
  איק' ס
  

  'ד	'ג	'ב	'אפי� סעי
  

, שאני אומר, מותרי�, אחת של חולי� ואחת של תרומה ונפלו אלו לתו� אלו, סאי�' אחת של חולי� ואחת של תרומה ולפניה� ב, שתי קופות" – גמרא
יוחנ� בדרבנ� לא  'וסבר ר...פ שלא רבו"עא: יוחנ� אמר' ר. והוא שרבו חולי� על התרומה: ל"ואמר ר...תרומה לתו� תרומה נפלה, חולי� לתו� חולי� נפלו

לאו דנשתייר , מאי. עד רובו: יוחנ�' ר יהודה בר שילא אמר ר"וא. כשר, נת� סאה ונטל סאה, מקוה שיש בו ארבעי� סאה מכוונות, והתנ�, בעינ� ריבויא
  :)יבמות פב, .פסחי� מד". (שאני הכא דאיכא למימא שאני אומר: ואי בעית אימא. דלא נשקול רובו, לא? רובו

הרי , ונת� לתו� אחת מה� ואי� ידוע לאיזה מה� נת�, היו לפני שתי קדרות אחת של תרומה ואחת של חולי� ולפניו מדוכה אחת של תרומה "– תוספתא
ת מה� ואי� ידוע מאיזו נת� מאח, ולפניו קדרה אחת של חולי�, ואחת של תרומה, אחת של חולי�, היו לפניו שתי מדוכות. אני אומר לתו� של תרומה נת�

נת� , אחת של חולי� ואחת של תרומה, ולפניו שתי מדוכות, אחת של חולי� ואחת של תרומה, היו לפניו שתי קדרות. הריני אומר מתו� של חולי�, מה� נת�
  )ג"ח הי"תוספתא תרומות פ...". (� נת�וחולי� לתו� חולי, הריני אומר תרומה לתו� תרומה נת�, משתיה� ואינו יודע א� מזו לתו� זו וא� מזו לתו� זו

אבל , וכל זה כשההתר רבה על האיסור או שוה לו. מותר, ל"א� קרה אחד מכל המקרי� הנ, ל שבאיסורי דרבנ� כגו� שומנו של גיד"פ הנ" כתב ע– א"רשב
,  ובאיסור תורה.כ ההתר רבה על האיסור"אא, ובאיסור תורה אסור) פ הקושיה ממקוה שאסור להוציא את רובו"ע. (אסור, א� האיסור רבה על ההתר

אבל . ולכ� תלינ� לקולא, כי מהתורה מי� במינו בטל ברוב רגיל וחכמי� הצריכו שיעור ששי�, מותר, א� ההתר שבקדרה רבה על חתיכת האיסור שבחו%
ויש . שמהתורה מי� בשאינו מינו בטל רק בששי�, אי� תולי� להקל עד שיהיה בהתר ששי� נגד האיסור, א� היו הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר

 )י"רש (.מקלי� להקל כל זמ� שאי� בו כזית בכדי אכילת פרס
  .כי ספק דרבנ� לקולא, כ מותר"א� האיסור רבה על ההתר ג, קדרות' וכתב שאפילו בב, א" חלק על הרשב– ה"רא
  

לא תלינ� לקולא אפילו באיסורי ,  שלא בטלחתיכה הראויה להתכבד כבריה או  דבר שאסור מדרבנ� והוא חשוב–) &"בדפי הרי. יבמות כו (נמוקי יוס�
  .כ יש רוב בהתר נגד האיסור"אא, דרבנ�

  
  :ולכ�, א" פסק את הברייתות ואת הרשב– מחבר

דרבנ� כגו� א� החתיכה היא איסור , ולפניו שתי חתיכות אחת של התר ואחת של איסור, היו לפניו שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור .1
ואפילו , שתולי� לומר שהאיסור נפל לתו� האיסור וההתר נפל לתו� ההתר, מותרי�, ונפלו אלו לתו� אלו, �" או גבינה של עכושומנו של גיד

  .אסור,  א� א� האיסור רבה על ההתר.א� ההתר שבקדרה אינו רבה על האיסור שלפניו אלא שוה לו
פ שכל אחת "ואע, כ"והתערבו אח,  ואפילו החתיכות ראויות להתכבדהחתיכות איזו כשרה ואיזו לאאפילו א� הוכרו ,  מותר באופ� זה– �"ש

  .כי יש ספק דרבנ� לקולא בגלל הקדרות, נחשבת כגופו של איסור
 ,ומתר%? נבדוק בקדרת ההתר הא� התרבתה יותר ממה שהיתה, א� האיסור רבה על ההתר, אפילו בשתי חתיכות ושתי קדרות,  קשה– ז"ט

כ "כגו� ששמע מאחר והוא לא יודע הא� ההתר בהתחלה הוא כמו ההתר עכשיו או פחות עד שע� האיסור נעשה כ, שיודע שהיה באיסור יותר
 .הרבה

אפילו אי� , תולי� לומר ששל ההתר נפלה, ואי� ידוע איזו היא, וכ� הדי� א� היתה ש� קדרה אחת של בשר שחוטה ונפלה אחת משתי החתיכות .2
  .ולא תולי� להקל, אסור,  וא� האיסור רבה על ההתר.אלא שוה לו, על האיסורההתר רבה 

, כל אחת נחשבת כגופו של איסור, בלא שהוכרוכי א� התערבו ,  קוד� שהתערבו מדובר ששתי החתיכות הוכרו איזו כשרה ואיזו לא– �"ש
  .ספק דרבנ� לקולאבזה ולא אומרי� 

ומותר בגלל ספק דרבנ� , מ כשהוכרו אתחזק איסורא"מ, � א� התערבו החתיכות או לא וה� ניכרותוכתב שאי� הבדל בי, �" חלק על הש– ח"פר
  .לקולא

ולכ� א� , כי כדי למנוע ספק דרבנ� לקולא צרי� שאתחזק איסורא באיסור גמור, � שא� לא התערבו מותר" פסק כש– ש בש� שער המל�"פת
  .התערבו אסורות כי יש חזקת איסור

כי יש ספק בכלל הא� נפלה , אפילו א� האיסור רבה על ההתר מותר, וכתב שבמקרה שיש שתי חתיכות וקדרה אחת, מחברחלק על ה – �"ש
ששאל למה צרי� , א"והוכיח זאת מדברי הרשב. כ בשני המקרי� האחרי� שודאי נפלה חתיכת איסור רק השאלה להיכ�"משא, חתיכת איסור

א לומר "א, שבשתי קדרות כיו� שבודאי נפלה תרומה שלא שלא ידוע להיכ�, א"ותר% הרשב? ולאהרי יש ספק דרבנ� לק, "תולי�"בכלל לומר 
, �"א כתב כמו שמשמע בש"א� בתה, חתיכות צרי� שלא יהיה ההתר פחות מהאיסור' ק ש� משמע שג� בקדרה אחת וב"פ תה"ע פסקו ע"הטור והשו(. ספק דרבנ� לקולא
לומר שדיניה� , אלא הפסיק ביניה�, חתיכות יחד א� שתי חתיכות וקדרה אחת' קדרות וב' כי לא כתב די� ב, �"� ללמוד כדברי השוג� מהקצר נית. א"והטור לא ראה את תה

וב ההתר צרי� תמיד רש, זה מפני שבסיפא דיבר באיסור תורה', פ שההתר פחות מהאיסור"אע'ולא , "פ שאי� ההתר רבה על האיסור"ואע: "פ שכתב לגבי קדרה אחת"ואע. שוני�
 )ולא שה� שוי�

תולי�  ג� בזו, ואי� ידוע לאיזו נפלה, ויש שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור, וכ� א� היתה כא� חתיכת איסור אחת מאיסור דרבנ� .3
  .אסור,  וא� האיסור רבה על ההתר.להקל שנפלה לאיסור

נבדוק א� החתיכה נפלה ,  הרי א� יודעי� שהאיסור הוא רוב,אי� בחתיכה אחת ובשתי קדרות האיסור יכול לרבות על ההתר,  קשה– �"ש
שאחת הקדרות , �"בנו של השהכס� תר� ' ובנק . שמדובר כשקד� וסילק את האיסור קוד� לכ� ולא ידוע לאיפה נפל,ומתר�? לקדרת ההתר

אבל יודעי� מיהי של ההתר ומיהי של  , ולא ידוע עכשיו הא� ההתר היתה מועטת או האיסור, רבה מהשניה וכשהאיסור נפל נהיו שתיה� שוות
  .האיסור

א "ש שבזה תולי� להקל וכ� משמע ברשב"כ, הרי א� מקלי� בשתי קדרות ושתי חתיכות', ג� בזו תולי� להקל'מדוע כתב המחבר ,  קשה– ז"ט
שמותר , ה"האחת כדעת הרא: נית� לפרש בשתי צורות" שאני הת� דאיכא למימר שאני אומר: "שעל תרו% הגמרא לעיל, ז"ותר� הט? י"ובב

שבחתיכה אחת , ז"ולכ� מסביר הט. חצי	וכא� מספיק חצי, שבמקוה צרי� רוב מי� שאובי�, א"והאחרת כדעת הרשב, אפילו ההתר מיעוט
רק א� , שג� בזו תולי� להקל כדלעיל, ל שלא"וקמ, היינו אומרי� שבכל מקרה יש להקל ג� א� ההתר מיעוט, ושתי קדרות שיש נפילה אחת

  .בפלגא ופלגא
שתיה� אסורות כדלמ� , קדרות של התר ונפל איסור לאחת משתי�' וא� היו ג, כ מותר"א� אחת מהקדרות יש בה ספק איסור ג – ת שמ� רוקח"פתחי תשובה בש� שו

ספק הראשו� עד אחר שנולד השני בהפסד מרובה בלבד יש א� א� לא נודע ה. הקדרות שנאסרו' כי תולי� בב, מותר, כ נפל איסור אחר או לשלישית או לאחת משתיה�"ואח, ה"בס
 .להקל

א� א� יש רוב , לא תולי� להקל כשהאיסור וההתר שוי�, חתיכה הראויה להתכבדשבאיסורי דרבנ� שלא בטלי� כגו� בריה או ,  פסק כנמוקי יוס&– �"ש
 .ש בדרבנ�"וכ,  בטל מדאוריתאמ"כי מ, מותר ג� כשהחתיכה ראויה להתכבד בכל שלושת המקרי�, בהתר נגד האיסור

  .ההתר רבה על האיסורכ "אא ,אי� תולי� להקל, א� היה לפני הקדרות איסור תורה .4
צרי� שיהיה בקדרת ההתר ששי� נגד , אבל מי� בשאינו מינו, רוב הפוסקי�ות "דעת רל, ו� מי� במינו כג,היינו בדבר שמתבטל ברוב רגיל – �"ש

 .ההתר
לכ� א� יש שתי קדרות אחת של התר ואחת של איסור ונפלה לאחת מה� ולא , תולי� להקל, ר שבטל מהתורהא� היה ההתר רבה על האיסו .5

אבל . כי מי� במינו בטל ברוב רגיל מהתורה, תולי� להקל, א� ההתר שבקדרה רבה קצת על חתיכת האיסורש, ת"הלכה כר, ידוע לאיזו נפלה
שמהתורה מי� בשאינו מינו בטל רק , תולי� להקל עד שיהיה בהתר ששי� נגד האיסוראי� , א� היו הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר

  .בששי�
ה "וה. אלא מספיק שקדרת ההתר ממי� אחד וחתיכת האיסור ממי� אחר,  לאו דוקא שתי הקדרות ממי� אחד והאיסור ממי� אחר– �"ש, ז"ט

  .כ הדי� כ�"ג, דרהוחתיכת האיסור אינה מינה של הק, בקדרה אחת של התר ושתי חתיכות
ותולי� לומר , הקלו ג� בדרבנ�, וזה ספק, א� מכיו� שמהתורה בטלה בששי�,  זה מדובר ג� בחתיכה הראויה להתכבד שאינה בטלה– ז"ט

 )פ הנמוקי יוס& לעיל"ע (.שנפלה לקדרת האיסור
  

  'סעי& ה
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: אליעזר אומר' ר: מאיר אומר' ר...חבית ואינו יודע באיזו חבית דרסהפ "ע, פ עגול ואינו יודע באיזה עגול דרסה"ליטרא קציעות שדרסה ע "– גמרא

הפומי� אסורי� והשולי� , וא� לא, יעלו, א� יש ש� מאה פומי�: יהושע אומר' ר, רואי� אות� כאילו ה� פרודות והתחתונות מעלות את העליונות
  .)ד	:ביצה ג". (מותרי�

  ?ק דרבנ� ולקולאהרי זה ספ, למה יעלו רק במאה, והקשו הראשוני�
אפילו לא היו , אבל א� היו החביות של שני בני אד� ובאו להישאל לחוד,  ש� מדובר שה� של אד� אחד או של שני בני אד� ובאו להישאל יחד– �"רמב

  .מותרי�, שכשבאי� להישאל לחוד בזה אחר זה, ולי� להקל כמו בסוגית שני שבילי�כי בדרבנ� ת, ש� מאה כדי� מותרות
ולכ� אפילו בשני .  שכתבו זאת בסוגיה של שני שבילי�כדר�, הגמרא היתה צריכה לכתוב זאת, שא� החילוק אכ� כ�, �" דחה את דברי הרמב– א"רשב

אתה הלכת בדר� , וכ� ש� אומרי� לראשו� (.ר לקולא"כי ספק טומאה ברה, שבילי� דוקא יש להקל' ובב .י ביטול דוקא"בני אד� אי� התר אלא ע
  )ועדיי� לא אומרי� כלו� היכ� הל� השני, הטהורה

אבל א� כל ההתר מגיע רק , שאולי נפלה לתרומה והחולי� לחולי�, כי יש התר לתרומה, "שאני אומר"אומרי� , שבמקרי� שלנו, א"לכ� מפרש הרשב
  .כ יש מאה"להקל אאאי� ולכ� , צרי� רוב לבטל את האיסור, א� נפלה לחבית השניה, וכא� בסוגית ליטרא קציעות. לא, בגלל ביטול ברוב

א� יש באחת מה� להעלות את האיסור ברוב ובשניה , ונפל האיסור לאחת מה�, לכ� א� היו שתי קדרות של התר ושתי חתיכות אחת התר ואחת איסור
  .דרבנ�אפילו באיסור , וא� אי� בשו� אחת מה� לבטל את האיסור שתיה� אסורות, תולי� שנפל האיסור לאותה שיש בה רוב, לא

ד "כ ג� בנידו"וא, קיימת ג� בתרומה, שבילי� כשבאי� להישאל בזה אחר זה' שמשמע מפורש בירושלמי שהקולא של ב, א"ז על הרשב"והקשה הט
,  שבאיסור דרבנ� תולי� להקל כשבאו שני האנשי� בזה אחר זהח"והביא את תרו� הב? א שבאו להישאל על קדרותיה� בזה אחר זה"בנ' צרי� להתיר בב

  .ע"ונשאר בצ.  דק בתרוצואז של"וכתב הט. א"ולזה התכוו� הרשב, א� באיסור דאוריתא לא
א "וא� כרשב, � באיסור דרבנ� א� הקדרות שייכות לשני אנשי� ונשאלו בזה אחר זה"שיש להקל כרמב, ח"פסק כתרו% הב, ז"� לקמ� בס"א� הש

  .באיסור תורה שחייבי� ביטול לפחות בקדרה אחת
  

, אסורות, ולכ� א� היו שתי קדרות של התר ושתי חתיכות אחת של התר ואחת של איסור ונפלה אחת לתו� זו ואחת לתו� זו, א"ק כרשב פס– מחבר
בי� א� הקדרות שייכות לאד� אחד או , שאי� חילוק בכל זה, �"והוסי� הש . ואז שתיה� מותרות,ת האיסור ברובכ יש באחת מה� כדי להעלות א"אא

אבל כא� , שכשיש קדרת איסור תולי� לומר שהאיסור נפל לש� ונשארת הקדרה אסורה כבמקוד�, א"פ הרשב"� ע" השומסביר .לשני בני אד�
  .כ שתיה� אסורות"וע, דלמא איפכא, ומאי חזית דאסרת להאי, א� נתיר אחת נאסור את השניה, כששתיה� התר

  �"ש

�"� שהעיקר כדעת הרמב"ז כתב הש"בס .1 ,�, הבני אד� תולי� להקל א� באו להישאל בזה אחר ז' קדרות השייכות לב' בג� ב, שבאיסור דרבנ
זה כי היא אינה , מה שלא כתבה זאת הגמראש, �"א על דברי הרמב"וענה על קושית הרשב. ב בא� אחת מהקדרות נגד האיסורואפילו א� אי� ר

  .י"א ור"אלא בדי� צרו& הא� מועיל מחלוקת ר, עוסקת בדי� תולי� להקל

ה שכתב שתולי� שנפל "ולא כאו. (ולא תולי� לומר שנפל לקטנה, � אחת מקדרות ההתר היתה קטנה והשניה גדולה שתיה� אסורותה א"ה .2
  )לקטנה

כגו� מי� בשאינו מינו שצרי� אבל באיסור דאוריתא , זה באיסור דרבנ�, כשיש רוב באחת מה�" שאני אומר"לתלות ולומר כל מה שהתרנו  .3
וזה  (.כ יש רוב בשתיה� של ששי� נגד האיסור"אא, ושתי הקדרות אסורות, כי ספק דאוריתא לחומרא, "ני אומרשא"לא אומרי� כלל , ששי�

 )ו"מ� בסקלדג� באיסור תורה כ" שאני אומר"ח שכתב שאומרי� "לא כדעת הב
  

ת לבטל את האיסור באד� אחד כמו שנפסק לא נאמר ששתיה� מצטרפו, מדוע כשאי� בשו� אחת מהקדרות כדי לבטל את האיסור, ז"ח והט"הקשו הב
  ?ז"לקמ� בס
ולכ� א� יש שתי חתיכות לא מועיל צרו� של , ל והפרישה"כ מהרש"וכ, ז מדובר בחתיכה אחת"ובס, חתיכות גרע טפי' שמכיוו� שיש ב, ח"ותר� הב

משמע שכשיש שני צבורי� לא , ה� צריכי� בדיקה משני צבורי� אחד של חמ% ואחד של מצה ושני בתי� ששניוהוכיח זאת. ז"ע לקמ� בס"וע, קדרות
  .מצטרפי� להתיר

יהיו , נ"אה, ז"מ� בסקא� א� מהני צרו& הקדרות כדל, וכתבו שכא� מדובר במקרה שלא מהני צרו& הקדרות,  חלקו על פרוש זהא"� והגר"הש, ז"הט
  .ו ממה שתר%ל בעצמו חזר ב" שרש,� עוד"וכתב הש. צטרפי�מ נפילות שתיוג� ב, הקדרות מותרות

ג� על ז "הטוחלק . ולכ� כתב שאי� זה עניי� לכא�, א"ששני שבילי� הוי כמו שני בתי� ומחלקי� בי� אד� אחד לשני בנ, ח"ז הוכחתו של הב"ודחה הט
 אחת נתלה חתיכה כשיששש "א שכ"כתב הרשב,  שכשיש קדרת איסור וקדרת התר, וזה אינו,ותשחילק בי� נפילה אחת לשתי נפיל, ח"פרושו של הב

כ מני� לחלק ולומר שכשיש קדרת איסור וקדרת התר אי� חילוק בי� נפילה אחת לשתי נפילות ובשתי קדרות של התר יש "וא, לומר שנפלה לאיסור
ש "ילות וכנפ' שכאשר יש רוב תולי� להקל ג� בב, נפילות' א את דינו כא� בב" ולכ� כתב הרשב.ז באריכות"ש בט"א ע"והוכיח זאת עוד הרשב! ?חילוק

  .בנפילה אחת
  

  'סעי& ו
  

הריני יכול לתלות , כ נפלה שניה ואי� ידוע לאיזה מקו� נפלה"ואח, וידוע לאיזה מקו� נפלה, נפלה סאה תרומה לתו� אחת מה� "– תוספות דתרומות
אי� , כ נפלה שניה וידוע לאיזו מה� נפלה"חואינו יודע לאיזו מה� נפלה וא, נפלה סאה תרומה לתו� אחת מה�. נפלה שניה, ולומר למקו� שנפלה ראשונה

  ".נפלה השניה, יכול לתלות ולומר למקו� שנפלה הראשונה
תולי� להקל שנפל , כ נפל עוד איסור ולא ידוע לאיזו נפל"ואח, א� היו שתי חתיכות של התר ונפל איסור לאחת מה� וידוע לאיזו נפל,  לפי זה– א"רשב

ולא תולי� לומר ,  שתיה� אסורותפ שידוע לאיפה נפל" אע,כ נפל איסור נוס&"ואח, בל לא ידוע לאיפה נפל הראשו�א, לקדרה שנפל בה האיסור בראשונה
  .ולא יצאו הקדרות מחזקת האיסור שלה�, ה שנפל לא נודע באיזו מה� האיסורכי בשע, שבמקו� שנפל האיסור האחרו� נפל הראשו�

א� כשנפל האיסור השני שתיה� אסורות ולא תולי� להקל , נשארות מותרות, יסור הראשו� ברוב משמע שא� היה בה כדי להעלות את הא– בית יוס�
  .וזה בי� א� נודע האיסור הראשו� שנפל ובי� א� נודע האיסור האחרו� שנפל. והכל אסור

  .פ התוספתא דתרומות"א ע" פסק את חילוקו של הרשב– מחבר
, כלל ויש לפנינו שתי קדרות התרש� איסור רואי� כאילו לא נפל ,  היה ששי� בקדרה נגד האיסורשא� בנפילה הראשונה, י" פסק את דברי הב– א"רמ

  .ה"שתיה� אסורות כמו בס, כ האיסור השני"וכשנופל אח
 ש כא� שנאמר שהיכ� שנפלה"כ, א בחתיכה אחת ושתי קדרות תולי� שהאיסור נפל לאסורה"הרי א� בס, ע בסעי& זה"מה חידש השו, ח"והקשה הב

  ?החתיכה הראשונה נפלה השניה
וג� באיסורי תורה נתלה שנפל האיסור השני , ו אי� הבדל בי� איסורי דאוריתא לאיסורי דרבנ�"ה ובס" החידוש הוא שבס– ה"פ האו"ח ע"תרו� הב

�שלא , � על פרוש זה"ז והש"ד הטותמהו מאו .ג� באיסורי תורה תולי� לומר שהיכ� שנפל האיסור הראשו� נפל ג� השני, וג� כא�. היכ� שנפל הראשו
  ".שאני אומר"ולהיפ� משמע מהגמרא שרק באיסורי דרבנ� תולי� לומר . מצאנו באיסורי תורה שתולי� להקל

ובי� , בי� באיסורי דרבנ�" תולי�"ה אומרי� "אפ, ועכשיו בנפילה הורעה חזקתה, שג� כששתי הקדרות ה� התר, ע חידש כא�"השו – �"ז והש"תרו� הט
לא , אבל באיסור תורה ושיעורו מהתורה. תולי� להקלה "אפש, שמדרבנ� אסור כי צרי� ששי�, כגו� מי� במינו ברוב רגיל, ורי תורה ושיעור� מדרבנ�באיס

  .הכוונה באיסורי תורה א� שיעור� מדרבנ�, ש באיסורי תורה"שמ, ה" ונראה שזוהי ג� כוונת האו".שאני אומר"אומרי� 
  

 'סעי& ז
  

אפילו ה� בשתי עיירות מעלות זו את : שמעו� אומר' ר, לא יעלו: יהודה אומר' ר. הרי אלו יעלו, מגורות בעליה אחת' ב, קופות בשתי עליות' ב "– תוספתא
  )א"ו הי"תוספתא תרומות פ". (זו
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�  :כ� שתי הוכחותומביא ל. אי� מצטרפות, א� א� הקדרות שייכות לשני בני אד�,  כל זה כשהקדרות שייכת לאד� אחד– רבנו שמשו

ולכ� , אבל מגורות אי� דרכ� בכ�, כתוב בירושלמי שקופות מתפנות ומתערבות יחד? מדוע. ובמגורות עליה אחת, בקופות כתוב שתי עליות .1
  .צריכות להיות בעליה אחת

אלא ? מ מצטרפות"בכהרי , מ"ומה נפק. אומרי� שנפלה התרומה לזו של המאה והתבטלה', ובשניה אי� ק' בסיפא כתוב שא� באחת יש ק .2
  .תולי� שנפלה לש�' שא� באחת יש ק, מ כשהקופות שייכות לשני בני אד�"הנפק

וכש� , שהברייתא בליטרא קציעות לא חילקה בזה, וההוכחה לכ�. מצטרפי�, ובי� שה� של שני בני אד�, ות של אד� אחדפכשהקובי�  – א"רשב
משמע שאי� , ומזה שלא חילקה כ�. היתה צריכה לחלק ג� בי� של אד� אחד לשני בני אד�,  פרודותפרודות ושאינ�, שחילקה בי� עיגולי� גדולי� לקטני�

  .חילוק כזה
אבל מה שלא , י דברי� שנכנסו בספק האיסור"כי צרו& מגיע רק ע, א לצר&"א, ובאחת פחות' שכאשר יש באחת ק, ואת הוכחתו של רבנו שמשו� דחה

', כי זו שיש בה ק, א"ולצר& א, לא נוכל להתיר את הקדרה השניה, א� לא נתלה שהאיסור נפל אצלה', אחת יש קלכ� כשב. נכנס בספק איסור לא מצטר&
 שנדע שצרי� להרי� את התרומה מזו של המאה ולא מזו כדי, שתולי� שנפלה התרומה למאה, א"ומסביר הרשב. אלא היא ודאי מותרת, אי� בה ספק כלל

  .כי יש צרו&,  את התרומה מאיזו קדרה שירצהשמעלה', כ ששתיה� נ"משא', של הנ
  .ויש לחוש לדבריו למעשה, כי רב מובהק הוא, א שצרי� לחוש לדעת רבנו שמשו� ולא לצר� בשני בני אד�"מ להלכה פסק הרשב"מ
  

ות שמתירות מותר רק וג� לדע. ואפילו בעליה אחת שלא מצטרפות הקדרות להתיר א� שתיה� של התר,  נוהגי� להחמיר אפילו באד� אחד– ה"או
  .א� לא קוד�, לאחר שבפועל התערבו יחד וכבר ביטל האיסור את ההתר

סאה ' סאה ובז� נ' קופות בזו נ' א הביא ירושלמי שא� היו ב"הרי הרשב, א מתיר רק א� התערבו התערובות"ה שהרשב"מני� לקח האו,  קשה– ז"ט
, ועוד! כ שלא התערבו התערובות ובכל זאת תולי� להקל"משמע א. מרי� משל מאה, אהוא� היה באחת מ, מעלה מאיזו שירצה, ונפלה תרומה באחת

  !שלשו� צרו& לא שיי� כא� שהרי כבר התערבו
שתי הקדרות מצטרפות לבטל את , מכיו� שמדאורייתא בטל האיסור ורק מדרבנ� צרי� ששי�, שג� א� לא התערבו התערובות, ז"הטאומר כ "אלא ע

א א� "א� לרשב, שאי� להקל אלא לאחר שהתערבו ולא קוד�, ה זה רק הלכה למעשה לשיטתו"ומה שכתב האו.  כבר התערבוונחשב כאילו, האיסור
 .בני אד�' התערבו מותר אפילו בב

  
ת כדי שא� היו שתי קדרות התר ונפל איסור לאחת מה� ואי� ידוע לאיזו נפל ואי� בא& אח, א שהסיק כדעת רבנו שמשו�"פסק כמסקנת הרשב – מחבר

וכל זה כשה� . ואפילו א� קדרה אחת בבית ואחת בעליה, הקדרות לבטלושתי מצטרפות ,  רוב לבטל את האיסורא� יש בשתיה� יחד, לבטל את האיסור
  .אי� מצטרפות, א� א� ה� שייכות לשני בני אד�, שעתידות להתערב, שייכות לאד� אחד

שהרי כל האחרוני� , �"והקשה הש. אפילו התערבו בשוגג, אי� מועיל צרו&, נ בכל האיסורי�"ל חנ"א� לדיד� דקי, ח"נ רק בב" חנ שכל ההלכה הזו היא לשיטת המחבר שאומרי�ח כתב"הב[
מחמירי� וראה מ שתמה על ה"נ כתב שבד"א סובר חנ"וכ� הרמ! קדרות מדובר ג� בלח' נ כי בב"ודוחק לומר שהתכוונו ביבש ביבש שאי� בו חנ! א"נ העתיקו דברי הרשב"הסוברי� חנ

  !בדבריה� קבלה בלבד
רואי� כאילו ה� , ומכיוו� שעתידות הקדרות להתערב, אינו נעשה נבלה, א� כא� שלא ידוע לנו לאיזו קדרה נפל האיסור, רק כאשר יודעי� להיכ� נפל האיסור, נ שיי�"שחנ, �"ולכ� הסיק הש

ת הקדרות ולבטל מותר לערב אש ש�וכ, נ"הוי כאילו נפל האיסור כשהיו מעורבי� כבר ולכ� אי� חנ, שנכנסי� שניה� בספקוכתב שמכיו� , ח"ז חלק על הב"וג� הט .התערבו כבר ובטל האיסור
  ]ע לעני� שלא יקרא עליו ש� נבלה"כ� מהני לכו,  את האיסור לכתחילה

 
  ?האם אומרים צרוף גם באיסור תורה או רק באיסור דרבנן

וא� יש שתי חתיכות לפני הקדרות לא אומרי� צרו& א& באיסור . מצטרפות הקדרות לששי� להתיר אות�ו,  אומרי� צרו& ג� באיסור תורה– ח"ב
  .ה"כדלעיל בס, דרבנ�

ולכ� מדובר כא� שיש בכל אחת מהקדרות רוב רגיל נגד ,  פסקו מפורש שבאיסור תורה לא מצטרפות שתי הקדרות לששי� להתיר�– ח"פר, א"גר, ז"ט
  .והאיסור הוא מי� במינו ע� הקדרה או מי� בשאינו מינו לח בלח שצריכי� ששי� מדרבנ�, �וביחד ששי, איסור התורה

מ "מא� ,  כגו� מי� בשאינו מינואיסור תורהלהתיר ג� לששי� שתיה� מצטרפות , הקדרותאי� רוב בא� אחת משא� , �"ג כתב שמשמע מהש"הפמ
ולכ� אי� , כי כבר באר שמי� בשאינו מינו אינו עתיד להתערב, באיסור תורה" אומרשאני "� שלא אומרי� צרו� ולא � פוסק כאחרוני"נראה שג� הש

  .כ כתב כ�"ג' ק ל"קה ס' ובס', ק ח"צב ס' מה ג� שבס, � מודה לאחרוני�"ולכ� נראה שג� הש, לצרפו
  
אי� , ואי� בשניה, )היינו ששי�( האיסור א� א� יש בקדרה אחת כדי לבטל את,  כל די� המחבר זה רק כשאי� בשו� קדרה כדי לבטל את האיסור– �"ש

באיסור " שאני אומר"ולא אומרי� , שהרי היא מבטלת בעצמה את האיסור, וזו לא נכנסה בספק, כי מצטר& רק מה שנכנס בכלל הספק, היא מצטרפת
  .ולכ� הקדרה השניה מותרת, ה"בסכדלעיל " שאני אומר"אבל באיסור דרבנ� אומרי� , וכל זה באיסור תורה .ולכ� הקדרה השניה אסורה, תורה

  

  הדין כששתי הקדרות שייכות לשני בני אדם
אבל באיסור דרבנ� מותר ג� א� , זה רק כשהאיסור הוא איסור תורה, שכשהקדרות שייכות לשני בני אד� אי� לצר&, א"פ הרשב" כל ההלכה הזו ע– ח"ב

  .זהכל עוד שיבואו להישאל בזה אחר , הקדרות שייכות לשני בני אד�
כי מכיו� שאחת , קדרות כשבאו להישאל בזה אחר זה' שג� באיסור דרבנ� לא תולי� להקל בב, א משמע להיפ�"שמדברי הרשב, חה דבריו ד– �"ש

  .ולכ� כול� אסורות, דילמא איפכא, ל מאי חזית דאסרת להאי"י, צריכה להיות אסורה
, ש"� לעיל ע"וכדעת הרמב, ואפילו א� אי� רוב בא� אחת מה�כשבאו בזה אחר בזה קדרות ' שא� זה איסור דרבנ� מותר בב, �"מ להלכה פסק הש"מ

 .ה"� לעיל בס"ע בדברי הש"וע,  או שבאו להישאל כאחתבני אד� זה או באיסור דאורייתא' אסור בבכתב המחבר שומה ש
  

. לא מצטרפי� להתיר את הקדרות,  בשר ואחת של גבינהא� ערוב הקדרות יצור איסור כגו� אחת של – �"ש, ז"ט? הא� אומרי� צרו� כשאי� דר� לערב
 כגו� שאחת התבשלה במתיקות ואחת בקיוהא, מי� אחדמ �פ שה"אי� דרכ� להתערב אעאו ש, אינ� ממי� אחדה� מכילות דברי� שה א� הקדרות "וה
 . כי כבר התבטלו בצרו�,כ יערב� ואי� זה נקרא מבטל איסור בידיי�" שלא יאכל� ג� אד� אחד אא,�"מ פסק הש"מ .)חומ%(

  
פסק כשנמלחו חתיכות יחד שא� לא ידוע , ט"קה ס' ואילו לעיל בס, א והטור שכל מה שנכנס בספק מצטר& לבטל את האיסור" על דינו של המחבר שפסק כא� כדעת הרשבז הקשה עוד"הט[

א והטור מודי� "ג הרשב"שבכה,  שמדובר ש� במי� בשאינו מינו� ש� תר�"והש. ע"ונשאר הצ? רומדוע לא יצטרפו ש� לבטל את האיסו, עה חתיכת החלב באחרות כול� אסורות מספקגא� נ
  ].שלא מועיל הצרו& כפי שכתבנו לעיל

  
, מ א� זו קבלה בידיו נקבל"מ, ה כלל ושיש חולקי� בזה"י לא הזכיר את דעת האו"שהרי הב, פ שבדרכי משה תמה על דבריו"ואע. ה" פסק כאו– א"רמ

' שבס, � שתר% זאת"ש בש"וע. ט"קה ס' שלדעה זו לא אומרי� שכל מה שנכנס בספק מצטר& לבטלו כבס, ז"והסביר הט. � קדרות להתירשלא מצטרפי
  .מי� במינו וכא� מדובר במי� בשאינו מינוקה מדובר ב

א "ופסק להחמיר כרמ. לא הפסד מרובהשיש להתיר לצר& קדרות א& לכתחילה ב, ע ביבש ביבש שאי� טע� כלל או לח בלח ויש ששי�" פסק כשו– �"ש
מ במקו� שיש הפסד מרובה יש "ומ. כי עלול הדבר לתת טע�, במי� במינו כשאי� ששי�, א שקופות לא מצטרפות"ה שחלק על הרשב"ולחוש לדעת הרא

  .שאז כבר התבטל האיסור ברוב, א� אי� לאוכלו אלא לאחר שיתערבו יחד, להקל ג� בזה


