
  טק' ס
  

  ' א�סעי
  

וכ� חתיכה של נבלה או של דג טמא . והרוטב בנות� טע
, כול� אסורי
, וא
 לאו, בזמ� שמכירו בנות� טע
, גיד הנשה שהתבשל ע
 הגידי
 "– משנה
  :)חולי� צו". (וא
 לאו כול� אסורות, בזמ� שמכיר� בנות� טע
, שהתבשלה ע
 החתיכות

ד "אלא למ, ד כל שדרכו להימנות שנינו"הניחא למ? ותבטיל ברובא...: וכ� חתיכה של נבלה. בריה שאני? רובאוליבטיל ב: גיד הנשה שהתבשל "– גמרא
לא הטע� של בריה מלא ש,כ"משמע א.) חולי� ק(". הואיל וראויה להתכבד בה לפני אורחי
, שאני חתיכה? מאי איכא למימר, את שדרכו להימנות שנינו
  .כי זה תערובת של יבש ביבש,  הגיד והנבלה בטלות ברובכותהיו חתי, וחתיכה הראויה להתכבד

  
  . אפילו איסור מדרבנ� אי�– ק"סמ, ג"סמ, ספר התרומה, טור, �"ר, א"רשב, ש"רא, תוספות

, מראומסבירה ש
 הג". כ במעשר"משא,  באחד ומאה
ועולי, ואסורי
 לזרי
, התרומה והביכורי
 חייבי
 עליה
 מיתה וחומש ".:מ נב"וראיית� מב
וקשה . כ$ ג
 מעשר בטל ברוב רגיל מדרבנ� ולא צרי$ ששי
, ומשמע שכמו שתרומה בטלה במאה מדרבנ�. שמעשר בטל ברוב וה
 בטלי
 באחד ומאה
אלא ודאי במעשר יבש ביבש בטל ברוב רגיל ! אלא הייתה צריכה לומר בששי
, "בטל ברוב"וקראה לזה , לומר שהגמרא רצתה לחייב ששי
 במעשר

  .כי לח ביבש צרי$ ששי
, ומשמע ש
 בודאי בתערובת של יבש ביבש.  לכל דבר שאינו ראוי להתכבד ושאינו בריהה"וה
  

וכ� משמע . בששי
, אי� כוונתה שיתבטל חד בתרי אלא כפי תקנת חכמי
, "ולבטיל ברובא"וקושית הגמרא , מ צרי$ ששי
 מדרבנ�" מ– �"רמב, ד"ראב
חשב שנאבד הדבר מעוצ� כדי שי, א� מדברי סופרי� צרי� ששי�, ערבה בשתי
 שחוטות מותרת מהתורהשכתב שחתיכת נבלה שהת, �"מהרמב
  .מיעוטו

  :נחלקו הדעות, ובדעה זו המצריכה ששי� ביבש ביבש
  .קי' פ ס"הכל מותר ע, החתיכות לי
 שא
 התערב בפחות מששי
 ונזרקה אחת מיש האומרי�

אבל בנידו� , או לאסור הכל כשור הנסקל ויי� נס$, כגו� מאה של תרומה או מאתי
 של ערלה, ובות חמורותבתער שכתבו שכל זה רק ויש מגדולי המורי�

  .דיד� לא תותר תערובת יבש ביבש ברוב רגיל אפילו א
 נזרקה אחת מהחתיכות לי

  
משמע . וזבחי
 עב: אול
 בביצה ג, צרי$ ששי
משמע שא
 לא מכירה לא בטלה ברוב ו, "ומכיר" – חתיכה של נבלה: "כתב.  בפרושו לחולי� ק– י"רש[

  ].ע"וצ. שסובר שכ� בטל ברוב רגיל
  

  ?מה נקרא יבש ביבש
ומוכח זאת . פ שהוא מבושל במי
 או משקי
 אחרי
"אע,  כל דבר שהוא עומד בפני עצמו אלא שהוא מעורב ע
 אחרי
– ספר התרומה, א"בשר, �"רמב

  .ת שתתבטל ברובמהגמרא ששאלה על חתיכה שהתבשלה ע
 חתיכו
  

  ?האם יש חילוק בין מין במינו למין שאינו מינו
מ "כ אי� חילוק בי� מב"וא, האיסור נהפ$ להיות התר, לקמ� יוסבר שלשיטת הטור (. אי� חילוק בי� מי� במינו למי� בשאינו מינו– פ סברת עצמו"טור ע

  )מ"למבשא
 אלא שבלח בלח חכמי
 לח בלחשמהתורה בטל ברוב רגיל ג
 , מינוזה רק במי� ב, רגיל ברוב ה בטלהדי� שתערובת יבש ביבש כל – �"ר, ספר התרומה


 בלח ביבש(אבל במי� בשאינו מינו שיכול להגיע לידי איסור תורה , כי לא יגיע לידי איסור תורה לעול
, וכא� חכמי
 לא החמירו, החמירו להצרי$ ששי

  . יבשל
 לא יבוא לידי איסור תורהכדי שא
, חייבי
 ששי
 ג
 ביבש ביבש, )א
 ית� טע
ובספק הוי ספקא ,  יש כא� חומרא מדרבנ�ה"אבל לדעת האו, פק דאורייתא ולחומראסהוי , וא
 יש ספק, אי� כא� ביטול מדאורייתא, י"לדעת מהרא

  .דרבנ� ולקולא
  

  ?איך מותר לאכול את התערובת לאחר הביטול
 ויש לתלות שהוא של התר, הוא ספק איסורואז זה נחשב שכל מה שבא לאכול עכשיו ,  אד
 אחדואפילו, מותר רק חתיכה אחת אחר השניה – א"רשב

עיי� לקמ� ביתר באור בדר$  (.ולכ� זה אסור, כי לא נהפ$ האיסור להיות התר, שודאי כרגע עובר איסור, כ כשאוכל
 כול
 יחד"משא, והאיסור כבר נאכל
  )א"הרשב

  .אחד את כל החתיכות אפילו בזה אחר זה לא יאכל אד
 – .)חולי� ק (תוספות
אלא שגזרת הכתוב , כי דבר יבש ביבש אינו מותר משו
 ספק, ה� בבת אחת וה� כל אחת בפני עצמה מותר לאכול את כל החתיכות – טור, ק"סמ, ש"רא

שבגמרא ,  ועוד.להשלי$ חתיכה אחת לכלבי
 ואי� ג
 צור$ .ולכ� הכל מותר לאכול אפילו כאחד, ונהפ� האיסור להיות התר" תאחרי רבי
 להטו ":הוא
  .משמע שיבש ביבש בטל לגמרי כמו איסור שבטל בששי
 ונהיה התר גמור, "וליבטיל ברובא: "הלשו� היא

  .אז ספיקא דאורייתא לחומרא, א שאוכלי� את התערובת מדי� ספיקא"שא� נאמר כמו הרשב, ש"והוסי% הרא
  :ש קשה לכאורה ממספר גמרות"על הרא

ש ב� יהודה "ר. אסורי
, ומריבוא לריבוא, נפל אחד מה
 לתו$ ריבוא? כיצד.  אוסרי
 בכל שהוא1רימוני באד�: רבי יהודה אומר ".:� עדזבחי .1
 שהשלוש הראשוני
 אסור לאוכל
 בבת ופרש ש� תוספות". מותר, ומשלושה למקו
 אחר, ומריבוא לשלושה, לריבוא אסור: ש"משו
 ר

ה בנידו� דיד� ביבש ביבש שזו תערובת ראשונה שנצטר$ לאסור "כ ה"וא! הובטל, ה מותרת משו
 ספק ספיקאכי רק התערובת השני, אחת
  !בבת אחת

אומרי
 שכל מה , וכשנופל לשניה,  וא
 יאכל
 בבת אחת אוכל ספק איסורתערובת הראשונהודאי שנפל לשיש איסור , ש"ומסביר הרא
ומותר לאכל
 , ונהפ$ האיסור להיות התר, י בטל לא משו
 ספק אלא משו
 גזרת הכתובכ ביבש ביבש שחד בתר"משא, היינו התר, שאוכל

  .ואפילו כול� כאחד

הותרו , שהתערבה המאה טבעות ונפלה אחת מה� לי
 הגדולטבעת של עבודת כוכבי
 : רברב נחמ� אמר רבה בר אבוה אמר אמר  ".:זבחי� עד .2
  .אלא בזה אחר זה,  שאסור ליהנות מה� כול� כאחתוספותופרש ת". ה$ דנפל היינו איסורא, דאמרינ�, כול�

כ בטבעות "משא, ולכ� אפשר לאכול ג
 את הכל יחד, שביבש ביבש התערובת מותרת מגזרת הכתוב ולא מספק, ש"וכ� כא� מסביר הרא
 .נ יש אחד התר"שממ, ולכ� צרי$ שיאכל
 שני
 שני
, ותולי� את אותה החתיכה שנפלה שהיא האסורה, שמקלי
 בה
 משו
 ספק

ורק מדרבנ� צרי$ , הרי כול
 מודי
 שמדאורייתא יש כא� ביטול חד בתרי, מדוע יש כא� ספק דאורייתא לחומרא, ש"ועוד נצטר� להבי� בדעת הרא
  ?כ אי$ יש ספק דאורייתא"וא, להתיר את הספק

, היינו בתשע חנויות ואחת מוכרת טרפה ולא זכר מאיזו לקח, )קי' ס(שלא אומרי
 ביטול ברוב בקבוע , לקמ�ראינו פ מה ש"ע, ש"ויש להסביר את הרא
יש , אבל בתערובת שלא ידוע איפה האיסור, שבקבוע ניכר האיסור ולכ� לא בטל, ומסביר תוספות בד� צה. ולכ� החתיכה אסורה, החנות לא בטלה ברוב

כ "ג, כגו� בעלי חיי
 למשל, דבר שאינו ניכר א$ אי� בו ביטול ברובש, )"בנמצא הל$ אחר הרוב"ה "� ד"יבדפי הר: ד� לג (�"מוסי% הר. ביטול ברוב
כל ,  כא� ביטול ברובאי�שמכיו� שמדרבנ� ,  וכל איסור דרבנ� שלא בטלה בכל בריה וחתיכה הראויה להתכבד"וה .נידוני
 כקבוע ואי� בה
 ביטול ברוב

ש שנהפ� האיסור להיות " לכ� בתערובת יבש ביבש מסביר הרא.דאורייתאספק היא  התערובת � כלכלו, ולא בטלהה חתיכה וחתיכה נידונת כקבוע
אסורה משו� ספקא היתה כל חתיכה נידונת כקבועה ו, א"כי א� זה היה משו� ספק כרשב, ולא משו� ספק איסור, ואז יש ביטול ברוב, התר

  .דאורייתא לחומרא
  !הרי זה קבוע, ודאי אוכל איסור,  הרי לשיטתו שזה ספק,א$ התיר לאכול בזה אחר זה, א"הקשה על הרשב" בדק הבית"ואכ� ב

                                            
1
 
 .קי' ועיי� לקמ� ס,  בטלי
אחד מהדברי
 שאינ
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כי א
 לא , משמע שיש איסור דרבנ� בתערובת, )גזרה אטו שאינו מינו (מזה מי� במינו לח בלח צרי$ ששי
, "משמרת הבית"א דבריו ב"ומסביר הרשב
פ שאי� כא� "אע, יבש ביבשבכ ג� "א, מרו שיש ש� איסורמכיו� שבלח בלח ראינו שחכמי� א, כ"וא! ?למה צרי$ ששי
, ש"היה איסור כלל כדעת הרא

גזרו חכמי� ולכ� , א להפריד בי� האיסור להתר"ואאלא שבלח בלח האיסור מתערב ונמצא בכל מקו� ,  בתערובתיש איסור, גזרת אטו שאינו מינו
ולא , אכל כל חתיכה בפני עצמהת, איסור להתר ואפשר להפריד בי� האבל ביבש ביבש שהאיסור לא מעורב, בלא ששי�את התערובת א לאכול "אש

  .ומדי� ספק יש להתיר, להצרי� ששי�חכמי� גזרו 
א
 באו להישאל ,  שבאחד יש טומאה והלכו שני אנשי
 ולא ידוע איזה אד
 הל$ באיזה שבילמסוגיא דשני שבילי
א "א ראיה לדעת הרשב"והביא הגר


שהרי יש איסור דרבנ� אחד ומחזה כשיקרא , אבל בבת אחת טמאי
 כי אחד ודאי טמא, אי� איסורומדאורייתא , יחד טמאי
 וא
 בזה אחר זה טהורי

  .משו
 ספק יש להתיר, אבל כשבאי
 בזה אחר זה, א
 נתיר את שניה

  .ללהאיסור נהפ$ להיות התר ואי� כא� איסור כ, אבל בשלוש חתיכות, שבשני שבילי
 יש לפנינו ודאי טמא, ש יענה על הוכחה זו"הרא
? הא
 בטלות ברוב, היינו שתי מצות כשרות ואחת חמ( והתערבו, מ במחלוקת זו בדי� ביטול ברוב בחמ'"הנפק? א"ש לרשב"מ בי� הרא"מהי הנפק
אבל חמ( בפסח אוסר ,  בששי
כי יבש ביבש בטל כשבטל בלח בלח, א לא בטל"אבל לרשב, כי האיסור נהפ$ להתר, ש יש ביטול ברוב"לדעת הרא

  .ולכ� ג
 ביבש ביבש לא בטל כלל כי אוסר במשהו, במשהו
  

ג
 החתיכה שהיתה אסורה חוזרת , כלומר, שפסק שיבש ביבש מי� במינו שנתווס� עליו עוד איסור חוזר וניעור, ש"אלא שיש כא� קושיה עצומה על הרא
הרי אמר שהאיסור נהיה התר ואי$ נהיה ,  ותימה עצומה.וכתב שחוזר וניעור שיי$ רק בלח בלח, א חלק על זה"א$ הרשב, 
"פ הרמב"וכ, להיות איסור

  ?כרגע הכל איסור דאורייתא
עשירי "כי כתוב , אי� מעשר בהמה כלל, וקפ( אחד מהמנויי
 לתו$ העדר, שא
 אד
 מעביר מעשר בהמה, :מ ו"פ הגמרא בב"ע, שמעו� שקופ' מתר' ר

מדי� , שג
 כשיש ביטול גמור ברוב, ש"אומר הרא. ע"ונשאר בצ? ל ברוב ולמה לא בטלשא
 קפ( לעדר יש ביטו, ושאלו תוספות". ודאי ולא עשירי ספק
ואנו , א$ החפצא עדיי� יש בה איסור, היינו שאנו נוהגי
 שכל החתיכות ה� התר גמור בגברא, ש ביטול ברוב זה הנהגה"ג
 לרא, כלומר, ספקא לא יצא

  .ההנהגה נפלה וחוזר ונעור, אבל א
 התווספה חתיכה.  אנו מתנהגי
 כאילו הוא התר,ולכ� ג
 בקפ( אחד מהמנויי
. מתנהגי
 בה כחתיכת התר
  

  ?האם צריך להשליך חתיכה אחת כדי להתיר את התערובת
מוסבר , ומה שתרומה שהתערבה במאה חולי� שמפרישי
 אחד כנגד התרומה.  אי� צרי$ להשלי$ שו
 דבר כנגד האיסור– ק"סמ, ספר התרומה

  .צ להשלי$ כי אי� כא� שו
 גזל א
 הכל שיי$ לאד
 אחד"אבל באיסור שבטל בהתר א, שו
 גזל הכה�הירושלמי שזה מ
  .ואז האחרות מותרות באכילה,  חייב להשלי$ חתיכה אחת לכלבי
– .)ז עד"ע(י "רש

  .א$ יש להחמיר שלא יאכלו זאת שני בני אד
, צ להשלי$ לכלבי
 או לתת לגוי" א– שערי דורא
  .ולכ� נת� זאת לגוי, כדי שלא יראה כאילו אוכל איסור,  החמיר על עצמו ונת� לגוי חתיכה אחת– רג� מרוטנבו"מהר

  

  הלכה
ואפילו , ואפילו א
 מבושל במי
 או בשאר משקי
 (אחרות יבש ביבששתי
  פסק כרוב הראשוני
 שחתיכה שאינה ראויה להתכבד שהתערבה ב–מחבר

אלא שהתערב ,  והאיסור עומד בעצמו,היינו שאינה נבללת, )$" ש– א שלא ידוע מיהי חתיכת האיסורא
 שתי החתיכות קטנות מחתיכת האיסור אל
א את דעת תוספות שאוסר לאד
 "והביא כי). ש"ולא כרא(שמותר לאד
 אחד לאכול את כול� אבל כל אחת בפני עצמה , א"וכרשב, בטלה, ואינו מכירו

  . בטלה שדוקא מי� במינהרומההתפר כסד  ופסק עו.אחד לאכול את הכל אפילו בזה אחר זה
וכשיאכל את ,  לומר כשאכל את הראשונות שהשלישית היא האיסורכי עדיי� נית�, כ את השלישית לחוד"ה שמותר לאכול שתי
 יחד ואח" ה– �"ש

  .השלישית יאמר שאחת משתי הראשונות היא האיסור
  .עוד אחתכ "אבל לא שתי
 ואח,  דוקא אחת אחת מותר לאכול– פרי חדש

  

  ?כמה הוא שיעור הביטול ברוב רגיל
א$ , ואפילו א
 יש שתי חתיכות שכל אחת קטנה מחתיכת האיסור, שההתר הוא אפילו קצת יותר מהאיסור מספיק – א"גר, �"ש, י"חינו� ב, פרי חדש

  .כ מותר"ג, שתיה� יחד יותר מהאיסור
  . שיעור כפלהיינו,  מדרבנ� צרי$ כא� שתי חתיכות מול אחת– מנחת יעקב

א� באיסור ומי שמקל בזה , משהו יותרב יודה שמספיק שההתר יהיה מנחת יעקבג
 ה,  באיסור מדרבנ� שהתערב יבש ביבש– )בפתיחה(ג "פמ
  .אי� לגעור בו, דאורייתא

כי יש רוב , מתבטלת, פילו א
 שתי החתיכות קטנות מהחתיכה של האיסורשכתב שא, $ לעיל" היה חכ
 אחד שניסה לפרש דברי הש– פתחי תשובה
אלא , צ כפל"אלא שא, וכתב שודאי ששתי החתיכות יחד גדולות יותר מהחתיכה השלישית, י חלק על זה"והחינו� ב. היינו שתי חתיכות מול אחת, מני�

ה "וה, לא בטלה, ונמצאו שש חתיכות קטנות ואחת גדולה יותר מכול�, יסורא� יש תערובת של שש חתיכות התר ואחת א, לכ� לדינא. מספיק רוב משהו
  .כ לא בטלה"ג, א� היא גדולה בכמות יותר מששי� שיש לידה

  .שזו דעה יחידאה ואי� לסמו$ על זה, וכתב הבית יוס%.  א
 הוא דבר יבש שאסור רק מדרבנ� מותר באכילה ג
 א
 התבטל אחד באחד– אור זרוע
  

  א"רמ

  .תוספות שאי� לאד
 אחד לאכול את כל החתיכות אפילו בזה אחר זהדעת מיר לכתחילה כיש להח .1


 שנהגו להחמיר ולהשלי$ חתיכה אחת או ליתנה לעכו"י ומהר"רשדעותיה
 של הביא את  .2"
ש בש� "וכתב על זה הפת .וזו חומרא בעלמא, 
 .השתי
 הנותרותיכול אפילו אד
 אחד לאכול את , שא
 השלי$ חתיכה אחת, נודע ביהודהה

  .מתבטל רק בששי
, כגו� שנפר$ לחתיכות דקות,  ולא מכירוא
 התערב יבש ביבש מי� בשאינו מינו .3
כ בשאינו מינו שמהתורה "משא, חכמי
 לא החמירוביבש וביבש , ב"צח ס'  כי מי� במינו צרי$ ששי
 בלח בלח מדרבנ� כדלעיל בס– �"ש, ז"ט


כיו� שא
 יבשל
 ית� טע
 , שצרי� ששי�באינו מינו כ יש להחמיר מדרבנ� ג� ביבש ביבש "א, צרי$ ששי
 בלח בלח בגלל נתינת הטע
  )ולא כתוספות שמשמע מדבריו שצרי$ ששי
 מהתורה. (ויעבור איסור תורה

  .יש חיוב מדרבנ� בלבד, ורק כשאוכל בזה אחר זה, ודאי יעבור איסור תורה,  א
 יאכל את כל התערובת יחד– חוות דעת
  .שיי$ ג
 א
 יש טע
 איסור" אחרי רבי
 להטות: "כי הכלל של, שתמיד זה אסור מדרבנ�, $" כתב כש– ג"פמ

כ אי$ "וא, )שהרי מהתורה מספיק רוב רגיל ביבש ביבש(נעשה כהתר גמור ומדאורייתא , הרי קוד
 הבישול התבטל ברוב, ז"והקשה על כ� הט
שמינו רבה , בהתערב במינו ואינו מינו, ב"צח ס' ה כדלעיל בס" וה?רי כבר היה ביטולה, י איסור תורה כשיבשל את החתיכותדכ לי"יבוא אח

  ?ה כא�"כ ה"וא, צ ששי
"כי כבר נעשה התר מהתורה שא, כ האיסור טע
 בשאינו מינו"ואי� איסור במה שית� אח, עליו ומבטלו
כ כא� שיש רק "משא, כי יש את מינו שהוא העיקרי, כ" כמ הוא אינו נרגש"מ, פ שהאיסור נות� טע
 בשאינו מינו"אע, שש
, ז"ומתר' הט

  .ולכ� נאסר, והוה כהוכר האיסור ומ� התורה אסור, טע
 האיסור נרגש בו, תערובת בשאינו מינו
 כי, השאינו מינו יישאר אסור תמיד, שג
 במקרה שהתערב במינו ובשאינו מינו, ש
 באר', ק ח"צח ס' פ דבריו בס" עהכס% תר'' � בנק"והש

כ כא� פשוט "א. לא מקבל טע
 איסור שנכנס בשאינו מינו, שמכיוו� שהמינו הוא רוב, אלא רק המינו יהיה מותר, קיבל טע
 איסור שנרגש בו
  .שהכל יהיה אסור

  ?מהו מין בשאינו מינו
  .שאי� ניכר בי� זה לזה,  נפר$ לחתיכות דקות– טור

והדגול  .וכ� כל כיוצא בזה, כגו� שנשחט שלא כהוג�, ד מה
 אסור אלא שלא ידוע איזה כגו� שיש כא� שני
 או שלושה מיני
 ונודע שאח– �"ש
  .וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי, )קי' פ הטור בס"ע(ח דבר זה הוא נחשב כקבוע "שלדעת הב, מרבבה כתב

הרי צריכי
 להיות , וקי
 בשמ
שמה בכ$ שחל,  על טע� זההקשה� "הש.  התערבו שני מיני
 חלוקי
 בשמ
 ושוי
 במראה– ח"ב, ל"מהרש

  .או שמי שחלוק בשמו תמיד חלוק ג
 בטעמו, ושוי
 במרא
' חלוקי
 בטעמ
': ל"שיש להגיה בדברי מהרש ,ותר'? חלוקי
 בטעמ
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  ?מה הדין, התערב מין בשאינו מינו יבש ביבש ונשפך ולא ידוע אם היה ששים או לא
כ קיימת חזקת האיסור "א, ההתר נשאר התר אלא שאסור לאכול אותו כי אינו ניכר, תרכשהתערב האיסור בה,  מכיוו� שביבש ביבש– א"רעק

  .ויהיה זה ספק איסור תורה, מ החשש שמא יבשל
"� קיי
 בכשעדיי, ועוד. לומר שלא התבטל
 .שלא משמע כ� ויש להקל' ק יד"קב ס'  משמע מדבריו בס– �"ש

  
� הביא"הש :די� קמח שהתערב בקמח
פ "אע( ח"פ הב"וכ,  זה נקרא לח בלח יש קמח מתערב בקמח חברו ולא רואי
 כא� חתיכות שלרוב הראשוני

 שכ� דעת א הוסי%"ורעק,  בקמח בקמחפ כתב להקל"פ שהכו"ואע .)יהודה משמע שלא הוי לח בלח אלא כשהוא רותח' ר"ה "ד. שמתוספות ביבמות פב

 שקמח בקמח לא הוי לח בלח"הרמב ,
 כ יש להחמיר בזה"וא, $" הכרעת הש שקשה להקל נגדג"מ הכריע הפמ"מ,  מדרבנ�כי מי� במינו צרי$ ששי

  .'ק יז"תנג ס' ח ס" באופ המשנה ברורה"וכ, שדי� קמח בקמח כלח בלח
  

  הדין כשהתערבה חתיכה הבלועה מאיסור באחרות יבש ביבש
אבל א
 מורגש הטע
 כמו חתיכת בשר , ור ולא מורגש טעמו כל מה שמבי� בשאינו מינו בטל בששי
 זה רק כשלא ידוע ולא ניכר האיס– פרי חדש

  .נחשבת כניכר האיסור ולא בטלה כלל, הבלועה מחלב
ח "ולא ערער ש
 הפר, פ שיש בו טע
 ד
 שבלוע ומורגש"אע, ד מבשר שלא נמלח שבטל חד בתרי"סט סי' פ ס"והוכיח ע,  חלק–) 'ק ט"ד ס"שפ (ג"פמ


  .ל"כמוא, ט"קה ס' וכ� משמע ג
 מס. כלו
  

  ? בכמה בטל,דין תערובת יבש ביבש באיסור דרבנן
ולא כהגהת שערי . (ובמי� במינו בטל חד בתרי ובמי� בשאינו מינו בטל בששי
, ל בי� א
 האיסור מדאורייתא ובי� א
 מדרבנ�" אי� חילוק בכל הנ– א"רמ

  )דורא שכתב שחד בחד בטל
, שהרי אינו יכול לבוא כלל לידי איסור תורה, צ ששי� ביבש"א, רבנ� אפילו במי� בשאינו מינווכתב שדבר שאינו אסור אלא מד, א" חלק על הרמ– �"ש

  .וכ� הסביר שסובר ג� בהגהות שערי דורא, ה כא� באיסור דרבנ�"ה, כי כל איסורו מדרבנ�, וכמו שהקלו בספק מי� במינו לקולא
אבל באיסור , א שיהיה איסור תורה ולכ� הקלו"א, יסור במי� במינו שספקו להקלשבנשפ$ הא, א"ובא להסביר דעת הרמ, �" השדחה דברי – צבי לצדיק

כ "משא. ל עשו אות
 כודאי"כמו בגבינות שחז, ולכ� יש להחמיר ג
 ביבש ביבש כשהאיסור אינו מינו, "כל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו�", דרבנ�
  .א" שפיר דעת הרמתומבואר. שי
כי אולי יש ש, בנשפ$ שהספק הוא שמא אי� איסור מדרבנ� כלל

אבל במקו� הפסד מרובה אפשר לסמו� על המקלי� להתיר ברוב , ההלכה שג
 באיסור דרבנ� צרי$ ששי
 במי� בשאינו מינו – ערו� השולח�, ג"פמ
  .רגיל

 )ש
 נפסק שבטלי
 ברוב, ז"קכב ס' עי� לקמ� בס, א
 התערבו כלי
 של איסור והתר יחד(

  

  ח יבש ביבש חד בתרידין תערובת חמץ בפס
  . מותר הכל אפילו באכילה– טור, ש"רא
אבל בכל , אפשר לומר שלא טוע
 כרגע טע
 איסור, שא
 יש רוב,  מה שאמרנו שיבש ביבש בטל חד בתרי זה דווקא באיסורי נות� טע
– א"רשב, %"רי


לכ� תרומה . כי נאסרו משו
 חומר שהחמירו בה
, בש ללחאי� הפרש בי� י, היינו למעלה מששי
, האיסורי
 שהחמירו בה
 יותר מכדי נות� טע
  .ואסור אפילו בהנאה, וככר לח
 שהתערב ע
 ככרות של מצה חד בתרי לא בטל לעול
, שהתערבה בחולי� יבש ביבש תתבטל במאה

  . אסור באכילה ומותר בהנאה לאחר שהשליכו אחד לי
– י"רש
  .$"א ובש"קב ברמ' ועיי� עוד לעיל בסו� ס. ו באל�תמז שחמ( בפסח לא בטל אפיל' ח ס" פסק באוהמחבר

  

  'סעי� ב
  
היינו ששי
 נגד , והרוטב בנות� טע
, כל אחד ואחד מותר בפני עצמו, א
 בישל את התערובת לאחר שהתבטלה ברוב רגיל –  בתורת הבית הקצרא"בשר

  .האיסור
 )א
 אי� ששי
(כל החתיכות קיבלו טע
 איסור , ת האיסור נתנה טע
וכתב שמכיוו� שחתיכ,  חזר בו– �"ר, ת ובתורת הבית הארו�"א בשו"רשב

כי לאחר הבישול חזר היבש ביבש להיות כשאר האיסורי
 הנבללי
 המצריכי
 ששי
 כדי לא יורגש , כ יש ששי
 נגד האיסור"אא,  הרוטבונאסרות כמו
,  לצד אחד ומקצת� לצד אחר וא� בישל ממקצת�.  את הטע
 האסורוצרי$ ששי
 כדי לבטל, וג
 כא� נכנס טע
 האיסור בכל החתיכות, טע
 האיסור

ה הוסי% שמכיוו� שלאחר "והרא. א$ לערב ולאכול אסור, רובת השניהכי שייכת הסברא שהאיסור נמצא תמיד בתע, אפשר לאכול בזה אחר זה
מ "מ, פ שאי� מבטלי
 איסור לכתחילה"ואע. דו ואוכלא� חזר ובישל את החתיכות מרבה על האיסור עד שיהיה ששי� נג, שהתערבו התבטל ברוב רגיל

  .ולכ� מותר להרבות כדי למנוע איסור נוס�, שהרי התבטלה, כא� כל אחת מותרת בפני עצמה
  .ל בכל אחת שאוכל התר"ואז י, אלא רק חתיכה אחת אחר השניה, א לאכול בכל מקרה בבת אחת"הסובר שא, א לשיטתו"והרשב

  .ה שאסור לבשל את כל התערובת בקדרה אחת משו
 מראית עי�"ה, כתב להחמיר שלא יאכל אד
 אחד את התערובתג ש"פ הסמ" ע– שערי דורא
  

וא
 נודע קוד
 האיסור אפילו הרוטב מותר בלא ששי
 כמו ,  א
 לא נודע האיסור קוד
 הבישול צרי$ ששי
 ברוטב נגד האיסור– רבנו ירוח�, ש"רא
שאפשר ג� לפני בישול לאכול את הכל יחד באד� , ש לשיטתו"והרא .חוזר ונאסר, התווס� על האיסור, רובוא
 אחר שהתבטל ב. החתיכות היבשות

, אלא מצאנו להיפ$( ולא מצאנו דבר המותר לאכלו שיהא צירו אסור, מבשל התר בהתר, ג� א� יבשל עכשיוכ "וא, כי הכל הופ� להתר כשנודע, אחד
כי לא הגיע לאיסור , חכמי� החמירו להצרי� ששי�, כ כשלא נודע האיסור עדיי�"משא. )אבל להיפ$ לא, .ז מ" ע–שדגי
 טמאי
 ציר� מותר מהתורה 

  .גזרה אטו אינו מינו, "התר"ש� של 
מצא מי� , מ א� התווס% איסור עד שהתרבה על ההתר"מ, פ שמותר לאכול את התערובת כאחת ואפילו לאחר שהתבשלה"שאע, ש"מ מודה הרא"ומ

לא רק מי� בשאינו מינו שהתווס� איסור , ה בכל האיסורי
 שהתבטלו" וה,חוזר האיסור שנהפ� להתר לאיסורו הראשו�, כלומר, ראת מינו וניעו
אלא אפילו מי� במינו בדבר , גזרה אטו שאינו מינו, פ שאי� טע
"אע, ומי� במינו בדבר לח שמצטר� האחרו� ע
 הראשו�, והתמעט מששי
 שהכל אסור

שכמו שבכל דבר א
 הוכר האיסור חוזר , והסיבה לכ$ היא. מצא מי� את מינו וניעור, כ התווס� איסור"ואח,  התר אפילו מדרבנ�יבש שהתבטל ברוב
  .חוזר ונאסר, א
 הוכר האיסור, כ$ ג
 כא�, ונאסר

  
ותשע , כגו� עשר חנויות, ד עצמואבל א
 האיסור חשוב מצ, זה דוקא כשהאיסור לא חשוב,  כל מה שדברנו שיבש ביבש בטל ברוב רגיל– בית יוס%

  .קי' ודבר זה יבואר להל� בס, כי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, לא בטל, מוכרות בשר שחוטה ואחת בשר נבלה ולקח מאחת מה� ולא יודע מאיזו
  

, אסור א
 אי� ששי
 נגד האיסור, וואפילו לאכול כל אחד בפני עצמ, א
 בישל� כול� כאחד, שיבש ביבש שהתבטל חד בתרי, �"א וכר"פסק כרשב – מחבר
מותר לכתחילה להרבות לששי
 נגד האיסור כדי שאפשר , 
 יחדה לבשלצשא
 רו, ה"ראפ ה"עוד עופסק . כי הרוטב אסור בנות� טע
 ונבלע בחתיכות

  .ולכ� אי� כא� משו
 מבטל איסור לכתחילה, ד מותר בפני עצמו ואי� כא� איסורכיו� שכל אח, 
יהיה לבשל
  .א מתיר כשבישל
 בשני צדדי
"כי הרשב, קדרות מותר ואפילו קוד
 שנודעה התערובת'  לבשל
 בב– ח"ב
אבל קוד
 שנודעה התערובת שלא התבטל , והיה כבר ביטול מהתורה ומדרבנ� ברוב,  ההתר הזה שיי$ רק לאחר שנודעה התערובת– פרי חדש, �"ש

  .ע"ואסור לכוכ יש כא� ספק דאורייתא "א, ודעה התערובתאלא שעתה בשעת הבישול נ, האיסור כלל ואסור מהתורה
כי הוי דבר שיש לו , כ באותו היו
"מ אסור להשתמש בה� אח"מ, שא� שמותר לאחר שנודעה התערובת לבשל בשתי קדרות, והוסי% עוד הפרי חדש

 ולאחר מעת לעת מותר .ל התבשילי
 ויאסרו כול
שלא תתערב פליטת האיסור בכ, וא
 בישל אסור לערב את התבשילי
 יחד. מתירי
 לאחר מעת לעת
  .לערב התבשילי
 ולבשל בקדרות שכולי האי לא גזרינ�
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לא מהני , שעדיי� לא נקרא ש
 התר עליו, ולכ� א
 נודעה התערובת לאחר המליחה, שמליח כרותח, ה במליחה" שהי כתב"בחינו� ב – פתחי תשובה
וג
 א
 לא נודעה , שלעניי� יבש ביבש מליחה אינה כבישול, חלק על זה" חוות יאיר"ת "אבל בשו. י"כ הנוב"הביטול והכל אסור וצרי$ ששי
 וכ

  .הכל מותר, התערובת עד אחר המליחה
  

שאי� חוזרי
 ונאסרי
 מאחר שהתבטלו ביבש ויש על , שא
 נודעה התערובת קוד
 שהתבשלו ביחד הכל מותר, ש"א את דעת הרא" הביא כי– א"רמ
  .ויש לסמו$ על דבריה
 במקו
 הפסד ולהתיר. התר של 
האיסור ש


