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  ' א�סעי
  

יעלו באחד : וחכמי� אומרי�, מ"דברי ר, כול� ידלקו, נתערבו באחרות ואחרות באחרות. ידלקו,  לו חבילי תלת� של כלאי הכר�ומי שהי" – משנה
ואלו ,  שבעהע אומר"ר. אינו מקדש אלא ששה דברי� בלבד: וחכמי� אומרי�, )אוסר במשהו(מקדש , את שדרכו להימנות: מ אומר"שהיה ר, ומאתי�

ע "ר. קלחי כרוב ודלעת יונית, וחלופי תרדי�) �" ש–אבל קטנות או פתוחות אינ� חשובות ובטלות , גדולות(חביות סתומות , רמוני בד�, 1אגוזי פר�: ה�
  )ז"ג מ"ערלה פ". (ב"אומר א� ככרות של בעה

ג� מה שלפעמי� (כל שדרכו להימנות שנינו : ל אמר"ור, )מני� ולא באומדהיינו מה שתמיד עולה ב(את שדרכו להימנות שנינו : יוחנ� אומר' ר "– גמרא
  :)ביצה ג)...". (נמכר באומד

' כי ר, אפילו יבש ביבש, במני� לא בטלי�תמיד יוחנ� שדברי� שדרכ� '  הלכה כר– ג"סמ, ב הפוסקי�ורבנו ירוח� בש� ר, א"ג בש� ריצב"סמ, י"ר
  .כי לפעמי� נמכרת באומד, לכ� ביצה בטלה חד בתרי יבש ביבש.  שהלכה כמותומאיר ומשמע' ל חולקי� בדעת ר"יוחנ� ור

  .לכ� ביצה לא בטלה כי לפעמי� נמכרת במני�,  הלכה כריש לקיש שכל דבר שלפעמי� מוני� אותו לא בטל– בעל העיטור, ספר התרומה
ונחשבי� כחתיכה הראויה ,  בנוס� לכ� ג� דברי� חשובי�וה�, ע שיש רק שבעה דברי� בלבד שלא בטלי� בגלל דבר שבמניי�" הלכה כר– �"רמב

וכל מקו� יקבע את הדברי� החשובי� שלו ומה שיש במשנה אלו דוגמאות לדברי� , וכ� בריה בפני עצמה חשובה, להתכבד שאוסרת במשהו והיא חשובה
  . בטלי� זה מדרבנ� ולא מדאוריתא לאחתיכה הראויה להתכבדכ מה שדבר שבמני� ו"כמו. חשובי� שהיו באותו זמ� ובאותו מקו�

, כשכתוב בגמרא ששה, ועוד? � ג� כוונת חכמי� היא שכל מקו� יקבע את הדברי� החשובי� שלו"הרי לפי הרמב, ב"ע ככרות של בעה"כ הוסי� ר"מדוע א, �"הבית יוס� הקשה על הרמב(
  ?אר'שאות� ששה או שבעה דברי� ה� דוקא מזרע ה, ועוד! משמע דוקא ששה ולא יותר

אפילו הוא ' כל דבר שבמני�'מ אמר ש"כתבו חכמי� שה� ששה דברי� מזרע האר' הנקראי� דבר חשוב ולא מה שר, מ דיבר בחבילי תלת� שה� מזרע האר'"שמכיוו� שר, ומתר� הבית יוס�
  ) לא יתבטלג� זה, שיחשיב משהו אחרא� א� יהיה מקו� , מ"אלא אלו ששה חשובי� בכ, אבל באמת ששה זה לאו דוקא, ע הוסי� ככרות"ור. לא חשוב

  
, ב ובעלי חיי� חשובי�"וכ� ככרות של בעה, שיש שבעה דברי� חשובי� שלא בטלי� מחמת חשיבות�, �"ע וכרמב" פסק את המשנה בערלה וכר– מחבר

  .� תלויי� באותו מקו�ודברי� חשובי, בטלי� בששי� כי ה� לא חשובי�, לא נמכרי� באומד, פ שדרכ� להימנות תמיד"אבל שאר דברי� אע
ותר' באר . ע"ונשארו בצ? ע"וכא� פסק כר, מ שביצה אינה בטלה"ל אליבא דר"ג פסק כר"פו ס' שבס, על המחבר) ג"פו ס' בס(  "והש) כא�(ז "הקשו הט

  .וכא� מדובר על ביצה רגילה של עו� טמא, שהיא בריה ולא בטלה' ק' שש� מדובר בביצת אפרוח שנפסק כבר בס, הגולה
כמו ביצי� , אבל דבר שלפעמי� נמכר במני� ולפעמי� לא,  אינו בטלשכל דבר שדרכו להימנות, יוחנ�' מ וכר"י וכראשוני� שפסקו כר" פסק כר– א"מר

 .קא'  מחמירי� כדלעיל סא� זה ספק איסוראבל ,  בטל,ולכ� א� מסופק א� הוא דבר חשוב או לא, וכ� פסק שדבר שבמני� שלא בטל זה מדרבנ�. בטל
�"ש((  
יוחנ� ' וכיו� מוכרי� תמיד ביצה במני� וג� ר. ה"פ באו"וכ, שג� דבר שלפעמי� נמכר באמד לא בטל, ל" הלכה כספר התרומה שפסק כר– ל"מהרש, ח"ב

  מודה שלא בטלה
ג "א  הפמ. ומדא כי לפעמי� נמכרת בא" שג� ביצה יש להתיר כרמ"מנחת יעקב"ולפי זה פסק ה. א" בהפסד מרובה יש להקל כדעת הרמ– ז"ט
מ "מ. כ ביצה שרגילי� כיו� למכרה במני� בלבד ואי� להקל בזה"משא,  פסקו שמותרי� רק דברי� שלפעמי� נמכרי� באומד"תשובה מאהבה"וה
  .א שג� כיו� יש המוכרי� ביצה באומד"צידד ברמ" תשובה מאהבה"ב
, שאסור אפילו במי� בשאינו מינו, ו"קא סו� ס' א שפסק בס"ע מדוע הרמ"צו. אבל בשאינו מינו בטל,  משמע מהמחבר שדוקא מי� במינו לא בטל–  "ש

כי כדי שיהיה אינו מינו יבש , אלא שכא� אי� אפשרות שיהיה מי� בשאינו מינו, שג� בשאינו מינו לא בטל, נ"שבאמת אה, ומתר'? לא הגיה כא� כלו�
אבל המחבר , א" וכל זה לרמ.'ק ח"� ס" ובש,א"קט ברמ' ועיי� לעיל בס. חשוב יותרודבר חשוב שנפר� לחתיכות אינו דבר , צרי� לחתו� לחתיכות, ביבש

  )א"גר. (סובר שרק מי� במינו לא בטל
א� אי� חשש , אבל מותר למכור לגוי חו' מדמי איסור שבה�, והכל אסור בהנאה,  דברי� חשובי� האסורי� בהנאה א� התערבו באל� לא בטלי�–  "ש

  .פ רוב הפוסקי�"וכ, ודישיחזור וימכור זאת ליה
  

  'סעי� ב
  

, שנתפרדו הרמוני� ונתפצעו האגוזי�: "כדברי המשנה בערלה,  בעלי חיי� שהתערבו באחרי� ונשחטו בטלה חשיבות� והוא שנחתכו בשוגג– א"רשב
  ).ח"ג מ"פ" (במזיד לא יעלו, בשוגג יעלו

 ש"תרו� הרא.  כבש של� לא ראוי להתכבד– א"תרו� הרשב? התכבד ולא בטלי�הרי ג� קוד� שהתפרדו עדיי� נחשבי� כחתיכה הראויה ל, ועל כ� קשה
ש שכבש של� ראוי "קא פסק כרא' ובס, א"ויש לתמוה על הטור שפסק כסת� הרשב.  מדובר שנחתכו לחתיכות קטנות מאוד שלא ראויות להתכבד–

  . להתכבד כא� מדובר בבעלי חיי� קטני� שכשנחתכי� אינ� ראויי�– ה"תרו� האו. להתכבד
  

  )שכבש של� לא ראוי להתכבד, ג"קא ס' לשיטתו בס. (והוא שנשחטו בשוגג, א שבעלי חיי� שהתערבו באחרי� ונשחטו בטלי�" פסק כרשב– מחבר
  .אפילו במזיד בטלי�, אבל א� נשחטו קוד� שהתערבו,  מדובר שנשחטו אחרי שהתערבו–  "ש
  

שדוקא , ז"ובאר הט). ג"קא ס' ש בס"לשיטתו כרא(בטלי� , נ� ראויי� להתכבד אחר שחיטת�שדוקא בבעלי חיי� קטני� שאי, ה" פסק כאו– א"רמ
  .א שתרנגולת לא בטלה"כי כבר פסק הרמ, צפרי� קטנות

  ) כשנשחטוח קטני� ולכ� בטלי�"וכא� כתב שמדובר בבע,  ולא בטלחתיכה הראויה להתכבדשכבש של� נחשב כ, ג"קא ס' א נצר� כי הוא פסק בס"חילוק זה של הרמ(

ש כבש בעורו וצמרו שמחוסר מעשה גדול שצרי� "וכ, כי מחוסרת מעשה, ג פסק שתרנגולת בנוצתה בטלה"קא ס' הרי בס, א"ח תמה על הרמ"הב
  .כ דבריו סותרי� זה את זה"וא, ח קטני� מתבטלי�"וכא� כתב שרק בע, להתבטל

אבל כא� מדובר שנשחט ולא הופשט צמרו , ו ואינו מחוסר מעשה ולכ� ראוי להתכבדמדובר בכבש שהופשט צמרקא ' שבס, קא' חילק בי� כא� לס – ל"רש
  .ש כא� בכבש בצמרו" וככמו תרנגולת בנוצתה שבטלה,  ולכ� לא ראוי להתכבד כי מחוסר מעשה גדול,ומחוסר מעשה

א� מצד ראוי ,  וא� הוא נשחט הוא לא חשוב,וא� הוא חי הוא חשוב, מצד חשיבות של בעל חי בלי קשר לראוי להתכבד או לאני� שכא� ד – ז"ט
  .ולכ� כתב הטור בסת� ולא הרחיב, קא' להתכבד יש לדו� בס

אינו בטל מצד דבר , פ שאינו ראוי להתכבד"אע, אלא שג� כבש כזה, קא מדובר בכבש שיש לו עור וצמר'  ג� כא� וג� בס–  "פ הש"א ע"הסבר הרמ
  .ח"א בת"וכ� פרש הרמ. י� קטני� שאינ� ראויי� להתכבד ואינ� דבר שבמני�ולכ� צרי� לפרש שמדובר בבעלי חי, שבמני�

אינו נחשב ג� , משו� שכל דבר שאינו ראוי להתכבד, וכתב שכא� מדובר בכבש שיש לו עור וצמר ובטל בכל זאת, א"חלק על הרמ' ק ז"קא ס'  בס–  "ש
  .ט התבטלה חשיבותו ומתבטל ברוב רגיללכ� כא� כבש שיש לו עור וצמר ונשח. דבר שבמני� כי הוא לא חשוב

  

  'ד)'סעיפי� ג
  

כל קבוע "ספקו אסור כי , ואינו יודע מאיזו מה� לקח, ולקח מאחת מה�, בשר נבלהמוכרת כול� מוכרות בשר שחוטה ואחת , תשע חנויות "– גמרא
שא� , "וארב לו וק� עליו"והגמרא לומדת זאת מהפסוק .) כתובות טו". (כי כל דפריש מרובא פריש, הל� אחר הרוב, ובנמצא". כמחצה על מחצה דמי

כי כל אחד קבוע וספק שהוא , פטור משו� ספק נפשות,  ידע כשזרקזרק אב� לעשרה בני אד� תשעה ישראלי� ואחד גוי וידוע מיהו הגוי אלא שהוא לא
  .גוי

אבל א� , )' וכדחתיכה הראויה להתכבד, בריה(אינו דבר חשוב זה דוקא כשלא ניכר האיסור בתערובת ו,  זה שדבר יבש בטל חד בתרי– ש"תוספות ורא
  .כל חתיכה נחשבת כקבועה ולא בטלה ג� א� יפרישו חתיכה אחת, וכ� כשחשוב, לא בטל, האיסור ניכר במקומו
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כי נחשבת , לא בטלה, להתכבדפ שהחתיכה לא ראויה "אע,  תשע חנויות מוכרות שחוטה ואחת נבלה ולקח מאחת מה� ואינו יודע מאיזו לקח– א"רשב
כי מסתמא היא , ואפילו א� היא ראויה להתכבד מותרת, "כל דפריש מרובא פריש"כי , בטלה, אבל א� פרשה לבד חתיכה מעשר חנויות כאלו, כקבועה
אז , א א� החתיכה מחנותאבל א� ראו את הגוי יוצ, כי פרש מהרוב, מותר א� רוב החנויות מוכרות שחוטה, א� מצא בשר ביד גוי, לכ�. פ הרוב"התר ע
  .כי נולד הספק בזמ� שפרש ונחשב כקבוע, אסור
וראייתו מירושלמי . משו� בשר שהתעל� מהעי�, פ שכל השוחטי� והמוכרי� יהודי�" יש גזרה מדרבנ� לאסור כל בשר הנמצא ביד גוי אע– �"רמב

  ).ד"ז ה"שקלי� פ(
החתיכה אסורה מדי� , ולקח מאחת ואינו יודע מאיזו לקח, ר נבלה וכל השאר כשרה פסק את הגמרא שא� יש תשע חנויות ואחת מוכרת בש– מחבר
מ חתיכה זו אסורה "� שמ"ופסק כרמב. כי סומכי� שיצאה מהרוב, אבל בשר הנמצא או שנמצא ביד גוי אפילו החתיכה ראויה להתכבד מותרת, קבוע

  )סג' ועי� לעיל בס. (מדרבנ� משו� בשר שהתעל� מהעי�
, שדי� קט� כנכרי,  "וכתב הש .כ נחשב כקבוע דאוריתא"ג, שג� כשפרשה החתיכה לפנינו או שהגוי יוצא מהחנות לפנינו,  ככל הראשוני� פסק– א"רמ
�  .ג שדינו כגדול" א� הקט� חרי� פסק הפמא
כ "כמו. כי יצא מהרוב והחתיכה מותרתאפילו באינו מינו מותר , שבפרש, אי� חילוק בי� מי� במינו למי� בשאינו מינו' כל דפריש'ו" קבוע"ב –  "ש

אסורה מדי� ספק ולא מדי� , שא� היו ש� תשע חנויות המוכרות נבלה ואחת שחוטה ולקח מאחת ולא יודע מאיזו, אומרי� קבוע בי� להקל ובי� להחמיר
  .כ"מ בכמה צריכה ביטול אח"והנפק. ודאי נבלה

  

  ואינו זוכר מאיזו לקח, הןהדין כשנודע שיש חנות המוכרת נבלה לאחר שלקח מאחת מ
אלא אגלאי מילתא למפרע שהיה ספק מזמ� , כי אי� זה ספק שנוצר עכשיו,  עדיי� החתיכה אסורה–  "פ הבית יוס� והש"ש ע"רא, א"רשב, ה"רא

כא� לא אומרי� , זו לקחכגו� שלקח מחנות אחת חתיכה והיתה בחנות חתיכת נבלה ולא יודע אי, אבל בקבוע דרבנ�. ואינו ספק מחודש, לקיחת החתיכה
  .  להלכה"פ הש"וכ .כי אי� זה ספק מצד ברירת החנויות, מותר, וא� נודע אחרי שלקח שהיתה חתיכת נבלה ראויה להתכבד, קבוע למפרע

ע שהיתה ובי� בקבוע דרבנ� שנוד,  תמיד א� נודע שהיה איסור לאחר שלקח בי� בקבוע דאוריתא שנודע שיש חנות אסורה– ח"פ הב"ש ע"רא, �"ר
, ואי� ל� בו אלא חידושו, כי קבוע חידוש הוא, שפרש מהרובכי לא אומרי� קבוע למפרע ונחשב כ, החתיכה שלקח מותרת, חתיכת איסור ראויה להתכבד

  .ח"פ הב"וכ
  .א� אי� לגעור במי שמקל בזה בהפסד מרובה,  הלכה שהחתיכה אסורה– ג"פמ
  

  וא יודע מאיזו חנות לקחהדין כשלא ידוע איזו חנות מוכרת נבלה אך ה
מ "מ. אחרת אסור יהיה לזרוע ולחרוש בנחל אית� שמא הוא אחד שנעבדה בו עגלה ערופה,  אי� זה נחשב קבוע כלל והחתיכה מותרת לגמרי– ש מקינו�"ר

  .א� החתיכה ראויה להתכבד הוי קבוע מדרבנ�
ולכ� א� פרשה חתיכה מחנויות , א אחרת"כי א, ולגבי נחל אית� נעמיד בדי� תורה.  תערובת זו נחשבת כקבוע מדרבנ� בי� ראוי להתכבד ובי� לא– פרישה

  .2שהוא אסור מדרבנ�, גזרה שמא יקח מהקבוע, כ אסורה"היא ג, אלו ולא ידוע איזו מוכרת נבלה
 'מ א� נמצאה חתיכה זו מחו" מ.לא ידוע לזורק מיהו הגוי, "וארב לו וק� עליו"כי ג� במקרה של ,  תערובת זו היא קבוע דאורייתא–  "ש, ח"ב

והרי כא� לא , דאורייתא רגיל שלא חוששי� שמא יקח מחנות שידוע שמוכרת נבלהקבוע כ ב"משא, גזרה שמא יקח מהקבוע, כ"אסורה ג, לחנויות אלו
  .ידוע איזו מוכרת ויש לגזור

  .די לבטל את החתיכהוכ� כמה תערובות נצטר  כ,   תהיה הא� אומרי� קבוע למפרע"מ בי� הפרישה לש"הנפק
� שזה קבוע דאורייתא"א� לכתחילה יש לנהוג כש, כ שזה ספק דרבנ�"מ א� תתערב החתיכה אח"ונ, ל שזה קבוע דרבנ�" בהפסד מרובה י– ג"פמ.  
  

  הדין כשחתיכה שיש לה דין קבוע התערבה באחרות
.  וכ� משמע מזבחי� עד.בטלה משו� ספק ספיקא, ה באחרותאבל א� התערב,  כל זה דוקא כשנמצאה החתיכה בפני עצמה שנקראת קבוע– א"רשב

  .שמותר כי הל� אחר הרוב משו� ספק ספיקא, ז נפל לאוצר ופרש אחד מה� ונפל לאחרי�"ז שנפלה למאה וכוס של ע"בטבעת של ע
  .קלי� בספק ספיקאמ, �"פ גזרת הרמב"כגו� שפרשה החתיכה ע, ורק בקבוע דרבנ�, כי כא� מדובר בקבוע דאוריתא, אסורה – ה"או

, א שבקבוע דאורייתא כגו� רוב חנויות מוכרות כשרה ומיעוט נבלה ולא יודע מאיזו לקח והתערבה החתיכה באחרות ואינה נכרת"פסק כרשב – מחבר
  . ואסורהכי אז ודאי אכל חתיכה שיש לה די� קבוע, שלכ� אסור לאכול את כול� בבת אחת,  "והסיק הש. בטלה ברוב רגיל משו� ספק ספיקא

  .ח"פ הב"וכ. כי הספק הראשו� אסור מהתורה ואי� מקו� להתיר יותר, ה שיש לאסור" פסק כאו– א"רמ
ובספק . כי יש הסוברי� שזה נקרא קבוע דרבנ�, בספק ספיקא בהפסד מרובהע "כשויש מקו� להקל , או לקחה גוי א� החתיכה פרשה בפנינו –  "ש

  .יתא אסור מדרבנ�מפני שספק דאור, איסור מותר בתערובת
  :ז העיר כא� כמה הערות"הט

ולכ� היה המחבר צרי� , א כתב מפורש שזה מועיל רק בקבוע דרבנ�"הרי הרשב, מדוע המחבר פסק שמועיל ספק ספיקא בקבוע דאוריתא, קשה .1
חתיכה הראויה ורבנ� גזרו ששמהתורה בטל ברוב רגיל , כשלקח ממקולי� ולא יודע א� לקח חתיכה של התר או של נבלה, ה"לומר די� זה בס

א "כ הרשב"א. אפילו בכלי חשוב, ומה שהוכיח מטבעת זה ג� מותר מהתורה. ע"ונשאר בצ?  לא בטלה וכל החתיכות שבחנות אסורותלהתכבד
  !ותימה על המחבר, ובקבוע דרבנ� כ�, שבקבוע דאורייתא לא אומרי� ספק ספיקא, ה שוי�"והאו

שמותר , ז למעשה"פ הט"וכ .ה חולק עליו ומתיר רק בקבוע דרבנ�" ולכ� כתב שהאו,א"כ� את הרשבא שג� הבי� "ומוסי� תימה על הרמ
  .רק כשהספק הראשו� הוא באיסור דרבנ�, ס"בס

ולכ� אי� להחמיר יותר , וזה מפני שבקבוע אי� ל  בו אלא חידושו, א התיר בספק ספיקא ג� בקבוע דאורייתא"שאכ� הרשב,   תר�"והש
  .פיקאולאסור בספק ס

שכיוו� שיש כא� איסור תורה שהתבטל , ומתר'? מספיק ספק אחד וספק דרבנ� לקולא, מדוע צרי� שני ספקות, א� זה ספק דרבנ�, עוד קשה .2
 .לכ� צרי� שני ספקות, חתיכה הראויה להתכבדורבנ� החמירו בו בגלל , ברוב

  .ח שצרי� שלוש תערובות לבטל"כה כסז להל"ולכ� פסק הט! ח נפסק מפורש שצרי� שלוש תערובות"שבס, עוד קשה .3
שהרבה פוסקי� , ועוד, ולכ� מותר בספק ספיקא, כי כא� מדובר בקבוע ואי� ל� בו אלא חידושו, וכתב להתיר בשתי תערובות בלבד,   חלק"הש

  .מתירי� בשתי תערובות ובחידוש אי� להחמיר
 נידו� חתיכה הראויה להתכבדכי כל דבר חשוב כגו� בריה או (וע תערובות בגלל קב' ח ג� צרי� ג"הרי בס, א" רעק "על השותמה מאוד 

 !ש בקבוע דאורייתא"כ, תערובות' וא� בקבוע דרבנ� צרי� ג, !)כקבוע

  
ס או שאי� "ולכ� לא מהני ס,  הא� בקבוע חידשה התורה שלא הולכי� אחר הרובג"הסתפק הפמ: תשע חנויות מוכרות בשר שחוטה ואחת ספק טרפה

  .ס"� ולהקל בס"יש לצר� את דעת הר, והסיק שא� לא נודעה הספק טרפה לא אלאחר שלקח. ס מהני"ולכ� ס, דושול� בו אלא חי
  

הא� יש ללכת אחר רוב חנויות או , כ מוכרת יותר נבלות משאר החנויות המוכרות שחוטה"ובסה, כשיש חנות המוכרת הרבה נבלות" בית אפרי�" בדי� בשר הנמצא ד� ה– פתחי תשובה
אבל א� בחנות של , הולכי� אחר רוב חנויות ורוב בשר לא מועיל וזה ספק מדי� קבוע, והסיק שא� כל חנות מכרה רק חתיכה אחת.  רוב בשר ולומר שזה ודאי נבלה ולא ספק מדי� קבועאחר

  .שר וא� נמצאה חתיכה מבחו' היא אסורהברור שהולכי� אחר רוב ב, כ רק תשעה חתיכות שחוטה"הנבלה נמכרו עשר נבלות ובשאר תשע החנויות נמכרו בסה
  . שתמיד ילכו כא� להחמיר ולא להקלש"והסיק הפת. ותלו תמיד את הכל בחנויות ולא בבשר, א� הנודע ביהודה והחוות דעת חלקו על זה

  
  
  

                                            
2
  .בקבוע דאורייתא לא אומרי� בפרשה גזרה שמא יקח מהקבוע כי לא חוששי� שאד� רשע לקחת דוקא מחנות שמוכרת נבלה ואנו יודעי� איזו היא 
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  'ו)' הפי�סעי
  

ונימא כל דפריש מרובא , כבשינהו כי היכי דנינייד�ונ...ימותו כול�, אפילו ה� ריבוא, כל הזבחי� שהתערבו בחטאות המתות או בשור הנסקל "– גמרא
  .)עג):זבחי� ע". (גזרה שמא יקח מהקבוע: אמר רבא? פריש

  ?אפילו בעשר חנויות ונמצאה חתיכה לפני החנויות נאסור גזרה שמא יקח מהקבוע, ולכאורה קשה
היינו (אבל בעשר חנויות שנודע האיסור , קח מהקבוע ויפגע באיסורכי הכל מעורב ויש חשש שי,  בזבחי� אי� מקומו של הקבוע ניכר– רבנו שמשו�, י"ר

הכל , כ טרפה במקולי�" ונמצאת אחחתיכה הראויה להתכבדא� לקח אד� ממקולי� , לפי זה. כי לא ברשיעי עסקינ�, אי� חשש, )איזו חנות מוכרת נבלה
  .הטרפות בי� חתיכות ההתרכי לא נודעו חתיכות , גזרה שמא יקח מהקבוע, ואומרי� קבוע למפרע, אסור

. וראייתו מזבחי� עד. נאסר משו� גזרה שמא יקח מהקבוע, אפילו פרש מעצמו ולא התערב, שמה שנאסר אפילו שעה אחת מדי� קבוע, כ רבנו שמשו�"וכ
  .רה שמא יקח מהקבועגז, ע אסורי�"א� בפנ, וריבוא לריבוא, כ פרשה אחת לריבוא"כול� אסורות אא, ז שנפלה לאוצר מלא כוסות"שכוס של ע

אבל בחנויות שהחתיכה פרשה , שאז יש חשש שיקח מהקבוע, גזרה שמא יקח מהקבוע שייכת רק כשמפריש בידיי� כמו בזבחי� – �"ר, א"רשב, ת"ר
קח ונעשה אבל א� נודע האיסור אחר של, וכותבי� שקבוע נקרא כשנודע האיסור קוד� שלקח, י"חולקי� על רא "ת והרשב"לכ� ר. מותרת, מעצמה

ואי� ל� בו , כי די� קבוע זה חידוש, שמותר, כ נודע שהיה טרפה ביניה�"מ למי שלקח ממקולי� ואח"ונפק. לא אומרי� שנעשה קבוע למפרע, כ קבוע"אח
  .אלא חידושו

י שלא ראה את "וכתב הב? א להתיר בקבוע למפרע" פסק כרשבוכא�, קשה על הטור שלעיל פסק שדבר חשוב לא בטל חד בתרי גזרה שמא יקח מהקבוע ואפילו א� פרשה חתיכה מהתערובת(
,  עומדת במקומה ונכרת ולא התערבהחתיכה הראויה להתכבדזה כשה, שכשכתב שפרשה אסור, והדרכי משה תר'. אבל להלכה ה� תלויי� זה בזה, א שהדברי� תלויי� זה בזה"דברי הרשב

  )ת" ופרשה מותר כראבל א� התערבה, והיא נקראת קבוע וכמחצה על מחצה דמי

 וראוי להחמיר ולאסור את כל .אבל שאר חתיכות בטלות חד בתרי, תיכות הראויות להתכבד מדבר בחשדי� קבוע שאסור הכל, א"וכתב עוד הרשב
  .תעלול לקחת ג� מהחשובו, וא� יתיר את אלו שלא חשובות, חתיכה הראויה להתכבדהחתיכות שנשארו במקולי� כי אי� הכל בקיאי� מה זו 

הרי שמא כל חתיכה היא חשובה ויש כא� די� קבוע על כל ,  שאינו מבי� אי� אוסר את השאר רק מדי� חומרא ולא מ� הדי�והטור כתב על דבריו
  !החתיכות
 התורה  לומר כ� על עמודואי� אפשר', שכח'ועוד שבתחלת דבריו ידע ועכשיו , א לא יודע די� קבוע"אי� חושב שהרשב,  תמה על הטור– בית יוס�

  ??א"כרשב
, כי ידוע שהכשרות רוב, שכא� הוא יודע שלקח מחנות כשרה והתערבה חתיכת טרפה שלא ראויה להתכבד ע� הכשרות ובטלות ברוב, י"לכ� באר הב

  .ורק מצד חומרא החמיר, ומותר לכתחילה
ושפיר , ואז לכל חנות יש די� קבוע,  ולא ידוע באיזוא שנפלה טרפה באחת מהחנויות"שהטור הבי� ברשב,  בארו את קושית הטור– דרכי משה, פרישה

  .שמה שלקח אחר הספק אסור, ש"לכ� כתב בש� הרא. א"מקשה על הרשב
למה אסר והחמיר מה שלא , ועוד תמה, !הרי זה ספק דאורייתא, ש התיר מה שקוד� הספק"מדוע מביא הטור שהרא, הרי לפי זה,  תמה על פרוש�– ז"ט

  !מדרכי אהדדי,  הרי כשיש רבי�,ראוי להתכבד במקולי�
בטלה כי אינה ראויה , א� היא אסורה, נ"היא מותרת ממ,  אחת ונחתכה חתיכהחתיכה הראויה להתכבדשכשיש ,  את תמיהת הטורז"לכ� פרש הט
והכל ,  עדיי� אסורותמ הראויות"מ, א� נתיר את מה שלא ראוי, א� כא� כשיש בהמה שלמה שהתערבה. אז התר היא, וא� היא של התר, להתכבד כבר

  .א"ולא מצד חומרא כמו שכתב הרשב, א שיאסרו הכל מצד הדי� של קבוע"ולכ� הקשה הטור על הרשב, גו� אחד לפנינו
, בקבוע אי� ל� בו אלא חידושו, פ שזה ספק דאורייתא"כי אע, מ אינה תמיהה"מה שתמה על הפרישה והד. 1: ז" דחה את דברי הט– )הכס�' נק(  "ש

, ועוד.  ולא בטלהחתיכה הראויה להתכבדכי לא כול� בקיאי� ב, אינה תמיהה, מה שתמה עוד שבמקולי� מדרכי אהדדי. 2. סור מה שלפני הספקואי� לא
מה שכתב שהכל גו� אחד . 3). כ ג� בחידושי הגרשוני" וכ,בש� מחותנו. (ואי� מי שיזכיר, אלא באי� בזה אחר זה, שלא נמצאי� כל האנשי� במעמד אחד

  .ג"וה� אמרו להתיר בכה,  אינה בטלה מדרבנ�חתיכה הראויה להתכבדכי , זה אינו,  שלמה ש�חתיכה הראויה להתכבדי� להתיר כי יש א
  

שתשע מוכרות שחוטה ואחת נבלה ונמצאה חתיכה , מה שמותר כשפרש אחד מהרוב זה דוקא בקבוע דאורייתא כגו� עשר חנויות – פ הטור"ש ע"רא
אפילו א� פרש אחד ,  שהתערבו בהתר שאינ� בטלי� אפילו באל�חתיכה הראויה להתכבדאבל בריה ו,  וידוע ולא חוששי� לרשעי�בחו' והאיסור ניכר

, אבל א� פרש קוד� שנודעה התערובת מותר, וכל זה כשפרש אחר שנודעה התערובת) י לעיל"כדעת ר. (גזרה שמא יקח מהקבוע בידיי�, מהרוב אסור
  .ובזה לא יטעה, ולא קיימת גזרה שמא יקח מהקבוע לאחר שנולד הספק, ואפילו פרש לפנינו, חזקת התרכי כול� ב, ואי� גזרה

ולכ� השאר אסורות או שהיו חתיכות שאינ� ראויות ,  שלא בטלהחתיכה הראויה להתכבדזה רק כשיש , ש שאסור"ש הרא" מ– פ הבית יוס�"ש ע"רא
 וכשלקח קוד� .ומותר ג� לאחר שנודע הספק, ברור שבטלות חד בתרי, ת להתכבד ויש רוב כשרותאבל כשה� לא ראויו, להתכבד ולא היה רב כשרות

  .ורק לאחר שנולד הספק יש לגזור, כי לא מצאנו גזרה שמא יקח מהקבוע לאחר שנולד הספק, שנודע הספק הכל מותר
  

כ טרפה במקולי� ולא ידוע איזו היא הטרפה "ונמצאת אח חתיכה הראויה להתכבדא שמי שלקח בשר ממקולי� ואפילו "שבת וכר"פסק כר – מחבר
כי אי� , ואפילו חתיכה שאינה ראויה להתכבד, כ אסור"אבל לקחת אח, שפרש מהרוב ורוב כשרי�, מה שלקח קוד� הספק מותר, ומאיזו חתיכה לקח

  .שאפילו א� עבר ולקח אסור,  "וכתב הש. הכל בקיאי� בזה
א� פרש אחד מהרוב אחר שנודעה , שהתערבו בהתר) א"א בס" לרמ ודבר שבמני�חתיכה הראויה להתכבדכגו� (לי� וכ� בריה או שאר דברי� שאינ� בט

  .והאיסור נשאר ברוב, כי כל דפריש מרובא פריש, מותר, )שלא בפנינו או התפזרו בפנינו(אבל פרש ממילא , אסור כשהפריש� במתכוו�, התערובת
פ ג� "וכ. וטוב להחמיר, יש להחמיר ולאסור גזרה שמא יקח מהקבוע, שג� כשפרש ממילא בקבוע דרבנ�, ש וכטור" פסקו להחמיר כרא–  "ז וש"ט

  .שבהפסד מרובה יש להקל,  בש� מנחת יעקבופסקג "והפמא "ורעק. ה"ח והאו"א בת"הרמ
כי אי� לגזור , אבל בקבוע דאורייתא מותר כשפרש, בוע דרבנ� יש גזרה כזוובק, גזרה שמא יקח מהקבוע, סור לקחת ג� א� פרשה חתיכה מהחנות כתב ג� על דברי המחבר שאז"אמנ� הט

כ א� "וא, ו"וכפי שפסק בס, שאי� גזרת שמא יקח מהקבוע אלא כשהפריש בידיי� כדאיתא גמרא, א"שהרי המחבר פוסק כרשב, ג"ותמה עליו הפמ .שהחנות נכרת ולא ברשיעי עסקינ�, ש�
  .א"א� באמת המחבר פוסק כרשב, שבפרש יש לאסור בקבוע דרבנ� גזרה שמא יקח מהקבוע, ז כתב כ� לשיטתו"שהט, "לבושי שרד"ותר� ב! ובא פרישמותרת מדי� מר, פרשה חתיכה מהחנות

כי ש� אי� הרבה אנשי� וקט� , ל"פ מהרש"וכ, מותר לקחת חתיכה שאינה ראויה להתכבד, אבל א� בבית התערבה לו חתיכה,  כל זה במקולי�–  "ש
  .חתיכה הראויה להתכבדיטעו לקחת החשש ש

  
, כ פרשו עוד קצת"ואח, אבל א� הופרשו כול� יחד בשעת עקירת�, זה שפרש מעט ונשארו מקצת האיסורי�,  מה שאסור כשהופרש במתכוו�– א"רמ

, פ שבריה לא בטלה"תרת אעמו, וא� התערבה תרנגולת טרפה ע� כשרות ונמצאה ביצה לפניה�. ורק השני� האחרוני� אסורי�, אות� שפרשו מותרי�
  .כי לגבי ביצה אזלינ� בתר רובא

כי כיו� , כ מקצת�"מותר כשפרשו אח, כי לא ידע שזה אסור, אלא שא� הפרישו בדיעבד ממקו� הקביעות,  אבל אסור להפריש כ� לכתחילה–  "ש
  .נחשב כאילו התפזרו שלא בפנינו, שהתפזרו כול�

  .אמתא וכתב שחילוקו לא " חלק על הרמ– ח"ב
ת "נז לגבי דרוסה פסק כר' ובס, שכא� כתב שבפרש יש איסור בגלל גזרה שמא יקח מהקבוע, א נובע מסתירה בדברי הטור" חילוקו של הרמ– ז"ט

  3.נז מדובר שפרשו כול� ממקו� הקביעות' ולכ� כתב לישב שבס, ולא גוזרי�" כל דפריש"שאומרי� 
משמע . וענתה הגמרא שיש גזרה, כלומר ינועו כל הבהמות ואחת תפרוש, "ונכבשינהו כי היכי דנינייד�"שבזבחי� שאלו , א" על הרמ " והשז" הטוהקשו

א "ומה שהוכיח הרמ? ומה הסברה לחלק בי� פרש ממילא לפרשו כול�? כ מדוע ימותו כול�"שאל, שג� כשנעו כול� ועזבו את מקו� הקביעות יש גזרה
  !כי לא שייכת ש� הגזרה כמו כא�, אי� זו הוכחה, רה הקביעותממפקחי� את הגל בשבת על ספק ישראל א� נעק

אבל כשפרשו כול� זה הכר מספיק שלא יבוא לקחת , י לגזור שמא יקח מהקבוע"ששיי� לר, ת היא בפרשו קצת"י ור"שמחלוקת ר, ז"ומפרש הט
שג� כשהופרשו , בקדשי� מחמירי� יותרא� . א דבריוהבי, נז שמדבר על חולי�' ולכ� הטור בס, מודה, י שאוסר בפרש ממילא"ובזה ג� ר, מהקבוע

   .י" לדעת ריש לאסור, ממקו� הקביעות

                                            
3
  .א� ליה לא סבירא ליה, ק ש�"דעת הסמת כדי לדחות את "נז כתב שהטור הביא ש� את דברי ר'  בסי"הב 
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אפילו א� חזרו ובאו יחד במקו� , אבל א� פרשו כול� אי� זה קבוע יותר, ת מדברת כשפרשו קצת"י ור"שמחלוקת ר, א"  פרש את דינו של הרמ"והש
על הדגול מרבבה הקשה א   .והואיל ופרשו כול� אי� יותר די� קבוע, "אי� ל  בו אלא חידושו"ו ,קבוע הוא חידושכי , אחד ואז שני� האחרוני� אסורי�

ל שש� זה קבוע "ואולי י? ה הכא"וה, "הדרא לניחותא"כתוב ש. הרי בנזיר יב, אי� אמר שלאחר שפרשו לא יחשב יותר קבוע, א"  בהסבר הרמ"הש
  .ע"צ, ת ש� שמדובר ג� כ� בקבוע דרבנ�א� לפי תוספו, וכא� מדובר בקבוע דרבנ�, דאוריתא

  
הארבע שבפני� , ומצאו שאחת טרפה, וג� מהבהמה השלישית הוציאו חציה והתערבו בני המעיי�, א� שחטו בבית במטבחי� שבע בהמות והוציאו לחנות שתי בהמות – פתחי תשובה

והשאלת יעב' , ויש שאסרו את החצי שבחו' בגלל החצי שבפני�, התירו את החצי שבפני� בגלל החצי שבחו'יש ש, ובאשר לחציי�. כי פרשו מהרוב, והשתי� שהוציאו מותרות, ודאי אסורות
  .ח אסרו את החצי שבפני� והתירו את החצי שבחו'"והפר

  

  'סעי� ז
  

. נ� ה� דנפל היינו איסוראדאמרי, הותרו כול�, ונפלה אחת מה� לי� הגדול, ז שהתערבה במאה"טבעת של ע: אמר רב נחמ� אמר רבה בר אבוה "– גמרא
חבית של תרומה : ל"אמר ר...אליעזר' רב דאמר כר: ל"א? נימא דמית איסורא מית, ואמאי. אפילו אחת בריבוא ימותו כול�: איתיביה רבא לרב נחמ�

הוא , נ"דאי מדר, ל" ואיצטרי� דרואיצטרי� דרב נחמ�. ה� דנפל איסורא הוא, דאמרינ�, הותרו כול�, שהתערבה במאה חביות ונפלה אחת מה� לי� הגדול
, אבל טבעת דלא מינכרא נפילתה לא, א חבית דמינכרא נפילתה"ה, ל"ואי מדר, אבל תרומה שיש לה מתירי� לא, שאי� לה מתירי�, �"מ עכו"אמינא ה

  :)עד).ז עד"ע". (תה כ� עלייתהכנפיל, אפילו תאנה: ורב יוס� אמר. אבל תאנה לא, ל אלא חבית דמינכרא נפילתה"לא התיר ר: אמר רבה. צריכי
  

 שהתערבו באחרי� ונפל )דבר שיש לו מתירי�, חתיכה הראויה להתכבד, בריה(ה לכל איסורי� שלא בטלי� מחמת חשיבות� " ה– �"ר, ש"רא, א"רשב
וחכמי� אסרו אות� אפילו , וזאת כי מהתורה ה� בטלי� ברוב של חד בתרי, או שנאכל אחד מה� שהותרו כול�וכרב יוס� ש, אחד מה� לי� הגדול

, אלא בעני� שאמרנו שאבדה מהעול�, א� א� פרשה אחת מה� לא מותרות השאר, שאבדה אחת מהעול�כוכל זה . לכ� כשנפל לי� תלינ� לקולא, באל�
נית� ,  מה� ואינה בעול�אבל כשנאכלה אחת! ?ומפני מה נאמר שזוהי שפרשה היא האיסור, עדיי� יש לנו לומר שהאיסור ברובא נשאר, כי א� היא בעי�

  .לומר שהיא היתה האיסור כי מדרבנ� אסורה
  . שהתערב אחד בעשרי�ש כתב"והרא. שהשניי� האחרי� מותרי�, ה א� התערב דבר חשוב ע� שני� ונפל אחד" הוסי� שהא"הרשב
  .רא� באכילה אסו, ז" מה שמותר כשנפלה אחת לי� הגדול זה רק באיסורי הנאה כמו טבעת של ע– �"רמב

  

  ?מתי מותר כשנפלה חתיכה
ואפילו א� הפיל או אכל , אבל א� הפיל במזיד את הטבעת או אכל במזיד את החתיכה אסור,  רק א� נפלה החתיכה בשוגג מעצמה– ש"רא, תוספות

כי אד� , כלו בשוגג אי� קנסא� א� א, שכל זה כשהפיל בשוגג שיש קנס שאסור, ד" בהגהות ובתרהד"וכתב על זה ש. גזרה שוגג אטו מזיד, בשוגג אסור
  .לא יאכל דבר שלשיטתו הוא איסור במזיד

  .כדי� מבטל איסור בידיי�, ילו א� הוא הפיל מותר א� זה נעשה בשוגג ולא קונסי� שוגג אטו מזידפ א– א"רשב
כא� לקנוס אטו אחר שנודעה ולא שיי� , מותר, אבל א� הפיל או אכל קוד� שנודעה התערובת,  כל זה כשהפיל אחר שנודעה התערובת– ש"רא

  .אי� קנס, וכל זמ� שעומד בחזקת התר, כי שמא לעול� לא יוודע כלל, התערובת
  

  ?כמה מותר לאכול
  .אבל לאכול כל אחת בפני עצמה אסור,  אחת התר היאפש�נה שממ, י� יחדני� שנזה ש,  כל מה שמותר לאכול לאחר שנפל לי�– �"ר, א"רשב, ש"רא
  .י� שני� אסור לאד� אחד לאכול את הכל ג� כשאוכל שנ– טור

משמע שלאכל� שני� שני� אפילו לאד� , כי ודאי אוכל איסור, ש כתבו שליהנות מכול� בבת אחת פשוט שאסור"הרי תוספות ורא, והקשה הבית יוס�
  .ש שבבת אחת אסור"וכ, כ נכתוב זאת"שאל, מותר, אחד

כי , ה שאסור לאד� אחד לאכול מהכל"וה, סור ליהנות מכול� בבת אחת אפילו שני בני אד�ש הוא שא"חידוש� של תוספות ורא, ומתר� הבית יוס�
  .ודאי אוכל איסור

  )י"חולק על הב. (מותר, אבל לאכול שני� שני� לאד� אחד הכל" אסור, יחדאו שאכל� כול� אחד אחד : "צרי� להגיה בדברי הטורש, והפרישה תר�
ולא , אלא רק שני� שני� יחד, נפסק מפורש שאסור לאד� אחד ליהנות מכול�, � שהתערבה"גבי תקרובת עכוקמ ל' שבס, ז דחה את דברי הפרישה"הט

כמו , �"ז שהרבה דברי� נלמדי� מעכו"מ כתב הט"מ, � וכא� בתערובות יש להקל" שיש חומרא בעכוז"פ שהדרישה ש� תר� ע"ואע. אד� אחד לבדו
  .ז שנפלה בי� הכוסות"כוס של ע

  
בי� שאכלו אחרי� או שנפל , שכל דבר חשוב שלא בטל והתערב ונאכל אחד בשוגג בי� שאכלו הוא, ד"וכתרה� "א והר"הרשב, ש"כרא פסק – מחבר
ודוקא . הותרו כל האחרי�, )�" ש–ואפילו א� הפיל בשוגג קוד� שנודעה התערובת ( וכ� א� נפל לנהר עמוק שהוא אבוד,  מהעול�4 לי� שנאבדמעצמו

  .אבל אחד אחד אסור,  שיש ודאי התרי�ני� שנשאכל� ש
' כלל כ(ת " בשוש"הרי זה סותר לדברי הרא, כי לא שיי� לקנוס שהרי לא יאכל במזיד איסור,  שכתב שא� אכל בשוגג מותרתרומת הדש� תימה על – ז"ט
אבל אחר שנולד הספק אסור ,  מותר קוד� שנולד הספקא� זה היה, שלקחו הקהל כבשי� ונודע שאחד טרפה שא� נאכל אחד מהכבשי� מותר, )ז"סי

  ? משו� גזרה דמזיד
ולכ� רק כנפל מעצמו לי� הגדול או שנאכל מעצמו , �"וכתב שג� כשאכלו בשוגג יש לקנוס שמא ית� במזיד לכלב או לעכו, ז שלא כמחבר"לכ� פסק הט

היה , ש הזה"ד היה רואה את הרא"וכתב שא� בעל תרה, רהאסור משו� גז, הפילו לי� בשוגגא� א� אכלו בשוגג אסור כמו שא� , יש להתיר, י כלב"ע
  .חוזר בו

   "ש

  .ג שניכר נפילתו מודה שמספיק אחת שתפול"אבל חבית וכה, צרי� שיפלו שני�, � שבדבר שלא נכרת נפילתו כגו� טבעת או תאנה"פסק הרמב .1

, כ אותה חתיכה" ממילא לדעות שאוסרות ונפלה אחא� א� פרשה חתיכה לפנינו או פרש, כל זה כשנפלה מעצמה חתיכה לי� מתו� התערובת .2
 .והתערובת נשארת באיסורה, כי היא אינה מוחזקת כאיסור בעודה פרושה, אי� להתיר

 .צרי� לאכול שש שש, וכ� א� התערבו שלוש, צרי� לאכול ארבע ארבע, א� התערבו שתי חתיכות שלא בטלות .3

, או שזו היתה בהמה שמתה, אלא אפילו א� התבשלה או נפלה ע� דבר אסור ואי� בו ששי� לבטל,  מעצמה זה לאו דוקאמה שכתוב שנאכלה חתיכה אחת או נפלה – פתחי תשובה
כי , כ מותר"ג, א� האד� שהרגה לא ידע. כי יש לקנוס שוגג אטו מזיד כמו כשהפיל לי� בשוגג, י אד� לא תולי�"אבל א� מתה הבהמה ע. נקראי� נאבדו מהעול� ותולי� שזה היה אסור

  .לא שיי� לקנוס שוגג אטו מזיד וג� א� ידע אד� אחר, מכיוו� שלא ידע
  

  .וכ� שני בני אד� לאכל� בבת אחת אסור, אסור לאד� אחד לאכול את כול�, י�ני� שנאפילו שש, בית יוס�טור וכהבנת הפסק כ – א"רמ
, לגבי תערובת חד בתרי של דבר לא חשוב, .ברי תוספות בחולי� קפ ד" עא שלאד� אחד אסור לאכול את כל התערובת" הסיק להלכה כדברי הרמ– ז"ט

א� כא� שזה , "אחרי רבי� להטות"כ של "זה בגלל גזה, ש מקל בזה ש�"וא� שהרא, כי ודאי אוכל איסור, שלאד� אחד אסור לאכול את כל השלושה
וממילא לא צרי� לומר את הרבותא שלח , סור לאכול את הכלשפשוט שאד� אחד א, י"מ קושית הב"לכ� לק. כ אי� להתיר"א, מותר משו� ספק ספיקא

א להיזהבר בכל "כי א, ש כא�"וכ, קמ לא שיי� לאסור זה' וכ� בס, הטור היה כותב את זה, וא� היה הדי� כ�. (כ אסור בבת אחת"א ג"שלשני בנ, י"הב
  )א בכוסו בשעת שג� חברו שותה"סעודה שלא ישתה כ

  .א החמיר בזה אי� להקל"מ כתב שמאחר שהרמ"מ, א מותר לאכול את כל התערובת בבת אחת"ני בנז שלש"פ שהסיק הט"אע, ולהלכה

                                            
4
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או שש� , ז"קמ ש� מחמירי� בע' ואי� זה דומה לס,  אפילו בזה אחר זהשמותר לאד� אחד לאכול את כל התערובתופסק כפרישה , ז" חלק על הט–  "ש
, שש� מדובר שאוכל ודאי איסור, ד"ג בשפ"כתב הפמ, לגבי תערובת חד בתרי. ז מחולי� ק"ועל הוכחתו של הט. הפשט שאסור לאכול את הכל יחד

  . ותולי� שהיא היתה אסורה ולכ� לא אוכל ודאי איסור וממילא מותר לאד� אחד לאכול את הכל,כ כא� שנפלה חתיכה אחת לי� הגדול"משא
  

כי א� , שאי� זה מדי� ספק ספיקא, ומסביר.  נפל לי� שהשני� האחרי� מותרי�א כתב שאפילו א� התערב חד בתרי ואחד" הרשב– )'ד מח"שפ(ג "פמ
, ש באר שמותר מצד ספק ספיקא"והרא. אלא הסיבה היא שתלינ� לומר שהאיסור נפל ואז השאר ודאי מותרי�, שהיה אוכל ודאי איסור, כ� היה אסור

  .א� נפל לי� הגדולג� , כי חד בתרי יהיה אסור, ולכ� כתב שהתערבה חתיכה אחת בעשרי�
שהיה תולי� לומר שהוא נפל , כי לא אוכל ודאי איסור, ולכ� לשיטתו מותר לאד� אחד לאכול את כל התערובת, א"נית� לומר שהמחבר סובר כמו הרשב

ספיקא כפי שבאר ולכ� יש לאסור לאד� אחד לאכול את הכל מדי� ספק , ש"א סובר כמו הרא"אבל הרמ, ולכ� מתיר ג� בדבר שיש לו מתירי�, לי�
  .ולמה שספק יאכל איסור, מ יהיה מותר"שהרי בכ, )ח"ס(וכ� יש לאסור בספק ספיקא דבר שיש לו מתירי� , ז"הט
  

  'סעי� ח
  

פרשה אחת מהארבעי� , שהתערבה במאה טבעות ופרשו ארבעי� למקו� אחד וששי� למקו� אחר, ז"טבעת של ע: אמר רב יהודה אמר רב "– גמרא
היינו (אמרינ� איסורא ברובא איתא , אחת מששי� נמי, דלא אמרינ� איסורא ברובא איתא, ש אחת מארבעי�"מ. ת מששי� אוסרתאח, אינה אוסרת

, יה דשמואלכי אמריתא קמ. ששי� למקו� אחד אוסרות, אי� אוסרות)  באחרות40)שהתערבו כל ה(אלא א� פרשו ארבעי� למקו� אחד ? )הנותרי�' בנט
ז שנפל לאוצר "כוס של ע? כיצד. וספק ספיקא מותרת, � אסורה"ספק עכו: מיתיבי. � שספיקא וספק ספיקא אסורה עד סו� כל העול�"הנח לעכו: ל"א

נפל . רי� בכלשהורימוני באד� אסו :יהודה אומר' ר: דתניא, תנאי היא? מותרי�, ]ומריבוא לריבוא [,פרש אחד מה� לריבוא. כול� אסורי�, מלא כוסות
 ...ותרי�מ לשלושה ושלושה למקו� אחר ]ומריבוא[, לריבוא אסורי�: ש"ש ב� יהודה אומר משו� ר"ר. ומריבוא לריבוא אסורי�, אחד מה� לריבוא
 בשאר איסורי� ז ובי�"שבי� בע, ופסקו הראשוני� כרב.) ז עד"ע)". (ז אסור"שרק בע(ופליג עלה בחדא , )שאסור(יהודה בחדא ' שמואל סבר לה כר

  .מקלי� בספק ספיקא
 חתיכה ופרשה , ולכ� דבר שאינו בטל שנפל לתערובת, " מותרה ומשלושהלשלוש, לריבוא אסור: "ש ב� יהודה" יש לגרוס בגמרא בדברי ר– טור, א"רשב
, ומשלושה פרש אחד לתערובת אחרת, שהכגו� שנפל לשלו, אבל בתערובת שניה, ריבואב התערב אסור אפילו והמיעוט, ז"הרוב אסורי� כדלעיל ס, אחת

  .ט שני והתערבה באחרות מותרת"שספק ביצה שנולדה ביו, : בביצה גת"וזה כדברי ר. התערובת השניה מותרת משו� ספק ספיקא
  )ע בלי שיתערב בתערובת שניה"א מתיר את המיעוט שפרש בפנ"י הביא אפשרות שהרשב"הב(

ומה . שמא זה שאוכל עתה אינו האיסור, וג� א� היה, ספק לא היה איסור בכולו, שיש ספק ספיקא, ת מותרוכ� א� פרשו מחצה חתיכות ונפלו לתערוב
  .זה כדי לחדש שהששי� נשארי� ודאי אסורי�, שבגמרא נקטו ארבעי� וששי�

ואחת מה� , חד בחדיכת התר אבל חתיכת איסור אחת שהתערבה בחת, וכל מה שדברנו זה כשהתערובת הראשונה בטלה מהתורה כגו� שיש רוב כשרי�
  .שהרי אסורות מהתורה, כי רואי� את שתיה� כאילו ה� ודאי איסור, "ספק ספיקא"ולא נאמר כא� , תמיד הכל אסור, נפלה לתערובת אחרת

ואז התערובת , )א"רשבכ' ולא ב(תערובות ' משמע שצרי� ג, "למקו� אחר מותר' ומג' מריבוא לג, לריבוא אסור: " גרסו בגמרא– �"רמב, תוספות, י"רש
  .פ סוגיי�"תערובות ע' ת וכתב שצרי� ג" שחלק על רי"וסברת� כר. �5 אסורה"י מותרת ולרמב"והשניה לרש, הראשונה אסורה, השלישית מותרת

  .אחרת יש רק ספק אחד, י שמותר משו� ספק ספיקא שלאד� אחד אסור לאכול את הכל יחד" משמע מדברי רש– בית יוס�
  .א בספק איסור שמותר כבר מתערובת שניה"וכרשב, שמותר רק מתערובת שלישית, � בודאי איסור שנפל לתערובת"לכה כרמב פסק ה– ה"או
  

הרי אלו , ומשלושה לשני� אחרי�, שדבר חשוב שלא בטל שהתערב באחרי� ונפל מתערובת הזו אחד לשני� אחרי�, �"פסק את הגמרא וכרמב – מחבר
  .ומותר רק בספק ספיקא בתערובת שלישית,  א� נפל אחד מתערובת הראשונה לאל� כול� אסורי�א�, )תערובת שלישית(מותרי� 

שהתערובת השניה מותרת כבר לאחר נפלה חתיכה .) ז עד"ע(מ כתבו מפורש "מ, �" שתוספות גרסו כמו הרמבפ"וכתב שאע,  חלק על המחבר–  "ש
א  , ויש לסמו  על זה למעשה בהפסד מרובה. השניה מותרת כשלא נהנה ממנה בבת אחתשהתערובת , י וכ� פסקו כל הפוסקי�"וכ� כתב רש, לשלישית

   .� שפסק המחבר"בלא הפסד מרובה יש להחמיר כדעת הרמב
  

� בשלוש "וכא� החמיר כרמב, א"ד פסק שא� לקח מהקבוע והתערב בשתי תערובות מותר מצד ספק ספיקא כרשב"שהרי בס, ז הקשה על המחבר"הט
  .ע"שאר בצונ? תערובות

  .כ כא� שיש להחמיר"משא, ולכ� לא מחמירי� בו יותר משתי תערובות, שדי� קבוע חידוש הוא, הכס� תר� על זה'   בנק"והש
ד "ש בס"כ, תערובות' וא� כא� צרי� ג, )דבר חשוב(שהרי כא� זה ספק שנפל לתערובת בקבוע דרבנ� ,  "א תמה תמיהה עצומה על תרו� הש"א  רעק

  .ע"ונשאר בצ? תערובות' רייתא שנצטר� גשזה קבוע דאו
  .תערובות' ולכ� מספיק ב, כ ש� שהחנות האסורה ניכרת"משא, תערובות' ולכ� צרי� ג, שכא� אי� האיסור ניכר, ג באר"הפמ
  א"רמ

  .ותרתאבל בספק איסור התערובת השניה מ, ודוקא כשזה ודאי איסור, ה שאי� לאד� אחד לאכול את כל התערובת השלישית"פסק כאו .1
וג� , ספק היה איסור בשניה(שמשמע מתוספות שהתערובת השלישית מותרת באכילה בבת אחת מכח ספק ספיקא , א" קשה על הרמ– ז"ט

ה שאסור "שבתחלה כתב דברי או, א את עצמו"כ סותר הרמ"וא. וכ� בספק איסור מותר לגמרי בתערובת שניה, )א� כ� שמא לא נפל לשלישית
  ?ומאי שנא, כ התיר לגמרי את השניה בספק איסור"ואח,  בשלישיתבבת אחת בודאי איסור

כמו שבודאי איסור אסור הכל בבת אחת , א מתכוו� שג� בספק איסור אסור לאכול את הכל בבת אחת בתערובת השניה"שהרמ, ז"ותר� הט
שצרי� להשלי� אחת , כ"� טרפה אחי ששחט כמה תרנגולי� ונמצאה הסכי"ת הורה לר"שר, ד"והוכיח זאת מהגהות ש. בתערובת שלישית

  .כי יש על חתיכה אחת ש� איסור, ס"ואז להתיר מצד ס, החוצה
ד שיש כמה "כ בנידו"משא, שש� התערובת היתה אחת בלבד ויש בה איסור ולכ� צרי� להשלי�, ז"הכס� דחה דבריו של הט'   בנק"הש

כ "ס משא"ולכ� לא הוי ס, שש� אתחזק איסורא בתרנגולות, ועוד. ישיתתערובות ואי� מנהג להחמיר וצרי� להיות מותר לגמרי בתערובת של
  .כא�
. והשלישית מותרת אפילו בבת אחת כולה,  התערובת השניה מותרת כולה שלא בבת אחתוהסיק שבודאי איסור תורה, א" חלק על הרמ–  "ש

�  .מותרת כולה אפילו כאחד, בי� בתערובת שניה ובי� בתערובת שלישית, ובספק איסור תורה או באיסור דרבנ

  6)ה"או (.ה" מאחר שיש לו התר בלא,וטוב להחמיר א� לא לצור�, א שבדבר שיש לו מתירי� אי� להתיר אפילו בתערובת שלישית מכח ספק"י .2
בל א, ט שני שאסורה מדרבנ�" זה ספק ביצה שנולדה ביודבר שיש לו מתירי�שמה שמותר ב, �"והוכיח מדברי הר, א"חלק על הרמ – ז"ט

  .ע"וצ. א שהתיר לצור� הפסד מרובה" אסור אפילו בספק ספיקא ותימה על הרמדבר שיש לו מתירי�באיסור דאורייתא 
ס דאורייתא שיש "ה בס"נ שה"אבל אה, ש מלוניל"זה ליישב דברי הרא, ס דרבנ�"� שכתב בס"וכתב שהר, ז"הכס� דחה את הט'   בנק"הש

  .דבר שיש לו מתירי�להקל ב
כי , ס"ט או בתערובות מחמירי� יותר בס"ט שני שהוא מנהג ולא מחמירי� או שמדובר לצור� יו"� שזה דוקא לגבי יו"ל דברי הר כתב ע–  "ש

פ שיש לו "מקלי� אע) ל חדש ספק השריש קוד� העומר"ואת, ספק יש�(ט או בספק איסור חדש "אבל בספק מוכ� ביו, מ"יהיה מותר בכ
  .ע הא� יש להתיר בהפסד מרובה"וכתב שצ, א"  כרמ"ה פסק השלמסקנ. כי זה ספק איסור, מתירי�

  
, שער המל�(מ רוב הפוסקי� "ומ. מותר, אבל א� היתה לו חזקת התר,  בדרבנ� ספיקו אסור רק בדבר שלא היה לו חזקת התרדבר שיש לו מתירי� –  בש� נודע ביהודהפתחי תשובה

� משמע שאסור"פ שמהש"אע,  דרבנ� מותררי�דבר שיש לו מתיס ב"ז שס"מסכימי� ע� הט) ח"א ופר"מג.  

                                            
5
ר מרדכי אשכנז "בש� הר) ק נב"ס(� "והסביר הש. תערובות' ע שאסורות רק בב"� פסק השו"קמ לגבי טבעות של עכו' ואכ� בס,תערובות בלבד' ז שמותרת בב" לגבי כוס של ע� פסק"הרמב 

 .א� בהנאה מספיק שתי תערובות, תערובות' ילה צרי� גשלגבי אכ
6
 .כי סמ� על מה שכתב כא�, א ש� לא הגיה כלו�"והרמ, מ כשנפלה חתיכה אחת לי� מעצמה"ז התיר דשיל"כי בס,  מתיר בזההמחבר 
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  'טסעי� 
  

  ?מדוע מותר איסור בספק ספיקא
  .ג"  והפמ"פ הש"וכ.  ספק דאורייתא אסור מדאורייתא– א"רשב
  .ספק עדות המכחישה עדותבבי� , ספק במציאותבבי� , וכ� פסק הפרי חדש. )ט"טומאת מת פ' הל(אסור רק מדרבנ�   – ד"ראב ,�"רמב

  .ס הוי ספק דרבנ� לקולא" ס�"אבל לדעת הרמב, ס עדי� מרוב"שכתבנו שס, 27ועיי� בכלל , ס מותר מדי� רוב"ס, א"הרשבלכ� לדעת 
  

   או כששניהם בתערובתשספק אחד בגוף וספק אחד בתערובתס כ"דין ס
  :)ביצה ג". ( באל� כול� אסורותוא� התערבה, וספיקה אסורה...ואחד ביצה שנולדה ביו� טוב, אחד ביצה שנולדה בשבת: מיתיבי "– גמרא
אבל ספק נולדה והתערבה , ט"זה הול� רק על ביצה שודאי נולדה ביו" והתערבה באחרות כול� אסורות" מה שכתוב בברייתא – ת"פ ר"א ע"רשב

  .רק כשיש רובאלא , ס"אי� אומרי� ס, ספק מ� התורה שהתערב חד בחד, ת"שג� לר, ז"והבהיר הט .וכ� משמע בירושלמי, באחרות מותרת
  .אסורה, ט והתערבה באחרות"כלומר ג� ספק ביצה שנולדה ביו, זה מתייחס לספק,  מה שכתוב בגמרא שא� התערבה באל� כול� אסורות– י"ר

  ):ד"ג בשפ"פ הפמ"ע (י נחלקו הראשוני�"בהבנת דברי ר

פ "אעכ אסור מדרבנ� "מהתורה הספק השני גאבל א� ספק אחד אסור , ס מותר רק כשספק אחד אסור מדרבנ�" ס– ספר התרומה, ה"רא .1
 .הספקות בעניי� אחדש

א� א� הספקות בגו� , רק כשספק אחד מהתורהא�  ,ס ואסור" כשהספקות אחד בגו� ואחד התערובת אי� אומרי� ס– ה"ראלישנא אחרינא ב .2
 .ות בשני ענייני�מותר א� כשהספק, אפילו א� יש לו דררא דאורייתא,  ובאיסור דרבנ�.אחד אפילו מהתורה מותר

ולכ� , ובי� באיסור דרבנ� שיש לו דררא דאורייתא, ס בי� באיסור תורה"לא אומרי� ס,  כשהספקות ה� אחד בגופו ואחד בתערובת– א"רשב .3
כי , ט שהתערבה באחרות אסורה"וכ� ספק ביצה שנולדה ביו. אסורה כי לא באה מכח שתי תערובות, חתיכה ספק טרפה שהתערבה באחרות

אבל א� הספק הוא באיסור דרבנ� גמור מותר א� . וכא� יש דררא דאורייתא, א לחזור ולהתיר אותה"וא,  נאסרה מספק שנפל בגופהקוד�
ומריבוא לריבוא ובכל תערובת , ז לריבוא"כגו� שנפלה טבעת של ע, )ח"ס(וכ� א� יש שני ספקות הבאי� משתי תערובות , ס משני ענייני�"בס

 .ס"� באיסור תורה מדי� סמותר א, יש שתי ספקות

מ לספק טרפה שהתערבה באחרות שאינה "ונפק, י שיש להתיר רק בשני ספקות הבאי� משתי תערובות" לחוש לדברי רולהלכה הסיק הירושלמי
  .כ ראויה להתבטל בפני עצמה ברוב"אא, מותרת

  
 שיהיה בהתר כדי לבטל את האיסור א� הוא מהדברי� כול� אסורות עד, א שספק טרפה שהתערבה באחרות"רשבפ באור ה"י ע"ר פסק כ– מחבר

, ז"והסביר הט. וא� הוא מהדברי� שלא מתבטלי� אסור הכל אפילו עד אל�. ס"כיו� שהספק הראשו� היה בגופו ואי� להתירו מטע� ס, המתבטלי�
  .ספק באונס, ל תחתיו"ספק לא תחתיו ואתי צרי� שני ספקות בעניי� אחד בגו� אחד כמו שתי תערובות או באשה שזינתה ספק תחתיו "שלדעת ר

ולא נוכל לומר ספק , )טרפות(שהואיל והספק הוא איסור דאורייתא , הביא טע� אחר לאסור את המקרה של המחברולכ� , ה"א ברא"פסק כל – א"רמ
  .אלא רק שהתערב באחרי� אסור, שאי� כא� איסור

ולכ� א� התחלפה , כיו� שהוא בגופו לא בטל, אפילו היה ספק אחד מדרבנ�, שלמחבר, �א תהיה באיסור דרבנ"מ בי� המחבר לרמ"הנפקש,  "וכתב הש
  .ס"א בטל כי הספק הראשו� אינו מהתורה והוי ס"אבל לרמ, כי זה ספק בגופו, שזהו ספק דרבנ� יש להחמיר, � ספק של ישראל"גבינה ספק של עכו

? ומדוע בכלל כתב די� זה, א להתיר כא�"כ מה ההו"וא, ח"מ המחבר פסק שהיא אסורה וצרי� תערובת שלישית בס"ת שניה שבכהרי כא� מדובר בתערוב, מדוע הובא די� זה כלל,  קשה–  "ש
  .ע"ונשאר בצ. מדוע מביא בכלל טע� של איסור דאורייתא, א להל�"וכ� קשה על הרמ

כי רוב הפוסקי� מתירי� א� באיסור תורה כמו , א בגו� המעשה הא� בכלל יש איסור יהיה מותרא� במקרה שאחד מהספקות הו, שהיינו חושבי� ששתי תערובות אסור, ד תר�"ג בשפ"והפמ
  .הסוגיה של פתח פתוח

כי , ס"אי� להתיר מצד ס, ט והתערבה באחרות" כמו ספק ביצה שנולדה ביופ שעיקר האיסור הוא מדרבנ�"שאעופסק , ג" והפמא" חלק על הרמ– ז"ט
  . אלא בשני ענייני�,)כדלקמ�(בי� נודע בינתיי� ובי� לא נודע בינתיי� , בגו� אחדופקות אינ� בעניי� אחד סשני ה

ר אמר מ שוא, ס כשאחד בגו� ואחד בתערובת"שרק בספק מהתורה לא אומרי� ס, א"� שנית� להסביר את המחבר כמו הרמ"כתב השש פ" אע–  "ש
פ "אע, וכתב שבאיסור דרבנ�, )17כלל ( א"מ פסק להלכה כדעת הרמ"מ , איסורא הוסי� רק את העניי� של ספק" והרמ,חדא ומר אמר חדא ולא פליגי

ז מספק ביצה שנולדה "דחה את הוכחת הט, ובנקודות הכס�. ס כזה"ורק באיסור דאורייתא לא אומרי� ס,  ומותר,ס"שני ענייני� אומרי� סבשהוא 
  . כי זה דבר שיש לו מתירי� שמחמירי� בו יותר, ט"ביו
  

  והדי� כשאפשר להפריד בי� הספקות, כשלא נודע הספק בינתיי�ס "ס: 1כלל 
  :כשיש ספק בגו� ספק בתערובת

ואז אתחזק איסורא והספק , ס רק כאשר נודע הספק האחד לפני שנולד הספק השני"י אמר שאי� ס" בסוגית ספק דרוסה כתב שר–) נז' ס (בית יוס�
  .ס"כ לא יצור ס"השני שיוולד אח

מ רק א� "מ, היינו בגו� אחד מעניי� אחד, ס הוא כראוי"וג� א� הס. י ג� א� נודעו שני הספקות יחד"ב שיש להחמיר כדברי ר כת– א"רמ/דרכי משה
  )ה"פ או"ע. (תמיד אתחזק איסורא, א� א� נודע קוד� ספק אחד, ס"נודעו שני הספקות יחד אומרי� ס

�כי כבר נאסר הספק הראשו� , זה רק א� נודע הספק הראשו� בינתיי�, חד בתערובתס אחד בגו� וא" פסק כבית יוס� שכל מה שאסור בס– משאת בנימי
שספק אחד בגופו וספק שני , א"פ לשונו של הרשב"והוכיח דבריו ע, ס"מותר ג� בזה מטע� ס, אבל א� נודעו הספקות יחד, ושניה� כגופו של איסור

א "א, ונאסר מספק, שמאחר שנודע ונשאלו עליו, כלומר. ר נהיה מותר בגלל שהתערבכי כבר אסרו אותו מספק ואי� עכשיו אחרי שנאס, בתערובות אסור
  .מותר מדי� ספק ספיקא, משמע שא� לא נודע קוד� שהתערב. לחזור ולהתירו

יו ספק פק זינתה תחתסא פרש שב"א� הרשב, א"שהבית יוס� לא העתיק את כל לשו� הרשבז "הטוכתב ,  המשאת בנימי� עלוחלק –  "ש, ז"ט, ח"פר
כ בספק ביצה שנולדה "משא, הרי במעשה אחד נית� לומר שהיה באונס ג� א� היה תחתיוש, א לומר שאתחזק איסורא"א, ותחתיו ספק באונס, לא
  . כ התערבה"ואח, שנית� להפסיק בי� הספקות ולומר שלאחר שנולדה נאסרה, ט"ביו

לא מהני ג� , )  רק באיסור דאורייתא"ולש, סור דאורייתא ובי� באיסור דרבנ� כדלעילבי� באי (ס" שלא מהני ס�א� שני הספקות בשני ענייני, כלומר
כי כיו� שא� נודע לנו בינתיי� ,  שזה לא מעלה ולא מוריד כללעיקר החילוק הוא לא הא� נודע הספק או לא נודע הספקכי , א� לא נודע הספק בינתיי�

ולחלק שיי� , 7אלא השאלה היא הא� אפשר לחלק בי� הספקות, בינתיי� ואתחזק איסוראהרי זה נחשב כאילו באמת נודע לנו , היינו אוסרי�
  .כשהספקות בשני ענייני� ואז אסור

ובלבד שלא יאכל את כל התערובת בבת אחת , י ומשאת בנימי� שמקלי�"יש לסמו  על הב, הפסד מרובה ויש צור  סעודת מצוהשב,  "מ כתב הש"ומ
  .אלא שני� שני�

  
  :קות בגו� אחדכששני הספ

כגו� , אפילו באיסור דאורייתא וגופו של איסור, ס בכל מקו�"מתירי� בס, ונודעו שני הספקות יחד אבל א� היו שני ספקות א� יש איסור כלל – א"רמ
בל א� נודע הספק א .ס"יש להתיר מכח ס, וג� א� מחיי� שמא לא ניקבה הריאה, עו� שעומד בחזקת איסור ונשבר גפו ספק מחיי� ספק לאחר שחיטה

התירו , ספקות בגו� אחד' שג� בב,  "פ הש" וכ.כי יש כרגע איסור תורה לפנינו, ס אפילו כשהספקות בעניי� אחד"לא מתירי� בס, הראשו� בינתיי�
  .רק א� נודעו הספקות יחד

�את דברי ז "הט ודחה. ק הראשו� בינתיי�ג� א� נודע הספ, ס א� יש כא� איסור מותר"וכתב שבס, �" והשא" חלקו על הרמ– ז"ט, משאת בנימי
, הרי בספק תחתיו ספק לא תחתיו,  יבואו להישאל על הספק הראשו� קוד� שיוולד השני, אחד מעניי� אחד�שאי� אפשר ששני ספקות שה� בגו, א"הרמ
  .ע"� נשאר בצא, א"וניסה לדחוק פרוש בדברי הרמ! כי ה� באי� יחד, א להישאל על הספקות"א, ל תחתיו ספק באונס"ואת

                                            
7
אבל בשתי תערובות שזה איסור דרבנ� ,  יהיה להפריד כמו סוגית פתח פתוחא"שרק באיסור תורה צרי� שא, ומתר�? ס"ז הוי ס"כ אפשר להפריד ובכ"הרי בשתי תערובות ג, ג"הקשה הפמ 

  .ס בגו� אחד מעניי� אחד" רק שיהיה סצרי�, בגלל דבר חשוב
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מ צרי  שתי "ומ, יש להתיר אפילו נודע הספק הראשו� בינתיי�,  אחד כגו� א� היה פה איסור כללגו�ס מ"שג� בס, משאת בנימי�ז כ"לכ� פסק הט
  .תערובות כדלעיל

  
  :כששני הספקות בתערובת

  
  .אתחזק איסורא ואי� להתיר, ד בינתיי�א� א� נודע ספק אח, ס רק א� נודעו הספקות יחד" מותר מטע� ס–  "ז והש"פ הט"א ע"רמ
וג� . ח"פ ס"תערובות ע' מ צרי� ג"ומ, )פ ההסבר לעיל"ע(ס אפילו נודע הספק בינתיי� "מותר מטע� ס – ז"ט, משאת בנימיו, פ ערו  השולח�"א ע"רמ

, שמהתורה יש רוב רגיל, נ� משו� דבר חשובהרי התערובת אסורה רק מדרב, ג� א� נודע הספק הראשו�, י תערובות"כי בספקות שע, א מתיר בזה"הרמ
א לא מתיר "ולכ� הרמ, שא� נודע הספק בינתיי� יש כרגע איסור תורה לפנינו, כ בשני ספקות בגו�"משא, ולכ� לא אכפת לנו א� נודע הספק בינתיי�

  .לעיל
  

  :2)3י� כלל
שמא בשעה שנטרפה היתה ,  דאורייתאאהוי ספק ,בקרוב טרפות ]ספק[שארע בה בתרנגולת ביצה שנמצאת בקליפתה  –  "פ המנחת יעקב והש" עה"או

אחד (ואי� הספקות בעניי� אחד בגו� אחד , כי הספק הראשו� הוא מדאורייתא, כלה אסור, אפילו באל�וא� התערבה . בלא קליפה והוי יר� הא� ואסורה
 שהטילה ו בתרנגולת שנולד בה ספק טרפות אי� להתיר את הביצהואפיל. ט בספק טרפה שהתערבה באחרות" וזה כפסק המחבר בס)בגו� ואחד בתערובת

, כי לגבי הביצה שני הספקות בשני ענייני�, )בלא תערובת(אולי היתה בקליפתה אז , ל טרפה"ואת, ספק לא היתה טרפה: ס"או שנמצאה בה מטע� ס
כול� , ולכ� ג� א� התערבה באל�. היתה לה קליפה או לאכ שואלי� על הביצה הא� "ואח, שקוד� שואלי� הא� התרנגולת הזו היתה טרפה או לא

  .אסורות
וזה דבר שלא בטל אפילו באל� א� , עדיי� הביצה אסורה מדרבנ�, אפילו א� נגמרה הקליפה קוד�, הרי א� התרנגולת ודאי טרפה, ג על זה"והקשה הפמ
  ?ס"כ מדוע צרי� לומר שלא בטל בגלל שלא אומרי� ס"וא, קא' התערב כבס

כי דבר חשוב (ס א� התערבה וזה פשוט שלא " אי� להפריד ולהתיר מטע� סה טרפה שהתערבמספק ביצה שנמצאת בקליפתה – ג"פ הפמ" עה"או
  .כי כא� הספק בשני גופי�, ל טרפה ספק נגמרה קליפתה קוד�"ואת, ספק לא טרפה, ס"אלא אפילו א� לא התערב אי� להתיר מטע� ס, )מדרבנ� לא בטל

הספק הראשו� מהתורה ואסורה , ג שהתערבו התרנגולת חד בחד"אע, צאה ביצה אחת ואי� ידוע א� היא מודאי טרפה או מכשרהה בנמ"ה –  "ש
  .)כ על קליפת הביצה"שאלה על התרנגולת ואחקוד� יש (ס בשני גופי� ושני ענייני� כדלעיל "והרי זה ס, הביצה

כי ש� הספק בעניי� אחד מגו� , התערובת השניה מותרת, כ לתערובת שניה"לתערובת ואחא� א� נפלה , וכל מה שהביצה אסורה זה כשנפלה לתערובת
  .ל יש בה איסור שמא זה מהוא כא� אינו טרפה"ואת, )וזה מותר מהתורה(שמא בתערובת השניה אי� איסור כלל , אחד

  
  :4)5)6 י�כלל
אבל , ואי� ידוע א� נגמרה קוד� לכ� או לאאו מכשרה יא מודאי טרפה ק א� הפספק טרפה או שיש בה סבודאי מכל זה דוקא א� הביצה באה  – ה"או

ואפילו היתה בלא , אפילו א� נודע הספק איסור קוד� שנמצאה הביצההביצה מותרת ,  והתערבה התרנגולת ע� אחרתא� יש בתרנגולת רק ספק טרפות
, שמא לא הטילה: ס"מטע� סומותרת , אלא על הביצה, על התרנגולתכי הדיו� אינו  ,אפילו בלא תערובת כללו, קליפה בשעה נולד הספק בתרנגולת

כי אי� כא� איסור מהתורה בספק , ג שלא התערבה התרנגולת המסופקת ע� מותרת אלא חד בחד"וזה מותר אע. ל הטילה שמא אינה טרפה"ואת
שמא , וג� א� נחמיר שהוטלה מטרפה,  הוטלה הביצהמהיכ�, שהספק הראשו� הוא, ס בגו� אחד מעניי� אחד"והרי הס, שאי� טרפה ודאית, הראשו�

  .אז לא היתה טרפה
אבל כשהתערבו , שלגבי הביצה באי� שני ספקות כאחד, ס"שדוקא כשלא התערבו התרנגולות תחלה הוי ס, כתב הפו שפרי חדש לא ציי� "רעק

  .הוי שניה� כגו� האיסור, התרנגולות חד בחד
כי אחת ודאי , אסורות הביצי�, פ שאחת מה� ספק אסורה"אע, שכל אחת הטילה אחת, נמצאו שתי ביצי�ת ותרנגוללפני שתי הא� ש,  "והדגיש הש

  .מגיעה מספק איסור
  

  : 7)8)9 י�כלל
שלא ידוע איזו הכשרה ואיזו אולי החנויות  והתערבו ,ספק טרפהמחנות שהיא כשרה או מחנות כל חתיכה שיש בה ספק א� היא ל מוכח ש" מהנ–  "ש

שמא אינה , ל מהספק טרפה"ואת, כי הדיו� הוא על החתיכה ספק מהכשרה, פ שנודע מתחילה שיש כא� חנות של ספק טרפה"אע, החתיכה מותרת, טרפה
כיו� שאי� להתחיל ולומר שמא אי� כא� , ואחת מספק טרפה, אבל א� יש שתי חתיכות אחת מכשרה. ס גמור בעניי� אחד ובגו� אחד"טרפה וזהו ס

  .כ שתיה� אסורות"א, איסור כלל
ש " וכ,שא� פרשה אחת מה� אסורה, חתיכות אחרות ראויות להתכבדמה ההבדל בי� מקרה זה לספק טרפה שהתערבה ב, א הקשה על די� זה"רעק

ת שלא שכא� מדובר שהחתיכה פרשה מהחנו, ובספר בינת אד� תר�. ע"ונשאר בצ! שהרי כא� החנות שיש בה ספק טרפה היא קבוע דאורייתא, ד"דויבנ
  .ס בשני ענייני�"דה בפנינו שלא אומרי� סלכ שהתרנגולת הספק טרפה י"משא, ס"שיש ס, בפנינו

, כגו� שנפלה לי� הגדול, שאסורות זה ג� א� אבדה אחת מה� מהעול� לגמרי,  כשיש שתי חתיכות מול שתי חנויות אחת כשרה ואחת ספק טרפה–  "ש
ז נפסק "ומה שבס. וזה שני ענייני�, ל שהיא ספק איסור שמא אינה טרפה"ואת, שמא אינה הספק איסור: �ס בשני גופי"ל ס"כי כדי להתיר את השניה י

בטלה ג� מדרבנ� כשנפלה , משכיוו� שמהתורה בטלה ברוב, זה כשנפלה חתיכה חשובה שלא בטלה מדרבנ� חד בתרי, שכשנפלה אחת לי� השאר מותרות
  .איסור דאורייתאכ כא� ב"משא, שה� אמרו וה� אמרו, אחת לי�

  
  : 10כלל 
מותר , ואי� בקדרה שיעור לבטל את הכזית, ונפל כזית אחד לקדרת בשר,  כזית ספק שומ� ספק חלב שהתערב בי� שני שעורי כזית ואינו ניכר– אגור

  . רוב רגיל של חד בתרישמהתורה בטל ב, וזה מותר כי הספק הראשו� מדרבנ�. ל חלב שמא לא הוא נפל לקדרה"ואת, שמא היה שומ�, ס"מטע� ס
  ?ואי� מותר, ע אסור"ש כפרש ועומד בפנ"וכ, וכא� התערב בקדרת בשר שיש בה רק חד בחד, ה שרק א� התערב ברוב מותר"משמע מהאו,  "והקשה הש
ני עצמו ו בפש כשפרש ועודנ"וכ, שניה� אסורי�, והתערבה חתיכה אחת מהתערובת באחרת אחד באחד, ספק איסור שהתערב ברובש,  "ותר� הש

  .ס" משו� סתמותרולכ� הקדרה , הדיו� עכשיו אינו על החתיכה אלא על הקדרה, אבל א� נפל לקדרה, שאסור
  

  ספק ספיקא מש� אחד: 11)21 י�כלל
לא ? צו�ספק באונס ספק בר, ל תחתיו"ואת, ספק אינו תחתיו, ספק תחתיו, ס הוא"ס, ואמאי. האומר פתח פתוח מצאתי נאמ� לאוסרה עליו "– גמרא

)". ויש רק ספק באונס ספק ברצו�(כגו� שקיבל בה אביה קידושי� פחותה מבת שלוש שני� ויו� אחד , אשת ישראל, ואיבעית אימא, צריכא באשת כה�
  .)כתובות ט

  . אונס חד הואשש�, ותרצו? ספק כשהיא קטנה ופיתוי קטנה אונס הוא, ל ברצו�"ואת, ספק באונס ספק ברצו�, ס"עדיי� יש ס, ושאלו תוספות
כגו� עז שספק ביכרה ועתה ילדה , פ שאינו מוסי� בהתר"אע, ס מש� אחד"אי� אומרי� שזהו ס, פק הראשו� מוסי� יותר מהספק השניס א� ה– י"מהרא

וא� , את שניה�כי הספק הראשו� שמא ביכרה מתיר , ס מש� אחד"אי� זה ס, א� שניה� זכרי�. וספק מי נולד ראשו� והא� יש לו די� בכור, תאומי�
כי יש תוספת , ג ששני הפסקות מתירי� רק את הזכר"אע, ס מש� אחד"כ אי� זה ס"ג, ואפילו א� אחד זכר ואחת נקבה. לא ביכרה רק אחד מותר

  .ס בש� אחד כדברי תוספות"לא אומרי� ס,  אבל א� שני הספקות שוי�.שא� ביכרה שניה� ודאי לא בכורי�, במציאות
  . "ג כש"מ פסק הפמ" מ.הדי�בפקפקו כשספק אחד מוסי� רק במציאות ולא , אבל הכרתי ופלתי והמנחת יעקב, י"מהראח פסק כ" הפר– ג"פמ
אי� זה , ספק השתמשו בדבר פוג�, ל השתמשו"ואת, ע ספק לא"ספק השתמשו בו בתו� מעל: ס"שסת� כלי� אינ� בגלל ס, מה שאמרנו,  לפי זה–  "ש
  .ואילו השני מתיר תבשיל זה בלבד,  הראשו� מתיר לכל תבשיל שבעול�כי הפסק, פ"ס מש� אחד של נטל"ס
  

  ספק ספיקא מתהפ : 13)51כללי� 
שמא במיעוט , ל שלא נפג� במפרקת"ואת, שספק בעצ� המתפרקת נפג�, א� שחט ומצא סכי� פגו�, לכ�. ס"א להפ� אותו לא הוי ס"ס שא" ס– אגור

, אלא הכל ספק אחד, ודאי נבלה, ל לא נפג� ש� אלא במיעוט קמא"ואת, ולומר שמא במיעוט בתרא נפג�א להפכו "שא, ס"אי� זה ס, בתרא דסימ� נפג�
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ע פסק שכל זה באיסור "פ הרמ"וע, ס"הרי הוא ספק אחד בש� אחד ואינו ס, ס שאינו מתהפ "  ס"לכ� פסק הש. שמא בעצ� נפג� או במיעוט בתרא
  .מ"לא בעינ� מתהפ  בה, אבל באיסור דרבנ�, תורה

, ספק נכנס ספק לא: ס"מותר מטע� ס, וספק א� נכנס הארי או לא, א פסק ששור שנמצא צפור� של ארי יושבת לו בגבו"הרי הרשב,  "והקשה הש
  ?ואי� זה מותר, א מ� הארי שמא לא נכנס"שא, ס שאינו מתהפ�"וזהו ס. שמא אי� זו הצפור� של הארי אלא בכותל התחכ�, ל נכנס"ואת

ויש הכרח להקדי� , אבל בשני גופי� או שני מקומות, ששני הספקות בעצ�,  כגו� בעצ� לעילס מתהפ  אלא בגו� אחד" הצריכו סשלא,  "ותר� הש
ס טוב ומותר השור באכילה ואינו "ולכ� הוי ס, כ הא� זו הצפור� שלו"ורק אח, כא� חייבי� קוד� לדו� א� נכנס הארי, ממילא. אי� צרי  שיתהפ , אחד

  .טרפה
, פ שאינו מתהפ�"ואע. שמא אי� ש� בנות� טע�, וא� העמידוה, שמא לא העמידוה כ�, ס"בינה שספק א� העמידוה בעור קיבת נבלה מותרת מסגה "וה
  .מותרת, כ הא� יש בה טע� נבלה"ורק אח, שקוד� יש לברר אי� העמידו אותהמ כיו� "מ

שהרי יש שני , מבודי� מ� הלב ואי� לה� שו� יסוד� ה� "וכתב שדברי הש, ס מתהפ�" הוכיח מהראשוני� שלא צרי� כלל ס– ג בש� פרי חדש"פמ
  .וזה שיי� ג� כשאינו מתהפ�, ומ� התורה הולכי� אחר הרוב, ובספק השני יש רוב צדדי� להתיר, חצי)ובפסק הראשו� יש חצי, צדדי� להתיר
, �"ל שהרמב"י, כי זהו ספק אחד וספק דאורייתא לחומרא, ס"ו סס שאינו מתהפ� אינ"שס, � הסביר"פ רבי מנח� עזריה שהביא הש" ע– דגול מרבבה

�  .ס שאינו מתהפ "כ אי� להחמיר לשיטתו בס"א, הסובר שספק דאורייתא לחומרא אינו אלא מדרבנ
  

שספק לא , רמות, כגו� ספק א� נמלחו דגי� טמאי� ע� טהורי�, מותר, לקולאוספק דרבנ� , ס שמותר מהתורה א� אסור מדרבנ�"א� יש ס: 16כלל 
  .וספק דרבנ� לקולא, וג� א� נמלחו שמא אי� בה� שומ�, נמלחו

  
  ס באיסור דרבנ�"די� ס: 71)81 י�כלל
שמא לא , ס"אינה מותרת מטע� ס, וא� התערבה, מ נחשבות כגופו של איסור"מ, פ שאסורות מדברי חכמי�"אע, �" גבינות עכו–  "פ הש" עה"או

וצרי� שני ספקות , )כמו ספק טרפות שהתערב באחר(כי זה ספק בגו� ספק בתערובת , שמא לא זו שאוכל, רבל התע"ואת, התערב בגבינה דבר טמא
כגו� בשר שהתעל� מ� העי� או ,  שעיקר איסורו מדרבנ�שהתערבאיסור דרבנ� אבל שאר ספק . בתערובת חו' מהספק שיש בגבינה עצמה כדי להתיר

חו' מבשר שהתעל� מ� העי� שבטל חד , � לא צרי� שיהיו הספקות בגו� אחדכי בדרבנ,  מותר,י� טמאי�ל או ביצת נבלה שהיא כבריה או ציר דג"חהר
  .ואפילו נודע האיסור מדרבנ� קוד� שנולד הספק, מותרת, א� יש ספק א� זו ביצת הנבלה או לא, וג� בספק דרבנ�. בחד

  .א� בלא תערובת ג� זה אסור,  תהיה מותרת,� ספק של ישראל והתערבה"שא� הגבינה היא ספק של עכו,  "והדגיש הש
  .שג� בדבר שעיקר איסורו מדרבנ� צרי� שהספקות יהיו בעניי� אחד בגו� אחד, �" לעיל בארנו שהוא חלק על הש– ז"ט
  

  ספק דאורייתא המתגלגל לדרבנ�: 91כלל 
כגו� (אלא מצד אחר בא לו ספק מדרבנ� ,  הוא מדאורייתאאבל א� עיקר הספק,  היכ� שעיקר הספק הוא מדרבנ� הולכי� לקולא– ה"דרכי משה בש� או

  .זה לא נקרא ספק דרבנ� לקולא, )שהתערב חד בתרי ומצד דבר חשוב לא בטל
? פ מדרבנ� אסור"תולי� שנפל לרוב ומותר אע, ונפל, ש� מבואר שא� יש שתי קדרות ולפניה� איסור תורה ובאחת רוב לבטלו, קיא' מס,  "והקשה הש
כ כא� שהתערבה חתיכה שודאי נפל איסור לתערובת והוא "משא. ולכ� מדרבנ� יש להתיר,  שש� בכל קדרה יש ספק א� נכנס איסור כלל, "ותר� הש

  . מותר בספק דרבנ� לקולא,א� יש ספק הא� יש בכלל איסור, ולכ�. לכ� לא תולי� לקולא, אלא שלא ידוע איזה הוא, דבר חשוב שלא בטל
  .מ להלכה"מ פסק כד"א� מ, י גלגול לא בטל"שספק דרבנ� ע, מ את החילוק הזה"ד תמה מהיכ� לקח ה– ג"פמ

ג "והפמ. אסור, י גלגול בא לדרבנ�"ל שכיו� שנהספק הוא באיסור תורה ורק ע"כתב מהריב, ע רוצי� להשתמש בסיר"ואחר מעל, ספק טרפה שהתבשלה בסיר –) ק יט"ס (פתחי תשובה
  .מ"יש להתיר בה, ע קוד� שנודע הספק"שא� שהו הכלי� מעל, א"פ רעק"וכ. ד בגו� ואחד בתערובת ולא נודע עד אחר שהתערבהקל בזה בהפסד מרובה כמו בספק אח

  
  חזקת איסור בספק דרבנ�: 02)25כלל 
יש לה חזקת ספק כי , השניה אסורה, כ אבדה חתיכה אחת"ולכ� ספק דרבנ� שהתערב חד בחד ואח, אסור, ר דרבנ� שיש לו חזקת איסוראיסוספק  –  "ש

ואפילו רק ספק איסור כגו� , כ דבר שיש לו מתירי� אינו בטל מדרבנ� ואפילו איסורו מדרבנ�" כמו.ולא אומרי� ספק דרבנ� לקולא כא�, איסור דרבנ�
  .וטוב להחמיר א� לא לצור�, מ מכח ספק ספיקא"ח כתב שאפילו אי� להתיר בדשיל"א בס"והרמ. ט"ביצה ספק א� נולדה ביו

ואפשר לומר . הכס� דחה דבריו'   ש� בנק"והש. ג שיש לו חזקת איסור"אע,  התיר בשר שספק נמלח משו� ספיקא דרבנ� לקולא–) ק כד"סט ס' ס (ז"ט
  .ז"ג במשב"ש עוד בפמ"ע, ז ש� התיר כי רוב נגד החזקה"שהט

  : "עוד כללי� בעניי� זה מהש
  .אסור, ואפילו נפלה חתיכה אחת ואבדה מהעול�, באפילו אינו חשו, איסור דרבנ� שהתערב חד בחד: 21כלל 
כי איסור , וא� אבד אחד מה� אפילו באינו מינו לא צרי� ששי�, איסור דרבנ� שהתערב חד בתרי ואינו חשוב בטל ברוב ושלא במינו צרי� ששי�: 22כלל 

  .דרבנ� בטל ברוב מהדי�
  . נפלה חתיכה ואבדה מהעול� כמו איסור תורהאיסור דרבנ� חשוב שהתערב לא בטל אפילו באל� ואפילו: 23כלל 
  .והרי ה� כגופו של איסור, כי אתחזק איסורא על שתי החתיכות, לא בטל, כ נפלה חתיכה לרוב"איסור דרבנ� שהתערב חד בחד ואח: 24כלל 
  .כל אחד הוא גופו של איסור ולא בטל, ה בספק איסור תורה שהתערב חד בחד"ה: 25כלל 

  
  .זה אפילו בהפסד מרובה ואפילו לא אוכל את הכל יחד, סרנו בספק איסור תורהכל מה שא: 26כלל 

  
   תורהיקא בחזקת איסורפסספק : 72)32כלל 
ולכ� כל . ויש לתרנגולת חזקת איסור, כיו� שהספק הראשו� הוא מהתורה, ס"אינה בטלה מטע� ס,  תרנגולת שארע לה ספק בשחיטה והתערבה– ה"או

  .ס"אי� אומרי� בו ס, דבר שיש בו חזקת איסור
  .ואפילו היה לו חזקת איסור ואפילו באיסור דאורייתא, ס בגו� אחד כשהספקות בעניי� אחד בגו� אחד"שמתירי� בס, א"פ הרשב" פסק ע– א"רמ

�והוכיח מדברי  ,דחה את דברי המשאת בנימי�  "הש .ס בחזקת איסור"שלא מהני ס, א מוכח להיפ�"וכתב שמהרשב, א" השיג על הרמ– משאת בנימי
ס שמועיל נגד "ש בס"כ, כגו� חתיכת איסור שהתערבה בשתיי� של התר, וא� רוב מועיל ג� נגד אתחזק איסורא, ס יותר חזק מרוב"א שכתב שס"הרשב

  .אתחזק איסורא
א משובשת וג� "רסת הרשבכי ג, והרי זה כאילו יש בו ספק אחד, תרס אינו מו"אפילו בס, בר שהוא בחזקת איסורדשכל ,  "מ להלכה פסק הש"מ

שא� הא בהא ,  ובזה יודה ג� המשאת בנימי�.והתיר רק בנשבר ג� העו� שאי� הספק בשחיטה עצמה, א סובר כ�" וכתב שג� הרמ.ה ספק לאסור"הרא
ס בא " והסאיסורכי יש חזקת , ס"ע אי� אומרי� ס"לכו, היינו החזקה והספק בעניי� אחד כגו� בהמה בחזקת חייה עומדת והספק בשחיטה, תליה

כל בהמה בחזקת , דרבהוא, כי לעניי� דרוסה אי� חזקת איסור, ע יתירו"כא� כו, אבל כשאי� ספק בשחיטה כגו� ספק דרוסה, א"להוציא מהחזקה וזה א
  .ולכ� יש להתיר, והספק בא מצד אחר, שאינה דרוסה
כי יש חזקת , ס"הוי ס, ג שהתערבו הבהמות חד בחד"אע, חיטהא� יש חתיכה שספק א� באה מכשרה או מבהמה שארע לה ספק בש: לכ� למסקנה

ונמצא אחר השחיטה ספק , כגו� שארע לבהמה ספק בשחיטה,  שלוש ספקות מותרהיוא� אבל . כ חתיכה זו לא בטלה"ואפילו התערבה אח, איסור
פ שיש כא� חזקת "אע, � זה שיש כא� שלוש ספקותמותרת מטע, והחתיכה הזו שהתערבה באחרות, וג� זו פגימה שמא במפרקת נפגמה, פגימה בסכי�

�"כ לש"ספקות משא' ז לא מהני ג� ג"אלא שלט (. "ז והש"פ הט"וכ .איסור(  
  .ס ג� כשסותר את החזקה"והתירו ס, �"ז והש" חלקו על הט– כרתי ופלתי, ח"פר

  )ז"� והט" במחלוקת הש20לגבי ספק דרבנ� בחזקת איסור עיי� לעיל כלל (

  
  ק ספיקא כשאי� הספקות שוי�ספ: 33כלל 
  .ס"אי� ס, וכ� א� האיסור שכיח יותר, אסור, אבל א� יש לתלות יותר באיסור מבהתר, ס זה כשהאיסור וההתר שוי�"כל דיני ס –  "ש
ל כשספק אחד וכ� אי� להק. ותרצו שמוכת ע' לא שכיח? שאפשר להתיר באשת כה� מספק שמא היתה מוכת ע', . הוכחתו מתוספות בכתובות ט– ג"פמ

  .שקול וספק שני לא
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מצטר� הספק השני שאינו , הרי אפילו א� יש ספק אחד שקול שהוא כמחצה על מחצה דמי, ס שקול"למה מצריכי� ס, הפני יהושע הקשה ש� בכתובות
  .ס"נחשב כס, ג שהשני לא"אע, שאיפה שספק אחד שקול, ולכ� כתב שראה כמה פוסקי� ראשוני� ואחרוני�! שקול לרוב התר

  
  .ס"סספק רגיל ואינו ספק בחסרו� חכמה אינו  –  "ש: 34כלל 
  הא� צרי  בדיקה, ס המתיר"ס: 53כלל 
  .י בדיקה"ואפילו א� אפשר לברר ע, אפילו א� יש חזקת איסור, ס בגו� אחד מותר כשנודעו ביחד" כתב שס– י"פ מהרא"א ע"רמ
א איפה שהוא לפנינו "לכ� פסק להלכה כרשב. ס"וכ� מוכח מהש. צרי� בדיקה, בדיקהי "והיכ� שאפשר לברר ע, א לא משמע כ�" כתב שמהרשב–  "ש

  .א"א  א� יש הפסד יש להקל כרמ. ואי� הפסד בדבר
  .א יודה שיש לשאול"ג� הרמ, א� א� מדובר בשאלה בלבד, א לא הצרי� בדיקה אלא איפה שזה טורח רב" ג� הרמ– ג"פמ
צ בדיקה "א, א� א� אפשר לברר רק ספק אחד ואז יאסר מדי� ספק דאורייתא לחומרא, החמיר רק כשאפשר לברר את שני הספקות, מירא שהח"ג� הרשב – ש בש� נודע ביהודה"פת

  .ל"א ומהרש"כ רעק"וכ .א"ג� לרשב

  
  לימוד ספיקא בימינו: 63כלל 
כי שו� אחד מגדולי הראשוני� או , ומוממש ופורש כל אחד במקאלא רק מה שדומה למקרי� שפורטו לעיל , ס חדש"אי� ללמוד שו� ס –  "ש

  .ויש בזה הרבה ענייני� וחילוקי� קטני�, מהאחרוני� לא ירד לדיניה� ולא הזכירו הכל באר היטב
ס להקל זה ג� מדרבנ� ובלבד "ולכ� ס, � זה שבספק דאוריתא מחמירי� מדרבנ�"פ הרמב"ס ע"כי כל העניי� של ס, ס" אפשר להקל ולדו� ס– כרתי ופלתי

  .א הכוונה לש� שמי�שתה
  

  'סעי� י
  

ואמר הבודק שהיה יודע באותה סירכא ובשגגה התערבה אותה ריאה טרפה , שריאה טרפה שנמצאת בי� ריאות כשרות, �"ש וכרמב" פסק כרא– מחבר
  .ספקשמעמידי� את הבהמות בחזקת כשרות כמו בכל , א"והסביר הגר .הכבשי� מותרי�, בי� הכשרות ולא היתה בכבשי� ערבוביא


