לי הוא: "מתירי�

 !בדבר שיש לו מתירי�, בזהמ " נפקאי�א# , שהבלוע בחתיכה אינו ראוי להתכבד ולכ� הוא לא חשוב,  שהסברנו לעיל,ועוד, א"דברי הרשב
שכיו� שסילק את גו� , לעיל שלא התערב ממש אלא רק טע�די� ד ולא דומה ל,שכא� הד� נמצא ממש בתו# החתיכה והאיסור לפנינו, ועוד

, דבר שיש לו מתירי�י� ולכ� אי� ש� ד, 3אי� צרי# ביטול כללולכ� מהתורה , מ ואי� הטע� מורגש כלל"הוי מב, האיסור ולא נשאר רק הטע�
, מ של החתיכות"שאפילו א� הבלוע הוא מבשא, ד"ל וש"פ מהרש"וכ .4תבטלמלא , נמצא בחתיכהגו# האיסור הד� שהוא ד ש"בנידוולכ� 

  .א"נאסר ולא מתבטל ודלא כרמ, מ"כיו� שהחתיכות עצמ� ה� מב
, מכח האוסר, ולא יפה כח הנאסר שהוא הכלי, מ"ע הוא מבשאדווקא כשהבלו, א"וכתב שכוונת הרמ, א"פסק כרמ – פני אריהההלכה לפי ה

  .א מודה שלא מתבטל לעול�"ג� הרמ, מ"אבל א� הבלוע הוא מב
ולכ� זה נחשב כמי� בשאינו מינו שלא אומרי� , והסביר שהבלוע לא נקרא על שמו של האיסור כלל, א" פסק כרמ– ההלכה לפי ערו� השולח�

� בטל בששי�ולכ, בו די� דבר שיש לו מתירי�.  
  :כאשר הבלוע התערב במי� במינו יש כא� שלושה מצבי� – פתחי תשובה

  . בטלדבר שיש לו מתירי�כי כבר התבאר לעיל שטע� ,  לעול� בטל– אחד לח ואחד יבש
ז א� נאסר מכח נות� טע� חוזר ואוסר את ההתר א, אבל א� לא היה הנאסר מינו של האוסר, הכל אסור ולא בטל,  א� הנאסר והאוסר ה� מאותו המי� של הבלוע– שניה� לחי�

  .מאחר שכבר התבטל, וא� לא נת� טע� אינו אוסר את ההתר השני, השני
 הכל כמו, א# נימוחה החתיכה טוב ונבללה, וכ� א� אינו מכירה, הטע� שנפלט התבטל, א� התערב והכירו וזרקו,  בי� שההתר הנאסר אינו מינו ובי� שהוא מינו– שניה� יבשי�
 .דבר שיש לו מתירי�משו� , אפילו היא חתיכה קטנה שלא ראויה להתכבד לא בטלה, והיא עומדת בעי�, אבל א� אינה מכירה] לח בלח ובטל

וממלאי� אותה במי� , חבית מלאה ענבי� שלמי�: למשל. פ שיש לו מתירי�"בטל אע,  כל איסור שלא היה ניכר קוד� שהתערב–א "רמ .3
כי מעט היי� שיצא בשבת מיד התערב ע� היי� , מותר לקחת אותו בשבת לשתותו, ויצא כל היי�, קעי� לאחר זמ�והענבי� מתב, לעשות תמד

  .שהיה בו קוד� ולא הוכר והתבטל
  .שג� כשלא ניכר קוד� לא בטל, לא כ#.) דרי� נחנ(� "ומהר) ק סט"ב( לכאורה משמע מתוספות – א"רעק
כי בתחילת חלות האיסור הוא , בטל בששי�,  קמח חטי� בקמח שעורי� ונדר מחטי�שא� התערב, א"א כתב רעק"מ לפי פסק הרמ"ומ

 .ולא נקרא עליו ש� איסור מעול�, מעורב

  

  דין מאכל שנדר ממנו הנאה
  .כי יכול להישאל על נדרו, לאותו שנדר ממנו הוי דבר שיש לו מתירי�,  דבר שנדר ממנו הנאה והתערב– א"רמ

. ה כא� שלאחרי� לא יתבטל"ה,  ולא בטל ג� לאחרי� לא בטלדבר שיש לו מתירי�שסובר שכל דבר שלו הוי ) שיח' ח ס"או(פ המג� אברה� " ע– א"רעק
  .ורק למודר לא, שאז למדיר המאכל מתבטל וג� לאחרי�, א# יש להתיר כשהדיר הנאה אחר מהמאכל

  פתחי תשובה
, פ שיכול להתיר את הנדר"שאע, דבר שיש לו מתירי�לא הוי ,  בקונ�אבל א� הדיר אחרי�,  שיש לו מתירי�דברג שביד האוסר להתיר את הנדר ואז הוי "ל זה דוקא בכה"כל הנ .1

  ".לא בידו"וזה נקרא , א# חברו לא יכול

שרק , חלקו על דבריו" התשובה מאהב"ת "ובשו" בית יעקב"ת "א� בשו, דבר שיש לו מתירי� רצה לומר שג� כשנשבע שלא לאכול מאכל פלוני הוי פסח' ג בהקדמתו להל"הפמ .2
 .א# בשבועה אי� מצוה כזו ולכ� זה דבר שאי� לו מתירי�, דבר שיש לו מתירי�בנדר יש מצוה להישאל עליו ולכ� הוי 

נו להוציא דבר מגדר לא שמע, פ שיש בזה טורח"ואע, מ אפשר להביא את הדבר להתרו"כי מ, דבר שיש לו מתירי�הוי ג "לפמ, א� נדר מדבר מסוי� ונשבע שלא יתיר את הנדר .3
 .מ תהיה כשנדר נדר שאי� לו הפרה"והנפק.  כי יש כא� שבועהדבר שיש לו מתירי�אי� כא� " תשובה מאהבה"י וה"א� לפי הב . בגלל טורח מעט שכזהדבר שיש לו מתירי�

  .דבר שיש לו מתירי�ייתכ� לומר שכא� הוי , לאבל איפה שרוצה להישא, דבר שיש לו מתירי�לא הוי , שאי� לו צור# להישאל על נדרו, א� נדר בעת צרה .4

  

  ?למה אוסר במשהו, חמץ בפסחדין 
ומה  .ש כשאינו בעי�"וכ, דבר שיש לו מתירי�ולכ� אי� לו די� , חמ+ בפסח הוא דבר החוזר לאיסורו בשנה הבאה – מרדכי בש� רבנו חיי�, )ז"ע(ש "רא

  .שענוש כרת, זה מפני חומר איסורו, # ולא בטל אפילו באלבמשהושהחמירו בו בפסח עצמו שאוסר 
ומה שהחמירו בו שלא . מפני זה לא בטל לעול� אפילו באל#ו, פ שחוזר בשנה הבאה לאיסורו"אע, מתירי� דבר שיש לו יש די�חמ$ בפסח ל – �"רמב

  .זה מפני חומר איסורו, בטל ג� במי� בשאינו מינו
  .א שבטל ברוב רגיל חד בתרי ככל האיסורי�"והביא כי, לא בטל כלל פסק שחמ+ בפסח יבש ביבש –) ט"תמז ס' ח ס"או (מחבר

וכ� משמע , סק כמרדכיומשמע שפ .מ" שיש לו די� דשיל�"א את דעת הרמב"וכתב כי, מ"שחמ+ בפסח אי� לו די� דשיל הביא את דעת המרדכי – א"רמ
  .פ הפני אריה"וכ, ח"ג� בת

  . ולא בטל לעול�תירי�דבר שיש לו משחמ+ בפסח זהו , �"פסק כרמב – ל"רש
 ביבש � לא בטל"ולרמב, א שהביא המחבר" בפסח ברוב רגיל כמו הישלשיטת המרדכי יבש ביבש בטל, א היא" בי� שתי השיטות ברממ"לכאורה הנפק

  .ביבש כדעת המחבר
כ# ג� החמירו בו ) בלול(ירו בו בלח כי כמו שהחמ,  כסת� המחבר אפילו באל�יבש ביבש לא בטלחמ+ בפסח אפשר לומר שג� למרדכי , �"אבל כתב הש

  .שאז בטל ברוב ביבש ביבש, פ אחרי חצות"מ זה בער"מ בזה שלחמ+ בפסח אי� די� דשיל"והנפק, שרק מי שבטל בלח בששי� בטל ביבש ברוב רגיל, ביבש
כי מה שכתוב שבטל זה רק , מ"ו די� דשילפ שיש ל"אע, א במחבר"� אפשר לומר שחמ+ בפסח בטל ברוב רגיל ביבש ביבש כי"שג� לרמב, �"ועוד כתב הש

   .כי יש לו די� דבר שיש לו מתירי�, לא בטל, אבל א� אי� ששי� או שזהו מי� במינו או שזה בפסח, במי� בשאינו מינו בערב פסח וכשיש ששי�

                                            
3
ורק בספק , פ רוב"צח ש� מבואר שצרי# עכ' וזה סותר לס, אבל פליטה של איסור א� רוב רגיל אי� צרי#, זה כשיש ש� ממשו של איסור, שמשמע מכא� שזה שבמינו בטל ברוב, ג"קשה הפמה 

 .ע רב"וצ, סרשמהתורה א� רוב אי� צרי# שטעמו שלא נרגש לא או, א� נפל למינו ואי� ש� אינו מינו ולא רוב הולכי� להקל
4
ימי� יש להקל ולבטלה ' שבחתיכה שלא נמלחה ג" שער המל#"וכ� פסק ב. ע"וצ? כי ד� זה חומרת הגאוני� להמתי� שלושה ימי�, הרי אי� כא� גו� האיסור, הקשה על כ# בחדושי הגרשוני 

 .כי אי� ש� גו� איסור אלא רק חומרא, בששי�
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וא� נאמר , סורי� ואפילו מי� במינויהיה בטל בערב פסח ככל האי, ש"לכ� א� נאמר שחמ$ אינו בטל בפסח משו� חומר איסורו כרבנו חיי� וכרא

  .כ זהו ערב פסח ויש ששי� נגדו והתערב במי� בשאינו מינו"אא, אינו בטל לעול� אפילו באל#, מ"שחמ$ אינו בטל בפסח משו� שיש לו די� דשיל
  

   שמותר לאחד ואסור לאחרמאכל שיש לו מתיריםדין 
אי� , ש"מותר למוציהיה ולאחרי� , שלמבשל אסור לעול�, ב"וכיובמזיד  כגו� המבשל בשבת , שמותר לזה ואסור לזהדבר שיש לו מתירי� – רבנו ירוח�

 �אסורה לישראל , פ שמותרת לכה�"אע, לגבי תרומה שאי� לה די� דבר שיש לו מתירי�.  ולמד כ� מיבמות פב.ובטל בששי�, דבר שיש לו מתירי�לזה די
  .לעול�

  )ולא כמג� אברה� דלקמ�. (עתפ החוות ד"וכ,  פסק את רבנו ירוח�– א"רמ
ואי� ראיה , עול�לר ו אסיהיהפ שלאחר "אע, יש לו די� דבר שיש לו מתירי� ולא בטל ,כ"הוא אסור ויהיה מותר אח פסק שכל דבר שלאחד – מג� אברה�

א היתה "שכוונת הרמ, א"המגסי# והו .שהרי לכה� מותר תמיד ולישראל אסור תמיד, כי ש� לא� אחד לא היה די� דבר שיש לו מתירי� כלל, מתרומה
  .ורק לו אסור לעול� ואז בטל בששי�, כי זה כבר מותר, דבר שיש לו מתירי�שאצל כול� זה לא , חר השבתכשהתערב לא
 מתבטל התבשיל ברוב ככל כ"א שלמבשל עצמו ג"להקל כרמ, ב"וכ� פסק המ, א"א וסובר כרמ" הביא שהחוות דעת חלק על המג– משנה ברורה

  .ואפילו בשבת עצמה, י�האיסור
  

  :סיכום התנאים הדרושים כדי התערובת תהיה בבחינת דבר שיש לו מתירים שלא בטלה אפילו באלף
  )א"ס. (התערובת צריכה להיות של מי� במינו .1

כ� ספק טרפה ל). כמו טבל(ט או שהמתיר יבוא ללא הפסד "שתהיה מותרת למוצאי יו, ט"כמו ביצה שנולדה ביו, מ"כשהאיסור ייהפ# להתר בכ .2
 )ב"ס. (שמא היא טרפה, כי לא בטוח שתהיה מותרת, שהתערבה באחרות בטלה

 )ג"א ס"רמ. (כשלא צרי# להוציא על המתיר הוצאות .3

 )# חולק שג� בטע� אינו בטל"אבל הש, ד"א ס"רמ. (א� האיסור בעי� ואינו טע� בעלמא .4

 )# חולקי�"ז והש" והטד"א ס"רמ. (א� האיסור הוא מחמת עצמו ולא מחמת איסור הבלוע בו .5

 )ד"א ס"רמ. (א� היה ניכר בפני עצמו קוד� שהתערב .6

 )ל"וכמות� פסק רש, ד ויש חולקי�"א ס"רמ. (שאינו חוזר ונאסר .7

א "ב אבל המג"פ המ"ד וכ"א ס"רמ. (מ"לא נקרא דשיל, אבל א� נשאר לאחד לעול� אסור כמו המבשל בשבת, צרי# שיהיה מותר למי שנאסר .8
 )חולק

 )ג"ל ס"רש. (תר ממילא מכח הזמ�כשיבוא הה .9

  
  .כגו� נדר, כ יהיה מותר ג� לו" היה מותר לכל העול� מלבד לאחד ואחאפילו א� הוא ספק איסור ואפילו, מ חל אפילו א� האיסור מדרבנ�"די� דשיל


