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פתח דבר

הנני מגיש קמי רבנן ותלמידיהון ספר שושנת העמקים על עניני תערובות, המכיל בקרבו 
הערות ביאורים וחידושים אשר חנני ה׳ יתברך ברוב חסדו, על סוגיא דמשרת במסכת פסחים, 
ופרקים גיד הנשה וכל הבשר במסכת חולין. הדברים נרשמו לעצמי מתוך הלימוד בישיבת 
המעיין  ימצא  שמא  להוציאם,  נמנעתי  לא  רבותי  ובעצת  תש״פ,  בשנת  אלחנן  יצחק  רבינו 
לענ״ד  שנראה  מה  כתבתי  רק  למעשה,  ההלכה  עומק  עד  נתלבנו  לא  הסוגיות  ענין.  בהם 
בס״ד בביאור עיקרי הסוגיות ושיטות הראשונים והאחרונים אשר מפיהם אנו חיים. ותפילתי 

ותחינתי שהספר יעזור לכל מי שבא להעמיק בסוגיות החמורות האלו בעניני איסור והיתר.

ואפריון נמטיה למו״ר הרה״ג ר׳ אליהו ברוך שולמן שליט״א, מראשי ישיבת רבינו יצחק 
נלמדו  הסוגיות  מן  הרבה  והמאירים.  המופלאים  שיעוריו  אתו  להכין  קרבני  אשר  אלחנן, 
בצוותא חדא אתו, ובכל מקום שהבאתי את דבריו בחיבור זה, הם מוזכרים בשמו. זכות 
גדולה עבורי שזכיתי ללמוד בחברותא זה זמן זמנים טובא ברציפות, ומו״ר שליט״א פתח לי 
פתח לחדרי הקודש. וה׳ יתברך יברכו להמשיך במפעליו הברוכים להעמיד תלמידים ולהדריכם 
איך להעמיק ולעיין בכל פרטי הסוגיא מהמסד עד הטפחות, ובפשט דברי הראשונים בדקדוק 

רב ועמל ויגיעה.  

והנה תודתי נתונה לחברותא שלי ידידי ויקירי הר״ר שמואל לעשער שליט״א, שלמד אתי 
וכן לכל התלמידים המשתתפים בשיעורו  ועזרני הרבה בליבון הדברים.  חלק מן הסוגיות, 
ונלחמתי  ונשאתי  פלפלתי  איתם  אשר  כולם,  וחביבים  ידידים  חברים  שליט״א,  מו״ר  של 
במלחמתה של תורה. כולם מוסרים נפשם לעסוק בתורה ביגיעה והתמדה. ויה״ר שיזכו לגדול 

בתורה ובמצות ובמעשים טובים.

ומכיר אני תודה לישיבת רבינו יצחק אלחנן, תחת הנהלת הר״ר מנחם פעננער שליט״א, 
והכולל העליון ע״ש וקסנר בראשות מרנן ראשי הכולל הרה״ג ר׳ מיכאל רוזנצווייג שליט״א 
והרה״ג ר׳ מרדכי וויליג שליט״א, והנני להביע להם תודתי הגדולה, שהם מאפשרים לי ללון 
זה כמה שנים באהלה של תורה, ללמוד יחד עם חבורה של תלמידי חכמים, בהשגחת גדולי 

תורה מובהקים ועצומים.

וטרחו  שעמלו  זית,  עלה  ומכון  שליט״א  שמעונוביץ  שמעון  הלל  להר״ר  מודה  אני  וכן 
בעריכת ספר זה כמו קודמיו, והוציאו דבר נאה ומתוקן, והם מרביצים תורה לרבים ומזכים 

את הלומדים. 

אין סיפק בידי להודות להוריי האהובים והיקרים, אבי מורי ר׳ יונתן ואמי מורתי מרת 
אסתר שיחיו, על כל הטובות שהם עושים עמדי ועם אשתי ומשפחתי. תקצר היריעה מלפרט 
כל החסדים שהם גומלים עמנו, וכל התורה אשר למדתי היא בזכותם. וברכה מיוחדת למורי 
ומידות  בחסד  לי  אישיות  דוגמאות  שיחיו, שהם  ווייס  רבקה  וחמותי מרת  ישעיה  ר׳  חמי 
טובות, ואשיר להם רננות. ולרעיתי חיה שרה שתחיה, שלה כל פרי עמלי, והיא תמיד מעודדת 
אותי להקדיש זמני ללימוד התורה הקדושה, ובלעדיה לא היה ספר זה יוצא לאור. ויה״ר שלא 

תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.

הנה שפתי לא אכלה מלהביע תהילה לאל נורא עלילה, ואפיל תחינתי לפניך בתפילה, גל 
עיני ואביטה נפלאות מתורתך, ומהרה יבא גואל צדק משיח צדקך. 



ספר זה מוקדש
לזכר ולעילוי נשמות

זקנתי מורתי

מרת שושנה בת ר׳ טובי׳ ע״ה
נלב״ע כ״ב סיון תשע״ח

וזקני מורי

ר׳ חיים בן ר׳ דוב ע״ה
נלב״ע י״ד אדר ב׳ תשע״א

היו נר לרגלי ואור לנתיבתי
בטובת ליבם נדיבות רוחם וגבורת נפשם 

ובזכות אהבתם את המסורה התקרבתי אל התורה
לשמם ולזכרם תאות נפש

ת.נ.צ.ב.ה.



נ"י, אחד מחשובי האברכים של הכולל העליון של  גודמן  הרב מאיר 
מקיף  ספר  להו"ל  עומד  אלחנן,  יצחק  רבינו  ישיבת  הקדושה,  ישיבתנו 
שנודע  המחבר,  הרב  תערובת.   עניני  ועל  כעיקר  טעם  של  הסוגיות  על 
בבית מדרשינו כלמדן ושקדן, השקיע מאמץ עצום בניתוח וליבון שרשי 
דעת  להבהרת  ועד  כלים,  ונושאי  בשו"ע  הראשונים,  בדברי  בסוגיות, 
ומסודרת,  ברורה  בצורה  נאה,  בסיגנון  נכתב  הספר  האחרונים.  הפוסקים 

וכולל עניני היסוד של הנושאים המרכזיים בהלכות תערובת.  

מכיון  מרובה  לתועלת  הוא  היה  גרידא  ליקוט  ספר  זה  היה  אילו 
כדרכו  המחבר,  הרב  אולם  הם.   יסודיים  וכה  מסובכים  כה  אלו  שענינים 
אמיתה  ולגלות  דהלכתא  אליבא  שמעתתא  לאסוקי  השואפים  ת"ח  של 
של תורה, גם הוסיף נופך משמעותי משלו והציע הסברים וביאורים משלו 
ולפעמים אף מחודשים כמעט בכל דיון ודיון.  השילוב בין הצגת דעת גדולי 
האחרונים בעלי המסורה והנסיון האישי להבין ולגלות את עומק השיטות 
והדינים כשלעצמו מהוה קיום של מסורה שאין כל מחברי ספרים זוכים 

בו.  

יה"ר שהרב המחבר שליט"א ילך מחיל אל חיל בעבודת השם ובלימוד 
התורה.  ויה"ר שימשיך ללמוד בהתמדה ובעיון רב, ויפוצו מעינותיו חוצה 

ויזכה להוציא לאור עוד ספרים חשובים להגדיל תורה ולהאדירה.

בברכת התורה

מיכאל רוזנצוייג
ראש ישיבה וראש כולל 
ישיבת רבינו יצחק אלחנן
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 בס"ד י"ב כסלו תשע"ט
 
 

 ן שליט"אאמוהר"ר מאיר גודמ עדיו לגאוןבני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני. ידידי וחביבי 
רחב ראיתי ו רחש לבו דבר טוב להו"ל את חידושיו עמ"ס סוכה אשר פיו יקבנו שושנת העמקים.

ידידי כי עצומה,  רוח לי אישית גרם נחתו .גדיים נעשים תיישים בעלי קרניםבחזותי איך לבבי 
הר"ר מאיר שליט"א גדל בבית מדרשינו וזכיתי שהיה מבאי שיעורי כמה שנים וגם למדנו ועוד 
אנו לומדים בחברותא זה זמן זמנים טובא. אשר על כן ידעתי את כחו הגדול, כי הוא בעל כשרון 

 והוא הולך יחד עם כל מידה נכונה, זך ונקי ופורה, שכלוניחון בתפיסה מבריקה וב, ביותר נדיר
במסילה העולה לאמיתה של תורה להתעמק בכל פרטי חישוב הסוגיא מהמסד עד  לבטח דרכו

הטפחות מצורף עם סברא בריאה וישרה ועמל בדברי רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, ומחדש 
 י התורה.בעזרת ה' ברוב שקידתו ועמלו יהיה חלקו בין גדולו ים.חידושים ישרים ומאיר

 
 המחבר שליט"אידידי הכו"ח לכה"ת ולכבוד 

 
 

 אלי' ברוך שולמן
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דמשרת  סוגיא
ע"א] מ"ה – ע"ב מ"ג דף [פסחים

ע"ב  מ"ג דף

מצטרף  דהיתר זעירי שיטת

תקטירו  בל שאור לאיסור

ר'(מג:)פסחיםבגמ'א] אמר אבהו ר' אמר ,
אין  שבתורה איסורים כל יוחנן,
שהרי  נזיר מאיסורי חוץ לאיסור מצטרף היתר
בל  שאור אף אמר, וזעירי משרת. תורה אמרה

כו'. כל דדריש כר"א כמאן תקטירו,

מנחותוהנה ורבא (נח.)בגמ' אביי פליגי
התם: דאיתא שאור, הקטרת באיסור
כולו  אלא לי אין תקטירו, בל שאור ת"ר
כל. כי ת"ל מנין עירובו כל, ת"ל מנין מקצתו
תקטירו  בל שאור ה"ק, אביי אמר קאמר, מאי
מנין  עירובו כל, ת"ל מנין זית חצי כזית לי אין
תקטירו  בל שאור ה"ק, אמר רבא כל. כי ת"ל
כל, ת"ל מנין קומץ חצי קומץ, אלא לי אין
אביי  קמפליגי, במאי כל. כי ת"ל מנין עירובו
הקטרה  ויש זיתים מב' פחות קומץ יש סבר
פחות  קומץ אין אמר ורבא מכזית, פחותה

מכזית. פחותה הקטרה ואין זיתים משני

עירובו)שםופירש"י היינו (ד"ה ד"עירובו" ,
מינכר. דלא מצה עם שעירבו

מדבריו סבר)ומבואר ורבא ד"ה נח: דלא (שם ,
מנין", "עירובו בפירוש ורבא אביי פליגי
אשמעינן  כל" "כי דריבוי מפרש נמי דרבא

אלא  עירבו, שהרי חייב מינכר דלא דאע"ג
ריבוי  דלאביי מנין", "מקצתו בפירוש פליגי
אתא  ולרבא מכזית, פחות לשאור אתא ד"כל"

בכזית. לשאור

קומץ ובגמ' יש אי דפליגי טעמייהו פירשו
קומץ  אין דלרבא זיתים, מב' פחות
אסרה  דלא סד"א ולפיכך זיתים, מב' פחות
ב' דהיינו קומץ, שיעור הקטרת אלא תורה

ד"כל  ריבוי ובעינן שאור זיתים, על אף לחייב "
זיתים, מב' פחות קומץ יש ולאביי בכזית.

מכזית. לפחות אתא ד"כל" וריבוי

בל אבל בשאור אף דסבר זעירי בשיטת
מצטרף  היתר אמרינן תקטירו

פירש"י כל)לאיסור, דדריש כר"א ד"ה מג: (פסחים

"מקצתו  דקתני דברייתא רישא דריש דזעירי
וחצי  שאור זית חצי מנין מקצתו הכי, מנין"
כאביי, ודלא כרבא דלא והיינו עמו. מצה זית
למר  בפנ"ע, מקצתו מרבה הברייתא דלדידהו
דאית  שמענו לא ולעולם זית, בחצי ולמר בכזית

המצל"א. להו

הגמ'וכן כשהביאה לעיל, רש"י בדברי מבואר
"כל" דריש דר"א להוכיח ברייתא הך

פירש"י כל", מקצתו)ו"כי זית (ד"ה חצי וז"ל,
פחותה  הקטרה דאין שלם, הקטר שאינו
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ודלא  כרבא דלא נמי והיינו עכ"ל. מכזית,
פחותה  הקטרה אין דס"ל אף דרבא כאביי,
ס"ל  ואביי כזית, מרבה מקצתו מ"מ מכזית
חצי  היינו ומקצתו מכזית פחותה הקטרה דיש
חצי  מרבה דמקצתו שפירש"י מה וע"כ זית.
הקטרה  שאין אע"ג שלם הקטר שאינו זית
ד"מקצתו  דזעירי אליבא היינו  מכזית, פחותה
עמו, מצה זית וחצי שאור זית חצי היינו מנין"

הקטרה. שיעור איכא המצל"א דע"י

שם אמנם רש"י כתב מנין" "עירובו בפירוש
ונבלל  מעורב אלא בעין, כשאינו וז"ל,
שפתתן, לאחר מצות של הוגנת מנחה עם
במנחות  שפירש"י כמו וזהו עכ"ל. בעין, דאינן
לא  אמוראי דכולהו ונמצא ורבא. דאביי אליבא
מרבה  אי מנין" "מקצתו בפירוש אלא פליגי
או  לאביי, בפנ"ע זית חצי או לרבא, בפנ"ע זית
אבל  לזעירי. עמו מצה זית וחצי שאור זית חצי
שאור  דמרבה מודו כולהו "עירובו" בפי'

בעין. כשאינו

[שםוהתוס'ב] מקומות כמאן בכמה (ד"ה

ומנחותכר"א) זית , חצי ד"ה (נח.

ונזירמנין) כר"א), כמאן ד"ה דזעירי (לו. כתבו [
הברייתא  דרש אלא שלישית, שיטה אינה

קומץ  חצי היינו ד"מקצתו" זית כרבא שהוא
זית  וחצי היתר זית חצי היינו ו"עירובו" שלם,
מצי  לא זעירי אבל דהמצל"א. וקמ"ל איסור,
חצי  היינו דמקצתו דמפרש דכיון כאביי, סבר
במשהו  דאפי' צירוף ביה שייך לא זית,
כשנתערב  היינו עירובו דמרבי והא מיחייב,

שיתבטל  אמרינן דלא ההיתר עם לגמרי
היתר. אגב איסור

פליגי ומבואר ורבא אביי התוס' דלשיטת
וביארו  מנין", "עירובו בפירוש אף
מנין" "עירובו דריש מצי לא אביי דע"כ
אין  מחייב לחוד דאמשהו דלדעתו להמצל"א,
לפרש  ניתן לרבא רק להמצל"א, צורך
זית  וחצי איסור זית חצי היינו מנין" ד"עירובו
מנ"ל  התוס' לשיטת קצת דצ"ע אלא היתר.
כאביי  סבר לא ואמאי המצל"א לדרוש לרבא
לגמרי, דנתערב להיכא היינו מנין" ד"עירובו

היתר. אגב איסור שיתבטל אמרינן ולא

צריך ועיין לא דלרבא שכתבו מנחות בתוס'
פשיטא  כזית דאיכא דכיון להכי, קרא
מש"כ  דאם מבוררת, אינה וכוונתם בטיל. דלא
דלא  לאביי מנין" "עירובו לפרש התוס'
לומר  רצו היתר, אגב איסור שיתבטל אמרינן
אינו  היתר, ברוב איסור מקצת יתבטל שלא
היתר, ברוב כזית שאור יתבטל לא למה מובן
להכי. קרא צריך דאין לרבא ליה פשיטא ואמאי

לפרש לכן כוונתם בכלל היה שלא נראה
יתבטל  שלא היינו לאביי מנין" ד"עירובו
שלא  בלשונם, כן משמע לא ובאמת ברוב,
ברוב  האיסור שיתבטל אמרינן "דלא כתבו,
טפי  משמע וזה היתר", "אגב אלא היתר",
לגמרי  שנתערב ע"י האיסור חשיבות שנאבד
ד"עירובו  שפירש"י מה דרך ועל ההיתר, עם

בעין. כשאינו היינו א מנין"

דברייתא א. דברישא מחוי, דהיינו מנין" "עירובו מפרש דאביי שכתבו נזיר בתוס' מפורש וכן

ניכר. שאינו מחוי אלא בעיניה אינו אפי' ובסיפא בעיניה זית חצי מרבה



העמקים שושנת  ע"ב  מ"ג דף ז פסחים

דלרבא ולפי התוס' סברת טפי מובנת זה
דכיון  להכי, קרא צריך דלא פשיטא
סברא  ליכא שאור, כזית של חשוב שיעור דאיכא
הואיל  ההיתר אגב האיסור שיתבטל כ"כ
דאף  לאביי רק בעין. ואינו לגמרי עמו ומעורב
בעין  אינו דאם סד"א נתחייב, משהו שאור על

היתר. אגב ב נתבטל

מקום אבל היה לרבא דגם מוכרח, זה אין
הקטרת  אלא תורה אסרה דלא לסבור
שאור  כזית כאן יש אם אפי' בעין שאור
על  קושיא כאן ואין הוגנת, מצה עם מעורב
"עירובו  בפירוש ורבא אביי פליגי דלא פירש"י

כלל. מנין"

כתוס'הנהג] לפרש ניח"ל לא רש"י בפשוטו
מנחות  בגמ' רמז שום דליכא משום
מנין", "עירובו בפירוש ורבא אביי דפליגי
לרבא  ליה דאית מעולם שמענו לא וא"כ
המצל"א  ליה דאית זעירי וע"כ המצל"א,
ומפרש  שלישית, שיטה היא תקטירו בל בשאור
מצה, זית וחצי שאור זית לחצי מנין" "מקצתו

כרבא. ודלא כאביי דלא

לשיטת ועוד דהרי לטעמיה, אזיל דרש"י י"ל
היתר  דאורייתא טכע"ק למ"ד רש"י
להלן  בדבריו וכמבואר איסור, איתעביד גופא

חייב) ד"ה לטכע"ק,(מד: משרת דדריש דלמאן

חייב  יין טעם בהן ויש במים ענבים שרה אם
לאו  והא וז"ל, רש"י וכתב המים, מן בכזית
ליה  דאיתעביד משום אלא הוא המצל"א משום
מבואר  בסוגיין והנה עכ"ל. וכו', איסור כוליה
דמשרת  מקרא המצל"א ליה אית דר"ע
דהמצל"א  ס"ל וע"כ מדין, מגיעולי וטכע"ק
בכל  היין פשט דאי מעורבין, בשאינן אפי'
דאיתעביד  טכע"ק משום דאסור תיפו"ל הפת
היינו  דהמצל"א מוכח אלא איסור, כוליה ליה

מעורבין. בשאינן אפי'

דאמרינן והכי אהא לקמן, ברש"י מפורש
דשיטת  אליבא אזיל יוחנן דר' בגמ'
ר"ע  דתניא, המצל"א אמרינן דבנזיר ר"ע
מפת  כזית ואכל ביין פתו ששרה נזיר אומר

רש"י כתב חייב, חייב)ומיין  ומיין מפת (ד"ה

המצל"א, להו דלית עליה רבנן ופליגי וז"ל,
רבנן  פליגי הוו לא הפת בכל יין פשט ואילו
ליה  ואיתעביד טכע"ק, להו אית דהא עליה,
עליה  פליגי מיהא ובהא איסור, גופיה פת
לא  נמי ואי הוא, צירוף משום דר"ע דטעמא
היתר  נמי מצטרף ביין, הפת כל נשרית

עכ"ל. לחיובא, לאיסור

דזעירי ואשר לומר רש"י הוצרך כן על
בברייתא  מנין" "עירובו מפרש
בעין  שאינו שאור לענין תקטירו בל דשאור

דא  המצל"א, לענין מנין היה ומקצתו ילו

כזית ב. דאיכא דכיון להכי קרא צריך לא דלרבא סברא הך כלל הזכירו לא נזיר התוס' והנה
להמצל"א  עירובו צריך אין דלאביי משום דרק משמע לשונם ומרהיטת בטיל. דלא פשיטא

דאיצטריך  ולפרש לדחוק הוצרכו מכזית, פחותה הקטרה דיש משהו שאור על לוקה דבלא"ה
אמינא  הוא שום היה לא המצל"א, לרבות דיכול לרבא אבל בעין, שאינו שאור לרבות קרא

דוקא. ניכר דבעינן
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לענין  היינו מנין דעירובו התוס' כדעת מפרש
אמרינן  דלא הברייתא מן מוכח הרי המצל"א,
אין  ע"כ רש"י ולדעת במעורבין, אלא המצל"א

מעורבין. צריך

על הנהד] הקשו ובמנחות בסוגיין התוס'
ולא  כאביי לא זעירי הוי דלא פירש"י
מצי  לא וכי זו, היא קושיא איזו ותמוה כרבא.
דזעירי  לי ומה ורבא, אביי על למיפלג זעירי

כמאן. דלא אמר

להקשות ונראה התוס' כוונת היתה דלא
כוונתם  אלא כמאן, דלא אמר דזעירי
הכי  אי אזעירי, מקשינן בסמוך דבגמ' לומר
אה"נ  ומתרצינן נמי, בפסח חמץ לענין
לפחות  הקטרה יש דאמר מדאביי ולאפוקי
מכזית. לפחות לאו דהקטרה קמ"ל מכזית
כרבא  ודלא כאביי דלא מפרש דזעירי ולפירש"י
אתא  דזעירי למימר להגמ' דהו"ל יקשה
בפנ"ע  שאור כזית דבעינן מדרבא אף לאפוקי

המצל"א. אמרינן ולא

השו"ט ונראה בביאור ותוס' רש"י דפליגי
לפרש  נראה בפשוטו דהנה הגמ', של
בפסח  חמץ לענין הכי "אי הגמ' דקושית
חמץ  לשייר לזעירי הו"ל דלא היינו נמי",
יוחנן  אר' לפלוגי אתא וזעירי דהואיל בפסח,
"כל", דדריש כר"א דקיי"ל דלמאי ולמימר
ולא  המצל"א אמרינן תקטירו בל בשאור אף
בפסח. חמץ לכייל נמי הו"ל נזיר, באיסורי רק

בנזיר המפרש בלשון הכי)ועיין אי ד"ה (לו.

חמץ  לענין נמי וכן זעירי לימא וז"ל, שכתב
ביה  דכתיב משום עירובו על חייב יהא בפסח

עכ"ל. כל,

אתא אך דזעירי בגמ' תירץ מאי צ"ב א"כ
להשמיענו  הו"ל דאכתי מאביי, לאפוקי
תקטירו, בל שאור וגם בפסח חמץ גם שניהם,

מדאביי. לאפוקי מיניה שמעינן וממילא

בכלל ולכאורה היה לא הגמ' דלתירוץ צ"ל
מקום  כל להזכיר זעירי כוונת
אלא  נזיר, מאיסורי חוץ המצל"א דאמרינן
פחותה  הקטרה דאין להשמיענו בא העיקר
בל  דשאור וברייתא כאביי, ודלא מכזית
שאור  כזית חצי לרבות אתא לא תקטירו
מצה  זית חצי עם שאור כזית חצי אלא בפנ"ע,

דהמצל"א. וקמ"ל

דזעירי וא"כ לתרץ להגמ' מקום היה לא
רבא  שהרי מדרבא, אף לאפוקי אתא
פליג  רק מכזית, פחותה הקטרה דאין מודה
כזית  בעינן דלרבא המצל"א, בענין אזעירי
לאפוקי  זעירי כוונת היתה ואם בפנ"ע. שאור
תקטירו  בל בשאור דאף ולהשמעינו מרבא
למה  לדוכתא קושיא הדרא המצל"א, אמרינן
בזה  דגם השמיענו ולא בפסח חמץ שייר
לאפוקי  אתא זעירי ע"כ אלא המצל"א. אמרינן
הקטרה  דאין לאשמעינן ואתא גרידא, מאביי
לומר  כוונתו עיקר היתה ולא מכזית, פחותה
ולא  המצל"א אמרינן תקטירו בל בשאור דגם

רש"י. בשיטת נ"ל כך נזיר, באיסורי רק

פירשו אבל ז"ל שהם נראה התוס' בשיטת
והיינו  אחר, באופן הגמ' קושית את
בפסח  בחמץ המצל"א למינקט לזעירי דהו"ל
דהנה  תקטירו, בל בשאור המצל"א במקום
דדריש  כר"א דקיי"ל במאי תלויים שניהם
דריש  אי וחכמים ר"א פלוגתת ועיקר "כל",
עוברין  אלו ריש במתני' נשנית לא, אי "כל"
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לזעירי  הו"ל וא"כ חמץ, תערובת בענין
המצל"א, אמרינן בפסח חמץ דאף למימר
דה"ה  ידענא וממילא "כל", דדריש וכר"א

תקטירו. בל ג בשאור

אחרת ועוד  בדרך הגמ' קושית לפרש אפשר
כאן התוס' מש"כ בהקדם (ד"ה קצת,

לר'חוץ) לקמן קאמר נמי דחטאת אע"ג וז"ל,
דבקדשים  חטאת חשיב לא הכא המצל"א, יוחנן
מיירי  לא דאם להעיר, ויש עכ"ל. קמיירי, לא
בשאור  פליג יוחנן דר' לזעירי מנ"ל בקדשים
דאמרינן  מודה יוחנן דר' נימא תקטירו, בל
וצ"ל  קמיירי. לא דבקדשים אלא המצל"א
"אף  יוחנן ר' קאמר מדלא כן דייק דזעירי
וכרבנן  "כל" דריש לא אלמא בפסח", חמץ
דשאור  "כל" דריש לא וממילא אר"א, דפליגי

להמצל"א. תקטירו בל

חמץ ולפי"ז הכי "אי הגמ', קושית לפרש יש
למינקט  לזעירי דהו"ל נמי", בפסח
מהא  כי תקטירו, בל שאור במקום בפסח חמץ
דייק  בפסח חמץ יוחנן ר' הזכיר דלא גופא
נשמע  וממילא "כל", דריש לא דאיהו זעירי

המצל"א. ליה דלית תקטירו בל לשאור

הוה ועל לא בפסח דמחמץ הגמ' תירצה זה
תקטירו, בל בשאור המצל"א ידענא
וריבוי  וכר"א, "כל" דרשינן דבשניהם דנהי
לאשמעינן  אתא בפסח חמץ לענין ד"כל"
ס"ל  אביי אבל המצל"א, משום בלאו דעירובו
אתא  לא תקטירו בל שאור לענין דכל דריבוי
ומשום  זית, חצי אפי' לרבות אלא להמצל"א
זעירי  הוצרך ולכן מכזית. פחותה הקטרה דיש
אמרינן  תקטירו בל בשאור דאף לאשמעינן
פחותה  הקטרה דיש מאביי ולאפוקי המצל"א,
כר"א  והלכתא דהואיל ידענא וממילא מכזית.
דדרשינן  בפסח חמץ לענין ה"ה "כל", דדריש

להמצל"א. "כל"

דאי ולכן פירש"י, על התוס' הקשו שפיר
מתפרש  לא דכל דריבוי לרבא ס"ל
בפנ"ע, שאור כזית דבעינן אלא להמצל"א
מתפרש  דאכן וס"ל עליה פליג וזעירי
אתא  דזעירי לתרץ להגמ' הו"ל להמצל"א,
לאביי  ובין לרבא דבין מרבא, לאפוקי נמי
דברי  ולולי כלל, בהמצל"א מיירי לא קרא
בל  בשאור המצל"א ידענא הוה לא זעירי
תערובת  לענין כר"א דקיי"ל מהא תקטירו

בפסח. ד חמץ

נזירג. התוס' מלשון קצת משמע אה"נ)וכן לאשמעינן (ד"ה עדיפא דשאור ה"ק וז"ל, שכתבו

דחמץ  המצל"א במקום לאשמעינן לזעירי ליה עדיף דשאור דהמצל"א ומשמע ע"כ. וכו',
חמץ  למינקט לזעירי דהו"ל בפנים, שכתבנו ע"ד הגמ' קושית שפירשו שמעינן ומיניה בפסח.
שבק  אמאי להגמ' דהוקשה הנ"ל הראשון לפירוש דאילו תקטירו. בל שאור במקום בפסח

במקום  תקטירו בל שאור לאשמעינן לזעירי ליה עדיף אמאי תירצה לא הגמ' בפסח, חמץ
לעדיפות. ענין ואינו בפסח, חמץ נמי להזכיר זעירי חש לא אמאי אלא בפסח, חמץ

זעירי ד. מפרש דא"כ לפירושו וקשה וז"ל, אחר בסגנון פירש"י על שהקשה נזיר בתוס' ועיין
ז"ל  ודבריהם עכ"ל. מדאביי, לאפוקי וה"ק המנחות כל בפ' אביי שמפרש כמו לברייתא

מפרש  זעירי ואילו בפני"ע, זית לחצי מנין מקצתו מפרש אביי רש"י דלשיטת תלמוד, צריכים
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האיך עודה] פירש"י, על התוס' הקשו
דדריש  כר"א כמאן בגמ' קאמר
כל" "כי דהא אתיא נמי כרבנן הא "כל",
המצל"א. דהיינו אמקצתו ליה ומוקמינן דרשי,
קשה  ועוד וז"ל, שאת ביתר ביארו נזיר ובתוס'
להיות  יכול לרבנן גם כר"א כמאן פריך מאי
והכי  דרשי, כל כי כל, דרשי לא דרבנן דנהי
ידרשו  נמי רבנן וא"כ עוברין, באלו אמר
זית  חצי פי' דהוי מניין במקצתו ראשונה דרשא
דרבנן  דנהי שאור, כל מכי מצה זית וחצי שאור
מ"מ  כר"א, כל מכי דרשי לא אחרונה דרשה
ר"א  דדריש יותר הפשוטה ראשונה דרשה

עכ"ל. כל, מכי לה דרשי רבנן מכל

לרבות ומבואר שהדרשה להתוס' דס"ל
פשוטה  יותר היא המצל"א
דרשי  דלא לרבנן ולכן עירובו, לרבות מהדרשה
ידרשו  גרידא, כל" "כי אלא כל" ו"כי "כל"
דרק  בגמ' קאמר והאיך להמצל"א, עכ"פ ליה
בשאור  המצל"א אמרינן "כל" דדריש לר"א

תקטירו. בל

דהמצל"א ומוכרח התוס' דמש"כ לומר
אינו  פשוטה היותר הדרשה היא
התוס' שפירשו למה שהרי מסברא,
ו"מקצתו" להמצל"א היינו ד"עירובו"
כל" ל"כי ליה מוקמי רבנן כזית, לשיעור
ס"ל  וע"כ עירובו. ולא  מקצתו לרבות
היא  דברייתא ברישא ששנוי מה דכל להתוס'
לשיטתם  ולכן פשוטה, היותר הדרשה
כזית  לשיעור היינו דרישא ד"מקצתו"
ניחא, להמצל"א היינו דסיפא ו"עירובו"
"עירובו", דרשי ולא "מקצתו" דרשי דרבנן
להמצל"א  היינו ד"מקצתו" רש"י לשיטת אבל
המצל"א  דא"כ יקשה בעין, לאינו ו"עירובו"
לרבנן  והו"ל פשוטה, היותר הדרשה היא

להמצל"א. כל כי לדרוש

כ"כ,ולשיטת קושיא זה אין לכאורה רש"י
עירובו  דמסברא דס"ל דאפשר
קרא  צריך אין איסורין דבשאר לרבות, קודם
בסמוך  שיתבאר וכמו בעין, דאינו היכי לרבות
ולא  פשוטה, היותר הסברא היא ולכן בס"ד,

בגמ' קאמר ושפיר האמור, וככל מכזית, פחותה הקטרה  יש אי ונפק"מ המצל"א, לענין ליה
להתוס'. להו קשיא קא ומאי מאביי, לאפוקי דזעירי

שלישית  שיטה אינו דזעירי פירש"י מתוך הבינו ז"ל שהם התוס' מקושית דמבואר ונראה
ורבא  אביי פלוגתת דמפרש במנחות דגמ' הסתמא על ופליג אביי, בשיטת אחר ביאור אלא

חצי  לענין מנין" "מקצתו מפרש אביי דגמ' הסתמא שלדעת מכזית, פחותה הקטרה יש אם
זית  וחצי שאור זית חצי לענין מיירי דברייתא דאביי אליבא סובר זעירי אבל בפני"ע, זית
המצל"א. אמרינן אי ורבא אביי דפליגי אלא מכזית, פחותה הקטרה דאין אביי ומודה חמץ,

מאביי. לאפוקי קאמר האיך כאביי, הברייתא את מפרש זעירי דאם התוס' הקשו זה ועל
אביי  מדעת לאפוקי היינו מאביי, לאפוקי דקאמר דהא בפשיטות ליישב יש רש"י ולשיטת

צ"ע  ואכתי עד"ז. שפי' מישור באורח ועיין מכזית, פחותה הקטרה דיש דגמ' דסתמא אליבא
ומנחות  בפסחים התוס' כהבנת הבינו לא ולמה רש"י, בשיטת כן ללמוד להתוס' מנ"ל

ויל"ע. כרבא, ולא כאביי לא זעירי הוי לא דלפירש"י
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ברישא  ששנוי מה דכל לדייק לרש"י ס"ל
פשוטה. היותר הדרשה היא דברייתא

פירש"י ועודו] על להקשות התוס' כתבו
תערובת  מנ"ל בחמץ ועוד וז"ל,
עכ"ל. לאיסור, מצטרף להיתר קרא דצריך כיון
לרבות  דבעינן רש"י דלשיטת לומר וכוונתם
דלא  דסד"א תקטירו, בל בשאור "עירובו"
והוי  האיסור דניכר היכא אלא תורה אסרה
לרבות  בעינן נמי בפסח בחמץ א"כ בעינן,
ומוקמינן  ריבוי חד אלא וליכא הואיל עירובו,
שאינו  חמץ דתערובת מנ"ל להמצל"א, ליה

אסור. בעין

מה ובאמת דלפי קושיתם, על להוסיף יש
ד"עירובו" רש"י בשיטת שנתבאר
דרשי  דלא דלרבנן לרבות, להמצל"א קודם
דשאור  כל" "כי מוקמינן כל" "כי אלא "כל"
מנ"ל  להמצל"א, ולא ל"עירובו" תקטירו בל
להמצל"א, בפסח דחמץ "כל" לדרוש לר"א
היותר  הסברא היא כי "עירובו" לרבות הו"ל
בכא"פ  חמץ כזית בו מעורב ואם פשוטה,
דלוקין  הסוגיא בהמשך וכמבואר עליו, לוקין

בכא"פ. כזית על

לאינו ונראה בעין בין לחלק שייך דלא לתרץ
בלבד, הקטרה באיסור אלא בעין
אלא  תורה אסרה דלא לומר סברא יש דהתם
במצה  המעורב שאור ולא בעין, שאור הקטרת
עירובו. לרבות בעינן ולכן ניכר, ואינו הוגנת

לחלק שייך לא אכילה באיסורי בעין אבל בין
ואינו  מעורב בחמץ אפי' שהרי בעין, לאינו
פשיטא  ולכן האיסור, טעם טועם ניכר
כזית  שם יש אם חמץ תערובת תורה דאסרה
לרבות  ד"כל" דרשה ואיצטריך בכא"פ,

התערובת, מן כזית על דלוקין המצל"א
שלמה. מגיני בספר תירץ שכן ומצאתי

הגמ',ונראה מסוגיית מוכח שכן עוד
לקמן דאמר (מד:)דאיתא יוחנן ור' ,

דתנן, דמתני' ר"ע אילימא ר"ע, הי כר"ע,
לצרף  בו ויש ביין פתו ששרה נזיר אומר ר"ע
דילמא  ומיין, דמפת וממאי חייב, כזית כדי
מאי  לחודיה מיין תימא וכי לחודיה, מיין
דתערובת. גב על דאף קמ"ל הא למימרא,

בפת. שנבלע בעין, שאינו ופירש"י,

איך והנה אסורה, אינה יין דתערובת ס"ד אי
דהמצל"א, דמשרת מקרא ר"ע יליף
קודם  דעירובו וכמש"כ עירובו, מיניה נילף

רש"י כתב  ואיך המצל"א)לרבות. אין ד"ה (מג:

הא  קרא, לי למה כזית לחודיה מיין איכא דאי
דבעינן  תימא דלא עירובו לרבות קרא איצטריך
קמ"ל  הא בגמ' מש"א וע"כ בעין. יין דוקא
אלא  גמורה, הו"א ל"ה דתערובת, גב על דאף
לאשמעינן  מתני' דאיצטריך בעלמא, צריכותא
נלמד  לא זה דין אבל אסורה, נמי יין דתערובת
שייך  לא אכילה דבאיסורי מסברא, אלא מקרא
דמשרת  וקרא מעורב, לאינו מעורב בין לחלק

להמצל"א. מופנה

על הנהז] התוס' הקשו דבריהם בסוף
צ"ל  דלפ"ה ועוד וז"ל, פירש"י
היתר  זית וחצי איסור זית חצי פי' מנין מקצתו
עירוב, היינו הכי לאו דאי יחד, מעורבים שאינם
מצטרף  היתר דאין משמע חטאת גבי ולקמן
יחד  וההיתר האיסור שיתערב לא אם לאיסור

עכ"ל. בבשרה, שיבלע עד אמר דהא

לקמןאבל ופירש בזה הרגיש כבר (מה.רש"י

יכול) לא ד"ה אפי' "יכול דקאמר דהא
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דסד"א  בה, מנוגעת לאפוקי היינו בלעה"
כמותה, להיות תקדש במקצתה בנגיעה דאפי'
שיבלע  לא אבל בבשרה. שיבלע דבעינן קמ"ל

ברש"י כמבואר ורבנן)בכולו, ה"ג ד"ה שכתב (שם
פיגול  זית חצי אכל אי בכולה איבלע לא נמי דאי
רש"י  לשיטת הרי וכו', אחת בבת היתר זית וחצי
חצי  ואכל בפיגול, נבלע החולין בשמקצת מיירי

בנזיר התוס' אבל מהיתר. זית וחצי ממנו (לז:זית

תאכל) שומן ד"ה זית חצי בשנבלע דמיירי פירשו
דס"ל  לטעמייהו ואזלי שלמים, זית חצי בתוך

במעורבין. אלא המצל"א אמרינן דלא

בעי והרי המצל"א אי ותוס' רש"י דנחלקו לן
לעיל  כתבנו וכבר לא. או מעורבין
טכע"ק  דלמ"ד דס"ל לטעמיה, אזיל דרש"י
וא"כ  איסור, איתעביד גופא ההיתר דאורייתא
דמשרת  מקרא המצל"א ליה דאית לר"ע
דהמצל"א  ס"ל ע"כ מדין, מגיעולי וטכע"ק
היין  פשט דאי מעורבין, בשאינן אפי' היינו

טכע"ק. משום תיפו"ל הפת בכל

בנזיראבל מנליה)התוס' טכע"ק ד"ה כתבו,(לז.
טכע"ק  אחרינא מקרא שמעינן לא דאי
הוה  דטפי להמצל"א, משרת מוקי הוה לא
דיש  כיון טכע"ק ליתן משרת לאוקמי מסתבר
אלא  בעין שאינו אלא כזית עצמו באיסור
טכע"ק  אמרינן דלא מדבריהם ומבואר טעמו.

האיסור, מן טעם כזית נתערב וא"כ ה אא"כ
אפי' היינו דהמצל"א רש"י של להכרחו ליתא
המצל"א  בין החילוק ז"ל  שלדעתם במעורבין,
לא  אפ' אמרינן דהמצל"א הוא, לטכע"ק
טכע"ק  ואילו האיסור, מן טעם כזית נתערב

טעם. כזית בנתערב אלא אמרינן לא

דגדר והנהח] מסתבר רש"י לשיטת
שיעור  בעינן דלא היינו המצל"א
סגי, איסור של דבמשהו עצמו, איסור של כזית
מעשה  עליו להחיל כזית שיעור בעינן אלא
והיתר  איסור הצטרפות מהני ובזה אכילה,

בעינן ו יחדיו. לא שאור, הקטרת באיסור וה"ה
רק  סגי, דבמשהו ממש, שאור של כזית שיעור
דאין  הקטרה, מעשה עליו להחיל כזית שיעור
מצטרף  בזה וגם מכזית, פחותה הקטרה

השיעור. להלשים לאיסור ההיתר

דבעינן ונראה הא התוס' לדעת דגם
לטעם  דבעינן משום לאו מעורבין
דליכא  במינו במין מיירי דבחטאת האיסור,
מיירי  תקטירו בבל בשאור וכן טעמא,
ע"כ  אלא טעמא, דליכא ביבש יבש בשעירבו
בהצטרפות  תנאי הוא מעורבין דבעינן הא

לאיסור. ההיתר

בצירוף וכבר תנאי דבעינן הגמ' מן שמעינן
הסוגיא  בסוף דעיין לאיסור, ההיתר

יוםה. בטבול הר"ש מ"ג)וכ"כ .(פ"ב

הרי"מו. בחידושי כתוב מצאתי איסורין)וכן כל גמ' ד"ה מג: לומר (פסחים אפשר והיה וז"ל,
אכילה  דאין ואמרינן וכה"ג, חלב תאכל לא אמרה דהתורה משום הוא דהמצל"א דטעמא

חצי  כל אכילה הכל דנקרא ודאי שלם זית כשאוכל אבל כלל, אכילה נקרא דלא מכזית פחות
נקרא  א"כ ואיסור מהיתר כזית דכשאוכל מצטרף דהיתר אמרינן ולכן בכלל, הוא שבו זית

עכ"ל. כנ"ל, וחייב האכילה בכלל הוא שג"כ ג"כ, איסור אוכל שפיר
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דתניא (מה.) הא אלא כהנא לרב אשי רב א"ל ,
זג, ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר בכל
השתא  זע"ז, שמצטרפין נזיר איסורי על לימד
ואיסור  איסור מצטרפין, והיתר איסור לר"ע
איסור  אחת, בבת והיתר איסור א"ל, מיבעיא.

זה. אחר בזה ואיסור

חצי ומבואר אכיל אי המצל"א אמרינן דלא
אחר  זה היתר זית וחצי איסור זית
והכי  ממש, ביחד כשאכלם רק אלא בכא"פ, זה
ממשרת  בנזיר המצל"א דילפינן מקרא מוכרח
רש"י, כמש"פ ביין פתו בששרה ומיירי ענבים,
היכי  וכי אחת. בבת בשאכלם מיירי קרא וא"כ
שיאכלם  לאיסור ההיתר בצירוף  תנאי דבעינן
נוסף  תנאי שנאמר להתוס' ס"ל ה"נ א', בבת
נתחדש  לא רש"י לדעת אבל מעורבין. שיהיו
וע"י  לאיסור, ההיתר בצירוף תנאי עוד

מצטרפים. א' בבת ז אכילתם

ז"לועיין הגרי"ז לז:)בחידושי שהקשה (נזיר
המצל"א  אמרינן דלא התוס' לדעת
בגמ' פריך מאי א"כ במעורבין, אלא
מצטרפין, והיתר איסור לר"ע "השתא
נפק"מ  הא מיבעיא", ואיסור איסור
באיסור  ואילו מעורבין בעי והיתר דבאיסור
דמשני  מה דהיינו וצ"ל בעי. לא ואיסור

פירוש  אחת", בבת לאיסור "היתר בגמ'
ההלכתא  דעצם בב"א, שזהו בתערובת,
דבעינן  רק בהיתר, גם איכא מצטרף דכא"פ

כב"א. אותן עושה והתערובת בב"א

התוס',ולפי בדעת ז"ל הגרי"ז חידש זה
היתר  בתערובת זית חצי יאכל דאם
חצי  עוד יאכל פרס אכילת בכדי ואח"כ ואיסור

חייב. יהיה באיסור, היתר תערובת זית

אפשר אבל דלעולם מוכרח, זה דאין נלע"ד
בהיתר  בכא"פ אכילה מהני דלא
בכה"ג, ואיסור היתר צירוף שייך דלא ואיסור,
מוכח  [וכן מצטרפים א' בבת אכילתם ע"י רק
היינו  א' דבת מעורבין, בעי דלא רש"י לדעת
אכילה  שייך דלא ומבואר זמן, באותו שאכלם
לא  התוס' ולדעת לאיסור]. היתר לצרף בכא"פ
ממש, ביחד אכלם אא"כ אחת בבת מיקרי
זית  חצי אכל אם ולכן ובתערובת. זמן באותו
לא  בכא"פ זית חצי ועוד ואיסור היתר תערובת
האיסור  רבע הצטרפות שייך דלא חייב, יהיה
אח"כ  שאכל ההיתר לרבע מעיקרא שאכל
ועדיין  ובתערובת, זמן באותו אכלם אא"כ

אכילה. שיעור ח חסר

b

אורהז. בקרן וכו')ועיין אבהו ר' אמר גמ' ד"ה לו: דלכאורה (נזיר רש"י, שיטת על שהעיר
גבי  דבשלמא מחברן, דמי מעורבין, אינן אם המצל"א למימר מסתבר לא שאור בהקטרת

אמאי  בהקטרה אבל אחת, אכילה הכל חשיב יחד והאיסור ההיתר שאוכל כיון י"ל אכילה
אחת, הקטרה חשיב מקטירן אחת דבבת דכיון דצ"ל ותירץ לחוד, והאי לחוד האי חשיבי לא

לעצמו. אחד כל דניכר אע"ג
ז"לח. הגרי"ז בחידושי שההיתר (שם)אבל הוא המצל"א שגדר התוס' דלדעת דס"ל מבואר

של  זית חצי לצרף בכא"פ אכילה מהני ודאי דלדעתם נקט ולכן איסור, איתעביד גופא
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מצטרף רש"י היתר אין ד"ה
חצי לאיסור. אכל וז"ל, רש"י כתב

היתר  אין אחת, בבת בשר זית וחצי חלב זית
חוץ  לחייבו, האיסור שיעור את משלים
וחצי  ענבים זית חצי אכל שאם נזיר, מאיסורי
תורה  אמרה שהרי חייב, אחת בבת לחם זית
פתו  שריית על חייב ישתה, לא ענבים משרת
קרא  למ"ל כזית לחודה מיין איכא ואי ביין,

עכ"ל. וכו',

לחודה והנה יין כזית איכא דאי רש"י מש"כ
טכע"ק, משום לאו ע"כ קרא, למ"ל

טכע"ק  ליה לית יוחנן ר' רש"י דלשיטת
דזרוע  בסוגיא בדבריו כמבואר מדאורייתא,

כעיקר)בשלה לטעם ד"ה צח: טעמיה (חולין אלא ,
בגמ' יוחנן ר' וכדאמר וממשו, טעמו מדין

זרה אסור (סז.)עבודה וממשו שטעמו כל ,
[עיין  וכו' בכא"פ כזית וזהו עליו, ולוקין

בחולין הרמב"ן בזה ומוכרח (שם)מש"כ .[
חשיב  בפת המובלע דיין לרש"י דס"ל לומר
שנפל  מחלב מ"ש ביאור וצריך וממשו, טעמו
ולא  טעמו דחשיבי שנימוח חלב או לקדרה

זרה בעבודה רש"י כמש"כ ד"ה ממשו (סז:

ממשו) ולא לעיין.טעמו ויש ,

³

ע"א  מ"ד דף

ה גמ', נמי.אי בפסח חמץ לענין כי
נמי)פירש"י חמץ אפי' דהא (ד"ה וז"ל,

היתר  נמי והיינו בלאו, עירובו על אמרינן
עכ"ל. לאיסור, מצטרף

משום וצ"ע דר"א דטעמא להגמ' מנ"ל
מה  ועיין טכע"ק. משום ולא המצל"א
עיסה  דהעושה [בסוגיא בס"ד לקמן שיתבאר
לחלק  הראשונים מש"כ האורז] ומן החיטין מן

ד  תערובת, של זית לחצי ומצטרפין תערובת גמור, לאיסור זית חצי כל נעשה המצל"א ע"י

בקוב"ש ועיין בכא"פ. א' כאכילה קע"ד)להיחשב אות רש"י (פסחים פלוגתת לבאר שכתב
מפני  הוא דהמצל"א דהא סוברים דתוס' זו, מח' וטעם וז"ל, לא או מעורבין בעי אי ותוס'

היתר  שהוא אע"ג אלא איסור נעשה היתר דאין רש"י דעת אבל איסור, נעשה עצמו שההיתר
עכ"ל. להמצל"א, כלל א"צ איסור נעשה עצמו דהיתר בבלוע אבל לאיסור, דמצטרף גזה"כ מ"מ
משום  היינו מעורבין דבעינן דהא להתוס' דס"ל י"ל דלעולם מוכרח, אינו זה דגם נלע"ד אמנם

דס"ל  התוס' בדעת לחדש צורך ואין בפנים, וכמש"כ טפי אכילה כמעשה נחשב התערובת דע"י
של  ענין רק שהוא לכאורה משמע לאיסור מצטרף דהיתר לישנא וגם איסור. איתעביד דהיתר

איתעביד  גופא דהיתר ולא וכנ"ל, הקטרה שיעור או אכילה שיעור להשלים צירוף והיינו צירוף,
לקמן אבל אא"כ (מד:)לאיסור. המצל"א אמרינן דלא והרמב"ן בעה"מ שלדעת בס"ד יתבאר

עי"ש. לאיסור, היתר הפיכת הוא אכן המצל"א גדר בתערובת, איסור של טעמו ניכר
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עוברין  אלו פ' בריש השנויין חמץ תערובת בין
דגדר  ודעימיה הבעה"מ שלדעת לטכע"ק,
בהיתר, ניכר עצמו האיסור דטעם הוא נו"ט
בעירוב  ניכר עצמו החמץ אין חמץ ובתערובת
ולדעת  חדש, טעם לתת מסייע שהוא רק

תמ"ב)הטור סי' כלל,(או"ח חמץ טעם כאן אין
בעלמא. לקיוהא אלא אותו נותנין שאין

שמעתיןאבל בסוף ור"ע)רש"י ד"ה כתב (מה.
הבבלי  בכותח דר"א עליה דפליגי דרבנן
תערובת  אלמא דאורייתא, טכע"ק להו לית
והטור, כבעה"מ ודלא נו"ט חשיבא שפיר חמץ
משום  דר"א דטעמא להגמ' מנ"ל יקשה וא"כ

טכע"ק. משום ולאו המצל"א

כעיקר)בנחל"דועיין טעם שיטת דוד, דברי (קונטרס

דר"א  דרבנן לרש"י דס"ל דמכיון שכתב,
דגם  לומר נוכל באמת א"כ טכע"ק, להו לית
המצל"א  משום ורק כלל, טכע"ק ליה לית ר"א
כיון  לזעירי ומקשה בלאו, חמץ שתערובת קאמר
להמצל"א, שאור גבי דכתיב ד"כל" קרא דמוקי
להמצל"א  נמי בפסח חמץ גבי "כל" האי א"כ
בפסח. חמץ נמי לחשוב וא"כ לטכע"ק, ולא אתי

דגדר והקשה רש"י לשיטת הנחל"ד
גופא  דהיתר הוא טכע"ק
לקמן  אביי פריך איך איסור, איתעביד
משום  בכזית עליה דלוקין דטעמיה ממקפה

טכע"ק. משום תיפו"ל המצל"א,

נזירוכתב התוס' עפ"ד שרה ליישב ד"ה (לז.

בספרים ענבים) כתובה אין כאן וז"ל,
שלא  אביי מדברי זה שכל נראה אלא דתניא,
לעיל  מתמה דקא כיון הברייתא יודע היה
משמע  דאורייתא, פרס אכילת בכדי וכזית

דרבנן  פרס אכילת בכדי כזית הוי דלדידיה
מאי  לפי ומיהו דרבנן, כעיקר טעם וכ"ש

עכ"ל. ניחא, דפרישית

ידע ומבואר לא אביי דגמ' דלהס"ד בתוס'
ממשרת, טכע"ק דמפיק הברייתא
ומש"כ  מדרבנן. אלא אינו דטכע"ק ס"ל אלא
למש"כ  כוונתם ניחא", דפרישית מאי ד"לפי

לעיל היא)בתוס' דאורייתא בכא"פ וכזית ד"ה (לו:

לקמן  בגמ' פריך מאי הרשב"ם, בשם להקשות
היה  לא אפי' היא, דאורייתא בכא"פ וכזית
משום  תיפו"ל מדאורייתא בכא"פ  כזית
ליתן  משרת בסמוך מייתי אביי דהא טכע"ק
דטכע"ק  לאביי ס"ל דהשתא ותירץ טכע"ק.
בבת  הטעם מן כזית אוכל אא"כ חייב אינו
פת  זיתים בב' יין כזית שהבליע כגון  אחת,

אחת. בבת ואוכלו

ההיתר אבל טכע"ק דע"י רש"י לשיטת
כזית  צריך אין איסור, איתעביד גופא
לאיסור, נהפכת התערובת דכל האיסור מן
ס"ל  דהשתא התוס' תירוץ יעלה לא וא"כ
דהואיל  אחת, בבת כזית אכילת דצריך לאביי
אהני  לא למה לאיסור התערובת כל ואיתעביד
איסורין, בשאר כמו בכא"פ כזית אכילת
וכי  אביי פריך האיך לדוכתא קושיא והדרא
משום  תיפו"ל דאורייתא, בכא"פ כזית
ס"ל  דהשתא לומר אנו ומוכרחין טכע"ק,

דאורייתא. לאו דטעכ"ק לאביי

ממאי ואע"ג אמר, גופיה אביי נזיר דבגמ'
דאתא  הוא להמצל"א משרת דהאי
לכדתניא  וכו' דאתא הוא לטכע"ק דילמא
דאביי  הנחל"ד כתב וכו', טכע"ק ליתן משרת
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רק  מקשה ולא דמשרת הברייתא ידע לא
אלא  ודאי בלשון מקשה לא ולכך עצמו, מסברת
הוא  טכע"ק ליתן דלמא ספק בלשון רק
דרבנן  דטכע"ק סבר דהוי ומעיקרא דאתא.
ממשרת  רק לטכע"ק אחרת דרשה ידע דלא
יוחנן  לר' דחזי וכיון לטכע"ק, למדרש אפשר
לן  דלית מסתמא א"כ להמצל"א משרת דדריש
מנ"ל  ספק בלשון מקשה ואח"ז טכע"ק,
הסתמא  רק לטכע"ק. דלמא דהמצל"א
מהך  אביי קושית לחזק הוסיף דתלמודא
לטכע"ק. משרת דדריש בהדיא  דתניא ברייתא

לישנא והוסיף טובא ניחא דבזה הנחל"ד,
קושיא  להך דמקשה נזיר דגמ'

בלשון בלשון  מקשה פסחים בגמ' ואילו דילמא,
מיבעי  הא דאתא הוא להכי משרת והאי ודאי,
אביי  האיך הביא נזיר דבגמ' וכו', לכדתניא ליה
לא  ולכך מברייתא ידע לא ואביי מקשה היה
דלמא  להמצל"א מנ"ל מסברא רק מקשה
אביי  בדברי הוסיף דתלמודא וסתמא לטכע"ק,
בגמ' הכא אבל קושיתו. לחזק ברייתא להך
מאי  לפי הקושיא עיקר רק הביא לא פסחים
הביא  ולא מברייתא דתלמודא סתמא דמסיק
עכת"ד. ודאי, בלשון מקשה ולכן אביי, מדברי

b

מקפה  בעינן

להא (מד.)בגמ'א] לה וקאמר דימי רב יתיב ,
וכל  דימי, לרב אביי א"ל שמעתא,
והתנן, המצל"א, אין שבתורה איסורין

חולין  של והשמן והשום תרומה של המקפה
כולן. את פסל במקצתן, יום טבול ונגע
תרומה  של והשמן והשום חולין של המקפה
מקום  אלא פסל לא במקצתן, יום טבול ונגע
אמאי  מגעו מקום בה, והוינן בלבד. מגעו
ואמר  ברוב, תבלין להו בטלי הא פסולה,
עליהן  לוקה וזר הואיל טעם, מה רבב"ח
כזית, מאי לא דהצל"א, משום לאו ה"ד בכזית.

פרס. אכילת בכדי כזית דאיכא

המקפה)ופירש"י קפוי (מד"ה תבשיל וז"ל,
דייסא, כגון תרומה, של ועב
חולין. של היו לתבלין בו הנתונין והשמן והשום
יום  וטבול עיקר דמקפה הקדירה כל את פסל,
פסל  אמאי מגעו מקום התרומה. את פוסל
דימוע  ס"ד דקא ברובא, תבלין להו בטלו הא
דימוע  רבב"י ואמר דאסור. הוא מדרבנן
משום  בכזית, עליו לוקה וזר הוא מדאורייתא
נמי  טומאה לגבי הלכך עלה, תרומה שם דיש
כתרומה  חמירא לא ומיהו עלה, תרומה שם
עליו  לוקה זר ומ"ט כולן, את ליפסול עצמה
תרומה, כזית אכל לא הא זרות, משום בכזית

עכ"ל. דהמל"א, משום לאו

דימוע והנה ס"ד דקא רש"י ממש"כ
בשומן  דמיירי דס"ל מבואר מדרבנן,
של  המקפה אם ולכן, במקפה. מעורבין ושמן
השום  בטלו חולין, של ושמן והשום תרומה

הכ  ונעשו המקפה ברוב ואם והשמן תרומה, ל
כל  את פסל התערובת, במקצת יום טבול נגע

והשום ט הקדירה. חולין של המקפה אם אבל

בר"שט. מ"ג)ועיין פ"ב יום שהחולין (טבול אע"פ תימא דלא חיבור, שהכל קמ"ל דרישא

ומפסקי. ואתו המקפה בכל דמעורבין משום מגעו מקום אלא פסל לא מועטין
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לא  במקצתן, יום טבול ונגע תרומה, של והשמן
הרוב, הוא החולין שהרי הקדירה כל את פסל
הגמ', ומקשה נפסל. לבד מגעו מקום אלא
וגרס  פסולה, אמאי מגעו מקום בה והוינן

ברוב. תבלין להו בטלי הא רש"י,

בכזית,ותירץ עליהן לוקה וזר הואיל רבב"ח
לא  ולכן מדאורייתא דדימוע ופירש"י
חמירא  לא מיהו בתערובת, והשמן השום בטל

כולן. את ליפסול עצמה כתרומה

נאמרו ונראה דינים ב' דהנה ז"ל, בכוונתו
בטילה  לא דתרומה חדא בדימוע,
ועיין  תרומה. כולו דנעשה ועוד ק"א, עד

נדה בתוס' אתי)בריב"א ד"ה ראיה (מז. שהביא
דרבנן  דימוע אתי בגמ' שם דקאמר מהא
ברוב  בטלה דתרומה דרבנן, חלה ומפקע
דלעולם  התוס' ודחו מדרבנן, ודימוע מה"ת
והכל  התורה, מן ק"א עד בטלה לא תרומה
שאינה  התרומה תערובת מטעם לזרים נאסר
כתרומה  נחשבו החולין שגם מה אבל ניכרת,
אינו  זה תרומה, הכל כאילו החלה מן ליפטר

מדרבנן. אלא

התוס',ודברי שיטת ע"פ  מתפרשים רש"י
עד  מדאורייתא בטלה אינה דתרומה
כתרומה  נחשבת אינה התערובת אבל ק"א,
יום  טבול כשנגע החמירו ולא מדרבנן, אלא

מקום  רק אלא הכל את לפסול במקצתה
בלבד. י מגעו

מגעו)בתוס'ועייןב] מקום כמה (ד"ה שהקשו
הריב"א  בשם פירש"י על קושיות
דס"ל  לטעמיה אזיל שהריב"א [וכנראה

נדה בתוס' כמבואר מדרבנן ,(שם)דדימוע
וס"ל  במעורבין דמיירי לפרש א"א ולכן

מדאורייתא]: דדימוע יא לרבב"ח

קתני חדא, ולא במקצתן" "נגע מדקתני
והשמן  שהשום משמע "במקצת",

היו דאם מעורבין בתוך אינם מעורבים
השום  במקצת דנגע לומר שייך לא המקפה

הקדירה. במקצת שנגע אלא והשמן,

בזמן ועוד, אימתי דמתני', בסיפא דתני
היה  אם אבל בקערה גוש שהן
משום  מגעו מקום פסיל ואי טהור, מפוזר
להיות  לו יש מפוזר הוי כי אדרבה מדומע

יותר. מדומע

ותו ועוד מגעו מקום פסיל אמאי הקשה,
על  תרומה כולה כמו דחשיב כיון לא,
אפי' יפסל לא או הכל יפסל דימוע, ידי
פלוגתא  הא איתא דבהדיא מגעו, מקום

יום טבול מ"ד)במסכת מדומעת,(פ"ג בעיסה
שמכשיר  ומי לגמרי, פוסלה שפוסלה ומי

לגמרי. מכשיר

ב"מי. הש"ס בגליון מנחות(נג.)ועיין רש"י מלשון מדמע)שדייק ד"ה דימוע (עז: דס"ל
בספרי ועיין קרח)דאורייתא. מכאן (פ' מקדשו הוא הרי לתוכו נפל שאם ממנו", מקדשו "את ,

ומאה. מאחד עולה תרומה אמרו
ב"מיא. התוס' ומאה)וכ"ד באחד ועולה ד"ה אסמכתא (נג. אלא מדאורייתא לאו דדימוע

הוא. בעלמא
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ר"ת לכן כפירוש לר"י דנראה התוס' כתבו
וכדגרס  בעין , ושמן בשום מיירי דמתני'
והא  פסל אמאי מגעו "מקום הספרים, בכל
אלא  מק"ט דלא והואיל כביצה", הוי לא
מקפה. אגב דבטלי למימר לן אית מדרבנן

נזיר בתוס' ישרה (שם)ועיין לא רש"י דבעיני
מקומות  בכמה דס"ל משום הזאת הגירסא
שהוא, בכל אפי' מדאורייתא מק"ט דאוכל

לעיל רש"י בכביצה)ועיין ד"ה לג: .(פסחים

הר"שוביישוב כתב רש"י, יום שיטת (טבול

מ"ב) מעורב פ"ב שהכל דאע"פ
לשון  שהיא מקצתן למיתני שייך שפיר יחד
מקפה  מינין, ג' בתערובת שיש לפי רבים,
בעין  כשהן דמיירי לדקדק ואין ושמן. שום
בקערה, גוש שהוא בזמן  סיפא מדקתני
וכדס"ל  קאי דמתני' ארישא לאו דהתם
שהם  תרומה של ושמן בשום דאפי' לתוס',
לא  במפוזר חולין של מקפה ורוב מועטים
דקתני, קאי דמתני' אסיפא אלא כלל. נפסל
המרובה  אחר הולכין מרובה השום היה אם
אימתי  ר"י קאמר ועלה פסול, והכל כלו'
במפוזר  אבל בקערה גוש שהוא בזמן
מקום  אלא פסל ולא חיבור אינם במדוכה

בלבד. יב מגעו

גוש,והר"ש "שהוא" בזמן מדקתני כן דייק
משמע  דהוי גוש, "שהם" בזמן ולא
ולא  מרובה, השום היה אם הסיפא, על דקאי
והשמן  והשום חולין של המקפה הרישא, על

תרומה. של

לקמןומה דתנן מהא התוס' (פ"ג שהקשו

שנתחמצה מ"ד) או שנדמעת עיסה ,
ור' יום, בטבול נפסלת אינה תרומה של בשאור
בין  מחלקין אין אלמא פוסלין, ור"ש יוסי
בכל  פסיל דפסיל דמאן לשאר, מגעו מקום
דיש  הר"ש כתב בכל, מטהר דמטהר ומאן

מינין. לשני א' מין בין לחלק

התוספתאוהביא מן דקתני,(פ"ב)סיוע
לפני  אמרתי יוסי בר' מנחם א"ר
חולין  של וחמיטה במקפה  מודה אתה אי אבא,
נגע  שאם גביהן על צף תרומה של ושמן ושום
מגעו  מקום אלא פסל לא במקצתן יום טבול
מינין. שני וזה אחד מין זה לי אמר בלבד,

במתני' דלקמן התוספתא, מ"ג)ופירוש (פ"ב

של  והשמן חולין של והחמיטה המקפה תנן,
לא  בשמן יום טבול ונגע גביהן על צף תרומה
אר' מנחם ר' הקשה ומכאן השמן, אלא פסל
שנתחמצה  או שנדמעת מעיסה מ"ש יוסי
היא  שנדמעת עיסה וא"ל הכל, דנפסל דס"ל
אלמא  מינים, ב' הם ושמן ושום מקפה א', מין
הר"ש  כמש"כ מינים, מב' טפי חמיר א' מין

התוס'. קושית לתרץ

שהקשה ובאמת ר"ת שיטת על יקשה מכאן
בין  לחלק אין דבתערובת רש"י על
בתוספתא  הרי המקפה, לשאר מגעו מקום

מינים. לב' א' מין בין לחלק דיש מפורש

מב"מ ואפשר בין חילק לא דר"י דס"ל
לניכר, תערובת בין אלא למבשא"מ,

ורע"ב.יב. רא"ש ברמב"ם עיין המשנה, מפרשי רוב פירשו וכן
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ושמן  ושום חולין של וחמיטה דמקפה דמתני'
אלא  פסל לא ולכן בניכר מיירי תרומה של
שנדמעת  דעיסה מתני' אבל בלבד, מגעו מקום
למאן  ולכן בתערובת מיירי שנתחמצה או
זה  ר"י דקאמר והא כולה. את פסיל דפסיל
מעורב  כולו דזה ר"ל מינין, שני וזה אחד מין
ונראה  מעורב אינו זה ואילו אחד, כמין ונראה

צ"ע. ואכתי מינים, כב'

מיירי והר"ש דמתני' רש"י כשיטת דקדק
במתני' מדקתני בעין, בשאינו

צף  והשמן והשום ואילו דבסמוך, גביהן, על
בדליתנהו  דידן דמתני' מכלל קתני, לא הכא
מקום  אלא פסל לא תני הכא ועוד, מיירי. בעין
קיבץ  ואם שמן, אלא  פסל לא קתני והתם מגעו
משום  ע"כ אלא מ"ש, פסל השמן שהלך כ"מ
ניכר  מקומו ואין בעין לשמן ליתיה דהכא

במקפה. מעורב שכולו

יו"טאבל בתוס' דלפירוש (שם)עיין שכתב
הר"ש, שדקדק מה תידק לא הרמב"ם
בשמן  השום לדוך העם שדרך פירש שהרמב"ם
בעין, השום אמנם וא"כ התבשיל, בו וייטב
יחד, ומעורבים נדוכים והשום שהשמן אלא
שאינם  ושמן בשום מיירי דבסמוך מתני' אבל
לפי' ראיה קצת הביא יו"ט והתוס' נדוכים.
השום  היה "אם בסיפא מדקתני הרמב"ם

השמן. נמי קתני ולא מרובה"

ושמן הנהג] בשום מיירי מתני' ר"ת לשיטת
נזיר בתוס' ועיין אמר)בעין. ד"ה (לו.

של  במקפה מעורבין, דאינן דאע"ג שכתבו
יום  טבול נגע אם חולין של ושמן ושום תרומה
הוו  ושמן דשום משום כולם, את פסל במקצתן

אמרינן  בעלמא אוכלין דבידות לטומאה, כידות
טומאה. את מביאות שהן

מיירי והמהרש"א דלא התוס' בדעת כתב
אלא  ממש בעין ושמן בשום
לשון  [ועיין המקפה על במפוזר ניכרין שהן

נזיר שהשום (שם)התוס' דאיירי ר"ת פי' לכך ,
בעין  דאי וניכרין], המקפה על מפוזרין והשמן
כמש"כ  המצל"א, לומר שייך הוה לא ממש

לעיל. התוס'

אמאי ור"ת מגעו "מקום הגמ', בקושית גרס
ופירשו  כביצה", הוי לא והא פסל
אלא  מק"ט דלא דהואיל בפסחים התוס'
מקפה. אגב דבטלי למימר לן אית מדרבנן,

וזר וצ"ב הואיל רבב"ח תירץ מאי לפי"ז
נזיר  בתוס' ועיין בכזית. עליה לוקה
עליו  לוקה דזר הואיל ומשני וז"ל, שכתבו
שום  תרומת דהא לוקה נקט ול"ד בכזית

ע  לוקה וזר הואיל ה"ק אלא בכזית מדרבנן, ליו
הוא  דין דאורייתא, תרומה היתה אילו

עכ"ל. מקפה, אגב יתבטל ולא להחשיבה

לישנא ויש טפי ניחא ר"ת דלשיטת להעיר,
בכזית", עליה לוקה וזר "הואיל דרבב"ח
התבלין  יתבטל שלא גורם גופא הא דלדידיה
עיקר  רש"י לשיטת אולם המקפה. אגב
מדאורייתא  דדימוע דס"ל משום התירוץ
עליה  לוקה זר וממילא ברובא, בטיל לא ולפיכך
משום  ולמסקנה המצל"א משום לס"ד בכזית,
הספר. מן חסר העיקר והרי בכא"פ, כזית

אגב וצריך רבב"ח רש"י דלשיטת לומר
לוקה  דזר לאשמעינן אתא אורחיה
דאורייתא  דדימוע מיניה ושמעינן בכזית, עליה
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לדחוק  הוצרך ורש"י ברובא. התבלין בטל ולא
שהו  בכל מק"ט דאוכלין דס"ל משום בזה
גירסת  ז"ל בעיניו ישרה לא ולכן מדאורייתא,

בנזיר. התוס' כמש"כ ר"ת,

באופן והנהד] ר"ת גירסת פירשו נזיר בתוס'
הוי  לא והא דדייק והא וז"ל, אחר
מטמאין  דמשקין דייק אשמן דלאו צ"ל כביצה
ומאי  וא"ת פריך. אשום אלא מרביעית בפחות
מקבלין  שאין הוא אחת ושמן שום והרי פריך
פסלי  מ"מ מדאורייתא מכביצה פחות טומאה
מדאורייתא  טומאה מקבלין דאין ואע"ג שפיר,
דפסיל  הא פריך ומאי מטמאי, מדרבנן מ"מ
משמע  דפסל דלישנא וי"ל מדרבנן, ר"ל

עכ"ל. וכו', מדאורייתא

בנזיר ונמצא והתוס' בפסחים התוס' דנחלקו
ר"ת, לגירסת הגמ' קושית בפירוש
דכיון  פריך הגמ' בפסחים התוס' שלדעת
הו"ל  מדרבנן אלא אינה מכביצה פחות דטומאה
בנזיר  התוס' לדעת ואילו מקפה, אגב ליבטל
מדאורייתא. משמע דפסל דלישנא פריך הגמ'

לפרש ותימה, בנזיר התוס' כתבו דבסמוך
לוקה  וזר דהואיל רבב"ח, תירוץ
דין  דאורייתא, תרומה היתה אילו בכזית עליה
ואינו  מקפה. אגב יתבטל ולא להחשיבה הוא
לשיטת  מקפה אגב ביטול שייטא מאי מובן
דלישנא  הגמ' קושית שפירשו בנזיר התוס'
תירץ  מאי וצ"ע מדאורייתא, משמע דפסל
ליכא  דאכתי בכזית, עליה לוקה וזר הואיל
מדאורייתא. מק"ט ואינו תרומה של כביצה

לה וכמו יש התוס'כן שכתבו מה על קשות
דהמצל"א)בנזיר משום וא"ת (ד"ה וז"ל,

היה  אם בכזית עליו לוקה וזר הואיל ולימא
דאין  ר"י ואומר כזית, משם וצובר מלקט
לן  לית טעמא הך ומשום בכך אכילתו דרך
וכ"כ  עכ"ל, מקפה, אגב יתבטל שלא למימר

בפסחים דהמצל"א)התוס' משום לאו .(ד"ה
מקפה  אגב ביטול שמי' דכר מאן ותימה

בנזיר. התוס' לשיטת

לשיטת ועוד אלא אינה קושיתם דכל תימה,
ולא  דהואיל שפירשו בפסחים התוס'
מקפה, אגב ליבטל הו"ל מדרבנן אלא מק"ט
דרבב"ח  דטעמא דאביי לס"ד הקשו זה ועל
לימא  המצל"א, משום בכזית עליה לוקה דזר
או  השום מן מלקט היה ואם דהואיל משום
להו  אית ולכן עליו ילקה כזית השמן מן
ותירצו  מקפה, אגב יתבטלו  שלא חשיבות
מועיל  זה אין בכך , אכילה דרך שאין דכיון
לשיטת  אבל מקפה. אגב יתבטל שלא להחשיבם
דלישנא  הגמ' בקושית שפירש בנזיר התוס'
יועיל  מה מובן אינו מדאורייתא, משמע דפסל
כזית  השמן מן או השום מן ללקט שיכול זה
לקבל  ביצה שיעור כאן אין אכתי עליו, וילקה

מדאורייתא. טומאה

דברי ולולי שכל אומר הייתי דמסתפינא
פירושם  לפי באמת הם התוס'
אגב  ליבטל דהו"ל להגמ' שהוקשה בפסחים

בתוס' חסרון שום כאן ויש אמר)מקפה, (ד"ה

דהוקשה  התוס' לפירוש אבל זה. תירוץ ונשמט
הא  דאורייתא, משמע דפסל דלישנא להגמ'
בכזית, עליה לוקה וזר הואיל רבב"ח דמשני
דהמצל"א  דכמו הוא דאביי הס"ד לפי פירושו
שיעור  לענין נמי מצטרף מלקות, לענין

בכביצה. טומאה
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אכילה וזה איסורי לענין דהתינח חידוש,
לשיעור  להשלים לאיסור מצטרף ההיתר
טומאה  קבלת לענין אבל לעיל, וכמש"נ אכילה
צירוף  ע"י בכביצה דסגי לומר שייך לא לכאורה
בדבר  שיעור הוא כביצה דשיעור היתר,
לקבל  חשיב לא דבלא"ה עצמו המק"ט
אמאי  להבין יש גופא טעמא ומהאי טומאה.

בנזיר. התוס' מפירוש בפסחים התוס' יג ניידי

לקמןובאמת נזיר בתוס' ד"ה מפורש (לו:

לא) ליה בתירוץ אמר כן שפירשו
לאו  דרבב"ח דטעמא דחי הגמ' דהנה הגמ',
כזית  דאיכא משום אלא המצל"א משום
לגירסת  ניחא דהא התוס', והקשו בכא"פ.
דחזינן  כיון משני דהשתא וליבטיל, דגרס רש"י
לענין  בטיל לא אלמא האיסור על דלוקה
אבל  טומאה. גבי בטיל דלא וה"ה איסורא
מן  כביצה הויא לא והא דפריך ר"ת לגירסת
השתא  משני מאי יפסלנה, ואיך התרומה
בכא"פ, לחודיה האיסור על לוקה וזר הואיל
היאך  והיתר לתרומה, פוסל היכי מ"מ
מלקות  לענין והא מגע, לענין לאיסור מצטרף

המצל"א. אין

האיך והנה "וההיתר התוס', ממש"כ
כיון  מגע לענין לאיסור מצטרף
דס"ל  מבואר המצל"א", אין מלקות דלענין
משום  דרבב"ח דטעמא דאביי דלס"ד

עצמם  התוס' כמש"כ הפירוש אין המצל"א,
דלא  גורם המצל"א ע"י מלקות דחומר לעיל
נשלם  המצל"א דע"י אלא מקפה, אגב יתבטל
דאורייתא. מגע טומאת לקבל כביצה שיעור
דרבב"ח  דטעמא הגמ' דלמסקנת הקשו ולכן
קושיא  הדרא בכא"פ, כזית דאיכא משום
ליכא  דאכתי כיון לתרומה פוסל היכי לדוכתא

כביצה. שיעור

לכאורה ומה נראה בנזיר התוס' שתירצו
ניחא  דלפר"ת וי"ל וז"ל, כמחודש
ללקות  המצל"א מהני מלקות דלענין דה"ק
מתוך  האיסור מלקט היה אם שהרי עליו,
שאין  עליו לוקה היה לא ואוכלו המקפה
מהני  אלמא כדפירשנו, בכך אכילה דרך
לאיסור  לצרפו המקפה עם שאוכלו ההיתר
לאיסור  להצטרף ההיתר יועיל ה"נ מלקות,
כביצה, מגעו במקום שאין אע"פ לאפסולי,

עכ"ל. גמגום,

סיימו וסברתם עצמם והתוס' טובא, צ"ב
היה  דאם מש"כ וגם גמגום, שזה
דרך  שאין כיון לוקה אינו האיסור מלקט
כזית  אכל סוכ"ס שהרי תמוה, בכך אכילה
אין  ומלקט דהואיל לומר קשה ומסברא איסור
עליו. לוקה שאינו עד אכילה  דרך נחשב זה

בנזיר וכל לשיטתם רק הם הללו התוס' דברי
אבל  דפסל, לישנא לגמ' דהוקשה

וכמש"כ יג. איסור, איתעביד גופא דהיתר הוא המצל"א דגדר בנזיר להתוס' דס"ל ואפשר
והתוס' בנזיר התוס' פליגי גופא ובזה לעיל. הערה עיין התוס', בשיטת והקוב"ש הגרי"ז

היתר  דאיתעביד ולא צירוף דין רק הוא המצל"א גדר בפסחים התוס' שלדעת בפסחים,
התוס' לדעת אבל טומאה, לקבל כביצה שיעור לענין  המצל"א כלל שייך לא ולכן לאיסור,

כביצה. שיעור להשלים מהני טומאה קבלת לענין גם וא"כ איסור איתעביד ההיתר בנזיר
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אגב  דליבטל לגמ' דהוקשה בפסחים לשיטתם
ע"י  מלקות דחומרת מידי, קשיא לא מקפה,

מקפ  אגב יתבטל שלא גורמת בכא"פ ה,כזית
הך  כלל הזכירו לא בפסחים התוס' ולכן
כזית  דבמלקט לחדש הכריחו לא וגם קושיא,
חומרא  הוי דלא רק לוקה, אינו המקפה מתוך
כיון  המקפה אגב יתבטל שלא שיגרום כ"כ

אכילה. דרך זה דאין

b

דאביי  בפלוגתא רש"י שיטת

דימי  ורב

בכדי בגמ',א] כזית דאיכא כזית מאי לא
בכא"פ  וכזית פרס, אכילת
אמאי  הכי אי אין, א"ל היא, דאורייתא
כו' הבבלי בכותח דר"א עליה רבנן פליגי

הסוגיא. סוף עד

ליה והנה לית בס"ד דאביי בגמ' מבואר
דברי  ועיין דאורייתא, בכא"פ כזית

דאורייתא)רש"י בכא"פ וכזית בתמי',(ד"ה וז"ל,
שהיית  כשיעור מצטרף כזית רבנן דאמרו הא
למשה  הלכה דאורייתא הוי מי פרס, אכילת
לוקה, אמרת דקא שיעורין כשאר מסיני
מהיתר, בר מאיסור כזית דאכיל ומתרצת
דאביי  ז"ל, מלשונו משמע ולכאורה עכ"ל.
בכא"פ  מצטרף דכזית דינא ליה לית בס"ד

עיקר. כל

בכריתותוקשה, היא מפורשת (יב:)דמשנה

בכא"פ  לכזית מצטרפים דאוכלים
נזיר בתוס' ועיין דאורייתא. ד"ה לחיובי (לו:

היא) דאורייתא בכא"פ בין וכזית לחלק שכתבו

יתבארו  ז"ל ודבריהם לתערובת, בעין איסור
מידי, פירש ולא סתם רש"י אבל בס"ד, בסמוך
בכא"פ  כזית ליה לית דאביי דמפרש ומשמע

דכריתות. ממתני' ויקשה כלל,

וזר ועוד "הואיל רבב"ח של דבתירוצו יל"ע,
פירש"י בכזית", עליה ואמר לוקה (ד"ה

עליו רבב"ח) לוקה וזר מדאורייתא דדימוע
ומבואר  עלה. תרומה שם דיש משום בכזית
דלא  המצל"א, משום לאו הגמ' תירוץ דעיקר
התבלין  ביטול למנוע דהמצל"א דינא מהני

ד  משום אלא לא ברובא, מדאורייתא דימוע
לוקה  זר עלה תרומה דשם כיון וממילא בטלי,

המצל"א. משום בכזית עליה

למאי ומרהיטת דגם משמע רש"י לשון
דרבב"ח  דטעמא דמסקינן
לטעמא  בעינן אכתי בכא"פ, כזית משום
דליבטל  יקשה דאל"כ דאורייתא, דדימוע
דכזית  דדינא ברש"י משמע ולא ברובא,
בצירוף  הוא דין רק הביטול, את מונע בכא"פ
כא"פ  בשיעור שאוכל מה כל להיחשב אכילות

אחת. לאכילה

התבלין ומבואר ביטול את דלמנוע א"כ,
דדימוע  לדינא בעינן ברובא
להמצל"א  כלל להגיע א"א  ובלא"ה דאורייתא,
להצטרף  לא איסור כאן דאין בכא"פ, לכזית או

לעצמו. להצטרף ולא להיתר

דמסיק וקשה, אמאי אביי פריך האיך דא"כ
כזית  משום דרבב"ח דטעמא דימי רב
דר"א  עליה רבנן פליגי אמאי הכי אי בכא"פ,
ברוב  בטל דחמץ נימא לא אמאי הבבלי, בכותח

לעצמו. להצטרף כזית כאן ואין
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"אלא וכן דימי, רב ליה דמשני אהא יקשה
החמץ  בטל הלא דהמצל"א", משום מאי
להיתר. להצטרף איסור מידי וליכא ברובא
דב' מהא לקמן אביי פריך דקא אמאי [אבל
דליבטל  להקשות אין קופות וב' מדוכות
למימר  איכא שפיר דבהא ברובא, תרומה

בטיל.] לא ולהכי דאורייתא דימוע

מאי ועוד "אלא דימי רב דמשני אהא קשה
בתוס' דעיין המצל"א", אלא משום (ד"ה

וכו') היתר גרס מאי דאי ליה, גרס דלא שכתבו
כיון  לאקשויי דאביי ס"ד מאי א"כ ליה
דלאביי  התוס' כתבו ולכן קשה. נמי דלדידיה
קרא  ומוקמי המצל"א להו לית דרבנן א"ש,
ליה  אית ר"ע ודוקא לטכע"ק, דמשרת
כתבו  ועוד מנזיר. דגמר התורה בכל המצל"א

נזיר "בשלמא (לז:)דבגמ' קופות ב' גבי גרסינן
ומבואר  חולין", דנפישי המצל"א אמינא לדידי
מן  יותר האיסור מן כשיש רק המצל"א דלאביי
וב' דבכותח וא"ש שווה, ששניהם או ההיתר
כיון  המצל"א משום ליכא מדוכות וב' קופות

היתר. דנפישי

לקמןאבל וכן ליה, גרס אכן היכי רש"י (ד"ה

דבגמ'בהאאמרינן) כתב מדוכות דב'
אמר  היכי המצל"א מאי "ואלא גרסינן נזיר
אפשר  נמי דידן דבגמ' ומשמע אומר", שאני
מאי  דא"כ התוס' קושית ויקשה ליה, למיגרס
קשה. נמי דלדידיה כיון לאקשויי דאביי ס"ד

רש"יועוד שכתב מה על לבאר (שם)קשה
וז"ל, מדוכות דב' מהא אביי קושית
בעון  לקולא ותלינן אומר, שאני אמרינן היכי
וכי  נפל, חולין לתוך תרומה ודילמא מיתה,
ש"מ  אלא בכא"פ, תרומה כזית איכא לה אכיל

בכא"פ  כזית משום מיחייב לא נפל ודאי נמי אי
לקולא, תלינן לן מספקא וכי מדרבנן אלא
אין  בכא"פ כזית דליכא דהיכא ומבואר עכ"ל.
דלא  דכיון וקשה מדרבנן, איסור אלא כאן
דבלא"ה  כן, לומר צריך [וע"כ התרומה בטלה
שנתבאר], כמו בכא"פ, דכזית דינא מהני לא

התורה. מן אסור שיעור חצי מדין יאסר

מה והנלע"דב] חדא בס"ד, זה בכל
אביי  ס"ד האיך שהקשנו
משנה  הלא דאורייתא, לאו בכא"פ דכזית
מצטרפין  דאוכלין בכריתות היא מפורשת
ולפום  דאורייתא, לחיובי כא"פ בשיעור
ליה  לית דאביי משמע דרש"י לישנא ריהטא
עיקר. כל מדאורייתא בכא"פ דכזית דינא
דאביי  לפרש רש"י כוונת אין דבאמת נראה
כוונה  אלא כלל, בכא"פ כזית ליה לית בס"ד

עמו. אחרת

שכתב,דהנה הנ"ל רש"י בדברי יל"ע קצת
למשה  הלכה מדאורייתא הוי "מי
לוקה", אמרת דקא שיעורין כשאר מסיני
אבל  הלמ"מ, הוי לא דאביי דלס"ד דמבואר
מנ"ל  וצ"ב הלמ"מ, הוי אכן דלמסקנה משמע

הוא. סברא דילמא זה, דבר לרש"י

פליגי)נזירובתוס' אמאי הכי אי מבואר (ד"ה
שהרי  מסברא, נלמד באמת שהוא
בכל  המצל"א דס"ל דלאביי כתבו התוס'
דר"א  עליה רבנן פליגי אמאי ניחא התורה
לית  וא"כ "כל" דרשי לא דרבנן הבבלי, בכותח
לוקה  דזר דטעמא נימא אי אבל המצל"א, להו
אשכחן  לא בהא סברא, משום בכזית עליה
עליה  רבנן פליגי אמאי וא"כ תנאי, דפליגי
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לתוס' דס"ל ומבואר הבבלי, בכותח דר"א
הלמ"מ. ולא סברא הוא בכא"פ כזית שדין

דהנה וי"ל הסוגיא, מגוף כן הוכיח דרש"י
התוס' כמש"כ לחלק אנו צריכין ע"כ
דאורייתא, לאו בכא"פ דכזית דאביי דלס"ד
בעין. ואינו מעורב כשהאיסור  רק היינו
בשאוכל  דרק פשוטה, נראית לחלק והסברא
בשיעור  בינתיים דשוהה אלא בעין איסור
אכילה  למעשה נחשב דהכל אמרינן כא"פ
לכזית  ופורתא פורתא כל ומצטרף אחד,
מעורב  איסור כשאכל אבל  כא"פ. בשיעור
בינתיים. מפסיק היתר דאכילת ס"ד בהיתר,
ואינו  מעורב באיסור דגם הגמ' למסקנת וצ"ב
מהיכן  בכא"פ כזית דצירוף דינא שייך בעין
בעין  באיסור רק באמת דילמא זה, דבר נודע
דכריתות  מתני' כההיא בכא"פ, צירוף שייך

בעין. בחלב דמיירי

דינא ונראה דאביי דלס"ד רש"י כתב דלזה
מדאורייתא  לאו בכא"פ דכזית
אביי  דלס"ד לאו ז"ל דבריו ופירוש הלמ"מ,
אינו, ודאי דזה עיקר, כל בכא"פ כזית ליה לית
אלא  הלמ"מ לאו דהמצל"א סבר דאביי אלא
ניתן  שפיר וא"כ הרגילה, אכילה בדרך סברא
פורתא  כל מצטרפין בעין באיסור דרק לחלק
באיסור  אבל אכילה, מעשה לחד דאיסורא
אמנם  בינתיים. מפסקת ההיתר אכילת מעורב
הלמ"מ  הוי אכן בכא"פ דכזית הגמ' למסקנת
גמירי  אתערובת גם בעלמא, סברא ולא
לאיסור  בעין איסור בין לחלק ואין הלכתא,

בעין. שאינו

בס"ד ונמצא ס "ל אביי דרש"י אליבא דגם
הוא, דאורייתא ודאי בכא"פ דכזית

וכל  מעורב, באיסור הצטרפות שייך דלא רק
מדאורייתא  הוי "מי במש"כ  רש"י כוונת
לפרש  הוא שיעורין" כשאר מסיני למשה הלכה
מדאורייתא  לאו בכא"פ דכזית ס"ל דאביי לן,
ניתן  שפיר ולכן בעלמא, סברא אלא הלמ"מ
רב  אבל בעין, לשאינו בעין איסור בין לחלק
נאמרה  ודאי וא"כ הוא דהלמ"מ ס"ל דימי

אתערובת. גם הלכתא

אליבא עודג] הסוגיא מן דמוכח הקשנו,
וגם  דהמצל"א דינא דגם לרש"י
ביטול  למנוע מהני לא בכא"פ דכזית דינא
הביטול  את למנוע צריך וע"כ ברוב, האיסור
או  להמצל"א להגיע א"א ובלא"ה אחר, מטעם
להצטרף  לא איסור כאן דאין בכא"פ, לכזית

קש  וא"כ עצמו. עם להצטרף ולא מאי להיתר ה
רבנן  פליגי אמאי הכי אי דימי, ארב אביי פריך
ליה  אהדר מאי וכן הבבלי, בכותח דר"א עליה
נימא  דהמצל"א, משום מאי אלא דימי רב

ברובא. החמץ דבטל

פ'ונראה ריש ברש"י דעיין בהקדם, לבאר
עוברין על (מב.)אלו דעוברין שפירש

והקשו  ימצא. ובל יראה בל משום חמץ תערובת
בפסח)התוס' עוברין ואלו לר"ת,(ד"ה נראה דלא

לא  מחמצת מ"כל מרבינן הנך דכל דמשמע
לאו  אי מיחייב הוה לא באכילה ואפי' תאכלו",
ולכן  וב"י, ב"י תיתי ומהיכי קרא, דרבייא
דלאו  השולחן מעל היינו דעוברין ר"ת פירש

ליכא. ב"י אבל נינהו, מיכל בני

עוברין)בר"ןועיין אלו ד"ה הרי"ף בדפי (יג.

גמור  דגן חמץ דהוו דהנך לתרץ שכתב
נתבטל  שלא דכיון למימר איכא תערובת ע"י
עליהן  עובר שיהא בהו למימר לן אית ממילא
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אלא  בגמ' איצטריך לא דקרא וב"י, בב"י
מצטרף  בהן היתר שיהא בכזית עליהן ללקות

לעיל הר"ן כתב ועד"ז הרי לאיסור. ד"ה (שם

וכו') באזהרה כרבנן אלו דקיי"ל למאי דאף ,
גמור  דגן חמץ על ואמרי דר"א עליה דפליגי
דגן  חמץ כל כלום, בלא עירובו ועל כרת ענוש
איסורא  איכא נתבטל שלא תערובת ע"י גמור

התורה. מן שיעור דחצי דאורייתא 

דגן ומבואר דחמץ להר"ן ליה פשיטא דהא
נתבטל, לא תערובות ע"י גמור
טעמו  מצד שהוא ונראה דמילתא, טעמא וצ"ב
רש"י  כדעת הר"ן שיטת דהרי וממשו,
טעמו  אבל דאורייתא, לאו דטכע"ק ודעימיה
דר' כמימרא בכא"פ בכזית עליו לוקין וממשו

בע"ז דגם (סז.)יוחנן להר"ן ס"ל ולפיכך ,
עליה  דפליגי דלרבנן נהי בכא"פ, כזית בדליכא
ריבוי  דרשי דלא לאו, איסור ליכא דר"א
דאורייתא  איסורא אבל להמצל"א, ד"כל"
דהוי  מאי דכל שיעור, חצי מדין איכא מיהא
ברוב. נתבטל שלא הוא דינא וממשו טעמו
דרק  שכתב חלה בהל' כהרמב"ן דלא [וזהו
שיתבאר  כמו בטל, אינו בכא"פ כזית בדאיכא
מן  עיסה דעושה בסוגיא בס"ד באורך לקמן
כתב  נמי טעמא ומהאי האורז.] ומן החיטין

תערובת  על שעוברין רש"י שיטת ליישב הר"ן
טעמו  דאיכא דכיון וב"י, ב"י משום חמץ
וב"י, בב"י עליהן דעובר ידעינן ממילא וממשו
בכזית  עליהן ללקות אלא איצטריך לא וקרא

המצל"א. מדין

ס"ד והשתא דאי אביי מקשה האיך מובן
פליגי  אמאי דאורייתא בכא"פ כזית
דגן  חמץ דהרי הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן
ואינו  וממשו טעמו הו"ל תערובת ע"י גמור
לוקין  שפיר בכא"פ כזית דאיכא והיכא בטל,
דימי  רב ליה מהדר האיך מובן כן וכמו עליה.
עליה  רבנן פליגי אמאי יקשה לדידך דגם
שפיר  בטל אינו וממשו וטעמו דהואיל דר"א,

המצל"א. למימר איכא

דדימוע אלא לטעמא בעינן למה לפי"ז דצ"ב
של  דמקפה מתני' לתרץ דאורייתא
משום  תיפו"ל תרומה, של ושמן ושום חולין
בשום  דמיירי צ"ל ולכאורה וממשו. טעמו
בגוש  שנבלל לח שהוא כיון והשמן שנימוח,
תרוייהו  והו"ל ממשו, ולא כטעמו נמי חשיב
שנימוח  חלב או לקדירה שנפל דחלב דומיא

בע"ז רש"י ממשו)וכלשון ולא טעמו ד"ה ,(סז:
מדינה  מיני ד' הני בכל המעורב חומץ אבל

מיקרי. יד ממשו

בנחל"דיד. בזה שהאריך מה כעיקר)ועיין טעם שיטת דוד, דברי בפר"ח(קונטרס עיין והנה (או"ח .

תמ"ב) רק סי' דהוי נימוח חלב היינו ממשו ולא דטעמו בע"ז דמפרש רש"י לשיטת שהקשה
רבנן  פליגי אמאי ד"ת בכא"פ כזית אי בסוגיין הגמ' פריך מאי קיים, ממשו דאין כיון  טעם

ל"ל  דר"א דרבנן שמעתין בסוף רש"י מדכתב נימוח, רק קיים, ממש אין בכותח הא אדר"א,
איסור  ביה שייך ולא קיים, ממשו אין א"כ דטכע"ק, בכללא לה דתלי וכיון דאורייתא, טכע"ק

בכא"פ. כזית
ס"ל  רש"י דהנה מידי, קשיא לא  הפר"ח דקושית שדחה קמ"ז) סי' (תנינא רעק"א בשו"ת ועיין

הפרורים  דבכותח י"ל שפיר וא"כ ממנו, כזית כשאוכל ולוקין לאיסור ההיתר גם מהפך דטכע"ק
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מאי ומהד] רש"י, גירסת על התוס' שהקשו
פליגי  אמאי לאקשויי דאביי ס"ד
דלדידיה  כיון הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן
כבר  דהנה בהקדם, לתרץ נראה קשה. נמי
להא  הגמ' תירוץ עיקר דלפירש"י לעיל נתבאר
דדימוע  הוא רובא" אגב "וליבטל דמקשינן
רבב"ח  אשמעינן אורחיה ואגב מדאורייתא,
בכזית, עליה לוקה זר עלה תרומה ושם דהואיל
רב  ולמסקנת המצל"א, משום דאביי לס"ד
דאביי  איפה ונמצא בכא"פ. כזית משום דימי
בכל  דהמצל"א מוכיח דמתני' מגופא לאו
דימוע  משום מתפרשת דמתני' התורה,
דקאמר  דרבב"ח ממימרא אלא מדאורייתא,

כן. מוכיח בכזית עליה לוקה וזר הואיל

דס"ל וצ"ב יוחנן אר' אביי פריך האיך א"כ
וכי  המצל"א, אין שבתורה איסורין דכל

ר  קא אגברא דאשכחן גברא לומר, ונראה מית.
יוחנן  ר' של תלמידו דרבב"ח רבא בדוכתא

נזיר ובגמ' אמר (לו.)היה, גרסינן באמת

אביי  כוונת וא"כ יוחנן. ר' אמר רבב"ח
הגמ' לגירסת יוחנן, אדר' יוחנן דר' להקשות
פריך  אביי רבב"ח, אמר דקתני בפסחים
מסתבר  דלא יוחנן, דר' מדרשו בבית סתירה
בנזיר  הגמ' ולגירסת עליה, פליג דתלמידו

גופיה. יוחנן ר' בדברי סתירה פריך טו אביי

ליה ולפי"ז לית גופיה דאביי עוד, לומר יכלנו
כזית  וגם התורה בכל המצל"א גם
מתני' ניחא ולדידיה בתערובת, בכא"פ
ודימוע  דהואיל דהמצל"א דינא בלאו דמקפה
מאי  ניחא וגם ברובא, תבלין בטל לא דאורייתא
דמשום  הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן דפליגי
וכל  ליכא. בכא"פ כזית ומשום ליכא המצל"א
יוחנן  ר' סתירת להקשות רק היא אביי כוונת
דכל  משמי' אבהו ר' קאמר האיך יוחנן, אדר'
מאיסורי  חוץ המצל"א אין שבתורה איסורין
לגירסת  הרי משרת, תורה אמרה שהרי נזיר
לוקה  דזר אמר רבב"ח תלמידו בפסחים הגמ'
הגמ' ולגירסת בכזית, תרומה תערובת על

ס"ל  לא דרבנן רש"י ומ"ש בכא"פ, כזית באוכל דחייב מודו רבנן ומשו"ה נימוחו, ולא בעין

נותנים  פרורים דהא פת, נעשה גופא מהכותח ממילא דאורייתא, ס"ל דאי דאורייתא, טכע"ק
הכותח  מהפך בנימוח אף הטעם דמחמת תיפו"ל ניכרים שפרורים במה יגרע ולמה בהם, טעם

באוכל  אלא חייב ואינו להו, מהפך ולא טכע"ק ס"ל דלא וע"כ ממנו, כזית באוכל ולחייב לפת,
הגרעק"א. דברי ע"כ הפר"ח, קושית ולק"מ וממשו, טעמו והוי בעין והפרורים בכא"פ, כזית

סק"ד)ובחוו"ד ק"ב נבלע (סי' אם דוקא ממשו חשיב לא נימוח דחלב רש"י, שיטת ליישב כתב
בל  נתערב הוא הבבלי כותח ולכן ממשו, חשיב בלח נבלל אם אבל גוש, [שהחמץ בדבר ח

ממשו. חשיב חלב] עם נתערב

טעמו  מדין בכא"פ כזית על ולוקה בטל אינו הבבלי דכותח ז"ל, רבוותא הנך מכל והיוצא
משום  החוו"ד ולדעת נימוחו, ולא בעין בפירורים דמיירי משום  הגרעק"א לדעת וממשו,

ממשו, ולא טעמו הו"ל המקפה בתוך ושמן שנימוח דשום י"ל שפיר ולפי"ז בלח. בלח דמיירי
בגוש. בשנבלעו דמיירי משום החוו"ד ולדעת בעין, לאו דתרוייהו משום הגרעק'"א לדעת

בפנ"יטו. כעי"ז דימי)ועיין לרב אביי א"ל בגמ' .(ד"ה
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המצל"א  אלמא כן, אמר גופיה יוחנן ר' בנזיר
התורה. בכל

דימי ועוד רב ליה דמתרץ דלאחר לומר, יש
המצל"א  משום לאו דרבב"ח דטעמא
שכן  ממנו קיבל אביי בכא"פ, כזית משום אלא
מתורצת  דמעתה ומודה בדבריו, לפרש יש
עליו  מקשה רק יוחנן, אדר' יוחנן ר' סתירת
ואי  דאורייתא, בכא"פ כזית וכי אחרת, קושיא
עליה  רבנן פליגי אמאי מדאורייתא, הו"ל

הבבלי. בכותח דר"א

דאביי ולפי"ד ס"ד מאי התוס' קושית א"ש
קשה, נמי דלדידיה כיון לאקושיי
ודאי  ולדידיה המצל"א, ליה לית גופיה דאביי
בכותח  דר"א עליה רבנן פליגי אמאי ניחא
דרבב"ח  דטעמא מעיקרא דס"ל ולמאי הבבלי,
יכול  שהיה נמי הכי אין המצל"א, משום
דר"א, עליה רבנן פליגי אמאי עוד להקשות
סתירת  להקשות אלא אתא לא דמעיקרא אלא
רב  ליה דמתרץ ולמאי יוחנן. אדר' יוחנן ר'
בכא"פ, כזית משום דרבב"ח דטעמא דימי
בכא"פ  כזית וכי להקשות, אביי מוסיף
פליגי  אמאי דאורייתא, הוי ואי דאורייתא,

דר"א. עליה רבנן

משום ומה מאי אלא דימי רב ליה דמהדר
אית  גופיה דאביי משום לאו המצל"א,
לפרש  ס"ל דאכתי משום ולאו המצל"א, ליה
דמילתא  לרווחא אלא בהמצל"א, רבב"ח דברי
משום  דרבב"ח טעמא דאי ליה, קאמר
פליגי  אמאי עליו שיקשה נמי הכי אין המצל"א
דטעמיה  דס"ל למאי אבל דר"א, עליה רבנן
כותח  הנח לתרץ, יש שפיר בכא"פ, כזית משום

וכו'. בכא"פ כזית דליכא הבבלי

בהא ועל בנזיר הגמ' גירסת לפרש יש זה דרך
מאי  ואלא מדוכות, מב' אביי דפריך
דאין  וכו', אומר שאני אמר היכי המצל"א
מב' לאקשויי דאביי ס"ד האיך להקשות
י"ל  דה"נ קשה. נמי דלדידיה כיון מדוכות
ס"ל  לא דאיהו מידי, קשיא לא גופיה דלאביי
רבב"ח  בדברי לפרש ס"ל לא וגם המצל"א,
דימי  מרב קיבל אלא המצל"א, משום דטעמיה
פריך  קא ואפ"ה בכא"פ, כזית משום דטעמיה
דימי, רב ליה דמהדר והא מדוכות. דב' מהא
אומר, שאני אמר היכי המצל"א מאי ואלמא
דבריו  נפרש דאפי' קאמר, דמילתא לרווחא
מדוכות, דב' מהא יקשה המצל"א, משום

מדרבנן. תבלין תרומת הנח צ"ל וע"כ

רש"י ועוד דהנה אחר, דבר בזה לבאר יש
דב' בהא בנזיר הגמ' גירסת הביא
מאי  ואלא דימי רב  ליה מהדר דקא מדוכות,
לא  קופות דב' בהא אבל וכו', המצל"א משום
דאמינא  לדידי בשלמא גרסינן, נזיר דבגמ' כתב

וכו'. חולין דנפישי כגון המצל"א משום

לגרוס ולפי דא"א מוכרח נראה המתבאר כל
ס"ל  לא גופיה דאביי בסוגיין, כן
דטעמיה  לפרש מוכרח אינו וגם המצל"א
למימר  שייך לא וא"כ המצל"א, משום דרבב"ח
ליתא, מעיקרא קושיא דלדידיה לדידי, בשלמא

כלל. ליה גרס לא נזיר בגמ' דגם ואפשר

בפי'אבל אחרת שיטה להם היתה התוס'
גרסו  דלא לעיל, שנתבאר וכמו הסוגיא,
אלא  רש"י, וכגירסת רובא" אגב "ליבטל
כביצה, הוי לא דהא פסל" אמאי מגעו "מקום
אית  מדרבנן אלא מק"ט ולא דהואיל ופירשו
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תירץ  זה ועל מקפה. אגב דבטלי למימר לן
דהיינו  בכזית, עליה לוקה וזר הואיל רבב"ח
להחשיבה  הוא דין בכזית עליה לוקה דזר כיון

מקפה. אגב תיבטל ולא

טפי וכבר ניחא התוס' דלשיטת לעיל, הערנו
עליה  לוקה וזר "הואיל דרבב"ח לישנא
שלא  גורם גופא הא ז"ל דלדידהו בכזית",
לשיטת  משא"כ המקפה, אגב התבלין יתבטל
מדאורייתא  דימוע משום התירוץ דעיקר רש"י

בכזית. דלוקה אשמעינן אורחיה ואגב

מגופא ונמצא מוכיח אביי התוס' דלפירוש
לא  דמתני' דהמצל"א, דמתני'
אגב  ליבטל לן דתיקשי בלא"ה שפיר מתפרשה
מתפרשה  דמתני' כפירש"י ודלא מקפה,
בכזית. ילקה וממילא דאורייתא דימוע משום
ליה  אית גופיה דאביי צ"ל ע"כ שכן, וכיון
להקשות  כוונתו ואין התורה, בכל המצל"א
לדעת  כמש"כ יוחנן אדר' יוחנן ר' סתירת
דמקפה  ממתני' יוחנן אר' להקשות אלא רש"י,

תורה. איסורי בשאר דהמצל"א דמוכח

ס"ד ולפיכך האיך התוס', הקשו שפיר
כיון  מכותח להקשות דאביי
ליה  אית גופיה אביי הרי ניחא, לא דלדידיה
אליביה  ליישב צריך וע"כ התורה, בכל המצל"א
הבבלי. בכותח דר"א עליה רבנן פליגי אמאי
משום  או ניחא, דלאביי התוס' פירשו לכן
דמשרת  קרא ומוקמי המצל"א להו לית דרבנן

המצל"א  ליה לית דאביי משום או לטכע"ק,
היתר. בדנפישי

לגרוס ונמצא יכול שפיר לטעמיה דרש"י
רבנן  פליגי אמאי הכי "אי בגמ',
ליה  תיקשי ולא הבבלי", בכותח דר"א עליה
הוצרכו  לטעמייהו התוס' אבל התוס', קושית

הגירסא. את למחוק

קושית עודה] לבאר רש"י אמש"כ הקשנו
דהיכא  מדוכות, דב' מהא אביי
איסור  אלא כאן אין בכא"פ כזית דליכא
מדין  יאסר בטלה דלא דכיון וקשה מדרבנן,

התורה. מן אסור שיעור חצי

הרא"שועיין בכא"פ בתוס' כזית ואי (ד"ה

וכו') בדבר,דאורייתא דרכים ג' שכתב
מן  מותר שיעור דחצי כר"ל ס"ל דאביי חדא
שיעור  חצי דס"ל למאן דאפי' או התורה,
בעיניה  איתיה כי דוקא היינו התורה מן אסור

בזה אבל  דקדק דרש"י ועו"כ לא, בתערובות
לקולא  ותלינן אומר שאני אמרינן היכי דפירש
מיתה  עון דליכא דהיכא ומשמע מיתה, בעון

לקולא. תלינן איסורא דאיכא טז אע"ג

לדקדק ויש הרא"ש תוס' במש"כ לעיין
עון  דאיכא היכא דרק רש"י מדברי
דליכא  היכא אבל לקולא, תלינן לא מיתה
אפי' אומר שאני תלינן שפיר מיתה עון
רש"י  כתב בסו"ד דהנה דאורייתא, באיסורא
מיחייב  לא נפל ודאי נמי אי ש"מ  אלא וז"ל,

מ"ג)והר"שטז. פ"ב יום חצי (טבול שמא וכתב שיעור, חצי מדין תאסר לא למה הקשה ג"כ
חולין דבגמ' ודחה בתערובת, מותר אסור (צח.)שיעור לדיקולא שנפל תרבא זית דחצי מבואר

התורה. מן מותר שיעור דחצי כר"ל ס"ל דאביי נדחק ולכן שיעור, חצי משום מה"ת
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מספקא  וכי מדרבנן אלא בכא"פ כזית משום
דאי  משום דרק ומשמע עכ"ל. לקולא, תלינן לן
לקולא  תלינן מדרבנן איסורא אלא ליכא נפל
אומר. שאני תלינן לא בלא"ה אבל בספיקא,
דבריו  דבריש אהדדי, סתרי רש"י שדברי ונמצא
עון  ליכא אי אומר בשאני תלינן דשפיר משמע
דאינו  משום דרק משמע בסו"ד ואילו מיתה,

אומר. בשאני תלינן מדרבנן איסור אלא

"דאי ונראה במש "כ רש "י כוונת דאין לומר
כזית  משום מיחייב לא נפל ודאי נמי
לאביי  ליה דלית דמאי מדרבנן", אלא בכא"פ
איסור  אפי' כאן אין מדאורייתא בכא"פ כזית
נופל  אינו "מחייב" הלשון דהרי שיעור, חצי
אסור  דאינו לומר והו"ל מדרבנן, איסור על
דאי  הוא, ז"ל דבריו פירוש אלא מדרבנן. אלא
דינא  כל כי מיתה עון מיחייב לא נפל ודאי נמי
שפיר  וא"כ מדרבנן, אלא אינו בכא"פ דכזית
מיהא  התורה מן איסור אבל לקולא, תלינן

שיעור. דחצי מדינא יז איכא

b

בכדי  כזית בצירוף התוס' שיטת

פרס  אכילת

נזירכתבו בכא"פ התוס' וכזית ד"ה (לו:

היא) וז"ל,דאורייתא הר"ם בשם
בכריתות היא דמתני' האוכלים (יב:)דאע"ג כל

שהוא  חלב [לאכול] ה"מ בכא"פ, מצטרפים
המצל"א  ואין הואיל שבתערובת אבל בעיניה,
מתוך  האיסור מלקט היה אם דגם יתבטל,
על  מיחייב [לא] בכא"פ בעיניה ואוכלו ההיתר
מצטרף  ההיתר שאין ואע"פ לחודיה, האיסור
דאורייתא  בכא"פ כזית וכי מתמה וע"כ עמו,

עכ"ל. בכה"ג, אפ'

המצל"א והנה ואין "הואיל התוס' מש"כ
לומר  כוונתם אין ע"כ יתבטל",
נתבאר  דכבר ברוב, התרומה שיתבטל
ושמן  בשום מיירי דמקפה מתני' דלשיטתם
שהוא  זו, בשיטה אזיל הר"ם שגם ונראה בעין,
בתערובת  בכא"פ כזית אמרינן דלא מוכיח ז"ל
האיסור, מן כזית המלקט על לוקה דאינו מהא
משום  אלא זו לסברא התוס' הוצרכו ולא
וגרסו  בעין בתרומה מיירי דמתני' שפירשו

התורה,יז. מן אסור שיעור חצי דאורייתא  בכא"פ כזית דקיי"ל למאי  דודאי לתרץ, יש ועוד

לאיצטרופי, חזי לא שיעור דחצי נמצא דאורייתא, לאו בכא"פ דכזית לאביי דס"ל למאי אבל
יומא ובגמ' צירוף, שום ליה משכחת לא שיעור חצי דאכיל דר'(עד.)דלאחר דטעמא מבואר

דתלינן  לאביי ס"ל שפיר לכן לאיצטרופי. דחזי משום הוא התורה מן אסור שיעור דחצי יוחנן
לאיצטרופי. חזי דלא כיון ליכא, שיעור חצי איסור אבל בטלה, לא דתרומה דנהי אומר, שאני

אמת השפת שכ"כ וכו')ומצאתי איתיביה סק"א)והחזו"א(בד"ה ס"ב יום מצאתי (טבול לא אבל ,

לאיצטרופי  חזי בעינן אי לאיצטרופי, חזי בביאור דתלוי ואפשר כן. שכתב מי בראשונים
שיעור  לחצי צירוף משכחת לא דאורייתא לאו בכא"פ דכזית לאביי דס"ל למאי ולכן בפועל,

שחצי  וכיון איסורא, של כחפצא דחשיב רק בפועל, לאיצטרופי חזי בעינן לא או"ד בפועל,
איסורא  של חפצא הו"ל שפיר א', בבת כשאכלם בעין זית חצי אם להצטרף יכול מעורב זית

צבי חכם בשו"ת בזה ועיין לאיצטרופי, חזי פ"ו)ומיקרי אריה(סי' פ"א)ושאגת .(סי'



העמקים שושנת  ע"א  מ"ד דף פסחים ל 

בתוס' לעיל וכדמבואר , ר"ת כגירסת בגמ'
לא) א"ל .(ד"ה

לומר ועוד כוונתם דאין לבאר, אנו צריכין
בכא"פ  דכזית דינא וליכא דהואיל
ויתבטל  ליה, לית המצל"א וגם בתערובת,
התוס' וכמש"פ מקפה, אגב התרומה
דאינו  הר"ם דמש"כ הגמ', בקושית בפסחים
התוס' לשיטת רק הוא כזית המלקט על  לוקה
דפסל  דלישנא הגמ' בקושית שפירשו בנזיר
מה  להו הוקשה ולכן מדאורייתא, משמע
והוצרכו  בכא"פ, כזית דאיכא הגמ' תירצה
מלקות  לענין המצל"א מהני דאכתי לדחוק
המקפה  מתוך האיסור מלקט היה אם שהרי
ההיתר  מהני אלמא לוקה, היה לא ואוכלו
מלקות  לאיסור לצרפו המקפה עם שאוכלו

לאפוסלי. יועיל וה"נ

שפירשו אבל בפסחים התוס' לשיטת
מקפה  אגב דליבטיל הגמ' בקושית
דאיכא  הגמ' תירוץ וביאור כלל, לזה צריך אין
חומרת  ומצאנו דהואיל הוא, בכא"פ כזית
הרי  התרומה, מן בכא"פ כזית בשאכל מלקות
א"כ  מקפה, אגב התבלין יתבטל שלא גורם זה
לוקה, אינו דבמלקט לחדש כלל הוצרכו לא
שלא  לגרום כטעם חשוב זה דאין כתבו אלא
זה  דאין כיון מקפה אגב התרומה תתבטל

אכילה. דרך

כשיטת ולפיכך היא הר"ם דברי משמעות
בקושיית  שפירשו בנזיר התוס'
ודלא  מדאורייתא, משמע דפסל דלישנא הגמ'
אגב  וליבטל שפירשו בפסחים התוס' כשיטת
הר"ם  בדברי לפרש אפשר אי וא"כ מקפה.
היינו  יתבטל, המצל"א ואין הואיל דמש"כ

נגיעת  ע"י יפסל ולא מקפה אגב שיתבטל
יום. טבול

בפשיטות,לכן הר"ם  דברי לפרש נראה
חתיכה  אותה שתתבטל לומר דכוונתו

בתערובת שאכל תרומה עם של מלהצטרף
דלא  כיון בכא"פ, תרומה של חתיכות שאר
לס"ד  בתערובת בכא"פ דכזית דינא שייך
דמיירי  ליתא ברוב דביטול דינא אבל דאביי,
לא  מקפה אגב ביטול ענין וגם בעין, בתרומה

בנזיר. התוס' לפירוש שייך

כזית עודב] דמלקט מהא התוס' ראיית צ"ע
דהרי  לוקה, אינו היתר מתוך איסור

לעיל ביארו בנזיר לא)התוס' א"ל דטעמא (ד"ה
ומה  אכילה, דרך זה דאין משום לוקה דאינו

בכא"פ. לכזית זה ענין

שאוכלין ונראה דמה התוס' מדברי דמתבאר
הוא  כא"פ בשיעור לכזית מצטרפין
לעיל  וכמש"כ הרגילה, אכילה בדרך סברא
ראיה  הר"ם מייתי שפיר וא"כ רש"י, בשיטת
מלקט  דאי בתערובת, לוקה אינו דמלקט מהא
של  חתיכות והיו הואיל אכילה דרך חשיב לא
מלקטן  והוא מעיקרא מעורבין תרומה
דרך  מיקרי לא ה"נ שאכלן, קודם ומצרפן
תרומה  של המעורבות החתיכות כל אם אכילה
כא"פ. שיעור בתוך להצטרף צריכות שאכל

אכילה וביאור דרך חשיב דלא הדברים,
איסור  של חתיכות להצטרף רגילה
היכי  כי ולכן היתר, של בחתיכות שנפסקות
של  חתיכות ללקט אכילה דרך חשיב דלא
לא  ה"נ ולאכלן, חולין של מעירוב תרומה
איסור  של חתיכות להצטרף אכילה דרך חשיב

היתר. של חתיכות עם ביחד  שאכל
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בכלל אבל זה דגם דימי רב למסקנת
בכא"פ, דכזית וצ"ל יח הסברא

דרך  חשיב אכן בכא"פ מעורב כזית דאכילת
מן  כזית ולהוציא ללקט ורק אכילה,

כדרכה. חשיב לא התערובת

פסחיםויש בתוס' דעיין ד"ה להוסיף, (מד.

בכא"פ) כזית השוחט דאיכא דבפ' שהקשו
לד:) ביה (חולין דלית הדמע לנזיד הנח אמרינן

כזית  הוי לא דבסתמא ומשמע בכא"פ, כזית
דעסקינן  ליה קים דהכא די"ל ותירצו בכא"פ.
דמוקי  ר"ת ולפירוש בכא"פ. כזית ביה בדאית
הוי  דאי שפיר, אתי בעין והשמן שהשום

אבל  בכא"פ. כזית הוי לא (טבול הר"שמעורב

מ"ג) פ"ב ליכא יום אכילה דבסתם דאע"ג תירץ
בבת  טובא מינה דאכיל אפשר בכא"פ, כזית

בכא"פ. כזית דאיכא עד אחת

הר"ש ונראה מתירוץ ניידי דהתוס' לומר
בכא"פ  דכזית דדינא דס"ל משום
כמו  הרגילה, האכילה בדרך סברא הוא
לכזית  מצטרף אינו וא"כ נזיר, בתוס' שנתבאר
דהויא  סתמא אכילה אוכל אא"כ בכא"פ
דלא  אחת בבת טובא האוכל אבל רגילה, אכילה
ואפשר  מצטרף. אינו רגילה אכילה חשיב
בכא"פ  דכזית דדינא רש"י כדעת ס"ל דהר"ש

הלמ"מ, אפי'יט הוא ענין בכל ליה וגמירי
אחת. בבת טובא דאכיל כ היכא

לקמןיח. בתוס' מפורש פלגיג)כן אמאי א"ה הוי (ד"ה בכא"פ דכזית דימי רב למסקנת דגם
לעיל. כמבואר דאורייתא, סברא אלא רש"י, כמש"פ הלמ"מ הוי לא דאורייתא,

ברוךיט. במנחת ב')עיין ענף נ"ג סי' ואכל (או"ח ממהר דאם ס"ל רש"י דגם להוכיח שכתב
ממש"כ חייב, בכא"פ שטר)כזית משטר ואי בעיניה (ד"ה ליה דשתי אע"ג נמי המדי ושכר וז"ל,

לא  אכ"פ שהיית בכדי הלכך בינתים, וישהה יפסיק שלא כוסות וג' ב' שותה לך אין מיהו

מן  או התמרים מן עיקרו שכר שסתם תערובות, ושאר המים מן לבד החמץ מן כזית שתי
דליכא  דכיון ברוך, המנחת והקשה עכ"ל. קצת, שעורין מי עמהם מערב שבמדי אלא תאנים

וישהה, יפסיק שלא כוסות וג' ב' שותה לך שאין לומר עוד צריך למה קצת, שעורים מי אלא
מהכוסות  א' כל אם דאפי' פרס, משיעור יותר הוה זה הא כוסות ג' רש"י שהזכיר כיון וגם

לה"ט  עוד צריך למה א"כ לד"ה. פרס משיעור יותר הוא ג"כ רביעית אלא מחזיק היה לא
אם  מ"מ מפרס, ביותר בהיתר מעורב איסור דכזית דאע"ג מוכרח אלא בינתים. שוהה שהוא

שהיית  בכדי "הלכך וכתב, רש"י דקדק טעמא ומהאי לוקה, אכ"פ של זמן שיעור בתוך אכלן
אכ"פ. של זמן שיעור בתוך לבד, איסור כזית לשתות דא"א דהיינו כזית", שתי לא אכ"פ

לעילכ. התוס' דהנה ניחא, דבלא"ה משום)ואפשר לאו ד"ה היה (שם אם הואיל דמטעם כתבו
כיון  מקפה, אגב תבטל שלא למימר לן לית עליו וילקה כזית השמן מן או השום מן מלקט

אי"ז  מלקות, שייך אם דאף ומבואר בכך. אכילה דרך יתבטל שאין שלא עי"ז שיגרום חומרא

לפרש  התוס' הוצרכו דלשיטתם י"ל, וה"נ בכך. אכילה דרך שאין כיון מקפה, אגב התרומה
בבת  טובא מינה דאכיל הר"ש מפירוש וניידי בכא"פ, כזית ב' בדאית דעסקינן ליה דקים

חומרא  אי"ז שכן, וכיון אכילה, דרך אי"ז אבל מלקות, חיוב איכא דבכה"ג דנהי אחת,
אח"כ  התוס' ממש"כ שהרי נכון, אינו דזה נראה אבל מקפה. אגב יתבטל שלא שיגרום

בכא"פ, כזית הוי לא מעורב הוי דאי שפיר, אתי בעין השמן שהשום דמוקי ר"ת דלפירוש
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לרשב"ם עודג] קשה מ"מ שם, התוס' כתבו
בכא"פ  כזית היה לא אפי' פריך מאי
איהו  דהא טעכ"ק, משום תיפו"ל דאורייתא
אוסר  אלא טכע"ק, ליתן משרת בסמוך מייתי
שהעיקר  הכא וכ"ש מתבטל, ואינו בנו"ט
לאביי  ס"ל דהשתא ותירצו מתבטל. לא עצמו
מן  כזית אוכל א"כ אלא חייב אינו דטכע"ק
בב' יין כזית שהבליע כגון אחת בבת הטעם
שלא  הוא וסברא אחת, בבת ואוכלו פת זיתים
השתא  ס"ל עצמו העיקר מן חמור טעם יהיה

אחת. בבת אוכלו אם אלא  חייב שאינו

עד ויש אביי על מלהקשות המתינו למה לעיין
האיך  הסוגיא, בתחילת הקשו ולא כה,
דרבב"ח  ממימרא ראיה להביא לאביי ס"ל
בכזית  עליה לוקה דזר תיפו"ל דהמצל"א,

טכע"ק. משום

רבב"ח ונראה דברי דאביי דבס"ד בפשוטו,
מן  כזית בשאכל מתפרשים
ולכן  התרומה, מן כזית בשאכל ולא התערובת,
בכזית  עליה לוקה דזר דטעמא לפרש א"א
אמרינן  לא התוס' שלדעת טכע"ק, משום
שאכל  רק אלא איסור איתעביד גופיה דהיתר
דטעמא  לאביי ס"ל ולכן לוקה, הטעם מן כזית

המצל"א. משום

דטעמא אבל דימי רב מתרץ דקא למאי
בכא"פ, כזית דאיכא משום דרבב"ח

ולא  האיסור מן כזית בשאכל מתפרשים ודבריו
הקשו  שפיר כולה, התערובת מן כזית רק
כזית  היה לא דאפי' אביי, פריך מאי התוס'
טכע"ק, משום תיפו"ל דאורייתא בכא"פ
לאו  בכא"פ דכזית דאביי דלס"ד ותירצו
כזית  אוכל אא"כ חייב אינו טכע"ק דאורייתא,

אחת. בבת הטעם מן

שכתבו וקצת בסו"ד התוס' לשון צ"ע
חמור  טעם יהיה שלא הוא דסברא
כזית  דמצד משמע דהוי עצמו, העיקר מן
יצטרף  טעם דכזית למימר מצינו שפיר בכא"פ
כדי  יצטרף, דלא הוא דסברא אלא בכא"פ,

עצמו. העיקר מן חמור טעם יהיה שלא

דלא וזה לאביי ס"ל דאם לכאורה, תמוה
מעורב  באיסור בכא"פ כזית אמרינן
א"כ  וכמש"נ, אכילה דרך זה ואין הואיל
דמצטרף  לומר אין נמי מעורב טעם בכזית
בפשיטות, לפרש להתוס' והו"ל בכא"פ,
דאורייתא  בכא"פ כזית ליה לית ואביי דהואיל
בכא"פ  כזית ליה לית בודאי מעורב, באיסור
התוס' הוצרכו למה וצ"ע  מעורב. בטעם
חמור  טעם יהיה שלא הוא דסברא להוסיף,

עצמו. העיקר כא מן

יין ושמא כזית דכשמבליע לתוס' דס"ל י"ל
נתפשט  היין מסתמא פת, זיתים בב'
ההיתר  אכילת כאילו חשיב לא ובזה הפת, בכל

בגמ' דגרס רש"י וכשיטת בעין, שאינן ושמן בשום דמיירי ס"ל דבריהם דבתחילת משמע
הר"ש. מפירוש ניידי ואפ"ה מקפה, אגב שתבטל ולא ברובא, וליבטל

אביי כא. דעת על עלתה ולא בעין, איסור הו"ל בטל אינו וטכע"ק דהואיל לומר, א"א וע"כ
התוס' דלשיטת אינו, דזה מעורב, כשהוא אפי' בעין באיסור דאורייתא לאו בכא"פ דכזית

בכה"ג. דאורייתא בכא"פ כזית דל"א לאביי ס"ל ואפ"ה בעין, ושמן בשום מיירי מקפה



העמקים שושנת  ע"א  מ"ד דף לג פסחים

של  חתיכה בכל כי האיסור, אכילת בין מפסקת
התוס' בדעת ביארנו וכבר יין. בליעת יש פת
דאורייתא  לאו בכא"פ כזית דאביי דלס"ד
אכילה  דרך זה דאין משום מעורב באיסור
בחתיכות  שנפסקות איסור של חתיכות לאכול
זיתים  בב' יין כזית בבולע הכא וא"כ היתר. של
דרך  חשיב שפיר היתר, הפסקת דליכא פת
לאו  אי בכא"פ, להצטרף ראוי והיה אכילה
מן  חמור הטעם יהיה שלא הוא דסברא

עצמו. העיקר

b

מצטרף  בהיתר התוס' מחלוקת

היתר  בדנפישי לאיסור

בפסחיםכתבוא] היתר התוס' מאי אלא (ד"ה

ליה,וכו') גרס דלא נראה וז"ל,
לאקשויי  דאביי ס"ד מאי א"כ ליה גרס דאי
א"ש, לאביי אלא קשה. נמי דלדידיה כיון
ליה  אית דווקא דלר"ע רבנן עליה דפליגי

דגמר  התורה בכל לרבנן המצל"א אבל מנזיר,
המצל"א  להו לית לטכע"ק משרת דמוקמי

דבנזיר ועוד, מקום. ב'(לז:)בשום גבי גרסינן
דאמינא  לדידי בשלמא דבסמוך, קופות
הא  לאביי פי' חולין, דנפישי המצל"א
מן  יותר האיסור מן שיש היינו דהמצל"א
רבה  כשההיתר אבל בשוה, ששניהם או ההיתר
אין  דימי ולרב מצטרף. אין האיסור על
דהוי  לקמן כדמסיק מקום בשום המצל"א
ואין  כא' הבאים כתובים ב' ונזיר חטאת
כו' רבנן פליגי אמאי הכי אי וה"פ, מלמדין.
כל  דריש דר"א משום רבנן פליגי לדידי בשלמא
ורבנן  מועט, כשהאיסור אפי' לרבות כל ואתא
מצטרף  אין מועט דכשהאיסור כל דרשי לא

גבי  וכן פליגי, אמאי לדידך אלא בעלמא, כמו
עכ"ל. לאביי, א"ש ומדוכות קופה

לתוס'וביאור הוקשה דהנה ז"ל, דבריהם
מאי  "אלא בגמ', גרסינן האיך
עליה  רבנן פליגי אמאי סו"ס המצל"א משום
דפליגי  הא א"ש לא נמי לאביי הלא דר"א",
דאביי  ס"ד מאי וא"כ הבבלי, בכותח רבנן
קשה. נמי דלדידיה כיון דימי ארב לאקשויי
ב' וכתבו הגירסא, את התוס' מחקו ולכן

לאביי: א"ש אמאי תירוצים

להו האחד, לית דר"א עליה דפליגי דרבנן
משרת  דמוקמי כרבנן וס"ל המצל"א
קושית  גבי נזיר דבגמ' תירצו, ועוד לטכע"ק.
בשלמא  אביי, מסיק קופות, דב' מהא אביי
חולין  בדנפישי המצל"א משום דאמינא לדידי
ההיתר  על רבה כשהאיסור דרק ומבואר וכו',
אבל  דהמצל"א, לאביי ס"ל בשוה שוה שהם או
קושית  את התוס' פירשו ובזה לא. בלא"ה
רבנן  פליגי אמאי א"ש לדידי בשלמא אביי,
רק  המצל"א ליה אית דרבנן הבבלי, בכותח
כל  דדריש ר"א ודוקא היתר, נפישי בדלא
גם  המצל"א אמרינן חמץ דבתערובת מרבה
משום  דטעמא לדידיך אבל היתר, בדנפישי
בכותח  רבנן פליגי אמאי קשיא בכא"פ, כזית

בכא"פ. דכזית דינא להו לית וכי הבבלי,

מקשה ולפי"ז האיך נמי דא"ש התוס', כתבו
וב' מדוכות דב' מהא דימי ארב אביי
משום  מאי אלא לדידיה, תיקשי ולא קופות,
דבכה"ג  אומר, שאני אמרינן אמאי המצל"א

המצל"א. אמרינן ולא היתר נפישי

הספרים ובהכרח כגירסת התוס' גרסו לא
נזיר מדוכות,(לו:)בגמ' דב' בהא
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אומר  שאני אמרינן אמאי המצל"א מאי אלא
דאביי  זו, לקושיא מקום אין דלפירושם וכו',
[ועוד, היתר. בדנפישי המצל"א ליה לית
התוס' שהקשו מה זו גירסא על אף דיקשה
כיון  לאקשויי דאביי ס"ד מאי דא"כ מעיקרא,

קשה.] נמי דלדידיה

לא והנה דלאביי התוס' במש"כ יל"ע
אם  היתר, בדנפישי המצל"א אמרינן
האיסור  בטל היתר דבדנפישי משום טעמא
שאינו  באיסור דאפי' משום או"ד ברובא,
בדלא  אלא לאיסור היתר מצטרף לא בטל

היתר. נפישי

התוס'וראיה ממש"כ הב' לצד מוכרחת
קופות)בסמוך ב' איתביה וז"ל,(ד"ה

אומר, שאני אמרינן אמאי פריך מאי וא"ת
במינו  מין מדאורייתא מקום דבכל פשיטא והא
על  חולין בשרבו מיירי והכא ברוב, בטל
בתרומה  דמיירי השתא דסבר כיון התרומה
לר' אפי' רבייה בעי דבדאורייתא דאורייתא,
ענין  בכל למימר דבעי ואור"י בהערל, יוחנן
בקמח  חטין קמח כגון מינו בשאינו מין אפי'

עכ"ל. ניכר, שאינו שעורין

דמיירי הרי קופות דב' ברייתא מוקים התוס'
ועלה  ברוב, בטל שאינו מינו בשאינו במין
דאמינא  לדידי בשלמא נזיר בגמ' אביי קאמר
מוכח  וא"כ היתר, בדנפישי המצל"א משום
ליה  לית דאביי לתוס' ס"ל ביטול בדליכא דגם

היתר. בדנפישי המצל"א

לעיל ונראה כתבנו דכבר הדבר, בביאור
שההיתר  הוא המצל"א דגדר
אכילה, מעשה שם להחיל כזית לשיעור מצטרף
ופורתא  פורתא כל על אכילה שם חל וממילא

איסור. זית חצי על אפי' י"ל כב שאכל, ולפי"ז
ע"פ  נקבע האכילה שם היתר, דנפישי דהיכא
בלבד, היתר אכילת כמעשה ליה וחשיב הרוב,
שוה  שהם או ההיתר על רבה כשהאיסור ורק
איסור. אכילת כמעשה אכילתו נקבע בשוה,

כו')במהרש"אועיין היתר מאי אלא שכתב (בד"ה
קצת התוס', דברי אסיק על אמאי קשה

משום  לדידי בשלמא קופות גבי התם הכי אביי
מיניה  לעיל הכי אסיק ולא כו', חולין דנפישי
מקפה  גבי לעיל קשה ועוד ומדוכות, כותח גבי
נפישי  הרי תרומה של ושום ושמן חולין של
ביה  אביי למימר בעי קא ואמאי חולין
לאביי  דמקפה דההיא ליישב וכתב דהמצל"א.
לרבות  כל דאתי חמץ גבי דסבר כר"א אתיא
התורה  לכל וגמר מועט, כשהאיסור אפי'

מנזיר. לר"ע כמו מחמץ

התוס'אבל דלשיטת ניחא, דבלא"ה נלענ"ד
וא"כ  בעין, ושמן בשום מיירי מתני'
זית  חצי אם שום או שמן זית חצי ללקט יכול
ורק  האיסור, על ההיתר יתרבה ולא מקפה
דמיירי  קופות וב' מדוכות, ב' בכותח,
ללקט  אפשר ואי בעין, התרומה ואין במעורבין
אפי' או בשוה שוה והיתר איסור התערובת מן
אביי  קאמר היתר, מיעוט עם איסור רוב

היתר. דנפישי וכו' לדידי בשלמא

הרי"מכב. החידושי איסורין)כ"כ כל גמ' ד"ה מג: .(פסחים
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הר"שוכן כוונת מ"ג)נראה פ"ב יום (טבול

גרסינן  קופות דגבי קשה ומיהו וז"ל,
דאמינא  לדידי בשלמא הספרים, בכל בנזיר
ואי  וכו', חולין דנפישי כגון דהמצל"א משום
נפשיא  התם הא איירי במקפה במעורבים
ר"ת  ולפי' לאביי, מצטרפת ואפ"ה מקפה
מזה  זית חצי לצרף דיכול ניחא, בעין שהם שפי'

עכ"ל. מזה, זית וחצי

אביי ומה אסיק אמאי המהרש"א שהקשה
הכי  אסיק ולא קופות, גבי התם הכא
דע"כ  נראה ומדוכות, כותח גבי מיניה לעיל
יכול  היה אביי נמי הכי דאין התוס' לשיטת צ"ל
מדוכות  דב' בהא וגם דכותח בהא גם לומר
דאסיק  הא חולין, דנפישי כגון לדידי בשלמא
דב' מהא דימי רב על כשהקשה אביי כן

אכולהו. קאי קופות,

השקלא אמנםב] את פירשו בנזיר התוס'
עיין  דהנה אחר, באופן וטריא

שם וכו')בתוס' הכי אי לפרש (ד"ה שכתבו
עליה  רבנן פליגי אמאי הכי "אי אביי קושית
ניחא, ודאי דלדידיה הבבלי", בכותח דר"א
המצל"א  מטעם ליה משכחת דמקפה דההיא
דרשי  דלא לרבנן אבל כל, דדריש לר"א והיינו
כתירוץ  והיינו עליה, דפליגי ליה פשיטא כל
דר"א  עליה דפליגי דרבנן פסחים שבתוס' הא'
להו  ולית לטכע"ק משרת דדרשי דרבנן ס"ל
הב' תירוץ הזכירו ולא התורה. בכל המצל"א
המצל"א  ליה לית דאביי פסחים שבתוס'

היתר. בדנפישי

כתבו ובקושית מדוכות, דב' מהא אביי
ספרים)התוס' אית דאית (ד"ה

אמר  אמאי המצל"א, מאי "אלא דגרסי ספרים

אביי  לישני וא"ת התוס', והקשו אומר". שאני
היינו  המצל"א דמקפה בההיא אמר כי אף
וי"ל  כל, דרשי דלא כרבנן והך כל דדריש כר"א
הגי' [כך ברייתא תרי לאפלוגי ליה ניחא דלא
דאי  הדדי, בהדי רנשבורג] מהר"ב בהגהות

כולה. נמי הך כר"א הך

כתבו ובקושית קופות, דב' מהא אביי
קופות)התוס' ב' דה"ג,(ד"ה 

אמרינן  לא המצל"א דאמרינן לדידי בשלמא
כותח  דהלא והקשו עליו, רבה כשהאיסור אלא
דדייק  מדוכות גבי ותו היתירא, נפיש הבבלי
אומר, שאני אמר אמאי המצל"א מאי ואלא
התוס' ותירצו חולין. דנפשי משום ליה לישני
טעם  נותן שיש במקום דודאי רבי ואומר וז"ל,
נותן  שהאיסור ובמדוכות הבבלי בכותח כגון
בב' הכא משא"כ ההמצל"א, יהיה אז טעם
האיסור, נתבטל מיד רבה שהיתר דכיון קופות

להקל. לתלות הוא והדין

ע"פ ועיין שכתב רנשבורג מהר"ב בהגהות
בב' הכא משא"כ דצ"ל, מישור האורח
היתר  אין אחד מין דשתיהן דמיירי קופות
בתוס' מבואר והכי וכו'. כיון לאיסור מצטרף

לדידך)בסמוך אלא במין (ד"ה מיירי קופות דב'
דמיירי  פסחים התוס' כמש"כ ודלא במינו,

מינו. בשאינו במין אפי'

הכא והנה "משא"כ שכתבו, התוס' מלשון
מיד  רבה שהיתר דכיון קופות בב'
לאביי  ליה דלית דהא מבואר האיסור", נתבטל
דבעצם  משום לאו היתר, בדנפישי המצל"א
נתבטל  בשלא אפי' לאיסור, מצטרף אינו היתר
טעמיה  אלא היתר, דנפישי היכא כל האיסור,
ברוב, האיסור נתבטל היתר דבנפישי משום
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במין  אבל נו"ט, דליכא במינו במין דוקא והיינו
מ  וב' דכותח הא וכגון דאיכא במינו דוכות

המצל"א  אמרינן שפיר ברוב, בטל ואינו נו"ט
היתר. בדנפישי אפי'

ס"ל ונראה דמתחילה התוס', דברי בביאור
לדידי  בשלמא אביי דקאמר דהא
בשלא  דאפי' ר"ל היתר, דנפישי כגון וכו'
המצל"א  לאביי ליה לית האיסור נתבטל
ועל  בפסחים. התוס' וכהבנת היתר, בדנפישי
לא  הבבלי דבכותח בנזיר, התוס' הקשו זה
המצל"א  דאמינא לדידי בשלמא אביי אסיק
עליו, רבה כשהאיסור אלא אמרינן לא
הכא  אביי אסיק אמאי המהרש"א, וכקושית
מיניה  לעיל הכי אסיק ולא קופות, גבי התם

ומדוכות. כותח גבי

לאביי,ויש ניחא דבלא"ה לומר דאין להוסיף,
להו  לית דר"א עליה דפליגי דרבנן
לאביי  ליה דלית למה לבא צריך ואין המצל"א,
לומר  דחוק ודאי דזה היתר, בדנפישי המצל"א
כר"א  קיי"ל ואנן המצל"א להו לית דרבנן
ואם  התורה, בכל המצל"א ליה ואית כל דדריש
ליה  דלית ניחא דלדידיה לתרץ יכול היה אביי
כן. לתרץ הו"ל ודאי היתר, בדנפישי המצל"א
אביי  השיב דלא מהא  התוס' דייקו שפיר לכן
בכותח  דר"א עליה פליגי דרבנן דהא דימי לרב

היתר, דנפישי משום לדידיה ניחא הבבלי
כן. לתרץ יכולים היו לא דבאמת

האיך ועוד נמי מדוכות גבי התוס', הקשו
המצל"א  מאי אלא דימי רב ליה מהדר
משום  ליה לישני אומר, שאני אמר אמאי

חולין. דנפישי

ממה ולתוס' כי קושיא, זה אין בפסחים
קופה  גבי "וכן הדיבור בסוף שכתבו
לא  דבאמת משמע לאביי", א"ש ומדוכות
מאי  "אלא בנזיר, הספרים כגריסת גרסו
ממה  וכן אומר". שאני אמרינן אמאי המצל"א
אביי  אסיק דלא מהא בנזיר התוס' שהקשו
מידי  קשיא לא וכו', לדידי בשלמא דכותח בהא
דהא  ס"ל ז"ל דהם בפסחים, התוס' לשיטת
דב' מהא דימי רב על כשהקשה אביי כן דאסיק

אכולהו. קאי קופות,

אפשר אבל אי כרחך על בנזיר, התוס' לשיטת
בהא  אביי בקושית גרסו שהם כן, לומר
המצל"א", משום מאי "אלא מדוכות, דב'
קופות  דב' בהא אביי דאסיק דהא א"כ ומוכח
לא  נמי והכי אכולהו, קאי לא לדידי בשלמא

דכותח. אהך כג קאי

דאיסור לכן דהיכא לתרץ התוס' הוצרכו
אפי' המצל"א אמרינן שפיר נו"ט
דמיירי  קופות בב' משא"כ היתר, בדנפישי

דלדידי'כג. כיון לאקשויי דאביי ס"ד מאי בפסחים, התוס' קושית בנזיר התוס' לגירסת וצ"ע
להמצל"א, כל דדריש כר"א אתיא דדמקפה דההיא ס"ל גופיה דאביי י"ל, ושמא קשה. נמי

ברייתות  תרי' דפליגי מסתבר דלא ס"ל דימי רב אבל כל, דרשי דלא כרבנן מדוכות דב' וההיא
התוס' וכמש"כ ספרים)אהדדי, אית אביי,(ד"ה על הקשה ולכן כר"א, נמי הך כר"א הך דאי ,

אומר. שאני אמרי' אמאי המצל"א, משום מאי אלא
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נתבטל  ומיד הואיל נו"ט, וליכא במינו במין
המצל"א. לומר אפשר אי האיסור,

בנזיר ונמצאנוג] התוס' דפליגי למדים
בביאור  בפסחים והתוס'
אביי  כוונת בנזיר התוס' שלדעת היתר, נפישי
שנתבטל  היכא המצל"א ליה דלית לומר
בצד  ביטול מונע אינו דהמצל"א האיסור,
אביי  כוונת בפסחים התוס' לדעת ואילו עצמו,
דנפישי  היכי כל המצל"א ליה דלית לומר
אכילה  דשם האיסור, נתבטל בשלא אפי' היתר,
איסור. אכילת שם וליכא הרוב, ע"פ נקבע

דבסמוךאבל לדידך)קשה, אלא הקשו (ד"ה
דב' לפרש דאוקמת דלמאי התוס'
מאי  נו"ט, בו ואין במינו במין מיירי קופות
דאורייתא  במינו מין והא לאביי, ליה קשיא
להיתירא, טעמי תרי איכא ושפיר בטיל, ברובא
דכזית  איתא דאם ותירצו, אומר. ושאני רבייה
במין  גם מינו, בשאינו במין דאורייתא בכא"פ
דדין  רבייה, סמך ע"י להקל לתלות אין במינו
מין  חומרא כעין חכמים בו שיחמירו הוא
דהמצל"א  נמי לר"י קשה והיה מינו. בשאינו
להחמיר. לחכמים להם שיש מינו כשאינו
בכא"פ  כזית דחיוב דמי, דלא הרמ"ר ואומר
מן  קצת אוכל שהוא כיון במב"מ גם קצת שייך
מה"ת  עליו חייב היה  ניכר היה דאם האיסור,
אבל  דאורייתא, בכא"פ כזית דאיכא כיון
חולין, בנפישי לעולם שייך דלא המצל"א
התורה, מן חייב היה לא ניכר היה אם שאפי'

התוס'. עכ"ד

אינו ותמיה האיסור ניכר היה דאם מילתא,
כתבו  והאיך במב"מ, אפי' בטל
כי  המצל"א שייך לא בכה"ג דאפי' התוס'

דכל  כתבו לעיל התוס' הרי חולין, נפישי
הוא, קופות לב' מדוכות וב' כותח בין החילוק
שבהם  ותרומה נו"ט, הו"ל מדוכות וב' דכותח
דהו"ל  קופות ב' משא"כ ברוב, בטלה אינה
מיד  רבה שהיתר כיון נו"ט וליכא מב"מ
הרי  המצל"א. לומר שייך ולא האיסור, נתבטל
ע" האיסור נתבטל לא דאם בביטול, תלוי י הכל
ואם  המצל"א, אמרינן שפיר דנו"ט דינא
וא"כ, המצל"א. אמרינן לא האיסור נתבטל
למה  בטל, ואינו ניכר כשהאיסור במינו במין
היכא  דכל להתוס' ס"ל ואם המצל"א. שייך לא
בטל  לא אפי' המצל"א שייך לא היתר דנפישי
וב' כותח הלא לדוכתא, קושיא הדרא האיסור,

היתר. בדנפישי מיירי מדוכות

אהדדי,ובקיצור, סתרי התוס' דיבורי
מדבריהם  משמע דמתחילה
ב' ולכן ביטול, של ענין הוא היתר דנפישי
במין  המצל"א שייך דלא לאביי, ניחא קופות
מדוכות  בב' משא"כ ברובא , דבטיל במינו
אבל  ברובא. בטל ואינו נו"ט דאיכא וכותח
שייך  לא דלעולם מבואר דבריהם בסוף
ניכר  אפי' במינו במין היתר בנפישי המצל"א
בפסחים. התוס' וכשיטת בטל, ואינו האיסור

שכתבו ונראה ממה חזרו דתוס' דצ"ל
דלמה  הר"י קושית דמכח מתחילה,
אומר  ושאני רבייה דבעינן במב"מ נחמיר לא
התוס' הוכרחו דהמצל"א, מבשא"מ  אטו
שייך  לא האיסור בטל לא אי דגם לתרץ
אבל  היתר. דנפישי היכא במינו במין המצל"א
ע"ד  אביי דברי לפרש התוס' צדדו עתה
לפרש  שרצו כמו ודלא בפסחים, התוס'

ברובא. בטיל חולין דנפישי דהיכי מתחילה
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שייך אבל האיך לדכותא, קושיא הדרא
ולכאורה  מדוכות. וב' בכותח המצל"א
האיסור  וטעם טעם, נתינת דאיכא דכיון צ"ל
על  אכילה שם חל שפיר בעצמו, נרגש
דלא  נהי האיסור, וניכר במב"מ אבל האיסור,
עם  ההיתר מצטרף לא אבל ברובא, בטל
ג"כ, האיסור על אכילה שם להחיל האיסור
שם  בעצמו, נרגש האיסור טעם דאין דכיון
כמעשה  ליה וחשיב הרוב, ע"פ נקבע האכילה
המובא  בר"ש כעי"ז [ועיין בלבד. היתר אכילת

בס"ד.] כד בסמוך

התוס'נמצאד] דגם דברינו, למסקנת עתה
פירשו  בפסחים התוס' וגם בנזיר
אפי' היתר בדנפישי המצל"א ליה לית דאביי
התוס' דנחלקו אלא האיסור, נתבטל דלא היכא
מיירי  קופות דב' ברייתא אם חדא אנפי, בב'
בפסחים  התוס' שלדעת מבשא"מ, או במב"מ
מיירי  דאי בשא"מ, במין מיירי הברייתא
אמרינן  אמאי לאביי ליה קשיא מאי במב"מ
מקום  דבכל פשיטא הא אומר, שאני
התוס' אבל ברוב. בטל במינו מין מדאורייתא

דבטל  ואע"ג במב"מ, דמיירי פירשו בנזיר
דאורייתא  בכא"פ כזית דאי לאביי ס"ל ברוב,
חכמים  בו שיחמירו הוא דין במבשא"מ,
משא"כ  מבשא"מ, חומרא כעין במב"מ
היכא  במב"מ לעולם שייך דלא המצל"א

היתר. דנפישי

המצל"א ועוד לומר שייך אם התוס' נחלקו
שלדעת  מדוכות, וב' הבבלי בכותח
היתר, נפישי ובכה"ג הואיל  בפסחים התוס'
ומהאי  המצל"א, שייך לא קופות וב' בכותח גם
לדידיה, מקשה לא אמאי לאביי ניחא טעמא
הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן פליגי אמאי
אבל  מדוכות. בב' אומר שאני אמרינן ואמאי
בב' וגם הבבלי בכותח גם בנזיר התוס' לדעת
דנפישי  אע"ג המצל"א לומר שייך מדוכות

טעם. נתינת ואיכא הואיל היתר,

דב'ויסוד בהא גרסינן אם פלוגתתם,
משום  מאי "אלא מדוכות,
וא"כ  ליה, גרסו אכן בנזיר שהתוס' המצל"א",
שייך  מדוכות דב' בהא דגם לגירסתם מוכח

שיטה כד. היא הרמ"ר שיטת אלא התוס', בדברי חזרה ולא סתירה לא כאן דאין עוד, ואפשר
דאביי  ס"ל ז"ל שהוא קופות, לב' מדוכות וב' כותח בין לחלק מתחילה התוס' ממש"כ אחרת

לא  דלמה הר"י מקושית כן ומוכיח האיסור נתבטל לא אפי' היתר בדנפישי המצל"א ליה לית
נפישי  דענין שכתבו לעיל תוספות הסתם אבל לאביי. גם בשא"מ מין אטו במב"מ נחמיר

אחרת  עצה להם היתה נו"ט, שאינו במב"מ דמיירי כיון ברוב האיסור שיתבטל הוא היתר
איוורא לחכמי בשיטה דעיין הר"י, קושית להחמיר (לז.)לתרץ ראוי דודאי וי"א וז"ל, שכתבו

כזית  אמרינן דכי המצל"א, בדין להחמיר שראוי ממה יותר דאורייתא, בכא"פ כזית אם

בהמצל"א  אבל בכריתות, כדאיתא חטאת וחיוב בדבר וכרת מיתה יש דאורייתא, בכא"פ
פסחים בגמ' דמבואר והיינו, עכ"ל. לאו, אלא כרת דליכא עוברין  אלו בפ' דכיון (מג.)מוכח

הסתם  לדעת י"ל וה"נ עי"ש. בלאו, אלא אינה חמץ תערובת כרת, לחיוב ריבוי דליכא
ליה  לית דאביי לפרש הוכרחו לא ולפיכך איוורא, לחכמי שבשיטה כי"א דס"ל תוספות,

האיסור. נתבטל לא אפי' היתר בדנפישי המצל"א
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בסוף  אביי דקאמר והא המצל"א, לומר
דנפישי  כגון וכו' לדידי "בשלמא שמעתין
לעיל. אביי דמקשה מאי אכל קאי לא חולין",
וכלן  ליה, גרסינן לא בפסחים התוס' אבל
וכו' לדידי בשלמא אביי דקאמר דהא פירשו

אכולהו. קאי אכן

דכיון ושתי בזו, זו תלויות הפלוגתות
פי  על בנזיר התוס' דהכריחו
בכותח  המצל"א לומר שייך דשפיר גירסתם
כיון  שייך לא קופות בב' ורק מדוכות, וב'
לחלק, התוס' הוצרכו כרחך על היתר, דנפישי
ב' אבל במבשא"מ, מיירי מדוכות וב' דכותח
בפסחים  התוס' אבל במב"מ. מיירי קופות
המצל"א  שייך לא קופות וב' בכותח דגם דס"ל
דב' לחלק הוצרכו לא היתר, דנפישי כיון
מיירי  דאי הקשו ולכן במב"מ, מיירי קופות
שאני  אמרינן אמאי אביי פריך מאי במינו במין
התוס' כמש"כ בזה נדחקו ולא וכו' אומר
ענין  בכל מיירי קופות דב' פירשו אלא נזיר,

מבשא"מ. אפי'

b

אביי  בדעת התוס' מחלוקת

לאיסור  מצטרף היתר דאמרינן

התורה  בכל

מאי)בפסחיםהתוס' אלא ד"ה בחד (מד. כתבו
רבנן  פליגי אמאי א"ש דלאביי תירוצא
אית  דווקא דר"ע הבבלי, בכותח דר"א עליה

אבל  מנזיר, דגמר התורה בכל המצל"א ליה
להו  לית לטכע"ק משרת דמוקמי לרבנן

מקום. בשום המצל"א

מוקמינן ומבואר דאי ס"ל דאביי מדבריהם,
ילפינן  להמצל"א, דמשרת קרא
דקרא  צ"ל וע"כ כולה. התורה לכל מיניה
הו"ל  להמצל"א דאי לטכע"ק, אתיא דחטאת
נמי  דחטאת או מלמדין, ואין כתובין ב'
כדמבואר  צריכי דמיצרך אלא אתא, לטכע"ק

לקמן נזיר גבי (לז:)בגמ' רחמנא כתב דאי ,
משום  מינה, אתי לא נזיר אמינא הוי חטאת
גבי  רחמנא כתב ואי ילפינן, לא מקדשים דנזיר
דחמיר  משום ילפינן לא מנזיר הו"א נזיר,
לא  הלכך ליה, אסיר חרצן דאפי' איסוריה,

מיניה. אתיא

בנזיראבל אמאי)התוס' הכי אי ד"ה כתבו (לו:
דמקפה  דההיא ניחא ודאי דלאביי
כר"א  והיינו המצל"א מטעם ליה משמע
"כל" דרשי דלא לרבנן אבל "כל", דדריש

עליה. דפליגי ליה פשיטא

אורהועיין דמשמע (שם)בקרן שכתב
למימר  אביי דבעי דהא ז"ל מדבריהם
דאמר  לר"א היינו המצל"א האיסורין דבכל
דאין  אורה הקרן והקשה מצטרף. היתר בחמץ
לשאר  מחמץ למילף מצינן דהיכי מובן, זה

דחמיר. חמץ שאני דלמא ועוד,כה איסורין,
בשם  דאמר הכי דקאמר הוא דימי לרב דאביי

לחוד. נזיר מאיסורי חוץ יוחנן  ר'

כהונהכה. במשמרות הקשה וכו')וכעי"ז שתי בד"ה תוס' ס"ל (לו: דאביי מדבריהם נראה וז"ל,

יליף  היכי וקשה לעיל, וכ"כ מחמץ, איסורין שאר ויליף חמץ דגבי כל דיליף כר"א המצל"א
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כמש"כ וכתב דכוונתם לתרץ, אורה הקרן
שמעינן  לא דמנזיר בפסחים
היתר, נפיש דלא היכא אלא דהמצל"א
נמי  בחמץ דמרבי לר"א לקמן, הש"ס וכגירסת
דנפשי  היכא אפי' אתי כרחך ועל דהמצל"א,
דמנזיר  קרא איצטריך לא הכי לאו דאי היתר,
בכל  שמעינן דכבר דכיון לאביי וס"ל שמעינן,
דגלי  כיון מנזיר, בק"ו דהמצל"א האיסורין
היתר  דנפיש היכא דאפי' לר"א בחמץ רחמנא
דמקפה  וההיא האיסורין. בכל ה"ה מצטרף,
דנפיש  היכא אפי' מצטרף דהיתר כר"א אתי
רבנן  דפליגי הא נמי א"ש והשתא היתירא.
שמעינן  לא "כל" דרשי דלא כיון בכותח
דאכתי  אלא היתירא. דנפיש היכא דהמצל"א
כר"א  דמקפה הא לאוקמי לזה צריכי הוי לא
חשיב  לא א"כ בעין, כשהוא דמיירי לשיטתם
לאכול  דיכול הר"ש שכתב וכמו היתרא, נפיש

עכת"ד. מזה, ומקצת מזה מקצת

היכא וגם היתר נפישי שייך דלא הנתבאר לפי
מיירי  דמקפה לזה, צריכי לא דנו"ט,

כלל  משמע לא [וגם ונו"ט בשא"מ במין
להו  לית דרבנן למימר דבעי התוס' מדברי
להו  דלית משמע אלא היתר, בדנפישי המצל"א
קושיא  הדרא וא"כ עיקר], כל המצל"א
דחמיר  מחמץ למילף מצינן האיך לדוכתא,
יוחנן  ר' על אביי מקשה והאיך איסורין, לשאר
לא  יוחנן ר' הא איסורין, לשאר מחמץ דנילף

כר"א. פסק

האיך ואפשר אורה הקרן קושית לתרץ
ס"ל  דאביי מחמץ, למילף מצינן
הו"ל  ולא להמצל"א, אתיא נמי דחטאת דקרא
צריכי  דמיצרך משום כאחד הבאים כתובים ב'
הוי  חטאת גבי רחמנא כתב דאי לעיל, וכמש"כ
לא  דמקדשים משום מינה אתי לא חמץ אמינא
מחמץ  הו"א חמץ גבי רחמנא כתב ואי גמרינן,
כרת  דענוש איסוריה, דחמיר משום ילפינן לא
המצל"א  דכתיב והשתא בהנאה. דאסור או
וליכא  התורה, לכל ללמוד אפשר בתרוייהו,
איסוריה, חמיר שכן לחמץ מה למיפרך

תוכיח. כו דחטאת

דיליף  משום טעמי' דאביי וע"כ בהנאה, אסור שכן לחמץ מה למפרך איכא הא מחמץ תרומה
עכ"ל. מנזיר, כעיקר טעם ר"מ דיליף כמו מנזיר

הר"ןכו. כוונת שכן מאי)ונראה ואלא ד"ה מד. דכי (פסחים ניחא דלאביי נראה לכך וז"ל, שכתב
כל  דדריש לר"א מילי הני לאיסור, מצטרף היתר שבתורה איסורין דבכל למימר איהו בעי

דגם  ומבואר עכ"ל. וכו', ושאור בפסח מחמץ שבתורה איסורין כל יליף דר"א לאביי וס"ל
אלא  וכר"א, בפסח מחמץ התורה בכל המצל"א דילפינן ס"ל דאביי בנזיר כתוס' הר"ן דעת
וצ"ל  כאחד, הבאים כתובים ב' הו"ל דא"כ וקשה משאור, וגם מחמץ גם ליה דילפינן שהוסיף

אתי  לא חמץ הו"א תקטירו, בל שאור איסור גבי רחמנא כתב דאי צריכי, מיצרך דתרוייהו
התורה, לכל מינייהו ילפינן תרוייהו, דכתיב והשתא וכו', גמרינן לא דמקדשים משום מיניה

מאד, תמוהים הר"ן שדברי אלא יוכיח. דשאור איסוריה, חמיר שכן לחמץ מה למיפרך וליכא
ד  ריבוי דריש לא מכזית,דאביי פחותה הקטרה לדאיכא אלא להמצל"א, תקטירו בל שאור כל

וצ"ע. סוגיין, בריש כדמבואר
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דימי אבל רב על אביי פריך האיך צ"ע אכתי
לא  יוחנן ר' הא יוחנן, ר' בשם דקאמר
דמשרת  קרא דמוקמי כר"ע אלא כר"א פסק
הוכרחו  מה לכאורה מובן אינו וגם להמצל"א.
מחמץ  דילפינן ס"ל דאביי לפרש בנזיר התוס'
כתוס' פירושו ולא "כל", דדריש וכר"א בפסח
דדריש  וכר"ע מנזיר דילפינן דס"ל בפסחים

להמצל"א. משרת

דעיין ועוד בנזיר, התוס' דברי על לתמוה יש
שם ממאי (לז.)בגמ' אביי ליה אמר ,

דילמא  דאתא, הוא להמצל"א משרת דהאי
קא  מעיקרא ולאביי דאתא, הוא טכע"ק ליתן
מותיב  וקא דימי רב דקאמר מאי ליה קשיא
ליתן  ליה אמר הדר תיובתא, הלין כל ליה
ליתן  דילמא א"ל ליה דשני בתר טכע"ק,

דא  הוא תא.טכע"ק

לתרומה)התוס'ופירשו הנח אלא וז"ל,(ד"ה
להמצל"א  משרת דהאי ממאי אלא
הפסיק  הש"ס אבל טכע"ק, ליתן דילמא
דרב  האי ליה קשה מעיקרא ולאביי להקשות,
כלומר  תיובתא, הנך כל ליה ואותיב דימי
דהמצל"א, למימר בעינן איסורי בשאר דאפי'
ר"ל  ועתה כלומר טכע"ק ליתן ליה אמר והדר
ומשני  דהמצל"א, נאמר לא מקום דבשום
אז  ראיותיו, דימי רב ליה ומייתי ליה שני לבתר
דימי  דרב מנין ליה מנא לו ומקשה  לו, הודה
ליתן  דילמא להמצל"א, משרת דאתי תנא לשום

עכ"ל. טכע"ק,

המצל"א וקשה, דילפינן לאביי ס"ל דאי
מה  התורה, דלכל בפסח מחמץ
ליה  קשיא דקא מעיקרא ולאביי הגמ', הקשה
הרי  טכע"ק. ליתן ליה אמר הדא דימי, ארב

דילפינן  דס"ל משום דימי ארב הקשה לא אביי
משום  אלא התורה, לכל המצל"א ממשרת
פריך  ושפיר התורה, לכל בפסח מחמץ דילפינן
דילמא  להמצל"א אתיא דמשרת מנ"ל אביי

טכע"ק. ליתן

לאביי ובאמת דס"ל דכיון צ"ל כרחך על
התורה  לכל בפסח מחמץ דילפינן
ולא  לטכע"ק אתא משרת בודאי כולה,
ליה  תיקשי אתא, להמצל"א דאי להמצל"א,
הבאין  כתובין ב' ונזיר בפסח חמץ דהו"ל
לטעמיה  אביי כן ועל מלמדין. ואין כאחד
ומאד  לטכע"ק, אתא דמשרת לפרש הוצרך
כלל. לגמ' ליה קשיא מאי הקושיא, תסתער

מעיקרא)בשטמ"קועיין ולאביי ד"ה שכתב (לז.
דאביי  מכאן להוכיח הרא"ש תוס' בשם
ולא  ממשרת התורה בכל המצל"א דילפינן ס"ל
שמקשה, יצחק ר' בפי' ומצאתי וז"ל, מחמץ
ומהדר  מותיב כי דאביי לתלמודא ליה ומנא
היינו  דילמא ממשרת, היינו דהמצל"א לאוכוחי
אליעזר, ולר' הבבלי מכותח דיליף משום
ליתן  משרת דאימא השתא אביי פריך ושפיר
למילף  ליכא בפסח מחמץ דאי ומתרץ טכע"ק.
שכן  או כרת, חייב שכן לחמץ דמי למקפה,
מביא  אביי כשהיה כרחך  על אלא בהנאה, אסור
עכ"ל. וכו', ממשרת היינו שהמצל"א ממקפה

צע"ג. בנזיר התוס' ודברי

b

יום  בטבול הר"ש דברי על הערות

מ"ג)הר"שכתבא] פ"ב יום וז"ל,(טבול
גרסינן  קופות דגבי קשיא ומיהו
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דאמינא  לדידי בשלמא הספרים, בכל בנזיר
אלא  חולין, דנפישי כגון דהמצל"א משום
כי  בכא"פ כזית דאיכא משום דאמרת לדידך
ר"ת  לפי' ומיהו וכו', הוי מאי חולין נפישי
מרובה  שההיתר וקדירות מכותח קשה נמי
דמקפה  לומר ואין המצל"א. מאי אלא וקאמר
אפי' מינו בשאינו מין שהן ומדוכות וכותח
טעם, בו נותן שהאיסור לפי מצטרף היתר רוב
כן  לומר דא"א מינא, חד וסאין קופות אבל
אמאי  ליה קשיא מאי הוא מינא חד דאי
דאורייתא  בכא"פ כזית אי אומר שאני אמרינן
מין  דמדאורייתא התערובות בפ' לן קיימא הא
מיני  תרי וסאין קופה ודאי אלא בטיל. במינו
אפשר  דאי קמח ונעשו ושעורין חטין כגון
ומדוכות  וכותח דמקפה לפרש ויש להבדילם.
רוב  אפי' בזה זה טעם נתינת דרך שעירובן
בעירובן  אין קופות אבל לאיסור, מצטרף היתר

עכ"ל. טעם, נתינת

כדעת והנה גיסא מחד דס"ל בר"ש מבואר
התוס' כדעת ומאידך בנזיר התוס'
דלמאי  הר"ש הקשה מתחילה  דהרי בפסחים,
ליה  דמהדר קופות דב' בהא בנזיר דגרסינן
דנפישי  וכו' לדידי "בשלמא דימי לרב אביי
דהיתר  מדוכות וב' מכותח קשה חולין",
מאי  "ואלא דימי, רב פריך ואפ"ה מרובה
אמרינן  שפיר דלאביי ומבואר המצל"א",
כדעת  והיינו היתר. דנפישי אע"ג המצל"א
בשלמא  אביי דקאמר דהא דס"ל בנזיר, התוס'
קופות  אב' אלא אכולהו קאי לא וכו' לדידי
בהא  דגרסו משום כן, לפרש והוכרחו לחוד,
מאי  "אלא לאביי, דימי רב דפריך מדוכות דב'
דלדידיה  אביי ליה מהדר ולא המצל"א", משום
התוס' ואילו היתר. דנפישי משום ניחא

המצל"א  לאביי ליה דלית דלמאי כתבו בפסחים
וב' דכותח הא נמי א"ש היתר, בדנפישי
מדוכות  דב' בהא גרסו לא כרחך ועל מדוכות,
דהא  וס"ל המצל"א", משום מאי "אלא
אכולהו, קאי וכו' לדידי בשלמא אביי דקאמר

לעיל. שנתבאר וכמו

לומר אבל דאין הר"ש כתב גיסא מאידך
מבשא"מ  שהן ומדוכות וכותח דמקפה
בו  נותן שהאיסור לפי מצטרף היתר רוב אפי'

וס  קופות אבל וכמו טעם, מינא, חד אין
כן, לומר דא"א בנזיר, התוס' באמת שפירשו
אמאי  ליה קשיא מאי הוא מינא חד דאי
בכא"פ  כזית אי אומר שאני אמרינן
מב"מ  דמדאורייתא קיי"ל הא דאורייתא,
דאילו  בפסחים, התוס' כקושית והיינו בטיל,
במב"מ, מיירי דאכן פירשו בנזיר התוס'
במב"מ  להחמיר לחכמים דהו"ל אביי והוקשה

מבשא"מ. אטו

דרק ונמצא בנזיר התוס' כדעת ס"ל דהר"ש
המצל"א  אמרינן לא קופות בב'
שפיר  מדוכות וב' בכותח אבל היתר, בדנפישי
בפסחים  התוס' כדעת וגם המצל"א, אמרינן
הר"ש  תמה ולכן במבשא"מ, מיירי קופות דב'

קופות. מב' מדוכות וב' כותח מ"ש

מיירי ותירץ ומדוכות וכותח דמקפה הר"ש,
בזה  זה טעם נתינת דרך בשעירובן
אין  קופות אבל מצטרף, היתר רוב אפי' וא"כ
כוונתו  אין דע"כ ונראה טעם. נתינת בעירובן
נתינת  בעירובן אין ובקופות דהואיל לומר
דא"כ  המצל"א, לומר וא"א ברובא בטיל טעם,
לאביי  ליה קשיא מאי לדוכתא, קושיא הדרא
בכא"פ  כזית אי אומר שאני אמרינן אמאי
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דאפי' פשוט אלא ברובא. בטיל הא דאורייתא,
לא  תרומה במבשא"מ דמיירי כיון קופות בב'
התרומה  דטעם כיון טכע"ק, מדין בטלה
לאביי  ליה לית ואפ"ה בתערובת, מורגש
דעירובן  היכא אבל היתר. בדנפישי המצל"א
המצל"א  אמרינן בזה, זה טעם נתינת דרך

היתר. בדנפישי אפי'

בדעת והביאור לעיל מש"כ ע"ד נראה
המצל"א  דגדר בפסחים, התוס'
שם  להחיל כזית לשיעור ההיתר דמצטרף הוא
כל  על אכילה שם חל וממילא אכילה, מעשה
זית  חצי על אפי' שאכל, ופורתא פורתא
אבל  איסור. אכילת כמעשה ליה וחשיב איסור,
ע"פ  נקבע האכילה שם היתר, דנפישי היכא
בלבד. היתר אכילת כמעשה ליה וחשיב הרוב,
בזה, זה טעם נתינת דרך כשעירובן אמנם
איסור, טעם יש היתר של פורתא דבכל נמצא
[כן  היתר טעם יש איסור של פורתא ובכל
נתינת  בשעירובן שכתב הר"ש בלשון מדוייק
זב"ז, טעם נותנים דשניהם בזה, זה טעם
אי  וא"כ באיסור], וההיתר בהיתר האיסור
לאכילת  היתר אכילת בין להפריד אפשר
התערובת, על אכילה שם חל ואם איסור,
ההיתר. על וגם האיסור על גם חל ממילא

דעל עודב] י"ל ועוד וז"ל, הר"ש תירץ
בכא"פ  כזית נמי במינו כרחין
מינכר, דלא אע"ג ברובא, בטיל דלא דאורייתא
דבמינו  וסאין דקופות ההיא משני מדלא
דנותן  התערובת פ' בריש דמשמע והא איירי,
לקופות  דמי לא דאורייתא לאו ברוב טעם
של  בשעורין או בחטין דסתמייהו וסאין,
לחודיה  והאי קאי לחודיה דהאי איירי תרומה

דמי  ולא חייב, בכא"פ כזית אכיל ואי קאי,
ומתבטל. הרוב עם ומתחבר דנימוח למיעוט

הנשה גיד הגידין (צט:)ובפ' עם נתבשל גבי
כזית  בדליכא ברובא ליבטל דפריך מכירו, ואין

ע"ז דמס' ובפ"ב פריך. ר'(סז.)בכא"פ אמר
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן
כמו  במינו היינו כרחין על בכא"פ, כזית
ממשו  ולא טעמו מדקאמר ר"ת, שמפרש
קי"ל  הא במינו שלא ואי עליו, לוקין ואין אסור

עכ"ל. כעיקר, דטעם

תירוץ וביאור עוד כתב דהר"ש הדברים,
מב' מדוכות וב' כותח מ"ש ליישב
במב"מ  מיירי קופות ב' דבאמת קופות,
אביי  דקאמר והא מעיקרא, למימר וכדבעינן
ר"ל  חולין, דנפישי כגון וכו' לדידי בשלמא
מדוכות  וב' בכותח משא"כ ברובא, דבטיל
ולא  דנו"ט. משום בטלי דלא במשא"מ דמיירי
ליה  קשיא מאי הוא מינא בחד דאי לן תיקשי
כזית  אי אומר שאני אמרינן אמאי לאביי
בטיל  מב"מ קיי"ל הא דאורייתא, בכא"פ
בטיל. אינו במב"מ אפי' בכא"פ דכזית ברובא,

דקופות והר"ש ההיא משני מדלא כן הוכיח
בזה, וכוונתו איירי, דבמינו וסאין
בדאיכא  אפי' ענין בכל ברובא בטיל מב"מ  דאי
דימי  ארב אביי דפריך ובהא בכא"פ, כזית
דמיירי  דס"ל משום קופות דב' מהא
הנח  לומר דימי רב הוצרך למה במבשא"מ,
בפשיטות  תירץ ולא דרבנן, בזה"ז לתרומה
משום  ע"כ אלא ברוב, דבטל במב"מ דמיירי
וא"כ  במב"מ, אפי' בטל אינו בכא"פ דכזית
קופות  דב' דס"ל אביי בקושית אף לפרש יכלנו

במב"מ. מיירי
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התערובת וכתב בפ' דקאמר דהא הר"ש,
לא  דאורייתא, לאו ברוב טעם דנותן
או  בחטין מיירי דהם וסאין, לקופות דמי

דהאי תרומה של והאי שעורין קאי לחודיה
חייב, בכא"פ כזית אכיל כי וא"כ קאי, לחודיה
הרוב  עם ומתחבר דנימוח למיעוט דמי ולא
גבי  הנשה, גיד בפ' דקאמר והא ומתבטל.
ליבטל  דפריך מכירו ואין הגידין עם נתבטל
בדליכא  מיירי במב"מ, דמיירי כיון ברובא

בכא"פ. כזית

יוחנן ומביא ר' דאמר מהא לדבריו ראיה
כזית  וזהו עליו לוקין וממשו טעמו
עליו, לוקין אין ממשו ולא טעמו בכא"פ,
בשא"מ  דאי במב"מ, דמיירי הוכיח ר"ת דהנה
קיי"ל  הא לוקה, אינו ממשו ולא טעמו אמאי
וא"כ  במב"מ. ע"כ אלא דאורייתא, טכע"ק
ע"כ  אלא לוקה, בכא"פ כזית למה קשה
האי  אלא נימוח, בשלא מיירי וממשו דטעמו
ולא  וטעמו קאי, לחודיה והאי קאי לחודיה

בשנימוח. מיירי ממשו

מב"מ והנה דאי צ"ב, הר"ש של חידושו כל
בכא"פ  כזית מהני האיך ברובא, בטל
נימוח  שנא מאי צ"ב ועוד הביטול, את למנוע
בכא"פ, כזית דאכיל היכא אפי' דבטל

נימוח. משאינו

ביטול הנראה דין יסוד דהנה לענ"ד, בזה
הנופל  שמיעוט הוא בתערובת ברוב
לו  יש ולכן ממנו, כחלק ונדון לו נכפה ברוב
נלמד  זה שדין כתבו והראשונים הרוב. דיני
זה  ענין מה דקשיא אלא להטות, רבים מאחרי
אבל  הרוב, ע"פ דמכריעים דנהי לביטול,
שליט"א, מו"ר וביאר הלך. להיכן שבו איסור

שם  מהו לדון צריכים אנו תערובת אכילת דבכל
וענין  איסור, אכילת או היתר אכילת האכילה,
הוא  שהרוב דכיון הוא, להטות רבים אחרי
מעשה  והוי אכילה, השם קובע זה היתר

היתר. אכילת

כשנתערבו ובזה אלא אינו זה דכל להבין, יש
ואי  אחת בתערובת וההיתר האיסור
ואפשר  ניכר האיסור אם אבל להפרידם, אפשר
ונדון  לעצמו, כעומד נחשב הוא הרי להפרידו,

עצמה. בפני אכילה כשם

בכא"פ ועל כזית ענין ג"כ להבין יש זה דרך
צירוף  ידי דעל במב"מ, אפי' בטל שאינו
נדון  להיות יכול המעורב האיסור בכא"פ כזית
לגבי  בטל אינו וא"כ עצמה, בפני כאכילה
אינו  כשהאיסור רק הוא זה כל אבל הרוב.
קאי, לחודיה והאי קאי לחודיה והאי נימוח
היתר  אכילת בין להפריד יכול שפיר דאז
עומדת  האיסור דאכילת ולומר איסור ואכילת
ומובלע  נימוח כשהאיסור אבל עצמה, בפני
בין  להפריד אפשר אי שוב ההיתר, בתוך
שם  את קובע והרוב לאיסור, היתר אכילת

בלבד. היתר אכילת להיות האכילה

אבל וזהו טעם, נתינת דליכא במב"מ דוקא
ומבואר  דטכע"ק, גמרינן במבשא"מ
אמרינן  דלא התוס' כדעת דס"ל לקמן בר"ש
אלא  לקי דלא איסור, איתעביד גופיה דהיתר
יסוד  וא"כ הטעם, מן כזית אכל כן אם
דאיסור  הוא הר"ש לדעת דטכע"ק החידוש
הואיל  בטל, אינו בתערובת טעמו שמורגש
בפני  כאכילה להיחשב יכול הטעם הכרת וע"י
והאי  לקמן, הר"ש בלשון [ועיין עצמה.
בהיתר  הנבלע איסור כזית דאין היינו דטכע"ק
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אפי' מחוי ההיתר אם כולו אכלו ואפי' מתבטל
המצל"א.] אין

מפרשים עודג] יש ומיהו וז"ל, הר"ש כתב
דיליף  משום לקי לא כעיקר דאטעם
לאו, כתיב לא והתם כוכבים, עובדי מגיעולי
לחיוביה, קרא אהדריה כאן למימר שייך ולא
והעובד  שהגוזז המוקדשין בפסולי כדאשכחן
דמפקינן  אע"ג הארבעים את סופג בהן
דבכורות, ב' בפ' ועבודה גיזה ולא מתזבח
דלא  משום אלא דאהדריה משום לאו דהתם
ואכילה  זביחה קרא, קאמר דהאי מעולם הותר

עכ"ל. ועבודה, גיזה ולא לך התרתי

לעיל והנה אמש"כ מוסבים כאן הר"ש דברי
בכא"פ  דכזית לחידושו ראיה להביא
יוחנן  ר' דאמר מהא במב"מ, אפי' בטל אינו
כזית  וזהו עליו לוקין וממשו טעמו ע"ז בגמ'
עליו. לוקין אין ממשו ולא טעמו בכא"פ,
מיירי  לא יוחנן ר' כרחך דעל הר"ש והוכיח
דאורייתא  טכע"ק קיי"ל דהא במבשא"מ
בכזית  עליו לוקין ממשו ולא בטעמו אפי' וא"כ
קאמר  ואפ"ה במב"מ מיירי אלא בכא"פ,
וס"ל  בכא"פ, בכזית לוקין וממשו דבטעמו
נימוח  שלא היינו וממשו דטעמו להר"ש
קאמר  והשתא לחודיה. קאי אלא האיסור
יוחנן, דר' ממימרא ראייתו לדחות דיש הר"ש
לקי  לא כעיקר דאטעם מפרשים דיש משום
אלא  הוי דלא נכרים מגיעולי ליה דיליף משום
מיירי  יוחנן דר' לפרש יכלנו שפיר וא"כ עשה,
דאורייתא  דטכע"ק דקיי"ל דאף במבשא"מ

ממשו. ולא טעמו על לוקה אינו

המובאת וכן מאורליינ"ש הר"י שיטת היא
חולין אמר)בתוס' רבא ד"ה וז"ל,(צח:

מפרש  היה מאורליינ"ש יוסף רבי והרב
אטעם  לקי לא דאורייתא דטכע"ק דאע"ג
כר"ע  לה סבר יוחנן דר' במינו שלא אפי'
כוכבים  עובדי מגיעולי כעיקר טעם דיליף
ליבון  דמצריך באש דתעבירו עשה אלא וליכא
למימר  לן דאית לו השיב ור"ת והגעלה,
עובר  בהלוקח כדאמרינן לאיסוריה דאהדרינהו

עכ"ל. וכו', פרתו

שהביא ויש מפרשים היש שיטת על להקשות
ס"ל  האיך מאורליינ"ש, הר"י ועל הר"ש
וכן  המצל"א, משום מקפה על דלוקה לאביי
בכא"פ  כזית דלמ"ד ס"ל האיך הבבלי בכותח
הביטול  שמונע מה כל הרי לוקה, דאורייתא
דאורייתא, דטכע"ק דקיי"ל מאי הוא בכה"ג
על  להמצל"א משרת מפיק יוחנן דר' וכיון
והואיל  נכרים, מגיעולי נלמד טכע"ק כרחך
לסברת  אטכע"ק לוקה אין עשה, אלא ואינו

מאורליינ"ש. והר"י הי"מ

כדעת ובשלמא דס"ל י"ל דמקפה בהא
בעין  ושמן בשום דמיירי ר"ת
דימי  ארב אביי דמקשה בהא אבל בטל, ואינו
רבנן  פליגי אמאי דאורייתא בכא"פ כזית דאי
ליה  קשיא מה צ"ע הבבלי, בכותח דר"א עליה
טכע"ק, מדין בטל אינו שבו החמץ הרי לאביי,

עליו. לוקין ואין

בלאו וכן עירובו על דס"ל ר"א לדעת קשה
אינו  שבו דאיסור כיון המצל"א, משום
אינו  טכע"ק ומשום טכע"ק, מדין אלא בטל
מלקות. לחייבו המצל"א מהני האיך לוקה,

זבחיםועוד בגמ' דאיתא אמר (עח.)קשה, ,
זה  שבללן והטמא והנותר הפגול ר"ל
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לאו  ברוב טעם נותן ש"מ פטור, ואכלן בזה
מבשא"מ  ברובא דמב"מ ודחה דאורייתא,
בגליון  הגרעק"א והקשה עי"ש . בטעמא
דף  חולין תוספות למ"ש ק"ל וז"ל, הש"ס
טעם  אם דאף דאורליינש הר"י בשם צ"ט
רק  דהוי לקי לא מ"מ דאורייתא כעיקר
שפיר  מלקות לענין דמיירי הכא וא"כ עשה,
דטכ"ע, עשה רק נשאר ולא דבטל אמרינן
מוכיחה  איך להקשות, בזה ז"ל וכוונתו עכ"ל.

דטכע"ק  דר"ל ממימרא לאו הגמ'
פטור  לענין מיירי ר"ל הרי דאורייתא,
למ"ד  גם מאורליינ"ש הר"י ולדעת מלקות,

לוקה. אינו דאורייתא טכע"ק

אהרןוהעירוני ר' ח')שבמשנת תירץ (סי'
שאינו  מאורליינ"ש הר"י דמש"כ
כזית  אכל כשלא אלא אינו אטכע"ק לוקה
ודעימיה  ור"ת כרש"י דס"ל האיסור, מטעם
כזית  כשאכל אבל לאיסור, ההיתר דנהפך
דעת  [וכן בלאו עובר עצמו האיסור מן בכא"פ

חולין ברשב"א שהובאה ].(צח:)הראב"ד

דפיגול ובזה הגרעק"א, קושית נתיישבה
כזית  בשאכל מיירי וטמא נותר
וא"כ  נינהו, איסורא שלשתן דסוכ"ס איסור,
ברוב  טעם נותן דאי הגמ' הוכיחה שפיר
קושיתינו  ניחא וכן לוקה. היה דאורייתא
מדין  בטל אינו דאיסור דכיון הבבלי, מכותח
או  המצל"א ע"י או כזית ואכל טכע"ק,
לוקה  היה שפיר בכא"פ, כזית צירוף משום

מאורליינ"ש. הר"י לדעת 

המובאת אמנם הי"מ לדעת יתכן לא זו דרך
דהא  לפרש אנו צריכין דלפי"ז בר"ש,
לוקין  אין ממשו ולא טעמו יוחנן ר' דקאמר

מאי  וא"כ בכא"פ, כזית כשאין רק היינו עליו,
לית  דהר"ש ועוד מעיקרא. לר"ש ליה קשיא
בדבריו  כמבואר איסור איתעביד היתר ליה
חולק  הנ"ל דהי"מ כלל משמע ולא בסמוך,

זה. על

והר"י לכן הי"מ שיטת לתרץ נראה
דהנה  אחר, באופן מאורליינ"ש
הר"י  שלדעת חולין בתוס' מבואר
ואפ"ה  במבשא"מ מיירי יוחנן ר' מאורליינ"ש
עליו, לוקין אין ממשו ולא דטעמו קאמר
עליו. לוקה אינו אבל אסור דטכע"ק דנהי
טעמו  יוחנן ר' שאמר דמה צ"ל זה ולפי
הפירוש  בכא"פ, כזית וזהו עליו לוקין וממשו
דבשנתערב  והרמב"ן רש"י כמש"כ הוא
לדינא  להגיע צריך אין איסור של ממשות
יתבטל, שלא היא סברא דבלא"ה דטכע"ק

עליו. לוקה בכא"פ כזית שיש וכל

מכותח ומעתה קושיתינו היטב מתיישבת
ע"ד  לפרש יש דלעולם הבבלי,
בטל  אינו שבו דחמץ לעיל, רש"י בדעת מש"כ
להר"י  דס"ל מוכח וכה"ג וממשו, טעמו מדין
טעמו  דמסברא עליו, דלוקה מאורליינ"ש
דטכע"ק, דינא בלא בטל ואינו אסור וממשו

ה  כזית וא"ש דאי דימי לרב אביי דפריך א
עליה  רבנן פליגי אמאי דאורייתא בכא"פ
על  דלוקה לר"א ס"ל האיך ניחא וכן דר"א,

המצל"א. משום חמץ תערובת

מהא וכן הגרעק"א קושית לתרץ יש
בזה, זה שבללן וטמא נותר דפיגול

הרמב"ן כתב צח:)שכבר מיירי (חולין דהתם
דנו"ט  ש"מ הגמ' וכוונת וממשו, בטעמו
וממשו  דטעמו היינו דאורייתא, לאו ברוב
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החזו"א  תירץ שכן מצאתי [ושוב ברוב. בטל
סק"ג) כ"ד סי' .](יו"ד

בזה אלא דנתיישב דנהי לדון, יש דאכתי
דנו"ט  דר"ל מהא הגמ' מוכיחה האיך
מאי  צ"ב עדיין אבל דאורייתא, לאו ברוב
ומן  החיטין מן עיסה דעושה מהא רבא הקשה
דאורייתא, לאו וממשו דטעמו דנהי האורז,

דאורייתא. הוי טכע"ק אבל

לומר ונראה צריך דע"כ דלק"מ, פשוט
והי"מ  מאורליינ"ש הר"י לדעת
הטעם, על איסור שנתחדש הוא טכע"ק דגדר
הטעם  ביטול במניעת דין חידוש רק זה ואין
מגיעולי  הנלמד חדש איסור שהוא וכיון ברוב,
לאיסוריה  קרא דאהדריה אמרינן לא נכרים,
ס"ל  אילו אבל בעשה. אלא ואינו קמא,
גרידא, הביטול במניעת חידוש הוא דטכע"ק
דאיסורא, חפצא חשיב דטעם  ידעינן ובלא"ה
לאיסורא  קרא אהדריה דאמרינן פשוט נראה

עליו. לוקה והיה קמא

העשויה וכיון דעיסה לומר אפשר אי שכן,
בחלה  חייבת האורז מן החיטין מן
שבה, החיטין טעם משום מצה יד"ח בה ויוצא
וטעם  ברובא, בטלי החיטין ממשות שהרי
החיטין, ביטול למניעת סיבה אינו החיטין
ואינו  מחודש, איסור הוא עצמו בפני דטעם
שפיר  ולכן מצה. מצות או חלה לחיוב ענין
ומן  החיטין מן עיסה מהעושה רבא הוכיח
כאן  ויש דאורייתא, וממשו דטעמו האורז
בחלה  נתחייב האיך דאל"כ חיטין, של ממשות
פיגול  דס"ל אביי על וקשה מצה, יד"ח יוצא או
משום  פטור ואכלן בזה זה שבללן וטמא נותר

ודו"ק. דאורייתא, לאו ברוב טעם דנותן

וז"ל,עודד] דבריו בהמשך הר"ש כתב
מן  אסור שיעור דחצי ואע"ג
ע"י  אבל בעיניה מילי הני שמא התורה

הנשה גיד בפ' ומיהו לא, גבי (צח.)תערובת
לדיקולא  דנפל דתרבא דזיתא פלגא ההוא
אסור, נמי תערובת ע"י דאפי' משמע דבישרא
מילתא  דבהך בהא ליה איכפת דלא י"ל ועוד

עכ"ל. וכו', ס"ל כר"ל

צח.)הגרעק"אובחידושי על (חולין תמה
דחצי  מהא להוכיח שרצה הר"ש
אסור  שיעור דחצי לדיקולא שנפל תרבא זית
תחילה  דאמר למה תמוה וזה וז"ל, בתערובת
רב  בר דמר והיינו דרבנן בשיעור תזלזל לא
מן  מותר שיעור דחצי כיון להקל רצה אשי
דוקא  נקט אמאי וא"כ בדרבנן, והוי התורה
דמעורב  כיון בזיתא גם הא דזיתא בפלגא
מהתערובת, כזית כשיאכל ממילא זתים בתלתין
חצי  רק אלא איסור כזית יאכל לא לעולם
אכילת  שיעור תוך מכזית פחות דהיינו שיעור
רק  הוי בכא"פ כזית אוכל שאינו דכל פרס,
יצטרך  לא לעולם וא"כ שיעור, חצי כאוכל
דבלאו  דרבנן, שיעור דיהא סגי דבתלתין ששים
בשלמא  שיעור. חצי רק ג"כ הוי הביטול
דנין  דאנו י"ל הר"ש דברי בלא דסוגיא פשטה
חצי  הוי בתחילתו דאם הנפילה תחלת על
דאורייתא  שיעור מעולם כאן היה דלא שיעור
במה  אבל דרבנן, שיעור שחצי כמו הוי זהו
יותר, חמור תערובת ע"י שיעור חצי שנעשה
י"ל  דשפיר הר"ש, ראיית אזדא זה לפי אבל
איסור  ליכא תערובת ע"י שיעור דבחצי
חצי  יוחנן ר' והאמר דאמרינן והא דאורייתא,
דבעידן  כיון היינו התורה מן אסור שיעור
כמו  יותר חמיר דאורייתא איסור היה דנפל
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וכנ"ל  טעמא מהאי דמחמרת זית בנפל
עכ"ל. כז וצע"ג,

ברוךועיין ב')במנחת ענף נ"ג בדברי (סי' שדן
דמקפה  מתני' דאי שהקשה הר"ש
בכא"פ, כזית משכחת האיך במעורבין מיירי
השוחט  בפ' דאמרינן הדמע מנזיד דמ"ש

לד:) הר"ש (חולין ותירץ בכא"פ, כזית ביה דלית
בכא"פ, כזית ליכא אכילה דבסתם דאע"ג
דאיכא  עד אחת בבת טובא מינה דאכיל אפשר

בכא"פ. כזית

לשיטת וכתב ראיה להביא ברוך המנחת
כזית  ואכל בממהר דגם הר"ש
פלגא  דההוא סוגיא מהך מצטרף, בכא"פ
כשנפל  בין נ"מ מאי טובא וקשה וז"ל, דזיתא
אפי' הא זית, חצי או זיתים ל' לתוך כזית
בכל  דהא שיעור, חצי הוה הא נמי כזית כשנפל
איסור, של משהו אלא ליכא תבשיל של כזית
דהא  לכזית מצטרף אין נמי הא כולה וכשאכלה

כה"ג  אכל אם ואפי' אכ"פ, משיעור יותר הוה
הוה  נמי אכ"פ משיעור  יותר בעין חלב כזית

בע"ז רש"י וכמ"ש שיעור, דכשאכל (סז.)חצי
פשוט  וזה שיעור, חצי הוה מכא"פ ביותר כזית
בשו"ת  זו קושיא שמצאתי וכמדומה מאד.
לשיטת  אבל הרבה. שם ודחק סופר חתם
ל' לתוך חלב כזית נפל דאם שפיר אתי הר"ש
אכלן  שאם דאורייתא, איסור איכא זיתים
לוקה  אכ"פ של זמן שיעור בתוך במהירות

עכ"ל. וכו',

הגרעק"א נמצא ע"ד הקשה ברוך שהמנחת
דכיון  דוקא, תרבא זית חצי נקט אמאי
לא  יותר או זתים בתלתין במעורב דמיירי
כזית  שם נפל אפי' בכא"פ כזית משכחת
אכלן  דאם הר"ש, של יסודו ע"פ ותירץ תרבא,
וא"כ  מצטרף, כא"פ בתוך כזית במהירות
שיעור  דחצי מהתם ראיה הר"ש מייתי שפיר

בתערובת. אסור

³

מהא כז. איסור איתעביד דהיתר רש"י שיטת על שתמה שם, הגרעק"א בחידושי ראיתי עוד

כזית  דהוי דאורייתא איסור הוא חלב טעם בו  דיש החשש לפי הא וז"ל, דתרבא דזיתא דפלגא
את  להבין זכיתי ולא עכ"ל. וצ"ע, בדאורייתא הספק והוי לאיסור ההיתר שנהפך ע"י איסור

שיטת  אבל איסור, איתעביד גופיה היתר דאורייתא טכע"ק דלמ"ד ס"ל דרש"י דנהי הקושיא,
דתרבא  דזיתא דפלגא הא וא"כ מדאורייתא טכע"ק להו לית בתראי אמוראי דכולהו רש"י

וצ"ע. נהפך, ע"י איסור כזית יהיה דבישרא לדיקולא דנפל
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ע"ב דף מ"ד

איתעביד  דהיתר רש"י שיטת

איסור 

האי בגמ',א] דאתא, הוא להכי משרת והאי
ליתן  משרת לכדתניא, ליה מיבעי
טעם  בהן ויש במים ענבים שרה שאם טכע"ק
וכו' כולה התורה לכל דן אתה מכאן חייב, יין
כר"ע. דאמר יוחנן ור' היא רבנן מני הא

טכע"ק)ופירש"י ליתן לעשות (מד"ה וז"ל,
בהן, ויש וממשו. כעיקרו איסור של טעמו
לאו  והא מהן, בכזית חייב יין. טעם במים
דאיתעביד  משום אלא הוא המצל"א משום
ילפינן  לא המצל"א אבל איסור, כוליה ליה

עכ"ל. מינה,

טעם והנה מדין רש"י דלשיטת מבואר
איסור  איתעביד גופיה היתר כעיקר
אוכל  אינו אם גם התערובת מן כזית על ולוקין
לקמן  בדבריו כ"מ עצמו, האיסור מן כזית

חייב) ומיין מפת ר"ת (ד"ה בשם הרא"ש וכ"כ ,
ל"א) סי' הנשה גיד ופ' ט"ו, סי' חלה .(הל'

להיות ויש נהפך דהיתר לרש"י מנ"ל לעיין
כדעת  לפרש ליה ניחא לא ולמה איסור,
אלא  חייב דאינו ודעימיה והר"ש בנזיר התוס'

עצמו. האיסור מן כזית על

דלא ובפשוטו לרש"י דס"ל לומר נראה היה
דהנה  הענבים, מן טעם כזית יתכן
במים, הענבים בשנימוחו מיירי דלא ודאי זה
ולא  במים שורן דרק משמע הברייתא דלשון
כזית, טעם באותו דיש לומר קשה וגם נימוחו.
א' הוי בכא"פ דכזית שכתב בפנ"י ועיין

יין  טעם שיתן אפשר ואי שבו, משמונה
דעל  רש"י למד דקרא מפשטא ולכן בכה"ג.
גופיה  דהיתר הוא טכע"ק גדר כרחך
טעם  כזית משכחת לא דאל"כ איסור, איתעביד
עליו  דחייב בברייתא קאמר והאיך בכה"ג,
צ"ל  כרחך על והר"ש התוס' ולדעת מלקות.
שפלטו  ענבים כ"כ בששרה מיירי נמי הכי דאין

טעם. כזית

למימר אבל בעינן לקמן דבגמ' קשה, זה 
ודחינן  וחלב , מבשר טכע "ק יליף דר"ע
ליה  דיליף ומסקינן הוא, חידוש דבב"ח
או  מבב"ח נודע האיך וצ"ב נכרים. מגיעולי
איסור, איתעביד גופיה דהיתר נכרים גיעולי
רק  עצמו החלב מן כזית צריך אין בב"ח הא

חלב עם מעורב מבשר קח:)כזית חולין וכיון (עיין
גיעולי  וגם איסורא. איכא בטל אינו שבו שחלב
איתעביד  דהיתר ראיה אינו לכאורה נכרים
מדין  הטעם על רחמנא דקפיד די"ל איסור,
דהיתר  מיניה מוכח והיכן שיעור, חצי

איסור. איתעביד

דילפינן ושמא למאי נמי הכי דאין תאמר
אמרינן  לא נכרים מגיעולי טכע"ק
בטיל, לא דטעם רק איסור, איתעביד דהיתר
הטעם  מן כזית אכל אא"כ עליו לוקה ואינו
בדברי  סתום הוא אבל והר"ש. התוס' וכשיטת
נשתנה  טכע"ק דגדר כלל משמע ולא רש"י,

לר"ע. רבנן בין

לקמןעודו  רש"י בדברי ר"ע)מוכח ד"ה (מה.

עליה  דפליגי דרבנן ממש"כ אינו דזה
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ס"ל  טכע"ק להו לית הבבלי בכותח דר"א
גמרינן  לא ואי הוא, חידוש נכרים דגיעולי
אלא  איסור איתעביד דהיתר נכרים מגיעולי
לפרש  רש"י הוצרך למה בטל, לא דטעם רק
דילמא  הוא, חידוש נכרים גיעולי ס"ל דרבנן
לא  דטעם מיניה וילפינן הוא חידוש דלאו ס"ל
כיון  כלום בלא עירובו דעל ס"ל ואפ"ה בטל,
וכמבואר  בכא"פ, כזית אכילת משכחת דלא
דילפינן  למאי גם ע"כ אלא לעיל. בגמ'
לרש"י  דס"ל צ"ל נכרים מגיעולי טכע"ק
קושיא  והדרא איסור, איתעביד דהיתר

הוא. שכן מנ"ל לדוכתא

דהיתר ונראהב] הדבר דעיקר מוכרח
מסברא, ידעינן איסור איתעביד
מה  ע"פ הענין את לבאר חשבתי ומתחילה
דין  חידוש בלאו אם טעם, באיסור לדון שיש
עכ"פ  חשיב דטעם אמרינן הוי טכע"ק
דאינו  לאשמעינן אתא וקרא דאיסורא, כחפצא
הוי  לא טכע"ק דין בלאו או"ד ברוב, בטל
וקרא  כלל, דאיסורא כחפצא לטעם דיינינן
ממשות. כמו אסור דטעם לאשמעינן אתא

בשלהוהנה דזרוע בסוגיא בתוס' (חולין עיין

אמר) רבא ד"ה אי צח: פלוגתא דמייתי
יוסף  רבי והרב וז"ל, טכע"ק על לוקין
כעיקר  דטעם דאע"ג מפרש היה מאורליינ"ש
דרבי  במינו שלא אפי ' אטעם לקי לא דאורייתא
כעיקר  טעם דיליף כר"ע לה סבר יוחנן
עשה  אלא וליכא כוכבים עובדי מגיעולי
ור"ת  והגעלה, ליבון דמצריך באש דתעבירו
קרא  דאהדרינהו למימר לן דאית לו השיב
פרתו  עובר בהלוקח כדאמרינן לאיסוריה

טו:) בפסולי (בכורות פי' והעובד הגוזז דתנן,

דלא  ואע"ג הארבעים את סופג המוקדשין
היינו  אלא גיזה ולא מתזבח אלא לן נפקא
תעבוד  דלא לאיסוריה דאהדריה משום טעמא

עכ"ל. וכו', תגוז ולא

אין הרי מאורליינ"ש יוסף ר' שלדעת מבואר
ור"ע  יוחנן לר' כעיקר טעם על לוקין
וגיעולי  הואיל נכרים, מגיעולי ליה דילפי
דאית  משום חולק ור"ת עשה, אלא אינו נכרים

קמא. לאיסורא קרא אהדרינהו למימר לן

טכע"ק ויש דין חידוש בלאו דאם לדייק,
חפצא  חשיב דטעם ידעינן הוי
בטל  דאינו לאשמעינן אתא וקרא דאיסורא,
יוסף  ר' לדברי לא מקום אין לכאורה ברוב,
למאן  דגם ר"ת, לדברי ולא מאורליינ"ש
פשיטא  נכרים, מגיעולי לטכע"ק ליה דיליף
לא  דטעם מילתא גילוי אלא הוי לא דקרא
קיימא, כדקיימא איסוריה לעולם אבל בטל,
הוא  הרי לאו, איסור של טעם הוי דאי
הרי  עשה, איסור של טעם הוי ואי בלאו,

בעשה. הוא

מאורליינ"ש ומזה יוסף ר' שלדעת משמע
דנלמד  משום טכע"ק על לוקין דאין
הוא  טכע"ק דין חידוש באש, דתעבירו מעשה
דלא  וכיון דאיסורא, כחפצא חשיב דטעם
ר"ת  וכן עליו. לוקין אין עשה, אלא בו נתחדש
מילתא  גילוי אלא הוי לא דקרא השיב שלא
לומר  והוצרך ברוב, בטל אינו דטעם בעלמא
לאיסוריה  קרא דאהדריה משום עליו דלוקין
טכע"ק  דין דחידוש דס"ל נמי משמע קמא,
דכיון  אלא דאיסורא, חפצא הוי דטעם הוא
כמו  הוא האיסור טעם קרא, דאהדריה
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לאו  איסור של טעם הוי ואי עצמו, האיסור
עליו. כח לוקין

גופיה ומעתה דהיתר לר"ת דס"ל דמאי י"ל
הר"ש  וכמש"כ איסור איתעביד

אלא כח. נצרכה לא רבא דקאמר הא לפרש שם , דבריהם בריש התוס' ממש"כ ללמוד יש וכן
דפעמים  בשלה בזרוע מותר ואפ"ה גמור, בטעם דמיירי אסור, דבקדשים כעיקר לטעם

שיש  נמי וזימנין שחוץ, במה טעם הזרוע ונותן לרוטב חוץ היו האיל מן ומקצת שהזרוע
ענין  ובכל לבטלו מקצת באותו רוב יהא שלא עד מקצת אותו על הרבה הזרוע משמנונית
כנגד  היתר רוב שאין באופן מיירי דהכא לפרש הוצרכו התוס' והנה הכתוב. התיר שיבשל

מכמה  שם שהוכיחו כמו בקדשים אפי' ברובא דבטיל מב"מ הוי בשלה דזרוע משום האיסור,
גוונא  כהאי קדשים דבשאר איסור, מכלל הבא היתר זהו שם בברייתא דקאמר והיינו דוכתי,

הגרעק"א בשו"ת ועיין מותר. בשלה וזרוע דאורייתא דטכע"ק קס"ו)אסור חמדת (סי' ושו"ת
י"ג)שלמה סי' הוא (יו"ד טעם א"כ דאורייתא לאו טכע"ק דאי דס"ל התוס' מפירוש שהוכיחו

כנגדו. היתר רוב ליכא אפי' מותר ולכן דאיסורא, כחפצא חשיב ולא דליתא כמאן
בר"ן הרי"ף)וכ"מ בדפי ל"ה: מב"מ (חולין דסבר לר"י גם דאורייתא, לאו טכע"ק דלמ"ד שכתב

בר"ן  עוד ועיין דאיסורא. כחפצא חשיב לא דטעם משום כרחך ועל אסור, אינו טעם בטל, לא
וחצי (מד.)בסוגיין שומן זית חצי שנתערבו כגון טכע"ק, לא המצל"א לה דמשכחת שכתב

כלל. חייב שאינו אפשר מגופו שאינו איסור של בטעמו אבל חייב, חלב זית
בר"ש עיין מ"ג)אבל פ"ב יום איסור (טבול כזית דאין היינו דטכע"ק והאי וז"ל, בתוה"ד שכתב

ומשמע  עכ"ל. המצל"א, אין אפי' מחוי ההיתר אם כולו אכלו ואפי' מתבטל בהיתר הנבלע

שהטעם  מה אבל ברוב, בטל בהיתר המובלע איסור שאין הוא טכע"ק דין דחידוש מלשונו,
מסברא. ידעינן דאיסורא כחפצא נדון

תורה  להגדיל להזכירם יש מוכרחים, הדברים שאין והאף אחריתי, בפלוגתא דתלוי ואפשר
הר"ש דהנה אוכל (שם)ולהאדירה. אא"כ טכע"ק משום לוקה דאינו נזיר התוס' כדעת כתב

הר"ן אבל הטעם. מן שקבל (שם)כזית היתר כאן יש אא"כ טכע"ק משום לוקה דאינו כתב
מגופו  שם נתערב שלא אע"פ כזית, האיסור מן שם נתערב כאילו גדול כ"כ האיסור מן טעם

כלל. איסור של
אבל  בנזיר, התוס' לשון וכן הטעם", מן "כזית וכתב סתם שהר"ש הלשונות, בחילוק ויל"ע

בסוגיא  הרמב"ן לשון היא וכן איסור." כזית שם נתערב כאילו גדול כ"כ "טעם כתב הר"ן
בשלה לטכע"ק)דזרוע אלא ד"ה כאילו (צח: בהיתר גדול טעם איסור אותו נתן אם שרואין ,

פליגי. במאי וצ"ב כזית, איסור של ממשו שם נמחה
כאילו  שרואין כתבו ולא ממש בכזית טעם ששיערו נזיר והתוס ' הר"ש שלדעת לבאר, ונראה
במים, ענבים בשרה ואפי' דהו, כל ממשות באמת הוא טעם איסור, של ממשות כזית נמחה

ממש. בכזית אותו לשער ניתן ולכן האיסור, גוף מפליטת בא והטעם
להדיא כתב הר"ן צח:)אבל חולין הר"ן האיסור (חידושי מן ההיתר קלט לא במים ענבים דבשרה

הרמב"ן בלשון עיין וכן פליטתו. ולא גופו מגופן (שם)לא זה בטעם שאין אע"פ וז"ל, שכתב
האיסור  גוף פליטת הוי לא שטעם כיון והנה עכ"ל. שהיו, כמו לפניך הם שהרי ענבים, של

הר"ן  והוצרכו בכזית, אותו לשער אפשר אי בודאי בעלמא, וכריחא ממשות, בלא מילתא אלא
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דין  חידוש דבלאו דכיון לטעמיה, הוא בשמיה,
כלל, דאיסורא כחפצא טעם הוי לא טכע"ק
שום  שיחול מסתבר דלא משום דהיינו י"ל
דין  חידוש וא"כ גרידא, טעם על אכילה איסור
איסור, איתעביד גופיה דהיתר הוא טכע"ק
וגם  טעם גם כאן יש כאילו הוי כן דע"י

איסור. של ממשות

היתר וכן נמי ליה דאית רש"י בדעת י"ל
כבעלי  דס"ל איסור, איתעביד גופיה

לא  טעם טכע"ק דין חידוש דבלאו התוספות
דהיתר  קמ"ל וקרא דאיסורא, כחפצא חשיב
ממשות  איכא כן וע"י איסור איתעביד גופיה
"לעשות  רש"י, לשון דיוק וזה איסור. של
משום  דרק וממשו", כעיקרו איסור של טעמו
איסור  של לממשות ההיתר התהפכות דע"י

איסורא. דאיכא לומר שייך

דודומצאתי הנחלת דוד,שכ"כ דברי (קונטרס

טכע"ק) דע"כ שיטת ונראה וז"ל,

איסור. כזית שם נמחה כאילו גדול כ"כ טעם בהיתר נתערב אא"כ לוקה דאינו לפרש והרמב"ן
מי  הנ"ל פלוגתות דב' לומר דיש נראה הוי ולכאורה דטעם הר"ש שלדעת אהדדי, תליא לתי

חפצא  דהוי לאשמעינן קרא צריך אין ממש, בכזית לשערו וניתן האיסור, מגוף פליטה
ורוטבן צירן לאסור ד"הטמאים" מקרא מרבינן כבר דהא קיב:)דאיסורא, טעם (חולין וא"כ ,

בטל. אינו שהטעם רק הוא טכע"ק דין חידוש וע"כ בכלל, הוא
אפשר  ואי כלל, ממשות בו ואין האיסור, מגוף פליטה הוי לא דטעם ס"ל והרמב "ן הר"ן אבל
כזית  נמחה "כאילו" עד גדול כ"כ טעם כאן יש אם לדון צריך אלא ממש בכזית לשערו

דלא  ורוטבן, דצירן ריבוי בכלל הוא דטעם לומר אפשר אי שכן, וכיון איסור. של ממשות
דין  וחידוש האיסור, מגוף פליטות עכ"פ שהן ורוטבן לצירן כלל ממשות בו דלית טעם דמי

שהטעם  זמן כל בטל אינו וממילא ממשות, כמו דאיסורא חפצא הוי דטעם הוא טכע"ק
בתערובת. וניכר מורגש

הר"ן בחידושי למש"כ נתעוררתי דרבנן,(שם)ושוב כעיקר דטעם אמרינן היכי וא"ת וז"ל,
ידי  על אבל בעינן ה"מ י"ל שלהן, וקיפה ורוטבן צירן לרבות הטמאים אלה לקמן תניא והא

הוא  דטעם הר"ן יסבור איך הנתבאר דלפי תמוהים, הר"ן דברי ולכאורה עכ"ל. לא, תערובת
האמור. לכל סתירה הוא והרי ורוטבן, צירן איסור בכלל

תערובת  ע"י אבל בעינן דה"מ הר"ן שתירץ מה גופא דזה קושיא, כאן אין דבאמת נראה אבל
עומדין  ועדיין בעין כשהן דוקא היינו ורוטבן צירן תורה שאסרה דמה לומר ורוצה לא,

אבדו  הרי ההיתר, בתוך נבלעים שהם לאחר כי תורה, אסרה לא בתערובת אבל בממשותן,
פליטה  איזה בתוך בעין היה הטעם אם וה"נ איסור. זה על שיחול שייך ולא שלהם, הממשות
מן  היוצא כל לרבות ד"הטמאים" מקרא הנלמד האיסור ובכלל ורוטבן, כצירן ממש הרי"ז

בעלמא, טעם אלא נשתייר ולא הממשות  נמחה הרי בהיתר, מובלע דטעם השתא אבל איסור.
ממשו. כמו אוסר דטעם אחריתי קרא לן דגלה לאו אי איסור עליו שיחול שייך ולא

והרוטב  הציר ליחות דסוכ"ס אסור, תערובת ע"י ורוטב ציר דגם דס"ל צ"ל הר"ש ובדעת
בלאו  דאיסורא כחפצא נחשב האיסור גוף מפליטת שהא טעם גם ולכן ההיתר, בתוך מעורב

ברוב. בטל דאינו לאשמעינן איצטריך וקרא טכע"ק, דין חידוש
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דלא  לאיסור, נהפך דההיתר זו לשיטה צ"ל
התורה  שיאסר כלל לסברא להם נראה היה
ביה  דאית מידי הוי דלא כיון לחוד, הטעם
ומראה  קול בעלמא דאמרינן להא ודמי ממשא
הוו  דלא כיון מעילה, משום בהם אין וריח
אית  איסורא עכ"פ דהתם ואף דממשא. מידי
אבל  הנאה. איסורי דהוו משום היינו בהו,
אכילה  איסור לומר שייך איך אכילה באיסורי
ע"י  אם כי נאכל ואינו ממש, בו שאין דבר על
אטעמא  תורה דקפיד מדחזינן לכך ההיתר.
צריך  וכן איסור. להיות נהפך דההיתר ש"מ
דההיתר  זו בשיטה העומדים לכל בהכרח לומר
דיאסור  לסברא כלל נראה היה דלא כו', נהפך
מנ"ל  דאל"כ ממשא, ביה דלית מלתא התורה

עכ"ל. וכו', כלל נהפך דההיתר סברא הך

ברש"י אבלג] מבואר דהנה בזה, יל"ע
בשלה דזרוע ד"ה בסוגיא צח: (חולין

כעיקר) דאורייתא לטעם טכע"ק למ"ד דגם
טכע"ק  ליה לית ורבא וז"ל, ברוב ביטול בעינן
ברובא  מדאורייתא ואזיל, כדמפרש בחולין

ע"כ. בטיל,

לא והנה טכע"ק דין דבלאו לרש "י ס"ל אי
דאיסורא  חפצא הוי דטעם ידעינן הוה
ברוב. ביטול לי למה ממשות, ביה דלית כיון

בחוו"ד סק"ב)ועיין ק"ה דברי (סי' לבאר שכתב
ורוטבן  צירן מהטמאים דמרבינן דכיון רש"י,
גרע  ולא אסור, האיסור מן היוצא כל הרי

טכע"ק  ליה דלית למאן גם ולכן מצירן, טעם
הטעם  את לבטל עכ"פ צריך מדאורייתא,
דהיתר  לרש"י מנ"ל צ"ב עדיין ולפי"ז ברוב.
דין  חידוש דבלאו כיון איסור, איתעביד
הוי  מעורב אפי' דטעם ידעינן כבר טכע"ק

דאיסורא. כט חפצא

בסוה"ד ועיין וכתב זה על שעמד דוד בנחלת
דטעם  מש"כ דלפי רש"י, שיטת בביאור
איסור  שייך לא בעין שאינו כיון המעורב
מבטיל, וממילא ממש בו שאין כיון כלל, אכילה
אם  [אבל רש"י. דקאמר ברוב ביטול דזהו י"ל
שנבלע  משכחת לא מסתמא הציר, הוא הרוב
הציר  מן יש כרחך ועל היתר, במיעוט ציר רוב

בטל.] ואינו בעין שעדיין

לפרש אבל שדחוק חדא קשה, נלע"ד זה
ממשות  שנאבד היינו ברוב דביטול

התערובת. ע"י

קפרא וביותר דבר שם בגמ' דמבואר קשה,
מקרא  מאה או ששים שיעור יליף
שם  בתוס' [עיין הראשונים ורוב בשלה, דזרוע

ומאן) ד"ה ל')ורא"ש(צח: רשב"א (סי' ,
אלא  גמורה דרשה זה דאין פירשו וריטב"א]
מב"מ  הוי בשלה זרוע דהרי בעלמא, אסמכתא
בגמ' כדאמרינן מדאורייתא ברובא בטל שהוא

ניתר (עט.)זבחים ששים שיעור בלאו גם וא"כ ,
וכן  הזרוע. מן טעם בו שנבלע אף האיל שאר
אנן  אטו שם, הגמ' לשון פשטות באמת נראה

הגרעק"אכט. בשו"ת ו')ועיין אות ח' דרוש חולין ובדו"ח קס"ו, סי' טכע"ק (מהדו"ק למ"ד שדן

ומבואר  תורה, אסרה בעין  כשהוא דוקא או"ד ברוב, הציר את לבטל צריך אם דאורייתא לאו
שם  הזכיר שלא ותמוה הטעם. את לבטל צריך אינו מדרבנן טכע"ק דלמ"ד ליה דפשיטא שם

הנ"ל. רש"י דברי
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דמדאורייתא  גמרינן לחומרא גמרינן לקולא
סגי  מדאורייתא דבאמת משמע  בטל, ברובא
ששים. להצריך החמירו ורבנן ברוב, בביטול

דרשה אמנם שהוא משמע רש"י מדברי
בחידושי  בזה מש"כ [ועיין גמורה

ממש"כ חדא שם], ושניהם)חת"ס דאי (ד"ה
אפי' למילף מצית בשלה מזרוע למילף אתי
אחמור, רבנן ואפ"ה טעמא, דיהיב היכא
מזרוע  ששים שיעור דילפינן דהא משמע
על  החמירו ורבנן גמורה, דרשה הוא בשלה
טעמא  טעמא, דיהיב היכא דכל תורה דין

בטיל. לא

אביי ויותר בדברי שפירש"י ממה כן מבואר
דמדאורייתא)שם אי (ד"ה כלומר וז"ל,

כשאר  טעם ביטול ומשוינן גמרינן מהאי לאו
כדכתיב  לבטולי לן הוה ברובא דאורייתא בטולי
דרש"י  ומבואר עכ"ל. להטות, רבים אחרי
וכמו  כפשוטם, שלא הגמ' דברי את מפרש
ילפותא  דבלאו "כלומר", ממש"כ לדייק שיש
ברובא  דבטיל אמרינן הוה בשלה מזרוע
טעמא  מינה, דגמרינן השתא אבל מדאורייתא,
שהיא  להדיא ומבואר בששים, אלא בטל לא
בפ' בס"ד שיתבאר מה [ועיין גמורה. דרשה

רש"י.] שיטת ליישב מש"כ הנשה גיד

בעינן ואם תמיד רש"י דלשיטת לנו יוצא כן
לבטל  מדאורייתא מאה או ששים שיעור
דלא  האיסור בביטול גזיה"כ [והוא הטעם את
במין  בין מינו בשאינו במין בין בתרי] בחד סגי
טכע"ק  ליה דלית לרבא ואפי' במינו,
ביטול  הך לפרש א"א  וע"כ מדאורייתא.
לומר  כלל מסתבר דלא הנחל"ד, ע"ד בששים
של  ממשות נאבד מאה או ששים ע"י דרק

חידוש  בלאו גם ודאי אלא בטיל, וממילא איסור
דאיסורא, כחפצא לטעם דיינינן טכע"ק דין
סגי  דלא בשלה דזרוע מקרא יליף קפרא ובר
מאה. או ששים בעינן אלא בתרי חד בביטול
לפרש  לרש"י מנ"ל לדוכתא קושיא והדרא

איסור. איתעביד היתר טכע"ק שמדין

רש"י ונראהד] שהוצרך דמה בס"ד, לומר
היתר  טכע"ק שמדין לפרש
דין  חידוש דבלאו אע"ג איסור, איתעביד
חפצא  הוי דטעם ידעינן כבר טכע"ק
מסתבר  אינו דבלא"ה משום הוא דאיסורא,
מורגש. שהטעם אע"ג בטל, אינו דטעם לומר

לעיל ולבאר מש"כ להקדים יש הענין את
דהנה  הר"ש], דברי על [בהערות
שמיעוט  הוא בתערובת ברוב ביטול דין יסוד
ולכן  ממנו, כחלק ונדון לו נכפה ברוב  הנופל
זה  שדין כתבו והראשונים הרוב. דיני לו יש
מה  דקשיא אלא להטות, רבים מאחרי נלמד
הרוב, ע"פ דמכריעים דנהי לביטול, זה ענין
מו"ר  וביאר הלך. להיכן שבו איסור אבל
צריכים  אנו תערובת אכילת דבכל שליט"א,
אכילת  או היתר אכילת האכילה, שם מהו לדון
דכיון  הוא, להטות רבים אחרי וענין איסור,
והוי  אכילה, השם קובע זה היתר הוא שהרוב
אלא  אינו זה וכל היתר. אכילת מעשה
אחת  בתערובת וההיתר האיסור כשנתערבו
ואפשר  ניכר האיסור אם אבל להפרידם, וא"א
ונדון  לעצמו, כעומד נחשב הוא הרי להפרידו,

עצמה. בפני אכילה כשם

יחשב ומעתה בודאי ברוב ביטול דבלאו י"ל
אכל  שהרי דאיסורא כחפצא טעם
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ברוב  שנתבטל לאחר אבל האיסור, פליטת גוף
אכילה  כמעשה נידונית הטעם אכילת אין
עליו, נופל הרוב אכילת שם אלא עצמה בפני
למנוע  וכדי היתר. אכילת כמעשה נחשב והכל
היכר  איזה צריכים היינו האיסור, ביטול את
אכילה  כמעשה הטעם אכילת שיחשב כדי

עצמו. בפני

מורגש וי"ל שטעם דמה לרש"י דס"ל
את  למנוע מספיק אינו בתערובת
עצמה  מצד הטעם שהרגשת ברוב, ביטולו
עצמה, בפני כאכילה להחשיבה סיבה אינה
הוצרך  לכן אכילה. אינה בעלמא טעם דהרגשת
כעיקר  הוי דטעם שנתחדש דמה לפרש, רש"י
משום  הוא מורגש, שטעמו זמן כל בטל ואינו
להיות  ההיתר נהפך הטעם הרגשת דע"י
מעשה  איכא ושפיר איסור, של כממשות

איסור. אכילת

וממשו ובזה טעמו שנא מאי להבין יש
ולוקה  מה"ת דאסור יוחנן לר' דס"ל
ברוב  דבטל ממשו ולא מטעמו בכא"פ, בכזית
אע"ג  דאורייתא, לאו דטכע"ק דקיי"ל למאי
לא  למה להקשות, יש דלכאורה טעמו. דהוכר
לא  הפליטה ממשו ולא טעמו דבכל אמרינן
דבטעמו  היכי כי הטעם, הרגשת ע"י בטלה
בטל  אינו האיסור דממשות אמרינן וממשו
לתרץ, יש ולפי"ד הטעם. הרגשת ע"י
מכח  הוי לא ביטולו מניעת וממשו דבטעמו
שטועם  מה ע"י אלא לחוד, הטעם הרגשת
איסור  אכילת כמעשה נדון איסור של ממשות
לדונו  אפשר אי ממשות בלאו אבל עצמו, בפני
דקיי"ל  למאי ולכן נפרד, אכילה כמעשה
ממשו  ולא טעמו דאורייתא לאו כעיקר טעם

ברוב. בטל

ולא (קח.)חוליןבגמ'ה] טעמו אביי אמר ,
ס"ד  דאי דאורייתא, בעלמא ממשו
גמרינן, לא טעמא מאי בחלב מבשר דרבנן,
נותן  דליכא אע"ג הוא, חדוש אי הוא, דחדוש
תורה. אסרה בשול דרך רבא, א"ל נמי. טעם

ולא והנה דטעמו נראה ריהטא לפום
ס"ל  ואביי כעיקר, טעם היינו ממשו
בחלב, מבשר ליה ויליף דאורייתא דטכע"ק
חידוש  דבב"ח דס"ל דסוגיין אסתמא ופליג
כתב  בשלה דזרוע דבסוגיא ואע"ג הוא.

כעיקר)רש"י לטעם ד"ה צח: דאמוראי (חולין
צ"ל  דאורייתא, טכע"ק להו לית בתראי

רבא יוחנן(שם)דהיינו סז.)ור' אבל (ע"ז ,
פירש  וכן דאורייתא, טכע"ק ליה אית אביי

שם)הרמב"ן .(חולין

שהרי אבל רש"י, בשיטת כן לומר אפשר אי
דפליגי  דרבנן שמעתין בסוף כתב רש"י
טכע"ק  להו לית הבבלי בכותח דר"א עליה
דס"ל  משום כן לפרש והוצרך דאורייתא,
היתר  טכע"ק וע"י נו"ט, הוי הבבלי דכותח
לרבנן  להו אית ואי איסור, איתעביד גופיה
תערובת  של כזית כל על לוקה היה טכע"ק,
על  יקשה וא"כ ר"א. על פליגי ואמאי חמץ,
יפרנס  האיך דאורייתא, דטכע"ק  אביי שיטת

הבבלי. דכותח מתני'

ליה [ולשיטת לית ז"ל דאיהו ניחא, הרמב"ן
לוקה  ואינו איסור, איתעביד היתר
מן  טעם כזית אכל אא"כ טכע"ק מדין
מלקות  משכחת לא וא"כ בכא"פ, האיסור
חמץ  כזית לאכול שייך דלא כיון הבבלי בכותח

בסוגיין.] כדמבואר בכא"פ
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לית ועוד בתראי דאמוראי רש"י מלשון קשה
אמוראי  דכולהו משמע טכע"ק, להו
רש"י  הזכיר ולא בכללם, ואביי הכי ס "ל בתראי

עלייהו. פליג דאביי

דלא ונראה אמוראי לשאר מודה דאביי דצ"ל
איסור, איתעביד גופיה היתר אמרינן
ולא  דטעמו בחלב מבשר להוכיח שרצה ומה
בטל  אינו עצמו דטעם היינו דאורייתא, ממשו
של  ממשות הפיכת בלאו מורגש, שהוא זמן כל
פליגי  האיך שפיר אתי וממילא לאיסור. היתר
דאית  דנהי הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן
אבל  מורגש, שהוא זמן כל בטל אינו דטעם להו
לוקה  אינו ולכן איסור, איתעביד היתר להו לית

בכא"פ. כזית שיאכל עד

לקמןובזה התוס' קושית ליישב ורבנן יש (ד"ה

גמרינן) לא וחלב תימה מבשר וז"ל, שכתבו
ליה  דאית לאביי אלא לרבא התינח לרשב"א,

הבשר כל חידוש (קח.)בפ' לאו בחלב דבשר
לטכע"ק, מנזיר למילף איצטריך אמאי הוא

חולין התוס' ועיין וחלב)עכ"ל. מבשר ד"ה (שם

בו. וחזר לו שדחה מרבא קבלה דאביי שתירצו

ניחא,אבל דבלא"ה נראה רש"י לשיטת
ילפינן  דמבב"ח לאביי דס"ל דכיון
ההיתר  הפיכת חידוש בלאו בטל אינו דטעמו
דהיתר  מנזיר למילף איצטריך להכי לאיסור,
כזית  כל על ולוקה איסור איתעביד גופיה

התערובת. מן

דטעמו אלא ס"ל דאביי כיון לפי"ז, דצ"ע
דינא  בלאו מדאורייתא אסור ממשו ולא
לרש"י  מנ"ל איסור, איתעביד גופיה דהיתר
ליה  אית דרבנן דמשרת בברייתא לפרש באמת

דרק  מסברא כן ולמדו איסור, איתעביד היתר
הטעם  נעשה לאיסור היתר הפיכת ע"י
איסור, שם עליו שיחול ושייך כממשות

לעיל. וכמש"כ

מלשון ונראה כן למד דרש"י דצ"ל
חדא  תרתי, מיניה ודייק הברייתא,
ולא  חייב", יין טעם בו יש "אם סתם מדשנה
על  דחייב משמע בכא"פ, כזית שיעור הזכיר
טעם  "ליתן הלשון ועוד המים. מן כזית כל
שהטעם  הוא עניינו שכל משמע כעיקר"
לאיסור. ההיתר הפיכת ע"י כממשות נעשה
ממשו  ולא "טעמו הלשון, נקט אביי אבל
ומשמע  טכע"ק, נקט ולא דאורייתא",
לחודיה  ממשות בלא דטעם  לומר דכוונתו
איסור. איתעביד דהיתר דינא בלא בטל, אינו
כרבנן  קיי"ל דלא ס"ל דאביי לומר [וצריך
עליה  דפליגי כרבנן אלא דמשרת, דברייתא
וסבר  איסור, איתעביד היתר להו דלית דר"א
ממשו  בלא טעמו לדידהו גם דמ"מ אביי

מדאורייתא.] אסור

האיך והנהו] ניחא  לכאורה האמור לפי
ממתני' דימי ארב אביי פריך 
המצל"א, משום לאו אי לוקה אמאי דמקפה
היינו  אבל טכע"ק, לאביי ליה דאית דנהי
דאורייתא, ממשו ולא דטעמו דס"ל משום
ולכן  ליה, לית איסור איתעביד היתר ואילו
כזית  כל על לוקה היה לא המצל"א דין בלאו

התערובת. מן

דאין אך לפרש רש"י הוצרך למה קשה
דדימוע  משום בטילה התרומה
לאביי  דס"ל משום תיפו"ל דאורייתא,
כיון  דהרי דאורייתא, ממשו ולא דטעמו
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מצד  דאיסורא כחפצא חשיב דטעם דס"ל
דומיא  ברוב בטל דאינו לומר מסתבר עצמו,

וממשו. דטעמו

לעיל ונראה שנתבאר מה בהקדם לתרץ
בביאור (מד.) ותוס' רש"י דנחלקו

פירש  רש"י דהנה ממקפה, אביי קושית
שאינם  ושמן בשום מיירי דמקפה דמתני'
מגעו  מקום בה "והוינן בגמ', וגרס בעין,
ברוב", תבלין להו בטלי הא פסולה, אמאי
לוקה  וזר הואיל טעם מה רבב"ח קאמר ועלה
דמיירי  פירש ר"ת אבל וכו'. בכזית עליהן
מגעו  "מקום בגמ', וגרס בעין, ושמן בשום
ואינו  כביצה הוי דלא דכיון פסל", אמאי
ליבטיל  והו"ל מדרבנן, אלא טומאה מקבל

מקפה. אגב

לישנא והערנו טפי ניחא ר"ת דלשיטת שם,
עליה  לוקה וזר "הואיל דרבב"ח
יתבטל  שלא גורם גופא הא דלדידיה בכזית",
עיקר  רש"י לשיטת אולם המקפה. אגב התבלין
מדאורייתא  דדימוע דס"ל משום התירוץ
עליה  לוקה זר וממילא ברובא, בטיל לא ולפיכך
ולמסקנה  המצל"א משום להס"ד  מכזית,
מן  חסר העיקר והרי בכא"פ, כזית משום
אגב  דרבב"ח רש"י דלשיטת וצ"ל הספר.
עליה  לוקה דזר לאשמעינן אתא אורחיה
ולא  דאורייתא דדימוע מיניה ושמעינן בכזית,

ברובא. התבלין בטל

מגופא ונמצא לאו אביי רש"י דלשיטת איפה
בכל  דהמצל"א מוכיח דמתני'
דימוע  משום מתפרשה דמתני' התורה,
דקאמר  דרבב"ח ממימרא אלא מדאורייתא,

כן. מוכיח בכזית עליה לוקה וזר הואיל

אביי והקשנו, פריך איך א"כ צ"ב זה דלפי
איסורין  דכל דס"ל יוחנן אר'
קא  אגברא גברא וכי המצל"א, אין שבתורה
רבא  בדוכתא דאשכחן ותירצנו, רמית.
נזיר  ובגמ' היה, יוחנן ר' של תלמידו דרבב"ח

ר'(לו.) אמר רבב"ח "אמר גרסינן באמת
יוחנן  דר' להקשות אביי כוונת וא"כ יוחנן",
דקתני  בפסחים הגמ' לגירסת יוחנן, אדר'
בבית  סתירה פריך אביי  רבב"ח", "אמר
פליג  דתלמידו מסתבר דלא יוחנן, דר' מדרשו
"אמר  דקתני בנזיר הגמ ' ולגירסת עליה,
ר' סתירת פריך אביי יוחנן", ר' אמר רבב"ח

גופיה. יוחנן

אתי ומעתה דלפי"ז דברינו, על להוסיף יש
לפרש  רש"י הוצרך למה נמי שפיר
בטילה  אינה דתרומה דטעמא אביי בדברי
דתרומה  כתב ולא דאורייתא, דימוע משום

כל א  דהרי ממשו, ולא טעמו מדין בטילה ינה
אדר' יוחנן ר' סתירת להקשות היא אביי כוונת
בכל  המצל"א ליה דאית מדבריו ולהוכיח יוחנן,
תרומה  אמאי לבאר רש"י כשבא וא"כ התורה,
דאביי  אליבא לפרש יכול היה לא בטילה, אינה
דאנן  דאורייתא, ממשו ולא טעמו ליה דאית
טעמו  ליה לית ואיהו יוחנן, ר' בשיטת קיימינן
לפרש  רש"י הוצרך ולכן דאורייתא, ממשו ולא
היינו  בטילה אינה דתרומה טעמא דלדידיה

דאורייתא. דימוע משום

b

התורה גמ', לכל דן אתה מכאן
בר"שכולה. מ"ג)עיין פ"ב יום (טבול

[מדין  בכזית לקי היכי ולאביי שהקשה,
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בעית  ואי כתיב בנזיר משרת הא המצל"א]
כדאמרינן  בק"ו מנזיר איסורין שאר למילף
הדין. מן מזהירין אין הא עוברין, אלו בפ'

לאו ועוד, דאי גופיה יוחנן דלר' התם דמוכח
כאחד  הבאין כתובין ב' וחטאת דנזיר
ולענין  שבתורה, איסורין כל מיניה ילפינן הוה
אין  הא מלקות לענין אי יליף, הוה מאי
צירוף  בלא איסור לענין ואי הדין, מן מזהירין
פ"ב  בריש יוחנן ר' אמר דהא נמי, היתר

התורה. מן אסור שיעור דחצי דיומא

גילוי ותירץ אלא הוי לא ק"ו דהאי דצ"ל
ביבמות  ודכוותה הוא, בעלמא מילתא

אלמנה דכהן (סח:)פ' לה לפסול נבעלה גבי
וכתב  מילתא, גילוי ליה וחשיב בק"ו עליה  חייב
לקי  נמי כעיקר אטעם טעמא דמהאי הר"ש

לטכע"ק. משרת דמוקי למאן

אתה ולדעת מכאן דתניא דהא צ"ל הר"ש
שאין  נזיר ומה כולה, התורה לכל דן
לרווחא  אלא אינו וכו', עולם איסור איסורו
דטכע"ק  מנזיר דילפינן הא דבעיקר דמילתא,

מילתא. גילוי הוא התורה לכל

לקמןועיין נכרים)בתוס' מגיעלוי יליף אלא (ד"ה

יליף  היכי יוסף ה"ר הקשה וז"ל, שכתבו
קל  נזיר הא נכרים, מגעולי בנזיר טכע"ק ר"ע
עולם  איסור איסורו שאין שבתורה איסור מכל
כליהן  היו נמי דבמדין ותירץ לאיסורו, היתר ויש

מיין נזיר בלועות ובתוס' עכ"ל. לנזיר, ואסורים
כוכבים) עובדי מגיעולי יליף ד"ה ביתר (לז: ביארו

הגעלה  הכתוב הצריך מדין כלי דבכולהו שאת,
ישראל  נזירי דנאסרו מיין שנבלעין לאותן אף

כתיב. כלים בכולהו דקרא בהן, להשתמש

די"ל ולדעת לזה, צריך דאין נראה הר"ש
נכרים  מגיעולי למילף דבעינן דהא
מילתא, גילוי מדין אלא הוא, ק"ו מדין לאו
מכל  קל דנזיר אע"ג מיניה נזיר ילפינן ושפיר
דכל  ס"ל דלא מוכרח ובתוס' שבתורה. איסור
הם  נכרים ומגיעולי ממשרת ילפותות הנך
הקשו  ולכן ק"ו, מדין אלא מילתא, גילוי מדין
נכרים, מגיעולי בנזיר טכע"ק נילף האיך
בלועות  נמי כליהם היו דבמדין לתרץ והוצרכו

לנזיר. ואסורים ביין

על וקשה, דלוקין מבואר נזיר דבתוס'
הטעם, מן כזית כשאכל טכע"ק
אמת  בשפת ועיין הדין. מן עונשין אין והא

בסנהדרין המהרש"א מש"כ לפי (סד:)שתירץ

דחמור  דכיון הדין מן עונשין דאין הטעם
האי  שייך לא בכאן א"כ חמור, דעונשו אפשר
חמור  יהיה דהטעם לומר אפשר דאי טעמא
רק  הוי לא ג"כ דעיקר כיון העיקר, מן

ברשב"א ועיין צח:)מלקות. י"מ (חולין בשם
משום  טכע"ק על לוקין אין שבאמת שכתב
דקתני  דהא צ"ל ולדעתו הדין, מן עונשין דאין
לחוד. לאיסור אלא אינו וכו ' דן אתה ומכאן

מאורליינ"ש וכבר הר"י שיטת לעיל הבאנו
אמר) רבא ד"ה צח: חולין דאע"ג (תוס'

יוחנן  דר' אטעם, לקי לא דאורייתא דטכע"ק
מגיעולי  כעיקר טעם דיליף כר"ע לה סבר
באש  דתעבירו עשה אלא וליכא כוכבים עובדי

והגעלה. ליבון דמצריך

טכע"ק ומשמע דיליף למאן דרק מדבריו,
על  לוקה אינו נכרים מגיעולי
היה  לטכע"ק משרת דדריש למאן אבל הטעם,
הדין. מן מזהירין דאין לו הוקשה ולא לוקה,
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דין  דחידוש דס"ל בדעתו, לעיל כתבנו וכבר
ולכן  דאיסורא, חפצא הוי דטעם הוא טכע"ק

בעינן נתחדש אם לא נכרים, מגיעולי ליה למילף
לטכע"ק, משרת דדריש למאן אבל עשה. אלא
עליו. לוקה והיה בלאו, טעם איסור נתחדש הרי

הוא ולדעת טכע"ק דין דחידוש הר"ש
לעיל, שדייקנו כמו הביטול, מניעת
חפצא  הוי דטעם מכבר ידעינן קרא ובלאו
נכרים  מגיעולי למילף ניתן שפיר דאיסורא,
בטל, אינו דטעם שבתורה איסורים לכל

למלקות. לחיוב כדקיימא איסורא וממילא

b

ר"ע שם, דתנן דמתני' ר"ע אילימא
וכו'. הר"ןאומר בחידושי (מד.)עיין

איתעביד  דהיתר רש"י שיטת  על שהקשה
ומיין  דמפת ממאי בגמ' דחינן אמאי איסור,
צריכינן  הוה דלא וכו', לחודיה מיין דילמא
כולו  שקיבל מפת אלא לחודיה מיין למימר

היין. מן טעם

משום ולכאורה  כן לדחות אפשר היה לא
לפרש  אפשר אי צירוף דלשון
הו"ל  אלא היין, מן טעם כולו שקיבל בפת
פת. כזית בו ויש ביין פתו ששרה נזיר למימר,
הגמ' דחתה איך בעי טעמא גופא הא אבל
אית  דאי לחודיה, יין כזית בדאיכא מיירי דר"ע
איתעביד  היתר טכע"ק דע"י לר"ע ליה
וע"כ  חייב, לחודיה יין כזית בלאו גם איסור,
המצל"א. משום דר"ע וטעמא דחיה, זה אין

ברירא ונראה לא דאכתי רש"י לשיטת דצ"ל
ורק  טכע"ק, לר"ע ליה דאית לן

שכן, וכיון מנלן. טכע"ק ור"ע מקשינן בסמוך
ליה  לית ר"ע דילמא לדחות אפשר שפיר
אבל  לחודיה. מיין היינו דקאמר וכזית טכע"ק
ע"כ  דברייתא דר"ע לפרש רש"י הוצרך לקמן
אמאי  דאל"כ הפת בכל היין פשט בשלא מיירי
להו  אית נמי דאינהו כיון עליה רבנן פליגי
דילמא  שם לרש"י הוקשה ובפשוטו טכע"ק,
לא  דאכתי דכיון טכע"ק, משום דר"ע טעמיה
דבאמת  אפשר דר"ע, דעתיה מאי לן ברירא
ראיה  כאן ואין טכע"ק ליה אית ר"ע
דעל  פירש"י לכן המצל"א, דס"ל מברייתא
אלא  טכע"ק משום לאו דר"ע טעמא כרחך
לא  הפת, בכל היין בפשט מיירי דאי המצל"א,

עליה. רבנן פליגי הוו

b

פתו שם, ששרה נזיר אומר ר"ע
ומיין  מפת כזית ואכל ביין

חייב)פירש"יחייב. ומיין מפת וז"ל,(ד"ה
ואילו  המצל"א, להו דלית עליה רבנן ופליגי
עליה, רבנן פליגי הוו לא הפת בכל היין פשט
פת  ליה ואיתעביד טכע"ק, להו אית דהא
עליה, פליגי מיהא ובהא  איסור, גופיה
לא  וא"נ הוא, צירוף משום דר"ע דטעמא
לאיסור  היתר נמי מצטרף ביין, הפת כל נשרית

עכ"ל. לחיובא,

דטעמא הרי לתלמודא מנ"ל לרש"י הוקשה
משום  דילמא המצל"א, משום דר"ע
ותירץ  הפת. בכל היין בפשט ומיירי טכע"ק,
עליה, רבנן פליגי הוו לא בכה"ג, מיירי דאילו
פת  ליה ואיתעביד טכע"ק להו אית דהא
כל  נשרית בדלא מיירי ע"כ אלא איסור, גופיה
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המצל"א, משום דר"ע וטעמא ביין, הפת
המצל"א. להו דלית משום פליגי ורבנן

בב'ולכאורה תלויים רש"י דברי שכל נראה
עיין  דהנה נזיר, שבגמ' לשונות

שם עד (לד:)במתני' אומרת ראשונה משנה ,
שרה  אפי' אומר ר"ע יין, רביעית שישתה
ואמרינן  חייב. כזית לצרף כדי בה ויש ביין פיתן

לקמן לכל (לח:)בגמ' להון מדמי לא ת"ק ,
וענבים  דכתיב כיון ור"ע לשתיה, נזיר איסורי
כל  אף כזית אכילה מה יאכל, לא ויבשים לחים
לא  דת"ק שם, המפרש וכתב כזית. איסורין
דאילו  לשתיה, נזיר איסורי לכל להו מדמי

ברביעית. ויין בכזית ענבים

סוכהועיין יין בתוס' רביעית כדי גפן ד"ה (ו.

איסורי לנזיר) להו מדמה ת"ק שגרסו,
בעי  נמי ולולבין עלין ובאכילת לשתיה נזיר
דאמר  כיון סבר ור"ע בשתיה, עמו רביעית
אכילה  מה יאכל, לא ויבשים לחים וענבים קרא

בכזית. כל אף בכזית

דהיכא והקשו זו לגירסא קשה קצת התוס',
במידי  רביעית דמצריך אשכחן
עד  קתני דהכא ליה דמשמע וצ"ל דאכילה,
ומשנה  בשתיה, ה"ה כזית הענבים מן שיאכל
ה"ה  רביעית שישתה עד דאומרת ראשונה
דיליף  משום אכילה נקיט מר אלא באכילה,
משום  שתיה נקיט ומר שתיה, לענין מיניה

אכילה. לענין מיניה דיליף

נמי והנה ראשונה דמשנה התוס' גירסת לפי
ליכא  דאכילה, במידי רביעית בעי
דברייתא  נימא דלעולם הנ"ל, רש"י להוכחת
רבנן  פליגי ואפ"ה הפת, בכל היין בפשט מיירי

מפת  כזית דאכל דס"ל משום דר"ע, עליה
ברביעית. שיעורן נזיר איסורי דכל פטור, ומיין
לפנינו, הספרים כגירסת גרס רש"י וע"כ
נזיר  איסורי כל מדמה לא ראשונה דמשנה
ברביעית, ויין בכזית ענבים דאילו לשתיה,
ברביעית, שיעורו לחודיה דיין דנהי י"ל וא"כ
פת  ליה ואיתעביד בפת היין כשנתפשט אבל
ביין  המובלע פת אכילת שיעור איסור, גופיה
כזית. אכילת על וחייב דאכילה מידי כשאר הוא
משום  דר"ע דטעמא הגמ' הוכיחה שפיר ולכן
לא  הפת, בכל היין בפשט מיירי דאי המצל"א,

עליה. רבנן פליגי הוו

ראשונה ולגירסת דמשנה בסוכה התוס'
ברביעית, דאכילה מידי דכל ס"ל
משום  דר"ע דטעמא לתלמודא מנ"ל יקשה
גירסא  דלהך כיון טכע"ק, משום ולא המצל"א

רש"י. הוכחת נסתרה

נזיר וי"ל התוס' בשיטת אזלי סוכה דהתוס'
גופיה  היתר אמרינן דלא והר"ש
אא"כ  טכע"ק על לקי ולא איסור, איתעביד
רש"י  הוכחת בלאו וא"כ הטעם, מן כזית אכל
משום  דר"ע דטעמא לתלמודא מנ"ל ניחא
אם  אמר דר"ע טכע"ק, משום ולא המצל"א
משום  טעמיה ואי חייב, ומיין מפת כזית אכל
לשיעור  הפת הצטרפות מהני לא טכע"ק
חייב, מיין כזית אכל אם למימר והו"ל כזית,

המצל"א. משום טעמיה ע"כ אלא

דר"ת ונוסיף כתבו סוכה שהתוס' עוד,
להו  מדמה לא "ת"ק בנזיר, גריס
הספרים  וכגירסת לאכילה", נזיר איסורי לכל
כן, לגרוס ר"ת הוצרך דע"כ ונראה לפנינו.



העמקים שושנת  ע"ב  מ"ד דף סא פסחים

טכע"ק  דע"י רש"י כשיטת ס"ל ז"ל דהוא
הרא"ש  כמש"כ איסור, איתעביד גופיה היתר

ל"א) סי' הנשה גיד לפרש (פ' צריך וע"כ בשמו,
בכל  היין בפשט מיירי דאי רש"י, דרך על
ס"ל  ואי דר"ע, עליה רבנן פליגי הוו לא הפת
בפשט  גם ברביעית, נזיר איסורי דכל לרבנן
מתחייב  דלא כיון לפלוגי הו"ל הפת בכל היין

ודו"ק. בכזית,

b

מנא שם, כעיקר טעם ור"ע
נזירליה. בתוס' טעם עיין ד"ה (לז.

מנליה) ליה,כעיקר לית ודילמא וא"ת שהקשו,
מקרא  שמעינן לא אי דודאי די"ל ותירצו
משרת  מוקמי הוה לא טכע"ק אחרינא
משרת  לאוקמי מסתבר הוה דטפי להמצל"א,
אלא  כזית עצמו באיסור דיש כיון טכע"ק ליתן
מאיזה  בעי משו"ה טעמו, אלא בעין שאינו

ליה. נפקא קרא

התוס'והנה לשיטת אלא יתכן לא זה
לוקה  אינו טכע"ק דמדין ודעימיה
הטעם  מן כזית על אלא התערובת מן כזית על
גופיה  דהיתר רש"י לשיטת אבל עצמו.
התערובת  מן כזית על ולוקה איסור איתעביד
קודם  הוא דטכע"ק התוס' סברת שייך לא
טפי  חמיר טכע"ק דמסברא לרבות, המצל"א
גיסא, מאידך טפי וקיל גיסא מחד מהמצל"א
מעורב  איסור טעם עכ"פ דאיכא טפי חמיר
צריך  אין בהמצל"א משא"כ התערובת בכל
דליכא  טפי וקיל לעיל, כמש"נ מעורבין
בהמצל"א  משא"כ כלל, איסור של ממשות
אינו  וא"כ איסור. של ממשות עכ"פ איכא

מאידך. לרבות קודם דחד לומר מסתבר

מאן והאמת דאיכא רש"י לשיטת דחזינן
טכע"ק, ליה ולית המצל"א דמרבי
קרא  דמוקמי כר"ע פסק יוחנן ר' דהנה
ליה  לית גופיה איהו ואילו להמצל"א, דמשרת
בגמ' דקאמר מהא מדאורייתא, טכע"ק
עליו, לוקין אין ממשו ולא טעמו זרה עבודה
וכן  בשלה. דזרוע בסוגיא בפירש"י כדמבואר
כתב  הבבלי, בכותח דר"א עליה דפליגי רבנן

שמעתין בסוף ור"ע)רש"י ד"ה להו (מה. דלית
להמצל"א. משרת מוקמינן ומ"מ המצל"א

טכע"ק וכן דדריש מאן דאיכא להיפך, מצאנו
קרא  מוקמי דר"ע דרבנן המצל"א, קודם
התורה, לכל מיניה וילפינן לטכע"ק דמשרת
לכל  מיניה גמרינן ולא להמצל"א דחטאת וקרא
גמרינן, לא מקדשים דחולין משום התורה
ר"ע  וכן לרבות. המצל"א קודם טכע"ק וא"כ
קרא  וכן להמצל"א דמשרת קרא מוקמי גופיה
ואין  כאחד הבאים כתובים ב' והו"ל דחטאת
חידוש  דלאו ס"ל נכרים געולי ואילו מלמדין,
כולה, התורה לכל טכע"ק מיניה וילפינן הוא

לרבות. קודם טכע"ק וא"כ

לקושית וכיון רש"י יענה מה צ"ע שכן,
טכע"ק. ליה לית ר"ע דילמא התוס',

במהרש"א ורבנן)ועיין בד"ה בפירש"י (מה.

מאי  לפירש"י קשה קצת וז"ל, כן שהעיר
דר"ע  אימא מנליה, טכע"ק ור"ע לעיל פריך
טכע"ק  להו דלית הבבלי דכותח רבנן היינו

עכ"ל. וכו',

דודוראיתי בנחלת דוד,עוד דברי (קונטרס

כעיקר) טעם דליכא שיטת שכתב
טכע"ק  ור"ע הגמ' דקאמר דהא לתרוצי
דיכול  דאה"נ קושיא בדרך מקשה אינו מנ"ל
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אי  למידע בעי דהמקשה רק ליה, דלית להיות
ליה  דלית דר"ע אליבא למימר בהכרח צריכינן
או  להמצל"א, למשרת ליה דמפיק כיון טכע"ק
וע"ז  אחריתא. דרשה משום ליה אית דאעפ"כ
מגיעולי  ליה דאית להיות דיכול הש"ס קמשני
וא"כ  בש"ס, טובא איכא וכה"ג עכו"ם.
דא"כ  אינו, דזה כ"כ. קושיא אינה מעיקרא
דאין  דר"ע אליבא לומר באמת לר"י מנ"ל
והיינו  איסורין, בשאר ולא בנזיר רק המצל"א
כדמוקי  כתובין ב' וחטאת נזיר דהוי משום
וחולין  לטכע"ק אתי חטאת דאימא בגמ',
הוא  חידוש עכו"ם וגעולי גמר, לא מקדשים
באמת  לר"ע ליה ולית לרבנן, כמו לר"ע גם
אתי  ונזיר בקדשים, רק התורה בכל טכע"ק
לרבנן  כמו התורה לכל גמרינן ומינה להמצל"א
לא  וא"כ התורה לכל טכע"ק מינה דגמרינן
מצינו  לא זה דהא לר"ע. גם כתובים ב' יהיו
לחטאת  מוקי דר"ע דוכתא בשום מפורש
דר"ע  אליבא כן קמדייק ר"י רק להמצל"א.
דמדר"ע  נאמר אם אבל האי. מנ"ל וא"כ
קרא  ר"י הוכיח ע"כ טכע"ק, ליה דאית מוכח
דר"ע  אליבא לאוקמי צריכינן בהכרח דחטאת
ליה  דאית כיון צריך לא דלטכע"ק להמצל"א,
עכו"ם. מגעולי דילפינן התורה בכל טכע"ק
כרחך  על אלא חטאת גבי קרא צריך מאי וא"כ
ב' וחטאת נזיר הוי וא"כ להמצל"א דאתי

עכת"ד. כתובין,

בברייתא ומתחילה דהנה לתרץ, חשבתי
נזיר  אומר ר"ע דתניא דלעיל
חייב, ומיין מפת כזית ואכל ביין פתו ששרה
המצל"א  ליה אית דר"ע רש"י לשיטת מוכח
דפירש  הפת, בכל היין נתבטל דלא היכא אפי'
היין  בפשט ר"ע מיירי לא כרחך דעל שם רש"י

להו  אית דהא עליה רבנן פליגי הוו לא דא"כ
איסור,טכע  גופיה פת ליה ואיתעביד "ק,

משום  דר"ע דטעמא עליה, פליגי מיהא ובהא
ביין, הפת כל נשרית לא וא"נ הוא, צירוף
צ"ב  זה ודין לחיובא. לאיסור היתר נמי מצטרף
מעורבין, באינם אפי' דהמצל"א לר"ע מנ"ל
וכמו  לגמרי במעורבין רק המצל"א דילמא
בריש  התוס' דעת וכן הפת, בכל היין בפשט
במעורבין. אלא המצל"א אמרינן דלא סוגיין

ליה ולכאורה אית דר"ע להוכיח יש מכאן
דין  איצטריך לא ולכן טכע"ק,
דבלא"ה  הפת, בכל היין דפשט היכא המצל"א
גופיה  פת ליה דאיתעביד טכע"ק מדין חייב
בשרה  דמשרת קרא לאוקים צריך וע"כ איסור,
אלא  הפת בכל היין פשט ולא ביין פתו
אפי' דהמצל"א למדין ונמצאנו במקצתו,

מעורבין. באינם

לעינן אך כר"ע פסק יוחנן ר' דהא קשה, זה
לעיל ברש"י ומשמע ד"ה המצל"א, (מג:

המצל"א) האוכל אין ואפי' מעורבין, צריך דאין
אבל  חייב, א' בבת לחם זית וחצי ענבים זית חצי
וא"כ  מדאורייתא, טכע"ק יוחנן לר' ליה לית
אפי' להמצל"א משרת לדרוש הכרח ליכא
כר"ע  לפסוק מסתבר ולא מעורבין, בשאינם
כוותיה  ודלא מעורבין, בשאינם בהמצל"א
וע"כ  אהדדי. דסתרי מילתא דהוי בטכע"ק,
לר' ליה פשיטא דטכע"ק דינא דבלאו צ"ל
מעורבין, בשאינם אפי' דהמצל"א יוחנן
דר"ע  לתלמודא מנ"ל לדוכתא קושיא והדרא

טכע"ק. ליה אית

יהושעועיין הקושיא (מד:)בפני על שעמד
ליישב  לענ"ד ונראה וז"ל, ותירץ



העמקים שושנת  ע"ב  מ"ד דף סג פסחים

בשרה  או ע"כ דנזיר דמשרת דכיון בפשיטות
כרבנן  טכע"ק דהיינו איירי במים ענבים
ביין  פתו בשרה המצל"א או דלעיל דברייתא
לפי"ז  וא"כ דלעיל, ודברייתא דמתני' כר"ע
דמשנה  מינים ג' בר"פ ששנינו שאותה ע"כ
רביעית  שישתה עד חייב דאינו אמרה ראשונה
שריית  ע"י אפי' איירי ע"כ יין רביעית האי יין,
כרבנן  והיינו יין טעם בהם שיש במים ענבים
במתני' דקתני הא ע"כ לפי"ז וא"כ דברייתא,
ביין  פתו שרה אפי' אומר ר"ע דהאי עלה
לת"ק  בקמייתא דמודה משמע אפי' מדקאמר
אית  דר"ע משמע ממילא א"כ ראשונה, דמשנה

ואית טכע"ק משו"ה ליה המצל"א, נמי ליה
ילפותא  ליה דאית לאו דאי מנ"ל שפיר מקשה
להמצל"א  משרת מוקי הוי לא לטכע"ק אחרינא

עכ"ל. ודו"ק, נכון לי נראה כן ולטכע"ק,

דמדינא ולא דנהי ז"ל, דבריו להבין זכיתי
במים  ענבים דשרה דר"ע רבנן מודו
להו  דאית משום דחייב יין טעם בהם ויש
מינים  ג' פ' בריש ראשונה ומשנה טכע"ק,
רבנן  הם דמסמתא כיון  מדינא לזה מודה ג"כ
לא  בהא אבל לטכע"ק, משרת דמוקי דברייתא
משום  ענבים אלא נקטו ולא מתני', איירי
רביעית, שישתה עד חייב שאינו למימר דבעינן
אלא  ברביעית שיעורו דאין ר"ע קאמר ועלה
להשלים  דהמצל"א ר"ע חידש ועוד בכזית,
איירינן, לא דבטכע"ק וכיון כזית. שיעור
אינני  זאת, לאשמעינן קאתי לא ראשנה ומשנה
קא  דלא מהא לדייק יכלנו האיך לענ"ד מבין
נאמר  דהאיך בקמייתא, דמודה ר"ע מפליג

וצ"ע. הוזכר, שלא לדבר מודה דר"ע

b

יומא שם, כולי ליה תרו דאי אלא
בשולי  ליה בשיל שרי בחלבא

דאע"ג אסור. הוא החידוש לכאורה הנה
מותר  מ"מ טעם נתינת איכא שריה ידי דעל

בישול. דרך אלא תורה אסרה  שלא

מהא ותימה ויקשה לקולא, חידוש דזהו
חולין בגמ' דזרוע (צח:)דאיתא

איסור  שמבטלין משום [או הוא חידוש בשלה
עיין  לבטלו, שמצוה משום או לכתחילה,
למאה  הוא חידוש אי ופרכינן שם], בראשונים
לקולא  אנן אטו ומשנינן לגמור, לא נמי וששים
ברובא  דמדאורייתא גמרינן לחומרא גמרינן
מיניה  גמרינן דשפיר שם ופירש"י בטיל,
דאקיל  נזיר איל ומה הוא, דכ"ש לחומרא
שאר  וששים, במאה אלא אקיל לא גביה

כ"ש. לא איסורין

בחלבא והכא יומא כוליה ליה תרו אי נמי,
כ"ש  וא"כ לקולא, חידוש הוי שרי
דנימא  איסורים, לשאר בחלב מבשר דנילף
מותר  דשריה רחמנא ביה דאקיל בב"ח ומה
כ"ש  כעיקר, טעם אפ"ה אסור, בישול ורק
לשריה  בישול בין לחלק דאין איסורים בשאר

מדאורייתא. טכע"ק

דבב"ח ומזה לומר הגמ' כוונת שאין מוכח
אלא  מותר, דשריה כיון הוא חידוש

הו  בישול החידוש מ"מ מותר דשריה דאע"ג א
שהוסיף  הגמ' בלשון מדוייק הוא וכן אסור.
החידוש  דאם אסור", בשולי ליה "בשיל לומר
להוסיף  להגמ' הו"ל לא מותר דשריה רק הוא
ענין  אינו אסור שבישול דמה אסור, דבישול
שהתירה  מה הוא החידוש דעיקר לכאן,
נתינת  דאיכא אע"ג בחלב בשר לשרות התורה
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באמת  הוא שהחידוש משמע מזה אלא טעם,
שריה. ולא אסור בישול דרק 

דאופן והביאור הוא דחידוש נראה, בזה
ואילו  מותר תערובת של אחד
החיצונה, הסברא נגד והוא אסור, אחר אופן
בשאר  כדוגמתו מצאנו שלא חומרא צד וזהו
דומה  ג"כ כלאים דאיסור דנהי איסורים,
לחודיה  והאי לחודיה דהאי זה לענין לבב"ח
חילוק  בו מצאנו לא אבל אסור, הדדי וכי שרי
אחר  ואופן מותר תערובת של אחד שאופן כזו
למילף  ליכא בבב"ח, חומרא צד דזו וכיון אסור.
היכי  דכי איסורים, בשאר דטכע"ק מיניה
איסורין, בשאר הוו לא דידיה חידושים דשאר
כמו  מיניה, תיגמר לא נמי דטכע"ק האי
בזה  שהאריך מה [ועי"ע דו"ק. שפירש"י,

ביהודה נודה ל"ז)בשו"ת סי' יו"ד בשם (מהד"ת
ז"ל.] שמואל ר' הגאון בנו 

b

נמי שם, נכרים גיעולי ורבנן
הוא. הר"י חידוש לשיטת קשה

סז.)מאורליינ"ש וע"ז צח: חולין דלר"ע (תוס'
עליו  לוקין אין נכרים מגיעולי טכע"ק דיליף
ליה  דיליף לרבנן אבל עשה, אלא דאינו משום
למה  לאו, דהוי משום לוקין שפיר ממשרת
נכרים  גיעולי דלרבנן לומר הגמ' הוצרכה
לאו  דילמא מיניה, ילפינן ולא הוא חידוש
אלא  מיניה ילפינן דלא כיון אמנם הוא, חידוש
שהוא  למילף דמשרת קרא איצטרך עשה,

וצ"ע. עליו, ולוקין לאו, איסור

³

ע"א דף מ"ה

נזיר.תוס' דהוי משום כתבו ד"ה
לא  אמאי לרשב"א, תימה וז"ל, התוס'
בפ' כל דריש דר"ע וחמץ נזיר קאמר

עכ"ל. התערובת,

לעילוהנה בתוס' שמעת עיין מאן ד"ה (מג:

שמעת ליה) מאן בגמ' דקאמר אהא ,
נמי  דר"ע דאע"ג כתבו ר"א, כל דדריש ליה
לא  חטאת, כל גבי התערובת בפ' כל דריש
מישתמיט  לא מ"מ כר"ע יהא דאפי' קשה
ועוד  בכרת. חמץ תערובת שיהא למימר תנא
הכא  דרשי דלא לרבנן דאפי' ר"י בשם כתבו
בדבר  דרשי לא הכא ודווקא בעלמא, דרשי כל,

לרבות. סברא שאין

דהיכא וכתב התוס' מש"כ דלפי המהרש"א,
גבי  הכא כי כל לדרוש סברא דאין
נמי  דלר"ע לק"מ רבנן, ליה דרשו לא עירוב
לתירוץ  אלא הכא ליה קשיא ולא ליה, דרשי לא

בהכי. מפלגי דלא התוס' של קמא

דלא ובמהר"ם  התוס' למש"כ דאפי' כתב
מסתבר  דלא היכא כל רבנן דריש
דשם  הרשב"א, קושית תקשה עדיין לרבות,
לאוקמי  יותר לגמ' דנראה התוס' פירשו
דדריש  ליה דשמעינן משום כר"א מתני' ההיא
כר"ע  מלאוקמי מסתבר, דלא היכא אפי' כל
דריש  דלא למימר ואיכא הכי, ליה שמעינן דלא
דלישני  הרשב"א מקשה הכא אבל כל. הכא
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דלר"ע  יוחנן ר' אמר לא הכי דמשום הגמ'
דר"ע  דס"ל משום התורה, לכל מנזיר ילפינן
הוו  א"כ חמץ, גבי אפי' דכותי בכל כל דריש

כתובין. ב'

דכיון ונראה בזה, ניח"ל לא דהמהרש"א
אפי' כל דדריש לר"ע שמעינן דלא
יוחנן  לר' מנ"ל לרבות, מסתבר דלא היכא
לפרש  טפי לגמ' ניחא ולכן הכי, דדריש
וחטאת  דנזיר משום יוחנן דר' דטעמא
הוו  וחמץ דנזיר משום ולא כתובין, ב' הו"ל

כתובין. ב'

לי ועוד קשה מיהו וז"ל, המהרש"א כתב
דר"ע  אליבא דר"י כיון לדבריהם
להמצל"א  כל דריש ואיהו למלתיה קאמר
הכי  אי התלמוד קושית לר"י ליה תקשי בחמץ
לזעירי, לעיל כדמקשינן נמי בפסח חמץ לענין
חמץ  דגבי כל ר"ע דדריש כיון קשה ועוד
כר"א  תקטירו דבל כל דריש נמי הכי להמצל"א
ומאי  תקטירו בל נמי ר"י נקט לא אמאי וא"כ

עכ"ל. ודו"ק, עליה זעירי פליג

ליישב ונראה יש דלכאורה בס"ד, בכוונתו
דנהי  בפשיטות, הרשב"א קושית

דריש דר"ע התערובת,דשמעינן בפ' כל
ב' הו"ל וחמץ דנזיר לתרץ יכלנו ולשיטתו
יוחנן  דר' טעמא לפרש בעינן אנן אבל כתובין,

ולא  להמצל"א משרת דדריש כר"ע דפסק
ברש"י  כמבואר התורה, לכל מינה גמרינן

מדרבנן) ואיהו (ד"ה פריך, קא יוחנן דלר'
הגמ' היתה לא וא"כ כל. דריש לא גופיה
אמרינן  דלא יוחנן דר' דטעמא לתרץ יכולה
ב' וחמץ נזיר דהוו משום התורה בכל המצל"א
נמי  דחטאת משום לפרש הוצרך וע"כ כתובין,

להמצל"א. אתיא

דס"ל ומדלא לכאורה משמע כן, תירץ
פסק  יוחנן דר' דכיון להרשב"א
נמי  פסק להמצל"א, משרת דדריש כר"ע
לשיטת  דאפי' הקשה ולכן כל, דדריש כוותיה
ב' הוו וחמץ דנזיר למימר מצי הוי יוחנן ר'
כרחך  דעל המהרש"א, תמה זה ועל כתובין.
הו"ל  הכי דריש דאי כל, דריש לא יוחנן ר'
נמי  בפסח חמץ לענין הכי אי להקשות לגמ'
כל  דדריש כיון ועוד, לזעירי, לעיל כדמקשינן
תקטירו, בל בשאור כל דריש נמי הכי חמץ גבי
קושית  עומק נ"ל וזה זעירי, עליה פליג ומאי

בס"ד. ל המהרש"א

b

רש"י  לשיטת הילפותות סיכום

אי בסוף ורבנן ר"ע דנחלקו מבואר שמעתין
ומנ"ל  בנזיר, דהמצל"א ילפינן

התורה ל. לכל המצל"א ילפינן לא אמאי פריך גופיה דלר"ע להרשב"א דס"ל לתרץ ואין
משרת  נמי לר"ע דקאמר, הגמ' לשון וכפשטות פריך, קא יוחנן דלר' רש"י כמש"פ ודלא ממשרת,

בכל  המצל"א לר"ע ליה אית דדילמא וכו', נמי יוחנן ור' קאמר ולא וכו', דן אתה מכאן להמצל"א
נזיר  דהו"ל משום יוחנן דר' טעמא דמפרשינן ומאחר ליה. דלית שמעינן יוחנן מר' ורק התורה,

יוחנן. אר' קאי הקושיא עיקר אבל כתובין, ב' הוו נמי דלר"י ידעינן ממילא כתובין, ב' וחטאת
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מוקים  ר"ע דהנה התורה. בכל דטכע"ק
לכל  מינה גמרינן ולא להמצל"א, משרת
כתובים  ב' ונזיר חטאת דהוו משום התורה
נכרים, מגיעולי ילפינן וטכע"ק כא', הבאים
אסרה  דלא הוא חידוש דלאו לר"ע דס"ל
טעם  נותן דלאו יומה בת קדירה אלא תורה
לטכע"ק  משרת מוקמי ורבנן הוא. לפגם
המצל"א  להו ולית התורה לכל גמרינן ומינה
קדירה  דאפי' הוא חידוש נכרים וגיעולי בנזיר,
וחטאת  פורתא, פגמה דלא אפשר אי יומה  בת
גמרינן. לא מקדשים וחולין להמצל"א, אתא

וכן ולמסקנה דאורייתא, דטכע"ק משמע
התוס' ובשמעתין,דעת ד"ה (מה.

אמר) רבא ד"ה צח: בסוגיא חולין רש"י שיטת אבל ,
בשלה כעיקר)דזרוע לטעם ד"ה שם דרבא (חולין

וכתב  דאורייתא, טכע"ק להו לית יוחנן ור'
ומשרת  מנזיר בפסחים ליה דילפינן והא וז"ל,
דאסמכתא  בתראי לאמוראי ס"ל טכע"ק ליתן
נזיר  דהו"ל הוא מילף ולאו הוא בעלמא
כאחד, הבאין כתובין ב' כוכבים עובד וגיעולי
הוא  חידוש כוכבים עובד גיעולי נמי אי
עכ"ל. להמצל"א, ומשרת התם, כדאמרינן
יתבאר  דאורייתא לאו דטכע"ק רש"י [שיטת
בסוגיא  הנשה, גיד בפ' בס"ד לקמן עוד

בשלה.] דזרוע

רבנן והנה שיטת היא רש"י שכתב הב' דרך
הבבלי, בכותח דר"א עליה דפליגי

שמעתין בסוף בפירש"י ר"ע)דעיין (ד"ה 

לית  אלמא הבבלי בכותח דפליגי דרבנן שכתב
משרת  להאי מפקי דאורייתא טכע"ק להו
דחידוש  ס"ל נכרים ובגיעולי כר"ע להמצל"א
דחטאת  זו לשיטה צ"ל וע"כ כרבנן. הוא

כתובין  ב' וחטאת נזיר והו"ל להמצל"א אתא
נילף  דאל"כ ר"ע, וכשיטת כאחד, הבאין
האיך  ויקשה התורה, בכל דהמצל"א ממשרת
דהמצל"א  תיפו"ל כלום, בלא עירובו על ס"ל
משום  בלאו עירובו על דס"ל ר"א וכשיטת

להמצל"א. כל דדריש 

כר"ע וכן דפסק יוחנן ר' לשיטת הוא
ס"ל  ומ"מ להמצל"א אתיא דמשרת
דס"ל  בגמ' מבואר דאורייתא, לאו דטכע"ק
כתובין, ב' והו"ל להמצל"א אתא דחטאת
חידוש  נכרים דגיעולי יוחנן לר' ס"ל וע"כ
לכל  טכע"ק מיניה דיליף כר"ע ודלא הוא,

בגמ'. כמבואר התורה

לאמוראי ודרך דס"ל בחולין רש"י שכתב הא'
ב' הוו נכרים וגיעולי דנזיר בתראי
רבא, שיטת דהיינו נראה כא', הבאין כתובין
לטכע"ק  דחטאת קרא רבא דמפיק דכיון
דריש  דלא צ"ל ע"כ שם, בסוגיא כמבואר
ב' כאן אין כן, דריש דאי להמצל"א, משרת
לכל  המצל"א מינה ונילף כא', הבאין כתובין
דלפירש"י  רבא, לדעת יתכן לא וזה התורה.
דלא  ס"ל רבא תקטירו בל דשאור בברייתא
ולית  שאור, כזית הקטרת אלא תורה אסרה
בריש  וכדמבואר לשיעור, להשלים המצל"א ליה
משרת  דריש לא רבא כרחך ועל סוגיין.
גמרינן  לא ואפ"ה לטכע"ק, אלא להמצל"א,
דס"ל  משום וע"כ התורה, לכל דטכע"ק מינה
כתובין  ב' הו"ל נכרים וגיעולי דנזיר לרבא

כא'.הבאין

ולא אלא לזה, רש"י הוצרך למה צ"ב דאכתי
ב' הו"ל וחטאת דנזיר בפשיטות כתב
אתיא  דחטאת לרבא דס"ל כיון כתובין
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בגמ' דרבנן משום כן שכתב ואפשר לטכע"ק.
צריכי,(לז:)נזיר מצרך ונזיר דחטאת ס"ל

דחמיר  גמרינן לא דמנזיר משום חטאת
משום  ונזיר ליה, אסיר חרצן דאפי' איסוריה
טפי  ניח"ל שכן וכיון גמרינן, לא דמקדשים
דגיעולי  שפיר אתי דבלא"ה לפרש לרש"י
להקשות  שייך ולא כתובין , ב' הו"ל ונזיר נכרים

צריכי. מיצרך דתרוייהו

b

ור"ת  כהן חיים ר' שיטות

ט"ו)הרא"ש א] סי' חלה והל' ל"א, סי' פ"ז (חולין

טכע"ק: בדין שיטות ב' הביא
מינו  בשאינו במין דטכע"ק ר"ת שיטת
בהיתר  טעם האיסור דנתן  וכיון דאורייתא,
בכזית  עליו ולוקין איסור להיות כולו נהפך
אזלינן  לקולא ואפי' איסור. כולו הוה כאילו
כיון  חובה ידי אורז בעיסת ויוצא טעמא בתר
לה  וילפינן אורז. רובא ואפי' טעם, בה שיש
דר' וההיא כוכבים. עובדי מגיעולי או ממשרת
עליו, לוקין אין ממשו ולא שטעמו כל יוחנן
עליו  דלוקין וממשו וטעמו במינו, במין מיירי
ולא  טעמו ומכירו, בעין כשהאיסור היינו
עליו  לוקין ואין מדרבנן אסור ממשו
ממש  היה אם וה"ה בטל, ברובא מדאורייתא
אין  ניכר שאין רק נימוח ולא בעין האיסור

ברוב. בטל הוא כי עליו לוקין

שפיר ושיטת איירי יוחנן דר' כהן, חיים ר'
קרי  וממשו וטעמו במבשא"מ,
איסור, של כממשו הוי דאז בכא"פ כזית בשיש
פרס  אכילת שבתוך האיסור מן כ"כ דיש כיון
ממנו  והאוכל איסור, כולו נעשה כזית אוכל

דבכזית  אורז עיסת גבי כדחזינן לוקה, כזית
ולא  וטעמו להקל. אף חובה ידי יוצא ממנו
בכא"פ, כזית דליכא היכא היינו ממשו
לוקין  אין בהיתר, טעם האיסור שנתן דאע"פ
מסתבר  מקרא, ילפינן דטכע"ק ואע"ג עליו.
של  טעם בנתינת תורה החמירה דלא לומר
כ"כ  כשההיתר לאיסור להופכו בהיתר איסור
בעין  האיסור היה שאם האיסור, על רבה
היה  לא טעם נתינת בלא ההיתר בתוך וניכר
פרס, אכילת מכדי ביותר דהיינו עליו לוקה

הרא"ש. עכת"ד

כהן ומבואר, חיים לר' ובין לר"ת דבין
להיות  נהפך היתר טכע"ק מדין
אלא  התערובת, מן כזית על ולוקה איסור
כל  ר"ת שלדעת נהפך, אמרינן מתי דנחלקו
כולו  נהפך בהיתר טעם נותן דאיסור היכא
רק  כהן חיים ר' לדעת ואילו איסור, להיות
ההיתר  נהפך בכא"פ איסור כזית כשיש
אבל  התערובת, מן כזית על ולוקה לאיסור

לוקה. אינו בלא"ה

בע"ז,ונחלקו יוחנן דר' מימרא בביאור  עוד
במב"מ, מיירי יוחנן ר' ר"ת שלדעת
כשהאיסור  היינו עליו דולקין וממשו טעמו
בכזית  מצטרף בטל ואינו דהואיל ומכירו, בעין
שאינו  ממשו ולא וטעמו למלקות, בכא"פ
או  נימוח באיסור היינו מדרבנן אלא אסור
[וכ"כ  מדאורייתא ברוב שבטל ניכר אינו אפי'

חולין ר'(סז.)וע"ז(צח:)התוס' לדעת ואילו .[
טעמו  במבשא"מ, מיירי יוחנן ר' כהן, חיים
כ"כ  בתערובת דנפל היינו עליו דלוקין וממשו
לוקין  ומכירו בעין האיסור היה שאם איסור
על  לוקין דאז בכא "פ, כזית בשיש והוא עליו,
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דאינו  ממשו ולא וטעמו התערובת, מן כזית כל
בכא"פ. מכזית בפחות היינו עליו לוקה

צ"ח)הטורכתבב] סי' פי'(יו"ד ומיהו וז"ל,
נותן  שאינו כיון במינו דמין ר"ת
הצריכו  שחכמים אלא ברוב, בטל מה"ת טעם
שאין  אלא ס' עד מה"ת אסור במינו ושלא ס',
עד  האיסור מן כ"כ בו שיהא עד עליו לוקין
מן  כזית ההיתר מן ביצים ד' כל בתוך שיהא
ממנו, וכזית כזית כל על חייב ואז האיסור,
בענין  ונשפך במינו מין נתערב אם ונפק"מ
נתבאר  אם לשערו, עליו לעמוד יכולין שאין
תלינן  דרבנן דספיקא מותר היתר רובו שהיה
אסור, היתר היה שרובו נתבאר לא ואם להקל,
דספיקא  אסור ונשפך מינו בשאינו נתערב ואם

עכ"ל. לחומרא, דאורייתא

אם ותמוה דרק ר"ת בשם הטור כתב האיך
על יש לוקה איסור של בכא"פ כזית

חיים  ר' שיטת זוהי הרי התערובת, מן כזית כל
אם  גם ר"ת לדעת אבל ברא"ש, וכמבואר כהן
להיות  היתר נהפך בכא"פ איסור כזית נפל לא

התערובת. מן כזית כל על ולוקין איסור

יוסףועיין ואע"פ (שם)בבית וז"ל, שכתב
הא  הרא"ש כתב חיים רבינו שבשם
בכא"פ  כזית בו ליש קרי וממשו דטעמו
רבינו  נמנע לא לוקה, כזית ממנו והאוכל
דלענין  ליה דמשמע משום ר"ת בשם מלכתוב

עכ"ל. חיים, ור' ר"ת פליג לא דינא

דלענין ונראה דנהי דר"ל ז"ל בכוונתו
לא  אפי' לוקה דלר"ת פליגי מלקות
אינו  כהן חיים ולר' בכא"פ כזית שם נפל
לר' דגם פליגי, לא דינא לענין מ"מ לוקה,
מדאורייתא  דאסור לטור ליה משמע כהן חיים

בכא"פ. מכזית בפחות לא אפי'

ליה לא. משמע דהיה לומר שכוונתו הב"י בדברי לפרש הוא דתמוה לומר, דצריך נראה כן
כזית  נפל אא"כ לוקה אינו לר"ת דגם מלקות, לענין אפי' פליגי לא כהן חיים ור' דר"ת לטור

כהן  חיים ולר' במב"מ מיירי דלר"ת יוחנן, דר' מימרא בביאור פליגי ורק בתערובת, בכא"פ
חלה, הל' סוף ברא"ש הוא מפורש ובאמת הרא"ש. מדברי כלל משמע לא  דזה במבשא"מ,

כל  בחלה וחייב מצה חובת ידי יוצא ר"ת לדעת האורז, ומן החיטין מן עיסה דבעושה שכתב
בכא"פ. חיטין כזית כשיש רק כהן חיים ר' לדעת ואילו ברוב, טעם נותנים שהחיטין זמן

חמץ בהל' ממש"כ כהן, חיים ר' על חולק דר"ת דס"ל הטור מדברי מוכח תמ"ב)וכן סי' (או"ח

דנתקשה  בס"ד לקמן ויתבאר בעלמא, קיוהא רק חמץ טעם בהם אין מדינה מיני ד' שהני

דלוקין  ר"ת כשיטת דס"ל משום וע"כ טכע"ק, מדין חמץ תערובת על ילקה לא למה הטור
שאינו  ס"ל ז"ל דאיהו לק"מ, כהן חיים ר' לשיטת דאילו בכא"פ, איסור מכזית פחות נפל אפי'
לא  מדינה, מיני ד' שאר וה"ה הבבלי דבכותח מבואר ובגמ' בכא"פ, כזית נפל אא"כ לוקה

מיני  דד' לפרש הוצרך דלכן חיים, ר' על חולק דר"ת בטור מוכח וא"כ בכא"פ. כזית משכחת
לפרש צריך דע"כ נראה לכן בעלמא. קיוהא רק חמץ טעם בהו לית בפנים,מדינה כמש"כ

דאפי' להו אית ז"ל דתרוייהו איסור, דלענין פליגי לא חיים ור' דר"ת לטור ליה דמשמע
דאורייתא. איסורא מיהא איכא בכא"פ מכזית בפחות

משנה הלחם פירש שכן מצאתי ה"ה)ושוב נזירות הל' הרגיש (פ"ה וכבא וז"ל, הב"י בדעת
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הגר"אאבל סק"ב)בביאור תנ"ג סי' (או"ח

וכן  ר"ת, במקום ר"ח דצ"ל כתב
הפר"ח וא"ת הגיה ד"ה א' אות תמ"ב סי' (או"ח

רבינו) .לדעת

דאינו והנה ר"ח לשיטת דגם בטור מבואר
אא"כ  התערובת מן כזית על לוקה
איסורא  מ"מ בכא"פ, איסור כזית נפל

הגר"א אבל איכא, מיהא כתב (שם)דאורייתא
ממש"כ, כן משמע לא הרא"ש שמדברי
ואין  הרוטב נשפך אם ר"ת לפסק והשתא
ספיקא  הוי האיסור כנגד ס' בו היה אם ידוע
ר' לשיטת דה"ה הרא"ש כתב ולא דאורייתא,
ספיקא  ליכא ז"ל דלדידיה ומשמע כהן, חיים
כזית  נתערב שלא לן נתברר אם דאורייתא

איסור. של לב בכא"פ

מכזית וצ"ב בפחות דגם הטור לשיטת
דאורייתא, איסורא איכא בכא"פ
שיעור  דחצי משום דטעמא לכאורה נראה

דלא  דנהי אסור, דהיתר בתערובת אמרינן
איסור  כזית כשנפל אלא איסור איתעביד גופיה
איכא  מכזית פחות שם כשנפל גם אבל בכא"פ,
מן  כזית בכל מעורב איסור שיעור חצי עכ"פ

מה"ת. אסור והיה התערובת,

בטכע"ק,וזה דינים ב' נמצא דא"כ תמוה,
אין  בכא"פ כזית שם דכשאין חדא
חצי  מדין מה"ת ואסור ברוב, בטל האיסור
בכא"פ, איסור כזית שם כשיש ועוד, שיעור.
כזית  כל על ולוקין איסור להיות נהפך ההיתר
ב' כהן חיים לר' מנ"ל ותימה התערובת. מן

אלו. גדרים

היכא ונראה דכל להטור ס"ל דבאמת
ליה  אית היתר ברוב נו"ט דאיסור
רק  איסור, להיות נהפך דהיתר כהן חיים לר'
על  שילקה התורה שהחמירה מסתבר דאינו
כיון  בכא"פ, כזית שם נפל לא אם האיסור
על  לוקה היה לא ומכירו בעין היה דאם
להיות  נהפך כשההיתר גם לכן עצמו, האיסור
איסורא  אבל עליו. שילקה ראוי אינו איסור,
היה  שאם דכיון איכא, מיהא דאורייתא
חצי  מדין עכ"פ אסור היה בעין האיסור
איסור  להיות ההיתר כשנהפך גם שיעור,

התורה. מן אסור להיות כמוהו נעשה

הגר"אושוב בביאור מבואר שכן (יו"ד מצאתי

סק"ח) צ"ח הראב"ד סי' אבל וז"ל,
כמו  הוי מ"מ כבא"פ אין דאפי' כתבו והטור
נהפך  כולו וכן מה"ת, שאסור שיעור חצי
בכא"פ  כזית בדליכא גם הרי עכ"ל. לאיסור,

מכבוד  ובמחילה דינא. לענין ז"ל ור"ת חיים רבינו פליגי דלא ותירץ זו קושיא שם ז"ל הרב"י
הדברים  אלא לפרושי נחית לא ז"ל דהטור כיון דאפשר  אלא מלקות, בעינן דפליגי  תורתו
כאילו  ליה חשיב הזה, בזמן נהיגי דלא המלקות בדיני ליה איכפת ולא הזה, בזמן הנוהגים

עכ"ל. מספיק, זה אין ומ"מ פלוגתא, בינייהו ליכא
אלא לב. כהן, חיים מר' לאפוקי לאו ר"ת הרא"ש שנקט דמה די"ל מוכרח, זה דאין ואפשר

חיים  ר' לשיטת ה"ה אבל רש"י, משיטת ולאפוקי דאורייתא, דטכע"ק ר"ת שפסק למה כוונתו
הרא"ש  מדברי יתבאר לקמן אבל הטור. כמש"כ לחומרא, ואזלינן דאורייתא ספיקא דהוי כהן

בכא"פ. מכזית בפחות דאורייתא איסורא ליכא כהן חיים דלר' דס"ל אחרת הוכחה
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רק  אסור, להיות היתר דנהפך אמרינן אכתי
שיעור. חצי איסור "כמו" אלא הוי דלא

בדעת וראיה לעיל נתבאר כבר דהנה לדבר,
איתעביד  גופיה היתר ליה דאית ר"ת
דטעם  דס"ל משום בזה שהביאור איסור,
ע"י  ורק דאיסורא, חפצא חשיב לא גרידא
כעיקרו  הטעם נעשה לאיסור ההיתר הפיכת
כהן, חיים ר' בדעת גם כן נפרש ואם וממשו.
הפיכת  דבלאו ז"ל בדעתו לומר אפשר אי
מדין  עכ"פ אסור הטעם יהיה לאיסור היתר
להיות  ההיתר נהפך לא אם דהרי שיעור, חצי
חשיב  ולא איסור של ממשות ליכא איסור

עיקר. כל דאיסורא כחפצא

כהן ומוכרח חיים לר' ליה אית דאי לומר
איכא  בכא"פ מכזית בפחות דגם
שיעור, חצי מדין דאורייתא איסורא מיהא
בכא"פ  מכזית בפחות דגם צ"ל להטור, וכס"ל

הט  ונעשה איסור להיות נהפך עם כולו

דלא  כיון עליו לוקה שאינו רק וממשו, כעיקרו
יותר  התערובת על תורה שהחמירה מסתבר
ומכירו, בעין היה אם עצמו האיסור מן

הרא"ש. וכמש"כ

הוכחה והשתא להביא נראה להכי דאתית
על  שחולק הרא"ש מדברי אחרת
איסור  ליכא כהן חיים דלר' וס"ל הטור
שהרי  בכא"פ, מכזית בפחות דאורייתא
ילפינן  דטכע"ק ואע"ג וז"ל, כתב הרא"ש
תורה  החמירה דלא לומר מסתבר מקרא,
לאיסור  להופכו בהיתר איסור של טעם בנתינת
עכ"ל. וכו', האיסור על יותר כ"כ כשההיתר
לא  לאיסור היתר הפיכת דגם מלשונו ומבואר
איסור  כזית שם נפל שלא זמן כל אמרינן
איסורא  ליכא כרחך על שכן, וכיון בכא"פ.
נהפך  דלא דמאחר בכא"פ, מכזית בפחות
של  ממשות כאן אין איסור, להיות ההיתר

דאיסורא. לחפצא כלל חשיב ולא לג איסור

במקום לג. ר"ח דצ"ל הטור בדברי שהגיהו והפר"ח הגר"א לשיטת הוא בפנים מש"כ כל הנה
מכזית  בפחות דאורייתא איסורא דאיכא כהן חיים ר' בדעת להטור דס"ל מוכרח וא"כ ר"ת,

אביו  בעקבות תמיד לילך הטור של שדרכו חדא טעמים, ומכמה תמוה, גופה זה אבל בכא"פ.
מכזית  בפחות דאורייתא איסורא ליכא כהן חיים דלר' ס"ל שהרא"ש וכיון ז"ל, הרא"ש

תמוה  עליו, שחולק נסבול אם וגם ע"ז, חולק שהטור לומר תמוה הגר"א, שדייק כמו בכא"פ,
שיטת  וגם כהן חיים ר' שיטת גם הביא שהרא"ש דכיון קשה, ועוד הרא"ש. שיטת הזכיר שלא

ר"ת. שיטת מלכתוב נמנע ולמה אלו, שיטות ב' להביא ג"כ לטור היה ר"ת,
הטור מש"כ בס"ד יתבאר  דבסמוך לתמוה, יש תמ"ב)ועוד סי' בהו (או"ח לית מדינה מיני שד'

כזית  על דלוקין כר"ת לטור דס"ל משום אלא נצרך אינו וזה בעלמא, קיוהא רק חמץ טעם

עליה  רבנן פליגי אמאי ליה קשיא ולכן בכא"פ, איסור מכזית פחות נפל אפי' התערובת מן
חשיב  לא הבבלי דכותח לדחוק והוצרך טכע"ק, מדין דילקה ליה תיפוק הבבלי, בכותח דר"א

בעלמא. קיוהא אלא נו"ט
ואורז חיטין עיסת דלענין קשה, תנ"ג)ועוד סי' ידי (שם יוצא דגן טעם בו שיש דכל הטור סתם

בכא"פ  דגן כזית בלאו דגם ר"ת כדעת וזהו בכא"פ, דגן כזית שצריך כתב ולא בפסח, חובתו
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מפרש הנהג] כהן חיים דר' מבואר ברא"ש
בע"ז יוחנן דר' דמיירי (סז.)מימרא

כזית  בשיש קרי וממשו וטעמו במבשא"מ,
על  ולוקין איסור של כממשו הוי דאז בכא"פ,
היינו  ממשו ולא וטעמו התערובת, מן כזית  כל

בכא"פ. כזית בדליכא

ע"ז וכעין בתוס' המובאת אליהו ר' שיטת זה
דשפיר (שם) אליהו א"ר ועוד וז"ל,

טעמו  פירושו, והכי במבשא"מ הכא מיתוקמא
כדי  בתוך איסור כזית שאין וכגון ממש ולא
וממשו  וטעמו עליו, לוקין אין פרס אכילת
בכא"פ  איסור כזית דאיכא מיירי עליו, דלוקין

עכ"ל. עליו, לוקין ואז ההיתר מן

טעמו ומבואר בין החילוק אליהו לר' דגם
היינו  ממשו ולאו ולטעמו וממשו
לשיטת  בניגוד לאו, אי בכא"פ כזית איכא אי
וטעמו  נימוח בשלא היינו וממשו דטעמו רש"י
דטעמו  ר"ת ושיטת בשנימוח, ממשו ולא
ולא  וטעמו ומכירו, בעין באיסור היינו וממשו

בעין. שאינו באיסור ממשו

וממשו אמנם דבטעמו אליהו ר' דקאמר הא
כדעת  ס"ל אי מבורר אינו עליו, לוקין
התערובת, מן כזית כל על דלוקין כהן חיים ר'
כזית  בשאכל דרק וסבר נהפך ליה לית או"ד

הגר"א ובביאור לוקה. בכא"פ (או"ח איסור

סק"ב) תנ"ג ר'סי' שיטת היא אליהו דר' כתב
כהן. חיים

כן,ומו"ר לומר לגר"א מנ"ל ביאר שליט"א
אליהו  הר' של פירושו לכאורה דהנה
לוקין  וממשו דטעמו לומר נתכוון דאם קשה,
טעמו  בין החילוק וכל בכא"פ, כזית בשיש רק
האיסור  בכמות הוא ממשו ולא וטעמו וממשו
מובן  אינו לא, או בכא"פ כזית שם יש אם
ד"ממשו", לישנא כלל יוחנן ר' נקט למה
בכא"פ  טעם כזית בפשיטות, לפרש דהו"ל

עליו. לוקין

מש"כ אבל דעיין ניחא, כהן חיים ר' לפירוש
קרי  וממשו דטעמו בדעתו, הרא"ש
איסור, של כממשו הוי דאז בכא"פ, כזית בשיש
פרס  אכילת שבתוך האיסור מן כ"כ דיש כיון

כזית  יש אא"כ בפסח חובה ידי יוצא אינו כהן חיים ר' לשיטת אבל דגן, להיות האורז נהפך
תערובת דבהל' הטור, דברי נסתרים וא"כ חלה. הל' סוף ברא"ש כמבואר צ"ח)בכא"פ, סי' (יו"ד

פסח בהל' ואילו כהן, חיים ר' כשיטת תנ"ג)פסק וסי' תמ"ב סי' צע"ג.(או"ח וזה ר"ת, כשיטת פסק
נראה  יותר הפר"ח, כמש"כ הטור בדברי להגיה צריך דבלא"ה דכיון כתב דוד הנחלת אבל

איזה  חסר דבריו ובאמצע ר"ת, שיטת כתב מתחילה דבאמת ולומר בדבריו, קצת עוד להגיה
לחומרא  אזלינן ונשפך מינו באינו נתערב ואם דמסיים והא כו'. אומר ור"ח חסר וגם תיבות,
הרא"ש, מדברי הגר"א שדייק [וכמו ר"ת דשיטת אליבא היינו דאורייתא, ספיקא דהוי משום

איסורא  דליכא ס"ל הטור דגם הכל, ניחא ולפי"ז דאורייתא]. דספיקא הוי ר"ת לשיטת דרק
וגם  בזה, ז"ל הרא"ש אביו על חולק ואינו חיים, ר' לדעת בכא"פ מכזית בפחות דאורייתא

שהטור  לתמוה ליכא וגם הביאה, באמת שהרי ר"ת, שיטת הטור הביא לא למה לתמוה ליכא
דד' חמץ בהל' לפרש הוצרך ולכן ר"ת, לשיטת חושש ז"ל הוא דבאמת משנתו, את סותר

בעלמא. קיהוא אלא חמץ טעם בהו לית מדינה מיני
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ממנו  והאוכל איסור, כולו נעשה כזית אוכל
לשון  יוחנן ר' שנקט דמה ומבואר, לוקה. כזית
כזית  שם שנפל זמן דכל להראות הוא "ממשו"
נדונית  כולה התערובת כל בכא"פ, איסור
אבל  בכזית. עליה ללקות איסור של כממשו
ללקות  אפשר היה ולא בכא"פ כזית שם  כשאין
ומכירו, בעין היה אילו עצמו מצד האיסור על
[לדעת  איסור. של כממשו התערובת חשיב לא
בין  איסור של כממשו אינו והרא"ש הגר"א
הטור  ולדעת איסור, לענין ובין מלקות לענין
איסורא  אבל מלקות, לענין כממשו הוי לא

איכא.] מיהא דאורייתא

אליהו ולכן להר' ס"ל דאם הגר"א, נקט
דטעמו  יוחנן, דר' במימרא לפרש
ולא  וטעמו בכא"פ, כזית בשיש היינו וממשו
יסבור  כרחך על בכא"פ, כזית בשאין ממשו
על  לוקין בכא"פ כזית דבשיש כהן, חיים כר'
וזהו  נהפך, מדין התערובת מן כזית כל
ע"י  דהיינו וממשו, טעמו יוחנן ר' דקאמר
בתערובות, בכא"פ איסור כזית שיש מה
של  ממשות כמו להיות התערובת כל נהפכת

בכזית. עליה ללקות איסור

בר"ש והוסיף מדוייק דזה שליט"א, מו"ר
יום מ"ג)בטבול כמה (פ"ב שהביא ,

ע"ד  חדא יוחנן, דר' מימרא בפירוש דרכים

דמיירי היינו ר"ת וממשו וטעמו במב"מ,
לחודיה  והאי קאי לחודיה והאי נימוח בשלא
פירש  ועוד בשנימוח. ממשו ולא וטעמו קאי,
אלא  אינו דטכע"ק מאורליינ"ש הר"י ע"ד
אפי' יוחנן ר' מיתוקמא שפיר וא"כ עשה,
ממשו  ולא טעמו דקאמר והא במבשא"מ,
מלקות  משכחת דלא משום הוא לוקין אין
פירושו  הר"ש הזכיר לא אבל טכע"ק. מדין
לשיטת  שהרי צ"ב, וזה כלל, אליהו ר' של
אוכל  אא"כ טכע"ק על לוקה אינו הר"ש
לפרש  יש שכן למימר והו"ל האיסור, מן כזית
במבשא"מ, דמיירי גופה יוחנן דר' במימרא
משום  בכא"פ, כזית בשיש קרי וממשו וטעמו
כזית  אוכל אא"כ טכע"ק מדין לוקה דאינו

האיסור. מן

יתכן אבל דלא שפיר, אתי המתבאר לפי
יסבור  אא"כ אליהו ר' דרך על לפרש
לוקה  בכא"פ כזית דבשיש כהן חיים ר' כדעת
דאל"כ  נהפך, מדין התערובת מן כזית כל על
ממשו, לשון כלל יוחנן ר' נקט למה יקשה
בכא"פ  טעם דכזית בפשיטות לומר הו"ל
אלא  נהפך ליה לית דהר"ש וכיון עליו. לוקין
טכע"ק, מדין לוקה כזית אכל אם דרק ס"ל
באופנים  יוחנן דר' מימרא לפרש הוצרך ע"כ
דרך  על לפרש לו אפשר היה דלא אחרים,

אליהו. לד ר'

אחר לד. באופן הגר"א דעת לבאר ומש"כ הרמב"ם, מדברי זה על שהערנו מה לקמן ועיין
דלוקין  וממשו וטעמו וז"ל, אליהו הר' בדעת שכתבו התוס' מלשון כן מדייק שהגר"א מהנ"ל,

צריך  דאין ומשמע עכ"ל. עליו, לוקין ואז ההיתר מן בכא"פ איסור כזית "דאיכא" מיירי עליו,
בהיתר, מעורב בכא"פ איסור כזית ד"איכא" היכא כל אלא שילקה, כדי בכא"פ כזית שיאכל

התערובת. מן כזית כל על לוקין
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מסוגיין,הנהד] כהן חיים ר' שיטת מקור
ממתני' דימי ארב אביי דמקשה
פסולה  אמאי מגעו מקום בה והוינן דמקפה,
מה  רבב"ח ואמר ברובא, תבלין להו בטלי הא
דמי  היכי בכזית, עליהן לוקה וזר הואיל טעם
דאיכא  כזית מאי לא דהמצל"א, משום לאו

וכו'. בכא"פ כזית

רש"י ונראה ע"ד פירש כהן חיים דר'
בעין, שאינן ושמן בשום דמיירי
ודלא  ברובא, תבלין להו בטלי הא בגמ' וגרסינן
בעין, שאינן ושמן בשום דמיירי ר"ת כשיטת
תירץ  זה ועל מקפה, אגב וליבטל בגמ' וגרס
ולדעת  בכזית. עליהן לוקה וזר הואיל רבב"ח
וזר  בטילה אינה דתרומה הא כהן, חיים ר'
דדימוע  משום לאו בכזית עליה לוקה
מדין  הוא אלא רש"י, שפיר וכמו מדאורייתא
איסור. איתעביד גופיה דהיתר טכע"ק,
מדין  ילקה אופן באיזה דימי ורב אביי ופליגי
מן  כזית על דלקי כיון אביי שלדעת טכע"ק,
מדין  ומכירו בעין האיסור היה אילו התערובת
ונו"ט  בעין אינו כשהאיסור גם המצל"א,
ללקות  איסור להיות ההיתר נהפך בתערובת,
כשיש  דרק ס"ל דימי ורב בכזית. עליו
היתר  נהפך בכא"פ איסור כזית בתערובת

בכזית. עליו ללקות איסור להיות

מדוקדק ולפירושו מה כהן חיים ר' של
וזר  הואיל דקאמר, רבב"ח לשון
כזית  על דלוקה דמשמע בכזית, עליהן לוקה
כזית  מאי דימי, רב וכשדחה התערובת. מן
בלשון  לדחוק צריך אין בכא"פ, כזית דאיכא
כזית  בשאכל היינו דקאמר דכזית ולומר רבב"ח
שאר  לדעת לדחוק אנו שצריכים וכמו בכא"פ,
כשדחה  גם כהן, חיים ר' דלפי"ד הראשונים,
רבב"ח  לשון בכא"פ, כזית דאיכא דימי רב
מצומצם  כזית על לוקה דזר בדקדוקו, נשאר
של  בכא"פ כזית שיש זמן כל התערובת, מן

מעורב. האיסור

עצמו וקצת דימי רב מלשון כן לדייק יש
ולא  בכא"פ", כזית "דאיכא דקאמר
דלעולם  משמע בכא"פ", כזית "דאכל דחה
רק  מצומצם, כזית היינו רבב"ח דקאמר כזית
איסור  כזית יש אא"כ עליו לוקה שאינו

מעורב. לה בכא"פ

הוא,והרי דימי ורב אביי פלוגתת דיסוד לן
הפיכת  ידי דעל תורה החמירה מתי
כזית  כל על לוקין טכע"ק מדין לאיסור  היתר
חצי  בתערובת נפל אפי' דלאביי התערובת, מן
האיסור  היה דאילו כיון לוקה, היה איסור זית
לדעת  אבל המצל"א. מדין לוקה ומכירו בעין

בכא"פ,לה. כזית בשאכל דמיירי ראשונים שאר כפירוש לדייק יש  קצת גיסא דמאידך אלא

מהות  לפרש דרצה משמע דהוי כזית", "מאי דימי רב ומפרש מדקאמר רבב"ח, דקאמר הכזית
רבב"ח  דקאמר כזית כהן, חיים ר' לפירוש משא"כ בכא"פ. כזית אלא מצומצם כזית דאינו

נמצא  לא. ותו בכא"פ", כזית דאיכא "לא, למימר, הו"ל וא"כ מצומצם, כזית הוא עדיין
ניחא  בכא"פ", כזית "דאיכא הלשון אבל ראשונים, שאר לשיטת טפי ניחא כזית" "מאי דלשון

כהן. חיים ר' לשיטת טפי
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כזית  שם נפל אא"כ לוקה אינו דימי רב
אינו  וא"כ המצל"א, ליה לית דאיהו בכא"פ,
יש  אא"כ בתערובת שנפל בעין איסור על לוקה
לאו  בכא"פ דכזית ס"ל  ואביי בכא"פ. כזית בו

לעיל כמש"כ והביאור דכזית (מד.)דאורייתא, ,
מה  עיין לעצמו, מצטרף אינו בתערובת

שם. שהארכנו

וב'ובזה מכותח אביי קושית עוד להבין יש
לרב  דס"ל דכיון קופות, וב' מדוכות
שנפל  זמן כל דאורייתא, בכא"פ דכזית דימי
כל  על לוקה היה בכא"פ כזית בשיעור איסור
אמאי  א"כ טכע"ק, מדין התערובת מן כזית
והאיך  הבבלי, בכותח דר"א עליה רבנן פליגי

קופות. וב' מדוכות בב' לקולא תלינן

חיים אמנם ר' לפירוש גם לן תיקשי אכתי
עליה  לאקשויי דאביי ס"ד מאי כהן,
דלית  דנהי קשיא, נמי ולדידיה הואיל דימי דרב
אית  המצל"א אבל דאורייתא, בכא"פ כזית ליה
נפל  אפי' טכע"ק מדין לקי וא"כ ליה,

בכא"פ. איסור מכזית פחות בתערובת

כמש"כ ויש האחד דרכים, בב' לפרש
דהמצל"א  ס"ל דאביי בפסחים, התוס'
או  ההיתר מן יותר האיסור מן בשיש רק
על  רבה כשהיתר אבל בשוה, ששניהם
אביי  דמסיים וכמו מצטרף, אין האיסור

נזיר משום (לז:)בגמ' דאמינא לדידי בשלמא ,
לעיל, וביארנו חולין. דנפישי המצל"א,
בדין  סברא זהו בפסחים התוס' דלשיטת
שם  האיסור על שיחול שייך דלא המצל"א
עליו. רבה ההיתר אם עצמה בפני אכילה
וב' מדוכות וב' דכותח הא שפיר ואתי

על  ההיתר בשרבה מיירי דבכולהו קופות,
המצל"א, לאביי ליה לית ובכה"ג האיסור,
טכע"ק. מדין עליהן ללקות מצי לא וא"כ
כזית  ליה דאית דימי לרב אביי פריך ושפיר
ההיתר  בשנתרבה גם א"כ דאורייתא, בכא"פ
התערובת  מן כזית על ללקות יש האיסור על
חיים  ר' גרס דלא צ"ל ולפי"ז טכע"ק. מדין
דימי  רב ליה דמהדר בגמ' במקום בשום כהן

המצל"א. משום מאי אלא לאביי,

דלאביי ועוד בנזיר, התוס' ע"ד לפרש יכלנו
דר"א  עליה רבנן פליגי אמאי תיקשי לא
המצל"א  להו לית רבנן דע"כ הבבלי, בכותח
מדוכות  מב' אביי דפריך ובהא התורה. בכל
הכי  ואין המצל"א, משום מאי אלא גרסינן,
גרסינן  קופות, דב' ובהא קשיא. נמי לאביי נמי
התוס' כמש"כ והפירוש וכו', לדידי בשלמא
ואביי  ברוב, ובטל במב"מ דמיירי בנזיר
יש  דאורייתא בכא"פ כזית דאי ס"ל בקושיתו
שהארכנו  מה עיין מבשא"מ, אטו מב"מ לגזור

לעיל. התוס' בדעת

כהן ולשיטת חיים ר' בדעת שכתב הטור
פחות  בתערובת כשנפל דגם
דאורייתא  איסורא מיהא איכא בכא"פ מכזית
חמור  שאינו רק נהפך, אמרינן [דאכתי
בעין  האיסור היה שאפי' כיון עליו, ללקות
רב  על אביי פריך מאי יקשה לוקה], היה לא

וב' מדוכות דב' מהא כזית דימי אי קופות,
אומר  בשאני תלינן האיך דאורייתא בכא"פ
מכזית  פחות אלא שם נפל לא אפי' הרי וכו'.
והאיך  איכא, מיהא דאורייתא איסורא בכא"פ
לשיטת  גדולה ראיה ומכאן לקולא. תלינן
איסורא  ליכא כהן חיים דלר' הרא"ש,



העמקים שושנת  ע"א  מ"ה דף עה פסחים

וכ"כ  בכא"פ, מכזית בפחות כלל דאורייתא
הנ"ל. הגר"א לו בביאור

כר"ל וצ"ל לאביי דס"ל או השנים, מן אחד
וכמש"כ  התורה, מן מותר שיעור  דחצי
נפל  אם גם ולכן והר"ש. הרא"ש בתוס'
אסור  היה לא בעין איסור שיעור חצי בתערובת
טכע"ק  ידי דעל לומר דא"א וכיון מה"ת,
על  עצמו, האיסור מן טפי חמירא התערובת
י"ל  או שיעור. בחצי כלל איסור ליכא כרחך
עון  דליכא דהיכא הרא"ש, בתוס' כמשנ"ת
ושאני  רוב ע"י לקולא תלינן שפיר מיתה

מה"ת. אסור שיעור דחצי אע"ג אומר,

מתפרשת נמצאה] הסוגיא כל כהן חיים דלר'
יקשה  ר"ת לשיטת אבל בהרווחה,
דמקפה  ממתני' אביי קושית דהתינח טובא,
או  דהמצל"א טעמא כלל לי למה להקשות ליכא
טכע"ק  ידי דעל משום ליה תיפוק בכא"פ, כזית
מפרש  גופיה ר"ת דהרי איסור, כוליה איתעביד
וגרס  בעין, ושמן בשום מיירי דמקפה דמתני'
ברובא, וליבטל במקום מקפה אגב וליבטל בגמ'

טכע"ק. משום ליכא שכן, מיהא לז וכיון הא אבל
כזית  דאי דימי, רב על אביי פריך  האיך קשיא,
עליה  רבנן פליגי אמאי דאורייתא, בכא"פ
שיתחייב  תיפו"ל דבלא"ה הבבלי, בכותח דר"א
וזה  איסור, איתעביד דהיתר כיון טכע"ק מדין

ר"ת. לשיטת גדולה תמיה

תמ"ב)בטורועיין סי' וז"ל,(או"ח שכתב
כגון  חמץ טעם בתערובת שאין ודוקא
לקיוהא  אלא בו אותו נותנין שאין אלו כל
עליו, חייבים חמץ טעם בו יש אם אבל בעלמא,
כזית  בו שאין נמי ומיירי דאורייתא. דטכע"ק
חייבים  בכא"פ, כזית בו יש אם אבל בכא"פ,

עכ"ל. עליו,

ילקה ומבואר לא למה נתקשה הטור שגם
טכע"ק, מדין חמץ תערובת על
דלוקין  ר"ת כשיטת להטור ס"ל כרחך ועל

מכ  פחות כשנפל בכא"פ,אפי' איסור זית
מידי, קשיא לא כהן חיים ר' לשיטת דאילו
כזית  נפל אא"כ לוקה דאינו ס"ל ז"ל דאיהו
וה"ה  הבבלי, דבכותח מבואר ובגמ' בכא"פ,
ולזה  בכא"פ. כזית ליכא מדינה, מיני ד' שאר
בשאין  מיירי מדינה מיני ד' דהני הטור, תירץ
בהן  חמץ נותנין שאין חמץ, טעם בתערובת
יש  אם נמי הכי אין אבל בעלמא, לקיוהא אלא
כזית  בשאין אפי' עליו חייבים חמץ טעם שם

בכא"פ. חמץ

בעלמא,ותימה, לקיוהא אלא אינו דאם
אביי  פריך האיך ליה תיקשי אכתי
רבנן  פליגי אמאי דאורייתא בכא"פ כזית דאי
דליכא  כיון הא הבבלי, בכותח דר"א עליה
דבטיל  דמב"מ דומיא ברוב, יתבטל חמץ טעם
מריבויא  ר"א דריש האיך קשה, ועוד ברובא.

דעל לו. דס"ל משום אר"א פליגי דרבנן די"ל הבבלי, מכותח להקשות דליכא נראה אבל
הר"ן וכ"כ איכא, דאורייתא איסורא אבל לוקה, אינו עוברים)עירובו אלו ד"ה הרי"ף בדפי (יג.

שיעור. חצי מדין מדאורייתא אסורה חמץ תערובת מ"מ כרבנן, הרי"ף שפסק מה לפי דאף
בשום לז. ממירי דמקפה דמתני' בסוגיין התוס' שכתבו ההוכחות כל דמלבד להוסיף, ויש

בכא"פ. מכזית בפחות אפי' נהפך ליה דאית לשיטתו כן לפרש הוצרך ר"ת בעין, ושמן
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המצל"א, מדין חמץ תערובת על דלוקין דכל
כאן  אין ברוב, האיסור שנתבטל כיון הרי

להיתר. להצטרף איסור

ילקה ועיין האיך לתרץ שכתב דוד בנחלת
סבר  דר"ת דצ"ל בכא"פ, כזית משום
חמץ, של ממשו בהו אית מדינה ד' דהני
וטעמו  ובממשו רש"י, בדעת לעיל וכמש"כ
ואף  לטכע"ק. קרא בעינן לא נמי לר"ת גם
ר' בדברי מפורש זה אין ר"ת דלשיטת

יוחנן  דר' הא מוקי ז"ל דאיהו יוחנן,
גם  צ"ל עצמה מצד הסברא מ"מ במב"מ,
הוי  דלא דאע"ג צ"ל, וגם ר"ת. לשיטת
טעמו, בלא ממשו אלא וממשו, טעמו ממש
היינו  טעם, נותן הוי לא בעלמא דקיוהא
ההיתר  שיתהפך כדי טעם חשיב דלא לענין
לענין  מ"מ אבל טכע"ק , מדין לאיסור
שפיר  מקרי בטל, לא גופיה הוא שיהיה
האיסור, נרגש סוף כל דסוף וממשו, טעמו

הנחל"ד. לח עכת"ד

דמאחר לח. הטור על הקשה יוסף הבית דהנה והב"ח, יוסף הבית מדברי ללמוד יש וכן
עליו", חייבין חמץ טעם בו יש אם אבל חמץ, טעם בתערובת שאין "ודוקא רבינו, שכתב

בכא"פ  כזית בו יש אם אבל בכא"פ, כזית בהם שאין נמי "ומיירי לכתוב, חזר למה קשה
כל  והלא  עליו, חייבים אין בכא"פ מכזית פחות שהוא כל בו יש דאם דמשמע עליו", חייבים

דטכע"ק  י"ל דשמא ותירץ בכא"פ. מכזית טובא פחות אפי' עליו, חייבים חמץ טעם בו שיש
של  כשממשו היינו בכא"פ וכזית טעמו, אלא כלל האיסור ממשות בו נתערב שלא היינו

בהיתר. נתערב איסור

בכגון  אלא שרי לא ההיתר, בתוך חמץ של ממשו שאין שאע"פ רבינו כתב בתחילה זה ולפי
טעם  בו יש אם אבל בעלמא. לקיוהא אלא בו אותו נותנין שאין חמץ, טעם בהם שאין הני

לקיוהא  דעבידי דבהני כתב, ואח"כ איסור. של ממשו שם נתן שלא אע"פ עליו חייבין חמץ
איסור  של ממשו שם נתערב אם אבל איסור, של ממשו שם נתערב בשלא אלא שרי לא נמי

ומבואר  עליו. חייבין בעלמא לקיוהא אלא בו אותו נותנין שאין אע"פ בכא"פ, כזית דהיינו
בכא"פ. כזית על לוקה ממשות דאיכא דכיון הנחל"ד, כמש"כ

לוקין  היה בכא"פ כזית מדינה מיני ד' בהני איכא דאי מוכח דבסוגיין צ"ב, הב"י דברי אבל
דר"א  עליה רבנן פליגי אמאי דאורייתא בכא"פ כזית דאי דימי, רב על אביי שהקשה ממה עליו,

ס"ל  מאי ממשות, בהו דלית מדינה מיני ד' דאיכא הטור בדברי הב"י ולפירוש הבבלי. בכותח
בתערובת  רבנן פליגי לא דילמא רבנן, פליגי אמאי דאורייתא בכא"פ כזית דאי להקשות לאביי

עליו. דלוקין מודו בכא"פ בכזית איסור ממשות בדאיכא אבל ממשות, בהן בשאין אלא חמץ
ולא  וסתמו חמץ בתערובת ר"א על פליגי דרבנן דכיון להקשות, אביי דכוונת לדחוק ויש
דגם  משמע חמץ, של ממשות בהן לשאין חמץ של ממשות בהן שיש תערובת בין חילקו

יש  דאם אביי מקשה וע"ז לוקה, דאינו וס"ל רבנן פליגי ממשות בהן שיש חמץ בתערובת
ותירץ  ממשות. בה שיש חמץ בתערובת גם ר"א על רבנן פליגי אמאי חמץ, של בכא"פ כזית

דעתיה  בטלה ליה, וקאכיל דקשריף בעיניה דאי בכא"פ, כזית משכחת לא דמסתמא דימי, רב
בכא"פ. כזית ביה לית ואכליה, קשטר משטר ואי אדם, כל אצל

ואינך  דכותח כתב דבריו ובתוך ולתרץ, להקשות בכאן האריך והב"י וז"ל, שכתב בב"ח ועיין
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מריבויא ולפי"ז ר"א דריש האיך ג"כ ניחא
מדין  חמץ תערובת על דלוקין דכל
מדין  בטל אינו שבו שחמץ דכיון המצל"א,
להצטרף  איסור כאן יש שפיר וממשו, טעמו
ליה  מהדר דימי דרב הגירסא ניחא וכן להיתר.
דב' בהא וגם הבבלי דכותח בהא גם לאביי
נמי  דלאביי המצל"א, משום מאי אלא מדוכות,
וב' הבבלי בכותח המצל"א משום איכא
מדין  ברוב בטל אינו שבו שאיסור כיון מדוכות,

וממשו. לט טעמו

הנחלת ונלע"ד שייסד מה דכל להקשות, דיש
וממשו  דטעמו מודה ר"ת דגם דוד
לכאורה  טכע"ק, דין חידוש בלא בטל אינו

הרא"ש מדברי ל"א)נסתר סי' פ"ז שהרי (חולין ,
פירש"י  על הקשה שר"ת כתב הרא"ש
בפ' דאיתא מהא דאורייתא לאו דטכע"ק
והנותר  הפיגול ר"ל דאמר אההיא התערובת,
לאו  ברוב טעם נותן ש"מ דקאמר וכו' והטמא
מן  עיסה העושה רבא מתיב דאורייתא,
חייב  דגן טעם בה יש אם האורז ומין החיטין
מב"מ  בטעמא, מבשא"מ אלא וכו', בחלה
ומבואר  במב"מ, מיירי דר"ל והא ברובא,

הביא  וכן מדאורייתא. הוי ברוב דנו"ט
בשלה דזרוע בסוגיא בחידושים (חולין הרמב"ן

ר"ת.צח:) בשם

קושיא,(שם)והרמב"ן  זה ואין וז"ל, תירץ
שעיקר  הוא, וממשו טעמו דהתם
ברוב, טעם ונותנים שם מעורבין החיטים
ורבה  הגריסין עם שנתבשלו עדשים כגון והיינו
שם  שאין הוא ממשו ולא טעמו אבל מהן, אחד
לגמרי  שנתבטל אלא מעורב ולא בעין לא  ממש

עכ"ל. וכו',

ואומרים וגם דוחין דיש כתב הרא"ש
טכע"ק  דעיסה ההיא רש"י דלשיטת
וממשות  טעם אלא ממשות, בלא איירי לא
העיסה, נתרבית דגן של הקמח שע"י איכא,
וז"ל, דחה הרא"ש אבל וממשות. טעם בה ויש
ניכר  הדגן ממשות שאין דיחוי, זה שאין ונ"ל
נמי  הכי העיסה, נתרבה ואם האורז, בעיסת
הנימוח  החלב מן שבקדירה הרוטב נתרבה

עכ"ל. בתוכה,

רש"י והרי שיטת על ר"ת מקושית מוכח
מהא  דאורייתא, לאו דטכע"ק

שבהם  והשעורין הפירורין הרי דבריו הבינותי ולא חמץ, של ממשו בהן אין מדינה מיני ד'
שאין  ודוקא רבינו, דברי פירוש דהכי כלום, שאינה נראה קושיתו גם חמץ. של ממשו הם

ליתן  ולא לקיוהא אלא אינן חמץ, של ממשו שם שיש שאע"פ אלו, כגון חמץ טעם בתערובת
דאורייתא. דטכע"ק ממשו, שם אין אפי' עליו מחייבין חמץ טעם שם יש אם אבל טעם, בהן
כשיש  אבל בכא"פ, כזית בו בשאין אא"כ היתר אין לקיוהא אלא שאינן הני דאפי' כתב ואח"כ

עכ"ל. ברור, וזה לקיוהא, אלא שאינן ואע"פ ממשו, שם דאיכא כיון עליהן עובר בכא"פ כזית
בכא"פ. בכזית עליה לוקין איסור, של ממשות דאיכא דכיון הב"ח, מדברי גם מבואר ועכ"פ

במבשא"מ לט. דמיירי יוחנן דר' במימרא ר"ת פירש לא למה דוד, הנחלת דברי לפי ויל"ע
כזית  כשיש לוקה איסור של ממשו דבנתערב בעלמא, לקיוהא הוי רק טעם נותן שאינו וכגון

מדרבנן. אלא אסור אינו ממשו שם נתערב וכשלא בכא"פ,
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ברוב  טעם דנותן התערובת בפ' דאמרינן
ליה  לית כרחך דעל במבשא"מ, דאורייתא
ממשו, ולא ולטעמו וממשו טעמו בין החילוק

טכע"ק. דין חידוש בכלל והכל

דלדידיה וא"כ ר"ת בדעת לומר מקום אין
אינו  איסור של ממשות שיש כל ז"ל
טכע"ק. דין בלא בכא"פ כזית על ולוקה בטל
מיני  ד' הני דאם לדוכתא, קושיא והדרא
האיך  בעלמא, לקיוהא אלא הוו לא מדינה
בכא"פ  כזית איכא דאי דימי רב על אביי פריך

דר"א. עליה רבנן פליגי אמאי

ר"ת ומןו] בשיטת לחדש דצריך נראה הכרח
שלא  סברא עצמו הוא בכא"פ דכזית
מש"כ  וכעין נו"ט, דליכא אף ברוב יתבטל

יום בטבול מ"ג)הר"ש כל (פ"ב במב"מ דאפי' ,
בטל. אינו בכא"פ כזית הוא מ שיש והביאור

כזית  צירוף דע"י הר"ש, בדעת לעיל כמש"כ
נדון  להיות יכול המעורב האיסור בכא"פ,
ברוב. בטל אינו כן וע"י  עצמה, בפני כאכילה

דלשיטת אבל הר"ש, על ר"ת חולק בזה
בכא"פ  כזית מהני דלא צ"ל ר"ת
במ"ב  אבל במבשא"מ, אלא הביטול את למנוע
במימרא  ר"ת פירש שכן גווני, בכל ברוב בטל
ממשו  ולא וטעמו במב"מ, דמיירי יוחנן דר'
ומכירו, בעין האיסור כשאין היינו דקאמר
כזית  כשיש ואפי' דרבנן, איסור אלא דאינו

לוקה. אינו בכא"פ

אלא וזה אינו חמץ דתערובת דכיון צ"ב,
טעם, כנותן חשיב ולא בעלמא, לקיוהא
לענין  במינו ממין מינו בשאינו מין שנא מאי
הלא  האיסור. ביטול את שימנע בכא"פ כזית
טעימתו, ע"י ניכר האיסור אין בתרוייהו
ניכר, הטעם אין ענין בכל דבמב"מ
אלא  שם ניתן אינו האיסור אם ובמבשא"מ
והאיך  ניכר, טעמו אין ג"כ בעלמא לקיוהא
בזה  הביטול את ימנע בכא"פ דכזית נאמר

בזה. ולא

קיוהא ונראה טעם עכ"פ דאיכא דצ"ל
לעיל, דוד הנחלת וכמש"כ בעלמא,
ההיתר  שיתהפך כדי טעם חשיב לא דקיוהא
הוא  שיהיה לענין אבל טכע"ק, מדין לאיסור
וממשו  טעמו שפיר מקרי בטל, לא גופיה

האיסור. נרגש סוף כל דסוף

נרגש וגם שהאיסור דכיון י"ל דברינו לפי
דבטיל  למב"מ דמי לא הקיוהא, מצד
תרתי  איכא בעלמא דבקיוהא ברובא,
ועוד  בכא"פ, כזית דאיכא חדא למעליותא,

האיסור. דנרגש

יוחנן אבל לר' דס"ל לאביי מנ"ל להעיר, יש
וכי  במבשא"מ. בטל אינו בכא"פ דכזית

סב  דאי זו להקשות אביי שיכול פשוטה כ"כ רא
רבנן  פליגי אמאי דאורייתא, בכא"פ כזית
לא  דימי רב דילמא הבבלי, בכותח דר"א עליה

בפר"חמ. כתוב מצאתי זה תמ"ב)וכעין סי' א (או"ח כלל , טעם אינו דקיוהא סובר ז"ל שהוא לא

בכזית  אפי' ברובא דבטיל מב"מ מבשא"מ דמ"ש תמוה וזה בכא"פ, כזית על חייב ואפ"ה
בתערובת, נרגש עכ"פ האיסור שפעולת כיון יתבטל, שלא לענין טעם חשיב קיוהא וע"כ בכא"פ,

מורגש. אינו עצמו האיסור שטעם כיון לאיסור, היתר הפיכת לענין טעם  חשיב לא אבל
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וקושיא  הביטול, את מונע בכא"פ דכזית ס"ל
ליתא. מעיקרא

רבב"ח ואין מדמשני כן למד דאביי לומר
ומוקי  בכזית, עליה לוקה וזר הואיל
דלשיטת  בכא"פ, כזית בדאיכא דימי רב ליה
בעין, ושמן בשום מיירי דמקפה מתני' ר"ת
ברובא, בטלו לא למה כלל להגמ' הוקשה ולא
דאינם  כיון מקפה אגב ליבטיל דהו"ל רק
משני  זה ועל מדרבנן. אלא טומאה מקבלים
יתבטלו  שלא גורמת מלקות דחומרת רבב"ח
לוקה, היה בכא"פ כזית אכל דאי מקפה, אגב
מונע  בכא"פ דכזית דס"ל שמענו לא זה אבל

הביטול. את

פירש וגם ז"ל שהוא להעיר, יש הר"ש לשיטת
במב"מ  מיירי קופות דב' דברייתא
בכא"פ  כזית דאי אביי פריך קא ואפ"ה
וקשה  אומר, שאני אמרינן האיך דאורייתא,
בכא"פ  כזית דמב"מ דס"ל לאביי מנ"ל

ברובא. בטיל דלא דאורייתא

כן ונראה למד דאביי ניחא, הר"ש דלשיטת
דהנה  גופיה, יוחנן דר' ממימרא
ע"ז  דמס' ובפ"ב וז"ל, בתוה"ד כתב הר"ש
ולוקין  אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
במינו  היינו כרחין על בכא"פ, כזית וזהו עליו
ממשו  ולא טעמו מדקאמר ר"ת, שמפרש כמו
קי"ל  הא במינו שלא ואי עליו, לוקין ואין אסור

עכ"ל. כעיקר, דטעם

לדבריו ובפשוטו ראיה להביא הר"ש כוונת
טעמו  יוחנן ר' דקאמר מהא
דעל  בכא"פ, כזית וזהו עליו לוקין וממשו
אמר  האיך דא"כ במבשא"מ, מיירי לא כרחך

קיי"ל  הרי לוקין, אין ממשו ולא דטעמו
אלא  ר"ת. שהוכיח וכמו דאורייתא, דטכע"ק
למה  קשה זה שלפי אלא במב"מ, דמיירי ודאי
דמיירי  פירש ור"ת לוקה. בכא"פ כזית
פירש  שהר"ש נראה אבל ומכירו. בעין באיסור
אבל  בעין, שאינו באיסור מיירי וממשו דטעמו
לחודיה  והאי קאי לחודיה דהאי נימוח, אינו
בנימוח. מיירי ממשו ולא טעמו ואילו קאי,
דר' מימרא מגוף כן למד דאביי י"ל וא"כ
כזית  דאי עליו הקשה ושפיר בע"ז, יוחנן
בברייתא  לקולא תלינן האיך דאורייתא בכא"פ

קופות. דב'

וממשו אבל דטעמו שפירש ר"ת לשיטת
מוכח  ומכירו, בעין איסור היינו

כזי  מהני לא את דמב"מ למנוע בכא"פ ת
מנ"ל  צ"ב ואכתי לעיל, וכמש"כ הביטול,
בכא"פ  כזית דמבשא"מ סבר יוחנן דר' לאביי

בטל. אינו

שיטת והנראה על יקשה עדיין דהנה בזה,
דכל  מריבויא ר"א דריש האיך ר"ת
הרי  המצל"א, מדין חמץ תערובת על דלוקין
כזית  אלא בכא"פ חמץ כזית אוכל דאינו כיון
בכא"פ  כזית סברת מהני לא התערובת, מן
דליבטיל  לן תיקשי ואכתי הביטול, את למנוע
להיתר. להצטרף איסור כאן ואין ברובא, החמץ

מהני ובהכרח המצל"א דגם דצ"ל נראה
דשוייה  כיון הביטול, את למנוע
אביי, למד ומכאן עצמה. בפני כאכילה לאיסור
כיון  הביטול את למנוע מהני המצל"א דאם
כזית  לשיעור להשלים ההיתר הצטרפות שע"י
כשיש  כ"ש עצמה, בפני כאכילה נדון האיסור
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כאכילה  נדון עצמו, מצד בכא"פ כזית באיסור
של  הכרחו וזה ברוב. בטל ואינו עצמה בפני
בכא"פ  כזית דאי יוחנן ר' על להקשות אביי
דר"א  עליה רבנן פליגי אמאי דאורייתא,

הבבלי. בכותח

אביי עודז] פריך האיך ר"ת, לשיטת יל"ע
וב' מדוכות דב' מהא דימי רב על
נהפך  בכא"פ כזית בלא דגם תיפו"ל קופות,
ודאי  ובהא טכע"ק, מדין איסור להיות היתר
אלא  שם נותנת אינה דתרומה לתרוצי ליכא

בעלמא. לקיוהא

חוליןועיין אמר)בתוס' רבא ד"ה שהקשו (צח:
דאורייתא  טכע"ק אם וא"ת בזה"ל,
גבי  מינין ג' ובפ' עוברין אלו בפ' פריך מאי
תרומה  של ואחת חולין של אחת קופות ב'
אמרת  ואי מיניה ופריך כו' סאין ב' ולפניהן
שאני  אמרינן אמאי דאורייתא בכא"פ כזית
לאו  בכא"פ כזית אמרינן נמי כי והשתא אומר,
אומר  שאני אמר אמאי ליה תקשה דאורייתא,
איירי  דהתם וי"ל דאורייתא. דטכע"ק כיון
בטלי  דרבו כיון במינו ואי וא"ת וכו'. במינו
וי"ל  בכא"פ, כזית איכא אפי' ברובא להו
יש  דאורייתא, בכא"פ כזית דאי פריך דמ"מ
שאני  למימר לן ולית במינו, אף להחמיר לנו

עכ"ל. מינו, בשאינו דלקי כיון אומר,

ס"ל והנה דאפי' ביאור, צריכה התוס' קושית
לוקה  דאינו והר"ש בנזיר התוס' כדעת
בכא"פ, טעם כזית אכל אא"כ טכע"ק מדין
מן  כזית כל על דלוקה ר"ח כדעת דס"ל או
הרי  בכא"פ, איסור כזית שם כשנפל התערובת
בכא"פ  כזית דאי אביי, כוונת גופה זה

טכע"ק. מדין ילקה דאורייתא

דכיון ואפשר להקשות התוס' דכוונת
אפי' א"כ דאורייתא, דטכע"ק
ואיכא  בטל, אינו בכא"פ מכזית בפחות
ועל  שיעור. חצי מדין עכ"פ דאורייתא איסורא
במינו, מיירי קופות דב' דברייתא תירצו זה
דאי  זה על והקשו טכע"ק. משום ליכא וא"כ
דכי  ותירצו ברובא, להו בטלי דרבו כיון במינו
אף  להחמיר לנו יש דאורייתא, בכא"פ כזית
דלקי  כיון אומר, שאני למימר לן ולית במינו,

מינו. בשאינו

בנזירולפי התוס' כמש"כ צ"ל אלא זה ד"ה (לו:

לא לדידך) המצל"א, ליה דאית דלאביי ,
להם  יש במבשא"מ, המצל"א דאי ליה תקשי
כזית  דמי דלא במינו, אף להחמיר לחכמים
את  אוכל הוא אם במינו גם קצת דשייך בכא"פ
שייך  דלא המצל"א משא"כ בעין, האיסור
לא  ניכר היה אם שאפי' חולין בנפישי לעולם
בדעת  מש"כ [ועיין התורה. מן חייב היה

לעיל נזיר התוס'(מד:)התוס' במחלוקת
היתר.] בדנפישי בהמצל"א

דכזית אלא אמרינן נמי דכי קשיא, דאכתי
כיון  ליה תקשה דאורייתא, לאו בכא"פ
לנו  יש במבשא"מ, דאורייתא דטכע"ק
אומר. שאני למימר לן ולית במינו להחמיר

המהרש"א בזה נתקשה ויש וכבר בא"ד צט. (חולין

וכו') ויש לומר וז"ל, בנזיר התוס' ע"ד ותירץ ,
דלעיל  קושיין הדרא זה לפי דא"כ לדקדק,
כיון  טעמא מהאי ליה דתקשה לדוכתיה,
במינו  אף להחמיר לנו יש דאורייתא דטכע"ק
חיוב  דודאי וי"ל מינו. בשאינו דלקי כיון כו'
שהוא  כיון במינו גם קצת שייך בכא"פ כזית
היה  ניכר היה דאם האיסור, מן קצת אוכל
יש  ניכר אינו אם גם ולכך במינו, אף עליו חייב
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חיוב  אבל מינו, באינו דלקי כיון במינו להחמיר
בו  להחמיר ואין במינו, כלל שייך לא דטכע"ק

הת  כתבו גוונא וכהאי מינו, אינו וס'משום
עכ"ל. ע"ש, מינין ג' מא בפרק

מדוכות,אך דב' מההיא קשיא דאכתי תימה,
כזית  דאי דימי רב על אביי פריך האיך
אומר, שאני אמרינן אמאי דאורייתא בכא"פ
והתם  דאורייתא. דטכע"ק משום תיפו"ל
וקדירות  דתבלין במינו, דמיירי למימר ליכא
כן  הקשה וכבר מינו, בשאינו מין הוו ודאי

הגר"א סק"ב)בביאור תנ"ג סי' וצע"ג (או"ח ,
מדוכות. מב' רק התוס' הקשו לא למה

ידע ובנחלת לא אכתי דאביי כתב דוד
וכמש"כ  דאורייתא, דטכע"ק
בספר  אמנם לעיל. ונתבאר רש"י, בדעת

חולין נה)שחיטת עמ' לא (צח: דבתרומה תירץ
נהפך  דהיתר דטכע"ק דינא כלל שייך
והראב"ד  הרשב"א מש"כ ע"פ לאיסור,
שהם  מחמת הוא לזרים תרומה איסור דיסוד
להפך  מהני לא דטכע"ק ופשוט כהן, נכסי
נאסר  אינו וממילא כהן, של לממונו ההיתר

עי"ש. לזרים,

דזיתא (צח.)חוליןבגמ'ח] פלגא ההוא
סבר  דבשרא בדיקלא דנפל דתרבא
זיתא, פלגי בתלתין לשעוריה אשי רב  בר מר
תזלזל  לא לך אמינא לאו אבוה, ליה אמר
חצי  יוחנן ר' האמר ועוד דרבנן, בשיעורין

מה"ת. אסור שיעור

הגרעק"אוהקשה דלשיטת (שם)בחידושי ,
נהפך  ההיתר טכע"ק דע"י רש"י

בפסחיםמא. התוס' כרחך איתיביה)ועל ד"ה לא (מד: במבשא"מ, מיירי קופות דב' שכתבו

בכא"פ, איסור כזית נפל לא אפי' נהפך ע"י התערובת מן כזית כל על דלוקין ר"ת כדעת ס"ל
חיים  ר' כדעת או בכא"פ, טעם כזית אכל אא"כ לוקה דאינו והר"ש בנזיר התוס' כדעת אלא

בכא"פ. איסור כזית שמה שנפל רק כזית כל על דילקה כהן
ס"ל  ואם התורה, מן אסור שיעור דחצי כיון אומר שאני אמרינן האיך קשה אכתי ז"ל ולדידיהו

מכזית  בפחות דאורייתא איסורא ליכא אמרינן לא והגר"א הרא"ש דלדעת ניחא, כהן  חיים כר'
קשיא. והר"ש בנזיר התוס' לדעת אבל איסור, איתעביד דהיתר בכה"ג אמרינן דלא משום בכא"פ

הגר"א ובביאור עי"ש. הרא"ש תוס' בשם תירוצים ג' לעיל נתבאר סק"ב)וכבר תנ"ג סי' (או"ח

ליה  לית דילמא מוכרח, אינו ולכאורה כהן. חיים ר' כדעת ע"כ פסחים התוס' שדעת כתב

התוס' בדעת כן לפרש הגר"א רצה דלא ואפשר והר"ש. בנזיר התוס' כדעת וס"ל כלל נהפך
דסוגיא  דוחק וזה מה"ת, מותר שיעור דחצי כר"ל ס"ל דאביי לומר צריכים דא"כ פסחים,

להדיא. הגר"א וכ"כ אזלא, יוחנן דר' אליבא

מה"ת, מותר שיעור דחצי כר"ל ס"ל דאביי כתב הר"ש באמת שהרי מוכרח, אינו ג"כ זה אבל
מותר  שיעור דחצי חדא אחרים, תירוצים ב' הרא"ש התוס' כתב ועוד הרא"ש, התוס' וכ"כ

דאורייתא  באיסורא דאפי' ועוד דתרבא], דזיתא דפלגא מהא זה תירוץ דחה [והר"ש בתערובת
מובן  אינו וא"כ רש"י. מלשון כן ודייק מיתה, עון דליכא היכא כל אומר שאני ע"י להקל תלינן

וצ"ע. דוקא, כהן חיים ר' בשיטת אזלי פסחים שהתוס' לפרש הגר"א הוצרך למה לכאורה
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מהא  תמוה טעם, כזית בו שאין אף לאיסור
בו  דיש החשש דלפי דתרבא, דזיתא דפלגא
כזית  דהוי דאורייתא איסור הוא חלב טעם
הספק  והוי לאיסור ההיתר שנהפך ע"י איסור
לשעוריה  אשי דלרב ס"ד וכן בדאורייתא,
שיעור  דחצי לר"ל אפי' הרי בכלל, בתלתין
מדין  דאסור מודה הכא מה"ת, מותר

בצ"ע. הגרעק"א ומסיק טכע"ק,

קושיא,ונלע "ד כאן אין רש"י דלשיטת
בתראי  דאמוראי ס"ל ז"ל  דאיהו
ס"ל  מה וצ"ע דאורייתא, טכע"ק להו לית
בכלל, רש"י שיטת על להקשות להגרעק"א
נהפך  ליה דאית ר"ת לשיטת אמנם ויל"ע.
נמי  ליה ואית בכא"פ, מכזית בפחות אפי'
דפלגא  מהא יקשה בודאי דאורייתא, דטכע"ק

תרבא. דזיתא

הגר"אועיין סק"א)בביאור צ"ח סי' (יו"ד

וא"כ  מב"מ, הוו ובשר דחלב  שכתב
טכע"ק. שייך לא דהכא ליתא, מעיקרא קושיא
לרב  אבוה ליה מהדר קא מאי זה לפי צ"ע אבל
כיון  הרי התורה, מן אסור שיעור דחצי אשי,
צ"ל  כרחך ועל ברובא. תבטל במינו, דמיירי
התורה  מן איסור והיה דהואיל בכוונתו,
כשהוא  גם שיעור, חצי מדין בעיניה כשהוא

בתלתין. לשעוריה להקל לנו אין בתערובת

דאמרינןאבל מהא ר"ת שיטת על (שם קשה

חלב קח:) זית וחצי בשר זית חצי איתמר ,
אכילתו  על לוקה רב אמר זה, עם זה שבשלן
אסרה  גדי ס"ד ואי בשולו, על לוקה ואינו
חצי  לוקה, אמאי אאכילה חלב, ולא תורה
טכע"ק  ידי דעל דכיון וקשה, וכו'. הוא שיעור
בפחות  אפי' איסור איתעביד גופיה היתר

כבשר, להיות החלב נהפך הרי בכא"פ, מכזית
אסרה  גדי דסבר למאי אף עליה, לוקה ושפיר

חלב. ולא תורה

כל ועיין בפ' לקמן בס"ד בזה שיתבאר מה
ור"י (קח:)הבשר רשב"ם במחלוקת ,

הנאסר  כמין היא נבילה שנעשית חתיכה אם
האוסר. כמין או

b

הרמב"ם  שיטת

אסורות הרמב"םכתבא] מאכלות הל' (פט"ו

שנתערב ה"א-ה"ג) אסור דבר וז"ל,
ומין  טעם, בנותן מינו בשאינו מין מותר בדבר
ברוב. יבטל טעמו על לעמוד אפשר שאי במינו
ונמוח  הגריסין לתוך שנפל הכליות חלב כיצד,
בהן  נמצא לא אם הגריסין, את טועמין הכל,
בהם  נמצא ואם מותרין. אלו הרי חלב טעם
אסורין  אלו הרי ממשו, בהן והיה חלב טעם
בהן  היה ולא טעמו בהן נמצא התורה. מן

סופרים  מדברי אסורין אלו הרי כיצד ממשו, .
ג' בכל כזית החלב  מן שהיה כגון ממשו, הוא
האלו  הגריסין מן אכל אם התערובת. מן ביצים
לוקה  החלב מן כזית  בהן ויש הואיל ביצים כג'
פחות  אבל קיים. וממשו האיסור טעם שהרי
מדבריהם. מרדות מכת אותו מכין ביצים מג'
ביצים  ג' בכל כזית בתערובת היה לא אם וכן
הקדירה  כל ואכל חלב טעם בהן שיש אע"פ

עכ"ל. מרדות, מכת אלא לוקה אינו

החילוק והנה דעיקר הרמב"ם מדברי מבואר
ממשו  ולא לטעמו וממשו טעמו בין
ודעימיה  שפירש"י וכמו האיסור, במהות אינו
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קיים, האיסור כשגוף היינו וממשו דטעמו
האיסור, בשנימוח היינו ממשו ולא וטעמו
אלא  נימוח, חלב או לקדירה שנפל חלב וכגון
וממשו  דטעמו האיסור, בכמות הוא החילוק
ולא  וטעמו בכא"פ, כזית שם שיש כל ליה קרי
חילק  ולא בכא"פ. כזית שם כשאין ממשו
נימוח, לאיסור קיים האיסור גוף בין הרמב"ם
שנפל  הכליות חלב הדברים, בתחילת כתב שהרי
דאפי' לך הרי וכו', הכל ונמוח הגריסין לתוך
זמן  כל וממשו טעמו ליה קרי האיסור בנימוח

בכא"פ. כזית שיש

בתוס'וזה המובא אליהו הר' כפירוש לכאורה
סז.) דשפיר (ע"ז אליהו א"ר וז"ל,

טעמו  פירושו, והכי במבשא"מ הכא מיתוקמא
כדי  בתוך איסור כזית שאין וכגון ממש ולא
וממשו  וטעמו עליו, לוקין אין פרס אכילת
בכא"פ  איסור כזית דאיכא מיירי עליו, דלוקין

עכ"ל. עליו, לוקין ואז ההיתר מן

טעמו ומבואר בין החילוק אליהו לר' דגם
אי  היינו ממשו ולאו לטעמו וממשו
רש"י  לשיטת בניגוד לאו, אי בכא"פ כזית איכא
האיסור, נימוח בשלא היינו וממשו דטעמו
משנה  הלחם וכ"כ בשנימוח. ממשו ולא וטעמו

אליהו. כר' מפרש שהרמב"ם כאן

הגר"אאבל סק"ב)בביאור תנ"ג סי' (או"ח

חיים  ר' שיטת היא אליהו דר' כתב
נפל  אם התערובת מן כזית כל על דלוקה כהן,
גופיה  דהיתר בכא"פ, איסור כזית שם

איסור. איתעביד

לבאר וכתבנו שליט"א מו"ר בשם לעיל
דהנה  כן, לומר להגר"א מנ"ל

דאם  קשה, אליהו הר' של פירושו לכאורה
בשיש  רק לוקין וממשו דטעמו לומר נתכוון
וממשו  טעמו בין החילוק וכל בכא"פ, כזית
בכא"פ  כזית שם יש אם הוא ממשו ולא לטעמו
יוחנן  ר' נקט למה לכאורה מובן אינו לא, או
בפשיטות  לומר הו"ל ד"ממשו", לישנא כלל

עליו. לוקין בכא"פ טעם דכזית

ברא"ש אבל דעי' ניחא, כהן חיים ר' לדעת
טעמו  כהן, חיים ר' דעת דלפי שכתב
הוי  דאז בכא"פ, כזית בשיש קרי וממשו
האיסור  מן כ"כ דיש כיון איסור, של כממשו
כולו  נעשה כזית אוכל פרס אכילת שבתוך
דמה  ונמצא לוקה. כזית ממנו והאוכל איסור,
להראות  הוא "ממשו" לשון יוחנן ר' שנקט
כל  בכא"פ, איסור כזית שם שנפל זמן דכל
איסור  של כממשו נדונית כולה התערובת
כזית  שם כשאין אבל בכזית. עליה ללקות
מצד  האיסור על ללקות אפשר היה ולא בכא"פ
חשיבא  לא ומכירו, בעין היה אילו עצמו

איסור. של כממשו התערובת

אליהו ומכאן להר' ס"ל דאם הגר"א, הוכיח
דטעמו  יוחנן דר' במימרא לפרש
ולא  וטעמו בכא"פ, כזית בשיש היינו וממשו
כר' סובר כרחך על בכא"פ, כזית בשאין ממשו
כל  על לוקין בכא"פ כזית דבשיש כהן חיים
דקאמר  וזהו נהפך, מדין התערובת מן כזית
שיש  מה ע"י דהיינו וממשו, טעמו יוחנן ר'
כל  נהפכת בתערובת, בכא"פ איסור כזית
ללקות  איסור של ממשות כמו להיות התערובת

בכזית. עליה

מפרש אבל ז"ל שהוא קשה, הרמב"ם מדברי
כשיש  קרי וממשו דטעמו  אליהו ר' ע"ד
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כזית  כשאין ממשו ולא וטעמו בכא"פ, כזית
דהיתר  כהן חיים ר' כדעת ס"ל ולא בכא"פ,
מוכרח  אינו וא"כ איסור. איתעביד גופיה
שחילק  יוחנן דר' במימרא שמפרש דמי לומר
לתערובת  בכא"פ כזית בה שיש תערובת בין
דהיתר  יסבור כרחך על בכא"פ, כזית בה שאין

איסור. איתעביד גופיה

ר'ונראה נקט למה להרמב"ם הוקשה דלא
דכל  אע"ג ד"ממשו", לישנא יוחנן
ממשות  כמו להיות נהפכת אינה התערובת
את  לתאר בא ממשות השם דבאמת האיסור,
הוי  בכא"פ כזית שנפל דכל האיסור, שיעור
ממשית. כאכילה טפי חשיב זה שיעור כי ממשו

להגר"א ומעתה מנ"ל לדוכתא קושיא הדרא
כהן, חיים כר' ס"ל אליהו דר' לפרש
איסור, איתעביד דהיתר דינא ליה לית דילמא

הרמב"ם. וכשיטת

מדייק ולכן דהגר"א בפשיטות, לומר נראה
הר' בדעת שכתבו התוס' מלשון כן
מיירי  עליו, דלוקין וממשו וטעמו וז"ל, אליהו
ואז  ההיתר מן בכא"פ איסור כזית דאיכא
שיאכל  צריך דאין ומשמע עכ"ל. עליו, לוקין
היכא  כל אלא שילקה, כדי בכא"פ כזית
בהיתר, מעורב בכא"פ איסור כזית "דאיכא"

התערובת. מן כזית על לוקין

ממשו,עודב] ולא דבטעמו ברמב"ם מבואר
מכזית  פחות דנתערב היכא דהיינו
מדברי  אלא אסור אינו בכא"פ, איסור
ולא  טעמו בהן נמצא וז"ל, וכמש"כ סופרים,
מדברי  אסורין אלו הרי ממשו, בהן היה

עכ"ל. סופרים,

על ונראה אביי מקושית כן הוכיח שהרמב"ם
וב' מדוכות דב' מהא דימי רב
דאורייתא  בכא"פ כזית דאי שהקשה קופות,
כזית  דאי ומדוייק אומר. שאני אמרינן אמאי
ואי  לקולא. תלינן שפיר דאורייתא לאו בכא"פ
מכזית  בפחות אפי' דאורייתא איסורא איכא
והאיך  דאורייתא ספיקא הו"ל  אכתי בכא"פ,
הוכיח  ומכאן לקולא. וכו' אומר בשאני תלינן
אסור  אינו בכא"פ מכזית דפחות הרמב"ם

לקולא. תלינן ושפיר סופרים, מדברי אלא

דליכא ויש טעמיה אם ז"ל, רבינו דעת לברר
דחצי  דס"ל משום דאורייתא איסורא
משום  דלמא או בתערובת, מותר שיעור
ברוב. האיסור בטל בכא"פ מכזית דבפחות

אכל ועוד אם וז"ל, הרמב"ם במש"כ יל"ע
ויש  הואיל ביצים כג' האלו הגריסין מן
האיסור  טעם שהרי לוקה החלב מן כזית בהן
אותו  מכין ביצים מג' פחות אבל קיים. וממשו
מבואר  והרי עכ"ל. מדבריהם, מרדות מכת
שאינו  רק בכא"פ, איסור כזית כשיש דגם
אלא  מה"ת, לוקה אינו פרס, אכילת אוכל
אם  ברור, ואינו מדבריהם. מרדות מכת
או"ד  דאורייתא, איסורא מיהת איכא בכה"ג
היכי  כי מדרבנן, אלא אינו איסוריה כל
אסור  אינו בכא"פ מכזית פחות דבנתערב

מדבריהם. אלא

עיין ונחלקו דהנה ז"ל, רבוותא גדולי בזה
הגרעק"א מד:)בחידושי (פסחים

היינו  וממשו דטעמו רבינו בכוונת נראה וז"ל,
ובזה  ביצים, ג' תוך דהיינו בכא"פ כזית שיש
חלב  כזית דאכל פרס אכל ואם החלב, בטל לא
רק  כאוכל הוי מפרס פחות אכל ואם לוקה,
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לוקין  ואין מדאורייתא, ואסור חלב שיעור חצי
פרס  תוך כזית ליכא אם אבל מרדות. מכת רק
איסור  וליכא ממשו ולא טעמו מיקרי
בהלכה  כדכתב מדרבנן, רק ואסור דאורייתא
אותו, מכין ג' בהל' רבינו מש"כ וא"כ ב',
חלב  כזית דיש דברישא בדינם, חילוק יש מ"מ
דלוקין  דכתב בפחות ואכל ביצים ג' תוך
דאורייתא  איסור הוי דמ"מ היינו מדבריהם,
כזית  דליכא בבא באידך אבל שיעור. חצי מדין
דליכא  היינו מדבריהם דלוקה ביצים ג' תוך
שכתב  ראיתי וכן דאורייתא, איסור כלל

בתשובה פח)הרלב"ח עכ"ל.(סי' ,

ממשו והרי ולא דבטעמו הגרעק"א כתב
איסורא  דליכא להרמב"ם ס"ל
הואיל  מדבריהם איסור רק כלל, דאורייתא
בטעמו  אבל היתר. ברוב האיסור ובטל
איכא  פרס, אכילת אכל לא אם וממשו,
שיעור  דחצי משום דאורייתא איסורא עכ"פ
מלקות  אבל בתערובת, אפי' מה"ת אסור

מדרבנן. אלא ליכא

ממש"כ ונראה כן דייק שהגרעק"א
ואם  וז"ל, דבריו בתחילת הרמב"ם
אלו  הרי ממשו, בהן והיה חלב טעם בהם נמצא
היה  ולא טעמו בהן נמצא התורה. מן אסורין
סופרים, מדברי אסורין אלו הרי ממשו, בהן
והיה  חלב טעם שיש זמן דכל ומשמע עכ"ל.
בכל  התורה מן אסורין אלו הרי ממשו, בהן
אכל  שלא בין פרס אכילת שאכל בין גוונא,
לענין  אלא חלוק דינם ואין פרס, אכילת
מן  לוקה פרס אכילת כשאכל דרק מלקות,
אלא  לוקה אינו מכן  פחות אכל ואילו התורה,

מדבריהם. מרדות מכת

סק"ב)הגר"אאבל תנ"ג סי' כתב (או"ח
לטעמיה  והרמב"ם וז"ל, בתוה"ד
בכא"פ  כזית שיש וממשו טעמו שפי' אזיל,
בתוכו  הכזית שאכל עד הפרס כל שאכל ודוקא

אין  לאו ואם עליו, לוקין ואז אסור בכא"פ,
מדברי  מבואר והרי עכ"ל. וכו', מדרבנן אלא
בכא"פ, איסור כזית כשנתערב דאפי' הגר"א,
אלא  איסור ליכא פרס, אכילת אוכל אינו אם

ברוך המנחת וכ"כ נ"ה)מדרבנן, .(סי'

דברי ונמצא בביאור ז"ל רבוותא דנחלקו
הגרעק"א  שלדעת הרמב"ם,
איסור  כזית שנתערב זמן  כל ומהרלב"ח,
אבל  מה"ת, לאכלו אסור היתר, של בכא"פ
פרס  כשאכל אלא שייך לא מה"ת מלקות
ברוך, ומנחת הגר"א לדעת אבל מהתערובת.
כזית  כשנתערב אלא דאורייתא איסורא ליכא
ובלא"ה  הפרס, כל אכל וגם בכא"פ, איסור

מדבריהם. אלא אסור אינו

הרמב"ם ופלוגתתם דברי בהבנת תלויה
טעם  בהם נמצא "ואם שכתב,
מן  אסורין אלו הרי ממשו, בהן והיה חלב
ומהרלב"ח, הגרעק"א שלדעת התורה".
איסור  כזית שנתערב כל מיקרי וממשו טעמו
אבל  לא, או הפרס את שאכל בין בכא"פ,
וממשו  טעמו ברוך, ומנחת הגר"א לדעת
כל  ואכל בכא"פ, כזית כשנתערב דוקא מיקרי
שלא  האלו, מתנאים א' חסר ואם הפרס,
את  אכל שלא או בכא"פ, איסור כזית נתערב
ואינו  ממשו, ולא טעמו מיקרי הפרס, כל

מדבריהם. אלא אסור

אם ויש ברוך, והמנחת הגר"א לדעת לעיין
בשלא  דאורייתא איסורא דליכא טעמא
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בטל  דבלא"ה משום היינו הפרס כל אכל
דחצי  להרמב"ם דס"ל משום או ברוב, האיסור

ברוך ובמנחת בתערובת. מותר (שם)שיעור

מותר  שיעור חצי משום דטעמא מפורש
הגר"א, בדעת להוכיח נראה וכן בתערובת,

בס"ד. שיתבאר כמו

ברמב"םונקדים,ג] חמץ דעיין הל' (פ"ד

ה"ח) חמץ ומצה תערובת ז"ל,
כגון  ימצא, ובל יראה בל משום עליה עוברין
שעושין  המדי ושכר הבבלי וכותח המורייס
מדברים  באלו כיוצא וכל הקמח מן אותו

עכ"ל. וכו', הנאכלים

שה וכתב משנה, פסק המגיד כבר רמב"ם
ה"ו) חו"מ הל' בתערובת (פ"א שאין

חמץ  כזית אכל אא"כ באכילתו לאו חמץ
עליו  עובר שאינו ה"ה לדבריו ובודאי בכא"פ,
וזהו  בכא"פ, כזית בה שיש בתערובת אלא
א' בפרק שהזכיר אותן וכו' הבבלי כותח שכתב
עיקר. הוא הפסק וזה בכא"פ כזית בהן שיש
מכן  בפחות שאפי' סוברין הגאונים מן ויש
רבינו  דברי שמפרש מי ראיתי וגם עליו עובר
בביעורו  חייב באכילתו עובר שאינו שאע"פ כך,
מעורב  שהוא ואע"פ שם, חמץ כזית יש שהרי
פירש  כך קיומו, על הוא עובר זיתים בכמה
רבינו  דברי וסייע ז"ל הכהן משה ר' הרב רבינו

עכ"ד. זו, בדעת

לו אבל מתיישב שיותר כתב משנה הכסף
על  דללקות דאע"ג הרמ"ך פירוש
לעבור  פרס, אכילת בכדי כזית בעיא אכילתו
סגי, מהכי בבציר ימצא ובל יראה בבל עליו
פחות  שהוא כל אכילה דלענין משום והטעם
היום  זית חצי אכל כאילו ליה הוה מכא"פ

בידינו  הוא שכלל לוקה, ואינו למחר זית וחצי
יותר  באכילתו ושהה איסור כזית שאכל שכל
עליו  לעבור אבל עליו, לוקין אין מכאכ"פ
מאחר  התערובת על שעוברין כיון יראה בבל
או  בכאכ"פ שיהיה לי מה כזית כאן שיש

מכאכ"פ. יותר

משנה והוסיף המגיד שהביא דמה עוד,
כגון  כאן, הרמב"ם ממש"כ ראיה
שיש  בפ"א למש"כ שכיוון וכו', הבבלי כותח
דלמעלה  היא, ראיה לאו בכא"פ, כזית בהם
שיש  חמץ תערובות בין הרמב"ם חילק בפ"א
כתב  כאן ואילו בהן, לאין בכא"פ כזית בהן
לא  דודאי משמע וא"כ חמץ, תערובת סתם
בכא"פ  כזית בהן יש בין זה לענין ליה שני

בהן. לאין

בשיטת ונמצא והרמ"ך המ"מ דנחלקו
וב"י  ב"י על עובר אם הרמב"ם,
חמץ  כזית בה שאין חמץ בתערובת אפי'
ולדעת  עובר, אינו המ"מ שלדעת בכא"פ,

מג"א ועיין עובר. אכן תמ"ב)הרמ"ך (רס"י

להלכה. הרמ"ך דעת שהביא

סופרובשו"ת ק"ט)חתם סי' ביאר (או"ח
סברת  אמנם בזה "ל, פלוגתתם
הרי  הטעם ע"י ניכר דהאיסור כיון הרמ"ך
דחצי  נאסר לא דבאכילה ונהי לפנינו, חמץ כאן

דחזי משום אלא אסור אינו לאיצטרופי שיעור
אי  פרס אכילת מכדי ביותר דמעורב והאי
תערובות, בהאי לעולם שיעור לידי לבוא אפשר
מכזית  פחות עם לאיצטרופי חזי דמ"מ אע"ג
שייך  לא תערובות דבהאי כיון מ"מ בעין חמץ
לענין  כעיקר אינו הטעם משו"ה לעולם צירוף
כזית  הרי יראה בל לענין אבל אכילה, איסור
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יראה  בבל עליו ועובר זה בכל לפנינו
או  היינו דפליג המגיד והרב דאורייתא,
אינו  דאורייתא לאו כעיקר דטעם ליה דסבירא
אע"פ  ובטל כעבר הוא הרי אלא הנ"ל מטעם
לענין  ואפי' חמץ שמו אין וא"כ ניכר שטעמו
יראה  בבל דהחמירו טעמא ס"ל או יראה, בל
הר"ן  וכמ"ש מיניה למיכל אתי דלמא משום
כעיקר  דטעם וכיון פסחים, מס' ריש זה טעם
הרב  סברת זהו ב"י, שייך לא דאורייתא לאו
ג"כ  מבואר זה וכעין עכ"ל. וכו', המגיד

ברוך מנחת נ"ג)בשו"ת .(סי'

להרמב"ם ויוצא ס"ל למה פירושים ב' לנו
אלא  אסור אינו ממשו ולא דטעמו
הא' דרך [לפי המ"מ שלדעת מדרבנן,
כזית  נתערב שלא זמן כל חת"ס] שבשו"ת
היתר, ברוב האיסור בטל בכא"פ, איסור
דאין  וב"י, ב"י משום עליו עובר אינו וממילא
לדעת  אבל עליו. לעבור חמץ כזית כאן
להרמב"ם  ס"ל ממשו ולא בטעמו גם הרמ"ך
כאן  הרי הטעם, ע"י ניכר שהאיסור דכיון
וב"י, ב"י משום עליו ועוברין לפנינו, חמץ
שיעור  דחצי משום נאסר לא דבאכילה אלא

בתערובת. מותר

חו"מ והרי בהל' כאן הרמב"ם דברי ביאור
בהל' לעיל הרמב"ם דברי על אור שופך
שעוברין  להרמב"ם דס"ל נפרש דאם מאכ"א,
בפחות  אפי' וב"י ב"י משום חמץ תערובת על
איסור  שנתערב זמן דכל ומשום בכא"פ, מכזית
בטל, אינו טעמו הרגשת ע"י וניכר בתערובת
אינו  וממשו דטעמו הרמב"ם מש"כ ע"כ
דחצי  דס"ל משום היינו מדרבנן אלא אסור
דנתערב  היכא וא"כ בתערובת . מותר שיעור

כל  את אכל שלא אלא בכא"פ איסור כזית
הוי  לא דזה דאורייתא, איסורא ליכא הפרס,
שיעור  דחצי להרמב"ם וס"ל שיעור, חצי אלא

בתערובת. מותר

הגר"אועיין ומש"כ (שם)בביאור וז"ל, שכתב
עליה  עוברים חמץ דתערובת בפ"ד
בו  אין שאפי' מדבריו ומשמע וב"י, ב"י משום
וכמ"ש  וסתם, חילק מדלא בכא"פ, כזית
הרי  עכ"ל. וכו', הרמ"ך בשם שם המ"מ
על  דעוברין הרמ"ך כדעת צידד הגר"א
בפחות  אפי' וב"י ב"י משום חמץ תערובת
כתב  שם דבריו ובהמשך בכא"פ. מכזית
ונוקשה  תערובת על עובר אבל וז"ל, הגר"א
בכא"פ  כזית אין אם  אף דתערובת לחכמים אף
וכו', לאיסוריה ואיתא בטיל לא הרי מ"מ
דכיון  החת"ס, כמש"כ ומבואר עכ"ל.
חמץ  כאן הרי הטעם ע"י ניכר דהאיסור
הרמב"ם  בדעת הגר"א דמש"כ ומוכח לפנינו.
כל  את ואכל בכא"פ כזית נתערב לא דאם
משום  טעמו מדרבנן, אלא אסור אין הפרס

בתערובת. מותר שיעור דחצי

דתערובת אבל להרמב"ם דס"ל נפרש אם
וב"י  ב"י משום עליה עוברין חמץ
יש  המ"מ, וכדעת בכא"פ, כזית כשיש דוקא
בטעמו  דרק הרמב"ם בדעת לומר מקום
חשיבות  דאיכא כיון ברוב בטל אינו וממשו
בטל. אכן ממשו ולא טעמו אבל בכא"פ, כזית
איסור  כזית דבנתערב לפרש, מקום יש ועוד
עכ"פ  איכא הפרס, כל אוכל ואינו בכא"פ

שיעור. חצי מדין דאורייתא איסור

מדברי ועל שדייק הגרעק"א לדעת כן
איכא  וממשו דבטעמו הרמב"ם
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אכל  בשלא ואפי' גווני, בכל דאורייתא איסורא
שאינו  רק שיעור, חצי מדין אסור הפרס כל
אסור  אינו ממשו ולא ובטעמו מה"ת, לוקה
ברוב  האיסור בטל דמה"ת מדבריהם, אלא
חו"מ  בהל' הרמב"ם דברי דמפרש צ"ל היתר,
אא"כ  וב"י ב"י על עובר דאינו המ"מ, ע"ד

בכא"פ. חמץ כזית נתערב

דעיין ויש הרמב"ם, בדעת שלישית דרך
כהן מנחת ח"א בספר התערובת (ספר

אכל פ"ד) ולא בכא"פ כזית נתערב דאם שכתב
דליכא  מדרבנן, אלא אסור אינו הפרס כל את
ובשלא  בתערובת מה"ת שיעור חצי איסור
היתר. ברוב האיסור בטל בכא"פ, כזית נתערב
תערובת  על עובר דאינו סבר ז"ל הוא וע"כ
כזית  נתערב אא"כ וב"י ב"י משום חמץ

המ"מ. כדעת בכא"פ,

בביאור ועתה דרכים ג' בס"ד בקצרה נסכם
הרמב"ם: דברי

זמ (א) דכל הגרעק"א, שנתערב דעת ן
דהיינו  בכא"פ, איסור כזית בתערובת
וכשאכל  ברוב, בטל אינו האיסור וממשו, טעמו
אכל  לא ואם מה"ת. לוקה פרס, אכילת ממנה
לוקה  אינו מכן, פחות אלא פרס אכילת ממנה
איסורא  אבל מדבריהם, מרדות מכת אלא
אסור  שיעור חצי מדין איכא, מיהא דאורייתא
בכא"פ, איסור כזית נתערב וכשלא מה"ת.
ברוב. בטל האיסור ממשו, ולא טעמו דהיינו
משום  חמץ תערובת על עובר אינו שכן, וכיון
בכא"פ, חמץ כזית נתערב אא"כ וב"י ב"י

המ"מ. וכדעת

שנתערב (ב) זמן דכל המנח"כ, דעת
דהיינו  בכא"פ, איסור כזית בתערובת

ברוב, בטל אינו האיסור וממשו, טעמו
אבל  מה"ת. לוקה פרס, אכילת ממנה וכשאכל
אלא  אסור אינו מפרס, פחות אכל אם
מותר  בתערובת שיעור דחצי משום מדרבנן,
בכא"פ, איסור כזית נתערב ובשלא מה"ת.
מטעם  אבל מדרבנן, אלא אסור אינו ג"כ
ואינו  היתר. ברוב האיסור דבטל משום אחר,
אא"כ  וב"י ב"י משום חמץ תערובת על עובר

המ"מ. וכדעת בכא"פ, חמץ כזית נתערב

זמן (ג) דכל ברוך, והמנחת הגר"א דעת
והוא  בתערובת, האיסור גוף שנתערב
ברוב. בטל אינו טעמו, הרגשת ע"י ניכר
ב"י  משום חמץ תערובת על עוברין ומשו"ה
וכן  בכא"פ, חמץ מכזית בפחות אפי' וב"י
כזית  בתערובת נתערב ואם הרמ"ך. דעת
לוקה  פרס, אכילת ממנה ואכל בכא"פ, איסור
או  פרס, אכילת ממנה אכל וכשלא מה"ת.
אסור  אינו בכא"פ, איסור כזית נתערב שלא
בתערובת  שיעור דחצי משום מדרבנן, אלא

מה"ת. מותר

הרמב"םעודד] וה')כתב ה"ד נזירות הל' (פ"ה

לדבר  מצטרף אינו המותר דבר וז"ל,
אע"פ  בדבש שנתערב יין כיצד, בנזיר, האסור
וכן  התערובת, מן ושתה יין טעם הכל שטעם
הכל  וטעם הגרוגרות עם שדרסן הצמוקין
לוקה. אינו התערובת, מן ואכל צמוקין טעם
בכדי  כזית בתערובת האסור מדבר שיהיה עד
האיסורין  כשאר ביצים, כג' ואכל ביצים ג'

מאכלות ה  בהלכות שבארנו כמו אדם בכל שוים
הרביעית  והיה ביין פתו שרה אם וכן אסורות.
שנמצא  פרס כדי ואכל הפת מן פרס בכדי יין
וכיוצא  זה ועל לוקה. זה הרי יין רביעית שאכל
לאסור  ענבים" משרת "וכל בתורה נאמר בו
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היין, כטעם וטעמו היין בו שנתערב דבר
איסורי  כשאר וממשו, טעמו שיהיה והוא

עכ"ל. מאכלות,

אתא והנה דמשרת דקרא ברמב"ם מבואר
כיון  ביין, פתו שרה דאם לאשמעינן
רביעית  כשאכל לוקה היין , כטעם שטעמו

בכא"פ. יין

שהשמיט וקודם מה לדייק יש כל
במים, ענבים שרה דין הרמב"ם
כרבנן  קיי"ל דלא דס"ל מזה ומשמע

בפסחים ליתן (מד:)דברייתא משרת שדרשו
בהן  ויש במים ענבים שרה שאם טכע"ק
פתו  לשרה אתא קרא אלא חייב, מים טעם

בכא"פ. רביעית שם יש ביין

משרה וצריך ביין פתן שרה דחלוק לומר
ביין  פתו דבשרה במים, ענבים
נימוחה  שהיא רק קיימת האיסור ממשות
כאן  אין במים, ענבים בשרה משא"כ בפת,
שבה  טעם פליטת רק כלל האיסור ממשות
הרמב"ן  לדברי מקור שמכאן ונראה ממנו.

צח:) כדעת (חולין ס"ל הרמב"ם דגם שכתב
דאורייתא. לאו דטכע"ק רש"י

הגרעק"אועיין בחידושי בזה (פסחים מש"כ

בנימוח מד:) דרק משמע מ"מ וז"ל,
ונשאר  החלב בהוציא אבל בתוכו, ממשו דנשאר
מדרבנן, רק ואסור ממשו לא זהו הפליטה רק

דהרמב"ם מלישנא כן נראה הלכה וביותר (פ"ה

מנזירות) ה' אם ד' וכן כו' בדבש שנתערב יין
פרס  בכדי יין הרביעית והיה ביין פתו שרה
שרה  הברייתא לשון הרמב"ם מדהשמיט כו',
להדיא  משמע יין, טעם בהם ויש במים ענבים
בשרה  אבל דיין, ממשו בתוכו שיש דוקא דבעי

כמו  טעם בו דיש  אף הטעם רק דנפלט ענבים
רק  אסור מ"מ פרס, בכדי מעורב יין רביעית

עכ"ל. מדרבנן,

לממשות ובביאור טעם פליטת בין החילוק
להרמב"ם  דס"ל נראה איסור, של

מש  דדרשי דלרבנן טכע"ק דין רת דחידוש
לחודה  טעם דפליטת הוא ביין, ענבים לשרה
גוף  כשנימוח אבל דאיסורא. חפצא הויא
האיסור  ממשות הרי בתערובת, האיסור
אין  ולכן טעם, פליטת רק ולא בה, נתערב
אלא  דאיסורא, חפצא דהוי לחדש קרא צריך
הרגשת  ע"י דניכר כיון ברוב בטל שלא לחדש
לא  מתי ז"ל רבוותא נחלקו ובזה טעמו.
כזית  כשיש דרק סוברים דיש ברוב, נתבטל
בפחות  דגם סוברים ויש בטל, אינו בכא"פ
אלא  לוקה שאינו רק בטל, אינו בכא"פ מכזית

בכא"פ. בכזית

והרמ"ך ויש הגר"א לשיטת סיוע להביא
בתערובת  ניכר שהטעם זמן דכל הנ"ל
מלשון  בכא"פ, מכזית בפחות אפי' בטל, אינו
בו  וכיוצא זה ועל וז"ל, שכתב כאן הרמב"ם
לאסור  ענבים", משרת "וכל בתורה, נאמר
היין, כטעם וטעמו היין בו שנתערב דבר
איסורי  כשאר וממשו, טעמו שיהיה והוא

עכ"ל. מאכלות,

אתא והנה דמשרת דקרא להרמב"ם ס"ל אם
ויש  מעורב האיסור דכשגוף לאשמעינן
הוא  תימה קצת בטל, אינו בכא"פ כזית בו
כשאר  וממשו וטעמו שיהיה "והוא כתב האיך
דמה  לכאורה משמע דהוי מאכלות", איסורי
דקרא, מגופא נלמד אינו בכא"פ כזית שצריך
הפוך, הדבר הלא מאכלות. איסורי משאר אלא
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איסורי  בשאר בכא"פ כזית דבעינן דהא
אבל  דמשרת. מקרא באמת נלמד מאכלות
דקרא  טובא, ניחא והרמ"ך הגר"א לדעת
ניכר  האיסור שטעם זמן דכל לאשמעינן אתא
רביעית  אכל אא"כ לוקה שאינו ומה בטל, אינו
הוא  אלא דקרא, מגופא נלמד אינו בכא"פ, יין
מיכן. בפחות לוקה דאינו איסורין שאר כדין

תלמוד,אבל צריכים הרמב"ם דברי עצם
בשרה  מיירי דמשרת דקרא דמש"כ
יין  רביעית אכל אא"כ לוקה ואינו ביין פתו
פסחים  בגמ' דהנה כמאן. דלא אתיא בכא"פ,
לשרה  דמשרת קרא מוקי יוחנן דר' מבואר
כר"ע, ואתיא דהמצל"א, מינה ודריש ויין, פתו
לשרה  דמשרת קרא מוקי בברייתא ורבנן
להרמב"ם  ומנ"ל טכע"ק. ודרשי במים, ענבים
והיה  ביין פתו דשרה אתא דמשרת לפסוק
כמאן, לא זה הרי פרס, אכילה בתוך יין רביעית

אנן. ונחזי בגמ', דרשא הך מצינו ולא

הרמב"םועודה] במש"כ הל'יל"ע (פ"א

ה"ו) כרת חו"מ חייבים אין וז"ל,
חמץ  עירוב אבל חמץ, של עצמו אכילת על אלא
להן  הדומה וכל המדי ושכר הבבלי כותח כגון
בפסח  אכלן אם בהן, מעורב שהחמץ מדברים
לא  מחמצת "וכל שנאמר, כרת בו ואין לוקה
כזית  בשאכל אמורים, דברים במה תאכלו".
הוא  ביצים ג' אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ
כזית  בתערובת אין אם אבל מה"ת. שלוקה
לאכול, לו שאסור אע"פ ביצים, ג' אכילת בכדי
מכת  אותו מכין אלא לוקה אינו אכל אם

עכ"ל. מרדות,

מחמצת והנה ד"כל דקרא ברמב"ם מבואר
שיש  חמץ לתערובת אתא תאכלו" לא

דהנה  כמאן, דלא ג"כ  וזה בכא"פ. כזית בהן
פסחים בדין (מג.)בגמ' ור"א חכמים נחלקו

בלאו, עובר אינו דלחכמים חמץ, תערובת
ואמרינן  כרת. חייב אינו אבל בלאו עובר ולר"א
תאכלו" לא מחמצת "כל דריש דר"א שם
מחמצת" אוכל כל ו"כי חמץ, תערובת לרבות
לא  וחכמים כרת, מחיוב חמץ תערובת למעט
ור"א  דחכמים שם, מבואר ועוד "כל". דרשי
בכא"פ  חמץ כזית אכל בשלא אלא נחלקו לא
דריש  דר"א כולה, התערובת מן כזית אלא
וחכמים  לאיסור, מצטרף להיתר ד"כל" ריבוי
בכא"פ, כזית כשיש אבל המצל"א. להו לית
לרבות  קרא צריך ואין דלוקה מודו כו"ע
הסתם  דמן אלא בכה"ג, בלאו חמץ תערובת

מדינה. מיני בד' בכא"פ כזית משכחת לא

דאם וממה הרמב"ם, דברי על יקשה נפשך
"כל  דדריש כר"א דקיי"ל סבר
כל  על ללקות הוא דין תאכלו", לא מחמצת
חמץ  כזית בשאכל רק ולא התערובת, מן כזית
דתערובת  כחכמים דקיי"ל סבר ואם בכא"פ.
כזית  אכל אא"כ לוקה ואינו כלום, בלא חמץ
אלא  מקרא נלמד אינו זה דבר בכא"פ,
לא  מחמצת "כל דרשי לא דחכמים מסברא,
אכלן  דאם הרמב"ם כתב והאיך תאכלו",
מחמצת  "וכל שנאמר כרת בו ואין לוקה בפסח
מנ"ל  לעיל שהקשנו וכמו תאכלו". לא
לשרה  משרת דדריש מאן דאיכא להרמב"ם
נמי  הכא בכא"פ, יין רביעית ויש ביין פתו
כל  דדריש מאן דאיכא להרמב"ם מנ"ל יקשה
חמץ  תערובת על דעוברין תאכלו, לא מחמצת

בכא"פ. כזית כשיש רק בלאו

ד ועוד הרמב"ם כתב האיך רבים אפי'תמהו
עליו  חייב אינו בכא"פ חמץ כזית כשאכל
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בסה"מ [וכ"כ קצ"ח)כרת במ"מ (ל"ת עיין ,[
אחר  תימה רבינו בדברי יש אבל וז"ל, שכתב
בכזית  כתב למה והוא ז"ל הר"א עיינו לא
מזה  ועשה מכרת ופטרו לבד מלקות בכא"פ
שיש  כל שהרי ההלכה, בפתיחת מיוחדת מצוה
חיוב  דלרבנן בגמרא משמע בכא"פ כזית בו
מיותר  מקרא לחכמים להן ואין גמור

עכ"ל. וכו', לתערובת

בסה"מוכן הרמב"ן הענין (שם)השיג שכל ,
כשיש  שחמץ הרמב"ם, מדברי הפך כולו
הכל, לדברי כרת עליו חייבין בכא"פ כזית בו
חמץ  עיקר הוא אבל הזה, בריבוי בא ואינו
כחמץ  שהוא לפי ולכרת למלקות שבתורה
בכא"פ  כזית בו כשאין אבל עצמו. בפני גמור
ושכר  הבבלי כותח לרבות שאמרו הוא בזה
לכרת. ולא למלקות אותן וריבוי וכו' המדי
על  חכמים לדברי אבל ר"א, דברי עוד והם
כלום, בלא עירובו ועל כרת ענוש דגן חמץ
מה"ת  כלל לוקה ואינו פטור הוא והנה
חמץ  בתערובת לאו ריבוי להם אין שחכמים

פטור. או כרת ענוש או אלא כלל

עליו ועוד חייבין בכא"פ דכזית הרמב"ן, כתב
ובין  למלקות בין שבתורה איסורין בכל
וממשו  שטעמו כל בכללן שאמרו כמו לכרת,
וכיון  בכא"פ, כזית וזהו עליו ולוקין אסור
חייב  שהוא נלמוד האיסורין, בשאר לוקה שהוא
בשאר  שאין לפי הכריתות חייבי בכל כרת
כרת  ולמעט מלקות לרבות מדרש איסורין

בחמץ. שלר"א כמדרשו

דעת (שם)בכס"מועיין אם שנסתפק
אינו  חמץ בתערובת דרק הרמב"ם
איסורים  שאר אבל קרא, דממעטו כרת חייב

בכא"פ  דבכזית הרמב"ם מודה וחלב דם כגון
ס"ל  כולה התורה בכל או"ד כרת, חייב
לחיוב  אלא אינו בכא"פ דכזית להרמב"ם

הגר"א אבל כרת. לחיוב ולא (שם)מלקות

תמ"ב)והפר"ח הרמב"ם (סי' מלשון דייקו
על  דלוקין שכתב מאכ"א, מהל' בפט"ו בריש
ולא  בכא"פ, כזית אכל  אם בגריסים נימוח חלב
דבכל  להרמב"ם דס"ל כרת, נמי דחייב הזכיר
ולא  מלקות לחיוב רק הוא בכא"פ כזית התורה
ליה  שיליף ופר"ח הגר"א וכתב כרת, לחיוב

בפסח. מחמץ

פסחים ונקדיםו] בגמ' דהנה בס"ד, בזה
ליתן (מד:) משרת דרישנן

בהן  ויש במים ענבים שרה דאם טכע"ק,
כל  אמר, ע"ז בגמ' יוחנן ור' חייב. יין טעם
כזית  וזהו עליו, ולוקין אסור וממשו שטעמו
לוקין  ואין אסור ממשו ולא טעמו בכא"פ,

חולין ברש"י ועיין כעיקר)עליו. לטעם ד"ה (צח:

כן  והכריח טכע"ק, ליה לית יוחנן דר' שכתב
דטעמו  יוחנן דר' במימרא דמפרש משום
מיניה  מוכח וא"כ נימוח, איסור היינו וממשו
נותן  שהוא אף נימוח איסור על לוקה דאינו
דמחייב  דמשרת כברייתא דלא וזהו טעם,

טכע"ק. משום עלה

לית ונראה, יוחנן דר' ג"כ הרמב"ם שדעת
אחר, מהכרח אבל טכע"ק, ליה
טעמו  בין החילוק מפרש  הרמב"ם שהרי
ולא  האיסור בכמות ממשו ולא לטעמו וממשו
דלא  לומר מקום היה וא"כ האיסור, בשיעור
יוחנן  דר' כלל, דמשרת וברייתא יוחנן ר' פליגי
דסבר  אלא דאורייתא, טכע"ק ליה אית נמי
בכא"פ, טעם כזית אכל אא"כ עליו לוקין דאין
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ר' דפליג אחר הכרח להרמב"ם היה ומ"מ
דמשרת. אברייתא יוחנן

דס"ל והנה הרמב"ם בדעת לעיל כתבנו כבר
דפליטת  לחדש נצרך טכע"ק שדין
דאיסורא, כחפצא חשיב האיסור גוף בלא טעם
מוקים  דקא כברייתא קיי"ל דלא מאי ולפי
על  לוקין מ"מ במים, ענבים לשרה משרת
לחדש  קרא צריך דאין בכא"פ, נימוח איסור
אלא  דאיסורא, כחפצא חשיב האיסור שממשות
דס"ל  י"ל וא"כ היתר. ברוב בטל דאינו  לחדש
טכע"ק  דלמ"ד ראשונים הנך כמו להרמב"ם
הפיכת  ע"י דרק איסור, איתעביד גופיה היתר
על  לחול יכול איסור של לממשות ההיתר

איסור. שם הטעם

אברייתא ולפי"ז פליג יוחנן דר' מוכרח
משרת  דמוקמי דלרבנן דמשרת,
התערובת  מן כזית כל על לוקה היה לטכע"ק
יוחנן  לר' ואילו איסור, איתעביד היתר מדין

בכא" איסור כזית אכל אא"כ לוקה פ.אינו
ליה  לית יוחנן ר' דע"כ הרמב"ם הוכיח ומכאן
בפנים  דמשרת קרא ודריש דטכע"ק, דינא

ביין. פתו לשרה והיינו אחרות,

שר'אלא להרמב"ם מנ"ל קשה דאכתי
ויש  ביין פתו לשרה משרת דריש יוחנן
גופיה  יוחנן ר' הרי בכא"פ, יין רביעית בו

בפסחים הסוגיא בתחילת דמשרת (מג:)דריש
להמצל"א. אתא

יוחנן והנראה דר' בגמ' דמסקינן דכיון בזה,
המצל"א  ליה דאית כר"ע אמר
ר' דברי שכל להרמב"ם ס"ל נזיר, באיסורי
ס"ל  לא איהו אבל נאמרו, דר"ע אליבא יוחנן

דאיך  המצל"א, להו דלית כרבנן אלא כוותיה
הלכה  הרי רבים, נגד כיחיד יוחנן ר' פסק

מחביריו. ולא מחבירו כר"ע

יוחנן ולכן ר' דריש האיך להרמב"ם, הוקשה
לשרה  ליה מוקי לא דע"כ דמשרת, קרא
יוחנן  דר' מוכח ע"ז בגמ' דהרי במים ענבים
מוקי  לא ע"כ וכן דאורייתא, טכע"ק ליה לית
יין  מרביעית ובפחות ביין פתו לשרה ליה
כר"ע  דקיי"ל לומר אפשר דאי בכא"פ,

כרבים. דהלכה נזיר, באיסורי דהמצל"א

דריש ומכאן יוחנן דר' הרמב"ם, הוכיח
בו  ויש ביין פתו לשרה דמשרת קרא
אתא  גופא וקרא בכא"פ, יין רביעית
וכדברי  עליו לוקין וממשו דטעמו לאשמעינן
בתערובת  נימוח דאיסור ע"ז, בגמ' יוחנן ר'
עליו, ולוקין בטל אינו וממשו טעמו ביה ואית
נזירות. בהל' הרמב"ם דברי בס"ד ונתיישבו

בהל'אבל הרמב"ם דברי לברורי לן פש
ברוך מנחת בשו"ת ועיין (סי'חו"מ,

דקרא נ"א) הרמב"ם מש"כ דלפי ליישב, שכתב
כזית  בו ויש ביין פתו לשרה אתא דמשרת
מילתא  הא אי הסוגיות דנחלקו נמצא בכא"פ,
קרא. צריך בכא"פ איסור תערובת על דלוקין
על  דלוקין הא דע"ז הסוגיא לפום דהנה
לפום  אבל דמשרת, מקרא נלמד וממשו טעמו
דכזית  דינא האי אמרינן דפסחים הסוגיא
קרא  מוקמינן התם שהרי קרא, בלא בכא"פ
מדכרינן  ולא לטכע"ק, או להמצל"א דמשרת
וכמש"כ  בכא"פ, יין לרביעית ליה דמיבעי כלל
בגמ' דלסוגיית וצ"ל נזירות. בהל' הרמב"ם
דטעם  דכיון גרידא מסברא ידעינן בפסחים
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כל  וממילא בטל, אינו בתערובת נרגש האיסור
לוקה. בכא"פ איסור כזית מב שיש

דאמרינן ולפי"ז דהא ברוך, המנחת כתב
לא  מחמצת ד"כל דברייתא בפסחים
כר"א  אתיא וכו' הבבלי כותח לרבות תאכלו"
משום  חמץ תערובת על דלוקה דס"ל
אי  סוגיא הך דלפום משום היינו דהמצל"א,
לוקין  דאין דס"ל כרבנן דאתיא לומר אפשר
כזית  דאיכא מיירי דהכא ונימא תע"ח על
חמץ  כזית אכל התערובת וכשאכל בכא"פ,
בכל  דכבא"פ קרא צריך אין דבכה"ג בכא"פ,

אבל  גרידא. מסברא מדאורייתא הוא התורה
הרמב"ם  שיטת פי על בע"ז הסוגיא לפום
יין  רביעית ויש ביין פתו לשרה אתי דמשרת
כזית  על דלוקין מילתא הא הרי בכא"פ,
אלא  גרידא מסברא אינו בתערובת בכא"פ
מחמצת  ד"כל דברייתא אפש"ל וא"כ מקרא,
אתיא  וכו', הבבלי כותח לרבות תאכלו" לא
דנימא  כלום, בלא עירובו על דס"ל כרבנן

בכא"פ. כזית דאיכא להיכא אתי מג דקרא

בחמץ אלא בכא"פ כזית נילף לא למה דצ"ב
ברוך  המנחת ותירץ מנזיר, בפסח

מכזית מב. בפחות דגם החת"ס, שביארה וכמו הרמ"ך, כדעת דס"ל לשיטתו הם כאן ודבריו
ומהרלב"ח  הגרעק"א לדעת גם אבל בטל. אינו נרגש שטעמו דכל להרמב"ם ס"ל בכא"פ

אינו  בכא"פ איסור שכזית דמה לומר דנוכל שפיר, אתי ברוב בטל בכא"פ מכזית דבפחות
בפסחים. סוגיא הך לפום גרידא מסברא ידעינן נמי בתערובת בטל

ולא  בתערובת דהמצל"א לאביי ס"ל האיך להבין יש ברוך המנחת של דרכו דלפי להעיר, ויש

בטל, אינו ברוב טעם נותן שהאיסור זמן כל ז"ל דלשיטתו היתר, ברוב האיסור דבטל נימא
שיעור  להשלים להיתר להצטרף יכול לאביי ה"נ למלקות, בכא"פ כזית מצטרף דימי ולרב

ס"ל  האיך ברוב, בטל האיסור בכא"פ מכזית דפחות ומהרלב"ח הגרעק"א לשיטת אבל כזית.
להיתר. להצטרף יכול אינו שוב בטל שהאיסור כיון בתערובת, דהמצל"א לאביי

של  חשיבות דאיכא משום הוא ברוב בטל אינו בכא"פ שכזית מה כל דהנה לבאר, ונראה
איסור  כזית שיעור בלא גם המצל"א, דסבר לאביי וא"כ בתערובת, מעורב איסור אכילת שיעור

ברוב. בטל אינו וממילא להיתר, הצטרפות ע"י איסור אכילת שיעור של חשיבות איכא בכא"פ
בפר"חמג. תמ"ב)ועיין דברייתא (סי' בגמ' דאמרינן דהא קצת, אחר באופן ליישב שכתב

דכזית  דידעינן מקמי היינו כר"א, אתיא חמץ תערובת לרבות תאכלו" לא מחמצת ד"כל
תערובת  ע"י אפי' בכא"פ דכזית בשמעתין לקמן דאסיקנא לבתר אבל דאורייתא, בכא"פ

שאכל  בכה"ג מיתוקם דקתני בלאו עירובו ועל כרבנן, אתיא ברייתא הך מעתה דאורייתא,
בהגר"א בביאור וכ"כ התבשיל, מן סק"ב)פרס תנ"ג סי' ניח"ל (או"ח לא ברוך דהמנחת ונראה .

כס"ד  אתיא וחכמים ר"א בפלוגתת בגמ' וטריא השקלא דכל צ"ל ז"ל דבריהם דלפי כן, לומר

הסוגיא  כל ברוך המנחת לדברי אבל דחוק, לו נראה וזה דאורייתא, לאו בכא"פ דכזית דאביי
השקלא  מסקנת וגם וחכמים ר"א בפלוגתת וטריא השקלא דגם מחתא, בחדא אזלא בפסחים

דכל  וברייתא מסברא, ידעינן בתערובת בכא"פ דכזית ס"ל דימי ורב אביי בפלוגתת וטריא
בעינן  בנספח בסמוך ועיין כנ"ל. פליג, בע"ז הגמ' בסוגיית יוחנן ור' כר"א, אתיא מחמצת

במשהו. חמץ איסור
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התורה, לכל למילף א"א גרידא שמנזיר
נזיר בגמ' למילף (לז:)כדגרסינן מצי דלא

לנזיר  דמה התורה, לכל גרידא מנזיר טכע"ק
למילף  א"א וכן לו. אסורין חרצנים אפי' שכן
דמה  גרידא, מחמץ התורה לכל בכא"פ כזית
אבל  כרת, איסור איסורו שכן בפסח לחמץ

התורה. לכל ילפינן שפיר תרתי מהני

לדחות ונמצא הרמב"ם של הכריחו דכל
מכח  הוא בפסחים הגמ' סוגיית
הרמב"ם  למד דמינה בע"ז, יוחנן דר' מימרא
וע"כ  דאורייתא, טכע"ק יוחנן לר' ליה דלית
ומוקי  אחרות, בפנים דמשרת ברייתא מפרש
בכא"פ. יין רביעית ויש ביין פתו בשרה לה

מילתא ומוכח דהא יוחנן לר' דס"ל ג"כ
נלמד  וממשו טעמו על דלוקין
דברי  הרמב"ם דחה ולכן מסברא, ולא מקרא

בפסחים דגמ' דריש (מג:)הסתמא לחוד דר"א
מחמצת שפיר כל דהשתא תע"ח, לרבות 

לתע"ח, מחמצת כל דרשי נמי דחכמים אפש"ל
דתרוייהו  ומשום בכא"פ, כזית בשיש ומיירי
דחמץ  קרא וגם דנזיר קרא גם איצטריך,

בכא"פ  כזית על דלוקין ילפינן ומינייהו בפסח,
התורה. בכל בתערובת

דס"ל וכתב הא לפי"ז דניחא ברוך המנחת
כזית  על כרת חייבין דאין להרמב"ם
כזית  על לוקין מילתא דהא דלטעמיה בכא"פ,
אתא  לא וקרא מקרא, ילפינן בתערובת בכא"פ
מיעטו  בהדיא מכרת אבל למלקות, אלא
למילף  דבעינן וכיון בפסח, חמץ גבי רחמנא
איסורין  בשאר גם ע"כ התורה, לכל מתרוייהו
מלקות  לחיוב אלא אינו בתערובת בכא"פ כזית
מדברי  הגר"א שדייק וכמו כרת, לחיוב ולא
נימוח  חלב על דלוקין מאכ"א בהל' הרמב"ם
הזכיר  לא אבל בכא"פ, בכזית בגריסין

כרת. עליו דחייבין בסמוך מד הרמב"ם [ועיין
ברוך  המנחת של דרכו על להקשות מש"כ
במשהו.] חמץ איסור בעינן הרמב"ם משיטת

b

הרמב"ם  שיטת בענין נספח

במשהו  חמץ באיסור

איסור הנה א] בענין הערות כאן לצרף ראיתי
לו  שיש דבר וגדר במשהו חמץ

הגר"אמד. בביאור לא (שם)ועיין מחמצת ד"כל מקרא נלמד וממשו טעמו שדין כתב שג"כ
כשגוף  איסורים לשאר ילפינן כרת, בו ואין בלאו שהוא מפורש דבחמץ וכיון תאכלו",

קרא  דאיצטריך ביאר שהגר"א אלא כרת, בו ואין בכא"פ כזית על לוקין מעורב האיסור
אם  דהו"א צריכי ושניהם בכא"פ, כזית על לוקין נמי טעמו רק בו אין דאם למילף דמשרת
דין  הרמב"ם שהשמיט דממה לעיל הארכנו כבר אבל לחייב. כרת אף מעורב האיסור גוף

ורק  מדאורייתא, כעיקר אינו האיסור ממשות בלא דבטעם דס"ל מדוייק במים ענבים שרה
נתערב  היין ממשות דאז איסורא, איכא וכדומה ביין פתו שרה או בדבש שנתערב דיין בגוונא

מנזיר  למילף אפשר דאי ברוך המנחת לדברי צריכים וע"כ הנ"ל, הגרעק"א בחידושי וכמש"כ
דמה  גרידא מחמץ למילף וא"א וכו', חרצנים אפי' שכן לנזיר דמה בגמ' כדאמרינן גרידא

התורה. לכל ילפינן מתרוייהו אבל כרת, איסור איסורו שכן לחמץ
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על  קושיא תתגלה הדברים בתוך כי מתירין,
יותר  עוד ויתבאר הנ"ל, ברוך המנחת של דרכו
תאכלו" לא מחמצת ד"כל מקרא הלימוד תוכן

בס"ד. הרמב"ם לשיטת

פסחיםאיתא הלכתא (ל.)בגמ' רבא אמר ,
במינו  שלא בין במינו בין בזמנו חמץ
בין  במינו בין בזמנו שלא כרב, במשהו אסור
בעיניה  מילי הני וכו', כר"ש מותר במינו שלא
רש"י, גירסת היא כך לא. תערובת ע"י אבל
בטל, לא דמב"מ כרב ס"ל דרבא ומבואר
ר"ת  אבל מינו. אטו מינו שאינו על גזרו ובחמץ

חולין בגמ' דהרי פליגי המאור (צז:)ובעל

ולכן  בששים, בטל דמב"מ ס"ל דרבא מבואר
רבא  וכוונת כרב", "במשהו גורסים אינם
אינו  במינו שלא בין במינו בין דחמץ לפסוק

טעם. בנותן אלא אסור

אבל וגם כרב", "במשהו גורס אינו הרי"ף
דמשמע  רבא דברי מסתימת למד מ"מ

והרמב"ן במשהו, אסור ז:דחמץ שם (מלחמת

עג.) לע"ז ובחידושים הרי"ף, בעדו בדפי החזיק
כחכמים  ס"ל דרבא דאע"ג לבאר וכתב
טעמים: מתרי החמירו בחמץ בטל, דמב"מ
תורה  עליו החמירה בזמנו דחמץ דכיון האחד,

לאוסרו  רבנן בו החמירו איסורים, משאר יותר
לו  שיש דבר כל דקי"ל דכיון והשני, במשהו.
בפסח  חמץ אף בטל, לא באלף אפי' מתירין
בו  שנתערב זה תבשיל שהרי לעולם, בטל אינו
אסור  דהיום ליומו, אלא אוסרו אתה אין חמץ

מותר. הוא ולמחר

הוי והקשה דחמץ הטעם דלפי הרמב"ן
אינו  דשיל"מ דין הלא דשיל"מ,
כדמבואר  מב"מ, בתערובת רק הוא בטל
דקונמות  המשנה על שהקשה נדרים בירושלמי
אפשר  שהרי דשיל"מ הוא שקונם טעם, בנותן
מיירי  דמתני' ומשני הקונם, על להישאל
החמיר  דבחמץ הרמב"ן ותירץ במבשא"מ.

מינו. אטו במינו שלא וגזר רבא

הרמב"םוהנה הל"ט)דעת מאכ"א הל' (פט"ו

במשהו, אסור דחמץ והרי"ף כרש"י
הרמב"ן  שכתב השניה ע"ד הטעם את וביאר
אע"פ  בפסח חמץ וז"ל, דשיל"מ הוי דחמץ
לפי  אלו בכללות אינו תורה מאיסורי שהוא
לאחר  שהרי לעולם אסורה התערובת שאין
כמו  מותרת התערובת כל תהיה הפסח
בין  במינו בין שהוא בכל אסור לפיכך שביארנו,

עכ"ל. במינו, מה שלא

להתיר מה. יש עם דנים אנו עתה גם הרי תערובת, ע"י מותר יהיה הפסח דלאחר לי מה ויל"ע
כיון  הפסח בתוך עכשיו ביטול ע"י להתירו שאין לומר שייך ואיך ביטול, ע"י החמץ את
שעבר  חמץ תערובת אם הראשונים במחלוקת תלוי וזה ביטול. ע"י מותר יהיה הפסח שאחר

מותר, הוא טעם נותן החמץ אם דאפי' כתבו והר"ן דרש"י ששים, בלא אפי' מותר הפסח עליו
הטור תמ"ז)אבל חמץ (סי' אוסר ר"ש הטור שלדעת המחלוקת, ויסוד מותר. בששים שרק כתב

תערובת  קנס לא ר"ש והר"ן רש"י לדעת ואילו בתערובת, בטל שהוא עד הפסח עליו שעבר
ס"ל  ורמב"ם שהרמב"ן וצ"ל מותר. ששים בלא אפי' ולכן בעין, חמץ רק אלא עיקר כל חמץ

יוסף בבית ועיין בזה, והר"ן רש"י הרמב"ם(שם)כדעת מדברי כן ה"ה)שדייק חו"מ הל' .(פ"א



העמקים שושנת  ע"א  מ"ה דף פסחים צו 

דבריואמנם י"ב)בהמשך הל' הרמב"ם (שם
דשיל"מ  דאם הרמב"ן לקושית השיב
בפסח  בחמץ החמירו למה במבשא"מ בטל
וז"ל, וכתב במשהו אסור מינו בשאינו דאפי'
אם  מתירין, לו שיש דבר שאפי' לי יראה
לא  מותר, טעם נתן ולא מינו בשאינו נתערב
שהרי  מטבל חמור מתירין לו שיש זה יהיה
כמו  בנו"ט במינו שלא ואעפ"כ לתקנו אפשר
שהתורה  בפסח חמץ על תתמה ואל שביארנו,
לפיכך  תאכלו", לא מחמצת "כל אמרה

עכ"ל. שביארנו, כמה בו החמירו

ב ודברי קשים דכבר הרמב"ם  חדא תרתי,
לא  מחמצת ד"כל דמקרא לן נתבאר
בכזית  חמץ תערובת על דלוקין למדנו תאכלו"

שבתורה איסורים שאר כדין פ"א בכא"פ  (עיין

ה"ו) חו"מ בפסח הל' בחמץ חומרא זה אין וא"כ ,
דלעיל קשה, ועוד איסורים. מבשאר (ה"ט)יותר

מבשא"מ  במשהו אסור דחמץ הרמב"ם כתב
מחמצת  דכל חומרא משום ולא דשיל"מ, משום
דצריכים  הרמב"ם כוונת וע"כ תאכלו, לא
מבשא"מ  חמץ תערובת חשיב ולא לתרוייהו,
ד"כל  חומרא משום אלא מתירין לו שיש כדבר

טובא. צ"ב הדברים וצירוף מחמצת",

בר"ןונקדיםב] דעיין הרי"ף)בזה, בדפי (ז:

והרמב"ם  הרמב"ן על שהקשה
שיש  דבר מדין במשהו בפסח חמץ אסר דרבא
שחומרא  דכיון לומר הדבר שקרוב מתירין, לו
אלא  בו החמירו לא הוא מדרבנן דדשיל"מ
כאן  אבל ניתר, להיות עתיד בעצמו כשהמין
שתערובתו  אע"פ אסור עצמו שהחמץ
לדונו  שלא מדותיהן שהשוו אפשר מותרת

שיל"מ. דבר בכלל

מש"כ ונראה שידוע לטעמיה, אזיל שהר"ן
נג.) חכמים (נדרים מחלוקת בביאור

ר"י  דקסבר לא, או בטל מב"מ אי ור"י
דומה  שהוא דבר שכל לפי בטיל לא דמב"מ
מעמידו  אלא ומבטלו מחלישו אינו לחבירו
דאיסור  מב"מ דמ"מ סברי רבנן אבל ומחזקו,
וחד  אסור דחד כיון לזה זה דומין אין והיתר
אלא  בעצם דמיונם אחר לילך ראוי שאין שרי,
נטו  בדשיל"מ לכן והיתר. באיסור חילוקין אחר
בין  חלוק זה דבר שאין דכיון להחמיר, רבנן
להיות  דסופו והיתר, באיסור לגמרי ההיתר
דאי  במינו, בטל שאינו אמרינן כמוהו, ניתר
במינן, שוין שהן חדא טובא, דמו הוה הכי
והיתר. באיסור לגמרי חלוקין שאינן ועוד
שאותו  כדי בשא"מ, אלא בטל לא ומשו"ה
אותו  ישלים מינו לשאינו מינו בין שיש חילוק
לפי  דשיל"מ, משום כאן  שניתוסף שיווי
והשווי  הביטול, סיבת המינין שבין שהחילוק

בטלין. יהיו שלא נותן

בטל ומאחר  אינו דשיל"מ דיסוד הר"ן דסבר
שפיר  המינים, שיווי משום הוא
מותר  הפסח עליו שעבר דחמץ דאע"ג קאמר
איסור  מין עצמו הוא הואיל בתערובת,
יש  היתר, לו אין עצמו בפני עומד דכשהוא
היה  ולא עמו, המעורב והמין החמץ בין חילוק

דשיל"מ. בכלל לדונו ראוי

באלף)רש"יאבל אפי' ד"ה ג: כתב (ביצה
דעד  מסברא בטל אינו שדשיל"מ
בהיתר. תאכלו ביטול ע"י באיסור שתאכלנו
מין  הוא בעצמו החמץ אם לן איכפת לא ולפי"ז
תערובת  ע"י מותר יהיה שבפועל דכיון אסור,
ביטול  ע"י באיסור תאכלנו עד לטעון יש שפיר
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י"ל  וכן בתערובת, הפסח לאחר היתר תאכלנו
והרמב"ם. הרמב"ן לשיטת

כרש"י והמתבאר הרמב"ם שדעת לן,
באלף  אפי' בטל אינו שדישל"מ
ביטול  ע"י באיסור שתאכלנו שעד משום
זה  דין למה ביאור דצריך אלא בהיתר, תאכלנו
דאיזה  מינו, בשאינו ולא במב"מ רק נהוג

רש"י. לסברת ביניהם לחלק יש מקום

השטמ"קויש דברי ע"פ נג.)לבאר בשם (ב"מ
והרי  שהקשו שאנץ, ותוס' הרא"ש תוס'
ויין  טבל ע"ז בשלהי ואמרינן מתירין לו יש טבל
ותירצו  בנו"ט, במינו שלא במשהו במינו נסך
אין  טעם נותן ולא במינו שלא שנתערב שכיון

מתירין. לו שיש אע"פ ובטל  עליו שמו

הביטול והנראה דאופן בס"ד, הענין בביאור
דבשאינו  ממב"מ, חלוק במבשא"מ
הטעם, הסרת ע"י הוא הביטול פעולת מינו
ההיתר  רוב שטעם במציאות, ביטול והוא
כמי  ועשהו האיסור טעם מיעוט על מתגבר
מורגש  האיסור טעם שאין עוד וכל שאינו,
וזה  קיים, זכרו ואין נאבד הוא בתערובת
דמבשא"מ  שאנץ ותוס' הרא"ש תוס' מש"כ
פעולת  אבל עליו". שמו "אין נו"ט שאינו
בדין, אלא במציאות ביטול אינו במב"מ הביטול
שם  את וקובע ההיתר על מתגבר שהרוב
כמאן  איסורא אבל כמוהו, להיות התערובת

אינו  האיסור טעם שבמציאות דמי דאיתא
טעם  כמו נטעם התערובת כל שהרי נאבד,

התערובת. בתוך קיים ושמו מו האיסור,

בטל ולפי אינו דשיל"מ שדין רש"י סברת
ע"י  באיסור שתאכלנו עד מטעם הוא
החילוק, מובן בהיתר, תאכלנו ביטול
נאבד  והאיסור הואיל נו"ט וליכא דבמבשא"מ
עד  לומר שייך אין עליו, שמו ואין לגמרי
שטעם  דמאחר ביטול, ע"י  באיסור שתאכלנו
דליתא  וכמאן איסור, כאן אין נתבטל האיסור
לאחר  שגם כיון במב"מ, כן שאין מה דמי.
שייך  קיים, האיסור שם הביטול פעולת
דעד  מטעם בטל שאינו בדשיל"מ להחמיר
בהיתר. תאכלנו ביטול ע"י באיסור שתאכלנו

בלשון ועודג] היטב דעיין בזה, נקדים
ה"ו)הרמב"ם חו"מ הל' בעינן (פ"א

על  אלא כרת חייבים אין וז"ל, חמץ תערובת
כגון  חמץ עירוב אבל חמץ, של עצמו אכילת
להן  הדומה וכל המדי ושכר הבבלי כותח
בפסח  אכלן אם בהן, מעורב שהחמץ מדברים
לא  מחמצת "וכל שנאמר כרת בו ואין לוקה
כזית  בשאכל אמורים, דברים במה תאכלו".
הוא  ביצים ג' אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ
כזית  בתערובת אין אם אבל מה"ת. שלוקה
לאכול, לו שאסור אע"פ ביצים, ג' אכילת בכדי
מכת  אותו מכין אלא לוקה אינו אכל אם

עכ"ל. מרדות,

הנשהמו. גיד בפ' בס"ד לקמן שיתבאר מה עיין בדבר, בדין (צט.)וכיוצא רש"י שיטת [בעינן

אפי' בעיניה לאיסורא איתא מיקרי תמיד מב"מ רש"י  שלדעת ב'] אות בק"א, תרומה ביטול
נימוח  איסור דחלוק מבשא"מ משא"כ בתרומה, ק"א שיעור להצריך האיסור כשנימוח

עי"ש. קיים, שמו במינו שנימוח באיסור גם כי בעין, מאיסור
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וממשו ולפום טעמו דין היינו ריהטא
מאכ"א  דהל' פט"ו בריש המבואר
טעם  כשיש אלא נימוח איסור על לוקין דאין
וכמו  בכא"פ, כזית דהיינו וממשות, האיסור
שקרא  סובר והרמב"ם באריכות, לעיל שהבאנו
לשאר  מקור הוא תאכלו" לא מחמצת ד"כל

שבתורה. איסורים

בעינן אבל איסורים דבשאר לדייק, יש
אבל  ממשות, וגם טעם גם  תרוייהו,
אם  אף בתערובת מורגש האיסור טעם אין אם
הוא  פרס, אותו ואכל בכא"פ כזית בה נתערב
לענין  אבל מדבריהם. אפי' לגמרי מותר
טעם  שצריך הרמב"ם הזכיר לא חמץ תערובת
התערובת  בתוך חמץ כזית שאכל שכל רק חמץ,
ומבואר  מה"ת. לוקה ביצים ג' אכילת בכדי
שתערובתו  איסורים, משאר שאני חמץ שבאמת
כזית  שאכל זמן כל טעם נתינת בלא  גם אסורה

הפר"ח וכ"כ סק"א בכא"פ, תמ"ב סי' (או"ח

זה) כל ליישב נראה ולע"ד מז .בד"ה

שהתורה וזה להרמב"ם דמנ"ל צ"ב גופה
נתינת  בלא אפי' חמץ תערובת אסרה
שמסקינן  דלאחר להרמב"ם דס"ל וי"ל טעם.
באמת  והוא דאורייתא, בכא"פ שכזית בגמ'
בארוכה  שיתבאר כמו דמשרת מקרא נלמד
"כל  דדרשינן לר"א חכמים מודים א"כ לעיל,
אלא  חמץ, לתערובת תאכלו" לא מחמצת
כזית  דאיכא להיכא ליה מוקמינן ז"ל דאינהו

ואילו  עובר, אינו מיכן בפחות אבל בכא"פ,
להרמב"ם, והוקשה להמצל"א. ליה דריש ר"א
קרא  לי למה וממשו, לטעמו קרא דאיכא כיון
הני  דבאמת הרמב"ם למד כך ומתוך לתע"ח,
ואפ"ה  חמץ, טעם בהו לית מדינה מיני ד'
יותר  בחמץ חומרא וזהו בכא"פ, כזית על לוקין
לשאר  מחמץ ילפינן [ולא איסורים. מבשאר
כרת, איסורו שכן לחמץ מה מטעם איסורים

נזיר.] בגמ' כדאמרינן

המנחת ולכאורה מש"כ לפי עולה זה אין
שדין  הרמב"ם בדעת הנ"ל ברוך
וצריכי  ונזיר מחמץ נלמד וממשו טעמו
ומה  כרת איסורו שאין לחמץ דמה לתרוייהו
הא  דלפי"ד וכו', בחרצנים אסור שכן לנזיר
מדין  אינו בכא"פ בכזית תע"ח על דלוקין
תע"ח  של חדש איסור אלא וממשו טעמו

טעם. בלא אפי' עליה שלוקין

בענין ומעתהד] הרמב"ם מש"כ לבאר יש
במבשא"מ, במשהו חמץ איסור
אמרה  שהתורה בפסח חמץ על תתמה "ואל
כמה  בו החמירו לפיכך תאכלו, לא מחמצת כל
מחמצת  ש"כל חדא תרתי, והקשנו שביארנו".
איסורים, בשר דה"ה חומרא אינו תאכלו" לא
מבשא"מ  זה מחמת יחשב דלמה ועוד

הדברים. צירוף ומה כדשיל"מ

בס"ד,ולפי מובנים הרמב"ם דברי המתבאר
חמירא  בפסח חמץ תערובת דבאמת

הטורמז. דעת כעין תמ"ב)וזהו סי' חמץ (או"ח טעם בהם אין מדינה מיני שד' ר"ת, בשיטת

שלר"ת  אלא חייב, בכא"פ כזית שם שיש אם אבל בעלמא, לקיוהא אלא בו אותו נותנין שאין
הוא  הרמב"ם לדעת ואילו שבתורה, איסורים בכל וה"ה לעיל שנתבאר כמו מסברא נלמד זה

לבד. חמץ באיסור אם כי שייך ולא תאכלו", לא מחמצת ד"כל מקרא נלמד
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דבשאר  מדאורייתא, איסורים מבשאר טפי
אא"כ  שנתערב איסור על לוקין אין איסורים
האיסור  שטעם והיינו וממשו, טעמו כאן יש
בכא"פ  כזית נתערב וגם בתערובת מורגש
כזית  על לוקין בפסח בתע"ח אבל ואכלו,

טעם. בלא אפי' בכא"פ

נוהג והנה אינו דשיל"מ שדין ביארנו
ע"י  הוא ביטולו פעולת כי במבשא"מ

במציאות, ביטול שהוא הטעם כן הסרת וע"י
עליו  שמו שאין דמי דליתא כמאן האיסור נעשה
ותוס' הרא"ש תוס' בשם השטמ"ק וכמש"כ
אסור  מינו בשאינו אפי' בפסח חמץ אבל שאנץ.
בטל  שהוא מה וא"כ טעם, נתינת בלא גם
ביטול  בגדר אינו בכא"פ מכזית בפחות
שהרוב  מב"מ ביטול כמו הוא אלא במציאות,
עצמו  האיסור אבל התערובת שם את קובע
את  אסרה התורה כי דמי, דאיתא כמאן עדיין
גם  וא"כ מורגש. טעמו כשאין אפי' החמץ
דשיל"מ  חשיב מינו שאינו עם חמץ בתערובת
כמאן  דאיסורא דכיון באלף, אפי' בטל שאינו
שתאכלנו  עד לטעון שייך עליו, ושמו דמי דאיתא

ודו"ק. באיסור, תאכלנו ביטול ע"י בהיתר

b

בעה"מ  שיטת

עוברין)בעה"משיטתא] אלו  פ' (ריש

אין  אבל דאורייתא דטכע"ק

נזיר  מאיסורי חוץ איסורין בשאר עליו לוקין
הרשב"א  [כ"כ הדין מן עונשין דאין משום

צח:) הר"י (חולין כשיטת ודלא י"מ, בשם
מגיעולי  טכע"ק דיליף למאן דרק מאורליינ"ש
הוי  דלא משום טכע"ק מדין לוקין אינו נכרים
איסור  כזית בשאכל אלא חיובו ואין עשה], אלא
והר"ש. נזיר התוס' וכשיטת בכא"פ, מחוי

עבודה ובביאור בגמ' יוחנן  דר' מימרא
רש"י  ע "ד בעה "מ פירש זרה,
ולא  מטעמו וממשו טעמו דחלוק ודעימיה,
קרי  וממשו דטעמו בכמות, ולא באיכות ממשו
נימוח, ואינו קיים האיסור שממשות כל ליה
ממשו  ולא וטעמו דקין, פירורין תערובת כמו
דכל  יוחנן ר' וסבר האיסור, שנימוח כגון
מן  בכא"פ בכזית עליו לוקין ממשו בו שניכר

מסברא. נודע והוא התורה,

טעמו ועוד שדין בעה"מ, בדברי מבואר
כן  ודייק במב"מ, אפי' נוהג וממשו
אלא  בדבריו חילק שלא יוחנן דר' מלישנא

עליו. לוקין וממשו טעמו סתם, מח אומר

חמור ובדין שהוא בעה"מ כתב  המצל"א,
כשאין  גם נוהג  שהוא מטכע"ק , טפי
הכל  מן אוכל שאינו ואע"פ האיסור, טעם בו
מן  כזית וחצי ההיתר מן כזית חצי אלא
דתנן  מדינה מיני שד' והקשה, האיסור.
אי  פרכינן ובגמ' עבידי, לטעמא כולהו במתני'

בפסחיםמח. התוס' קושית ממילא נתיישבה קופות)ובזה ב' איתיביה ד"ה פריך (מד. מאי שהקשו ,

ברוב, בטל מב"מ מדאורייתא מקום דבכל פשיטא הא דימי, דרב אהא קופות דב' מברייתא אביי
טעמו  כשנתערב דאורייתא בכא"פ דכזית דימי לרב ס"ל דאם מידי, קשה לא בעה"מ דלשיטת

הם. אחד דמין אע"ג סאין של קופות מב' אביי מקשה ושפיר במב"מ, גם נוהג זה דין וממשו,
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מצטרף  שההיתר נחשביה נמי בפסח חמץ הכי
טעמא  לאיסור המצל"א אלמא כר"א, לאיסור

ביה. אית נמי

דהני ונראה דכיון להקשות, בעה"מ שכוונת
חמץ, טעם בהו אית מדינה מיני ד'
משום  דר"א דטעמא לתלמודא מנ"ל
ואינו  הוא, טכע"ק משום דילמא המצל"א,
למה  [וא"ת הטעם. מן כזית אכל אא"כ לוקה
על  לחייבו תאכלו" לא מחמצת ד"כל ריבוי לי
ילפינן  דכבר כיון טכע"ק, מדין חמץ תערובת
דאיצטריך  י"ל מדין, מגיעולי או ממשרת ליה
כיון  בפסח, חמץ על מלקות לחייבו קרא
מלקות, חיוב למילף אפשר אי איסורין דמשאר

הדין.] מן עונשין דאין כיון

טעם ותירץ בין להפריש ויש וז"ל, בעה"מ
השנוין  העירובין שכל לטעם,
טעמן  לטעם, עשויין שהם אע"פ במשנתינו,
טעם  שאין אחר, לטעם העירוב ע"י משתנה
שהוא  אלא בעירוב נראה הדגן שהוא האיסור
שהוא  זה וטעם חדש, טעם לו לתת מסייעו
ולעבור  בפסח להתבער לו גרם בעירובו מחדש
האיסורין  ככל מתבטל ואינו באזהרה עליו
מיסודות  אחד יסוד הוא שהדגן לפי שבתורה,
הראשון  טעמו אבל במשנתנו, השנוין המינין
דאמרינן  ואע"ג הטעמים. ברוב בו ניכר אינו
קורטמי  תלתא שערי תלתא  המצרי, בזיתום
שאדם  פעמים יש כי דוקא לאו מלחא, ותלתא
רוצה  שהוא מה לפי מזה וממעט מזה מרבה
ניכר  השעורים טעם שאין ופעמים בטעמו
השאר  עם שמסייע אלא הראשון כטעמו בהן
לכולהו  להו דחשבינן והיינו הזיתום, את לעשות
ולא  לאיסור מצטרף בהיתר דמתני' עירובי

בהו  מחייב ואפ"ה כעיקר, בטעם להו חשבינן
עכ"ל. באזהרה, ר"א

הוא ומבואר בעה"מ לשיטת המצל"א דגדר
בדין  ור"ת רש"י שיטת כעין
ההיתר  נהפך הטעם עירוב  דע"י טכע"ק
טכע"ק  בין החילוק ז"ל ולדעתו איסור. להיות
בטעם  אלא שייך לא דטכע"ק הוא, להמצל"א
ניכר  עצמו האיסור שטעם והיינו גמור,
אכל  אא"כ עליו לוקין אינו וגם בתערובת,
בטעם  אפי' שייך המצל"א אבל בכא"פ, כזית
לתת  המסייע האיסור בטעם דהיינו חדש,
הטעם  התחדשות וע"י בתערובת, חדש טעם
כזית  כל על ולוקין איסור, להיות ההיתר נהפך

התערובת.מן

הוא וצ"ל המצל"א שדין בעה"מ בדעת
שהרי  ברוב, הטעם ביטול את המונע
טכע"ק  מדין החמץ ביטול את למנוע א"א
כרחך  ועל גמור, בטעם אלא נוהג זה שאין
שהאיסור  זמן שכל המצל"א, בדין עוד נתחדש
בטל, אינו בתערובת, חדש טעם לתת מסייע
הנותנת, היא ובאמת לאיסור. היתר ונהפך
טעם  יצירת דע"י המצל"א בדין דנתחדש דכיון
בטל. אינו ממילא לאיסור, היתר נהפך חדש

רש"י ונמצא שיטת על חולק דבעה"מ עוד,
לעיל המצל"א (מג.)שנתבארה דגדר

אכילה, מעשה להחיל כזית שיעור השלמת הוא
אא"כ  נוהג אינו המצל"א בעה"מ דלשיטת
חדש  טעם לתת עכ"פ מסייע האיסור
הם  וההיתר שהאיסור בעינן וע"כ בתערובת,
באמת  הוא המצל"א גדר כן ועל מעורבין,
הטעם. עירוב ע"י לאיסור היתר הפיכת
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על  מעורבין, צריך דאין רש"י לשיטת משא"כ
ויסודו  טעם, לנתינת ענין אינו המצל"א כרחך
אכילה. מעשה להחיל כזית שיעור השלמת הוא

אינו [וגם מעורבין, דבעי התוס' לשיטת
הוא  המצל"א דענין דס"ל מוכרח
משום  דטעמייהו די"ל לאיסור, היתר הפיכת
מש"כ  ועיין טפי, אחת בבת כאכילה הוי דעי"ז
להדיא  מבואר בעה"מ בדברי אבל לעיל. בזה
שלא  גורם בעירובו מחדש שהוא שהטעם

באזהרה.] עליו ועוברין יתבטל

בעה"מ ובביאור כתב בפסחים, הגמ' סוגיית
ממין  בהן מרבה שאדם פעמים דיש
היו  לא ואעפ"כ בו, ניכר הדגן שטעם עד דגן
דאמרינן  והיינו כלום, עליהן מחייבין חכמים
אין, א"ל דאורייתא, בכא"פ דכזית מכלל בגמ',
בכותח  דר"א עליה רבנן פליגי אמאי הכי אי
בכל  הבבלי כותח שנינו שסתם כלומר הבבלי,
דהו  ובכל בהמצל"א, אפי' ר"א, מחייב דהו
אוכל  והוא טכע"ק בו שיש אע"פ רבנן פטרי
ממשו. בו ניכר הכי ואפי' בכא"פ, כזית ממנו
קא  בעיניה דאי בכא"פ, כזית דליכא ואסקינא

וכו'. דעתו בטלה ליה אכיל

המצל"א והנה דבדין בעה"מ, לשיטת צ"ע
כל  על דלוקין חדא תרתי, נתחדש
טעם  צריך דאין ועוד התערובת, מן כזית
חדש. טעם לו לתת שמסייע כל אלא גמור,
ב' מחדש דקרא לר"א תיתי דמהיכי צ"ב, וזה
אא"כ  נוהג אינו המצל"א דילמא הללו, דברים
וכל  בתערובת, ניכר עצמו האיסור טעם
אם  הוא והמצל"א טכע"ק  בין החילוק
רק  או התערובת, מן כזית על מלקות משכחת

בכא"פ. איסור כזית על

החיוב ואפשר אם דהנה תליא, בהא דהא
מן  כזית אכילת על אלא אינו
דוקא  צריך בודאי בכא"פ, המחוי האיסור
ניכר  עצמו האיסור טעם אם דרק גמור, טעם
כזית  אכל ואם ברוב, בטל שאינו לומר יכלנו אז
המצל"א  דמדין כיון אבל לוקה. בכא"פ ממנו
אין  כולה, התערובת מן כזית אכילת על חייב
ניכר  כן שע"י חדש , טעם רק גמור, טעם צריך
חדש  טעם הרגשת ע"י בתערובת האיסור

עושה. שהוא

יסוד אמנם כל דאם קשה, נראה זה מסברא
לאיסור  היתר הפיכת הוא המצל"א
דרק  לומר מסתבר לכאורה הטעם, עירוב ע"י
שייך  אז בהיתר גמור טעם נותן האיסור אם
אבל  איסור, כמו להיות ההיתר דנהפך לומר
רק  בעצמו נרגש ואינו קלוש הטעם אם
דגם  הוא חידוש חדש, טעם לתת דמסייע

וצ"ע. לאיסור, ההיתר נהפך בכה"ג

הכרחו ועוד דכל בבעה"מ דמבואר יל"ע,
הכי  אי הגמ', מקושית הוא כן לפרש
דטעמא  לתלמודא דמנ"ל וכו', נמי בפסח חמץ
טכע"ק  משום דילמא המצל"א, משום דר"א
לית  מדינה מיני ד' דהני השיב זה ועל הוא,
מובן  ואינו חדש. טעם אלא גמור טעם בהו
לבעה"מ  ליה קשיא דמאי כן, לומר דחקו מה
דהני  מסקינן בגמ' הרי כלל, מדינה מיני מד'
על  ואשר בכא"פ, כזית בהו לית מדינה מיני ד'
המצל"א, משום דר"א דטעמיה מוכרח כן
בפחות  מלקות משכחת לא טכע"ק מדין דאלו
אינו  דהמצל"א י"ל שפיר וא"כ בכא"פ. מכזית
המצל"א  בין והחילוק גמור, בטעם אלא נוהג
בפחות  מלקות משכחת אם רק הוא לטכע"ק
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הקשה  שכן ראיתי [ואח"כ בכא"פ. מכזית
סק"ד)החזו"א כ"ד סי' תערובות הל' .](יו"ד

אי ושמא זעירי, על הגמ' דפריך דכיון י"ל,
אסיק  לא ואכתי נמי, בפסח חמץ הכי
בהו  משכחת לא מדינה מיני ד' דהני אדעתה
אביי  פריך הסוגיא בהמשך דרק בכא"פ, כזית

ע  רבנן פליגי אמאי הכי בכותח אי דר"א ליה
לכותח  הנח לתרץ דימי רב הוצרך ואז הבבלי,
דאפי' משמע בכא"פ, כזית דליכא הבבלי
משום  דר"א דטעמא ידעינן הכי מקמי
דמנ"ל  בעה"מ הקשה זה ועל המצל"א,
משום  טעמא דילמא זה, דבר לתלמודא
מדינה  מיני ד' דהני לתרץ והוצרך טכע"ק,

צ"ע. זה וגם גמור, טעם בהו מט לית

b

ומן  החיטין מן עיסה העושה 

האורז 

מ"ז)חלהבמשנהא] מן (פ"ג עיסה העושה ,
טעם  בה יש אם האורז ומן החיטין
בפסח. חובה ידי בה יוצא ואדם בחלה חייבת דגן

חלה הל' סוף ברא"ש ט"ו)ועיין שהקשה (סי'
זבחים דבגמ' הרמב"ן, אסיקנא (עח.)בשם

כיון  ואפ"ה אורז, ברובה אפי' מיירי דמתני'
מינו  בשאינו דמין בטל, לא דחיטי טעמא דאיכא
יוצא  האיך הוא, דהכי וכיון דאורייתא. בטעמא
אכילת  בכדי כזית קיי"ל הא בפסח, חובתו ידי
כזית  ליכא והכא דאורייתא, וממשו בטעמו פרס

הוא. אורז דעיקרה בכא"פ,

חלהותירץ ריש הירושלמי ה"א)ע"פ (פ"א

דאע"ג  משום דמתני' דטעמא
להו  מערב כי מיהו הוא, לחם לאו אורז דעיסת

בחזו"אמט. ראיתי יהא (שם)עוד ולא המצל"א דין שיהא א"א בעה"מ שלדעת שכתב
אבל  בעלמא היינו מנ"ל טכע"ק לר"ע דאמרינן והא המצל"א, בכלל טכע"ק שדין טכע"ק,

המצל"א. אמרינן דהא משכח"ל לא בנזיר
דקין  פירורין וכגון האיסור גוף דנתערב היכא בין חילק בעה"מ דהרי ז"ל, בדבריו ויל"ע

דמסברא  טכע"ק לדין להגיע צריך אין האיסור גוף דנתקיים דהיכא נימוח, לאיסור וכדומה,
בכזית  עליו ולוקין אסור וממשו דטעמו בע"ז יוחנן דר' מימרא וזהו בטל, שאינו ידעינן

דין  משכחת דשפיר נראה וא"כ טכע"ק. דין חידוש בעינן נימוח שהאיסור והיכא בכא"פ,
לתת  ומסייע נימוח, ואינו איסור של גופו שנתערב היכא וכגון טכע"ק, דין בלא המצל"א

לא  אם אבל התערובת. מן כזית כל על ולוקין לאיסור היתר דנהפך בתערובת, חדש טעם
המצל"א. אומרים היינו לא טכע"ק דין חידוש דבלאו אפשר נימוח, איסור אלא נתערב

ד  לבאר לענ"ד דהשפעת ונראה הוא המצל"א דין חידוש דכל דכיון בס"ד, בזה החזו"א עת

לטעמו  וממשו טעמו בין לחלק סברא אין איסור, להיות ההיתר את מהפך בתערובת הטעם
הטעם  השפעת רק לאיסור, ההיתר להפיכת ענין האיסור ממשות קיימות דאין ממשו, ולא

דלית  במים ענבים דשרה גוונא דגם פשוט המצל"א, דאם החזו"א נקט ולכן התערובת. בכל
בעלמא  היינו מנ"ל, טכע"ק לר"ע דאמרנן הא וע"כ דקרא, חידוש בכלל הוא ממשות בהו

המצל"א. אמרינן דהא משכח"ל לא בנזיר אבל
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גוררו  הדגן דגן, טעם ביה ואית דגן בהדי
כתב  "גרירה" ובגדר לחם. הכל לעשות
שנו, עיסה דדרך האחד פירושים: ב' הרמב"ן
המינין  משאר עיסה לעשות אדם בני של  ודרכן
דחיטין  לרבנן להו קים דהכי והשני, עמהן.
חימוץ. לידי אותו ומביאין האורז את גוררין
דמין  זבחים בגמ' מתני' מהאי רבא דדייק והא
בטיל, לאו וטעמא בטעמא מינו בשאינו
דבר  בטיל, דטעמא ס"ד דאי הוא, קושטא
אלא  האחרים, את גורר האיך בעצמו שנתבטל
וחזי  בטיל דלא וכיון בטיל. לא טעמא ע"כ
כזית  דאיכא כגון כדנפשיה, לאצטרופיה
לחלה  שבתורה, עונשים לכל מצטרף בכא"פ

לחם. לעשותו האורז את דגורר נמי ומצה

צורך והרא"ש בהם שאין שדברים עלה כתב
קשה  לא הרמב"ן וקושית הם,
דאורייתא, מינו בשאין וטכע"ק דהואיל מידי,
את  הטעם הפך באורז, טעם נתנו והחיטין
וממשו  טעמו וקרינן חיטה, כמו להיותו האורז
טכע"ק  ע"י דלר"ת הרא"ש, כתב ועוד חיטה.

איסור  דליכא היכא אפי' לאיסור ההיתר נהפך
דוקא  הכהן לר"ח ואילו כא"פ, כזת בשיעור
מיירי  וה"נ בכא"פ, איסור כזית דאיכא היכא

דאורז. פרס אכילת כדי חטין נ כשיש

מתני'והא שפירש דירושלמי לטעמא דבעינן
משום  דהיינו  הרא"ש  כתב גרירה, משום
וחשיב  טעם בתר דאזלינן דנהי ליה קשה דהוה
לידי  בא אין אורז דרובה כיון מ"מ חטין, כולן
הוצרך  ולכך מצה, משום בה יוצא והאיך חמוץ,
וגורם  האורז את גורר החטה שטעם לפרש

חימוץ. לידי לבא

להיקרא ומבואר בעינן דתרוייהו ברא"ש
שהעיסה  וגם דגן, שיהיה לחם,
מועיל  טכע"ק ודין חימוץ. לידי לבא יכולה
נהפך  החיטין טעם דע"י חיטין, לאורז לשוייה
ודין  דגן, מן עיסה כולה והו"ל לחיטין האורז

חימוץ. לידי לבא יכולה שהעיסה מועיל נא גרירה

דרך אבל על לפרש יכול אינו הרמב"ן
דלמ"ד  ס"ל ז"ל דאיהו הרא"ש,

טכע"ק.נ. בדין חיים ור' ר"ת מחלוקת בביאור מש"כ לעיל ועיין

לידי נא. לבא יכולה שהעיסה צריך מצה לענין דרק לכאורה משמע קצת הרא"ש מלשון הנה
גרירא  משום הטעם שפי' והירושלמי הרא"ש, דז"ל גרירה צריך אין חלה לענין אבל חימוץ

אין  אורז דרובה כיון מ"מ חטין, כולן וחשיב טעם בתר דאזלינן נהי ליה קשה דהוה משום
עיסת  דוקא בעינן מצה לענין רק וא"כ, ע"כ. וכו', מצה משום בה יוצא והאיך חימוץ לידי בא

טעם  שיש כל חייבים מינים שאר תערובת אפי' חלה לענין אבל גרירה, דאיכא וחיטים אורז
השלחן הערוך וכ"כ 1חימוץ, לידי לבא יכולה שהעיסה כדי גרירה בעינן דלא סי'דגן, (יו"ד

סכ"ה) סקי"ז)והש"ךשכ"ד שכ"ד סי' נצרכה (יו"ד לא דגרירה דטעמא נפרש האיך דתמיהני אלא .

בין  קאי בגרירה דמתני' טעמא דתלה חלה בריש הירושלמי בפשטות הרי מצה, לענין אלא
הקוב"ש מדברי נראה וכן מצה. מצות לענין בין חלה חיוב קע"ו)לענין סי' הנזכרים (פסחים

הנ"ל  הרא"ש לשון דצ"ע אלא להחמיץ. שיכולה עיסה בעינן חלה לענין גם דלהרא"ש לקמן
כתב  ולא מצה, משום בה יוצא האיך חימוץ לידי בא דאין כיון להירושלמי ליה קשה דהוה

חלה  לענין דגם הרא"ש בדעת נקטינן בסמוך ובדברינו בחלה. חייב אמאי ליה קשה דהוה נמי
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להיות  נהפך ההיתר אין דאורייתא טכע"ק
הנשה גיד לפ' בחידושיו כמבואר (צח:)איסור

דמודה  ועוד עוברין, אלו פרק ריש ובמלחמות
בתראי  אמוראי דכולהו רש"י לשיטת הרמב"ן
רבא  שדייק ומה דאורייתא. טכע"ק להו לית
ברוב  טעם דנותן ממתני' זבחים בגמ'
אלא  דטכע"ק, דס"ל משום לאו דאורייתא,
יוחנן  דר' וכמימרא וממשו, טעמו מדין הוא

ע"ז וזהו (סז.)בגמ' עליו לוקה וממשו טעמו
טכע"ק, מדין אחרת סברא והיא בכא"פ, כזית
וניכר  בהיתר האיסור גוף שנתערב זמן דכל

ברוב. בטל אינו טעמו, הרגשת ע"י

הגרירה לכן דע"י לפרש הרמב"ן הוצרך
אורז, שרובה אע"פ לחם העיסה נעשה
בטעמו  מינו בשאינו דמין לאו דאי רבא ודייק

ש  לא ס"ד דאורייתא, דאי גרירה, לומר ייך
גורר  האיך בעצמו שנתבטל דבר בטיל, טעמא

האחרים. את

הרמב"ן,והנהב] לדעת "גרירה" בביאור
בקובץ  הי"ד ז"ל אלחנן הג"ר כתב

קע"ו)שיעורים אות בהא (פסחים להסתפק שיש
דאין  משום מצה לענין ודוחן אורז דממעטינן

חימוץ לידי מד.)באין תלוי (פסחים הדין אם ,

ודוחן  אורז משכחת ואילו חימוץ, לידי בבא
בעינן  ולא למצה, כשרין היו חימוץ לידי באין
בדגן  משכחת אי להיפוך, וכן דגן, מיני חמשת
מקרא  או"ד למצה. פסול חימוץ לידי בא שאינו
פסול, ודוחן דאורז ילפינן חימוץ לידי דבא
דגן  מיני מחמשת דאינו משום הוא והפסול
מדברי  והוכיח חימוץ. לידי בא דאינו משום ולא
דגן  מיני חמשת בעינן דלא הנ"ל הרמב"ן
ומ"מ  אורז, עיקרה זו עיסה דהא דוקא,
גרירה. ע"י חימוץ לידי דבאה  כיון בה יוצאין

דאי אבל הרמב"ן, על הקשה הקוב"ש
נחשב  גרירה דע"י לומר ז"ל כוונתו
ע"י  ונתחמץ הואיל ללחם הכשר למין האורז
דאורייתא  לאו טכע"ק אם אפי' א"כ החיטין,
מ"מ  הא בכך, מה באורז, מתבטלין והחיטין

חימוץ. לידי בא האורז

הרמב"ן ועוד דהנה זו, סברא על להקשות יש
חלה התם (לא:)בהל' נמי דאשכחן כתב

דא"י ה"ה)בתלמוד פ"ג אהדין (חלה דגרסינן
כרשב"ג  מתניתא אינה נב מתני', לעולם דאמר

ר' כשיעור, דגן בה שיהא עד בחלה חייבת
ופירש  כרשב"ג. הלכה אמר ר"ל בשם יעקב
כרשב"ג  דמתני' בגמ' דדייקו הרמב"ן

הערוה"ש  שלדעת פשוט, דבר זה שאין לך תדע אבל חימוץ, לידי לבא שיכולה עיסה בעינן

בלבד. מצה מצות לקיים כדי אלא גרירה בעינן לא והש"ך
הרשב"אנב. אבל הרמב"ן, גירסת י"ח)כ"ה סי' ש"א חלה מ"ז)והר"ש(פסקי פ"ג גרסו (חלה

אלגזי במהרי"ט ועיין כרשב"ג", דלא י"ג)"מתני' דהלכה (אות כלל הזכיר לא והרא"ש .

ר"ת  לשיטת אבל בכא"פ כזית שיעור צריך הכהן חיים ר' לשיטת דרק משמע אלא כרשב"ג,
צריך  אין דידן ולמתני' כרשב"ג", דלא "מתני' גרס הרא"ש ולכאורה סגי. לחוד בטעמא

פסק  דר"ל ואע"ג לדגן. האורז נהפך טכע"ק ע"י כי סגי, לחוד בטעמא אלא דגן שיעור
טכע"ק, ליה דלית משום היינו דגן שיעור דבעינן דרשב"ג דטעמא י"ל כרשב"ג, בירושלמי

לחוד. בטעמא דסגי כמתני' הרא"ש פסק ולכן זבחים, בגמ' וכמבואר טכע"ק קיי"ל אנן אבל
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שאור  "הנוטל דמתני', בסיפא מדקתני
חטין  של שאור קתני ולא חיטין", מעיסת
דבעינן  היא רשב"ג דמתני' ש"מ אורז, בעיסת
אלא  האורז את גוררין חיטין ואין כשיעור, דגן

החיוב. כשיעור עצמן בחיטין כשיש

אלגזיועיין י"ג)במהרי"ט הוכחת (אות שביאר
דמתני' מסיפא כרשב"ג דמתני' הגמ'

מ"י) ונותן (פ"ג חיטים מעיסת שאור הנוטל ,
חייבת  דגן טעם בה יש אם אורז עיסת לתוך
"הנוטל  ומדקתני פטורה. לאו ואם בחלה
שאור  דלקח משמע חיטים", מעיסת שאור
נתחייבה  וכבר שיעור בה שיש חיטים מעיסת
חיטים  של שאור הנותן קתני ולא בחלה,
לבדו  דהשאור משמע דבהכי האורז, בעיסת
אורז, בעיסת ונתנו חיטים מקמח עשאו
השאור  נתחייב לא הכי מקמי זה דלפי דנמצא
דגן  בעינן דאמר כרשב"ג דמתני' ש"מ בחלה.
אלא  האורז את גוררים החיטים ואין כשיעור,
בחלה, החייב כשיעור עצמם בחטים כשיש
שיעור, בחטים היה לא אפי' ה"ה דלרשב"ג
נתחייבה  שכבר חיטים עיסת קצת שנתן כל
שכבר  המעט אותו אורז, עיסת בתוך מקודם
לחם  הכל לעשות האורז את גורר מחוייב
דייק  ומשו"ה דגן. טעם שיש כל להתחייב,
מעיסת  שאור דהנוטל לומר בסיפא מתני'
ורישא  היא, דכרשב"ג משום  וכו' חיטים
החיטים  מן עיסה העושה סתם דקתני דמתני'
בחלה, חייבת דגן טעם בה יש אם האורז ומן
כשיעור  עצמם בחיטים דיש דמיירי צ"ל ע"כ

עכת"ד. עצמם, מצד החייב

דמתני'ומבואר שאע"ג הרמב"ן מדברי
דגן  טעם דבעינן כרשב"ג אתא

לטעמא  נמי בעינן אכתי מ"מ דגן, ושיעור
דמתני' ש"מ וז"ל, הרמב"ן וכמש"כ דגרירה,
ואין  כשיעור, דגן בעינן דאמר היא רשב"ג
בחטים  כשיש אלא האורז את גוררין חטין

ע"כ. החייב, כשיעור עצמו

הרמב"ן,ובאמת לשיטת כן לומר מוכרחין
כרשב"ג", "מתני' גרס ז"ל שהוא
דמתני' דטעמא איתא חלה ירושלמי ובריש
שיעור  דבעינן לרשב"ג גם וא"כ גרירה, משום

דגרירה. לטעמא נמי בעינן דגן,

נכונה והנה הי"ד ז"ל אלחנן הג"ר סברת אם
כמין  לאורז לשווייה גרירה דמועילה
לידי  אותו מביאין והחיטין הואיל ללחם הכשר
בחלה  החייב חיטין שיעור דבעינן הא חימוץ,
בלאו  גם שהרי תימה , דבר הוא רשב "ג לדעת
להיות  נהפך האורז חיטין רבעים חמשת שיעור
ושפיר  החימוץ, יצירת ע"י בחלה החייב מין

האורז. בצירוף בחלה החייב שיעור איכא

שיעור וגם בעיסה יש אם דרק לומר דחוק
את  גוררין החיטין אז בחלה החייב חיטין
הדעת  על יעלה דכי אותו, ומחמיצין האורז
השלמת  כדי אורז עם רבעים מה' שבפחות
שיעור  יש ואילו מחמיץ, אינו האורז השיעור
אורז  של ביצים מאות כמה אפי' עם רבעים ה'

מחמיץ. אכן הוא

שכבר ועוד מעיסה הבא שאור למה צ"ב
אחריו  האורז את גורר בחלה נתחייבה
בו  שאין אע"פ שבמיעוט, מיעוט הוא ואפי'

עצמה. בפני חלה שיעור

בירושלמי ועוד דמוקי כיון דהנה קשה,
דגן, שיעור דבעינן כרשב"ג  מתני'
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מצה, לענין ובין חלה לענין בין מיירי ומתני'
שיעור  צריך בפסח חובה ידי לצאת דגם מוכח

חלה בתוספתא להדיא מבואר וכן (פ"ב דגן.

האורז,ה"א) ומן החיטים מן עיסה העושה ,
בדגן  שיהא עד בחלה חייבת אינה אומר רשב"ג
שיהא  עד בפסח י"ח יוצא אדם ואין כשיעור,

כשיעור. בה

כזית ולכאורה היינו פסח אצל דגן שיעור
הראב"ד פסק וכן (פ"ו בכא"פ,

ה"ה) חו"מ אם הל' כי מצה חובת ידי יוצא דאינו
דמסתברא  ומילתא בכא"פ. כזית בו שיהא עד
ולכן  מצה, למצות חלה שיעור ענין דמה הוא,
כמו  אינו זה של דגן דשיעור הראב"ד סבר
ה' בעינן חלה חיוב דלענין זה, של דגן שיעור
בעינן  מצה מצות ולענין חיטין, קמח רבעים

בכא"פ. כזית

כזית אבל בעינן דלא מוכח הרמב"ן מדברי
אלא  וז"ל, ממש"כ לרשב"ג אף בכא"פ
ואיחזי  בטיל דלא וכיון בטיל, לא טעמא ודאי
בכדי  כזית דאיכא כגון בדנפשיה, לאצטרופי
שבתורה, עונשין לכל מצטרף פרס, אכילת
לעשותו  האורז את גורר נמי ומצה חלה לגבי
צריך  אין מצה דלענין ומבואר עכ"ל. לחם,

בשמו משנה המגיד וכ"כ בכא"פ, (שם כזית

חו"מ) הרמב"ן הל' דפסק דכיון וקשה, .
לענין  גם הרי דגן, שיעור דבעינן כרשב"ג
בכא"פ, כזית אינו השיעור ואם כן, הדין מצה
ידי  לצאת כדי רשב "ג מצריך דגן שיעור איזה

מצה. חובת

אלגזיועיין וכתב (שם)במהרי"ט ע"ז שעמד
צריך  מצה לענין גם הרמב"ן דלסברת
בחלה, החייב רבעים ה' כשיעור מדגן שיהא

תמוה  הוא אבל טעמו, לבאר שהאריך ועיי"ש
למצה. חלה שיעור ענין דמה מאד,

בעינן ובפשוטו הרמב"ן שלדעת נלע"ד
כזית  לא אבל למצה, כזית שיעור
דאם  לכאורה, קשה ג"כ זה אבל בכא"פ.
מחמיצין  שהחיטין והיינו בגרירה, תלוי הכל
הכשר  למין האורז נעשה ועי"ז האורז את
ישתנה  למה בקוב"ש, וכמש "כ ללחם,
כזית  רק בעינן דלזה לחלה ממצה השיעור

קמח. רבעים ה' ולזה

להביא וגםג] נראה קושיות הנך כל בלאו
דלא  הרמב"ן מדברי מוכרחת ראיה
ב' כתב הרמב"ן דהנה הקוב"ש, כהבנת
לרבנן  להו דקים חדא גרירה, בגדר סברות
כתב  מתחילה אבל האורז, את מחמיצין דחיטין
ודרכן  שנו, עיסה דדרך אחרת סברא הרמב"ן
ולסברא  החיטין. עם אורז לערב אדם בני של
האורז  נתחמץ לא אם דגם מבואר ראשונה
אלא  לחלה, האורז נתכשר גרירה ע"י מ"מ
חיטים  לערב אדם בני של שדרכן בכך מה דצ"ב
את  לגרור זו סברא מועילה ולמה אורז, עם

החיטין. עם האורז

ש"גרירה"ונראה הרמב"ן מדברי מבואר
דנטפל  דהיינו טפלות, של ענין היא
וכלשון  כלחם, נחשב ועי"ז החיטים אצל האורז
האורז  את "גורר בתוה"ד, שכתב הרמב"ן
לחם  שם דעיקר הוא והביאור לחם". ליעשות
דגן, ממין כולה עיסה בעשיית דוקא תלוי אינו
לחם, קרויה דגן הוא שעיקרה עיסה כל אלא
לחיטים  נטפל שהאורז הוא הגרירה וענין
החיטין  מיעוט באמת הוא עיסה בהך והעיקר
התערובת  כל נחשבת ולכן האורז, רוב ולא
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בני  של שדרכן כיון ולפיכך, ממש. כלחם כולה
היא  כך עיסתם, בתוך ואורז חיטין לערב אדם
בתוך  חיטין שיש זמן שכל לחם, של דרכו
העיסה, כעיקר חשיבי החיטין התערובת,

כלחם. נחשב והכל אחריהן, נגרר והאורז

אחרי וכמו נגרר שהאורז הרמב"ן מש"כ כן
אותו, מחמיצין שחיטין מפני החיטין
האורז  את מכשיר עצמו בפני החימוץ אין

לחם, דגן,להיות מיקרי המינים חמשת שדוקא
עושין  שהחיטין מה דע"י הוא, הענין אלא
ונטפל  החיטין אחר נגרר האורז באורז, חימוץ
החיטין, הוא עיסה בהך שהעיקר ונמצא להן,

כלחם. כולה התערובת כל נחשבת ועי"ז

של ונמצא ענין באמת היא ש"גרירה"
הרמב"ן  שכתב הסברות וב' טפלות,
שייחשב  סיבות ב' הם הגרירה גדר לפרש
שדרכן  משום חדא החיטין, אצל כטפל האורז
עיסתם, בתוך ואורז חיטין לערב אדם בני של

באורז. חימוץ עושין שהחיטין ועוד

בגרירה,אמנם תנאי נאמר רשב"ג לדעת
החיטין  אצל האורז נטפל שלא
בעיסה  יש אא"כ כלחם, התערובת כל להיחשב
וה' למצה דגן כזית והיינו ממש, דגן שיעור

לחלה. קמח רבעים

בדגן והביאור יש אם דרק לענ"ד, נראה
היה  שאם חשיבות עצמו בפני
שיכול  או בחלה חייב היה אורז בלא לבד עומד
את  לגרור יכול אז מצה, חובת ידי בו לצאת
שהוא  אף העיסה כעיקר ולהיחשב האורז
ורק  לאורז. נטפל היה בלא"ה אבל מועט,
כבר  שנתחייבה חיטין מעיסת הבא שאור

אצלו  האורז את לגרור יכול האורז עם ונילוש
חשיבות  להשאור יש שכבר דגן, שיעור בלאו גם

בחלה. שנתחייבה מעיסה שבא מה ע"י

דדייק ומעתה דדיוקא הרמב"ן מש"כ מובן
דמין  מתני' מהאי זבחים בגמ' רבא
לא  וטעמא דאורייתא בטעמא מינו בשאינו
דבר  בטיל, טעמא ס"ד דאי הוא, קושטא בטיל
אחרים. את גורר האיך בעצמו שנתבטל
ס"ד  דאי מבוארת, ז"ל כוונתו ולפי"ד
חשיבותן, כל החיטין אבדו א"כ בטיל דטעמא
בכך, מה באורז, חימוץ עושין עדיין אם ואף
ואבד  טעמו שנתבטל לדבר אפשר אי הרי
כעיקר. ולהיחשב האחרים את לגרור חשיבותו
לו  יש ועדיין בטיל לא דטעמא השתא אבל
האורז  את החיטין יגררו האיך מובן חשיבות,
כל  לעשות הנ"ל הסברות מב' אחת ע"י

ממש. ללחם התערובת

גרירה ובזה לדין בעינן למה להבין יש ג"כ
כיון  מצה לענין דבשלמא לרשב"ג,
בכל  כזית רק אלא בכא"פ כזית דליכא
להיחשב  כדי גרירה לדין בעינן התערובת
אבל  בכא"פ, כזית איכא ואזי כלחם הכל
רבעים  ה' שיעור דאיכא כיון חלה חיוב לענין
גרירה, לדין כלל בעינן למה חיטין, של קמח
שיעור  ע"י בחלה העיסה מתחייבת לא ולמה

שבה. חיטים

לא ונראה אורז, עיסה של רובה דאם פשוט,
האורז  נטפל הגרירה דע"י אמרינן
לא  חיטין של טעמו אם שאף החיטין, אצל
והוא  האורז, הוא העיסה עיקר מ"מ נתבטל,
והיא  כלחם, ולא אורז כעיסת שמה את קובע
דנטפל  דגרירה, דינא בהדי רק מחלה. פטורה
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לעיסת  העיסה כל נחשבת אז לחיטין, האורז
בחלה. וחייבת לחם,

הירושלמי ועיין ע"פ למסקנה שכתב ברמב"ן
אמרינן  ואורז חיטין בתערובת דרק
בהו  שייך לא אחרים במינים אבל גרירה,
לעשות  אדם בני דרך זה שאין משום או גרירה,
שאינם  משום או מינים, שאר בתערובת עיסה
דגן. ורובא דגן טעמא ובעינן חימוץ, יוצרים

משום והנה דטעמא פשיטא הרמב"ן לשיטת
אחר, מין אלא דגן רובא דליכא דהיכא
לחם. בשם וחסר לדגן, נטפל אינו אחר המין
טעם  דאיכא היכא דכל הרא"ש לשיטת אבל
טכע"ק  אמרינן המיעוט מן הוא אפי' דגן
למימר  דליכא כיון רק לדגן, אחר המין ונהפך
לידי  באה העיסה אין מינים, בשאר גרירה
דתרוייהו  לחם, בשם חסר עדיין וא"כ חימוץ.
שיכולה  וגם דגן ממין העיסה שתהיה בעינן,
אף  דגן, רוב דאיכא היכא אבל חימוץ. לידי לבא
וחשיב  ככולו, רובו הרי גרירה, למימר דליכא

חימוץ. לידי לבא כיכולה העיסה כל

הרמב"ן הנהד] דברי לברורי לן פש אכתי
מהא  ראיה מייתי ודקא וז"ל, בסו"ד
בטעמא  דמבשא"מ הזבחים כל בפרק מתניתין
ועל  הוא, קושטא בטל, לא מדאורייתא וטעמא
דחטים  דאע"ג אתמר, נמי אורחא הדין
שנתבטל  דבר בטל טעמא אי האורז, את גוררין
ודאי  אלא אחרים, את גורר האיך מעצמו
ואיחזי  בטיל דלא וכיון בטיל, לא טעמא
כזית  דאיכא כגון בדנפשיה לאיצטרופי
לגבי  שבתורה, עונשין לכל מצטרף בכאכ"פ
לחם  ליעשות האורז את גורר נמי ומצה חלה

עכ"ל. דפרישן, כטעמא

לטעמא והנה בעינן למה לבאר כתב הרמב"ן
בגרירה  סגי ולא דאורייתא ברוב דנו"ט

איחזי לחודיה, זה הרי בטיל, לא דטעמא דכיון
כזית  דאיכא היכא וכגון בדנפשיה לאיצטרופי
לפיכך  שבתורה, עונשין לכל מצטרף בכא"פ
האורז  את לגרור יכול נמי ומצה חלה גבי

לחם. ליעשות

בכא"פ ואינו כזית הצטרפות ענין מה מובן
הרמב"ן  הוצרך למה וגם לגרירה,
להצטרף  שיכול משום שרק ולבאר להוסיף
לחם, ליעשות האורז את לגרור נמי יכול לעצמו
בתחילת  הרמב"ן שכתב במה סגי לא ולמה
נו"ט  משום החיטין יתבטלו שלא דבעינן דבריו
שנתבטל  דבר בטל טעמא דאי בטל, לא ברוב
דאינו  והשתא האחרים, את גורר האיך בעצמו

האורז. את לגרור יכול שפיר בטל

יוחנן ומו"ר ר' דהנה בהקדם, ביאר שליט"א
סז.) לוקין (ע"ז וממשו דטעמו אמר

ממשו  ולא טעמו אבל בכא"פ, כזית וזהו עליו,
רש"י ולדעת עליו. לוקין ד"ה אין צח: (חולין

כעיקר) לטעם והרמב"ןלטעם אלא ד"ה (שם

דאורייתא,כעיקר) לאו דטכע"ק ס"ל יוחנן ר' ,
שממשות  היכא דהיינו וממשו, טעמו אבל
ולוקין  התורה מן אסור נימוח, אינו האיסור

בכא"פ. כזית על

על [עיין מקשה דר"ת שכתב שם ברמב"ן
דאורייתא  לאו דטכע"ק רש"י שיטת
אלמא  הנ"ל זבחים בגמ' רבא דאמר מהא
וז"ל, הרמב"ן ודחה דאורייתא, ברוב נו"ט
הוא  וממשו טעמו דהתם קושיא, זו ואין
טעם  ונותנים שם מעורבין החיטים שעיקר
עם  שנתבשלו עדשים כגון והיינו ברוב,
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ולא  טעמו אבל מהן, אחד ורבה הגריסין
מעורב  ולא בעין לא ממש שם שאין הוא ממשו

עכ"ל.] וכו', לגמרי שנתבטל אלא

פסחיםונקדים דבגמ' בסוגיא (מד.)עוד,
דכזית  ראיה מייתי אביי דמשרת,
וב' מדוכות דב' מהא דאורייתא לאו בכא"פ
לתוך  תרומה אומר שאני דתלינן קופות
עיי"ש, נפלו חולין לתוך וחולין נפלה תרומה
שאני  אמרינן האיך דאורייתא בכא"פ כזית ואי
דכזית  אביי לסברת דאפי' וקשיא, אומר.
שיעור  חצי מדין תאסר דאורייתא, לאו בכא"פ

התורה. מן אסור

מ"ג)בר"שועיין פ"ב יום כן,(טבול שהקשה
מותר  שיעור חצי דשמא וכתב

חולין דבגמ' ודחה מבואר (צח.)בתערובת,
מה"ת  אסור לדיקולא דנפל תרבא זית דחצי
כר"ל  ס"ל דאביי נדחק ולכן שיעור, חצי משום
הרא"ש  ותוס' התורה. מן מותר שיעור דחצי

פרס) אכית בכדי כזית ואי ד"ה מד. ג'(פסחים כתב
כמש"כ  כר"ל דאתיא חדא לזה, תירוצים
או  מותר, תערובת ע"י שיעור דחצי או הר"ש,
אפשר  לוקה דאינו כיון אבל אסור, שיעור דחצי
נפלה. תרומה לתוך תרומה אומר שאני לתלות

בזה,אבל אחרת עצה לו היתה הרמב"ן
שנידון  מפרש לחולין בחידושים דהנה
וממשו, טעמו לענין הוא בפסחים הסוגיא
נתערבה  אם קופות וב' מדוכות דבב' והיינו
טעמו  מדין בטלה לא החולין עם התרומה
לר"ל  דוקא אם שם נסתפק והרמב"ן וממשו.
כמבואר  מדאורייתא ברובא בטל במינו ממשו
היכא  כל יוחנן לר' אבל הנ"ל, זבחים בגמ'
בטל, אינו במינו אפי' בכא"פ כזית דאיכא

קופות  מב' עלה מקשינן דמשרת דבסוגיא
דלרווחא  דאפשר וכתב במינו, מין דהיינו
דמבשא"מ  כר"ל מסקנה אבל מתרץ דמילתא
הא  בממשו, ותרוייהו ברובא, מב"מ בטעמא,

ברובא. ממשו ולא טעמו

וכיון ובהל' וז"ל, הרמב"ן כתב הנ"ל חלה
כזית  קיי"ל דהא למידק איכא דהכי
כל  דהא דאורייתא, וממשו בטעמו בכאכ"פ
לאו  דכו"ע בכאכ"פ כזית דליכא היכא
יוצא  היאך בטיל לא דטעמא נמי ונהי דאורייתא,
עכ"ל. הוא, אורז עיקרא הא בפסח יד"ח בה

כזית ומבואר דליכא היכא דכל ברמב"ן
אסור  אינו וממשו טעמו בכא"פ
הרמב"ן  בחידושי מפורש וכן מדאורייתא.

כזית (פב:)ליבמות שם שאין דכל שכתב
אמרינן  הוא דרבנן מיהא דהשתא כיון בכא"פ
מדין  אסור אינו למה צ"ב ודבריו אומר. שאני

שיעור. חצי

להרמב"ן ותירץ דס"ל שליט"א מו"ר
אסור דט  אינו וממשו עמו

היכא  כל אבל בכא"פ, בכזית אלא מדאורייתא
של  כחפצא חשיב לא בכא"פ כזית דליכא
כזית, לשיעור להצטרף יכול ואינו הואיל איסור
כטעמו  ברוב בטל אלא כממשו נדון אינו ולכן

ממשו. ולא

אינו ונמצא וממשו טעמו הרמב"ן שלדעת
ממשות  יתבטל שלא בפנ"ע סיבה
הטעם  דהכרת אמרינן ולא בתערובת, האיסור
אינו  ורק האיסור ממשות ביטול את מונע
אלא  בכא"פ, כזית שאכל עד עליו לוקה
בכא"פ  כזית דאיכא היכא שרק סבר הרמב"ן
בחפצא  חסר דבלא"ה וממשו, טעמו מיקרי אז
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ממשו. ולא טעמו כדין ברוב ובטל איסור של
עליו  לוקין וממשו טעמו יוחנן ר' דקאמר וזהו
בכא"פ  בכזית שרק דהיינו בכא"פ, כזית וזהו

וממשו. טעמו חשיב

לאו ובזה בכא"פ דכזית אביי הוכחת מובן
וב' מדוכות דב' מהא מדאורייתא
צירוף  חשיב לא בכא"פ כזית דאי קופות,
והוה  וממשו, טעמו משכחת לא מדאורייתא,
אומר  שאני תלינן ושפיר ברובא, ליבטל ליה

נפלה. תרומה לתוך תרומה

הרמב"ן ולפי"ז דברי שליט"א מו"ר ביאר
לא  דטעמא דכיון שכתב חלה בהל'
וכגון  בדנפשיה לאיצטרופי איחזי זה הרי בטיל,
עונשין  לכל מצטרף בכא"פ כזית דאיכא היכא
לגרור  יכול נמי ומצה חלה גבי לפיכך שבתורה,
הרמב"ן  לשיטת דהנה לחם. ליעשות האורז את
דהו"ל  משום האורז ברוב נתבטלו לא דחיטין
כזית  דאיכא היכא רק והיינו וממשו, טעמו
החיטין  מן עיסה בעושה יקשה וא"כ בכא"פ,
טעם  רק בכא"פ כזית ליכא הרי אורז ומן
האיך  צ"ב ואכתי ממשו, שם אין וא"כ החיטין,

ברוב. החיטין נתבטלו לא

כזית ולזה דאיכא היכא דכל הרמב"ן, כתב
וממשו, טעמו מדין לוקה בכא"פ
עם  ממשות של חתיכה כל ומצטרפת הואיל
ולא  תתבטל חתיכה דכל אמרינן ולא עצמה,
חשובה  היא טעם שנותנת כיון אלא תצטרף,
ועי"ז  בכא"פ, בכזית חבירתה עם להצטרף
וכמו"כ  בטלה. ואינה וממשו כטעמו נדונית

מן  עיסה דבעושה נמי נהי דידן, בנידון נאמר
רק  בכא"פ חיטין כזית ליכא האורז ומן החיטין
טעם  נותנין שהחיטין כיון מ"מ בלבד, טעמו
האורז  עם להצטרף חשובין הן הרי בעיסה,
חיטין  של ממשות דאיכא ונמצא גרירה, ע"י
בהל' הרמב"ן דברי כל ועתה בטילין. ואינן

בס"ד. היטב ומובנים מבוארים חלה

הרא"ש והמסתעףה] בין פלוגתא מזה
עיסה  בעינן אי והרמב"ן
שם  הרא"ש שלדעת חימוץ, לידי לבא שיכולה
המינים  מה' העשויה בעיסה גם תלוי "לחם"
וכמבואר  חימוץ, לידי לבא שיכולה בעיסה וגם
האורז  שיהפך כדי טכע"ק דבעינן ז"ל בדבריו
לבא  יכולה העיסה שתהא כדי וגרירה לדגן,

חימוץ. ראיה נג לידי לנו אין הרמב"ן לדעת אבל
חימוץ, לידי לבא שיכולה עיסה דוקא דבעינן
ומה  טפילות, של ענין היא גרירה ז"ל שלדעתו
רק  הוא האורז את להחמיץ להחיטין שצריך
אבל  להם. נטפל יהא שהאורז כדי תמצא היכי
חימוץ  לידי לבא שיכולה עיסה צריך אין בעיקר

בחלה. להתחייב כדי

אחר אמנם במקום הרמב"ן מדברי שמעינן
לבא  שיכולה בעינן אכן מצה דלענין

במלחמות דעיין חימוץ, בדפי לידי י: (פסחים

אינו הרי"ף) פירות במי הנילושה שעיסה שכתב
לבוא  ראויה דאינה משום מצה יד"ח בה יוצא
מלבד  מחמיצים, אינם פירות שמי חימוץ, לידי
עשויה  שהעיסה ואף עשירה. מצה שהיא מה
העיסה  שבפועל כיון להחמיץ, הראוי ממין

להחמיץ,נג. ראוי בעינן מצה לענין דרק לומר הרא"ש כוונת אי מש"כ לעיל בהערה ועיין

חלה. ריש הירושלמי וכפשטות חלה לענין גם או
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היא  הרי להחמיץ, יכולה אינה שהיא כמות
מצה. למצות פסולה

דתנןויקשה מהא מ"ב)עליו פ"ב דעיסה (חלה
בחלה. חייבת פירות במי שנילושה

זרוע באור גורסים (תשס"ה)ועיין שיש שהביא
גופא  טעמא ומהאי החלה", מן "פטורה שם
דאין  דחה האו"ז אבל חימוץ, לידי בא דאינו
ובאמת  חימוץ. לידי הבא מין אלא צריך

בחלה". "חייבת גרס חלה בהל' הרמב"ן

שמצה ועל דמה הרמב"ן לדעת צ"ל כרחך
משום  פסולה פירות במי שנילושה
מיוחד  דין הוא חימוץ, לידי לבא יכולה שאינה
שאינו  דכל חמץ, לאיסור שהוקשה מצה במצות
למצה, פסולה בפועל חימוץ לידי לבא יכולה

לג  ענין זה אין אינו אבל לחם דשם לחם, דרי
רק  אלא חימוץ לידי לבא שיכולה במה תלוי
זה  ולענין דגן, מיני מה' העשויה בעיסה

למצה. חלה מקשינן גרידא

מה ואין דמלבד להרמב"ן מנ"ל לתמוה
מצה  במצות נתחדש לחם שם דבעינן
דהרי  חימוץ, לידי לבא שיכולה תנאי עוד
בלא  ואם וז"ל, וכתב בזה הרגיש כבר הרמב"ן
לידי  בא שאינו שכל משום ליה תיפוק מים
מינין  לשאר וא"ת במצה, בו יוצאין אין חימוץ

בדר"ל לעיל כדאיתמר ליתא הא ,(לה.)נצרכה
כגון  בפסח י"ח בהן יוצא אדם שאין דברים
ואע"פ  כרת חימוצו על חייבין אין עשירה מצה
הך  דאדחי ואע"ג ומצה, חמץ במינו שיש
חימוצו  על שחייבין שיש לומר במסקנא סברא
מצה, קרוי שאינו משום בה יוצאין ואין כרת
שהיו  חימוץ לידי בא שאינו דבר לך אין אבל

עכ"ל. אתקוש, דהא מצה משום בו יוצאין

דבלא והמתבאר, מנ"ל להרמב"ן דהוקשה
חימוץ, לידי בא אינו מיקרי מים
חימוץ  לידי בא אינו של הקפידא כל דילמא
ולאפוקי  למצה הכשר הקמח לגבי רק נאמר
זה  ועל דגן. מיני מה' שאינם מינים משאר
דמצה  דהיקשא הגמ' של בהס"ד דמוכח תירץ
דמעיקרא  הקמח, מין לגבי רק נאמר לא  לחמץ
ודבש  ושמן ביין הנילושה שעיסה להגמ' ס"ל
חמץ  דאיתקש משום כרת חימוצה על חייבין אין
בפסח  י"ח בהן יוצא אדם שאין ודברים למצה,
כרת, חימוצו על חייבין אין עשירה מצה כגון
מין  הוא וכו' ביין הנילושה דעיסה ואע"ג
שהיא  כמו והעיסה הואיל מצה, למצות הכשר
חימוצה  על חייב דאין סד"א כשירה, אינה
הגמ', במסקנת נדחית סברא דהך ואף כרת.
שדברים  לומר למצה חמץ איתקש דלא רק היינו
על  חייבין אין בפסח  י"ח בהן יוצא אדם שאין
לחמץ  מצה איתקש אכתי אבל כרת, חימוצו
בהן  יוצא אדם חימוץ לידי הבאים שדברים לומר
חימוץ. לידי באין שאין אלו יצאו במצה, י"ח

עוד אלא דאיכא מנ"ל גיסא לאידך צ"ע א"כ
המינים  ה' דוקא דבעינן לחם בגדר דין
דבעינן  העיסה כללות על מלמד דהקישא כיון

בפועל. חימוץ לידי לבא שיכולה

דלחם ונראה שוה גזירה דאיכא דהשתא בזה,
דין  דאיכא מילתא גילוי זה הרי לחם,
הך  דהנה דגן, מיני ה' דבעינן לחם בשם נוסף
מצה, בדיני שיש מה חלה בדיני מחדש גז"ש
לומר  מסתבר דלא להרמב"ן דס"ל נראה אולם
לידי  לבא העיסה שיכולה צריכה בחלה דגם
לחמץ, שהוקשה במצה מיוחד דין דזה חימוץ,
לידי  באה שלא הוא לחמץ מצה בין החילוק דכל
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וע"כ  חלה. לדיני ענין זה ואין בפועל, חימוץ
שמצה  דכמו נוסף, דין דאיכא לן מגלה הגז"ש
לידי  באים שהם דגן מיני בה' דוקא כשירה
עיסה  אלא בחלה מתחייבת לא ה"נ חימוץ,
לחם. שם מתנאי והוא דגן, מיני מה' העשויה

שנילושה אבל שעיסה כתב בפסחים הרא"ש
מצה  יד"ח בה יוצא אינו פירות במי
דאינה  משום הזכיר ולא עשירה מצה משום
חיטין  עיסת דלענין ואע"ג להחמיץ, יכולה
חימוץ  לידי לבא שיכולה עיסה דבעינן כתב ואורז
דס"ל  משום וע"כ דגרירה. לטעמא בעינן דלכן
יכולה  פירות במי שנילושה שעיסה להרא"ש
שהיא  וכיון מים, יוסיף אם חימוץ לידי לבא
יד"ח  יצא שפיר להחמיץ הראוי מקמח עשויה
עיסה  אבל עשירה. דמצה טעמא לאו אי בפסח
לחיטין  נהפך טכע"ק דע"י אף אורז, שעיקרה
דגן, ממין העשויה עיסה כאן יש כאילו וחשיב
ממין  עשוי דאינו כיון לחם בשם חסר מ"מ
דגרירה. לטעמא בעינן וע"כ להחמיץ, הראוי

המין ומבואר לענין דרק להרא"ש דס"ל
ופליג  חימוץ, לידי לבא שיכול בעינן
לן  איכפת דלא דס"ל חדא בתרתי, הרמב"ן על
להחמיץ  יכולה אינה שהיא כמו העיסה אם
שמין  רק וכדומה, פירות במי בנילושה וכגון
מים, יוסיף אם להחמיץ יכול שבה הקמח
שיכולה  עיסה דבעינן הרמב"ן לדעת משא"כ
להרא"ש  דס"ל ועוד, בפועל. חימוץ לידי לבא
לידי  לבא שיכולה עיסה בעינן לחם שם שמתנאי
נתחדש  לא הרמב"ן לדעת משא"כ חימוץ,
לבד. מצה במצות רק אלא לחם בשם זה תנאי

חסדא (כג.)מנחותבגמ'ו] דרב פלוגתא ,
או  אזלינן בטל בתר אי חנינא ורבי

בגמ' מקשינן אזלינן. מבטל ת"ש (כג:)בתר ,
תבלין  מיני ובכל בשומשמין בקצח תיבלה

שנקרא  אלא היא מצה מתובלת.כשרה, מצה ת
בשלמא  ממצה, טפי תבלין לה דאפיש קס"ד
דלכי  כמבטל, הוי בטיל אזלינן בטל בתר  למ"ד
מבטל  בתר למ"ד אלא כתבלין. לה הוי מעפשא
במאי  הכא מצה. הוו קא מי תבלין אזלינן,
היא  מצה דרובה תבלין, לה אפיש דלא עסקינן,
אלא  היא מצה דקתני נמי דיקא בטלה. ולא

ש"מ. מתובלת, מצה שנקראת

בעיסה והנה מיירי דברייתא קס"ד מריש
ואפ"ה  מצה, ומיעוטה תבלין שרובה
הו"ל  המצה דמיעוט משום י"ח בה יוצא
מקשינן  ולכן ר"י. לשיטת בטל שאינו כמב"מ
הוי  בטל אזלינן, בטל בתר למ"ד בשלמא בגמ',
ונעשה  מצה שם אבד מעפשא דלכי כמבוטל,
בטל. ואינו מב"מ ותבלין מצה והו"ל כתבלין,
דא"א  כיון אזלינן, מבטל בתר למ"ד אבל
מינו  בשאינו מין הו"ל מצה, להיעשות לתבלין

י"ח. בה יוצא איך וא"כ המצה, ונתבטלה

טעמא וקשה לי למה הגמ', של הס"ד על
ותלוי  ר"י, וכשיטת בטל אינו דמב"מ
אזלינן, מבטל או בטל בתר אי בפלוגתא
ברוב  טעם דנותן משום ליה תיפוק
הו"ל  ותבלין דמצה נימא ואפי' דאורייתא,
בתבלין  טעם נותנת שהמצה כיון מבשא"מ,
אפי' י"ח לצאת יכול ושפיר בטלה, אינה

אזלינן. מבטל בתר למ"ד

הרא"ש ועוד  וגם הרמב"ן גם דהנה קשה,
ומן  החיטין מן עיסה דבעושה מודו
משום  הרמב"ן לדעת "גרירה", בעינן האורז
את  למנוע אלא מועיל אינו ברוב טעם דנותן
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הכל  לעשות סגי לא אבל ברוב, החיטין ביטול
נטפל  גרירה ע"י ורק אורז, שעיקרה כיון לחם
ולדעת  לחם. עיסת הכל ונעשה לחיטין האורז
האורז  ונהפך דאורייתא דטכע"ק נהי הרא"ש,
סגי  לא ז"ל לדידיה גם אבל כחיטין, להיות
שיכולה  עיסה ג"כ דבעינן לחוד, טעם בנותן
חימוץ  עושין החיטין גרירה ע"י ורק להחמיץ,
גרירה  אמרינן דלא בירושלמי ומבואר באורז.

מינים. בשאר ולא בלבד וחיטין באורז אלא

טפי וא"כ תבלין דאפיש היכא כל הכא, יקשה
אזלינן  בטל בתר דלמ"ד נהי ממצה,
להרמב"ן  אבל בטל, ואינו במינו מין הו"ל
שייך  דלא לחם, שם כאן ואין תבלין עיקרה
מינים  דשאר דומיא והוי בכה"ג, גרירה
נהי  ולהרא"ש דגן. ורוב דגן טעמא דבעינן
לא  אבל למצה, התבלין נהפך טכע"ק ידי דעל

לחם. שם חסר ועדיין להחמיץ, ראוי הו"ל

חדא ונראהז] דקושיא הרא"ש לדעת לומר
כבר  דהנה חבירתה, את מתרצא
חדא  בתרתי, תלוי חלה דשם ז"ל בדעתו נתבאר
שיכולה  ועוד דגן, ממין עשויה העיסה שתהיה
מהני  ואורז חיטין ובעיסת חימוץ. לידי לבא
כדי  וגרירה לדגן, האורז את להפך טכע"ק
גרירה  ובלאו חימוץ, לידי לבא האורז שיוכל
האורז  חלק דחשיב דנהי לחם, מקרי לא עדיין
עיקרה  וא"כ ללחם, כשר אינו עדיין אבל כדגן
גם  לחם השם ובטל לחם, מיקרי לא העיסה של

הדגן. מחלק

דאף ונמצאנו הרא"ש, מדברי למדים
אצל  בטל אינו הדגן שמיעוט
דינא  וע"י באורז נו"ט הדגן שהרי האורז,
וממשו  כעיקרו להיות האורז נהפך דטכע"ק

הדגן, מן נתבטל אכן לחם השם מ"מ דגן, של
על  לחם שם להחיל מהני לא טכע"ק שהרי
חסר  דעדיין דגן, כמין לעשותו רק האורז,
רוב  וא"כ חימוץ, לידי לבא שתוכל התנאי
לחם  שם ובטל ללחם, הכשר ממין אינו העיסה

הדגן. מחלק גם

ז"לועיין הגר"ח ה"ה)בחידושי חו"מ הל' (פ"ו

על  נאמר לא טכע"ק דין דעיקר שכתב
הוא  אלא שנתערב, הדבר מגוף ביטול הפקעת
ואיסור  דין חלות על עצמה בפני הכתוב גזירת
שעצם  מחדש הוא וממילא כעיקר, דטעם
טעם  חלות ע"י מתבטל אינו ג"כ הדבר
הדר  טכע"ק, מהני דלא היכא וא"כ כעיקר.
אמרינן  שפיר כן ועל בביטולו, הוא דהרי דינא
לא  לחם שם עליה למיחל דלענין דמאחר
לענין  הוא הרי ממילא דטכע"ק הדין מהניא

לחם. דין בו ואין בביטולו זה

יראה אלא שם ז"ל הגר"ח בדברי דהמעיין
שם  למיחל טכע"ק מהני דלא דמש"כ
לבא  שיכולה עיסה חסר דעדיין משום לאו לחם
משום  אלא הרא"ש, בשם כמש"כ חימוץ, לידי
בעיקרו  התלוי בפנ"ע דין הוא לחם שם דחלות
דשם  הוא דבריו פירוש ולכאורה בטעמו. ולא
שיש  מין מהני ולא ממש, דגן במין תלוי לחם
גרירה  אבל טכע"ק. של גזה"כ ע"י דגן דין לו
לא  אם שגם לחם, בדין מסויימת סברא היא
נגרר  האורז ממש, דגן ממין העיסה נעשתה

החיט  לחם.אחר לדין ין

דגם אמנם לזה, צריך אין  הרא"ש לשיטת
טכע"ק  מהני לא למה ניחא בלא"ה
במה  גם תלוי לחם דשם לחם, שם להחיל
אינו  וטכע"ק חימוץ, לידי לבא יכולה שהעיסה
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גרירה, בעינן ולכן באורז, חימוץ שום יוצר
שיבא  וגורם האורז את גורר החיטין דטעם

חימוץ. לידי

החיטין ונמצא, מן עיסה בעושה שדוקא
דבכה"ג  טכע"ק, מהני האורז ומן
ביה  לאחולי מועילים הדדי ובהדי גרירה, יש
לדגן, האורז נהפך טכע"ק דע"י לחם, דין
אבל  חימוץ. לידי לבא יכול האורז גרירה וע"י
דין  בזה דלית תבלין בתבלה דאיירינן הכא
דינא  דבלאו טכע"ק, מהני לא גרירה,
שם  ביה לאחולי טכע"ק מהני לא דגרירה
של  המיעוט מן לחם השם בטל וא"כ לחם,

התבלין. רוב אצל מצה

גרירה אלא לא מהני לא דאם צ"ב, דמעתה
שם  התבלין על לאחולי טכע"ק ולא
ז"ל  הגר"ח וכתב מצה. י"ח בה יוצא איך לחם,
אינו  דמב"מ טעמא לגמ' איצטריך דמשו"ה
חלוק  בטל אינו דמב"מ דין הך דהנה בטל,
חלות  דין הוא ביסודו דטכע"ק טכע"ק, מדין
אבל  בטל, אינו וממילא טכע"ק, של ואיסור דין
הוא  דהרי דינא הדר טכע"ק מהני דלא למאי
הוא  יסודו בטל, לא מב"מ דין אבל בבטולו.
כלל  בטול דין עיקר החפצא עצם על חל דלא
שהוא  כמו בעיניה כאיתיה חשוב הדבר וממילא
וא"כ  ביטול. דין מעיקרו דפקע כיון דיניו בכל

המצה  מקצת שתהא בטל אינו מב"מ דין מהני
התבלין, אצל כלל מתבטלת ואינה לחם חשובה

מצה. יד"ח בה יוצא נד ושפיר

דאיהו אבלח] כן, לומר א"א הרמב"ן לדעת
דאורייתא, לאו דטכע"ק ס"ל ז"ל
ברוב  טעם דנותן אמרינן וממשו בטעמו ורק
יש  עדיין ברוב נרגש שהאיסור דכ"ז בטל, אינו
לר"י  דס"ל הא וכעין בטל, ואינו חשיבות לו
טכע"ק. משום ולאו בעצם, בטל אינו דמב"מ
מב"מ  דין למ"ל לדוכתא, קושיא הדרא וא"כ
של  וממשו דטעמו משום תיפו"ל בטל, לא

בטל. אינו מצה

הראב"דויש מש"כ ע"פ הל'ליישב (פ"ה

הקרבנות) מעשה מהל' ופי"ב דהכא חו"מ, ,
לאכול  דמותר וקמ"ל אפוי' במצה מיירי
מצה, טעם לביטול חוששין ואין בתבלין שירי'

הרמב"ם כפירוש כג:ורש"י(שם)ודלא (מנחות

בקצח) תיבלה לתוך ד"ה תבלין בשתבל דמיירי
עצמה. העיסה

ז"לועיין הגר"ח בדעת (שם)בחידושי שכתב
הרי  המצה נאפה שכבר דכיון הראב"ד,
דאע"ג  הוא החידוש ועיקר לחם, שם לה יש
חוששין  אין המצה, טעם את מבטלין דתבלין
לטעמא  צריך אין לכן המצה. טעם לביטול

מצה נד. כזית שיהיה צריך ע"כ התבלין, חלק על לחם שם נחית דלא דכיון לכאורה ונראה

הואיל  וחיטים אורז בעיסת משא"כ מצה. י"ח יוצא האיך דאל"כ פרס, אכילת ושאכל בכא"פ
ולאכול  פרס אכילת בכדי חיטין כזית בעינן לא וגרירה, טכע"ק ע"י ללחם האורז ונהפך

אמרינן  דלא כהן חיים ר' לשיטת ]גם התערובת. מן בכזית סגי אלא פרס, אכילת מתערובתה
כזית[. באכילת י"ח בה יוצא לחיטים האורז דנהפך מאחר בכא"פ, כזית יש אא"כ טכע"ק

בכזית. וסגי ככולה, רובה הרי מצה, ברובה דמיירי הגמ' למסקנת אבל
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הכא  מהני ולא לחם, שם לה יש דכבר דגרירה,
בתבלין. נתבטל המצה טעם שהרי טכע"ק
טפי  תבלין לה בדאפיש דמיירי להס"ד מ"מ
ולכן  המצה, עצם נתבטלה שלא בעינן ממצה
אזלינן  מבטל בתר למ"ד בשלמא בגמ', מקשינן
בתר  למ"ד אבל המצה, בטלה ולא מב"מ הו"ל
המצה, ובטלה מבשא"מ הו"ל אזלינן בטל

מצה. ברובה דמיירי נה ומשני

בשכבר וכן מיירי דהכא הרמב"ן לדעת י"ל
ואח"כ  לחם שם לה ויש המצה נאפתה
לדינא  בעינן לא ולכן תבלין, ברוב נתערבה
הא  מהני ולא כאן, יש כבר דלחם דגרירה
בטל, אינו ברוב טעם נותן וממשו דבטעמו
המצה  טעם נתבטל שהרי נו"ט אינה דהא
דמב"מ  לדינא ובעינן התבלין, ריבוי מחמת

המצה. עצם תתבטל שלא כדי בטל אינו

דלכאורה אמנםט] צ"ע, בזה הגר"ח דברי
דומה  אינו מצה טעם שיעור
מסתברא  מצה טעם דלענין טכע"ק, לשיעור
טעם  חסר בהחלט מורגש מצה טעם שאין שכל
מבטלין  דתבלין דאע"ג קמ"ל וברייתא מצה,
לא  בהחלט, מורגש שאינו המצה טעם את
אבל  י"ח. ויוצא מצה טעם לביטול חיישינן
בכל  מורגש שהטעם כל לכאורה טכע"ק לענין
וא"כ  בטל. ואינו טכע"ק אמרינן שפיר שהוא
לא  דהכא מוכרח אינו הראב"ד לשיטת גם

המצה. תתבטל שלא כדי טכע"ק מהני

בשטמ"קאבל אות עיין בהשמטות שם, (מנחות

המצה י"ג) כשאין מיירי דהכא שכתב
דמיירי  להגמ' מנ"ל וקשה בתבלין, נו"ט
ליה  פשיטא דהיה דנימא לאו אי נו"ט, בדליכא
טעם  בעינן דלא קמ"ל ברייתא דהך להגמ'
מצה  טעם דליכא וכיון הראב"ד, כמש"כ מצה
ובעינן  הגר"ח, כמש"כ נו"ט אינו מסתמא

בטל. אינו דמב"מ לטעמא

בגדר ואפשר דרבוותא בפלוגתא דתלוי
פסחים  בעה"מ עיין דהנה נו"ט,
לגמ' מנ"ל שהקשה, עוברין אלו פ' ריש

על (מד.)פסחים דעוברין דר"א דטעמיה
הוא  מחמצת, דכל מריבוי בלאו חמץ תערובת
ותירץ  טכע"ק. משום תיפו"ל המצל"א, משום
שכל  לטעם, טעם בין ולהפריש להשיב יש וז"ל,
עשוין  שהם אע"ג במשנתנו השנוין הערובין
שאין  לטעם עירוב ע"י משתנה טעמן לטעם,
אלא  בעירוב, נראה הדגן שהוא האיסור טעם
זה  וטעם חדש, טעם  לו לתת מסייעו  שהוא
בפסח  להתבער לו גורם בעירובו מחדש שהוא
ככל  מתבטל ואינו באזהרה עליו ולעבור

עכ"ל. שבתורה, האיסורין

נו"ט והרי דגדר הבעה"מ מדברי מבואר
ניכר  עצמו האיסור דטעם הוא
לאסור  טכע"ק דין מהני לא ולכן בהיתר,
השנויין  התערובות דבכל בפסח, חמץ תערובת
עצמו  הדגן אין עוברין אלו פ' בריש במשנה

ברובה נה. מיירי אזלינן בטל בתר דלמ"ד לתרץ הגמ' הוצרכה למה הקשה שליט"א ומו"ר

יכול  היה נמי הכי דאין ונלע"ד המצה. טעם נתבטל בשלא דמיירי תירצה לא ולמה מצה,
הברייתא  מלשון כן דייק התרצן שהרי מצה, ברובה דמיירי קאמר דקושטא אלא כן, לתרץ

היא". מצה דקתני נמי "דיקא התם, כדאיתא
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טעם  לו לתת מסייעו הוא אלא בעירוב , ניכר
שמודה  שם במלחמות ברמב"ן ועיין חדש.
שטעם  הוא נו"ט דגדר הבעה"מ לדברי
משמע  וכן בתערובת, ניכר עצמו האיסור

הראב"ד. מדברי

תמ"ב)הטוראבל סי' אחר (או"ח חילוק כתב
ורי"ף  וז"ל, לטכע"ק חמץ תערובת בין
ולא  חמץ בתערובת לא לאו שאין כחכמים פסק
ודווקא  וכו' דרבנן איסור אלא נוקשה בחמץ
שאין  אלו כל כגון חמץ טעם בתערובת שאין
יש  אם אבל בעלמא, לקיוהא אלא אותו נותנין
כעיקר  דטעם עליו מחייבין חמץ טעם בו

עכ"ל. דאורייתא,

בתערובות והרי טכע"ק שייך דלא הטור כתב
עוברין, אלו פ' בריש השנויין חמץ
דלא  כלל חמץ טעם כאן אין דבכולהו משום
חילק  ולא בעלמא, לקיוהא אלא דגן שם ניתן
דלא  והראב"ד והרמב"ן הבעה"מ כמש"כ
ניכר  עצמו האיסור אא"כ טכע"ק אמרינן
אלו  פ' דריש תערובות ובהני בתערובת,
הטעם  שנשתנה רק ניכר הטעם אין עוברין
להטור  דס"ל ומשמע הדגן. עירוב מחמת
בשום  בתערובת נרגש היה הדגן טעם דאם
ניכר  עצמו הדגן טעם אין אם אף אופן,
התערובת  טעם על שמשפיע רק בתערובת
טכע"ק, מדין אסור היה חדש, טעם לו לתת
כלל  חמץ טעם כאן שאין לתרץ הוצרך ולכן

בעלמא. לקיוהא אלא בו אותו נותנין שאין

והראב"ד והנה  והרמב"ן בעה"מ לסברת
מנ"ל  הגר"ח על קושיתינו ניחא
טכע"ק, לשיעור מצה טעם שיעור לדמות
המצה  טעם היינו מצה טעם שיעור דלכאורה

תבלין  בדאפיש מיירי הברייתא ואם עצמה,
דאין  וקמ"ל המצה, טעם דנתבטל כ"כ
הראב"ד, כמש"כ מצה טעם  לביטול חוששין
נו"ט  דגדר כן, גם טכע"ק דין שייך  לא א"כ
עצמו  האיסור דטעם היינו ראשונים להנך
עצמה  המצה טעם אין והכא בתערובת, ניכר

כלל. ניכר

לטעמייהו,ונמצא אזלי והרמב"ן שהראב"ד
דהכא  שכתב הנ"ל השטמ"ק וגם
ס"ל  בתבלין נו"ט המצה כשאין מיירי
היינו  נו"ט דגדר הטור לשיטת אבל כוותייהו.
ולא  התערובת, על ומשפיע מורגש שטעם כל
בתערובת, ניכר עצמו האיסור שטעם בעינן
לשיעור  מצה טעם שיעור נדמה האיך יקשה
מש"כ  ע"ד יתרץ ז"ל הוא כרחך ועל טכע"ק,

הרא"ש. בדעת לעיל

מנחותעייןי] למ"ד)בתוס' אלא ד"ה (כג:

מצה  טעם בתבלין שיש כיון שהקשו,
התערובת  בפ' כדאמרינן חובה ידי לצאת ראוי
בו  יש אם אורז ומן חטים מן עיסה עשה
י"ח  בו יוצא ואדם בחלה חייב דגן טעם
פליגא  שמעתא דהך דצ"ל ותירצו בפסח,

דהתם. אההיא

מובנת,והנה אינה לכאורה התוס' קושית
אינו  לחוד דטכע"ק נתבאר דכבר
עיסה  דבעינן כיון לחם שם להחיל מועיל
גרירה  שייך ולא חימוץ, לידי לבא שיכולה
במאי  צ"ב ועוד ותבלין, מצה בתערובת

הסוגיות. פליגי

בשיטת (שם)ז"לוהגר"ח אזלי שהתוס' כתב
בפסחים לחלוט)ר"ת פרט ד"ה ,(לו:



העמקים שושנת  ע"א  מ"ה דף קיז פסחים

הקשו  לחלוט, פרט עוני לחם דאמרינן בהא
יבמות בגמ' דאמרינן מהא דאע"ג (מ.)התוס'

בתנור  אפייה דהדר כיון מעיקרא דחלטיה
דהתם  ר"ת בשם ותירצו ביה, קרינן עוני לחם
הוא  לחם לאו אפיה דקודם רכה בבלילתו מיירי
נמי  וחשיב לחם דחשיב הוא אפייתו ואחר כלל

רכה. שבלילתו כיון עוני לחם

ר"ת ומכאן דלשיטת ז"ל הגר"ח למד
הוא  עיסה משעת עבה בלילתו
לחם  הו"ל החליטה אם לכן לחם, דין ביה דאית
שעת  עד לחם חשיב לא רכה בלילתו אבל חלוט,
לא  אפייתה קודם החליטה ואם אפייתה,
הרי  אפייתה ולאחר חלוט, לחם עדיין חשיבא

עוני. לחם ביה קרינן ושפיר אפוי לחם נו זה

מהני לפי דלא דהא ז"ל, הגר"ח כתב זה
דוקא  היינו לחם שם למיחל טכע"ק
העיסה, מעשה שנגמר קודם דנתערב היכא
להתוס' ס"ל הכא אבל לחם, דין בו אין דעדיין
מעשה  שנגמר לאחר התבלין בשנתערב דמיירי

כן  אם ר"ת, לשיטת לחם הוא דכבר העיסה,
הקשו  ולפיכך לחם. של טכע"ק כאן יש הרי
טכע"ק  כאן יש הרי גרירה בלאו דגם התוס'
לי  ולמה לחם, להיות התבלין ונהפך לחם, של

בטל. לא דמב"מ טעמא אינו נז כלל לפי"ד אלא
שמעתא  דהך התוס' תירצו מה כ"כ מובן

ויל"ע. דהתם, אההיא פליגא

אחר,ונלע"ד באופן התוס' דברי לפרש
שנסתפק  מה לעיל נזכר כבר דהנה

שיעורים בקובץ הי"ד ז"ל אלחנן (פסחים הג"ר

קע"ו) לענין אות ודוחן אורז דממעטינן בהא
חימוץ לידי באין דאין משום מד.)מצה ,(פסחים

משכחת  ואילו חימוץ, לידי בבא תלוי הדין אם
כשרים  יהיו חימוץ לידי באים ודוחן אורז
וכן  ממש, דגן מיני חמשת בעינן ולא למצה,
חימוץ  לידי בא שאינו דגן משכחת אי להיפך,
חימוץ  לידי דבא מקרא או"ד למצה, פסול
משום  הוא והפסול פסול, ודוחן דאורז ילפינן
בא  דאינו משום ולא דגן מיני מחמשת דאינו

חימוץ. לידי

מש נו. הביאור אין לר"ת דגם זה, על שהקשה החזו"א בגליונות שבלילתה עיין דעיסה ום

דאין  שם ברא"ש מבואר דנהמא תוריתא עליה ואין בישלה דאם והראיה לחם, נחשבת עבה
לחם  שם עליה חל הא המוציא, עליה מברכין אין אמאי הגר"ח ולדברי המוציא, עליה מברכין

דזה  לחם, השם את מקלקל והבישול לישה בשעת לחם דנעשית  לומר [ואין העיסה. בזמן
שם  מפקיע אינו בישול אלמא המוציא, עליו מברך כזית בפתיתין יש אם שבישלו דלחם אינו,

עיסה  בישל שאם אלא האפיה, לאחר עד לחם שם חל לא כרחך ועל אפיה.] אחר לחם
עי"ש. אפייתו, זהו דנהמה, תוריתא בה שנשאר באופן עבה שבלילתה

דבעינן נז. משום לאו מצה שם להחיל טכע"ק מהני דלא דהא דס"ל לטעמיה, אזיל והגר"ח

במין  תלוי לחם דשם משום אלא הרא"ש, בדעת וכמש"כ חימוץ, לידי לבא שיכולה עיסה
מקצת  על לחם שם נחית כבר דאם ס"ל ולכן דגן, ודין טעם בו שיש אחר במין ולא ממש דגן

שם  נחית לא דעדיין היכא רק ממש, ללחם התבלין את להפך טכע"ק מהני התערובת, מן
על  לחם שם חל דלא טכע"ק, מהני לא העיסה  מעשה שנגמר קודם וכגון העיסה, על לחם

ממש. דגן ואינו דגן דין רק לו שיש אחר מין
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והבבלי ונראה שהירושלמי להתוס' דס"ל
הנ"ל, בספק שלדעת נח פליגי

דין  בגרירה, דמתני' טעמא שתלה הירושלמי
וכיון  חימוץ, לידי לבא ביכול רק תלוי לחם
גם  באורז, חימוץ עושין החיטין גרירה דע"י
כלל  צריך אין ולפי"ז ללחם. כשר נעשה האורז
דגן, מיני ה' דוקא בעינן דלא טכע"ק, לדין
בגרירה, סגי ובזה חימוץ, לידי הבא מין אלא
לעשות  יכול שאינו טכע"ק, מועיל לא וגם

באורז. חימוץ בגמ'נט שום הבבלי לדעת אבל
תלוי  לחם דין בטכע"ק, טעמא שתלה זבחים
ולא  דגן מיני מה' העשויה בעיסה רק
טכע"ק  ידי ועל חימוץ, לידי לבא בשיכולה
צריך  אין זה לפי חיטין. להיות האורז נהפך
יכולה  שאינה גרירה, מועילה לא וגם גרירה,

לחיטין. האורז את להפך

דגמ'והנה דשמעתא להתוס' ס"ל מעיקרא
דלא (כג:)מנחות הבבלי בשיטת אזיל

אלא  חימוץ לידי לבא שיכולה עיסה בעינן
דלמ"ל  הקשו לכן המינים, מה' העשויה עיסה
משום  תיפו"ל בטל, לא דמב"מ טעמא כלל
יוצא  ושפיר למצה התבלין דנהפך דטכע"ק,
שמעתא  דהך דצ"ל תירצו זה ועל בפסח. י"ח
דהך  לומר, וכוונתם דהתם, אההיא פליגא
דוקא  דבעינן הירושלמי כדעת ס"ל שמעתא
דמתני' וטעמא חימוץ לידי לבא שיכולה עיסה
במצה  גרירה שייך דלא וכיון גרירה. משום

המצה  בטלה לא אמאי להגמ' הוקשה ותבלין,
לא  דמב"מ לטעמא בעינן וע"כ התבלין, אצל
לחם  חשובה עדיין המצה מקצת דעי"ז בטל,
יוצא  ושפיר התבלין, אצל כלל מתבטלת ואינה

בפסח. יד"ח בה

b

בדיני  הראשונים שיטות סיכום

לאיסור  מצטרף והיתר כעיקר טעם

הראשונים נסכם שיטות בס"ד בקצרה
טכע"ק, בדיני דמשרת בסוגיא
וטעמו  וממשו, טעמו בכא"פ, כזית המצל"א,

ממשו: ולא

בטל (א) אינו וממשו דטעמו רש"י, שיטת
ולוקין  ברוב, טעם כשנותן מדאורייתא
כל  הוא וממשו טעמו ופירוש בכא"פ. כזית על
פירורים  כגון בתערובת, האיסור גוף שנתקיים
אינם  אבל ניכרים שאינם וכדומה חמץ של
שנימוח  לח או בלח, לח תערובות וכן נימוחים,
ממשו, ולא וטעמו ביין. פתו שרה כגון בגוש,
כגון  קיים, ממשות ואין שנימוח איסור דהיינו
כגון  פליטה או נימוח, חלב לקדירה, שנפל חלב
אי  דתנאי בפלוגתא תלוי במים, ענבים שרה
כאמוראי  קיי"ל ואנן לא, או דאורייתא טכע"ק
טכע"ק  ובגדר טכע"ק. להו דלית בתראי
לרש"י  ס"ל מדאורייתא, שהוא להסבורים

ועיסה נח. טכע"ק, ע"י דגן מיני מה' העשויה עיסה גם לתרוייהו, דבעינן הרא"ש כדעת ודלא
גרירה. ע"י חימוץ לידי לבא שיכולה

משום נט. לאו בפסח, י"ח בה יוצא ואדם בחלה חייבת דגן טעם בו יש אם במתני' דתנן והא
להחמיץ  החיטים ביכולת אין בעיסה, דגן טעם נרגש לא דאי משום אלא דטכע"ק, לדינא דבעינן

האורז. את להחמיץ יכולים אז בעיסה דגן טעם שנרגש חיטים שיעור יש אם רק האורז, את
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כל  על ולוקין איסור איתעביד גופיה דהיתר
מסתבר  אינו דבלא"ה התערובת, מן כזית
ביטול  את מונעת לחודה הטעם שהרגשת
רש"י  שיטת המצל"א, ובגדר ברוב. האיסור
דע"י  וגדרו מעורבים, באינם אפי' דמצטרף
שם  חל כזית שיעור להשלמת ההיתר הצטרפות

עליו. ללקות האיסור חציו על אכילה

אלא (ב) המצל"א שייך דלא התוס', שיטת
דלאו  ז"ל, בדעתם וביארנו בתערובת,
היתר  הפיכת הוא המצל"א דגדר משום
הוא  אלא אחרונים, כמה שנקטו כמו לאיסור,
זה  דע"י לאיסור, ההיתר בהצטרפות תנאי
לפי  [נפק"מ אחת בבת כאכילה טפי חשיב
טעם]. נתינת של תערובת צריך דאין דברינו
המצל"א  שייך דלא פסחים, בתוס' מבואר ועוד
המצל"א  דגדר דכיון והטעם היתר, בדנפישי
שם  להחיל כזית לשיעור ההיתר דמצטרף הוא
על  נמי אכילה שם חל וממילא אכילה, מעשה
איסור, של זית החצי על אפי' שאכל פורתא כל
ע"פ  נקבע האכילה שם היתר, דנפישי היכא
לבד. היתר אכילת כמעשה ליה וחשיב הרוב,
נזיר.] התוס' בשיטת בזה שדנו מה לעיל [ועיין

בנזיר,(ג) התוס' שיטת היא וכן הר"ש, שיטת
בכזית  אלא לוקין ואין דאורייתא, דטכע"ק
מבואר, ובר"ש בכא"פ. איסור של טעם
איסורא  מיהת איכא בכא"פ מכזית דבפחות
ב' מתבאר ועוד שיעור. חצי מדין מדאורייתא
דהמצל"א  לאביי ס"ל האיך לתרץ בר"ש דרכים
מרובה: שההיתר אע"פ וקדירות הבבלי בכותח

בזה האחד, זה טעם נתינת דרך  דכשעירובן
וביאור  מצטרף. היתר ברוב אפי'
זב"ז, טעם נתינת דרך דכשעירובן הענין,

איסור, טעם יש היתר של פורתא דבכל נמצא
וא"כ  היתר, טעם יש איסור של פורתא בכל כן
לאכילת  היתר אכילת בין להפריש אפשר אי
התערובת, על אכילה שם חל ואם איסור,
ההיתר, על וגם האיסור על גם חל ממילא

היתר. רוב כשיש ואפי'

בטיל והשני, לא בכא"פ בכזית נמי דמב"מ
דלא  אע"ג מדאורייתא, ברובא
קאי  והיתר כשהאיסור רק והוא מינכר,
עם  ומתחבר הנימוח במיעוט אבל לחודיה,
דקאמר  וזהו מדאורייתא, ברוב מתבטל הרוב,
לבאר, וכתבנו ברובא. מב"מ זבחים, בגמ'
יכול  מעורב האיסור בכא"פ כזית צירוף דע"י
אינו  כן וע"י עצמה, בפני כאכילה נדון להיות
אבל  ניכר. אינו טעמו אם גם הרוב, לגבי בטל
לחודיה  והאי נימוח אינו כשהאיסור רק זה
להפריד  יכול שפיר דאז קאי, לחודיה והאי קאי
ולומר  האיסור, לאכילת ההיתר אכילת בין
כשהאיסור  אבל בפנ"ע. עומד איסור דאכילת
להפריד  אפשר אי ההיתר, בתוך ומובלע נימוח
ולומר  האיסור ואכילת ההיתר אכילת בין

בפנ"ע. עומדת האיסור דאכילת

דאורייתא (ד) טכע"ק דלמ"ד הרמב"ן, שיטת
כאילו  גדול כ"כ טעם אכל אא"כ חייב אינו
קיי"ל  ואנן האיסור, מן כזית שם נתערב
וממשו, טעמו אבל דאורייתא, לאו דטכע"ק
דאורייתא  האיסור, גוף דנתערב  היכא דהיינו
דוקא  זה אם ונסתפק בכא"פ, כזית כשיש

במב"מ. אפי' או במבשא"מ

שיטת (ה) וכ"ה בר"ש, המובאת הי"מ שיטת
ע"ז  בתוס' המובאת מאורליינ"ש הר"י
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נכרים, מגיעולי טכע"ק דיליף דלמאן וחולין,
אלא  אינו נכרים דגיעולי משום עליו, לוקין אין
מקרא  טכע"ק דיליף דלמאן ומשמע עשה.
משרת  דאיסור כיון עליו, לוקין שפיר דמשרת,
דיליף  למאן דגם וסבר חולק והר"ש לאו. הוא
גילוי  אלא הוי דלא לוקין, נכרים מגיעולי
דטעמו  בדעתם להוכיח וכתבנו בעלמא. מילתא
האיסור  גוף שנתערב כל דהיינו וממשו,
והוא  בכא"פ, בכזית עליו לוקין בתערובת,

בל  מסברא טכע"ק.נודע דין או

חולין,(ו) ברשב"א המובאת הי"מ שיטת
טכע"ק  על לוקין שאין בעה"מ, ושיטת
דאין  משום ממשרת, ליה דיליף למאן גם

הדין. מן עונשין

דאורייתא,(ז) דטכע"ק כהן, חיים ר' שיטת
נהפך  בכא"פ, כזית בתערובת נפל ואם
מן  כזית כל על ולוקין אסור, להיות כולו
חיים  ר' בדעת ז"ל רבוותא ופליגי התערובת.
סוברים  יש בכא"פ, מכזית פחות כשנפל כהן
סוברים  ויש כלל, דאורייתא איסורא דליכא
שאין  רק דאורייתא איסורא מיהת דאיכא
בפחות  דגם בדעתם, וביארנו עליו. לוקין
איתעביד  גופיה דהיתר אמרינן בכא"פ מכזית
תורה  שהחמירה מסתבר דאינו רק איסור,
כזית  שם נפל לא אם האיסור על שילקה
היה  לא ומכירו בעין היה דאם כיון בכא"פ,
כשהיתר  גם ולכן עצמו, האיסור על לוקה
רק  ללקות, יכול אינו איסור, להיות נהפך
היה  דאילו דכיון איכא, דאורייתא איסורא
חצי  מדין עכ"פ אסור היה בעין האיסור
ליכא  הרא"ש שלדעת מדייק והגר"א שיעור.
בכא"פ, מכזית בפחות כלל דאורייתא איסורא

לא  בכא"פ מכזית דבפחות משום לבאר וכתבנו
נהפך. אמרינן

והיתר (ח) דאורייתא, דטכע"ק ר"ת שיטת
בפחות  אפי' איסור איתעביד גופיה
ובטעמייהו  רש"י], [וכשיטת בכא"פ  מכזית
כתב  הבבלי, בכותח דר"א עליה דפליגי דרבנן
בו  אותו נותנין אין חמץ תערובות דהני הטור
כזית  איכא אי ומ"מ בעלמא, לקיוהא אלא
דכזית  הטעם, וביארנו בלאו. עובר בכא"פ
אף  ברוב יתבטל שלא סברא עצמו הוא בכא"פ
חשיב  בעלמא קיוהא כרחך ועל נו"ט. דליכא
דאל"כ  נתבטל, שלא זה לענין כטעם עכ"פ
חשיב  דלא אלא ממב"מ, מבשא"מ שנא מאי
המצל"א  וכן לאיסור. היתר להפך כ"כ טעם
של  טעם כשיש הביטול למניעת סיבה הוא
בפנ"ע. אכילה שם חלות ע"י בעלמא, קיוהא

לאו (ט) טכע"ק דקיי"ל הרמב"ם, שיטת
דשרה כגוונא והיינו ענבים דאורייתא,

כשגוף  אבל בעלמא, פליטה אלא דאינו במים
כזית  בו ויש נימוח, הוא ואפי' מעורב האיסור
אסור  כולו, אכל וגם התערובת בתוך בכא"פ
מקרא  נלמד וזה עליו, ולוקין מדאורייתא

בדעתו. לבאר שהארכנו כמו דמשרת,

כולו וכשנתערב אכל ולא בכא"פ כזית
כשנתערב  או שיעור, חצי אלא
ז"ל  רבוותא פליגי בכא"פ, מכזית פחות

הרמב"ם: בדעת

כזית שיטת שנתערב זמן דכל הגרעק"א,
אכל  ואפי' בטל, אינו האיסור בכא"פ
אבל  מדאורייתא. איסורא איכא מכזית פחות
האיסור  בטל בכא"פ, כזית נתערב כשלא
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זמן  דכל ברוך, המנחת ושיטת מה"ת.
אבל  בטל, אינו האיסור בכא"פ כזית שנתערב
משום  דאורייתא, איסורא ליכא  מכזית בפחות
ובלא  מה"ת. מותר בתערובת שיעור דחצי
האיסור  בטל בכא"פ, איסור כזית נתערב
זמן  דכל ברוך, והמנחת הגר"א ושיטת ברוב.
אינו  נימוח, הוא ואפי' האיסור גוף שנתערב
ולא  בכא"פ כזית כשנתערב אבל ברוב, בטל
אינו  כלל, בכא"פ כזית נתערב לא או כולו, אכל
שיעור  דחצי משום מדרבנן, אלא אסור

מה"ת. מותר בתערובת

המ"מ וכתבנו בפלוגתת דבריהם לתלות
אם  הרמב"ם בדעת והרמ"ך

וב"י  ב"י משום חמץ תערובת על עוברים
עוברים  הרמ"ך שלדעת בכא"פ, מכזית בפחות
וביאר  עליו, עוברים אינו המ"מ ולדעת עליו,
איסור  מכזית פחות אם תלוי שהוא החת"ס
[ועוד  לא. או תערובת ברוב בטל בכא"פ
איכא  מלקות דחיוב דנהי ברמב"ם, מבואר
ועיין  ליכא, כרת חיוב אבל בכא"פ, בכזית
טעמיה.] לבאר ברוך המנחת בשם לעיל מש"כ

ואין (י) דאורייתא, דטכע"ק בעה"מ, שיטת
שיש  והוא נזיר, מאיסורי חוץ עליו לוקין
היתר  הפיכת הוא המצל"א וגדר בכא"פ. כזית
טעם  לתת מסייע שהאיסור מה ע"י לאיסור

בתערובת. חדש

³
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הנשה  גיד חולין פרק

ע"ב  צ"ו דף

הנשה מתני', גיד בה שנתבשל ירך
לעילכו'. בגמ' דמוקמינן (פט:)עיין

והקשו  טעם. בנותן בגידין יש כמ"ד מתני'
שם' בה)התוס' יש אם אסורה (ד"ה דילמא ,

בנותן  בהן אין בגידין אבל גיד של שמנו משום
הר"מ בשם לתרץ וכתבו לקמן טעם, בתוס' (עיין

חלב) שאני ד"ה מיתסר צז. לא גיד של דשומן דכיון ,
הגיד  כשאין הגיד, אטו ביה דגזרו מדרבנן, אלא
ר"ת, בשם כתבו ועוד החמירו. לא בו גם אוסר

סתמא. גיד קרי הוה לא גיד של דלשמנו

מנ"ל (שם)הגרעק"אובחידושי הקשה,
דבדרבנן  הסברא זאת להתוס'
מדאורייתא  הא מינו, אינו אטו מינו גזרו נמי
מינו, שאינו אטו דגזרו אלא בטיל, בתרי חד
דגזרינן  סברא האי מנ"ל דרבנן באיסורא אבל
איסור  אלא אינו שמנו והא מינו, שאינו אטו
מתני' נותנת אמאי וא"כ מב"מ. והוי דרבנן,
באיסור  ברובא בטיל ואנו בלפת, בשר שיעור

עכת"ד. דרבנן,

גזרו ועכ"פ דרבנן באיסור דגם בתוס' מוכח
ליתן  שראוי כל בטל שאינו מב"מ על

הפרמ"ג מש"כ [ועיין להל'טעם. (פתיחה

פ"א) ח"ב מקומות.]תערובות מעוד כן להוכיח

b

הנשה  בגיד בלפת כבשר שיעור

כבשר מתני',א] אותה, משערין כיצד
ופירש"י כבשר בלפת. (ד "ה

והגיד בלפת) לפתות הירך כאילו רואין וז"ל,
הגיד  כשיעור בשר טעם נותן היה ואילו בשר,
למשה  הלכה דשיעורין אסור, הירך בלפתות
שאילו  דאע"פ משערינן, דבהכי וגמירי מסיני
או  פחות צריך היה קפלוט או כרוב היה

עכ"ל. יותר,

הגרעק"אוהקשה במתני'בחידושי שם (ד"ה

וכו') משערין מובן כיצד אינו דממנ"פ
מבשל  דאי מסיני, למשה הלכה בזה שייך האיך
דאורייתא  לאו טכע"ק לרש"י מינו באינו לה

לקמן בדבריו אמר)כמבואר רבא ד"ה ואי (צח: ,
מדאורייתא. ברובא בטל במינו

בגיד ונראה הלכתא דנצרכה לתרץ, לענ"ד
מודו  כו"ע דבזה מוקדשין של

לקמן רבא כדאמר דאורייתא, (צח:)דטכע"ק

אוסר, דבקדשים לטכע"ק אלא נצרכה לא
בפלתי סק"ד)וכ"מ צ"ח .(סי'

גוף ועוד דנתערב היכא דנצרכה לתרץ יש
והו"ל  טעם, בו ונותן בתערובת הגיד
דאסור  רש"י מודה ובזה וממשו, טעמו
זרה  עבודה בגמ' יוחנן ר' כדאמר מדאורייתא,
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כזית (סז.) וזהו עליו לוקין אסור וממשו טעמו
דזרוע  בסוגיא לקמן הרמב"ן [כ"כ בכא"פ.

דנתערב (צח:)בשלה דהיכא רש"י, שיטת ליישב
בטל  דאינו מודה בתערובת האיסור גוף
לעיל  רש"י בשיטת והארכנו מדאורייתא,

דמשרת.] בסוגיא

הגרעק"אועודב] לא (שם)הקשה אמאי ,
דמה  בלפת, כגיד משערינן
וירך  דגיד משום בלפת כבשר דמשערינן

בלפת. כגיד לשערינהו א"כ שוה, טעמם

דבעינן ומבואר דטעמא הגרעק"א, מדברי
כבשר  בירך הגיד טעם נתינת לשער
ואי  שוה, טעמם וירך דגיד משום הוא בלפת
ולכן  זה, לטעם זה טעם בין להבחין אפשר
נתינת  לשער האיך לן לאוריי הלכתא אתא
והירך  בשר הגיד כאילו דרואין הירך, של טעם
לראות  לי דלמה הגרעק"א והקשה לפתות.
שהוא, כמו הגיד תשער כבשר, הגיד את
בין  להבחין נוכל עי "ז לפתות, הוא כאילו והירך

הירך. לטעם הגיד טעם

וירך והנה דגיד להגרעק"א דס"ל מאי
מדברי  נסתר לכאורה שוה, טעמם

לקמן טעים התוס' מאן בחלב  בשר אבל ד"ה (צז.

אמ ליה) פריך דלא והא וז"ל, שהקשו תני',
ליה, טעים מאן הנשה גיד בה שנתבשל דירך

עכ"ל. וכו', בלפת כבשר דמשערינן משום

בין ומבואר להבחין דשייך קושיתם, מתוך
ע"י  הירך לטעם הגיד טעם
ליה, טעים מאן רבא הקשה שלא ומה טעימה,
שבשל  דקדירה מברייתא ליה דקשיא היכי כי
טעם, בנותן בשל ואם חלב בה יבשל לא בשר בה

הכי  דבלאו משום ליה, טעים מאן בחלב בשר
ע"י  וירך גיד של טעם נתינת לשער יכול
הגיד  כאילו דמשערינן במתני', השנוי השיעור
בס"ד  לקמן עיין [אבל לפתות. והירך בשר

בה)בתוס' יש אם זו.](ד"ה ראיה לדחות מש"כ

רש"י וכן מדברי לכאורה להוכיח נראה
כהתוס' ס"ל ג"כ ז"ל שהוא במתני'
גיד  תנן, דבסמוך שוה, טעמם וירך דגיד
שמכירו  בזמן הגידים, עם שנתבשל הנשה

ופירש"י טעם, אסורין)בנותן כולן וז"ל,(ד"ה
שאין  במינו במין טעם דנותן מפרש ולקמן
עכ"ל. בששים, שיערוהו להבחינו יכול אדם
מב"מ, חשיב בגידים גיד שרק לכאורה ומשמע
דאין  משום מב"מ, חשיב לא בירך גיד אבל

שוה. טעמם

שיערוהו וכן דמב"מ רש"י ממש"כ משמע
בלפת, כבשר דמשערינן כתב ולא בששים
לשערו  ודינו מב"מ חשיב וירך גיד אם דהנה
משערין  במב"מ דגם מסתבר בלפת, כבשר
כתב  ולמה וירך, כבשר הגיד של טעם נתינת
אם  אבל בששים. שיערוהו בגידים דגיד רש"י
ואין  הואיל מבשא"מ חשיב בירך דגיד נפרש
כבשר  שיעורו במבשא"מ דרק י"ל שוה, טעמן
כשאר  בששים לשערו גזרו במב"מ אבל בלפת,
לא  דהלכתא הוא ובפשוט מב"מ. תערובת
בטל  מב"מ דאילו מבשא"מ, על אלא נאמרה
נותן  אם לשער צריך ואין מדאורייתא ברובא

לאו. אי טעם

דגיד אלא לרש"י דס"ל שנתבאר דהשתא
כלל  לי למה צ"ב שוה, טעמם אין וירך
הרי  הגיד, של טעם נתינת לשער האיך הלכתא
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ובשאר  במציאות, תלוי טעם נתינת ענין
חרצו  ובחכמתם לשער, לחכמים ניתנו איסורין
קשה  עדיין ועוד, בששים. בטלים איסורים דכל
בלפת. בירך ולא בלפת, כבשר משערינן למה

לקמן ונראהג] דבגמ' דעיין בהקדם, לומר
תנא (צט:) כהאי דלא מתני'

ברוקה  בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל דר' דתניא,
דנחלקו  ומבואר טעם, בנותן בגידין אין אומר,
בנותן  בגידין יש אם ישמעאל ור' דידן תנא

לא. או טעם

לעילועוד ועולא (צב:)מבואר יצחק רב דפליגי
אמר  התם, דאיתא הנשה, גיד באיסור
לא  רב, אמר מרתא בר שמואל בר יצחק רב
שם  [פירש"י שבו קנוקנות אלא תורה אסרה

קנוקנות) ההולכים (ד"ה טעם ובעלי רכים גידין ,
והתורה  הוא עץ אמר עולא הירך], לאורך
קנוקנות. ולא רחמנא, אמר גיד עליו, חייבה

פלוגתות ונחלקו ב' הני אם הראשונים
ברשב"א  ועיין אהדדי, תליא מתלי

הא) ד"ה מאן (שם דאיכא בזה, דעות ב' שהביא
בפלוגתא  ועולא יצחק רב דפליגי דמפרש
דרב  לא, או טעם בנותן בגידין יש אם דתנאי
כלומר  טעם, בנותן בגידין יש סבר יצחק
דלא  קאמר הכי ומשום תורה, שאסרה בגידין
דס"ל  איתא דאם קנוקנות, אלא תורה אסרה
טעם, בנותן בגידין אין דאמר כמאן יצחק לרב
הוה  ואדרבה גיד, של מגופו קנוקנות מ"ש
גופו  אלא תורה אסרה דלא למימר טפי ניחא
אמר  גיד דסבר דעולא וכטעמיה גיד של
רב  מדסבר ע"כ אלא קנוקנות. ולא רחמנא
בגיד  כלומר טעם, בנותן בגידין דיש יצחק
לדחוק  שהצריכו הטעם הוא תורה, שאסרה

שבגיד, קנוקנות אלא תורה אסרה דלא ולומר
לא  עצים ואכילת הוא, עץ גיד של גופו אבל
גיד  רחמנא מדכתב סבר ועולה תורה. אסרה
הכתוב  גזירת טעם, בנותן בגידין שאין אע"פ

עץ. אכילת לאסור הוא

זו,והרשב"א דרך על ליה קשיא דאיכא כתב
ועולא  יצחק לרב הו"ל לא דא"כ
הו"ל  אלא עצמה בפני מחלוקת לעשותה
וכו' שנתבשל ירך דקתני אמתני' לאפלוגי
לימא  ומר דמתני' כתנא הלכה מר ולמימר
קשה, ועוד ריב"ב. של בנו ישמעאל כר' הלכה
היכי  מסתברא, דעולא כוותיה דאמר דאביי

בעולא לה בנו תלי ישמעאל דרבי מתניתא גבי
דרבי  כותיה למימר הו"ל דלקמן ריב"ב של

מסתברא. ישמעאל

אחרת,ולכן בדרך דמפרשי איכא
לא  ועולא יצחק דרב דפלוגתייהו
כלל, טעם בנותן בגידין דיש בפלוגתא נגעה
בגידין  יש כמ"ד ס"ל ודאי יצחק דרב דנהי
של  גופו אפי' דאסר  עולא אבל טעם , בנותן
בנותן  בגידין יש למ"ד  אפי' דאתיא אפשר גיד,
עץ, גיד של לגופו ליה דקרי ואע"ג טעם,
בנותן  בגידין יש לדידי קאמר, יצחק רב לדברי
לדידך  אפי' אלא בהן, יש טעם ס"ל טעם
עדיף  טפי אפ"ה טעם, בהם דאין דס"ל
קרא  שנוציא ממה תורה אסרה זה דעץ למימר
קנוקנות. ולא רחמנא אמר דגיד מפשטיה,

פירוש ובתוך על הרשב"א הקשה הדברים
נחלקו  וכי התימה מן זה וז"ל, השני
קפילא  ליטעמיה החיך, עליו שיעיד במה
ואין  לא, אם טעם נתינת בו יש אם ולימא
עכ"ל. וכו', חכמים של למחלוקתן דרך זו
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וז"ל, ליישב הרשב"א כתב שם בסוה"ד אבל
עצמו  דבגיד השני הפירוש לפי ודאי אלא
ושמא  שפיר, אתיא טעם  בנותן יש אם  פליגי
סמכינן  לא משהו דבטעם להו סבירא

עכ"ל. כנ"ל, אקפילא,

אלא ומבואר הוי לא הגיד דטעם ברשב"א
לבדוק  נוכל לא ולכן משהו, טעם
טעימת  ע"י לאו או טעם בנותן בגידין יש עם
של  טעמו להבחין בקי קפילא דאין קפילא,
יש  אם התנאים פלוגתת דיסוד וי"ל גיד.
כזה  קלוש טעם אם הוא טעם, בנותן בגידין

לא. או טעם חשיב

לקמןוכן בתוס' איסורין מבואר כל ד"ה (צז:

בשר שהתורה) שיעור נקט דמדלא שכתבו ,
משמע  במתני', כדקתני איסורין בשאר בלפת
כולי  טעמא יהיב לא דגיד שוה, שיעורין דאין
ומבואר  בלפת, כבשר דמשערין הוא האי,

קלוש. טעם הוא הגיד דטעם

דרך ותוס' על פירשו דלא לטעמייהו, אזלי
יש  דלמ"ד הרשב"א שכתב הראשון
היינו  תורה שאסרה גיד טעם בנותן בגידין
גיד  טעם בנותן בגידין אין ולמ"ד הקנוקנות,
בתוס' דעיין הגיד, גוף היינו תורה שאסרה

עולא)לעיל ד"ה דאסר (צב: יצחק לרב שכתבו
בנותן  בגידין ביש תנאי דפליגי הא קנוקנות,

דאסר  ועולא דפליגי, הוא בקנוקנות טעם
אם  גיד של בגופו תנאי פליגי גיד, של גופו
דאין  ס"ל עצמו ועולא לא, הוא טעם נותן הוא
עץ. גיד של לגופו קרי ולכן טעם, בנותן בגידין
יש  אי למיפלגי דשייך בתוס', ומבואר
וע"כ  טעם, נתינת גיד של גופו או בקנוקנות

הוא. קלוש דטעם משום

לקמן[אמנם בתוס' מבואר אבל)עוד ד"ה (צז.

בין  להבחין קפילא טעימת דשייך
כמש"כ  דלא וזה הירך, לטעם הגיד טעם
אקפילא, סמכינן לא משהו דבטעם הרשב"א
בנותן  בגידין יש אם פליגי האיך צ"ע וא"כ
דנהי  צ"ל וע"כ קפילא, ליטעמיה לא, או טעם
כיון  אבל הגיד, טעם להבחין יכול דקפילא
אם  התנאים פליגי עכ"פ, הוא קלוש דטעם
כחפצא  נדון להיות חשוב כזה קלוש טעם
שייך  דלא כ"כ קלוש הוא או"ד דאיסורא,

כלל.] איסור עליו שיחול

ס"ל ומעתהד] רש"י דגם לומר נראה
יש  אם התנאים פלוגתת דיסוד
דטעם  משום הוא לא או טעם בנותן בגידין
בתערובת  להבחינו וקשה קלוש, הוא הגיד
לא  משהו דבטעם קפילא, טעימת ע"י אפי'
לאוריי  הלכתא הוצרכה ולכן אקפילא, סמכינן
בלפת. כבשר גיד של טעם נתינת דמשערין א לן

נו"ט,א. קנוקנות אי תנאי פליגי יצחק דלרב הנ"ל, התוס' כפירוש סבר דרש"י צ"ל דע"כ ונראה

הוא  גיד של גופו טעם וגם הקנוקנות טעם דגם משום נו"ט, גיד של גופו אי תנאי פליגי ולעולא
טעם, בנותן בגידין יש כמ"ד ס"ל ודאי יצחק דרב שכתב הנ"ל, הרשב"א לפירוש אבל קלוש.

דתנאי  דפלוגתא לפרש יכול עולא ורק ועולא, יצחק דרב פלוגתא גופה היא דתנאי ופלוגתא
גמור  טעם וע"כ בהו, למיפלגי שייך ולא נו"ט דקנוקנות פשוט דזה מבואר גיד, של אגופו קאי

בלפת. כבשר דמשערינן הלכתא לי למה יצחק לרב לדוכתא, קושיא הדרא וא"כ הוא,
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הפלתיובזה שהקשה מה סק"ד)ניחא צ"ח (סי'

סמכינן  לא דמבשא"מ רש"י דלשיטת
הכא  סגי האיך קפילא, טעימת בלא אס'
ולכן  קפילא, טעימת בלא בלפת בשר בשיעור
כבר  אבל מב"מ, הוו וירך שגיד הפלתי נקט
וירך  דגיד והתוס' רש"י מדברי להוכיח כתבנו
המתבאר  ולפי מבשא"מ. והוו שוה טעמם אין
טעם  הוא הגיד דטעם דכיון קושיא, כאן אין
להבחינו, יכול אינו קפילא אפי' קלוש,
לא  משהו דבטעם הנ"ל ברשב"א וכמש"כ
החת"ס  בחידושי תירץ וכן אקפילא, סמכינן

רש"י. בדעת

הגרעק"א ובזה קושית ליישב לענ"ד נראה
בלפת, כגיד ליה משערינן לא למה

כיו  אם דהנה גם קלוש, טעם הגיד דטעם ן
היה  עדיין בלפת, כגיד ליה משערינן היינו
תהיה  ההלכתא תכלית וכל להבחינו, קשה
נתינת  את לשער צריכים היינו וע"כ לחינם.
אחר, אוכל לשום השוואה ע"י הגיד של טעם
נותנים  אחרים מאכלים כי קושי, בזה יש אבל
של  משהו לטעם דומים ואינם גמור, טעם
את  המקבל הירך את לשער צריך ולכן הגיד,
הוא, מתוק שהלפת ללפת, בהשוואה הטעם

ברש"י  כמבואר הבשר, טעם את קצת ומקליש
לפתות)לקמן הראשי ד"ה נראה (צט: ולי וז"ל,

ניכר  הבשר וטעם מזנבו מתוק הלפת שראש
בראשי  אבל מועט בשיעור הלפת בזנבות
עכ"ל. גמור, בשיעור אלא ניכר אינו לפתות
הוא  כאילו הגיד את דרואין דאע"ג נמצא
כיון  הגיד, מטעם יותר חזק טעם לו שיש בשר,
לפתות, ראשי הוא כאילו הירך את דרואין
מתיקותו, מחמת גמור טעם אלא מקבל שאינו
יכולים  אנו שבה מדוייקת השוואה כאן יש

ירך. בתוך גיד של טעם נתינת לשער

לקמןועוד דאמרינן הא עפ"ז לבאר (צט:)יש

כבשר  הונא, רב אמר משערינן, כיצד
לרב  מנ"ל יל"ע קצת דהנה לפתות. בראשי
ולא  לפתות בראשי דוקא דמשערינן הונא
א"א  כרחך דעל מאד, מובן הנ"ל ולפי בזנבות,
לקבל  נוחות שהם לפתות, של בזנבות לשער
טעם  נתינת להשוות אפשר ואי מועט, טעם
גיד  של טעם לנתינת ללפות של לזנבות בשר של
הוא  ופשוט קלוש, טעם שהוא הירך לתוך
כי  לפתות, ראשי היינו במתני' דתנן דלפתות
אלא  מקבל ואינו מזנבו, מתוק הלפת ראש

גמור. טעם

כמש"כ  הלכתא הוי לא בלפת בשר דשיעור תימא דאפי' הרשב"א, לפירוש לעיין יש ובאמת

ועיין  איסורים. משאר בלפת, כבשר אותו דמשערין גיד שנא מאי חכמים, שיעור אלא רש"י
לקמן דאר"נ)ברשב"א הא ד"ה דקיי"ל (צז: דאע"ג בששים, גיד נחמן רב דקאמר אהא שכתב

נו"ט, בגידין יש לומר כשתמצא אלא בפלוגתא, נפשיה ר"נ מעייל לא טעם, בנותן בגידין אין

דס"ל  ומבואר בששים. גיד של שמנו טעם, בנותן בגידין אין ואת"ל בששים, עצמו הגיד
שם, יוחנן דר' מימרא צ"ב א"כ אך ששים. שיעור באמת הוא בלפת בשר דשיעור להרשב"א

ולרב  מס', אחר שיעור שהוא ומשמע וקפלוט, בצל הם כאילו משערין שבתורה איסורין כל
שהם  איסורים משאר בלפת  כבשר אותו דמשערין גיד מ"ש גמור, טעם נותן דגיד דסבר יצחק

ויל"ע. וקפלוט, כבשר
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דשיעור הנהה] רש"י מדברי  שמענו עוד
ששים  כשיעור אינו בלפת בשר
זה  את ולמדנו מקום, בכל חכמים שאמרו
הנשה  גיד דמתני', שניה בבבא רש"י ממש"כ
בנותן  שמכירו, בזמן הגידים, עם שנתבשל

ופירש"י אסורין)טעם, כולן ולקמן (ד"ה וז"ל,
יכול  אדם שאין במינו במין טעם דנותן מפרש
ומשמע  עכ"ל. בששים, שיערוהו להבחינו
דאם  ששים, שיעור אינו בלפת בשר דשיעור
דמין  לומר לרש"י לו היה לא שיעור, אותו הוא
לו  היה אלא בששים, חכמים שיערוהו במינו
הגידים  עם שנתבשל הנשה בגיד דגם לומר
בלפת. כבשר הגיד של טעם נתינת משערין
בששים, מא' פחות שיעור הוא בלפת בשר אלא
אין  האי, כולי טעם  נותן אינו שהגיד דכיון
טעמו, לבטל כדי כנגדו היתר הרבה צריך
טעם  נותנים שהם איסורים שאר משא"כ

בששים. חכמים שיערוהו גמור,

שיעור אלא הוצרכו באמת למה לפי"ז דצ"ע
הגידים, עם שנתבשל הנשה בגיד ששים
את  רואין היינו אילו הרי מב"מ, שהוא לי דמה
אינו  שהוא אחר, כטעם הנשה גיד של טעמו

בלפת. בשר בשיעור סגי היה מינו,

לרש"י ושמא ליה פשיטא דהיה י"ל
לשערו  מב"מ כל על גזרו דחכמים
קלוש  טעם לו שיש מין בין חילקו ולא בששים,
בגזירת  נכלל והכל חזק, טעם לו שיש למין
חוץ  איסורים דבשאר מינו, שאינו אטו מינו
הנשה  גיד אבל בששים. שיעורם הנשה מגיד
דהיכא  דנהי בלפת, בבשר שיערוהו במבשא"מ
וממשו  טעמו ואין בעלמא טעם דנותן
לשיטת  דרבנן איסורא אלא הוי לא מעורבין,

אבל  מדאורייתא, הוי לא דטכע"ק רש"י
במוקדשים  במבשא"מ הלכתא וגמירי הואיל
לא  לעיל], שנתבאר [כמו וממשו בטעמו או
ודינא  שיעורו, על להוסיף חכמים רצו

עומד. במקומו בלפת בבשר דמשערין

טעם ועוד הוא הגיד דטעם דנהי בזה, י"ל
הנשה  גיד שנתערב היכא אבל קלוש,
קלוש, טעם טעמם שגם אחרים, גידים עם
כשהוא  ורק טפי, נרגש הגיד דטעם אפשר
בטעמו  להבחין קשה מאכלים שאר אם מעורב
בגידים  דגיד רש"י כתב ולכן קלישותו, מחמת

בששים. מב"מ כשאר לשערו דינו

שנתבשל וקצת דירך רש"י כדברי לדייק יש
בלפת, כבשר משערין הנשה גיד בה
משערין  הגידים עם שנתבשל הנשה גיד אבל
שהביא  לאחר דהרי המשנה, מסדר בששים,
אומר: הנשה, גיד בה שנתבשל ירך דין התנא
ובבבא  בלפת. כבשר אותה, משערין כיצד
הגידים, עם שנתבשל הנשה גיד אומר: השניה
שלישית: ובבבא וכו'. טעם בנותן שמכירו בזמן
טמא  דג של חתיכה וכן נבילה, של חתיכה וכן
בנותן  שמכירן בזמן החתיכות, עם שנתבשלה

וכו'. טעם

שלישית והנה בבבא המוזכרת הטעם נתינת
ששים  שיעור בודאי כשאר היא

השניה  בבבא ורק מב "מ, שנתערבו איסורים
להסתפק  יש הגידים עם הנשה גיד שנתבשל
או  ששים שיעור הוא דקאמר טעם נתינת אם

בלפת. כבשר

המתבשל ויש גיד של טעם נתינת אם לדייק,
לכאורה  בלפת, כבשר היינו הגידים עם
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השניה  הבבא סוף עד להמתין להתנא היה
בלפת, כבשר אותה, משערין כיצד לפרש,
טעם  נתינת משערין גוונא דבכל מפורש ויהיה
שיערוהו  במב"מ דאם בלפת, כבשר גיד של
שנה  ומדלא שיעורו. זהו במבא"מ בודאי בכך,
גיד  בה שנתבשל ירך דרק לכאורה משמע כן,
שנתבשל  גיד אבל בלפת, כבשר שיעורו הנשה
נתינת  שיעור כמו בששים, שיעורו הגידים עם

השלישית. בבבא טעם

דבשר הנהו] רש"י שיטת על פליגי התוס'
ששים, משיעור פחות הוא בלפת

לקמן בגמ' עיין  אבהו (צז:)דהנה ר' אמר ,
משערינן  שבתורה איסורין כל יוחנן, ר' אמר
גיד  נחמן רב אמר וכו'. וקפלוט בצל הן כאילו

התוס' וכתבו וכו'. איסורין בששים כל (ד"ה

כדקתני שבתורה) בלפת כבשר נקט מדלא וז"ל,
שיעורן  דאין משמע הנשה, גיד גבי במתני'
הוא  האי, כולי טעמא יהיב לא דגיד שוה,
איסורים  שאר אבל בלפת, כבשר דמשערינן
ובקפלוט. בבצל משערינן טפי טעמא דיהבי
משמע  בששים, הנשה גיד נחמן רב ומדאמר
זה  ולפי בששים, שיעוריה הוה בלפת דבשר

איסורין  כל דאמר דלעיל אדרבא יוחנן ר' פליג
בתרא  שהוא קיי"ל וכרבא בששים, שבתורה

עכ"ל. וכו',

הוא ומבואר בלפת בשר דשיעור ס"ל שתוס'
דרב  ממימרא כן והוכיחו ששים,
הכריחו  כן ועל בששים, גיד דקאמר נחמן
גדול  שיעור הוא וקפלוט בצל דשיעור לפרש
יהיב  דלא בגיד רק כי ששים, משיעור יותר
בלפת, כבשר לשערו הקילו האי כולי טעמא
את  לבטל כדי טפי היתר בעי איסורין שאר אבל
ר' וע"כ וקפלוט, בצל שיעור והוא הטעם,

לקמן דקאמר רבא על פליג דמב"מ (צז:)יוחנן
אמרו  קפילא דליכא מבשא"מ או טעמא דליכא

בששים. ב רבנן

יוחנן ולשיטת דר' לומר הכרח אין רש"י
בלפת  דבשר דכיון רבא, על פליג
בצל  דשיעור י"ל מששים, פחות שיעור הוא
אלא  לששים, קרוב שיעור באמת הוא וקפלוט
שיעור  לתקן לחכמים נתברר לא דאכתי די"ל
איסורים  שכל לשער פסקו לכן ששים,
דקאמר  וזהו וקפלוט. בצל הם כאילו שבתורה

שם משערינן)רש"י אפסיק (ד"ה לא ואכתי ,

כבצל ב. משערינן איסורים דשאר וסובר רבא על פליג לחודיה יוחנן דר' מדבריהם ומשמע
איסורים  שאר וגם הנשה גיד גם וא"כ כרבא, לסבור יכול נחמן רב אבל מס', ולא וקפלוט

כלל  לומר נחמן רב הוצרך למה איסורין כשאר שיעורו הנשה דגיד כיון וצ"ב מס'. משערינן
שיעור  באמת הוא במתני' הנאמר בלפת בשר דשיעור לאשמעינן דאתא וצ"ל בששים, דגיד
האי  כולי טעם נותן אינו דגיד דכיון צ"ע, וזה ממנו. פחות שיעור שהוא תימא דלא ששים,

דרב  צ"ל ההכרח ומן בששים, טעמו את לבטל איסורין כשאר משערינן האיך התוס', כמש"כ
משום  ואפשר קלוש. טעם שהוא אמרינן ולא איסורים, שאר כמו טעם נותן דגיד סבר נחמן

יש  אם בפלוגתא תלוי בעלמא עץ או קנוקנות הוא הגיד אם דאמוראים דפלוגתא דס"ל
הקנוקנות, הוא דגיד ס"ל וגם טעם בנותן בגידים דיש דקיי"ל ס"ל והוא טעם, בנותן בגידים

וצ"ע. בעלמא, איסורים כשאר גמור טעם בעלי והם
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התוס' כדברי שלא דמשמע בששים, הלכתא
רבנן  אמור דקאמר רבא על חולק יוחנן דר'
אפסיק  לא אכתי יוחנן ר' דבימי אלא בששים,

בששים. הלכתא

התוס'והנהז] להוכחת רש"י יענה מה צ"ע
בששים. גיד דקאמר נחמן רב מדברי
בגמ' דעיין רש"י, דברי סתירת צ"ע ועוד

בנותן (פט:)לעיל בגידים אין דידן תנא סובר ,
אם  הנשה גיד בה שנתבשל ירך והתנן טעם,
וכתב  וכו', אסורה זה הרי טעם בנותן בה יש

טעם)רש"י בנותן בו יש אם שיערו (ד"ה וז"ל,
עכ"ל. סתם, טעם נותן כל בששים חכמים
טעם  נתינת דשיעור רש"י מדפירש והנה
הוא  הנשה גיד בה שנתבשל דירך במתני'
דשיעור  מבואר סתם, טעם נותן ככל ששים,
וקשה  ששים, שיעור באמת הוא בלפת בשר
דבשר  המשנה על מפירש"י שדייקנו ממה

ששים. שיעורו אין בלפת

לקמןונראה בגמ' דהנה פסקינן (צט:)לתרץ,
טעם, בנותן בגידין אין כמ"ד הלכתא

שם רש"י בנותן וכתב בגידים אין והילכתא (ד"ה

נצלה טעם) ובין נמלח ובין נתבשל ובין וז"ל,
בו  יש שמנו אבל בו, ודוקא ומותר, משליכו
ומבואר, עכ"ל. אוסר, שמנו נטל לא ואם בנ"ט
טעם, בנותן בגידים דאין דקיי"ל למאי דאף
דלא  וזהו מדרבנן, אסור גיד של שמנו מ"מ

ר"מ בשם התוס' בה כמש"כ יש אם ד"ה (פט:

טעם) אין בנותן טעם בנותן בגידין אין דלמ"ד
ש  בשומן ולאסור שהגיד להחמיר כיון בגיד,

אוסר. אינו עצמו

גיד ומעתה נחמן רב דקאמר דהא י"ל,
דקיי"ל  דס"ל משום לאו בששים,
בלפת  בצל ושיעור טעם , בנותן בגידין יש כמ"ד
אליבא  אלא התוס', כמש"כ ששים שיעור הוא
והא  טעם, בנותן בגידין דאין אתיא דהלכתא
גיד, של אשמנו קאי בששים גיד דקאמר
בנותן  בגידין אין למ"ד גם רש"י דלשיטת

מדרבנן. אסור גיד של שמנו  מ"מ ג טעם

חכמים ובמש"כ דשיערו אמתני' לעיל רש"י
דהוי  סתם, טעם נותן כל בששים
ששים, שיעור הוא בלפת דבשר ברש"י משמע
יש  רש"י דברי סתירת מלבד דהנה לדחות, יש
הוצרך  למה שם, רש"י דברי גוף על להקשות
בששים, הוא דמתני' טעם דנתינת לפרש כלל
בלפת, כבשר דשיעורו לפרש לו הספיק ולא
סתם", טעם נותן "כל הדגיש, למה צ"ע וגם

"סתם". באומרו רש"י כוונת דמה

שם,וי"ל התוס' קושית לרש"י דהוקשה
יש  דידן תנא דסבר ממתני' נוכיח האיך
שמנו  משום אסורה דילמא טעם, בנותן בגידין
ולא  טעם. בנותן בהן אין בגידין אבל גיד, של
דלמ"ד  הר"מ, דרך על לתרץ לרש"י ליה ניחא
לאסור  החמירו לא טעם בנותן בגידין אין
של  שמנו דלכו"ע ס"ל דרש"י גיד, של שמנו

מדבריהם. אסור גיד

דשיערו ואפשר רש"י קאמר דלזה לומר
סתם, טעם נותן כל בששים חכמים
טעם  בנותן אסורה הירך דאם לומר, וכוונתו
נותן  ככל לשערו ראוי היה גיד, של שמנו משום

עי"ש.ג. והריטב"א, הרשב"א בחידושי וכ"כ
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ולא  בששים שהוא במתני' סתם המוזכר טעם
ואינו  גמור, טעם נותן השומן כי בלפת, כבשר
דלא  השתא אבל הגיד, טעם כמו קלוש  טעם
דנותן  מפרש דהתנא אלא סתם, טעם נותן תנן
ע"כ  בלפת, כבשר משערין גיד לענין טעם
גיד, של שמנו משום לאו דמתני' האיסור טעם
יש  קלוש, שטעמו וכיון עצמו, הגיד משום אלא
דתנא  ומוכרח בלפת, כבשר לשערו מיוחד דין

טעם. בנותן בגידין יש סבר זה ד דידן אבל
צל"ע. ועדיין רש"י, בדברי סתום נראה

b

וכו'.מתני', נבילה של חתיכה וכן
למה  התנא, לשון בכפל לעיין יש
חתיכה  ודין הגידים עם שנתבשל גיד דין  חילק
החתיכות  עם שנתבשלה טמא דג או נבילה של
דבזמן  שווים, דיניהם והרי נפרדות, בבות לב'
אסורין, כולן לאו ואם טעם, בנותן שמכירו
לכלול  להתנא ראוי והיה טעם. בנותן והרוטב
שנתבשל  הנשה גיד ולומר, אחת בבבא הכל  את
דג  של או נבילה של חתיכה או הגידים, עם
שמכירו  בזמן החתיכות, עם שנתבשלה טמא

אסורין. כולן לאו ואם טעם, בנותן

לקמןוהנה דגיד (ק.)בגמ' אהא גם מקשינן
אהא  וגם הגידים עם שנתבשל
שאין  בזמן דאפי' וכו', נבילה של דחתיכה

אסורין. כולן אמרו ולמה ברובא, לבטל מכירו
אינו  הגידים עם שנתבשל דגיד בגמ', ותירץ
או  נבילה של וחתיכה שאני, דבריה משום בטל
בטילה  אינה החתיכות עם שנתבשלה טמא דג
בה  להתכבד הראויה חתיכה דשאני משום

האורחים. לפני

הביטול ונראה מניעת דטעם דכיון לומר,
טעמו  דזה חלוק, מכירו שאינו היכא
הראויה  חתיכה מדין טעמו וזה בריה מדין
בבות, לב' האלו דינים ב' התנא חילק להתכבד,
חלוקים  כי לרמז שווים, הם דבדין אע"ג

שלהם. הביטול מניעת בסיבת

b

לגיד  מסייע קליפה כדי בענין

טעם תוס' בנותן בה יש אם ד"ה
אסורה. זו התוס'הרי כתבו

דבכדי  משערינן לחודיה בגיד לאו וז"ל,
דמשעה  לאסור לגיד מסייע שסביביו קליפה
ולפירוש  לו, סמוך קליפה כדי נאסר שנמלח
חתיכה  אמרינן דלא שמפרש אפרים רבינו
אתי  בחלב בבשר אלא נבילה נעשה עצמה

עכ"ל. שפיר,

לקמן[שיטת מתבארת אפרים תוס'ר' (ק.

בשקדם) חענ"נ ד"ה אמרינן דלא ,

ליכא ד. דאם במתני' נפסק האיך השומן, טעם את גם לבטל דבעינן כיון לפי"ז, דצ"ע אלא

טעם נתינת של שיעור טעמו את לבטל אנו צריכים עדיין הרי מותרת, הירך בלפת, כבשר
כבשר  טעם נתינת שיעור ליכא אם הסתם ומן מועט, הוא שבגיד דשומן ואפשר בששים. שומן

השומן. כנגד מששים יותר יהיה ממילא הגיד, של בלפת
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בלבד, בחלב בשר באיסור אלא איסורין בשאר
עצמה  בפני היתר הוא אחד כל בחלב בשר כי
שנתערבה  ולכן איסור, נעשו וכשנתבשלו
אם  גבינה חתיכת או חלב, עם בשר חתיכת
לגוף  נעשית עצמה החתיכה בשר, טעם

וצר  לבטלה.האיסור כדי כנגדה ששים יך
שחתיכה  אמרינן לא איסורים, בשאר משא"כ
כנגד  ששים אלא צריך ואין נבילה נעשית עצמה

בלבד.] הבלוע האיסור

אפרים והנה ר' דלפירוש התוס' מש"כ צ"ע
שום  להם דהיתה דמשמע שפיר, אתי
לחודיה  בגיד דלאו מתחילה מש"כ על קושיא
לו. מסייע שסביביו קליפה דכדי משערינן
דהוי  להו, קשיא קא דמתני' לישנא ובפשוטו
לחוד  הגיד כנגד אלא לשער צריך דאין משמע

שסביביו. קליפה כדי כנגד ולא

במתני'אבל משמע דהיכן מובן, אינו זה
לחוד, הגיד כנגד אלא משערין דאין
בנותן  בה יש "אם במתני', גרסו התוס' הלא
קאי  ודאי "בה" והלשון אסורה", זה הרי טעם
שהוא  הגיד על ולא נקבה, מין שהיא הירך על
נותן  בירך, בה יש אם ה"ק, ומתני' זכר, מין
ולפי  בה. טעם נתן שהגיד דהיינו טעם,
נותן  בירך יש דאם לפרש יש שפיר גירסתם
קליפה  הכדי מן וגם עצמו הגיד מן גם טעם
שכתבו  עד להתוס' הוקשה מה וצ"ע שסביביו.

שפיר. אתי אפרים ר' של ה דלפירוש

אם וצריך התוס' שגרסו מה לפי דגם לומר
משמע  הוי טעם, בנותן "בה" יש
שיעור  יש דאם כולה, הירך כל כנגד דמשערין
ואם  אסורה, הגיד מן טעם לקבל שיכול ירך
דלא  אינו, דזה התוס' ונתקשו מותרת. לאו
חסר  הירך כנגד אלא הירך, כל כנגד משערינן
של  חתיכה נעשית הקליפה כי קליפה, כדי
דין  מלהזכיר למנוע להמשנה היה ולא נבילה,
דלא  אפרים ר' דלפירוש קאמרי, ולזה זה.
שפיר, אתי איסורין בשאר חענ"נ אמרינן
ואין  כולה, הירך כל כנגד משערין דבאמת

לאסור. לגיד מסייע קליפה הכדי

חענ"נ ובעיקרב] אמרינן דאי התוס' דברי
בגיד  לאו איסורין בשאר גם
שסביביו  קליפה דבכדי משערינן לחודיה
שכתב  הגרעק"א בחידושי עיין לו, מסייע
איסורין, בשאר חענ"נ דאסר למאן דגם ליישב
והקליפה  הגיד, כנגד משערינן לעולם

בששים. לבטלו מצטרפת

בשו"עוהטעם, צ"ח)דנפסק קדירה (סו"ס ,
בה  ונפלו היתר זיתים נ"ט בה שיש
אחד  כל חלב, של ואחד דם של אחד זיתים, ב'
והוא  חבירו. לבטל היתר של הנ"ט עם מצטרף

הרא"ש שו"ת פי ב')על סי' כ' מבואר (כלל ושם ,
לתת  יכול כשאינו בטל איסור דכל סברא שהוא
שוה, אינו וחלב דם דטעם וכיון בהיתר, טעם
הדם  וטעם בששים החלב טעם נתבטל הרי

לעילה. ברש"י טעם)ועיין בנותן בו יש אם ד"ה "בה",(פט. במקום "בו" במתני' שגרס דמבואר ,
כנגד  רק דמשערין משמע שפיר גירסתו ולפי בירך, טעם ליתן כח בגיד יש אם ה"ק, ומתני'

שסביביו. קליפה הכדי כנגד ולא הגיד
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לי  ומה איסור, מבטל איסור לי דמה בששים,
האיסור  טעם שיתבטל רק איסור, מבטל היתר

בהיתר. טעם ליתן לו עוד  יהא ו ולא

אא"כ וכתב שייך לא זה שדין הגרעק"א
בטעמם, שוים שאין איסורים שניהם
אין  בטעמם שוים האיסורים שני אם אבל
סברי  הפוסקים רוב אבל זה. את זה מבטלין

שו"ע על בהגרעק"א בשם (שם)[עיין שכ"כ
הוי  ההיתר אם דוקא דהיינו שור] התבואת
זה  מבטלין מינו, נמי הוי אם אבל מינו, אינו
דהא  בטעמם, שוים שניהם אם אפי' זה את
גזרו  דחכמים אלא ברובא, בטל מדאורייתא
למימר  צריכים ממילא וא"כ מינו. שאינו אטו
ושני  מינו, אינו כאילו הוא היתר של שהנו"ט
מינו, אינו כאילו נמי עומדים האיסורים
בטעמם. שוים הם אם אפי' זה את זה ומבטלין

דס"ל ודרך הגרעק"א מדברי מבואר אגב
נידונית  אינה נבילה שנעשית דחתיכה

כאיסור  אלא האיסור, גוף עם אחד כאיסור
והחוו"ד צ"ח)אחר. דחענ"נ (סו"ס וס"ל חולק

ואין  אחד איסור שם הם עצמו והאיסור
זא"ז. ז מבטלין

היסוד ולכאורה על חולקים שהתוס' צ"ל
אם  דאף וס"ל התבו"ש, של
כיון  שוה, וטעמם מב"מ, הם והאיסור ההיתר
גזרו  וחכמים כלל, טעם נתינת כאן שאין
האחר  שהאיסור אמרינן לא בששים, לשערו
אותו  רואין כי בששים, לבטלו להיתר מצטרף
דוקא  צריך אלא מינו, בשאינו מין הוא כאילו
התוס' כתבו לכן שניהן. כנגד היתר של ששים
הכדי  איסורים, בשאר חענ"נ ליה דאית דלמאן

מסייע  הגיד שסביב לאסור.קליפה לו

דחתיכה אבל ס"ל שהתוס' לומר נראה יותר
אחד  איסור כשם חשיבא נבילה שנעשית
גם  וא"כ החוו"ד, וכמש"כ האיסור, גוף עם
אינו  הוא כאילו האיסור את רואים היינו אם

דערלהו. ממתני' כן להוכיח שכתב הרא"ש בשו"ת שם עוד מ"ג)ועיין מעלה (פ"ב הערלה ,

למאתים  שנפלה ערלה של סאה כיצד, הערלה, את והערלה הערלה את והכלאים הכלאים את
הכלאים  את מעלה שהערלה היא זו הכרם כלאי של או ערלה של ועוד סאה נפלה ואח"כ

בירושלמי עלה וקאמר הערלה. את והערלה הערלה את ה"ב)והכלאים דוקא (פ"ב דלאו
אבל  צירוף, תו בעי ולא בר' שנפלה הסאה נתבטלה כבר ממש ר' דאילו קצ"ט, אלא מאתים

עם  האחרון האיסור מצטרף איסור של ועוד סאה עוד וכשנפלה הכל, נאסר לקצ"ט כשנפלה
טעם. בנתינת שמתבטל דבר וכ"ש הכל. להתיר הראשון היתר

האיסור ז. עם אחד איסור כשם חשיב לא דחענ"נ הגרעק"א בדברי פעמים כמה מצאנו כך

לקמן הגרעק"א בחידושי דעיין נתערב (קח:)עצמו, אם במשהו, אסור נסך דיין דאף שכתב
דלחענ"נ  משום במשהו, אחרים מים אוסרים המים אין חענ"נ, מדין המים ונאסרו במים יי"נ

כתב  ועוד תרומה. של חענ"נ לענין וכ"כ בעלמא, איסור אלא יי"נ של שם אין יי"נ של
שו"ע על הגרעק"א תמ"ח)בהגהות סי' יראה (או"ח בל משום דחמץ חענ"נ על עוברין דאין

בעלמא. איסור אלא עליו חמץ שם אין דחמץ דחענ"נ משום טעמא היינו ולכאורה ימצא, ובל
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הם  כאילו נמי עומדים וירך הגיד אין מינו,
להם, יש אחד איסור שם שהרי מינו, אינו

שתיהם. כננד ששים דוקא צריך ואכתי

לקמןוראיה בתוס' דעיין ד"ה לדבר, (ק.

וסלקו) להוכיח בשקדם דאין שכתבו
בשאר  חענ"נ אמרינן דלא אפרים ר' כשיטת

דאמר מהא מ"ו)איסורים פ"ה אין (תרומות
אמרינן  "ולא חשבון, לפי אלא מדמע המדומע
יבש  דבר בין לחלק דיש תרומה", הכל שיעשה
בתוס' ומדוייק בליעה. ע"י הנאסר לדבר
היה  בתרומה, חענ"נ אומרים היינו דאילו
לבטלו  דצריך ונפק"מ כתרומה, הכל נחשב
הוא  דחענ"נ להתוס' ס"ל ואם ק"א, בשיעור
החתיכה  נחשבת היתה לא אחר, איסור שם
עצמי. לאיסור אלא לתרומה נבילה שנעשית

הגרעק"א אבלג] שדברי להעיר, יש
וירך  שגיד ההנחה על מיוסדים
הגרעק"א  בדברי מבואר [וכן שוה, טעמם
לשער  דצריך דטעמא שכתב לעיל, המובאים
משום  הוא בלפת, כבשר גיד של טעם נתינת
לעיל  כתבנו כבר אבל שוה], טעמם וירך דגיד

לקמן התוס' מדברי בשר להוכיח אבל ד"ה (צז.

ליה) טעים מאן פריך בחלב דלא והא דממש"כ,
מאן  הנשה גיד בה שנתבשל דירך אמתני'
וכו', בלפת כבשר דמשערינן משום ליה, טעים
לטעם  הגיד טעם בין להבחין דשייך מבואר
אין  וירך דגיד ומוכרח טעימה, ע"י הירך

שוה. טעמם

שהכדי וא"כ להתוס' ס"ל האיך לתמוה, יש
לאסור  לו מסייע הגיד שסביב קליפה
וטעם  הגיד טעם אין הרי כנגדם, ששים וצריך
שנתערבו, ודם לחלב דומה והוא שוה, הקליפה
הירך  לשאר הקליפה טעם יצטרף לא ולמה

הגיד. טעם לבטל

ע"פ ולכאורה התוס' דברי את לבאר יש
והיתר האיסור כ"ד שיטת (כלל

י') שווין אות  שאין אחד משם איסורין דשני ,
זה, את זה מבטלין ואינן מצטרפין בטעמן

משה בדרכי י')ומובא אות  צ "ח דה"ה (סי' וז"ל,
ותשעה  לחמשים שנפלו בשר וכזית גבינה כזית
ולא  הואיל חבירו מבטל אחד דכל ירק, זיתים
כך  אחר נטל אפי' לקדירה, שנפלו עד נתערבו
נתבטלו  וכבר הואיל שרי משם אחד איסור

עכ"ל. ח שניהם,

ע"ז עמ"ס הגרעק"א בחידושי בזה (סה:)וכן וגם חענ"נ, אמרינן לא הנאה איסור דלענין צידד
עצמו. בפני איסור הוא דחענ"נ לטעמיה אזיל

נ"ט ח. כגון וחלב בבשר אפי' וה"ה בפנים, הארוך האו"ה וז"ל משה, בדרכי הלשון היא כך
לו  שנודע בין אחת בבת בין זה אחר בזה בין גבינה וכזית בשר כזית בהן שנפלו ירקות זתים
אפי' לקיש ולריש אחד כמין וחשובין מצטרפין וחלב שבשר אעפ"י אחד בהעלם בין בנתיים

בישול  דרך דדוקא מותר, המאכל בקדירה נפילתן קודם יחד נאסרו שלא מאחר מ"מ למלקות
א' כל נגד הירקות גרעי ולא א', כל נגד ששים יש והכא בזה, זה הנ"ט דהיינו תורה אסרה

דכשנפל  מותר, ששים בעי בהיתר שהיתר אע"פ בו. שנפל עצמו וחלב הבשר היה מאילו
אם  וכ"ש א', כל נגד ששים יש הרי השני וכשנפל נפל, היתר תוך שהרי נאסרו לא הראשון

הבשר  נאסר אם ודאי אבל וכו'... ומותר בששים טעמא נתפשט א' שכל אחת בבת בו נפלו
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פ"ה)בפרמ"גועיין ח"ג לתערובת, דרק (פתיחה
קודם  תחילה וחלב הבשר נאסרו כשלא
אם  אבל זה, את זה לבטל מצטרפים שנפלו
של  זיתים הב' כנגד ששים בעינן קודם, נאסרו

יחד. בחלב בשר

דבב"ח וכתב דבריו, וביאור וז"ל, הפרמ"ג
אחד  איסור שם הכל והחלב הבשר
חייב  חלב זית וחצי בשר זית חצי דהא הוא,
נפלו  ואח"כ מקודם נאסרו אם הלכך מלקות,
אחד  איסור שם מ"מ ליכא דטעמא אף לנ"ט
אין  שוב תחלה נאסרו שלא מאחר אלא הוא,
בא  ולא כלל טעמא דליכא לאסור, כח בהם
אם  ק"ו הדברים והשתא כלל. איסור לכלל
שוין, טעמן שאין אף מצטרפין שנאסרו בב"ח
שוין  טעמם שאין אף ונבילה נבילה שכן כל

עכ"ל. וכו',

הא ובסוף בזה"ל, הפרמ"ג כתב הדברים
אף  נבילה, שמא וחד ממש אחד מלאו
איכא, איסורא עכ"פ מדרבנן בטעמן, דחלוקין
דמה"ת  ומודינא מקודם, שנאסר בב"ח כמו

עכ"ל. וכאמור, טעמא דליכא מותר,

רק והרי דלא האו"ה  בשיטת הבין הפרמ"ג
אמרינן  לא מקודם נאסרו אם בבב"ח
בכל  אלא זה, את זה מבטלים והבשר שהחלב
דאין  אע"ג אחד, איסור שם שהם איסורים
זה. את זה לבטל מצטרפים אין שוה, טעמם

דכיון ומבואר התורה, מן אינו זה שדין עוד,
ליכא  בודאי שוה, טעמם דאין 
טעם  עם היתר של הנ"ט דמצטרף טעמא,
האחר  האיסור טעם לבטל הזה האיסור
[וכ"כ  הוא. מדרבנן אלא להיפך, וכן בששים,

שו  על וז"ל,(שם)"עהגרעק"א התבו"ש בשם
מ"מ  שוים טעמן באין דאף שם כתב עוד
חלוקים  א' איסור אבל איסורים ב' דוקא בעינן

עכ"ל.] וכו', זא"ז מבטלין אין בטעם

איסור וצריך דיש להאו"ה מנ"ל ביאור
בטעם  חלוקין אחד שבאיסור מדרבנן
ואין  המעורב, האיסור כל כנגד ששים צריך
לבטל  ההיתר עם מצטרף אחד איסור טעם

חבירו. את

דלעולם ואפשר מב"מ מגזירת נלמד שהוא
אע"ג  האיסור, כנגד ששים בעינן
חכמים  שגזרו דה"ה וס"ל טעם, נותן דאינו
איסור  של חתיכות ב' כשנתערב במבשא"מ,
כל  כנגד ששים צריך שווין, אינן וטעמם א'
הטעמים. חילוק על משגחינן ולא האיסור,
שטעמם  נפרדים איסורים ב' כשנתערבו ורק
האיסור  כל כנגד ששים דאיכא כיון חלוק,
מצטרף  אחר דאיסור אע"ג דמי, שפיר

לבטלו. ט להיתר

דהגיד והכא דס"ל התוס' בדעת י"ל נמי
אחד  כאיסור נידונים קליפה והכדי

חתיכות  ב' כגון א' מין של איסורין משאר חתיכות ב' כל וכן לקדירה, שנפלו קודם והחלב
השנייה  נפילת קודם הראשון סלקו אפי' היתר של טעם בנותן זה אחר בזה שנפלו נבילה

עכ"ל. וכו', הכל אסור
בחזו"אט. סק"ז)ועיין כ"ה סי' הגר"ח(יו"ד ה"ו)וחידושי מאכ"א הל' האו"ה,(פי"ד בדעת שנקטו

בכה"ג  דגם בטעמם, וחלוקים א' איסור של חתיכות ב' בשנתערבו הללו דברים נאמרו דלא
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האיסור], גוף עם אחד שם הוא דחענ"נ [וצ"ל
זא"ז  מבטלים אינם שוה, דטעמם אע"ג ולכן
לבטלו. האיסור כל כנגד ששים וצריך מדרבנן,

לדעת אבלד] שהרי כן, לומר אפשר אי
לקמן איסורים)התוס' כל ד"ה אי (צח:

צריך  אין טעמא יהיב ולא קפילא ליה טעים
שיעור  התוס' שלדעת ומבואר ששים, שיעור
טעם, נתינת של ענין רק הוא במבשא"מ ששים
טעם  אין ששים דבשיעור חכמים דשיערוהו
בבציר  דגם משכחת אי אבל מורגש, האיסור
דטעים  היכא וכגון מורגש, הטעם אין מהכי
דמי. שפיר האיסור, טעם מצא ולא קפילא ליה

שהבינה ואם כמו האו"ה, לסברת ליתא כן
ששים  צריך תמיד דמדרבנן הפרמ"ג,
דגיד  כיון לדוכתא, קושיא והדרא האיסור. כנגד
שניהם, כנגד ששים לי למה שוה, טעמם אין וירך

חבי  את לבטל מצטרף שהאחד אמרינן רו,ולא
בטל. מהם אחד כל של טעם דבמציאות י כיון

וירך ובהכרח גיד התוס' דלשיטת צ"ל
במינו, כמין ונידונים שוה טעמם
להוכיח  לעיל שכתבנו ומה הגרעק"א. וכמש"כ

התוס' אבל)מדברי ד"ה שוה,(צז. טעמם שאין
"הא  שם, התוס' שהקשו דמה בקל, לדחות יש
גיד  בה שנתבשל דירך אמתני' רבא פריך דלא
דע"י  למימר לאו ליה", טעים מאן הנשה
הגיד  טעם את להבחין יכול היה באמת טעימא
דקדירה  אברייתא רבא וכדפריך הירך, בתוך
דכיון  ליה, טעים מאן וכו' בשר בה שבישל
אם  להבחין ליה טעים מאן בב"ח לאכול דאסור
ליה  דטעים משני וע"ז לא, או נו"ט הוא
לא  למה לומר, התוס' כוונת אלא קפילא.
טעים  מאן דידן, דמתני' אגופה רבא הקשה
הגיד  טעם את להבחין אפשר דאי כיון ליה,

כנגד  ששים שצריך דינו בבב"ח ורק חבירו, את לבטל ההיתר עם מצטרף א' כל של טעמו
לחודיה  החלב דטעם נהי ולכן, תורה. שאסרה הוא והמשותף המעורב הטעם כי  האיסור, כל

כנגדו. ששים וצריך קיים, עדיין המשותף הטעם אבל בששים, בטל לחודיה הבשר טעם וכן
בחוו"די. ראיתי סק"ט)והנה צ"ח שאין (סי' איסור חתיכות דב' האו"ה, כדעת התוס' דסברי שכתב

אזיל  דהאו"ה שכתב בחוו"ד דעי"ש אלא זא"ז. מבטלים אינם איסור של אחד שם והם שוה טעמן
שפסק א')לטעמיה, דין כ"ג הרמב"ן(כלל כל כדעת ד"ה צח: הרמב"ן בחידושי ועיין צ"ח, סי' בטור (מובא

שבתורה) ומשו"ה איסורין ששים, בעינן טעם דליכא ואמר קפילא טעמיה אפי' נתערב דכשהממש
טעם דליכא אע"ג מצטרף א' משם איסורין ט"ו)ב' ס"ק צ"ב סי' בחוו"ד לומר (ועי"ע הוצרך ולכן .

ששים. ובעינן קפילא מועיל אינו בעין דבאיסור כהאו"ה סברי התוס' דגם
טעמא  יהיב לא דאי לקמן התוס' דשיטת בפנים, ממש "כ חדא טעמי, מתרי קשה נלע"ד וזה
טעמו  לנתערב איסור של גופו נתערב בין שחילקו מקום בשום מצאנו ולא ששים, צריך אין

התוס' דסברי נאמר האיך וא"כ טעם. נתינת של ענין רק הוא ששים דין  כל ולדעתם לחודיה,
שנתבשלה  דירך קשה, ועוד ששים. ובעינן קפילא מועיל אינו בעין דבאיסור האו"ה כדעת

הירך, בתוך טעמו נפלט שהגיד אלא הירך, עם הגיד ממשות בשנתערב מיירי לא הנשה בגיד
טעימת  על דסמכינן והאו"ה הרמב"ן דמודו נראה ובכה"ג נו"ט, בה יש אם לאוסרה ובאנו

צ"ע. בזה החוו"ד ודברי ששים. בלא קפילא
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היה  לא ובזה שוה, שטעמם כיון הירך בתוך
התוס' ויישבו קפילא, ליה דטעים לתרץ שייך
קתני  הכי דבלאו כיון לרבא, הוקשה לא דזה

בלפת. כבשר משערין כיצד יא במתני'

דכיון ומעתה להתוס' דס"ל לעיל כמש"כ י"ל
וטעמם  במינו מין הם וירך דגיד
דין  זהו כי האיסור, כל כנגד ששים צריך שוה,
הגרעק"א  ומש"כ ששים. צריך דתמיד מב"מ
מדאורייתא  דמב"מ דכיון שור, התבואת בשם
שאינו  אטו מינו על גזרו שחכמים אלא בטל
היתר  של שהנו"ט למימר צריכים ממילא מינו,
איסורים  שני וא"כ מינו, אינו כאילו הוא
זה  את זה ומבטלין מינו אינו כאילו נמי אומדים
שהתוס' צ"ל ע"כ בטעמם, שוים הם אפי'
אנו  דאין וס"ל התבו"ש סברת על חולקים
או  מינו, אינו הם כאילו האיסורים ב' את רואים
אחד  איסור כשם חשיבא דחענ"נ להתוס' דס"ל

לעיל. וכמש"כ האיסור, גוף עם

b

שסביביו באה"ד, קליפה דבכדי
וכו'. לאסור מבואר מסייע

כדי  נאסר כרותח הוא הרי צלי שמדין בתוס'

התוס' מש"כ לפי וצ"ע הגיד. שסביב קליפה
לגיד)בסמוך שמגיע עד בכדי (ד"ה אוסר דצלי

בכדי  אלא אוסרת אינה מליחה למה נטילה,
הוא  דאמת שכתב במהרש"א ועיין קליפה.

התוס  מש"כ בעי דלפי במליחה גם לקמן '
דצלי, כרותח הוא דמליח כיון נטילה כדי
כדי  נאסר שנמלח דמשעה כאן ומש"כ
כדי  בעי הדעות דלכל לומר היינו קליפה,
כדי  אף דבצלי דמסקי למאי אבל קליפה,
ברא"ש  עיין אבל במליחה. ה"נ בעי, נטילה

כ"ד) סי' שאין (פ"ז יראה ומיהו וז"ל, שכתב
בקליפה, ודי דמליחה ברותח להחמיר צריך
כרותח  הוי דמליח למימר בעי דרבינא ואע"ג
לא  דאיתותב מאי ולפי איתותב, הא דמבושל,
כדי  בעי ולא דצלי, כרותח אפי' ביה מחמרי
מאיר  רבינו שהורה שראיתי וכמדומה נטילה,

עכ"ל. כן, ז"ל

b

לרוטב  מחוץ שמקצתה חתיכה

מסייע באה"ד,א] הרוטב דאין קצת משמע
הנה  וכו'. חתיכות שאר ולא
בה  יש "אם במתני' מדקאמר דייקו התוס'
בנותן  בהם יש "אם קאמר ולא טעם", בנותן

לא יא. בודאי לאסור, לגיד מסייע קליפה דכדי התוס' לדעת דהנה זה, לפירוש ראיה וקצת
א"א  כן ואם הירך. שאר לטעם שוה קליפה הכדי טעם כי קפילא, טעימת דמהני לומר שייך
ע"י  כי ליה, טעים מאן דידן אמתני' רבא פריך לא למה להם דהוקשה התוס' בדברי לפרש

להבחין  יכול אינו טעימה דע"י אינו, דזה בירך, טעם נותן הגיד אם להבחין יכול לחוד טעימה
רבא  פריך לא דלמה לומר, כוונתם ובהכרח לא. או הירך בשאר טעם נותן קליפה הכדי אם

יש  אבל שוה. שטעמם כיון כלל הירך בתוך הגיד טעם את  להבחין דא"א כיון ליה טעים מאן
איסורים  בשאר חענ"נ ליה דלית אפרים דרבינו אליבא כן כתבו שהתוס' לומר דאפשר לדחות,

הירך. שאר לאסור לגיד מסייע קליפה הכדי ואין
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מסייע  הרוטב שאין קצת דמשמע טעם",
הגיד. טעם את לבטל חתיכות לשאר

דקתני [ודיוק התוס' לגירסת אלא אינו זה
הרי  טעם בנותן בה יש "אם במתני'
גרס  רש"י אבל הירך. על וקאי אסורה", זו

על (פט:)לעיל וקאי טעם", בנותן בו יש "אם
דאין  משמעות שום כאן אין ולפי"ז הגיד,
לפרש  דאפשר הגיד, את לבטל מסייע הרוטב
וברוטב, בירך טעם ליתן כדי בגיד יש דאם

אסורה.] הירך

ניחא,והוסיפו הקונטרס דלפירוש התוס'
הבשר כל בפ' (קח:)דלקמן

שנו  לא בגמ' אמרינן חלב, דטיפת בשמעתתא
חתיכה  וכסה ניער לא אבל וכסה שניער אלא

ופירש"י נבילה, נעשית ניער)עצמה וז"ל,(ד"ה
מתפשט  הקדירה את המנער מגיס בה הגיס
שמי  מפני אותה המכסה וכן בכולה, הטעם
ומשמע  עכ"ל. ויורדין, פה עד עולין השוליים
עליה  הטפה שנפלה החתיכה שאפי' שר"ל
וכסה  ניער לא אי הרוטב, בתוך מקצתה היא

לבטלה, מסייעים אחרות והחתיכות הרוטב אין
אין  ולכן וכסה, ניער בשלא מיירי נמי והכא

הגיד. את לבטל מסייע הרוטב

ראו ועיין מהיכן לבאר שכתב במהרש"א
דמיירי  מפירש"י דמשמע התוס'
הכי  וז"ל, לרוטב מחוץ שמקצתה בחתיכה
לפיה  משוליה הרתיחות דעולות ממ"ש משמע
במקצת  הרתיחה במעלת ליה סגי ולא כו'

הב"ח וכ"כ עכ"ל. וכו', ד"ה החתיכה צ"ב (סי'

חלב) .טיפת

רש"י ועוד ממש"כ מבואר שיותר הב"ח כתב
פליט)בסמוך לא מפלט ד"ה וז"ל,(שם

של  בגגה שהחלב החלב טעם את באחרות
לרש"י  ס"ל אי והנה עכ"ל. הוה, חתיכה
היה  לא לרוטב מחוץ שכולה בחתיכה דמיירי
פליט  לא דמפלט דטעמא לפרש כלל צריך
ודאי  אלא הוה, חתיכה של בגגה דחלב משום
מחוץ  שמקצתה בחתיכה דמיירי דמפרש
דחלב  משום פליט לא דמפלט וטעמא לרוטב,

חתיכה. של יב בגגה

בב"ייב. עוד לרוטב (שם)ועיין מחוץ שמקצתה בחתיכה ליה מפרש דרש"י התוס' דמש"כ ,
לקמן מדפי' כן ללמוד שיש אלא כ"כ, מבואר אינה (ק.)אינו נבילה בחתיכת דאמרינן אהא ,

טעם  שנתן כיון ודרש עליה אמורא רב אוקי ובחתיכות ובקיפה ברוטב טעם שתתן עד אוסרת
פירש"י מינה, שהן מפני כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה נעשית עצמה חתיכה (ד"ה בחתיכה

בחתיכה) טעם שנתנה שיתן כיון קודם עמה תחלה שנתבשלה או תמיד בצדה שהיתה אחת וז"ל,
שאר  נתן ואח"כ בה טעם הנבילה ונתנה באיסור ששים בזו היה ולא בקדירה החתיכות שאר
הצריך  לא שהרי ברוטב, מונחת בקצתה מיירי דמסתמא הב"י, וכתב עכ"ל. בקדירה, החתיכות

נבילה  נעשית עצמה חתיכה וקאמר לרוטב, חוץ שהיא אחרת חתיכה גבי על מונחת שתהא
לא  האיסור, לבטל הכל מצטרף ברוטב מונחת שקצתה דע"י איתא ואם החתיכות, כל ואוסרת

החתיכה  שקצת שאע"פ לרש"י דס"ל משמע הילכך חתיכות. משאר זו חתיכה לייחד לו היה
לבטל  מצטרף הכל אין לרוטב שחוץ בקצתה אלא נגע לא שהאיסור מאחר ברוטב, מונחת

שם תוס' [ועיין נבילה)האיסור. נעשת עצמה חתיכה הרוטב (ד"ה גם דא"כ פירש"י, על שהקשו



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ו דף חולין קלח 

שנפל והתוס' דכשהחתיכה הר"י, בשם כתבו
ברוטב, מקצתה היא עליה האיסור
כשהחתיכה  איירי והתם וכסה, ניער בעינן לא
בניער  אלא מתפשט אין דאז לרוטב חוץ  כולה
בחתיכה  אלא שנו לא למימר מצי והוה וכסה.
נקט  ליה דפיסקא מילתא אלא ברוטב, מקצתה
כל  מכסה הרוטב ענין בכל דאז וכסה, כשניער
חוץ  חתיכה כולה היתה ואפי' החתיכות,
טעם, בנותן בה יש אם דקאמר והכא לרוטב.
לבטל  ששים הרוטב עם בה היה שלא  ע"י היינו

הגיד. טעם

בירך והטעם מיירי דמתני' התוס' כתבו שלא
בחידושי  כתב לרוטב, שמחוץ
לרוטב  חוץ בכולה מיירי מצי דלא הגרעק"א
קליפה, כדי אלא אוסר ואינו כצלי הוי דא"כ

לרוטב. חוץ בחציו מיירי מתני' ודאי אלא

שיטת והנהב] בביאור הראשונים נחלקו
מחוץ  שמקצתה שחתיכה רש"י
האיסור: את לבטל מסייע הרוטב אין לרוטב

תרצ"א)המרדכי הראבי"ה(סי' בשם (סי'כתב

ק"ו) מקצת אלף רש"י ופירש וז"ל,
גב  שעל מה החלב מן ובלעה מגולה החתיכה
בשאר  ומבליע מפליט הרוטב ואין החתיכה
מיירי  כרחך ועל וכיסה, ניער אא"כ החתיכות
מגיע  שאם לרוטב, החלב פעפוע מגיע שאין
שלישי  שתי אלא בכל, מבליע הרוטב לרוטב
עד  מגיע החלב ופעפוע מגולה חתיכה

כיון  השאר את אסר דלא ומשמע שלישיתה,
אפילו  אליהן מגיע אינו האיסור גוף שפעפוע
נבילה  נעשית עצמה חתיכה אמרינן ולא משהו,
דהיינו  ונ"ל ראבי"ה, עכ"ל שנבלע, מקום עד
אמרינן  דלא הנשה גיד בפרק שפירש כרא"ם
חתיכה, בחצי נבילה נעשית עצמה חתיכה

המרדכי. עכ"ל

רש"י ומבואר שיטת יסוד הראבי"ה שלדעת
חתיכה  על שנפל דחלב הוא
לתוך  אלא מפעפע אינו לרוטב מחוץ שמקצתה
בתוך  השקוע המקצת לתוך ולא מקצת, אותו
שלדעת  הראבי"ה כתב כך ומתוך הרוטב.
חתיכת  נעשה הרוטב שבתוך המקצת אין רש"י

כלל. החלב את בולע אינו היא כי נבילה,

רש"י (שם)בב"חועיין מלשון כן לדייק שכתב
חתיכה  של בגגה "שהחלב שכתב, לקמן
של  בגגה רק נשאר שהחלב דמשמע הוה",
מגיע  ואינו לרוטב, מחוץ  שהיא החתיכה
דלפי"ד  כתב ועוד כלל. הרוטב שבתוך למקצת

לקמן דתנן הא חלב (קח.)הראבי"ה טיפת ,
באותה  טעם בנותן יש אם החתיכה על שנפלה
חתיכה  מקצת דבאותה צ"ל כו', אסור חתיכה
אבל  אסור, טעם בנותן בה יש לרוטב שמחוץ
לחלק  מגיע אינו החלב כי השאר את אוסר אינו

הרוטב. שבתוך החתיכה

פ"ט הסמ"גאולם בהגה"מ ומבוא ק"מ, (לאוין

צ"ב) סי' וב"י ה"ט, מאכ"א כתב הל'

ע"י  לחתיכות דמבטלינן משמע ובסמוך הנבילה, טעם ע"י בתחלה נאסר שעה באותה שהיה

שאחרי  הרוטב כל ואוסר נבילה ונעשת מתחלה נאסר עצמו רוטב והלא מינו שאינו דהוי רוטב
הרוטב  לרוטב, מחוץ שמקצתה בחתיכה דגם דס"ל לטעמייהו, ואזלי מינו. שהוא מפני כן

האיסור.] את לבטל מסייע
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החתיכה  שאפי' שר"ל מוכח פירש"י שמתוך
לא  אם עליה חלב טיפת כשנפלה הרוטב בתוך
טעם  לבטל הרוטב מסייע אין וכיסה ניער

הב"י עלה וכתב מדבריו (שם)הטיפה. דמשמע
פניה  ורק הרוטב בתוך שכולה דאע"פ
שאילו  מצטרף, הכל אין מגולים, העליונים
שהרוטב  מאחר ברוטב, משוקעת  כולה היתה
הנופלת  חלב דטיפת פשיטא עליה צף

הרוטב. כל עם מתערבת

אם וזהו רק ז"ל דלדידיה כהראבי"ה, דלא
לרוטב, מחוץ עומדת החתיכה מקצת
אין  אז מגולה, חתיכה שלישית שתי וכגון
אם  אבל האיסור, את לבטל מסייע הרוטב
חוץ  הרוטב בתוך משוקעת כולה החתיכה
הראבי"ה  דגם נראה בזה העליונים, מפניה
את  לבטל מסייע הרוטב רש"י דלשיטת מודה

משה בדרכי כן העיר וכבר אות האיסור. (שם

לא א') הבשר כל פ ' במרדכי אמנם וז"ל,
מגולה  שמקצתה דמיירי שם דכתב כן משמע

עכ"ל. וע"ש,

אחר ונראה פירוש להסמ"ג היה כרחך דעל
חלב  שהטיפת והוא רש"י, בשיטת
שבתוך  במה ואף החתיכה, בכל נבלעת אכן
תחילה  נוגעת חלב שהטיפת דכיון אלא הרוטב,
ברוטב  כח אין מגולות, עכ"פ ופניה בחתיכה
נאסרו  ולא החתיכה, מן החלב את להפליט
זה  [וכעין שבקדירה. החתיכות ושאר הרוטב

מש"ך בארוך מש"כ .](שם)עיין

רש"י משא"כ שיטת דיסוד הראבי"ה לדעת
מקצת  לתוך מפעפע החלב דאין
דרק  מסתבר הרוטב, שבתוך החתיכה
וכגון  לרוטב, מחוץ עומדת החתיכה כשמקצת
לומר  ניתן אז מגולה, החתיכה שלישית שתי
אינו  והוא החלב את מעמידה מקצת שאותה
ברוטב, המשוקעת החתיכה לחלק מפעפע
מפניה  חוץ משוקעת כולה החתיכה אם אבל
נעצר  החלב שכל לומר אפשר אי העליונים,
לכל  מפעפע וע"כ החתיכה , של בפניה

הרוטב. שבתוך החתיכה

משהועיין בדרכי ב')עוד אות שכתב (שם
וכל  הטור שסתמו ממה לדייק
לדעת  אסורה כולה חתיכה שאותה הפוסקים
לרוטב  שמחוץ מקצתה בין חילקו ולא רש"י,
שחילק  וכמו הרוטב שבתוך ומקצתה
מתפשט  חתיכה דבאותה דס"ל הראבי"ה,

לחוץ. מתפשט אינו אבל יג בכולה,

לקמן ולדעת רש"י לשון צ"ע הסמ"ג
הוה", חתיכה של בגגה "שהחלב
וכמש"כ  ניחא הראבי"ה לדעת  דבשלמא
נעצר  שהחלב לומר רש"י דכוונת הב"ח,
אינו  ולכן לרוטב שמחוץ החתיכה במקצת
הסמ"ג  לדעת אבל לתוכו. יותר נפלט
זה  אין החתיכה, בכל מתפשט שהחלב
אלא  חתיכה, של בגגה אינו שהחלב מדוקדק,
הרוטב  בכח שאין רק בכולה, מתפשט

לחוץ. החלב את להפליט

החתיכות יג. ושאר הרוטב ואוסרת חוזרת החתיכה אם והטור הר"ן פלוגתת שהביא ועי"ש

ואיכ"מ. וכסה, ניער בלא
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רש"י ואפשר בכוונת ולומר לדחוק דיש
של  בגגה תחילה נכנס שהחלב דכיון
אין  אז הרוטב, בתוך מעולם היה ולא החתיכה,
דלאחר  נמי הכי ואין להפליטו, הרוטב בכח

כולה. החתיכה בכל מתפשט לגגה, שנכנס

הסמ"ג ומאידך לשיטת טפי ניחא גיסא
דטיפת  במתני' רש"י סתם האיך
טעם  בנותן יש "אם  דקתני בהא פירש ולא חלב
מקצתה  על רק דקאי אסור", חתיכה באותה
לשיטת  לומר שהוצרכנו כמו לרוטב, שמחוץ
בכל  החלב שמתפשט דכיון הראבי"ה,
במקצתה  ששים דוקא צריך אין החתיכה,
סגי  אלא החלב, את לבטל כדי לרוטב שמחוץ

החתיכה. בכל בששים

רש"י,וישג ] שיטת בביאור אחרת דרך עוד
דברי  כל שהביאו הרא"ש בתוס' דעיין
זה  ומטעם וז"ל, סיימו ובסוף דידן, התוס'
בשר  בחתיכת הדבוק חלב רש"י, תלמידי כתבו
כל  כנגד ששים צריך בקדירה שנתבשלה

עכ"ל. החתיכה,

זרועועיין באור תנ"ב)עוד וז"ל,(סי' שכתב
שכתוב  למה ראיה היה ומכאן
שאם  שלמה רבינו תלמידי שכתבו במחזורים,
בשר, של חתיכה עם שנתבשל כבד כאן יש
כל  מן בששים שתהא הקדירה כל לשער שצריך
בכולה  טעם נותן הכבד מעט שהרי החתיכה,
לבטלו  כדי ברוטב מתפשט ואינו חתיכה
דהכי  עצמה, בחתיכה מתפשט אלא בששים,

עצמו, בירך מתפשט שהגיד הכא אמר נמי
עכ"ל. במים, מתפשט גיד של הטעם יד ואין

דיסוד ומבואר הבינו רש"י שתלמידי
שהאיסור  משום הוא ז"ל שיטתו
דע"י  באו"ז מפורש והטעם להיתר, דבוק
בתוך  אלא ברוטב מתפשט האיסור אין כן
דרש"י  דטעמיה מנ"ל וצ "ב לחודה. החתיכה
מלפרש  מיאנו ולמה דבוק, שהאיסור משום
משום  האיסור את לבטל מסייע הרוטב שאין

לרוטב. מחוץ החתיכה שמקצת

דלשיטת ונראה פירשו ז"ל דאינהו לומר
דוקא  מיתוקמה אינה מתני' רש"י
מיירי  אלא לרוטב, מחוץ שמקצתה בחתיכה
אין  ואפ"ה הרוטב, בתוך החתיכה בשכל
את  לבטל מצטרפות החתיכות ושאר הרוטב
מתפשט  הוא לירך, דבוק שהגיד דמאחר הגיד,
חלב  בטיפת הוא וכן הרוטב. לתוך ולא לתוכה
הרוטב  שאין הטעם בשר, חתיכת על שנפל
שמקצת  משום לאו החלב את לבטל מסייע
הרוטב  שאין דכיון משום אלא מגולה, החתיכה
על  תחילה נופלת והטיפה החתיכה, פני על צף
ונבלעת  לה, כדבוקה נחשבת  היא החתיכה,
אם  [אבל הרוטב. לתוך מתפשטת ואינה לתוכה
נופלת  והטיפה החתיכה, פני על צף הרוטב
שהיא  פשוט זה הרוטב, לתוך תחילה

הרוטב.] כל בתוך מתפשטת

להיתר ומכאן הדבוקים איסורים דבכל למדו
שקוע  הכל אם אף יחד, ונתבשלו

הרשב"איד. כתב ש"ג)וכעי"ז ב"ג בלי (תוה"ב הלב לו שדבוק עוף בישלו דאם רש"י, בשם

וכו'. העוף בכל משערינן הלב, מקודם למלוח
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ההיתר  בתוך רק נבלע האיסור הרוטב, בתוך
הרוטב. לתוך מתפשט ואינו לו, הדבוק

שכתב וגם ממה יקשה רש"י תלמידי לדעת
חתיכה  של בגגה "שהחלב לקמן רש"י
רש"י  כוונת בכלל דאין לדחוק וצריך הוה",
הוא  החתיכה לתוך נבלע שהחלב שלאחר לומר
שמחוץ  החתיכה במקצת רק ונשאר נעצר
אינו, דזה החתיכה, של בגגה דהיינו לרוטב,
ר"ל  אלא החתיכה, בכל מתפשט באמת שהוא
נפל  הוא כי הרוטב לתוך נפלט אינו שהחלב
לה. כדבוק ונעשה החתיכה של גגה על תחילה

תלמידי ולאידך לשיטת טפי ניחא גיסא
במתני' פירש ולא סתם אמאי רש"י
אלא  טעם נתינת משערין שאין חלב דטיפת
באמת  כי לרוטב, שמחוץ החתיכה מקצת כנגד
החלב  שטיפת כיון החתיכה, כל כנגד משערין

בכולה. מתפשטת

ר והנהד] תלמידי להבנת לעיין האיך יש ש"י
את  להפליט וכסה ניער מהני 
דלשיטת  שם הרא"ש בתוס' כמבואר האיסור,
דהניחא  וכסה. ניער בשלא מיירי מתני' רש"י
שהרוטב  מה דכל והסמ"ג הראבי"ה לשיטת
דמקצת  משום האיסור את לבטל מסייע אינו
כיסוי  או ניעור ידי על לו, מחוצה החתיכה
נפלט  ועי"ז החתיכה כל את מכסה הרוטב
דגם  רש"י תלמידי לשיטת אבל לתוכו. האיסור
אין  הרוטב בתוך משוקעת כולה החתיכה אם
החתיכה  לתוך אלא הרוטב לתוך נפלט האיסור

וכיסה. ניער אהני מה לה, שדבוק כיון

שם והנראה והיתר באיסור עיין דהנה בזה,
רש"י  תלמידי שיטת שהביא דלאחר

ניער  בפירוש והר"י רש"י פלוגתת עוד הביא
העלתה  לא אפי' הר"י דלשיטת וכיסה,
ממי  החתיכה כיסה אלא רתיחה הקדירה
שנפל  מקום כנגד בקדירה ניערה או הרוטב
הקדירה  מי בכל האיסור מתבטל שם, האיסור
באיסור  אלא משערין ואין מיד, שם ומתפשט
שתהיה  צריך הר"י לדעת דגם [ומבואר עצמו.
צריך  שאין רק הרוטב, בתוך כולה החתיכה
ניעור  שפירוש כתב רש"י בדעת אבל רתיחה.]
וכסה  בקדירה, ומשכשך הבשר דמנער הוא
משולי  ויורדין רתיחות שמעלה פירושו

לשוליה. ומפיה לפיה הקדירה

או והענין, בניעור סגי לא רש"י דלשיטת
שעי"ז  צריך אלא בעלמא, כיסוי
האיך  להבין יש ובזה בקדירה. ריתוח יעלה
האיסור  טעם את להפליט וכסה ניער מהני
לה, דבוק האיסור שגוף אף בחתיכה, הנבלע
מן  הטעם את מפליטה בקדירה שהרתיחה

הרוטב. בכל מתפשט והחלב החתיכה,

וכן ויש בזה"ל, שכתב רש"י מלשון כן לדייק
עולין  השוליים שמי מפני אותה המכסה
ענין  כל אם והנה ע"כ. ויורדין, פה עד
את  ומכסה עולה הרוטב דע"י הוא הכיסוי
רש"י  הוצרך למה מובן אינו החתיכה, כל
יורדים, וגם עולים השוליים שמי להוסיף
אבל  לא. ותו עולים שהם לכתוב מספיק דהיה
מדוקדקים, ז"ל דבריו זרוע האור דברי לאור
רתיחות, שמעלה הוא הכיסוי שענין
מי  הרבה, מתחממים שבקדירה וכשהמים
חוזק  וע"י ויורדים, עולים השוליים
החתיכה  בתוך הנבלע האיסור הרתיחות,

הרוטב. לתוך ומתפשט  נפלט
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רש"י:והריה] בשיטת ביאורים ג' לן

בתוס'(א) המובאת רש"י תלמידי דעת
הדבוק  איסור דכל ובאו"ז, הרא"ש
מתפשט  ואינו בחתיכה מתפשט היתר לחתיכת
וההיתר  כשהאיסור גם הרוטב, לתוך

הרוטב. בתוך משוקעים

במרדכי,(ב) המובאת הראבי"ה ודעת
מחוץ  החתיכה דמקצת דהיכא
מגולה, החתיכה שלישית שתי וכגון לרוטב,
מקצת  לתוך מגיע החלב פעפועי אין

הרוטב. שבתוך החתיכה

החתיכה (ג) כל אם דגם הסמ"ג, ודעת
שפניה  רק הרוטב בתוך משוקעת
אין  חלב, טיפת עליה ונפל מגולים העליונים
בכל  מתפשט החלב כי לבטלו, מסייע הרוטב

הרוטב. לתוך נפלט אינו אבל החתיכה

דלראבי"ה ונפק"מ לסמ"ג, הראבי"ה בין
הרוטב  שבתוך החתיכה מקצת
אבל  הב"ח, וכמש"כ נבילה נעשית אינה
שלדעת  ועוד, נבילה. נעשית אכן לסמ"ג
החתיכה  במקצת ששים דוקא צריך הראבי"ה
המקצת  ואין האיסור, את לבטל לרוטב שמחוץ
סגי  להסמ"ג אבל מסייעה, הרוטב שבתוך

החתיכה. בכל בששים

רש"י והנהו] שיטת דיסוד לסוברים לעיין יש
שהרוטב  משום אלא דיבוק מדין לאו
כוונת  בפשוטו החתיכה, כל את מכסה אינו
מתני' רש"י דלשיטת לפרש כאן התוס'
לרוטב, מחוץ עומדת שמקצתה בירך מיתוקמא
הרוטב  אין ולכן לרוטב, מחוץ כולו והגיד

לבטלו. מסייע

הקשו וזה הפוסקים דהנה ביאור, צריך
דבסי' בשו"ע, המחבר בדברי סתירה

על (ס"ד)ק"ה איסור נפל דאם הב"י פסק
ניער  ולא לרוטב חוץ שהיא שבקדירה חתיכה
אלא  אוסר אינו אותה, כיסה ולא הקדירה את
כולה  מכסה לרש"י הרוטב אם אבל נטילה, כדי
לרוטב  חוץ כולה אפי' או מקצתה, אפי' ולר"י
מפעפע  הרוטב הקדירה, את כיסה או וניער
מזה  ומבואר בכולו. ונכנס ומערבו הטעם את
בתוך  מקצתה רק החתיכה אם רש"י דלשיטת
כיסה, או ניער ולא איסור עליה ונפל הרוטב,

נטילה. כדי אלא אוסר אינו 

חלב אמנם נפל דאם המחבר פסק צ"ב בסי'
חוץ  כולה אפי' בשר חתיכת על
החתיכה  כל חלב, טעם  בחתיכה יש אם לרוטב,
החתיכה  על שנפל חלב מ"ש וצ"ע אסורה.
שאינם  איסורים משאר כולה, את שאוסר

נטילה. כדי אלא אוסרים

הש"ךוכבר זה על סק"ג)עמד וכתב (שם
שמן, איסור דהוי חלב דשאני דאפשר 
נבלע  ולכן חמאה, של שמנונית בה יש שהרי
הפוסקים  בכל מוסכם דבר שזה החתיכה, בכל

ס"ה) ק"ה בכל (סי' מפעפע שמן שאיסור
בד"מ תירץ וכן ט')החתיכה, אות .(שם

הרשב"א והש"ך מדברי דמשמע הקשה
חשיב  לא שחלב והר"ן בתוה"ב
ושו"ע  הטור מדברי מוכח וכן שמן, איסור

ס"ז)לקמן אינו (שם כחוש דאיסור שפסקו
אבל  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע
הרשב"א  מדברי ומקורם מפעפע , שמן איסור
שאינה  חלב דטיפת ממתני' כן שהוכיח
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אלמא  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפעת
כחוש. איסור הוי דחלב ס"ל

הר"ןלכן מש"כ ע"פ הש"ך בדפי תירץ (מג.

תנן) ד"ה העומדת הרי"ף דבחתיכה ,
האיסור  ולחלוחית, הבל בה שיש מתוך בקדירה
עכ"ל. לרוטב, חוץ שהיא אע"פ בכולה מתפשט
שנפל  באיסור מיירי ק"ה בסי' דהמחבר ואע"ג
גוש  באיסור דמיירי י"ל הקדירה, בתוך להיתר
אלא  החתיכה בכל מתפשט דאינו צלול, שאינו
והובא  המהרש"ל חילק שכן [וכתב רוטב. ע"י

ב')בדרישה אות צ"ב דכאן (סי' תירץ, ועוד [.
הש"ך. עכת"ד שמן, בשר בחתיכת מיירי

הנשה,והנה גיד בה שנתבשל בירך הכא
וכן  שמן, אינו וגם צלול האיסור אין
שמן, בירך דוקא מתני' לאוקים הוא דחוק
ענין  דבכל ומשמע קתני סתמא דבמתני'
כולה  שנו"ט בזמן הגיד עם נתבשלה שהירך
רק  ולא הירך כל נאסרה למה וקשה אסורה.
לענין  ק"ה סי' בשו"ע כמבואר קליפה כדי
שמקצתה  חתיכה על שנפלו איסורים שאר

הקדירה. בתוך

ביהודהועיין נודע הובא בשו"ת כ"ה, סי' (קמא

סק"א) צ"ב סי' לא בפת"ש דע"כ שכתב
אלא  גוש לאיסור צלול איסור בין הש"ך חילק
אלא  חתיכה באותה ממש דבוק האיסור כשאין
חתיכה  באותה האיסור כשדבוק אבל בה, נוגע
הבל  ע"י אז בקדירה עמה ונתבשל בתולדתה
בכולה, שמתפשט גורם ולחלוחית הקדירה

בסוגיין. התוס' מדברי כן והוכיח

החתיכה ועוד אם דגם שם, בנוב"י מבואר
כיון  הירך כל נאסרה לרוטב מחוץ כולה

מדברי  מוכרח לכאורה אבל בה. דבוק שהגיד
דמתני' כתב הר"י שהרי כן, ס"ל דלא התוס'
ונדחק  הרוטב בתוך שמקצתה בירך מיירי
בנותן  בה יש "אם דקתני דהא מתני' בפירוש
הרוטב  עם בה היה שלא ע"י היינו טעם",
בירך  דגם ס"ל ואם הגיד. טעם לבטל ששים
שהגיד  כיון הכל נאסר לרוטב מחוץ שכולה
כתב  ולא לזה, הר"י הוצרך למה בה, דבוק
צריך  ואין לרוטב, שמחוץ בירך מיירי דמתני'
בנותן  בה יש ד"אם דמתני' בלישנא לדחוק
לעיל  כתבנו וכבר הירך. על רק קאי טעם"
מיירי  מצי דלא מכאן הוכיח שהגרעק"א
אוסר  ואינו כצלי הוי דא"כ לרוטב חוץ בכולה

קליפה. כדי אלא

בתוך מוכרח הירך מקצת אם דרק לומר
והרוטב  הקדירה חום אז הרוטב,
הגיד  טעם שמתפשט גורם האחר שבקצה
לירך  ממש דבוק שהגיד כיון בכולה,
מחוץ  כולה הירך היתה אם אבל בתולדותה.
שיתפשט  מהני לא לה דבוק שהגיד מה לרוטב,
מבליע  שאינו כצלי זה הרי אלא בכולה, הטעם
ראיתי  [ושוב גוש. באיסור קליפה מכדי יותר
עי"ש.] בסוגיין, אריה לב בספר כתב זה שכעין

לזה,ונראהז] צריך אין עצמו הר"י שלדעת
ק"ה סי' ושו"ע בטור (ס"ד)שהרי

שכולה  חתיכה על שנפלה דנבילה דנהי מבואר
כדי  רק אלא כולה את אוסרת אינה לרוטב חוץ
שמקצתה  חתיכה על נפלה אם אבל קליפה,
ר"י  לשיטת הרוטב, בתוך ומקצתה לרוטב חוץ

ו  הטעם את מפעפע בכולו.הרוטב  מערבו

דס"ל וצריך דכיון ושו"ע, הטור בדעת לומר
טעם  את לבטל מסייע שהרוטב לר"י
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מקצת  לתוך גם מגיע הרוטב כרחך על הגיד,
הטעם  את ומביא לרוטב, שמחוץ החתיכה
ולא  גמור כבישול ודינו הקדירה, לכל משם
אינו  דהגיד דנהי נאמר, נמי והכא כצלי.
כיון  אבל הצלי, ע"י החתיכה בכל מפעפע
הרוטב  אהני הרוטב, בתוך  הירך שמקצת

הקדירה. לכל הגיד טעם את להביא

הרוטב משא"כ בכח שאין כיון רש"י, לדעת
בתוך  הנבלע הטעם את להפליט
כח  לו אין כמו"כ לבטלו, ולסייע החתיכה
במקצת  שנגעה הנבילה טעם את להביא
ודינו  החתיכה, לכל לרוטב שמחוץ החתיכה
אם  הירך כל נאסר למה יקשה הכא וא"כ כצלי.
שאינו  כצלי דינה הוי ולא לרוטב, מחוץ מקצתה
למה  צריכים אנו ולזה קליפה, כדי אלא אוסר

שאני. ממש דבוק דאיסור הנוב"י שחידש

במרדכיאבל תרצ"א)עיין דיש (סי' שכתב
דחתיכה  הר"י בדעת לומר רוצין שהיו
טיפת  ונפלה לרוטב חוץ וחציה ברוטב שחציה
הרוטב  דודאי לרוטב, שחוץ צד אותו על חלב
טיפה  אותה לבטל מסייעות החתיכות ושאר
מה  אבל הרוטב, שבתוך מקצת אותו להתיר
המקצת  בתוך שאין כיון אסור, לרוטב שחוץ
ולכן  טיפה. אותה כנגד ששים לרוטב שמחוץ
מקצת  אותו וחותכין שיצטנן עד להמתין צריך

אסור. שהוא מפני לרוטב שחוץ

דהרי והמרדכי הוא, דשיבוש עלה כתב
חלב  דטיפת בהא פירשו התוס'
כולה  בשחתיכה דמיירי הקדירה על שנפלה
אחרת  גבי על מונחת שהיא וכגון ביובש
אותה  הויא דהשתא לרוטב, חוץ שמקצתה
כולה  עליה חלב טיפת שנפלה עליונה חתיכה

ושאר  הרוטב דאין אמרינן ולהכי לרוטב, חוץ
אם  אבל הטיפה. לבטל מסייעות החתיכות
עליה  חלב טיפת שנפלה חתיכה אותה היתה
ושאר  הרוטב היו אז הרוטב, בתוך מקצתה
גם  ולהתיר הטיפה לבטל מסייעים החתיכות

לרוטב. חוץ שיש מה אפי' חתיכה, אותה

בעי והקשה טעמא גופה היא א"ת המרדכי,
לאותו  הרוטב שיועיל יתכן האיך
איכא, רבה דטעמא וביאר לרוטב. חוץ שבולע
בחתיכת  הנבלע איסור דקיי"ל אע"ג שהרי
רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מתפשט אינו היתר
אפי' בכולה מתפשט עצמה חתיכה באותה מ"מ
לדעת  חלב דטיפת מההיא מוכח שכן רוטב, בלא
הטיפת  לרוטב, מחוץ דכולה דאע"ג התוס',
בה  אין עם לאוסרה החתיכה בכל מתפשטת חלב
בתוך  החתיכה כשמקצת הלכך, כנגדה. ששים
שחוץ  מקצת אותה על הטיפה ונפלה הרוטב
ובכל  הרוטב בכל מתפשטת הטיפה לרוטב,
דנפלה  אע"ג שהרי הקדירה, שבכל החתיכות
מתפשטת  היא מ"מ לרוטב, שחוץ מקצת באותה
חצי  באותו גם שמתפשטת וכיון החתיכה, בכל
הקדירה  בכל חוזרת היא הרי הרוטב, שבתוך

הרוטב. ע"י

מגיע והנה הרוטב דאין במרדכי מפורש
ואפ"ה  לו, שמחוצה המקצת לתוך
הטיפת  כי שם, הנבלע הטעם את לבטל מסייע
רוטב, בלא גם החתיכה בכל מתפשטת חלב
שבתוך  החתיכה לחלק ג"כ שמגיעה וכיון
הרוטב, לתוך גם מתפשטת היא הרוטב,

לבטלה. מסייע והרוטב

הנ"ל,וזהו ושו"ע הטור כהבנת דלא לכאורה
החתיכה  לחלק גם  מגיע שהרוטב
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לכל  הטעם את ומפעפע לו, שמחוצה
הוי  דגיד כיון להתוס', גם צ"ע ושוב הקדירה.
כדי  רק אוסר אינו למה וכחוש גוש איסור
דאיסור  הנוב"י כמש"כ וצ"ל הירך, מן קליפה

שאני. ממש דבוק

בדעת ומעתה לפרש להטור מנ"ל להעיר יש
למקצת  מגיע שהרוטב התוס'
טעם  את לפעפע ויכול לו, שמחוצה החתיכה
אינו  בעצמו האיסור אם אף בכולה, האיסור
ע"י  קליפה מכדי יותר בהיתר טעם ליתן יכול
לשם, מגיע הרוטב אין דילמא לחוד, צלי
שבמקצת  הטעם גם לבטל מסייע ואפ"ה
המרדכי. וכמש"כ לרוטב, שמחוץ החתיכה

משום ולכאורה כן הוכיח שהטור לומר אין
שאני  ממש דבוק איסור ליה דלית
ולכן  הרוטב, בתוך שמקצתו כל דמפעפע
קליפה, מכדי יותר הגיד יאסור האיך הקשה
גם  מגיע הרוטב כרחך דעל למד ומכאן
סברת  להטור ליה לית דאי לו, שמחוצה למקצת
האיך  טפי, מפעפע דבוק דאיסור הנוב"י
מגיע  הרוטב שאין הסובר רש"י שיטת יפרש
סובר  ואפ"ה לו, שמחוצה החתיכה למקצת

וצ"ע. קליפה, מכדי יותר אוסר שהגיד

b

בצלי  נטילה כדי או קליפה כדי

ואוכל תוס' קולף נצלה אבל ד"ה
כו'. שמגיע מאי עד התוס', הקשו

קתני, נתבשלה דוקא דמתני' שמואל קמ"ל
דא"כ  נצלה, הדין הוא למימר מצי דלא פשיטא

דמליח  נאסרה מליחה דמשעת נתבשל, לי למה
אפשר  אי מליחה ובלא דצלי, כרותח הוא הרי
שימלחנו  עד דמו מידי יוצא הבשר דאין לבשל
נאמר  דלא דקמ"ל די"ל ותירצו יפה. יפה

נצלה. היינו דמתני' דנתבשל

וריטב"א]ועיין ברשב"א [וכ"ה ברמב"ן
שהוא  כל כולל בישול דלשון עוד, שכתב
כתב  ועוד וכבוש. וצלי מליחה כגון רותח,

שמפרש מי כרותח (קיב.)שלדברי מליח שאין
מליח  אבל מלחו, מחמת כלל נאכל כשאינו אלא
דלמ"ד  כתב ועוד כלל. קשיא לא לא, דקדירה
נמי  לומר צריך דמבושל, כרותח הוא הרי מליח

נאסר. מליחה דמשעת דוקא, לאו דנתבשל

הרי ונראה מליח דלמ"ד הרמב"ן דמש"כ
לאו  דוקא, לאו נתבשל כרותח הוא
מיני  כל כולל שהוא או לצלי דהכוונה למימר

לקמן בגמ' משמע דהרי שרבינא (צז.)רותח,
מודה  דבישול כרותח הוא הרי מליח ליה דאית
לגיד, שמגיע עד ואוכל קולף דנצלה לשמואל
קתני, דוקא דנתבשל צ"ל כרחך על שכן וכיון
כרותח  הוא הרי מליח דסבר רבינא על ויקשה
דכל  משום ליה תיפוק נתבשל לי למה דמבושל,
דמש"כ  נראה לכן מליחה. משעת נאסרה הירך
כרותח  הוא הרי מליח למ"ד דגם הרמב"ן
כל  כולל בישול דלשון היינו דוקא, לאו נתבשל
פשוט. וזה מליחה, וכגון לבישול שדומה מה

לקמןהנהב] הרמב"ן דמליחה (צז.)דעת
ולפי"ז  שמן, באיסור מפעפע אינו
דצלי, כרותח הוא הרי מליח דקיי"ל אע"ג צ"ל
שמן  איסור מפעפע דצלי ביניהם, יש חילוק

בכולו. מפעפע אינו מליח ואילו בכולו
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שמליח ופשטות מורים ג"כ התוס' דברי
דלעיל  לגמרי, דצלי כרותח אינו

בה) יש אם הוא (ד"ה הרי צלי שמדין כתבו
ומ"מ  הגיד, שסביב קליפה כדי נאסר כרותח

לגיד)בסמוך שמגיע עד צריך (ד"ה דבנצלה כתבו
וכן  קליפה, בכדי סגי ולא נטילה כדי להניח

הרא"ש כ"ד)דעת במהרש"א (סי' עיין [אמנם .
כדי  בעי דצלי התוס' מסקנת דלפי שכתב

מליחה.] הדין הוא נטילה

האיך ומאחר לכאורה מובן אינו הוא, שכן
שמואל  קמ"ל מה הראשונים הקשו
מצי  דלא פשיטא קתני, נתבשלה דוקא דמתני'
נתבשל, לי למה דא"כ נצלה הדין הוא למימר
הוא  הרי דמליח נאסרה מליחה משעת
שלדעת  לגמרי, כצלי אינו מליח הרי כרותח.
שמן, איסור מפעפע אינו מליחה הרמב"ן
קליפה, בכדי סגי והרא"ש התוס' ולדעת
אסור, הכל דבנצלה למימר מצי הוי וא"כ

שאני. מליחה ודילמא

בגמ'והנראה מבואר דהנה בס"ד, בזה
דקאמר (צז.)לקמן הוא דשמואל

להקשות, ויש דצלי, כרותח הוא הרי מליח
הוא  הרי דמליח אשמעינן כבר דשמואל דכיון
עוד  לאשמעינן שמואל הוצרך למה כרותח,
נתבשלה  אלא שנו דלא קאמר, דוקא דמתני'
כיון  פשוט הרי וכו', ואוכל קולף נצלה אבל
דאי  קתני, דוקא מתני' דצלי, כרותח דמליח
כולו, את אוסר נמי מליח כולו, את אוסר צלי
גיד  בה שנתבשלה ירך דמתני' תנא נקט ולמה
מליחה. ע"י נאסרה הכי מקמי הרי הנשה,

שמואל ומעתה כוונת היתה דאם י"ל,
כרותח, הוא הרי מליח באומרו

נמי  הכי כולו את אוסר דצלי היכי דכי ללמד
שפיר. עולים היו דבריו כולו, את אוסר מליח
אלא  כולו, את אוסר אינו דצלי למסקנה וכן
לא  דמליח אע"ג קליפה, כדי או נטילה כדי
שמואל  קאמר שפיר מ"מ לגמרי, כצלי הוי
באיסור  דלהרמב"ן כרותח, הוא הרי דמליח
אע"ג  להתוס' וגם שווים, דיניהם שמן שאינו
קליפה, כדי ומליח נטילה כדי אוסר דצלי
איסור  בליעת שגורמים זה לענין שווים דיניהם
לומר, שמואל כוונת היתה אם אבל קצת.
שמליח  זה לענין כרותח הוא הרי דמליח
או  קליפה כדי עד קצת האיסור את מפעפע

כ  אינו אבל נטילה, דצלי כדי לגמרי, צלי מו
ולומר  לסתום לו היה לא בודאי כולו, את אוסר

כצלי. הוא הרי דמליח

הוא ולכן, הרי דמליח שמואל דברי כרחך על
דרכים, משתי באחת נתפרשו כרותח
כמו  כולו, את לאסור כצלי הוא הרי דמליח או
כצלי  הוא הרי דמליח או כולו, את אוסר שצלי
אבל  מקצתו, אוסר שצלי כמו מקצתו, לאסור
שמואל  בדברי לפרש הדעת על יעלה לא זה
דצלי  כמו מקצתו, לאסור כצלי הוא הרי דמליח

כולו. את אוסר

הראשונים ואם הקשו שפיר הדברים, כנים
דנצלה  שמואל דברי דבלאו נימא האיך
טועים  היינו לגיד, שמגיע עד ואוכל קולף
אוסר  נמי וצלי קתני, דוקא לאו דמתני' לפרש
אשמעינן  כבר הרי דמליח. וה"ה כולו, את
משעת  וא"כ כרותח, הוא הרי דמליח שמואל
התנא  נקט ולמה הירך, כל נאסרת מליחה
קתני, דוקא מתני' ע"כ אלא שנתבשלה. ירך
שמואל  דקאמר והא כולו, את אוסר אינו וצלי
שמליח  לומר היינו כרותח הוא הרי מליח
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דסד"א  תירצו זה ועל מקצתו. את אוסר
כל  כוללת שהלשון או צליה, היינו דנתבשלה

ודו"ק. דרותח, מידי

הרא"ההנהג] עמ'דעת ש"א ב"ד הבית (בדק

ששים כא.) מהני בקדירה שדוקא
בכולה  האיסור את מוליך שהרוטב מפני
בדבר  ששים מהני לא בצלי אבל בשווה,
בשווה, חלקים עירוב בו שאין המפעפע,
של  מששים פחות יש אחד דבמקום ואפשר

האיסור. כנגד היתר

התוס'ולשיטתו קושית הדרא ז"ל
קמ"ל  מאי לדוכתא, והרמב"ן
מצי  דלא פשיטא קתני, דוקא דמתני' שמואל
נתבשל, לי למה דא"כ נצלה, ה"ה למימר
הוא  הרי דמליח כיון נאסרה מליחה דמשעת
התוס' שתירצו מה לו יועיל ולא דצלי. כרותח
והיינו  דוקא לאו דנתבשל דסד"א והרמב"ן
דכיון  דרותח, מידי כל כולל דנתבשל או צלי,
אי  בצלי, ששים מהני דלא להרא"ה דס"ל
מיירי  דמתני' ס"ד שום שהיה לפרש אפשר
בכל  מיירי דמתני' לומר אפשר אי וכן בצלי,
זה  הרי בכלל, אינו צלי דאם דרותח, מידי

במת  דבישול מילתא כל גילוי כולל אינו ני'
דרותח. מידי

הריטב"אונראה דהנה בס"ד, (ד"ה לתרץ

הונא) רב כהרא"ה,והאמר סבר ג"כ
גדי  מדקאמר הונא דרב מלישנא כן ודייק
אזנו, מראש אפי' לאכול אסור בחלבו דצלאו
בו, לאין ששים בו יש בין חילק ולא וסתם
וזהו  כנגדו, ששים יש אפי' דה"ה משמע
אבל  לצלי, דומה שהיא מליחה או בצלי רק
ומתבאר  בכולו. מתפשט האיסור בקדירה

דהרא"ה  דינא דעיקר הריטב"א מדברי
מריה  והוא הונא, דרב לישנא מסתימת נלמד

שמעתתא. דהאי

ועיין והנה שמואל, של תלמידו היה הונא רב
הגמ' קושית לפרש שכתב בריטב"א
דרב  דהא משמע דלא אדשמואל, הונא מרב
דבלא  י"ל וא"כ רבו. אדשמואל פליגי הונא
לומר  טועים היינו שפיר שמואל דברי
קאמר  דוקא לאו במתני' דקתני דנתבשלה
לא  דאכתי ששים, ביה ומהני צלי, וה"ה
או  בצלי ששים מהני דלא הלכתא איפסיק
דמתני' שמואל שחידש לאחר אבל מליחה.
ממתני' הוכחה שום אין שוב קתני, דוקא
לאשמעינן  הונא רב ואתא בצלי, ששים דמהני
בשווה  מתפשט אינו כי מהני, לא דבאמת
מששים  פחות יש אחד במקום שמא וחיישינן

האיסור. כנגד היתר של

b

לגיד.תוס' שמגיע עד שיטת ד"ה הנה
קולף  שמואל דקאמר דהא התוס'
להניח  דצריך דוקא, לאו לגיד שמגיע עד ואוכל
במתני' מדאמרינן כן והוכיחו נטילה. כדי

וחזר (עה:)פסחים החרס על מרוטבו נטף ,
דשמא  לחלק דיש ואע"ג מקומו. את יטול אליו
בכדי  סגי שיהא מצאנו לא טפי, מתפשט רוטב

דאמרינן מהא חוץ עו.)קליפה לתוך (שם חם ,
גבר, דתתאה דסבר לשמואל קולף צונן
בלע  דצלי דרותח ואפשר בלע, ליה דאדמיקר

נטילה. כדי בעי צלי לכן  טפי,

בתוה"בושיטת כ:,הרשב"א עמ' ש"א ד' (בית

מפעפעין כא.) שאין האיסורין דכל ,
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אפי' או מליחה או בצלי ההיתר עם ונתערב
בכדי  אסור הרוטב, אותן כיסה ולא קדירה

שנפל פעפוע לו שיש דבר וכל במקום קליפה.
בחתיכה  ששים שיש אע"פ החתיכה, מן ידוע
מקומו, את ליטול צריך האיסור, את לבטל
על  מרוטבו נטף צולין, כיצד בפ' שאמרו וכמו

מקומו. את יטול אליו וחזר החרס

חדא ומבואר דינים, חידושי כמה ברשב"א
מהני  שמפעפע באיסור דגם

לקמן התוס' וכ"כ לבטלו, ההוא ששים ד"ה (צז.

הוה) כהרא"הכחוש ודלא הבית), בבדק טו (שם

שהרוטב  מפני ששים מהני בקדירה שדוקא

לא  בצלי אבל בשוה, בכולה האיסור את מוליך
עירוב  בו שאין שמפעפע, בדבר ששים מהני

בשוה. חלקים

ששים ועוד יש אם דאף  ברשב"א, מבואר
עכ"פ  צריך אכתי השמן, האיסור כנגד
זה  על גם חולק והרא"ה נטילה, כדי להניח
כדי  צריך אין שמפעפע איסור שבכל וכתב

לקמן בתוס' מבואר וכן דבששים (שם)נטילה,
בב"י ועיין סגי. ק"ה)לחוד הטעם (סי' שביאר

אף  הרשב"א לשיטת נטילה כדי להניח שצריך
שהאיסור  דבמקום משום הוא שמן, באיסור

יותר. רושם נשאר שם טז נפל

בר"ןטו. גדי)והובא ד"ה הרי"ף בדפי הריטב"א(לד: וכ"כ והאמר), ד"ה דרב (צו: מהא כן ודייק ,
אזנו. מראש אפי' לאכול אסור כנגדו ששים יש אפי' ומשמע קאמר סתמא הונא

שו"עטז. על הגרעק"א ס"ה)בהגהות ק"ה הרשב"א (סי' דלשיטת הטעם הפר"ח, בשם כתב
דלא  היכא אבל נטילה, כדי אוסר החתיכה" מן ידוע "מקום על המפעפע האיסור נפל אם רק
הוא  ששים, בו דיש כיון החתיכה בכל מקום נטילת להצריך מחמירים לא נפל היכי ידעינן

אי  ולכן מדינה, הנטילה בכחוש אבל לחומרא, רק הוא מפעפע באיסור מקום דנטילת משום
אם  כחוש באיסור דגם כתב [והגרעק"א החתיכה. מכל נטילה כדי צריך נפל היכי ידעינן לא

אחרות.] נטילות ברוב בטל הנטילה מקומו, ידעינן ולא אחד במקום אלא נגע שלא ידוע
כ"כ  משמע ואין בעלמא. חומרא רק הוא מפעפע באיסור נטילה כדי שדין דס"ל ומבואר

יותר. רושם נשאר שם נפל שהאיסור שבמקום משום הרשב"א של טעמו שביאר הב"י בדברי
וכו', החרס על מרוטבו דנטף ממתני' נלמד מפעפע באיסור נטילה כדי דין שכל ועוד,

בעלמא. חומרא רק הוא דמתני' דדינא לומר קשה ולכאורה
בדבר  צלי דאם הרשב"א, שיטת על מקשים שראיתי מה ניחא הפר"ח לפי"ד גיסא, ומאידך

ואוסרת  חוזרת אינה נטילה אותה למה נטילה כדי נאסר שכבר כיון נטילה, כדי צריך שמפעפע
בסמוך התוס' שהקשו וכמו חענ"נ, מדין החתיכה  אפי')כל יעלה (ד"ה לא הרשב"א ולשיטת ,

ז"ל  שלדעתו להתפשט, יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן דלא התוס' שתירצו מה

בכולו. מפעפע כן האיסור
כל  לאסור מחמירין אנו אין בודאי בעלמא, חומרא רק הוא נטילה כדי דאם ניחא, הפר"ח ולפי"ד

לדוכתא. קושיא הדרא הב"י, מדברי כדמשמע הדין, מעיקר הוא אם אבל חענ"נ. מדין החתיכה
הר"ן כדעת סבר שהרשב"א צ"ל הרי"ף)וע"כ בדפי דומיא (מג. בבישול אלא חענ"נ אמרינן דלא

הרמב"ן כדעת או ויל"ע.(קח.)דבב"ח, ולאסור, להיאסר עצמה בפני חתיכה אינו קליפה דכדי
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ראיית וזה אזדא הרשב"א דלשיטת פשוט
דהרי  נטילה, כדי בעי צלי דבכל התוס'
נטף  בפסחים, ממתני' כן להוכיח רצו התוס'
לשיטת  אבל וכו', החרס על מרוטבו
סבר  ז"ל דאיהו ראיה, כאן אין הרשב"א
ולכן  המפעפע, שמן כאיסור חשיב דרוטב
סגי  ולא איסורים, משאר טפי חמור הוא
ועל  נטילה. כדי צריך אלא קליפה בכדי
איסור  חשיב לא דרוטב ס"ל התוס' כרחך

לקמן כן ומפורש שאני המפעפע, ד"ה (צז.

דציר חלב) כך כל מפעפע אינו דרוטב
כן  הוכיחו התוס' ובפשוטו הוא. בעלמא
האיסור  אין כרחך על נטילה, כדי דבעי מהא
בהשווה  מתפשט היה מפעפע, דאי מפעפע,

כהרשב"א. ודלא הקרבן, בכל

נטילה ומלשון כדי לא צריך דאין נראה רש"י
שכתב ממה קליפה כדי (בד"ה ולא

נצלה) מפעפע אבל ואינו בתוכו נצמת עמו וז"ל,
עליון  חותך כלומר ואוכל, קולף בבשר. ויוצא
מה  מלבד והנה עכ"ל. לגיד, שמגיע עד ואוכל
או  נטילה כדי להניח שצריך ברש"י הוזכר שלא
הגיד  הצליה דע"י מפורש הרי קליפה, כדי

מפעפע. ואינו נצמת

על ובהכרח שנפל רוטב בין לחלק צריך
בכדי  מפעפע דבזה צלויה, חתיכה
שנפל  חם או פסחים, במתני' כדמבואר נטילה
קליפה, כדי דבעי גבר תתאה למ"ד צונן לתוך
עמה, ונצלה הירך בתוך מכוסה שהיה מגיד
צליה  בשעת ההיתר על נופל שהאיסור דבזמן
נצמת  עמו שנצלה הגיד אבל מפעפע, אז
הראה  שליט"א [ומו"ר מפעפע. ואינו בתוכו

באו"ז מפורש שכן תנ"ג)לי מיהו (סי' וז"ל,

לשון  כדמוכח כלל קליפה שא"צ נראה ה"נ
עכ"ל.] וכו', שלמה רבינו

הרמב"םוכן דעת מאכ"א נראה הל' (פט"ו

כדי הל"ב) להניח שצריך כלל הזכיר שלא
שם. הכס"מ שדייק כמו נטילה, כדי או קליפה

קושית ולשיטת ניחא והרמב"ם רש"י
קמ"ל  מאי הנ"ל, הראשונים
פשיטא  קתני, נתבשלה דוקא דמתני' שמואל
לי  למה דא"כ נצלה, ה"ה למימר מצי דלא
הרי  דמליח נאסרה מליחה דמשעת נתבשל,
רש"י  לשיטת דהנה דצלי. כרותח הוא
שמואל  דברי דבלאו מידי, קשה לא והרמב"ם
אבל  קתני, דוקא לאו דמתני' ידעינן דהוה נהי
להניח  צריך הנשה גיד עם שנצלה דירך הו"א
ושמואל  נטילה, כדי או קליפה כדי עכ"פ
ממש, לגיד שמגיע עד וקולף דאוכל קמ"ל

כלום. להניח צריך ואין

שנתבשל [והא אלא שנו לא שמואל, דקאמר
דמתני' סד"א דהוה  משום לאו וכו',
לדייק  סד"א דהוה משום אלא קתני, דוקא לאו
גיד  בה שנתבשלה ירך אלא שנו לא ממתני',

בנותן  בה יש שאם אסורה,הנשה כולה טעם
כדי  או קליפה מכדי חוץ מותרת נצלה אבל
וז"פ.] לגמרי, מותרת דנצלה קמ"ל נטילה,

b

הבשרבאה"ד, כל בפ' דאמר (קיב:)ולקמן
לגו  דנפל גוזלא בר ההוא רב
אפי' התם קליפה, בעי דצלי דכמכא כדא
טובא  רכיך יונה דבר ומשום איירי בצונן

עכ"ל. ובלע,
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לתוס'תמה הוקשה מה הגרעק"א, בחידושי
נימא  דאפי' גוזלא, דבר מהא כלל 
צונן, לתוך חם הו"ל חם, בגוזלא מיירי דהתם
כדי  בלע ליה ואדמיקר גבר תתאה וקיי"ל
סגי  בעלמא דצלי מכאן להוכיח ואין קליפה,

בצע"ג. ומסיק קליפה, בכדי

סקי"ג)בחוו"דועיין צ"א חת"ס (סי' ובשו"ת
ל"ח) סי' שהתוס'(יו"ד ליישב, שכתבו

הבית  בתורת הרשב"א שכתב מה על פליגי
סקכ"ג) צ"א סי' בש"ך הובא ג:, עמ' ש"א דכל (ב"ד

לתוכו, שנפל הצלי ומקרר גובר במקומו שהוא
דין  עליו, צף והחלב שוקע שהצלי דכיון וס"ל

שפיר. ומקשו לו, יש רותח תתאה

כיון ומסברא חמור יותר יהיה דלמה צ"ע,
ועוד  הגוזלא, ע"ג צף שהחלב
החלב, על וגבר לתתאה הגוזלא נחשב דאם
העיר  וכבר וצ"ע. כצלי, ולא כבישול דינו א"כ
שהצלי  משום ואי וז"ל, הגרעק"א בחידושי כן
בלא  א"כ תתאה, הצלי והוי החלב לתוך שוקע
וצריך  בישול דתהא קשה שלפניו דבריהם

עכ"ל. וכו', ששים

אפריםובשו"ת ל"ח)בית סי' תירץ (יו"ד
לתוך  בחם קליפה כדי דבעי דהא
טפי, לבלוע שהות לו דאין משום לאו צונן,
יכול  אינו בישול ע"י שהוחם דבשר משום אלא

שאין  התוס' ומש"כ קליפה. מכדי יותר לבלוע
בכדי  דבעי צונן לתוך מחם ראיה להביא

דצ  דרותח דאפשר טפי,קליפה, בלע לי
שנתבשל  חם בשר דומה שאין לומר כוונתם
צלי  ע"י באה שלו חמימות שאין ראשון , בכלי
על  שנצלה לבשר בכלי, שהוחם אלא האור על
כדי  עד טפי דבלע י"ל דבזה ממש, האש
דבר  מהא התוס' הקשו שפיר זה ועל נטילה.
בקליפה, סגי דצלי בחום דאף דחזינן גוזלא,
לנו  היה מ"מ צונן, לתוך נפל דהתם  ואע"ג
עד  טפי בולע אש צלי ע"י שהוחם דבשר לומר
מיירי  דהתם התוס' כתבו ולכן נטילה, כדי

עכת"ד. צונן, יז בצלי

b

אזנו.תוס' מראש אפי' באה"ד,ד"ה
הרבה  בשר כשמולחים שנהגו ומה
חציה  אחת חתיכה ופעמים בגיגית, ומניחין
הדם  שיפעפע אמרינן ולא וכו' הציר לתוך
י"ל  חלב, גבי דאמר החתיכה כל ויאסר למעלה
אמרינן  אדרבה אלא לפעפע דם של דרכו דאין
ולא  הבשר על כשנופל שריק משרק דדם
למעלה  מפעפע דלא כ"ש הליכתו, דרך מיבלע
דדם  טעמא להתוס' להו למה לעיין יש וכו'.
שום  בו אין שדם משום תיפו"ל שריק, מישרק
ונראה  לפעפע. יכול אינו ולכן שמנונית

חייםיז. מקור וספר חת"ס, הגהות [עיין מיישבים ראיתי סק"ד)עוד צ"א אזלי (סי' שהתוס' [
סבר ורב כאן, מדבריהם כדמבואר רב", "אמר דגרסו גירסתם, עה:)לפי גבר,(פסחים דעילאה

הרא"ש אבל צלי. כדין נטילה כדי לאסור צריך היה כ"ד)ולכן ואפ"ה (סי' רבא" "אמר גרס
בדברי  להגיה צריך שכן נראה היה דמסתפינא ולולי גוזלא, דבר מהא התוס' קושית הקשה

רב. במקום רבא דצ"ל שלנו התוס'
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כתבו  שלא מורה התוס' לשון פשטות דבאמת
דדם  מש"כ והעיקר דמילתא, לרווחא אלא כן
שמן, דאינו משום והטעם מפעפע, אינו
שאין  רק דלא לומר הוסיפו דמילתא ולרווחא

שריק. מישרק אלא מפעפע, הדם

b

אמרינן  דלא התוס' שיטת

שהאיסור  במקום אלא חענ"נ

להתפשט  יכול

נעשית ,באה"ד  עצמה חתיכה אמרינן דלא
החתיכות  כל את ואוסרת נבילה
החתיכה  בכל מתפשט שהאיסור במקום אלא
ראיה  והביאו וכו'. חלב דטיפת דומיא
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא למש"כ
הכי  תימא לא דאי להתפשט, יכול שאיסור
אותה  אין אמאי קליפה כדי שאסרו מקום כל
לה  הסמוכה הקליפה ואוסרת חוזרת קליפה
כל  דנאסרה עד לעולם, וכן חענ"נ משום
יכול  האיסור שאין משום ע"כ אלא החתיכה,
קליפה  מכדי יותר אסרינן לא לשם, להתפשט

חענ"נ. מדין

הר"ןאבל הרי"ף)דעת בדפי דמאחר (מג.
החתיכה  אסור, לסוחטו אפשר דקיי"ל
שאר  לאסור ויכולה האיסור, לגוף נעשית

יכול ה  אינו הראשון האיסור אם אף חתיכות
דלמה  התוס' שהקשו ומה לשם. להתפשט
הקליפה  ואוסרת חוזרת אינה קליפה אותה
חענ"נ  דין דכל דכיון הר"ן תירץ לה, הסמוכה
שייך  ולא בחלב, בשר אטו הוא איסורים בשאר
לא  תורה, אסרה בישול דדרך קליפה כדי ביה
קליפה. בכדי איסורים בשאר חענ"נ אמרינן

שליט"א ואעתיק מו"ר שביאר מה בס"ד
שכתבו  ממה הנה התוס'. בדברי
שאיסור  במקום אלא חענ"נ אמרינן דלא
חלב", דטיפת "דומיא החתיכה, בכל מתפשט
איסורים  בשאר חענ"נ שדין לכאורה משמע
דבב"ח  וכיון הר"ן. וכמש"כ בב"ח, אטו הוא
אמרינן  לא ה"נ הבשר, עם מתפשט החלב
שהאיסור  בכה"ג אלא איסורין בשאר חענ"נ
משמע  לא אבל החתיכה. בכל מתפשט
משכחת  דלא הר"ן ע"ד לומר דרצו מדבריהם
לבאר. להתוס' היה זה דכל בב"ח, קליפה כדי

דכל אלא והיא קאמרי, דסברא יותר משמע
שהבשר  משום הוא בבב"ח חענ"נ דין
אינו  שהחלב לן איכפת לא וא"כ נאסר, עצמו
נתן  הבשר שהרי הקדירה, בשאר טעם נותן
והתוס' בחלב. בשר איסור ג"כ בו ויש טעם
יכול  החלב במקום אלא שייך לא דזה ס"ל
עם  מתפשט החלב אם דרק ג"כ, להתפשט
הבשר  טעם על חל אז בקדירה, הבשר טעם
יכול  החלב שאין במקום אבל בחלב. בבשר שם
שאר  לתוך שנתפשט הבשר טעם להתפשט,
בכלל  הוי ולא בעלמא, בשר אלא אינו הקדירה
דבטיפת  היכי דכי התוס', וזמש"כ בב"ח. שם
לאסור  חענ"נ אמרינן לא הבשר על שנפל חלב
יכול  שהחלב במקום אלא הקדירה שאר
בשאר  חענ"נ אמרינן לא ה"נ להתפשט,
להתפשט. יכול שהאיסור במקום אלא איסורים

שאין אבל דבמקום התוס', לדעת לעיין יש
הבשר  מן פקע להתפשט יכול החלב
אסור, לסוחטו אפשר דמ"ד מ"ט בב"ח, שם
אבל  חתיכה, באותה בטל החלב שאין דנהי
אם  יתבטל לא למה שבקדירה החתיכות בשאר
שנתבטל  וכיון חלב, של טעם נתינת בהן אין
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הבשר  מטעם גם בב"ח שם יפקע החלב,
בקדירה. שנתפשט

הבשר וצריך דכשנתערב להתוס' דס"ל לומר
שאסרה  הוא המעורב הטעם וחלב,
נותן  אינו עצמו בפני החלב אם גם ולכן, תורה.
צריך  אכתי הרי החתיכות, בשאר ומתבטל טעם
טעם  עם החלב של המעורב טעם את לבטל
החלב  את לבטל סגי ולא ראשונה, החתיכה
צ"ל  מותר, לסוחטו אפשר למ"ד [אבל בלבד.
הראשונה, שבחתיכה החלב דנתמעט  דכיון

להתירה.] חוזרת היא

והיתרוזה האיסור למש"כ ממש (כלל דומה

י') אות חלב כ"ד וכזית בשר דכזית
היתר, של כזיתים לנ"ט נפלו ואח"כ שנתערבו
לבטל  ההיתר עם מצטרף שהבשר אמרינן לא
לבטל  ההיתר עם מצטרף החלב וכן החלב, את
של  כזיתים ק"כ דוקא צריך אלא הבשר, את
וביארו  בב"ח. של כזיתים הב' כנגד היתר

סק"ז)החזו"א כ"ה סי' הל'והגר"ח(יו"ד (פי"ד

ה"ו) דכיון מאכ"א בבב"ח, מיוחד דין שהוא
שאסרה  הוא והמשותף המעורב שהטעם
טעם  וכן לחודיה החלב דטעם נהי תורה,
הטעם  אבל בששים, בטל לחודיה הבשר

כנגדו. ששים וצריך קיים, עדיין יח המשותף

הטיפת  כנגד ששים יהיה אם גם נמי, והכא
החתיכה  עם נתערב דהחלב כיון חלב,
צריך  בב"ח, מדין נאסרה והיא הראשונה,
הטעם  כנגד החתיכות בכל ששים שיעור דוקא

הזה. המעורב

התוס'ובדעת דרך על ביאר שלא הר"ן
קליפה  כדי משכח"ל דלא כתב ואלא
שאין  במקום דגם דס"ל צ"ל וחלב, בבשר
מן  בב"ח שם פקע לא להתפשט יכול האיסור
בכדי  בב"ח איסור משכח"ל אילו ולכן הבשר,
הכדי  חענ"נ דע"י לומר שייך היה קליפה
וכן  כנגדו קליפה הכדי את ואוסר חוזר קליפה
החתיכה. כל שנאסרה עד ואוסר חוזר הלה

ללמוד אמנםב] יש הרא"ש תוס' מדברי
לפנינו  התוס' בדברי אחרת כוונה
אמרינן  דלא הכא ניחא הכי בלאו ומיהו וז"ל,
כל  ואוסרת נבילה נעשה  עצמה חתיכה
יכול  עצמו שהאיסור היכא אלא החתיכות
בשאר  טעם וליתן הנאסר עם להתפשט
חתיכה  על שנפלה חלב טיפת כגון חתיכות,
ונהי  החתיכות, בכל מתפשט הטיפה שטעם
אותה  החתיכות, שאר לאסור כח לטיפה שאין
לאוסרם  לטיפה מסייעת שנאסרה חתיכה

עכ"ל. וכו',

התוס'והרי כסברת כתוב הרא"ש בתוס' גם
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא
בדבריו  שיש אלא להתפשט, יכול שהאיסור
לדייק  שיש מה תחילה ונקדים ביאור, תוספת
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא שכתב מלשונו
דחלב". טיפת "כגון להתפשט יכול שהאיסור

"דומיא דהנה התוס', ממש"כ דייקנו לעיל
שדין  לכאורה דמשמע חלב", דטיפת
וכיון  בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר חענ"נ

הפרמ"גיח. כמש"כ דלא פ"ה)וזהו ח"ג לתערובת, איסורים (פתיחה בשאר דגם האו"ה בדעת

לעיל דבריו הבאנו וכבר כן, בה)הדין יש אם ד"ה בתוס' .(צו:



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ו דף קנג חולין

במקום  אלא חענ"נ שייך לא גופיה שבב"ח
חלב  שאין דבמקום להתפשט, יכול שהחלב

איסורין. בשאר ה"ה בב"ח, דין ליכא

כן,אבל משמע לא הרא"ש התוס' מלשון
חענ"נ  אמרינן דלא כתב לא ז"ל שהוא
"דומיא" להתפשט יכול שהאיסור במקום אלא
ומזה  חלב, טיפת "כגון" אלא חלב, דטיפת
הטעם  לבאר התוס' באו שלא משמע הלשון
דכי  לומר אלא בכה"ג, חענ"נ אמרינן לא למה
בטיפה  איירינן חלב דטיפת  דבסוגיא היכי
חענ"נ  גם החתיכות, לשאר להתפשט שיכולה
יכול  שהאיסור מקום בעינן איסורים בשאר
מה  הוא בתרוייהו הטעם אבל להתפשט.
מסייע  שהנאסר בהמשך, התוס' שביארו
לפנינו  התוס' כוונת שגם י"ל ומעתה לאוסר.
נתינת  אינה בחלב", דבשר "דומיא במש"כ
הרא"ש. התוס' דרך על כוונתם ולעולם טעם

אלא ובעצם חענ"נ אמרינן דלא הסברא
להתפשט  יכול שהאיסור במקום
מסייע  שהנאסר הוא חענ"נ שגדר משום
שליט"א, מו"ר בזה ביאר יתבטל, שלא לאוסר
עכשיו  אסורה שהחתיכה לאו חענ"נ שדין
אלא  החתיכות, שאר ואוסרת עצמה, מצד
לאסור  לטיפה מסייעת שהחתיכה הוא יסודו
את  אסרה שהטיפה דכיון הקדירה, את
לטיפה  מסייעת היא תחילה, החתיכה
וי"ל  הקדירה. בשאר תתבטל שלא האוסרת
ידי  על חשיבות לו יש שהאיסור משום הטעם,
אילו  שכן, וכיון ידו. על נאסרה שהחתיכה מה
לשאר  להתפשט יכולה הטיפה היתה לא
שהרי  לאוסרה, טעם מצאנו לא הקדירה,
רק  עצמה, מצד אסורה אינה החתיכה

בדעת  י"ל וה"נ תתבטל. שלא לטיפה מסייעת
שלפנינו. התוס'

נאמר והנה האיך בחלב בבשר לעיין יש
עצמה, מצד אוסרת אינה שהחתיכה
שהבשר  כיון הלא לטיפה, מסייעת שהיא רק

נבילה קיבל חתיכת הוא הרי החלב, מן טעם
הקדירה. שאר ואוסר חוזר אינו ולמה עצמה,
החתיכות, בשאר מתבטל היה החלב דאם וצ"ל
זמן  שכל רק להיתרו. חוזר היה הבשר גם
אלא  לגמרי, מהבשר יצאה לא שהטיפה
בכל  בשווה שנתפשטה משום שנתמעטה
לטיפה  מסייע הנאסר הבשר הקדירה,

תתבטל. שלא האוסרת

שהטיפה [אלא מאחר להבין, צריך דאכתי
לנאסר  הבשר נחשב האיך נתמעטה,
יכולה  אין ואז האיסור, מינה פקע לא ולמה
מה  ועיין תתבטל, שלא להטיפה לסייע

לקמן בס"ד בזה דכחל,(צז:)שיתבאר בסוגיא
בפנ"ע  דין הוא אסור לסוחטו דאפשר
חוזרת  אינה שוב החתיכה שנאסרה שמאחר

עי"ש.] להתירה,

ותוס'ובדעת התוס' על שחולק הר"ן
הוא  חענ"נ שדין צ"ל הרא"ש,
נבילה  חתיכת להיות נהפכת שהחתיכה
שהחתיכה  בב"ח גבי מיוחד דין וזה האוסרת,
איסורין  ובשאר עצמה, מצד לאיסור נעשית
איסור  משכחת דלא וכיון בב"ח. אטו הוא חענ"נ
כן. הדין איסורים בשאר גם קליפה, בכדי בב"ח

שנאסר ונמצאנו בשר כל הר"ן שלדעת למדים
אם  גם באיסורו נשאר בב"ח מחמת
ובשאר  חענ"נ, דין יסוד וזהו החלב, נתבטל



העמקים שושנת  ע"א  צ"ז דף חולין קנד 

התוס' לשיטת ואילו בב"ח. אטו גזרו איסורים
החתיכה  הטיפה, נתבטלה אילו הרא"ש ותוס'
שהנאסר  הוא חענ"נ דין ויסוד להתירה, חוזרת
בכל  סברא והוא להתבטל, שלא להאוסר מסייע

שליט"א. מו"ר עכת"ד האיסורים,

מדברי וראיתי לדייק יש שבאמת להוסיף,
לעיל בה)התוס' יש אם ד"ה דס"ל (צו:

הוא  חענ"נ דהגדרת הרא"ש בתוס' כמש"כ
לאסור, לטיפה מסייעת שנאסרה שהחתיכה
משערינן  לחודיה בגיד "לאו שם, בלשונם דעיין
לאסור, לגיד מסייע שסביביו קליפה דבכדי
לו". סמוך קליפה כדי נאסר שנמלח דמשעה
עם  אוסר קליפה שהכדי התוס' כתבו לא הרי
לאסור, לגיד מסייע קליפה שהכדי אלא הגיד,
חתיכה  "אותה הרא"ש, תוס' כלשון ממש והיינו
ודו"ק. לאוסרם", לטיפה מסייעת שנאסרה

b

ממי"ץ באה"ד, אליעזר רבי והרב
דלא  משום מחלק היה

חענ"נ  חתיכה אמרינן במקצת
טעם  זה ואין החתיכה, בכל אלא

ביראיםוכו'. מ"ח)הנה דמה (סי' מבואר
חתיכת  אטו הוא איסורים בשאר חענ"נ שגזרו
בשאר  חענ"נ שייך דלא כתב ולכן ממש, נבילה
ממין  הם וההיתר האיסור אא"כ איסורים
שבלע  שחוטה בשר כגון מינו, בשאינו ולא אחד
נבילה  דאיסור דומיא הוי דזה נבילה, טעם
הבשר  ומחלפא אחד, מין רק שהוא ממש
חענ"נ  שייך לא דמשו"ה כתב ועוד בנבילה.
החתיכה, כל כשנאסרה אלא איסורין בשאר
חענ"נ  דין אבל ממש. נבילה דחתיכת דומיא
דתערובת  אחר, ענין הוא בחלב בבשר הנאמר
גופא  וזה החתיכה, כל את נאסרת בב"ח
בחלב  בבשר חענ"נ דין ובפשוטו מבשא"מ.
בשאר  בחענ"נ דרק חתיכה, בחצי ג"כ שייך
דבכה"ג  כיון חתיכה בחצי אמרו לא איסורין
בבשר  אבל ממש, בנבילה למחלפא אתי לא
אבל  חתיכה. חצי לי מה חתיכה לי מה בחלב

לקמן בשקדם)התוס' ד"ה בדעת (ק. כתבו
חענ"נ  אמרינן לא בב"ח לענין דגם היראים

צ"ע. וזה חתיכה, בחצי

³

ע"א  צ"ז דף

דמפעפע.תוס' חלב שאני ד"ה
נטף  דאמרינן והא התוס', במש"כ
את  יטול אליו וחזר החרס על מרוטבו
אינו  דרוטב משום היינו לא, ותו מקומו
שומן. ולא הוא בעלמא דציר כך כל מפעפע
קשה  מ"מ וז"ל, שהקשה הש"ס בגליון עיין
להוכיח  ורצה ר"ה אמר והא דפריך למקשן

דנטף  זו ממתני' יקשה מפעפע צלי דכל
עכ"ל. מרוטבו,

דרוטב ונראה הנ"ל  הרשב "א דלשיטת פשוט 
התחלת  כאן אין דמפעפע איסור הוי 
ויכול  שמן איסור הוא ז"ל דלדידיה קושיא,
בששים, דבטיל לאו אי הקרבן כל את לאסור
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מפעפע  אינו כחוש דאיסור ממתני' מוכח ואינו
איסור  הוי דרוטב התוס' לשיטת אבל בכולו.
יקשה  נטילה, מכדי יותר מפעפע ואינו כחוש
מפעפע, כחוש איסור דגם המקשן סברת על
כגון  כחוש דבאיסור מוכח בפסחים דממתני'
נטילה. כדי אלא כולו את אוסר צלי אין רוטב

דהמקשן ונראה ודאי דזה ליישב, לענ"ד
על  שנפל כחוש דאיסור מודה
נטילה  מכדי יותר מפעפע אינו מבחוץ ההיתר
כשהאיסור  אבל היא, מפורשת משנה דהא
בתוך  שנצלה הנשה גיד כגון בתוכו, נצלה
לשמן, כחוש בין לחלק שאין ס"ל בזה הירך,
דהואיל  בכולו, מפעפע האיסור גווני ובכל
הגמ' דחתה זה ועל טפי. מפעפע עמו ונצלה
ולא  כחוש, איסור ולא בכולו מפעפע חלב שרק

במחוץ. עליו לנפל עמו נצלה בין לן שני

לשיטת ועל המקשן סברת לפרש יש זה דרך
צריך  אין דצלי הסוברים והרמב"ם רש"י
כיון  בתוכו נצלה האיסור אם קליפה כדי אפי'
נאמר  אם דאף מפעפע, ואינו נצמת שהוא
ואינו  התוס' כמש"כ כחוש איסור חשיב דרוטב
זה  על חולק שהוא המקשן בסברת י"ל מפעפע,
ונצלה  ההיתר בתוך שהוא כחוש דאיסור וס"ל
דחלב  היכי כי כולו, את ואוסר טפי מפעפע עמו
אמרינן  ולא בכולו מפעפע ההיתר עם הנצלה
שאני. דחלב הגמ' תירצה זה ועל בתוכו, שנצמת

b

כחוש  בענין

הוה)התוס'א] כחוש ההוא ב'(ד"ה כתבו
ההוא  דקאמר בהא פירושים

ולכך  הוה כחוש ר"ת מפרש וז"ל, הוה כחוש
כחוש  ועי"ל מפעפע, אינו כחוש דחלב שרי
עכ"ל. בששים, ובטל חלב מעט בו ויש הוה

אלו והנה פירושים דב' לומר אפשר היה
הרא"ה  לשיטת דהרי אהדדי, פליגי

כא.) עמ' ש"א ב"ד הבית מהני (בדק בקדירה דוקא
בכולה  האיסור את מוליך שהרוטב מפני ששים
בדבר  ששים מהני לא בצלי אבל בשווה,
בשווה, חלקים עירוב בו שאין המפעפע,
של  מששים פחות יש אחד דבמקום ואפשר
אפשר  אי ז"ל ולשיטתו האיסור. כנגד היתר
הכא, דקאמר דהא התוס' כמש"כ לפרש
ובטל  חלב מעט בו דיש ר"ל הוה, כחוש ההוא
באמת  בטל דאינו סבר הרא"ה שהרי בששים,
צריך  כרחך ועל בשווה, מתפשט שאינו כיון
ר"ת  בשם התוס' כמש"כ הרא"ה לדעת לפרש

כלל. מפעפע אינו כחוש דחלב

הרא"ה ואם כדעת סבר ר"ת שגם י"ל כן
כחוש  שחלב לחדש הוצרך הכי ומשום

ונמצ  כלל, מפעפע פליג אינו ר"ת שפירוש א
ששים  דמהני התוס' של השני פירוש על

צלי. ע"י בכולו המפעפע באיסור

הגר"אאבל בביאור סקלא עיין ק"ה (סי'

ד"ה אמרינן) שם עתוס' וז"ל, שכתב
מודה  הראשון תירוץ ואף כו' ועי"ל ההוא,
אלמא  כו' חלב טיפת א' ק"ח שם וכמ"ש בזה
עכ"ל. כרא"ה, ודלא כולה מותר בנ"ט אין אם
לקמן  התוס' מדברי להוכיח רצה הגר"א והנה

חלב) טיפת ד"ה הרא"ה (קח. סברת להו דלית
ששים  מהני לא צלי ע"י שמפעפע דבאיסור
בחתיכה  מיירי חלב דטיפת דמתני' ממש"כ
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אם  בכולה מותר ואפ"ה לרוטב, חוץ שכולה
טעם. בנותן בה אין

דכיון וביאור לכאורה, נראה ז"ל ראייתו
לרוטב, חוץ שכולה בחתיכה דמיירי
מדין  הוא בבשר נבלע שהחלב מה כרחך על
לבטל  ששים מהני ואפ"ה בישול, מדין ולא צלי
ששים  מהני דלא כהרא"ה ודלא הטעם, את
שאינו  כיון צלי ע"י המפעפע באיסור

בשווה. מתפשט

מוכרח,אבל זה אין דלכאורה להעיר יש
בתוה"ב כתב הרשב"א עמ'דהנה (שם

ושנתערב כ:) מפעפעין שאין האיסורין שבכל
בקדירה  או במליחה או בצלי בהיתר האיסור
עומד  אלא הרוטב אותן כיסה שלא והוא
והרא"ה  קליפה. כדי להניח צריך למעלה,

שם) הבית שאינו (בדק באיסור שגם עליו השיג
הקדירה  בתוך עומדת החתיכה אם מפעפע,
שאין  אע"פ הרוטב, מן למעלה אפי'
ולא  הואיל הקדירה כל כנגד האיסור משערין
עצמה  בחתיכה מ"מ כיסה, ולא ניער
בכדי  ששים בה יש ואם בכולה, משערין

מותר. הכל האיסור,

במשמרת ומבואר הרשב"א תשובת מתוך
שהבל  להרא"ה דס"ל שם, הבית
בכל  האיסור את לערב כרוטב הוי הקדירה
דטיפת  משנה היא לזה שהביאו ומה החתיכה,
טעם  בנותן בה יש אם דקתני הנ"ל, חלב
דחלב  סובר ז"ל והוא מותר, חתיכה באותה
[וכ"כ  בישול. ע"י אלא בעצמו מפעפע אינו

הרי"ף)הר"ן בדפי כיון (מג. זו חתיכה וז"ל,
ולחות  הבל בה שיש מתוך בקדירה שעומדת

עכ"ל.] החתיכה, בכל מתפשט האיסור

דעולם ומעתה הגר"א, הוכחת על להעיר יש
סברת  להתוס' להו דאית נימא
מהני  לא צלי ע"י המפעפע דבאיסור הרא"ה
ומש"כ  בשווה, מתפשט שאינו כיון ששים
בחתיכה  חלב דטיפת המשנה להעמיד התוס'
ג"כ  להו דאית משום היינו לרוטב, חוץ שכולה
הקדירה  שבתוך שחתיכה הרא"ה, סברת
נחשבת  הרוטב מן למעלה שהיא אע"פ
ולכן  הקדירה, ולחות הבל ע"י כמבושל
ומהני  בשווה מתפשט בה שמפעפע האיסור

להתירה. ששים

הוכחת ונראה דעיקר הערה, זו שאין פשוט
דחלב  התוס' ממש"כ הוא הגר"א
לחתיכה, מחתיכה ולא החתיכה בכל מפעפע
מתפשטת  שהטיפה הטעם דמפרשים דמשמע
הקדירה, ולחות הבל משום לאו החתיכה בכל
לפעפע, ויכול שמן דבר הוא שחלב משום  אלא
ולחות  דהבל והר"ן הרא"ה סברת להו ולית
את  וגורמים רוטב כמו מבשלים הקדירה
כרחך  על שכן, וכיון בכולה. להתפשט האיסור
לרוטב  שמחוץ בחתיכה מתפשט שהחלב מה
קתני  ואפ"ה בישול, מדין ולא צלי מדין הוא
מותרת, טעם נותן בה אין דאם במתני'
המפעפע  באיסור דגם להתוס' דס"ל ומוכרח
וזה  כהרא"ה, ודלא ששים, מהני צלי ע"י

בס"ד. הנ"ל הגר"א דברי ביאור

ב'ועלב] הני נחלקו במה להבין צריך כן
לומר, ונראה שבתוס'. פירושים
שבתוס' השני בפירוש ליה ניחא לא דר"ת
בגמ' הוזכר דלא הספר, מן חסר דעיקר משום
ומזה  בששים, שנתבטל ולא כחוש, שהוא רק
טעמא  הוה גופא זה דכחוש דמה משמע
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אינו  כחוש דחלב ר"ת פירש ולכן להתיר,
ניחא  לא שבתוס' השני ופירוש כלל. מפעפע
לומר  גדול חידוש דזה משום ר"ת, בפירוש להו
בעצם  שהוא אע"ג מפעפע, אינו כחוש דחלב
הוה  דכחוש דכיון עוד, פירשו ולכן שמן, דבר

בששים. בטל חלב, מעט בה ויש

התוס'.אבל בדברי ביאור להוסיף שיש נראה
יש  וז"ל, שכתב ברמב"ן דעיין ונקדים,
מששים  אחד בחלב היה שלא לומר מפרשים
בבשול  ואפי' ומבטלו, עליו רבה והבשר בבשר
ולא  בששים. שבטל דינו היה כך נמי דקדירה

מה  לי ריש מחוור בי דאמליחן אטמתא נך
שומנו  בהם והיה כלומר דנשיא, בגידא גלותא
עלמא  לכולי פשיטא שומנו ניטל שאם גיד, של
ולא  טעם, בנותן בגידין אין דקיי"ל דשרו
דלא  דבתראי שמעתתא לאוקומי משמע
נשיא  דגידא שמנוניתא ודאי אלא כהלכתא.
הוה  דלא מינה שמע רבינא ומדאסר בהו, הוה
ואעפ"כ  לאיסורא, לבטולי ששים בבשרא
אלא  ששים לצלי בעינן לא אלמא בצלי, התירוה
אינו  כחוש בחלב אבל דמפעפע שמן של בחלב
עד  ואוכל קולף אלא ששים בעינן ולא מפעפע
דגיד  ושמנוניתיה ז"ל, פרש"י וכן לחלב שמגיע

עכ"ל. וכו', שמן בשל אפי' מפעפע לא

"ואעפ"כ והנה שכתב, הרמב"ן מלשון
דעיקר  מדוייק בצלי", התירוה
ממה  היא מפעפע אינו שבגיד דשומן ראייתו
שאין  אע"פ בצלי גוונא כהאי שמואל שהתיר
במליח. שהתיר אשי מרב ולא ששים, בירך
שמואל  דילמא הוא, שכן ליה מנא ביאור וצריך
בשניטל  ומיירי טעם, בנותן בגידין דיש ס"ל
משום  אסורה הירך כל שאין והטעם השומן,

מפעפע. הגיד שאין

אי אבל ע"כ הרמב"ן של שלדרכו נראה
לקמן  בגמ' דהרי כן, לפרש אפשר

רב (ע"ב) בר אחא רב א"ל ארבינא, מקשינן
הרי  מליח שמואל דאמר דעתיך, מאי לרבינא,
והאמר  כמבושל, הוא הרי כבוש כרותח, הוא
נצלה  אבל בה שנתבשל אלא שנו לא שמואל
להני  דס"ל הרמב"ן לפירוש והנה וכו'. קולף
ופליגי  טעם בנותן בגידין דאין בתראי אמוראי
אם  הגיד, שומן משום הירך נאסרה אם
טעם  בנותן בגידין דיש אמתני' רק קאי שמואל
אלא  מידי, פריך לא השומן, בשניטל ומיירי
בגידין  אין דקיי"ל למאי אפי' קאי שמואל ע"כ
קאמר  אפ"ה השומן, ניטל ולא טעם, בנותן
בגוף  מוכח וא"כ לגיד. שמגיע עד ואוכל קולף
מפעפע. שבגיד השומן דאין דשמואל מימרא

שהראיה והטעם לפרש הרמב"ן שהוצרך
דרב  מהא ולא דשמואל, ממימרא
ריש  בי דאמליחן אטמתא הך התיר גופיה אשי
ששים, ביה דלית אע"ג דנשיא בגידא גלותא
משום  נראה אסר, דרבינא מהא כדמוכח
בחלב  דאפי' לומר דיש הרמב"ן כתב דבסו"ד
ולפי"ז  מפעפע, במליחה אמרינן לא דשמן
גיד  עם שנמלח ירך דשרי אשי מרב ראיה ליכא
הוא  מיוחד שדין מפעפע, אינו שחלב הנשה
מדברי  אבל מפעפע, השומן שאין במליחה
דשומן  ז"ל לשיטתו מוכרח בצלי דמיירי שמואל

בעצם. מפעפע אינו שבגיד

לחלק ועוד לו נראה דלא הרמב"ן, בדעת צ"ל
ומשום  כחוש, לחלב שבגיד שומן בין
הוא  מפעפע אינו שבגיד דשומן מה דכל דס"ל
בלשון  מבואר וכן הוא, דכחוש משום גופה
רבינא  לה מדאסר בזה"ל, שכתב הרשב"א
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ואינו  כחוש גיד של דחלבו משום שרי ואפ"ה
עכ"ל. ז"ל, הרמב"ן וכ"כ מפעפע

הפירוש ומעתה  יענה מה טובא, להקשות יש
הוה  כחוש דההוא שבתוס' השני
לקושית  בששים, ובטל מועט  שהחלב היינו
ריש  בי דאמליחן אטמתא מהנך הרמב"ן

דנשיא. בגידא גלותא

כאן ונראה שבתוס' הפירושים דב' בעליל,
לעיל  שבתוס' תירוצים לב' מקבילים

דמפעפע) חלב שאני בס"ד (ד"ה תתיישב ובזה ,
שם  בתוס' עיין דהנה הרמב"ן. קושית
הגיד  שומן איכא במתני' א"כ וא"ת שהקשו,
כוליה. ליתסר נמי נצלה ואפי' דמפעפע,
אינו  גיד של דשמנו לר"ת ונראה וז"ל, ותירצו
הגיד  דשומן כיון מפרש ר"מ והרב מפעפע,
הגיד, אטו ביה דגזרו מדרבנן אלא מיתסר לא
החמירו. לא בו גם אוסר הגיד כשאין
בנותן  בגידין דאין לן דקיימא למאי ולפירושו
הגיד  שאין כמו אוסר לא נתבשל אפילו טעם,
הנהו  גבי בסמוך דאסר ורבינא אוסר.
טעם  בנותן בגידין דיש דסבר צ"ל אטמהתא,

עכ"ל. דמתניתין, כתנא

למה והרי לפרש תירוצים ב' הביאו התוס'
ליתסר  לא הנשה גיד עם שנצלה בירך
דשמנו  ר"ת בשם חדא השומן, מחמת כולה
דלא  הר"מ בשם ועוד מפעפע, אינו גיד של
והדבר  עצמו. הגיד מן יותר בשומן החמירו
ההוא  בגמ' דקאמר בהא שפירש דר"ת פשוט
אזיל  מפעפע, אינו כחוש דחלב הוה, כחוש
אינו  הגיד שומן דגם דסבר לטעמיה,
הוא, דכחוש משום כרחך ועל מפעפע,

הנ"ל. הרמב"ן וכדעת

בשומן אבל החמירו דלא הר"מ לפירוש
הוסיפו  עצמו, הגיד מן יותר שבגיד
בגידין  אין דקיי"ל למאי דלפירושו התוס'
כמו  אוסר השומן אין נתבשל אפי' טעם, בנותן

כרחך ועל אוסר. הגיד רבינא שאין דאסר הא
דס"ל  משום צ"ל אטמהתא, הנהו גבי בסמוך

טעם. בנותן בגידין אין דאמר כמאן

דחלב ולפי מהתם הרמב"ן ראיית נסתרה זה
אשי  רב שהתיר מה די"ל מפעפע, אינו
דאין  דס"ל משום הוא ששים דליכא אע"ג
השומן  על החמירו לא ולכן טעם, בנותן בגידין
ליכא  וכן טעם. נתינת ע"י שיאסור כלל שבגיד
עד  ואוכל קולף דנצלה שמואל מדברי ראיה
בגידין  יש דקיי"ל למאי דגם לגיד, שמגיע
בשומן  החמירו שלא להר"מ ס"ל טעם, בנותן
אין  צלי דע"י וכיון עצמו, הגיד מן יותר שבגיד
השומן  אין ה"נ נטילה, מכדי יותר אוסר הגיד
הוכחה  שום כאן ואין נטילה, מכדי יותר אוסר
פשוט  נראה ולכן מפעפע. אינו שבגיד דשומן
הוה  כחוש דההוא שבתוס' השני שהפירוש
אתיא  בששים, ובטל מועט שהחלב דהיינו

ודו"ק. הנ"ל, הר"מ כפירוש

b

ושריא.גמ', הוה בחלבא כוליא
והנה  קרמא. דמפסיק משום ופירש"י,
שניטל  הכוונה אם הגמ', בפירוש נסתפקתי
את  לאכול ושריא בחלבא, ונצלה הגדי מן  כוליא
בין  מפסיק תתאה דקרמא משום הכוליא
אם  אבל לתוכן, מפעפע ואינו לכליות החלב
כל  הכליות, חלב ממנו ניטל ולא הגדי כל נצלה
ומשום  החלב, פעפוע ע"י נאסר הגדי
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אפי' דלמא או מפסיק, אינו עילאה דקרמא
בין  מפסיק עילאה קרמא הגדי, כל נצלה

הגדי. לשאר החלב

תתאה ובפשוטו קרמא בין לחלק טעם אין
רש"י  עיין אבל עילאה, לקרמא

בחלבו)לעיל ד"ה הונא,(צו: דרב במימרא שפירש
הכליות. חלב ניטל שלא וכו', בחלבו שצלאו גדי
יוחנן  ר' יהודה, בר הונא דלרב הוא, ותמוה
אבל  מפסיק. דקרום כיון בחלבא כוליא מתיר
אתי  עילאה לקרמא תתאה קרמא בין נחלק אם
מן  שניטלה בכוליא מיירי יוחנן דר' שפיר,
אל  לאכול התיר ובכה"ג חלבה, עם ונצלה הגדי
רב  אבל מפסיק. תתאה דקרמא משום הכוליא
ס"ל  בכה"ג בחלבו, שצלאו בגדי מיירי הונא
הקרמא  אין הכליות חלב ניטל לא שאם לרש"י
והחלב  הגדי, לשאר בינו מפסיק עילאה
אזנו. ראש עד אפי' ואוסרו בכולו מפעפע

לקרמא וכבר תתאה קרמא בין חילוק מצאנו
לעיל בגמ' דעיין דאין (צג.)עילאה, ,

גמור  חלב דלאו משום תתאה קרמא על חייבין
גמור  דחלב חייבין, עילאה קרמא על אבל הוא,

שם בפירש"י ועיין עילאה)הוא, צע"ג (ד"ה אבל .
מפסיק. אינו וזה מפסיק דזה לרש"י מנ"ל
הונא  דרב לפרש ניתן  שפיר רש"י דברי ובלאו

הגדי. מן אחר חלב שום ניטל בשלא מיירי

b

הוה תוס' בחלבא כוליא ד"ה
שלא ושריא. כיון וי"ל בסו"ד,

הכוליא. את אוסר אינו מדרבנן, אלא אסור
הגר"א בביאור סקמ"ו)עיין ק"ה ותמצית (סי' ,

הר"מ  לסברת רק קאי דזה ז"ל, דבריו

לעיל בתוס' דמפעפע)המובאת חלב שאני (ד"ה

עצמו, מגיד יותר שבגיד בשומן החמירו דלא
מחלב  יותר שבכוליא בלובן החמירו לא וה"נ
הכי  בכוליא, מפעפע החלב שאין וכיון עצמו,
הלובן. מחמת הכוליא כל לאסור גזרו לא נמי
אינו  שבגיד דשומן שם ר"ת לתירוץ אבל
לובן  דגם צ"ל הר"מ, סברת ליה ולית מפעפע,

מפעפע. אינו שבכוליא

b

באילפס.רש"י בשר.ד"ה של פירש"י,
דוקא  דמיירי לפרש הוצרך למה וצ"ב
בשר, של באילפס שנתבשלו קטנים דגים בשקץ
ועיין  טהורים. דגים של באילפס פירשו ולא
מאיר, הבית בשם שכתב הגרעק"א בחידושי
יוחנן  ר' עלה דקאמר משום לזה הוצרך שרש"י
שייך  לא הדגים בין ובדג קפילא, ליטעמיה
ברבינו  עיין אבל בטעמם. דשוים כיון טעימה
דגים  עם שבישלו טמא דג שכתב, גרשום

שוה. טעמם שאין צ"ל ולפירושו טהורים,

b

קפילא  בגדר

כילכית בגמ',א] אמר, אדא רב בר רבין
לר' שיילוה ואתו הוה באילפס
אמר  ארמאה. קפילא ליטעמיה וא"ל יוחנן,
דתניא, הא ליה קשיא קא הוה מריש רבא,
ואם  חלב, בה יבשל לא בשר בה שבשל קדירה
חולין, בה יבשל לא תרומה טעם, בנותן בשל

ב  בשל טעים ואם תרומה בשלמא טעם. נותן
השתא  ליה. טעים מאן בחלב בשר אלא כהן, לה
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ה"נ  ארמאה, אקפילא סמכינן יוחנן ר' דאמר
ארמאה. אקפילא סמכינן

שיטות:והנה כמה נאמרו קפילא בגדר

קפילא)רש"י(א) ליטעמיה וז"ל,(ד"ה פירש
דמותר  ואשמועינן כוכבים, עובד נחתום
שצריכין  יודיעוהו ולא תומו, לפי עליו לסמוך
דתרתי  ומבואר עכ"ל. והיתר, איסור לדבר לו
ועוד  נחתום, העכו"ם שיהא חדא בעינן,
לדבר  לו שצריך יודע ואינו תומו לפי שמסיח

הרא"ש דעת וכן והיתר, כ"ה)איסור .(סי'

התוס'(ב) אקפילא)אבל סמכינן כתבו (ד"ה
כיון  הוא, כוכבים דעובד אע"ג  וז"ל,
אומנתו, יפסיד שלא משקר לא הוא דקפילא
משום  הוא קפילא דבעינן דהא ומבואר עכ"ל.
מרע  לא קפילא אבל משקר, עכו"ם דסתם

בר"ן ועיין הרי"ף)אומנתו. בדפי שכתב (לד.
מרע  דלא דמשום דכיון והוסיף התוס', כדעת
מרע  לא דכ"ש מסל"ת, דוקא לאו הוא, נפשיה
בדבר. קפידא שיש יודע הוא אם נפשיה
קפילא  אינו שנא לא קפילא שנא לא ובישראל
קדירה  גבי בגמ' כדאמרינן עלייהו, סמכינן
בכל  אלמא כהן, ליה דטעים תרומה, בה שבישל

הוא. קפילא דלאו אע"ג סגי כהן

טז.)והרשב"א(ג) עמ' ש"א ב"ד כתב (תוה"ב
וכדעת  מסל "ת בלא אפי' נאמן דקפילא
אבל  במסל"ת. נאמן עכו"ם וסתם התוס',
דוקא  דבעינן להסוברים לחוש דיש כתב בסו"ד

ומסל"ת. קפילא

ה"ל)והרמב"ם(ד) מאכ"א הל' דכל (פט"ו פסק
והב"י מסל"ת, אינו ואפי' נאמן (סי'גוי

בד צ"ח) בגמ'ביאר דקאמר דקפילא ז"ל, עתו

לטעום  הבא שכל או נקט, דמילתא אורחא
שעה  באותה שעושה מה שם על קפילא קרוי

היא. נחתום מלאכת שהטעימה

והרא"ש והנהב] רש"י בשיטת לעיין יש
וגם  נחתום שיהא תרתי, דבעינן
כיון  דוקא נחתום שיהא צריך למה שמסל"ת,
ולשיטת  שמסל"ת. מה ע"י בלא"ה דנאמן
הוא  קפילא דבעי דהא ניחא, ודעימיה התוס'
עכו"ם  דסתם נאמן אינו דבלא"ה משום
אומנתו, מרע דלא איתחזק קפילא ורק משקר,

תרתי. לי למה צ"ב והרא "ש לרש"י אבל

יוסףועיין ליטעמיה בראש בד"ה ובפירש"י (ד"ה

קפילא,קפילא) דנקיט דהא דצ"ל שכתב
ושמא  הטעם, כ"כ מבחין אינו אחר דגוי הוא
איכא  התוס' ולפירוש מרגיש. ואינו טעם בו יש
יש  אם ולהרגיש להבחין יכול אדם דכל למימר
יהבינן  לכהן בתרומה ומש"ה לאו, או טעם בו
ולרש"י  אומן. אינו ואפי' דטעים, אדם לכל
ובאיסור  ישראל, לקפילא דוקא בתרומה ז"ל

ומסל"ת. גוי לקפילא

טעם ונמצא אם והתוס' רש"י דפליגי לפי"ז
חשיב  אדם בני לרוב מורגש שאינו
טעם  חשיב רש"י שלדעת לא, או איסור טעם
על  אפי' או עכו"ם על סמכינן לא ולכן איסור,
ולהכיר  להרגיש יכול אינו דשמא דעלמא, כהן
דוקא  צריך אלא בתערובת, האיסור טעם
התוס' לדעת ואילו בכך. שבקי קפילא
אדם  בני לרוב מורגש שאינו טעם ודעימיה,
בעלמא  כהן על סמכינן ולכן טעם, אינו
קפילא  דוקא דבעינן והא דהיתירא, במבשא"מ
הכרת  מצד לאו דאיסורא, במבשא"מ ארמאה
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משקר, עכו"ם דסתם משום אלא הטעם,
אומנתו. מרע לא וקפילא

דכל (שם)בתוה"בוברשב"א להוכיח כתב
הטועמים  לכל נרגש שאינו טעם
בגמ' דקאמר מהא לו, חוששין ואין טעם אינו
מדקאמר  וכו', כהן לה טעים תרומה בשלמא
קפילא  כהן לה טעים קאמר ולא כהן לה טעים
רש"י  ולשיטת כלל. קפילא בעי דלא משמע
קפילא. לכהן הכוונה דבאמת לדחוק, צריך

רבא ועוד מדקאמר כן להוכיח הרשב"א כתב
בטעמא  רבנן דאמור השתא לקמן,

בש  רבנן ואמור בקפילא רבנן מינו ואמור שים,
ושאינו  ומין בטעמא, והיתירא מינו ושאינו
טעמא  מדמחלק והנה בקפילא, ואיסור מינו
לכל  שנרגש טעם היינו ש"מ לשנים, וקפילא
משום  אלא ארמאה קפילא  אמרו ולא אדם, בני
רש"י, לשיטת זו ראיה וצ"ב נפשיה. מרע דלא
נמי  היינו דטעמא לומר גדול דוחק ודאי דבהא

וצ"ע. קפילא, טעימת

ויש ושוב וז"ל, שכתב המאירי בחידושי ראיתי
אף  אלא מומחה דבר סוף שלא אומרים
לה  טעים כאן שאמרו וממה אדם, בני לסתם
של  שבשמועתו וכן קפילא, כהן אמרו ולא כהן
בטעמא, והיתרא במינו בשאינו מין נאמר רבא
אינו  בו מרגישים הטועמים כלל שאין כל אלמא
דוקא, קפילא לומר לכשתמצא ואף טעם.
אלא  בקפילא הצריכו שלא לומר להם נראה
שמא  בו וכיוצא חלב כגון כללי ובאיסור בגוי
כהן  שטועמה בתרומה אבל משקרים, האחרים
יראה  ולא בה. כיוצא כל וכן קפילא, צריך אין
בדבר  טעם האיסור נתן פעמים הרבה כן, לי

הצריכו  שלא וזה לבקיאים, אלא יורגש ולא
תמיד  שעוסק מתוך כהן סתם קפילא לכהן

עכ"ל. וכו', הוא בקי בכך

"בשלמא ומבואר רבא, דקאמר דהא במאירי
דהוי  כהן", ליה טעים תרומה
הא  וכן קפילא, שאינו בעלמא כהן סתם משמע
בטעמא  רבנן "אמור לקמן, מדבריו דמשתמע
קפילא, כהן צריך דאין בקפילא", רבנן ואמור
אדם, כל בטעימת סגי כלל שבדרך משום לאו
מתוך  כבקי, חשיב בעלמא דכהן משום אלא
לשיטת  י"ל נמי והכי תמיד, בתרומה שעוסק

צ"ע. הסברא גוף אבל רש"י,

הדשןעייןג] ע"ט)בתרומת טעם (סי' שכתב
וגם  נחתום גם תרתי, צריך למה אחר
גיד  בפ' דאמרינן הא וא"ת וז"ל, מסל"ת,
לטעום  רבנן אמרו בשא"מ דמין הנשה
קפילא  עליה דסמכינן רש"י ופירש קפילא,
שצריכים  לו מודיעים דאין מסל"ת דנכרי
קאמר  ואי והיתר, איסור בשביל אותו לטעום
התבשיל, שרינן האיסור בו טועם דאינו
דאורייתא  טכע"ק ר"ת דלפירוש ואע"ג
בכך  דאומנתו שאני דקפילא י"ל במבשא"מ,
או  משקר דלמא חיישינן ולא חזקתו, מרע  ולא
במסקנת  בטור בהדיא איתא והכי דייק, לא
ושהוא  אומן, קפילא תרתי, דבעינן הרא"ש

עכ"ל. מסל"ת,

דבעינן והנה דהא תרוה"ד מדברי מבואר
רוב  על סמכינן דלא משום לאו נחתום
משום  אלא האיסור, טעם להכיר אדם בני
אבל  משקר עכו"ם דסתם נאמן, אינו דבלא"ה
שהוצרך  עוד, ומבואר נפשיה. מרע לא קפילא
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טכע"ק  ר"ת דלפירוש לו שהוקשה משום לזה
דאי  ז"ל, בכוונתו ונראה במבשא"מ. דאורייתא
הרי  שמסל"ת, במה תלויה קפילא של נאמנותו

ב"ק בגמ' נאמן (קיד:)קיי"ל מסל"ת גוי דאין
כיון  לבאר, התרוה"ד כתב לכן בדאורייתא.
נאמן  כן וע"י נפשיה, מרע לא הוא דקפילא

דאורייתא. במילי אפי'

תרוה"ד ונראים שכתב מה דכל הדברים,
לסמוך  כדי לטיבותא תרתי דבעינן
ועוד  נפשיה, מרע דלא קפילא שיהא הגוי, על

הרא"ש לשיטת אלא אינו מסל"ת, (סי'שיהא

דאורייתא,ל"א) דטכע"ק כפיר"ת שצידד
קפילא  דבעינן רש"י כדעת כתב ואפ"ה
דסבר  גופיה רש"י לדעת אבל ומסל"ת.

לזה. צריך אין דאורייתא, לאו  יט טכע"ק

דס"ל אך דנהי רש"י, לשיטת יקשה א"כ 
טעמו  אבל דאורייתא, לאו דטכע"ק
מודה  האיסור, גוף כשנתערב דהיינו וממשו,
דטעימת  כ"כ משמע ולא מדאורייתא, שהוא
לא  דא"כ ממשו, ולא בטעמו רק מהני קפילא
דאיסורא  דמבשא"מ ולומר לסתום לרבא היה
שנתערב  בין מבשא"מ, כל משמע דהוי בקפילא,
וממשו. טעמו שנתערב ובין ממשו ולא כ טעמו

דס"ל ועוד הרשב"א שיטת על להקשות יש
שיכול  הציע ומ"מ דאורייתא טכע"ק

[אף  קפילא ואינו שמסל"ת גוי על לסמוך
דבעינן  להסוברים לחוש דיש כתב שלמסקנה

שמסל"ת]. וגם קפילא

הש"ךוכבר זה על סק"ב)עמד צ"ח (סי'

למיקם  דליכא היכא שדוקא ומסיק
נאמן  מסל"ת גוי דאין הוא דמילתא עלה
דאיכא  כיון בשא"מ במין אבל תורה, באיסור
לקפילא  להטעימו דמילתא עלה למיקם
בשו"ת  מוכח זה דחילוק וכתב עליה, סמכינן

תל"ג)ריב"ש .(סי'

בתוה"ב ונראה הרשב"א דמש"כ עוד, לומר
דלא  מחמירין דיש הדברים בסוף
לחוש  ויש ובמסל"ת, אקפילא אלא סמכינן
הנ"ל, תרוה"ד לשיטת הכוונה לדבריהם,
ולא  גוי, על לסמוך כדי לטיבותא תרתי דבעינן
בטעמים, שבקי מי דוקא דבעינן משום
האריך  הרשב"א שהרי רש"י. בשיטת וכמש"כ
אינו  הטועמים לכל נרגש שאינו שטעם להוכיח
לבסוף  כתב האיך וא"כ לו, חוששין ואין טעם
דוקא. קפילא דבעינן להסוברים לחוש דיש
משום  דוקא קפילא בעינן זו לשיטה ע"כ אלא
נפשיה  מרע לא דקפילא חזקה בצירוף דרק

גוי. על סמכינן דמסל"ת, הא בהדי

דוקא ובעיקר דבעינן התרוה"ד שיטת
שהרי  צ"ב, הדבר סברת תרתי,

הרא"ש יט. אבל נפשיה, מרע לא דקפילא כלל הזכיר שלא רש"י, דברי פשטות מורים וכן
הגוי. על לסמוך כדי תרתי דבעינן בדעתו תרוה"ד כתב ואפ"ה זה, את הזכיר לא ג"כ

לקמןכ. ברמב"ן עיין אבל בכך, מחלק דלא משמע רש"י לשון מסתימת כל וגם ד"ה (צח.

שבתורה) אבל איסורין רבא, איירי דבהכי ממשו, ולא בטעמו אלא קפילא מהני דלא שכתב

עי"ש. דוקא, ששים להצריך חכמים החמירו האיסור, גוף בנתערב
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טפי, נאמן מסל"ת שאינו דקפילא כתב הר"ן
והיתר  איסור לדבר לו שצריך והודיעו דהואיל
איזו  מובן אינו וא"כ נפשיה. מרע דלא כ"ש
דקפילא  כיון תרתי, דניבעי זו היא חומרא
שמסל"ת. מקפילא יותר נאמן מסל"ת שאינו
טעמא  הך האי כולי לן ברירא לא ואם
מחמירין  ולכן נפשיה, מרע לא דקפילא
תרוה"ד  תירץ מאי מסל"ת, שיהא נמי דבעינן
טכע"ק  דקיי"ל דלפיר"ת דמקשה אהא
דקפילא  לן ברירא דלא כיון הרי דאורייתא,
באיסור  עלה סמכינן איך נפשיה, מרע לא

וצ"ע. דאורייתא,

צ"ח)הטורכתבד] סי' כתב (ריש וז"ל,
אומן  שיהא צריך ואין הרשב"א,
שאינו  טעם שכל אדם בני סתם אפי' אלא בכך
עוד, וכתב טעם. אינו אדם בני לסתם נרגש
נאמן  עליו שסומכין יודע אפי' אומן הוא ואם
שיהא  עד שאוסר מי ויש חזקתו, מפסיד שאינו
הרא"ש  א"א כתב וכן תומו, לפי ומסיח אומן
בענין  עליו שסומכין ידע שלא דצריך ז"ל

עכ"ל. והיתר, איסור

רבינו,וכתב שכתב וזה וז"ל, הב"י עלה
שלא  שצריך ז"ל הרא"ש א"א וכ "כ
מפורש  אין כלומר וכו', עליו שסומכין ידע
המחמירין, כדברי סובר שהוא הרא"ש בדברי
אבל  תומו, לפי מסיח שיהא שצריך לענין אלא
בדבריו  אין בדוקא קפילא בעי אי לענין

עכ"ל. הכרע,

שהרא"ש והנה הטור ממש"כ דייק הב"י
עליו  שסומכין ידע שלא מצריך ג"כ
דגם  עוד כתב ולא והיתר, איסור בעינן

וכשיטת  דוקא, קפילא שיהא מצריך הרא"ש
הכרע  דאין בתוה"ב, שברשב"א מחמירין היש

דוקא. קפילא בעי אם הרא"ש מדברי

הרא"ש והטעם בדעת לומר דאפשר נראה,
לאו  הוא קפילא הגמ' שנקטה דמה
הרמב"ם  בשיטת הב"י וכמש"כ דוקא,
נקט, דמילתא אורחא בגמ' דקאמר דקפילא
שם  על קפילא קרוי לטעום הבא שכל משום או
שהטעימה  שעה, באותה עושה שהוא מה

היא. נחתום מלאכת

להטור ועוד ס"ל למה ביאור להוסיף יש
בעי  אי הרא"ש בדברי הכרע דליכא
שיהא  מצריך הרא"ש אם דהנה בדוקא, קפילא
ג"כ. קפילא צריך למה מובן אינו מסל"ת,
נאמן  קפילא דרק רש"י בדעת לעיל ומש"כ
מוכרח, שאינו לו נראה האיסור, טעם להכיר
שטעם  להוכיח הרשב"א האריך כבר שהרי
האסור. טעם אינו אדם בני  לרוב נרגש שאינו

תרוה"ד ועוד סברת להטור נראה דלא צ"ל,
על  לסמוך כדי לטיבותא  תרתי דבעינן
ועוד  נפשיה, מרע דלא קפילא שיהא גוי,
אהני, לא לחוד מסל"ת דאם מסל"ת, שיהא
שהוא  מה עם דבצירוף כלל, טעמא הך לי למה
שאינו  קפילא דאדרבה מעלה, אינו קפילא
יותר  שיש ויודע הואיל טפי נאמן מסל"ת
ס"ל  ולכן לעיל. שהקשנו וכמו בדבר, קפידא
להצריך  הרא"ש מדברי הכרע שאין להטור
מסל"ת, עכ"פ שיהא שצריך רק תרתי, דוקא

ז"ל. בדבריו מפורש שזה

ב')בדרישהועיין הטור (אות דכוונת שדחה,
כהיש  סובר הרא"ש דגם לומר
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מסל"ת, וגם אומן דבעינן שברשב"א, מחמירין
דברי  הביא האיך הטור, על קשה יהא דאל"כ
אומן  שיהא עד אוסרין "ויש שכתב הרשב"א
שם  הרשב"א שסיים מה כתב ולא ומסל"ת",
להאריך, חש לא ודאי אלא לדבריהם. לחוש דיש
הרא"ש  הסכמת שהביא מה על הטור דסמך

ומסל"ת. אומן שיהא שצריך ז"ל

בהדיא והכריע שכתב הרא"ש מדבר כן
פירוש  ארמאה קפילא ליטעמיה
שיהא  שצריך מדבריו בהדיא משמע גוי, נחתום
ועוד, מסל"ת. שיהא שבעינן ג"כ וכתב אומן,
סמכינן  דאמר אהא בהדיא כתבו שהתוס'
לא  הוא דקפילא כיון הוא דגוי אע"ג אקפילא,
להדיא  משמע אומנתו, יפסיד שלא משקר
לומר  סברא ואין אומן, שיהא שצריך מדבריהם
שמבאר  היכא לא אם התוס' על חולק שהרא"ש

עכת"ד. לכך, שמוכרחין או שחולק בהדיא

דמה וביישוב לומר, נראה הב "י דברי
השמיט  למה הפרישה שהקשה
לדבריהם, לחוש דיש הרשב"א דסיים הא הטור
ניחא  לא עצמו דהטור די"ל כ"כ, ראיה אינו
למה  לו והוקשה הואיל שיטה, הך להביא ליה

לעיל. וכמש"כ דוקא, תרתי לי

שכתב ומה הרא"ש מדברי להכריע שכתב
פירוש  ארמאה קפילא ליטעמיה בהדיא
שצריך  מדבריו להדיא דמשמע גוי, נחתום
לא  הרא"ש דהרי הכרע, אינו ג"כ אומן, שיהא
אבל  רבא, דקאמר קפילא מהו לפרש אלא בא
הגמ' נקט דוקא שלאו לומר אפשר לעולם
הרמב"ם. וכדעת בעלמא, גוי דה"ה קפילא

לומר וכן סברא דאין הפרישה מש"כ
הוא  וכו', התוס' על חולק שהרא"ש

פליג  הרא"ש ע"כ שהרי לכאורה, תימה דבר
צריך  אין התוס' שלדעת בזה, התוס' על
ואילו  לחודה, בקפילא סגי אלא מסל"ת
שכבר  וכיון מסל"ת, דוקא שצריך כתב הרא"ש
לא  למה בזה, התוס' על חולק שהרא"ש חזינן
או  קפילא דוקא צריך אם ג"כ שחולק נאמר

בס"ד. ליישב כ"נ לא,

b

מאן תוס' בחלב בשר אבל ד"ה
ליה. והא טעים וז"ל, התוס' כתבו

הנשה  גיד בה שנתבשל דירך אמתני' פריך דלא
כבשר  ליה דמשערינן משום ליה, טעים מאן

עכ"ל. בלפת,

התוס'והנה קושית מתוך מבואר לכאורה
לטעם  הגיד טעם בין להבחין דשייך

לא ה  למה להם, הוקשה ולכן טעימה, ע"י ירך
ותירצו  ליה, טעים מאן אמתני' רבא פריך
גיד  של טעם נותן לשער יכול דבלא"ה משום
דמשערינן  במתני', השנוי השיעור ע"י וירך

לפתות. והירך בשר הגיד כאילו

דלעילוקצת בה)קשה, יש אם ד"ה כתבו (צו:
משערינן, לחודיה בגיד דלאו התוס'
לאסור. לגיד מסייע שסביביו קליפה דבכדי
טעם  הרי קפילא, טעימת מהני איך שכן, וכיון
הוקשה  ומה הירך, לטעם שוה קליפה הכדי
טעים  מאן אמתני' רבא פריך לא אמאי להם

כלום. מועילה אינה טעימה הרי ליה,

אליבא ואפשר הם כאן התוס' שדברי לומר
חענ"נ  ליה דלית אפרים דרבינו
לגיד  מסייע קליפה הכדי ואין איסורים בשאר
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התוס' מש"כ לפי אבל הירך. שאר לאסור
קושיא  לגיד, מסייע כן קליפה שהכדי לעיל

ליתא. מעיקרא

בה)לעילאמנם יש אם ד"ה התוס' הארכנו (צו:
ס"ל  דהאיך התוס', על להקשות
ששים  ולהצריך לאסור מסייע קליפה שהכדי
הגיד  טעם אין הרי קליפה, והכדי הגיד כנגד
יצטרף  לא ולמה שוה, קליפה הכדי וטעם
הגיד. טעם לבטל הירך לשאר הקליפה טעם

בשו"עודבר שנפסק למה דומה (סו"ס זה

היתר צ"ח) זיתים נ"ט בה שיש קדירה ,
חלב, של ואחד דם של אחד זיתים, ב' בה ונפלו
לבטל  היתר של הנ"ט עם מצטרף אחד כל

הרא"ש משו"ת הדברים ומקור כ'חבירו. (כלל

ב') בטל סי' איסור דכל הוא דסברא שכתב ,
וחלב  דם וטעם בהיתר, טעם לתת יכול כשאינו
בששים  החלב טעם שנתבטל הרי שוה, אינו
המבטל  איסור לי דמה בששים, הדם וטעם
רק  איסור, המבטל היתר לי ומה איסור,
ליתן  לו עוד יהא ולא האיסור טעם שיתבטל
לעיל. בזה שהארכנו מה ועיין בהיתר. טעם

טעמם ולכן וירך גיד התוס' שלדעת נראה
בחידושי  כ"כ כמב"מ, ונידונים שוה

לעיל כנגד (צו:)הגרעק"א ששים שצריך ומה ,
ק  והכדי דשם הגיד משום הוא ירך של ליפה

שתמיד  מב"מ דין וזהו להם, יש אחד איסור
האיסור. כנגד ששים צריך

רבא ומה פריך לא אמאי כאן, התוס' שהקשו
הנשה  גיד בה שנתבשל דירך אמתני'
טעימה  דע"י משום לאו ליה, טעים מאן

לטעם  הגיד טעם בין להבחין יכול היה באמת
דבישל  דקדירה אברייתא רבא וכדפריך הירך,
דאוסר  דכיון ליה, טעים מאן וכו' בשר בה
הוא  אם לידע ליה טעים מאן יומו בבן לאכול
קפילא. ליה דטעים תירץ זה ועל לאו, אי נו"ט
פריך  לא אמאי להקשות, התוס' כוונת אלא
דאי  כיון ליה, טעים מאן דמתני' אגופה רבא
אפי' בירך טעם נותן הגיד אם לידע אפשר
לא  דזה התוס' תירצו זה ועל טעימה. ע"י
כיצד  במתני' קתני דבלא"ה כיון לרבא, הוקשה
שיעור  באמת והוא בלפת. כבשר משערינן
כדמבואר  מב"מ, בכל חכמים  שהצריכו ששים

לקמן שבתורה)בתוס' איסורין כל ד"ה .(ע"ב

אבל ומה דבריהם, בהמשך התוס' שהקשו
דטפת  הבשר כל דפ' דאמתני' קשה
דפ"ב  אמתני' וכן למפרך, מצי הוה וכו' חלב
טעם  בנותן ביין ומים במים יין ע"ז דמסכת
הוזכר  לא דהתם להקשות שכוונתם נראה וכו',
וא"כ  טעם, נתינת בו שיהא רק כלל שיעור
טעים  מאן מתני', אהני רבא פריך לא אמאי
בששים  שיעורם נמי דהתם תירצו זה ועל ליה.

קפילא. טעימת ואי"צ

בשר אבל בה שבישל דקדירה ברייתא אהך
אין  כי ליה, טעים מאן רבא פריך וכו',
לשער  שיש כמו בקדירה שבלוע מה לשער קל
במים  יין או בשר, חתיכת על שנפל חלב טפת
דברייתא  לרבא ליה משמע שמא או ביין. ומים
לה  דטעים דתרומה דומיא טעימה, ע"י מיירי
בנותן  בשל אם תרומה לגבי דקתני דבהא כהן,
דאפשר  כיון כהן בטעימת דמיירי פשוט טעם,

כלל. ששים לשיעור להגיע ואי"צ ליה,

³
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ע"ב  צ"ז דף

ששים  ושיעור קפילא טעימת

בטעמא בגמ',א] רבנן אמור רבא, דאמר
רבנן  ואמור בקפילא רבנן ואמור
דהיתרא  מינו בשאינו מין הלכך, בששים.
דליכא  במינו ומין בקפילא, דאיסורא בטעמא,
מינו  בשאינו מין נמי אי אטעמא, למיקם

בששים. קפילא, דליכא דאיסורא

וז"ל,ופירש"י בטעמא רבנן אמור בד"ה
בנותן  ששנינו מקומות בכמה
יוחנן. ר' כדאמר בקפילא, רבנן ואמור טעם.
ע"ז  דמסכת בתרא בפ' בששים, רבנן ואמור
בשר  בין שבתורה איסורין בכל הלכתא פסקינן
בשאינו  מין בששים. איסורין שאר ובין בחלב
של  ושניהם טעמו להבחין יכול שהאדם מינו,
תרומה  כגון לטעמו ברית בן שיכול היתר
תרומה  אין אם כהן יטעימנו בטעמא, וחולין.
לזרים. גם התבשיל יאכל בחולין טעם נותנת
יכול  ברית בן שאין בחלב בשר כגון דאיסורא,
בין  במינו, ובין אקפילא. סמכינן לטעמו,
טעמו. להבחין דליכא דאיסורא ובין דהיתרא
וליכא  דאיסורא מינו בשאינו מין נמי אי
משערינן  דליטעמיה כוכבים עובד קפילא,

עכ"ל. בששים,

דבמבשא"מ והנה משמע רבא דברי מפשטות
היכא  אפי' עליו סמכינן קפילא ואיכא
קפילא, דליכא במבשא"מ ורק ששים, דליכא
הוא  אטעמא, למיקם דליכא מב"מ או
האיסור. כנגד ששים שיהא חכמים דהצריכו
שיעור  הוא דששים לכאורה נמצא ולפי"ז

ולכן  קפילא, לטעימת ותחליף טעם בנתינת
סמכינן  קפילא בתר לאהדוריה דאפשר היכא
של  ששים שיש ידוע שאם עוד, ומשמע עליו.
מסתמא  כי קפילא בתר לאהדוריה אי"צ היתר
דמבשא"מ  רבא דקאמר והא בטיל, טעמא
דבעי  למימר לאו בקפילא, ודאיסורא דהיתרא
אתא  אלא מהני, נמי דששים קפילא, דוקא
אפי' אקפילא סמכינן ששים דבלאו לאשמעינן

התוס' דעת היא וזאת אלא לקולא. ד"ה (צט.

כ"ט)והרא"שבמאי) או (סי' סגי, מינייהו דבחד
קפילא. טעימת או ששים

לקמןאבל רש"י ששים)עיין ד"ה ע"א (צ"ח

בר  חייא ר' אמר בגמ', דאמרינן אהא
איסורין  כל קפרא, בר משום ריב"ל אמר אבא
דבדקניה  היכא וז"ל, שפירש בששים, שבתורה
אטעמא  למיקם ליכא א"נ טעמא, יהיב ולא
ויהיב  דבדקניה היכא אבל ומינו, מין כגון
בכמה  כדאמר בטיל, לא טעמא לעולם טעמא
טעם  בנותן בהן יש אמרינן נמי ולקמן דוכתין,
כו' שאין ובין ואחד במאה להעלות שיש בין
ששים  בעינן טעמא יהיב לא וכי אסור,
בין  בנ"ט בהן אין דקתני כדלקמן לבטוליה
בהן  אין דאמרינן מותר, כו' להעלות שיש
אלמא  בששים, לאו במאי אלא בק"א להעלות
ומאה  למר ששים בעינן נמי טעמא יהיב לא כי

עכ"ל. למר,

דבדקניה ומבואר היכא דגם רש"י, מדברי
בעינן  טעמא יהיב ולא קפילא ע"י

הרא"ש דייק ועוד דכל (שם)ששים. דמשמע ,
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סמכינן  לא אטעמא למיקם דאיכא היכא
הר"ן  דייק וכן תחילה. ליה דטעים עד אששים

הרי"ף) בדפי דבדקניה (לד. "והוא רש"י ממש"כ
להתיר  דאין משמע דהוי טעמא", יהיב ולא
טעמא  יהיב אי בדק אא"כ בששים ביטול ע"י

קפילא. ע"י לא כא או

תרתי,ומתבאר בעינן רש"י דלשיטת א"כ
טעימת  וגם ששים שיעור גם
צריך  טעמא דליכא היכא דאפי' והיינו קפילא,
ביטול  דאיכא היכא ואפי' בששים, ביטול
קפילא. ע"י בטעמא עלה למיקם צריך בששים,

שיטת והנהב] על להקשות האריך הרא"ש
דאם  חדא צדדים, מכמה רש"י
ע"כ  קפילא, טעימת בהדי ששים שיעור בעינן

באילפס דכילכית עובדא ר'(צז.)ההיא דקאמר
בדאיכא  מיירי ארמאה, קפילא ליטעמיה יוחנן
טעם. נותן אם אוסרו היה ואעפ"כ ששים,
עלה  רבא קאמר האיך דא"כ הרא"ש והקשה
אקפילא  סמכינן יוחנן ר' דאמר השתא
לקולא  משמע דסמכינן דלישנא וכו', ארמאה
בפחות  אפי' לחוד קפילא טעימת ע"י ולהתיר
לחומרא  יוחנן ר' רש"י לשיטת ואילו מששים,
טעימת  צריך ששים בדאיכא דאפי' קאתי,
וכן  אסור. זה הרי  טעם נותן ואם קפילא,
דמדאמרינן  מחוור, ולא וז"ל, הר"ן הקשה
עליה, סמכינן דלקולא משמע אקפילא סמכינן
כל  דהא לאסור, אלא בא אינו דבריו ולפי
שרי, ודאי קפילא ליכא אי ששים דאיכא היכא

קפילא  וליכא מינו בשאינו מין אמרינן דהא
עכ"ל. בששים,

רבא ועוד דקאמר דהא הרא"ש הקשה
הוי  כהן, לה טעים תרומה בשלמא
בפחות  אפי' טעימתו ע"י להתיר משמע
בכולי  אמרינן דסתמא קשה ועוד מבששים.
ואי"צ  בששים, שבתורה איסורין וכל הש"ס
ששים. בו כשיש להתירו אחר דבר אחר לחזור
רבנן  אמור רבא, דאמר מהא משמע וכן
אלא  ששים הוזכר דלא דמשמע וכו', בטעמא
דאיכא  היכא אבל אטעמא, למיקם דליכא היכא
לא  ואי ששים, מצריכינן לא אטעמא למיקם
מששים. בפחות אפי' ליה שרינן טעמא יהיב

טעמא ומה יהיב דאפי' ראיה רש"י שהביא
דאמרינן  מהא בששים לבטוליה בעינן

מותר,(צט:)לקמן נו"ט בתרומה אין דאם
הרא"ש  דחה בששים, לאו מאי עלה, אביי ואמר
בנותן  התם דקאמר דהא היא, ראיה דלאו
שטעמו  וכגון בידוע טעם שנותן פירושו טעם,
בהן  שאין פירושו טעם בנותן בהן ואין כהן,

כהן. טעמו שלא וכגון בידוע טעם בנותן

שבתורה)ברמב"ןועיין איסורים כל ד"ה (צח.

אלא  הנ"ל, רש"י דברי את שהביא
מהרא"ש, שונה באופן שיטתו את שמפרש
לא  כי גם רש"י דלשיטת שכתב לאחר דהנה
וז"ל, הרמב"ן הוסיף ששים, בעינן טעמא יהיב
בטעמא  רבנן אמור לעיל, רבא דאמר והא
בששים, רבנן ואמור בקפילא רבנן ואמור

יהיב כא. ולא דבדקניה "היכא היא ברא"ש, המובאת הגירסא וכן לפנינו, רש"י ולשון
במקום  אלא ששים שיעור אמרו דלא משמע "היכא", מהלשון דגם הך, והיינו טעמא",

לחוד. ששים על לסמוך אפשר אי קפילא טעימת בלא אבל טעמא, יהיב ולא דבדקניה
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קחשיב, נפשיה באפי חד כל דקיימי שיעורי
עלה  למיקם ליכא בשר בה שבשל דקדרה
עלייהו, וסמכינן ובטעמא בקפילא אלא בששים
קפילא  וליכא מינו בשאינו נמי אי במינו ומין
אששים, וסמכינן בטעמא עליה למיקם ליכא
והיינו  ושיעורא טעמא בעינן בדאפשר הא

עכ"ל. וכו', יוחנן, דר' באלפס כלכית

אליבא וביאור לרמב"ן דהוקשה הדברים,
יהיב  לא כי דגם נאמר איך דרש"י
משמע  רבא מדברי הרי ששים, בעינן טעמא
ולא  נפשיה, באפיה קפילא מהני דבמבשא"מ
למיקם  דליכא מב"מ אלא ששים שיעור בעינן
וכמו  קפילא, דליכא מבשא"מ או אטעמא,
תירץ  ולזה הרש"י. שיטת על הרא"ש שהקשה
אפשר  דאי בגוונא מיירי דרבא הרמב"ן,
דליכא  בשר בה שבשל בקדירה וכגון בתרוייהו,
כמה  ידעינן דלא [משום בששים עלה למיקם

ששים,בליעה  להצריך באנו ואם מינה, נפקא
אלא  גדולה], חומרא וזהו בכולה, משערים היינו
לאידך  וכן לחודייהו. וטעמא אקפילא סמיכנן
מבשא"מ  או אטעמא, למיקם דיכא מב"מ גיסא,
סמכינן  בתרוייהו, אפשר דאי כיון קפילא, דליכא
טעמא  בעינן דאפשר, היכא אבל אששים.

יוחנן. דר' באלפס כילכית והיינו ושיעורא,

בדברי אבל שביאר מה על הקשה הרמב"ן
רש"י  מודה ובהא בקדירה דמיירי רבא
באילפס  דכילכית דבההיא דכיון ששים, דאי"צ
רבא  מוכח היכי בה, הוא להחמיר קפילא
היכא  לקולא, אפי' עליה דסמכינן מיניה

ששים. דליכא

רש"י,ומוכרח בשיטת כן הבין לא שהרא"ש
מדברי  עליו שהקשה ממה חדא
או  אקפילא דסמכינן משמע דהוי רבא
שהקשה  ממה וכן ששים, בלא לחוד אטעמא
ליה  טעים תרומה בשלמא רבא דקאמר מהא
אפי' בטעימתו להתיר משמע דהוי כהן,
בשיטת  הרמב"ן הבנת דלפי מששים. בפחות
מודה  דבקדירה קושיות, הני נסתרו רש"י,
וזהו  אקפילא, וסמכינן ששים דאי"צ רש"י
בטעמא  דהיתירא דמבשא"מ רבא דקאמר
רבא  דקאמר הא וכן בקפילא, ודאיסורא
אברייתא  כהן, ליה טעים תרומה בשלמא
הרא"ש  וע"כ קאי. תרומה בה שבשל דקדירה
בעינן  ואם בכך, לחלק דאין דרש"י אליבא ס"ל
כן. הדין בקדירה גם הטעם , את לבטל ששים

דלשיטת אבל והרא"ש, הרמב"ן מודו בהא
ע"כ  באילפס בכילכית ההיא רש"י
יוחנן  ר' דקאמר והא ששים, בדאיכא מיירי
אלא  קולא, אינו ארמאה קפילא ליטעמיה
במקום  גם קפילא טעימת להצריך חומרא

ששים. שיעור דאיכא

דלישנא והרא"ש זה על הקשו והר"ן
משמע  לא אקפילא דסמכינן
שביאר  שיטתו לפי הקשה והרמב"ן הכי.
רש"י  מודה ובהא בקדירה דמיירי רבא בדברי
באילפס  דכילכית דבההיא כיון ששים, דאי"צ
רבא  מוכח היכי בה, הוא להחמיר קפילא
היכא  לקולא, אפי' עליה דסמכינן מיניה

ששים. כב דליכא

בתוס'כב. עיין דהנה רש"י, בשיטת הרא"ש לפירוש הרמב"ן פירוש בין מה להעיר יש ועוד
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באלפס ולכן בכילכית דאף דנ"ל הרמב"ן, כתב
אין  אותן, שמכירין האיסורין וכל
בנותן  ורוטבן צירן אלא בששים, אותן משערין
החמירו  ולא אקפילא. וסמכינן בלבד טעם
כגון  עצמו האיסור את אוכל כשהוא אלא בששים
מי  באילפס כילכית אבל העדשים, עם גריסין
משערינן  ולחומרא שלה, רוטב הוי כמה ידעינן
קפילא  איכא הא קפילא, משכחינן לא כי בדידה
בגוף  אבל דקדירה. דומיא שרינן טעמא וליכא
בעינן  נו"ט וליכא טעמיניה אפי' האיסור,
היכא  אבל מיכן. בפחות משתרי ולא ששים,
לאהדורי  צריכינן לא בששים, ליה דמשערינן
מלשון  כן ודייק כלל . ליה ולמטעם קפילא בתר
משמע  בששים, שבתורה איסורים כל הגמ',
הרמב"ן  מודה ומיהו לחוד. בששים דסגי
הוא  טעמא, דיהיב ואשכחן דטעמיניה דהיכא

הר"ן וכ"ד בטיל, לא דטעמא .(שם)ודאי

רש"י ולפי"ד ראיית לדחות אי"צ הרמב"ן,
אין  דאם לקמן דאמרינן מהא

או  בק"א להעלות בהן שיש בין נו"ט, בתרומה
דהתם  וכו'. בששים לאו במאי, אלא מותר, לא
וגוף  שם, כמבואר ועדשים בגריסים מיירי
מודה  ובכה"ג בהיתר, מעורב האיסור
על  סומכין ואין בששים דמשערינן הרמב"ן
כגון  האיסור, בפליטת ורק קפילא. טעימת
דהיכא  ס"ל בקדירה, בליעה או וציר, רוטב

ששים. אי"צ קפילא ע"י דבדקיניה 

בחד אבל סגי ענין דבכל ס"ל הרא"ש
ולכן  קפילא, או ששים או מינייהו,
בהן  דאין ופירש הראיה, את לדחות הוצרך
ידוע  שאין היינו התם, דקאמר טעם בנותן
כהן, ליה טעים דלא כיון טעם בנותן בהן שיש
דלא  ששים אשיעור סמכינן הסתם מן ולכן

טעמא. יהיב

דאם ובגוף רש"י, שיטת על הרמב"ן קושית
ששים, באיכא מיירי באילפס כילכית
ג"כ, קפילא טעימת להצריך החמיר יוחנן ור'

ליה) טעים מאן בחלב בשר אבל בשר (ד"ה בה שבישל דקדירה אברייתא רבא פריך אמאי שהקשו,
לקמן חלב דטיפת ממתני' פריך ולא בנ (קח.)וכו', בה יש אם וכן דקתני אסורה, טעם ותן

דע"ז דפ"ב אבל (עג.)ממתני' בששים, לשער קל התם ותירצו טעם, בנותן ביין ומים במים יין
ליה. טעים מאן רבא, הקשה ולכן טעימה, ע"י אלא בקדירה שבלוע מה לשער קל אין הכא

דאי  כיון ששים ואי"צ קפילא בטעימת סגי דבקדירה מודה רש"י שגם הרמב"ן לפי' והנה
חלב  דטיפת דמתני' לתרץ יכול ז"ל רש"י דגם התוס', קושית שפיר אתי עלה, למיקם אפשר

לשער  קל אינו בקדירה אבל בכך, לשער שקל כיון ששים בשיש מיירי במים ויין במים ויין
ואע"ג  קפילא. ליה דטעים ותירצו ליה, טעים מאן  לרבא הקשו ולכן בתוכה, שנבלע מה
מתני' אהנך רבא פריך לא אמאי תיקשי לא אכתי קפילא, בלא בששים סגי לא רש"י דלשיטת

בהדי  קפילא דצריך אדעתיה אסיק לא להס"ד דהרי ששים, דאיכא היכא אפי' ליה טעים מאן
לפירוש  אבל פשוט. וזה לחומרא, קפילא דבעינן יוחנן דר' מימרא ידע לא דאכתי כיון ששים,

ששים, דבעינן רבא שידע כיון יקשה ששים, בלא סגי לא בקדירה דגם רש"י בשיטת הרא"ש
בלא  בששים סגי דלא יוחנן דר' מימרא ידע לא אכתי הרי ליה, טעים מאן כלל פריך מאי

הרא"ש. שהבינה כפי רש"י שיטת על גדולה קושיא לכאורה נראה וזה קפילא,



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ז דף חולין קע 

אפי' עליה דסמכינן מיניה רבא מוכח היכי
דהנה  ליישב. דיש לכאורה נראה לקולא,
דאיכא  היכא דגם לרש"י דס"ל הא בפשוטו
דאפשר  היכא לחוד עליה סמכינן לא ששים
דבכל  משום היינו קפילא, בתר לאהדוריה
במקום  וגם מבררינן, לברורי שאפשר מקום
לר' היה לא וא"כ, בספק. הדבר נשאר ששים
אא"כ  קפילא בתר לאהדוריה להחמיר יוחנן
וסמכינן  כבירור, חשיבא קפילא דטעימת ס"ל
הוי  לא כבירור, חשיבא לא דאי להיתירא, עלה
טעימת  הוצרך ולמה לברורי, דאפשר מילתא

כלל. קפילא

מיניה ומכיון רבא מוכיח דשפיר נראה שכן,
ששים, דליכא היכא אקפילא דסמכינן
חשיבא  קפילא דטעימת יוחנן לר' וס"ל דהואיל
סמכינן  ששים, דליכא במקום ה"נ כבירור,
לא. או טעמא יהיב אי לברר קפילא אטעימת

לישנא ובזה ג"כ ליישב דיש נראה
והר"ן  הרא"ש דהנה ד"סמכינן",
"השתא  רבא קאמר איך רש"י, שיטת על הקשו
ארמאה", אקפילא סמכינן יוחנן ר' דאמר
ואילו  לקולא, משמע הויא סמכינן הלשון דהרי
קפילא  טעימת הצריך יוחנן ר' רש"י לשיטת
לפי"ז  אבל ששים. דאיכא היכא אפי' לחומרא,
קאמר  דהשתא לומר רבא דכוונת ליישב, אפשר
אע"ג  לברורי, אקפילא דסמכינן יוחנן ר'
מעיקרא, קפילא להצריך חומרא באמת שהוא
היכא  לקולא אפי' לברורי אקפילא סמכינן ה"נ

בקדירה. וכגון בששים, אפשר דאי

דבאמת אבלג] מספיק, זה שאין נראה
רש"י  בשיטת לפרש הוא תמוה
בדאיכא  מיירי באילפס דכילכית  עובדא דהך

בששים  סגי דלא להחמיר אתא יוחנן ור' ששים,
רש"י שהרי קפילא, טעימת ליטעמיה בלא (ד"ה

דמותר קפילא) ואשמועינן וז"ל, שם פירש
לו  שצריכין יודיעוהו ולא תומו לפי עליו לסמוך
הבנת  לפי והנה עכ"ל. והיתר, איסור לדבר
מיירי  דהכא רש"י בשיטת הנ"ל הראשונים
דמותר  "ואשמעינן הלשון ששים, בדאיכא
בא  לא יוחנן דר' מובן, לה אין עליו" לסמוך
הוא  וחומרא קפילא, בלא לאסור אלא להתיר
יוחנן  ר' דאשמעינן לפרש, לרש"י והו"ל זה,
שהוא  קפילא טעימת בלא מותר דאינו
יוחנן  שר' בעליל נראה רש"י ומדברי מסל"ת.
ששים, בלא אקפילא דסמכינן להקל אתא

אחרות. פנים בשום לפרשם נוכל והאיך

דההיא וביותר לרש"י ס"ל דאי קשה,
בדאיכא  מיירי באילפס דכילכית
בהא  וכן זה. את להזכיר לו היה בודאי ששים,
ס"ל  אי כו', בטעמא רבנן אמרו רבא, דאמר
קדירה, בפליטת אלא מיירי דלא לרש"י
ואפ"ה  גווני בכל דמיירי או הרמב"ן, וכמש"כ
היה  זה גם ששים, בלא בקפילא סגי דלא ס"ל

הספר. מן חסר והכל להזכיר , לרש"י לו

דר'אמנם כפשוטם, רש"י דברי את נבין אם
טעימת  על לסמוך להקל אתא יוחנן
דסגי  לרבא ס"ל כן וכמו ששים, בלא קפילא
ששים  הצריכו ולא לחודא, קפילא בטעימת
או  אטעמא, למיקם דליכא מב"מ אלא
מהא  טובא יקשה קפילא, דליכא מבשא"מ

לקמן ברש"י דבר (צח.)דמבואר במימרא
דאפי' בששים, שבתורה איסורין כל קפרא
בעינן  טעמא יהיב ולא ליה דטעים היכא

וצ"ע. בששים, לבטולי
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במש"כ ועוד דעיין רש"י, בדברי לדקדק יש
רבנן  "ואמור רבא דאמר אהא לקמן
פסקינן  ע"ז, דמסכת בתרא בפ' וז"ל, בששים"
בחלב  בשר בין שבתורה איסורין בכל הלכתא
ותמיה  עכ"ל. בששים, איסורין שאר ובין
לחמו  את להביא רש"י הוצרך למה מילתא
בששים  רבנן דאמרו דהא ולפרש ממרחק,
דתלמודא  בסתמא הלכתא דפסקינן מאי היינו
בששים, שבתורה איסורים דכל דע"ז דפ"ב
בסמוך  בגמ' שאמרו מה להביא לרש"י לו היה
שבתורה  איסורים כל קפרא, דבר משמיה
פלוגתא  קפרא דבר דהא לומר ואין בששים.
דאמרי  ואיכא בששים דאמרי דאיכא היא,
פסקינן  ע"ז דבגמ' רש"י כתב ולכן במאה,
לזה, הוצרך דלמה בששים, דאמר כמאן הלכתא
כמ"ד  דקיי"ל בעצמו לסבור יכול לא רבא וכי

צ"ב. לכאורה זה ודבר בששים,

לקמןועוד בגמ' דעיין לתמוה, אמר (צז:)יש ,
איסורין  כל יוחנן ר' אמר אבהו ר'
א"ל  וקפלוט, בצל הן כאילו משערינן שבתורה
ותבלין  בפלפלין ולשערינהו לאביי, אבא ר'
דאין  חכמים שיערו א"ל  בטלין, לא באלף אפי'
ופירש"י  וקפלוט. מבצל יותר באיסורין נו"ט
או  בצל האיסור כאילו אותם משערינן וז"ל,
זה  בהיתר טעם נותן היה ואילו קפלוט
מצי  דלא איסורי ובהך אוסרו, עמו שנתבשל

נמי  ואי ומינו מין כגון קאמר למיטעמינהו
לא  ואכתי קפילא, וליכא דאיסורא מינו שאינו

עכ"ל. בששים, הלכתא איפסיק

את והנה לשער דאי"צ ברש"י מבואר
וקפלוט  בצל הוא כאילו האיסור
כגון  בטעמא, עלה למיקם אפשר אי אא"כ
צ"ב, וזה קפילא. וליכא מבשא"מ או במב"מ,
דומה  הוא בקפלוט בצל שיעור לכאורה דהנה

מש  דקאמרי ששים קפרא לשיעור דבר מיה
בששים, הלכתא איפסיק לא דאכתי אלא לקמן,
שנתבאר  מאחר קשה, וא"כ רש"י. כמש"כ
יהיב  ולא דבדקניה היכא דאפי' לקמן ברש"י
לפרש  הוצרך למה ששים, בעינן טעמא
בצל  שיעור אמרו דלא יוחנן דר' דמימרא
למיטעמינהו, מצי דלא במקום אלא בקפלוט

קפילא. דליכא היכא וכגון

לרש"י ונראהד] דס"ל הנ"ל מכל מוכרח
בר  על פליגי יוחנן ור' דרבא
בלא  קפילא בטעימת סגי ולדעתם קפרא,
במב"מ  אלא ששים חכמים הצריכו ולא ששים,
דליכא  מבשא"מ או אטעמא, למיקם דליכא
איסורין  דכל סבר קפרא בר ואילו קפילא.
קפילא  בטעימת סגי ולא בששים הם שבתורה
שיתבאר  וכמו בשלה מזרוע כן ולמד לחוד,

כג .(צח:)לקמן

גדולכג. אור בספר שכ"כ העירוני נ"ט)ושוב לקמן (סי' מדאמרינן לזה ראיה עוד הביא ושם ,
ומשני (קיא:) קפילא, ליטעמיה בגמ' והקשו רותח, בה לאכול אסור בשר בה שמלח קערה ,

טעימת  בלאו מותר היה ששים איכא דאי ששים, דליכא  התם מיירי ע"כ והנה קפילא. דליכא
בלא  אקפילא סמכינן דלא רש"י לשיטת וקשה אקפילא. דסמכינן בגמ' מבואר ואפ"ה קפילא,

אקפילא  דסמכינן דס"ל יוחנן ור' דרבא אליבא אתיא דהתם ניחא, האמור ולפי ששים. שיעור
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מה ומעתה חדא מדוייקים, רש"י דברי כל
באילפס  דכילכית בההיא שפירש
טעימת  על לסמוך דמותר אשמעינן יוחנן דר'
דוקא  דמיירי פירש שלא מה וגם קפילא,
והרמב"ן, הרא"ש כמש"כ ששים, באיכא
טעימת  ע"י דסגי סבר יוחנן ר' דבאמת

ששים. בעינן ולא לחודה קפילא

מלישנא וניחא הראשונים קושית ג"כ
לא  יוחנן דר' אקפילא, דסמכינן
ששים, בהדי קפילא ולהצריך להחמיר אתא
גם  קפילא אטעימת דסמכינן אתא, להקל אלא

ששים. בלא

מוכיח וכן האיך הרמב"ן, קושית ניחא
לקולא  אקפילא דסמכינן מיניה רבא
יוחנן  ר' גם דהרי בשר, בה שבשל בקדרה

קאמר. לקולא

במימרא וגם רש"י סתם למה עוד יתיישב
מבשא"מ  דקאמר דהא פירש ולא דרבא
מיירי  בקפילא ודאיסורא בטעמא דהיתרא
דסגי  יוחנן כר' ס "ל נמי דרבא ששים, בדאיכא
ורק  ששים, בלא לחודה קפילא בטעימת
דאמרו  הוא קפילא דליכא מבשא"מ או במב"מ

בששים. רבנן

דהא וכן לפרש רש"י הוצרך למה מובן
דפסקינן  מאי היינו בששים, רבנן דאמור

דכל  דע"ז בפ"ב דתלמודא בסתמא הלכתא
דאמרו  הא הביא ולא בששים, שבתורה איסורין
שבתורה  איסורין כל קפרא דבר משמיה
בכל  ששים דבעינן ס"ל קפרא בר דהרי בששים.
יהיב  ולא קפילא ליה דטעים היכא אפי' מקום,
דטעים  דהיכא וס"ל ע"ז פליג ורבא טעמא,
ולפיכך  ששים. בעינן לא טעמא יהיב ולא ליה
רבא  דקאמר דהא לומר אפשר אי כרחך על
דליכא  במב"מ ליה ומוקי בששים, רבנן אמור
קפילא, דליכא מבשא"מ או אטעמא, למיקם
דכל  קפרא דבר משמיה דקאמרי מאי היינו
הא  רש"י הביא כן ועל ששים. שבתורה איסורין
איסורין  כל בע"ז דתלמודא בסתמא דפסקינן
טעם  נותן אין דמסתמא בששים, שבתורה
או  במב"מ דמיירי רבא ליה ומוקי מכן, ביותר

קפילא. דליכא מבשא"מ

כל וגם יוחנן, דר' במימרא רש"י שפירש מה
כבצל  אותם משערין שבתורה איסורין
למיטעינהו  מצי דלא בהיכא דמיירי וקפלוט,
וליכא  דאיסורא מבשא"מ או מב"מ כגון
בטעימת  דסגי ס"ל יוחנן דר' דכיון קפילא,
הוא  וקפלוט בצל ושיעור ששים, בלא קפילא
דאיפסיקא  קודם חכמים ששיערוהו מה
מצי  דלא בהיכא מיירי ע"כ בששים, הלכתא
ליה  דטעים קפילא איכא דאי אטעמא, למיקם
את  לשער אי"צ טעמא, יהיב דלא ומשכחת

כלל. וקפלוט כבצל כד האיסור

ובכה"ג  כלים, בבליעת מיירי דהתם ניחא, ג"כ ודעימיה [ולהרמב"ן ששים. דליכא היכא אפי'
קפילא.] דליכא במקום אלא בששים החמירו ולא אקפילא, דסמכינן מודו

גדולכד. באור לא (שם)ועיין דאכתי יוחנן ר' בדברי לפרש רש"י הוצרך למה לבאר מש"כ
איסורין  דכל בע"ז דפסקינן דהא רש"י לשיטת צ"ל ע"כ דהנה בששים, הלכתא איפסיק

בבי  הלכתא איפסוק דהכי רק אשי, ורב רבינא דהוא גמ' מסתם איננו בששים, שבתורה
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יוחנן וא"תד] ור' רבא דפליגי לרש"י מנ"ל
ליה  ניחא לא ואמאי קפרא, בר על
דהיינו  כלל, פליגי דלא ראשונים כשאר לפרש
דסגי  מודים דכו"ע והרא"ש התוס' ע"ד או
דקאמר  והא ששים, או קפילא או מינייהו בחד
היינו  בששים שבתורה איסורין כל קפרא בר
ודעימיה  הרמב"ן ע"ד או קפילא, דליכא היכא
האיסור. גוף כשאוכל אלא ששים אמרו דלא

ברש"י והנה דמבואר בצידו, תשובה חצי
בגמ' דאמרינן מהא שלמד לקמן

בהן (צט.) שיש בין נו"ט , בתרומה אין דאם
לאו  במאי, אלא מותר, לא או בק"א להעלות
טעמא  יהיב דלא היכא דאפי' וכו', בששים

ששים. בעינן

מסתימת ומאידך דייק שרש"י נראה גיסא,
בטעימת  דסגי ורבא יוחנן ר' לשון

בל  באילפס קפילא דכילכית דבההיא ששים, א
וכן  ששים, בדאיכא דמיירי כלל הוזכר לא
סמכינן  יוחנן ר' דקאמר ד"השתא לישנא
סומכין  דלקולא משמע ארמאה", אקפילא
וכמש"כ  ששים, דליכא היכא גם עליו
מורה  רבא דברי פשטות וכן הראשונים.
ורק  ששים, בלא קפילא מהני דבמשא"מ
דוקא  בעינן קפילא דליכא מבשא"מ או במב"מ
דהא  ולומר לחלק לרש"י ליה ניחא ולא ששים.
שבתורה  איסורין דכל לקמן קפרא בר דאמר
ורבא  האיסור, גוף בשאוכל דוקא מיירי בששים

זה  חילוק דעיקר בפליטה, מיירי יוחנן ור'
דעל  ז"ל לרש"י לו יוצא וא"כ הספר. מן חסר

קפרא. בר על פליגי יוחנן ור' רבא כרחך

סגי אלא דלא לרש"י מנ"ל לפי"ז דצ"ע
קפרא, לבר קפילא טעימת בלא בששים
בדעת  והרא"ש הרמב"ן מש"כ לפי דהניחא
בדאיכא  מיירי באילפס דכילכית דההיא רש"י
ליטעמיה  יוחנן ר' קאמר ואפ"ה ששים,
סגי  דלא יוחנן מר' מוכח א"כ ארמאה, קפילא
דר' הנתבאר לפי אבל קפילא. בלא בששים
ס"ל  רש"י וגם ששים, בדליכא מיירי יוחנן
מנ"ל  להקל, אקפילא דסמכינן לן דאשמעינן

קפילא. בלא בששים סגי דלא באמת

רבא,ואפשר מדברי כן דייק דרש"י לומר
מבשא"מ  או דבמב"מ  היכי דכי
בלבד, ששים שיעור אלא לנו אין קפילא דליכא
בלבד, קפילא אלא לנו אין במבשא"מ ה"נ
דאפשר  היכא דכל משום לכאורה והטעם

שיעורא. בתר אזלינן ולא מבררינן לברורי

חומרא ולפי"ז קצת דאיכא מודה רבא גם
קפילא  בתר לאהדוריה בעינן דתמיד
על  להקשות אין אבל ששים, דאיכא היכא אפי'
הוא  דקפילא משמע דהוי דסמכינן מלישנא זה
גם  קפילא טעימת בתר אזלינן דהרי לקולא,
שייך  ושפיר קולא, וזהו ששים, דליכא במקום

דסמכינן. לישנא בה

בבי  דאיפסק ההלכתא זו סידר אשי ורב רבא, מקמי דהוו  קדמאי אמוראי בזמן מדרשא

רש"י  חש ולכן בששים. רבנן אמור רבא, אמר ועלה גמ', בסתם טובא הכי מקמי מדרשא
לא  אכתי יוחנן ר' בימי מ"מ דנא, מקדמת מדרשא בבי איפסיק דהלכתא דאף להזכיר,

בששים. ולא בקפלוט בבצל שיעור יהיב ולכן איפסיק,
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יתבאר אבל ששים] שיעור [בגדר בסמוך
דגם  רש"י ידע איך אחרת בדרך בס"ד
ועוד  קפילא, טעימת בעינן ששים בדאיכא
דבר  רש"י מדברי שמדוייק בס"ד יתבאר

עי"ש. רבא, על פליג קפרא

בר הנהה] שיטת בפירוש רש"י של לדרכו
ולא  דבדקניה היכא דאפי' קפרא
מכל  לכאורה יקשה ששים, בעינן טעמא יהיב
מותר", נו"ט בהן אין "אם דקתני מתני' הנך
גיד  בה שנתבשלה ירך גבי לעיל במתני' כדתנן

לקמן או וכן (קח.)הנשה, חלב, טיפת גבי
או (צז.)בברייתא בשר בה שבשל דקדירה

בנותן  ביין מים או במים דיין ומתני' תרומה,
עג.)טעם בדקניה (ע"ז דאי משמע דבכולהו ,

ששים. בלא מותר טעמא יהיב ולא

קפרא ונראה דבר רש"י לשיטת צ"ל דע"כ
דבר  זה ואין משניות, הנך כל ליה לית
כדמבואר  ופליג, הוא תנא קפרא דבר תימה,

ע"ז ת"ר)בתוס' ד"ה איך (לח: יותר יובן ובזה .
דאינהו  קפרא, בר על יוחנן ור' רבא פליגי
נתינת  בתר הכל דתלה דמתני' כסתמא אתאי
יהיב  ולא דבדקניה דהיכי פסקו ולכן טעם,
דכילכית  וכההיא ששים, בלא מותר טעמא
קפילא  ליטעמיה יוחנן ר' דקאמר באילפס
הא  וכן שרי, טעמא יהיב לא ואי ארמא

לא. ותו בקפילא, מבשא"מ רבא דקאמר

לקמןאלא אביי פריך מאי לפי"ז (צט:)דצ"ע

במאה  שבתורה איסורין כל מ"ד על
גריסין  כיצד מינו ושאינו מין דתנן, מהא
טעם  בנותן בהם יש אם העדשים עם שנתבשלו
מותר, וכו' ואחד במאה להעלות בהן יש בין

אלא  ואחד במאה להעלות בהן אין מינה, ודייק
במאה. לא ודחה כו' בששים לאו במאי
טעמא  יהיב לא דכי מיהא קתני וז"ל, ופירש"י
בששים, לאו בטיל, ובמאי ואחד מאה בעינן  לא
הוא, בששים טעמא דליכא היכא ביטולא אלמא
דייק  לא דאביי רש"י מלשון ומשמע עכ"ל.
אבל  ק"א בעינן דלא דנהי דמתני' מלישנא
בששים, לאו ומאי בעי, מיהא ביטול שיעור
דפשיטא  בטיל, דבמאי פריך קא מסברא אלא
טעמא  יהיב דלא היכא דאפי' לאביי ליה
בששים. דבטל לאו ומאי בעינן, מיהא ביטולא

דאמר ולפי"ד אמאן אביי פריך מאי קשה
הסתמא  הרי ממתני', במאה
קפרא  דבר דינא ליה לית דוכתא בכל דמתני'
לבטולי  בעינן טעמא יהיב דלא היכא דאפי'

דדייק  לאו ואי דמתני'איסורא, מלישנא אביי
פריך  קא מסברא ורק ששים, דבעינן גופיה
כבר  אתא מתני' דהך מנ"ל בטיל, דבמאי
דע"י  דמתני' סתמא כשאר אתיא ולא קפרא,

מישתרי. לחוד הטעם ביטול

שםועיין במאי)בתוס' אלא דממשנה (ד"ה
יש  ואחד בבמאה דבבציר דייק יתירא
ליה  הוה דבסיפא טעם, נתינת לבטל שיעור
לא  ותו מותר טעם בנותן בהן אין למיתני
ואחד  במאה להעלות לו יש דבין ידעינן ושפיר
קאי. דארישא ואחד במאה להעלות לו אין ובין

דאביי וכעין רש"י, לשיטת לומר אפשר זה
יהיב  דלא דהיכא יתירא מלישנא דייק
מיהא  ששים אבל בעי לא דק"א נהי טעמא
גופיה  דמתני' מלישנא מוכח היה וא"כ בעי,
בטיל  ובמאי רש"י ומש"כ קפרא. כבר דאתא
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דבמאי  אביי פריך קא דמסברא משום לאו וכו'
אלא  קפרא, אבר פליגא דמתני' די"ל בטיל,
בעי  לא דק"א דייק קא יתירא דממשנה משום
קאמר  זה ועל בעי, מיהא אחר ביטול אבל

בששים. לאו בטיל במאי

b

הנ"ל  הרמב"ן בדברי הוספה

הנ"לראיתי הרמב"ן בדברי קצת (צח.לפלפל

בששים) שבתורה איסורין כל כיון ד"ה ,
לעיל  נתבאר הנה בירור. צריכים ז"ל שדבריו
בקדירה  דרק רש"י בשיטת מפרש שהרמב"ן
בטעימת  סגי בששים עלה למיקם אפשר דאי
מבשא"מ  רבא דקאמר וזהו לחודה, קפילא
בעינן  דאיסורא מידי בשאר אבל בקפילא,
קפילא. וטעימת ששים שיעור לתרוייהו,
גוף  כשאוכל דרק וס"ל חולק והרמב"ן
שיעור  להצריך חכמים שהחמירו הוא האיסור
אי"צ  וגם קפילא, בטעימת סגי ולא ששים
קפילא  ליה טעים דאם רק קפילא, טעימת
ובפליטת  דאסור. הוא טעמא דיהיב ומצא
כיון  כלים, בליעת או ורוטב ציר כגון האיסור,
קפילא  בטעימת סגי נפיק, כמה לן ידיע דלא
ששים  בעינן קפילא, דליכא והיכא לחודיה,

האיסור. כל כנגד

כל ויש על חולק שרש"י להרמב"ן מנ"ל לעיין
דלא  מודה נמי ז"ל איהו דילמא זה,
את  אוכל כשהוא אלא ששים להצריך החמירו
דבמקום  נמי דס"ל אלא עצמו, האיסור
טעימת  גם צריך ששים, להצריך שהחמירו
מוכח  היכי הרמב"ן קושית ניחא ובזה קפילא.
דסמכינן  באילפס דכילכית מההיא רבא

דההיא  ס"ל נמי דרש"י לקולא, אפי' אקפילא
ור' ששים, בדליכא מיירי באילפס דכילכית
לחודה, קפילא טעימת על לסמוך התיר יוחנן
בטעימת  סגי לא האיסור גוף כשנתערב רק כי

ששים. בלא קפילא

הרמב"ן ודוחק דברי כל שבאמת לומר גדול
לחלוק  בא ולא דרש"י, אליבא הם
בסוה"ד  מש"כ ורק דבריו, לפרש אלא עליו
קפילא, אי"צ ששים דאיכא דהיכא לו דיראה
הרמב"ן. חולק בלבד ובזה עצמו, דעת הוא
משמע  לי", "ונראה הרמב"ן דמלשון חדא,
כשאוכל  אלא בששים החמירו דלא דמש"כ
ולא  לדעתו אלא נאמר לא עצמו, האיסור

רש"י. בדעת

הרשב"אועוד, איסורין דבחידושי כל ד"ה (צח.

שמתחילה שבתורה) כן, מפורש יותר
היכא  דכל נלמוד ז"ל רש"י שמדברי כתב
מתירין  אין בששים אף אטעמא למיקם דאיכא
באלפס  כלכית והיינו קפילא, ליה דטעים עד
עליו  שכתב הביא ואח"כ וכו', יוחנן דר'
בששים  באלפס כלכית דא"כ ז"ל הרמב"ן
וא"כ  להחמיר אלא בא לא וקפילא שיערוה
אקפילא, דסמכינן רבא מיניה מוכח היכי
ומן  וכו'. הוא כך שהענין נראה אלא וסיים,
מפורש  כמעט ז"ל, הרמב"ן עליו וכתב הלשון,
פשוט. וזה רש"י, על לחלוק בא שהרמב"ן הוא

שיטת ונראה דמקור להרמב"ן דס"ל לבאר,
טעימת  בלא בששים סגי דלא רש"י
מנ"ל  דאל"כ יוחנן, דר' מעובדא הוא קפילא
דכיון  לטעמיה, אזיל והוא זה, דין לרש"י
דמהדר  הא ע"כ ששים, בלא סגי דלא דס"ל
הוא  ארמאה קפילא ליטעמיה יוחנן ר'
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לברורי  דאפשר דהיכא וקמ "ל להחמיר,
דלא  לרש"י ס"ל אי אבל קפילא. ע"י מברינן
כשאוכל  אלא ששים להצריך חכמים החמירו
שום  לו היה לא הרמב"ן, וכדעת האיסור, גוף
קפילא, בלא בששים סגי דלא הגמ' מן ראיה
האיסור  בפליטת מיירי יוחנן דר' מעשה כי
הוא  קפילא ליטעמיה דקאמר והא בלבד,

להחמיר. ולא להקל

להרמב"ן וצריך ליה ניחא דלא עוד לומר
שרק  רבא מדברי דייק שרש"י לפרש

סמ  קפילא דליכא מבשא"מ או על במב"מ כינן
לא  בקפילא דאפשר היכא אבל ששים, שיעור
משום  ואפשר לעיל. וכמש"כ בששים, סגי
חומרא, הוא ששים ששיעור להרמב"ן דס"ל
כאן  בדבריו פעמים כמה הרמב"ן כלשון
לדייק  ליה מסתבר ולא בששים, שהחמירו
במקום  מהני לא ששים דחומרת רבא מדברי
באילפס  דכילכית מההיא רק קפילא. דאיכא
בלא  בששים סגי דלא רש"י לשיטת מוכרח

קפילא. טעימת

בר"ן,ונראה מפורשים שהדברים עוד
דרק  הרמב"ן ע"ד כתב שמתחילה
ששים, להצריך החמירו האיסור גוף בשנתערב
שלא  וזה וז"ל, כתב ואח"כ בפליטתו. ולא
לקמן, דאמרינן במאי שכתב ז"ל רש"י כדברי
דבדקניה  והוא בששים, שבתורה איסורין כל
אמרינן  דכי דס"ל משמע טעמא, יהיב ולא
ולא  ששים, בדאיכא היינו אקפילא דסמכינן

עכ"ל. וכו', מחוור

סגי והרי דלא רש"י מדברי דייק הר"ן
וכתב  קפילא, טעימת בלא בששים
אקפילא  סמכינן רבא דאמר דהא משמע דמזה

הר"ן  כמש"כ דלא וזה ששים, בדאיכא היינו
שבשל  דקדירה מברייתא פריך רבא דהרי לעיל,
ורוטב, בציר מיירי יוחנן ור' בשר, בה
בששים. החמירו דלא להר"ן ס"ל ובתרוייהו
דקאמר  דהא שמפרש ברש"י משמע היכן וצ"ב
ששים. בדאיכא היינו אקפילא דסמכינן רבא

דמשמע ולפי מובנים, הר"ן דברי הנתבאר
סגי  דלא רש"י שיטת דמקור ליה
עובדא  דמפרש משום הוא קפילא בלא בששים
הא  ע"כ ולכן ששים, בדאיכא יוחנן דר'
ומזה  חומרא, הוא קפילא ליטעמיה דקאמר
בלא  בששים סגי לא מקום דבכל שמעינן

קפילא. טעימת

להרמב"ן אלא מנ"ל קצת, לי קשיא דאכתי
בלא  בששים סגי דלא לרש"י דס"ל
והרא"ש  הר"ן לדעת דבשלמא קפילא, טעימת
דבקדניה  "היכא רש"י, דברי בתחילת שגרסו
וכו', דבדקניה" "והוא [או טעמא" יהיב ולא
רש"י  בשם כתב הרמב"ן אבל הר"ן], כמש"כ
טעמא  יהיב ולא טעמיניה אפי' פירוש וז"ל,
הכרע  אין הלשון ומזה ע"כ, וכו', ששים בעינן
טעימת  בלא בששים סגי דלא לרש"י ס"ל אי
קפילא  דטעימניה משכחת דאי רק קפילא,
ששים, בעינן אפ"ה טעמא, יהיב דלא ומצא
בעינן  לכתחילה דאפי' הלשון מזה מוכח והאיך
להרמב"ן  היה ואם קפילא. בתר לאהדוריה
"היכא  ממש"כ, ודייק שלפנינו רש"י דברי
לו  היה לא וכו', טעמא" יהיב ולא דבדקניה

רש"י. לשון מלהביא להמנע לרמב"ן

שהביא ואין ממה כן הוכיח שהרמב"ן לומר
בגמ' דאמרינן מהא לשיטתו ראיה רש"י
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שיש (צט.)לקמן בין נו"ט, בתרומה אין דאם
במאי, אלא מותר, לא או בק"א להעלות בהן
ממתני' משמע דהוי וכו', בששים לאו
או  טעם נתינת איכא אי לברר צריך דמתחילה
על  לסמוך אפשר אח"כ ורק קפילא, ע"י לא
לעיל, מש"כ כל נסתר דא"כ ששים. שיעור
רש"י  בדעת לפרש הרמב "ן שהוצרך דמה
ששים, בדאיכא מיירי באילפס דכילכית דההיא
ז"ל  לשיטתו מקור ליכא דבלא"ה משום הוא
מן  כן הוכיח דאי קפילא, בלא בששים סגי דלא
ושפיר  רש"י, דברי מקור זהו הרי לקמן, הגמ'
מיירי  באילפס דכילכית דההיא לומר יכלנו
הרמב"ן  כמש"כ לרש"י וס"ל ששים, בדליכא
ששים, צריך האיסור גוף כשאוכל דרק בעצמו
שרש"י  להרמב"ן מנ"ל לדוכתא  קושיא והדרא

זה. על חולק

דיראה ועוד הרמב"ן כתב דלמסקנה קשה,
ואיכא  האיסור גוף כשאוכל דגם לו
קפילא  בתר לאהדורי צריכינן לא ששים,
דהא  להרמב"ן ס"ל ואי כלל, ליה ולמטעם
סגי  נו"ט בתרומה אין דאם לקמן דאמרינן
קפילא, בתר לאהדוריה שצריך היינו בששים,
דלא  הרמב"ן כתב האיך לחוד, בששים סגי ולא
במתני' הלא קפילא, בתר לאהדורי צריכינן
מפרש  שהרמב"ן צ"ל ע"כ אלא איפכא. מוכח
דלא  ומצא כהן ליה טעים דאם המשנה בכוונת
צריך  אין אבל ששים, צריך אכתי טעם, יהיב
דבשיעורא  טעמא, בתר לאהדוריה לכתחילה
לומר  אפשר אי שכן, וכיון סגי. לחודיה
סגי  לא רש"י דלשיטת מכאן הוכיח שהרמב"ן

וצ"ע. קפילא, טעימת בלא בששים

b

ששים  שיעור בגדר

בראשונים הנהא] שיטות ג' לעיל נתבאר
ששים: ושיעור קפילא טעימת בדין

התוס' במאי)שיטת אלא ד"ה צט. כל, ד"ה (צח.

כ"ט)והרא"ש טעימת (סי' סגי, מינייהו דבחד
דליכא  היכא היכא קפילא ששים או ששים,

ששים  דלשיטתם לומר ומסתבר קפילא. דליכא
דכך  והיינו טעם, בנתינת שיעור אלא אינו
נותן  האיסור אין דבכה"ג חכמים שיערוהו
לאהדוריה  שאפשר במקום ולכן בהיתר, טעם
ורק  ששים, להצריך להחמיר אי"צ קפילא בתר
טעמא  יהיב אי להבחין קפילא דליכא במקום

בששים. בטל שטעם סמכינן לא, או

שבתורה)הרמב"ןושיטת איסורין כל ד"ה (צח.

רשב"א [עיין שם,ודעימיה (בחידושים

טז.) עמ' ש"א ב"ד בדפי ור"ןובתוה"ב (לד.

או הרי"ף) ורוטב ציר כגון האיסור דבפליטת ,[
בלא  קפילא טעימת על סמכינן כלים בליעת
מן  נפיק פליטה כמה ידעינן לא כי ששים,
לשיעוריה  בעינן הוי משערינן ואי האיסור,
קפילא, על לסמוך הקילו ולכן איסורא, בכולה
להצריך  החמירו קפילא דליכא במקום ורק
האיסור, גוף כשאוכל אבל כולו. כנגד ששים
ולא  ששים בעינן נו"ט וליכא טעימניה אפי'

מיכן. בפחות משתרי

שיעור ונראה ודעימיה הרמב"ן לשיטת שגם
טעם, דנתינת מילתא הוא ששים

ששים (שם)דבר"ן דבעינן דטעמא מבואר
טעימת  על סמכינן ולא האיסור גוף כשנתערב
מידותיהן  השוו דחכמים משום היינו קפילא,
ומזה  בששים. שבתורה איסורין כל לשער
שיעור  הוא דששים סבר הר"ן שגם נלמוד,
הנ"ל, והרא"ש התוס' וכדעת טעם בנתינת
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להצריך  מידותיהן השוו דחכמים דס"ל רק
ליה  דטעים היכא ואפי' מקום בכל ששים
שאמר  מה וזה טעמא, יהיב דלא ומצא קפילא
משא"כ  בששים", שבתורה איסורין "כל בגמ'
אלא  בששים אמרו דלא והרא"ש התוס' לדעת
דליכא  מב"מ או קפילא דליכא מבשא"מ

אטעמא. למיקם

לקמןוהכי הר"ן בדברי בדפי מפורש (לו:

שבתורה הרי"ף) איסור לך ואין וז"ל,
ברשב"א  מבואר וכן ע"כ. בששים, טעם שיתן

ששים,(שם)בתוה"ב לשיעור והטענה וז"ל,
כתערובתן  ונטעמין נרגשין שהאיסורין מפני

עכ"ל. כנגדן, ששים בהיתר שהוא עד

בתר ובר"ן כשאזלינן דגם עוד, מבואר
האיסור, בפליטת קפילא טעימת
דנפיק  דמאי עליה דסמכינן משום הוא הטעם
לזה, שהוצרך דמה ונראה בששים. בטל מינה
כיון  ששים דליכא דאע"ג בפשיטות כתב ולא
מותר, טעמא יהיב דלא ומשכחת ליה דטעים
חכמים  השוו דאי להר"ן דהוקשה משום הוא
טעימת  על לסמוך כ"כ הקילו האיך מידותיהן,
דליכא  במקום גם האיסור בפליטת קפילא
קפילא  על שסמכו דמה ביאר, ולזה ששים.
חכמים  שהשוו למה כ"כ סתירה אינו בכה"ג
דכשטעים  מקום, בכל ששים להצריך מידותיהן
באמת  דנפיק דמאן עליה סמכינן קפילא ליה

בששים. בטל

על אבל סמכינן לא האיסור, גוף כשנתערב
בתר  למיזל ובעינן בששים, דבטל קפילא
משום  הטעם ולכאורה דוקא. שיעורא
על  לסמוך צורך אין האיסור גוף דכשנתערב
לברורי, איכא דבלא"ה בששים, דבטל קפילא
בפליטה  רק איסור. גוף כנגד דמשערינן
מיניה, נפיק כמה ידע מנע להר"ן דהוקשה
דאי  בששים, דבטל קפילא על לסמוך צריך
כנגד  לשיעוריה בעינן שיעורא בתר אזלינן

יתרא. חומרא וזהו כה כוליה,

באורך,ושיטתב] לעיל שנתבאר כמו רש"י,
מחד  יוחנן ור' רבא בזה דפליגי
ס"ל  יוחנן ור' דרבא מאידך, קפרא ובר גיסא
טעמא  יהיב ולא קפילא ע"י דבדקיניה דהיכא
בכה"ג  דגם ס"ל קפרא ובר ששים, בעינן לא
היכא  דגם ברש"י, מבואר ועוד ששים. בעינן
קפילא, בתר לאהדוריה בעינן ששים, דאיכא
וגם  קפילא טעימת גם לתרוייהו, בעינן דתמיד

ששים. שיעור

בששים והקשנו סגי דלא לרש"י מנ"ל לעיל
לפי  דהתינח קפילא, טעימת בלא
דההיא  רש"י בשיטת והרא"ש הרמב"ן הבנת
ששים, בדאיכא מיירי באילפס דכילכית עובדא
קפילא  ליטעמיה יוחנן ר' קאמר ואפ"ה
סגי  דלא יוחנן מר' מוכח הוי א"כ ארמאה,
אצלנו  הנתבאר לפי אבל קפילא. בלא בששים
סבר  ואפ"ה ששים בדליכא מיירי יוחנן דר'

לקמןכה. הר"ן ממש"כ הרי"ף)וקשה בדפי בעשרה (לה: אפי' טעם נותנין שאין איסורין דיש

דבטל  עליה סמכינן האיך טעמא, משכחת ולא קפילא ליה טעים אפי' וא"כ בעשרים, או
אפי' נו"ט שאינו הדברים מין דהוי נרגש, אינו טעמו ואפ"ה ששים ליכא דילמא בששים,

וצ"ע. עשרים, או בעשרה
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לרש"י  מנ"ל צ"ב לקולא, קפילא על דסמכינן
קפילא. בלא בששים סגי דלא

רבא,וכתבנו מדברי כן דייק דרש"י דאפש"ל
מבשא"מ  או דבמב"מ היכי דכי
בלבד, ששים שיעור אלא לנו אין קפילא דליכא
בלבד, קפילא אלא לנו אין מבשא"מ נמי הכי
דאפשר  היכא דכל משום לכאורה והטעם

שיעורא. בתר אזלינן ולא מבררינן לברורי

חומרא ולפי"ז קצת דאיכא מודה רבא גם
קפילא  בתר לאהדוריה בעינן דתמיד
על  להקשות אין אבל ששים, דאיכא היכא אפי'
דקפילא  משמע דהוי ד"סמכינן" מלישנא זה
קפילא  טעימת בתר אזלינן דהרי לקולא, הוא
ושפיר  קולא, וזהו ששים, דליכא במקום גם

ד"סמכינן". לישנא בה שייך

לומר והנה נראה היה רש"י לשיטת גם
נתינת  של ענין ג"כ הוא דששים
קפרא, ובר יוחנן ור' רבא פליגי ובהא טעם,
של  ענין שהוא דכיון ס"ל יוחנן ור' דרבא
טעימת  או מינייהו, בחד סגי טעם, נתינת
התוס' וכדעת ששים, שיעור או קפילא
השוו  דחכמים ס"ל קפרא ובר והרא"ש.
וכמש"כ  מקום, בכל ששים להצריך מידותיהן
הר"ן  על רש"י פליג דבהא אלא הר"ן.
גוף  כשנתערב דרק ס"ל ז"ל דאינהו ודעימיה,
לשיטת  ואילו ששים, להצריך  החמירו האיסור
קפרא, בר בדעת זה חילוק משכחת לא רש"י
בין  גופן שנתערב בין איסורין, בכל אלא

ששים. צריך פליטתן, שנתערבה

אלא אבל כן, למד לא שרש"י מוכרח נראה
בפירש"י  עיין דהנה עמו. אחרת כוונה

כו')לקמן למדוה לא ושניהם ד"ה ואע"ג (צח. וז"ל,
היכא  אפי' למילף מצית מיניה למילף אתי דאי
שלא  דאי למימר איכא הכא דהא טעמא, דיהיב
אחמור  רבנן אפ"ה טעמא, יהיב הוה במינו

עכ"ל. בטיל, לא טעמא ואמור

בעינן והרי דאי לרש"י דהוקשה מבואר
מזרוע  ק' או ששים שיעור למילף
במקום  דגם מיניה למילף אפשר היה בשלה,
דהא  ק', או בששים האיסור בטל טעמא דיהיב
היה  דאילו ואפשר במב"מ, מיירי בשלה זרוע
ששים  כשיש אפי' טעמא יהיב היה מבשא"מ
מיניה  ילפינן ואפ"ה כנגדו, היתר של ק' או
והקשה  מותר. זה, שיעור דאיכא היכא דכל

לקמן מוכח ויהיב (צט.)איך דבדקניה דהיכא
דאמרינן  מהא בטל, לא טעמא לעולם טעמא
וכו' בק"א להעלות שיש בין טעם בנותן בהן יש

לעיל רש"י כמש"כ בששים)אוסר, ד"ה .(שם
בטיל. לא דטעמא ואמור אחמור דרבנן ותירץ

או והנהג] ששים דשיעור לרש"י ס"ל אי
טעם, נתינת של שיעור הוא מאה
בשלה  מזרוע דגמרינן כלל, ליה קשיא הוה לא
בטיל, טעמא דמסתמא אמרינן זה דבשיעור
טעמא  ויהיב דבדקניה משכחת אי איה"נ אבל
הנ"ל, הרמב"ן וכ"כ בטל, לא טעמא לעולם
סמכינן  האיסור גוף דכשנתערב דאע"ג
דטעמיניה  דהיכא קפילא, בלא אשיעורא
לא  דטעמא ודאי הוא טעמא, דיהיב ואשכחן

והרשב"א. הר"ן דעת וכן בטיל,

דשיעור ונראה לרש"י דס"ל מוכרח שמכאן
דנתינת  מילתא אינו קפרא לבר ששים
האיסור, בביטול שיעור הוא אלא טעם,
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ששים  דאיכא היכא דכל בשלה מזרוע דילפינן
האיסור  האיסור, כנגד למר מאה או למר
הוקשה  ולכן טעמא. דיהיב אע"ג בטל עצמו
בנותן  בהן יש דאם לקמן אמרינן איך לרש"י
הרי  אסור, וכו' בק"א להעלות יש בין טעם
לן  איכפת לא האיסור, כנגד ששים דאיכא כיון
רבנן  דאחמור תירץ זה ועל טעמא, דיהיב

בטיל. לא דטעמא ואמור

ראשונים,ובזה ושאר רש"י פלוגתת להבין יש
בביטול  שיעור הוא ששים רש"י שלדעת
היכא  גם ולכן לטעם, ענין ואינו האיסור גוף
בעינן  אכתי טעמא יהיב ולא דבדקיניה
שאר  אבל בטל. האיסור אין דבלא"ה לשיעורא,
בנתינת  שיעור הוא דששים ס"ל ראשונים
בחד  דסגי והרא"ש התוס' דעת ולכן טעם,
הרמב"ן  ודעת קפילא, או ששים או מינייהו,
להצריך  מידותיהן השוו דחכמים ודעימיה
אבל  האיסור, גוף כשנתערב דוקא ששים
להצריך  מידותיהן להשוות מסתבר דלא במקום
דלא  האיסור בפליטת וכגון  דוקא, שיעורא
קפילא. על סמכינן מיניה, נפיק כמה ידעינן

יוחנן ובזה ור' רבא פלוגתת להבין יש  נמי
ור' דרבא רש"י, לשיטת קפרא ובר
ביטול  של ענין אינו ששים דשיעור ס"ל יוחנן

ולכן  טעם, בנתינת שיעור אלא האיסור, גוף
כדעת  ששים, צריך אין קפילא טעימת במקום
שהוא  ס"ל קפרא בר אבל והרא"ש. התוס'
דיהיב  במקום גם ולכן האיסור, בביטול שיעור

לבטוליה. ששים בעינן כו טעמא

בכל והאמת דינים ב' איכא קפרא דלבר
לבטל  שצריך האחד איסור, ביטול
מזרוע  נלמד והוא בששים האיסור גוף את
נו"ט  אינו שהאיסור שצריך והשני בשלה,
ששים  איכא דאפי' אחמור רבנן דהרי בהיתר,
קפילא  דליכא מבשא"מ ולכן בטיל. לא טעמא
אפשר  אי אבל ששים, דאיכא דנהי להקל, אין
ששים  אשיעור סמכינן דלא אטעמא, למיקם
מילתא  שאינו לא, או טעמא איכא אי להבחין

כלל. דנ"ט

צורך והשתאד] דאין נראה להכי, דאתית
ז"ל  שהוא רש"י בדעת לומר
טעימת  בלא בששים סגי דלא רבא מדברי למד
דלעולם  י"ל דלפי"ד לעיל, וכמש"כ קפילא,
כי  קפילא, אי"צ ששים דבמקום לרבא ס"ל
שניהם  כי ששים, אי"צ קפילא דבמקום היכי
אלא  לא. אי טעמא יהיב אי להבחין אמצעים
לבר  ס"ל אי דהנה הכרח, מן כן למד רש"י
טעם  דנתינת מילתא אינו ששים דשיעור קפרא

רש"י כו. קאמר איך להקשות יש לכאורה דהנה האמור, לכל ראיה עוד הביא שליט"א ומו"ר
הלכתא  איפסיק לא דאכתי בקפלוט, כבצל משערין שבתורה איסורים דכל יוחנן ר' דברי על

ששים  דשיעור שפיר, אתי הנ"ל לפי אבל יוחנן. מר' טובא מקמי היה קפרא בר הרי בששים,
בעינן  דלא וס"ל פליג יוחנן ור' האיסור, בביטול שיעור אלא טעם לנתינת ענין אינו קפרא לבר

כאילו  משערינן קפילא ובדליכא לא, או טעמא יהיב אי קפדינן ורק כלל, האיסור לבטל ששים
דקאמר  וזהו נו"ט, אינו מששים דבפחות חכמים שיערו לא דעדיין קפלוט, או בצל האיסור

בששים. הלכתא איפסיק לא דאכתי רש"י
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אחמור  רבנן מ"מ האיסור, בביטול שיעור אלא
לא  טעמא טעמא, דיהיב היכא דכל ואמור
ששים  דאיכא דהיכא לסמוך אפשר אי בטיל,
בששים  ביותר דאפי' דאפשר טעמא, יהיב לא
קפילא  לטעימת בעינן וע"כ טעם, נתינת איכא
ידעינן  מנא דאל"כ ששים, דאיכא במקום גם

פשוט. נראה וזה לא, אי טעמא יהיב אי

קפילא אלא דליכא מבשא"מ לפי"ז דצ"ע
דלא  כיון לחודיה, שיעור על נסמוך איך
האיסור, בביטול אלא טעם בנתינת שיעור הוי

טעמא. יהיב דלא ומנ"ל

מדוייק ונראה והדבר אסור, כה"ג דבאמת
ממש"כ רש"י ששים)בדברי ד"ה (שם

א"נ  טעמא יהיב ולא דבדקניה היכא וז"ל,
עכ"ל. מב"מ, כגון אטעמא למיקם ליכא
בב' אלא ששים שיעור על לסמוך דאין ומבואר
קפילא  טעימת ע"י כשבדק  האחד ציורים,
דליכא  מב"מ והשני טעמא, יהיב דלא ומצא
השמיט  למה הוא ותמוה אטעמא. למיקם
אטעמא, למיקם דליכא אחריתי גוונא רש"י
ומדוייק  קפילא. דליכא מבשא"מ והוא
אא"כ  ששים שיעור מהני לא דבמבשא"מ
קפילא  ליכא אי אבל טעמא, יהיב ולא בדקניה
לאו. אי טעמא יהיב אי להבחין א"א כי אסור,

שבר ומעתה רש"י בדברי מפורש הוא הרי
רבא  שהרי רבא, על פליג קפרא
אטעמא  למיקם דליכא דמב"מ להדיא אמר
ואילו  בששים, קפילא דליכא ובמבשא"מ

מדוייק  קפרא בר בדברי מפירש"י
ששים, מהני לא קפילא דליכא דבמבשא"מ
או  טעמא, יהיב ולא דבדקניה היכא ורק
גדולה  ראיה וזוהי כלל, טעמא דליכא מב"מ

שכתבנו. מה לכל

והרשב"א ובסוףה] שרש"י להעיר יש דבר
יבש  ביטול בדין לשיטתייהו פליגי
בתוה"ב  ברשב"א עיין דהנה במב"מ. ביבש
במאי  הכא א"ל ד"ה צז: ובחידושים יז., עמ' ב"א (ש"ד

ברובא עסקינן) בטל במב"מ ביבש דיבש שכתב
מן  הרבה דעת וכן ששים, בעינן ולא

לקמן כז הראשונים. מדמקשינן ראיה ומייתי
הגידין (צט:) עם שנתבשל הנשה גיד אמתני',

ליבטל  אמאי אסורין, כולן מכירה אינו אם
תו ואקשינן שאני. בריה ופרקינן ,(ק.)ברובא,

אינו  אם טמא דג וחתיכת נבילה חתיכת  וכן
ברובא, ליבטל ואמאי אסורות , כולן מכירה
בה  להתכבד הראויה חתיכה שאני ופרקינן
דבריה  טעמא לאו אי אלמא האורחין. בפני
הוי  האורחין, בפני להתכבד הראויה וחתיכה

הוא. ביבש דיבש משום ברוב, בטלין

דרק ובטעמא הרשב"א, כתב דמילתא
להפריד  שא"א שנבללין באיסורין
בפני  וחתיכה חתיכה כל ולאכול החתיכות
מב"מ  ואסרו מדבריהם החמירו עצמה,
יהיב  דאיסורא מבשא"מ, אטו מששים בפחות
אבל  מששים. בפחות החתיכות בכל טעמא
וחתיכה  חתיכה כל לאכול שיכול ביבש ביבש

תוס'כז. בריה)עיין ד"ה והרא"ש(צט: ל"ז), והר"ן(סי' גרסינן), ד"ה הרי"ף בדפי וב"י(לו. (ריש ,

ק"ט) .סי'
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מינו, שאינו אטו מב"מ על גזרו לא בפני"ע,
דמבשא"מ  שכתב [ועי"ש ברובא. ליבטל ודינו
יתבשל  שמא גזירה ששים, בעינן ביבש ביבש

טעם.] ויתן

הרשב"אאבל כתב מקומות שם בכמה (תוה"ב

כן, שאין מה ד"ה נג. ב"מ חידושים יז:, עמ'

ער"ב) סי' ח"א יבש ובשו"ת דגם רש"י בדעת
ששים, בעינן מב"מ שהוא וז"ל כח ביבש

שאמרו (שם)בתוה"ב החכמים' מגדולי יש ,
לבלול, יבש בין הפרש אין האיסורין שבכל
בטל  שהוא כדרך אלא ביבש בטל אינו ולעולם
לאו  ברובא, וליבטל בפרקין שאמרו ומה בבלול,
קאמר, בריבוי ליבטל אלא קאמר, ממש ברובא
כולן  מכירו אינו אם במשנתינו ששנינו דכלפי
ליבטל  כולן, אסורין למה הקשו אסורין,
גם  לי נראה וכן האיסורין, כשאר בששים

עכ"ל. רש"י, מדברי

ב"מועיין ממש"פ (שם)ברשב"א כן שדייק
ועולין)רש"י ד"ה דאמרינן (שם אהא

צריכין  וז"ל, בק"א עולין וביכורים תרומה
משא"כ  ברוב, בטלין ואין לבטל ומאה אחד
ומאה, אחד בעי ולא ברוב דבטיל במעשר
מדבריו  דנראה הרשב"א, עלה וכתב עכ"ל.
ששים  ברביית ברוב ומאי בעי מיהא דששים
רש"י  דלשיטת מכאן ולמד  איסורין, כשאר

ביבש. ביבש אפי' ענין, בכל ששים כט בעינן

לרש"י  לו היה שלא ממה כן דייק ולכאורה
משמע  דהוי ומאה, אחד בעי ולא להוסיף,
בעי. מיהא ששים אבל בעי, לא ומאה דאחד

בכנה"גוהנה דעיין צ"ב, הדיוק (סי'עצם

ב') אות הגב"י וז"ל,ק"ט שדחה
לא  דבמעשר נקט ומאה אחד דבעי דמשום
נמי  ששים דאף נמי הכי אין אבל הכי, בעי

עכ"ל. בעי, ל לא

הרמב"םכח. ה"ד)וכ"ד מאכ"א הל' ראב"ד (פט"ו בשם הראשונים וכ"כ בס"ד, בסמוך ויתבאר

רמב"ן [עיין האשכול דאקשינן)בעל הא ד"ה ].(שם)ורשב"א(צז:
הרשב"אכט. בשו"ת רע"ב)וכ"כ והר"ן(סי' ועיין (שם), י"א, בשם זה פירוש הביא והריטב"א

ק"א. סי' ריש ב"י
מתירין ל. לו שיש דבר בדין דהנה איפכא, מוכח מקומות בכמה רש"י שמדברי עוד שכתב ועי"ש

פירש"י בטל בטיל)אינו לא באלף אפי' ד"ה ג: דכתיב (ביצה בטיל בתרי חד דמדאורייתא ואע"ג וז"ל,
ביטול, ע"י באיסורו יאכלנו לא זמן, לאחר מתירין לו ויש הואיל רבנן אחמור להטות, רבים אחרי

מתירין  לו שאין בדבר אבל מתירין, לו שיש בדבר אלא אחמור לא מדרבנן דאפי' ומשמע עכ"ל.
בזבחים רש"י מדברי הוכיח ועוד בטיל. בתר דחד דאורייתא אדינא ופרכינן)אוקמוה ד"ה (עב.

רש"י  מדברי וכן עכ"ל. להטות, רבים אחרי כתיב דהא ברובא, וניבטיל ופרכינן וז"ל, שכתב

תרתי)בע"ז ד"ה אבל (עד. בטיל, דלא הוא דידהו איסור דחשיב לחשיבותא תרתי דאיכא וז"ל,
לכלבו, נותן והשאר לנהר מהן אחד ומשליך בטיל, למנות דרכו ואין הואיל בפסח פרוסה חמץ

שדי  וחדא ברובא, בטלה הוא הנאה איסור דלאו כיון הוא, שבמנין דדבר אע"ג נבילה וחתיכת
בטיל  ביבש יבש רש"י דלשיטת הנ"ל, מכל הכנה"ג והוכיח עכ"ל. באכילה, שרו ואינך לכלביה

ואיכמ"ל. לדחות, ויש בדעתו. הרשב"א כמש"כ ששים בעינן ולא בתרי, חד
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דאם וביותר הרשב"א, דברי על להקשות יש
חד  ביטול לאו רש"י דקאמר רוב
"רוב" והלשון ששים, רביית אלא בתרי
ולאו  היתר ברביית ביטול של סוג ככל משתמש
שייך  היה בק"א גם א"כ בתרי, חד דוקא
כן, משמע לא רש"י מדברי ואילו רוב. הלשון
ואין  לבטל ומאה אחד "צריכין שכתב, דמזה
רוב, שם בכלל אינו דק"א מבואר ברוב", בטלין
רוב, בכלל אינו למה רבייה, היינו רוב ואם
אחד  דצריכין להדיא, לפרש  לרש"י והו"ל
רוב  אם אבל בששים. בטלין ואין לבטל ומאה
מובנים, רש"י דברי בתרי, חד היינו דקאמר
בתרי. בחד בטלין ואין לבטל ק"א דצריכין

תלמוד. צריכים הרשב"א לא ודברי

יבש עכ"פ דגם רש"י בדעת נקט הרשב"א
וכ"כ  ששים, בעי מב"מ שהוא ביבש

ק"ט)הב"י סי' והרשב"א (ריש ז"ל, בדעתו

בתרי. בחד דבטיל וסובר בעליל לב פליג ונראה
להרשב"א  דס"ל דכיון לטעמייהו, דפליגי
שיעור  ולא טעם בנתינת שיעור הוא דששים
בששים  ביטול דין שייך לא האיסור, בביטול
לח  אטו לגזור דאין מב"מ, שהוא ביבש ביבש
עומדת  חתיכה דכל כיון מבשא"מ שהוא בלח
שייך  לא וכן ברשב"א, כדמבואר בפני"ע
דהא  מבשא"מ, שהוא ביבש יבש אטו לגזור
שמא  גזירה גופא הוא בכה"ג ששים דבעינן
דשיעור  רש"י לשיטת אבל טעם. ויתן יתבשל
ואינו  האיסור, ביטול של ענין הוא ששים
יבש  בין חילוק ליכא כלל, טעם דנתינת מילתא
את  לבטל צריך גווני דבכל בלח, ולח  ביבש

בששים. לג האיסור

בתוה"ב ודמיון הרשב"א מש"כ עיין לדבר,
יז.) עמ' החמורים (שם תערובות שבכל

או  בק"א אלא בטילה שאינה תרומה כגון

הו"ל לא . דא"כ בעיני, מחוור ואינו וז"ל, פירש"י על זה כעין הקשה עצמו הרשב"א ובאמת
תרומה  אף שיעור, ברביית כלומר ברוב דאילו בששים, דבטל במעשר משא"כ למימר

עכ"ל. ומאה, אחד ברביית כלומר ברוב, בטלים ובכורים
רש"י לב. ממש"פ ששים, בעי במב"מ ביבש דיבש לרש"י דס"ל להוכיח כתב יוסף ובראש

לקמן דאמרינן נבילה)אהא של חתיכה ד"ה ושל (ק. נבילה של חתיכה חנה, בר בר רבה דרש ,
שמכירה. בחתיכה דמיירי ובחתיכות, ובקיפה ברוטב טעם שתתן עד אוסרת אינה טמא דג

הראויה  חתיכה משום בטילה אינה מכירה לא דאי משום כן דמפרש יוסף הראש וכתב
בחתיכה  מיירי דלמא בה, להתכבד הראויה בחתיכה דמיירי לרש"י דמנ"ל והקשה, להתכבד.

בעינן  נמי דיבש לרש"י דס"ל הוכיח, ומכאן בטילה. ומש"ה האורחין, לפני ראויה שאין קטנה
עד  אוסרת אינה קאמר, איך מכירה, ואינה קטנה בחתיכה מיירי דאי לו, הוקשה ולכן ששים,
שרוטב  האיסור, חתיכת נגד ששים שיהא צריך גופא בחתיכות הא כו', ברוטב טעם שתתן

שמכירה. בחתיכה מיירי דהכא לפרש רש"י הוצרך ולכן לחתיכות, מסייע אינו
וס"ל לג. עליה דפליגי יוחנן ור' רבא דאילו קפרא, בר בשיטת אזלי רש"י שדברי וצ"ל

ביבש  בששים ביטול שייך דלא  הרשב"א כדעת סברי ע"כ טעם, בנתינת שיעור הוא דששים
אליבא  ולא קפרא דבר אליבא רש"י פירש דלמה לכאורה, דחוק וזה מב"מ. שהוא ביבש

וצ"ע. להלכה, דעתם שנתקבלה יוחנן ור' דרבא
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בטל  אינו ביבש אפי' במאתים, שהיא ערלה
בנתינת  שיעורים אינם הם כי משיעורו, בפחות
ובזה  עצמו, האיסור בביטול חומרות אלא טעם
לשיטת  נמי והכי ליבש, לח בין לחלק שייך לא
של  ענין הוא ששים  שיעור קפרא לבר רש"י
ויבש  לח בין לחלק שייך לא האיסור, ביטול

בתרוייהו. האיסור לבטל ששים ובעינן

b

שיעור  בגדר הרמב"ם שיטת

ששים 

וה"ו)הרמב"םכתבא] ה"ה מאכ"א הל' (פט"ו

האליה  לחלב כליות חלב נפל וז"ל,
בחלב  כשנים האליה חלב היה אם הכל, ונמוח
חתיכת  אפי' מה"ת, מותר הכל הרי הכליות
שחוטה, של חתיכות בשתי שנתערבה נבילה
סופרים  מדברי אבל התורה. מן מותר הכל
מיעוטו  מעוצם האסור שיאבד עד אסור הכל
כמו  עומדת שעינו חשוב דבר יהיה ולא
ויאבד  האסור דבר יתערב ובכמה שיתבאר.
יש  חכמים. בו שנתנו כשיעור מיעוטו, מעוצם
ויש  במאה ששיעורו ויש בששים ששיעורו דבר
להלן  כתב ועוד עכ"ל. במאתים, ששיעורו

כגון (הי"ז) כולן שבתורה איסורין שאר וז"ל,
בהן  וכיוצא ודם וחלב ורמשים שקצים בשר

עכ"ל. וכו', בששים שיעורן

שיעור והנה אינו ששים שדין ברמב"ם מבואר
ביטול  הוא ענינו אלא טעם, בנתינת
אותו  מדמה ז"ל והוא מיעוטו, מעוצם הדבר
תרומה  גבי שנאמרו ומאתים מאה לשיעור

הכרם. וכלאי וערלה

שדין וכן לפט"ו הרמב"ם מהקדמת משמע
האיסור  ביטול דין הוא במב"מ ששים
שנתערב  אסור דבר וז"ל, ממש"כ ברבייה
ומין  טעם, בנותן מינו בשאינו מין מותר בדבר
ברוב, יבטל טעמו על לעמוד אפשר שאי במינו
אליבא  הם הרמב"ם דברי ע"כ והנה עכ"ל.
שהרי  לחוד, תורה דדין אליבא ולא דהלכתא

לקמן ברמב"ם מבואר (ה"ג)מה"ת

הוא  וממשו טעמו כשנתערב רק דבמבשא"מ
הפרק  בהקדמת ואילו מדאורייתא, דאסור
אלא  בטעמא, מבשא"מ דכל הרמב"ם כתב
וממש"כ  קאמר. דהלכתא אליבא ודאי
דקאמר  רוב כרחך על ברוב, דמב"מ הרמב"ם
או  ששים ברביית ר"ל אלא בתרי, חד דוקא לאו
שהרמב"ם  א"כ ומבואר מאתים, או מאה
ענינו  כי רוב, בשם בששים ביטול את הגדיר
רביית  ע"י מיעוטו מעוצם האיסור ביטול הוא

גמורה. היתר

הרמב"םולטעמיה דאפי'(ה"ה)כתב
בשתי  שנתערבה נבילה חתיכת
מעוצם  האיסור את לבטל צריך חתיכות
דהנה  ביבש. יבש דהו"ל אע"ג בששים, מיעוטו
ביטול  של ענין הוא בששים ביטול שדין כיון
לח  בין לחלק מקום אין היתר, ברביית האיסור
האיסור  שביטול חכמים גזרו ענין שבכל ליבש,
ראשונים  שאר לשיטת רק דוקא. בששים הוא
שיעור  הוא ששים שדין לעיל המתבארת
בטל  שאינו מב"מ גזרו וחכמים טעם, בנתינת
בין  לחלק שייך מבשא"מ, אטו מששים בפחות

בתוה"ב הרשב"א וכמש"כ ליבש, ב"א לח (ש"ד

יז.) שייך עמ' לא מב"מ שהוא ביבש דביבש
בכה"ג  מבשא"מ דאפי' מבשא"מ, אטו לגזור

טעם. נתינת ליכא
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קפרא וזהו בר שיטת בפירוש רש"י כדעת
פליג  בהא אלא באורך, לעיל כמש"נ
בהמשך  הרמב"ם מש"כ דעיין עליה, הרמב"ם

ויין (ה"ל) נסך יין או בחלב בשר היה ואם וז"ל,
בשר  או לדבש שנפלו הכרם וכלאי ערלה
וכיוצא  המרק עם שנתבשל ורמשים שקצים
אם  פיו. על וסומכין הגוי אותן טועם בהן,
טעם  בו יש שאמר או טעם בו אין אמר
והוא  מותר. הכל פגמו, והרי הוא רע ומטעם
ואם  שביארנו. כמו להשביח סופו יהיה שלא
בשיעורו  אותו משערינן לטעום, גוי שם אין

עכ"ל. במאתים, או במאה, או בששים,

גוי ומבואר וטעמיה דבמבשא"מ ברמב"ם
בעינן  לא טעמא יהיב דלא ומשכחת
ליכא  אי אבל לחודה, אטעימה דסמכינן ששים,
מאתים, או מאה או ששים בעינן לטעמיה גוי
דלא  וזהו חכמים. שנתנו כשיעורו איסור כל
ולא  דבדקניה היכא אפי' ז"ל דלדידיה כרש"י,

ששים. בעינן טעמא יהיב

דעיין והנהב] צ"ב, הרמב"ם פסק עצם
בשם  שהקשה הגרעק"א בגליון

אליהו קול ט')שו"ת סי' דכיון (חי"ד ,
טעם  בנותן ג"כ ותרומה בששים דמבשא"מ
בפי"ג  רבינו וכמ"ש כ"ט, הל' רבינו כמ"ש

תרומות כהן (ה"ב)מהל' בליכא ממילא א"כ ,
קיי"ל  דהא איסורים, בשאר כמו בששים לשתרי
מה  זה ולענין טעם, ליכא מסתמא דבששים
וכן  איסורים, לשאר תרומה בין לחלק שייך

המשניות בגליון המהרש"ח דחולין תמה (פ"ז

הרמב"ם.מ"ה) כמו ג"כ שכתב שם הרע"ב על

דשיעור ונראה קושיא, כאן אין דבאמת
שיעור  אינו הרמב"ם לדעת ששים

חכמים  שנתנו שיעור אלא כלל, טעם בנתינת
לסמוך  וא"א מיעוטו, מעוצם האיסור בביטול
וזה  לא. או טעם נתינת איכא אי להבחין עליו
בעינן  קפילא דליכא דבמקום הרמב"ם שכתב
תחליף  שהוא משום לאו איסורים, בשאר ששים
דליכא  דהיכא משום אלא קפילא, לטעימת
דין  נשתנה בטעם, להבחין וא"א קפילא
השיעור  דוקא להצריך כמב"מ להיות מבשא"מ
מעוצם  האיסור את לבטל חכמים שנתנו
כל  במאתים, או במאה או בששים מיעוטו,

ליה. כדאית איסור

אינו אלא ששים שיעור דאי קשה, גופא דזה
ביטול  שיעור אלא טעם, לנתינת ענין
דליכא  ומבשא"מ מיעוטו, מעוצם האיסור
איכא  אי להבחין עליו לסמוך אפשר אי קפילא
תערובת  שרינן האיך לא, או טעם נתינת
טעמא. יהיב דלא לן ברירא לא אי מבשא"מ

לשיטתו,ונראה אזיל שהרמב"ם ברור
בטל  טעם דמדאורייתא דס"ל
והיינו  וממשו, טעמו דאיכא לאו אי ברוב
וגם  היתר, של כא"פ בתוך איסור כזית דנפל
ולא  טעמו אבל בכא"פ, כזית אותו אכל
שפיר  שכן, וכיון מדרבנן. אלא אינו ממשו
תערובת  אסרו לא דחכמים לומר יכלנו
אא"כ  טעם נתינת דאיכא היכא מבשא"מ
אבל  קפילא, טעימת ע"י עלה למיקם אפשר
עם  לו יש אחד דין קפילא, דליכא היכא
אפשר  שאי דברים בכלל הוו דתרוייהו מב"מ,
דלא  חכמים גזרו ובכה"ג אטעמא, למיקם
את  לבטל בעינן אלא כלל, אטעמא קפדינן
במאה  או בששים או מיעוטו, מעוצם האיסור

במאתים. או
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דינים ונמצא ב' איכא הרמב"ם שלדעת
איסור  בתערובת מדרבנן חלוקים
אטעמא, למיקם דאפשר דבתערובת והיתר,
היתירו  אופן קפילא, ואיכא מבשא"מ והיינו
טעם  נותן דאם הטעם, הבחנת ע"י הוא
לבטלו, ששים שיעור דאיכא אע"ג אסור,
דליכא  אע"ג מותר, טעם נותן כשאינו ומאידך
למיקם  דא"א ובתערובת לבטלו. ששים שיעור
או  קפילא דליכא מבשא"מ וכגון אטעמא,
האיסור  ביטול ע"י הוא היתירו אופן מב"מ,
מאתים. או מאה או בששים מיעוטו מעוצם

כן והנהג] הוציא  שהרמב"ם לכאורה נראה
לשוויה  ניח"ל דלא הסוגיא, מהכרח
לעיל  ומש"כ קפרא ובר רבא בין פלוגתא
דבר  משמיה דאמרי הא אלא רש"י, בדעת
מיירי  בששים, שבתורה איסורין כל קפרא
היכא  אבל קפילא, דליכא היכא או במב"מ
מאי  והיינו עליה, סמכינן קפילא דאיכא
בטעמא  דהיתירא "מבשא"מ רבא, דקאמר
למיקם  דליכא ומב"מ בקפילא, דאיסורא
בששים". קפילא דליכא מבשא"מ א"נ אטעמא
בשלה  דזרוע מקרא ששים שיעור דסמכו וכיון
אינו  דשיעורו להרמב"ם ס"ל מב"מ, דהוי
שיעור  כעין הוא אלא הטעם, להבחנת ענין
האיסור  דבר ביטול שהם ומאתים, מאה
תרומה  בתערובת שכן, וכיון גמורה. ברבייה
דינו  קפילא, וליכא מבשא"מ שהוא וחולין
הכרם  וכלאי ערלה וכן במאה, לבטל כמב"מ

בששים. סגי ולא במאתים,

הגמ'אך תתפרש האיך הרמב"ם לדעת קשה
כל (צט.)לקמן אמ"ד אביי דפריך ,

להקל  דתנן, מהא במאה שבתורה איסורין

גריסין  כיצד, מינו ושאינו מין ולהחמיר
טעם  בנותן בהם יש אם העדשים עם שנתבשלו
אסור, וכו' ואחד במאה להעלות בהן יש בין
להעלות  בהן שיש בין טעם בנותן בהן אין
בהן  אין אביי, וקאמר מותר, וכו' ואחד במאה
בששים, לאו במאי, אלא ואחד במאה להעלות

וכו'. במאה לא

תרומה והרי דבתערובת בגמ' מבואר
בעינן  טעם נתינת וליכא מבשא"מ
איסורין  כל כמ"ד דקיי"ל למאי ששים עכ"פ
דפליגי  לעיל נתבאר וכבר בששים. שבתורה

רש"י שלדעת הגמ', בביאור ותוס' (צח.רש"י

ששים) בעינן ד"ה טעמא יהיב ולא בדקניה אפי'
התוס' ולדעת האיסור, את לבטל (צט.ששים

אלא) הרא"שד"ה כ"ט)וכ"כ דקאמר (סי' הא ,
ידוע  דאין פירושו טעם" בנותן בהן "אין
שיעור  על לסמוך דיש וקמ"ל טעם, דנותן

טעמא. יהיב דלא ששים

כחד אבל לפרש א"א הרמב"ם לדעת
פסק  הרמב"ם דהרי מינייהו,
ולא  עליו סמכינן קפילא ואיכא דבמבשא"מ
ומאידך  כרש"י, ודלא ששים, שיעור בעינן

דליכ  דהיכא הרמב"ם פסק קפילא גיסא א
כהתוס', ודלא בששים, סגי ולא מאה בעינן

אליביה. הגמ' תתפרש האיך קשה וא"כ

רש"י ובהכרח ע"ד מפרש שהרמב"ם צ"ל
יהיב  ולא דבדקניה היכא דמיירי
אלא  ששים, בעינן דאפ"ה אביי וסבר טעמא
מבשא"מ  רבא דקאמר וזהו עליה, פליג דרבא
קפילא  דאיכא דהיכא משמע דהוי בקפילא,
את  לבטל עוד ואי"צ לקולא עליו סמכינן
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פסק  והרמב"ם מיעוטו, מעוצם האיסור
דרבא. כוותיה

דכיון אבל רש"י, בשיטת לעיל כמש"כ זה אין
מזרוע  ששים שיעור יליף קפרא דבר
ולא  בדקניה אפי' דלדידיה אביי נקט בשלה,
דביטול  מילתא הוא כי ששים בעינן טעמא יהיב
עליה  פליג רבא אבל מיעוטו, מעוצם האיסור
וס"ל  בשלה מזרוע ילפותא הך ליה דלית משום
שיעור  הוא וששים לחוד, טעמא בתר דאזלינן
ס"ל  נמי רבא להרמב"ם דהרי טעם. בנתינת
האיסור  דביטול מילתא הוא ששים דשיעור
כוותיה  דפסק מהא מוכח וזה מיעוטו, מעוצם
לחוד, עליו סמכינן קפילא  דאיכא דהיכא
דביטול  מילתא הוא ששים דשיעור כתב ומ"מ
ממה  מבואר וכן מיעוטו, מעוצם האיסור
עד  אסור מבשא"מ תרומה בתערובת שפסק
ממה  וכן בששים, סגי ולא במאה שיתבטל

בשלה. מזרוע הילפותא הרמב"ם שהביא

לומר אלא ונראה פליגי, במאי צ"ב א"כ
האיסור  ביטול שדין ס"ל דאביי בס"ד
שהוא  כמו מבשא"מ נאמר מיעוטו מעוצם
בשם  דריב"ל מלישנא כן ודייק במב"מ, נאמר
משמע  בששים, שבתורה איסורין כל קפרא, בר
היכא  אפי' ולכן במב"מ, בין במבשא"מ בין
מ"מ  טעמא יהיב ולא קפילא ע"י דבקדניה
אלא  גמור. ברוב האיסור את לבטל בעינן
שנתערבה  דבתרומה הנ"ל, המשנה מן דמוכח
אלא  במב"מ, כמו מאה צריך אין מינו אינו עם
דלא  דכיון ואפשר בלבד, בששים בביטול סגי
דסגי  ביטולו בשיעור הקילו טעמא יהיב
ע"י  דבדקניה דהיכא ס"ל רבא אבל בששים.
מעוצם  ביטול בעינן לא טעמא יהיב ולא קפילא

בדבר  אלא כזה ביטול הצריכו לא כי מיעוטו,
או  מב"מ כגון אטעמא, למיקם דליכא
דאיכא  היכא אבל קפילא, דליכא מבשא"מ

טעמא. בתר אזלינן אטעמא למיקם

מיהא אמנם דשמעינן דכיון צ"ב, דאכתי
בשאינו  שנתערבה דתרומה מאביי
דרבא  להרמב"ם מנ"ל בששים, סגי מינו
בשאינו  שנתערבה דתרומה וסבר זה על חולק
נמי  לרבא דילמא מאה, בעינן כהן וליכא מינו

בששים. סגי

דבמשא"מ ונראה לאביי דס"ל דכיון לומר,
יהיב  ולא דבדקניה היכא אפי'
מיעוטו, מעוצם האיסור ביטול בעי טעמא
בששים  סגי בתרומה דאפי' במתני' ומוכרח
האיסור  ביטול דין א"כ כמב"מ, ודלא
חלוק  הוא במבשא"מ הנאמר מיעוטו מעוצם
תמיד  דבשא"מ במב"מ, האיסור ביטול מדין
במאה  ויש בששים יש במינו ואילו בששים סגי
ואיכא  דבשא"מ לרבא אמנם במאתים. ויש
הצריכו  ולא טעמא בתר אזלינן קפילא
ורק  מיעוטו, מעוצם האיסור ביטול חכמים
או  מאה או ששים בעינן קפילא דליכא היכא
אצל  מיוחד ביטול דין נאמר לא מאתים,
דבר  כל אלא ממב"מ, חלוק שהוא מבשא"מ
בין  מב"מ בין אטעמא, למיקם דא"א
להם  יש אחד דין קפילא, דליכא מבשא"מ
דתרומה  היכי כי וא "כ לעיל, וכמש"נ
תרומה  כמו"כ מאה, בעי במינו שנתערבה
לטעמיה  כהן וליכא מינו בשאינו שנתערבה

בעזה"י. פשוט נ"ל וזה מאה, בעי

b
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הנשה  בגיד שנמלחה ירך

בי גמ', דאימליחו אטמהתא הנהו
וכו'. נשיא בגידא גלותא ריש

לעיל דמפעפע)התוס' חלב שאני ד"ה הקשו (צז.
שומן  דאיכא במתני' א"כ מפעפע דחלב דכיון
ליתסר  נמי בנצלה אפי ' דמפעפע שבגיד
אינו  גיד של דשמנו ר"ת בשם ותירצו כוליה.
דכיון  הריב"ם בשם תירצו ועוד מפעפע.
דגזרו  מדרבנן אלא מיתסר לא הגיד דשומן
לא  בו גם אוסר הגיד כשאין הגיד, אטו ביה
דקיי"ל  דלמאי התוס' כתבו ולפירושו החמירו.
אוסר  לא נתבשל אפי' טעם בנותן בגידין אין
הכא  דאסר רבינא וא"כ אוסר, הגיד שאין כמו
דיש  סבר נשיא, בגידא דאימליחו באטמהתא

טעם. בנותן בגידין

התיר וצריך אשי דרב הריב"ם לדעת לומר
טעם  בנותן בגידין אין דס"ל משום
תימא  לא דאי החמירו, לא השומן על אף ולכן
בגידין  דיש כרבינא אשי לרב ס"ל ואלא הכי
דנהי  אשי, רב התיר איך תיקשי טעם, בנותן
דבר  אבל דצלי, כרותח הוא הרי מליח דס"ל

כד  בצלי אף מפעפע לעיל שמן בגמ' אמרינן
הכא (צז.) מיירי וע"כ מפעפע, חלב שאני

אסר  האיך ששים איכא דאי ששים, בליכא
פליגי לד רבינא. גופא דבהא לומר ומוכרח

בנותן  בגידין יש סבר דרבינא אשי, ורב רבינא
ולכן  דמבושל כרותח הוא הרי ומליח טעם
הוא  הרי דמליח סבר  אי [אבל הכל. נאסר
מכדי  יותר אוסר אינו דגיד כיון דצלי, כרותח
התוס' כמש"כ החמירו, לא בו אף נטילה
בגידין  דאין ס"ל אשי ורב הריב"ם.] בשם
שאין  כמו אוסר אינו והשומן טעם, בנותן

אוסר. הגיד

לעילועיין הוה)ברמב"ן כחוש ההוא ד"ה (צז.

שמעתתא  לאוקמי משמע דלא שכתב
דאין  ס"ל רבינא אלא כהלכתא, דלא דבתראי
משום  אסר ומ"מ טעם, בנותן בגידין
ומדאסר  בהו, הות נשיא דגידא דשמנוניתא
לבטולי, ששים בבשרא הוה דלא ע"כ רבינא
ומוכרח  בצלי, כה"ג שמואל התיר ואעפ"כ

הנ"ל. ר"ת וכדעת מפעפע, אינו דגיד לה א"כ

דשומן  דס"ל מוכרח אינו אשי מרב אמנם
דשמן  בחלב דאפי' די"ל מפעפע, אינו הגיד

מפעפע. דמליחה אמרינן לא

שהרי (שם)וברשב"א התימה מן דזה דחה
ס"ל  גיד של בחלבו אפי' רבינא

בר"ןלד. אטמתא)ועיין הנהו ד"ה הרי"ף בדפי לא (לד: ולמליחה דלצלי הרא"ה דלשיטת שכתב

ה"ה  דרותח לרבינא דס"ל למאי דגם ומבואר רבינא. להו אסר ענין בכל בששים משערינן
משום  הטעם ונראה ממש. כבישול בששים מתבטל המפעפע שדבר אמרינן לא כמבושל,

הבית בבדק ברא"ה כא.)דמבואר עמ' ש"א בר"ן(ב"ד בחלבו)וכן שצלאו גדי ד"ה בישול (שם דע"י ,

מתכנס  ממנו שהרבה אפשר בעצמו מפעפע שהוא בצלי אבל בשוה, האיסור מוליך הרוטב
מביאה  והמליחה דמבושל, כרותח ה"ה דמליח לרבינא דס"ל למאי גם ולכן אחד. במקום

ברוטב. כמו בשוה מתפשט אינו אכתי בכולה, האיסור טעם
לעיללה. מש"כ ר"ת (צז.)ועיין לפלוגתת מקבילים כחוש ההוא בענין שבתוס' פירושים דב'

הנ"ל. וריב"ם
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משום  וטעמיה מצלי טפי במליחה למיסר
ומר  אחא ורב בחתיכה, ומתפשט היוצא מיחל
דרותח  משום אלא ליה דחו לא אשי רב בר
דצלי  כרותח אבל דמבושל, כרותח לאו דמליח
אלא  מצלי. גרוע אותו נעשה ואנן הוי מיהא
כך  בצלי מפעפע דשמן דחלב היכי כי ודאי

במליחה. מפעפע הוא

אטמתא)והר"ן הנהו ד"ה הרי"ף בדפי (לד:

דחלב  הרשב"א לדעת ראיה שהביא
לקמן  מדאמרינן מליחה, ע"י גם מפעפע

לדיקולא (צח.) דנפל דתרבא כזיתא ההוא ,
דבלע  במאי לשעורי אשי רב סבר דבישרא
בסל  נמלח שהבשר לכאורה ומשמע דיקולא,
למה  לא דאי מפעפע, במליחה דחלב וש"מ
לפי  אבל ליה. סגי בקליפה לשעוריה, ליה
קלחת  היינו שדיקולא לקמן שפירש"י מה

בתוס' דעיין ראיה, דנפל ליכא ד"ה (שם

דבשרא) כלי לדיקולא הוא דקלחת שכתבו
בשר. בה לו שמבשלין

ברא"שוהנה כ"ד)עיין דברותח (סי' שכתב
כדי  להצריך  להחמיר אי"צ דמליחה
למימר  בעי דרבינא ואע"ג בקליפה, ודי נטילה
ולפי  איתותב, הא דמבושל, כרותח הוי דמליח
ברותח  אפי' ביה מחמרי לא דאיתותב מאי
בכך  דמה וקשה, נטילה. כדי בעי ולא דצלי,
הוא  הרי דמליח הא הרי איתותב, דרבינא

איתותב. לא דצלי כרותח

מהא ונראה להוכיח הרא"ש כוונת שאין
דקיי"ל  דלמאי רבינא דאיתותב
לגמרי  היינו לאו דצלי כרותח הוא הרי דמליח
להרא"ש  הוקשה אלא נטילה. בכדי סגי ולכן
הרמב"ן, שיטת על הנ"ל הרשב"א קושית כעין
מצלי, טפי במליחה למיסר ס"ל דרבינא דכיון
סברי  אשי רב בר ומר אחא דרב מסתבר אינו
נטילה. כדי לאסור כצלי אפי' הוי לא דמליח
למימר  בעי דרבינא דאע"ג הרא"ש, כתב ולזה
הרבה  חמור והוא דמבושל, כרותח הוי דמליח
אחא  דלרב לומר יכלנו שפיר מ"מ מצלי, יותר
ודי  מצלי יותר קל הוא מליח אשי רב רב ומר
לא  ולכן איתותב, רבינא סוכ"ס שהרי בקליפה,
מצלי, טפי חמיר דמליח ס"ל דאיהו לן איכפת
ביה  מחמיר לא דאיתותב מאי לפי ולמסקנה

נטילה. כדי בעי ולא דצלי , כרותח אפי'

מליח ולדעת בגמ' דקאמר דהא צ"ל הרא"ש
דוקא  לאו דצלי כרותח הוא הרי
דסגי  כיון מצלי יותר קיל באמת דהוא קאמר,
כמבושל. מרותח לאפוקי אלא קליפה, בכדי

הר"ן אינו (שם)וכ"כ דחלב הרמב"ן בדעת
צלי. ע"י דמפעפע אע"ג מליח, ע"י מפעפע
קאמר  דלא שמואל, בדברי מדוייק באמת והוא
הוא  הרי מליח אלא כצלי, הוא הרי מליח
להרא"ש  מצלי, יותר קלה דרגה והוא כרותח,
שדבר  משום ולהרמב"ן בקליפה , דסגי משום

מפעפע. אינו שמן

b

לעיללו. הר"ן כתב כבר בחלבו)וכעי"ז שצלאו גדי ד"ה ראיה (שם להביא שרצה מה לדחות
כיון  ששים דאיכא היכא אפי' מתבטל אינו צלי ע"י המפעפע שדבר הרא"ה סברת נגד משם

עי"ש. מידי, קשה לא קלחת היינו שדיקולא דלפירש"י בשוה, מתפשט דאינו
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בקדירה  משערין

משערין בגמ',א] כשהן חנינא, ר' אמר
ובקיפה  ברוטב משערין
בקדירה  דאמרי איכא ובקדירה. ובחתיכות
קדירה. דבלעה במאי דאמרי ואיכא עצמה,

קדירה)ופירש"י דבלעה במאי אם (ד"ה וז"ל,
קודם  שם כשנפל ראינוהו
שנתבשל  לאחר אותו משערין ואנן שנתמעט
בו, ששים בהיתר ואין שם, שנפל לכמות
לפי  ההיתר, מן קדירה בלעה כמה אומדים
ונתמעט  הרבה היתר היה שם שכשנפל
לא  עצמה בקדירה אבל הקדירה, בבליעת
ואיסורא  לישני דאיפליגו וכיון משערינן.
משערינן  ולא לחומרא אזלינן היא דאורייתא
לפנינו  בא שהוא כמות הדבר ועיקר בקדירה.
דבלעה  במאי משערינן ולא ליה, משערינן
נבלע  האיסור מן שאף לפי ההיתר מן קדירה

לקמן וכדאמרינן שהיה, מכמות (צח.)ונתמעט

עכ"ל. בלע, לא דאיסורא בלע דהיתרא אטו

שיעור והנה ידעינן דכבר משמע רש"י מלשון
שיעור  רק נפילה, בשעת האיסור
אם  שנתבשל לאחר ועכשיו ידעינן, לא ההיתר
כשנפל  שהיה כמות האיסור את משערין היינו
כנגדו, ששים בהיתר דאין ומשכחת שם,
בשעת  ההיתר מן הקדירה בלעה כמה אומדין
את  לבטל הבליעה את ומצטרפין הבישול,

בששים. האיסור

לרש"י וכיון ליה קשיא מאי לתמוה יש שכן
דבלעה  במאי כמ"ד קיי"ל דלא בסו"ד
שהוא  כמות הדבר עיקר כי משערינן קדירה
אטו  לקמן, כדאמרינן משערינן לפנינו בא
הכא  הרי בלע. לא דאיסורא בלע דהיתרא
נפילה  בשעת האיסור את בשראינו מיירי
ההיתר  רק שיעורו, לחשב אומד שום ואי"צ
בקדירה  נבלע כמה יפה באומד משערינן
לקמן  אבל בששים. האיסור את לבטל ומצטרף

אשי) רב סבר ד"ה סבר (צח. אשי דרב פירש"י
לפנינו  בא שהוא כמו האיסור את לשער
עם  לשיעוריה סבר ההיתר ואילו מצומקת,
עליו  הקשו ולכן קדירה, דבלעה מאי
בלעה, לא איסורא בלע היתירא אטו תלמידיו,
מכמות  ונתמעט נבלע האיסור מן דאף
כמות  כנגד ששים לשער ובעינן שהיה,

מעיקרא. שם שנפל האיסור

רש"י והיה כוונת אין דבאמת לתרץ נראה
במאי  דמשערין לישנא הך לדחות
דינא  אלא לקמן, הגמ' מחמת קדירה דבלעה
תערובת  לפנינו דכשבאה לאשמעינן, אתא
בשעת  האיסור את ראינו ולא והיתר איסור
כמות  האיסור את לשער א"א בכה"ג נפילה,
ההיתר  על אבל מצומקת לפנינו בא שהוא
נמי  דאיסורא קדירה, דבלעה מאי מוסיפין
וגם  האיסור את גם לשער בעינן אלא בלעה,

עכשיו. שהם כמו ההיתר לז את

הגר"אלז. בביאור סק"ה)וכ"כ צ"ט והב"ח(סי' הרי"ף), בדפי לד: הר"ן על ובהגהות והראש (שם, ,

הב"ח בהגהות ועיין ששים (שם)יוסף. יש ואם לפנינו בא שהוא כמו משערין האיך שתמה
שנימוח, אלא ההיתר, מן ששים היה שלא עד מתחלה הרבה היה האיסור דלמא מותר, הכל

ששים  יש לפנינו דכשבא מאחר הוא דסברא לפרש וצריך שנימוח. מה כל בתבשיל נשאר ואף
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הרי"ף)הר"ןאבל בדפי רש"י (לד: בדעת כתב
משום  קמא לישנא דוחה והוא וז"ל,
לישנא  דחה ואח"כ דלחומרא, בתרא לישנא
מכמות  ונתמעט נבלע האיסור שאף לפי בתרא
סופר  טעות שיש נראה ולפי"ז וכו', שהיה
בשעת  האיסור ראינו בשלא ומיירי בפירש"י
היכי  דכי למימר דאיכא הוא דבכה"ג נפילתו
הא  איסורא, נמי אימעוט היתרא דאימעוט
נתמעט  ולא נפילתו בשעת האיסור ראינו אם
משערים  זה כגון ההיתר, עם אחד בשיעור
למה  אותו ומצטרפין בקדירה שנבלע ההיתר
נפילתו  כשעת האיסור ומשערינן שבתוכה

עכ"ל. ההיתר, לתוך

לדחות ומבואר רש"י שכוונת שהבין בר"ן
דבלעה  דבמאי בתרא לישנא הך
לקמן, דאמרינן הא מכח משערינן, קדירה
והר"ן  בלע. לא איסורא בלע היתירא אטו
את  בשראינו דאיירינן כיון זה, על הקשה
לרש"י  ליה קשיא מאי נפילה, בשעת האיסור
נפלה  שט"ס ותירץ בלע, לא איסורא אטו
את  ראינו בשלא דמיירי וצ"ל כאן ברש"י
כשראינוהו  איה"נ אבל נפילה, בשעת האיסור

קדירה. דבלעה במאי משערינן שפיר

הרשב"אוכן ובקדירה)כתב רש"י (ד"ה בדעת
שנפל  כגון קדירה דבלעה ובמאי וז"ל,
נפילה, בשעת שיעורו נודע ולא איסור שם
שם  והיה נפילה בשעת שבקדירה מה וראינו

נמצא  לא לפנינו כשבא ועכשיו הרבה, רוטב
כגון  לפנינו, שבא האיסור כנגד ששים בהיתר
ההיתר  מן הקדירה שבלעה מה מצטרפין זה
היתר  שעה שבאותה עכשיו, עד נפילה משעת
כמותו  מצומק האיסור ונשאר שם היה הרבה

ל  שבא לא כמו עצמה בקדירה אבל פנינו,
לישני  דאיפליגו וכיון ז"ל, הוא וכתב משערינן.
ולא  לחומרא אזלינן הוא דאורייתא ואיסורא
כמות  הדבר ועיקר עצמה, בקדירה משערינן
במאי  משערינן ולא ליה משערינן לפנינו שבא
האיסור  שאף לפי ההיתר, מן קדירה דבלעה
לקמן  וכדאמרינן שהיה מכמות ונתמעט נבלע
נראה  בלע. לא דאיסורא בלע דהתירא אטו
מפני  קמא לישנא תחילה דחה ז"ל שהוא
ואח"כ  לחומרא, בהו דאזלינן השני הלשון
דהתירא  אטו לקמן מדאמרינן השני אף דחה
כחד  קיי"ל לא והלכך בלע, לא דאיסורא בלע
לפנינו  שבא כדרך אלא כלל לישני מהני
שאף  נראה ומיהו והאיסור. ההיתר משערין
בשעת  האיסור ראינו שאם ובא מודה ז"ל הוא
ההיתר  עם אחד בשיעור נתמעט ולא נפילתו
שנבלע  ההיתר ומשערין מצטרפין זה כגון
אחר  והולכין שנבלע האיסור וגם בקדירה
פירשו  וכן ההיתר, לתוך האיסור נפילת שעת
ר' דאמר קדירה דבלעה מאי דהיינו אחרים

עכ"ל. חנינא,

הר"ן והנה הבנת לפי לתמוה יש לכאורה
חנינא  דר' רש"י בדעת והרשב"א

ההיתר  מן שנבלע אלא ששים, היה ונצטמק שנימוח קודם גם מסתמא שבתוכו, האיסור נגד
להצטמקות  שגורם ממה הרוטב להצטמקות יותר גורם דהבישול הקדירה, בגוף הרבה

האיסור. חתיכת
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נפילה, בשעת האיסור את ראינו בשלא מיירי
קדירה  דבלעה דבמאי דסבר מאן איכא ואפ"ה
דר' מימרא לפרש רש"י נדחק למה משערינן,
לישנא  הך לדחות שהוצרך באופן חנינא
הא  מכח בקדירה דבלע במאי דמשערינן
כו'. בלע לא איסורא אטו לקמן, דאמרינן
את  בשראינו דמיירי רש"י פירש לא ולמה
הרשב"א  וכמש"כ נפילה, בשעת האיסור
קדירה  דבלעה מאי דהיינו אחרים דפירשו

חנינא. ר' דאמר

דר'וי"ל לישנא מסתימת כן למד דרש"י
את  שראינו בין כלל חילק שלא חנינא
"משערינן  קאמר סתמא אלא לא, או האיסור
דהוי  ובקדירה", ובחתיכות ובקיפה ברוטב
דגם  פירש"י ולכן משערין. ענין בכל משמע
נפילה, בשעת האיסור את ראינו דלא היכא

לבטלו. קדירה דבלעה מאי מצרפין

דבמאי אלא מ"ד להך ס"ל מאי קשיא דאכתי
יענה  ומה משערינן, קדירה דבלעה
בלע  היתירא אטו אשי, רב תלמידי לקושית

בלע. לא איסורא

לקמןועיין כזיתא בריטב"א ההיא ד"ה (צח.

לא דתרבא) דהכא דהא י"ל אבל וז"ל,
בתחלת  היה כמה חלב של שיעורו נודע
הוא  דרבנן שיעורא דששים ומשום נפילתו,
רב  מיקל היה בטיל, בתרי חד דמדאורייתא
שלא  כיון מציאתו, כשעת אותו לשער אשי
שנודע  שבקדירה הרוטב אבל הרבה. שם שהה
הוה  שנצטמק ודאי וידענו שיעורו בתחלה
לרב  רבנן ליה ואמרו וכו' כדמעיקרא משער
נזלזל  לא הוא, דספק אע"ג דהכא אשי
הנופל  החלב שדרך וכיון דרבנן, בשיעור

וגם  נצטמק שמא חיישינן להצטמק, בקדירה
זו  ודיקולא ששים היה לא נפילה בשעת

עכ"ל. אסורה,

דעיין ועודב] רש"י, בשיטת אחרת דרך יש
צ"ט)בטור ומשערין (סי' וז"ל, שכתב

שהיה  אע"פ לפנינו שבא כמו והאיסור ההיתר
ונבלע  בבישולו ונתמעט מתחילה יותר בהיתר
כמו  אלא אותו משערין אין אפ"ה בקדירה,
ונתמעט  יותר היה באיסור שגם לפנינו, שבא
כמו  שניהן משערין הלכך בקדירה. ונבלע
הנ"ל. רש"י דברי והמה עכ"ל. לפנינו, שבאין

שלא (שם)בב"חועיין הטור מסתימת שדייק
בשעת  האיסור את שראינו בין כלל חילק
הר"ן  שחילקו וכמו ראינו, שלא לבין נפילה
אין  הטור שלדעת רש"י, בשיטת והרשב"א
שהוא  כמו אלא משערינן אין גווני ובכל חילוק,

הסמ"ג מסתימת דייק וכן לפנינו, (לאוין בא

בדברי קל"ח) גרסו ז"ל דאינהו הב"ח וכתב .
בשעת  האיסור את בשראינו דמיירי רש"י
ואפ"ה  שלפנינו, הספרים וכגירסת נפילה,
כמות  הדבר דעיקר בסו"ד רש"י דמש"כ ס"ל
דיחוי  באמת הוא משערינן, לפנינו בא שהוא
קדירה  דבלעה דבמאי מ"ד הך סברת
ראינו  אם דגם ברש"י מבואר וא"כ משערינן,
משערינן  לא אפ"ה נפילה בשעת האיסור את

קדירה. דבלעה במאי

ראינו ובטעם אם דהניחא הב"ח, כתב הדבר
בישולו, לאחר האיסור נתמעט שלא
בדופני  ההיתר דנבלע במאי לשער הדין היה
שהרי  הקדירה, בתוך בעין היה כאילו הקדירה
האיסור  מן ולא הוא ההיתר מן הבלוע בע"כ
האיסור  שגם מאחר אבל נתמעט. שלא כיון
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"אם  שכתב, רש"י מלשון [וכדמבואר נתמעט
כשנפל מאן ראינוהו שנתמעט"], קודם שם

ההיתר, מן הקדירה בליעת דעיקר לן לימא
ההיתר  אבל האיסור, מן הבליעה עיקר דילמא
משערין  הלכך אור, מחמת ואבד כלה עיקרו

לפנינו. בא שהוא כמו

בעובדא ולפי"ז לפרש רש"י הוצרך למה צ"ב
ראה  בשלא דמיירי לקמן אשי דרב
אותו  לשער ורצה נפילה, בשעת האיסור את
לפרש  יכול דהיה מצומק, לפנינו שהוא כמו
נפילה  בשעת האיסור את בשראה אפי' דמיירי
ס"ל  נמי דבכה"ג בישולו, לאחר שנתמעט אלא
איסורא  בלע היתירא אטו לטעון דשייך לרש"י
מאן  נתמעט האיסור דגם וכיון בלע, ולא
ההיתר, מן הקדירה בליעת דעיקר לן לימא

הב"ח. וכמש"כ

מיירי ועוד אשי דרב שפירש"י דמאחר קשה,
נפילה, בשעת האיסור את ראה בשלא
קדירה  דבלעה דבמאי לישנא הך לדחות מנ"ל
אשי  רב תלמידי טענת כל דהלא משערינן,
לא  ואיסורא בלע דהיתרא לימא דמאן היתה
נפל  איסור יותר שמא לחוש צריך וא"כ בלע,
ידע  מנא אבל עתה. לפנינו שבא ממה בקדירה
בשעת  האיסור את כשראינו דאפי' לרש"י ליה
נבלע  לא דילמא לחוש צריך אכתי נפילה,
הבליעה  עיקר אלא בשוה, וההיתר האיסור
האור, ע"י כלה וההיתר האיסור מן הוא
לאשמעינן  לישנא הך אתא גופא זה דילמא
והאיך  לזה, חוששין ולא בשוה שנבלע דתלינן

רש"י. ליה דחי

דהך ועוד לומר רש"י כוונת דאם קשה,
שלא  דחיישינן משום נדחית לישנא

כן, לפרש לו היה בשוה, והיתר האיסור נבלע
כלל  משמע לא שלפנינו רש"י מלשון ואילו
במאי  משערינן "ולא דממש"כ, לזה, שכיוון
מן  שאף לפי ההיתר מן קדירה דבלעה
מבואר  שהיה", מכמות ונתמעט נבלע האיסור
הוא  נבלע האיסור דאף דכיון לרש"י דהוקשה
ומשמע  מתחילה. שהיה מכמות מתמעט
כמו  האיסור את לשער א"א הוא, שכן דמאחר
נפל  יותר דבאמת נחוש ולא לפנינו, שהוא
לרש"י  היה הב"ח ולדעת ונתמעט. מתחילה
לחוש  יש נבלע, האיסור מן שאף דלפי לומר,
מן  ולא האיסור מן הבליעה עיקר דילמא

צ"ע. הב"ח ודברי ההיתר,

כאן ובעיקר שאין נלע"ד הטור דברי
מדוייק  אדרבה אלא סתימה,

בש  דמיירי האיסור מדבריו את ראינו לא
משערין  אין "אפ"ה ממש"כ נפילה בשעת
היה  באיסור שגם לפנינו, שבא כמו אלא אותו
דלא  ומשמע בקדירה", ונבלע ונתמעט יותר
כמו  אלא נפילה, בשעת האיסור שיעור ידענו
קאמר  זה ועל לשערו, רוצים לפנינו בא שהוא
ונתמעט  יותר היה האיסור שגם לחוש שצריך
דלשיטת  יודה הטור גם וא"כ בקדירה. ונבלע
נפילה, בשעת האיסור את ראינו אם רש"י
ההיתר, עם אחד בשיעור נתמעט ולא
וכ"כ  בקדירה, שנבלע מה גם מצרפין

ז')הפרישה .(אות

ובקדירה)הרמב"ןכתבג] ואמרי (ד"ה וז"ל,
משעת  קדירה, דבלעה במאי לה
ידי  על הרוטב נתמעט שאם עכשיו ועד נפילה
נפילה  לשעת משערין האיסור מן יותר האור

עכ"ל. וכו', לקולא
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במאי ומבואר דלמ"ד להרמב"ן דס"ל
יסוד  משערינן, קדירה דבלעה
שבתוך  ההיתר בליעות דמצטרפין לאו הדין
והחתיכות  והקיפה הרוטב עם הקדירה דופני
כמה  אומדין אלא בששים, האיסור את לבטל
יותר  נתמעט ואם האור, ע"י הרוטב נתמעט
היתר  של ששים שהיה להכריע יש האיסור, מן
דליכא  ואע"ג נפילה, בשעת  האיסור כנגד
לקולא. נפילה שעת בתר אזלינן עתה, ששים

הכ"ד)הרמב"םאבל מאכ"א הל' כתב (פט"ו
בין  האיסורין בכל כשמשערין וז"ל ,
במרק  משערין במאתים, בין במאה בין בששים
קדירה  שבלעה ובמה בקדירה שיש ובכל ובתבלין
אי  שהרי הדעת, אומד לפי האיסור שנפל מאחר
עכ"ל. בצמצום, שבלעה מה על לעמוד אפשר

רשב"א,וכתבו ברמב"ן, [עיין הראשונים
שמשערים  הרמב"ם, בדעת ור"ן]
בדופני  ועומד נבלע כמה יפה באומד
מפני  להיתר, מצטרפין הוא אותו הקדירה,
בחוץ  בעין עומד כאילו אותו רואין שאנו
שפחת  מה אבל הקדירה, שבתוך למה ומצטרף

לא. ואבד שכלה האור לח מחמת 

דא"א ונראה הרמב"ם מש"כ כן שלמדו
בצמצ  הקדירה בליעת על ום,לעמוד

מחמת  שנפחת מה היינו קדירה דבלעה מאי דאי
שהיה  מה בצמצום לשער יכול אינו למה האור,
דבלעה  מאי אם אבל עכשיו, שיש ומה מתחילה
זה  הקדירה, דופני בתוך שנבלע מה היינו קדירה
אם  דגם בצמצום, עליו לעמוד שא"א דבר ודאי
מה  כל לא עכשיו, שיש ומה שהיה מה נשער
דיש  הקדירה, בתוך נבלע ההיתר מן שנתמעט
מן  ויש האור, ע"י ונאבד שנכלה ההיתר מן

אומד. צריך וזה שנבלע, ההיתר

רש"י והנה דשיטת שהבין ברשב"א מפורש
היינו  קדירה דבלעה דמאי כרמב"ן ג"כ
בתר  ואזלינן האור מחמת ההיתר שנפחת מה
ומיהו  וז"ל, דרש"י אליבא ממש"כ נפילה, שעת
ראינו  שאם ובא מודה ז"ל הוא שאף נראה
אחד  כשיעור נתמעט ולא נפילתו בשעת האיסור
ההיתר  ומשערין מצטרפים זה כגון ההיתר עם
והולכין  שנבלע, האיסור וגם בקדירה שנבלע
עכ"ל. ההיתר, לתוך האיסור נפילת שעת אחר

על וכן והר"ן הרשב"א שהקשו ממה מוכרח
ששים  אין דעכשיו דכיון רש"י שיטת

האיסור,לח. שנטל לאחר הקדירה שבלעה מה אלא מצרפין דאין מדוייק הרמב"ם מדברי הנה
צ"ב  זה ודבר לבטלו. מצטרף אינו האיסור נפילת קודם התבשיל מן הקדירה  שבלעה מה אבל

בעין  עומד כאילו הקדירה בדופני שנבלע מה רואין שאנו הרמב"ם בדעת הראשונים מש"כ לפי
שנבלע  ההיתר סוכ"ס אח"כ, נבלע אם לי מה האיסור נפילת קודם נבלע אם לי דמה בחוץ,
דבריהם  ולולי בששים. האיסור את לבטל שבקדירה ההיתר שאר עם ומצטרף כבעין, חשיב

אלא  בעין, שהוא האיסור את לבטל יכולות הקדירה שבתוך הבליעות אין דבאמת לומר, יכלנו
ההיתר  מן ונחסרו האיסור, מן קצת וגם ההיתר מן קצת בלעה הקדירה האיסור, נפילת  שלאחר

לביטול  מצטרף וזה הקדירה, שבתוך וההיתר האיסור לכמות המקביל בשיעור והאיסור
חשיב  בלוע דאיסור להרמב"ם דס"ל הראשונים הבנת לפי אבל הרדב"ז. מש"כ ועיין האיסור,

לכן. קודם שנבלע ממה האיסור נפילת לאחר שנבלע מה מ"ש צ"ע בחוץ, בעין כעומד
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את  לאסור האיסור חוזר אינו למה בהיתר
בס"ד]. בסמוך [ויתבאר ההיתר

דמאי וצ"ב לרש"י דס"ל ראשונים להנך מנ"ל
ע"י  שנפחת מה היינו קדירה דבלעה
טעם  ומאיזה נפילה, שעת בתר ואזלינן האור
ברש"י  דהרי ז"ל, בדבריו כן לפרש להם נראה
שנפחת  למה לכאורה רמז שום כאן אין שלפנינו
דבלעה  דמאי לפרש חש דלא וכיון האור, ע"י
בשעת  הרוטב ונצטמק שנחסר מה היינו קדירה
שהכוונה  כפשוטו דמפרש קצת משמע הבישול,
[דהרי  ממש. הקדירה בתוך ההיתר לבליעת
מה  טפי משמע קדירה דבלעה דמאי לישנא
שכלה  מה ולא הקדירה, דופני בתוך שנבלע
וכן  נשרף, אלא כלל נבלע אינו דזה האור ע"י

הוריות הגמ' בלשון יורה (יא:)עיין כמה
שורף.] אור כמה בולעת,

וז"ל,ואפשר  רש"י ממש"כ כן שלמדו
מן  קדירה בלעה כמה אומדים
הרבה  היתר היה שם שכשנפל לפי ההיתר
זה  דהנה ע"כ. הקדירה, בבליעת ונתמעט
הוא  ונתמעט הרבה היה שההיתר רש"י שכתב
איך  לבאר כוונתו דאם יתר, שפת לכאורה

הקד  בדופני ההיתר פשוט נבלע זה הלא ירה,
ונתמעט  בקדירה יותר היתר היה דמתחילה

כן. לכתוב הוצרך ולמה בתוכה, ונבלע

רש"י ומכאן שדברי והר"ן, הרשב"א דייקו
ההיתר  נבלע איך ביאור אינם כאן
מצטרפין  למה טעם נתינת הם אלא בקדירה,
ולזה  האיסור, את לבטל הקדירה בליעת
הרבה  היתר היה שם כשנפל לפי קאמר,
דאף  לומר, ורוצה הקדירה. בבליעת ונתמעט

ששים  בו ואין ההיתר נתמעט שנתבשל שלאחר
הרבה  היתר שהיה כיון האיסור, כנגד
בקדירה  נבלע היתר כמה אומדין מתחילה,
שפיר  נפילה בשעת ששים בו שהיה נמצא ואם
נפילת  שעת בתר דאזלינן א"כ ומבואר דמי.
מה  היינו קדירה דבלעה מאי וע"כ האיסור,

הרמב"ן. וכדעת האור, ע"י שנחסר

דאזלינן עייןד] מש"כ על שהקשה ברמב"ן
וקשה  וז"ל, לקולא נפילה שעת בתר
ששים  בו ויש לקדירה איסור נפל מעתה אלא לי
באיסור, ששים בו נשתייר ולא ההיתר מן ונטל
וניעור, חוזר אינו תחילה שנטל דמכיון נמי הכי
עכ"ל. מששים, בפחות בטל איסור מצינו א"כ

דאילו והר"ן אחר, בנוסח הקשו והרשב"א
היה  אחרת בקדירה זה איסור נפל
זו  קדירה שנא ומאי בשיעורו, אוסר

אחרת. מקדירה

המשנה ועוד מן אחד פה כולם הקשו
למאה  שנפלה תרומה סאה תרומות,
כך  בחולין שפיחתה כשם ופיחתו טחנו חולין
למימר  דאיכא טעמא בתרומה, פיחתה

אוסר. הכי לאו הא בתרומה דפיחתה

הדין וקושיתם מעיקר דהנה ביאור, צריכה
של  ששים לשער צריכין היינו
דאין  דכיון אלא האיסור, פליטת כנגד היתר
החמירו  מיניה, נפקא פליטה כמה יודעים אנו
אבל  עצמו. האיסור גוף כנגד לשער חכמים
יותר  לפלוט יכול האיסור שאין ודאי זה
מן  פליטה נפק כי וא"כ גופו, מכמות
ונתפשטה  הקדירה, לתוך שנפל לאחר האיסור
ההיתר  מן כשנתמעט בשוה, הקדירה בכל
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נאבד  האיסור מן קצת גם האור, ע"י אח"כ
וההיתר  האיסור ליחס המקביל בשיעור עמו,
יותר  נפלט שמא חיישינן לא ותו הקדירה, בכל

אח"כ. האיסור מן

עיק וכיון כל לרמב"ן הוקשה מאי ר,שכן,
ונצטמק  שנתחסר לאחר עתה גם הרי
כי  האיסור, כנגד היתר של ששים יש הרוטב
באמת  והוא ההיתר. עם נפחת האיסור גם
דאם  תרומות, ממשנה שהביאו למה דומה
שפיחתה  כשם ופיחתו, וחולין תרומה טחנו
כשנתמעט  וה"נ תרומה, פיחתה כך בחולין
כך  בהיתר שפיחת כשם האור, ע"י הרוטב
הרשב"א  בזה מש"כ [ועיין באיסור. פיחת

הבית טז.)במשמרת עמ' ש"א .](ב"ד

דאין ונראה ודעימיה, לרמב"ן דס"ל דצ"ל
בשעת  הכל נפלט כאילו רואין אנו
זמן  כל אלא הקדירה, לתוך האיסור נפילת
לפלוט  ממשיך הוא בקדירה מעורב שהאיסור
אנו  שאין דכיון אלא ההיתר, לתוך ורוטב ציר
יש  תמיד ממנו, יצאת פליטה כמה יודעים
כשיעור  פליטה הקדירה בתוך שנתערבה לחוש

האיסור. של גופו כל

הבישול,ולכן, ע"י ההיתר נתמעט אם גם
האיסור, מפליטת קצת עמו ונפחת
התערובת  לתוך לפלוט ממשיך שהאיסור כיון
שכל  חכ' גזרו וכך ההיתר, שנתמעט לאחר  גם
גופו, כל שנפלט לחוש צריך פולט שהוא זמן

האיסור. גוף כנגד ששים צריך ואכתי

והרשב"א וי"ל הר"ן שהוכיח מה גופה דזה
האיסור  דאם ודאי דזה אחרת, מקדירה
בששים, שיעורו אחרת קדירה לתוך ונופל חוזר

אומרים  היינו ואם בזה. חילוק שום מצאנו דלא
צירו  כל נפלט אחת קדירה תוך שנפל שאיסור
לתוך  ונופל חוזר כי נפילה, בשעת ורוטבו
כלל, כנגדו ששים צריך יהיה לא אחרת קדירה
אלא  הראשונה. בקדירה פליטתו כל כלתה כי
רק  שעה, בכל לפלוט ממשיך האיסור ודאי
תמיד  והחמירו נפלט, כמה יודעים אנו שאין
לקדירה  האיסור כשנפל ולכן בששים. לשערו
האיסור, גוף כל כנגד ששים צריך ג"כ אחרת

אחרת. מקדירה זו קדירה ומ"ש

תרומה ומה דסאה ממתני' ראיה שהביאו
דרצו  נראה חולין, למאה שנפלה
ששים  דין שכל דכיון שיאמר, ממי להישמר
שהקילו  לומר יש שפיר וכנ"ל, חומרא הוא
ולזה  נפילה. כשעת האיסור את לשער חכמים
הוא  בתרומה במאה ביטול דין דגם השיבו,
דלא  במתני' מדוייק ואפ"ה מדבריהם, חומרא
דפיחתה  משום דרק נפילה, שעת בתר אזלינן
הכי  לאו הא מותר, החולין וגם התרומה גם
שהם  איסורין דבשאר הוסיף והרמב"ן אסור.
שהיה  מה יועיל דמה הוא, כ"ש טעם בנותן
אם  הלא הנפילה, בשעת האיסור כנגד ששים
האיסור  שמא לחוש יש אכתי עכשיו ששים ליכא

בתערובת. נו"ט

קולא והרמב"ן למימר ואיכא וז"ל, תירץ
קדירה  דבלעה במאי היא
הא  האיסור, שם משנפל בישול דרך ונתמעטה
אסור, בידים ומיעטו הרוטב מן נטל אלו

הרשב"א בשו"ת ועיין תקט"ו)עכ"ל. סי' (ח"א

מדרבנן  אלו דשיעורין משום בזה שסמכו שכתב
בתרי  מחד למעלה שהוא דכל להקל, בו והולכין
דאורייתא  לאו דטכע"ק רש"י לדעת בטל
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לקמן הרמב"ן שאילו (צח:)[וכ"ד ואע"פ .[
מקילין  אנו אין אחרת לקדירה זו חתיכה נטל
אפ"ה  עכשיו, שהוא מה בכל נשער אלא כך בה
הרשב"א  אבל בה. מקילין שנתבשלה זו בקדירה
דמאי  עיקר, לזה רואה שאינו דחה בחידושים

בידים. מפחתו בישול דרך נתמעט שנא

הרמב"ם והרשב"א שלדעת כתבו והר"ן
מה  היינו קדירה דבלעה דמאי
מידי, קשה לא הקדירה דופני בתוך שנבלע
אלא  נפילה, שעת בתר אזלינן לא דלפי"ז
הקדירה  שבדופני ההיתר בליעות גם מצרפין
את  לבטל עכשיו בקדירה שנמצא למה

בששים. האיסור

י"ל ולענין רש"י, שיטת על הקושיא גוף
דמאי  כרמב"ם ס"ל נמי ז"ל דאיהו
בדופני  שנבלע מה היינו קדירה דבלעה
ומה  האור, ע"י שנחסר מה ולא הקדירה,
אבל  מוכרח, אינו רש"י מדברי לעיל שדייקנו

כן. ס"ל דלא משמע בראשונים 

כתב הנהה] עצמה בקדירה מ"ד בפירוש
עכשיו  בה שיש מה כלומר הרמב"ן,
הרשב"א  והביאו החתיכות, ומן הרוטב מן

ובתוה"ב ה:)בחידושים .(עמ'

בתר ולפי"ז אזלינן אי לישנא תרי הני פליגי
בקדירה  שיש מה  או נפילה שעת
קדירה  דבלעה דבמאי דלישנא עכשיו,
ההיתר  מן נחסר כמה דאומדין סבר משערינן

לשער כדי האור מתחילה,ע"י שם היה כמה
האיסור, כנגד ששים שם שהיה נמצא ואם
ששים. כאן ואין נתמעט שעכשיו אף מותר,
דלא  סבר משערינן עצמה דבקדירה ולישנא

הכל  משערין אלא נפילה, שעת בתר אזלינן
מן  ששים שיהיה וצריך לפנינו, בא שהוא כמו

האיסור. נגד וחתיכות וקיפה הרוטב

מפרש והרשב"א דרש"י דנראה כתב
חרסי  היינו עצמה בקדירה
וז"ל, רש"י ממש"כ כן שלמד ופשוט הקדירה,
לפי  ההיתר, מן קדירה בלעה כמה אומדים
ונתמעט  הרבה היתר היה שם שכשנפל
לא  עצמה בקדירה אבל הקדירה, בבליעת
בקדירה  דלשער ומשמע עכ"ל. משערינן,
קדירה. דבלעה במאי מלשער קולא הוא עצמה
דכיון  שכתב ז"ל דבריו בהמשך מבואר וכן
אזלינן  היא דאורייתא ואיסורא לישני דאיפליגו
מ"ד  אלמא בקדירה, משערינן ולא לחומרא
שהוא  כרמב"ן ודלא קולא, הוא עצמה בקדירה
מצטרפין  לישנא דלהך משום וע"כ חומרא,

האיסור. את לבטל הקדירה חרסי

דמ"ד וביאור י"ל, לפירש"י פלוגתתם
שהאיסור  דכל סבר עצמה בקדירה
וכיון  טעמו, נחלש יותר ומפוזר נתפשט
ליה  אהני הקדירה, בדופני נבלע שהאיסור
במאי  מ"ד אבל בששים. ולבטלו טעמו להחליש
היתר  דרק סברא, הך ליה לית קדירה דבלעה
האיסור  טעם את להחליש יכול טעם לו שיש

הקדירה. דופני ולא עמו, הוא כשנתערב

וכו')והתוס' דאמרי איכא וז"ל,(ד"ה כתבו
הקדירה  עובי שיעור אם תימה
עשרה  כשיעור מים בה ונתן זיתים כחמשים
האיך  חלב, כזית המים באותן ובשל זיתים
פשיטא  הא במים, חלב כזית אותו יתבטל
דהכא  לפרש ונראה חלב. טעם במים שיש
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דנבלע  בעיניה לאיסורא דליתיה כגון מיירי
כבר  היתה והיא חלב, כזית בקדירה בה
היתר  ובשל חזר ואח"כ מהיתר, בלועה
האיסור  לבטל עצמה בקדירה דמשערינן

עכ"ל. בה, לט שנבלע

לפרש והרי אפשר האיך תמהו התוס'
הקדירה  שחרסי היינו עצמה דקדירה
דבמציאות  כיון האיסור, את לבטל מצטרפין
מחלישים  אינם הקדירה שדופני רואין אנו
כתבו  ולכן בעין. שהוא האיסור טעם את
שנבלע  אלא בעיניה לאיסורא דליכא דמיירי
בלועה  כבר והקדירה חלב, כזית בקדירה
הקדירה, בתוך היתר ומבשל וכשחוזר מהיתר,
הרוטב  עם עצמה הקדירה את מצרפין
טעם  הכזית את לבטל והחתיכות והקיפה

בתוכה. הבלוע

לפרש וצריך התוס' הוצרכו למה ביאור
בלועה  שהיתה בקדירה דמיירי
היתה  הוכחתם כל דהרי מהיתר, מכבר
כזית  טעם מחלישים אינם הקדירה שחרסי

כשהאיסור  וא"כ בתוכה, שנתבשל בעין חלב
מהני  לא למה ההיתר, דופני בתוך בלוע כולו
מכבר  נבלע לא אם אף לבטלו הקדירה חרסי

היתר. טעם

דעיין וזה התוס', דברי בביאור בפלוגתא תלוי
דלמ"ד  נראה וז"ל, שכתב במהר"ם
והיא  צ"ל היה לא משערינן עצמה בקדירה
אלא  נקטינן ולא מהיתר, בלועה כבר היתה
משערינן, קדירה דבלעה במאי מ"ד בשביל
שהקדירה  התוס' שכתבו דמה ומבואר עכ"ל.
למ"ד  נצרך לא בהיתר כבר בלועה היתה
בתוכה  בלוע שהאיסור דכיון עצמה, בקדירה
אלא  האיסור, את לבטל הקדירה חרסי מהני
דאיהו  קדירה, דבלעה במאי מ"ד בשביל נקטו
אלא  הקדירה, חרסי מצטרפין דלא ס"ל
אם  [ופליגי מכבר. בה שנבלעו ישנות הבליעות
הקדירה  חרסי בתוך האיסור התפשטות
או  האיסור, טעם את להחליש יכולה לחודה
יכולה  טעם להן שיש בבליעות התפשטות דוקא

רש"י.] בדעת לעיל וכמש"כ להחלישו,

דאי לט. לקמן דס"ל מידי קשה לא רש"י לשיטת ונ"ל וז"ל, ליישב שכתב חת"ס בחידושי ועיין
טעמא  וליכא קפילא טעמיה שכבר מיירי שפיר וא"כ ששים בעינן מ"מ טעמא וליכא טעמינהו

ולפי  עכ"ל. לישנא, להאי הקדירה חרסי מועיל ולזה ששים בעינן הכתוב גזירת משום ורק
ברבייה, האיסור דביטול מילתא הוא ששים דשיעור ס"ל קפרא דבר רש"י בדעת לעיל מש"כ

בר  בשיטת אזיל חנינא דר' י"ל טעם, בנתינת שיעור שהוא וס"ל עליה פליגי יוחנן ור' רבא אבל
של  תלמידו שהיה חמא, בר חנינא רבי הוא חנינא רבי סתם דהנה לזה, ראיה להביא ויש קפרא.
תלמידו. היה השני, מדור שהיה יוחנן , ור' האמוראים, של הראשון מדור והוא הנשיא, יהודה ר'

לקמן ברש"י מבואר משערינן)והנה ולכן (ד"ה בששים, הלכתא איפסיק לא אכתי יוחנן ר' דבימי
לא  דאכתי דר"ל לעיל מש"כ ועיין וקפלוט. כבצל שבתורה איסורין כל דמשערין יוחנן ר' אמר

שהיה  חנינא, ר' כיוון ששים שיעור לאיזה וא"כ טעם. נתינת ליכא ששים דבשיעור איפסיק
דבר  משמיה שאמרו ששים אותו היינו דקאמר ששים שיעור וע"כ יוחנן. לר' הקודם מדור

החת"ס. כמש"כ הקדירה, בחרסי משערין האיך וניחא ברוב, דביטול מילתא שהוא קפרא,
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למ"ד אבל  כן כתבו שתוס' פירש יוסף הראש
דרק  וכוונתם משערינן, עצמה בקדירה
מצטרפין  מכבר מרובה היתר בה נבלע אם
חדשה  קדירה חרסי אבל האיסור, את לבטל
קדירה  דבלעה במאי ומ"ד בזה, מועילים אינם
בתוכה  שנבלעו החדשות הבליעות דרק ס"ל
הבלוע  האיסור את לבטל מועלים עכשיו

הישנות. הבליעות לא אבל בתוכה,

שכתב ובאמת הרא"ש בתוס' מפורש הכי
דליתיה  מיירי דהכא וי"ל בזה"ל,
היתר  בלועה הקדירה שהיתה בעיניה לאיסורא
ואח"כ  בקדירה, ונבלע חלב כזית שם ונפל
שהרי  הקדירה בכל דמשערינן היתר, בה בישל
עכ"ל. בקדירה, בלועים והאיסור ההיתר
משערינן, עצמה בקדירה למ"ד דגם ומבואר
בתוכה, בלוע היתר דגם משום הטעם

יוסף. הראש וכמש"פ

לפרש צ ולפי"ד התוס' הוצרכו למה "ב
בלועה  שהיתה בקדירה דמיירי
הקדירה  חרסי מהני לא ולמה מהיתר, מכבר

ישנות. בליעות בלאו האיסור את לבטל

דקדירה וי"ל לפרש הוא גדול חידוש דבאמת
והתפשטות  הקדירה, חרסי היינו עצמה
אע"ג  טעמו מחליש עצמו הכלי בתוך האיסור
ורש"י  כנגדו. טעם שנותן בדבר מעורב שאינו
לא  חנינא ר' דלפירושו משום כן, לפרש הוצרך
הקדירה, בתוך כבר שנבלע במה כלל מיירי
מסתבר  ואינו עכשיו, בולעת שהיא במה אלא
הישנות  הבליעות היינו עצמה דקדירה לומר
בקדירה  דמיירי נימא דמי הקדירה, שבתוך
מיירי  חנינא שר' פירשו התוס' אבל כלל. ישנה

שפיר  וא"כ מכבר, איסור בה שנבלע בקדירה
היתר  היינו עצמה דקדירה  לפרש מסתבר
שחרסי  לחדש צורך ואין מכבר, בתוכה שנבלע

האיסור. את לבטל מצטרפין הקדירה

עצמה אמנם קדירה דלמ"ד לפי"ז נמצא
ולמ"ד  הישנות, הבליעות מצטרפין
הבליעות  רק מצטרפין קדירה דבלעה מאי

ויל"ע. פליגי, במאי וצ"ב החדשות,

בתוה"בכתבו] ה:)הרשב"א עמ' ב"א (ש"ד

שפירשו  יש מפרשים ומקצת וז"ל,
לבד  ובחתיכות ובקיפה ברוטב עצמה, בקדירה
אבל  עצמה, הקדירה בתוך עכשיו לפנינו שבאו
הקדירה. דופני בתוך בלוע שהוא במה לא
כלומר  קדירה, דבלעה במאי דאמרי ואיכא
ופסקי  הקדירה. דופני בתוך בלוע שהוא דמה
דרבנן  דשיעורין משום לקולא בתרא כלישנא
דבלוע  במאי ואפי' בהו, אזלינן ולקולא נינהו
באומד  משערין הקדירה דופני בתוך ועומד
דנפל  דתרבא כזיתא ההוא התם דאמרינן יפה,
לשעוריה  אשי רב בר מר סבר דבישרא לדיקולא
אשי  לרב רבנן ליה אמרי דיקולא, דבלעה במאי
בלע, לא דאיסורא בלע היתירא דיקולא האי
הוה  בלע מאיסורא דאפי' לאו אי דאלמא
איסור  לבטולי דיקולא דבלע בהיתירא משערינן
דבלע  היתירא וכאילו לדיקולא, שנפל הידוע
ומסתברא  הקדירה. בתוך בעין הוי דיקולא
בטיל, בתרי חד דמדאורייתא במינו מין דדוקא
בכא"פ  דכזית דקיי"ל מינו בשאינו מין אבל
טעם  למ"ד ששים עד אפי' ואפשר דאורייתא,
אין  לפנינו, שיתבאר וכמו דאורייתא כעיקר
דהלכה  מסתברא והילכך להקל. בו הולכין
אלא  מינו בשאינו במין משערין שאין למעשה
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עכשיו  שהוא וההיתר האיסור לפנינו שבא כמו
עכ"ל. הקדירה, בתוך

בין והנה לחלק נקט דלהלכה ברשב"א מבואר
חד  דבטל דמב"מ למבשא"מ, מב"מ
אפי' ומשערינן לקולא אזלינן מדאורייתא בתרי
דהוי  מבשא"מ אבל קדירה, דבלעה במאי
בפחות  אפי' או בכא"פ בכזית מדאורייתא
אזלינן  דאורייתא, דטכע"ק לסוברים מששים
לפנינו, בא שהוא כמו אלא משערין ואין לחומרא

בשו"ע  הב"י פסק ז"ל ס"ד)וכוותיה צ"ט .(סי'

יש ומדברי דבמב"מ משמע והשו"ע הטור
קדירה  דבלעה במאי לשער להקל
בשעת  האיסור שיעור ידענו דלא היכא אפי'
והאיסור  ההיתר ומשערין הטור, דז"ל נפילה
יותר  בהיתר שהיה אע"פ לפנינו שבא כמו
בקדירה  ונבלע בבישולו ונתמעט מתחילה
לפנינו, שבא כמו אלא אותו משערין אין אפ"ה
בקדירה. ונבלע ונתמעט יותר היה באיסור שגם
לפנינו. שבאין כמו שניהן משערין הילכך
בלע  כמה שאומדין אומרים יש כתב, והרשב"א
ויראה  ההיתר. עם ומצטרף בקדירה ההיתר מן
וחכמים  ברוב בטל התורה שמן במינו מין לי
מינו  בשאינו מין אבל להקל, תולין ששים, הצריכו
כעיקרו  טעמו ואפי' תורה דבר בכא"פ כזית
דבא  במה אלא משערין ואין להקל בו תולין אין

עכ"ל. חילק, לא ז"ל הרא"ש וא"א לפנינו,

רש"י והנה שיטת הטור הביא מתחילה
בא  שהוא כמו האיסור את דמשערין
וכבר  למבשא"מ, מב"מ בין חילק ולא לפנינו

לעיל ב')כתבנו משמע (אות הטור שמדברי
בשעת  האיסור שיעור נודע בשלא דמיירי
אותו  משערין אין "אפ"ה ממש"כ, נפילתו

יותר  היה באיסור שגם לפנינו, שבא כמו אלא
ידענו  דלא משמע בקדירה", ונבלע ונתמעט
שהוא  כמו אלא נפילה, בשעת האיסור שיעור
דצריך  קאמר וע"ז לשערו, רוצים לפנינו בא
ונבלע  ונתמעט יותר היה האיסור שגם לחוש
רש"י  דלשיטת יודה הטור גם וא"כ בקדירה.
ולא  נפילה, בשעת האיסור את ראינו אם
גם  מצרפין ההיתר, עם אחד בשיעור נתמעט
בשלא  אלא כאן מיירי ולא בקדירה, שנבלע מה

שיעור זה נודע ועל נפילתו. בשעת האיסור
מב"מ  בין שחילק הרשב"א פסק הטור הביא

הדרישה וכתב ז')למבשא"מ, דמשמע (אות'
נודע  בשלא מיירי הרשב"א דגם שס"ל מזה
להקל  ס"ל ואפ"ה נפילתו, בשעת האיסור

בטיל. בתרי חד דמדאורייתא כיון מב"מ

וז"ל,וכן שכתב השו"ע מדברי נראה
ובחתיכות  ובקיפה ברוטב משערים
לפנינו  שבא כמו והאיסור ההיתר ומשערים
ונתמעט  מתחילה יותר בהיתר שהיה אע"פ
בשאינו  במין מילי והני בקדירה, ונבלע בבישולו
במה  גם משערין במינו מין הוא אם אבל מינו,
הקדירה, בדופני ועומד הקדירה שבלעה
כאילו  אותו ורואין יפה באומד זה ומשערים
האור  מחמת ואבד שכלה מה אבל בעין, הוא
והנה  עכ"ל. לגמרי, כלה שזה מצטרף אינו
ראינו  אם האיסור אודות כלל דיבר לא המחבר
לא  דאפי' משמע ומזה לא, או נפילתו בשעת
בדופני  שנבלע ההיתר את מצרפין ראינו,
אטו  אמרינן ולא האיסור, את לבטל הקדירה

בלע. לא היתירא בלע איסורא 

דבלעה וזהו במאי מ"ד בביאור רש"י כשיטת
והרשב"א  הר"ן שהבינו כפי קדירה,
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נפילה  בשעת האיסור את ראינו בשלא דמיירי
הטעם  לעיל וביארנו להקל, תולין ואפ"ה
היתר  של ששים משערין שאנו מה דכל משום
דבאמת  חומרא, רק הוא האיסור גוף כנגד
אלא  הרוטב פליטת כנגד לשער צריכין היינו
נפיק  כמה ידעינן דמי עלה למיקם דא"א
הקילו  דחכמים לישנא הך סבר ולכן מיניה,
האיסור  את ראינו לא שאם השיעור, באופן
לא  מצומק, לפנינו בא אלא נפילה בשעת
מצומק  שהוא דכמו ותלינן איסורא, מחזקינן
אבל  נפילה, בשעת מצומק היה ה"נ עכשיו
קדירה. דבלעה מאי עליו מוסיפין ההיתר לגבי

רש"י אלא והרשב"א, הר"ן הבנת דלפי
מהא  ההלכה מן לישנא הך דחה

לקמן איסורא (צח.)דאמרינן בלע היתרא אטו
יש  להלכה הרשב"א לדעת ואילו בלע, לא
לבין  לקולא, דאזלינן מב"מ בין לחלק
אלא  משערין ואין לחומרא דאזלינן מבשא"מ
הרשב"א  על ויקשה לפנינו. בא שהוא כמו
היתירא  אטו אשי רב תלמידי דאמרו מהא

בלע. לא איסורא בלע

ולכן ואפשר מבשא"מ הוו בבשר דחלב דס"ל
לקולא, למיזל אשי רב תלמידי רצו לא
שפיר  בתרי בחד מדאורייתא דבטיל מב"מ אבל

קדירה. דבלעה במאי לשער לקולא אזלינן

יותר אמנם  משמע בתוה"ב הרשב"א מדברי
האיסור  שיעור את כשידענו דרק
לשער  במב"מ לקולא אזלינן נפילתו בשעת
ידענו  דלא היכא אבל קדירה, דבלעה במאי
אלא  לשער אין במב"מ גם האיסור, שיעור
בלע  איסורא דאטו לפנינו, בא שהוא כמו
ראיה  מייתי הרשב"א דהנה בלע. לא היתירא

מעובדא  קדירה דבלעה במאי כמ"ד דקיי"ל
בתוך  ועומד דבלוע במאי ואפי' וז"ל, אשי דרב
דאמרינן  יפה, באומד משערין הקדירה דופני
לדיקולא  דנפל דתרבא כזיתא ההוא התם
במאי  לשעוריה אשי רב בר מר סבר דבישרא
האי  אשי לרב רבנן ליה אמרי דיקולא, דבלעה
דאלמא  בלע, לא דאיסורא בלע היתירא דיקולא
משערינן  הוה בלע מאיסורא דאפי' לאו אי
הידוע  איסור לבטולי דיקולא  דבלע בהיתירא
דיקולא  דבלע היתירא וכאילו לדיקולא, שנפל

עכ"ל. הקדירה, בתוך בעין הוי

ראיה והנה דהו"ל לתמוה יש לכאורה
לשעוריה  סבר אשי דרב דנהי לסתור,
לו  השיבו תלמידיו אבל קדירה, דבלעה במאי
והאיך  בלע, לא איסורא בלע היתירא דאטו
קיי"ל  דלהלכה ראיה מהכא הרשב"א מייתי

משערינן. קדירה דבלעה במאי כמ"ד

דאין ונראה להרשב"א דס"ל מזה מוכרח
שיעור  את כשראינו רק להקל
אטו  לטעון אין דאז נפילתו בשעת האיסור
ידענו  דכבר בלע, לא דאיסורא בלע היתירא
כנגדו. לשער שצריכין האיסור שיעור
לישנא  כהך דקיי"ל ראיה הביא והרשב"א
דסבר  מהא משערינן, קדירה דבלעה דבמאי
האיסור  שיעור ידענו דלא היכא דגם אשי רב
פשיטא  אלמא קדירה, דבלעה מאי להצטרף יש
בקדירה  כמ"ד ולא לישנא כהך דקיי"ל ליה
כמאי  קיי"ל לא דלהלכה הוא ואמת עצמה.
קדירה, דבלעה במאי לשעוריה אשי רב דסבר
היינו  אבל בלע, לא איסורא בלע היתירא דאטו
אבל  נפילתו, בשעת האיסור את ראינו כשלא
לשער  לקולא אזלינן שפיר דראינוהו, היכא

קדירה. דבלעה במאי
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דמבשא"מ ועל לחלק, הרשב"א כתב זה
במאי  משערינן ולא לחומרא אזלינן

ע  כל קדירה את דבלעה שראינו בין יקר,
דבמאי  ראינו, שלא בין נפילה בשעת האיסור
את  לבטל כבעין חשיב לא קדירה דבלעה
לקולא  אזלינן ומב"מ לישנא, להך האיסור
את  דראינו היכא קדירה דבלעה מאי לשער
לשער  א"א בלא"ה אבל נפילה, בשעת האיסור

בלע. לא היתירא בלע איסורא  דאטו הכי

סבר ולפי"ז ולכן מב"מ הוו ובשר דחלב צ"ל
הוו  דאי לקולא, למיזל אשי רב
להקל  יש מבשא"מ דגם מוכרח מבשא"מ

תלמידי  שדחו מה דכל האיסור, את כשראינו
ויש  האיסור את ראינו דלא משום הוא אשי רב
אבל  בלע, לא איסורא בלע היתירא אטו לטעון
מבשא"מ. אפי' לקולא אזלינן שפיר בלא"ה

הגר"א בביאור היטב העיר (סק"ד)ועיין שכבר
בהגהות  ועי"ע הרשב"א, בשיטת כן

סק"ד)הגרעק"א סק"ד)ובפרמ"ג(שו"ע מ .(מ"ז

b

משערינן גמ', שבתורה איסורין כל
וקפלוט. בצל הן ר'כאילו א"ל

דאפי' ותבלין, בפלפלין ולשערינהו לאביי, אבא

חילק,מ. לא ז"ל הרא"ש וא"א הטור כתב יפה זה ולפי וז"ל, כתב שם הגרעק"א בהגהות

ומסולק  ששים, והיה בתחלה האיסור דראינו היכא מותר מינו בשאינו מין גם דלהרא"ש
עכ"ל. כנלע"ד, הב"י קושית

חילק, לא שהרא"ש מסיק הרשב"א דברי הטור שהביא לאחר דהנה נראה, ז"ל דבריו וביאור
הרא"ש שפסק דמאחר לומר שדעתו הב"י עלה כ"ו)וכתב דבלעה (סי' במאי משערינן שלא

והקשה  ביניהם. לחלק שאין דס"ל משמע מינו, בשאינו למין במינו מין בין חילק ולא קדירה

דאיפל  כיון כתבו להדיא שהרי הרשב"א, שחילק בחילוק יודו והרא"ש דרש"י דנראה יגו עליו
אזלינן  דרבנן איסורא דהוי דהיכא משמע לחומרא, אזלינן היא דאורייתא ואיסורא לישני

בתרא. כלישנא מיהא למינקט לקולא
האיסור  את כשראינו אלא מב"מ הרשב"א הקיל דלא דלפימש"כ הגרעק"א תירץ זה ועל

מותר  מבשא"מ גם דלרא"ש חילק", לא ז"ל הרא"ש "וא"א הטור כתב יפה נפילתו, בשעת
בא  שהוא כמו משערין דתמיד הרא"ש דזש"כ ששים, והיה בתחלה האיסור דראינו היכא

היינו  למבשא"מ, מב"מ בין דחילק תימא אפי' בלע, לא איסורא בלע היתירא דאטו לפנינו
במאי  לשער לקולא אזלינן במבשא"מ אפי' כשראינוהו אבל האיסור, את ראינו כשלא רק

כתב  ואפ"ה האיסור את בשראינו מיירי ז"ל שהוא כהרשב"א, דלא וזהו קדירה , דבלעה
לחומרא. אזלינן דמבשא"מ

את  ראינו בשלא מיירי דהרשב"א דס"ל הטור מדברי הנ"ל הפרישה שדייק מה לפי אמנם

בין  חילק דלא היינו חילק לא דהרא"ש מש"כ דע"כ הטור, בדברי כן לפרש א"א האיסור,
ודו"ק. לדוכתא הב"י קושית הדרא וא"כ האיסור, את ראינו דלא היכא למב"מ מבשא"מ

כתבו  להדיא שהרי הרשב"א שחילק בחילוק יודה רש"י דגם שנראה שכתב הב"י דברי [ובגוף
בחידושי  דעיין לענ"ד, צ"ע לחומרא, אזלינן היא דאורייתא ואיסורא לישני דאיפליגו כיון

ששים  דבעינן והא מבשא"מ אפי' בטיל בתרי חד מדאורייתא רש"י דלשיטת שתמה הרשב"א
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נותן  דאין חכמים שיערו א"ל בטלין. לא באלף
וקפלוט. מבצל יותר טעם

כאילו)בריטב"אעיין קס"ד (ד"ה שפירש,
אקשינן  ולהכי לה, קאמר חומרא דדרך
טפי, דחמיר ופלפלין בתבלין ולישערינהו ליה
שיהא  איסור לך דאין לרבנן ליה דקים ופריק

וקפלוט. מבצל יותר נ"ט

איסורין)התוס'והנה כל מדלא (ד"ה כתבו,
גבי  במתני' כדקתני בלפת כבשר נקט
לא  דגיד שוה, שיעורן דאין משמע הנשה, גיד
כבשר  דמשערינן הוא האי כולי טעמא יהיב
טפי  טעמא דיהבי איסורים שאר אבל בלפת,
נחמן  רב ומדאמר וקפלוט. כבצל משערינן
הוה  בלפת דבשר משמע בששים, גיד לקמן
אדרבא  יוחנן ר' פליג ולפי"ז בששים. שיעורה
בששים, שבתורה איסורין כל דאמר דלעיל
בפ"ב  פסקינן וכן בתרא, דהוא קיי"ל וכרבא

בשיכרא. עכברא גבי ע"ז דמסכת

לעילוכבר שיעור (צז:)הארכנו רש"י שלדעת
ובצל  מששים, פחות הוא בלפת בשר
ור' רבא פליגי ולא לששים, קרוב הוא וקפלוט
נתברר  לא אכתי יוחנן ר' בימי אלא יוחנן,
כל  לשער פסקו ולכן ששים, שיעור לחכמים
וזה  וקפלוט, בצל הם כאילו שבתורה איסורים

כאן רש"י משערינן)מש"כ לא (ד"ה ואכתי ,

לטעמיה, אזיל ורש"י בששים. הלכתא אפסיק
דבר  משמיה נאמר כבר ששים דשיעור דאף

לקמן בגמ' כדמבואר היה (צח.)קפרא, והוא ,
טעם, בנתינת שיעור אינו זה טובא, הכי מקמי
כמו  ברוב, האיסור דביטול מילתא אלא
ששים  שיעור אבל לעיל, לבאר שהארכנו
וזה  טעם, דנתינת מילתא הוא רבא דקאמר

יוחנן. ר' בימי נתברר לא  אכתי השיעור

שבתורה)התוס'אבל איסורין כל ד"ה ס"ל (צח.
דבר  משמיה הנאמר ששים דשיעור
א"כ  ומוכרח טעם, דנתינת מילתא הוא קפרא
ואפ"ה  השיעור, נודע יוחנן ר' בימי דגם
הן  כאילו משערינן שבתורה איסורין כל קאמר
רבא. על דפליג משום וע"כ וקפלוט, בצל
לא  התוס' אבל קפרא, בר על דפליג [וה"ה
אדרבא, יוחנן ר' דפליג רק זה, את להזכיר חש
דרבא  כוותיה דקיי"ל לדינא נפק"מ איכא כי

בתרא.] שהוא

בלפת ומה בשר דשיעור ראיה התוס' שהביאו
גיד  בסמוך ר"נ מדקאמר ששים הוא
בגידין  דאין ס"ל דר"נ לדחות, יש בששים,
אזיל  ורש"י גיד, של בשמנו ומיירי טעם בנותן

לקמן שכתב והלכתא)לטעמיה ד"ה דאפי'(צט:
של  שמנו טעם, בנותן בגידין אין דקיי "ל למאי
אסור. שמנו נטל לא ואם טעם בנותן בו יש גיד

שיעורו  בספק גם מדאורייתא דעיקרו דכיון די"ל ותירץ דאורייתא, לאו דטכע"ק הוא מדרבנן

הרשב"א, של לחילוקו יודה רש"י שגם לדייק דאין נראה ולפי"ז עי"ש. להחמיר, בו הולכין
להחמיר. רש"י שדעת י"ל במב"מ גם ולכן מדאורייתא, הוא האיסור עיקר במב"מ גם דהרי

שהרא"ש ל"א)ואף נראה (סי' אלו, רש"י דברי שהעתיק כיון מ"מ מדאורייתא, דטכע"ק ס"ל
לענ"ד  מתיישבת ובזה התורה. מן שעיקרו כיון במב"מ אפי' להחמיר כמותו לפסוק שכוונתו

הגרעק"א.] דברי בלאו הב"י קושית
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הריב"ם ובדעת בשיטת דאזלי י"ל התוס'
חלב)לעיל שאני ד"ה דכיון (צז. ,

מדרבנן  אלא מיתסר לא גיד של דשמנו
א  הגיד כשאין הגיד, אטו ביה גם דגזרו וסר

בגידין  אין דקיי"ל למאי ולכן החמירו, לא בו
אוסר  אינו גיד של שמנו גם טעם בנותן
בגידין  דיש ס"ל ר"נ כרחך ועל טעם, בנותן

טעם. מא בנותן

³

דכחל  סוגיא

כחל  בדין ור"ת רש"י מחלוקת

גיד בגמ',א] ואין  בששים  גיד נחמן, רב אמר
מן  וכחל בששים כחל המנין. מן
אמר  המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה המנין.
עצמו  וכחל משרשיא, דרב בריה יצחק ר'
רב  אמר אוסר. אחרת, לקדירה נפל ואי אסור,
כי  לן, איבעיא כהנא רב בי הוינן כי אשי,
דנפק  במאי או משערינן בדידיה משערינן
משערינן, דבדידיה פשיטא משערינן, מיניה
אלא  ידעינן. מנא מיניה, דנפק במה דאי
כיון  יאסר. לא אחרת לקדירה נפל מעתה
וכחל  משרשיא, דרב בריה יצחק רב דאמר

דנבילה. כחתיכה רבנן שויוה אסור, עצמו

חלב והנה בדין והתוס' רש"י פלוגתת נקדים
לקמן במתני' דעיין ,(קט.)שבכחל,

אינו  קרעו לא חלבו, את מוציא קורעו הכחל
בגמ' לישני תרי ופליגי עליו. אליבא (קט:)עובר

עובר  אינו או ומותר, עליו עובר אינו אם דרב
דהאי  כוותיה דתניא ומסקינן ואסור, עליו

ופירש"י ומותר. עליו עובר דאינו (ד"ה לישנא

רב) בשלו אמר אם באכילה לכתחילה דמותר ,

אפי' דהא מדרבנן, מיהא אסור אמרינן ולא
לקמן אמרינן ויצא ממנו חלב (קיא.)נסחט

ולא  דמובלע כיון והאי הוא, מדרבנן שחוטה
ליכא. דרבנן איסור אפי' פירש

רב ועוד אמר קורעו, כיצד שם, אמרינן
בכותל. וטחו וערב שתי קורעו יהודה
איכול. ואנא לי קרע לשמעיה, אלעזר ר' א"ל
בעינן  דלא קמ"ל הא היא, מתני' קמ"ל מאי

ופירש"י בכותל. וטחו וערב הא שתי (ד"ה

או קמ"ל) שתי או קא"ל בעלמא קריעה וז"ל,
ומשיצא  למטה יוצא הנוטף שהחלב לפי ערב
אלא  וערב שתי בעי ולא חזר, לא חלב הוא והרי
מתחלה  כולו להוציא צריך ודאי דהתם לקדירה
וחוזר  גמור חלב הוא הרי יוצא שכשהוא לפי
בצלי  מותר, שבשלו לעיל ודקתני עמו, ומתבשל
בדברי  דכתיב בשול קרי נמי דצלי קאמר

עכ"ל. הפסח, את ויבשלו הימים,

חלב ומבואר חכמים אסרו לא רש"י דלשיטת
ומובלע  כנוס שהוא זמן כל שבכחל
מדרבנן  לאסור יכול שפירש לאחר אבל בתוכו,
לישנא  האי ע"כ ולכן בחלב, בשר משום
ומותר  עליו עובר דאינו דרב משמיה דקאמר

לומר מא. דכשתמצא בפלוגתא, הכא נפשיה מעייל לא דר"נ שפירשו ורשב"א ברמב"ן ועיין
טעם  בנותן בגידין אין ואת"ל המנין, מן גיד ואין בששים עצמו הגיד טעם בנותן בגידין יש

עי"ש. המנין, מן הגיד שומן ואין בששים גיד של שמנו
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אבל  הכחל, בתוך ונבלע חוזר שאינו בצלי מיירי
ונבלע  וחוזר הרוטב לתוך שנפלט כיון בבישול
כנגד  ששים שאין זמן כל אסור הכחל בתוך

שם התוס' מש"כ ועיין עובר החלב, אינו (ד"ה

ומותר) רש"י.עליו בשיטת

ר"תאבל  לקדירה)דעת ההוא ד"ה שם (בתוס'

בכותל  וטחו וערב שתי קריעת דאי"צ
בלא  קדירה או בצלי ולא בשר, עם בקדירה אלא
כתבו  בשר עם בקדירה שהחמירו ובטעם בשר,
בבשר  נכנס החלב דטעם לפי וז"ל, התוס'
בחלב, בשר טעם בו ויש הבשר טעם ומשתנה
שתיקן  במהר"ם ועיין ע"כ. חכמים, גזרו ולכך
וכן  לחלב. נכנס הבשר דטעם איפכא, דצ"ל
הבשר  דכשאין לקמן, התוס' ממש"כ משמע
ונבלע  וחוזר החלב שנפלט אע"פ הכחל עם
שם  שאין כיון חכמים בו גזרו לא הכחל תוך
מפני  כחל של טעמו נשתנה ולא אחר בשר
בקדירה  אחר בשר דכשיש ומשמע זו, בליעה
שהחלב  משום הכחל את שאסרו הטעם

הבשר. ע"י נטעם שבתוכה

תלוי ומבואר אינו הכחל דין ר"ת דלשיטת
אלא  לא, או החלב פירש באם כלל
ולכן  לא, או בחלב בשר טעם בו יש באם
אחר, בשר בה שאין בקדירה הכחל כשנתבשל
בלא  בדיעבד אבל קצת, קריעה צריך לכתחילה
הכחל, לתוך וחוזר שפולט אע"פ מותר קריעה
הדשן  בתרומת [עיין הכחל טעם נשתנה לא כי

קפ"ב) כטעם (סי' הוא הכחל בשר שטעם
הכחל  בקדירה אחר בשר כשיש אבל החלב],
החלב. בתוך הנבלע הבשר טעם מחמת אסור
המנין  מן כחל בדין בסמוך שיתבאר מה [ועיין

ע  באופן וכחל ר"ת שיטת לבאר דיש אסור, צמו
קצת.] אחר

בששים הנהב] כחל נחמן רב דאמר בהא
לפיר"ת  כרחך על המנין, מן וכחל
הקדירה, בתוך בשר של חתיכות בשהיו מיירי
הכחל  דאם איסור, שום משכחת לא דאל"כ
של  אחרות חתיכות בלא בקדירה לבד נתבשל
מחמת  נאסר הכחל אין ר"ת לדעת בשר,
בתוכו. ונבלע וחוזר נפלט הוא אם גם החלב
של  אחרות חתיכות בשיש מיירי ודאי אלא
הכחל  דבשר לאשמעינן אתא נחמן ורב בשר,
שאר  יאסרו שלא כדי החלב את לבטל מצטרף
כדקאמר  אסור עצמו הכחל אבל החתיכות,
היכא  ואפי' משרשיא, דרב בריה יצחק ר'

ששים. דאיכא

ר"נ אבל לאוקים לכאורה צורך אין לפירש"י
כיון  בלא"ה דגם בשר, בה שיש בקדירה
בתוך  ונבלע וחוזר החלב ופירש בבישול דמיירי
נראה  היה לשיטתו וא"כ נאסר. הכחל הכחל,
בכחל  דמיירי ר"נ בדברי לפרש יש דשפיר
חתיכות  בלא רוטב עם הקדירה בתוך שנתבשל
עם  מצטרף הכחל ובשר בשר, של אחרות
יאסור  שלא כדי בששים החלב את לבטל הרוטב

הכחל. את

המנין)ברש"יאמנם מן גיד ואין מפורש (ד"ה
וז"ל, בשר בה שיש בקדירה דמיירי
עם  נתבשל אם הוא היתר ומין הואיל כחל אבל
דידיה, לבהדי בששים ליה משערינן הבשר

לזה. הוצרך למה וצ"ב עכ"ל.

הכחל [וקשה דין דלגבי לרש"י דס"ל לומר
ליכא  ואי המנין מן הכחל אין עצמו
שאר  לגבי ורק נאסר, הכחל בקדירה ששים
את  לבטל הכחל מצטרף בשר של החתיכות
מזה.] זה שנא דמאי יאסרו, שלא כדי החלב
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עלה ואפשר דקאמר מהא כן למד דרש"י
וכחל  משרשיא, דרב בריה יצחק ר'
אסור, אחרת לקדירה נפל ואי אסור עצמו
עצמו  הכחל שבשר משום לאו טעמיה וע"כ
לקמן  דאקשינן מהא כדמוכח החלב, ע"י נאסר
וכו' יאסר לא אחרת לקדירה נפל מעתה אלא
בקדירה  החלב כל דיצא דכיון לגמ' דהוקשה
כדפירש"י  השניה את יאסור למה ראשונה

דטעם  ומבואר שבו שם, החלב משום האיסור
ברש"י ועיין הבשר, מן טעם וכחל שקבל (ד"ה

אסור) המנין)ותוס'עצמו מן וכחל ומוכרח (ד"ה ,
חתיכות  עם בקדירה שנתבשל בכחל דמיירי

בשר. של מב אחרות

משום והא יצחק דר' דטעמא הגמ' דידע
ולאו  שבחוץ, הבשר מן טעם שקבל החלב
נראה  עצמו, החלב מן טעם קיבל שכחל משום
מיירי  יצחק דר' משמע דבריו דמסתימת משום
וגם  החלב, כנגד ששים דאיכא היכא אפי'
ור"ל  דר"נ, אמימרא קאי יצחק דר' משמע
מ"מ  הכחל, בצירוף ששים דאיכא היכא דאפי'
שבכחל  דחלב משום ובהכרח אסור, עצמו הכחל

שנפלט. קודם הבשר מן טעם מג קבל

דר"נ,והנה אמימרא קאי יצחק דר' כיון
בקדירה  מיירי נמי דר"נ א"כ מוכח

מנ"ל  דצ"ב אלא הכחל. מלבד בשר בה שהיה
בכה"ג. מיירי דר"נ יצחק לר'

בדברי ולכן מדוייק הדבר דבאמת נראה
וכחל  בששים כחל דין כייל דאיהו ר"נ,
מן  גיד ואין בששים גיד בהדי המנין מן
המנין, מן ביצה ואין בששים ביצה וכן המנין,
שאר  לגבי הוא וביצה גיד שדין היכי וכי
כנגדם, ששים יש עם נאסרת שאינה הקדירה
ולא  הקדירה, שאר לגבי מיירי כחל דין כמו"כ
הוא  אא"כ היתר יאסור שהכחל משכחת
ומכאן  שבו, החלב ע"י הנאסר בשר חתיכת
בה  שיש בקדירה מיירי ר"נ דגם רש"י למד

אחרות. בשר של חתיכות

אסור,ובהא עצמו וכחל יצחק ר' דאמר
שחלב  משום ותוס' רש"י ופירשו
לשיטת  הניחא הבשר, מן טעם מקבל שבכחל
תלוי  אינו מדרבנן שחוטה חלב דאיסור ר"ת
טעם  האיך שפיר אתי לא, או פירש אם
החלב  את אוסר לכחל שמחוץ הבשר
הכנוס  דחלב רש"י לשיטת אבל שבתוכו,
אלא  אסרוהו ולא מותר, הכחל בתוך ומובלע
הכחל  שבתוך החלב נאסר האיך כשפירש,
דאכתי  כיון לו שמחוצה הבשר טעם מחמת

ממנו. פירש לא

בתוס'מב. אסור)ועיין עצמו וכחל קרעיה (ד"ה דלא היכא להדיא, דגרסי ספרים דיש שכתבו
הכחל  בשר טעם משום ליתסר לחודיה נמי ליה בשיל כי וא"ת והקשו, בשר. בהדי ובשליה

הבשר כל בפ' דרב קמא לישנא משום וי"ל שבגומות, עובר (קט:)שבחלב אינו קרעו לא דאמר
מסתברא  ומ"מ גירסא, הך הזכיר לא ורש"י הבשר. עם כשנתבשל להעמיד צריך לכך ומותר, עליו

לקמן שבגמ' כיון דרב קמא דלישנא אליבא אתא לישנא.(קט:)דסוגיין דהך כוותיה תניא מייתינן
מוסיף מג. דוא"ו אסור, עצמו כחל ולא אסור עצמו "וכחל" יצחק, ר' דקאמר מהא נראה כן

ר"נ. דברי על וקאי ראשון, ענין על
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סק"ד)בחוו"דועיין ע"ג דכנגד שכ (סי' תב
לחוץ, כפירש החלב נחשב הבשר שאר
עליה  רבנן גזרו לא שבכחל בשר לענין דדוקא
משא"כ  פירש, ולא בתוכו דבלוע כיון לאסור

פירש. כאילו חשיב שבחוץ בשר שאר לענין

b

המנין  מן כחל בדין התוס' דברי

אסור  עצמו וכחל

לגבי הנהא] דינים כמה מבואר בסוגיין
מן  הוא הכחל שבשר חדא הכחל,
החלב  את לבטל הקדירה עם ומצטרף המנין
ועוד, הבשר. שאר יאסר שלא כדי בששים
לקדירה  נפל שאם ועוד, אסור. עצמו שהוא

אוסרה. אחרת

המנין)בתוס'ועיין מן וכחל כיון (ד"ה שהקשו,
בסמוך, כדאמרינן אסור עצמו דכחל
וליבעי  נבילה נעשית עצמה חתיכה נימא א"כ

מכחל. לבד ששים

שחלב והנה דכיון התוס' בכוונת לפרש אין
לחתיכת  נעשה בבשרו מובלע שבכחל
לבדו  החלב אין הנ"ל ר"ת לדעת שהרי נבילה,
טעמו  נשתנה שלא כיון הכחל את לאסור יכול
שחלב  דכיון הוא קושיתם ביאור ע"כ אלא כלל,
לבב"ח, ונעשה שבקדירה הבשר ע"י נטעם
גם  הכחל, בשר בתוך  בב"ח איסור נבלע ושוב
דבשאר  ואף נבילה, לחתיכת נעשה הכחל
בחידושי  ועיין בששים. נתבטל הקדירה

שו"ע על סק"ב)הגרעק"א ק"ו כעין (סי' שהוא
כיון  בהכחל להבלע ממהר שהחלב דבוק, סברת
לקמן  שיתבאר מה [ועיין לו. קרוב יותר שהוא

הרא"ה.] בדעת בס"ד

לעילולשיטת בתוס' ליה (ק.)ר"ת דאית
האיך  ניחא איסורין בשאר חענ"נ
שנבלע  מה ע"י נבילה לחתיכת הכחל נעשה
אפרים  רבינו לשיטת אבל בב"ח, איסור בתוכו
פליגי  איסורים, בשאר חענ"נ אמרינן דלא
על  הגרעק"א בחידושי [מובא והש"ך הב"י

בק"ד)שו"ע בט"ז צ' מכח (סי' נאסר בדין [
לר' חענ"נ אמרינן אי בב"ח משום האסור

הב"י שלדעת ק"ג)אפרים, לר'(סי' אף בכה"ג
י"ל  שפיר וא"כ חענ"נ, אמרינן אפרים
אפרים, ר' בשיטת אף קאי התוס' דקושית

הש"ך לדעת סקי"ח)אבל ק"ג אמרינן (סי' דלא
דקושית  צ"ל בכה"ג נבילה  חתיכת שנעשה
חענ"נ  ליה דאית ר"ת בשיטת רק קאי התוס'

איסורים. בשאר

יז.)בתוה"בוברשב"א עמ' ב"א לכאורה (ש"ד
וז"ל, ממש "כ הב "י כדעת מוכח
ותשעה  חמשים ראשונה בקדירה דליכא והיכא
נעשה  עצמו שהכחל מסתברא הכל, שנאסר
בחלב  ובשר בחלב, כבשר עשאוהו שהרי נבילה,
צריך  ולפיכך כנבילה, הכל נעשה הכל לדברי
ומבואר  עכ"ל. המנין, מן כחל ואין ששים
החלב, כנגד ששים דליכא דהיכא ברשב"א
וממש"כ  נבילה, לחתיכת נעשה עצמו הכחל
פשוט  כנבילה, נעשה הכל לדברי בחלב דבבשר
אמרינן  דלא הסוברים דגם לומר שכוונתו
דכו"ע  זה, לדין יודו איסורים בשאר חענ"נ

בחלב. בבשר חענ"נ ליה אית

לקמןוהנה הרשב"א ר"ת (קט:)דעת כשיטת
לבד, כשנתבשל נאסר הכחל דאין הנ"ל,
בתוך  בשר של אחרות חתיכות כשיש רק אלא
מחמת  אלא הכחל איסור אין וא"כ הקדירה,
בתוכו, הנבלע בב"ח לאיסור שנעשה החלב
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מחמת  דבנאסר הב"י כדעת א"כ ומוכרח
ודלא  לכו"ע, חענ"נ אמרינן בב"ח איסור

הש"ך. כדעת

דהכא אבל בס"ד, הש"ך דעת ליישב נראה
שמובלע  משום הכחל בשר נאסר לא
הדברים, בתחילת וכמש"כ בב"ח איסור בתוכו
דס"ל  דנהי לבב"ח, נעשה גופו הכחל אלא
אין  בקדירה לבדו הכחל דכשנתבשל לר"ת
הכחל, טעם נשתנה ולא הואיל אוסרתו החלב
דכי  י"ל בקדירה אחרות חתיכות כשיש אבל
הבשר  עם כשנתערב נאסר שחלב דגזרו היכי
עם  כשנתערב נאסר שחלב גזרו ה"נ שבקדירה,
לנידון  ענין ואינו גמור, בב"ח והו"ל הכחל,
בב"ח  משום האסור מכח בנאסר והש"ך הב"י
כוונת  וזוהי אפרים. לר' חענ"נ אמרינן אי
בקדירה  דליכא דהיכא במש"כ הרשב"א
נבילה, נעשה עצמו הכחל כזיתים נ"ט ראשונה

נבילה. נעשה הכל לדברי וחלב דבבשר

הר [ולכאורה בדברי יותר מדוייק שב"א,זה
הו"ל  הב"י, לשיטת כוונתו דאם
מחמת  הנאסר שדבר מודו דכו"ע לפרש
לשונו  ומפשטות נבילה, נעשה בחלב איסור
רק  ולא בב"ח, איסור הוי גופא דזה משמע

וז"פ.] בב"ח, בליעת מחמת שנאסר

הפלתיושוב כתב אלו שכדברים (סי'מצאתי

סק"ו) להרשב"א צ' ס"ל ואולי וז"ל,
שאר  עם זה חלב נתבשל שלא זמן דכל בודאי
לחלב, חז"ל שווינהו ולא עליו, חלב שם אין בשר
נאסר  אינו מחלב טעם מקבל שהבשר אף ולכן
בשאר  ג"כ נתבשל אם אבל עליו, חלב שם דאין
ממילא  בשר, שאר דאוסר עליו חלב שם בשר,
ולכן  גופא, שבכחל לבשר ביחס אף חלב נחשב

טעם  דמקבל משום עצמו הכחל נאסר שפיר
כי  ודו"ק גמור וחלב בשר והוי שבו החלב מן

עכ"ל. צ"ע,

וא"כ ואפשר התוס', בקושית כן לפרש דיש
לקמן  התוס' בדברי להגיה צורך אין

לקדירה) ההוא ד"ה ר"ת (קט: לדעת כחל דאיסור
וכמו  לחלב נכנס הבשר דטעם משום הוא
גירסת  לקיים יש הנ"ל דלפי המהר"ם, שתיקן
החלב  דטעם לפי בזה"ל, בהם שכתוב הספרים
טעם  בו ויש הבשר טעם ומשתנה בבשר נכנס
והכי  ע"כ. חכמים, גזרו ולכך בחלב בשר
של  אחרות חתיכות דאיכא דהיכא כיון פירושו,
איסור  חכמים גזרו הבשר טעם ומשתנה בשר
איסור  גזרו חלב עם הכחל בשר על גם בב"ח,

הפלתי. וכמש"כ בב"ח,

אסור הנהב] עצמו דכחל דהא תירצו התוס'
חלב  טעם שיהא משום היינו לאו
החלב  כל דבאמת בשר, מבשאר יותר בכחל
כנגדו, ששים יש ואם בשוה, בקדירה מתפשט
בכחל  שיש לפי הטעם אלא נאסר, לא הכחל אף
טעם  חלב באותו ויש לתוכו כנוס וחלב גומות
מאחר  הכחל מן להפרישו אפשר ואי בשר,

קריעה. ליה מהניא לא דתו  שנתבשל

המנין,ולפי"ז מן עצמו דכחל אמרינן שפיר
החלב  אלא נאסר ולא דהואיל
שאר  עם להצטרף יכול הכחל בשר שבתוכו,
בששים. החלב את לבטל שבקדירה החתיכות
החלב, כנגד ששים שיש משום רק הוא זה [וכל
אכן  הכחל החלב, נתבטל שלא כיון בלא"ה אבל
הרשב"א  שכתב וכמו נבילה, לחתיכת נעשה

הנ"ל.] בתוה"ב
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עצמו והקשו הכחל טעם ומה וא"ת התוס',
לתוכו  הכנוס החלב כל והלא אסור,
לכל  בשוה ונפלט ונתפשט לחוץ נפלט בגומות
ופריך  בכוליה, דמשערינן כדאמר החתיכות,
יאסר, לא אחרת לקדירה נפל מעתה אלא נמי
דלפי  ותירצו, כולו. שיוצא ליה דפשיטא משמע
לגמרי  החלב שיצא קודם הבישול שמתחילת
ואז  שבו, הבשר טעם מפני שבכחל החלב נאסר
לאחר  אף הילכך בקריעה, לצאת יכול היה לא
לישתרי, לא תו כולו יצא שכבר בישולו שנגמר
אפשר  למ"ד ואפי' אסור. לסוחטו דאפשר
קודם  יאכלנו שמא גזרינן הכא מותר, לסוחטו

כולו. שיצא

על ועיין שתמה הש"ס בגליון בהגרעק"א
כולו  שיצא לאחר דגם התוס' מש"כ
אסור  לסוחטו אפשר למ"ד מישתרי לא
לא  הכחל בשר הא להבין, זכיתי לא וז"ל,
החלב  ונאסר בשר טעם קבל החלב רק נאסר
מצד  הכחל לאכול ואסור בגומות והוא
שיצא  בישולו גמר ואחר החלב, ג"כ שאוכל
הבשר  דהא מותר יהיה ממילא לחוץ החלב
לסוחטו  לאפשר שייך ומה כלל, נאסר לא

עכ"ל. אסור,

דחענ"נ וביאור לגרעק"א דס"ל הקושיא,
והענין  הך, היינו לסוחטו ואפשר
איסור  בליעת קבלת מחמת שנאסרה שהחתיכה
שיכול  אע"ג עצמו האיסור לגוף נהפכת
על  הקשה ולכן ממנה, האיסור את לסחוט
רק  הנאסרת חתיכה כאן אין דאם התוס'
משום  הכחל בשר את לאכול אסור שממילא
כאן  שייך לא בתוכו, שנמצאות חלב של הגומות

אסור. לסוחטו אפשר דין

ואפשר ובתוס' דחענ"נ דס"ל מוכרח
נפרדים, עניינם ב' הם לסוחטו
כאן  אין אם גם אסור לסוחטו אפשר דין ושייך

לנבילה. שנעשית חתיכה

לעילוכן בתוס' וסילקו)מבואר בשקדם ד"ה ,(ק.
דלא  אפרים ר' לשיטת ראיה להביא שרצו
דאמרינן  מהא איסורים בשאר חענ"נ אמרינן

ע"ז מ"ד (עג:)בגמ' איכא לבור שנפל נסך יין
רואין  לבסוף מים של קיתון שם נפל אפי'
עליו  רבים מים ושאר אינו כאילו ההיתר

או  היתר ומבטלין של עצמו שיין אמר ולא תו,
נסך  יין הוא כאילו ליחשב לאיסור נעשה
ודחו  היין. כל לבטל כדי המים מן ויצטרך
שם  היה שלא כגון מיירי דהתם די"ל התוס'
ולא  שבבור היתר בשל טעם ליתן כדי יי"נ
אלא  הוי שלא וכיון שהוא, כל ע"י אלא נאסר
התוס' וכמש"כ חענ"נ, אמרינן לא משהו
מב"מ  דלר"י דאף שם, בתה"ד ר"ת בשם
בחתיכה  חענ"נ אמרינן לא במשהו אסור
בכדי  רק אלא לבד במשהו ממינו איסור שקיבל

טעם. ליתן

לא והוסיפו דלעיל דמי דלא דאע"ג התוס',
תאסור  שלא לענין אלא אמרינן
וכיון  במשהו נאסרה עצמה היא אבל האחרות
לסוחטו  אפשר למ"ד לעולם אסורה שנאסרה
יסבור  בע"ז דשרי דההוא י"ל מ"מ אסור,

מותר. לסוחטו דאפשר

במקום ומבואר דגם לקמן בתוס' להדיא
דין  שייך חענ"נ משום דליכא
בחידושי  הקשה שם וגם אסור. לסוחטו אפשר
הטעם  ג"כ דהתם לי תמוה בזה"ל, הגרעק"א
במשהו  ביין ביין אבל נבילה נעשה דכבר כיון
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דשותה  משום לשתותו דאסור אלא נ"נ דלא
באמת  בזה באיסורו, דנשאר משהו, מאותו
משהו  אותו ומוציאים סוחטים היינו אילו
מש"ה  נאסר, לא מעולם ההיתר דהא דמותר
המשהו  והותר משהו לאותו מבטל כשהמים

עכ"ל. וצ"ע, מותר הכל

תלוי ונמצא  דחענ"נ נהי התוס' שלדעת
וכדמבואר  אסור, לסוחטו באפשר

לקמן מותר (קח.)בגמ' לסוחטו אפשר דאם
נעשית  לא באיסורה נשארת החתיכה ואין
אפשר  אם ורק האחרות, חתיכות לאסור נבילה
ונעשית  באיסורה נשארת אז אסור לסוחטו
לסוחטו  אפשר דין מ"מ ג"כ, נבילה לחתיכת
שלא  בחתיכה דגם בחענ"נ, תלוי אינו אסור
מחמת  ממילא נאסרת שהיא רק לנבילה נעשית
לאחר  להיתירה חוזרת אינה  שבה, האיסור
אסור. לסוחטו דאפשר משום האיסור, שנסחט

היא אמנם הגרעק"א קושית שתוקף נראה
אסור  לסוחטו דאפשר נימא דאפי'
נאמר  האיך נפרדים, דינים ב' הוו וחענ"נ
כיון  באיסורם, נשארים הכחל או שהיין
אגב  רק אלא עצמם מצד נאסרו לא שמעולם
שם  עליהם חל לא הרי שבתוכם, האיסור
גם  שם אותו אצלם שישאר כדי כלל איסור

מהם. האיסור שנסחט לאחר

דין ובדעת חידוש גופא דזה צ"ל התוס'
שם  חל דלא דנהי לסוחטו, אפשר
ממילא  רק עצמו, היין על או הכחל על איסור
של  המשהו או שבגומות החלב משום נאסרו
נשאר  איסור אותו מ"מ בו, שמעורב יי"נ
אבל  האיסור, שנסחט לאחר גם במקומו

צ"ב. הדברים

התוס'ונראה דהנה קצת, להסביר לענ"ד
כשנאסר  הבישול דמתחילת הדגישו
לא  אז שבו, הבשר טעם מפני שבכחל החלב
היה  דאם ומבואר בקריעה. לצאת יכול היה
מישתרי  בודאי קריעה ע"י לצאת יכול
דאי  משום ורק הכחל, מן החלב כשיפלוט
שבתוכו  החלב הכחל בשר מן להפריד אפשר
לסוחטו. אפשר מדין שיפלוט אחר גם אסור
יכול  היה אם דגם מזה, זה שנא מאי להבין ויש
לא  אם מ"מ קריעה, ע"י החלב את להוציא
ולמה  הבשר, את לאכול אסור ממילא כן עושה
באיסורו. הוא נשאר בכה"ג שגם אמרינן לא

החלב ונראה את להוציא דכשיכול פשוט,
ובשר  החלב הרי קריעה, ע"י
שם  שחל לומר שייך ולא עצמן, בפני עומדים
שבגומות, החלב מחמת הבשר על איסור
לסוחטו  אפשר דאין שייך לא ודאי ובכה"ג
ע"י  החלב את להוציא כשא"א אבל אסור.
אחת  כחתיכה נחשבים וחלב הבשר קריעה,
הוי  דלא ונהי מזה, זה להפרידם וא"א הואיל
הבשר  על גם שיחול כדי אחת כחתיכה ממש
כדי  איסור נבלע לא דמעולם כיון חענ"נ, דין
אחת  כחתיכה עכ"פ הוי אבל בבשר, טעם ליתן
מחמת  הבשר על איסור שם חל כאילו להיחשב
דלא  נהי נסך, ביין נמי והכי שבתוכו. החלב
האיסור  מ"מ אבל משהו, באיסור חענ"נ שייך
להפרידם, שא"א באופן מעורבים והיתר
גם  איסור שם חל כאילו רואין שפיר ובכה"ג
גם  מיניה פקע לא איסור ואותו ההיתר, על
לסוחטו  אפשר כי האיסור, גוף שאזדא לאחר

צ"ב. אכתי והדברים אוסר,

דאפשר והנהג] להתוס' מנ"ל לעיין יש
ב' הוו וחענ"נ אסור לסוחטו
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שתוס' אמר שליט"א ומו"ר נפרדים. דינים
לעיל התוס' דעת דהנה לטעמייהו, (צו:אזלי

אזנו) מראש אפי' אלא ד"ה חענ"נ אמרינן דלא
ובתוס' להתפשט, יכול שהאיסור במקום

לטיפה ה  שאין דנהי משום דטעמא כתב רא"ש
חתיכה  אותה אבל החתיכות, שאר לאסור כח

לאוסרם. לטיפה מסייעת שנאסרה

הנאסרת ומבואר שחתיכה לאו חענ"נ שדין
החתיכות  שאר את לאסור יכולה
שאוסרת  היא איסור הטיפת אלא עצמה, מצד
לחתיכה  דבעינן אלא החתיכות, שאר את
שלא  לטיפה לסייע תחילה שנאסרת הראשונה
יכולה  הטיפה שאין במקום ולכן להתבטל,

חענ"נ. שייך לא להתפשט

נבילה ונמצא נעשית שחתיכה דמה א"כ
דין  אינו החתיכות, שאר את לאסור
שאר  לאסור יכולה עצמה מצד שחתיכה
אסור, להיות נהפך שבו שהיתר משום החתיכות
לטיפת  לסייע יכולה שחתיכה הוא דין אלא
שהיא  במה החתיכות, שאר לאסור האיסור
ולכאורה  הקדירה. בשאר הטיפה ביטול מונעת
ע"י  חשיבות לו יש שהאיסור הוא בזה הסברא
אינה  שהחתיכה כיון ולכן שנאסרה, החתיכה

בטילה. אינה הטיפה גם בטילה

דין אלא הוי לא חענ"נ דאם להבין, דצריך
להיות  נהפך שבחתיכה ההיתר שגם
מאחר  הרי האיסור, בליעת קבלת ע"י אסור
פקע  לא למה החתיכה, מן יצאת שהטיפה
לסייע  יכולה אינה ואז איסור, שם מינה

תתבטל. שלא להטיפה

דין ומכאן הוא לסוחטו שאפשר מוכרח
שנאסרה  דכל מחענ"נ, נפרד

שכן  וכיון להיתרה, חוזרת אינה שוב החתיכה
להתבטל, שלא לטיפה לסייע יכולה החתיכה
שתלתה  מה וזה החתיכות. שאר אוסרת והיא

לקמן לסוחטו (קח.)הגמ' באפשר חענ"נ דין
כאן  אין להיתירה חוזרת החתיכה דאם אסור,
עכ"ד  יתבטל, שלא לאיסור לסייע נאסר

שליט"א. מו"ר

נאסר אמנם שהכחל דכיון ביאור, צריך אכתי
אינו  למה אסור, לסוחטו אפשר מדין
בשאר  יתבטל שלא לחלב ומסייע חוזר
דזה  וי"ל הבשר. מן כשנפלט החתיכות
רק  הוא יתבטל שלא להאוסר מסייע שהנאסר
טיפת  כגון האיסור, מחמת נאסר שגופו בדבר
החתיכה  שגוף החתיכה, על שנפלה חלב
החלב  שנפלט לאחר וגם החלב, מחמת נאסרה
לסוחטו  אפשר מדין באיסורה נשארת ממנה

יתבטל אסור  שלא חשיבות להאוסר יש בכה"ג ,
דנחשב  נהי דידן, בנידון אבל הנאסר. אגב
לענין  אחת כחתיכה החלב עם שבכחל הבשר
החלב  שנפלט לאחר דגם לסוחטו, אפשר דין
הבשר  גוף אין מ"מ באיסורו, נשאר הבשר
נאסר  ממילא רק החלב, בליעת מחמת נאסר
שבגומות, החלב אכילת בלא שא"א משום
שלא  להחלב מסייע שהבשר אמרינן לא ובכה"ג

החתיכות. בשאר יתבטל

בי בהמשךד] הוינן כי אשי רב אמר הגמ',
כי  לן, איבעיא כהנא רב
דנפק  במאי או משערינן בדידיה משערינן
משערינן, דבדידיה פשיטא משערינן, מיניה
אלא  ידעינן. מנא מיניה, דנפק במה דאי
כיון  יאסר. לא אחרת לקדירה נפל מעתה
וכחל  משרשיא, דרב בריה יצחק רב דאמר

דנבילה. כחתיכה רבנן שויוה אסור, עצמו



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ז דף חולין ריב 

לכחל והנה רבנן דשויוה הגמ' מסקנת
התוס', לדעת צ"ב דנבילה כחתיכה
משום  המנין מן דכחל דטעמא פירשו דהלא
להצטרף  יכול ולכן נאסר לא עצמו שהבשר
וא"כ  החלב, את לבטל החתיכות שאר עם
כחתיכה  לכחל רבנן דשויוה דמסקינן השתא
כל  שיצא אע"פ שניה קדירה שאוסרת דנבילה
יהיה  האיך לדוכתא קושיא הדרא החלב,

המנין. מן הכחל

בשר נראה על גזרו דלא התוס', לדעת לומר
לאסור  נבילה כחתיכת שיהיה הכחל
הוא  הגזירה גדר אלא שניה, הקדירה את
משם, החלב יצא לא כאילו הכחל את לאסור
אבל  השניה, הקדירה גם לאסור יכול ולכן
מצטרף  ולכן המותר, כדבר נחשב עדיין הבשר
בין  בששים, החלב את לבטל החתיכות שאר עם

שניה. בקדירה בין ראשונה מד בקדירה

b

מעתה.תוס' אלא התוס',ד"ה פירשו
נפיק  א"כ משערינן שבכוליה דכיון
משערינן  מיניה דנפיק במה אי אבל כוליה,
נפיק  דלא אחרת קדירה דאוסר שפיר אתי
בכוליה  דמשערינן הא ודלמא והקשו, כוליה.
נפל  ולכך כוליה נפיק אי לן דמספקא משום

נפיק  לא דדלמא משום אוסר אחרת לקדירה
ספק  ואין לו פשוט דזה די"ל ותירצו כוליה.
מקצתו. או כולו יוצא אם להם היה וידוע בדבר
כיון  אחרת קדירה אוסר היה לא דמספק ועוד

דרבנן. שחוטה דחלב

מש"כ הנה חדא תלמוד, צריכים התוס' דברי
וידוע  בדבר ספק ואין לו פשוט דזה
טעון  מקצתו, או כולו יוצא אם להם היה
אשי  דרב להדיא מבואר בגמ' דהא ביאור,
במאי  או בדידיה משערינן אם ליה מספקא
דלרב  אשי רב דידע צ"ל והיה מיניה, דנפק
מקצתו, או כולו יוצא אם ליה פשיטא נחמן
נחמן  לרב דילמא כן, אשי לרב מנ"ל צ"ע וזה
דמשערינן  דס"ל אפשר ומ"מ הוא, ספק נמי

לחומרא. בדידיה

דרב ועוד דספיקא בגמ' כלל נפרש איך קשה,
הרי  מקצתו, או כולו יצא אם הוא אשי
במה  דאי משערינן דבדידיה מבואר בגמ'
טעמא  אלמא ידעינן, מנא מיניה דנפק
ידעינן  דלא מספק היינו בדידיה דמשערינן

נפיק. כמה

אשי ועוד לרב ס"ל דבשאלתו כיון קשה,
גם  מיניה, נפיק כמה לשער דאפשר
כולו, כנגד משערינן למה החלב כל דיצא לצד
מקצתו, רק חלב מלא הכחל כל שאין ודאי דזה

הביתמד. במשמרת ברשב"א מפורשים שהדברים מצאתי ח:)ושוב עמ' ב"א דמאי (ש"ד ,

אחרת  כחתיכה שעשאוהו אלא חענ"נ, לדין הכוונה אין דנבילה כחתיכה לכחל רבנן דשויוה
דבשאר  היכי דכי והיינו בישולה, אחר להתיר לחזור שלא כנבילה שהיא באיסור בלועה

ה"נ  אחרת, בקדירה אף ואוסרות הבליעה כל יצא לא שמא חיישינן באיסור הבלועות חתיכות
ודיינינן  החתיכות, כשאר דינו שיהיה בו גזרו  החלב, כל ממנו דנסחט לן דידוע אע"ג בכחל

הרשב"א. בשיטת בס"ד בסמוך שיתבאר מה ועיין החלב. כל יצא לא כאילו ליה
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שבתוך  החלב כמות נשער לא למה וא"כ
וצ"ע. הכחל,

לפרש עודב] נראה ועוד וז"ל, התוס' תירצו
וכחל  דאמר אהא קאי מעתה דאלא
חתיכה  ליה חשבינן לא אלמא המנין מן
הכנוס  חלב משום אלא אסיר ולא דאיסורא
לא  אחרת לקדירה נפל וא"כ שבתוכו בגומות
יצא  החלב מן לצאת שסופו מה שכל יאסור

עכ"ל. ראשונה, בקדירה

דמספקא ולתירוץ בגמ' לפרש צריך אין זה
לא, הוא כולו יצא אי אשי לרב ליה
הוא  בדידיה דמשערינן טעמא לעולם אלא
דאמרינן  כיון היא, הגמ' וקושית ספק, משום
לחתיכה  נעשית לא אלמא המנין מן כחל
שניה, קדירה יאסור האיך  וא"כ דאיסורא,
מן  לצאת שסופו מה דכל לן דפשיטא כיון

ראשונה. בקדירה יצא מה החלב

נפיק ומבואר כמה ידענא דלא דאף בתוס',
מקצתו, או כולו הוי אי הכחל, מן
לן  פשיטא מ"מ בדידיה, לשער מחמירינן דלכן
ראשונה. בקדירה יצא לצאת שסופו מה דכל

בקדירה ולפי"ז שנתבשל לאחר דגם אפשר
בגומות  כנוס שעדיין חלב יש ראשונה
הקדירה  את אוסר דאינו והא הכחל, של
כחתיכת  רבנן דשויוה טעמא לאו אי השניה

בקדירה  נפלט לא דאי משום הוא נבילה
שניה. בקדירה יפלט לא ראשונה

לפרש וא"כ לעיל התוס' למש"כ צורך אין
אפשר  משום אסור עצמו דכחל טעמא
יאכלנו  שמא גזירה משום או אסור לסוחטו
דעדיין  דאפשר כיון דבלא"ה כולו, שיצא קודם
הכחל  נאסר בגומות כנוס חלב קצת נשאר
לפי  הוא לעיל התוס' שכתבו מה וכל מספק.
כולו  אי אשי לרב ליה דמספקא הראשון פירוש
הקשו  ולכן יצא, דכולו ונפשט מקצתו, או יצא
עצמו, הכחל נאסר למה שכן דכיון התוס'
משום  או אסור לסוחטו אפשר משום ותירצו

כולו. שיצא קודם יאכלנו שמא גזירה

אשי הנהג] לרב ליה מספקא למה לעיין יש
או  בדידיה משערינן אי כחל לגבי
ועיין  איסורין. משאר יותר מיניה דנפק במאי
הכחל  גוף שאין לפי פי' וז"ל, שכתב ברמב"ן
האיסורין  כל בשאר אבל כן, שאלו לפיכך אסור
דבדידיה  פשיטא נבילה של חתיכה כגון
משערינן  דבדידיה פשיטא ומהדרינן משערינן,
ידעינן  מי משערינן מיניה דנפק במאי דאי
בתר  ניזיל לומר שיש ואע"פ פי' הוי. כמה
ובהשוייה  ביושר הם כך חכמים מדות אומדנא,

עכ"ל. בידו, ואחד אחד כל תורת יתן שלא

טפי ולכאורה לן פשיטא למה מובן אינו
ולא  בדידיה לשאר איסורים בשאר

לצאת מה. שסופו מה שכל כיון שניה קדירה תאסר למה איסורים בכל לגמ' הוקשה דלא והא

מה  ולכן הכחל, מן לצאת דקל שאני דחלב משום נראה ראשונה, בקדירה יצא האיסור מן
שפולטים  איסורים בשאר משא"כ שניה, בקדירה יצא לא ראשונה בקדירה לצאת יכול שאינו

שניה. בקדירה עוד ויפלט ראשונה, בקדירה קצת דנפלט אפשר ורוטב ציר
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רב  ידע לא דאכתי דכיון מיניה, דנפק במאי
מיניה  דנפיק במאי משערין דאין אשי
אי  לספוקי איכא איסורים בשאר גם באומדנא,
וניזיל  מיניה דנפיק במאי או בדידיה משערינן
דכחל  הרמב"ן שכתב זה ומה אומדנא, בתר

אסור. הכחל גוף דאין כיון  שאני

ניחא ונראה לא ודאי איסורין דבשאר לומר,
הרמב"ן  וכמש"כ באומדנא, לן
אחד  כל תורת יתן דלא היא חכמים שמידת
אבל  משערינן. דידיה בתר אלא בידו, ואחד
במאי  דילמא אשי לרב ליה מספקא בכחל
אומדנא, בתר וניזיל משערינן מיניה דנפיק
כ"כ  מסתבר אינו נאסר, לא הכחל דגוף דכיון
הכחל  כל שאין ודאי דזה הכחל, כל כנגד לשער

ר  חלב הבשר מלא שהוא הכחל וגוף מקצתו, ק
אין  הכחל, שבתוך מה כל נפלט אם וגם מותר,
כגון  איסורין בשאר משא"כ האסור. דבר הכל
כיון  בדידיה לשער יש שפיר נבילה חתיכת
כולו, שנפלט חיישינן אם איסור, שכולה
זה  ועל החתיכה. כל כשיעור הוא שיעורו
למיזל  לן ניחא לא כחל לגבי דגם הגמ', פשטה
הכחל  כל כנגד לשער והחמירו אומדנא, בתר
שום  לנו אין כי אסור, הכחל גוף שאין אע"ג

זה. בשיעור אחרת ישרה מדה 

אחר אבל ביאור נראה הרא"ה מחידושי
בדבר  אבל וז"ל, הרמב"ן בדברי
לא  מעולם ונבילה חזיר כגון איסור שגופו
דכיון  כולו כנגד אלא לשער דעת על עלה
למיקם  ליכא מיניה דנפיק מאי איסור דכולו

עכ"ל. וכו', עליה

איסור ומבואר גופן שהם איסורים דבשאר
נפלט, כמה לדעת כלל אפשר אי

בכחל  משא"כ בדידיה, לשער צריך ע"כ ולכן
מן  שנפלט והפליטות הציר משערין אנו שאין
זה  לחוץ, שיצא בתוכו הכנוס החלב אלא הבשר,
אי  אשי לרב ליה מספקא ולכן לשעוריה, איכא
בדידיה, משערינן אפ"ה או אומדנא בתר ניזל
הוא  חלב כמה לידע דא"א דכיון ליה ופשיט
לשער  חכמים החמירו אומדנא, ע"י אלא בכחל
לשיעורין. דבריהם יתנו שלא כדי כולו, כנגד
מאי  בודאי ידעינן דלא כיון בריטב"א, [ועיין
שחלבו  יש שוים, הכחלים כל ולא מיניה, דנפק
דנשער  סגיא לא מרובה, שחלבו ויש מועט

בכולה.] אלא

דמשערינן וזה דמאי הרמב"ן בדעת מוכרח
כמה  ידעינן דלא מספיקא הוא בכוליה
כולו, דיצא לן דפשיטא משום ולא מיניה, נפיק
מעתה  אלא הגמ', דמקשה דהא צ"ל וא"כ
אהא  קאי יאסר, לא אחרת לקדירה נפל
התוס' וכמש"כ המנין מן וכחל דקאמר
שסופו  מה דכל לן ופשיטא השני, בפירושם

ראשונה. בקדירה יצא החלב מן לצאת

הראשון וא"כ בפירוש התוס' לדעת
יצא  כולו אם אשי לרב לן דמספקא
טפי  בכחל ליה מיבעי אמאי יל"ע אכתי לא או

איסורין. משאר

דבשאר וי"ל ליה דפשיטא הרמב"ן, דרך על
נפיק  פליטה כמה לידע א"א איסורין

וע"כ  אבל מינייהו, בדידיה, לשער החמירו
והציר  הרוטב פליטת לשער שאי"צ כחל לגבי
יכלנו  שפיר בתוכו, שכנוס החלב כמות אלא
יצא  כולו אי שאל אשי ורב יצא, חלב כמה לדעת

יצא. מקצתו או

b
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לא תוס' אחרת לקדירה נפל ד"ה
לא יאסר. הא וז"ל, התוס' כתבו

ע"כ. לעיל, כדפי' ליתסר לא גופיה הוא פריך
לא  אמאי לתוס' דהוקשה דבריהם, וביאור
נאסר, למה עצמו כחל מעתה אלא הגמ' פריך
חלבו  כל ונפק בדידיה דמשערינן דקיי"ל כיון

לעיל שבתוס' הראשון מעתה)כפירוש אלא ,(ד"ה
החלב  מן לצאת שסופו מה דכל לן דפשיטא או

שם. השני כפירוש ראשונה בקדירה יצא

כחל ולזה למה ידעינן דכבר התוס' השיבו
חלבו, כל דיצא אע"ג אסור עצמו

לעיל התוס' אסור)כמש"כ עצמו כחל דלפי (ד"ה
לגמרי  החלב שיצא קודם בישולו שמתחילת
ואז  שבו הבשר טעם מפני שבכחל החלב נאסר
לישתרי  לא תו בקריעה, לצאת יכול היה לא
לסוחטו  אפשר ולמ"ד אסור, לסוחטו דאפשר
כולו. שיצא קודם יאכלנו שמא גזרינן מותר

לעיל [ולעיל שבתוס' השני דלפירוש כתבנו
דקאמר  אהא קאי מעתה" ד"אלא
דמשערינן  וטעמא המנין, מן כחל נחמן רב
אלא  כולו דיצא לן דפשיטא משום לאו בדידיה
מן  לצאת שסופו מה כל ומ"מ הוא, ספק
קדירה  הקשו ולכן ראשונה בקדירה יצא החלב
אסור  עצמו דכחל י"ל תאסר, למה אחרת
חלב  קצת בכחל נשאר שמא דחיישינן משום

הבשר.] מן טעם שקבל

הרי"ף)בר"ןועיין בדפי דטעמא (לד: שכתב
מראית  מפני הוא אסור עצמו דכחל
מפני  זה כחל להתיר שראוי שאע"פ העין,
אתי  ליה שרית אי ונתבטל, ממנו יצא שהחלב
אתי  דאי דר"ל [נראה נבילה. חתיכת למישרי
של  בששים חלבו כל שנתבטל כיון כחל למישרי

ממש  נבילה חתיכת למישרי נמי אתי היתר,
היתר.] של ששים לתוך שנפלה

רבנן ומבואר דשויוה טעמא לאו דאי בר"ן
לא  עצמו הכחל גם דנבילה כחתיכה

דהך כתוס' ודלא איצטריך נאסר, לא טעמא
גם  אבל אחרת, בקדירה  יאסר למה לפרש  אלא
טעמים  הני משום אסור עצמו כחל בלא"ה
אלא  הגמ' פריך אמאי יקשה ולפירושו דלעיל.
פריך  ולא יאסר, למה אחרת בקדירה מעתה
כל  שנתבטל כיון יאסר, לא עצמו כחל דאפי'

וצ"ע. החלב,

דאמר ולפי"ז  הא בביאור והר"ן תוס' פליגי
דרב  בריה יצחק רב דאמר כיון בגמ',
רבנן  שויוה אסור, עצמו וכחל משרשיא
דכיון  ה"ק, התוס' שלדעת דנבילה, כחתיכה
משום  או דכתיבנא, מטעמא אסור עצמו שכחל
החמירו  אסור, לסוחטו אפשר משום או גזירה
גם  לאסור דנבילה כחתיכה שיחשב עוד
הגמ' כוונת הר"ן לדעת אבל אחרת. בקדירה
גופה  היא אסור עצמו דכחל דטעמא היא
גם  וא"כ דנבילה, כחתיכה רבנן דשויוה משום

אוסר. אחרת בקדירה

b

בדין  והרא"ה הרשב"א מחלוקת

כחל 

בתוה"בכתבא] טז:)הרשב"א עמ' ש"א (ב"ד

בחמשים  בטל איסור ויש וז"ל,
רב  אמר הנשה, גיד בפרק דגרסינן ותשעה,
המנין, מן גיד ואין  בששים הנשה גיד נחמן
בר  יצחק רב אמר המנין, מן וכחל בששים כחל
דאי  מינה נפקא אסור עצמו וכחל משרשיא
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דהא  וטעמא אוסר. אחרת לקדירה נפל
הוא  בשר עצמו דהוא משום מסתברא מילתא
והרמב"ם  שבו. החלב לבטל הבשר עם ומצטרף
הכחל  חלב שאיסור לפי שהטעם שכתב ז"ל
לי  נראה לא בו, והקילו היכר בו ועשו דרבנן
לי  שנראה מה למעלה כתבתי וכבר דבריו,
אלא  שכתב, זה טעם לסתירת ראיה שהיא
ר' דאמר והא וכו', שכתבתי כמו בזה הטענה
אחרת  לקדירה נפל דאי משרשיא רב בר יצחק
חלבו  כל פלט שלא חוששין שאנו לפי אוסר,
חלבו  מקצת נשאר ועדיין ראשונה, בקדירה
חוזר  ולפיכך כמה, ידעינן ולא הכחל בתוך
ותשעה  חמשים בקדירה גם שיהא עד ואוסר

כחל. של כנגדו חלקים

התוס'והנה כדעת הרשב"א שדעת מתבאר
משום  הכחל איסור טעם דאין הנ"ל,
נבילה, לחתיכת ונעשה בחלב בשר גופו שהוא
מן  טעם שקבל שבו החלב מחמת איסורו אלא
מצטרף  הכחל בשר ולכן שבקדירה, הבשר
ולא  בשר, עצמו שהוא משום בששים, לבטלו

לבב"ח. כלל נעשה

הביתויותר במשמרת שכתב (שם)מפורש
מעולם  נעשה לא זה דכחל בזה"ל,
נתבטל  שהרי איסור, חתיכת זו קדירה בתוך
עצמו  הכחל ובשר שבקדירה מה בתוך בששים

ע"כ. וכו',

אוסר ועוד שהכחל דמה ברשב"א, מבואר
שאנו  משום היינו אחרת בקדירה
ראשונה  בקדירה חלבו כל פלט שלא חוששין
ולא  הכחל בתוך חלבו מקצת נשאר ועדיין
חשש  דזה לכאורה ומשמע כמה. ידעינן
דמה  התוס' בדעת לעיל כמש"כ ודלא אמיתי,

היינו  דנבילה כחתיכה רבנן שויוה בגמ' שאמר
אבל  חלבו, כל פלט לא כאילו רואין שאנו

בתוס'. כדמבואר חלבו כל נפלט במציאות

תירוץ ולפי"ז הרשב"א שלדעת לפרש צריך
דנבילה  כחתיכה רבנן דשויוה הגמ'
אלא  שהקשה המקשן סברת דחיית הוא
דמשערינן  הא המקשן דלסברת וכו', מעתה
משום  הוא מיניה דנפק במאי ולא בדידיה
ברשב"א  מבואר [וכן חלבו כל דיצא לן דקים

לעיל הבית ח:)במשמרת קושית (עמ' שמפרש
ולא  הראשון, בפירוש התוס' ע"ד הגמ'
דקאמר  אהא קאי מעתה דאלא השני כפירוש
הגמ' השיבה זה ועל המנין]. מן כחל  נחמן רב
חוששין  אלא חלבו, כל שיצא באמת לן קים דלא
מקצת  ונשאר ראשונה בקדירה הכל פלט שלא
גם  ולכן כמה, ידעינן ולא הכחל בתוך חלבו
נ"ט  דאיכא עד ואוסר וכל חוזר שניה בקדירה

הכחל. כל כנגד

סברת אבל קיבל התרצן התוס' לדעת
דאפ"ה  ותירץ חלבו, כל שיצא המקשן
חוזרת  שאינה נבילה כחתיכת דינו שיהא גזרו
אלא  היתר, של ששים לתוך כשנפל גם להתירה
ואוסר  וחוזר חלבו, כל נפלט לא כאילו רואין

שניה. בקדירה

כל ולדעת משמע זה דאין יקשה הרשב"א
התרצן  כוונת דאם הגמ', בלשון כך
חלבו, כל נפלט לא שמא חוששין דאכתי לחדש
השתמש  ולמה להדיא, כן לומר לו היה

דנבילה". כחתיכה רבנן "שויוה בהלשון,

הט"זוכבר בזה סק"ג)הרגיש צ' וז"ל,(סי'
כיון  לומר בגמ' הוצרך למה א"כ וק"ל
כחתיכת  אסור עצמו וכחל יצחק רבי דאמר
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בשנייה  לאיסור טעם יש הא רבנן, שויוה נבילה
דזו  הרשב"א לדעת וצ"ל וכו', בראשונה כמו
כנבילה, דשויוה בגמ' התירוץ עיקר באמת
בו  החמירו לגמרי נפלט לא דשמא זה בשביל

עכ"ל. רבנן,

לעיל אמנם הבית במשמרת הרשב"א מדברי
ח:) שכתב (עמ' אחר פירוש משמע

בחלב  בשר דאין חדא הבלים, טענת וזו וז"ל,
ממנו  להסחט יכול שהחלב כיון דאדרבה ממש,
בכותל  וטיחה ובקריעה חי בעודנו לגמרי
עכשיו  אף שכן דכיון לומר לנו היה ומותר,
ולא  שבו החלב כל ממנו ונסחט יצא שנתבשל
אי  וכדאקשינן אחרת, בקדירה נפלה אם יאסור
לא  אחרת לקדירה נפל משערינן דבכוליה הכי
ואפי' חלב, כוליה מיניה נפקא דהא יאסור
כחתיכה  שעשאוהו מפני ואפ"ה] צ"ל [לכאו'
לחזור  שלא כנבילה שהיא באיסור בלועה אחרת
בכחל  אפי' החמירו בישולה, לאחר להתיר
מאיסור  בלועה בחתיכה כ"ש כנבילה, ועשאוהו
אלא  אסרו לא הכחל דאף הדין, ומן כן שי"ל
עכ"ל. מאיסור, הבלוע זו דחתיכה לתא משום

הגמ'ומדברים למסקנת דגם משמע אלו
דכיון  המקשן סברת קיימת
כל  מיניה דנפקא לן פשיטא בכוליה דמשערינן
בקדירה  אוסר שהוא גזרינן ואפ"ה חלבו,
בשר  דהא ממש, חענ"נ מדין זה ואין אחרת,
בקדירה  גם המנין מן להיות מצטרף שבו
כמו  שעשאוהו הוא הגזירה גדר אלא שניה,
חוזרות  שאינן באיסור שנבלעות חתיכות שאר
ורואין  היתר, של בששים בישולן לאחר להתירן
שבמציאות  אע"פ חלבו, כל נפלט לא כאילו
לאסור  כחל שגזירת א"כ ומתבאר יצא. כבר
חתיכות  שאר אטו היא אחרת בקדירה

שלא  דחוששין משום ולא מאיסור, הבלועות
ראשונה. בקדירה חלבו כל פלט

הטעם ובזה דלפי"ז הט"ז, קושית נתיישבה
חלוק  שניה בקדירה אוסר שכחל
דכשנתבשל  ראשונה, בקדירה שאוסר מהטעם
אוסרה  הוא ראשונה בקדירה מתחילה הכחל
בחתיכות  טעם ונותן ממנו שנפלט החלב משום
חלבו  כל יצא כבר שניה בקדירה ואילו בשר, של
כחתיכה  רבנן דשויוה לטעמא בעינן ולכן
חתיכות  שאר אטו גזירה והוא דנבילה,

מאיסור. הבלועות

כתב וצ"ע הבית שבתורת הרשב"א, סתירת
משום  אחרת בקדירה שאוסר הטעם
ובמשמרת  חלבו, כל פלט לא שמא חשש
חתיכות  שאר אטו גזירה שהוא כתב הבית

מאיסור. הבלועות

הרשב"א ושמא ודברי סתירה, כאן שאין י"ל
פשיטא  דלעולם זה, את זה משלימים
וכמו  ראשונה, בקדירה חלבו כל דנפלט לן
שניה  בקדירה אוסר שכחל ומה למקשן, דס"ל
שגדר  אלא חתיכות, שאר אטו גזירה הוא
חלבו, כל יצא לא כאילו דרואין הוא הגזירה
כל  נפלט דלא בעלמא בחתיכה שחוששין וכמו
יהודה  ביד ראיתי וכן בתוכה, הבלוע האיסור

סק"ד) צ' .(סי'

אחר אמנם במקום הרשב"א דלשון נלע"ד
הבית טז:)במשמרת משמע (עמ' לא

אחרת  לקדירה נפל שאם אלא וז"ל, שכתב כן,
כל  שנסחט בבירור נודע שלא לפי ואוסר חוזר
לגבי  הוא נעשה והרי הראשונה, בקדירה חלבו
שחוששין  לפי נבילה, כחתיכת אחרת קדירה

עכ"ל. בתוכו, חלבו נתבטל לא שמא
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שהכחל ומדברים דמה מפורש נראה אלו
משום  לאו אחרת בקדירה אוסר
מאיסור, הבלועות חתיכות שאר אטו גזירה
חלבו, כל נפלט שלא אמיתי חשש הוא אלא
שנסחט  בבירור נודע דלא הרשב"א וכמש"כ
שאר  אטו גזירה משום הטעם עיקר ואם הכל.
לא  כאילו דרואין הוא הגזירה וגדר חתיכות,
ובהכרח  כלל. לזה צריך היה לא חלבו, כל יצא
פירוש  הוא ובתוה"ב כאן הרשב"א שכתב מה

לעיל. הבית במשמרת ממש"כ אחר

הביתעייןב] בבדק על (שם)ברא"ה שהקשה
מן  הכחל דטעם הרשב"א מש"כ
דבריו  ואין וז"ל, בשר עצמו שהוא מפני המנין
עצמו  הוא דמשום לומר אפשר דהאיך נכונים,
שבו, החלב לבטל הבשר עם יצטרף הוא בשר
עם  נעשה הוא בשר עצמו שהוא משום אדרבה
לסוחטו  ואפשר נבילה חתיכת שבו החלב
דהוא  משום טעמא עיקר ודאי אלא אסור,
חלב  חשוב שבו חלב ואין הוא, היתירא גופיה

עכ"ל. הדין, מן

ומה והשיב וז"ל, הבית במשמרת הרשב"א
דאדרבא  המחבר דברי על שהקשה
שבו  החלב עם נעשה בשר עצמו דהוא משום
זה  גם אסור, לסוחטו ואפשר נבילה חתיכת
קדירה  בתוך מעולם נעשה לא זה דכחל הבל
בתוך  בששים נתבטל שהרי איסור, חתיכת זו
בתוך  כשנפל עצמו הכחל ובשר שבקדירה מה
בקריעה  ממש לסוחטו באפשר היה הקדירה
אלא  בשר, של בקדירה לבשלו ואפי' וטיחה
שלא  לפי ואוסר חוזר אחרת לקדירה נפל שאם
ראשונה  בקדירה חלבו כל שנסחט בבירור נודע
כחתיכת  אחרת קדירה לגבי הוא נעשה והרי

חלבו  נתבטל לא שמא שחוששין לפי נבילה
עכ"ל. בתוכו,

המנין ובמה מן דכחל דטעמא הרא"ה שכתב
חלב  ואין היתירא גופיה שהוא מפני
הרשב"א  הקשה הדין, מן חלב חשוב שבו
מלח  צריכה קדרתו וז"ל, הבית במשמרת
כאילו  תבלין, חסרה מלח וחסרה תבלין צריכה
דהוא  משום טעמא כתב בלבולין, וכותב מרגיש
הדין, מן חלב שבו חלב ואין הוא היתירא עצמו
לומר  אם טעמים, שני הרכיב למה נודע ולא
הוא, מותר בשר הכחל שגוף לפי בזה שהטענה
ואמר  שהוסיף ומה המחבר, שכתב היינו א"כ
צריכין  אנו למה א"כ חלב, שבו החלב שאם
משום  אלא הכל אין הא הכחל, גוף של להיתרו
שלעולם  אלא עוד ולא חלב. שבו החלב שאין
חלב  שבו חלב דאין דכתב שפה, בלעגי הדבר
אלא  הוא, חלב דודאי אמת, אינו וזה הדין מן
דלא  משום הבשר, עם התורה אסרתו שלא
מתה, חלב ולא אם חלב אלא תורה אסרה
אלא  תורה דבר אסור אינו שבו שהחלב והול"ל

עכ"ל. מדרבנן,

נעשה ומבואר הכחל גוף הרא"ה שלדעת
התוס' שנקטו וכמו (ד"ה בב"ח,

המנין) מן דכחל וכחל דכיון שכתבו בקושיתם,
נימא  א"כ בסמוך, כדאמרינן אסור עצמו
ששים  וליבעי נבילה נעשית  עצמה חתיכה

מכחל. לבד

בסוגיין וטעם הרא"ה בחידושי מבואר הדבר
בר  יצחק רבי אמר וז"ל, שכתב
דאי  מינה נפקא אסור עצמו וכחל משרשיא
אסור  עצמו כחל פי' אוסר. אחרת לקדירה נפל
חלב  טיפת בה שנפל כחתיכה דהוי תימא דלא
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הקדירה  את דניער דהיכא לקמן דאמרינן
מותרת  עצמה דחתיכה סוף ועד מתחילה
בששים  ובטל איסורא כוליה דפלטה דאמרינן
גופיה, כחל מיתסר דלא סגי לא הכא אבל
דלא  חלב, ביה דלית סגי לא גופיה דבכחל
ביה  אתא דלא משום כוליה ליה דפליט אפשר
דלא  וכיון מתחילתו, הוא שכך אלא מעלמא
הבשר  טעם ומקבל וחוזר חלב ביה דלית סגיא
עכ"ל. בחלב, בשר גופיה  כחל ליה והוה ונאסר

המנין ובמה מן דכחל דטעמא הרא"ה שכתב
גופיה  שהוא משום לבב"ח שנעשה אף
הדין, מן חלב חשוב שבו חלב ואין היתירא
טעמים, ב' הרכיב למה הרשב"א עליו והקשה
אלא  אסור שאינו רק הוא חלב דודאי ועוד
הרא"ה  מש"כ ע"פ ג"כ להבין יש מדרבנן.
הוא  היתרא גופיה דאיהו כיון וז"ל, בחידושיו
גופיה  דהוא ואע"ג מדרבנן ואפי' עצמו בפני
שרי  מישרא נמי דאורייתא ומדינא בחלב בשר
ביה  אחמירו דרבנן אלא אחר בשר עם ואפי'
בחלב  כבשר דמחזי משום אחר בשר בהדי
מסייע  גופיה שהוא רבנן אמרי הכי משום

עכ"ל. ששים, לחשבון ומצטרף לבטל

הנ"ל ומבואר ר"ת כשיטת להרא"ה דס"ל
רק  החלב עם הכחל אסרו דלא
בתוך  בשר של אחרות חתיכות שיש במקום
וכל  דהואיל הרא"ה כתב שכן וכיון הקדירה,
בשר  בהדי שנתבשל משום רק הוא איסורו
הכחל  את אוסר החלב היה לא ובלא"ה אחריני,
להיות  הכחל בשר את לצרף הקילו עיקר, כל

המנין. מן

גופיה וזוהי שהוא שכתב כאן הרא"ה כוונת
מן  חלב חשוב שבו חלב ואין  היתירא

אין  וגם טעמים, ב' הרכבת כאן דאין הדין,
שלגבי  ר"ל אלא כלל, חלב שאינו לומר כוונתו
בשר  בהדי ורק בחלב, כבשר נחשב אינו הכחל
שהוא  כיון אבל החמירו, שבקדירה אחריני
עצמו  שכחל הקילו בלא"ה, היתירא גופיה

המנין. מן

בב"ח וצ"ב נעשה גופה דכחל הרא"ה לדעת
בקדירה  מעתה אלא הגמ' מקשה מאי
בחידושים  במש"כ ועיין יאסר, לא אחרת

הבית ח:)ובבדק דכיון (עמ' לגמ' דהוקשה
כשנפל  ראשונה, בקדירה כולו כנגד דמשערינן
כנגד  אלא כולו כנגד יאסור לא אחרת לקדירה
דשויוה  משום הגמ' משני זה ועל שבו, החלב
בב"ח  כמו שדינו והיינו דנבילה, כחתיכה רבנן
כנבילה, כולה להיות החתיכה שנהפכת ממש,

לקדירה כשנפלה גם משערינן ולכן אחרת
כולה. כנגד

הרשב"א ונמצאנוג] דפליגי למדים
כחל, איסור בטעם והרא"ה
שיתבאר  כמו התוס' [וכ"ד הרשב"א שלדעת
שהרי  בב"ח, משום נאסר הכחל גוף אין לעיל],
ונתבטל  הקדירה בכל בשוה נתפשט החלב
הכחל  שבתוך שחלב משום הטעם אלא בששים,
פירושא  ולהך שבקדירה, הבשר מן טעם קיבל
ולכן  החלב, כל נפלט לא שמא חיישינן ברשב"א
גזרו  פירושא ולאידך אחרת, בקדירה גם אוסר
שאינן  מאיסור הבלועות חתיכות שאר אטו בו
של  בששים שנתבשלו לאחר להתירן חוזרות
המנין, מן הכחל גוף כך ובין כך ובין היתר,

נאסר. לא מעולם שבשר כיון

משום ולדעת נאסר הבשר גוף גם הרא"ה
משאר  יותר החלב מן טעם שקבל
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הוא  המנין מן שהכחל והטעם החתיכות,
משום  אלא הכחל את אוסר החלב שאין משום
דבעצם  כיון אבל אחריני, בשר בהדי שנתבשל
לבדו  כשהוא והחלב היתירא, הוא הכחל גוף
עם  מצטרף שבשר הקילו לאוסרו, יכול אינו

החלב. את לבטל הקדירה שאר

בדין ופליגי לטעמייהו והרא"ה הרשב "א
דלית  קדירה לתוך תחילה שנפל כחל
בתוה"ב  ברשב"א דעיין היתר, של נ"ט בה

בקדירה (שם) דליכא והיכא וז"ל, שכתב
הכל, שנאסר ותשעה חמשים ראשונה
שהרי  נבילה, נעשה עצמו שהכחל מסתברא
הכל  לדברי בחלב ובשר בחלב, כבשר עשאוהו
ואין  ששים צריך ולפיכך כנבילה, הכל נעשה

עכ"ל. המנין, מן כחל

וזה וכתב וז"ל, הבית בבדק הרא"ה עלה
דינא, כתחילת דינא דסוף נכון, אינו
ומצטרף  המנין מן כחל דמעיקרא אפשר
הקדירה  כשנאסר ועכשיו שבו, איסור להעלות
האיסור  הגורם הוא איסורו, תחמיר בשבילו
אינו, זה דבר בשבילו, חמור עצמו הוא ויהיה

עכ"ל. ששים, למנין מצטרף הוא לעולם

שלדעת ואינהו לטעמייהו, פליגי ז"ל
לתוך  הכחל כשנפל גם הרא"ה
ואפ"ה  נבילה לחתיכת נעשה היתר של ששים
פשוט  א"כ המנין, מן הכחל שיהיה הקילו
מנ"ט  פחות בה שהיה לקדירה תחילה דכשנפל
קדירה  לתוך הכחל ונפל וחזר היתר, של
שבקדירה  משום משתנה הכחל דין אין אחרת,
הקילו  דלעולם הקדירה, את אסר ראשונה
נאסר  הכחל שגוף אף המנין מן הכחל להיות

בב"ח. מדין

לקדירה אבל תחילה כשנפל הרשב"א לדעת
הכחל  גוף אין היתר של נ"ט בה שהיה
המנין, מן עצמו דכחל  טעמא גופה וזה נאסר,
של  מנ"ט פחות בה שהיה בקדירה שנפל ולכן
ונעשה  בב"ח משום נאסר הכחל וגוף היתר
בכה"ג  גם שהקילו מצאנו לא נבילה, חתיכת

המנין. מן הכחל שיהיה

לטעמייהו ועוד והרא"ה הרשב"א פליגי
משאר  טעם שקבל חתיכה בדין

בתוה"ב דעיין ח.)איסורים, בדעת (עמ' שכתב
איסורים  בשאר חענ"נ ליה דלית אפרים ר'
שנבלעה  בחתיכה ז"ל הרב מודה ומ"מ וז"ל,
לקדירה  חתיכה אותה נפלה ואח"כ מאיסור
עצמה  היא אפ"ה לבטלה, ששים בה שיש
עצמה  דהיא פשיטא מ"מ אבל וכו', אסורה
החתיכות  שאר לאסור נבילה נעשית אינה
ולרבנן, בחלב מבשר חוץ לר"י, ואפי' במב"מ
כל  כשיעור ולא שבלעה האיסור כשיעור אלא

עכ"ל. החתיכה,

בשאר ומבואר חענ"נ ליה דלית למאן דגם
חתיכה  אותה מ"מ איסורים,
באיסורה  ועומדת אסורה, האיסור מן שנבלעה
אינה  אבל היתר, של ששים לתוך כשנפלה גם
שבה. איסור כדי אלא אחרת בקדירה אוסרת

הביתוהשיג בבדק ח:)הרא"ה וז"ל,(עמ'
המתמיהין, מן מתמיהין דברים ואלו
נעשית  עצמה חתיכה שאין אומר שאתה שאחר
והיא  שבה, באיסור אלא משערין ואין נבילה
מן  להיות ראויה היא אף היא, היתר גופה
האיסור, לבטל ששים לחשבון להצטרף המנין
ומצטרף  בחלב בשר בעצמו שהוא מכחל ק"ו
מנין  ששים, למנין שיצטרף וא"ת ששים. למנין
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הוא  שחידוש באיסורו יעמוד שאח"כ לך
באיסורו  יעמוד ואעפ"כ שיצטרף בכחל שחדשו
כשנפלה  ועוד בחלב. בשר בעצמו שהוא לפי
יאסור  עליה, דן אתה מה אחרת לקדירה
האיך  יאסור, תאמר אם יאסור, לא או אותה
בכדי  אלא עיקר כל אוסרת שאינה אחר אפשר,
שחוזרת  אפשר האיך נתבטל, וכבר שבה איסור

הא  אוסרת, שאינה תאמר ואם יך ואוסרת,
ולא  לקדירה שנפלה איסור לחתיכת אפשר

עכ"ל. וכו', לחוכא דמי מילי הני תאסור,

לדחות והרשב"א האריך הבית במשמרת
מכחל, קושיא שום כאן דאין
בב"ח, נעשה לא שמעולם מותר עצמו דכחל
לשאר  לומדים אנו גופיה כחל מדין אלא
חוזרות  שאינן מאיסור הבלועות חתיכות
בתוכן, שנבלע האיסור כדי ואוסרות להיתירן,
דחתיכה  לתא משום אלא אסרו לא הכחל שהרי

מאיסור. הבלועה זו

חתיכה נמצא שכל מכחל למד שהרשב"א
חוזרת  אינה מאיסור הבלועה
של  בששים שנתבשלה לאחר אפי' להיתרה
אחרת  בקדירה ואוסרת חוזרת וגם היתר,
ליה  דלית אפרים ר' וגם שבו, האיסור כדי
שהרי  זה, לדין מודה איסורים בשאר חענ"נ
שמעינן  ומיניה כחל לענין בגמ' מפורש הוא

חתיכות. לשאר

ס"ל אבל דאיהו כן, אינו הרא"ה דעת
משום  בב"ח ליה הוה גופיה דכחל
ולכן  בישולו, לאחר גם בתוכו נשאר שהחלב
אחרת, בקדירה אוסר וגם להיתירו חוזר אינו
ס"ל  מאיסור הבלועות חתיכות בשאר אבל
אין  ראשונה, בקדירה בששים נתבטלה שאם

וחוזרת  באיסורה תשאר זו שחתיכה טעם
אחרת. חתיכה ואוסרת

b

בהנ"ל  והראב"ד הרמב"ם שיטות

הי"ח)הרמב"םכתב מאכ"א הל' וז"ל,(פט"ו
בששים  הבשר עם שנתבשל כחל אבל
כמו  מדבריהם והכחל הואיל המנין מן וכחל
והשיג  עכ"ל. בשיעורו, הקילו שביארנו
שהוא  מזה, טוב טעם ויש א"א וז"ל, הראב"ד

עכ"ל. בעצמו, כשהוא היתר

טעמא והנה לפרש הרמב"ם שהוצרך  ממה
איסור  שהוא משום המנין מן דכחל
והתוס' הרשב"א ע"ד כתב ולא מדבריהם,
כדעת  דס"ל מבואר מותר, עצמו הכחל שבשר
נבילה, לחתיכת נעשה הכחל גוף שגם הרא"ה
הכחל  יהיה למה לפרש אחר טעם הוצרך ולכן
הקילו. מדבריהם דבאיסור וביאר המנין, מן

בתוה"בוהקשה הרשב"א ה.)עליו דלא (עמ'
איסור  שנא לא תורה איסורי שנא
כעין  רבנן דתקון דכל ששים, בעינן דבריהם של
רב  דאמר מהא ראיה והביה תיקון, דאורייתא
דהא  המנין, מן גיד ואין בששים גיד נחמן
צריך  ואין טעם בנותן בגידין אין כמ"ד קיי"ל
הוא  בתרא נחמן ור' טעמו, לבטל כלל שיעור
לא  וכן לשמעתיה, אמרה כהלכתא דלא לאו
בתבשיל  או הגידין בין עצמו גיד בשנימוח
אפי' דאלמא קאמר, דסתם קאמר, דוקא
טעם  דהיינו קאמר, טעמו תערובת לבטל
מאי  דכל קאמר, דמדרבנן שלו וחלב קנוקנות

תיקון. דאורייתא כעין רבנן דתיקון
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וכתבאבל בזה הרגיש כבר (שם הרמב"ם

הנשה הי"ז) גיד ששומן דאע"פ
בפני  בריה הנשה וגיד והואיל מדבריהם,

תורה. כאיסורי בו החמירו עצמה

ברמב"םועיין הי"ג)עוד מאכ"א הל' (פ "ט

והיה  בקדירה הכחל נפל דאם שכתב
חוזר  ואם אסור, הכל הכחל עם מששים פחות
ומשערין  אותה אוסר אחרת לקדירה ונופל
בקדירה  דגם והיינו כראשונה , בששים בו
הכל  שנאסר אף המנין מן הכחל אחרת
הנ"ל  הרא"ה כדעת וזהו ראשונה, בקדירה

כרשב"א. ודלא

כשיש והרמב"ם דגם דס"ל לטעמיה, אזיל
הכחל  נאסר הכחל עם ששים
כיון  בנ"ט לשערו הקילו ואפ"ה בב"ח משום
אם  דינו יגרע לא וא"כ מדבריהם, דאיסורו
מששים  פחות בה שיש בקדירה תחילה יפול
דגם  אחרת, בקדירה ויפול ויחזור הכחל עם

המנין. מן הכחל שיהיה הקילו בה

טוב וממה טעם שיש הראב"ד עלה שכתב
בעצמו, כשהוא היתר שהוא מזה
הכחל  שגוף מודה ג"כ ז"ל שהוא מבואר
והתוס' הרשב"א כדעת ודלא נאסר

דעים בתמים בדבריו כן ז')[ומפורש (סי'

המנין  מן דכחל דטעמא דס"ל אלא עי"ש],
מדבריהם, באיסורים דהקילו משום לאו
שהכחל  דכיון הרא"ה שכתב מטעם אלא
אחריני  בשר בהדי ורק עצמו, בפני היתירא
הכחל  בשר שיהיה הקילו אוסרו, שבו החלב

המנין. מן

b

בששים.תוס' ביצה כתבו ד"ה
איסורין  בשאר וה"ה וז"ל, התוס'
ביצה  דאיכא משום ליה איצטריך וביצה
דמיא  אינשי כדאמרי אסרה דלא טמאה

עכ"ל. הוא, בעלמא

אתא והנה נחמן דרב בתוס' מבואר
ביצים  דאיכא דאע"ג לאשמעינן
איכא  טמאה, ביצה וכגון טעמא יהבי דלא
והיינו  לבטלו ששים ובעינן טעמא דיהבי נמי
הוא  אפרוח דביצת דכיון וצ"ב אפרוח. ביצת
טמאה, מביצה יותר טעם יתן בודאי בשר
דלא  דאיכא משום וכי נחמן, רב קמ"ל ומאי
לא  נמי אפרוח דביצת ס"ד טעמא יהבי

טעמא. יהבה

דהא ועיין דבריו, בתחילת שכתב ברמב"ן
בעלמא, דביעי כמיא אינשי דאמרי
שום  פולטין שאינן כן אומרים בקליפתן בביעי
אפרוח  בהן שנעשה כיון ומיהו בעולם, שומן
האפרוח  טעם ממנה ויוצא רכה קליפתן
טמאה  ביצה דגם למסקנה שכתב עי"ש [אמנם
דמה  ומבואר טעם], נותנת אינה קלופה
ביצים  משאר יותר טעם נותנת אפרוח שביצת

לקמן וכדפירש"י הוא, דבשר משום (צח.לאו

אפרוח) רכה.ד"ה קליפתה שנעשית משום אלא ,

דכמו ולפי"ז סד"א נחמן רב דברי דבלאו י"ל
אינה  קלופה שאינה טמאה דביצה
אפרוח  ביצת ה"נ קליפתה מחמת טעם נותנת
רב  וקמ"ל טעם, נותנת אינה קלופה שאינה
יוצא  רכה, קליפתה אפרוח דביצת דכיון נחמן

טעם. ממנה

דהם אבל התוס', בשיטת כן לפרש א"א
לקמן אפרוח)כתבו ביצת דה"ה (ד"ה
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כמש"כ  ס"ל ואי ששים, בעינן דם בה בנמצא
יותר  טעם נותנת אפרוח דביצת הרמב"ן
דביצה  השואה, כאן אין רכה, דקליפתה משום
יותר  רכה קליפתה נעשית לא דם בה שנמצא
שפירש  כמו לתוס' ס"ל וע"כ ביצים, משאר
בה  נותן שהבשר שאני אפרוח דביצת רש"י
נותנת  דם בה שנמצא ביצה ה"ה וא"כ טעם,

ביצה. מסתם יותר טעם

דביצת ושמא נחמן רב קמ"ל גופה דזה י"ל
נותנת  קליפה לה שיש אע"פ אפרוח
מן  יוצא בשר טעם כי שבה, הבשר מחמת טעם

אלא הקל  הויא דלא טמאה מביצה יותר יפה
בעלמא. כמיא

דביצה אבל שבתוס' הצד לפי אלא אינו זה
והקליפה  טעם, נותנת קלופה טמאה
אבל  מלצאת, טעמה את המונעת היא
אפשר, בדרך אלא כן כתבו לא לקמן התוס'
את  מונעת שהקליפה להו ברירה לא וא"כ
ביצה  דגם לומר צד דיש מלצאת, הטעם
ויקשה  טעם, נותנת אינה קלופה טמאה
אפרוח  דביצת ס"ד שום יהיה האיך א"ה

טעם. נותנת אינה

בין וי"ל ביצה דכל סד"א ר"נ דברי דבלאו
נותנת  אינה אפרוח ביצת בין ביצה סתם
טעם  הוא ביצה טעם בעצם כי כלל, טעם
מ"מ  הוא דבשר אפרוח ביצת אפי' קלוש,

דרק  ר"נ וקמ"ל בשר, משאר קלוש טעמה
אינה  בעלמא כמיא ממש שהיא ביצה סתם
נ"ט  אכן בשר בה דאית אפרוח ביצת אבל נ"ט,

ששים. מו ובעינן

דרב ויש לפרש התוס' הוצרכו למה לעיין
אפרוח  דביצת לאשמעינן אתא נחמן
לא  ולמה ביצים, מסתם יותר טעם נותנת
ולא  בששים דביצה טובא דקמ"ל פירשו

לקמן וכדאמרינן חלבו (צח.)בס"א, ר' אמר
אסורה, והיא בששים ביצה הונא רב אמר

מותרת. והיא בס"א

הרא"שואפשר כדעת לתוס' כח)דס"ל (סי'

רשב"א [עיין ד"ה ודעימיה (צח.

ס"א איתמר) דבעינן דטעמא הרמב"ן[ בשם
הוסיפו  וקטנים, גדולים ביצים דאיכא משום
ודלא  בינונית, לששים להשלימם אחת בה

הרמב"ם הי"ט)כדעת מאכ"א הל' דמפני (פט"ו
בה, היכר עשו עצמה בפני בריה שהיא

בשיעורה. והוסיפו

ב"חוכתבו [עיין ואם הפוסקים ומ"ש (ד"ה

בתבשיל) ד')ודרישהנתבשלה ](אות
ביצת  נפלה אם והרמב"ם הרא"ש בין דנפק"מ
דבעינן  הרא"ש שלדעת תבשיל , לתוך אפרוח
דוקא  וקטנים גדולים דאיכא משום ס"א
אבל  כן, הדין אחרות בביצים בשנתערבה
אלא  בעינן לא אחר תבשיל עם כשנתבשלה

דברייתא מו. כיון טעם נותנת אפרוח דביצת לאשמעינן נחמן לרב לי למה ק"ק אכתי אמנם
בהן  יש אם מהן באחת אפרוח ונמצא ששלקן ביצים לקמן, בגמ' כדמבואר היא מפורשת

ט  וצ"ע.בנותן אסורות, כולם עם
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מפני  דטעמא הרמב"ם לדעת אבל ששים,
עם  כשנתבשלה גם עצמה, בפני בריה שהוא

ס"א. בעינן אחר תבשיל

הונא והנה רב פליג ע"כ הרמב"ם לדעת
ענין  בכל ס"א בעינן דלדידיה אדר"נ,
אחר, תבשיל עם בביצה בין ביצים עם  בביצה בין
לדעת  אבל בששים, ביצה אמר נחמן רב ואילו
די"ל  אהדדי, דפליגי מוכרח אינו הרא"ש

עם  בביצה מיירי בששים ביצה דאמר דר"נ
בביצה  מיירי בס"א דאמר הונא ורב תבשיל,

ביצים. עם

כרא"ש,וכמו דס"ל התוס' בדעת י"ל כן
בין  פלוגתא להעמיד ליה ניחא ולא
דביצת  קמ"ל דר"נ פירשו  ולכן הונא, ורב  ר"נ
דאתא  פירשו ולא טעמא, יהבה אפרוח

הונא. מרב לאפוקי

³

ע"א דף צ"ח

קלופה  שהיא טמאה ביצה בדין 

המנין.בגמ',א] מן ביצה ואין בששים ביצה
לאביי, אבין בר אידי רב א"ל
כי  אינשי אמרי והא טעמא, דיהבה למימרא
עסקינן  במאי הכא א"ל בעלמא, דביעי מיא

לא. טמאה אבל אפרוח בביצת

טמאה והנה ביצה בין הגמ' חילקה מדלא
דבכל  משמע קלופה, לשאינה קלופה
דאי  היא, בעלמא דמיא אוסרת אינה גווני
הוצרכה  למה טעמא יהבה קלופה ביצה
ולא  אפרוח, בביצת מיירי דר"נ לתרץ הגמ'
קלופה. שהיא אפרוח בביצת דמיירי תירצה
טמאה  דביצת שכתב הרמב"ן דעת וזו
אסורות  אפרוח ובשל קלופה אפי' מותרת

מדברי  משמע וכן קלופות, אינן אפי'
הי"ט)הרמב"ם מאכ"א הל' חילק (פט"ו שלא

שדייק  וכמו קלופות, לשאינן קלופות בין
הרי"ף)הר"ן מדפי .(לה.

דביצה (שם)הר"ןאבל הירושלמי ע"פ כתב
וכ"ד  אסורה, קלופה שהיא טמאה

כח)הרא"ש הרשב"א(סי' מ"ו)ושו"ת סי' .(ח"א
אפרוח)והתוס' בביצת ונראה (ד"ה וז"ל, כתבו

דאסורה, אפשר קלופה שהיא  דטמאה
חילוק  דיש משמע ביצים גיעולי גבי ובירושלמי
זה  לענין ושמא קלופות, לשאינן קלופות בין
הא  הכא משני דלא והא חילוק, יש נמי
דסתם  משום קלופה בשאינה הא בקלופה

עכ"ל. בקליפתן, אותן מבשלים מז ביצים

קלופה מז. לשאינה קלופה שהיא טמאה ביצה בין לחלק דבריו בריש שכתב ברמב"ן ועיין

שום  פולטין שאינן כן אומרים בקליפתן בביעי בעלמא, דביעי כמיא איניש דאמרי הא וז"ל,
ונבלע  האפרוח טעם ממנה ויוצא רכה קליפתן אפרוח בהן שנעשה כיון ומיהו בעולם שומן

למה  וא"ת פלטי. לא מיפלט בליעי מיבלע בקליפתן שהביצים קלופות שאינן אע"פ באחרות
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הירושלמי ונראה בגירסת תלויה דפלוגתתם
סופ"י) כתב (תרומות הר"ן דהנה ,

דגרסינן  הכי משמע לא בירושלמי אבל בזה"ל,
הטמאות  עם ששלקן טהורות ביצים התם,
אבל  בקליפיהן ששלקן דתימר הדא מותרות,
להן, יש אחר שיעור קלופות כשהן שלקן
הירושלמי  בגירסת להדיא ומבואר עכ"ל.
נותנת  קלופה שהיא טמאה דביצה לר"ן, שהיה
בירושלמי  שכתב, ברא"ש מבואר וכן טעם.
קלופות  באינם דוקא קאמר תרומות דמסכת

טעמא. יהיב בקלופות אבל

גירסא [ועיין שהביא שם הרשב"א בשו"ת
אוסרת  ובקלופה וז"ל, קצת שונה
דמסכת  בירושלמי וכדגרסינן האיסורין כשאר
אמר  מותרות, בצים גיעולי בצל, בפרק תרומות
בששלקן  הוא מותרות דאיתמר הא זירא ר'
קלופות  שאינן עם קלופות אבל בקליפיהן
גיעולי  ופירוש עכ"ל. וכו', אחד שיעור צריכות

לעיל רש"י כמש"כ הוא גיעולי ביצים ד"ה (סד.

הטהורה.]ביצים) עם שנתבשלה טמאה ביצה ,

בחידושי אבל המובאת הירושלמי בגירסת
ביצים  הלשון בה נמצא לא הרמב"ן
וכו', מותרות הטמאות עם ששלקן טהורות
הרמב"ן: גרס כך אלא הר"ן, שהביא וכמו
בשם  הכי איתמר תרומות במסכת ובירושלמי
אפרוח  בהן ומצא ששלקן ביצים לקיש, ריש

בשם  אבא בר שמעון ור' זעירא ר' טעם. בנותן
ושתים  ששים אסורה, ואחת ששים יוחנן, ר'
והקליפין  הירק יוחנן, ר' בשם חייא ר' מותרת.
ואיסור  זעירא, ר' ואמר מצטרפין. והמים

קליפ  אמר, הונא רב את מתירן. מעלין איסור י
והוא  דתנינן הדא זעירא, ר' אמר ההיתר.
שלק  אבל בשלוקין, שלוקין בקליפיהן ששלקן
שאינן  או קלופים, בשאינן קלופים ביצים
שלוקין, בשאינן שלוקין בקלופים, קלופים
שורו  מותר, ביצים גיעולי אחד. שיעור צריכות
אלו  הרי שהקרימו ביצים יגעיל. ולא עבר

הירושלמי. כאן עד אסורות,

הירושלמי ולפי שחילק מה הרמב"ן גירסת
מיירי  לא קלופות לשאינן קלופות בין
אלא  הטהורה, עם שנתבשלה טמאה בביצה
הונא  רב דאמר אהא וקאי אפרוח, בביצת
נראה  ופירושו ההיתר. את מעלין איסור קליפי
היינו  מצטרפין דקליפין הונא רב שאמר דזה
בשאינן  קלופין אבל בקליפיהן, כשנתבשלו
עד  השיעור על להוסיף צריך להיפך או קלופין

להצטרף. קליפות כאן אין כי ששים,

אינן ולכן עם קלופה אפרוח ביצת נתבשלו כי
להשלים  היתר שיהיה צריך קלופות,
חסרון  ע"י שנחסר מה כנגד ששים לשיעור
נתבשלה  אם ולהיפך, האסורה . הביצה קליפת
קלופות, ביצים עם קלופה שאינה אסורה ביצה

איכא  בקלופה, עסקינן במאי הכי ליה לימא אפרוח בביצת עסקינן במאי הכא למימר ליה
פשיטא  בקלופה א"נ אסורות, קלופות בשאינן שאפי' קמ"ל רבותא אלא נמי הכי אין למימר

גופו  שאין לפי הכחל מן חוץ המנין מן ואינן שבששים שבתורה האיסורין ככל היא שהרי
כברייתה  שהיא שאע"פ קמ"ל הא קלופה שאינה בביצה דאוקימנא השתא אבל איסור,

עכ"ל. אסורה, ואחת בששים לקמן דאמר ממאן ולאפוקי בששים וחשובה
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האיסור  כנגד קלופות ביצים ששים שיהיה צריך
לשיעור. שמצטרפת האיסור קליפת פחות
של  ביצים ששים דוקא צריך קלופות, וכששניהן

האיסור. כנגד היתר

הש"ךוכן סקי"ד)דעת פ"ו (שם והט"ז(סי'

אפרוח סק"י) בביצת מיירי זעירא דר'
באו"ז  להדיא מבואר וכן הקליפות, וצירוף

תנ"ד) סי' אם (ח"א לר"ת ליה דמספקא שכתב
אבל  שלימות טמאים בביצים מיירי דוקא
דילמא  או נ"ט, בהם יש נקובות או בקלופות
אין  זצ"ל ר"ת ספקת אבל וז"ל, וכתב שנא, לא
קלופות  בין מחלק דלא הירושלמי, מן להתבונן
לענין  אלא טעם נתינת לענין קלופות לשאינן
דאמר  הונא אדרב לה דמייתי הביטול, שיעור
ר' בא וזה ההיתר, את מעלין איסור קליפי
איירי  לא טעם נתינת לענין אבל לפרש, זעירא
שגרס  הרמב"ם בדעת וכ"נ עכ"ל. כלל,
קלופות  בין חילק לא ולכן הרמב"ן, כגירסת

קלופות. לשאינן

ביאור,אמנםב] צריכים בזה התוס' דברי
ביצים)דלעיל גיעולי ד"ה הביאו (סד:

הרמב"ן  גירסת כעין שהיא בירושלמי גירסא
הזכיר  ולא אפרוח בביצת כולה דמיירי הנ"ל,
דמסכת  ובירושלמי וז"ל, כלל טמאות ביצים בה
אפרוח  בהן ונמצא ששלקן ביצים לענין תרומות
מילתא, מהא לעיל גרסינן התם בהו דאיירי
לפני  בא מעשה חנינא רבי אמר אבא בר שמעון
בארבעים  הורה אבא ואמר ברבי גמליאל רבן
בר  חייא רבי ואמר במ"ה. מורינא ואנא ושבע
קליפי  ואמר הונא רב לפני בא מעשה חנינא,
הוא  דתימא הדא ההיתר. את מעלין איסור
אי  אבל בקלופות קלופות או בקליפיהן ששלקן

שאינן  או קלופות בשאינן קלופות ביצים שלק
שתיקן  במהרש"א [עיין בקלופות קלופות
ביצים  שלק אי אבל בקליפיהן ששלקן דצ"ל,
כו'], בשאינן קלופות או בקלופות קלופות
שורו  ביצים, גיעולי מפני אחר שיעור צריך
אסורות  שהרקימו ביצים יגעיל, ולא עיבר
דם  בהם מצא תאכלם יפה נפש מוזרות ביצים

עכ"ל. הדם, מקום קולף

המובאת והרי הירושלמי גירסת לפי גם
ר' שחילק מה לעיל, התוס' בדברי
אהא  קאי קלופות לשאינן קלופות בין זירא
את  מעלין איסור קליפי הונא, ר' דקאמר
והרמב"ם. הרמב"ן בדעת וכמש"כ ההיתר,
התוס' כתבו האיך טובא, לתמוה יש וא"כ
אסורה, קלופה שהיא דטמאה  דאפשר
קלופות, בין חילוק דיש  משמע דבירושלמי
שחילק  מה הרי חילוק, יש נמי זה לענין ושמא
אינו  קלופות לשאינן קלופות  בין הירושלמי
האו"ז  שהעיר וכמו טעם, לנתינת כלל ענין
התוס' רצו והאיך כלל, הענין מן אינו דהוא
טמאה  דביצה דאפשר הירושלמי מן ללמוד

טעם. נותנת קלופה שהיא

זעירא ונראה ר' דברי את פירשו שתוס'
על  פולדא המהר"א בפירוש כמש"כ

בקליפיהן)הירושלמי ששלקן והוא וגם (ד"ה וז"ל,
טריפות  אלו בפ' והתוס' בשלוקות, שלוקות
באינן  קלופות אבל בקלופות, קלופות גרסי
מ"ז  או מ"ה מן יותר צריך דאז לא, קלופות
האיסור  אם אבל איסור, של ממשות מן דבלעי
אינן  או ממש, טעם יוצא אינו בקליפתו
שלוקות, באינן שלוקות או בקלופות קלופות
נתמלאו  כבר האיסור קליפת שאף כיון
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מידי ל  האיסור לבטל מצטרפין לא שוב חלוחית
ז"ל הר"ש שכתב הבשר עצמות (תרומות דהוה

מ"ט) לחלוחית פ"ה בהן שיש לפי מצטרפי דלא
דאין  זעירא לר' דס"ל פירוש כאן. ה"נ קצת
ואין  הואיל לבטל יסייעו דהקליפות לומר לנו
המונחים  ואבן עץ כמו ליה והוה לחלוחית בהן
הקליפות  שאז בקליפתן הכל באם רק בקדירה,
ובליעה  גמורה פליטה ליהוי דלא מעכבין
שכן  כל קלוף, מהן באחד לא אבל גמורה,
הואיל  כפשוטו לפרשו ואין קלופות. בשניהם
עד  השיעור למלאות צריך קליפות קצת וחסרי
זעירא  ר' קמ"ל ומאי הוא פשיטא דזה ששים
לא  אם באפרוח ומ"ז מ"ה נתיר דלמה
וכי  מתוכה, האוכל לבטל מסייעין שהקליפות
בתוס' בהדיא משמע וכן שיעור, כאן אין חסרי
עכ"ל. וכו' ממש גיעול יוצא שאין הטעם שם

הבנת והנה על הקשה פולדא המהר"א
זעירא  ר' שחילק דמה ודעימיה האו"ז
צירוף  של ענין הוא קלופות לשאינן קלופות בין
כלל, איירינן לא טעם נתינת לענין אבל עצמות,
צריך  הקליפות מן חיסר שאם פשוט דזה
זעירא. ר' קמ"ל ומאי ששים, לשיעור להשלים

אין ולכן כלל שבדרך חדש, פירוש כתב
האיסור  את לבטל מסייעות הקליפות
כעצים  והוו לחלוחית שום בהן שאין כיון
דאף  הונא רב דקאמר והא בעלמא, ואבנים
בשניהן  מיירי ההיתר, את מעלין איסור קליפי
טעם  את מעכבין הקליפות דבכה"ג בקליפיהן,
ובליעה  גמורה פליטה להוי דלא האיסור
קליפה, מהן אחת חסרה אם אבל גמורה,
אינן  עם שנתבשלה קלופה אסורה ביצה וכגון
שאינה  אסורה ביצה להיפך, או קלופות,

האיסור  טעם קלופות, עם שנתבשלה קלופה
גמורה, בליעה והוי טפי, ולבלוע לפלוט יכול
וצריך  לבטלה, שוב מסייעות הקליפות ואין
האיסור. כנגד האוכל מן היתר של ששים דוקא

שיש ונראה דכמו התוס', למדו  דמכאן
קלופות  לשאינן קלופות בין חילוק
דהיכא  אפרוח, בביצת טעם נתינת לענין
מסייעות  הקליפות אין קלופות מהן דאחת
אפשר  גמורה, בליעה היא הבליעה כי לבטל
לשאינה  קלופה טמאה ביצה בין חילוק דיש
נותנת  אינה קלופה שאינה דביצה קלופה,
נתינת  יש אכן קלופה כשהיא אבל כלל, טעם

ששים. ובעינן טעם

ממה והמהר"א לדבריו ראיה הביא פולדא
אבל  וז"ל, לעיל התוס ' שגרסו
או  קלופות בשאינן קלופות ביצים שלק אי
אחר  שיעור צריך בקלופות קלופות שאינן
דטעמא  ומבואר ע"כ. ביצים, גיעולי מפני
אחר  שיעור צריך וכו' בקלופות קלופות שאינן
הבליעה  דהיינו ביצים, גיעולי מפני הוא
גדול  סיוע וזה הבישול, ע"י הביצים מן שיצאת
מהן  דאחת דהיכא פולדא, המהר"א לפי'
לשיעור  שוב מצטרפות הקליפות אין קלופה
היא  האיסור מן היוצאת הבליעה כי ששים,

גמורה. בליעה

בסוגיין ועוד התוס' מלשון כן לדייק יש
ביצים  גיעולי גבי ובירושלמי שכתב,
קלופות, לשאין קלופות בין חילוק דיש משמע
לענין  הוא זעירא ר' שחילק דמה ומבואר
ודלא  הביצים. בליעת דהיינו ביצים, גיעולי
מימרא  לאחר שגרס הנ"ל, הרמב"ן כגירסת



העמקים שושנת  ע"א  צ"ח דף חולין רכח 

מילתא  דהוא מותר, ביצים גיעולי זעירא, דר'
זעירא  ר' שחילק למה קשור ואינו עצמה בפני

קלופות. לאינן קלופות מח בין

ומהרש"ל,וזהג] המהרש"א בפלוגתת תלוי
ביצים  גיעולי אמרינן לעיל בגמ' דהנה
עם  שנתבשלה טמאה ביצה ופירש"י, מותרות,
ע"ד  לפרש ר"ת בשם כתבו והתוס' הטהורה.
רחמה  בית על התרנגולת שהכו הערוך,
מידי  איירי ולא נגמרו שלא ביצים ומפלת
כפירוש  משמע הירושלמי דמן והקשו בבישול.
דהוי  ביצים, גיעולי מפני מדקאמר הקונטרס
שלוקות. ביצים היינו ביצים דגיעולי משמע
ולא  עיבר דשורו קרא התם מייתי היכי ותמהו
ושום  הירושלמי מסוגיית שאינו וכתבו יגעיל,

הגיהו. תלמיד

תלמיד ועיין ושום וז"ל, שכתב במהרש"ל
גיעולי  גרסי' הכא אלא פי' נ"ב הגיהו

ול"ג  יגעיל ולא עיבר שורו מותרות ביצים
שי"ף. המהר"ם וכ"כ עכ"ל. וק"ל, מפני

קרא אבל דהאי פי' וז"ל, כתב המהרש"א
מסוגיית  אינו יגעיל ולא עובר שורו
כן  הגיהו תלמיד ששום אלא הירושלמי
בספר  בהדיא וכ"ה הערוך פירוש ע"פ
תלמיד  ששום פי' ומהרש"ל התרומה,

פרש"י  ע"פ הכריחו הגיהו מי ידענא ולא
עכ"ל. וק"ל, לכך

התוס',ומבואר דברי בפירוש דנחלקו
לומר  כוונתם המהרש"ל שלדעת
"מפני  דקתני הירושלמי דגירסת  דאע"ג
הא  רש"י, לדברי סיוע הוי ביצים" גיעולי
הוא  יגעיל ולא עיבר דשורו קרא אח"כ דמייתי
שום  וע"כ זו, גירסא לפי דתמיה מילתא
"מפני" תיבת למחוק וצריך הגיהו תלמיד
ופירושו  מותרות", ביצים "גיעולי ולהוסיף

בירושלמימח. דאמרינן מהא פלודא המהר"א של פירושו על לתמוה יש פ"א ולכאורה (ערלה

ה"ט) פ"ו ונזיר את ה"ג, להעלות החולין עם שתצטרף מהו תרומה טנופת בעי, ביבי רב וז"ל,
תרומה  טנופת אמר הדא להיתר, מצטרפין איסור קליפי הונא רב דאמר מה מן התרומה,

ע"כ. התרומה, את להעלות החולין עם מצטרפת
תרומה  של טנופת גם להיתר, מצטרפין איסור דקליפי הונא לרב דס"ל דלמאי ומפורש

את  מעלין איסור דקליפי הא פולדא המהר"א של דלפי' תמוה, וזה החולין, עם מצטרפת
משום  טעמא ולאו גמורה, פליטה מעכבות שקליפיהן ביצים גבי מיוחד דין הוא ההיתר

נינהו. ואבנים עצים דהא האיסור, את לבטל מסייעות שהקליפות
כנ"ל  דטעמא ס"ל זירא דר' הונא, רב בשיטת הסוגיות דפליגי לדחוק צריך דע"כ ונראה
והוא  לאשמעינן שהוצרך ממה כן דייק פולדא והמהר"א הפליטה, את מעכבות שהקליפות

את  לבטל מצטרפות דקליפות משום טעמא דאי וכו', קלופות בשאינן קלופות אבל בקליפיהן
קמ"ל. ומאי הוא פשיטא ששים, לשיעור להשלים צריך הקליפות מן נחסר דאם ור"ל האיסור,

מהא  החולין עם מצטרפת תרומה טנופת אם ביבי דרב בעיא דפשיט הנ"ל בירושלמי אבל
משום  ולאו האיסור, את לבטל מצטרפות דקליפות משום הונא דרב דטעמא ס"ל הונא, דרב

הפליטה. את דמעכבות
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התרנגולת  בשהכו דמיירי הערוך שפירש כמו
קרא  מייתי ועלה ביצים, ומפלת רחמה בית על

בכה"ג. גם שייך גיעול דלשון

לומר אבל התוס' כוונת המהרש"א לדעת
הוא  יגעיל ולא הוא דשורו דקרא
ולעולם  למחקו, וצריך התלמיד מהגהת

רש"י. לפירוש סיוע הוא הירושלמי 

שדחוק ויותר המהרש "א, דברי לענ"ד נראים
שאינו  "ודומה התוס', דמש"כ לומר
"מפני", מילת על קאי הירושלמי", מסוגית
מותרת  תיבת ולהוסיף ולתקן צריכים היו דא"כ

כן. כתבו לא והתוס' ביצים, גיעולי לאחר

המהרש"א ועוד לדברי גדולה ראיה נראה
גבי  ובירושלמי בסוגיין, התוס' ממש"כ
קלופות  בין חילוק דיש משמע ביצים גיעולי
גרסו  דשפיר דמשמע קלופות, לשאין
מפני  זעירא, דר' דמימרא בסיומא בירושלמי

ודו"ק. לעיל, וכמש"כ ביצים, גיעולי

טמאה ונמצאוד] ביצה בדין שיטות ב' עתה
פירושים  וג' קלופה, שהיא

הירושלמי: בסוגיית

אופן (א) דבכל והרמב"ם הרמב"ן שיטת
שאינה  בין אוסרת, אינה טמאה ביצה
ר' שחילק ומה קלופה. שהיא בין קלופה
קלופות  לשאינן קלופות בין בירושלמי זעירא
אפרוח, בביצת אלא טמאה בביצה מיירי לא
שהקליפות  הונא רב דקאמר אהא וקאי
מן  נחסר דאם לומר ורוצה לבטל, מצטרפין
קלופה  האסורה שהביצה משום או הקליפות
או  קלופות, הן המותרות שהביצים משום או

השיעור  על להוסיף צריך קלופות, ששניהן
שנ  מה כנגד לששים מפני להשלים חסר

הקליפות. חסרון

שהיא (ב) דטמאה דאפשר התוס', שיטת
מן  ראיה והביאו אוסרת, קלופה
קלופות. לשאינן קלופות בין שחילק הירושלמי
בביצת  דמיירי פולדא המהר"א ע"פ וביארנו
שהקליפות  הונא רב דקאמר אהא וקאי אפרוח
לא  דקליפות דאע"ג וקמ "ל לבטל, מצטרפות
בעצם  ראויות ואינן ואבנים כעצים אלא הוו
אין  קלופות כששניהן מ"מ הטעם, את לבטל
הקליפות  ומצטרפות גמורה, בליעה  הבליעה
אין  קלופה, מהן כשאחת אבל ששים, לשיעור
הבליעה  נעשית דאז לבטל, מסייעות הקליפות
היתר  של ששים דוקא וצריך גמורה, כבליעה
דאפשר  התוס' למדו ומכאן שבו. האוכל מן
טעם  נותנת קלופה שהיא טמאה ביצה דגם
לבטלה. ששים וצריך קלופה, משאינה יותר

דטמאה (ג) והרשב"א והרא"ש הר"ן שיטת
להדיא  וגרסו אסורה, קלופה שהיא
עם  שנתבשלה בטמאה דמיירי בירושלמי
קלופות  בין זעירא ר' חילק ובה הטהורות,
טמאה  שביצה א"כ ומוכח קלופות, לשאינן

לבטלה. ששים ובעינן אסורה קלופה

האוסרים הנהה] בשיטת הפוסקים נחלקו
דעת  קלופה: שהיא טמאה ביצה

טמא)הב"ח עוף ביצת ד"ה פ"ו אוסרת (סי' דאינה
הביצים  וגם האסורות הביצים גם אא"כ
דבאינה  היכי דכי קלופות, הן המותרות
כך  בעלמא, מיא אלא פולטת אינה קלופה

בעלמא. מיא אלא בולעת אינה
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י"א)הפרישהודעת הביצים (אות אם שאף
אסורות, קלופות אינן המותרות
ביצה  מתוך ממש שיצא אמרינן לא דתרתי
קלופה. שאינה ביצה בתוך ויכנס קלופה שאינה

בפרמ"ג סק"י)ועיין טעמו (משב"ז דלפי שדייק
הן  קלופה מהן אחת כל אם הפרישה, של
ששניהן  ודוקא אסורות, הטהורה הן הטמאה

מותר. קלופות אינן

דאם (סק"י)הט"זודעת בטמאה, תלוי שהכל
המותרות  אם אף אוסרת קלופה היא
אם  אף מותר לאו ואם קלופות, אינן
להוכיח  האריך והט"ז קלופות. המותרות

דטמאה כדבריו  אפשר שכתבו, התוס' מלשון
הטמאה  רק הזכירו ולא אסורה, קלופה שהיא

הרשב"א בשו"ת להדיא וכ"כ (שם)קלופה.

שאין  אע"פ אוסרת קלופה שהאסורה דכל
הרא"ש  פסקי בקיצור וכן קלופות, המותרות

כ"ח) ובלבוש(סי' ושו"ע (ס"ה)ובטור

מ"ג)ומהרש"ל סי' הנשה גיד .(פ'

אפרוח,[ועיין ביצת לענין שכתב ברמב"ן
קליפתן  אפרוח בהן שנעשה דכיון
ונבלע  האפרוח טעם ממנה ויוצא רכה
שהביצים  קלופות שאינן אע"פ באחרות
פלטי, לא מיפלט בליעי מיבלע בקליפתן
טמאה  ביצה להאוסרים דה"ה ומסתברא
מיבלע  מינה, פליט מיחל שטעם כיון קלופה,
קלופות.] אינן שהן אע"פ במותרות בליעי

י"ב)והפר"ח מן (אות ראיה הביא
מהן  אחת דאם הירושלמי
מהא  הפרישה, וכדעת אוסרת קלופה
אבל  בקליפיהן ששלקן והוא שם, דגרסינן
קלופות  בשאינן קלופות או בקלופות קלופות

ומבואר  וכו', בקלופות קלופות שאינן או
אינן  והטהורות קלופות הטמאות אם דבין
קלופות  אינן הטמאות אם ובין קלופות,

אסורות. קלופות, והטהורות

ראיה (שם)הפרמ"גאבל להביא שאין דחה
גירסאות, כמה בו דיש הירושלמי מן
ביצה  לאסור שכתבו שהראשונים והאמת
הירושלמי  דברי זה על והביאו קלופה טמאה
טהורות  ביצים שכתב, בר"ן דעיין כן, גרסי לא
דתימר  הדא מותרות, הטמאות עם ששלקן
קלופות  כשהן שלקן אבל בקליפהן ששלקן
קלופות  אבל גרס, ולא להן, יש אחר שיעור
כן  בקלופות, קלופות אינן או קלופות בשאינן

הרשב"א. בשו"ת מבואר

שנתבאר ויש מה כפי התוס' בדעת לעיין
והוא  להדיא גרסו ז"ל דהם לעיל,
או  בקלופות קלופות אבל בקליפיהן ששלקן
קלופות  שאינן או קלופות בשאינן קלופות
ז"ל  שדעתם לבאר לעיל וכתבנו וכו', בקלופות
מהן  אחת דאם פולדא המהר"א ע"ד לפרש
מסייעות  ולא גמורה בליעה  איכא קלופה
דשם  ואע"ג ששים, לשיעור להצטרף הקליפות
ראיה  להביא התוס' רצו אפרוח, בביצת מיירי

אוסרת. קלופה שהיא טמאה ביצה דגם

אין ולכאורה אפרוח ביצת שלענין דכמו י"ל
כל  אלא האסורה, בביצה תלוי הכל
גמורה, בליעה איכא קלופה מהן שאחת היכא
לביצה  מכאן ללמוד התוס' שרצו מה לפי ה"נ
אלא  קלופה, טמאה ביצה דוקא אי"צ טמאה,
בליעה  מקבלת היא קלופה הטהורה אם גם

קלופה. אינה הטמאה אם אף גמורה
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מלשון אלא הט"ז שדייק מה לפי"ז דיקשה
שהיא  דטמאה דממש"כ התוס',
רק  הזכירו ולא דאסורה, אפשר קלופה
משמע  קלופה, הטהורה ולא קלופה הטמאה

בקלופה. תלוי שהכל

שהכל ולכן היא התוס' דעת גם דודאי נ"ל
או  קלופה הטמאה הביצה באם תלוי
ואע"ג  לשונם, מפשטות וכדמשמע לא,
מהן  אחת דאם מבואר הירושלמי דבסוגיית
דהיינו  לתוס' ס"ל גמורה, בליעה איכא קלופה
טעמא  דיהבה אפרוח ביצת לענין דוקא
איכא  קלופה מהן אחת אם דרק בלא"ה,
אבל  כלל, מסייעות הקליפות ואין טפי בליעה
שאינה  טמאה ביצה שגם לומר מסתבר לא
תתן  קלופה, אינה כשהיא כלל טעם נותנת
אם  רק אלא קלופה, כשהטהורה טעם
כיון  דאסורה, דאפשר ס"ל קלופה הטמאה
קלופה  לשאינה קלופה בין חילוק עכ"פ דחזינן
שום  יש דה"נ ואפשר אפרוח, ביצת לענין

פשוט. נ"ל וזה חילוק,

b

בביצת גמ, עסקינן במאי הכא
לא. טמאה אבל עיין אפרוח

ובקדירה)ברמב"ן ד"ה אב (צז: הרב בשם שכתב
הכא  פריך מדקא האשכול, בעל ז"ל ב"ד
ביה  דאית ליה ושני טעמא דיהיב למימרא
בששים  ביצה דאמרינן הא ליה שני ולא אפרוח
דביצה  משמע קאמרינן, גופה ביצה לבטולי
קמא  ובפ' בטלה, ולא כבריה חשיבה גופה

ג:)דיו"ט יוחנן (ביצה דר' אליבא דבטלה משמע
למימר  ואיכא שנינו, למנות שדרכו את דאמר

אבל  במאתים או באלף ובטלה מקדש דאינו
היא. דבריה כיון בטלה לא בששים

דאמרינן והרמב"ן בריה אינה דביצה דחה
מכות נשמה (יז.)בגמ' דברית

אחת  כחטה ביצה אבל בטלה ולא חשיבא
בגמ' דאקשינן והא ובטלה, דמיא כברייתא
אוקימנא  ולא טעמא דיהיב  למימרא בביצה
באחרות  נתערבה שאם עצמה הביצה בביטול
לה  דקאמר משום בששים, בטלה ניכרת ואינה
עצמו  גיד לבטולי לאו התם מה דגיד, דומיא
עצמה  ביצה לבטולי לאו כאן אף מכירו, בשאינו
ועיין  בהם. כיוצא הכחל וכן מכירה, בשאינו

בס"ד (ק.)לקמן שיתבאר מה בריה] [עניני
כבריה. חשיבא דביצה האשכול בעל בדעת

שאינה ועוד שכל האשכול בעל מדברי מבואר
ששים, בעי ברוב שבטל ביבש אף בריה

הרמב"ם ה"ד)וכדעת מאכ"א הל' וכתב (פט"ו ,
התוס' שיטת אבל עיקר, שכן הרמב"ן עלה
חד  בטיל ביבש ביבש דמב"מ ראשונים ושאר
דלא  הא סברתם ולפי מדרבנן, אפי' בתרי
ביצה  לבטל בששים דביצה הכא מתרצינן
ברוב  אלא ששים צריכה שאינה משום עצמה,
יתבאר  ופלוגתתם בתרי. חד דהיינו בטלה

בתערובת (צט:)לקמן מב"מ ביטול [שיעור
בס"ד. ביבש] יבש

b

דנפל שם, דתרבא כזיתא ההוא
דבשרא. אשי בדיקולא רב סבר

רבנן  ליה אמרי דיקולא, דבלע במאי לשעוריה
בלע. לא דאיסורא בלע  דהיתרא אטו אשי, לרב
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לעיל מש"כ בקדירה](צז:)עיין [משערין
הסוגיא. בביאור

דיקולא,והנה בפירוש הראשונים נחלקו
בר"ן הרי"ף)דעיין בדפי ורמב"ן (לה.

וכדאיתא  בשר, בו שמולחין סל דהוא שכתבו
פסחים בדיקולא,(קיב:)בגמ' תורא בל א מט ריש

בתוס' ועיין קלחת, היינו שדיקולא פירש רש"י
בשר. בו שמבשלין כלי שהוא

ברשב"א וכתבו [וכ"ה והרמב"ן הר"ן
פירושו  שדיקולא דאע"ג וריטב"א],
לפרש  רש"י הוצרך סל, הוא דוכתא בכל
לקמן  פסק ז"ל שהוא לפי קלחת היינו שדיקולא

ותו) ד"ה נמי (קט. וס"ל בטיל, לא דמב"מ כר"י
הוא, מב"מ ובשר מבטל נ דחלב הוה לא הילכך 

ורוטב  מים דאיכא בקדירה אלא אשי רב ליה
לקמן כדקיי"ל ליה מינו (ק:)דמבטלי את סלק ,

ומבטלו. עליו רבה מינו ושאינו שאינו, כמי

הוצרך והריטב"א דרש"י טעם, עוד כתב
הרא"ה  כדעת דס"ל משום לזה

כא.) עמ' ש"א ב"ד הבית צלי (בדק או מליחה דע"י
שום  אין וכיסה ניער בו ואין רוטב בו שאין כיון
משום  לרבנן, אפי' בששים מתבטל איסור
יש  אחד דבמקום ואפשר בשוה מתפשט שאינו

האיסור. כנגד היתר של מששים פחות

הסכימו ויש התוס' דהנה בזה, לעיין
אע"ג  קלחת, היינו שדיקולא לפירש"י
בטיל  לא דמ"מ כר"י קיי"ל דלא ס"ל שתוס'

לעיל בדבריהם רבא)כדמבואר אמר ד"ה ,(צז.
הגר"א  שדייק כמו הרא"ה סברת להו לית וגם

אמרינן) לא ס"ק ק"ה בסוגיא (סי' מדבריהם
לקמן חלב חלב)דטיפת טיפת ד"ה שכתבו (קח. ,

ומה  לרוטב, מחוץ שכולה בחתיכה שם שמיירי
ולא  צלי מכח הוא החתיכה בכל נבלע שחלב
ששים  דמהני במתני' קתני ואפ"ה בישול,

כרא"ה. ודלא טעמו, את לבטל

הרמב"ן וגם כדעת לתוס' דס"ל לומר קשה
ההוא) ד"ה ע"י (צז. מפעפע אינו דחלב

הוא  לזה הרמב"ן שהביאו מה דכל מליחה,
לעיל  אשי רב התיר האיך לו דהוקשה משום

גלותא (צז:) ריש בי דאימליחו אטמהתא הנהו
ממאי דהרי נשיא, רבינא בגידא ליה דאסר

ש"מ  כמבושל הוא הרי דמליח דס"ל משום
התיר  ואפ"ה מששים, פחות בדאיכא דמיירי
משום  דטעמא די"ל הרמב"ן וכתב אשי, רב

מליחה. ע"י מפעפע אינו דחלב

ר"ת אבל שלדעת לזה, צריכים אין התוס'
דמפעפע)לעיל חלב שאני ד"ה של (צז. שמנו

הריב"ם  ולדעת מפעפע, ואינו הוא כחוש גיד
טעם  בנותן בגידין דאין אשי לרב דס"ל י"ל

ושלא מט. מפעפע במליחה אף דחלב מכאן למדנו זה פירוש דלפי שכתב בר"ן שם ועיין

הרא"ה. כדעת ושלא בששים, משערינן דמפעפע במאי דבמליחה למדנו וכן הרמב"ן, כדעת
הבית בבדק הרא"ה ה:)והנה עמ' ש"א הרמב"ן (ב"ד אבל עי"ש, אחר באופן הסוגיא את פי'

הבשר  בכל החלב טעם נתערב האיך וצ"ע בבשר, בו שמולחים בסל דמיירי הר"ן ע"ד פירש
וצ"ת. מליחה, ע"י מפעפע אינו דחלב מכיון

הבשרנ. כל בפ' רש"י מדברי מוכח עבה)כן ברוטב ד"ה עי"ש.(קח. מב"מ, הוו ושומן דבשר שכתב



העמקים שושנת  ע"א  צ"ח דף רלג חולין

יותר  החמירו לא שבגיד שומן על אף ולכן
לעיל  בזה שהארכנו מה [ועיין עצמו מבגיד

כחוש בגיד (צז.)בענין שנמלחה ירך ובענין ,
התוס'(צז:)הנשה פירשו למה א"כ וצ"ב .[

ולא  שפירש"י, וכמו קלחת  היינו שדיקולא
הראשונים. וכשאר סל, דהיינו כפשוטו פירשו

לפרש ונראה הוכרחו לשיטתייהו שתוס'
בו  שמולחים סל היינו לאו שדיקולא

לקמן בגמ' דהנה שדג (קיג.)בשר, מבואר
ומוקמינן  מותר, טמא דג עם שמלחו טהור
מליח  טמא אבל תפל, וטמא מליח בטהור להו

אסור. מלוחים שניהם או תפל וטהור

מליח)התוס'וכתבו טהור ד"ה דגבי (שם ,
גבר  עילאה לא שייך לא כרותח מליח
תפל  טמא דג נפל אפי' ולכן גבר, תתאה ולא
גבר  שתתאה אומרים אין מליח, טהור דג ע"ג
טעמו  ופולט עילאה שהוא הטמא ונתחמם
וטהור  תפל טמא גוונא בכל אלא הטהור, לתוך

מותר. מליח

דנפל ולפי"ז דתרבא כזיתא מ"ש יקשה
ששים, דבעינן דבישרא לדיקולא
לגמרי, דמותר מליח וטהור תפל דטמא מהא
תפל. ואיסור מלוח שהיתר מיירי הכי אף הלא
סל  היינו לאו שדיקולא התוס' הוכיחו ומכאן
שהכל  וכיון קלחת, אלא דוכתא, בכל כפירושו
ששים. ליכא אי הבשר נאסר בודאי יחד נתבשל

אזיל והר"ן נמי סל היינו שדיקולא דמפרש
לקמן שסובר בדפי לשיטתיה, (מא.

ההוא) ד"ה כרותח הרי"ף הוא הרי במליח דגם
טהור  דדג בסוגיא ולכן ותתאה, עילאה שייך

פירש מותר טמא דג עם בדפי שמלחו (מב.

טהור) דג ד"ה בזה הרי"ף זה בנוגעין דלאו
פליטתה  בכדי בסמוך שעומדין אלא עסקינן
ע"ג  תפל טמא נפל כי וא"כ בזה. נוגעת זה של
הטמא  נתחמם גובר, שהוא מליח טהור
הוא  חלב הוא הטמא ואם צלי, כדין ואוסרו
ביה  לית אי כולו ונאסר הטהור בכל מפעפע
דהכא  שדיקולא הר"ן פירש ושפיר ששים,

בשר. בו שמולחים סל היינו

התוס'אמנם דלשיטת דנהי לעיין, יש עדיין
שמולחים  בסל מיירי דהכא לפרש אין
פירשו  לא למה יקשה אכתי אבל בשר, בו
הר' וכדעת רותח, בשר מלא בסל דמיירי

לקמן בתוס' המובאת בשקדם אפרים ד"ה (ק.

היה וסילקו) השלום עליו אפרים ורבינו וז"ל,
כזיתא  ההוא לעיל דאמר מהא ראיה מביא
סל  הוא ודיקולא דבשרא לדיקולא דנפל דתרבא
שתעשה  אמר ולא רותח, בשר של חתיכות מלא
חלב  כזית עליה שנפל חתיכה אותה נבילה
כנגד  ששים בהן שאין חתיכות שאר ותאסור
בה  היה לא עצמה חתיכה שבאותה לפי כולה
בכל  הכזית משערינן אלא הכזית, לבטל כדי

עכ"ל. שבסל, הבשר

התוס'ונראה אזלי בזה דגם לומר
דחו  שם התוס' דהנה לשיטתייהו,
כלל  ראיה משם ואין בזה"ל, אפרים הר' ראיית
הקונטרס  וכדפירש קלחת היינו דדיקולא
דדיקולא  נאמר אם ואפילו לעיל, וכדפירשנו
ראיה  אין דוכתא ובכל הכא כדמשמע סל הוא
מפעפע  חלב אין אם נפשך דממה משם
אין  א"כ לעיל שפירשנו כמו לחתיכה מחתיכה
והשאר  החלב עליה שנפלה החתיכה אלא אסור
לחתיכה  מחתיכה מפעפע הוא ואם מותרות,
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לבטל  מסייעות החתיכות שכל הוא בדין א"כ
חתיכה  אותה נבילה שתעשה אמרינן ולא
בכל  להתפשט שסופו מאחר חלב עליה שנפלה
על  שנפלה חלב אטיפת דהוה מידי החתיכות,
אע"פ  מותר נ"ט אין דאם בשר חתיכת
נפילתה, במקום נ"ט הטפה שתתפשט שקודם
כיון  נבילה הבשר אותה שיעשה אמרינן ולא
עכ"ל. החתיכה, בכל להתפשט הטיפה דסוף

חלב והנה אין "אם התוס', מש"כ צ"ב
כמו  לחתיכה מחתיכה מפעפע

לעי  מקום שפירשנו בשום מצאנו דלא ל",
ר"ל  וז"ל, שפירש ברש"ש ועיין כן, שכתבו
לעיל  וכן בסופו, נ"נ עצמה חתיכה בד"ה

ולקמן(צו:) אם, טיפת,(קח.)בד"ה בד"ה
מפעפע  שמן שהוא לחלב חלב בין נחלק  ◌ֵ◌ָולא
שחילק  כמו לחתיכה, מחתיכה אפי'

עכ"ל. הרשב"א,

במש"כ וביאור התוס' שכוונת ז"ל, דבריו
למה  הוא לעיל" שפירשו "כמו
חלב  דטיפת מתני' גבי דוכתי בכמה שכתבו
החתיכה, בכל מפעפעת דהטיפה דאע"ג
דבר  אלמא לחתיכה, מחתיכה מפעפעת אינה
אותה  בתוך אלא להתפשט יכול אינו המפעפע
חילקו  ולא חתיכה, מחתיכה לא אבל חתיכה,

אינו  דחלב היכי דכי לחלב, חלב בין ◌ָ◌ֵ◌ָהתוס'
ה"ה  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע

לחתיכה. מחתיכה מפעפע אינו ◌ֵדחלב

בתוה"בוזהו הרשב"א כדעת ש"א דלא (ב"ד

ט:) בלועה עמ' חתיכה אם וז"ל, שכתב
כחלב  שמן מחלב שבלע כגון מפעפע, ◌ֵמאיסור
בזה, וכיוצא נבילה שומן שבלעה או כליות של
בין  בה, שנוגעות החתיכות שאר אוסרת שהיא
חמות, ושתיהן ביבש זו לתוך זו שנפלו בין בצלי
בצונן  שאמרו מה לפי חמה שהתחתונה או

עכ"ל. וכו', גבר תתאה חם לתוך

חלב וצ"ע דטיפת מתני' נתפרשה האיך
מפעפעת  הטיפה אין דלמה אליביה,

בש"ך ועיין החתיכות, סק"ג)לשאר צ"ב ,(סי'
דממתני' הנ"ל ברשב"א דמבואר דמכיון
אינו  כחוש דאיסור יליף חלב דטיפת
על  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע
ודלא  הוא, כחוש איסור דחלב ס"ל כרחך
באותה  מפעפע האיך א"כ וקשה כתוס'.
ברשב"א  שמפורש קשה עוד חתיכה,

הבית כ:)במשמרת מפעפע.(עמ' שחלב
סק"ג)ובפר"ח ק"ה הוי (סי' דחלב תירץ

אבל  חתיכה באותה מפעפע ולכן שמן מקצת
לחתיכה. מחתיכה מפעפע נא אינו

בשר,נא. בו שמולחים סל היינו שדיקולא שפירש בסוגיין הר"ן מדברי ללמוד דיש נראה וכן
דכל  משמע ז"ל דבריו ומסתימת החתיכות, לשאר החלב עליה שנפל החתיכה בין חילק ולא

מחתיכה  מפעפע שמן שאיסור נמי ס"ל וע"כ ששים, בהו דלית היכא אסורות החתיכות
החזו "א שכתב ראיתי וכן הרשב"א, וכדעת סק"ז)לחתיכה כ"ב סי' ועוד (יו"ד הר"ן. בדעת

לקמן בר"ן תנן)מבואר ד"ה הרי"ף בדפי במתני'(מג. החתיכה בכל מתפשט חלב למה אחר ◌ָטעם
האיסור  ולחלוחית, הבל בה שיש מתוך בקדירה העומדת דבחתיכה והוא חלב, דטיפת

לרוטב. חוץ שהיא אע"פ בכולה מתפשט
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התוס'והנה מדברי משמע דלכאורה האף
"כמו  שכתבו ממה זה, בדין שנסתפקו
דאינו  ס"ל דלהלכה מבואר לעיל" שפירשנו
עוד, שכתבו ומה לחתיכה. מחתיכה מפעפע
א"כ  לחתיכה מחתיכה מפעפע החלב דאם
לרווחא  וכו', מסייעות החתיכות שכל הוא בדין
דס"ל  אפרים ר' לדעת דגם נקט, דמילתא
וכדמבואר  לחתיכה, מחתיכה דמפעפע
שבסל, הבשר בכל הכזית דמשערינן ממש"כ
ראיה  כאן אין החתיכות, בכל מפעפע אלמא
דאם  איסורין, בשאר חענ"נ אמרינן דלא
שכל  הוא דין לחתיכה מחתיכה מפעפע
שתעשה  אמרינן ולא לבטל מסייעות החתיכות

חלב. עליה שנפלה חתיכה אותה נבילה

דאינו אבל דס"ל נראה עצמם התוס' דעת
וכ"כ  לחתיכה, מחתיכה מפעפע

סקמ"ב)הגר"א ק"ה על (סי' התוס' דממש"כ
מחתיכה  מפעפע שאינו חלב דטיפת מתני'
כתב  ולא הרשב"א, על דפליגי מבואר לחתיכה

בזה. מסתפקים שתוס'

התוס'וכיון הוכרחו דלשיטתייהו י"ל שכן,
בשר  מלא סל היינו לאו שדיקולא לפרש
מחתיכה  מפעפע החלב דאין דכיון רותח,
במאי  לשיעוריה אשי לרב ס"ל האיך לחתיכה,

לעיל בתוס' דהנה קדירה, איכא דבלעה ד"ה (צז:

קדירה דאמרי) דבלעה במאי דמ"ד  מבואר
בדופני  שנבלע מה דמצרפין היינו משערינן
כרמב"ן  ודלא האיסור, את לבטל הקדירה
בתר  ואזלינן האור מחמת נצטמק כמה דרואין
דאם  הדעת על יעלה האיך וא"כ נפילה. שעת
חתיכה, מאותה יותר מפעפע אינו האיסור
לבטלו, מצטרף הקדירה בדופני שנבלע מה

הקדירה, לדופני כלל מגיע האיסור אין הרי
טעמו. להחליש שבתוכה הבליעות מהני והאיך

לקמן אמנם התוס' כתבו האיך להקשות יש
סל  היינו שדיקולא לפרש צד שום דיש
דא"כ  לחתיכה, מחתיכה מפעפע חלב ואין
במאי  לשעוריה אשי רב בר מר סבר האיך

לעיל התוס' ופירשו קדירה, (צו:)דבלעה

הקדירה, דופני בתוך דנבלע במאי דהיינו
החתיכה  לתוך אלא מגיע האיסור דאין דכיון
נבלע  איך יותר, מפעפע ואינו עליה, שנפל

צ"ע. וזה הקדירה, דופני בתוך

b

דתרבא שם, דזיתא פלגא ההוא
דבשרא. בדיקולא סבר דנפל

דזיתא, פלגי בתלתין לשעוריה אשי רב בר מר
בשיעורין  תזלזל לא לך אמינא לאו אבוה א"ל
אסור  שיעור חצי יוחנן, ר' האמר ועוד דרבנן,

התורה. מן

וז"ל,ופירש"י דזיתי פלגי בתלתין בד"ה
היה  כשיעור היה דלא משום
תזלזל  לא ששים. בעי ולא בבטולו מזלזל
דלא  במידי אפי' כלומר דרבנן, בשיעורי
ועוד, בשיעורה. תזלזל לא מדאורייתא מיתסר
מן  אסור שיעור דחצי אסור מדאורייתא הא
בפ"ב  חלב כל ת"ל מנין שיעור וחצי התורה

עכ"ל. דיומא,

בתלתין והנה לשעוריה אשי רב בר דמר ס"ד
דפלגא  דס"ל דנהי צ"ב, דזיתא פלגי
דחכמים  כיון אבל התורה, מן מותר דזיתא
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חלב  טעם יש אם טעם, נותן שהוא כל אסרו
משום  להקל ס"ל האיך מששים בפחות בבשר

כשיעור. היה דלא

חומרא ונראה הוא ששים שיעור דכל לומר
לקמן התוס' וכמש"כ (צח:בעלמא

גמרינן) לחומרא בפחות ד"ה דפוסק טעם דאיכא
בר"ן מבואר וכן הרי"ף)מששים, בדפי דיש (לה:

או  בעשרה אפי' טעם נותנים שאין איסורין
לשער  מידותיהן חכמים השוו ואפ"ה בעשרים
דחלב  אשי לרב ליה דקים י"ל ולכן בששים. הכל
וכיון  משלשים, ביותר בבשר טעם נותן אינו
החמירו  דלא ס"ל דזיתא פלגא אלא הוי דלא
אשי, רב ליה ומהדר בששים. לשערו חכמים
השוו  ואם דרבנן, בשיעורים לזלזל שאין
אפי' להקל אין בששים, הכל לשער מידותיהן
אסור  שיעור דחצי ועוד מכשיעור, בפחות

כלל. להקל צד ואין מה"ת

מ"ג)בר"שועיין פ"ב יום להוכיח (טבול שרצה
בתערובת, אסור שיעור דחצי מכאן
וזה  וז"ל, הקשה לסוגיין הגרעק"א ובחידושי
בשיעור  תזלזל לא תחילה דאמר למה תמוה
כיון  להקל רצה אשי רב בר דמר והיינו דרבנן
בדרבנן, והוי התורה מן מותר שיעור דחצי
גם  הא דזיתא בפלגא דווקא נקט אמאי וא"כ
ממילא  זתים בתלתין דמעורב כיון בזיתא
יאכל  ותמיד איסור כזית יאכל לא כזית כשיאכל
שיעור  תוך כזית פחות דהיינו שיעור חצי רק
הוי  בכא"פ כזית אוכל שאינו דכל פרס, אכילת
יצטרך  לא לעולם וא"כ שיעור, חצי כאוכל רק

דבלאו  דרבנן, שיעור דיהא סגי דבתלתין ששים
פשטה  בשלמא שיעור. חצי רק ג"כ הוי הביטול
על  דנין דאנו י"ל הר"ש דברי בלא דסוגיא
שיעור  חצי הוי בתחילתו דאם הנפילה תחלת
הוי  זהו דאורייתא שיעור מעולם כאן היה דלא
חצי  שנעשה במה אבל דרבנן, שיעור שחצי כמו
זה  לפי אבל יותר, חמור תערובת ע"י שיעור
שיעור  דחצי י"ל דשפיר הר"ש, ראיית אזדא
והא  דאורייתא, איסור ליכא תערובת ע"י
מה"ת  אסור שיעור חצי והאר"י דאמרינן
דאורייתא  איסור היה דנפל דבעידן כיון היינו
מהאי  דמחמרת זית בנפל כמו יותר חמיר

עכ"ל. וצע"ג, וכנ"ל טעמא

ברוךובשו"ת ב')מנחת ענף נ"ג מתבאר (סי'
דהנה  הגרעק"א, לתמיהת תירוץ
דמשרת  בסוגיא פירש"י על הקשה שם הר"ש

חנה) בר בר רבה ואמר ד"ה מד: דמתני'(פסחים
ושמן  בשום מיירי תרומה של דמקפה
ושמן  בשום דמיירי ר"ת כדעת ודלא מעורבין,
כזית  בדאיכא בגמ' ליה מוקמינן האיך בעין,
בפ' דאמרינן הדמע מנזיד  דמ"ש בכא"פ,

לד:)השוחט בכא"פ,(חולין כזית ביה דלית
כזית  ליכא אכילה דבסתם דאע"ג הר"ש ותירץ
אחת  בבת טובא מינה דאכיל אפשר בכא"פ,

בכא"פ. כזית דאיכא נב עד

הר"ש וכתב לשיטת ראיה להביא המנח"ב
בכא"פ  כזית ואכל ממהר דאם
וז"ל, דזיתא פלגא דההוא מסוגיין מצטרף
לתוך  כזית כשנפל בין נפק"מ מאי טובא וקשה

דמשרתנב. בסוגיא לעיל בזה מש"כ בכא"פ.(מד.)ועיין כזית בצירוף התוס' שיטת בענין
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נמי  כזית כשנפל אפי' הא זית, חצי או זיתים ל'
תבשיל  של כזית בכל דהא שיעור, חצי הוה הא
הא  כולה וכשאכלה איסור, של משהו אלא ליכא
משיעור  יותר הוה דהא לכזית מצטרף אין נמי
חלב  כזית כה"ג אכל אם ואפי' פרס, אכילת
חצי  הוה נמי פרס אכילת משיעור יותר בעין

בע"ז רש"י וכמ"ש כזי (סז.)שיעור, ת דכשאכל
פשוט  וזה שיעור, חצי הוה מכא"פ ביותר
בשו"ת  זו קושיא שמצאתי וכמדומה מאד.
אתי  הר"ש לשיטת אבל הרבה. שם ודחק ח"ס
איכא  זיתים ל' לתוך חלב כזית נפל דאם שפיר
בתוך  במהירות אכלן שאם דאורייתא, איסור

עכ"ל. וכו', לוקה אכ"פ של זמן שיעור

אמאי הרי הגרעק"א קושית הקשה המנח"ב
במעורב  דמיירי דכיון תרבא, זית חצי נקט
בכא"פ  כזית משכחת לא יותר או זתים בתלתין
ע"פ  תירץ זה ועל תרבא, כזית שם נפל אפי'
בתוך  כזית במהירות אכלן דאם הר"ש, של יסודו
מהכא  הר"ש מייתי שפיר וא"כ מצטרף. כא"פ
דס"ל  דהא בתערובת, אסור שיעור דחצי ראיה
פלגי  בתלתין לשעוריה להקל אשי רב בר למר
הנפילה  תחילת על דנין שאנו משום לאו דזיתא
את  דנין אנו לעולם אלא הגרעק"א, וכמש"כ
ס"ל  לא ואפ"ה מעורב, שהוא כמו האיסור
אפשר  אי דבכה"ג זית, חצי נפל אא"כ להקל
כשנפל  משא"כ כלל, דאורייתא לאיסור לבא
של  תימצא היכי איכא זיתים ל' לתוך אפי' כזית
בבת  הרבה ואכל ממהר אם בכא"פ כזית אכילת
צד  דאיכא אשי רב בר למר ס"ל לא ולכן אחת,
כשנפל  דגם אשי, רב השיב ולזה בשיעורו. להקל
חצי  משום דאורייתא איסורא איכא דזיתא פלגא
שחצי  הר"ש למד ומכאן מה"ת, אסור שיעור

בתערובת. אפי' אסור שיעור

הגרעק"אעודב] עיין (שם)הקשה וז"ל,
מפת  ד"ה ברש"י ע"ב מ"ד פסחים
ומדכתב  כו', עליה רבנן ופליגי חייב ומיין
דאף  לאיסור נהפך ההיתר כעיקר דטעם רש"י
נהפך  ההיתר גוף מ"מ טעם כזית בו שאין
כל  אם ואפי' בתוכו, איסור דטעם כיון לאיסור
דאוכל  כיון מ"מ זית חצי רק הוי האיסור הבלע
דהיתר  חייב יין זית חצי בו שבלוע פת כזית
האי  דחולין מסוגיא לי ותמוה לאיסור. נהפך
בשיעורא  תזלזל לא וכו' דתרבא דזיתא פלגא
הא  חלב טעם בו דיש החשש לפי הא דרבנן,
שנהפך  ע"י איסור כזית דהוי דאורייתא איסור
עכ"ל. בדאורייתא, הספק והוי לאיסור ההיתר

כאן והנה אין רש"י דלשיטת לענ"ד נראה
אמוראי  דכולהו ס"ל ז"ל דאיהו קושיא,
כדמבואר  דאורייתא טכע"ק להו לית בתראי

כעיקר)לקמן לטעם ד"ה מאי (צח: א"כ דצ"ב אלא .
מה"ת, אסור שיעור דחצי אשי רב ליה קאמר
מה"ת  אסור אינו שלם כזית היה אפי' הרי
כרחך  ועל דאורייתא, לאו דטכע"ק בתערובת
שעת  בתר דאזלינן הגרעק"א כמש"כ צ"ל
דזיתא  פלגא הויא דנפל דבעידן וכיון נפילה,
וליכא  יותר, חמיר מה"ת אסור שהוא בעינא

בששים. אלא דזיתא פלגי בתלתין לשעוריה

איתעביד אמנם היתר ליה דאית ר"ת לשיטת
בכא"פ, מכזית בפחות אפי' איסור
דאורייתא, דטכע"ק דקיי"ל נמי וס"ל

ברא"ש ל"א)וכדמבואר מהא (סי' יקשה בודאי ,
אשי  לרב ס"ד האיך דתרבא דזיתא דפלגא
מכזית  בפחות דאפי' כיון בשעוריה להקל
גופיה  היתר מדין דאורייתא איסורא איכא

איסור. איתעביד
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כהן,וכמו חיים ר' שיטת על להקשות יש כן
מדברי  דמשמע למאי הניחא דהנה
כזית  דליכא דהיכא כהן חיים ר' בדעת הרא"ש
שדייק  [וכמו דאורייתא איסורא ליכא בכא"פ

סק"ב)הגר"א תנ"ג סי' קושיא,(או"ח כאן אין [
מדרבנן, אלא אסור אינו דזיתא פלגא דכשנפל
אסור  שיעור דחצי אשי רב ליה דאהדר ומאי
דכיון  הגרעק"א כמש"כ הפירוש  ע"כ מה"ת,
חמיר  דאורייתא איסור היה דנפל דבעידן
איסורא  ליכא עצמה התערובת בתוך אבל יותר,

בכא"פ. מכזית בפחות דאורייתא

הטוראבל צ"ח)למש"כ חיים (סי' ר' בדעת
והפר"ח  הנ"ל הגר"א גירסת [כפי כהן

רבינו) לדעת וא"ת ד"ה א' אות תמ"ב סי' דגם (או"ח [
דאורייתא  איסורא איכא בכא"פ מכזית בפחות
הגרעק"א  קושית תיקשי עליו, לוקה שאינו רק
כיון  בשלשים לשערו אשי לרב ס"ד האיך
דזיתא. בפלגא גם דאורייתא איסורא דאיכא

בסוגיא ונראה לעיל מש"כ ע"פ ליישב
מד:)דמשרת שיטות (פסחים [בענין

לשיטת  דצ"ב בטכע"ק], ור"ת כהן חיים ר'
בפחות דגם איכא הטור בכא"פ מכזית

דטעמא  לכאורה דנראה דאורייתא, איסורא
דלא  דנהי אסור, בתערובת שיעור דחצי משום
בכא"פ, איסור כזית כשנפל אלא נהפך אמרינן
עכ"פ  איכא מכזית פחות שם כשנפל גם אבל
מן  כזית בכל מעורב אסור שיעור חצי

התורה. מן אסור והיה התערובת 

בטכע"ק,וזה דינים ב' נמצא דא"כ תמוה,
אין  בכא"פ כזית שם דכשאין חדא
חצי  מדין מה"ת ואסור ברוב, בטל האיסור

איסור  להיות היתר נהפך לא אבל שיעור,
כשיש  ועוד, התערובת. מן כזית כל על ללקות
לאיסור  נהפך ההיתר בכא"פ, איסור כזית שם
כהן  חיים לר' מנ"ל ותמוה כזית. כל על ולוקה
אחד. מקרא נלמד שהכל מאחר אלו, דינים ב'

דאיסור ותירצנו היכא דכל הטור שדעת
חיים  לר' ס"ל היתר ברוב נו"ט
דאינו  רק איסור, להיות היתר דנהפך כהן
האיסור  על שילקה תורה שהחמירה מסתבר
היה  דאם כיון בכא"פ, כזית שם נפל לא אם
על  לוקה היה לא ההיתר בתוך ומכירו בעין
להיות  נהפך כשההיתר גם לכן עצמו, האיסור
איסורא  אבל עליו. ללקות יכול אינו איסור,
היה  דאם דכיון איכא, מיהא דאורייתא
חצי  מדין עכ"פ אסור היה בעין האיסור
איסור  להיות ההיתר כשנהפך גם שיעור,

מה"ת. אסור להיות כמוהו נעשה

רב ולפי"ז בר למר דס"ל דכיון ליישב, אפשר
מה"ת, מותר שיעור דחצי אשי
גופיה  היתר אמרינן לא דזיתא פלגא כשנפל
שייך  לא הטור דלסברת איסור, איתעביד
מאשר  בתערובת יותר חמור האיסור שיהיה
איסורא  ליכא דבעין וכיון בעין, היה
דאכתי  אלא ליכא. בתערובת גם מדאורייתא
בתוך  שלם זית דאפי' דזיתא, פלגא לי למה צ"ב
חצי  אלא בכא"פ כזית הוי לא איסור של ל'
אפי' להקל אשי לרב ס"ל לא ולמה שיעור,
דכיון  הר"ש, בדעת לעיל כמש"כ וי"ל בכה"ג.
כן  עשה ואם בכא"פ, כזית ולאכול למהר שיכול
חיים  ר' לדעת דאורייתא איסורא איכא בודאי
בפלגא  אבל להקל, אשי רב בר מר רצה לא כהן,
לידי  לבא תימצי היכי שום ליכא דלעולם דזיתא
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ומהדר  בשלשים. דסגי ס"ל בזה מה"ת, איסור
ועוד  דרבנן, בשיעורים לזלזל שאין אשי רב ליה
בתערובת  גם וא"כ מה"ת אוסר שיעור דחצי
ולכן  מדאורייתא, אסור בכא"פ  מכזית פחות

מששים. בפחות מותר אינו

מכזית אבל בפחות דגם דס"ל ר"ת לדעת
משום  טכע"ק מדין לוקין בכא"פ
דאיסור  חזינן הרי איסור, איתעביד דהיתר
ס"ל  אי וגם בעין, מאיסור יותר חמיר מעורב
בתערובת  מה"ת, מותר שיעור דחצי אשי לרב
דהויא  לי מה ויקשה נהפך, מדין מה"ת אסור
מדאורייתא. אסור דאכתי כיון דזיתא פלגא

הגר"אויש מש"כ ע"פ סק"א)ליישב צ"ח (סי'

כדעת  [ודלא מב"מ הוו ובשר דחלב
וא"כ  מינו], בשאינו מין דהוו שם השו"ע
טכע"ק, שייך לא דהכא ליתא, מעיקרא קושיא
מאי  לפי"ז צ"ע אבל מדרבנן. איסור אלא ואינו
מן  אסור שיעור דחצי אשי רב ליה מהדר קא
ברובא. תיבטל במינו, דמיירי כיון הרי התורה,
מן  אסור והיה דהואיל בכוונתו, צ"ל וע"כ
גם  שיעור, חצי מדין בעיניה כשהוא התורה
לשעוריה  להקל לנו אין  בתערובת כשהוא

הגרעק"א. וכמש"כ בתלתין,

b

וכו'שם, אבא בר שמן רב אמר
אסורה, בששים ביצה

כו'. מותרת ואחת הרא"ש בששים
כ"ח) להצריך (סי' בביצה שהחמירו הטעם ביאר

וגדולות  קטנות ביצים שיש משום הוא ס"א
לששים  להשלימה אחת בה הוסיפו לפיכך

הרמב"ן וכ"ד רב בינונית, דאמר הא ד"ה (צז.

הרשב"אנחמן) בחידושי ומובאת ד"ה , (צח.

הרי"ף)ובר"ןאיתמר) בדפי .(לה.

הי"ט)הרמב"םאבל מאכ"א הל' כתב (פט"ו
עשו  עצמה בפני בריה שהיא שמפני

בב"י [ועיין בשיעורה. והוסיפו בה (סי'היכר

טמאה פ"ו) ביצה אבל בריה הוי אפרוח דרק
והש"ך לא, טרפה סקט"ז)או ע"פ (שם כתב

חשיבא  טריפה או טמאה ביצה דגם הראב"ד
דאינו  הרמב"ם על הקשה וברשב"א בריה.]

לא כי אלא מחוור, הביצה את לבטל באנו
כדי  היכר בה שעשו תירץ ובכס"מ פליטתה,
שינוי  כשנראה עצמה אותה לבטל יבואו שלא
אינה  עצמה שהיא נדע הפליטה בביטול זה

בריה. שהיא מפני מתבטלת

בפלוגתת (שם)ובש"ך נפק"מ כמה כתב
אם  חדא והרמב"ן, הרמב"ם
צריך  הרמב"ם לדעת תבשיל עם ביצה נתבשלה
רק  כי ס"א צריך אין הרמב"ן לדעת אבל ס"א,
קטנות  לביצים לחוש יש הביצים עם בביצה
טרופות  ביצים נתבשלו אם ועוד וגדולות,
בריה, הויא דלא ס"א צריך אין הרמב"ם לדעת
שנטרפו  הביצים גם שמא צריך הרמב"ן ולדעת
דרק  הב"י [ולדעת יותר. קטנות היו עמה
נפק"מ, עוד איכא בריה הויא אפרוח ביצת
אין  טריפה או טמאה ביצה הרמב"ם לדעת

צריך.] הרמב"ן לדעת אבל ס"א צריך

"ביצים והנה דקתני, לעיל מברייתא לעיין יש
אם  טמאות ביצים עם ששלקן טהורות
שיעור  הרי אסורות", כולן טעם בנותן בהם יש
והיינו  טעם בנתינת היא הביצה פליטת ביטול

ס"א. בעינן דלא ומפורש ששים,



העמקים שושנת  ע"א  צ"ח דף חולין רמ 

מידי,ונראה קשה לא הרמב"ן שלדעת
הוא  ס"א שיעור ז"ל דלדידיה
גם  דבעצם טעם, דנתינת מילתא באמת
דאיכא  כיון רק בששים, הוא ביצים שיעור
ישגיח  שלא חיישינן וקטנות גדולות ביצים
להוסיף  החמירו ולכן שוות כולן אם לראות
כל  לשער יוצרך שלא כדי אחת ביצה עוד
דשיעור  הרמב"ם לדעת אבל ואחת. אחת
הוא  היכר אלא טעם לנתינת ענין אינו ס"א
בטילה, ואינה כבריה חשיבא עצמה שביצה
מותרת  נו"ט שאינה דכל הברייתא מן יקשה

ס"א. בעינן ולא

הרמב"ם ומו"ר לדעת דגם תירץ שליט"א
אזיל  ז"ל דאיהו מידי קשה לא
מילתא  אינו ששים דשיעור דס"ל לטעמיה
האיסור  ביטול שיעור אלא טעם דנתינת
היכא  כל הרמב"ם ולשיטת מיעוטו, מעוצם
טעמא  בתר אזלינן מבשא"מ קפילא דאיכא
דינו  קפילא דליכא היכא  אבל ששים, בעינן ולא
בתר  אלא טעמא בתר אזלינן דלא כמב"מ
מיעוטו  מעוצם האיסור ביטול והיינו רובא,
שהארכנו  כמו מאתים, או מאה או בששים
בגדר  הרמב"ם שיטת [בענין לעיל לבאר

ששים ].(צז:)שיעור

בדאיכא וא"כ מיירי דברייתא י"ל שפיר
מודה  הרמב"ם גם דבכה"ג קפילא,
בתר  דאזלינן משום לחוד קפילא בטעימת דסגי
היינו  בס"א ביצה דקאמרי הא אבל טעמא,
טעמא  בתר אזלינן לא דאז קפילא, דליכא היכא
בביצה  החמירו וחכמים רובא, בתר אלא
איסורים, כשאר בששים אינו ביטולה ששיעור
בתרומה  שהחמירו היכי כי ואחת, בששים אלא

בטילים  שאינם שיעורם על להוסיף וערלה
מאתים. או ממאה בפחות

b

להו.תוס' איבעיא התוס'ד"ה כתבו 
בששים  בהדיא פירש ומדלא וז"ל,
דשמא  מידי למיפשט ליכא מותרת, והיא
ומבואר  עכ"ל. מסופק, הוא עצמו ריב"ל
לר' להו מספקא קא מאי לתוס' דהוקשה
שיעור  אם נחמני בר שמואל ור' אידי בר יעקב
תפשוט  מינה, לבר או דידה בהדי הוא ס"א
בששים  בהדיא ריב"ל פירש דלא מהא ליה
מינה  לבר היינו דס"א מותרת, והיא
היה  עצמו ריב"ל דשמא ותירצו ולחומרא.
בששים  בהדיא פירש לא ולכן בזה, מסופק
עמומה  בלשון השתמש אלא מותרת, והיא
דידה  בהדי או אנפי, לתרי להשתמע שיכולה

מינה. לבר או

בר וצ"ע שמן ר' על זירא ר' פריך מאי א"כ
היתר, גבול בה מטיל אתה ראה אבא,
שלא  עושה אתה מה ראה וז"ל, ופירש"י
בה  מטיל שאתה עליך הסמוכים ותכשיל תטעה
בהדי  אי מפרש ואינך בס"א להתירה גבול
דעתם  על יעלה והשומעים מינה, לבר אי דידה
מהם  נשאלה הדור גדולי שני והרי דידה בהדי
ור' דהואיל וקשה, עכ"ל. וכו', פירשוה ולא
ריב"ל, דקאמר לשון באותה השתמש שמן
דידה  בהדי אי ליה מספקא נמי איהו דילמא
בעי  שמן דרב זירא דר' ומנ"ל מינה, בר או

וצ"ת. ספיקא, למיפשט

קשה ועודב] ומיהו וז"ל, התוס' כתבו
איסורין  כל ריב"ל קאמר דלקמן
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וכו'. היתר של בששים משמע בששים שבתורה
דבר  משמיה דריב"ל להקשות, שכוונתם ונראה
בששים, שבתורה איסורין דכל סתם קפרא
ביצים, שכולל משמע איסורין" "כל והלשון
מביצה. חוץ לומר לו היה בכלל, הוו לא נג דאי

לקולא  דריב"ל גיסא מאידך לפשוט יש וא"כ
כל  קפרא דבר משמיה דקאמר דמהא קאמר,
דקאמר  דהא נשמע בששים, שבתורה איסורין
ס"א  דהיינו מינה לבר הכוונה אין בס"א ביצים
דהוו  דידה בהדי אלא האיסור, כנגד היתר של

היתר. של ששים

דבר ועל משמיה דהתם התוס', תירצו זה
מדקאמר  הכא אבל לה קאמר קפרא

היתר  של דבששים שפיר משמע אסור בששים
הוה  דלדידיה למימר לן אית להכי אסור, נמי
להוסיף, התוס' הוצרכו למה וצ"ב ליה. מספקא
במש"כ  סגי ולא וכו', מדקאמר הכא אבל
ליה  אבל ליה, קאמר קפרא דבר משמיה דהתם
חוץ  בששים שבתורה איסורין דכל הכי, ס"ל לא
לאו  דאי פשוט, ונראה בס"א. שהיא מביצה
קפרא, אבר דפליג דריב"ל הכרח שום דאיכא
קפרא  דמבר יקשה ואכתי דפליגי, תיתי מהיכי

היתר. של בששים נמי דביצה לריב"ל נד נשמע

ריב"ל ולכן  מדברי לדייק דיש התוס', כתבו
מהא  קפרא, מבר לאפוקי דאתא
אסורה, בששים ביצה דמילתיה, ברישא דקאמר

דלעילנג. קצת, צ"ב הן (צז:)הקושיא כאילו אותם משערין שבתורה איסורין כל יוחנן ר' אמר
בלפת  דכבשר הנשה בגיד לבד שם, כדפירש"י בכלל, הוי לא הנשה דגיד אע"ג וקפלוט, בצל

ד  א"כ וחזינן ויל"ע.הוא. כאן, נאמר נמי והכי גמורה כללא הויא לא שבתורה איסורין דכל לישנא
דשמא נד. לעיל התוס' דברי על מש"כ דעיין המהרש"א, כפירוש שלא ראיה נראה ומכאן

הוא, דריב"ל משמיה נמי היינו דקאמר כו' בס"א להו ואיבעיא וז"ל, מסופק הוא עצמו ריב"ל

משמי' להו כדאיבעיא בהדיא הכי למבעי להו הוה מסופק נמי הוה אי אבא בר שמן רב אבל
הוא  עצמו ריב"ל דשמא התוס' דמש"כ המהרש"א לן פירש הרי עכ"ל. ודו"ק, דריב"ל

ריב"ל. מדברי הוא להו שהאיבעיא לומר היינו מסופק,
לתרץ  יש אם נסתפקו בעצמם שתוס' היינו "שמא" התוס' דקאמרי דהא דצ"ל נראה [ולפי"ז

ור' אידי בר יעקב דר' התוס', בכוונת לפרש יכולים היינו המהרש"א דברי בלאו אבל כן,
בדין  ליה מספקא עצמו הוא דלמא או להחמיר, בא ריב"ל אם להו מספקא נחמני בר שמואל

אנפי.] לתרי להשתמע שיכולה עמומה בלשון השתמש ולכן זה
היתר  של דבששים שפיר משמע אסור בששים מדקאמר הכא אבל כאן, התוס' ממש"כ וקשה

דהאיבעיא  המהרש"א דלפירוש ליה, מספקא הוה דלדידיה למימר לן אית להכי אסור, נמי
שהקשנו  כמו זו, ראיה להוסיף התוס' הוצרכו למה מובן אינו אכתי ריב"ל, מדברי הוא להו
מינה, לבר או דידה בהדי בס"א ביצה אם ליה דמספקא ריב"ל בדברי הוא דמפורש בפנים,

דבר  משמיה דהתם לתרץ לתוס' להו סגי והיה קפרא, דבר משמיה דאמר אמאי פליג ובודאי
ר' מדברי אלא ריב"ל, מדברי לאו להו האיבעיא ע"כ אלא הכי. ס"ל לא וליה קאמר קפרא

אתא  ריב"ל עם להסתפק מהיכ"ת להוכיח התוס' וכוונת נחמני, בר שמואל ור' אידי בר יעקב
בפנים. וכמש"נ קפרא, מבר לאפוקי

בה  מטיל שאתה ראתה זירא, ר' דקאמר מהא המהרש"א, כפירוש דלא ראיה נלע"ד [ועוד
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כ"כ  להאריך הוצרך למה לכאורה טעם דצריך
אלא  בס"א, ביצה פשוט באופן אמר ולא
שבתורה  איסורין דשאר דאע"ג דר"ל משמע
קפרא, דבר משמיה וכדקאמר בששים, הם

בס"א. אלא ניתרת שאינה שאני ביצה

לבר אמנם היינו דס"א בדבריו מפורש אינו
לחדש  ריב"ל כוונת דאם מינה,
מבר  ולאפוקי מינה, לבר בס"א דביצה בהחלט
שאין  באופן בהדיא כן לומר לו היה קפרא,
יש  כן, פירש ומדלא בדבריו, כלל להסתפק

בזה. נתספק עצמו דריב"ל לומר

לפרש וקצת התוס' הוצרכו למה לעיין יש
בששים  ביצה ריב"ל דקאמר דמהא
לא  ולמה קפרא, מבר לאפוקי דאתא משמע
בששים  ביצה בהדיא פירש דלא דמהא פירשו
מסופק  שהיה הפחות לכל משמע מותרת והיא
מינה, בר או דידה בהדי הוא ס"א אם

דבריהם. בתחילת וכמש"כ

שלא ושמא דמה דאף איריא, לא דמהא י"ל
דלחומרא  לכאורה משמע פירש
בינו  פלוגתא לעשות שלא מסתבר יותר קאמר,

צר  והיינו קפרא, בר לאור לבין דבריו לפרש יכין
קצת  ולדחוק קפרא, דבר משמיה שאמר מה
בס"א  וסגי לקולא כוונתו דבאמת בלשונו,
בששים  ביצה שאמר ממה אבל דידה. בהדי

בר  דברי על דקאי טפי משמע וכו', מותרת
ולכן  וכמש"כ, מיניה לאפוקי ואתא קפרא
בעצמו  לריב"ל ליה דמספקא לומר יש שפיר

מינה. בר או דידה בהדי בס"א ביצה אם

מהא והנהג] התוס' מקושית לדייק יש קצת
קפרא  דבר משמיה ריב"ל דקאמר
סברת  להו דלית בששים, שבתורה איסורין כל
משום  בביצה דהחמירו דטעמא הנ"ל הרמב"ן
שלא  חיישינן וקטנות, גדולות ביצים דיש
החמירו  ולכן שוות כולן אם לראות ישגיח
לשער  יוצרך שלא כדי אחת ביצה עוד להוסיף

ואחת. אחת כל

מימרא ולפי"ז בין סתירה אין לכאורה
למאי  בס"א דביצה דריב"ל
איסורין  כל קפרא דבר משמיה דקאמר
הוא  ביצה שיעור דעצם בששים, שבתורה
ביצים  עם כשנתערבה רק בששים, ג"כ
קטנות  היתר שביצי דחיישינן החמירו אחרות

ששים. כאן ואין יותר

לעילאמנם התוס' ביצה ממש"כ ד"ה (צז:

לאשמעינן בששים) איצטריך נחמן דרב
דלא  טמאה ביצה דאיכא משום בששים ביצה
אתא  נחמן דרב התוס' פירשו ולא אסרה,
משמע  ס"א, דבעי אמוראי מהני לאפוקי
דר"נ  מוכרח אינו ולכן הרמב"ן, כסברת דס"ל

ור' אידי בר יעקב דר' לכאורה משמע הדבר, את פירשו לא הדור גדולי שני שהרי היתר גבול
בזה  מסתפק היה בעצמו ריב"ל דאילו ריב"ל, בדברי דמספק"ל הוא אינהו נחמני בר שמואל

קשה  ועוד הדבר. את פירש לא דריב"ל למימר זירא לר' הו"ל מדבריו, הוא להו והאיבעיא
חיים  בתורת ועי"ע ליה. איבעיא למימר הו"ל המהרש"א דלפירוש להו, איבעיא הלשון מן

צ"ע.] המהרש"א ודברי בזה. מש"כ
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תבשיל  עם בביצה מיירי דר"נ די"ל פליג,
מיירי  הכא ואילו בששים, שיעורה דכו"ע

בס"א. לשערה דהחמירו ביצים עם בביצה

ס"ל ומו"ר דהתוס' די"ל תירץ שליט"א
דאין  הרמב"ן שכתב פירוש דאידך
מצריך  ואם איסורים, לשאר ביצה בין חילוק
האיסורים  בכל ה"ה אפרוח בביצת ס"א ריב"ל
דכבר  ביצה, נקט למה להקשות ואין כן. הדין
דה"ה  דאע"ג דר"נ אליבא התוס' כתבו
ביצה  בששים, שיעורם איסורים  בשאר
ביצה  דאיכא משום לאשמעינן ליה איצטריך
דמיא  אינשי כדאמרי אסרה דלא טמאה
דה"ה  דריב"ל אליבא י"ל וה"נ הוא, בעלמא
איצטריך  וביצה בס"א דשיעורם איסורין בשאר

דאסורה. לאשמעינן ליה

על ומעתה ר"נ פליג דודאי לומר נראה
ואין דוקא ריב"ל, בביצה פלוגתתם

ששים  בעינן נחמן דלרב האיסורין בכל אלא
נקט  למה לתוס' דהוקשה רק ס"א, ולריב"ל
היטב  ומובן איסורין. משאר יותר ביצה ר"נ
משמיה  ריב"ל דקאמר מהא התוס' קושית
דאין  בששים, שבתורה איסורין כל קפרא דבר
לחודה, קפרא דבר מלישנא להקשות כוונתם
בכלל  דביצה משמע איסורין כל דמדקאמר
ריב"ל  דאם הנתבאר דלפי לעיל, וכמש"כ
פליג  בודאי איסורים בשאר ה"ה ס"א מצריך
לתרץ  התוס' הוצרכו ולכן קפרא, בר על
אבל  קפרא, דבר משמיה ליה קאמר דהתם
בהכי, ליה מספקא גופיה דריב"ל אפשר

שליט"א. מו"ר עכ"ד

b

בארבעים בגמ', שיער לא אבא
וכו'. לשונות ושבע ב' ברש"י עיין

בפלגא  איירינן לישנא לחד הגמ', בפירוש
דהלא  רבי בר ר"ג ואמר דאיסורא, דזיתא
אלמא  במ"ז והתיר אבא לפני בא כזה  מעשה
ולאידך  במ"ה, מתיר אני אף ששים, בעינן לא
ר"ג  ואמר שלם, בשיעור אפי' איירינן לישנא
להתיר, במ"ז שיער לא דאבא כיון רבי, בר
לל"ק  דבשלמא לעיין, ויש במ"ה. אתירנו האיך
דזיתא, בפלגא להקל דאפשר לאשמעינן אתא
לל"ב  אבל לעיל, אשי רב בר למר וכדס"ל
דאינו  קמ"ל מאי שלם בשיעור אפי' דמיירי

בש"ך ועיין וצ"ע. מששים, בפחות (סי'מותר

סקט"ו) דהכא פ"ו הירושלמי ע"פ שפירש
משום  במ"ז שיער ואביו אסורה, בביצה מיירי

לבטל. מצטרפות שהקליפות

b

בשלה  דזרוע סוגיא

הילפותא  בגדר רש"י שיטת

בשלה  מזרוע

ריב"ל בגמ',א] אמר אבא בר חייא ר' אמר
איסורין  כל קפרא, בר משום
ר' בר שמואל ר' לפניו אמר בששים, שבתורה
אסי  רב אמר הכי כן, אומר אתה רבי יצחק,
איסורין  כל קפרא, בר משום ריב"ל אמר
אלא  למדוה לא ושניהם במאה. שבתורה
הזרוע  את הכהן ולקח דכתיב, בשלה מזרוע

וגו'. בשלה

בששים)ופירש"י דבדקניה (ד"ה היכא וז"ל,
ליכא  נמי אי טעמא יהיב ולא
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היכא  אבל ומינו, מין כגון אטעמא למיקם
בטיל  לא טעמא לעולם טעמא ויהיב דבדקניה
יש  אמרינן נמי ולקמן דוכתין בכמה כדאמר
ואחד  במאה להעלות שיש בין טעם בנותן בהן
בעינן  טעמא יהיב לא וכי אסור, כו' שאין ובין
בנ"ט  בהן אין דקתני כדלקמן לבטוליה ששים
בהן  אין דאמרינן מותר, כו' להעלות שיש בין
כי  אלמא בששים לאו במאי אלא בק"א להעלות
ומאה  למר ששים בעינן נמי טעמא יהיב לא
אתי  דאי ואע"ג כו ', למדוה לא ושניהם למר.
דיהיב  היכא אפי' למילף מצית מיניה למילף
במינו  שלא דאי למימר איכא הכא דהא טעמא
ואמור  אחמור רבנן הכי אפי' טעמא יהיב הוה

עכ"ל. בטיל, לא טעמא

היכא והנה דגם רש"י מדברי מתבאר
יהיב  ולא קפילא ע"י דבדקניה
הראשונים  דייקו ועוד ששים, בעינן טעמא

ברא"ש כ"ט)[עיין הרי"ף)ור"ן(סי' בדפי ],(לד.
סמכינן  לא אטעמא למיקם דאיכא היכא דכל
ונמצא  תחילה, קפילא ליה דטעים עד אששים
להתיר, בעינן תרתי רש"י דלשיטת א"כ
היכא  דאפי' קפילא, טעימת וגם ששים שיעור
ואפי' בששים, לבטולי צריך טעמא דליכא
בטעמא  עלה למיקם צריך בששים דבטיל היכא

קפילא. ע"י

ברא"שוהקשו [עיין הראשונים (שם)עליו

כאן](שם)ור"ן ורשב"א ורמב"ן
לעיל יוחנן ר' דקאמר בההיא (צז.)מהא

דמשמע  אקפילא, דסמכינן באילפס דכילכית
בעינן  ולא לחודה קפילא טעימת ע"י דסגי

רבא דקאמר מהא הקשו ועוד (צז:)ששים,

וכו', בששים רבנן ואמור בטעמא רבנן אמור

והיכא  ששים, בעינן לא קפילא דאיכא דהיכא
קפילא. בעינן לא ששים דאיכא

לעילוכבר טעימת (צז:)הארכנו [בענין
גדר  ובענין ששים , ושיעור קפילא 
ר' דפליגי רש"י שיטת ליישב ששים] שיעור
דלעולם  ס"ל דאינהו קפרא, בר על ורבא יוחנן
ולית  ששים בלא לחודה קפילא בטעימת סגי

מז  ילפותא הך הצריכו להו ולא בשלה, רוע
דליכא  במבשא"מ אלא ששים שיעור חכמים
ובר  אטעמא. למיקם דליכא מב"מ או קפילא
שבתורה  איסורין דכל וסבר עלייהו פליג קפרא
קפילא  בטעימת סגי ולא דוקא, בששים הם

באורך. מש"כ עי"ש לחודה,

רש"י ועודב] שמדברי לעיל, אצלינו נתבאר
קפרא  לבר ששים דשיעור מפורש
שכתבו  וכמו טעם, דנתינת מילתא אינו
מששים  דפחות חכמים דשיערוהו הראשונים
האיסור  דביטול מילתא הוא אלא טעמא, ליכא
דאי  ואע"ג וז"ל, כאן רש"י ממש"כ וזה עצמו.
היכא  אפי' למילף מצית מיניה למילף אתי
שלא  דאי למימר איכא הכא דהא טעמא, דיהיב
אחמור  רבנן אפ"ה טעמא, יהיב הוה במינו

עכ"ל. בטיל, לא טעמא ואמור

שיעור והרי למילף בעינן דאי לרש"י הוקשה
אפשר  היה בשלה, מזרוע ק' או ששים
דבטל  טעמא דיהיב במקום דגם מיניה למילף
ואילו  במב"מ, מיירי בשלה זרוע דהא האיסור,
אפי' טעמא יהיב דהיה יתכן מבשא"מ היה
ואפ"ה  כנגדו, היתר של ק' או ששים כשיש
זה  שיעור דאיכא היכא דכל מיניה ילפינן

לקמן דמוכח מהא וקשה דהיכא (צט.)מותר.
בטיל, לא טעמא לעולם טעמא ויהיב דבדקניה
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שיש  בין טעם בנותן  בהן יש דאמרינן מהא
אחמור  דרבנן ותירץ אסור, וכו' בק"א להעלות
בטיל. לא טעמא טעמא, דיהיב דהיכא ואמור

ק'והנה או ששים דשיעור לרש"י ס "ל אי
היה  לא טעם דנתינת מילתא הוא
דבשיעור  בשלה מזרוע דגמרינן כלל, ליה קשיא
אלא  טעמא, יהיב לא דמסתמא אמרינן זה
דילפינן  האיסור, דביטול מילתא הוא ע"כ
או  למר ששים דאיכא היכא דכל בשלה מזרוע
ולכן  דנו"ט, אע"ג בטל עצמו האיסור למר ק'
יש  דאם לקמן אמרינן האיך לרש"י הוקשה
בק"א, להעלות יש אפי' אסור טעם בנותן בהן
לא  האיסור, כנגד ששים דאיכא כיון הרי
תירץ  ולזה טעמא, יהיב דלא לן איכפת

בטיל. לא דטעמא ואמור רבנן דאחמור

אבר ובזה יוחנן ור' רבא פלוגתת להבין יש
הך  להו לית יוחנן ור' דרבא קפרא,
ששים  דשיעור ס"ל אלא בשלה, מזרוע ילפותא
שאין  סמכינן דבכה"ג חכמים הוראת הוא
טעימת  במקום ולכן בהיתר, נו"ט האיסור
יליף  קפרא בר אבל ששים, צריך אין קפילא
גוף  לבטל ששים בעינן דבכה"ג בשלה מזרוע
טעמא  דליכא במקום גם ולכן עצמו, האיסור

לבטולי. ששים בעינן

בכל והאמת דינים ב' איכא קפרא דלבר
את  לבטל שצריך הא' איסור, ביטול
בשלה, מזרוע נלמד והוא בששים האיסור גוף
דהרי  בהיתר, נו"ט אינו שהאיסור שצריך והב'
לא  טעמא ששים איכא דאפי' אחמור רבנן
להקל, אין קפילא דליכא מבשא"מ ולכן בטיל.
למיקם  אפשר אי אבל ששים, דאיכא דנהי
להבחין  ששים אשיעור סמכינן דלא אטעמא,

דנתינת  מילתא שאינו לא, או טעמא איכא אי
כלל. טעם

פלוגתא ועוד באמת שהיא לעיל כתבנו
מבואר  דוכתא בכל דהנה דתנאי,
דליכא  היכא וכל טעמא, בתר דאזלינן במתני'
לעיל  וכדתנן ששים, בלא מותר טעם נתינת

ולקמן (צו:) הנשה, גיד בה שנתבשלה ירך גבי
ברייתא(קח.) וכן חלב, טיפת דקדירה (צז.)גבי

מיין  מיים או במים דיין ומתני' בשר, בה שבישל
ולא (עז.)בע"ז בדקניה דאי משמע דבכולהו ,

למדו  וכאן ששים. בדליתא מותר טעמא יהיב
ולית  קפרא דבר קיי"ל לא דאנן יוחנן ור' רבא
הוא  תנא קפרא ובר בשלה, דזרוע ילפותא להו

ע"ז בתוס' כדמבואר ת"ר)ופליג, ד"ה .(לח:

לקמן והנהג] בתוס' [עיין הראשונים רוב
ומאן) ד"ה רא"ש(צח: ל'), ,(סי'

שיעור  דילפינן דהא כתבו וריטב"א] רשב"א
היא  גמורה דרשה לאו בשלה מזרוע ששים
מדאורייתא  דמבמ"ב בעלמא, אסמכתא אלא

זבחים בגמ' כדאמרינן בטיל, ,(עט.)ברובא
ה  שאר ניתר ששים שיעור בלאו גם איל וא"כ

פשטות  נראה וכן הזרוע. מן טעם שקיבל אף
גמרינן  לקולא אנן אטו לקמן, הגמ' לשון
בטל, ברובא דמדאורייתא גמרינן לחומרא
ברוב, בביטול סגי מדאורייתא דבאמת משמע

ששים. להצריך החמירו ורבנן

דרשה אמנם שהוא משמע רש"י מדברי
בחידושי  בזה מש"כ [ועיין גמורה
למילף  אתי דאי ממש"כ חדא לסוגיין], חת"ס
דיהיב  היכא אפי' למילף מצית בשלה מזרוע
דהא  משמע אחמור, רבנן ואפ"ה טעמא,
דרשה  הוא בשלה מזרוע ששים שיעור דילפינן
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היכא  דכל תורה דין על החמירו ורבנן גמורה,
בטיל. לא טעמא טעמא, דיהיב

אביי ויותר בדברי שפירש"י ממה כן מבואר
דמדאורייתא)לקמן אי (ד"ה כלומר וז"ל,

כשאר  טעם ביטול ומשוינן גמרינן מהאי לאו
כדכתיב  לבטולי לן הוה ברובא דאורייתא בטולי
דרש"י  ומבואר עכ"ל. להטות, רבים אחרי
כדחזינן  כפשטותם, דלא הגמ' דברי את מפרש
מזרוע  ילפותא דבלאו "כלומר", רש"י ממש"כ
מדאורייתא, ברובא דבטיל אמרינן הוה בשלה
אלא  בטל לא טעמא מינה, דגמרינן השתא אבל
גמורה. דרשה שהיא להדיא ומבואר בששים,

בודאי וקשה, מב"מ הוי בשלה דזרוע כיון
זבחים  בגמ' כדמבואר בטיל ברובא
היא  גמורה שדרשה פירש"י והאיך הנ"ל,
שהקשו  וכמו מס', בפחות  ניתרת שאינה

הראשונים. שאר

דהא ונראה שפיר, אתי הנתבאר דלפי
אמור  זבחים, בגמ' רבא דקאמר
מבשא"מ  ברובא, רבנן ואמור בטעמא רבנן
דלית  אזיל לטעמיה וכו', ברובא מב"מ בטעמא
בטיל  מב"מ ולכן בשלה, מזרוע ילפותא הך ליה
וס"ל  פליג קפרא בר אבל מדאורייתא. ברובא
מב"מ  ובין מבשא"מ דבין מיניה דילפינן
אלא  ברובא בטיל לא טעמא מדאורייתא

פשוט. וזה בק', או בששים

ולא (קח.)לקמןבגמ'ד] טעמו אביי אמר ,
ס"ד  דאי דאורייתא, בעלמא ממשו

טעמ  מאי בחלב מבשר גמרינן,דרבנן, לא א
נותן  דליכא אע"ג הוא חדוש אי הוא, דחדוש

נמי. טעם

הוא)ופירש"י חידוש אי אמאי (ד"ה וז"ל,
בלא  טעמא דבעינן מתני' קתני
ביה  חדיש חדושא דהא אסור, נמי טעם נותן
הוא, בחלב בשר דהא דהו כל ואפי' רחמנא
רחמנא  קפיד דאהכי חידושא לאו ש"מ אלא
משום  נמי דמיתסרי הכרם דכלאי דומיא
גמרינן  הוא חידוש דלאו וכיון תערובת, כלאי
דליכא  כמה כל דמישתרי בשלה מזרוע ליה

עכ"ל. טעמא,

כתב והנה האיך תלמוד צריכים רש"י דברי
כל  דמישתרי בשלה מזרוע דגמרינן
לכאורה  משמע דהוי טעמא, דליכא היכא
דליכא  כמה דכל הוא בשלה זרוע היתר שגדר
מפורש  הרי טעם, נתינת ליכא ק' או ששים
דנתינת  מילתא אינו ששים דשיעור ברש"י
למילף  אתי דאי ממש"כ קפרא, לבר טעם
טעמא  דיהיב היכא אפי' למילף מצית מיניה
הוה  במינו שלא דאי למימר איכא הכא דהא

וכנ"ל. טעמא, יהיב

ס"ל ונראה נמי דאביי לתרץ, יש הנתבאר דלפי
ילפותא  הך ליה ולית יוחנן ור' כרבא
דלא  היכא אף בששים ביטול דבעינן בשלה מזרוע
לעיל  לפימש"כ הוא מסתבר ודבר טעמא, יהיב
דמוכח  משום קפרא אבר פליגי יוחנן ור' דרבא
לחודה, טעמא בתר אזלינן דוכתא דבכל במתני'
ומהאי  ששים, בלא מישתרי טעמא דליכא והיכא
ליה  ולית קפרא אבר פליג דאביי י"ל נמי טעמא

בשלה. מזרוע ילפותא הך

מזרוע וא"כ דגמרינן רש"י דמש"כ י"ל
טעמא, דליכא כמה כל דמשתרי בשלה
דגמרינן  קפרא דבר לדרשה ז"ל כוונתו אין
דניתר  לאביי ס"ל דלעולם ק', או ששים שיעור
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דמדאורייתא  זה, משיעור בפחות אפי' האיל
טעם  שאין משום והסיבה ברובא, בטיל מב"מ
דכיון  לפרש רש"י וכוונת באיל. מורגש הזרוע
שאין  דכיון חזינן בשלה זרוע דין דמעיקר
דאפי' גמרינן מינה מישתרי, מורגש הטעם

טעמא. דליכא כמה כל מותר מבשא"מ

לקמןאלא דבגמ' קשה, מבואר (צח:)דאכתי
אי  ומקשינן חידוש, הוא בשלה דזרוע
איסורין, לשאר מינה גמרינן האיך הוא חידוש

ל  גמרינן לקולא אנן אטו חומרא ופרקינן
ליכא  אלמא בטיל, ברובא דמדאורייתא גמרינן
כתב  האיך וא"כ לקולא, בשלה מזרוע למיגמר
כמה  כל דמישתרי בשלה מזרוע דגמרינן רש"י
לא  ולקולא זה, הוא קולא הלא טעמא, דליכא

מיניה. גמרינן

יוסףועיין הקושיא,(קח.)בראש על שעמד
בשלה  דזרוע סובר דאביי די"ל ותירץ
דהכא, דמתני' לתנא הוא חידיש לאו
היכא  להתיר בחלב מבשר יליף ומש"ה
טעם  בנותן יש אם כדתנן טעמא, דליכא
למעוטי  זהו דאמר התם דברייתא ותנא כו'.
הוא, חידוש בשלה דזרוע סובר כו' כר"י
ותנא  התורה. מן איסור מבטלין אין דסובר
מבטלין. דאין הוא דמדרבנן סובר דמתני'
בכל  בב"ח אף התם דברייתא לתנא ואיה"נ
ברובא  מה"ת איסורין ושאר אסור, שהוא
חידוש  ובב"ח דאורייתא, לאו דטכע"ק בטיל
לאו  דבב"ח סובר דמתני' תנא אבל הוא.
דמב"מ  בשלה מזרוע וגמרינן הוא, חידוש
בטל, טעמא דליכא היכא מינו באינו וה"ה

ז"ל. עכת"ד

³

ע"ב  צ"ח דף

ר'בגמ', שלימה, אלא בשלה אין
אין  אומר, יוחי בן שמעון
האיל  עם שנתבשלה אלא .בשלה
סבר  מר לה, מבשל איל בהדי עלמא דכולי
לה  מבשל סבר ומר לה, מבשל והדר לה מחתך
מחתך  דכו"ע אימא בעית ואי לה. מחתך והדר
איל  בהדי סבר מר מיהו לה, מבשל והדר לה
לה. מבשל אחרת בקדירה סבר ומר לה, מבשל

פירשהנה לה)רש"י מחתך סבר ת"ק (ד"ה

את  דמחתך סבר ת"ק קמא דללישנא
ואשמעינן  לה מבשל והדר האיל מן הזרוע
לחתיכות, מחתכה ואינו מבשלה דשלימה

מחוברת  שהיא דכמות לאשמעינן אתא ור"ש
מבשלה. לאיל

סבר)והתוס' מר פירש"י (ד"ה על הקשו
קמא  סבר מר הוי לא דלפי"ז
דאמרי, דאיכא קמא סבר כמר קמא ללישנא
ת"ק  היינו קמא סבר מר קמא דבלישנא

ר  היינו בתרא סבר ללישנא ומר ואילו "ש,
סבר  ומר ר"ש היינו קמא סבר מר בתרא
דלל"ק  התוס' פירשו ולכן ת"ק. היינו בתרא
היינו  לה מבשל והדר לה מחתך סבר מר
מחתך  והדר מבשל סבר ת"ק אבל ר"ש,
לאחר  מחוברת שתהא דקאמר שלמה והיינו
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כמו  ר"ש קמא סבר מר הוי והשתא בישול,
לישנא. לאידך

לישנא ונראה דמפשטות רש"י, שיטת ביישוב
אלא  בשלה אין דקאמר דת"ק
לחודה, הזרוע על קאי דשלימה משמע שלימה,
יחתכנה  ולא שלימה תהא שהזרוע והיינו
לאשמעינן  הת"ק כוונת היתה דאילו לחתיכות,
עם  מחוברת שהיא כמות שלימה היינו דשלימה
עם  שלימה אלא בשלה  אין לומר לו היה האיל,
אלא  בשלה אין דר"ש לישנא וכעין האיל,

האיל. עם שנתבשלה

לדחוק וכיון לרש"י ליה ניחא יותר שכן
הוי  לא בל"ק קמא סבר דמר ולפרש
הת"ק  בדברי מלדחוק בל"ב, קמא סבר כמר
לה, מחתך והדר לה מבשל סבר דלל"ק ולפרש
אידך  ולתוס' בלשונו. משמע זה שאין
בדברי  לדחוק ליה ניחא דיותר מסתברא,
בל"ק  קמא סבר דמר ולפרש מלדחוק הת"ק

דל"ב. קמא סבר כמר הוי  לא

לל"ב נמצא בין לל"ק בין רש"י דלשיטת א"כ
הזרוע  שתהא בעינן דלא סבר ת"ק
שלימה  עצמה היא שתהא רק האיל, עם מחוברת
קרא  מוציא אי ופליגי לחתיכות, יחתכנה ולא
איל  דבהדי מודו כו"ע דלל"ק פשוטו, מידי
מוציא  ת"ק ולל"ב דקרא, כפשטה לה, מבשל
מבשל  אחרת דבקדירה וס"ל פשוטו מידי קרא
מה  אם לישני תרי הני פליגי דר"ש ואליבא לה.
היינו  האיל עם שנתבשלה אלא בשלה אין שאמר
מחוברת. אינה או האיל, עם מחוברת שנתבשלה

ר"ש אבל לל"ב בין לל"ק בין התוס' לדעת
ואליבא  לה, מבשל והדר דמחתך סבר

לה  מבשל סבר ת"ק דלל"ק פליגי, דת"ק
מחוברת  שתהא היינו ושלימה לה מחתך והדר
והדר  דמחתך סבר ת"ק ולל"ב בישול, לאחר
שלא  היינו ושלימה אחרת, בקדירה לה מבשל

לחתיכות. יחתכנה

b

עצמות  צירוף בענין

ועצמות בגמ',א] בשר  סבר בששים מ"ד
והוה  משערינן ועצמות בשר בהדי
בשר  בהדי מבשר סבר במאה מ"ד בששים, ליה

במאה. ליה והוה משערינן,

בהדי ופירש"י דזרוע. ועצם, בשר מד"ה
משערינן, דאיל ועצמות, בשר
רחמנא. ושרייה איכא דששים לרבנן להו וקים
דהא  לשעוריה בעיא לא עצם סבר מאה ומ"ד
דזרוע  בשר משערת וכי מינה טעמא פליט לא

עכ"ל. מאה, איכא דאיל בשר בהדי

במאה והנה ומ"ד בששים דמ"ד מבואר בגמ'
עצמות  ששים דלמ"ד בתרתי, פליגי
ההיתר  ועצמות לאיסור, מצטרפין האיסור
אין  במאה למ"ד ואילו להיתר, מצטרפין
עצמות  וגם לאיסור, מצטרפין האיסור עצמות

להיתר. מצטרפין אינן ההיתר

ה"ט)ובירושלמי פ"ו ונזיר ה"ג, פ"א (ערלה

בר"ש ה"ט)הובא פ"ה (תרומות

ל')ורא"ש אחר,(סי' באופן פלוגתתם ביארו
נותנים  אמר ההון כדון מאי התם, דאיתא
אחד  טעם נותנין אמר וההון מק' אחד טעם
א' הזרוע את עושה את אין בששים מ"ד מס',
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א' הזרוע את עושה את בק' מ"ד לאיל, מק'
הזרוע, מן העצמות מוציא בק' מ"ד לאיל, מק'
הזרוע. מן עצמות מוציא אין בששים ומ"ד
כך  הזרוע מן העצמות את מוציא שאתה וכשם
טנופת  אין דתני יכול לית האיל. מן מוציאין את
את  לאסור התרומה עם מצטרפת תרומה
החולין  עם מצטרפת חולין טנופת אבל החולין,
טנופת  בעי, ביבי רב התרומה. את להעלות
את  להעלות החולין עם שתצטרף מהו תרומה
איסור  קליפי הונא רב דאמר מה מן התרומה,
תרומה  טנופת אמר הדא להיתר, מצטרפין
התרומה. את להעלות החולין עם מצטרפת

דפריך ועיין שפירשו הנ"ל והרא"ש בר"ש
משער  דלא דסבר בק', אמ"ד הגמ'
את  שמוציאין דכמו הבשר, אלא הזרוע עצם
מן  העצמות את תוציא כמו"כ האיל, מן הזרוע
ונמצא  הזרוע, בשר לבטל יסייעו שלא הבשר
דבשר  לגמ' ליה דפשיטא ממאה, פחות דבטל
פחות  אלא ממאה אחד הוי לא בשר בהדי
יכול  אתה אי [פירוש, יכול לית ומשני, מיכן.
מצטרפין  שעצמות פני"מ], עיין כן, לומר
לבטל  מסייעה שטנופת כמו האיסור את לבטל
התרומה  טנופת דאפי' ומסיק התרומה, את
ולהך  התרומה, לבטל החולין עם מצטרפת
האיל  עם מצטרף נמי הזרוע עצם מסקנה

הכל. בין מאה ואיכא הזרוע בשר לבטל

אדידן,ונמצא פליגא הירושלמי דסוגיית
גם  מאה דלמ"ד מבואר דהתם

מצטרפין  האיסור עצמות וגם ההיתר עצמות
מבואר  בסוגיין ואילו הזרוע, בשר את לבטל
בהדי  בשר אלא משערינן אין מאה דלמ"ד
שאתה  כשם הירושלמי קושית וצ"ע בשר.
הוי  בשר בהדי דבשר ס"ל דאלמא וכו' מוציא
צ"ב. וזה ק' הוי הבבלי לדעת ואילו מק', פחות

דלא אבל שאפשר כתבו והרא"ש הר"ש
סבר  ק' מ"ד הבבלי לדעת וגם פליגי,
בשר  לבטל מצטרפין והאיסור ההיתר דעצמות
בשר  נקט בזרוע בשר דנקט ואיידי הזרוע,
מיושבת  לבבלי גם ולפי"ז דוקא. ולאו באיל
וכו', מוציא שאתה כשם הירושלמי קושית
ורק  מק', פחות הוי בשר בהדי בשר דלכו"ע
לבשר  והאיסור ההיתר עצמות צירוף בהדין

הכל. בין מאה הוי האיל

הסוגיות,הנהב] סתירת הקשו הראשונים
כמ"ד  קיי"ל אנן גיסא דמחד
בירושלמי  וגם בבבלי גם ומבואר בששים,
לאיסור  מצטרפין האיסור עצמות דלדידיה
ומאידך, להיתר. מצטרפין ההיתר ועצמות

תרומות ביצה (סופ"י)בירושלמי אמרינן
הירק  חנינא ר' בשם עלה ומסיק בששים,
והאיסור  זעירא א"ר מצטרפין, והקליפות
את  מעלין איסור קליפי אמר הונא רב מתוכן,
ביצה  של הקליפה דאף דהיינו ההיתר,
והתם  שבתוכה, מה לבטל מסייעת האסורה

בששים. כמ"ד נה קיימינן

לעילנה. מש"נ לפי קושיא (צח.)והנה קלופה] שהיא טמאה ביצה [בענין התוס' בשיטת
התוס' דהנה ליתא, אפרוח)מעיקרא ביצת אפשר (ד"ה קלופה שהיא טמאה דביצה דנראה כתבו

קלופות. לשאינן קלופות בין דמחלק ביצים גיעולי גבי הירושלמי מן ראיה והביאו דאסורה,
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בר"ש ונחלקו דעיין הדבר, בפשר הראשונים
דהא  ליישב, שכתבו הנ"ל והרא"ש
הזרוע  בעצמות ומשער בשלה מזרוע דיליף
התם  כדאיתא הוא ואסמכתא בעלמא סימנא
מב"מ  באיל דזרוע בטיל, ברובה דמדאורייתא
דמה  ומבואר, ברוב. מב"מ ומדאורייתא הוא
ועצמות  בשר סבר ששים דמ"ד בגמ' שאמר
משום  לאו משערינן ועצמות בשר בהדי
מצטרפין  האיסור דעצמות קיי"ל דלהלכה
עיקר  כי בעלמא, סימנא הוא אלא לאיסור,
אלא  מדאורייתא הוי לא בשלה מזרוע הילפותא

הראשונים  רוב שכתבו וכמו  אבל אסמכתא, ,
איסור  נתבטל אם לשער כשבאנו למעשה
לשיעור, מצטרפין האיסור עצמות גם בששים,

מעלין  איסור דקליפי הונא רב דאמר הא וכי
בתוה"ב הרשב"א [וכ"ד ההיתר. ש"א את (ב"ד

ו.) ]עמ'

לקמןאבל ציר)הרמב"ן שאני ד"ה כתב (צט:
לן  ומדקיימא וז"ל, פלוגתא שהוא
בשר  בהדי ועצמות דבשר מינה שמעינן בששים
זרוע  תורה שיערה שכך משערינן, ועצמות
ושמעינן  ולהחמיר, להקל בדבר ויש בשלה,
קליפי  בירושלמי דאמרינן להא דליתא מיניה
זרוע  עצמות כן שאם ההיתר, את מעלין איסור
מפורש  וכך הן, ממאה ויותר להיתר יצטרפו
בששים  דאמר דמאן ירושלמי דערלה בפ"ק
קליפי  ליה ולית הזרוע מן עצמות מוציא אין

לעיל התוס' גירסת דלפי ביצים)והקשנו, גיעולי ד"ה קלופות (סד. בין בירושלמי דמחלק הא

בביצת  ומיירי ההיתר, את מעלין איסור קליפי הונא רב דקאמר אהא קאי קלופות לשאינן
קלופה, שהיא טמאה דביצה משם ראיה להביא התוס' רצו האיך וא"כ התם, כדמבואר אפרוח

ששים. לשיעור הקליפות בצירוף אלא כלל, בנ"ט איירינן דלא כיון

מסייעות  הקליפות אין דבאמת פולד"א, המהר"א ע"ד הירושלמי את פירשו שהתוס' ותירצנו
דקאמר  והא בעלמא, ואבנים לעצים ודמו לחלוחית שום בהן שאין כיון האיסור את לבטל

הקליפות  דבכה"ג בקליפיהן, בששניהן מיירי ההיתר, את מעלין איסור קליפי דאף הונא רב
וכגון  קליפה, מהן אחת חסר אם אבל גמורה, פליטה להוי דלא האיסור טעם את מעכבין

קלופה  שאינה אסורה ביצה להיפך, או קלופות, אינן עם שנתבשלה קלופה אסורה ביצה
ואין  גמורה, בליעה והוי טפי, ולבלוע לפלוט יכול האיסור טעם קלופות, עם שנתבשלה

האיסור. כנגד האוכל מן היתר של ששים דוקא וצריך לבטלה, שוב מסייעות הקליפות
בביצת  טעם נתינת לענין קלופות לשאינן קלופות בין חילוק שיש דכמו התוס', למדו ומכאן

בליעה  היא הבליעה כי לבטל מסייעות הקליפות אין קלופה מהן דאחת דהיכא אפרוח,
אינה  קלופה שאינה דביצה קלופה, לשאינה קלופה טמאה ביצה בין חילוק דיש אפשר גמורה,

ששים. ובעינן טעם נתינת יש אכן קלופה כשהיא אבל כלל, טעם נותנת

ההיתר  את מעלין איסור דקליפי הונא לרב דס"ל דמאי הראשונים, קושית שפיר אתי ולפי"ז
בקליפיהן  ושניהן מותרות בהדי אסורות ביצים נתבשלו דאם ביצים, בקליפי מיוחד דין הוא

מונעות  שאינן עצמות אבל הביצה, כל את מכסות שהקליפות כיון גמורה, פליטה כאן אין
להקשות  לעיל מש"כ [ועיין ודו"ק. האיסור, את לבטל כלל מסייעות שאינן י"ל הפליטה את

הנ"ל.] ערלה הירושלמי מן פלודא המהר"א של פירושו על
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הקלו  מחברים ומקצת שם, עיין מעלין איסור
עכ"ל. וטעו, בזה

דידן ולדעתו בגמ' דאמרינן דהא צ"ל ז"ל
ששים  דלמ"ד ערלה ובירושלמי
הוי  לא לאיסור מצטרפין האיסור עצמות
ואע"ג  למעשה, הלכה אלא בעלמא סימנא
מזרוע  הילפותא דכל עצמו הרמב"ן דשיטת
לקמן  כדמבואר בעלמא אסמכתא הוא בשלה

מיני') וליגמר ד"ה לפרש (צח: ליה ניחא לא מ"מ ,
למ"ד  ס"ל דאי לסימן, רק הם הגמ' דברי שכל
אין  להיתר, מצטרפין האיסור שעצמות בששים
הוא  השיעור דעיקר הסימן, לזה כלל צורך
בשלה  זרוע על שסמכוהו ומה חכמים, קבלת
הזרוע  את משערינן היינו דאם סמיכה, אינה
העצמות  את מצרפין היינו לא איסורין כשאר
מאחד  יותר איכא דבזרוע ונמצא הזרוע, לבשר
תרומות  דבירושלמי ואע"ג היתר. של בששים
דקאמר  הונא דרב צ"ל בששים, כמ"ד קיימינן
הך  ליה לית ההיתר את מעלין איסור קליפי

בשלה. מזרוע אסמכתא

הרי"ף)והר"ן  בדפי ב"ד והרא"ה(לה. הבית (בדק

ו.) עמ' דמ"ד ש"א דטעמא לחלק, כתבו
היינו  לאיסור מצטרפין האיסור עצמות בששים
שבהם  מוח מפני אסורות עצמן שעצמות משום
עצמות  אבל לחות, מהן שיוצא רכותן ומחמת
דמודה  אפשר אוסרין שאינם וקליפין יבשין

ההיתר. את מעלין איסור של אותן דאף

בין ועיין לחלק הציעו שג"כ והרא"ש בר"ש
של  לחלולית יש דשמא לעצמות, קליפין
ביצים, בקליפי שיש ממה יותר בעצמות טעם
למ"ד  הנשה גיד דהא מסתבר דלא שדחו אלא
הירך  עם נתבשל אם טעם בנותן בגידין אין

מבגיד. יותר לאיסור עצמות עדיפי ומי מותר,
והרא"ה, הר"ן של כחילוקם ממש זה אין אבל
עצמות  בין לחלק כתבו והרא"ש שהר"ש
בין  לחלק כתבו והרא"ה הר"ן ואילו לקליפין,
ולדעתם  וקליפות, יבשים לעצמות רכים עצמות
בהם  שיש רכים עצמות לאסור סברא דיש צ"ל

מגיד. יותר טעמא ויהיב מוח

בדרכ"מ)והרמ"א וכ"ה סק"א, צ"ט הביא (סי'
האו"ז מובא שיטת רע"ז, סי' (ע"ז

ד') אות מ' סי' מצטרפין בהגש"ד ההיתר דעצמות
מצטרפין  אינן איסור של עצמות אבל להיתר,

להיתר. ולא לאיסור לא

הגר"אועיין סק"ג)בביאור דמקור (שם שכתב
בירושלמי  המובאת מברייתא הדברים
תרומה  טנופת אין דקתני הנ"ל, ערלה
אבל  החולין, את לאסור התרומה עם מצטרפת
את  להעלות החולין עם מצטרפת חולין טנופת
דמסקינן  מאי דלפי שתמה וברא"ש התרומה.
מצטרפת  תרומה של דטנופת בירושלמי שם
קתני  אמאי התרומה, את להעלות החולין עם
עם  מצטרפת תרומה של טנופת אין בברייתא
רבותא  לאשמעינן החולין, את לאסור התרומה
התרומה. להעלות החולין עם דמצטרפין טפי
דאין  משמע הברייתא מתוך דודאי ותירץ
ולא  לאסור לא מצטרפת תרומה של הטנופת

והגש"ד. האו"ז וכדעת להתיר,

עצמות ונמצאו צירוף בדין שיטות ד' עתה
איסור: הר"ש (א)של שיטת

דקליפי  הונא כרב דקיי"ל והרשב"א, והרא"ש
וכתבו  עצמות, וה"ה ההיתר את מעלין איסור
דלמ"ד  בגמ' דאמרינן דהא והרא"ש הר"ש
הוא  לאיסור, מצטרפין איסור של עצמות ששים
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בעלמא. לסימנא דרב שיטת (ב)רק הרמב"ן
לחומרא  קיי"ל ואנן אסוגיין, פליג הונא

האיסור. עם מצטרפין איסור של (ג)דעצמות

בין  לחלק דיש פליגי, דלא והרא"ה הר"ן  שיטת
מצטרפין  שהן מוח בהן ויש רכין עצמות
מצטרפין  שהן וקליפות יבשין ועצמות לאיסור,

בהגש"ד,(ד)להיתר. המובאת האו"ז שיטת
עצמות  אבל להיתר, מצטרפין היתר של דעצמות
לאיסור. ולא להיתר לא מצטרפין, אין איסור של

בששים והנהג] דלמ"ד דידן, גמ' פשטות לפי
לאיסור  מצטרפין איסור של עצמות
אין  במאה ולמ"ד להיתר, היתר של ועצמות
מבוארת, מחלקותם כלל, מצטרפין העצמות
בעצמות  לחלוחית דיש ס"ל בששים דמ"ד
טעם  להם שיש עצמות ולכן טעם, ליתן שיכולה
שיש  עצמות ומאידך לאיסור, מצטרפין איסור
מ"ד  ואילו להיתר, מצטרפין היתר טעם להם
ליתן  כדי שלהן בלחלוחית שאין ס"ל במאה
בעיא  לא עצם סבר וז"ל, וכפירש"י טעם,
עכ"ל, מינה, טעמא פליט לא דהא לשיעוריה
מצטרפין  איסור של עצמות שאין כמו ולכן
להיתר. מצטרפין היתר של עצמות אין לאיסור,

בששים ולפי"ז ומ"ד במאה מ"ד דפליגי מאי
לאיסור  איסור של עצמות בצירוף גם
היינו  לאו להיתר, היתר של עצמות בצירוף וגם
היא, פלוגתא חדא אלא נפרדות, פלוגתות ב'
טעם. ליתן כדי עצמות של בלחלוחית יש אם

דעצמות אמנם הראשונים בשיטת לדון יש
דממנ"פ  להיתר, מצטרפין איסור של

לבטל  עצמות של לחלוחית חשיבא דאי יקשה
של  לחלוחית חשיבא לא למה א"כ האיסור, את
של  דעצמות נימא והאיך לאסור, גם איסור
לא  אי ומאידך, להיתר. מצטרפין איסור
מצטרפין  האיך עצמות, של לחלוחית חשיבא
האיסור, את לבטל היתר של עצמות אפי'
מצטרפין  דאינן דקיי"ל קדירה מחרסי דמ"ש

ששים. לשיעור

בפר"חוכבר בזה צ"ט)נתקשה הך (ריש וז"ל,
לי  דתמיהא משום לן איתפרש לא דינא
שום  בהם יש העצמות אם נפשך, ממה
עצמות  איך לחוץ, נפלט הבישול וע"י לחלוחית
היה  אדרבה האיסור, לבטל מצטרפין האיסור
האיסור, עצמות נגד נמי ששים להצריך לנו
אפי' לחלוחית שום בהו לית העצמות ואם
לבטל  לצרופינהו לן הוה לא דהיתר עצמות
לאיסור, לבטולי מידי פלטי לא דהא האיסור,
שמתחלק  לפי מתבטל שהאיסור תימא וכי
בקדירה  שיש מה וכל לעצמות טעמו ומתפשט
מה  דהרי ליתא הא בששים, טעמו נתבטל והרי
נכנס  מסתמא העצמות בתוך ונכנס שנבלע
על  ההיתר, עם האיסור לערך לשם ונתפשט
שיש  בקדירה חלב כזית שנפל הרי משל דרך
כזיתים  וכשלשים בשר של כזיתים כשלשים בה
מתבטל  יהיה אך עצמך על תימה עצמות, של
חלב  של זית כחצי ואם בשלשים החלב  טעם
חמש  זה לערך נבלעין מסתמא בעצמות נבלע
חסר  הן הבשר פליטת מוהל של זיתים עשרה
במה  האיסור טעם סוף סוף וא"כ יתר הן

עכ"ל. כו', נו נתבטל

בטל נו. דמדאורייתא מב"מ אלא בהכי ומשערינן מקילינן דלא י"ל דשמא שכתב ועי"ש
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של ונראה שעצמות דמה לומר דאין עוד,
משום  הוא להיתר מצטרפין איסור
לא  מיחל שאותו רק בעצמות, מיחל יש דלעולם
עם  מצטרף אינו ולכן טעם, ליתן חשיב
מחרסי  שנא מאי וא"ש להיתר, אלא האיסור
אינו  דאכתי מיחל, שום ביה לית דכלי הקדירה
איסור  של העצמות מיחל בכח אין דאם מובן,
להיתר  מצטרפין האיך בהיתר, טעם ליתן
מיחל  בהם שיש לי דמה האיסור, טעם לבטל

נו"ט. אינו נז אם

מצטרפין ועוד האיך זה טעם דלפי קשה,
ודאי  דזה להיתר, אסורות ביצים קליפי
ואפ"ה  מיחל שום בהו לית דקליפות
דרב  דממימרא מבואר ובראשונים מצטרפין,
למדו  ההיתר את מעלין איסור דקליפי הונא

בעצמות. דה"ה

מיחל לכן שום בעצמות אין דאפי' נראה
משום  האיסור את לבטל מצטרפין מ"מ
הקדירה  בכל ומתפשט נפלט האיסור שטעם
הקליפות, או העצמות בתוך נבלע ואף בשוה,
אף  ולכן מקלישתו, הטעם התפשטות ועצם
כל  מ"מ כנגדו, היתר טעם של ששים שאין
שפיר  ההיתר מן שנבלע כזיתים ששים שיש

הפרמ"ג בזה מש"כ ועיין א'דמי, ס"ק (מש"ז

עצמות) והנה הפר"ת.ד"ה בשם

ועיין אך הקדירה, מחרסי שנא מאי צ"ב א"כ
אופנים, בב' לתרץ שכתב שם בפרמ"ג
רוטב  יש שבפנים דקדירה ר"ת בשם האחד
בשם  כתב ועוד בשוה, מחלק אין מגולה ומחוץ

ב')הפרישה מלבלוע (אות שבעה שקדירה
בעצמות. משא"כ פלוג, לא ובחדשה

הנ"ל,ולפי"ז הראשונים שיטות לבאר יש
מודו  דכו"ע והרא"ש הר"ש שלדעת
והא  להיתר, מצטרפין איסור של דעצמות
בששים  דלמ"ד ובירושלמי בסוגיין דאמרינן
הוא  לאיסור מצטרפין איסור של עצמות
שהתפשטות  מוסכם דבר זה בעלמא, לסימנא
של  בששים ביטול בעינן ולא מקלישתו, הטעם

הבולע. דבר של ששים אלא  דוקא, טעם

עצמות ולדעת בין שחילקו והרא"ה הר"ן
ומ"ד  במאה מ"ד לקשים, רכים
הר"ן  בלשון מבואר [וכן בתרתי פליגי בששים
היטב], עי"ש נפרדות פלוגתות ב' שהם
מצטרפין  הזרוע עצמות בששים דלמ"ד
ועצמות  מוח, בהן יש רכין והן הואיל לאיסור
מדין  להיתר מצטרפין קשין שהן אע"פ האיל
דלא  דס"ל ההיתר, את מעלין איסור קליפי
הטעם  התפשטות אלא טעם, של ששים בעינן
ס"ל  במאה מ"ד ואילו הבולע. דבר של בששים
וגם  איסור, טעם נותנין הזרוע עצמות שאין

דקיי"ל  במבשא"מ אבל בהכי, לשעורי הקילו הם מדרבנן הוי ששים דשיעור וכיון ברובא
בבדק  הב"י וכ"כ לחלוחית, שום בהם שאין דהיתר עצמות אפי' לשער אין דאורייתא טכע"ק

כן. חילקו לא ראשונים שאר אמנם אסמעאל. בן אברהם הר' בשם הבית
טעם נז. עכ"פ בה יש אבל באחרים טעם ליתן העצמות בלחלוחית  כח דאין דנהי נימא ואפי'

איסור. של טעם הוא בה דאית קלוש דטעם להיתר, מצטרפין האיך קשה אכתי קלוש,
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האיסור, את מעלין היתר קליפי דין ליה לית
את  לבטל היתר טעם של ששים דוקא דבעינן
מצטרפין  איסור של עצמות אין ולכן האיסור,
מצטרפין  היתר של עצמות ואין לאיסור,

משערינן. בשר בהדי בשר אלא להיתר,

שכתב אמנםד] הרמב"ן שיטת צ"ע דאכתי
קיי"ל  ואנן אסוגיין, פליג הונא דרב
מצטרפין  איסור של וקליפין דעצמות לחומרא
מאי  מובן אינו לכאורה דהנה האיסור, עם
ראיית  אם דבשלמא הונא, דרב מהא ליה קשיא
דבשר  במאה למ"ד דס"ל ממה היתה הרמב"ן
בעצמות  דאין שאף מוכח משערינן, בשר בהדי
כרב  ודלא להיתר, מצטרפין אינם מ"מ נו"ט
אבל  ההיתר. את מעלין איסור דקליפי הונא
דקי"ל  ממה כן שלמד מבואר הרמב"ן מלשון
בהדי  ועצמות בשר דמשערינן בששים כמ"ד
כתב, דבריו בתחילת שהרי ועצמות, בשר
דבשר  מינה שמעינן בששים לן ומדקיימא
וכו', משערינן ועצמות בשר בהדי ועצמות
דאמרינן  להא דליתא מינה ושמעינן כתב, אח"כ
ההיתר, את מעלין איסור קליפי בירושלמי
הונא. כרב דלא בששים ממ"ד שהוכיח ומפורש

מוכח וזה בששים דלמ"ד לכאורה, קשה
האיך  דאל"כ טעם, נותנין שעצמות

לרמב"ן  ליה קשיא מה וא"כ לאיסור, מצטרפין
הלא  ההיתר, את מעלין איסור דקליפי מהא
דמסתבר  טעם, שום בקליפות שאין פשוט זה
ועצמות  בשר בהדי ועצמות בשר המ"ד שגם
נותנין  שאין איסור דקליפי יודה משערינן

להיתר. מצטרפין כלל נח טעם

אין ונראה דלעולם הרמב"ן בדעת דצ"ל
ס"ל  ואפ"ה טעם, שום בעצמות
בשר  בהדי ועצמות דבשר בששים למ"ד
שיעור  בדין חומרא והוא משערינן, ועצמות
חומרא  הוא ששים שיעור כל דהנה ששים,

לעיל הרמב"ן בדברי וכדמבואר (צח.בעלמא,

שבתורה) איסורין כל שאין ד"ה איסורין יש כי ,
חכמים  ואפ"ה עשרים או בעשר טעם נותנים
מקום, בכל ששים להצריך  מידותיהם השוו

הר"ן הרי"ף)וכמש"כ בדפי לרמב"ן (לד. וס"ל ,
להצריך  חכמים החמירו זו השוואה דבכלל
ואפי' איסור, של חפצא כל כנגד ששים

טעם. נותנין שאין בעצמות

בששים ומעתה דמ"ד הרמב"ן הוכיח שפיר
אין  דבאמת הונא, דרב הא ליה לית
זו  למ"ד ס"ל ואם לעצמות, קליפין בין  לחלק
אע"ג  לאיסור מצטרפין איסור של שעצמות
איסור  קליפי ה"נ טעם, שום בהם דאין

בעצמות,נח. דה"ה ההיתר את מעלין איסור דקליפי מהא שלמדו והרא"ש הר"ש לדעת הנה
של  עצמות שיהיו מסתבר דלא לקליפין, עצמות בין לחלק דאין דחו שהם מידי, קשה לא

מצטרפין  איסור קליפי אם  ולכן טעם, בנותן בגידין אין דקיי"ל למאי הנשה מגיד עדיפי איסור
סימנא  אלא הויא לא דסוגיין לדחוק והוצרכו להיתר, מצטרפין איסור של עצמות ה"ה להיתר

משערינן  ועצמות בשר בהדי ועצמות בשר מ"ד אלא כן, למד לא הרמב"ן אבל בעלמא.
איסור  של דעצמות סבר בששים מ"ד דלסוגיין מוכח לכאורה א"כ קאמר, דהלכתא אליבא

וכנ"ל. טעם נותנין אינן איסור דקליפי מהא לרמב"ן ליה קשיא מאי וא"כ טעם, נותנין
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דלא  ס"ל הונא רב אבל לאיסור. מצטרפין
לאיסור, וקליפין עצמות להצטרף החמירו
להיתר  מצטרפין שהם הקילו אדרבה אלא

האיסור. את לבטל

צ"ל ואפשר אין הרמב"ן שלדעת עוד, לומר
של  ששים בעינן  דלא הונא  לרב דס"ל 
בהתפשטות  סגי אלא דוקא, היתר טעם
י"ל  בלא"ה דגם הבולע, דבר של בששים הטעם
האיסור, טעם בטלין העצמות אין אם דאפי'
העצמות  להצטרף חכמים שהקילו הוא קולא
הוא  ששים דשיעור כיון ששים, לשיעור וקליפין

חומרא. עצמו

לעילוכיוצא נתבאר כבר בענין (צז:)בדבר,
הרמב"ן  שלדעת בקדירה, משערינן
את  דמשערין ס"ל דקדירה דבלעה מאי מ"ד
האיסור, נפילת בשעת שהם כמו והיתר האיסור
הרמב"ן  וכתב עכשיו, ששים דליכא ואע"ג
דבלעה  במאי היא קולא למימר ואיכא וז"ל,
שם  משנפל בישול דרך ונתמעטה קדירה
בידים  ומיעטו הרוטב מן נטל אלו הא האיסור,

הרשב"א ובשו"ת עכ"ל. תקט"ו)אסור, סי' (ח"א

אלו  דשיעורין משום בזה שסמכו לבאר, הוסיף
למעלה  שהוא דכל להקל, בו והולכין מדרבנן
לאו  דטכע"ק רש"י לדעת בטל בתרי מחד
אפש"ל  כמו"כ הרמב"ן. וכ"ד דאורייתא,
טעם  של ששים דליכא דאע"ג הונא, רב בדעת
ששים  דשיעור כיון האיסור, את לבטל היתר
שעצמות  חכמים והקילו בעלמא, חומרא הוא

להיתר. מצטרפין איסור של וקליפין

המובאת הנהה] האו"ז שיטת לברורי לן פש
דעצמות  ברמ"א, ונפסק בהגש"ד
של  עצמות אבל להיתר מצטרפין היתר של

להיתר. ולא לאיסור לא מצטרפין אינן איסור
בעצמות  יש אם יקשה, דממנ"פ צ"ב וזה
מצטרפין  כך ומפני טעם ליתן כדי לחלחולית
לא  למה האיסור, את לבטל היתר של עצמות
מכיון  לאיסור איסור של עצמות ג"כ יצטרפו
בלחלוחית  אין ואם איסור, טעם נותנין שהם
היתר  של שעצמות ומה טעם, ליתן כדי עצמות
משום  הוא האיסור את לבטל מצטרפין
יצטרפו  לא למה וכנ"ל, הטעם התפשטות

ג"כ. להיתר איסור של עצמות 

ב')בחוו"דועיין ס"ק צ"ט לבאר,(סי' שכתב
אסורה  ודאי שבעצמות דהלחלוחית
יכולין  דאינן רק טמא, הטמא מן היוצא כל מדין
הנשה  גיד כמו בנ"ט בהן דאין אחרים לאסור
שנכנס  הטעם אין וא"כ בהו, אית קלוש דטעם
דהלחלוחית  כיון בהלחלוחית מתבטל לעצמות
פליט, קא איסורא קפליט הדר וכי אסורה ג"כ
כיון  דשם זה, את זה מבטלין לאיסורין דמי ולא
חברו, טעם אחד טעם מקלקל שוה אינן דטעמן
טעם  ג"כ שבהן שבעצמות לחלוחית משא"כ
טעם  לבטל יכול אינו קלוש, שטעמו רק בשר

עי"ש. מחזקו, אדרבה אלא חברו,

הרמ"א אבל בדברי דעיין כן, לפרש קשה
ס"ה)לעיל פ"ו וקליפות (סי' וז"ל,

האיסור, לבטל ההיתר עם מצטרפים האיסור
צ"ט, סי' לקמן ועיין ההיתר, קליפות וכ"ש

הש"ך עלה וכתב י"ח)ע"כ. כלומר (ס"ק וז"ל,
שאין  דבמקום נתבאר בהג"ה א' סעיף דשם
וה"ה  לבטל האיסור עצמות לצרף אין הפסד

ע"כ. א', ס"ק שם ועמ "ש כאן

בשם ומתבאר, הרמ"א שפסק מה דלפי
איסור  של עצמות דאין האו"ז
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קליפי  ה"ה להיתר, ולא לאיסור לא מצטרפין
וזוהי  להיתר, מצטרפין אינן אסורות ביצים
ביאור  ולפי לקמן. שציין במה הרמ"א כוונת
קליפי  למה מובן אינו האו"ז בשיטת החוו"ד
שאין  פשוט דזה להיתר, מצטרפין אינן איסור
כל  מדין להיאסר שתוכל לחלוחית שום בהן
לבטל  יכולות אינן ולמה טמא, הטמא מן היוצא
מקומות  ביותר התפשטותו ע"י האיסור טעם

לעיל. וכמבואר

שאין לכן דמה האו"ז, בשיטת לומר נראה
עם  מצטרפין איסור של וקליפין עצמות
פסולת  שאין בעלמא חומרא באמת הוא ההיתר
ואפשר  לבטלו, אופן בשום מצטרפין האיסור

הרמב"ם מש"כ ע"פ הטעם הל'לבאר (פ"ד

הי"ח) או מאכ"א וטרפה מנבילה האוכל וז"ל,
העצמות  ומן העור מן הטמאים וחיה מבהמה
ומן  הטלפים ומן הקרנים ומן הגידים ומן
משם  שמבצבץ ממקומות עוף של הצפרנים
שהוא  אע"פ שלהן השליה ומן כשיחתכו הדם
ראויין  אלו שאין מפני פטור זה הרי אסור

בשו"ע נפסק וכך עכ"ל. וכו', פ"ז לאכילה (סי'

בפרמ"גס"ז) ועיין כ"ב). ס"ק שפ"ד שהוא (שם
בין  לן שני דלא כתב ועוד מדרבנן, איסור
אסירי, תרוייהו אלא הקשים או הרכים עצמות
חילק. שלא הרמב"ם לשון פשטות משמע וכן
הן  ביצים דקליפי דה"ה לומר דמסתבר ונראה

לאכילה. ראויין דאינן אע"ג האיסור בכלל

וכן ומעתה איסור של דעצמות דכיון י"ל
אסורין  גופן הן איסור קליפי
את  לבטל מצטרפין שאינן החמירו באכילה,

דאי  כיון גיסא מאידך אבל שום האיסור, בהן ן
לאיסור. מצטרפין אינן טעם

כדעת ובדעת אחד מצד שפסק השו"ע
איסור  של דעצמות הרמב"ם
כשיטת  פסק אחר ומצד באכילה, אסורות
איסור  של שעצמות הסוברים הראשונים
בעין  כשאוכלן דרק צ"ל להיתר, מצטרפין
עכ"פ  מצטרפין בתערובת אבל רבנן, אסרום

האיסור. טעם את לבטל

b

בששים.תוס' דאמר ומאן ד"ה
שפיר  פריך ומ"מ התוס', במש"כ
איסור  מכלל הבא היתר זהו דתניא מהא
בו. כיוצא אסור דבעלמא היתר כאן שיש דמשמע

מש"כ הנה דלפי לתוס', דהוקשה מבואר
דרשה  לאו בשלה מזרוע ילפותא דהך
קשיא  מאי בעלמא, אסמכתא אלא היא גמורה
מכלל  הבא היתר דזהו מברייתא לגמ' ליה
היתר  כאן שיש דמשמע ותירצו איסור,
דכיון  תמוה, וזה בו. כיוצא אסור דבעלמא
וזרוע  דאורייתא לאו ק' או ששים דשיעור
ואין  מב"מ, דהו"ל משום בתרי חד בטיל בשלה
מאי  מובן אינו מיוחד, היתר שום זה על צריך
איסור. מכלל הבא היתר דזהו הברייתא קאמר

לא ונראה דברייתא לתוס' דס"ד לפרש,
מאה  או ששים בשיעור כלל מיירי
האיל  שאר דניתר בשלה זרוע דין בעצם אלא
דזהו  לפרש יכולים היינו וא"כ התורה, מן
דזרוע  היינו דקאמר איסור מכלל הבא היתר
מב"מ, דהו משום מתרי חד בטיל בשלה
דיהיב  זמן כל בטל דאינו במבשא"מ משא"כ
מהך  ליה קשיא מאי התוס' הקשו ולכן טעמא,

קפרא. בר על ברייתא
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בזרוע ותירצו, דיש חידש קפרא דבר דכיון
היתר  של מאה או ששים בשלה
היתר  דזהו משמע והברייתא האיסור, כנגד
דהיינו  בו", "כיוצא שהוא איסור מכלל הבא
א"כ  משמע בשלה, לזרוע הדומה ציור באותו
או  ששים שיעור בהו מהני דלא איסורים דיש
בטיל  דמב"מ דנהי הברייתא מן ונשמע מאה,
אפי' מבשא"מ אבל מדאורייתא בתרי חד

בטיל  אינו מאה או לפרש נט בששים [ויש
או  ששים שיעור על סמכינן דלא משום הטעם

איכא אי להבחין ותמיד מאה לא, או טעמא
קשה  ומכאן קפילא], טעימת בתר למיזל בעינן
בששים  סגי מבשא"מ דגם דיליף קפרא בר על

במאה. או

b

רחמנא גמ', גליה מיניה, וליגמר
השעיר  ומדם הפר מדם ולקח

התם וכו'. דלמא שהקשה, ברמב"ן עיין
וגמרינן  בטיל בששים אבל ששים, דליכא משום
כיון  למימר דאיכא ותירץ  בשלה. מזרוע
גמרינן  אי בטיל, לא בתרי חד דמדאורייתא
גמרינן  לא וקולא קולא, לה הויא בשלה מזרוע
מהאי  דגמרת חזית מאי ודאמרינן מיניה.
זה, את זה סותרין שהיו לא מהאיך, לגמר
שהוא  אלמלא משתיהן ללמוד היה שאפשר
יהו  שאפי' קאמר בעלמא מילתא אלא חידוש,
חזית  ומאי ה"ק נמי אי מהאי, ליגמר סותרין
שכל  מהאי, אף ליגמר בלחוד, מהאי דגמרינן

מוטב, שתיהן את לקיים יכול שאתה מקום
עי"ש. הרשב"א וכ"כ

חדא והנה טעמי, מכמה צ"ב דבריהם
שהקשה  חולין שחיטת בספר דעיין

ביבמות הרשב"א מש"כ שדוקא (פב.)דלפי
אוסר  טכע"ק דין שייך אכילה איסורי לענין
שייך  לא וכיוצ"ב מקוה לענין אבל ששים, עד
לענין  שייך מה א"כ ברוב, ובטלי טכע"ק דין
שהוא  בששים דביטול המושג קדשים דם
שייך  דמה שם, הקשה ועוד בטעם. תלוי
טעם, דנתינת מילתא שהוא ששים, שיעור

מדאורייתא. במב"מ

דהך ועוד ס"ל הרמב"ן דהרי לתמוה, יש
דרשה  הוי לא בשלה מזרוע ילפותא
כדמבואר  בעלמא, אסמכתא אלא גמורה
חד  בטיל מב"מ ומדאורייתא דבריו, בהמשך
בשלה  דמזרוע בגמ' הקשה שפיר וא"כ בתרי,
דדם  מקרא ואילו ברוב בטיל דמב"מ חזינן
ובודאי  בטיל, לא דמב"מ ר"י יליף כו' הפר
ליה  קשיא ומאי אהדדי, סתרי קראי תרי
ששים, בדליכא מיירי הפר דם דילמא לרמב"ן
אלא  כלל מדאורייתא אינו זה דשיעור כיון

קרא. אהאי ואסמכוהו מדרבנן

דהנה והנראה הרמב"ן, קושית בביאור
הכי  אי בגמ' מקשינן בסמוך
לשיטת  והניחא ליגמר, לא נמי ומאה לששים
דרשה  היא בשלה מזרוע ילפותא דהך רש"י
זרוע  דאי הגמ', קושית מובנת שפיר גמורה

מין נט. כגון בו כיוצא אסיר דבעלמא היתר כאן שיש משמע הרא"ש, תוס' בלשון עיין

מינו. בשאינו
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מיניה  גמרינן האיך הוא, חידוש בשלה
תירץ  זה ועל ששים, או ק' דבעינן מדאורייתא

ג  לחומרא גמרינן לקולא אנן אבל אטו מרינן.
דקרא  דס"ל ודעימיה הרמב "ן לדעת
דמנא  לגמ', ליה קשיא מאי בעלמא, אסמכתא
חידוש  מה"ת בשלה זרוע דין דעיקר ליה
מידי  מיניה למיגמר בעינן לא אם הוא,
או  ששים שיעור עליו סמכינן רק מדאורייתא

מדרבנן. מאה

ומק'ועיין לס' הכי אי וז"ל, שכתב בריטב"א
דדרשה  דקס"ד פי' ליגמר, לא נמי
פרכינן  ולהכי קרא מהאי דרשינן הוה גמורה
רחמנא  בה דחדית דמשום איתא דאם
וק' לס' לדיעבד, מיניה גמרינן לא לכתחילה
לרבנן  ולא מבשא"מ לר"י לה מיגמר לא נמי
וכו' גמרינן לקולא אנן ופרקינן במב"מ,
ומבואר  ע"כ. בטיל, בתרי חד דמדאורייתא
דהאי  הגמ' ידעה לא דאכתי פירש שריטב"א
שפיר  פריך ולכן היא, בעלמא אסמכתא דרשה
דמדאורייתא  ותירץ מחידוש, גמרינן האיך
הא  [ולפי"ז הוא. אסמכתא וקרא ברובא, בטל
לחומרא  גמרינן לקולא אנן אטו בגמ' דקאמר
בשלה  מזרוע גמרינן דלא פירושו גמרינן,
מדרבנן  להחמיר אלא תורה, דברי על להקל

אע"ג  ק' או ששים שיעור להצריך
ברוב.] בטל דמדאורייתא

ע"ד ואם פירש הרמב"ן דגם נאמר
בס"ד, קושיותנו נתיישבו הריטב"א
אסמכתא  דקרא ידע לא אכתי הגמ' דבתחילת
להצריך  היא גמורה דדרשה ס"ד אלא בעלמא
את  לבטל כדי מב"מ אפי' ק' או ששים שיעור
טעם  לנתינת ענין דאינו י"ל וא"כ האיסור,
גזיה"כ  אלא מורגש, טעמו אין מב"מ דהרי
כמש"כ  מיעוטו, מעוצם האיסור בביטול הוא
למסקנת  דגם דס"ל רש"י בשיטת לעיל

היא. גמורה דרשה הסוגיא

לגמ'וא"כ מנ"ל הרמב"ן, הקשה שפיר
סותר  השעיר ודם הפר דדם דקרא
בדאיכא  מיירי התם דילמא בשלה, דזרוע לקרא
הוה  בשלה מזרוע גמרינן דאי ותירץ ששים,

גמרינן. לא וקולא קולא, ליה

חולין ואתי השחיטת קושית שפיר נמי
טכע"ק  שייך דלא הרשב"א ממש"כ
הך  דגמ' הס"ד דלפי אכילה, באיסורי אלא
או  ששים ושיעור היא, גמורה דרשה ילפותא
בביטול  גזיה"כ אלא טעם לנתינת ענין אינו ק'

התורה. בכל שפיר שייך וזה ס האיסור,

ג'ס. כתב דהרמב"ן נ"י, דיין יצחק ר' ידידי התלמידים, מן אחד שהעיר מה בזה י"ל עוד
האיסור  את לבטל רק דשמא חדא גמורה, דרשה הוי לא בשלה מזרוע הילפותא למה טעמים
האיך  בקדשים הכתוב החמיר דאם ועוד מכן, בפחות סגי בדיעבד אבל ששים צריך לכתחילה

היה  ואם קצתו ממנו לחתוך מצריך הכתוב אין וס' ק' באיל שיש כיון ועוד בחולין, נחמיר
דמב"מ  דקיי"ל מאי לפי אלא שייכים אינם האלו הטעמים וכל מותר. היה כך נמי מכן פחות

דמב"מ  דסבר לר"י אבל ק', או ששים להצריך חומרא בשלה מזרוע למילף ובעינן ברוב, בטל
י"ל  וא"כ הנ"ל, הטעמים מן אחד שייך לא השעיר, ודם הפר דדם מקרא כן ויליף בטיל, אינו

דרשה  באמת היא בק', או בששים בביטול דסגי קולא בשלה מזרוע למילף דבעינן דמאי
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בתוס'ויש עיין דהנה חזית)להוסיף, מאי (ד"ה

כיון  מקשינן דלחומרא ואע"ג שכתבו,
כרבנן  בעולין הפר דדם קרא לאוקומי דאיכא
דקולא. אע"ג בשלה מזרוע למילף לן אית
בגמ' דמקשינן דהא לתוס' דס"ל ומבואר
קראי  דב' פירושו מהאי, דליגמר חזית ומאי
הפר  מדם דגמרינן חזית ומאי אהדדי, סתרי
בשלה  מזרוע גמרינן ולא בטיל לא דמב"מ
מקשינן  האיך התוס' הקשו ולכן בטיל, דאכן
קרא  לאוקים דאפשר משום ותירצו לקולא,

בעולין. הפר דדם

קושית אבל קשה לא הרמב"ן לפירוש
לא  קראי תרי הני ז"ל דלדידיה התוס',
מיירי  הפר דדם דקרא די"ל אהדדי, סתרי
וכו' חזית ומאי דמקשינן והא ששים, בדליכא
את  לקיים יכול שאתה מקום שכל פירושו
חידוש  בשלה דזרוע הגמ' ומשני מוטב, שתיהן

מיניה. ילפינן ולא הוא

הרמב"ן ולפירושם קושית הדרא התוס ' של
קראי  דתרי נימא מי לדוכתא,
מיירי  הפר דדם קרא דילמא אהדדי, סתרי

ששים. בדליכא

דלעילונראה לטעמייהו, אזלי (בד"ה דהתוס'

בששים) דאמר בשלה ומאן דזרוע כתבו

קבלה  ומאה ששים אלא גמורה דרשה לאו
והוסיפו  קרא, אהאי ואסמכוה  בידם היתה
הבא  היתר זהו דתניא מהא שפיר פריך דמ"מ
דבעלמא  היתר כאן שיש דמשמע איסור, מכלל
בתחילת  דגם בתוס', ומבואר בו. כיוצא אסור
דרשה  הוי לא דקרא המקשן ידע הגמ'
פריך  דמ"מ להו קשיא הוה לא דאל"כ גמורה,
למקשן  ס"ל דאי וכו', דתניא מהא שפיר
הכי  בלאו שפיר פריך ודאי היא גמורה דדרשה
בפחות  ניתר לא האיל שאר דמדאורייתא
זהו  בברייתא דקאמר הא כרחך ועל מששים
איסורים  דבשאר היינו איסור מכלל הבא היתר
לתוס' ס"ל אלמא מהני, לא ק' או ששים אפי'
בעלמא, אסמכתא דקרא ידע המקשן דגם
הגמ' דתריץ דעד הריטב"א שפירש כמו ודלא
דדרשה  קס"ד וכו' גמרינן לקולא אנן אטו

היא. גמורה

הרמב"ן ומעתה לקושית ליתא לשיטתם
בדאיכא  מיירי הפר דם דילמא
הגמ' בתחילת גם התוס' דלשיטת ששים,
וזרוע  מדרבנן, הוא ששים דשיעור ידעינן

מדאורייתא, בתרי חד בטיל בודאי בשלה וא"כ
חזינן  בשלה דמזרוע אהדדי, סתרי קראי תרי
הפר  דדם מקרא ואילו ברוב בטיל דמב"מ
הגמ', שהקשתה מה וזה כלל, בטל דאינו חזינן

בשלה, דזרוע לקרא סותר הפר דדם דקרא להגמ' מנ"ל הרמב"ן הקשה שפיר ומעתה גמורה.
דזה  ותירץ זה. בשיעור דבטל קולא בשלה מזרוע דנילף ששים, בדאיכא מיירי התם דילמא

בשלה  מזרוע אף ליגמר לחוד, הפר מדם דגמרינן חזית מאי דהיינו חזית, מאי הגמ' קושית
הוא  דחידוש בשלה מזרוע קולא ללמוד אפשר דאי הגמ' תירצה זה ועל בששים, דבטל

בשלה  וזרוע בטל, אינו דמב"מ הפר דדם מקרא דילפינן א"כ ונמצא גמרינן, לא ומחידוש
אסמכתא  הוא ששים להצריך חומרא מיניה למילף דבעינן ומאי איסור, מכלל הבא היתר הוא

ודו"ק. הרמב"ן, שכתב הנ"ל טעמים ג' הנך משום בעלמא,
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בטיל, דאינו הפר מדם דליגמר חזית מאי
ברוב. דבטיל בשלה מזרוע ליגמר

מקשינן אלא האיך יקשה, התוס' דלשיטת
כיון  ליגמר, לא נמי וק' לס' הכי אי
לא  ק' או ששים שיעור למילף דבעינן דמאי
לי  מה אסמכתא, אלא גמורה דרשה הוי
צ"ל  ולכאורה הוא. חידוש בשלה דזרוע
קושיא  זה ואין קאמר דמילתא דלרווחא

צ"ע. ואכתי אמיתית,

b

הוא.שם, דחידוש חידוש פירש רש"י
וכ"מ  לכתחילה, האיסור את לבטל הוא

לאו)בתוס' .(ד"ה

הרשב"אועיין והתנן)בחידושי (לה:והר"ן(ד"ה

הרי"ף) באיסור בדפי הראב "ד בשם שכתבו
בשלה  לזרוע ליה דקרי מהא ראיה דמייתי משהו
הוא  לכתחילה איסור מבטלין דאין חידוש
מקשה  מאי לפי"ז, הקשו ותוס' מדאורייתא.
זהו  איסור, מכלל הבא היתר זהו והתנן  הגמ'
איסורין  שאר למעוטי לאו מאי, למעוטי
מבטלין  שאין לענין דוקא היינו דילמא שבתורה,
זהו  שלשון ותירצו שרי. והכא לכתחילה איסור
דבר  מכלל משמע איסור מכלל הבא היתר

ובר"ן. ברשב"א עוד ועיין לאכילה, האסור

איסור [ומבואר מבטלין אין אם דאף
בדיעבד  מדאורייתא, לכתחילה
ועיין  ובמזיד, מדרבנן אלא אסור אינו
ומותר  לו אסור דבמזיד הנ"ל בראשונים
בגיטין  יוסי כר' קיי"ל ובשוגג לאחרים,

דבטל.](נד.)

התוס'ועוד בשם והר"ן הרשב"א כתבו
לכתחילה  איסור מבטלין דמדאורייתא
בו  שחידשה היינו הוא חידוש דאמרינן והא
איסורין  בשאר משא"כ לבטלו מצוה שזה תורה

לבטל הוא גנאי וכאן דמ"מ לכתחילה איסור
דלא  והר"ן הרשב"א כתבו ולפי"ז מצוה.
הבא  היתר זהו דלמא התוס', קושית לן תיקשי
דבשלמא  לבטלו, מצוה דכאן פי' איסור מכלל
שאין  איסורין שאר למעוטי זהו אמרת אי
אותו  מבטלין שאין או ק' או בששים בטלין
דזהו  אמרת אי אבל קמ"ל, טובא לכתחילה
איסורין, שאר לבטל מצוה שאין למעוטי

לבטל. דמצוה תיתי דמנא פשיטא

מילואיםוהנה אבני י"ח)בשו"ת הקשה (סי'
מבטלין  דאין דס"ל הפוסקים דעת על
מהא  מדרבנן, אלא אינו לכתחילה איסור
ותירץ  הוא, חידוש בשלה זרוע דאמרינן
לכתחילה  איסור מבטלין אין דלמ"ד
כהונה  ומתנות בתרומה היינו מדאורייתא
נפסידנה  שלא מוזהרין אנו דבתרומה דוקא,
תרומתי, משמרת את ושמרתם דכתיב
איסור  נהפך הרי חולין בתוך תרומה וכשמבטל
מאבד  והו"ל חולין התרומה ונעשית להיתר
וה"ה  תרומה, כאן ליכא דתו בידים התרומה
דאיקרי  בשלה זרוע וכגון כהונה במתנות
מבטלין  דאין הא איסורין בשאר אבל תרומה,

מדרבנן. אלא אינו לכתחילה איסור

מבואר וכבר בסוגיין דבראשונים רבים תמהו
איסורין, לשאר תרומה בין חילקו דלא
דאין  מכאן להוכיח דרצה הראב"ד שלדעת
היינו  מדאורייתא הוא לכתחילה איסור מבטלין
ברשב"א  המובאת התוס' ולדעת איסורין, בכל
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לכתחילה  איסור מבטלין אין הכא אף ור"ן
האבני  סברת להו ולית מדרבנן, רק הוא
מדאורייתא  הוא ומתנו"כ דבתרומה מילואים

משמרת. מדין

שעדיין ועיין דכל שכתב שם המגיד בהרב
הפסד, מיקרי לא כדרכה לאכילה ראוי
גוף  להפסיד הוא תרומה הפסד דאיסור והיינו
אבל  שריפה, או טומאה ע"י מאכילה התרומה
בהיתר  ביטול ע"י באכילה התרומה את להתיר

הפסד]. מיקרי לא

b

גמרינן.תוס' לחומרא במש"כ,ד"ה
ממאה  או מששים בפחות פוסק זימנין
ומאה  ששים עד לאסור דילפינן הא א"כ
דאין  המהרש"א [וכתב הוא. בעלמא חומרא
טעמיה  דפסק ליה דטעמינן כגון לפרש
בעי  לא התוס' לדברי בכה"ג דהא מס' בפחות

קאמרי.] בסתמא אלא ששים,

לש עיין וז"ל, שהעיר הגרעק"א ון בחידושי
איכא  חומרא דמאי מדוייק אינו דזמנין

מס' פחות פעמים דרוב וצ"ל ששים, דבעינן
ע"כ. חומרא, שפיר והוי

כפי ונראה התוס' דברי לקיים דיש לענ"ד
קאמרי, דוקא דזימנין דיקדוקם
ששים  עד בטלים אינם איסורים רוב דלעולם
מיכן, בפחות בטלין דזימנין דכיון אלא ק', או
ק' או ששים שיעור הו"ל מקרים ובאותם
דלחומרא  בגמ' דקאמר דהא לפרש יש חומרא,
טעמם  שפסק איסורים אותם על קאי גמרינן
איסורים  בשאר ואיה"נ ק', או מס' בפחות
דפסק  לחכמים להו קים הכי אלא חומרא אינו

זה. בשיעור סא הטעם

b

כעיקר.רש"י לטעם במש"כ,ד"ה
בחולין  טכע"ק ליה לית ורבא
אלא  בטיל ברובא מדאורייתא ואזיל כדמפרש

וכו'. מדרבנן

לעיל והנה רש"י דממש"כ לעיל דקדקנו כבר
מדאורייתא) דבלאו (ד"ה אביי, בדברי

טעם  ביטול משוינן הוי בשלה מזרוע ילפותא
דס"ל  מבואר ברובא, מדאורייתא ביטולי כשאר
ראשונים, כשאר ודלא היא גמורה שדרשה

ק'. או ששים דבעינן הוא ומדאורייתא

בריטב"אסא. לששים)ועיין א"ה בפחות (ד"ה אפי' מתבטל שהטעם ודאי לן דקים שכתב
באיל  שיש משיעור בפחות לבטולי בעו דלא לחומרא מאה או ששים דבעו הוא ורבנן מששים

בר"ן  עוד ועיין מיכן. בפחות הטעם דפסק הוא זימנין דרק שכתבו כתוס' דלא ומבואר נזיר,
אנן) אטו ודאמרי' ד"ה הרי"ף בדפי בהם (לה: ויש בששים טעם שיתן בתורה איסור לך דאין שכתב

אע"ג  האיסורין בכל ששים בעינן כי הילכך טעם נותנין אין ועשרים בעשר שאפי' הרבה
הטעם  פסק פעמים הרבה דלהר"ן כתוס', דלא נמי ומשמע וכו', הוא חומרא טעמא דליכא

פליגי. במאי וצ"ב מששים, בפחות פסק זימנין רק לתוס' ואילו בכ', או בי' אפי'
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וס"ל ואינו זה על חולק דרבא  לומר מסתבר
הגמ' שהרי הוא, בעלמא דאסמכתא
גמרינן  לקולא אנו אטו לשון, באותה משתמשת
דפירושו  היכי וכי לקמן, דרבא אליבא גם וכו',
בשלה  מזרוע ילפותא דבלאו הוא דאביי אליבא
מדאורייתא  מיכן לאחר אבל ברובא בטיל הוי
פירושו  דהכי מסתברא נמי הכא ששים, בעינן
דנשתנה  לומר מאד דקשה דרבא, אליבא גם

המילים. אותן של הפירוש

לעילועוד רש "י ממש"כ כן להוכיח (צח.יש

כו') למדוה לא ושניהם דאי ד"ה ואע"ג ,
היכא  אפי' למילף מצית מיניה למילף אתית
שלא  דאי למימר איכא הכא דהא טעמא דיהיב
אחמור  רבנן אפ"ה טעמא יהיב הוה במינו

לאסור  הוא דרבנן דחומרא משמע אפי'וכו',
כל  מותר מדאורייתא אבל טעמא דיהיב היכי
דברי  כרחך ועל ק', או ששים דאיכא היכא
דאורייתא, לאו טכע"ק כמ"ד אתיא שם רש"י
רק  זה אין דאורייתא, טכע"ק למ"ד דאילו
טעמא, דיהיב היכא כל לאסור דרבנן חומרא
לרבא  דגם א"כ ומוכרח הוא, הדין מעיקר אלא
מזרוע  ילפותא הך דאורייתא טכע"ק ליה דלית
ק'. או ששים להצריך גמורה דרשה היא בשלה

דרבא וכיון כאן רש"י דמש"כ צ"ל ע"כ שכן,
ואזיל  כדמפרש בחולין טכע"ק ליה לית
למימרא  לאו בטיל, ברובא מדאורייתא
דלעולם  בתרי חד בביטול סגי דמדאורייתא
שאמר  דממה ר"ל אלא ק', או ששים בעינן
בטיל  היה בשלה מזרוע הילפותא דלולי רבא
ברוב  ביטול דמהני דס"ל חזינן בתרי, חד
מורגש  הוא אם לן איכפת ולא בטעם
בשלה  מזרוע דילפינן והאמת לא, או בתערובת

ביטול  צריך אלא בתרי חד בביטול סגי דלא
למר. וק' למר בששים והוא יותר גדול

b

וממשו  טעמו בדין רש"י שיטת

ממשו  ולא וטעמו

לר'באה"ד, ליה שמעינן נמי והכי
וכו'. ברמב"ןיוחנן (ד"ה עיין

כעיקר) לטעם שיטת אלא על ר"ת בשם שהקשה
דמבואר  מהא דאורייתא, לאו דטכע"ק רש"י

זבחים והנותר (עח.)בגמ' הפגול ר"ל אמר
אי  פטור, ואכלן זה עם זה שבללן והטמא
ש"מ  ויבטלנו, חבירו על מין ירבה שלא אפשר
לאו  ברוב טעם נותן ש"מ וכו' תלת
מחטים  עיסה עשה רבא, מתיב דאורייתא.
בחלב  חייב דגן טעם בנותן בו יש אם ומאורז
אלא  ומסקינן וכו' אורז דרובא ואע"ג
נו"ט  אלמא ברובא, מב"מ בטעמא מבשא"מ

לרבא. דאורייתא ברוב

דהתם ותירץ קושיא זה ואין וז"ל, הרמב"ן
החטים  שעיקר הוא וממשו טעמו
כגון  והיינו ברוב טעם ונותנים שם מעורבין
מהן, אחד ורבה הגריסין עם שנתבשלו עדשים
לא  ממש שם שאין הוא ממשו ולא טעמו אבל
כמו  לגמרי שנתבטל אלא מעורב, ולא בעין
עכ"ל. מפרש, ז"ל רש"י וכן למעלה, שפירשתי
בע"ז  רש"י שפירש ממה שמעינן נמי והכי

היינו (סז.) יוחנן ר' דקאמר ממשו ולא דטעמו
לקד  שנפל שנימוח.חלב חלב או ירה

דהיכא נמצא מודו כו"ע רש"י דלשיטת
בטל  אינו איסור של ממשות דנתערב
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טעמו  אבל בכא"פ, כזית על ולוקין מדאורייתא
נשתייר  ולא שנימוח איסור דהיינו ממשו, ולא
טכע"ק  אי בפלוגתא תלוי טעמו, אלא
יוחנן  ר' דקאמר וממאי לא, או דאורייתא
עליו, לוקין אין אבל אסור ממשו ולא דטעמו

דאורייתא. לאו דטכע"ק דס"ל רש"י סב הוכיח

ל"א)הרא"שאבל שדוחים (סי' ויש וז"ל, כתב
טעם  דעיסה האי לרש"י ואומרים
טעם  אלא ממשות בלא איירי לא כעיקר
שגלגל  דגן של קמח שע"י איכא, וממשות

בה  ויש העיסה נתרבית אורז של עיסה בתוך
לקדירה  שנפל לחלב דמי ולא וממשות, טעם
ונראה  טעם. אלא החלב ממשות שאין ונימוח
ניכר  הדגן ממשות שאין דיחוי זה שאין לי
ה"נ  העיסה נתרבה ואם האורז, בעיסת
שנימוח  החלב מן שבקדירה הרוטב נתרבה

ע"כ. בתוכה,

בין ומתבאר לחלק דאין ס"ל דהרא"ש
ממשו, ולא לטעמו וממשו טעמו
בעושה  וכגון ממשות, דנתערב בגוונא דאפי'

בב"יסב. עיין צ"ח)הנה בחולין (סי' טכע"ק לרבא ליה דלית רש"י דסבר ואע"ג וז"ל, שכתב

דהיינו  וממשו טעמו שם כשיש אבל ממשו, ולא לבד איסור של טעמו אלא שם כשאין ה"מ
שטעמו  כל יוחנן כדא"ר עליה לקי ומלקי אסור דמדאורייתא פשיטא בכא"פ כזית ביה אית כי

עליו  לוקין דאין ממשו ולא דטעמו נשמע ומינה בכא"פ, כזית וזהו עליו ולוקין אסור וממשו
ואפי' מדאורייתא בחולין טכע"ק לרבא ליה דלית קאמר ובההוא בכא"פ, כזית בו אין היינו

עכ"ל. איסור, של גופו שם נתערב

ר  שלדעת לב"י דס"ל באיכות ומבואר אינו ממשו ולא לטעמו וממשו טעמו בין החילוק ש"י
כשהאיסור  הוא ממשו ולא וטעמו האיסור גוף שנתערב כל מיקרי וממשו דטעמו האיסור,

הרמב"ם  [וכ"ד בכא"פ כזית כשיש היינו דממשו האיסור, בכמות הוא החילוק אלא נימוח,
שם]. הב"י כמש"כ

בב"ח אסור)ועיין במינו ושלא ומ"ש לא (ד"ה דא"כ רש"י, בשיטת כן לפרש אפשר דאי שהקשה
מדרבנן  דאסור עליו לוקין דאין  אסור ממשו ולא טעמו יוחנן ר' מדאמר ראיה לרש"י לו היה

בכא"פ. כזית בו שאין לפי לוקין ואין אסור מדאורייתא דילמא קאמר,
דהיתר  ס"ל דאורייתא טכע"ק מ"ד רש"י לשיטת דהרי איריא, לא הא דמשום נראה ולענ"ד

היה  בכא"פ מכזית בפחות גם דאורייתא טכע"ק יוחנן לר' ליה אית ואי איסור, איתעביד
דאורייתא. לאו דטכע"ק יוחנן מר' ראיה רש"י הביא שפיר הב"י הבנת לפי גם וא"כ לוקה,

בכמות  הוא ממשו ולא לטעמו וממשו טעמו בין החילוק כל דאם לתמוה, יש זה אמנם
איסורא, ליכא בכא"פ מכזית דבפחות יוחנן לר' ס"ל איסור של גופו כשנתערב ואפי' האיסור,
מוכרח  ולכאורה לקדירה. שנפל חלב או נימוח חלב היינו ממשו ולא דטעמו פירש"י למה

ממשו  ולא דטעמו האיסור, באיכות הוא ממשו ולא לטעמו וממשו טעמו בין שהחילוק מזה
יוחנן  ר' דקאמר והא קיים, האיסור כשגוף מיירי וממשו טעמו ואילו שנמחה באיסור מיירי

דנתערב  דהיכא ר"ל אלא בכא"פ, כזית כשנתערב היינו דממשו למימר לאו בכא"פ כזית וזהו
בלח"מ [ועיין בכא"פ כזית דאכיל עד לוקה אינו איסור של פט"ו)גופו ריש מאכ"א שהעיר (הל'

צ"ע. רש"י בשיטת הב"י ופירוש כן],
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ממשות  שנתערב האורז ומן החיטין מין עיסה
בתוך  ניכרים החיטין אין מ"מ חיטין, של
טעמם, אלא נשתייר ולא ברוב, ובטלים העיסה
ברוב  טעם דנותן משנה מהך דייקינן ואפ"ה
וממשו  טעמו בין לן שני לא אלמא דאורייתא,
דאין  הרא"ש [והוסיף ממשו. ולא לטעמו
מחמת  העיסה שנתרבה מה דע"י לומר
נימוח  באיסור דגם כניכרים, להו חשיב החיטין
ליה  חשבינן ולא האיסור מחמת הרוטב נתרבה

ברוב.] יתבטל שלא עי"ז כניכר

טעמו ולשיטתב] מ"ש צ"ב רש"י
ממשו  ולא מטעמו וממשו
ממשות  אין וממשו בטעמו דגם כיון

בתערובת. ניכר האיסור

דמבואר ובאמת כיון טובא, להקשות יש
למאן  דגם לרש"י דס"ל בסוגיין
לבטל  בעינן מ"מ דאורייתא טכע"ק ליה דלית
אלמא  למר, ק' או למר בששים הטעם את
כחפצא  חשיב גרידא דטעם דס"ל מוכרח
[ועיין  טכע"ק דין חידוש בלאו גם דאיסורא
לא  למה וא"כ בס"ד], לקמן בזה שיתבאר מה
דמורגש  היכא כל וממשו דבטעמו דכמו נימא
ולא  בטעמו ה"נ בטל, הממשות אין הטעם
כחפצא  עכ"פ חשיב דטעם כיון ממשו
ברוב. בטל אינו דמורגש היכא כל דאיסורא,

בסוגיא והנראה לעיל [וכמש"כ בס"ד בזה
ביטול  דין יסוד דהנה דמשרת],
ברוב  הנופל שמיעוט הוא בתערובת ברוב
דיני  לו יש ולכן ממנו כחלק ונדון לו נכפה
מקרא  נלמד זה שדין כתבו והראשונים הרוב,
זה  ענין מה דקשה אלא להטות, רבים דאחרי
אבל  הרוב, ע"פ דמכריעים דנהי לביטול,

שליט"א, מו"ר וביאר הלך. להיכן שבו איסור
שם  מהו לדון צריכים אנו תערובת אכילת דבכל
וענין  איסור, אכילת או היתר אכילת האכילה,
הוא  שהרוב דכיון הוא, להטות רבים אחרי
מעשה  והוי אכילה, השם קובע זה היתר
כשנתערבו  אלא אינו זה וכל היתר. אכילת
ואי  אחת בתערובת יחד וההיתר האיסור
ואפשר  ניכר האיסור אם אבל להפרידם, אפשר
ונדון  לעצמו, כעומד נחשב הוא הרי להפרידו,

עצמה. בפני אכילה כשם

כחפצא ומעתה חשיב דטעם דנהי י"ל,
דין  חידוש בלאו גם דאיסורא
אבל  האיסור, פליטת גוף אכל שהרי טכע"ק
נידונית  הטעם אכילת אין ברוב שנתבטל לאחר
אכילת  שם אלא עצמה בפני אכילת כמעשה
אכילת  כמעשה נחשב והכל עליו, נופל הרוב
היינו  האיסור, ביטול את למנוע וכדי היתר.
הטעם  אכילת שיחשב כדי היכר איזה צריכים
לרש"י  דס"ל וי"ל עצמה, בפני אכילה כמעשה
מספיק  אינו בתערובת מורגש שטעם דמה
מצד  הטעם שהרגשת ברוב, ביטולו את למנוע
בפני  כאכילה להחשיבה סיבה אינה עצמה

אכילה. אינה טעם דהרגשת עצמה,

דס"ל ובזה וממשו טעמו שנא מאי להבין יש
בכזית  ולוקה מה"ת דאסור יוחנן לר'
למאי  ברוב דבטל ממשו ולא מטעמו בכא"פ,
דהוכר  אע"ג דאורייתא, לאו דטכע"ק דקיי"ל
לא  ביטולו מניעת וממשו בטעמו דהנה טעמו,
מה  ע"י אלא לחוד, הטעם הרגשת מכח הוי
כמעשה  נידון איסור של ממשות שטועם
ממשות  בלאו אבל עצמה, בפני איסור אכילת
ולכן  נפרדת, אכילה כמעשה לדונה אפשר אי
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טעמו  דאורייתא לאו טכע"ק דקיי"ל למאי
ברוב. בטל ממשו ולא

רש"י ועודג] שיטת דהנה ולבאר, להוסיף יש
היתר  נהפך טכע"ק דע"י היא
התערובת, מן כזית כל על ולוקין אסור להיות

פסחים בגמ' טעם (מד:)דעיין ליתן משרת ,
טעם  בהן ויש במים ענבים שרה שאם כעיקר
כולה, התורה לכל דן אתה מכאן חייב, יין
היתר  משום ולאו מהן, בכזית דחייב ופירש"י
דאיתעביד  משום אלא אמרינן לאיסור מצטרף

איסור. כוליה ליה

דס"ל וצ"ב נראה ובפשוטו כן, לרש"י מנ"ל
דהנה  הענבים, מן טעם כזית יתכן דלא
במים, הענבים בשנימוחו מיירי דלא ודאי זה
ולא  במים שורן דרק משמע הברייתא דלשון
קשה  וגם שלהם. טעם שנתנו רק שם נימוחו

בפנ"י ועיין כזית, טעם באותו דיש (שם)לומר

ואי  שבו, משמינית א' הוי בכא"פ דכזית שכתב
מפשטא  ולכן בכה"ג. יין טעם שיתן אפשר
הוא  טכע"ק גדר דע"כ רש"י למד דקרא
לא  דאל"כ איסור, איתעביד גופיה דהיתר
קאמר  והאיך בכה"ג, טעם כזית משכחת

מלקות. עלה דחייב בברייתא

דר"ע אבל למימר בעינן שם דבגמ' קשה,
וגיעולי  בחלב מבשר טכע"ק יליף
גיעולי  או מבב"ח נדע האיך וצ"ב נכרים,
הא  איסור, איתעביד גופיה דהיתר נכרים
רק  עצמו החלב מן כזית צריך אין בחלב בבשר
שבו  שחלב וכיון חלב, עם מעורב מבשר כזית
נכרים  גיעולי וגם איסורא. איכא בטל אינו
איסור, איתעביד דהיתר ראיה אינו לכאורה
חצי  מדין אטעמא התורה דהקפידה די"ל

למימר  דבעינן מיניה מוכח והיכן שיעור,
איסור. איתעביד דהיתר

טכע"ק ושמא דילפינן למאי דאיה"נ תאמר
היתר  אמרינן לא נכרים מגיעולי
ואינו  בטיל, לא דטעם רק איסור, איתעביד
וכשיטת  הטעם מן כזית אכל אא"כ עליו לוקה
רש"י  בדברי סתום הוא אבל והר"ש. התוס'
בין  נשתנה טכע"ק דגדר כלל משמע ולא שם,

לר"ע. רבנן

לקמןועוד רש"י בדברי ר"ע)מוכח ד"ה (מה.

דפליגי  דרבנן רש"י ממש"כ אינו, דזה
טכע"ק ע  להו דלית הבבלי בכותח דר"א ליה

גמרינן  לא ואי הוא, חידוש נכרים דגיעולי ס"ל
אלא  איסור איתעביד דהיתר נכרים מגיעולי
לפרש  רש"י הוצרך למה בטל, לא דטעם רק
דילמא  הוא, חידוש נכרים גיעולי ס"ל דרבנן
לא  דטעם מיניה וילפינן הוא חידוש דלאו ס"ל
כיון  כלום בלא עירובו דעל ס"ל ואפ"ה בטל,
וכמבואר  בכא"פ, כזית אכילת משכחת דלא
דילפינן  למאי גם ע"כ אלא לעיל. בגמ'
איתעביד  דהיתר צ"ל נכרים מגיעולי טכע"ק
הוא. שכן מנ"ל לדוכתא קושיא והדרא איסור,
דמשרת, בסוגיא לעיל נתבאר כבר זה [וכל
הענין.] להשלמת הדברים את כאן והבאתי

נלמד לכן לא הדבר דעיקר מוכרח נראה
והביאור  מסברא, אלא דקרא מהכריחא
דגם  לרש"י דס"ל דאע"ג הנ"ל, ע"פ הוא
כחפצא  חשיב טעם טכע"ק דין חידוש בלאו
דע"י  לומר מסתבר לא מ"מ דאיסורא,
דהרי  ברוב, ביטולו נמנע לחוד הטעם הרגשת
נחשבת  אינה ממשות בלא הטעם הרגשת
אכילה  כמעשה לדונו אפשר אי ולכן כאכילה,
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אכילת  מעשה לגבי הוא בטל אלא עצמו בפני
דמה  לפרש, רש"י הוצרך כן על הרוב.
זמן  כל בטל ואינו כעיקר הוי דטעם שנתחדש
הרגשת  דע"י משום הוא מורגש, שטעמו
של  כממשות להיות ההיתר נהפך הטעם
איסור  אכילת מעשה איכא ושפיר איסור,

עצמו. בפני

ר"ת [ועיין בשיטת שיתבאר מה בס"ד לקמן
לאיסור  היתר הפיכת דין חידוש דבלאו
כלל, דאיסורא כחפצא טעם חשיב הוה לא

רש"י.] כשיטת ודלא

b

בפסחים באה"ד, ליה דילפינן .והא
דמשרת  סוגיא על בהערות עיין

מה.) רש"י](פסחים לשיטת הילפותות [בסיכום
הוא  חידוש נכרים דגיעולי רש"י דמש"כ
הוא  לאיסור מצטרף להיתר אתא ומשרת

פסחים בגמ' יוחנן דר' ומש"כ (מג:)אליבא ,
הבאין  כתובין ב' הו"ל נכרים וגיעולי דמשרת

בסוגיין. דרבא אליבא הוא כאחד

b

טכע"ק  בענין התוס' בדברי

כו'.תוס' אמר רבא כתבו ד"ה התוס'
קד  שאר למעוטי דזהו שים דלפירש"י

של  מאה או ששים דאיכא היכא אפי' דאסירי
לאו  דקאמר דטכע"ק דר"ל משמע היתר,
כיון  ותמהו דהו, כל טעם אלא הוא גמור טעם
שהוא, בכל אלא גמור בטעם איירי לא דהכא

טכע"ק  ליה אית דרבא לפרש לרש"י דחקו מי
דאורייתא. לאו בחולין

אין ומבואר ק' או מס' דביותר נקטו שתוס'
לעיל  התוס' וכ"כ מורגש, הטעם

לחומרא) מס'(ד"ה דביותר לרבנן להו קים דהכי
הטעם. פוסק למר וק' למר

לעילאמנם רש"י ושניהם)מדברי ד"ה (צח.

אפשר  ק' או מס' ביותר דגם מפורש
למילף  אתי דאי ואע"ג ממש"כ, טעמא דיהיב
טעמא  דיהיב היכא אפי' למילף מצית מיניה
הוה  במינו שלא דאי למימר איכא הכא דהא
טעם  משכחת שפיר אלמא וכו', טעמא יהיב
למילף  דבעינן והא ק', או מס' ביותר אפי'
בביטול  גזיה"כ הוא בשלה מזרוע ביטול שיעור
דנתינת  מילתא ואינו מיעוטו מעוצם האיסור

לעיל. שהארכנו וכמו טעם,

לרש"י וא"כ דחקו מה התוס' לתמיהת ליתא
דאורייתא  טכע"ק ליה לית דרבא לפרש
אפשר  ק' או מס' ביותר אפי' דלשיטתו בחולין,
וממאי  גמור, טעם ומיקרי מורגש שטעם
דבקדשים  לטכע"ק אלא נצרכה לא רבא דקאמר
בחולין. טכע"ק ליה דלית דייקינן שפיר אסור,

לעיל[והא רבא דליכא (צז:)דאמר דהיכא
היינו  ששים, שיעור על סמכינן קפילא
ומדרבנן  דאורייתא, לאו דטכע"ק דס"ל משום
משום  הוא ומסתמא זה, אשיעור דסמכינן הוא
משמע  וכן בששים, הטעם פוסק פעמים דרוב

פירקין בריש רש"י בו)מלשון יש אם ד"ה (פט:

סתם, טעם נותן כל בששים חכמים שיערו
יש  אבל בששים, הוא נו"ט דסתם משמע
בפחות.] טעם שפוסק ויש ביותר טעם שפוסק

מכמה ובמה פירש"י על התוס' שהקשו
בטיל  מב"מ בקדשים דאף דוכתי
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וז"ל, שכתב הגרעק"א בחידושי עיין ברובא,
הראשונים  וכל תוס' דנדחקו במה לי תמוה
לא  רבא שאמר במה בשלה דזרוע בסוגיא
מב"מ  הוי והא כעיקר לטעם אלא נצרכה
דמבואר  למה י"ל בפשוטו הא טעמא, וליכא

אמרינן (ע"ח)בזבחים אם תנאי דפליגי
אף  רואין דאמרינן ולמ"ד רואין בקדשים
כאילו  אותו דרואין בטל לא מדאורייתא מב"מ
היתר  דזהו הברייתא דזו י"ל א"כ מינו , אינו
דאמרינן  תנא כהאי אתיא איסור מכלל הבא
משום  אסור דהיה מינו אינו כאילו רואין

עכ"ל. וצע"ג, טעכ"ע

b

דפעמים באה"ד, שרי והכא
מן  ומקצת שהזרוע

לרוטב. חוץ היו בחידושי האיל עיין
לעיל דלשיטתם שהקשה אם הגרעק"א ד"ה (צו:

בה) בתוך יש ככולו הוי הרוטב תוך דבחציו
ומצרפין  בכולו להתפשט סופו א"כ הרוטב

לבטל. כולו

בעינן וברש"ש לא דע"כ לתוס' דס"ל תירץ
ולל"ק  הזרוע, אלא לעיל שלמה
האיל  אבל לאיל, מחובר שיהא גם בעינן לת"ק
ומש"כ  בישול, קודם ליה מנתח לכו"ע גופיה
מן  שלימה חתיכה ר"ל האיל מן ומקצת כאן

יוסף. בראש וכ"כ האיל,

בכל ולפי"ד הזרוע טעם מתפשט האיך צ"ע
לרוטב, חוץ דכולה מכיון החתיכה

וכמש"כ  הקדירה, הבל משום לומר וא"א
הרי"ף)הר"ן בדפי שחוץ (מג. בחתיכה דגם

הבל  ע"י בכולה הטעם מתפשט לרוטב
התוס' דעת שהרי הקדירה, שבתוך ולחלוחית

חלב)לקמן טיפת ד"ה מפעפע (קח. חלב דרק
וצ"ת. החתיכה, בכל

b

באותו באה"ד, רוב יהא שלא עד
לבטלו. התוס'מקצת הנה

כנגד  היתר רוב שאין באופן מיירי דהכא כתבו
הוי  בשלה דזרוע משום לזה הוצרכו האיסור,
כמו  בקדשים אפי' ברובא דבטיל מב"מ
דקאמר  והיינו דוכתי, מכמה שהוכיחו
דבשאר  איסור, מכלל הבא היתר זהו בברייתא
וזרוע  דאורייתא דטכע"ק אסור כה"ג קדשים

מותר. בשלה

הגרעק"אועיין קס"ו)בשו"ת ושו"ת (סי'
שלמה י"ג)חמדת סי' שהוכיחו (יו"ד

לאו  טכע"ק דאי דס"ל התוס' מפירוש
ולא  דליתא כמאן הוא טעם א"כ דאורייתא
ליכא  אפי' מותר ולכן דאיסורא, כחפצא חשיב

עי"ש. כנגדו, היתר רוב

דאורייתא [ועוד טכע"ק דאם בתוס', מבואר
ברוב, ביטול בלא אסור מב"מ אפי'
מ"מ  מורגש הטעם דאין דאע"ג משום והיינו
ובעינן  דאיסורא חפצא שהוא טעם כאן יש
ע"י  בטל אינו מבשא"מ ורק ברוב, לבטוליה

הטעם.] הרגשת

³
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ע"א  צ"ט דף

איירי באה"ד, דהתם י"ל ועוד
והיכא  במינו בשלא
טעמו  ליה קרי בכא"פ כזית דאיכא

בתוס'וממשו. המובאת אליהו ר' כ"ד
זרה יוחנן)עבודה א"ר ד"ה אי (סז. מבורר ואינו ,

כהן חיים ר' כדעת אמרינן)ס"ל לא סי' רא"ש (עיין

דנפל  היכא התערובת מן כזית כזית על דלוקה
וס"ל  נהפך ליה לית דילמא או בכא"פ, כזית
וכשיטות  לוקה, בכא"פ איסור כזית כשאכל דרק
הגר"א  ובביאור והרמב"ן. והר"ש בנזיר התוס'

סק"ב) תנ"ג סי' שיטת (או"ח היא אליהו דר' כתב
בסוגיא  לעיל בזה מש"כ ועיין כהן, חיים ר'

מה.)דמשרת ור"ת].(פסחים כהן ר"ח [בשיטות

b

מאורליינ"ש באה"ד, יוסף ר' והרב
דטכע"ק  דאע"ג מפרש הי'
אפי' אטעם לקי לא דאורייתא

וכו'. במינו שלדעת שלא בתוס' מבואר
מיירי  יוחנן דר' לפרש יש מאורליינ"ש הר"י
וממשו  דטעמו צ"ל ולכאורה מבשא"מ, אף
ומכירו  בעין כשהאיסור היינו עליו דלוקין

לעיל. התוס' וכמש"כ

בגמ אך דעיין זבחיםקשה, ר"ל (עח.)' אמר ,
בזה  זה שבללן והטמא והנותר הפגול
לאו  ברוב טעם נותן ש"מ פטור, ואכלן
מבשא"מ  ברובא דמב"מ ודחה דאורייתא,
בגליון  הגרעק"א והקשה עיי"ש. בטעמא
דף  חולין תוספות למ"ש ק"ל וז"ל, הש"ס

טעם  אם דאף דאורליינש הר"י בשם צ"ט
עשה, רק דהוי לקי לא מ"מ דאורייתא כעיקר
אמרינן  שפיר מלקות לענין דמיירי הכא וא"כ
עכ"ל. דטכ"ע, עשה רק נשאר ולא דבטל
ממימרא  הגמ' מוכיחה איך הקושיא, וביאור
מיירי  ר"ל הרי דאורייתא, לאו דטכע"ק דר"ל
מאורליינ"ש  הר"י ולדעת מלקות, פטור לענין

לוקה. אינו דאורייתא טכע"ק למ"ד גם

הר"י ונראה דלשיטת לומר דמוכרח
יוחנן  ר' דקאמר הא מאורליינ"ש
באיסור  מיירי לא עליו לוקין וממשו טעמו
שלו  ממשות שנתערב באיסור אלא ומכירו בעין
בדעת  הרמב"ן שפירש וכמו נמחה, ואינו
דין  חידוש בלאו דגם מודו כו"ע דבזה רש"י,
ואתי  בכא"פ. כזית אכל אם לוקה היה טכע"ק
נותר  דפיגול מהא הגרעק"א קושית שפיר
הרמב"ן  כתב שכבר בזה, זה שבללן וטמא
הגמ' וכוונת וממשו, בטעמו מיירי דהתם
דטעמו  היינו דאורייתא, לאו ברוב דנו"ט ש"מ
תירץ  שכן מצאתי [ושוב ברוב. בטל וממשו

סק"ג)החזו"א כ"ד סי' .](יו"ד

בזה אלא דנתיישב דנהי לדון, יש דאכתי
דנו"ט  דר"ל מהא הגמ' מוכיחה האיך
הקשה  מה צ"ב עדיין אבל דאורייתא, לאו ברוב
ומן  החיטין מן עיסה דעושה מהא רבא עליו
דאורייתא, לאו וממשו דטעמו דנהי האורז,

דאורייתא. הוי טכע"ק אבל

צ"ל ונראה דע"כ  קושיא, כאן דאין פשוט
והי"מ  מאורליינ"ש הר"י לדעת
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על  איסור שנתחדש הוא טכע"ק דגדר הנ"ל,
הנלמד  חדש איסור שהוא וכיון דטעם, חפצא
ס"ל  דאילו בעשה, אלא אינו נכרים, מגיעולי
גרידא, הביטול במניעת חידוש הוא דטכע"ק
חפצא  חשיב שפיר דטעם ידעינן בלא"ה אבל
עליו, לוקה דהיה פשוט נראה דאיסורא,

קיימא. כדקיימא דאיסורא

מן וכיון העשויה דעיסה לומר א"א שכן,
ויוצא  בחלה חייבת האורז ומן החיטין
שהרי  שבה, החיטין טעם משום מצה יד"ח בה
החיטין  וטעם ברובא, בטלי החיטין ממשות

למניעת סיבה בפני אינו דטעם החיטין, ביטול
לחיוב  ענין ואינו מחודש, איסור הוא עצמו
רבא  הוכיח שפיר ולכן מצה. מצות או חלה
דטעמו  האורז ומן החיטין מן עיסה מהעושה
חיטין, של ממשות כאן ויש דאורייתא, וממשו
מצה, יד"ח יוצא או בחלה נתחייב האיך דאל"כ
שבללן  וטמא נותר פיגול דס"ל אביי על ויקשה
ברוב  טעם דנותן משום פטור ואכלן בזה זה

ודו"ק. דאורייתא, לאו

b

לן באה"ד, דאית לו השיב ור"ת
דאהדרינהו  למימר

וכו'. ר"ת לאיסוריה בשם התוס' ממש"כ
משום  הוא טכע"ק על דלוקין דטעמא
משום  ולאו קמא, לאיסורא קרא דאהדריה
מילתא  גילוי אלא הוי לא עכו"ם דגיעולי
הר"ש  מש"כ וע"ד בטיל, לא דטעם בעלמא

יום מ"ג)בטבול ס"ל (פ"ב ר"ת דגם משמע ,
חפצא  הוי דטעם הוא טכע"ק דין דחידוש
איסור  הוי לא דטעם סבר ומ"מ דאיסורא,

לאיסוריה  קרא אהדריה אלא לגמרי, מחודש
כמו  הוא האיסור שטעם ונתחדש קמא,

עצמו. האיסור

ברא"שוהנה אמרינן)עיין לא בשם (סי' שכתב
נהפך  היתר טכע"ק שמדין ר"ת
אפי' התערובת, מן כזית כל על ולוקין לאיסור
מנ"ל  לבאר ויש בכא"פ. כזית דליכא היכא
דין  חידוש דבלאו דכיון הוא, שכן לר"ת
כלל, דאיסורא כחפצא טעם הוי לא טכע"ק
מסתבר  דלא משום דהיינו לר"ת דס"ל י"ל
גרידא, טעם על אכילה איסור שום שיחול
איסור, איתעביד גופיה היתר טכע"ק ומדין
איסור. של ממשות כאן יש כאילו הוי כן וע"י

דין [ועיין דבלאו רש"י, בשיטת לעיל מש"כ
ביטול  את למנוע אפשר אי נהפך,
דאיסורא  כחפצא דחשיב אע"ג ברוב הטעם
יכולה  אינה לחודא הטעם דהרגשת בלא"ה,

עצמו.] בפני אכילה כמעשה להחשיבה

b

כעיקר באה"ד, טעם אם וא"ת
פריך  מאי דאורייתא

סוגיא וכו'. על בהערות לעיל בזה מש"כ עיין
מה.)דמשרת כהן [בשיט (פסחים חיים ר' ות

ז']. אות ור"ת,

b

רחמנא.תוס' גלי לכך ד"ה במש"כ,
נצרכא  לא הכא דגרסינן לר"ת נראה
התיר  ענין דבכל לאיסור מצטרף להיתר אלא
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של  משמנונית בעין זית חצי יש ואפי' הכתוב
לרוטב. שחוץ האיל חתיכת על זרוע

ענין והנה דבכל דנהי חדא צ"ב, דבריהם
אפי' הכתוב, לך התיר האיל את שבישל
האיל  חתיכת על הזרוע של שמנונית הרבה יש
לאכול  הכתוב דהתיר מנ"ל אבל לרוטב, שמחוץ
כיון  הלא הזרוע, על בעין שהיא השמנונית את
גם  הרי כהנים של חלקן היא הזרוע שכל
צריך  אינו ולמה חלקם, היא שלה השמנונית

להם. וליתנה להסירה

למה ועוד שהקשה יוסף בראש דעיין קשה,
בשמנונית  דמיירי לפרש התוס' הוצרכו
דכיון  לרוטב, שמחוץ האיל חתיכת על שהיא
תוך  היא אם לן איכפת מה בעין שהשמנונית
שבתוך  הוא דדרך לומר ואין לאו, או הרוטב
לא  דאמאי בעין, ואינו השומן נמס הרוטב
ועוד  ג"כ. הרוטב תוך בעין שהוא אמרינן
מכלל  הבא היתר דזהו למימר לי למה הקשה,
דאתיא  נימא לא ואמאי להמצל"א, הוא איסור
הכתוב  התיר והכא מה"ת, אסור שיעור לחצי
כיון  מיבטל דלא זית חצי בעין שומן כשיש אפי'
שבכל  כיון הקשה, ועוד ביטול. שייך ולא שניכר
בשיש  אפי' דהתיר נימא הכתוב, התיר ענין

צע"ג. זה וכל האיל, על  שלם זית שומן

b

החתך  מקום בענין

למקום בגמ', אלא נצרכא לא אמר רבינא
ופירש"י חתך)חתך. למקום אלא (ד"ה

המחוברים  והיתר איסור בכל דבעלמא וז"ל,
אבר  וכגון ידו את העובר הוציא כגון

בבהמה  כדאמרינן אסורין כולן המדולדל
עכ"ל. המקשה,

משום ומבואר הוא החתך מקום דאיסור
יחד, מחוברים וההיתר שהאיסור

התוס' נצרכא)וכתבו לא נלמד (ד"ה שהוא
להיתר  אכול החזיר פרסה מדאיצטריך מקרא,
כדמבואר  הרחם, לתוך כשהחזירו החתך מקום

המקשה בהמה פ' ריש דאי (סח:)בגמ' מכלל ,
אסור. החזירה לא

שפירש והנה מה דעיין  צ"ע, רש"י שיטת
לעולם)לעיל ד"ה מותר (סח. וז"ל,

למקום  אהני מאי לך ודקשיא אעובר, דקתני
ממה  להניח צריך החזיר לא דאם מהניא חתך,
החתך  שבמקום ולחותכו, חיצון לצד שבפנים
שהוא  מפני אסור, והפנימי החיצון הבדלת
בהמה  ביה קרינא ולא הרחם שפת על עומד
א"צ  החזירו אבל הוא, בתוכה דלאו בבהמה
ומקום  וחותך, מצמצם אלא פנים לצד לחתוך
בבהמה, בהמה ביה דקרינא מותר חתך
יצא  לא דהא ליכא בשדה בשר ומשום

עכ"ל. וכו', ממחיצתו

מקום ומבואר איסור דטעם לרש"י דס"ל
דכשהוציא  משום הוא החתך
את  שחט ואח"כ לחוץ, ידו את העובר
שנאסרה  כיון היד את להסיר וצריך הבהמה,
החתך  מקום אותו טריפה, בשדה בשר מדין
כבפנים  נחשב אינו הרחם שפת על שעומד
קרינן  דלא האם, שחיטת ע"י ניתר שיהא כדי
אם  ולכן הוא. בתוכה ולאו הואיל בבהמה ביה
דבמקום  ונמצא השחיטה קודם ידו את החזיר
השחיטה, בשעת הרחם בתוך הוא החתך
שחיטת  ע"י להתירו בבהמה ביה קרינן שפיר
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בשר  מדין החתך מקום נאסר דלא והא האם.
חשיב  דלא דנהי משום הוא טריפה בשדה
ע"י  שיותר כדי הרחם כבתוך החתך מקום
שפת  חשיב לא מאידך אבל האם, שחיטת
מדין  להאסר כדי ממחיצתה כשיצא הרחם

טריפה. בשדה סג בשר

איסור וקשה, דטעם רש"י שיטת דלפי
קרינא  דלא מקום הוא החתך מקום
בעובר  אלא האיסור שייך לא א"כ בבהמה, ביה
וגם  המדולדל, באבר ולא לחוץ, ידו את שהוציא
טעם  דמאיזה בשלה, לזרוע כלל ענין אינו
הגמ' מן מוכח וע"כ שלה. החתך מקום יאסר
באיסור  כללי איסור הוא החתך מקום שאיסור
דפרסה  מקרא נלמד והוא היתר, מן שנחתך
איסור  ואינו התוס', וכמש"כ אכול החזיר
קודם  החזירה ולא ידו שהוציא בעובר מיוחד
קרינן  דלא משום החתך מקום שנאסר שחיטה
[עיין  צע"ג. שם רש"י ודברי בבהמה, ביה

סק"ג.] משב"ז י"ד סי' בפרמ"ג 

ל ועוד לעיין מקום יש דאיסור תוס' שיטת
החזיר  דפרסה מקרא נלמד החתך
בבהמה, ביה קרינן דלא משום הוי ולא אכול

לא  היוצאת דליד דכיון החזרה, אהני למה
בשר  מדין נאסרת ענין דבכל החזרה מהני
בהמה  פ' בריש כדמבואר טריפה, בשדה
נאסר, למחיצתו חוץ בשר שיצא כיון המקשה
היתר  אכתי החתך מקום את כשהחזיר גם

צ"ב. זה וגם הם, מחוברים ואיסור

b

חתך.רש"י למקום אלא עיין ד"ה
וציונים  בהגהות [מובא בשטמ"ק
רש"י  דברי על שהוסיפו והדר] עוז במהדורת
יוחי  בן שמעון דר' ואליבא קמא וכלישנא וז"ל,

ע"כ. לה, מחתך והדר לה מבשל דאמר

לה וצ"ב מחתך למ"ד דגם לזה, הוצרך למה
והאיסור  ההיתר היו לה, מבשל והדר
מקום  נאסר לא ולמה הבישול, קודם מחוברין
מבשל  והדר דמחתך פלוגתא ענין ומה החתך,
החתך. מקום לאיסור מחתך והדר מבשל או

את ואולי לכהן התורה שזיכתה דכיון י"ל
לאחר  דרק משמע בשלה, הזרוע
מקודם, ולא כהן של כחלקו חשיבא בישולה

הר"ןסג. בחידושי כבר (שם)ועיין בבהמה, בהמה ביה קרינא לא החתך דמקום דכיון שתמה,

מקום  בין שאין ונמצא חתך, ממקום  אלא העובר מחיצת שאין אמרת דהא ממחיצתו, חוץ יצא
מעל  לקמן כדממעטינן משמע, הגלוי דבשר דאפשר ותירץ כלום. היוצא האבר ושאר חתך
דמיעטיה  אלא חזרה תועיל לא נמי חתך דלמקום הוא דבדין א"נ אמו, במעי עובר השדה פני

יצא  לא דמ"מ כיון חתך, למקום ואוקים אכול, החזיר פרסה לקמן, כדאמרינן בהדיא קרא
החתך  מקום דאיסור כיון הר"ן, של הראשון תירוץ לפי להבין ויש עצמו. כאבר לגמרי חוץ

למה  האם, שחיטת ע"י ניתר ושוב בפנים הוי וכשהחזירו בבהמה, ביה קרינא דלא משום הוא
דהו"א  דצ"ל דאפשר שתירץ חולין שחיטת בספר ועיין אכול, החזיר דפרסה דרשה כלל לי

שחזר. לאחר אף בבהמה ביה קרינן לא שוב אחת, פעם לבהמה חוץ האבר שיצא דכיון
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בשעה  לה, מבשל והדר מחתך למ"ד ולכן
היתר  היו לא כהן של לחלקו הזרוע שנעשית
מקום  איסור שייך לא וא"כ מחוברין ואיסור
כיון  לה, מחתך והדר מבשל למ"ד רק החתך,
עדיין  כשהיא כהן של לחלקו הזרוע שנעשית
החתך  מקום איסור שייך אז לאיל, מחוברת

האיל. מן הזרוע את שהסיר לאחר

b

תרומה  ביטול בדין רש"י שיטת

בק"א 

בשאינו בגמ',א] ולהחמיר להקל סיפא וקתני
עם  שנתבשלו גריסין כיצד, מינו
שיש  בין טעם, בנותן בהם יש אם העדשים,
להעלות  בהן אין בין ואחד במאה להעלות בהן
בין  טעם, בנותן בהן אין אסור, ואחד במאה
בהן  אין בין ואחד במאה להעלות בהן שיש

מותר. ואחד במאה להעלות

התוס'והנה בהם)דעת אין והרשב"א (ד"ה
מינו) ושאינו מין ד"ה במינו (צז. שדוקא

בת  אזלינן מינו בשאינו אבל ק"א ר בעינן
הטעם  כתבו והתוס' בששים, ובטל טעמא
בספרי, דדרשינן מהא נלמד ק"א שדין משום
הוא  הרי לתוכו שנפל ממנו ממנו, מקדשו את

רש"י [ועיין שנתבשלו)מקדשו וקרא (ד"ה [
דכתיב. הוא סד במינו

פירשאבל טעם)רש"י בנותן בהן אין (ד"ה

כדי  בהיתר כאן שאין אע"פ וז"ל,
היכא  ומאה אחד בעינן דכי מותר, לבטל
כל  או בחטין חטין כגון הוא, בעיניה דאיסורא
לא  בעיניה דליתיה הכא אבל נתבטל, שלא דבר
ומינו  מין אבל להקל. הרי ומאה, אחד בעינן
מישתרי  דלא לקמן, כדאמרינן להחמיר לעולם
ואחד  נו"ט אין לטיבותא, תרתי דאיכא עד

ע"כ. ומאה,

מבשא"מ ומתבאר דגם רש"י מדברי
דאיסורא  היכא ק"א בעינן
כגון  בעיניה דליתיה היכא אבל בעיניה,
ק"א  בעינן לא העדשים, עם שנתבשלו גריסין

טעמא. בתר אזלינן אלא

זרהסד. עבודה בתוס' סבר)ועיין ד"ה יבש (סט. לדבר בששים שמתבטל לח דבר בין שחילקו
ליבש  לח בין חילוק דאין דערלה ממתני' מוכח דלכאורה הקשה שם וברש"ש ק"א, דבעינן

התוס' כמש"כ ששים, שהוא טעם בנותן במינו ובשלא ק"א בעי דבמינו לשא"מ, מינו בין רק
מאיר והבית צ"ח)בסוגיין. סי' התוס'(ריש מדברי תבלין)דייק ד"ה סו. אפי'(שם ביבש דביבש

בערלה דהנה ק"א, בעי מ"י)בשא"מ אסורין (פ"ב מג' או אחד מין והן שמות וג' ב' תבלין תנן,
הקדירה  או העיסה אסורה ר"ל דקאמר  דאסורים רשב"ם, בשם התוס' ופירשו ומצטרפין,
חולין  לתוך שנפלו וכגון טעם נתינת בלא ואפי' לאסור יבש בדבר ומצטרפין טעם בנתינת

וכתב  השנים. מן מאתים בו שיהו עד בטיל לא אפ"ה האיסורין, מן אחד לבטל מאתים בו ויש
עם  מב"מ מינים הג' כל שיהו אפשר אי הא מינים ג' בתבלין איירי דהכא דכיון מאיר הבית

דמלבד  זה, על ותמה מאתים. צריך נמי מבשא"מ אפי' דביבש ר"ל וע"כ לתוכן, שנפל מה
תיתי  מהיכי צ"ע גם אף מינכר, שהוא מפני ביבש מבשא"מ תערובת מציאות שקשה מה

טעם. בנתינת שהוא מלח יבש מבשא"מ חמור שיהא
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מיירי והתוס' דהכא לפירושו דצ"ל כתבו 
מתוך  הגריסים את שהסיר כגון
מכירן  שאינו להסירם אפשר אי דאם העדשים,
וביאור  ק"א. צריך היה האיסור, ממשות ואיכא
איתיה  בין החילוק לפרש אפשר דאי הדברים,
דהיכא  הוא בעיניה לליתיה בעיניה לאיסורא
בעיניה, מיקרי להסירו ויכול  האיסור דניכר
מיקרי  להסירו אפשר ואי ניכר דאינו והיכא
את  להפריד שיכול זמן כל דהרי בעיניה, ליתיה
ואינו  תערובת חשיב לא ההיתר מין האיסור
יכול  כשאינו גם וע"כ בק"א, אפי' כלל בטל
איתיה  מיקרי אכתי האיסור את ולהסיר להכיר
בעיניה  דאיתיה הוא החילוק ובהכרח בעיניה,
אבל  קיים, האיסור שממשות כל מיקרי
מיקרי  פליטתו אלא נתשייר ולא כשהסירו

בעיניה. ליתיה

דגריסין לפיכך רש"י בדעת התוס' כתבו
מיירי  העדשים עם שנתבשלו
של  ממשות הרי דאל"כ העדשים, את בשהסיר
צריך  והיה התערובת בתוך קיימת תרומה
למה  צ"ע דקצת אלא נו"ט. אינו אפי' ק"א
את  בשהסיר דמיירי לפרש התוס' הוצרכו
בתוך  בשנימוחו דמיירי פירשו ולא הגריסין,
כליתיה  נמי חשיב לכאורה דבכה"ג התערובת
שפירש  מה וכעין ממשותו, דאבד בעיניה

בע"ז דטעמו (סז.)רש"י יוחנן דר' במימרא
שנימוח. חלב היינו עליו לוקין אין ממשו ולא

איסור ומשמע דגם לתוס' דס"ל מזה
כיון  בעיניה כאיתיה חשיב שנימוח
התערובת, בתוך מעורב עדיין האיסור דגוף
אמנם  בעיניה, כליתיה חשיבא פליטה ורק
דהיינו  בשנתבשלו דסגי משמע רש"י מלשון

את  להסיר דבעינן הזכיר ולא שנימוחו,
דחלב  שפירש לטעמיה דאזיל ונראה הגריסין,
מש"כ  ועיין ממשו, ולא טעמו מיקרי נימוח

יוסף בראש ז"ל)בזה רש"י ושיטת בד"ה .(צט.

מבשא"מ התוס'ב] דאם פירש"י, על הקשו
דאיתא  היכא ק"א בעינן נמי
דמתני' רישא נקט אמאי בעיניה, לאיסורא
חטים  של עיסה לתוך שנפל חטים של שאור
בעינן  נמי במינו בשלא אפי' במינו, מין והוי
ותירצו  בעיניה, לאיסורא דאיתיה היכא ק"א
כן  אחרי הסיר דאפי' מב"מ דנקט די"ל
במינו  שלא אבל לבטל, ק"א בעינן השאור

טעמא. בתר אזלינן

דכל וגם רש"י בדעת לפרש מש"כ לפי
אנו  בעיניה מיקרי לא האיסור שנימוח
שנתערב  דשאור פשוט דזה לזה, מוכרחים
וכמו  ממש, אלא נימוח חשיב לא עיסה עם

לעיל הרמב"ן דזרוע (צח.)שכתב בסוגיא
האורז  ומן החטים מן עיסה דהעושה בשלה
החטים  דעיקר כיון וממשו טעמו הוי
נקט  אמאי יקשה אכתי וא"כ עי"ש, מעורבין
לתוך  שנפל חטים של שאור דמתני' רישא
חשיב  נמי במבשא"מ דכה"ג חטים, של עיסה
לבטלו, ק"א ובעינן בעיניה לאיסורא כאיתיה
השאור  את משם בהסירו רישא ע"כ אלא

התוס'. וכמש"כ

דלשיטת ונמצאנו התוס', מדברי למדים
מב"מ  שנתערב תרומה רש"י
בעיניה, לאיסורא ליתיה אפי' ק"א בעי תמיד
בעי  נמי בעיניה דאיתיה היכא ובמבשא"מ
טעמא. בתר אזלינן בעיניה בליתיה אבל ק"א,
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יותר  במב"מ החמירו למה צ"ב [ודין
בס"ד.] בסמוך ויתבאר מבשא"מ,

גדולובספר ו')אור אות ששים הקשה,(סי'
רש"י  בדעת התוס' מש"כ דלפי
תמוה  ק"א, בעי ממשו דליכא אף דבמב"מ
דכי  וז"ל, שכתב רש"י לשון יפרנסו איך מאד
כגון  בעיניה דאיסורא היכא ומאה אחד בעינן
דהוי  ע"כ, נתבשל, שלא דבר כל או בחטין חטין
היכא  אלא ק"א בעינן לא מב"מ דאפי' משמע
התוס' לדעת הרי בעיניה. לאיסורא דאיתיה
אינו  לא או בעיניה איסורא בין חילוקא האי
דליתיה  אף במינו אבל מינו בשאינו אלא
רש"י  כתב האיך א"כ ק"א, בעינן בעיניה
דהוי  בחטין חטין כגון בעיניה דאיסורא דהיכא
דהוי  בשעורים חטין למינקט הו"ל במינו, מין

בעיניה. איסורא בעינן דבזה בשאינו, מינו

ע"פ לכן רש"י שיטת לפרש גדול האור כתב
הרשב"א וז"ל,(צז:)מש"כ התוס' בשם

שם  בבלע החמירו דלא כאן כתבו בתוס' אבל
נראה  ומדבריהם ומאה, אחד להצריך תרומה
ומאה  אחד בבלע צריך אין במינו במין דאפי'
חילוק  אין התוס' דלשיטת ומבואר עכ"ל. וכו',
ממש, לבין בליעה בין אלא לשא"מ, מב"מ בין
בין  ק"א בעין האיסור ממשות דאיכא דהיכא

בליעה  אלא דליכא והיכא בשא"מ, בין מב"מ
בששים. סגי

מב"מ ולפי"ז בין מתני' שחילקה דמה צ"ל
הם  דחלוקים משום לאו לשא"מ
דבמינו  נקט, דמילתא אורחא אלא בדין,
ואיכא  להסירו האיסור גוף להכיר אין מסתמא
מינו  בשאינו משא"כ בעיניה, ואיסורא ממשו
כאן  אין ולהסירו, האיסור להכיר דאפשר

בליעה. אלא ממשות

בין והכא שחילק רש"י בשיטת לפרש יש נמי
בעיניה, לליתיה בעיניה לאיסורא איתיה
בין  חילוק יש מבשא"מ דרק לומר כוונתו דאין
אלא  ק"א, בעינן תמיד מב"מ ואילו לבלע, ממש
לאיסורא  איתא אא"כ ק"א בעינן לא במב"מ גם

ברשב"א. המובאת התוס' וכדעת סה בעיניה,

בפירש"י,אמנם התוס' הבנת לדחות קשה
חשיב  מב"מ דלעולם לומר נראה ולכן
נתבשל  כשהאיסור אפי' בעיניה כאיתיה
הוי  לא כאן בעיניה איתיה ענין דהנה ונימוח,
בטל, אינו ולכן לעצמו עומד שהאיסור
דא"כ  דוכתי, בכמה בעיניה איתיה וכמשמעות
נראה  הענין אלא לבטלו, אהני לא ק"א אפי'
ק"א, דבעינן הוא עליו האיסור ששם זמן דכל
נימוח  שהאיסור לי מה בחיטים בחיטים ולכן

ק"א סה. בעינן דכי דמש"כ אחר, באופן רש"י שיטת לפרש שם גדול אור בספר כתב ועוד
ואיתיה  דוקא במינו מין בעינן, דתרתי ר"ל בחטים חטים כגון בעיניה דאיסורא היכא היינו

מינייהו  דבחד התוס' הבנת היפך והוא ק"א, בעינן לא לחוד בחדא אבל בעיניה, לאיסורא
כנים  דאם כן, לפרש מאד קשה נראה ולענ"ד בעיניה. לאיסורא איתיה או מינו או ק"א, בעינן

ד  לבאר רש"י הוצרך למה משום הדברים ק"א בעינן לא העדשים עם שנתבשלו בגריסין
דגם  רש"י מדברי משמע ודאי אלא מב"מ, הוי דלא משום ליה תיפוק בעיניה, דליתיה

בעיניה. לאיסורא ליתיה אא"כ ק"א בעינן מבשא"מ
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והו"ל  עליו חיטים ושם חיטים הכל הרי
גוונא. האי כי כל וכן בעיניה, סו כאיתיה

בעינן וא"כ דכי כך, מתפרשים רש"י דברי
בעיניה  דאיסורא היכא ומאה אחד
דאפי' מב"מ שהוא בחיטים חיטים כגון הוא,
עליו, ושמו הואיל כבעין חשיב ונימוח נתבשל
מבשא"מ, אפי' פירוש נתבשל, שלא דבר כל או

בעין. חשיב ג"כ נימוח שאינו דכיון

לדבריו עייןג] ראיה שהביא גדול באור
בעינן  לא במב"מ גם רש"י דלשיטת
מהא  בעיניה, לאיסורא איתיה אא"כ ק"א

לעיל דהיתרא (צז:)דאיתא מינו בשאינו מין
אטעמא  למיקם דליכא במינו ומין בטעמא,
בשאינו  מינו קאמר דהא שם ופירש"י בששים.
ובהא  וחולין, תרומה כגון בטעמא, דהיתרא
אטעמא, למיקם דליכא במינו מין דקאמר
ומשמע  דאיסורא. בין דהיתרא בין פירש"י
וכמו  בחולין תרומה היינו רש"י דכתב דהיתרא
ומבואר  דהיתרא, מבשא"מ לענין לעיל שפירש

בששים. סגי דתרומה מב"מ דאפי' א"כ

בעינן ולפי תמיד דבמינו תמוה התוס' הבנת
אבל  בעיניה. לאיסורא ליתיה אפי' ק"א

דגם  ניחא, התוס' בשם הרשב"א מש"כ לפי
לאיסורא  איתיה אא"כ ק"א בעינן לא מב"מ
דהיתרא  שפירש"י דמה י"ל וא"כ בעיניה,
בממשות, ולא בבליעה מיירי תרומה היינו
במבשא"מ  אפי' קיימת ממשות היתה דאילו

טעמא. בתר אזלינן ולא ק"א בעינן

הרי"ף[ועיין על הרי"ף)בפירש"י בדפי (לד:

בין  וז"ל, רש"י דברי על שהוסיף
במאה  דעולה תרומה לבד דאיסורא בין דהיתרא
בנדר  מיירי דהיתרא צ"ל ולפי"ז עכ"ל. ואחד,
דמפירש"י  כתב גדול האור אבל וכיוצ"ב, ונזיר
כגוונא  להיתירא שכיוון בודאי נראה שלפנינו

תרומה.] דהיינו מיניה לעיל שפי'

ע"פ אמנם לדחות דיש כתב גדול האור
התוס' רבא)מש"כ אמר ד"ה ,(צז.

רש"י שיטת על לא)שהקשו ותו ד"ה (קט.

קאמר  האיך בטל, אינו דמב"מ כר"י דקיי"ל
אפרים  רבינו בשם ותירצו בששים, דמב"מ רבא
שוה  שמם ואין שוה בטעמם מיירי דהכא
מינו  בשאינו דמין דינא ליה אית ביטול דלענין
אטעמא  למיקם וליכא שמא, בתר דאזל לרבא
ע"כ  דאיסורא כיון וא"כ שוה, שטעמם מאחר

רק סו. הוא באלף אפי' בטל לא מתירין לו שאין שדבר דמה הראשונים כתבו בדבר, וכיוצא

דבר  הוא שקונם טעם, בנותן קונמות המשנה על דמקשה נדרים בירושלמי כמבואר במב"מ,
במבא"מ, מיירי דמשנה הירושלמי ותירץ הקונם, על להישאל דאפשר מתירין לו שיש

שאנץ והתוס' הרא"ש התוס' כתבו החילוק נג.)ובביאור ב"מ כמאן (שטמ"ק איסורא הוי דמב"מ

דנהי  בפנים, שכתבנו כמו נראה והענין דליתא. כמאן איסורא הוי בשא"מ ואילו דאיכא,
אינו  האיסור מ"מ בטל, מב"מ דסברי לחכמים במב"מ ברוב ביטול מהני איסורים דברוב

כלל, ניכר ואינו אבד הוא טעם נותן האיסור שאין  זמן שכל מבשא"מ תערובת כמו נאבד
האיסור, של מין אותו שם לה יש התערובת כל אבל ניכר, האיסור גוף דאין נהי דבמב"מ

דמי. דאיתא כמאן חשיב האיסור וא"כ
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בכה"ג  בדהיתרא גם ממילא שוב בכה"ג מיירי
כגון  מס' למעלה שהם שבדברים בששים, בטל
כמש"כ  שמא, בתר אזלינן בק"א תרומה ביטול

סק"ו)הש"ך צ"ח המנחת (סי' כדעת [ודלא
סק"ג)יעקב ע"ד אזלינן (כלל ק"א בשיעור דגם

ברש"ש ועי"ע טעמא], דברי (צז:)בתר על
שם. רש"י

b

תרומה  בביטול הרמב"ם שיטת

ול')הרמב"םכתב הכ"ט מאכ"א הל' וז"ל,(פט"ו
היה  אם התערובת, את יטעום ומי
הכהן, אותן טועם החולין עם תרומות המעורב
מדומע, הכל ניכר התרומה טעם היה אם
ואם  המדומע. דין יתבאר תרומות ובהלכות
וכלאי  ערלה ויין נסך יין או בחלב בשר היה
ורמשים  שקצים בשר או לדבש שנפלו הכרם
הגוי  אותן טועם בהן, וכיוצא הירך עם שנתבשל
או  טעם בו אין אמר ואם פיו. על וסומכין
פגמו  והרי הוא רע ומטעם טעם בו יש שאמר
כמו  להשביח סופו יהיה שלא והוא מותר, הכל
אותו  משערין לטעום גוי שם אין ואם שביארנו.
עכ"ל. במאתים, או במאה או בששים בשיעורו

מבשא"מ והנה דגם הרמב"ם מדברי מבואר
והוא  במאתים, או במאה ביטול בעי
כן  דלמד וכנראה לטעום. כהן או גוי שם דאין

טעם  בנותן בהן יש "אם דתנן ערלה ממתני'
דלא  בידעינן רק הרי מותר", לאו ואי אסור
מיירי  ומתני' ק"א, בלא מותר טעמא יהיב
דא"א  היכא אבל דליטעמיה, כהן בדאיכא
מאה, בעינן כהן, דליכא משום אטעמא למיקם
מאתים. בעינן הכרם וכלאי בערלה ובכה"ג

שהקשה ועיין הרמב"ם על הגרעק"א בגליון
אליהו קול שו"ת ט')בשם סי' ,(יו"ד

לדעת  בששים מינו בשאינו דמין דכיון
א"כ  טעם, בנותן ג"כ ותרומה הרמב"ם,
בשאר  כמו בששים לשתרי כהן בליכא ממילא
ליכא  מסתמא דבששים קיי"ל דהא איסורים,
תרומה  בין לחלק שייך מה זה ולענין טעם,

איסורים. סז לשאר

דכבר ונראה קושיא, כאן אין דבאמת לענ"ד
לעיל הרמב"ם,(צז:)נתבאר בשיטת

שיעור  אלא טעם בנתינת שיעור אינו דששים
מיעוטו, מעוצם האיסור בביטול חכמים שנתנו
נתינת  יש אם להבחין עליו לסמוך א"א ולכן
הרמב"ם  בדברי מפורש והכין לא. או טעם

וה"ה)לעיל ה"ד מדברי (שם אבל וז"ל, שכתב ,
האסור  דבר שיאבד עד אסור הכל סופרים
שעינו  חשוב דבר יהיה ולא מיעוטו מעוצם
דבר  יתערב ובכמה שיתבאר. כמו עומדת
שנתנו  כשיעור מיעוטו, מעוצם ויאבד האסור
ויש  בששים ששיעורו דבר יש חכמים. בו

הרע"בסז. בפירוש עוד מ"ה)ועיין פ"ז מבשא"מ (חולין דבתרומה הרמב"ם כדעת ג"כ שכתב
ובתוספות  במאתים. הכרם וכלאי ערלה ואם במאה, אותו משערין שיטעום כהן שם ואין

וקיי"ל  מנו"ט, יותר אוסר דאינו דערלה בפ"ב מפורש מינו בשאינו דבמין תמה, שם חדשים
יותר  דאוסרין וכדומה ומטבל במחמץ מיירי ואי מששים, יותר נו"ט שאינו איסורים בכל

אטעמא. למיקם ליכא אי יותר דאוסר דאפשר ומאתים, במאה תליא לא א"כ מששים
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עכ"ל. במאתים, ששיעורו ויש במאה ששיעורו
זה.] בענין לעיל מש"כ [ועי"ע

דליכא ולפי"ז, דבמקום הרמב"ם שכתב מה
איסורים, בשאר ששים בעינן קפילא
לטעימת  תחליף הוא ששים דשיעור משום לאו
ואי  קפילא דליכא דהיכא משום אלא קפילא,
דין  נשתנה הטעם, את להבחין אפשר
שיעור  דוקא להצריך כמב "מ להיות מבשא"מ
מעוצם  האיסור את לבטל חכמים שנתנו
ומאה  איסורים, בשאר בששים מיעוטו,

הכרם. וכלאי בערלה ומאתים בתרומה,

אינו אלא ששים שיעור דאי קשה, גופא דזה
ביטול  שיעור אלא טעם, לנתינת ענין
דליכא  ומבשא"מ מיעוטו, מעוצם האיסור
איכא  אי להבחין עליו לסמוך אפשר אי קפילא
תערובת  שרינן האיך לא, או טעם נתינת
טעמא. יהיב דלא לן ברירא לא אי מבשא"מ

דס"ל ונראה לשיטתו, אזיל שהרמב"ם ברור
לאו  אי ברוב בטל טעם דמדאורייתא
איסור  כזית דנפל והיינו וממשו, טעמו דאיכא
כזית  אותו אכל וגם היתר, של כא"פ בתוך
אלא  אינו ממשו ולא טעמו אבל בכא"פ,
לא  דחכ' לומר יכלנו שפיר שכן, וכיון מדרבנן.
נתינת  דאיכא היכא מבשא"מ תערובת אסרו
טעימת  ע"י עלה למיקם אפשר אא"כ טעם
יש  אחד דין קפילא, דליכא היכא אבל קפילא,
שאי  דברים בכלל הוו דתרוייהו מב"מ, עם לו
חכמים  גזרו ובכה"ג אטעמא, למיקם אפשר
את  לבטל בעינן אלא כלל, אטעמא קפדינן דלא
במאה  או בששים או מיעוטו, מעוצם האיסור

במאתים. או

דינים ונמצא ב' איכא הרמב"ם שלדעת
איסור  בתערובת מדרבנן חלוקים
ובין  הכרם וכלאי וערלה בתרומה בין והיתר,
למיקם  דאפשר דבתערובת איסורים, בשאר
אופן  קפילא, ואיכא מבשא"מ והיינו אטעמא,
נותן  דאם הטעם, הבחנת ע"י הוא התירו
לבטלו, ששים שיעור דאיכא אע"ג אסור, טעם
דליכא  אע"ג מותר, טעם נותן כשאינו ומאידך
אפשר  דאי ובתערובת לבטלו . ששים שיעור
קפילא  דליכא מבשא"מ והם אטעמא, למיקם
במאה  או בששים הוא ביטולו אופן מב"מ, או
האיסור  את לבטל שיעורים והם במאתים, או

מיעוטו. מעוצם

b

בששים.גמ', לאו מש"כ מאי עיין
בגדר (צז:)לעיל הרמב"ם [שיטת

לפי  הסוגיא בביאור ב'] אות ששים, שיעור
הרמב"ם. שיטת

b

טעם.רש"י בנותן בהן אין ד"ה
יהיב  לא דכי מיהא קתני במש"כ,
לאו  בטיל ובמאי ואחד מאה בעינן לא טעמא

לעיל מש"כ עיין טעימת (צז:)בששים, [בענין
ה']. אות ששים, ושיעור קפילא 

b

בששים.תוס' לאו במאי אלא ד"ה
לעיל שכתבו לטעמייהו אזלי (צח:התוס'

שבתורה) איסורין כל ליה ד"ה דטעים דהיכא
ש  בלא מותר טעמא יהיב ולא לכן קפילא שים,
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לאו  מאי הכא אביי פריך מאי להו הוקשה
על  טעם בנותן בהן אין מדקתני הרי בששים,
דלא  ומשכחת כהן ליה דטעים מיירי כרחך

היה  מששים בפחות אפי' וא"כ טעמא, יהיב
רש"י אבל בששים)בטיל. ד"ה ראיה (שם הביא

ששים. בעינן נו"ט ליכא דאפי' מכאן

³

ע"ב  צ"ט דף

וכו'.גמ', במאה רש"י לא נחלקו הנה
רש"י  דעת הסוגיא. בפירוש והתוס'
אחד  בהן אין ה"ק, במאה לא הגמ' דכשתירצה
לבד  היתר של מאה  אלא היתר של  ומאה
מדרישא  בגמ' הקשה זה ועל מותר. האיסור
של  שאור רישא דקתני בששים, סיפא במאה
כדי  בו אין וכו' חטין לעיסת שנפל חטין
בין  לחמץ כדי בו שיש בין ואחד במאה להעלות
דקס"ד  ופירש"י אסור, לחמץ כדי בו אין
אלמא  קאמר, איסורא בהדי ק"א דברישא
וחד  במאה רישא הגמ' ומשני בטיל. במאה
בסיפא  בין ברישא דבין ור"ל במאה, וסיפא
מאה  בעי ומב"מ מאיסורא, לבר היינו ק"א
מבשא"מ  ואילו להחמיר, והיינו היתר של ואחד

להקל. והיינו היתר של במאה סגי

דעתו ועיין על עלה מה שהקשה, במהרש"ל
ק"א  ומינו במין צריך שיהא רש"י של
כדי  בו אין דהיינו טעם, נתן לא אפי' היתר של
ק' אלא בעי דלא ילפינן מקרא הא להחמיץ,

גופיה שפירש"י כמו היתר ד"ה של (צט.

העדשים) עם את שנתבשלו חלבו כל מאת דילפינן
דהתורה  רש"י דסבר ותירץ כו', ממנו מקדשו
היתר  של בק' דמשמע היתר של בצ"ט שאסרה
בבישול  אבל טעמא, יהיב דלא ביבש היינו שרי,
עליה  הוסיפו בעין ג"כ והאיסור טעמא דיהיב
מצינו  לזה ודומה הביטול, לשיעור אחד עוד

הוסיפו. הענין חשיבות סח שמשום

בדרך אמנם המהרש"ל קושית לתרץ נלע"ד
לתמוה  יש לכאורה דהנה אחרת,
תרומה  אם במאה, שבתורה איסורין כל למ"ד
של  מאה דהיינו איסורא בהדי בק"א הויא נמי
איסורין. לשאר תרומה בין איכא מאי היתר,

דאת ואין דקרא המהרש"ל ע"ד לתרץ
נת  וליכא ביבש מיירי ממנו ינת מקדשו

מאה, בעינן לא איסורין בשאר ובכה"ג טעם
שיעור  רש"י דלשיטת לעיל נתבאר כבר דהרי
טעם  לנתינת ענין אינו למר ומאה למר ששים
מיעוטו, מעוצם האיסור בביטול גזיה"כ אלא
גם  דאיסורא כחפצא חשיב נמי דטעם דכיון
ברוב  לבטלו צריך טכע"ק דין חידוש בלאו

משמע סח. וכן מדאורייתא, הוא במאה תרומה ביטול שדין דס"ל מבואר הדברים ומתוך
תמורה רש"י תרומה)מדברי זו ד"ה נדה(ד. ברש"י אבל בחלה), חייבת ד"ה שהוא (מז. מפורש

שם בתוס' ועיין דימוע)מדרבנן, אתי .(ד"ה
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שאין  מסתברא וא"כ במאה, או בששים גמור
ביבש  דגם לח, לתערובת יבש תערובת בין לחלק
ואכתי  גמור, ברוב האיסור גוף את לבטל צריך

איסורין. לשאר תרומה בין סט מה

איסורין ונראה כל דלמ"ד לומר דמוכרח
תרומה  ביטול שיעור במאה שבתורה
בק"א  הוא ממנו מקדשו את מקרא דילפינן
לעיל  רש"י דכתב והאף במאה, ולא היתר של

העדשים) עם שנתבשלו ד"ה מעשר (צט. דבתרומת
שאם  וקאמר ממאה אחד שהיא קרא מישתעי
ומכאן  מקדשתן ותשעה התשעים לתוך חזרה
דברי  שכל צ"ל וע"כ במאה, תרומה אמרו
איסורין  כל דמ"ד אליבא רק הם רש"י
במאה  למ"ד בהכרח אבל בששים, שבתורה
לתוך  מעשר תרומת בשנפלה משתמע לא קרא
אינו  איסורים בשאר גם דכה"ג ותשע תשעים
שאר  לבטל דאהני מאה לתוך בשנפל אלא בטל,
אינה  דבתרומה קרא ואשמעינן איסורין

בטילה. ואחד במאה אבל בטילה,

בק"א ונמצא תרומה ביטול שדין דלפי"ד
איסורין  כל למ"ד היתר של
התרומה  בשנתערבה רק אינו במאה שבתורה
ביבש  גם אלא המהרש"ל, כמש"כ בישול דרך

כן. הדין

הפירוש והנה דזה רש"י על הקשו התוס'
הש"ס  דמסדר ס"ד דמאי מאד, דחוק
מרישא, סיפא משונה המשנה לשון שיהא

של  ואחד מאה היינו דסיפא ק"א שפירש דכיון
דרישא  ואחד מאה יהיה לא למה היתר,
שמתרץ  כמו היתר של ואחד במאה דמב"מ

בכך. לטעות לו היה ולא לבסוף,

ואחד ועוד במאה דפריך ועוד בזה"ל, הקשו
מאה  להצריך דחקו מי בטיל לא אמאי
פירכא  האי דמשום ונראה היתר, של ואחד
היתר  של בק"א לפרש בקונטרס דחקו
היתר  של בק"א דמוקמת כיון עליה מדפריך

עכ"ל. בטיל, לא אמאי

אהא ודבריהם להקשות דרצו דמשמע צ"ב,
לחמץ  כדי  בו יש וכי הגמ' דפריך
לגמ' דחקה מה בטיל, לא אמאי וחד במאה
וזה  היתר. של ואחד במאה רישא לאוקים
רישא  הגמ' דמסיק הא דלפירש"י תמוה,
אינו  מב"מ ר"ל במאה, וסיפא וחד במאה
קא  ועלה היתר, של ואחד ממאה בפחות בטיל
היתר  של ואחד במאה רישא אי הגמ' מקשה

התוס'. הקשו ומה בטיל, לא אמאי

דנראה ועוד בהמשך מש"כ מובן אינו
בקונטרס  דחקו פירכא האי דמשום
שרצו  דמשמע וכו', היתר של בק"א לפרש
בין  קשר אין שהרי ותמוה לקושיתם, להשיב

לתירוץ. הקושיא

קשים וכבר שהדברים המהרש"א תמה
להקדים  ערבוב בהם ויש להולמם

מעוצם סט. האיסור בביטול דין הוא ששים דשיעור הרמב"ם בשיטת לעיל נתבאר כמו"כ
כתב ולטעמיה דנ"ט, מילתא ואין  ה"ה)מיעוטו בשתי (פט"ו שנתערבה נבילה חתיכת דאפי'

ביבש. יבש דהו"ל אע"ג בששים, מיעוטו מעוצם האיסור את לבטל צריך חתיכות
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דצ"ל  הגיה ולכן המוקדם, ולאחר המאוחר
ונראה  היתר, של ק"א להצריך דחקו מי ועוד
לפרש"י  דקשה ור"ל וכו', פירכא האי דמשום
של  ק"א מב"מ גבי ברישא להצריך דחקו מי
היינו  בק"א עולה התרומה דוכתין דבכל היתר
אלא  משתמע לא דממנו דקרא האיסור, עם
כמו  וכן לקמן, התוס' וכמש"כ היתר, של בק'
כתבו  זה ועל לפרש"י, המהרש"ל שהקשה
רחוק  פירוש לפרש לרש"י דחקו דזה דנראה
בטיל  לא אמאי בק"א עליה מדפריך בשמעתין,
היא, נפשיה באנפי מלתא דלאו ליה דמשמע
של  בק"א דמוקמת כיון מקשה אדלעיל אלא

בטיל. לא אמאי היתר

מאה,ודעת לא בגמ' דקאמר דהא התוס',
[ולפי"ז  האיסור. עם מאה  פירוש
תרומה  בין איכא מאי לעיל לקושיתינו ליתא
איסורין  דבשאר מאה, למ"ד איסורין לשאר
אינה  תרומה ואילו היתר של בצ"ט ליבטל דינם
בלא  דמאה ס"ד והמקשה מאה.] עד בטילה
ואין  בק"א מדרישא פריך לכך קאמר, איסור
היתר  של במאה היינו אסור בק"א להעלות בו
בק"א  דאי בששים, סיפא הוי איסור, של וחד
מינו  בשאינו ממין במינו במין חומרא מאי
לא  בפחות בטלי היתר של בק"א דתרוייהו
האיסור, עם ק"א בעיין דרישא ומשני בטלי.
להעלות  בו ואין האיסור, עם מאה וסיפא
עם  ק"א פירושו הוי וסיפא דרישא בק"א
בק"א  להחמיץ בו יש וכי דפריך והא האיסור.
[ועיין  היא נפשה באפי מילתא בטלי, לא אמאי

בס"ד]. לקמן שיתבאר מה

הסוגיא ודבריהם בפירוש דחוקים נראים
דנמצא  חדא טעמי, מתרי

הסוג  שבתורה דלמסקנת האיסורין כל מ"ד יא
מפורש  ואילו האיסור, עם במאה ר"ל במאה

לעיל לבד (צז.)בגמ' ששים בעינן ששים דלמ"ד
בששים  גיד ביצה נחמן רב מדאמר מהאיסור,
מן  ביצה ואין בששים המנין, מן גיד ואין

קאמר. היתר של בששים אלמא המנין,

דפריך ועוד המקשן התוס' דלפירוש קשה,
הבין  לא בששים, סיפא בק"א מדרישא
עם  מאה פירוש דמאה לומר התרצן שכוונת
מאיסור. לבד מאה דר"ל ס"ד אלא האיסור,
לא  שהמקשן לפרש דחוק שהוא מה ומלבד
למה  לתמוה יש עוד התרצן, כוונת את הבין
הו"ל  בששים, סיפא במאה מדרישא פריך
לבד  היינו דמאה דס"ד כיון טפי, להקשות
במאה, לא התרצן מתרץ קא מאי האיסור,
בהן  אין אביי, קושית ליה תיקשי דאכתי
לאו  מאי במאי אלא וכו' ואחד במאה להעלות
במתני' ק"א התוס' דלפירוש  כיון בששים,
ס"ד  האיך קשה ובאמת האיסור. עם היינו
מאיסורא  לבר במאה שהתרצן לפרש למקשן
אביי, קושית כלל מתרץ היה לא דא"כ קאמר,
וליכא  קאמר, האיסור עם במאה וע"כ

אסיפא. מרישא להקשות

דכוונת ולכאורה המקשן דסבר לומר קשה
אביי  קושית ליישב היא התרצן
בהן  דאין שפירש"י, מה ע"ד דמתני' מסיפא
אבל  קאמר, היתר של ואחד במאה להעלות
זה  ועל מותר, האיסור לבד היתר של במאה
בששים, סיפא היתר של במאה מדרישא הקשה
וסיפא  האיסור, עם ואחד במאה דרישא ומשני
התוס' לדעת גם דא"כ האיסור, עם במאה
בתחילת  פירש"י על שהקשו מה יקשה
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המשנה  דלשון לומר מאד שדחוק דבריהם,
מרישא. סיפא משונה

שדעת ונראה סבר שהמקשן בס"ד דצ"ל
בסיפא  דקתני דק"א לפרש התרצן
והא  שפירש"י, וכמו האיסור לבד ק"א היינו
לאו  בששים, סיפא הוי במאה מדרישא דפריך
מרישא  משונה המשנה דלשון דס"ל משום
דמתני' מרישא להוכיח רצה אלא לסיפא,
ברישא  דהרי איסורא, בהדי היינו דק"א
בעי  מב"מ שנתערב דתרומה מבואר דמתני'
דוכתא  ובכל לחמץ, כדי בו אין אפי' ק"א
דדרשינן  האיסור עם בק"א עולה תרומה
והיינו  מקדשו, הוא הרי לתוכו שנפל ממנו
היתר  של צ"ט לתוך ונפל חזר מעשר שתרומת
של  מאה דהיינו מיכן  ביותר אבל דאסור, הוא
של  במאה ע"כ דרישא וכיון מותר, היתר
מאי  דאל"כ בששים סיפא הוי ע"כ היתר,
וממילא  למבשא"מ, מב"מ בין איכא חומרא
היכי  כי האיסור עם היינו בסיפא דקתני ק"א
משני  זה ועל האיסור. עם היינו דרישא דק"א
עם  במאה וסיפא האיסור עם ק"א בעי דרישא
וסיפא  דרישא בק"א להעלות בו ואין האיסור,

האיסור. עם ק"א היינו

כן ולכאורה לפרש יש רש"י לדעת גם
נמי  ז"ל ולדידיה המקשן, בכוונת
לומר  הוא שדחוק התוס' קושית ליה תקשי לא
דבאמת  לסיפא, מרישא משונה המשנה דלשון
עם  היינו דרישא דק"א להקשות המקשן כוונת
שמעינן  ממנו מקדשו דאת דמקרא האיסור
ק"א  וממילא היתר, של במאה עולה דתרומה
שלדעת  אלא האיסור, עם היינו נמי דסיפא
מיתוקמא  רישא דגם היא הגמ' מסקנת רש"י

בשנפל  משתמע לא וקרא האיסור, לבד בק"א
מאה  לתוך אלא צ"ט לתוך מעשר תרומת
קרא  ואשמעינן לבטל אהני איסורין דבשאר

לעיל. וכמש"כ בטלה, אינה דבתרומה

על וצ"ב מעיקרא התוס' הקשו מה א"כ
לבסוף  שכתבו מה שלפי כיון פירש"י,
דס"ל  וי"ל וכנ"ל, פירושו נמי נתיישב ממילא
הגמ' דלמסקנת לפרש לרש"י ליה דניחא דכיון
תיקשי  ולא מאיסור לבד היינו נמי דרישא ק"א
היה  לא ממנו, מקדשו דאת מקרא ליה
לידע  ליה הוה ושפיר בזה, לטעות להמקשן
מאיסור  לבד ק"א נמי דרישא לתרץ דיש
ליישב  יש עצמו רש"י לשיטת אבל קאמר.
היינו  דרישא דק"א נקט שהמקשן כמש"כ,
עולה  דתרומה דס"ל משום האיסור לבד ק"א
השיב  והתרצן מקרא, דמשמע היתר של במאה
ואחד, במאה עולה תרומה אלא אינו, דזה לו

מאה. לתוך בשנפל מיתוקמא וקרא

b

בטל  אינו מחמץ בדין

וחד בגמ',א] במאה לחמץ כדי בו יש וכי
א"ל  אישתיק, בטיל, לא אמאי
והנה  וכו'. קשה דחימוצו שאור שאני דלמא
אבל  הגמ', קושית בביאור ותוס' רש"י נחלקו
המחמץ  שדבר דמה מודו כו"ע למסקנה
כמו  טעם, דנותן משום הוא בטל אינו

בס"ד. שיתבאר

לחמץ דעת כדי בו יש וכי הגמ' דקושית רש"י
מילתא  הוי לא בטיל, לא אמאי כו'

מקש  אדלעיל אלא נפשיה כיון באנפי ה,
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לא  אמאי היתר של בק"א רישא דמוקמינן
דיהיב  איכא דמי לחמץ, כדי בו יש כי אף בטיל
שאור  שאני דלמא אביי ומשני האי, כולי טעמא
כ"כ  שחימוצו שאור שיש והיינו קשה, שחימוצו
ביותר  אפי' בעיסה טעם ליתן שיכול חזק

בק"א. מאחד

היא,ודעת נפשיה באנפי דקושיא התוס',
דהרי  לעיל, דמשני אמאי קאי ולא
הוא  במתני' דקתני ק"א שיעור התוס' לפירוש
לעיל, שיתבאר כמו איסורא בהדי ק"א לעולם
גמור  טעם נתינת בו אין דחימוץ משום אלא
בטיל  לא אמאי ליה קשיא טעם, נתינת כשאר
דחלב  העמדה כמו אלא הוי דלא בק"א,

הבשר כל בפ' דתנן המעמיד (קטז.)בעלמא
אסורה, טעם בנותן בה יש אם הקבה בעור
שהעמיד  אע"פ שרי נו"ט ליכא הא משמע
טעמא, חשיבא לאו דהעמדה משום החלב
דגם  דס"ל בתוס' [ומוכח חימוץ. וה"ה
מותר  עצמו בפני אסור שהוא בדבר המעמיד
כמו  הרמב"ם כדעת ודלא טעם, נותן אינו אם
דשאני  אביי ומשני בס "ד.] בסמוך שיתבאר
חוזק  שמתוך והיינו קשה, שחימוצו שאור

גמורה. טעם נתינת איכא החימוץ

לפירוש ונמצא ובין לפירש"י דבין א"כ
שמחמץ  מה הגמ' למסקנת התוס ',
דשאור  משום הוא בק"א אפי' בטל אינו
ולא  בעיסה, טעם ליתן ויכול קשה חימוצו
המקשן  דלפירש"י הקושיא, בביאור אלא פליגי
דחשיב  משום בטל אינו דמחמץ הטעם ידע
טעמא  דיהיב איכא מי ליה דקשיא אלא כנו"ט,
מאי  בתר וממשיך בק"א, אפי' האי כולי
אבל  היתר, של בק"א רישא לעיל דמשני
לא  חימוץ דטעם סבר המקשן התוס' לפירוש

שהיא  העמדה כמו אלא ואינו גמור טעם חשיב
טעם. נותן שאינו כל מותרת

הוי [וצ"ע דאי דמשמע רש"י, לשיטת
איסורא  בהדי בק"א מתני' מוקמינן
לכאורה, תמוה וזה בטל, אינו דמחמץ הא ניחא
פרכינן  איך במאה, דנו"ט לן פשיטא דאי
דאם  האי, כולי טעמא דיהיב איכא מי דבק"א
כשמוסיף  גם טעם נותן  אינו למה במאה נו"ט

כנגדו.] היתר על א' חלק עוד רק

בפיהמ"שאמנם מ"ד)הרמב"ם פ"ב (ערלה

בטל  אינו מחמץ למה אחר טעם כתב
הבצק, ונתחמץ בשאור לש שאם אמר וז"ל,
ביותר, מועט השאור אותו שיעור היה אפי'
ואין  לו חוששין אנו ניכרת שפעולתו כיון
כן  וכמו מאתים, או מאה לשיעור בו משגיחין
משגיחין  אין ניכרת שפעולתם כיון התבלין
מדבריו  ומבואר עכ"ל. וכו', לשיעור בהם
משום  אינו בטל אינו שמחמץ דמה ז"ל,
אלא  בעיסה, טעם נותן השאור כאילו דחשיב
שהביאתו  העיסה בתוך פעולתו דניכרת משום

חימוץ. לידי

וכי ולשיטת בגמ' פריך האיך צ"ב  הרמב"ם
בטיל  לא אמאי לחמץ כדי בו יש
הוא  בטיל אינו דמחמץ דמה כיון הרי בק"א,
זמן  כל העיסה, בתוך פעולתו דניכרת משום
ומאי  להתבטל, ראוי אינו לחמץ כדי בו שיש
ומכאן  כנגדו, היתר של ק"א דאיכא לן איכפת
בטיל  אינו דמחמץ והתוס' רש"י לשיטת ראיה

דנו"ט. משום

כהןובספר פ"ג)מנחת לתרץ,(ח"ג כתב
אינו  דמחמץ ידע לא שהמקשן דצ "ל
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ולכן  העיסה, בתוך פעולתו דניכרת משום בטל
בטיל  לא אמאי טעם נותן שאינו כיון מקשה
קשה, שחימוצו שאור שאני  ותירצו בק"א,
להחמיץ  כדי בו יש שהשאור כיון כלומר
שחשוב  מפני בטל אינו מק"א ביותר העיסה

בפת. פעולתו ונראית בעין האיסור כאילו

הגמ',אבל בלשון דחוק קצת נלע"ד זה
שאור  שאני למימר הו"ל לא דא"כ
החימוץ  קושי ענין דמה קשה, שחימוצו
חימוץ  דשאני הוא התירוץ עיקר הרי לכאן,

פעולתו. דניכרת

כתב)ובפר"ח עוד ד"ה סק"ז צ"ח מפרש (סי'
מאה  דעד להמקשן ליה דמשמע
ואחד  ממאה בטפי אבל פועל, החימוץ ואחד
אלא  מעליא חימוץ אינו לחמץ כדי בו שיש אף
שאור  דשאני משני ולזה בעלמא, לקיוהא דומה
מעליא  חימוץ לפעול ויכול קשה, שחימוצו

מק"א. ביותר ע אפי'

כהןעייןב] מנחת דנחלקו (שם)בספר שביאר
בדין תוס' לטעמייהו והרמב"ם

הרמב"ם  דעת דהנה האסור, בדבר מעמיד
הט"ז) מאכ"א הל' שהוא (פ"ט בדבר דהמעמיד

אסור  וז"ל, נו"ט אינו אפי' אוסר אסור עצמו
ואם  שחוטה של הקיבה בעור הגבינה להעמיד
בשר  טעם בה יש אם הגבינה את טועם העמיד
דבר  שהמעמיד מפני מותרת, לאו ואם אסורה

אלא  כאן ואין היא שחוטה שקיבת הוא המותר
אבל  טעם. בנותן ששיעורו בחלב בשר איסור
ובהמה  וטרפה נבילה קיבת בעור המעמיד
בפני  האסור דבר והמעמיד הואיל טמאה
משום  לאו נבילה משום הגבינה נאסרה עצמו
עכו"ם  גבינת אסרו זה חשש ומפני בחלב, בשר

עכ"ל. שביארנו, כמו

בדבר ומבואר המעמיד הרמב"ם שלדעת
קיבת  עור כגון אסור, עצמו שהוא
הקיבה  עור אין אפי' הגבינה נאסרה נבילה,
באיסור  שה"ה המנח"כ וכתב טעם. בה נותן
שניכרת  במה למעמיד דומה שהוא המחמץ,
אפי' בטל אינו המותר, דבר בתוך פעולתו

טעם. נתינת בלאו

אינה אבל דהעמדה מבואר הנ"ל בתוס'
שהרי  טעם, נתינת בלא לאסור סיבה
לאיסור  המחמץ איסור מדמה  התוס'
דכיון  המקשן דעת לפרש וכתב המעמיד,
כמו  אלא הוי לא גמור טעם אינו דחימוץ
ומבואר  טעם, בנותן אלא אסור שאינו העמדה
הכא  כי אסור עצמו שהוא המחמץ בדבר דגם
מדמינן  היינו אם תרומה, של בשאור דמיירי
אוסר  היה לא אכתי דמעמיד, לאיסור ליה
המעמיד  דגם א"כ ומוכרח טעם, נתינת בלאו
נותן  אא"כ נאסר לא אסור עצמו שהוא בדבר

הרמב"ם. כדעת ודלא צ"ל עא טעם, ולשיטתם
משום  הוי לא בטל אינו המחמץ שאיסור דמה

לעילע. דאמרינן מהא הרמב"ם שיטת על ופר"ח המנח"כ הקשו ותבלין (ו.)ועוד שאור שאני

שתירצו. מה ועי"ש עבידי, דלטעמא
המרדכיעא. תשל"ג)וכ"כ רמז ר"ת(חולין ט')בשם אות ע"ו סי' שו"ת הישר בספר והובא (וכ"נ ,

פ"ז)בב"י .(סו"ס



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ט דף חולין רפד 

משום  אלא העיסה, בתוך פעולתו דניכרת
טעם. נתינת

איסור ופלוגתת בדין והרמב"ם התוס'
גירסאות  בב' תלויה  המעמיד

לקמן ושל (קטז.)במתני' כוכבים עובד קבת ,
קבה  של בעור והמעמיד אסורה, זו הרי נבילה
אסורה. זו הרי טעם בנותן יש אם כשרה
"כשרה", דל"ג שכתב הב"ח בהגהות ועיין
המעמיד  בד"ה שם התוס' מדברי נראה וכן
דלא  מבואר כו' בה יש אם קבה של בעור

"כשרה". גרסי

"כשרה"ופשוט במתני' גרס שהרמב"ם
העמיד  אם  דרק הוא מדוייק ולכן
אלא  כאן דאין כשרה עצמה שהיא בקיבה
או  נו"ט הוא אם תלוי הדין בחלב בשר איסור
אסור. לעולם נבילה בקיבת המעמיד אבל לא,
משמע  וא"כ ליה, גרסו לא התוס' אבל
או  עכו"ם קיבת על קאי הקיבה דעור בפשוטו
דגם  א"כ ומבואר ברישא, דקתני נבילה של
אם  מותר אסור, עצמו שהוא בדבר המעמיד

נו"ט. אינו

דהנה ועוד בע"ז, הגמ' בגירסת תלויה
שם את (כט:)במתני' ישמעאל ר' שאל

עובדי  גבינות אסרו מה מפני יהושע ר'
אותה  שמעמידין מפני לו ואמר כוכבים,
ר' והקשה כוכבים, עבודת עגלי בקיבת
לדבר  והשיאו בהנאה, אסרוה לא למה ישמעאל

בגמ' הקשה שלפנינו, ובספרים ,(לה.)אחר.
בעיניה  לאיסורא דליתיה משום ליה ולהדר
מ"ט  בהנאה אסרוהו דלא לרבנן מורייס דהא
אמרי  בעיניה, לאיסורא דליתיה משום לאו
כמאן  ליה חשיב מוקים קא דאוקמיה כיון הכא

בעיניה. לאיסוריה דאיתיה

היא ולפי דהעמדה בגמ' מפורש זו גירסא
בלאו  גם לאסור עצמו בפני טעמא
את  העמידה שהקיבה דכיון  טעם, נתינת
בלעדיה, קיימת הגבינה היתה ולא הגבינה,
הגבינה  בכל בעין קיימת הקיבה כאילו חשיב
הרמב"ם. גרס שכן ומסתברא בטילה, ואינה

רבא)התוס'אבל אמר ד"ה דיש (לד: כתבו
לדבר  השיאו המשנה שרומזים ספרים
הזכיר  ור"ח וכו' ליה וליהדר ופריך אחר
שלא  ספרים דיש ומבואר בפירושיו, זו גירסא
שהתוס' צ"ל וע"כ הנ"ל, הקטע את גרסו
אם  בטל המעמיד איסור דגם דס"ל בסוגיין

אותו. גרסו לא טעם, נותן  עב אינו

קאמר עב. איך טעם, נותן אינו אם בטל המעמיד דאיסור בסוגיין התוס' לשיטת לעיין ויש
שם בגמ' בעור (לה.)שמואל אותה שמעמידין מפני הוא עכו"ם גבינת חכמים שאסרו דמה

בשם  הראשונים מש"כ ע"פ לתרץ ויש בששים. תבטל או קפילא לטעמיה נבילה , קיבת

ותוה"ב שם, הרמב"ן חידושי [עיין ש"ו)הראב"ד ור"ן(ב"ג הרי"ף), בדפי על (יג: והשגות ,
הט"ז)הרמב"ם לאיסורא (פ"ט כאיתיה חשיב המעמיד שדבר נאמר לא אם דגם שם], ובכס"מ

ואין  טעמא בתר אזלינן לא עכו"ם של דבר בכל טעם, נותן אינו אפי' בטיל ולא בעיניה
שהרי  יפרצו, שלא כדי לעולם אותן אוסרין טעמא בהו דשכיח דכיון לקפילא, אותן מטעימין

לה:)למ"ד בשמן (שם וכן טעם, נתינת אחר בה הולכין אין חזיר בשומן פניה שמחליקין מפני
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המנח"כ אמנםג] שתלה דמה נלע"ד
דכמו  לטעמיה, אזיל שהרמב"ם
דבר  נמי הכי בטל אינו המעמיד שדבר
בדבר  פעולתם ניכרת דבתרוייהו המחמץ

מוכרחים אלא תליה, אינו לומר המותר, אנו
וכמו  נפרדים, דינים ב' הם ומחמץ שמעמיד

בס"ד. שיתבאר

בפיהמ"שוהנה הרמב"ם בדברי (פ"ב עיין

שקדם מ"ו) במה אמר שכבר לפי וז"ל,
במינו  שזה ביאר ולא מדמע והמתבל המחמץ
וכו', המחמץ כל אמרו ולמה ואמר שאל בלבד,
באמרו  כלומר במשל, מובלעת התשבוה באה
מדמע  יהא שלא הוא כן אמר וכאלו  כיצד,
במה  אני שאמרתי וזה במינו, אלא להחמיר
בתרומה  מדמע והמתבל המחמץ כל שקדם
חטים  של שאור שנפל זו דוגמא לפי אלא אינו
שלישי  חילוק ונשאר וכו'. חטים של עיסה לתוך
באחד  לעלות בו ויש לחמץ כדי בו אין אם והוא
כמו  שנפל שעור כדי מוציא זה הרי ומאה

עכ"ל. פעמים, כמה שנתבאר

בסמוךועוד הרמב"ם הנה (מ"ז)כתב וז"ל,
בתרומה  אומרים שאנו לך נתבאר
ובתנאי  במינו מין ומאה באחד תעלה וחבריה
היה  אם אבל מתבל ולא מחמץ יהיה שלא

שבארנו, כמו שהוא בכל אסור מתבל או מחמץ
לנתינת  אלא בו נחוש לא מינו בשאינו מין אבל

עכ"ל. וכו', בלבד טעם

שמחמץ ומפורש דמה הרמב"ם בדברי
במב"מ, רק הוא בטל אינו ומתבל
טעם. נתינת בתר אזלינן תמיד במבשא"מ אבל

הלח"מוכן הי"ד)דייק מאכ"א הל' מלשון (פט"ז
השיעורין  כל וז"ל, הפרק בריש הרמב"ם
במינו  שנתערב האסור לדבר חכמים שנתנו
או  מחמץ האסור הדבר היה בשלא המותר,
שהוא  כמות עומד שהוא חשוב דבר או מתבל
היה  אם המותר, בדבר ונדמע נתערב ולא
בכל  אוסר חשוב דבר או מתבל או מחמץ
כן, אמרו במב"מ דרק ומשמע עכ"ל. שהוא,
בדבר  אפי' טעמא בתר אזלינן במבשא"מ אבל

חשוב. דבר שהוא או מתבל או עג המחמץ

תרומה [וראיתי במשנה דמבואר מקשים
מ"ב) אפי'(פ"י בטל אינו דמחמץ

שרסקו  תרומה] [של תפוח מדתנן, מבשא"מ
אסורה, זו הרי וחמצה עיסה לתוך ונתנו

ברמב"ם ה"ד)ונפסק תרומות הל' ויש (פט"ו .
שדרכן  שם, אליהו השנות מש"כ ע"פ לדחות
מבואר  ועוד בתפוחים, עיסות לחמץ היה

ה"א)בירושלמי פ"י במחמץ (שם אלא שנו דלא

עכו"ם של (לו.)של דבר בכל אלמא חלתית, של בקורט וכן אוסרתן, כלים של זליפתן למ"ד
נו"ט. אחר בהן הולכין אין עכו"ם

בפר"חעג. סק"ז)ועיין צ"ח מב"מ (סי' בין לחלק אין הרמב"ם לשיטת דגם להוכיח שהאריך
הוא  מפורש שהרי מאד קשים הדברים אבל בטל, אינו המחמץ איסור גוונא ובכל למבשא"מ

הרמב"ם  בדברי הוא מפורש וכמעט טעם, בנותן לעולם הוא דמשבא"מ בפיהמ"ש ברמב"ם
יעקב משכנות בשו"ת העיר וכבר הלח"מ, כמש"כ ל"ו)בחיבורו סי' שאין (יו"ד הפר"ח על

עי"ש. ברמב"ם, להדיא שנתבאר מה לדחות
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מותר, תפוח של בגופו מחמץ אבל במימיו
ביצה התוס' בדפי והר"ן(לט.)ודעת כא. (שם

גמ') ד"ה אלא הרי"ף נילושה אינה דעיסה דכיון
אחד, מין כאילו הוי בזה זה כשערב המים, ע"י
עיסות  לחמץ שדרכן דכיון די"ל אפשר וכמו"כ
בכלל  שהוא אחד, דמין הו"ל תפוחים במי
היה  שדרכן כיון העיסה, לתוך שנותנים המים
בדבר  העיסה את מחמץ היה אם אבל בכך,
ואזלינן  מבשא"מ הוו לכאורה בכך דרכן שאין

טעמא.] בתר

אינו אבל  מבשא"מ גם מעמיד איסור לגבי
קיבת  בעור גבינה המעמיד כגון בטל,
הרמב"ם  בדברי ועיין מבשא"מ , דהו"ל נבילה

הכ"ו) פגי (שם בשרף גבינה המעמיד וז"ל,
של  יין בחומץ או ע"ז תקרובת בקיבת או ערלה
מין  שהוא אע"פ בהנייה אסורה זו הרי גוים
שהרי  שהוא, כל שהוא ואע"פ מינו בשאינו
אותה  שעשה והוא הניכר הוא האסור הדבר
דלענין  הדגיש הרמב"ם הרי עכ"ל. גבינה,
מב"מ  בין לן שני לא המעמיד איסור
מחמץ  לענין הם דחלוקים היכי כי למבשא"מ,
ניכר  הוא דהאיסור דכיון חשוב, ודבר ומתבל
בטל  אינו מבשא"מ גם גבינה, אותה ועשה

שהוא. בכל אפי'

ומחמץ ובהכרח מעמיד בין לחלק צריך
והביאור  נפרדים, דינים ב' שהם
בטל  שאינו המחמץ איסור דענין בס"ד נראה
ע"י  העיסה בתוך פעולתו שניכרת דמכיון הוא

שלא  כדי חשיבות לאיסור יש החימוץ, עשיית
בטל  אינו שאיסור חז"ל תיקנו ולא יתבטל,
אבל  מב"מ, בתערובת אם כי חשיבותו, מחמת
טעמא. בתר אזלינן תמיד מבשא"מ בתערובת

הרמב"ם,ועיין בשיטת לעיל שנתבאר מה
מב"מ  של הביטול אופן דחלוק
שצריך  חכמים תיקנו דבמב"מ ממבשא"מ,

וענינו מיעוטו, מעוצם האיסור את הוא לבטל
וכלשון  עומדת שעינו חשוב דבר יהיה שלא

ה"ד)הרמב"ם דאפי'(פט"ו החמירו ובזה ,
דבר  הוא אם האיסור, כנגד ההיתר נתרבה
יש  מתבל, או מחמץ שהוא או עצמו בפני חשוב
אבל  באלף. אפי' בטל שאינו חשיבות לו
טעמא, בתר דאזלינן חכמים תיקנו במבשא"מ

מותר. טעם נותן שאינו וכל

לא אמנם בטל שאינו המעמיד איסור ענין
בתוך  פעולתו שניכרת משום הוי
משום  אלא חשיבות, לו יש ועי"ז הגבינה
כל  קיימת הגבינה היתה לא האיסור דאלמלא
אותה  עשה שהוא הרמב"ם וכמש"כ עיקר,
שגם  המחמץ לאיסור דומה  ואינו גבינה,
זה  וע"י זמן. לאחר העיסה נתחמצה בלעדיו
בכל  בעין הוא כאילו המעמיד האיסור נחשב
קא  דאוקמיה כיון הגמ', וכלשון ההיתר,
לאיסוריה  דאיתיה כמאן ליה חשיב מוקים
מב"מ  בין לחלק אין ובזה בעיניה,

בספר עד למבשא"מ. שכ"כ ראיתי [ושוב

הרמב"ם עד. כמ"ש מדרבנן, אלא אינו שהוא בכל דאסורין ומתבל דמחמץ להוסיף, ויש
ה"ט) במג"א (פט"ז ועיין מדאורייתא, או מדרבנן הוא אם הרמב"ם כתב לא מעמיד לענין אבל ,

סק"ט) תמ"ב סי' הטור (או"ח ולדעת מדרבנן, הוא והיתר האיסור  לדעת בדבר, מחלוקת שהביא
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הרמב"ם על רוקח ריש מעשה מאכ"א (הל'

עי"ש.]פט"ז) ,

מה והנהד] ותוס' רש"י דלשיטת לעיל נתבאר
שנותן  מפני הוא בטל אינו שמחמץ
דניכרת  הרמב"ם כמש"כ ודלא בהיתר, טעם
אם  בדבריהם, לעיין ויש העיסה. בתוך פעולתו
כדי  בו שיש זמן כל נרגש עצמו השאור טעם
שע"י  רק נרגש, אינו השאור טעם או"ד לחמץ,
ע"י  העיסה טעם את משנה שהשאור מה

בעיסה. טעם כנתינת נחשב החימוץ, עה פעולת

שאיסור ונראה הב' לצד מוכרחת ראיה להביא
טעם  משום הוא בטל אינו המחמץ
נרגש, עצמו השאור דטעם משום ולא החימוץ

בערלה דתנן מי"א)מהא חולין (פ"ב של שאור ,
כדי  בזה לא עיסה, לתוך שנפלו תרומה ושל
ר' וחמצו, ונצטרפו לחמץ, כדי בזה ולא לחמץ
וחכמים  בא, אני אחרון אחר אומר, אליעזר
בסוף, בין בתחילה איסור שנפל בין אומרים,

לחמץ. כדי בא שיהא עד אסור אינו לעולם

גורםובסוגיא וזה מט.)דזה ע"ז כו:, (פסחים

לא  אביי, דאמר הא עלה מייתינן
לא  אבל האיסור, את וסילק שקדם אלא שנו
שם  ופירש"י אסור, האיסור את וסילק קדם

נפילת  קודם האיסור את וסילק כשקדם דרק
חולין  הוא דהאחרון דכיון ר"א סבר ההיתר
מצטרף  דהיתר למימר ליכא דאז מותר,
שכבר  ואע"פ ליאסר, שיעור  להיות לאיסור
מחומצת  היתה ולא בעיסה, כח האיסור נתן
כיון  אפ"ה הראשון, בשביל לא אם אחר ע"י
למימר  ליכא חימוץ שיעור מעולם בו הוה דלא
לא  אם אבל הראשון, את שני וביטל זוז"ג
שנפל  שאע"פ אסור, האיסור את וסילק קדם
ולרבנן  אסור, דזוז"ג אסור, לבסוף היתר

מותר. זוז"ג

כדאביי,ובגמ' דר"א דטעמא וממאי דחינן,
דאחר  משום דר"א טעמא דלמא
ואי  אסורה, באיסורא גמיר אי בא, אני אחרון
לא  ובין סלקיה בין מותרין, בהיתירא גמיר
דזוז"ג  לחכמים ר"א דמודה והיינו סלקיה,
אחת  בבת והיתר איסור דנפלו והיכא מותר,
אחר  זה, אחר זה  נפלו אם אבל מותר, היה
השאור  אחר הולכים דלעולם בא, אני האחרון
את  שגורם באחרונה העיסה לתוך שנפל
ואינו  הגורם, לעיקר נחשב שהוא החימוץ,

מותר. זוז"ג בכלל

שנפל והמתבאר, דבין דחכמים דטעמייהו
אינו  בסוף בין בתחילה איסור

מב"מ  בין לחלק אין בודאי מדאורייתא, שהוא מודה הרמב"ם דגם נימא ואי מדאורייתא, הוא
במב"מ. אלא החמירו לא מדרבנן ומתבל במחמץ ורק למבשא"מ,

במנח"כעה. טעם (שם)ועיין שיהיה טובא לי קשה והנה וז"ל, ותוס' רש"י שיטת על שהקשה
שאין  הוא לחוש נראה שדבר חדא בעיסה, טעם שנותן משום באלף אפי' המחמץ דבר איסור

הקושיא  מתוך ומבואר עכ"ל. לחמץ, כדי בו שיש ואף שהוא בכל בעיסה טעם נותן השאור
ולא  בעיסה, נרגש עצמו השאור דטעם משום בטל אינו המחמץ דבר ז"ל שלדעתם דס"ל

חימוץ. עשיית ע"י העיסה טעם דמשתנה משום
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משום  היינו לחמץ, כדי בה שיהא עד אסור
תלוי  דר"א וטעמיה מותר, דזוז"ג דס"ל
האיסור  את סילק אם רק דלאביי בפלוגתא,
משום  מותר, באחרונה ההיתר שנפל קודם
ס"ל  בלא"ה אבל כזוז"ג, חשיב לא דכה"ג
דתלמודא  לסתמא ואילו אסור, דזוז"ג לר"א
נפל  אם האיסור את וסילק קדם בלא אפי'
שנפל  דכל משום מותר, באחרונה היתר

הגורם. כעיקר נחשב באחרונה

בטל והנה אינו המחמץ דאיסור נאמר אם
לחמץ  כדי בו שיש זמן דכל משום הוא
מובן  אינו בעיסה, טעם נותן עצמו השאור
וסילק  קדם שלא באופן אפי' ר"א אוסר האיך
באחרונה  האיסור שנפל או לאביי, האיסור את
האסור  בשאור דאין דכיון דתלמודא, להסתמא
טעם  ליתן יכול אינו עצמו, בפני להחמיץ כח
ההיתר  עם שמצטרף לן איכפת ומה בעיסה,
טעמו  אין סוף כל דסוף כיון חימוץ, לגרום

לזו" כלל ענין ומה גורם.נרגש , ז

שאיסור ולכאורה דמה מזה, מוכרח
משום  לאו בטל אינו המחמץ
עצמו  השאור טעם לחמץ כדי בו שיש זמן דכל
הועיל  שהשאור דכיון משום הסיבה אלא נרגש,
החימוץ, יצירת ע"י העיסה טעם את לשנות
טעם  שאין האף טעם, כנתינת נחשב זה

כלל. מורגש עצמו השאור

איסור ולכן, של שאור גם שנתערב באופן
ואין  בעיסה, היתר של שאור וגם
זוז"ג  אם תלוי הדין לחמץ, כדי מהן באחד
האף  אסור, זוז"ג דלמ"ד מותר, או אסור
בפני  העיסה את לחמץ האסור שאור בכח שאין

החימוץ, בגרימת משתתף שהוא כיון עצמה,
השאור  בצירוף העיסה טעם את לשנות ומועיל
טעם  נותן שהאיסור הדבר נחשב המותר,
כיון  מותר, זוז"ג למ"ד ואילו בעיסה,
עצמו  בפני חימוץ לפעול יכול אינו שהאיסור
נחשב  אינו המותר, השאור צירוף ע"י רק אלא
סבר  ר"א דתלמודא, ולהסתמא טעם. כנותן
איסור  כשנפלו מותר, זוז"ג תימא דאפילו
שהוא  האחרון, אחר הולכין זה, אחר זה והיתר
את  גומר שהוא כיון הגורם כעיקר נחשב
העיסה  את לחמץ יכול היה שלא אף החימוץ,

השני. צירוף ע"י אלא

ובין נמצאה] ותוס' רש"י לשיטת דבין עתה
שאיסור  מה הרמב"ם, לשיטת
השאור  שטעם משום אינו בטל אינו המחמץ
הוא  אלא לחמץ, כדי בו שיש זמן כל נרגש
למה  דנחלקו אלא עצמו, החימוץ גרימת משום
ביטול  את למנוע סיבה היא החימוץ גרימת
שהשאור  מה ותוס' רש"י שלדעת השאור,
חימוץ  עשיית ע"י העיסה טעם את משנה
הוא  הרמב"ם לדעת ואילו טעם, נתינת מיקרי

העיסה. בתוך ניכרת שפעולתו משום

אף ונראה מחמץ דין נוהג אם דנפק"מ
חימוץ  עשיית אם דהנה במבשא"מ,
שאין  מסתבר טעם לנתינת נחשבת בשאור
כן  לדייק ויש למב"מ, מבשא"מ בין לחלק

רש"י ומאה)מדברי אחד בו אין וז"ל,(ד"ה שכתב
להחמיר, והיינו אסור לחמץ כדי בו אין אפי'
טעמא  ליכא כי אמרו מינו ושאינו במין דהא
עכ"ל. וכו', ק"א בעינן והכא ק"א בעי לא
דר"ל  משמע להחמיר, דהיינו ממש"כ והנה
פירוש  מב"מ להחמיר במתני' דקתני דהא
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ק"א  בעינן לחמץ כדי בו אין אפי' דבמב"מ
ואי  מותר, טעמא ליכא כי מבשא"מ משא"כ
ב' באמת בטל, אינו מחמץ במב"מ דרק ס"ל
בטל, אינו דמחמץ חדא במתני', איכא חומרות
ק"א, בעינן לחמץ כדי בו אין דאפי' ועוד
דאפי' הוא החומרא שכל רש"י מדברי ומשמע
מה  אבל ק"א, בעינן נו"ט דליכא היכא
יותר  במב"מ חומרא אינו בטל אינו שמחמץ
טעם, כנתינת נחשב שמחמץ דכיון מבשא"מ,
בטל. אינו לחמץ כדי בו שיש כל מבשא"מ גם

דרק אבל לעיל נתבאר כבר הרמב"ם בשיטת
אבל  בטל, אינו המחמץ איסור במב"מ
ולטעמיה  טעמא, בתר אזלינן במבשא"מ
טעם, כנתינת נחשב לא דמחמץ לפרש הוצרך
דניכרת  משום הוא בטל שאינו מה אלא
בין  לחלק יש שפיר ובזה העיסה, בתוך פעולתו
אזלינן  תמיד דבמבשא"מ למבשא"מ, מב"מ
חשיבות  לאיסור שיש כל במב"מ אבל נ"ט, בתר

לעיל. שנתבאר וכמו בטל, אינו

בגירסת ונראה תלוי שהדבר להוסיף
והמתבל  המחמץ כל המשנה,
ברמב"ם  דעיין וכו', להחמיר והמדמע

היה (מ"ד)פיהמ"ש דאם וז"ל לפרש שכתב
התבלין  או העיסה, את בו שחימץ השאור
נעשית  תרומה, התבשיל, את בהן שתיבל
וכבר  מדומע, התבשיל אותו או העיסה אותה
תרומות, במסכת המדומע דיני לך הוקדמו
עכ"ל. וכו', בתרומה מדמע אמרו ענין וזהו
במקום  "מדמע" גרס שהרמב"ם ומבואר
ומפרש  בספרים, שמופיע כמו "והמדמע",
מחמץ  אם וה"ק, ומתבל המחמץ על דקאי
התבשיל  או העיסה בתרומה מתבל או

דהא  לומר מקום יש שפיר ולפי"ז מדומע.
מדמע  והמתבל המחמץ כל אמרו "למה דתנן
אלו  מדמע דאינו פירושו מב"מ", להחמיר

שם בפיהמ"ש הרמב"ם כמש"כ ,(מ"ו)במינו,
אינו  אם בטל ומתבל מחמץ במבשא"מ אבל

טעם. נותן

לעילאבל כתב אמרו רש"י למה ד"ה (צט.

אמרו המחמץ) איסור לאיזו וז"ל,
מתבל  או שלה בשאור חולין שהמחמץ לתרומה
ומבשל  מדמע או תרומה בתבלי חולין קדרת
אחריו  הולכים שאנו יחד ותרומה חולין
במתני' דגרס ומבואר עכ"ל. להחמיר,

נפשה  באנפיה מילתא שהוא ולא "ומדמע"
שבישל  דר"ל ומפרש ומתבל, המחמץ על קאי
לפרש  אין כרחך על ולפי"ז יחד. ותרומה חולין
דמב"מ  פירושו מב"מ להחמיר דקתני דהא
דאי  בשא"מ, משא"כ באלף אפי' בטל אינו
בטל  אינו וחולין תרומה דמבשל לומר אפשר
אלא  בק"א, בטל לחוד נתבשל ודאי מב"מ,
לענין  הוא החומרא דכל לפרש צריך בהכרח
אם  דמבשא"מ טעם, נותן כשאינו ק"א שיעור
בק"א  להעלות בו אין אפי' מותר טעמא ליכא

ודו"ק. ק"א, בעינן לעולם מב"מ ואילו

b

דגים  ציר בענין

ר'גמ', דאמר מילתא אדרכתן א"ל
וכו'. חנינא בר' יש יוסי קצת הנה

ותוס' רש"י לשיטת דבשלמא להעיר,
נותן  עצמו השאור שאין דאף לעיל, המתבארת
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החימוץ  פעולת מ"מ בק"א, בעיסה טעם
נתינת  מיקרי העיסה טעם את שמשנה עצמה
דכמו  טמא, דג דציר הדמיון טפי מובן טעם,
החימוץ  פעולת ע"י טעם ליתן יכול ששאור
טעם  ליתן יכול דג ציר ה"נ מק "א ביותר
דמחמץ  הרמב"ם לשיטת אבל למאתים. בקרוב
החימוץ, פעולת דניכרת משום בטל אינו
דומה  דמ"מ וצ"ל כ"כ, מדוייק אינו הדמיון
כשיש  אפי' אוסרים שהם במה וציר מחמץ
דמשכחת  שהוזכר ואגב כנגדם, היתר הרבה
יכול  נמי דציר רבינא נזכר מק"א, ביותר מחמץ

למאתים. קרוב בשיעור לאסור

b

אסור,שם, צירו טמא דג דתנן
בסאתים. רביעית אומר ר"י

המשנה לשון וזה מקצרת פ"י הגמ' (תרומה

דג מ"ח) עם שכבשו טמא דג בשלמותה,
יש  אם סאתים מחזיק שהוא גרב כל טהור,
חמשה  שהם ביהודה זוז עשרה משקל בו
יהודה  ר' אסור. צירו טמא, דג בגליל סלעים
אחד  אומר, יוסי ר' בסאתים. רביעית אומר,

בו. עשר מששה

לקמןוהנה כתבו אמאי)התוס' ד"ה (קח:

שתבלין  שם הסוגיא מן דמוכח
לקדירה  ונפלו מדם או מחלב הבלועין
אפי' טעם דנותנין ואע "ג בששים, מתבטלין
הנבלע  האיסור מן חמור דאינו מותר, באלף

אליהו בשנות ועיין שם)בהן. שכתב,(תרומה
התוס' על הקשה מרוטנברג דמהר"ם
קרוב  שיעורו דציר בסוגיין מהנתבאר

רק  הוא הציר דחריפות אע"ג למאתים,
ואעפ"כ  בו, שיש והתבלין המלח מחמת

סאתים. בעינן

והמהר"ם והגר"א התוס' דסברות תירץ,
דר' בפלוגתא תלויות מרונטנברג 
ס"ל  יהודה דר' במתני', יוסי ור' יהודה
המהר"ם  כסברת שהיא מה כפי דמשערינן
יוסי  ר' אבל סאתים, בעינן ולכך מרוטנברג
מאיסור  הבלועין דתבלין התוס' כשיטת ס"ל
אינו  בעצמו וציר האיסור, מן יותר חמור אינו
וזה  כנגדו, בט"ז די לכך בעלמא, זיעה רק
ולכן  יוסי, כר' הלכה יוסי ור' יהודה ר' הכלל
יותר  חמור אינו דתבלין נקטינן לקמן בסוגיא

בהן. שנבלע האיסור מן

b

הוא.שם, בעלמא דזיעה ציר שאני
אלא  אסור אינו דציר בתוס' עיין
לא  דבריהם דבשל הרשב"א וכתב מדרבנן,

בטל. לא במינו דמין ר"י אמר

מכאן אבל ללמוד רוצים ויש כתב, הריטב"א
אלא  במשהו מב"מ ר"י אמר שלא
הכא  דשאני ונראה תורה, של באיסורין
זיעה  שהוא גרוע הוא בעצמו שהאיסור
לפי  דביעי במיא שהתירו וכשם בעלמא,
בגמ', לישנא דייק והכי כלום, ולא שהוא
ר"י  אמר דלא הגמ' כוונת היתה דאם [ור"ל
סגי  היה דרבנן, באיסורי בטיל לא מב"מ
וממאי  הוא, דמדרבנן ציר שאני לומר
משמע  הוא, בעלמא דזיעה ציר שאני דקאמר
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ולא  גרוע, איסור דהוי משום טעמא דעיקר
מדרבנן]. דהוי עו משום

זרהודעת בעבודה מחלוקת התוס' ד"ה (מ.

אסור בצירן) נמי דגים דציר ,
צירן  לרבות דהטמאים מקרא מדאורייתא

קיב:)ורוטבן בסוגיין (לקמן מדאמרינן ויקשה ,
הוא. בעלמא דזיעה ציר שאני

הא ועיין לפרש ואפשר שכתב, ברמב"ן
זיעה  לומר הוא, בעלמא זיעה דאמרן
בה  מחמירינן ולא אסרה, ורחמנא היא
והרמב"ן  הוא. דחידוש במשהו מב"מ למיסרה

לכאורה אבל נכון, דאינו ס"ל דחה שכן צ"ל
כיון  הוא, דחידוש לי מה דצ"ע אלא לתוס',
אינו  אמאי מדאורייתא אסור ציר דבר דסוף

ויל"ע. בטל, אינו דמב"מ דר"י דינא בכלל

b

דזיעה תוס' ציר שאני ד"ה
הוא. התוס',בעלמא במש"כ

שקץ  דגים נמי דריש כהנים דבתורת אע"ג
אסמכתא  שלהן, וקיפה ורוטבן צירן לאסור
רשב"א, [רמב"ן, בראשונים עיין היא. בעלמא
צירן, לענין היא דאסמכתא שכתבו וריטב"א]
מדאורייתא, אסורין שלהן וקיפה רוטבן אבל

לכאורה  ומשמע כן חילקו לא התוס' אבל
של  ורוטבן היא אסמכתא קרא דכולה דס"ל
מדרבנן, אלא אסור אינו נמי טמאים דגים

בס"ד. בסמוך ועיין

עיין ובמה וכו', תימה וקצת התוס' שהקשו
מה  וז"ל, ליישב שכתב חת"ס בחידושי
כתבו  כבר מנ"ל, טרפה ציר תוס' שהקשו
בין  אלא האיסור בין לחלק דאין הראשונים
יש  בשר דציר תורה שגילתה וכיון הטבעים,
גבי  גילתה וכן ונבילה, טרפה ה"ה לאסור בו
ולא  אחר טבע להם יש דגים ציר אבל שרצים,
[וכ"כ  עכ"ל. הוא, ופשוט מיניה אתי

בבכורות ו:)השטמ"ק בשם (בהשמטות,
בבהמה  קרא דגלי דכיון הרא"ש תוספות
אין  הוא, בעלמא זיעה לאו דצירן טמאה

לטריפה.] טמאה בין חילוק

שמתוך והנה החת"ס, בדברי לדון יש קצת
בקושית  שפירש מתבאר ז"ל תירוצו
שרצים  ציר לרבות קרא דבעינן דכיון התוס'
לא  קרא דליכא ובדגים טמאה, בהמה וציר
טרפה  בהמה של צירן לאסור מנ"ל נתרבה,
רבא  דקאמר מהא כדמשמע מדאורייתא,

בשר (קיב:)לקמן עם שנמלח שחוטה בשר גבי
צירן  לרבות שהטמאים מקרא דאסור טריפה
דאין  קושיא, דאינה החת"ס השיב זה ועל וכו'.

הוא,עו. בעלמא זיעה דקאמר דהא דס"ל מבואר מדרבנן, אלא אסור לא פי' התוס', וממש"כ

אלא  אינו דציר הוא התירוץ עיקר אבל מדאורייתא, אסור אינו ציר למה טעם נתינת היינו
עיין  אבל בטל. אינו דמב"מ ר"י אמר לא דבריהם דבשל הרשב"א וכשיטת מדרבנן, איסור

לקמן התוס' מותר)בדברי אמאי ד"ה דבריהם (קח: בשל דגם דמבואר שם , רועים מלא ובהגהות
לקמן רש"י לדברי שציין הש"ס בגליון ועיין בטל, אינו דמב"מ לר"י ג"כ (קטז:)ס"ל דמבואר

הריטב"א. כמש "פ צ"ל ולשיטתם דרבנן, באיסור אפי' בטל לא מב"מ דלר"י
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ואם  הטבעים, בין אלא האיסורים בין לחלק
שכפי  נתגלה טמאה בהמה של ציר נתרבה
וממילא  להיאסר, ראוי בשר ציר שלו הטבע

נבילה. או טריפה מדין דאסור ה"ה

קושית אמנם לפרש לכאורה נראה היה
דגם והוא אחר, באופן התוס'התוס'

תלוי  הדבר דחילוק החת"ס לסברת מודו
ציר  שנתרבה וכיון באיסורים, ולא בטבעים
וטריפה, נבילה ה"ה לאיסורא טמאה בהמה
ציר  ילפינן דלא דכיון להתוס' להו דקשיא אלא
בעינן  מין לכל אלא משרצים, ובהמות דגים
בהמה  ציר רבא ליה יליף האיך מיוחד, ריבוי
שרצים, גבי דכתיב דהטמאים מקרא טריפה
דכתיב  לכם היא דטמאים קרא למייתי הו"ל
בשר  דציר ילפינן דמיניה טמאה, בהמה גבי
תירוצו  אהני לא ולזה הבשר, איסור בכלל הוא

החת"ס. של

למה ונראה דא"כ התוס', כוונת זה אין דע"כ
ולא  לחוד, דרבא מימרא על הקשו

בכורות בגמ' דפרכינן אהא ג"כ ,(ו.)הקשו
הגמל  את ולר"ש גמל גמל רחמנא דכתב טעמא
שרי, טמאה בהמה חלב הו"א הכי לאו הא
אמאי  כו', ורוטבן צירן לאסור הטמאים והתניא
טמאה. דבהמה קרא ולא דשרצים קרא מייתי
דלפי  ותירץ כן העיר שכבר במהרש"א ועיין
נמי  לה נקט בתלמוד הפשוטה דרשה שהוא
דרשה  אהך עצמו וסמך טמאה אבהמה התם
וה"נ  טמאה, בבהמה דכתיב כהנים דתורת
דבהמה  קרא מייתי דלא לקמן רבא בדברי נפרש
הדרשה  שהיא משום דשרצים קרא אלא טמאה
של  דרשה אותה על עצמו וסמך פשוטה היותר

שם הריטב"א וכ"כ מרי)תו"כ, רב ד"ה .(קיב:

דליכא א"כ דכיון התוס' בקושית לפרש צריך
צירן  מיתסר אין טריפה בהמה גבי קרא
להו  ניחא לא אמאי צ"ע ושוב מדאורייתא,

החת"ס. ביישוב להתוס'

שרצים ולכאורה דציר להתוס' דס"ל י"ל
זיעה  ליה חשיב נמי ובהמות
גדר  ואין לאיסור, שנתרבה לאחר גם בעלמא
שרצים  ציר של דבטבעו בקרא דנתגלה הריבוי
עצמו  האיסור כגוף בכלל להיות ובהמות
אע"ג  לאיסור דנתרבה אלא החת"ס, וכמש"כ
דכיון  התוס' הקשו ולכן בעלמא. זיעה דהוי
ובדגים  ובהמות, שרצים לציר קראי דבעינן
חזינן  מדרבנן, אלא אסור אינו קרא דליכא
בהמה  וא"כ דאסור, הוא דנתרבה היכא דרק
מדאורייתא. מיתסר אין קרא דליכא טריפה

נמי אך בהמות או שרצים של ציר דאם קשה,
גם  לרבות מנ"ל בעלמא, כזיעה ליה חשיב
לחוד  דרוטב נימא קרא, מחד צירן וגם רוטבן

ב  דזיעה משום לא צירן אבל הוא,נתרבה עלמא
דרוטבן  דגים ציר גבי הראשונים וכמש"כ
בלשון  [ועיין מדרבנן צירן אבל מדאורייתא
הוא], איסור של כגופו דצירן הרמב"ן
לא  ובהמות שרצים דציר מזה מוכח ולכאורה
ליה  מרבינן שפיר ולכן בעלמא כזיעה חשיב

קרא. בחד וקיפה רוטב בהדי 

לקמןויש התוס' מש"כ ע"פ ד"ה לתרץ (קיב:

דהטמאים רוטבן) קרא לי למה שהקשו,
ליתן  ממשרת ליה תיפוק וקיפה רוטב לרבות
איצטריך  לא הדרשה דעיקר ותירצו טכע"ק,
א"נ  בעלמא, אסמכתא הוו ושאר לצירן אלא
דמחוי  ואשמעינן וקיפה לרוטבן נמי איצטריך
כאכילה  דהוי וגמעו שרץ המחה אם כממש
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כתיב  דאכילה כיון מיחייב לא דבשתיה דס"ד
והרוטב בהעור איתא והכי דמייתי (קכ.)ביה,

כן  אם וא"ת וגמעו, החלב את אהמחה  לה
דאיצטריך  כיון אסור דצירן מינה דריש היכי

כו'. הם דשקולים וי"ל להכי,

קושיין,והנה ניחא התוס' של הראשון לתירוץ
צריך  אין שלהן וקיפה רוטבן דבאמת
מדין  מדאורייתא אסירי דבלא"ה קרא
ולכן  לחוד, לצירן איצטריך וקרא טכע"ק,
זיעה  ליה חשיב שרצים ציר דגם י"ל שפיר
בטבע  חלוק ואינו בהמות, ציר וה"ה בעלמא,
ריבוי  איכא ובהמות דבשרצים רק דגים, מציר
דבאמת  ניחא, השני לתירוץ וגם ליכא. ובדגים
וקיפה  רוטבן לרבות חדא איכא, דרשות ב'
אסור, לחוד דאכילה דמידי נימא דלא שלהן
מדין  אתי דלא משום צירן לרבות דרשה ועוד
לתרוייהו, מרבינן הן דשקולין וכיון טכע"ק,
כזיעה  חשיב לעולם דציר י"ל לפי"ז וגם

דאסור. הוא דנתרבה היכא ורק בעלמא

רוטב [ונפק"מ לענין התירוצים שתי בין
קרא, כתיב דלא היכא וקיפה
דלתירוץ  טמאים, ונבילה טריפה בהמה וכגון
לרוטבן  קרא צריך דאין  שבתוס' הראשון
א"כ  טכע"ק, מדין אסורין דבלא"ה וקיפה
אע"ג  טמאים ובדגים ונבילה  טריפה בבהמה
וקיפה  רוטבן מ"מ צירן לרבות קרא דליכא
השני  לתירוץ אבל טכע"ק, מדין אסורין שלהן
קרא  בעינן וקיפה רוטבן לענין דגם שבתוס'
קרא  דליכא היכא דשתיה, מידי גם לאסור

מדאורייתא.] מותרים וקיפה רוטב אפי'

שבתוס'ויש הב' התירוץ דלפי להוסיף,
ניידי  למה לבאר אחר טעם מצאנו

איצטריך  זה תירוץ דלפי החת"ס, מיישוב
דס"ד  כיון כה"ג וכל רוטבן לרבות קרא
בקרא, כתיב דאכילה מיחייב לא דבשתיה
אכילה  לשון בקרא דכתיב היכא כל א"כ
שלהן, וקיפה ורוטבן צירן לרבות קרא וליכא
דברי  ולפי"ז דאורייתא. איסורא ליכא
התוס' קושית לתרץ מועילים אינם החת"ס
דבטבעו  לן מגלה דקרא נימא דאפי' בסוגיין,
ולא  האיסור גוף בכלל להיות בשר ציר של
דבאיסורי  כיון מ"מ בעלמא, כזיעה הוי
דבמידי  סד"א אכילה, כתיב וטריפה נבילה
לא  שלהן וקיפה רובטן צירן כגון דשתיה
התוס' הקשו שפיר קרא דליכא וכיון מחייב,

מדאורייתא. למיסרן לרבא מנ"ל

ניידי נמצאו למה לבאר אופנים ב' עתה
הא' החת"ס, מתירוץ התוס'
שרצים  של צירן שנתרבה לאחר דגם דס"ל
בעלמא, זיעה חשיב אכתי לאיסור ובהמות
איסור  בכלל שצירן דנתגלה הדין גדר ואין
מן  הבאה דזיעה הוא חידוש אלא גופן,
מקביל  וזה אסורה, נמי הבהמות או השרצים
צריך  דאין לקמן שבתוס' הראשון לתירוץ
טכע"ק, מדין אסור דבלא"ה לרוטבן קרא
דהוי  דכיון דסד"א לצירן איצטריך קרא אלא
שרצים  איסור בכלל הוי לא בעלמא זיעה
קרא  דליכא כיון ולפי"ז טמאה, ובהמה
איך  נבילה, או טריפה בהמה של צירן לרבות
אם  דגם הב', והאופן מדאורייתא. מיתסר
גוף  בכלל הוי טמאה ובהמה שרצים של צירן
מ"מ  בעלמא, זיעה חשיב ולא האיסור
דבשתיה  דסד"א משום לרבותן קרא איצטריך
ולכן  ביה, כתיב ואכילה הואיל מיחייב לא
וכתיב  קרא דליכא ונבילה טריפה בבהמה
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ורוטבן  צירן לאסור אין אכילה, לשון בהו
מדאורייתא. שלהן וקיפה

b

לפתות.גמ', בראשי הנה כבשר
ראשי  בפירוש ותוס' רש"י נחלקו
לפת, של ירק שהוא רש"י דעת לפתות,
מן  למעלה היוצאים העלין שהוא ומשמע
סנהדרין  דבגמ' זה, על הקשו והתוס' הארץ.

מדאמרינן (יט:) הקשה החלק שהוא  משמע
משמע  וכן לפתות, כראשי בשרו נעשה שם,

שבת הקשה (קיח:)בגמ' החלק היינו דראש
שומין  בראשי מכבדו מדאמרינן, בארץ שגדל

ג  השום ודגים גוף את לאכול הוא ודרך דולין,
ממנו. היוצאים העלין ולא

דהנה ולכאורה לשיטותיהם, פירושיהם ניחא
מתוק  הלפת דראש כתב רש"י
הלפת  בזנבות ניכר הבשר טעם וא"כ מזנבו,
ניכר  אינו לפתות בראשי אבל מועט, בשיעור
שפירש"י  דמה נמצא ולפי"ז גמור. בשיעור אלא
דאילו  קולא, הוא העלין היינו לפתות דראשי
טעם  נותן היה הלפת בזנבות משערין היינו
התוס' שפירשו מה ואילו יותר, מועט בשיעור
חומרא. הוא הקשה, החלק היינו לפתות שראשי

באורך ולטעמייהו לעיל נתבאר דכבר אזלי,
בגיד (צו:) בלפת כבשר [שיעור

בשר  דשיעור ס"ל דרש"י ד'] אות הנשה,

התוס' ואילו מששים, פחות הוא (צז:בלפת

שבתורה) איסורין כל באמת ד"ה שהוא כתבו
דראשי  רש"י כתבו שפיר וא"כ בששים,
כ"כ  מתוקים שהם העלין היינו לפתות
וזה  גמור, טעם אלא לקבל נוחים שאינם
הרבה  גיד דבעינן ששים, משיעור פחות יהיה
התוס' כתבו שפיר וכן בירך, טעם ליתן כדי
נוח  שהוא הקשה החלק היינו לפתות דראשי
יותר  שהוא העלין, מן יותר טעם לקבל
בלפת  בשר לשיטתם כי רש"י, של משיעורו

בששים. הוא

בכורותאמנם ברש"י לגדגלידא עיין (מג:

הלפת דליפתא) לראש וז"ל, שכתב
ע"כ. למטה, וכלה והולכת רחב שראשה
ולא  הלפת של הקשה לחלק שכוונתו ופשוט
אלמא  הלפת, ראש לרש"י ליה וקרי להעלין,
הקשה, החלק היינו לפתות דראשי ס"ל

העלין. ולא התוספות, וכפירוש

כאן,ולכאורה בכוונתו לפרש יש דכן נראה
באמת  הוא הלפת ירק ומש"כ
התוס' קושיות נתיישבו וממילא הקשה, החלק

דפליגי עז הנ"ל. לומר צריכים היינו ולפי"ז
בשר  רש"י שלדעת במציאות, ותוס' רש"י
פחות  הוא הקשה, חלק דהיינו לפתות, בראשי

בששים. הוא התוס' לדעת ואילו מששים,

רש"י,אבל בדברי כן פירשו לא התוס'
רש"י, דברי סתירת צ"ע ז"ל ולהבנתם

החלק עז. הוא הראש דאם הראש, כמו מתוק אינו שהזנב רש"י מש"כ צ"ב כן, נפרש ואם
לקמן דבגמ' וק"ק העלין, הוא שהזנב לפרש מסתבר שרי (קיב:)הקשה דליפתא קלחי איתא

גם  אלמא העלין, היינו וקלחים בו, ניכר שומן טעם ואין מתוק אלא חריף דאינו שם ופירש"י
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ובגמ' העלין, היינו לפתות דראשי פירש דכאן
ויל"ע. הקשה, החלק שהוא פירש בכורות

b

תנא.שם, האי כי דלא עיין מתני'
פירקין ריש אם)תוס ' ד"ה ומש"כ (פט: ,

בגיד (צו:)לעיל בלפת כבשר שיעור [בענין
ד']. אות הנשה,

b

שנמחה  הנשה גיד

בנותן שם, בגידין אין והלכתא
בתוה"בטעם. ברשב"א (ב"ד עיין

יח.) עמ' שנמחה ש"א הנשה גיד בדין שנסתפק
דאע"ג  ששים הוא צריך גופו נמחה ואם וז"ל,
ברוב  דבטל ואפשר אסרתו, התורה הוא דעץ
בשאינו  ואפי' טעם נותן אינו דלעולם דכיון
ברוב  מעורב שהוא כל מעולם אסרוהו לא מינו
שהצריכו  איסורין לשאר דומה ואינו היתר,
דאסרו  הוא דהתם במינן, ואפי' לבטלן ששים
טעם, נותן מינו בשאינו דכנגדו משום מינו
בשאינו  ואפי' כלל טעם נותן שאינו כאן אבל
דינו  על והעמידוהו עליו החמירו לא מינו

הקצר ובתוה"ב עכ"ל. ברוב, עמ'לבטלו (שם

גיד יג:) של גופו נמחה דאם להחמיר פסק
בשו"ע נפסק וכן ששים , ס"ב)צריך ק' .(סי'

כהןובספר סי'מנחת בפר"ח ומובא פ"י, (ח"א

י"ב) ס"ק אזיל ק' שהרשב"א ביאר
שכתב שבתורה)לטעמיה, איסורין כל ד"ה (צח.

נתערב  ולא אותן שמכירין באיסורים שרק
סמכינן  הא בכי ורוטבן צירן אלא בהיתר
נתערב  האיסור כשגוף אבל  קפילא, אטעימת
אין  אז לבטלו אנו וצריכין ניכר שאינו או ונמוח
ולעולם  מס', לפחות קפילא אטעימת סומכין
בשנימוח  אלמא טעמא, דליכא ואע"ג בששים
ששים  להצריך חכמים החמירו האיסור גוף
אע"ג  נמי והכא טעמא, דליכא היכא אפי'

גוף דגי  שנימוח כיון נו"ט, אינו הנשה ד
להצריך  חכמים חומרת בכלל הוא הרי האיסור

טעמא. בתר אזלינן ולא ששים

בתוה"ב ועפ"ז הרשב"א ספיקת להבין יש
ששים  ולהצריך להחמיר דהצד הארוך,
משום  הוא טעם דליכא אע"ג שנמחה בגיד
על  גופו כשנמחה ששים להצריך הגזירה דתוכן
אזלינן  לא דבכה"ג כללית גזירה הוא איסור
שנמחה  באופן גם וא"כ כלל, טעמא בתר
חכמים  פלוג לא טעם נותן דאינו האיסור
להקל  והצד ג"כ. ששים והצריכו בתקנתם
להצריך  חכמים החמירו דלא הוא ברוב דבטל
על  דגזרו טעם, ליתן שיכול באיסור אלא ששים
אטו  מועט בשיעור נותנים שאינם האיסורין
דבר  אבל בששים, אלא טעמם פסקו דלא אלו
אינו  שנמחה גיד וכגון כלל טעם נותן שאינו
בטל  שאינו למב"מ דומה ואינו הגזירה, בכלל
מורגש, טעמו דאין אע"ג בששים בפחות

הוא  דזנב לומר ואפשר אחר. מדבר טעם לקבל נוחים ואינם מתוקים הם הלפת של העלין

הלפת. ראש כמו מתוק אינו והוא החד, במקום הלפת שתחת השורש חלק
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בשאינו  דכנגדו משום מינו דאסרו הוא דהתם
טעם. נותן עח מינו

המחבר (שם)ובפר"ח דפסק דלמאי הקשה,
ס"א) צ"ח התוס'(סי' כשיטת

מותר  היתר עם שנתערב שאיסור והרא"ש
שם  שאין כל מששים בפחות אף גוונא בכל
האיסור  גוף כשנמחה דאפי' איסור, טעם
אלא  ששים בעינן ולא קפילא, אטעימת סמכינן
המחבר  נקט האיך קפילא, דליכא במקום
הנשה  גיד בשנמחה הרשב"א  כדעת להחמיר
אטעימת  נסמוך לא דלמה ששים, להצריך
דלא  כיון ולהתירו איסורים בשאר כמו קפילא

וצ"ע. טעמא, עט יהיב

סק"א)בחזו"אועיין ל' סי' שהקשה (יו"ד
ששים  דבעינן שנמחה גיד דמ"ש
הרשב"א  דכתב בטעמן, הפוגמין מדברים

טז:)בתוה"ב עמ' ששים.(שם ואי"צ ברוב דבטל
חכמים  החמירו דלא י"ל הרשב"א דברי ובלאו
טעם, ליתן שיכול באיסור אלא ששים להצריך
ודינו  החמירו לא פגום שטעמו באיסור אבל
דגם  הרשב"א שהחמיר מאחר אבל ברוב, לבטל
להצריך  החמירו טעם ליתן יכול שאינו בגיד

לפגם. טעם מנותן שנא מאי ששים,

להצריך ואפשר חכמים תקנת דגדר לומר,
משום  הוא האיסורים בכל ששים 
דבמציאות  אע"ג טעם, נותן הוא כאילו דרואין

כהןעח. האיסורים (שם)ובמנחת רוב הסתם דמן שכיון משום הוא בזה להקל הטעם כתב

בו  יש שמא חיישינן נגדו ששים ואין בתערובת האיסור גוף כשנמחה ששים, עד טעם נותנים
בודאי  יודעים שאנו הנשה בגיד אבל לנו, שמשקר או בו מרגיש אינו והגוי האיסור טעם
אלא  הדין, עיקר כפי היתר ברוב שיבטל ראוי היה לדעתם שאפי' נראה כלל טעם נותן שאינו

הפרמ"ג  וכ"כ איסורין, משאר הנשה גיד על להקל כדי הסברא זאת על לסמוך רצה לא שהרב
סק"ז) ק' סי' משום (משב"ז הוא הרשב"א לדעת האיסור גוף בשנמחה מהני לא דקפילא דטעמא

והר"ן זה, טעם הוזכר לא ברשב"א אמנם דמשקר. הרי"ף)דתלינן בדפי כדעת (לד. ג"כ סבר
בששים, שבתורה איסורין כל לשער מידותיהן השוו דחכמים משום הטעם וכתב הרשב"א

הוא  שנמחה הנשה גיד בדין  הרשב"א של ספיקו וא"כ הרשב"א, בדעת לפרש בפשטות וכ"נ
לא  או"ד טעם, שנותנים באיסורים רק הוא השיעורים להשוות הגזירה הם בפנים, כמש"כ

וא  חכמים ששים.פלוג הצריכו טעם נותנים שאינם באיסורים פי'
סק"ז)והחוו"דעט. ק' כלל (סי' טעם לגיד דאין לומר א"א דודאי נראה ולכן וז"ל, ליישב כתב

דיש  ודאי אלא קפילא, ויטעמנו לטועמו דיכולין כיון בנ"ט בגידין יש אם תנאים יפלגו דאיך
הגיד  ונתערב הגיד כשנמוח אבל אחרים, לאסור בהטעם כח יש אם שחולקים רק טעם לו
טעמו, לבטל נגדו ששים צריך ולכן רחמנא שאסר בטעמו הגיד אוכל הרי גיד של טעמו וניכר

מובן  אינו זה, מטעם להחמיר ס"ל דאם הרשב"א, בכוונת כן לפרש קשה לענ"ד אמנם עכ"ל.
דאפשר  להקל דיש שכתב זה מה טעם שנימוח לגיד יש דאם הארוך, בתוה"ב ליה מספקא מה

טעמו  הגיד, כשנמחה דגם הרשב"א לדעת צ"ל ודאי אלא נו"ט, אינו דלעולם כיון ברוב דבטל
תקנת  מדין הוא ששים דניבעי להחמיר שנקט ומה כ"כ, הוא דקלוש כיון כלום חשיב לא שלו

וכנ"ל. טעמא דליכא היכא אפי' ששים להצריך חכמים
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טעם  ליתן יכול אינו אפי' או טעם, כאן אין
היתר  הוא נטל"פ דין אבל שנמחה, גיד כמו
חכמים  החמירו לא ובכה"ג עצמו, הטעם מצד
שהוא  כיון הטעם, את לבטל ששים להצריך

ודו"ק. מותר, טעם בעצם

b

הנאה  באיסור הרמב"ם שיטת

הנשה  בגיד

והלכתא)התוס'הנהא] דלמאי (ד"ה כתבו
גיד  טעם, בנותן בגידין אין דקיי"ל

פסחים דבגמ' בהנאה, אסור גבי (כב.)הנשה
הנאה, באיסורי וחזקיה אבהו דר' פלוגתא
לא  שנאמר מקום כל דאמר אבהו לר' פרכינן
הנאה  איסור ואחד אכילה איסור אחד וכו' יאכל
לא  כן על אמר דרחמנא הנשה גיד הרי במשמע,
הנשה  וגיד לנכרי ירך אדם שולח ותנן וכו' יאכלו
וחלבה  היא נבילה כשהותרה ומשני בתוכו,
בגידין  יש למ"ד הניחא ופריך הותרה, וגידה
טעם  בנותן בגידין אין למ"ד אלא טעם בנותן
ליה  דאית דלר"ש ומסקינן למימר, איכא מאי
בהנאה, דאסור נמי הכי טעם בנותן בגידין אין
בנותן  בגידין יש כמ"ד כו' אדם דשולח ומתני'

גידה. נמי הותר נבילה וכשהותרה טעם

דכר'ובדעת הלכתא דפסקינן צ"ל התוס'
לחזקיה  דהרי כחזקיה, ודלא אבהו
בגידין  אין למ"ד אפי' בהנאה מותר הנשה גיד
לא  יאכלו לא נבילה היתר דבלאו טעם  בנותן

בלבד. אכילה איסור אלא הוי

הי"ד)הרמב"םאבל מאכ"א הל' פסק (פ"ח
ברא"ש  ועיין בהנאה, מותר הנשה דגיד

י"ז) על (סי' השיבו ז"ל לוני"ל דחכמי שכתב
דלמ"ד  משום בהנאה דאסור אומרים דבריו
היתר  בכלל אינו גיה"נ טעם בנותן בגידין אין
הרא"ש  אבל ז"ל, יונה ר' בשם וכ"כ נבילה,

גם  וא"כ כחזקיה דהלכה אין כתב דקיי"ל למאי
אמנם  בהנאה. מותר גיה"נ טעם, בנותן בגידין

המ"מ העיר לדעת (שם)כבר יעלה לא שזה
שפסק הט"ו)הרמב"ם ושוב (שם אבהו, כר'

כיון  בהנאה מותר דגיה"נ פסק האיך יקשה
אפשר  אי טעם בנותן בגידין אין דקיי"ל דלמאי

גידה. נמי הותרה נבילה כשהותרה לומר

שם)הר"ןבחידושי בתוה"ב (פסחים ורשב"א
פב.) עמ' ש"ד תשו'(ב"ג בשם

במ"מ [ומרומז לתרץ (שם)הרמב"ן כתבו ,[
וכדאיתא  הגלילי יוסי כר' פסק שהרמב"ם

רחמנא (כג.)התם שרייה חלב אשכחן ריה"ג ,
אימא  בעית אי דאסור, נימא גיד אלא בהנאה,
לה  מייתי אימא בעית אי דאסור, נמי הכא
גיד  בהנאה, מותר כרת שענוש חלב ומה בק"ו
איכא  שאסר ור"ש כ"ש, לא כרת ענוש שאינו
חיה  אצל מכללו הותר שכן לחלב מה למיפרך
וכו'. חיה אצל מכללו הותר שלא בגיד תאמר
ירך  אדם דשולח דמתני' כסתמא נקטינן הלכך
שם  דאיתמר והא בהנאה. שרי דגיה"נ לנכרי
למ"ד  אלא טעם בנותן בגידין יש למ"ד הניחא
וכו', למימר איכא מאי טעם בנותן בגידין אין
דאשכח  משום איתמר דמילתא לרווחא
ואשכחן  בהנאה בגיה"נ ור"י דר"ש פלוגתא
תלי  דגידין, טעם בנותן גופייהו אינהו דפליגי
שמעתא  דבשילהי כיון אנן מיהו בדתניא. תניא
בלא  מתני' סתם דחינן לא דק"ו, טעמא אתמר
מתני' דסתם לכללא הדרינן אלא ראיה,

כסתם. הלכה בברייתא ומחלוקת



העמקים שושנת  ע"ב  צ"ט דף חולין רחצ 

פסק ועודב] ליישב באחרונים אחר ביאור יש
בהנאה, גיה"נ שהתיר הרמב"ם

הרמב"ם מש"כ וה"ו)ונקדים ה"ה וז"ל,(שם
פטור  הטמאים וחיה מבהמה גיה"נ האוכל
שכולה  בבהמה אלא בטמאה נוהג שאינו לפי
שאין  גופה משאר כאוכל ואינו מותרת,
אכל  ואם שביארנו. וכמו הבשר מכלל הגידים
האוכל  מבשרה. כאוכל זה הרי הגיד שעל מחלב
עולה  של או טריפה של או נבילה של הנשה גיד
גופה  שאר באיסור שנכלל מתוך שתים, חייב
איסור  עליו ונוסף הגיד גם נכלל מותר שהיה

עכ"ל. אחד,

כמ"ד ומבואר דפסק דאף הרמב"ם בדברי
טעם בנותן בגידין הכ"ב)אין ,(שם

משום  לוקה נבילה של הנשה גיד האוכל מ"מ
[ועיין  נבילה איסור משום וגם גיה"נ איסור
איסור  כמ"ד לפסוק הרמב"ם שדעת במ"מ
היא  ופלוגתא שתים, וחייב איסור על חל כולל

].(קג.)לקמן

טעם ודין בנותן בגידין אין דאם חדא צ"ב, זה
נבילה, אכילת באיסור גיה"נ נכלל האיך
האחרונים  וביארו מטמאה. נבילה מ"ש ועוד

ואו"ש בשעה"מ ס"ה ופלתי(שם)[עיין (סי'

חייבה ס"י) שהתורה דמתוך להרמב"ם דס"ל [
אחשביה  רחמנא גיה"נ, איסור משום עליו
איסור  לענין אכילה נמי חשיב וממילא לאכילה,
אכילה  הוי גיד דלענין נאמר דאיך נבילה,
טמאה  בבהמה רק אכילה, הוי לא נבילה ולענין
לא  גיה"נ, איסור משום עליה חייב דאין
טמאה. בהמה איסור לענין גם כאכילה חשיבא

בפסחים ותימה הגמ' סוגיית כנגד שהוא
בנותן  בגידין דאין לר"ש דקאמר

הותר  נבילה דכשהותרה לומר אפשר אי טעם
שם ופירש"י הגיד, למ"ד)נמי אלא דכיון (ד"ה

ולכן  מיקרו, נבילה לאו בהו אית בשר טעם דלאו
להרמב"ם  והרי נבילה, היתר בכלל אישתרי לא
הגיד  אכילת תורה דאסרה דכיון אינו, זה
באיסור  נכלל ממילא כאכילה רחמנא ואחשביה
ג"כ. בהנאה נבילה היתר בכלל אינו למה נבילה,

שיטת (שם)בפלתיועיין ליישב שכתב
קשה  דלכאורה בהקדם, הרמב"ם
טעם, בנותן בגידין דאין לר"ש איריא מאי
ס"ל  ר"ש הא טעם בנותן בגידין יש אפי'

לה:) בשום (פסחים איסור על חל איסור דאין
באי  אפי' חל אופן לא מעולם וא"כ כולל, סור

נבילה, של גיד והאוכל הגיד, על נבילה איסור
כשהותרה  יתכן ואיך נבילה, משום לוקה אין
בגיד  כאן אין הא הותרה, וגידה היא נבילה

היתר. בכלל יחשב ואיך נבילה, איסור

מלקות ותירץ כאן דאין בכך דמה דצ"ל
על  איסור חל דלא נבילה משום
וכשאוכל  נבילה, בעצמותו הגיד מ"מ איסור,
כשהותרה  יתכן ושפיר נבילה, אוכל אותו
יש  אם זהו אך הותרה. וגידה היא נבילה
בנותן  בגידין אין אם  אבל טעם, בנותן בגידים
כל  כאן אין בעצמותו נפשך ממה א"כ טעם
דנימא  רק טעם, נתינת ביה לית דהא נבילה
נבילה, משום חייב אותו האוכל דמ"מ
כשהותרה  אף לאכילה, אחשביה דרחמנא
דס"ל  לר"ש ליתא זהו הותר, נמי גידה נבילה
לוקה  אין וא"כ איסור, על חל איסור אין
דלית  נבילה אינו בעצמותו וגם נבילה, משום
שייך  לא צד דבשום פשיטא טעם, נתינת ביה

וכו'. כשהותרה
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עולים ולפי"ז הרמב"ם דברי שכל הפלתי כתב
הנשה  דגיד שפסק דמה חומר, כמין
גיד  דהאוכל דס"ל אזיל לטעמיה בהנאה מותר
אחשביה  דרחמנא משום שתים חייב נבילה
טעם, בנותן בגידין אין דקיי"ל דאף כאכילה,
אחשביה  והתורה גיד משום דחייב כיון מ"מ
דקיי"ל  למאי אחשביה נבילה לענין אף כאכילה,
כולל  באיסור איסור על חל דאיסור כר"ש דלא
שיש  פשיטא וא"כ הנ"ל], המ"מ [וכמש"כ
ולכן  גידה, נמי הותר נבילה כשהותרה לומר

בהנאה. מותר דגיה"נ הרמב"ם פסק

כן אמנם ג] הבינו לא הנ"ל הראשונים
כתבו  אלא הרמב"ם, בשיטת
דקיי"ל  משום בהנאה מותר דגיה"נ ליישב
משום  ולאו מחלב, מק"ו ליה דיליף כריה"ג
איסור  בכלל והוי כאכילה רחמנא דאחשביה

הפלתי. כמש"כ נבילה,

דהיתר ובאמת הרמב"ם בדברי הוא מדוייק
ולא  דריה"ג ק"ו מדין הוא גיה"נ

ממש"כ נבילה היתר בכלל דהוא (שם משום

תאכל הט"ו) לא בתורה שנאמר מקום כל וז"ל,
איסור  אחד יאכל לא יאכלו לא תאכלו לא
עד  במשמע, הנאה איסור ואחד אכילה
בנבילה  לך שפרט כדרך הכתוב לך שיפרוט
וכחלב  ואכלה, תתנה בשעריך אשר לגר שנאמר
שיתפרש  עד או מלאכה, לכל יעשה בו שנאמר
כגון  בהנאה, מותר שהוא פה שבעל בתורה
הנשה  וגיד החי מן ואבר ודם ורמשים שקצים
אע"פ  הקבלה מפי בהנאה מותרים אלו שכל

עכ"ל. באכילה, אסורין שהן

גיה"נ הרי דהיתר הרמב"ם בדברי מפורש
אלא  נבילה, מהיתר נלמד לא בהנאה

שבעל  התורה ע"י ונתפרש הוא הקבלה מפי
נלמד  הנשה גיד דהיתר ס"ל ובהכרח פה,
דעת  ואם ריה"ג, וכשיטת מחלב מק"ו
הוא  גיה"נ דהיתר הפלתי כמש"כ הרמב"ם
הוי  וממילא כאכילה רחמנא דאחשביה משום
למאי  הרי לזה, הוצרך למה וכנ"ל, נבילה בכלל
בלאו  גם איסור, על חל כולל איסור דקיי"ל
משום  בהנאה מותר גיה"נ דריה"ג ק"ו

גידה. נמי הותר נבילה דכשהותרה

דגיה"נ ומוכח  הרמב"ם שפסק מה לפי דגם
ואחת  גיד משום אחת שתים, חייב
נבילה  היתר בכלל הוי לא אכתי נבילה, משום
בנותן  בגידין אין כמ"ד דקיי"ל משום בהנאה

פסחים בגמ' וכדמבואר דזה (כב.)טעם, אלא .
גם  כאכילה רחמנא אחשביה דאי צ"ב, גופא
היתר  בכלל אינו למה נבילה, איסור לענין

בהנאה. נבילה

להרמב"ם והנראה דס"ל דנהי בס"ד, בזה
כאכילה  גיה"נ רחמנא דאחשביה
לא  מ"מ נבילה, אכילת משום נמי חייב ולכן
תתנה  בשעריך אשר דלגר קרא בכלל הוי
היינו  כאכילה רחמנא דאחשביה דהא ואכלה,
לית  דגיד דאע"ג במצות, המצווה ישראל לגבי
דאכילה, כמידי כלל בדרך חשיב ולא טעם ביה
חשיב  אכילה, בשם תורה ואסרתו הואיל מ"מ
זה  כל אבל נבילה. איסור לענין כאכילה  נמי
אבל  בכך, שנזהר למי איסורים לגבי רק הוא
כמידי  חשיב לא דגיד פשוט זה אדם בני לשאר
וא"כ  טעם, בנותן בגידין אין למ"ד דאכילה
וכתיב  לגר, נבילה ליתן התורה כשהתירה
לגר  דאכילה מידי רק הרי ואכלה, תתנה
בגידין  אין למ"ד הנשה גיד לאפוקי במשמע,

טעם. בנותן
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של ומעתה הנשה דגיד להרמב"ם ס"ל שפיר
דאחשביה  דכיון שתים, חייב נבילה
בכלל  נמי הוי גיד איסור לענין כאכילה רחמנא
דאין  דקיי"ל למאי ומ"מ נבילה, אכילת איסור

אי  טעם בנותן בהנאה בגידין להתירו אפשר
דגיד  ואכלה, תתננה בשעריך אשר דלגר מקרא
צ"ל  וע"כ גר, לגבי דאכילה כמידי חשיב לא
הוא  בהנאה מותר דגיד הרמב"ם שפסק דמה
בק"ו  ליה דיליף כריה"ג דקיי"ל דס"ל משום
בגיד  הנאה דהיתר בדבריו וכדמפורש מחלב,
היתר  בכלל הוי ולא הקבלה מפי הוא הנשה
בדעת  ברור לי נראה כן בהנאה, נבילה

בעזה"י. הרמב"ם

חכם הנניד] בשם ששמעתי תירוץ עוד מזכיר
תלויים  הדברים כי ז"ל, אחד גדול
והנה  והנאה. אכילה איסור בגדרי ביסודות
על  לחייב הרמב"ם פסק  ליישב כתב הנ "ל החכם
מבואר  דבגמ' אע"ג נבילה, משום גם הנשה גיד
בכלל  הגיד אין טעם בנותן בגידין אין דלמ"ד
דרחמנא  הרמב"ם דסברת בהנאה , נבילה היתר
משום  אף עליו חייב ולכן גיה"נ לאכילת אחשביה
דידעינן  לאחר אם כי שייכא לא נבילה, איסור
אלא  וליכא דריה"ג מק"ו בהנאה מותר דגיה"נ
החשיבה  דהתורה וכיון גרידא, אכילה איסור
ה"ה  הגיד, איסור לענין אכילה כמעשה אכילתו
אם  אבל נבילה. איסור לענין אכילה מעשה דהוי
שחייבה  דמה י"ל בהנאה, אסור אכן גיה"נ
כאכילה  דחשיב משום לאו הגיד אכילת על תורה
ג"כ  לחייבו אפשר ואי הנאה, דחשיב משום אלא

אכילה. מעשה דצריך נבילה, איסור משום

אין ואתי כמ"ד הרמב"ם שפסק מה שפיר
דחייב  פסק ומ"מ טעם בנותן בגידין

שבגמ' אף נבילה, איסור משום גם עליו
הוי  לא טעם בנותן בגידין אין דלמ"ד משמע
ידעה  לא דאכתי נבילה, איסור בכלל גיה"נ
דריה"ג  מטעמיה בהנאה מותר דגיה"נ הגמ'
דאחד  אבהו לר' פריך אלא מחלב, ק"ו דאיכא
במשמע, הנאה איסור ואחד אכילה איסור
מותר  אמאי טעם בנותן בגידין אין למ"ד
כשהותרה  לומר שייך דלא לנכרי, גיד לשלוח
רחמנא  דאחשביה לומר ואין וכו', נבילה
גם  נבילה איסור נמי עליו חל ולכן כאכילה
שייך  לא דזה טעם, בנותן בגידין אין למ"ד
גופה  זה ועל בהנאה, מותר הנשה גיד אא"כ
מש"כ  לפי אבל בהנאה. דמותר מנ"ל דנים  אנו
כריה"ג  לפסוק הרמב"ם שדעת הראשונים
כאן  ואין מחלב, מק"ו בהנאה מותר דגיה"נ
אחשביה  א"כ גרידא, אכילה איסור אלא
אכילה  כמעשה נמי וחשיב כאכילה, רחמנא

נבילה. איסור לענין

דלכאורה והדברים אלא לשומעם, נעימים
ז"ל, דרבוותא בפלוגתא תלויים

למלך המשנה ד"ה דהנה ה"ח יסה"ת הל' (פ"ה

אחר) באכילה ודע האסור דבר בכל מסתפק
או"ד  נפרדים, איסורים ב' כולל אם ובהנאה
בכלל, הויא ואכילה הנאה של אחד איסור הוא
תורה  שאסרה דאכילה אבהו לר' דס"ל והא
אכילה  הנאת ר"ל וכו' תאכל לא יאכל בלא
וה"ה  באכילה, תהנה לא תורה אמרה וכאילו
הנאה  לשון תורה דתפסה אלא הנאות כל

שתים. לוקה אי ונפק"מ דשכיחא, במאכל

איסור והביא אלא איסורים ב' דליכא ראיה
מכות  בגמ' מדאמרינן גרידא, הנאה

ואכלו (כא:) בחלב ביו"ט הנשה גיד המבשל
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בחלב, דבשר הנאה ג"כ חשיב ולא חמש לוקה
ב' יצטרפו אם האיסורים דבכל דאע"ג וביאר
אכילה  בב"ח באיסור אבל שתים, לוקה לאוין
תהנה  לא כתיב כאילו והו"ל היא הנאה נמי

אחד. איסור אלא הוי ולא מבב"ח,

כא:)הגרעק"אאבל פסחים על (דו"ח הקשה
שם בפסחים דמבואר מהא (כב.)זה

סבר  טעם בנותן בגידין אין מ"ד אבהו דלר'
לומר  שייך דלא משום בהנאה אסור דגיה"נ
כיון  והנה גידה, נמי הותר נבילה כשהותרה
תהנה  דלא הפירוש אין ע"כ טעם ביה דלית
כשתמצא  וגם בו, יש הנאה דכלום אכילה, ע"י
דידיה  באכילה אחשביה שאוכלו  כיון לומר
עומד  דאינו כיון מ"מ היא, הנאה דידיה ולגבי
כדרך  שלא מאיסור מהנהנה עדיף לא לכך
נבילה, בכלל הותר שלא אף וא"כ דשרי, הנאתן

הנאה. איסור ביה לית מעיקרו  מ"מ

מהא ומה כדבריו להוכיח המשל"מ שרצה
נמי  לוקה אינו בחלב גיה"נ דמבשל
די"ל  הגרעק"א דחה בחלב, דבשר הנאה משום

כר"ש אזלא קטז.)דברייתא בב"ח (חולין דס"ל
יהודה בן דאיסי כתנא או בהנאה, (פסחים מותר

הדין.כד:) מן מזהירין ואין מק"ו נפקא דהנאה

אין שיטתול  למ"ד דגם י"ל המשל"מ
עכ"פ  יש טעם בנותן בגידין
החיך  הנאת שאין רק השביעה, מתוך הנאה
כמעשה  חשיב דלא נהי ולכן הטעם, ע"י
בו  שיש בדבר אלא אכילה דרך שאין  אכילה,

איכא. מיהא שביעה הנאת אבל טעם,

שיטת ונמצא ליישב הנ"ל החכם שתירץ דמה
דידעינן  לאחר דרק הרמב"ם,

דאחשביה  לומר שייך בהנאה מותר דגיה"נ
דאיסור  י"ל לכן קודם אבל כאכילה, רחמנא
הנאה  איסור רק כלל  אכילה איסור אינו הגיד
דאשלי  בפלוגתא תלוי באכילה, מיתסר וממילא
האסור  שדבר המשל"מ שלדעת רברבי,
הנאה  של אחד איסור הוא ובהנאה באכילה
דהם  הגרעק"א לדעת אבל כדבריו, י"ל שפיר
דידעינן  קודם גם נפרדים, איסורים ב'
רחמנא  דאחשביה י"ל בהנאה מותר דגיה"נ
והדרא  נבילה, איסור משום נמי וחייב כאכילה
לחייב  הרמב"ם שפסק דמה לדוכתא קושיא
למה  סותר נבילה איסור משום גם גיה"נ
בגידין  אין דלמ"ד דפסחים בסוגיא שנתבאר

נבילה. איסור בכל גיה"נ אין טעם, בנותן

דהנה וישה] בנידון, הרמב"ם שיטת לברר
לדבריו  ראיה הביא המשל"מ

בסה"מ הרמב"ם קפ"ז)ממש"כ וז"ל,(ל"ת
שלא  גדול שורש על שארמוז לי ראוי ובכאן
גדי  תבשל לא ית' שאמרו וזה זכרו לי קדם
ואמרו  פעמים, שלש בתורה נכפל אמו בחלב
לעניין, הוא מהם לאו שכל הפירוש מלמדי
הנאה  לאיסור וחד אכילה לאיסור חד אמרו
ויאמר  שיקשה ולמקשה בישול, לאיסור וחד
בישולו  ואיסור אכילתו איסור מנית דבר זה לאי
מצוה  הנאתו איסור תמנה ולא מצוות שתי
אין  הנאה שאיסור המקשה ידע הנה שלישית,
ואיסור  שהוא עצמה, בפני מצוה שיימנה ראוי
ההנאה, ממיני מין שהאכילה אחד ענין אכילה
הוא  אמנם ייאכל לא שהוא בדבר ית' ואמרו
לא  שהוא והכוונה ההנאה, מדמיוני דמיון
אמרם  והוא בזולתו, ולא באכילה לא בו ייהנה
לא  תאכלו לא תאכל לא שנאמר מקום כל ע"ה
הנאה  איסור ואחד אכילה איסור אחד יאכל
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שפרט  כדרך הכתוב לך שיפרט עד במשמע
אמרו  והוא בה התועלת היתר שביאר בנבילה,
ולפי  וכו', ואכלה תתננה בשעריך אשר לגר
אכילה  איסור שיימנה ראוי אין הזה השרש

עכ"ל. מצוות, שתי הנאה ואיסור

איסור והנה דיסוד הרמב"ם בדברי מבואר
הראוי  מן אינו ולכן הנאה, הוא אכילה
לשתי  הנאה ואיסור אכילה לאיסור למנות
ממיני  אחד רק היא שאכילה נפרדות, מצוות
מפורשים  הרמב"ם דברי ולכאורה הנאה,
איסור  אינו אכילה דאיסור המשל"מ כשיטת

הנאה. איסור בכלל אלא נפרד

בפיהמ"ש אלא הרמב"ם דברי דלכאורה
פ"ג) בסה"מ,(כריתות  למש"כ סותרים

בחלב  בשר איסור למה הרמב"ם דן שם דהנה
דקיי"ל  למאי וחלב נבילה איסור על חל אינו
של  מחלב ומ"ש איסור, על חל מוסיף איסור
מחמת  מעילה אכילתו על דחייבים קדשים
וז"ל, ותירץ הנאה. איסור  בו שנתוסף
בהנאה  נאסר לא בחלב שבשר לכך והתשובה
הכלל  לפי אכילתו הכתוב שאסר מחמת אלא
בו  ליהנות נאסר באכילה שנאסר שכל שבארנו
האוסר  פסוק בו ואין הכתוב, לך שיפרוט עד
שני  אלא בו, ליהנות האוסר ופסוק אכילתו
וכיון  בחלב, בשר אסור הם יחד הדברים
לא  ולפיכך אסור על חל אסור אין שאמרנו
לא  הרי נבילה אסור על בחלב בשר אסור יחול
בהנאה  מותר יהא אלא בהנאה אסור יהא
בשר  אסור וירד נבילה, משום לוקה והאוכלו
מקום  היה אבל חל, שלא לפי לגמרי בחלב
אלו  הקדשים לחלב דומה ויהיה להקשות
שאמרנו  כדרך בהנאה אסור שהוא אמרנו

בחלב  בשר משום חייב אינו והאוכלו בקדשים
אלא  כן, הדבר ואין להקשות, מקום היה אז
בהנאה, זה בחלב בשר נאסר שלא אומרים אנו
בהמה  שבשר נאמר שבמשנה תראה הלא
נתבאר  וכבר בהנאה ומותר לבשל מותר טמאה
טעות, מקום הוא כי זה ענין והבן במקומו, זה

עכ"ל. לו, הדומה בכל תדון ועליו

שאיסור ומדברי דמה נראה שם הרמב"ם
או  נבילה איסור על חל אינו בב"ח
איסורים  ב' דאיכא משום הוא חלב איסור
והם  הנאה, ואיסור אכילה איסור נפרדים,
אכילה  איסור חל שלא דבמקום אהדדי, תלויים
דאיסור  כיון ולכן הנאה, איסור ג"כ חל לא
חלב  או נבילה על לחול יכול אינו בב"ח אכילת
חל  דלא ה"ה איסור, על חל איסור אין מדין
הוא  דהנאה אע"ג הנאה, איסור עלייהו

מוסיף. איסור

מש וקשה שאין דלפי בסה"מ הרמב"ם "כ
הנאה  ואיסור אכילה איסור למנות
הנאה, ממיני היא אכילה כי נפרדות מצוות לב'
או  נבילה על איסור יחול לא למה מובן אינו
שהוא  הנאה, איסור בעיקר שהוא כיון חלב
אהדדי, סתרי הרמב"ם ודברי מוסיף. איסור
הנאה  ואיסור אכילה דאיסור מבואר דבסה"מ
אחד  ענין אלא נפרדים איסורים ב' היינו לאו
דברי  ואילו המשל"מ, וכמש"כ הנאה איסור של
איסורים  ב' דהם משמע בפיהמ"ש הרמב"ם
שלא  ובמקום בזה, זה תלויים שהם רק נפרדים,
הנאה. איסור ג"כ חל לא אכילה איסור חל

באמת אמנם שם בפיה"מ הרמב"ם דברי
דאיסור  נאמר דאם ביאור, צריכים
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נפרדים, איסורים ב' הם הנאה ואיסור אכילה
יש  טעם ומאיזה בזה, זה תלויים יהיו למה
ג"כ  חל לא אכילה  איסור חל לא דאם לומר

הנאה. איסור

הרמב"ם ולכן כוונת שאין לומר נראה
הוא  אכילה דאיסור לומר בסה"מ
נקטה  והתורה בלבד הנאה ממיני אחד רק
אכילה, בדרך ליהנות דשכיחא משום כדוגמא
מיני  כל הכולל הנאה איסור הוא ובעצם
הוא  אכילה דאיסור הוא האמת אלא הנאות,
הנאה  איסור לדון שא"א רק העיקר,
איסור  שהרי אכילה, מאיסור נפרד כאיסור
והרמב"ם  הנאה. של סוג ג"כ הוא אכילה
איסורים  ב' שהם שאומר מי לשלול בא

מכות  מגמ' המשל"מ שהוכיח וכמו נפרדים,
והנאת  בב"ח אכילת על שתים לוקין דאין
איסור  הוא האיסור עיקר אבל בב"ח.
ונאסר  ממנו משתלשל הנאה ואיסור אכילה,

אכילה. האיסור אגב

בפיהמ"ש,ובזה  הרמב"ם דברי היטב להבין יש
אינם  הנאה ואיסור אכילה דאיסור דנהי
שני  עם אחד איסור אלא נפרדים איסורים  ב'
ואיסור  אכילה, ע"י ליהנות איסור ענפים,
אפשר  אי מ"מ הנאות , מיני שאר ע"י ליהנות
כיון  חלב או נבילה על הנאה האיסור שיחול לומר
הוא  האיסור דעיקר מוסיף , איסור שהוא
ואם  ממנו, משתלשל הנאה ואיסור האכילה,

לחול. יכול אינו הנאה האיסור גם חל, פ אינו

מקום פ. כל אבהו, דר' מהא בהנאה הנאסרים איסורים בשאר דבשלמא צ"ב, גופא וזה
אכילה  דאיסור י"ל משמע, אכילה איסור ואחד הנאה איסור אחד וכו' יאכל לא בתורה שנאמר
סוג  שהיא אסורה שהאכילה כמו ממנו, נלמד ההנאה ואיסור דקרא, פשטא דהוא העיקר, הוא

אלא  אכילה, לאסור קרא ליכא בב"ח באיסור אבל אסורים, הנאות מיני שאר ה"נ הנאה, של
פעמים  ג' אמו בחלב גדי תבשל לא הכתוב דהשליש מהא נלמדו הנאה ואיסור אכילה איסור

בסה"מ. הרמב"ם וכמש"כ
מנ"ל  קראי, מב' נלמדו האלו  איסורים דב' דכיון צ"ב, בסה"מ שם הרמב"ם דברי ובאמת

ב' דליכא אבהו דר' מהא בהנאה  הנאסרים לאיסורים דמי דלא אחד, כלאו למנותם באמת
אכילה. האיסור אגב הוא הנאה והאיסור אחד, קרא אלא קראי

מגלה  בכלל, הוא הנאה איסור גם באכילה דבר שנאסר מקום דכל אבהו דר' דהא דצ"ל ונראה
אכילה  איסור בחלב בבשר כשמצאנו וא"כ אחד, ענין הם הנאה ואיסור אכילה שאיסור

ולא  בהנאה אותו לאסור מיוחדת דרשה שהוצרכה והטעם אחד, ענין הם גם הנאה ואיסור
אסרה  לא שהתורה משום הוא ג"כ, הנאה איסור נדע וממנו באכילה אותו לאסור בדרשה סגי
שנתרבה  לאחר אבל בישול, לשון שהשלישה ייתור ע"י רק אלא להדיא, אכילה בלשון בב"ח

אכילה  דאיסור אבהו, דר' מהא שמענו ועוד אכילה. איסור בכלל הוא ממילא הנאה איסור
בב"ח  גם וא"כ בכתוב, להדיא אכילה דנאסר מהא משתלשל הנאה האיסור כי העיקר, הוא

כי  העיקר הוא אכילה האיסור איסורים דבשאר היכי כי אבל להדיא, אכילה נאסר דלא נהי
לא  ואם הטפל, הנאה והאיסור העיקר, הוא אכילה האיסור בב"ח נמי הכי דקרא, פשטא הוא

לחול. יכול הנאה איסור אין ממילא אכילה איסור חל
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בזה,ומעתה הרמב"ם שיטת לנו שנתבאר
לתירוץ  מקום שאין לכאורה נראה
האסור  דבר שבכל דכיון ז"ל, הנ"ל החכם
להרמב"ם  ס"ל בהנאה וגם באכילה גם
וההנאה  אכילה, האיסור הוא שהעיקר
כשאסרה  א"כ אכילה, האיסור אגב נאסרה
צ"ל  אכילה ע"י גיה"נ הנאת תורה
וממילא  אכילה, כמעשה רחמנא דאחשביה
ושוב  וכמש"נ, נבילה איסור ג"כ עליו חל
דלמ"ד  פסחים בגמ' דאמרינן מהא יקשה
לומר  שייך לא טעם בנותן בגידין אין

וכו'. נבילה כשהותרה

דברי אבלו] את לקיים יש דבאמת נראה
בתוס' עיין  דהנה ז"ל, החכם

שמעון)פסחים ור' ד"ה לא (כב. דלמה שהקשו,
לר"ש  דס"ל דמהא חזקיה על הגמ' הקשתה
איסור  תאכלו לא אלמא בהנאה אסור דגיה"נ
אין  דסבר כיון די"ל ותירצו במשמע, הנאה
אסור  דכי הוא סברא טעם בנותן בגידין

אכילה. בה שייכא דלא אסור נמי בהנאה

הסברא ועיין שביאר פרץ רבינו התוס' בלשון
אין  דקסבר דכיון וי"ל  וז"ל, יותר
אכילה, ביה שייך לא א"כ טעם בנותן בגידין
היינו  גיד קרא דאסר הא כרחך על וא"כ
דאין  כיון ביה שייכא אכילה דאין בהנאה,

עכ"ל. טעם, בנותן בגידין

בנותן ומבואר בגידין דאין דכיון מדבריהם,
דאסרו  לומר אפשר אי טעם
בדבר  אלא הויא לא דאכילה באכילה, הכתוב
איסור  הוא איסורו ובע"כ נרגש, שטעמו
הויא  נמי [דשביעה עכ"פ הנאה דאיכא הנאה,

המשל"מ  שיטת ליישב לעיל  וכמש"כ הנאה,
הגרעק"א]. מקושית

מה ועל דכל הרמב"ם, בדעת נפרש זה דרך
גם  האסורים שבדברים לעיל שנתבאר
הוא  אכילה האיסור באכילה , וגם בהנאה
להם  שיש באיסורים אלא שייך לא העיקר,
אינו  גיה"נ אבל כמאכלים, ונחשבים טעם
טעם, בנותן בגידין אין למ"ד כמאכל חשוב
י"ל  וא"כ טעם, שנותן בדבר אלא אינו שאכילה
שהוא  משום לאו גיה"נ אכילת הכתוב כשאסר
בהנאה, נאסר שהוא משום אלא באכילה, נאסר
שביעה. מתוך הנאה עכ"פ איכא וכשאוכלו

דגיה"נ וא"כ שידעינן דקודם י"ל, עדיין
ס"ל  דריה"ג, מק"ו בהנאה מותר
אם  בפלוגתא תלוי גיה"נ איסור דגדר להגמ'

בנותן  יש דלמ"ד טעם, בנותן בגידים טעם יש
איסור  ואיסורו דאכילה מידי ה"ה בגיד
נבילה  כשהותרה מטעם בהנאה וניתר אכילה,
בנותן  בגידין אין למ"ד אבל גידה, נמי הותר
אכילה, איסור דאיסורו לומר אפשר אי טעם
איסור  הוא אלא הוא, דאכילה מידי לאו כי
דאחשביה  לומר אפשר אי שכן וכיון הנאה,
דלא  נבילה, משום נמי וחייב כאכילה רחמנא
שנאסר  הטעם דכל כאכילה, התורה החשיבה
למאי  אבל בהנאה. שאסור משום הוא באכילה
מק"ו  בהנאה מותר דגיה"נ כריה"ג דקיי"ל
טעם  בנותן בגידין אין למ"ד גם א"כ מחלב,
רחמנא, ואחשביה אכילה איסור הוא ע"כ
נבילה, איסור לענין אכילה נמי חשיב וממילא
נמי  הותרה נבילה כשהותרה לומר ושייך

ודו"ק. גידה,

b
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בתערובת  מב"מ ביטול שיעור

ביבש  יבש

שנתבשל (צו:)לעילבמתני'א] הנשה גיד ,
בנותן  שמכירו בזמן הגידים עם
בנותן  והרוטב אסורין כולן לאו ואם טעם
בזמן  החתיכות עם שנתבשלה חתיכה וכן טעם,
אסורות, כולן לאו ואם טעם בנותן שמכירה

בגמ' ופרכינן טעם. בנותן דכי (צט:)והרוטב
וחתיכה  דבריה ומשני ברובא, ליבטל מכירו אין

שאני. להתכבד שראויה

בתוס'והנה [עיין הראשונים בריה)רוב (ד"ה

ל"ז)והרא"ש צז:והרשב"א(סי' (חידושים

סי' ח"א ובשו"ת יז., עמ' ש"א ב"ד ובתוה"ב א"ל, ד"ה

גרסינן)והר"ןרע"ב) ד"ה הרי"ף בדפי ](לו.
ולא  בריה לא שאינו שדבר הגמ' מן הוכיחו
אפי' ברוב בטל להתכבד הראויה חתיכה
אלא  ששים שיעור חכמים הצריכו ולא מדרבנן,
חד  בטיל ביבש יבש אבל בלח, לח בתערובת

הטוש"ע וכ"ד ס"א)בתרי, ק"ט ועיין (סי' .
בתוה"ב דכי (שם)ובר"ן(שם)ברשב"א שביארו

או  הנבללין בדברים ה"מ ששים רבנן אצרוך
ובעינן  בכל מתפשט האיסור שטעם נבלעין
דליכא  ביבש יבש בתערובת אבל טעמא, לבטולי
בתרי  חד עצמו, בפני עומד איסור וכל טעמא

מדרבנן. אפי' בטל

במב"מ (שם)בר"ןועיין מילי דהני שכתב
ברובא  בלח לח אפי' דמדאורייתא דכיון
אי  דהא ביבש ביבש רבנן אחמור לא בטיל
אבל  דאורייתא, איסורא לידי למייתי אפשר
אזלינן  מדאורייתא אפי' בלח דלח במבשא"מ
היכי  כי ששים בעינא נמי ביבש טעמא , בתר
טעמא  לידי ליתי לא כהדדי להו מבשל דכי

דאורייתא. איסורא רמב"ן פא דהוי [ועי"ע
לעיל .](צז:)ורשב"א

ה"ד)הרמב"םאמנם מאכ"א הל' כתב (פט"ו
האליה  לחלב כליות חלב נפל וז"ל,
בחלב  כשנים האליה חלב היה אם הכל, ונימוח
אפי' התורה, מן מותר הכל הרי הכליות
של  חתיכות בשתי שנתערבה נבילה חתיכת
מדברי  אבל התורה. מן מותר הכל שחוטה,
האסור  דבר שיאבד עד אסור, הכל סופרים
שעינו  חשוב דבר יהיה ולא מיעוטו, מעוצם

עכ"ל. שיתבאר, כמו עומדת

במב"מ ומבואר דאפי' הרמב"ם מדברי
חתיכת  וכגון ביבש, יבש ותערובת
שחוטה, של חתיכות עם שנתערבה נבילה
כשאר  ודלא ששים, להצריך חכמים החמירו
בעל  אב"ד אברהם ר' דעת וכן ראשונים,

הרמב"ן בחידושי המובאת הא האשכול ד"ה (צז:

פב .(שם)והר"ן(שם)והרשב"אדאקשינן)

בש"ךפא. סק"י)עיין ק"ט פסחים(סי' מתוס' הוכיח דמהרא"י איתיביה), ד"ה דמבשא"מ (מד.

עי"ש. בלח, כלח חשיב דקמח דוחה והש"ך ביבש, אפי' מה"ת ששים צריך
בתוה"בפב. ברשב"א ב"מ(שם)ועיין רשב"א ועיין רש"י, בדברי נראה שכן (נג.)שכתב

רש"י ממש"פ כן ועולין)שדייק ד"ה וז"ל,(שם בק"א עולין וביכורים תרומה דאמרינן אהא
ומאה, אחד בעי ולא ברוב דבטיל במעשר משא"כ ברוב, בטלין ואין לבטל ומאה אחד צריכין

ששים  ברביית ברוב ומאי בעי מיהא דששים מדבריו דנראה הרשב"א, עלה וכתב עכ"ל.
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הרמב"ם והנהב] דלשיטת כתבו הראשונים
וליבטל  הכא פרכינן דכי לפרש צריך
בחד  דהיינו קאמר ממש ברובא לאו ברובא,

שברביה בתרי  אלא בעינן, ששים מדרבנן דהא ,
הא  לפרש צריך [וכמו"כ בששים. והיינו קאמר

זבחים בגמ' אמור (עט.)דאיתא רבא, אמר
דרובא  וכו', ברובא רבנן ואמור בטעמא רבנן
ששים, שיעור באמת שהוא ברבייה, היינו
דחה  והר"ן קפילא.] טעימת היינו וטעמא
ממש  רובא דוכתא בכל דרובא נהירא, דלא

דכוותה. נמי והכא משמע,

דכבר ונראה לטעמיה, אזיל דהרמב"ם
לעיל [עיין אצלינו (צז:)נתבאר

שלדעת  ששים] שיעור בגדר הרמב"ם בשיטת
דנתינת  מילתא אינו ששים שיעור הרמב"ם
מעוצם  האיסור בביטול שיעור אלא טעם
אבל  הנ"ל, בדבריו שמפורש כמו מיעוטו,
דבר  שיאבד עד אסור הכל סופרים מדברי
מסתברא  וא"כ וכו', מיעוטו  מעוצם האסור
תיקנו  ענין דבכל ליבש, לח בין לחלק שייך דלא
רק  בששים. האיסור את לבטל דבעינן חכמים

של  שיעור הוא דששים הראשונים לשיטת
עומד  אחד שכל דביבש לחלק, יש טעם נתינת
בטיל  בתרי חד טעם נותן ואינו עצמו בפני

במב"מ. מדרבנן אפי'

קושיא ולשיטת כך כל דאין נראה הרמב"ם
דהרי  ברובא, ליבטל דגמ' מלישנא
של  שיעור באמת הוא ז"ל לדידיה ששים שיעור
בתרי  חד של פשוט רוב שאינו רק ברוב, ביטול
דשיעור  הר"ן לשיטת אבל גדול. רוב אלא
לפרש  קשה טעם, נתינת של ענין הוא ששים
ששים  שיעור כי בששים, היינו ברוב דביטול
בנתינת  שיעור אלא ברוב ביטול של סוג אינו
דרובא  הרמב"ם על הקשה ולטעמיה טעם,
הוא  שדחוק משמע, ממש רובא דוכתא בכל

בששים. כביטול לפרשו

על והנהג] הקשו בתוה"ב והרשב"א הר"ן
יבש  מב"מ דגם הסוברים שיטת
ב"מ  בגמ' מדאמרינן ששים, הצריכו ביבש

מיתה (נג.) עליהן חייבים והביכורים התרומה ,
ועולים  כהן, נכסי וכן לזרים, ואסורים וחומש,

ולכאורה  ביבש. ביבש אפי' ענין, בכל ששים בעינן רש"י דלשיטת מכאן ולמד איסורין, כשאר

לא  ומאה דאחד משמע דהוי ומאה, אחד בעי ולא להוסיף, לרש"י לו היה שלא ממה כן דייק
לעיל כתבנו וכבר בעי. מיהא ששים אבל צ"ב,(צז:)בעי, הדיוק דעצם ששים] שיעור [בגדר

בכנה"ג ב')דעיין אות הגב"י ק"ט בעי (סי' לא דבמעשר נקט ומאה אחד דבעי דמשום וז"ל, שדחה
הרשב"א, דברי על להקשות יש וביותר עכ"ל. בעי, לא נמי ששים דאף נמי הכי אין אבל הכי,
של  סוג כל הוא "רוב" ופירוש ששים, רביית אלא בתרי חד ביטול לאו רש"י דקאמר רוב דאם

"רוב". הלשון שייך היה בק"א  גם א"כ בתרי, חד דוקא ולאו היתר ברביית מדברי ביטול ואילו
אינו  דק"א מבואר ברוב, בטלין ואין לבטל ומאה אחד צריכין שכתב, דמזה כן, משמע לא רש"י

דצריכים  להדיא, לפרש לרש"י והו"ל רוב, בכלל אינו למה רבייה, היינו רוב ואם רוב, שם בכלל
מובנים, רש"י דברי בתרי, חד היינו דקאמר רוב אם  אבל בששים. בטלין ואין לבטל ומאה אחד

תלמוד. צריכים הרשב"א ודברי בתרי. בחד בטלין ואין לבטל ק"א דצריכין
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והערב  ידים רחיצת וטעונים ומאה, באחד
כן  שאין מה וביכורים, בתרומה אלו הרי שמש.
מכלל  לאו במעשר, כן שאין מה מאי במעשר.
דתרומה  בגמ' ומבואר ברובא. בטל דמעשר
ברובא. בטל מעשר ואילו ומאה, באחד בטלה

אפשר וכתבו אי שכאן והרשב"א הר"ן
אלא  ממש רוב הוי לא דרובא לפרש
סתמא  קאמר היכי דא"כ קאמר, ברבייה
תרומה  הרי ברבייה, דבטל במעשר משא"כ
לדחוק  יש בסוגיין דבשלמא ברבייה, בטלה נמי
והיינו  אסורין", כולן לאו "ואם דתנן דמאחר
וליבטיל  סתמא מקשינן בטיל, לא באלף דאפי'
נמי  דתרומה התם אבל רבייה, דהיינו ברובא
דלמעשר  איתא אם ומאה, דאחד ברבייה בטלה
דידיה  רבייה לפרושי ליה הוה ששים צריך
דרובא  ש"מ סתמא מדקאמר אלא בכמה,

קאמר. ממש

בס"ד,ונראה הרמב"ם שיטת ליישב
שם, בגמ' גרסינן לפנינו דבספרים
מכלל  לאו במעשר, כן שאין מה "מאי
"לאו  הלשון והנה ברובא", בטיל דמעשר
את  לפרש הגמ' כוונת שאין משמע מכלל"
כן  שאין "מה דקתני הא ולבאר המשנה
רק  מתבטל, הוא שיעור דבאיזה במעשר"
כי  ברוב, בטל מעשר דגם המשנה מן להוכיח
הסקה, של ביטוי הוא מכלל" "לאו הלשון
אכן  ביטול שדין מוכרח המשנה דמן ור"ל
לו  שיש כדבר ליה חשבינן ולא במעשר נוהג
שני  מעשר דאמר חזקיה על ויקשה מתירין,
מעות  על מחללו פרוטה שוה בו שאין
הוא  ביטולו שיעור לעולם אבל הראשונות,

ממש. ברוב ולא בששים,

לב"מאבל והר"ן הרשב"א (שם)בחידושי

"מה  כתבו, הגמ' לשון את כשהעתיקו
גרסי  ולא ברוב", דבטל במעשר כן שאין
באמת  היא הגמ' שכוונת הבינו ולכן "מכלל",
שבין  החילוק את ולבאר המשנה את לפרש
בטל  וזה ברוב בטל דזה לתרומה, מעשר
דביטול  גירסתם לפי ומוכרח ואחד, במאה
רבייה  דאם ממש, רוב היינו דקאמר ברוב
ברבייה, דבטל לומר שייך בתרומה גם קאמר
כמה  דמעשר רבייה לפרושי להגמ' והו"ל

ודו"ק. הוי,

b

תערובת  ואכילת ביבש יבש ביטול

אחת  בבת

בתערובת הנה הראשונים שנחלקו מה ידוע
כאחת, כולם לאכלם מותר אם ביבש  יבש

בתוה"ב הרשב"א יז.)שלדעת עמ' ש"א (ב"ד

הרא"ש ולדעת אסור, מותר.ל"ז)(סי'הוא הוא

ביבש וזה יבש וכל שם, בתוה"ב הרשב"א לשון
ומסתברא  ברוב, בטלין דעלמא באיסורין
שאי  הנבללין דבדברים משום דמילתא דטעמא
חתיכה  כל ולאכול החתיכות כל להפריד אפשר
שבפחות  לפי ששים, צריך עצמה, בפני וחתיכה
ואפי' בכל, ונרגש נטעם האיסור זה משיעור
כיון  מ"מ בו, נרגש האיסור טעם שאין מב"מ
מדבריהם  החמירו נרגש, במבשא"מ שבכנגדו
כל  לאכול יכול שהוא ביבש יבש אבל ואסרוהו,
בפני  חתיכה כל אוכל עצמה, בפני חתיכה
היא  זו לא אומר אני זו וכשאוכל עצמה,
וכשאוכל  ואחת, אחת בכל וכן האסורה,
נאכל  שכבר במה אומר אני שבכולן האחרונה
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כל  אוכל ולפיכך היא, היתר של וזו האיסור היה
שם  שיש דכיון חושש, ואינו עצמה בפני אחת
חד  דמדאורייתא דאורייתא, ביטול שיעור כדי
עכשיו  שמא אחת בכל לומר ואפשר בטיל, בתרי
מדבריהם  אף בו הקילו האיסור, את אוכל אינו
ודוקא  האיסורין. בשאר ששים להצריכו שלא
יחד  לבשלן אבל עצמה  בפני אחת כל  לאכול
ההיתר  עם להתערב האיסור חזר שהרי אסור,
ומיהו  הנבללין, האיסורין כשאר הוא והרי
לצד  ומקצתן אחד לצד מקצתן בישל שאם אפשר
שבשעה  שכתבתי הטעם ומן מותר, שהכל אחר
אינו  עכשיו אומר אני יחד שנתבשלו אלו שאוכל

עכ"ל. האיסור, את טועם

וחתיכה,אבל גיד ודוקא וז"ל, כתב הרא"ש
הראויה  חתיכה ולא בריה שאין דבר אבל
ליכא  דרבנן איסור ואפי' ברוב, בטל להתכבד
כאחת  לאוכלן שמותר ויראה הכא, כדמשמע
בטל  מדרבנן דאפי' יבש בדבר בתרי חד אבל וכו'
אכיל  אי דאפי' ליה שרינן ספיקא משום דלא
וספיקא  ספיקא, חדא אלא ליכא חדא חדא ליה
הכתוב  דגזירת משום אלא לחומרא, דאורייתא
בתרי  חד הלכך להטות, רבים אחרי דכתיב הוא
לאוכלן  ומותר היתר, להיות איסור ונהפך בטל
במב"מ  החמירו ומדרבנן כאחת, כולן אפי'
ולא  תערובתו שנודע קודם יחד שנתבשל היכא
ששים  להצריכו היתר שם עליו עדיין נקרא
מבשא"מ. אטו גזירה טעמא, יהיב דלא אע"ג
נעשה  תערובתו ונודע יבש בדבר ומינו מין אבל
ששים  אצרכוה לא מדרבנן ואפי' גמור, היתר
עכ"ל. טעמא, יהיב לא נתבשל אם דאף כיון

דנחלקו ובתחילת לומר נראה היה העיון
ביטול  בגדר והרשב"א הרא"ש

לביטול  דומה הוא הרא"ש שלדעת ביבש, יבש
דינו  יחד, הכל שנתערב דע"י בלח לח תערובת
האיסור  ונעשה המיעוט על מתגבר הרוב של
הוא  הכתוב שגזירת שכתב  מה וזה אינו, כאילו
להיות  איסור ונהפך להטות רבים דאחרי
כולן  לאוכלן דמותר פשוט שכן וכיון היתר,

גמור. כהיתר האיסור שנעשה כיון כאחת

ביבש אבל יבש ביטול דין הרשב"א לדעת
עומד  שהכל כיון בלח לח מביטול חלוק
שהאיסור  ומה נבלע, או נבלל ואינו בעצמו
שבכל  הרוב", אחר "הלך מדין הוא נתבטל
מן  ולא באה ההיתר שמן לתלות יש חתיכה
כולן  לאוכלן שאסור פשוט כן ועל האיסור,

האיסור. את יאכל בודאי דעי"ז כאחת

זרעיםועיין תורת מ"ו)בספר פ"ה (תרומות

דברי  את לבאר ז"ל הגרי"ז בשם שכתב
כיון  ביבש דיבש דסבר זה, דרך על הרשב"א
אין  מתערב, ואינו עצמו בפני עומד שאיסור
וכל  מתבטל, אנו והאיסור בעצם ביטול דין בו
וחתיכה  חתיכה דבכל משום אלא אינו דינו
והדין  איסור, ספק כבכל הרוב, אחר אזלינן
נידון  יהא שלא זה  לענין אלא אינו ביטול
הרוב, אחר דהלך דינא ביה שייך ויהא כקבוע
אחת  בבת אבל מותר זה אחר בזה דוקא כן ועל
ובישלן  חזר אם וכן הרוב, אחר הלך כאן אין
כולם  נאסרו שוב נתבטל לא שהאיסור כיון

עכת"ד. בנ"ט,

כולן ולפי לאכולן שאסור הרשב"א מש"כ זה
כל  שהרי מדאורייתא, איסור הוא כאחת
בתרי  חד בטל ביבש יבש המתערב שאיסור מה
אחר  דהלך דינא משום רק הוא מדאורייתא
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דהולך  דינא וליכא כאחת כולן וכשאוכלן הרוב,
דאסור. הוא מדאורייתא הרוב, אחר

הפוכים,אמנם שהדברים נראה האמת
ביבש  ביבש ביטול הרא"ש שלדעת
לאוכלן  מותר ואפ"ה הרוב אחר הלך מדין הוא
הוא  הרשב"א ולדעת מדאורייתא, כאחת כולן
ומה  בלח, לח ביטול כמו בעצם ביטול דין
כמו  מדרבנן, רק הוא כאחת לאוכלן שאסור

בס"ד. לפנינו שיתבאר

b

ביבש  יבש בביטול הרא"ש שיטת

וניעור  חוזר ובדין

יבש הנהא] שביטול הרא"ש שכתב לאחר
האיסור  שנהפך גזיה"כ הוא ביבש
נראה  הלכך וז"ל, לומר הוסיף היתר, להיות
חתיכות  עם בשלן או כאחד שלשתן בשל דאם
זמן  דכל נהי אמרינן ולא מותר, דהכל אחרות
נפלט  כשבשלו מ"מ ברוב, בטל הוא יבש שהוא
לאוכלו  המותר דבר מצינו דלא ואוסר, טעמו
דגים  מצינו חזינן ואיפכא אסור צירו שיהא
יתכן  איך אבל התורה, מן מותר צירן טמאים
ראיה  ועוד בפליטתו. יאסור המותר שדבר

התערובת ע"י (עג:)מפרק שהותר דדבר
הש"ס  דפריך ונאסר, חוזר אינו ביטול
מרובא  דפריש כל ונימא דניידי ונכבשינהו
כהנים  עשרה יבאו שמא ומשני פריש,
מגיסא  אטו ופריך אחת, בבת ויקריבום
החלבים, בו שמקטירין כלי הוא מגס אסירא,
האיסור  ונהפך ביבש שהותרו אחרי כלומר
ע"י  להיאסר חוזר אינו שוב היתר להיות

עכ"ל. ביטול,

וכי וראיית הגמ' דפריך מהא הרא"ש
דהתם  ביאור, צריכה אסירא מגיסא
כל  מדין אלא ברוב  ביטול מדין היתירן אין
הרא"ש  הוכיח ואיך פריש, מרובא דפריש
דכל  דינא ע"י הניתר שדבר היכי דכי מהתם
הניתר  דבר ה"נ לאיסורו, חוזר אינו דפריש

לאיסורו. חוזר אינו ג"כ ברוב ביטול ע"י

שכתב וביותר דממה לכאורה, לתמוה יש
התערובת  מפ' ראיה "ועוד הרא"ש
ונאסר", חוזר אינו ביטול ע"י שהותר דדבר
ביטול. מדין הוא דפריש  דכל דינא שגם משמע
להיתר  האיסור הפיכת דין הוא דביטול וקשה,
אחר  הלך מדין הוא דפריש דכל דינא ואילו
של  הרוב מן הוא דפריש מה שכל שתולין הרוב,

איסור. של המיעוט מן ולא היתר

ראיה ועוד להביא הרא"ש הוצרך למה קשה
אינו  ביטול ע"י שהותר יבש שדבר כלל
כתב  כבר דהרי שנתבשל, לאחר ואוסר חוזר
יתכן  דאיך הוא, פשוט דבר שמסברא הרא"ש

בפליטתו. יאסור המותר שדבר

ביטול ושמא דיסוד להרא"ש דהוקשה תאמר
ביטול  אלא גמור היתר אינו ברוב
ונעשה  כשנתבשל וא"כ רגע, בכל המתחדש
את  חכמים הפקיעו דבזה בלח, לח לתערובת
שוב  ששים, שיעור להצריך וגזרו ברוב הביטול
ראיה  איזו דא"כ אינו, זה לאיסורו, הדבר חוזר
מיירי  דהתם הנ"ל, זבחים מגמ' הרא"ש הביא
מדין  ולא פריש דכל דינא ע"י שהותר באיסור
ביטול  ע"י שהותרה יבש בתערובת אבל ביטול,
ביטול  אלא גמור היתר דאינו נימא אכתי
הביטול  סיבת וכשפקעה רגע, בכל המתחדש

לאיסורו. חוזר
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שביטול ונראה להרא"ש דס"ל זה מכל מוכח
אחר  הלך מדין באמת הוא ביבש יבש
פריש, מרובא דפריש דכל דדינא דומיא הרוב,
איסור  דנהפך היא הכתוב דגזירת שכתב ומה
שכל  לתלות שיש דכיון לומר רוצה היתר, להיות
ממיעוט  ולא היתר של הרוב מן בא ואחד אחד
את  מכריע שהרוב התורה גזרה איסור, של
להרא"ש  ס"ל כן ועל לגמרי, מותר שהוא דינו
את  יאכל שודאי אע"ג כאחת לאוכלן שמותר
חתיכה  כל על הכרעה שיש שמאחר האיסור,

היתר. להיות הכל נהפך מותרת, שהיא

לב"מודבר הרא"ש בתוס' מפורש (ו:)זה

כל  אמרינן כי ואפי' וז"ל, שכתב
אלא  מיקרי ספק עשירי פריש, מרובא דפריש
דכתיב  באיסורין זה ספק התירה שהתורה
ע"י  להיתר האסור ונהפך להטות רבים אחרי
מכלל  נפיק לא לעולם הכא אבל ברוב, ביטול

עכ"ל. עשירי, ספק

עד ומעתה להרא"ש ליה דקשיא מאי מובן
זבחים  מגמ' ראיה להביא שהוצרך
ונאסר, חוזר אינו ביטול ע"י שהותר שדבר
יבש  בתערובת הביטול תחילת דכל כיון דהנה
מקום  היה הרוב, אחר הלך מדין הוא ביבש
הרוב  אחר הלך למימר דליכא דבמקום לסבור
וא"כ  לאיסורו, הדבר חוזר הכרעה ואזדא
ביטול  ע"י שניתרת יבש תערובת כשנתבשלה
א"א  דבזה התערובת, בכל פליטתה ונתערבה
שוב  הרוב, אחר הלך מדין הפליטה את להתיר

ונאסר. חוזר

דמאחר ולזה זבחים מגמ' הרא"ש הוכיח
מותר, להיות דינו את הכריע שהרוב
אינו  שוב להיתר, נהפך שאיסור התורה וגזרה

התערובת  הותרה התם דאף ונאסר, חוזר
האיסור  חוזר אם ואפ"ה דפריש, כל מדין
שכל  הרוב אחר הלך למימר דליכא לקביעותו
דחוזר  אמרינן לא דמי, מחצה על כמחצה קבוע
דאיסור  התורה שגזרה מאחר אלמא לאיסורו,
הביטול, סיבת כשפקעה גם להיתר, נהפך

עומדת  להיתר האיסור במקומה.התהפכות
ונתערבה  התערובת כשנתבשלה גם נמי, והכא
הרוב, אחר הלך למימר דליכא בכל הפליטה

לאיסורו. חוזר הדבר אין

לחלק והנהב] כתב דבריו בתחילת הרא"ש
אחרי  לגזירת ספיקא ספק בין
שאינם  החשובים שבדברים להטות, רבים
שרינן  לא ספיקא ספק ע"י אלא ברוב בטלים
כדמבואר  כאחת כולן לאכול השניה בתערובת

זבחים ברוב (עד.)בגמ' שנתבטל בדבר משא"כ ,
כאחת. אפי' לאכולן מותר

מה וביאר השניה שבתערובת הרא"ש
משום  הוא אחת אחת לאכול שהותר
לאיסוריה  איתיה דאימר ספיקא דאיכא
אמרת  דאי ספיקא ועוד הראשונה, בתערובת
אכיל  כי וחד חד כל השניה לתערובת נפל נמי
ספיק  והו"ל אכיל, דהיתירא אימר ליה
חדא  אלא ליכא כאחת כולן לאכלן אבל ספיקא,
בתערובת  לאיסוריה איתא דאימר ספיקא
משום  לאו ביבש יבש בתערובת אבל ראשונה.
ליכא  חדא חדא אכיל דאפי' ליה, שרינן ספיקא
לחומרא, דאורייתא וספיקא ספיקא, חדא אלא
לאיסור. היתר דנהפך הוא הכתוב גזירת אלא

יבש ולפי שביטול העיון בתחילת שכתבנו מה
שהרוב  בלח, לח ביטול כעין הוא ביבש
כמי  נעשה והאיסור המיעוט על מתגבר
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ספיקא  ספק בין החילוק מאד מובן שאינו,
ברוב  שביטול הנתבאר לפי אבל ברוב, לביטול
הרוב, אחר הלך מדין באמת הוא ביבש ביבש
הרוב. אחר מהלך ס"ס שנא מאי לכאורה צ"ב

מגזירת ונראה אינו ס"ס דהיתר לומר,
ריבוי  שמצד היא סברא אלא הכתוב
תלוי  הדין ולכן חיישינן, לא האי כולי הספיקות
לאכול  הוא הנידון שאם לפנינו, שהובא במה
ספק  ספיקא, ספק איכא דבזה אחד, אחד הכל
וספק  השניה, בתערובת האיסור אין שמא
ריבוי  מחמת מותר איסור, ולא אכל היתר שמא
כאחת  כולן לאכול הוא הנידון ואם הספיקות,
האיסור  אין דשמא ספיקא חדא אלא כאן שאין
אחר  הלך דין אבל אסור. השניה, בתערובת
היא  הגזירה ותוכן הכתוב, גזירת הוא הרוב
והתורה  המיעוט, דין את מכריע שהרוב
גם  ולכן לגמרי, ניתר המיעוט שעי"ז קבעה

מותר. כאחת כולן לאכלן

הרא"שעודג] שנתבטל (שם)כתב איסור ,
וניעור  חוזר איסור עוד נוסף ואח"כ 
במין  לח בדבר מיבעיא ולא הראשון, האיסור
איסור  עוד ונוסף בששים שבטל מינו בשאינו
טעם  מורגש להיות שחזר מפני וניעור דחוזר
ג"כ  מדרבנן ששים דצריך במב"מ וכן האיסור,
אלא  מינו, אינו אטו גזירה וניעור חוזר יהא
ונוסף  היתר ברוב שהתבטל יבש בדבר אפי'
משום  שבו, הנכון והטעם חו"נ, איסור עוד
והותר  היתר ברוב האיסור נתבטל כי דאף
ההיתר  מתוך האיסור הוכר אח"כ אם לאכילה
שוב  בו נתערב וכאשר לאוכלו, שאסור פשיטא
מביטולו  ונעור מינו את מין הכיר איסור

האיסור. הוכר כאילו והוי עליו, וניתוסף

הי"דועיין  ז"ל אלחנן הג"ר (חולין בשיעורי

י"ז) וניעור סי' דחוזר דינא לבאר שכתב
הדין  דטעם הרא"ש מש"כ הא' דרכים, בב'
אחר  ובענין האיסור. כהוכר דהוי משום דחו"נ
דנעשה  ענינו אין ברוב ביטול דהיתר כתב,
בכל  המתחדש היתר הוי אלא לעולם, היתר
סיבת  הדבר על יש רגע דבכל ורגע, רגע
אתי  והשתא דהיתר, ברוב בטל שהוא ההיתר,
להרוב  כבר ואין האיסור דנתרבה דהיכא שפיר
דכיון  וניעור, דחוזר לדינא איתא דהיתר
להרוב  כבר אין האיסור דנתרבה שעתא דמהאי
ממילא  ברוב, דביטול היתר להכח ואין דהיתר
מותר  יהיה דאיך האיסור, להתיר עוד נוכל לא
מתחילה  שהותר ומה דהיתר, לרוב דיש בלא

עכשיו. גם מותר שיהיה סיבה הוי לא

דניתוסף ואיכא היכא הדרכים בין נפק"מ
שלדרכו  מחצה, על למחצה האיסור
משום  הוא וניעור דחוזר דטעם הרא"ש של
דלא  דהיכא י"ל לפי"ז האיסור כהוכר דהוי
רק  ניתוסף אלא רוב להיות האיסור ניתוסף
וניעור, דחוזר לדינא ליתא מחצה על למחצה
כהוכר  הוי לא מחצה על דבמחצה כיון
הוי  ברוב ביטול דהיתר נאמר אם אבל האיסור.
דלא  פשוט לפי"ז רגע, בכל המתחדש היתר
על  למחצה האיסור דניתוסף היכא שאני
ברוב  דביטול היתר לדין כבר דאין דכיון מחצה,
דחוזר  דינא הוי דהיתר, להרוב ליתיה דהא

עכת"ד. וניעור,

חדא והנה הרא"ש, בשיטת כן לפרש קשה
דע"י  נאמר האיך מובן אינו דלכאורה
האיסור, כהוכר חשיב לרוב האיסור שנעשה
מה  כל דלכאורה בפועל, ניכר שאינו כיון
דפקע  משום הוא בטל אינו האיסור שהוכר
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את  ולהפריד להכיר שיכול כיון תערובת שם
על  כשניתוסף הכא אבל ממנה, האיסור
אפשר  ואי בתערובת, הוא עדיין האיסור
שהאיסור  לי מה להיתר, האיסור בין להבחין

לרוב. נעשה

דגם ועוד הרא"ש מדברי שמוכח קשה,
חו"נ, אמרינן איסור מרוב בפחות
היכא  חו"נ דאמרינן להוכיח כתב שהרא"ש
של  סאה דתרומות, ממתני' האיסור דניתוסף
עד  להגביה הספיק ולא למאה שנפלה תרומה
וביאר  מתיר, ור"ש אסורה זו הרי אחרת שנפלה
של  דסאה משום דרבנן דטעמייהו הרא"ש
ליכא  שם והנה וניעור, חוזר הראשונה תרומה
היתר, של מאה כנגד תרומה של סאין ב' אלא
הכל  ונעשה וניעור שחוזר אמרינן ואפ"ה
אלא  בטילה שאינה תרומה של כדינה מדומע
דוקא. איסור רוב בעינן לא אלמא למאה, באחד

דחו"נ ושמא הרא"ש שכתב מה שכל נאמר
לומר  הוא האיסור להוכר דומיא הוי
הביטול  סיבת דפקע האיסור שבהוכר דכמו
על  כשניתוסף נמי הכא לאיסורו, הדבר חוזר
חוזר  ג"כ הביטול סיבת דפקע האיסור
היתר  אינו ברוב ביטול באמת כי לאיסורו,
והיכא  רגע, בכל המתחדש ביטול אלא גמור
או  האיסור הכרת ע"י הביטול סיבת דפקעה

לאיסורו. הדבר חוזר האיסור, שניתוסף

נתבטל אבל  שאם כתב הרא"ש שהרי אינו, זה
בישלו  ואח"כ ביבש יבש בתערובת איסור
דטעם  חכמים שגזרו דאף ואוסר, חוזר אינו
התורה  וגזרה הואיל מ"מ ברוב, בטל אינו
להיתר, איסור נהפך הרוב הכרעת שע"י

עומד. בהתירו הדבר

האיסור וא"כ על דבניתוסף הרא"ש דברי
דאי  מובנים, אינם וניעור חוזר אמרינן
הוא  ברוב דביטול משום דטעמא לומר אפשר
ממש"כ  דחזינן רגע, בכל המתחדש היתר
כבר  כי חו"נ אינו  ובישלן חוזר דאם הרא"ש
לומר  אפשר אי ומאידך האיסור, הותר
האיסור, דהוכר דומיא דהויא משום דטעמא
תערובת, הויא לא דתו  משום בטל אינו  דהתם
ואינו  בתערובת עומד האיסור עדיין הכא אבל
איסור, עוד עליו שניתוסף רק להכירו, יכול
ונהפך  נתבטל שכבר שדבר נאמר טעם ומאיזה
בו  שניתוסף ע"י וניעור חוזר גמור להיתר

איסור. עוד

ברוב והנראהד] דביטול דנהי בס"ד, בזה
רגע  בכל המתחדש היתר אינו
אין  הרא"ש דלדעת פשוט זה מ"מ אבל ורגע,
דין  אלא היתר, להיות במציאות נהפך האיסור
אחר  הולכין התערובת מן חתיכה שבכל הוא
מהפכת  הרוב שהכרעת התורה וגזרה הרוב,
דיסוד  לומר יש וא"כ מותר. להיות הכל את
על  שניתוסף מה דע"י הוא, דחו"נ דינא
שכן  וכיון חדשה, לתערובת נעשה עוד האיסור
האיסור  ואם חדשה, הכרעה צריכה התערובת
ביטול  דין בו נוהג שאין או המיעוט, מן אינו
ליכא  תו מאה, שצריכה בתרומה כגון ברוב
להיתר, האיסור את להפך הרוב להכרעת

נאסר. והכל

לאיסור והחילוק האיסור ניתוסף בין
ובישלו, וחזר ביבש שנתבטל
יותר  עוד עליו שמצטרף האיסור דבניתוסף
מתחילה  שהיתה ממה התערובת נשתנתה
הכרעה  הדורשת אחרת לתערובת נחשבת והיא
נהי  התערובת את כשבישל משא"כ חדשה,
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היא  שעכשיו מתחילה שהיתה ממה דנשתנתה
בכמות  אבל מבושלת, אינה ומתחילה מבושלת
ואינה  מכבר, שהיתה כמו היא התערובת
הרוב  הכרעת ולכן חדשה, לתערובת נחשבת

קיימת. עדיין להיתר האיסור את שהפכה

הוכר ומה כמו הוי דחו"נ הרא"ש שכתב
לפרש  כוונתו אין דע"כ נראה האיסור,
שהוכר  הטעם כמו הוא וניעור דחוזר הטעם
דהוכר  אינו, ודאי דזה בטל, אינו האיסור
מן  להפרידו שיכול משום בטל אינו האיסור
משום  הוא וניעור חוזר ואילו התערובת,
הרא"ש  רצה אלא חדשה, לתערובת דנעשה
הפיכה  אינו ביבש יבש דביטול ראיה להביא
גם  דלכן הכרע, רק ועולמית, גמורה
הוכר  אח"כ אם מתחילה נתבטל כשהאיסור
על  מכריע האיסור בכה"ג שהרי בטל, אינו
כיון  נמי, והכא תערובת. וליכא עצמו,
הכרע  דאיכא רק לגמרי מתבטל אינו דהאיסור
ע"י  אחרת לתערובת כשנעשית מותר, שהכל
אחרת, הכרעה וצריכה האיסור שניתוסף מה

ניעור. האיסור חוזר

b

ביבש  יבש בביטול הרשב"א שיטת

אחת  בבת כולן לאכול ובאיסור

בשם הנהא] לעיל כתבנו הרשב"א בשיטת
הוא  ביבש יבש שביטול ז"ל הגרי"ז
לומר  יש חתיכה כל שעל הרוב, אחר הלך מדין
כאחת  כולן לאוכלן אבל באה, היא הרוב שמן

האיסור. את יאכל בודאי כי אסור

הרא"ש ולפי דעת שגם לעיל הנתבאר
מדין  בעיקרו הוא ביבש יבש דביטול

הוא  הרוב אם דנחלקו צ"ל הרוב, אחר הלך
התורה  הרא"ש שלדעת תליה, רק או הכרעה
הרוב  הרוב, אחר לילך שיש זמן דכל גזרה
אפי' ולכן מותרת, שהיא חתיכה כל על מכריע
הרשב"א  לדעת אבל מותר, כאחת כולן לאוכלן
לתלות  כשאפשר רק ולכן תליה, אלא זה אין
אז  האיסור מן ולא הרוב מן היא זאת שחתיכה
דבזה  אסור, כאחת כולן לאוכלן אבל מותר,
של  הרוב מן באות החתיכות שכל לתלות ליכא

אסורה. ודאי מהן שאחת היתר,

דמה אבל היא הרשב"א דעת שבאמת נראה
מדרבנן, הוא כאחת כולן לאוכלן שאסור
כמו  לגמרי, נתבטל האיסור מדאורייתא אבל

בס"ד: שיתבאר

בפרמ"גוהנה פ"ג עיין ח"א התערובת (שער

והנה) הרשב"א ד"ה  דברי על שכתב
מן  הא מדרבנן, רק שזה יודע והוי וז"ל,
דאל"כ  כאחד דשרי יודה הרשב"א אף התורה
אוכל  והא שרי, התורה מן בלח במינו מין
ולא  בילה, דיש הנבללים, בדברים ביחד איסור

עכ"ל. כו', זו לא שמא לומר שייך

דמה והרי נאמר דאם הפרמ"ג הקשה
כאחת  כולן לאוכלן הרשב"א שאוסר
דתערובת  אמרינן איך מדאורייתא , הוא
הרי  מדאורייתא, ברובא בטל בלח לח מב"מ
שהרי  האיסור את יאכל ודאי אכילה בכל
כל  ע"כ אלא יחד, ונבלל מעורב הכל
אחת  בבת ביבש יבש תערובת לאכול האיסור

מדרבנן. אלא אינו

דחלוק אבל די"ל מוכרחים, אינם הדברים
ביבש, יבש מביטול בלח לח ביטול דין
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יחד  נבלל או נבלע שהכל כיון לח דבתערובת
הוא  בכה"ג ביטול ודין אחד, לגוף נחשב הוא
שכל  וקובע המיעוט על מתגבר שהרוב
יבש  בתערובת משא"כ מותרת, היא התערובת
עצמה  בפני עומדת וחתיכה חתיכה שכל ביבש
שאין  להרשב"א ס"ל בזה אחד, לגוף נעשו ולא
שכל  וקובע המיעוט על מתגבר הרוב
הביטול  בכה"ג אלא מותרת, היא התערובת
כל  על תליה שהוא הרוב, אחר הלך מדין הוא
מן  ולא היתר של הרוב מן באה שהיא חתיכה
כאחת  כולן לאוכלן וממילא איסור, של המיעוט

האיסור. את יאכל שודאי פג אסור

הרשב"א אמנםב] דלשיטת להוכיח יש
הוא  אחת בבת לאוכלן האיסור
מן  ונלך אחרות, ראיות מכמה מדרבנן רק

בס"ד: הכבד על הקל

אלא חדא, אסור שאינו ברשב"א דמבואר
אחר  בזה אבל אחת בבת שלשתן לאכול
עצמה, בפני חתיכה כל אוכל וז"ל, מותר זה
וכן  האסורה, היא זו לא אומר אני זו וכשאוכל

שבכולן  האחרונה וכשאוכל ואחת, אחת בכל
של  וזו האיסור היה נאכל שכבר במה  אומר אני
עצמה  בפני אחת כל אוכל ולפיכך היא, היתר

עכ"ל. חושש, ואינו

ממנ"פ והנה בזה דגם להבין, קשה זה דבר
את  אכל שבודאי איסורא עביד קא
אחת. בבת שלשתן כל מאכילת ומ"ש האיסור,

דנים ולכאורה שאנו הרשב"א בדעת צ"ל
ואמרינן  בנפרד, אכילה כל על
קשה, אבל המיעוט. מן ולא הרוב מן שהיא
מצאנו  נפרדים מעשים ב' בעושה דגם
האיסור, את עובר ממנ"פ אם חטאת שיתחייב

שבועות בגמ' אחד (יט.)דעיין שבילין שני ת"ר
נכנס, ולא בראשון והלך טהור ואחד טמא
היזה  ונכנס, בראשון הלך חייב, ונכנס בשני
חייב. ונכנס, בשני הלך ואח"כ וטבל, ושנה
בכניסה  דממנ"פ משום קרבן דחייב ופירש"י
להתיר  קשה והכא טמא. היה למקדש אחת
ממנ"פ  אם זה אחר בזה אפי' שלשתן אכילת

חטאת. ויתחייב איסורא עביד פד קא

רי"דפג. התוס' לדעת כן צ"ל שתי)ובהכרח ד "ה לא: למה (ב"ב דומה וזה בזה"ל, שכתב
לו  ומותר ברוב, בטלה היא שומן של בשתים חלב של אחת  חתיכה נתערבה שאם שפירשתי

לאכול  מותר נמי אדם בני ושלושה אזלינן, רובא דבתר ולאוכלה, מהן אחת את ליקח לאדם
בני  ששלשה ואע"פ דהיתירא, רובא דליכא חתיכות בשתי אלא נוהג תלוי אשם ואין שלשתן,

אכל  בבירור שהרי חטאת מביא שלשתן אכל אחד אדם אם שלשתן, לאכול מותרין אדם
כאחת, כולן לאוכלן אסור דמדאורייתא רי"ד להתוס' דס"ל ומבואר עכ"ל. חלב, של חתיכה
ברובא  בטל בלח לח מב"מ דתערובת אמרינן איך הפרמ"ג, קושית יקשה ז"ל ולדידיה

שכל  הוא בלח ברוב שביטול לחלק צריך ובהכרח האיסור, את יאכל דבודאי כיון מדאורייתא
שכל  ביבש יבש תערובת משא"כ אחד, לגוף נעשית שהיא כיון הרוב ע"פ נקבעת התערובת

הרוב. אחר הלך מדין הוא האיסור ביטול עצמן, בפני עומדות החתיכות
אחת,פד. בבת כשאכלן דוקא פירט ולא שלשתן אכילת אוסר הנ"ל רי"ד התוס' ובאמת

חטאת. חייב זה אחר בזה אפי' ומשמע
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דרק ועוד הרשב"א מדברי דמשמע קשה,
אבל  אסור אחת בבת שלשתן אכילת
הש"ך  וכ"כ מותר, אחת בבת שתים אכילת

סק"ו) ק"ט עצמה (סי' בפני אחת כל וז"ל,
של  זהו אומר אני הראשון דכשאוכל כו',
אני  באחרון ואפי' ואחד, אחד בכל וכן היתר,
איסור  של היה הוא ראשון שנאכל מה אומר
ומשא"כ  הוא, היתר של וזה לו, הלך וכבר
כולן  אוכלן אינו לפיכך הנבללים. בדברים
משמע  זה ומטעם הרשב"א, עכ"ל כאחד,
שנים  או ושנים אחד לאכול דמותר דה"ה
משמע  והכי דלא, יחד שלשתן לאפוקי ואחד
לבשלם  דמותר י"ב ס"ק לקמן דיתבאר ממאי

עכ"ל. קדירות, פה שתי

הרשב"א והרי שכתב ממה דייק הש"ך
זה  אחר בזה שלשתן כל לאכול דמותר
אכיל  קא דהיתר לומר אפשר פעם שכל משום
או  ושתים אחד לאכול ג"כ מותר איסור, ולא
יש  בראשונה האחד את דכשאוכל ואחד, שתים
אח"כ  ואם האחרונות, בשתים דאיסור לומר
הראשון, באחד דאיסור י"ל השתים את אוכל
דאיסור  י"ל בראשונה שתים כשאוכל כן וכמו
י"ל  הנשאר אחד וכשאוכל הנשאר, באחד

הראשונות. בשתים דאיסור

שתים והנה לאכול מותר יהיה איך מובן אינו
אחר  הלך לומר א"א דבזה אחת, בבת
איסורא, אכיל דקא רובא איכא דאדרבה הרוב,

באחד  נמצא שהאיסור מדאורייתא תולין והאיך
שוב  שתים, ונשאר אחד כשאוכל ועוד, שנשאר.
יהיה  ואיך מחצה, על מחצה אלא רוב ליכא

השאר. את לאכול מותר

לאכול ומכל הרשב"א שהתיר שמה נראה זה
או  ואחד שתים או זה אחר בזה כולן
אלא  הרוב, אחר הלך  מדין אינו ושתים, אחד
שהאיסור  סומכין אכילה שבכל תליה, מדין
או  הנשארת, בחתיכה שהוא אלא כאן, אינו
היא  זו שתליה לומר ותמוה נאכל, שכבר
בטל  האיסור מדאורייתא אלא מדאורייתא,
בבת  שלשתן כל לאכול אסור מדרבנן ורק ברוב,
זאת  שחתיכה תליה דאיכא היכא אבל אחת,

רבנן. גזרו לא אסורה, אינה 

שלשתן ועודג] לאכול שהאיסור להוכיח יש
ממש"כ  מדרבנן אלא אינו כאחד

אחת בתשובה רע"ב)הרשב"א סי' שם (ח"א ,
מהא  השואל שהקשה מה הרשב"א הביא

כריתות בגמ' אחת (יז:)דאיתא חתיכות שתי ,
את  ישראל אכל אם שומן, של ואחת חלב של
חייב  ולמה ביבש, מיירי ושם חייב, הראשונה
ההיתר  ברוב האיסור יתבטל תלוי, באשם
מיירי  דהתם לתרץ השואל ודעת ופטור,

שוות. בחתיכות

נפלאתי אבל ובזה וז"ל, עלה כתב הרשב"א
ותדע  שבשתא, חורפא אגב אמרתי

לצד פה. ומקצתן אחד לצד מקצתן בשל דאם הרשב"א כתב דבסוה"ד בזה, הש"ך וכוונת

את  טועם אינו עכשיו אומר אני אלו שאוכל דבשעה שכתב הטעם מן מותר שהכל אחר
אחת  מקצת אם שגם משמע הרשב"א פירט ומדלא אחרים, בתוך הוא שהאיסור האיסור,

ושתים. אחת או ואחת שתים לאכול מותר ביבש, כן וכמו מותר, מחברתה, יותר גדולה
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חלב  זו אי ניכרות חתיכות אם נפשך מה דהתם
המועטת  האיסור חתיכת אין שומן זו ואי
ואם  המרובה, ההיתר חתיכת אצל מתבטלת
קבועה, בחטאת אלא תלוי באשם אינו אכלה
ניכרות  אינן ואם כלום, כאן אין היתר של ואם
וכשאכל  איסור של היתה היא הגדולה שמא
איסור  של היתה היא שמא הראשונה ישראל
שמא  או הקטנה, שאכל בין הגדולה שאכל בין
אשם  מייתי דקא והיינו בידו עלתה היתר של

עכ"ל. תלוי,

גדולה והרי אחת חתיכות בב' הרשב"א דן
ביטול  בהו שייך לא למה קטנה ואחת
איזו  ידעינן דלא משום דטעמא וכתב ברוב,

הגרעק"א בהגהות ועיין הגדולה, (סי'היא

ס"ט) דין ק"ה דאין הרשב"א בכוונת שכתב
היתר. רוב שם שיש ידוע כשאין ביטול

ביבש והנה יבש דביטול הרשב"א דעת אם
עדיפא  הרוב, אחר הלך מדין הוא
בב' ברוב ביטול שייך דלא למימר, הו"ל מיניה
דלא  דבכה"ג קטנה ואחת גדולה אחת חתיכות
מוכח  ומכאן הרוב, אחר הלך לומר שייך
ביבש  יבש ביטול דגם הרשב"א שדעת לכאורה
על  מתגבר היתר של שהרוב משום הוא
אם  חתיכות בב' גם ולכן ומבטלו, המיעוט
על  מתגברת שהיא לומר יש יותר גדולה האחת
בלח. לח דביטול ודומיא ומבטלתה, המיעוט

בתוה"בועוד הרשב"א מדברי ש"ו ראיה (ב"ג

צ:) דהנה עמ' שבחמאה, קום בעינן
הט"ו)הרמב"ם מאכ"א הל' החמאה (פ"ג כתב,

לא  שהרי התירוה הגאונים מקצת גוים של
עומד, אינו הטמאה וחלב החמאה על גזרו

חלב  צחצוחי מפני אסרוה הגאונים ומקצת
מעורב  אינו שבחמאה הקום שהרי בה, שישאר

ח  וכל במיעוטו, שיתבטל כדי החמאה לב עם
טמאה. חלב בו עירב שמא לו חוששין שלהן

ב"י קט"ו)ועיין ולכן (סי' ניכר שהקום שכתב
לבררו. אפשר דאי אע"ג בטל  אינו

לנו אבל היה זה ולולי וז"ל, כתב הרשב"א
הרב  שכתב שהטעם החמאה את להתיר
שבחמאה  שהקום מפני החמאה באיסור ז"ל
במיעוטו, שיתבטל החמאה עם מעורב אינו
אינו  דלמא ברוב שהביטול כלל, מחוור אינו
שהרי  הרוב, בתוך מתערב שהמיעוט מצד
תרומה  של גרוגרות או תרומה של חטים
עצמו  בפני שזה אע"פ חולין לתוך שנפלו
בשיעורן, בטלין עומד עצמו בפני וזה עומד
דבר  מתוך דבר לברור יכול אתה שאין שכל
נמצא  המיעוט מפני הרוב אוסר היית אילו
כגון  לח, בבלול אלא ברוב בטל המיעוט שאין
בתערובת  חתיכה אבל בזה, וכיוצא שמן או יין

אמרו מזו וגדולה מי"ב)לא, פ"ד בשתי (תרומות
את  ומעלות שמצטרפות עיירות בשתי קופות
יכול  אתה שאי שבחמאה בקום כ"ש האיסור,
כל  דרוב ולסלקו, החמאה מתוך אותו לברור
בזה, בכיוצא בטלין ברוב המתבטלין איסורין
אחר  או הרוב אחר אלו בדברים הלכו שלא אלא

עכ"ל. שאמרנו, כמו טעם נתינת

יבש והנה ביטול הרשב"א דלשיטת נאמר אם
ואינו  הרוב אחר הלך מדין הוא ביבש
כתב  איך הוא תמוה בלח, לח לביטול דומה
כגון  ביבש יבש מביטול להוכיח הרשב"א
אם  דגם קופות, וב' תרומה של גרוגרות
אפשר  שאי רק מתערבים אינם האיסורים
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שבחמאה, קום וה"ה בטלים אותם לברור
והולכין  האיסור הוא איזו לן מספקא דהתם
שבחמאה  קום משא"כ הרוב, אחר בזה
ביטול  לדין להגיע שצריך אלא ניכר שהאיסור

יתבטל. למה מתערב אינו אם בעצם,

דומיא ומוכרח הוא ביבש יבש דביטול מזה
שדין  אחד, ויסודם בלח, לח דביטול
ומבטלו  המיעוט על מתגבר שהרוב הוא
יבש  מביטול הרשב"א הוכיח שפיר ולכן לגמרי,
בהן  וכיוצא קופות וב' גרוגרות כגון ביבש
כדי  ההיתר עם המתערב איסור צריך שאין
במה  סגי אלא הרוב, התגברות מחמת שיתבטל
ההיתר, מתוך האיסור את לברור אפשר שאי
כיון  דניכר אע"ג נמי שבחמאה הקום וממילא

לבור  אפשר ראיה דאי והיא ברוב, בטל רו
האמור. לכל גדולה

משמע גםד] הארוך בתוה"ב הרשב"א לשון
למה  להסביר אלא אינם ז"ל דבריו שכל
ולא  ששים, להצריך ביבש אף רבנן גזרו לא
דעיין  מדאורייתא, ביבש ביבש ביטול דין לבאר
ולפיכך  הארוך, בתוה"ב הרשב"א בלשון היטב
דכיון  חושש, ואינו עצמה בפני אחת כל  אוכל
דמדאורייתא  דאורייתא, שיעור כדי שם שיש
שמא  אחת בכל לומר ואפשר בטיל, בתרי חד
אף  בו הקילו האיסור, את אוכל אינו עכשיו
כשאר  ששים להצריכו שלא מדבריהם

עכ"ל. האיסורין,

שכתב ומפורש מה שכל הרשב"א בדברי
לתערובת  יבש תערובת בין לחלק
מדבריהם  אף בו הקילו למה להסביר הוא לח
אופן  להגדיר ולא ששים, שיעור להצריך שלא

ביבש. יבש לתערובת השייך ברוב הביטול

הקצר וכן בתוה"ב הרשב"א מדברי משמע
יב:) עמ' שאינה (שם נבילה חתיכת וז"ל,

שנתערבה  האורחים בפני בה להתכבד ראויה
יבש  שנתערב האיסורים שאר כל וכן באחרות
איסור  ואפי' שנים בתוך אחד אפי' בטלין ביבש
שכל  לפי זה בדבר והקילו כאן, אין דבריהם של
עצמו  בפני אחד כל ואוכל בעצמו עומד אחד
איסור  כאן ואין תורה דבר ברוב שנתבטל וכיון
של  זהו אומר אני האחד כשאוכל תורה של
מה  אומר אני באחרון ואפי' בכולם, וכן היתר,
לו  הלך וכבר איסור של היה הוא ראשון שנאכל
בדברים  כן שאין מה הוא, היתר של וזה
מבשלין  ואין כאחד אוכלין אין ולפיכך הנבללין,
הוא  ז"ל דבריו שכל ומבואר עכ"ל. וכו', כאחד

זה. בדבר הקילו למה לפרש  רק

בתוה"ב ועוד הרשב"א בדברי לדייק יש
אינו  ביבש ביבש ביטול שדין הארוך
שיש  דכיון שכתב, ממה הרוב, אחר הלך משום
חד  דמדאורייתא דאורייתא, שיעור כדי שם
שמא  אחת בכל לומר ואפשר בטיל, בתרי
זה  דלשון וכו', האיסור את אוכל אינו עכשיו
דמדאורייתא  חדא קאמר, מילי דתרי משמע
אחת  דבכל לומר דאפשר ועוד בטיל, בתרי חד

האיסור. את אוכל אינו עכשיו שמא

וכיון וכן שכתב, הקצר התוה"ב מדברי
כאן  ואין תורה דבר ברוב שנתבטל

תורה, של זו איסור אומר אני האחד כשאוכל
בתערובת  תורה איסור דאין משמע היתר, של
תערובת  לאסור יש אם הוא הנידון וכל כלל,
דאם  הרשב"א קאמר ולזה מדרבנן, ביבש יבש
אומר  אני אחד שבכל מותר זה אחר בזה אוכלן
מדרבנן  אסור כאחת כולן אבל היתר, של זו

האיסור. את יאכל שודאי משום
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בתגובת ובאמתה] מפורשים הדברים
הבית  במשמרת הרשב"א

וז"ל,(שם) השיג הבית בבדק הרא"ה דהנה ,
בתרי  חד ביבש דיבש דמילתא דטעמא כתב  עוד
הוא  והרי טעמא דליכא דכיון משום בטיל
אוכל  שהוא ואחת אחת כל על אחת, אחת אוכלן
דן  אני ובאחרונה האסורה, היא זו לא דן אני
נכון  אינו וזה ע"כ. נאכל, שכבר במה שהאיסור
באיסור. אוכל הוא מהן אחת עכ"פ שהרי כלל,
דליכא  היכא כל דאורייתא דרובא הנכון, אבל
היכא  כל דכן, וכיון הוא, הכתוב וגזרת טעמא,
מין  וכל אדאורייתא, אוקמוה כלל בליעה דליכא
מדינא  בישול, ידי דעל היכא כל אפי' נמי במינו
טעמא  דליכא היכא דכל בטיל, דאורייתא
בישול  דע"י דכיון אלא בטל, ברובא מדאורייתא
מינו  בשאינו במין ודכוותה בליעה, דאיכא
והיכא  ששים, ובעו רבנן אחמור טעמא, איכא
עכ"ל. אדאורייתא, רבנן אוקמוה ביבש דיבש

הרשב"א ומבואר דברי את הבין שהרא"ה
לבאר  בא שהוא ז"ל, הגרי"ז ע"ד
ברוב  בטל מב"מ ביבש יבש תערובת למה
הוא  היתרו כל דאם תמה כן ועל מדאורייתא,
מן  אינו אוכל שהוא אחת שכל שתלינן משום
בזה  כולן לאכול מותר יהיה האיך האיסור,
אוכל  הוא מהן אחת דממילא כיון זה אחר
הרא"ה  כתב ולכן לעיל, שהקשנו וכמו באיסור,
ברובא  מדאורייתא בטל ביבש יבש דמב"מ
רבנן  אוקמוה בליעה דליכא וכיון הוא, וגזיה"כ
גזרו  בלח לח במב"מ משא"כ אדאורייתא,

מבשא"מ. אטו מששים בפחות בטל שאינו

בזה"ל,והרשב"א השיב הבית במשמרת
במחתרת  דברים הכותב, אמר

המחבר  כתב זה כל כי אלה, כל על מצאתים
שניטל  עד ומוסיף גורע והוא תבלין, בו ונתן
דרובא  כיון ידע ולא ממנו תפארתו כל
ביבש, מיבש ובלוע בלול שנא מאי דאורייתא
ביבש  ויבש אדאורייתא אוקימו לא ובלוע דבלול
וטעמא  כתב, כן והמחבר אדאורייתא, אוקימו
אפשר  שאי הנבללים דהדברים משום דמילתא
בפני  וחתיכה חתיכה כל ולאכול להפרידן
זה  משיעור שבפחות לפי ששים, צריך עצמה
שאין  במינו מין ואפי' ונרגש, נטעם האיסור
מין  שכנגדו כיון מ"מ בו, נרגש האיסור טעם
בדבריהם  בו החמירו נרגש, מינו בשאינו
כל  לאכול יכול שהוא ביבש יבש אבל ואסרוהו,
אני  מזו וכשאוכל עצמה, בפני וחתיכה חתיכה
אחת  בכל וכן האסורה, היא לא זו אומר
אומר  אני שבכולן האחרונה וכשאוכל ואחת,
היתר  של וזו האיסור היה נאכל שכבר במה
ואינו  עצמה בפני אחת כל אוכל ולפיכך זו,
ביטול  שיעור כדי שם שיש דכיון חושש,
בטיל, בתרי חד דמדאורייתא דאורייתא,
אוכל  אינו עכשיו שמא אחת בכל לומר ואפשר
שלא  מדבריהם אף בו הקילו האיסור, את
דברי  ע"כ האסורין, כשאר ששים להצריכו
טעמים  ועל האמת על יסודים והם המחבר,

עכ"ל. מתוקנים,

ז"ל ודברי שהוא כשמש מאירים הרשב"א
שיבש  דמה הרא"ה למש"כ מודה
משום  לאו מדאורייתא בתרי חד בטל ביבש
אלא  האסור, זו לא אומר אני אחת דבכל
חד  שמדאורייתא הוא הכתוב שגזירת משום
"כי  הרשב"א שכתב מה וזה ברוב, בטל בתרי
בתוה"ב  הרשב"א ודברי המחבר". כתב זה כל
להצריך  חכמים גזרו לא למה ליישב רק באים
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זה  ועל בלח, לח כמו ביבש ביבש ששים שיעור
נבללים  או נבלעים שהכל בלח בלח שרק השיב,
ההיתר, מן האיסור את להפריד אפשר ואי
הטעם  יהיה שלא כדי במבשא"מ ששים צריך
כיון  שא"מ אטו גזירה במב"מ וכן נרגש,
שיכול  ביבש יבש אבל נרגש, במשא"מ דכשנגדו
לאוכלן  רק מותר, עצמו בפני אחת כל לאכול
האיסור, את יאכל ודאי שבזה אחת בבת כולן

דאסור. הוא

הרשב"א,עלו] בדעת הנכון לענ"ד נראה כן
לח  לביטול דומה הוא ביבש יבש דביטול
דין  הוא אלא הרוב, אחר הלך מדין ואינו בלח
ומה  הרוב. התגברות ע"י בעצם האיסור ביטול
התערובת  כל לאכול דאסור הרשב"א שכתב

מדרבנן. רק הוא אחת בבת

הכל וצריך לאכול אסרו למה הטעם ביאור
נראה  היה ריהטא ולפום כאחת,
חכמים  שאסרו מיוחדת גזירה שהיא לומר

התע  כל באיסור לאכול יפגע שבודאי כיון רובת
זה  אחר בזה הכל לאכול והקילו אחת, באכילה
האיסור  שאין אכילה בכל לתלות צד שיש כיון
נאכל. שכבר במה או שנשאר במה אלא כאן

ד"ה בפרמ"גועיין פ"ה ח"ג התערובות (שער

העיון) כהן ואחר המנחת בשם שכתב ,
הרשב"א) אמנם ד"ה פ"א הרשב"א (ח"ב דלשיטת 

שאסרו  מה ביחד, שלשתן כל לאכול שאסור
בלא  מב"מ הנבללים דברים לאכול חכמים
הכל  כאוכל דהוה משום ג"כ הוא ששים שיעור
שאסור  דמה שכתבנו, דרך על והוא ביחד.
ודאי  דבזה משום הוא כאחת שלשתן לאכול
בלח  לח בתערובת גם א"כ האיסור, את יאכל

משום  ג"כ הוא לאוכלן חז"ל שאסרו מה
האיסור. את יאכל שבודאי

את והפרמ"ג סותר הרשב"א דלפי"ז הקשה
אמנם  וז"ל, וביה מיניה עצמו
הרשב"א  דברי סתירת על לב לשום ראוי
ואמר  התחיל ב', ק"ז הארוך הבית דבתורת
משמע  כו', האיסור זהו לא לומר אפשר דיבש
אטו  דמינו אמר ואח"כ ביחד, אוכל הוה דלח

עכ"ל. מינו, אינו

הרשב"א וביאור שחילק דממה ז"ל, דבריו
שבלח  יבש, לתערובת לח  תערובת בין
עומד  הכל ביבש ואילו ונבלעים נבללים הכל
זה  שאין לומר יש אוכלו ואם עצמו, בפני
עלול  אם הוא החילוק שעיקר משמע האיסור,
אי  לח דבתערובת לא, או האיסור את לאכול
שהכל  כיון האיסור מאכילת להינצל אפשר
אוכלן  אינו אם יבש בתערובת משא"כ מעורב
אכילה  בכל עצמו, בפני אחד כל אלא ביחד כולן
הקילו  ולכן האיסור את אוכל שאינו לתלות יש
הרשב"א  שכתב ממה אמנם זה. בדבר
החתיכות  כל להפריד שא"א הנבללים שבדברים
האיסור  זו משיעור שבפחות לפי ששים צריך
שאינו  אטו מינו וגזרו במבשא"מ, ונרגש נטעם
אינו  מב"מ בלח לח דתערובת משמע מינו,
אלא  האיסור, את יאכל שבודאי משום אסור

הוא. גזירה משום

היטב ותירץ המדקדק אבל וז"ל, הפרמ"ג
בששים  דוודאי קאמר, דהכי יראה
טעמו  שנאבד כיון ביחד, שאוכל אף בלח התירו
אבל  גזרו, לא ששים שיש מיעוטו מעוצם כך כל
ליתן  שראוי כיון במינו שכתב וזהו גזרו. ברובא
קפילא  טעימת הא תימא וכי מינו. באינו טעם
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או  בארבעים ואף מותר, בששים בפחות אף
הכי  דאנן שבוש, זה לו, תתן גבול ואיזה פחות,
הארוך  הבית בתורת דרשב"א דאף קאמרינן,
מהני  מששים דפחות כרמב"ן הכריע ב' ק"ו
נבילה  חתיכה או בקדירה היינו קפילא,
אין  מששים פחות גופו נמחה אבל וסלקוהו,
שקורי  מששים פחות על דסובר והיינו ניתר,
וסלקוהו, ובחתיכה הוא. טעם דנותן משקר,
ששים  היה פליטתו והרי טעם, נתן דלא חזינן
מתירין  הכי משום א"כ ברור. וזה בהיתר,
גוונא, כהאי גזרו ולא ביחד, שאוכל אף בששים
דגרע  אפשר בששים ביבש ומיהו וכאמור.
עמו  היתר מאיסור משהו בכל שמעורב מלח,

עכ"ל. וכו',

לאכול ונמצא שאסור מה הפרמ"ג שלדעת
לדעת  מב"מ בלח לח תערובת
מינו, שאינו אטו גזירה משום אינו הרשב"א
גזרו  האיסור, את להפריד שא"א דמאחר אלא
אא"כ  התערובת את לאכול  שלא חכמים
השיעור  והוא מיעוטו, מעוצם מתבטל האיסור
במבשא"מ. כשנגדו טעם ליתן יכול שאינו
ביבש  יבש תערובת לאכול שאסור מה נמי והכא
האיסור, את יאכל שבודאי משום הוא כאחת
דאפשר  ששים, מהני אי הפרמ"ג נסתפק ובזה
פליטה  תערובת רק זה שאין כיון מלח דגרע
אם  גם וא"כ האיסור, ממשות תערובת אלא
מינו, בשאינו מתערב היה אילו נרגש היה לא
מעוצם  נתבטל ששים דבשיעור לומר שייך לא
בפחות  מטעמת שאינה פליטה רק מיעוטו,
דאינה  י"ל בא"מ מתערבת היתה אילו בששים

ובטילה. חשובה

בדברי אלאז] כן לפרש טובא דקשה
הרשב"א  כתב דלהדיא הרשב"א,

הוא  מב"מ בלח לח תערובת שאסרו דמה
וז"ל, טעם נותן מינו בשאינו שבכשנגדו משום
דבדברים  משום דמילתא דטעמא ומסתברא
כל  ולאכול החתיכות כל להפריד שא"א הנבללין
לפי  ששים צריך עצמה בפני וחתיכה חתיכה
ונרגש  נטעם האיסור זה משיעור שבפחות
נרגש  האיסור טעם שאין במינו מין ואפי' בכל,
נרגש  מינו ושאינו במינו שבכנגדו כיון מ"מ בו,

עכ"ל. ואסרוהו, בדבריהם החמירו

דמה והנה מללו, ברור הרשב"א שפתי
הוא  מב"מ בלח לח תערובת שאסרו
כהבנת  משמע ולא מבשא"מ, אטו גזירה

מ  הטעם דעיקר את הפרמ"ג שאוכל שום
דנתבטל  היכא חכמים שהקילו אלא האיסור

מיעוטו. מעוצם האיסור

ז"לוכבר הגרש"ש פ"ט)תמה ש"ג יושר (שערי

הפמ"ג  דעת והנה וז"ל, הפרמ"ג על
ביטול  מהני לא דמדרבנן הרשב"א שיטת לפרש
רק  האיסור, את בודאי שאוכל היכא כל ברוב
דכיון  משום גזרו לא ששים דאיכא היכא
מה  אבל גזרו, לא כ"כ קטן האיסור דשיעור
הרשב"א, בדברי זו דעת להעמיס דחוק מאד
הפמ"ג  דלדברי הספר, מן חסר עיקר דהלא
ביחד, שאוכל מפני שאסור מה טעם צריך אין
מין  וכן במינו מין כמו בששים שמותר מה ורק
הכל  אוכל עכ"פ הרי טעם צריך מינו בשאינו
כ"כ, מועט שהוא מפני לבאר וראוי ביחד,
ולהיפוך  כלום, ברשב"א נזכר לא זה ודבר
דברים  אסרו מה מפני מבאר הרשב"א
לומר  הטעם עצם וגם מס', בפחות הנבללים
דבר  הוא גזרו לא מועט שיעור שהוא מפני
הרשב"א  דברי נפלאים וגם טעם, בו שאין
להדיא  מוכח דמדבריו לפי"ז הבית במשמרת
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דליכא  דבדבר הבית הבדק עם מסכים שהוא
אלא  מינו, שאינו אטו למיגזר שייך לא בליעה
קרבו  לא הפמ"ג ולדברי תבלין, הוסיף שהוא

עכ"ל. כלל, לזה זה דבריהם 

בתוה"ב ועוד הרשב"א שכתב ממה לי קשה
שנמחה הנשה גיד יח.)לענין עמ' (שם

דאע"ג  ששים הוא צריך גופו נמחה ואם וז"ל,
ברוב  דבטל אפשר אסרתו, התורה הוא דעץ
לא  מינו בשאינו ואפי' נ"ט אינו דלעולם דכיון
היתר, ברוב מעורב שהוא כל מעולם אסרוהו
ששים  שהצריכוהו איסורין לשאר דומה ואינו
מינו  דאסרו הוא דהתם במינן, ואפי' לבטלן
אבל  טעם, נותן מינו בשאינו דכנגדו משום
מינו  בשאינו ואפי' כלל טעם נותן שאינו כאן
לבטלו  דינו על והעמידוהו עליו החמירו לא

עכ"ל. ברוב,

הנמחה ומבואר דגיד להקל דהצד ברשב"א
הוא  ששים, צריך ואין ברוב בטל
גזירת  שייך לא טעם נותן שאינו דכל משום
ששים  להצריך גזרו לא מב"מ דאפי' ששים,
טעם, נותן מינו בשאינו דכנגדו משום אלא
על  דאוקמוה י"ל כלל, טעם דליכא הכא אבל
שאסרו  דמה ומפורש ברוב. ליבטל תורה דין
גזירה  הוא במב"מ בלח לח תערובת חכמים
יאכל  שבודאי משום הוי ולא מינו שאינו  אטו
מיעוטו  מעוצם שיתבטל ובעינן האיסור את
הוא  ששים להצירך [והצד היתר. של בששים
כמו  מידותיהם, השוו שחכמים משום
דבעינן  משום לא אבל עי"ש, לעיל שהארכנו

מיעוטו.] מעוצם האיסור ביטול

שאסרו והגרש"ש דמה לפרש, כתב ז"ל
מב"מ  בלח לח בתערובת חכמים

אטו  גזירה הוא להרשב"א גם מששים בפחות
ראוי  רבנן שתקנו מה  דכל דכיון אלא מינו, אינו
ההלכות, כללי עפ"י ומיוסד מקובל הדין להיות
ואח"כ  ביבש, יבש התערובת לאכול התירו ואם
ומרוחק  זר דבר זה לאיסור, תחזור כשיבשל

ודוגמתו. האיסורין בשאר מצינו שלא

דלא ודבר שכתב להרא"ש, הוקשה כבר זה
צירו  שיהא לאוכלו המותר דבר מצינו
אף  להתירו הרא"ש החליט זה ומחמת אסור,
למיגזר  איכא דאח"כ אף זה, אחרי בישלן אם
של  ים בספר ע"ז שהקשה וכמו מינו, אינו אטו

מ"ז)שלמה סי' גיה"נ הרא"ש (פ' סברת מהני מה ,
מינו, שאינו אטו למיגזר איכא סוף סוף הלא בזה
יהא  שלא דמשום זו, לקושיא חש לא הרא"ש אבל
מדותיהם  להשוות להם ראוי חוכא חכמים דין
דהתירו  דכיון החליט ומשו"ה הדין, כללי עפ"י
מדבריהם, אף המותר כדבר ועשאוהו ביבש יבש

מותר. פליטתו גם כרחך בעל

והוא אבל זה, לדין פיתרא מצא הרשב"א
מינו  אטו בלח שגזרו דמחמת לומר
עשאוהו  לא שנתבשל קודם דגם לומר עלינו
להיתר, האיסור שנהפך לומר המותר כדבר
אני  עצמה בפני אחת כל שאוכל מפני אלא
כל  לאכול שהתירו היינו האיסור, זהו לא אומר
הוא  שהרוב בתערובת איסור בספק אחת
הצריכו  איסור הודאי את לאכול ורק היתר,
שלא  קיימים חכמים דברי יהיו ובזה ששים,
עיקר  אבל והופכו, כדבר חכמים דין יהיה
יתירו  שלא מינו אינו אטו שגזרו הוא טעמם

דאורייתא. איסור העולם

קדירות ומה בשתי כשבישל הרשב"א שהתיר
שאינו  אטו למיגזר איכא דהתם אף
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ג"כ  הוא תורה, של ספק יהיה דהתם מינו,
היכא  הספק את לאכול שהתירו דכיון עד"ז
מקצתן  כשבישל לומר אפשר אי רוב דאיכא
עכת"ד  אסור, שיהיה בזה ומקצתן בזה

ז"ל. הגרש"ש

בבת ונפק"מ אכילה להתיר ששים מהני אם
מקום  יש הפרמ"ג שלדעת אחת,
את  שאכל כיון מששים בפחות אפי' לאוסרו
ביבש  ומיהו בזה"ל, וכמש"כ האיסור גוף
בכל  שמעורב מלח, דגרע אפשר בששים
ואילו  עכ"ל, וכו', עמו היתר מאיסור משהו
כלל, להחמיר מקום אין ז"ל הגרש"ש לדעת
כדי  רק הוא אחת בבת לאוכלן האיסור דכל
וכיון  כאחת, בשנתבשלו הגזירה את לקיים
נתבשלו  שלא ביבש ה"נ בששים, בטל דנתבשלו
של  חתיכות ששים בהדי איסור נתערב אם

מותר. היתר,

מתיישב אךח] אינו זה פירוש שגם נלע"ד
דגם  חדא הרשב"א, דברי עם כ"כ
מן  חסר עיקר ז"ל הגרש"ש של דרכו לפי
לאכול  דגזרו שכתב ברשב"א מצאנו ולא הספר,
לבשלן. שאסור כיון אחת בבת התערובת כל

בבת ועוד ביבש ביבש החמירו דלפי"ד קשה,
בתערובת  הגזירה את לקיים כדי אחת
שאם  לח בתערובת הקילו מאידך אבל לח,
בקדירה  ומקצתן זו בקדירה נתבשלו מקצתן
ביבש  ביבש כי הכל, את לאכול שמותר אחרת
אע"ג  עצמה, בפני אחת כל לאכול מותר
אטו  בלח כה"ג לאסור איכא רבה דטעמא
ואינו  דאורייתא. ספיקא דאיכא  מינו בשאינו
בבת  באכילה שהחמירו דכמו לכאורה, מובן
לא  למה בלח, הגזירה את לקיים כדי אחת

כדי  עצמה בפני אחת כל באכילת נמי החמירו
שהיא  לח, בתערובת נמי כה"ג לאסור שיוכלו

מינו. אינו אטו גזירה גופא 

פשיטות,על הרשב"א דברי לבאר נראה כן
כדי  אינו כאחת כולן לאכול שהאיסור
גם  היא אלא לח, בתערובת הגזירה את  לקיים
גדר  כי מינו, שאינו אטו מב"מ גזירת בכלל כן
שיש  איסור אכילת לאסור הוא חכמים גזירת
איסור  אטו עצמו, בפני נרגש שאינו טעם לו
כשאוכל  ביבש יבש בתערובת לכן נרגש. שטעמו
האיסור  את טועם שע"כ כיון כאחת, כולן
לח  לתערובת דומה זה הרי נרגש, שאינו הגם
ושייך  האיסור, את טועם שבודאי מינו בשאינו

ששים. גזירת בו

זה וכל אחר בזה אבל אחת, בבת כשאכלן זה
מתפשט  שהאיסור לח לתערובת דמי לא

ובא  האיסור,בכל, את יאכל בודאי אכילה ותה
לומר  אפשר אכילה בכל זה אחר בזה  משא"כ
יאכל  בודאי דבר דסוף נמי נהי האיסור , זה אין
לתלות  אפשר אכילה דבכל כיון האיסור, את
זה  דומה אינו איסורא, אכיל קא לא שעכשיו
גזרו  לא ולכן בלח, לח לתערובת זה אחר

ששים. להצריך

כאחת ומהאי כולן דלבשלן אע"ג נמי, טעמא
מ"מ  מבשא"מ, אטו גזירה אסור
זה  מצד מקצתן נתבשל אם הרשב"א התיר
בכל  לתלות יש בכה"ג דגם זה, בצד ומקצתן
ולא  שעה, באותה האיסור את אכל שלא אחת
דמי  לא דאכתי מינו שאינו אטו בהו לגזור שייך
אפשר  דאי מבשא"מ של בלח לח לתערובת

האיסור. את אכל שלא לתלות 
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כל וגם לאכול דמותר נמצא דברינו לפי
חתיכות  ששים יש אם אחת בבת התערובת
בו  להחמיר מקום דאין האיסור, נגד היתר של
הפרמ"ג  כדעת ודלא לח, מתערובת יותר

זה. בכל ודו"ק טפי, גרע דיבש דאפשר

b

והרשב"א  הרא"ש מחלוקת סיכום

הרא"ש הנה דנחלקו האמור, מן העולה
בין  איסורים, ביטול בגדר והרשב"א
בלח: לח בתערובת ובין ביבש יבש בתערובת

התחלת דעת ביבש יבש דבתערובת הרא"ש,
הרוב, אחר הלך מדין הוא הביטול
למימר  דאיכא כיון וחתיכה חתיכה שבכל והיינו
המיעוט  מן ולא באה היא היתר של הרוב דמן
החתיכה  שנהפכה התורה גזרה איסור, של
דבר  דסוף להרא"ש ס"ל כן ועל גמור, להיתר
אחת. בבת אפי' החתיכות כל לאכול מותר
לח  דביטול לומר צריך כרחך על ז"ל  ולשיטתו
לח  דבתערובת ביבש, יבש מביטול חלוק בלח
חלקי  בכל ומתפשט מתערב האיסור שכל
נתבטל  שהאיסור לדון אפשר אי התערובת,
ביטול  דין שהוא ובהכרח הרוב, אחר הלך מדין
נעשית  התערובת דכל דכיון הוא ויסודו אחר,
התערובת, שם את קובע הרוב אחד, לגוף

אצלו. נתבטל והאיסור

גדר ודעת ביבש יבש דבתערובת הרשב"א,
הרוב, אחר הלך מדין אינו הביטול
להתגבר  יכול שהרוב היא הכתוב גזירת אלא
בתערובת  כן נאמר ואם ולבטלו, המיעוט על
ומה  לח. בתערובת גם הוא כן בודאי יבש,

ביבש  יבש תערובת אכילת הרשב"א שאוסר
אח  והיא בבת מדרבנן, אלא מדאורייתא אינו ת,

מינו. שאינו אטו מב"מ גזירת בכלל

b

אם  והרשב"א הרא"ש מחלוקת

ביבש  במשהו אוסר בפסח חמץ

ביבש 

בתוה"בכתבא] יז.)הרשב"א עמ' ש"א (ב"ד

שכתבתי, הטעם ולפי וז"ל,
שהלכו  באיסורין אלא אמרו דלא לי מסתברא
כדי  אלא אסרו שלא לפי ששים, אחר בהן
שאין  לומר אפשר ביבש וכשהוא טעם, נתינת
האיסורין  בכל אבל שאמרתי, כמו טעם כאן
מכדי  למעלה אותן לאסור בהן שהחמירו
לעולם  יבש, שנא ולא בלול שנא לא טעם, נתינת
בלול  אף שהרי כבלול, ליבש שיעורא חד בעינן
טעם  כאן אין מששים למעלה שהוא כל
אם  ואסרוהו, בו החמירו הכי ואפילו האיסור,
הוא, שכן כל ואדרבא שנא, לא נמי ביבש אף כן
טעם  לעולם טועם אינו בודאי בלול דכשהוא
האיסור, כנגד ששים בו שיש כל האיסור
שכן  כל ואוסרו, עליו מחמיר אתה הכי ואפילו
בפני  אחד כל אוכל והוא ביבש יבש כשהוא
שאינו  אלא האיסור את טועם דודאי עצמו,

מתי. יודע

אפי'ותדע החמורים התערובת שבכל לך,
לבלול, משיעורו בפחות בטל אינו ביבש
אחד  להצריכה בה שהחמירו תרומה דהא
אפי' אלא עוד ולא כן, ביבש אפי' ומאה
במסכת  דתנן כן, אמרו דרבנן בתרומה
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מ"י)תרומות פרק (פ"ד בריש לה ומייתינן ,
דביצה ליטרא (ג:)קמא מקומות, ובשאר

אליעזר  ר' החבית פי על שנדרסה קציעות
פרודות, הן כאילו אותן רואין אומר
והעליונות  העליונות את מעלות התחתונות
יש  אם אומר יהושע ר' התחתונות, את מעלות
אלמא  יעלו, לא לאו ואם יעלו פומין מאה שם
וחביות  דרבנן, קציעות דתרומת אע"ג
שהצריכו  כמו מאה בהן הצריכו מחולקות,
שהחמירו  הכרם וכלאי בערלה אמרו וכן בלול.
אגוזי  דתנן והיינו מאתים, להצריך בתערובתן
אלו  הרי וכו' תלתן וחבלי באדן ורימוני פרך
לערלה  אם שהן מה בכל ואוסרין אסורים

הכרם. כלאי הכרם לכלאי אם ערלה

עליו והלכך, שהחמירו כיון בפסח חמץ
יבש  נתערב אם במשהו, לאסור
דבחמץ  ועוד, כבלול. יבש אסור, הכל ביבש
במשהו  תערובתו כל שיאסור הוא דין בפסח
בטל  אינו שיעור לו שאין שכל ביבש, ואפי'
על  כמחצה קבוע וכל קבוע, שהוא לפי לעולם,
הנסקל  בשור שאמרו וכמו דמי, מחצה
בריבוא  נתערב שאפי' השוורים, בין שנתערב
באיסורין  למעלה שכתבתי וכמו אסורין, כולן

עכ"ל. בטלין, שאינן

שהם והנה דבאיסורים הרשב"א, דברי ביאור
החמירו  טעם, נתינת מכדי למעלה
טעם  שאין יבש בתערובת דאפי' חכמים
את  לבטל צריך עדיין כלל נרגש האיסור
או  מאה בשיעור מיעוטו מעוצם האיסור
כגון  לגמרי הביטול את שהפקיעו או מאתים,
לגזור  שייך יבש בתערובת גם א"כ בפסח, חמץ
צריך  אלא בתרי חד ביטול על סמכינן ולא כן,

בתרומה  מיעוטו מעוצם האיסור את לבטל
מתבטל  אינו שהאיסור או הכרם, וכלאי וערלה

בפסח. בחמץ כלל

דשייך ויש דהגם הרשב"א, בדברי טובא לעיין
את  לבטל שצריך לח בתערובת גם למיגזר
האיסור  שאין או מיעוטו, מעוצם האיסור
התליה  על נסמוך לא למה אבל כלל, מתבטל
זה  שלא לומר יש אכילה שבכל לעיל, שנזכרה
כאחת  כולן דלאוכלן נימא וא"כ האיסור, הוא
עד  וכדומה בתרומה אסור תליה דליכא
בחמץ  או גמור, במיעוט האיסור שיתבטל
התערובת  כל לאכול אבל במשהו, אסור בפסח

לתלות. שיכול כיון מותר זה אחר בזה

סתרי ובאמת לכאורה הרשב"א דברי
ששים  שיעור לענין דלעיל אהדדי,
שיכול  משום טפי קיל יבש דתערובת כתב
למעלה  שהם איסורים לגבי הכא ואילו לתלות,
כיון  טפי, חמיר יבש דתערובת כתב מששים
דהואיל  אמרינן ולא האיסור, את טועם דודאי
זה. אחר בזה הכל ולאכול להקל יש לתלות ויכול

ז"ל ונראה דבריו כל לעיל הנתבאר דלפי
שכתב  תליה דהך היטב, מבוארים
את  להתיר עצמה בפני סיבה אינה הרשב"א
גמורות  בראיות באורך הוכחנו שכבר האיסור,
מדין  אינו ביבש יבש ביטול הרשב"א שלדעת
שהרוב  הוא, ביטול מדין אלא הרוב אחר הלך
שנתקשה  אלא ומבטלו, המיעוט על מתגבר
שיעור  להצריך חכמים גזרו לא למה הרשב"א
תירץ  ולזה מבשא"מ, אטו ביבש גם ששים

את דכי  טועם שאינו לתלות יכול אכילה דבכל ון
בזה  יבש תערובת דומה אינו עכשיו, האיסור
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את  טועם בודאי שהוא לח לתערובת זה אחר
החמיר  טעמא ומהאי אכילה. באותה האיסור
בבת  כולן יבש תערובת לאכול שאין הרשב"א
באכילה  האיסור את טועם דודאי דכיון אחת,
למיגזר  ושייך לח, דתערובת דומיא הוי אחת,

ששים. ולהצריך מבשא"מ אטו ביה

מילתא וכל שהוא ששים שיעור לענין הוא זה
שהם  באיסורים אבל טעם, דנתינת
דבעינן  וכדומה תרומה כגון  מששים, למעלה
חמץ  או מיעוטו, מעוצם האיסור את לבטל
אינה  הגזירה סיבת כלל, בטל שאינו בפסח
שהוא  דין אלא האיסור, את שטועם משום
חכמים  גזרו באכילה, האיסור את להתיר שכדי
ויש  גמור, בביטול לבטלם שצריך איסורים דיש
אין  זה ובדין כלל. בטלים שאינם איסורים
לח, לתערובת יבש תערובת בין לחלק מקום
מב"מ  לח בתערובת גם זה דין שנוהג שמה
שמעיקר  משום אלא בשא"מ, אטו גזירה אינו
חכמים  לח בתערובת דאפי' לומר שייך הדין
או  מאתים, או מאה עד הביטול את הפקיעו
יבש  תערובת נמי והכא לגמרי, אותו שהפקיעו

זה. לענין לח מתערובת חלוקה אינה

שכתב ולכן התליה על לסמוך כלל שייך לא
דכל  דכיון ששים, שיעור לענין הרשב"א
או  מאה עד הביטול את להפקיע הגזירה תוכן
הוא  לגמרי, הביטול את להפקיע או מאתים,
הביטול  על לסמוך חכמים הקילו שלא משום
לא  א"כ בודאי, האיסור את לאכול מדאורייתא
מעשה  דבכל דנהי תליה, ע"י להקל שייך
סוף  כל סוף אבל האיסור, זה שאין י"ל אכילה
נמצא  זה אחר בזה כולן את שאכל לאחר
דאם  הוא, כ"ש אלא האיסור. את אכל שבודאי

האיסור  את אוכל כשהוא לח בתערובת החמירו
בששים, נתבטל שכבר כלל נטעם שאינו אע"פ
את  אוכל שהוא יבש בתערובת החמירו בודאי
אותו. וטועם עצמו בפני עומד כשהוא האיסור
עד  לאוכלו מותר אין וכדומה בתרומה ולפיכך
אסור  בפסח ובחמץ מיעוטו, מעוצם שיתבטל

למעיין. ברורים והדברים במשהו. אפי'

ל')הרא"שוהנהב] סי' פ"ה על (ע"ז חולק
אינו  בפסח דחמץ וכתב הרשב"א
ביבש  אבל לח בתערובת אלא במשהו אוסר
לא  למה ידענא לא וז"ל, בתרי חד בטל ביבש
דהא  באכילה אף מותר חמץ תערובת יהא
המתערב  לח דבר היינו במשהו חמץ אמר
הוי  טעם בנותן איסורי שאר דהוה דבמקום
איסורים  דבשאר יבש דבר אבל במשהו, חמץ
מוכח  וכן בפסח, בחמץ ה"ה בטל בתרי חד

עכ"ל. שאפרש, כמו שמעתא

ע"זוראיית בגמ' מדאמרינן (עד.)הרא"ש

בכל  ואוסרין אסורין דאלו אמתני'
שבמנין  דבר אי קחשיב, מאי תנא שהוא,
איסורי  אי נבילה, חתיכות נמי ליתני קחשיב
א"ר  בפסח. חמץ נמי ליתני חשיב קא הנאה
האי  נפחא יצחק ר' ואיתימא אבא בר חייא
ואיסורי  שבמנין דבר ליה אית תרתי תנא
דתנא  קאמר דהא הרא"ש, וכתב הנאה.
דתרתי  משום בפסח חמץ חשיב קא לא דהתם
דבר  ביבש יבש דבתערובת לומר היינו ליה, אית
אוסר  אינו שבמנין דבר ואינו בהנאה האסור

ברוב. בטל אלא במשהו

ול"נ וזה שם, דבריו בהמשך הרא"ש לשון
בפסח  חמץ לענין גם אמר דהכלל
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מותר  מינו עם שנתערב דפסח חמץ ובתערובת
אין  ביבש יבש תערובת דלענין באכילה, אפי'
דלא  איסורין לשאר בפסח חמץ בין חילוק
היכא  אלא במשהו לאוסרו חכמים החמירו
דלא  דמשום וחמץ טעם, בנותן איסורים דשאר
נו"ט  בלא במשהו אסור מיניה אינשי בדילי
הדבר  אין אם ביבש יבש אבל איסור. כשאר
בטיל  בתרי חד איסור דבשאר היכי כי שבמנין
הסוגיא  כל מוכחא וכן בפסח, חמץ ה"ה
חמץ  נמי ליתני קחשיב הנאה איסור אי דפריך
ואע"ג  ליה, את תרתי תנא האי ומשני בפסח,
דבר  שאין כיון בהנאה אסור בפסח דחמץ
חמץ  בין חילוק אין אלמא ברוב, בטל שבמנין
היכא  בלח ולח ביבש יבש איסור לשאר בפסח
איסור  דבשאר היכי כי טעם, נתינת ביה דשייך
בהנאה  אף נאסר בהיתר טעם שנתנו הנאה
בין  לאכילה בין דאורייתא, כעיקר דטעם
אסור  במשהו אפי' בפסח חמץ וה"ה להנאה,

עכ"ל. בהנאה,

קשה והנה שם דע"ז בסוגיא הרא"ש פירוש
דהא  כתב בפסח חמץ דלענין לכאורה,
הנאה  איסורי למעוטי דמתני' בגמ' דקאמר
תרתי  הני דבלאו לומר רוצה שבמנין, דבר ולא
בפסח  חמץ ולכן בטל, אלא במשהו אוסר אינו
בתערובת  בתרי חד בטל שבמנין דבר שאינו

איסור י  שאינו שבמנין דבר לענין אמנם בש.
שם  הרא"ש כתב נבילה, חתיכת כגון הנאה,
מ"מ  תרתי, אלא חשיב קא לא דתנא דאע"ג
וכמתני' ביבש, ביבש בטילה אינה נבילה חתיכת
אם  החתיכות עם שנתבשלה דחתיכה בפירקין
בגמ' טעמא ומפרש אסורות, כולן מכירה אינו
אינה  להתכבד הראויה חתיכה דהו"ל משום
בגמ' דקאמר דהא הרא"ש וכתב ברוב. בטילה

אסור  שאינו שבמנין דבר למעוטי דתנא
ולאו  להו חשיב שלא רק הכוונה בהנאה,

ברוב. שבטל למימר

דבר ונמצא שאינו הנאה  איסור דלענין א"כ
דעת  בפסח, חמץ והיינו שבמנין
ברוב  דבטל היינו דקאמר דלמעוטי הרא"ש
שאינו  שבמנין דבר לענין ואילו יבש, בתערובת
להתכבד, הראויה חתיכה והיינו בהנאה אוסר
לומר  רוצה דקאמר דלמעוטי הרא"ש דעת
אינה  דחהר"ל הוא דין אבל להו, חשיב קא דלא

ביבש. יבש בתערובת בטילה

שאינו ותמוה שבמנין דבר לענין דאם הוא,
דוקא  לאו למעוטי בהנאה אסור
משום  להו חשיב קא לא דתנא ר"ל אלא
תרתי, ביה דאית דבר אלא לשנות ירד דלא
למעוטי  בפסח חמץ דלענין להרא"ש מנ"ל
בתערובת  ברובא דבטל ולמימר קאמר דוקא

ביבש. ביבש

חריפתאוכבר הפלפולא בזה אות נתקשה (שם

והכא ש') דאה"נ לומר דאין והוסיף ,
ס"ל  והשתא דלעיל, כהי"ל דלא הרא"ש מסיק
וסבר  הנשה גיד דפ' אתנא פליג דהכא דתנא
הרי"ף, וכדעת ברוב, בטילה דחהר"ל

ל"ד)דבפירקין דחתיכה (סי' הרא"ש פסק
שם  ומפרש בטילה אינה להתכבד הראויה
קא  דלא לומר היינו בגמ' דקאמר דלמעוטי
בטלי, דבלא"ה משום ולאו במתני' ליה חשיב
ע"ז  בתוס' מש"כ [ועיין צ"ע. הרא"ש ודברי

למעוטי) ד"ה .](שם

לע"זועיין הרשב"א ולפיכך בחידושי ד"ה (עד.

דתנא נראה) הראב"ד לפירוש שהסכים
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הנאה  באיסורי אלא במתני' איירי לא דהתם
דאפי' לתנא ליה דאית משום חשוב, ודבר
להיות  תערובתן את אוסרין אין הנאה איסורי
הוא  א"כ אלא בהנאה אסורין כלומר כמותן
בדבר  נבילה קתני לא הכי ומשום שבמנין, דבר
הנאה  איסורי אלא קתני לא דהא שבמנין
בפסח  וחמץ בהנאה, שריא גופא היא ונבילה
ונהי  שבמנין דבר הוי דלא משום קתני לא נמי
אבל  במשהו אכילה איסור תערובתו את דאוסר
הרי  דאמרינן והא במשהו, אוסר אינו בהנאה
הנאה  איסורי ולאו שבמנין דבר למעוטי אלו
דבריו  את התנא סתם הכי משום קאמר, הכי
אבל  כאן, לשנות ראויין בלבד שאלו לומר כך
לשנות  ראויין אינן אכילה ואיסורי שבמנין דבר
תערובתן  את שאוסרין אכילה  דבאיסורי כאן,
ולדבריו  עי"ש. מיירי, לא בהן כיוצא באכילה
אינו  בפסח דחמץ הרא"ש להוכחת ליתא ז"ל

במשהו. ביבש יבש תערובת את אוסר

ק"ט)בטורעייןג] הרא"ש (סי' כדעת שפסק
מותר  ביבש יבש  בפסח חמץ דתערובת
דברי  את שם הביא והב"י באכילה, אף
ברור  ודבר וז"ל, עלה וכתב הנ"ל הרשב"א
שהוא  אלא הרא"ש של דרכו זה שאין הוא
וחזר  ביבש, יבש בתרי חד נתבטל דלגמרי סובר
שהם  באיסורים אף וא"כ גמור, היתר הכל
שהתיר  וזהו שרי, טעם נתינת מכדי למעלה

עכ"ל. באכילה, אפי' ביבש חמץ תערובת

לומר ומפשטות דכוונתו נראה ז"ל דבריו
שביטול  להרא"ש דס"ל דמה
איסור  דנהפך הכתוב גזירת הוא ביבש יבש
חכמים  דהחמירו לומר מקום אין היתר, להיות
מובן  אינו וזה במשהו. חמץ תערובת לאסור

דחד  הוא דינא דמדאורייתא דנהי לכאורה,
אבל  להיתר, איסור ונהפך ברוב בטיל בתרי
החמירו  דחכמים לומר אפשר אי טעם מאיזה
ולאסור  מדאורייתא הביטול על לסמוך שלא

במשהו. אפי' בפסח חמץ

הכרם וכן וכלאי וערלה מתרומה טובא קשה
במאתים  או במאה בפחות בטלים שאינם
שהוכיח  וכמו ביבש, יבש בתערובת אפי'
וחבילי  קציעות דליטרא ממתני' הרשב"א
דמדאורייתא  דאף להדיא חזינן דהתם תלתן,
להיתר  איסור ונהפך בתרי חד בטל ביבש יבש
דין  על סמכינן דלא חכמים החמירו מ"מ
האיסור  את לבטל והצריכו מדאורייתא ביטול
נמי  והכא באכילה. להתירו כדי מיעוטו מעוצם

נימא לא אמאי בפסח חמץ ג"כ,לענין
שלו, הביטול את להפקיע חכמים דהחמירו
האף  במשהו, אפי' לאסור החמץ ודין

להיתר. איסור נהפך שמדאורייתא

דנחלקו והנראה לנו נתבאר דלעיל בזה,
הביטול  בגדר והרשב"א הרא"ש
שלדעת  לח, בתערובת ובין יבש בתערובת בין
הוא  הביטול התחלת יבש בתערובת הרא"ש
חתיכה  שבכל והיינו הרוב, אחר הלך מדין
של  הרוב דמן למימר דאיכא כיון וחתיכה
איסור, של המיעוט מן ולא באה היא היתר
גמור. להיתר החתיכה שנהפכה  התורה גזרה
הביטול  גדר זה אין כרחך על לח בתערובת אבל
לא  התערובת, בכל האיסור דנתפשט דכיון
הוא  אלא הרוב, אחר הלך מדין להתירו שייך
דכל  דכיון הוא ויסודו אחר ביטול דין
את  קובע הרוב אחד, לגוף נעשית התערובת
ולדעת  אצלו. נתבטל והאיסור התערובת, שם
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אינו  ביבש יבש תערובת ביטול גדר הרשב"א,
יכול  שהרוב גזיה"כ אלא הרוב אחר הלך מדין
כן  נאמר ואם ולבטלו, המיעוט על להתגבר
לח. בתערובת גם הוא כן בודאי יבש, בתערובת

תערובת ולפי"ז בענין הרא"ש דעת לבאר יש
בגמ' דהנה ביבש, יבש בפסח חמץ

אמוראי (כט:)פסחים דפליגי אלא מצאנו לא
דאיתא  לח, בתערובת במשהו אסור חמץ אי
שלא  בין במינו בין בזמנו חמץ רב אמר התם,
שלא  אסור במינו בזמנו שלא אסור, במינו
בנותן  אילימא עסקינן, במאי מותר. במינו
יהיב  הא מותר, במינו שלא בזמנו שלא טעם,
דמיירי  ומפורש וכו' במשהו אלא טעמא,
בלח, לח והיינו טעם בנתינת דאפשר בתערובת
חמץ  הלכתא דאמר כרבא נקטינן ולהלכה

אסור. במינו שלא בין במינו בין בזמנו

ביטול והנה שדין להרא"ש דס"ל כיון 
י"ל  לח, מתערובת חלוק יבש תערובת
דהפקיעו  אלא בגמ' מצאנו ולא דהואיל
מכאן  אין לח, בתערובת חמץ ביטול חכמים
הביטול  את להפקיע ג"כ שהחמירו ראיה
אחר  הלך של אחר דין שהוא יבש בתערובת
אלא  בו לך שאין להרא"ש ס"ל כן ועל הרוב,
שחמץ  חכמים גזרו לח ובתערובת חידושו,
בטל  ביבש יבש בתערובת אבל במשהו, אסור

בתרי. חד

בכך והרא"ש שהחמירו הטעם את ביאר
מיניה, אינשי בדילי דלא משום
בדילי  דלא דכיון לומר דכוונתו נראה ולכאורה
חמץ  בתערובת להקל שיבואו לחוש יש מיניה
איסור  על ויעבור מששים, בפחות גם בפסח

החמירו  לכן מבשא"מ, מדאורייתא חמור
בלח  לח חמץ תערובת כל לאסור חכמים
מותר  דבלא"ה ביבש יבש תערובת אבל במשהו.
ולא  למיחש ליכא בתרי, בחד מדאורייתא לגמרי
דכל  ואפשר במשהו. אוסר דחמץ להחמיר שייך

הב"י. כוונת בכלל באמת הוא זה

תערובת אמנם ביטול שדין הרשב"א לדעת
הכל  אלא לח מתערובת חלוק אינו יבש
המיעוט  על להתגבר יכול שהרוב אחד יסוד
חכמים  שהחמירו דמצאנו כיון ולבטלו,
את  להפקיע בפסח חמץ של לח בתערובת
הדין  יהיה יבש בתערובת גם לגמרי, הביטול
מיעוט  לבטל הרוב התגברות מהני לא דאם כן,
אין  ביבש גם לח, בתערובת בפסח חמץ של
הוא  ודין ולבטלו, עליו להתגבר יכול הרוב

בתרוייהו. במשהו אוסר שחמץ

דבחמץ במש"כד] ועוד וז"ל, הרשב"א
כל  שיאסור הוא  דין בפסח
לו  שאין שכל ביבש, ואפי' במשהו תערובתו
וכל  קבוע, שהוא לפי לעולם, בטל אינו שיעור
שאמרו  וכמו דמי, מחצה על כמחצה קבוע
שאפי' השוורים, בין שנתערב הנסקל בשור
שכתבתי  וכמו אסורין, כולן בריבוא נתערב

עכ"ל. בטלין, שאינן באיסורין למעלה

הסבר,והנה טעונים הרשב"א דברי
להוכיח  רצה איך מובן אינו דלכאורה
במשהו  האסורים לדברים דחשבינן מהא
טעמא, מהאי בטלים אינם ביבש דגם כקבוע
חכמים  אמרו לח בתערובת דרק נימא דלעולם
יבש  בתערובת אבל במשהו אוסר בפסח דחמץ

כקבוע. חשיב לא וא"כ ברובא בטל
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שדברים וצריך דמה להרשב"א דס"ל לומר
הוא  בטילים אינם במשהו האוסרים
קבוע  דכל וכיון כקבוע, עשאום דחכמים משום
בטילים  אינם ממילא דמי מחצה על כמחצה
לו  שאין "כל בלשונו שמדוייק כמו ברובא,
ולכן  קבוע". שהוא לפי לעולם בטל אינו שיעור
שהחמירו  ומצאנו הואיל בפסח בחמץ נמי ה"ה
הטעם  בלח, לח בתערובת בטל דאינו חכמים בו
המיעוט  ונדון כקבוע דחשבוהו משום בזה
לח  תערובת בין לחלק מקום אין וא"כ כמחצה,

יהיה יבש בתערובת דגם יבש, החמץ לתערובת
בטל. ואינו כמחצה נדון

מה ולשיטת דעיין קושיא, זו אין הרא"ש
כמחצה  קבוע כל בדין לעיל שכתב

דמי מחצה כ')על דדבר (סי' דקיי"ל והא וז"ל,
יחד  מעורבין כשהם היינו בטל בתרי חד יבש
ניכר  כשהאיסור אבל איסורא, מינכרא ולא
המעורב  ובדבר ביטול, ביה שייך לא במקומו
קבוע  כל אמרינן בטיל ולא דחשיב היכא נמי

התערובת בפרק כדאמרינן גבי (עג.)כמחצה
ונמשוך  דפריך בטלי ולא דחשיבי חיים בעלי
מרובא  דפריש כל ונימא מינייהו חד ונקריב
עכ"ל. קבוע, ליה דהוה משום ומשני פריש,

שדבר ומשמע משום שרק הרא"ש מלשון
כל  לומר דשייך הוא בטל אינו חשוב
משום  ולא דמי, מחצה על כמחצה קבוע
הביטול  עיכוב דבלאו כקבוע, חכמים שעשהו

דעת  נראה וכן קבוע. דכל דינא כלל  נאמר לא
קבוע  כל שייך דלא הראשונים מן הרבה
דתשע  וגוונא ברוב, ביטול במקום דמי כמע"מ

דלעיל האיסור (צה.)חנויות דניכר כיון שאני
משום  כקבוע נחשבים חיים בעלי וכן בטל, אינו
הרמב"ן  חידושי עיין בטלים, ואינם דחשובים

הרי"ף)והר"ן(שם)והריטב"א בדפי פו .(לג:

דרק ולפי"ז די"ל הרשב"א, להוכחת ליתא
שהפקיעו  הוא בלח לח בתערובת
אוסר  בפסח דחמץ ותיקנו הביטול את חכמים
אבל  כן. אמרו לא יבש בתערובת אבל במשהו,
במשהו  אוסר בפסח דחמץ הרשב"א לדעת
אין  כמחצה, ליה וחשבינן כקבוע שעשהו משום
ביבש. יבש לתערובת בלח לח תערובת בין לחלק

במקום ולשיטת דגם לומר נראה הרשב"א
כמע"מ  קבוע דכל דינא שייך ביטול
אינם  החשובים שדברים דמה פירש ולכן דמי,
ביטולם, את הפקיעו דחכמים משום לאו בטילים
אינם  וממילא כקבוע דחשבוהו משום אלא

ראשונ  שאר כדעת ודלא הסוברים בטילים, ים
ביטול. הפקעת בלא כקבוע לדונם אפשר דאי

רב אמנם תלמוד צריכה הרשב"א שיטת
משנתנו, את סותר ז"ל הוא דלכאורה
דברים  ושאר בפסח דחמץ משמע דכאן
משום  הוא במשהו האוסרים החשובים

אחר במקום אבל כקבוע, ב"ד דנעשים (תוה"ב

יג.) עמ' לך,ש"א קשיא ואי וז"ל, להיפך כתב

התוס'פו. ספקו)ובשיטת ד"ה יושר(שם בשערי דעיין מחלוקת, פ"י)ישנה דס"ל (ש"ד שנקט
שאר  כדעת התוס' בכוונת שלמדו יש אבל קבוע, דכל דינא שייך לא ניכר שאינו דבקבוע

פלתי עיין י"ב)ראשונים, ס"ק ק"י יהודה(סי' י"א)ויד ס"ק ק"י וסי' י"א, ס"ק ע' ואכמ"ל.(סי' ,
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ביה  אמרינן בהיתר המעורב דאיסור כיון
או  ברוב בטל איסור ליה משכחת היכי קבוע,
הוא  קבוע איסור דהא באלף, ואפי' בששים
אלא  כן אמרו שלא דע דמי, מחצה על וכמחצה
וכן  חיים, בעלי כגון בטל, שאינו חשוב באיסור
בפני  בה להתכבד הראויה חתיכה וכן ברייה,
שדרכו  מאת שהן אותן כל וכן האורחים,
מקומו  וניכר שנודע באיסור נמי ואי לימנות,
שחוטה  בשר מוכרות כולן חנויות תשע כגון

מהן  מאחת ולקח נבילה בשר מוכרת ואחת
שאר  בכל אבל לקח, מהן מאיזה יודע ואינו
לא  וניכר נודע מקומן ואין שבטלין האיסורין
הרשב"א  דברי שם הרי עכ"ל. כן, אמרו
קבוע  דכל דינא שייך דלא להיפך, מפורשים
החשובים  ודברים האיסור, שנתבטל במקום
את  חכמים שהפקיעו משום רק כקבוע נידונים

וצע"ג. הגרש"ש פז ביטולם, ע"ז תמה [וכבר
יושר בשערי פ"י)ז"ל עי"ש.](ש"ד ,

³

ע"א  ק' דף

בשאינו  במין חשוב דבר ביטול

מינו 

שאני.גמ', משהבריה בדרכי (סי'עיין

ב') ס"ק והיתר ק"א האיסור בשם שכתב
י"ז)הארוך דין כ"ה הראויה (כלל דחתיכה דהא

אבל  במינו דוקא הוא בטילה לא ובריה להתכבד
שיש  דדבר דומיא טעם, בנותן הוי במינו שלא
מב"מ  מ"ש צ"ע הדבר [וסברת מתירין. לו

ויל"ע.] חשוב, דבר לענין מבשא"מ

ק')והב"י הרשב"א (סי' שו"ת בשם כתב
סי' שנפלה ק"א)(ח"א בריה על

וכן  במינו, שלא וזהו בטילה, דאינה לירקות

דורא בשערי מ"א)משמע חלב (סי' טיפת גבי
ראויה  הוי דלא שכתב בבשר שנבלעה
להתכבד  ראויה הוי אי הא משמע להתכבד,

רמ"א ועיין בטילה. סק"ו)לא שפסק (שם
במינם  שלא או במינם נתערבו בין חילוק דאין

והפרמ"ג וחהר"ל, בריה י"ח)גבי ס"ק (שפ"ד

חוץ  חשוב דבר שכל שבמנין, דבר שה"ה כתב
בטלים  ואינם אסורים מתירין לו שיש מדבר

במינם. שלא אף

ק"י)במחברועיין סי' דבר (ריש בענין שכתב
בכל  במינו אוסר חשוב דבר שבמנין,
מלשון  והוא וכו', דברים ז' והם שהוא

פט"ז)הרמב"ם הש"ך(ריש ודייק סק"א), (שם

הרשב"אפז. בחידושי מפורש הרוב)וכן אחר הלך ובמצא ד"ה דאיסור (צה. וכיון תאמר ואם וז"ל,
הוא  קבוע איסור דהא ברוב בטל איסור משכחינן היכי קבוע ביה אמרינן בהיתר המעורב

שור  כגון בטל שאינו חשוב באיסור אלא הכי אמרינן דלא לומר יש דמי, מחצה על וכמחצה
הראויה  בחתיכה נמי ואי בטילי, לא חיים בעלי דאמר כמאן נמי ואי בטל, ואינו חשוב שהוא

עכ"ל. הוא, בטל דהא קבוע אמרינן לא בטל איסור בכל אבל האורחים, בפני בה להתכבד
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האו"ה  וכדעת קאמר, במינו  דוקא דמשמע
חטאת בתורת שהרמ"א והקשה מ'הנ"ל, (כלל

ס"ו)והג"הד"ו) ק"א במינו (סי' דשלא פסק
כאן  הגיה לא למה וא"כ שהוא, בכל אוסר ג"כ
בטל  אינו ג"כ שבמנין שדבר המחבר, דברי על

מינו. בשאינו

דהרמב"ם ותירץ להרמ"א דס"ל הש"ך
אלא  בדוקא מינו נקטו לא והמחבר
יהא  דהא במינו, שלא לה משכחת דלא משום

הטור אחר ונמשך האיסור, ק"ט)ניכר סי' (ריש

שנפרך  כגון היינו במינו שלא דבר שכתב
נפרך  שאינו חשוב דבר א"כ דקות, לחתיכות
במינו. שלא ליה משכחת לא דקות לחתיכות
שלא  דאפי' ובהג"ה חטאת בתורת ומש"כ
בריה  משום אלא נקטיה לא בטל, אינו במינו
דבריה  ותבשיל, במרק שנתערב התם דאיירי
אף  ומ"מ בטלה. אינה קטנה שהיא אע"פ
שהוא, בכל חשוב דבר אוסר במינו שלא

בש"ך עיין שפיר, לה סק"ח)ומשכחת ק"ט (סי'

אחד  ונודע מינים ג' או ב' שיש כגון דמיירי
ששחט  כגון מהן, איזו יודע ואינו אסור, מהן
שלא  נשחט מהן שאחד ויודע מינים כמה

איזו. יודע ואינו כהוגן,

מלשון (סק"א)הגר"אאבל  דמשמע כתב
ואף  בטל, אינו במינו שדוקא הרמב"ם
יבש  לתערובת משכחת דלא משום לדחות שיש
הש"ך, וכמש"כ מינכר דלא מבשא"מ מין
קאמר. דוקא ע"כ אלא הוא , יתר שפת מ"מ

לא ולדבריו למה הש"ך קושית צ"ב ז"ל
המחבר  דברי על הרמ"א הגיה
ועיין  בשא"מ. אפי' בטל אינו שבמנין שדבר

הלוי בית ו')שו"ת ה', אות ל"ה סי' שכתב (ח"ב
שהביא  דורא ושערי הרשב"א דברי דמתוך
דבריה  אלא מבואר אינו משה, בדרכי הרמ"א
מצאנו  ולא בטל, אינו במינו שלא וחהר"ל
שבמנין. דבר לענין ואו"ה הרמב"ם על דפליג
וגבי  שהם, כמו הדברים הרמ"א הניח ולכן
כמש"כ  במינם שלא דגם כתב וחהר"ל בריה
כלום  הגיה לא שבמנין דבר וגבי הרשב"א,
דאין  וס"ל הרמב"ם, כמש"כ דוקא, מינו ובעי
בריה  בין מחלקין רק כלל מחלוקת כאן
לעשות  לנו דאין שבמנין, דבר ובין וחהר"ל
גמור, הכרח בלא הראשונים בין מחלוקת

שנוכל. מה כל דעתם להשוות אנו וצריכין

שבמנין,והחילוק לדבר וחהר"ל בריה בין
מצד  היא וחהר"ל בריה דמעלת
בטלה, לא במינם בשלא גם ומש"ה עצמם

חהר"ל. וכן שהוא, מקום במכל הוא פח דבריה

ע"י  רק הוא חשיבותו כל שבמנין דבר אבל
עצמו  מצד ולא אחרים עם שנצטרף מה צירוף
יותר  עוד גדול הוא אם ואדרבה, גודלו. משום
שלמה  של ים [עיין בטל הדר ביחידי שנמכר

ד') אות נ"א בב"ח(סי' ק"א)הובא וכל (סי' ,[
אחרים, עם צירוף ע"י רק הוא שלו חשיבות
וא"כ  הסך, כל של המנין ע"י שנתוסף
בטל  לא שבמנין דבר דקי"ל דהא י"ל בפשיטות
עתה  היא האסורה שהחתיכה משום רק הוא

יבמותפח. הרשב"א שיטת היא ר"י)כך ד"ה מנין (פא: חשיבות משום לאו חהר"ל דחשיבות

חהר"ל. בהגרת בס"ד לקמן שיתבאר מה ועיין כיבוד, חשיבות משום אלא בטלה לא
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ידה  על שנתוסף שבמנין דבר התערובת בזה
דא  זו, בתערובת התערובת המנין כל ימכור ם

האסורה, החתיכה ע"י מניינה יתוסף ביחד
בטל  אינו במינו בנתערב רק דבזה ס"ל ומש"ה
לא  במינו שלא דבתערובת מינו, בשאינו ולא
תתבטל  שלא שבה המעלה וכל ביחד, מצטרפין

עכת"ד. אינו, הוא

פסק [כל ליישב רק הלוי הבית כתב זה
לא  עצמו הרמב"ם בשיטת אבל הרמ"א,
שבמנין, לדבר וחהר"ל בריה בין חילוק מצאנו

מדבריו משמע פט"ז)אלא חשוב (ריש דבר שכל
ושיטת  היטב, עי"ש במינו רק בטל אינו

צ"ע.] והיתר ואיסור הרמב"ם

b

באלף  בריה ביטול

תרומותשם, מ"ח)במתני' טמא (פ"י דג ,
שהוא  גרב כל טהור, דג עם שכבשו
סלעים  חמש שהן ביהודה זוז עשרה מחזיק
אומר  יהודה ר' אסור, צירו טמא דג בגליל
מששה  אחד אומר יוסי ור' בסאתים, רביעית

בו. עשר

הר"ש ונחלקו המשנה. בפירוש המפרשים
בנתינת (שם) מיירי לא דרישא כתב

דגים  עם גופו שנתערב טמא בדג אלא טעם
לא  דבריה משום כולהו דמיתסרי טהורים,
וכו' ביהודה זוז עשרה בשיעור אבל בטלה,
וראיה  בטל. היתר של תתק"ס שהוא

בירושלמי ה"ה)מדאמרינן יוסי (שם ר' הורי ,
אחד  מצא כלומר לאלף, אחד בעכברא בון בר'

מתיר, היה לתתק"ס הא' וה"ה והתיר לאלף
דמתני' וסיפא בתתק"ס. בטילה בריה אלמא
יהודה  ר' פליגי ובהא טמא, דג של בציר מיירי
בט"ז. או למאתים בקרוב שיעורו עם יוסי ור'

גיד וכתב דחשיב מסוגיין, קשה דקצת הר"ש
נבילה  וחתיכת בריה שהיא הנשה
ועביד  שדרכו, מכל דעדיפא להתכבד הראויה
דחתיכה  ביטול, לענין שוין ואינן צריכותא, שם
[עיין  באלף אפי' בטלה אינה להתכבד הראויה

בדפי בר"ן  בתוספתא הרי"ף)(לו. תניא דבהדיא
ה"ג) בין (פ"ז שנתערבה איסור חתיכת

ואילו  אסורות], כולן אלף הן אפי' החתיכות
והרא"ש בתתק"ס. בטלה ל"ג)בריה דחה,(סי'

לבטלו  גדול שיעור שצריך כיון למימר דאיכא
לחתיכה. מדמהו

מתני'אבל דכולה כתב בפיהמ"ש הרמב"ם
שיעורו  ולת"ק דגים, של בציר מיירי
בטילה  דבריה ראיה כאן ואין בתתק"ס, הוא
[עיין  הראשונים רוב דעת וכן מאלף, בפחות
דאיתא  ובהא ועוד]. רמב"ן, רא"ש, בר"ן,
אחד  עכברא התיר בון בר' יוסי דר' בירושלמי

הר"ן כתב עכבר (שם)לאלף, בפליטת דמיירי
אגמ' ופליג אלף, עד טעם נותן דהוא וס"ל

בע"ז יהיב (סט.)דידן לא דעכבר דמשמע
והרא"ש בששים. אלא כתב (שם)טעמא

ע"ז בגמ' כדאיתא מקום שם (פד.)דעכברא

אציר  וקאי למיקבריה, עכברא בני שבקוה לא
דר' וקאמר ביה, דאיירי טמאים דגים של
עד  טעמא דיהיב מקום באותו כן הורה יוסי

לאלף. קרוב

לדעת ולכאורה גדולה ראיה להביא יש
מיירי  דמתני' דרישא הר"ש



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף שלג חולין

צירו, ולא טמא דג של גופו בשנתערב
לעיל דאמר (צט:)מדאמרינן מילתא אדרכתן ,

שהרי  שוין השיעורין כל לא חנינא, בר' יוסי ר'
אסור, צירו טמא דג דתנן, למאתים קרוב ציר
הת"ק  אם והנה בסאתים. רביעית אומר ר"י
דג, של גופו בשנתערב ולא בציר מיירי נמי
ציר  שאסר דת"ק מילתיה ריב"ח שביק אמאי
ונקט  לאלף, קרוב שהוא יותר גדול בשיעור
רק  שהוא מועט בשיעור דאוסר דר"י מילתיה
טפי  חזינן הת"ק מדברי הרי למאתים, קרוב
דרישא  משמע ומזה שוין. השיעורין כל שאין
דת"ק  וטעמיה גיד של גופו בשנתערב מיירי
תתק"ס, עד בטילה אינה דבריה משום
דג  בציר מיירי יוסי ור' יהודה דר' ופלוגתא
יהודה  דר' מילתיה ריב"ח נקט ולכן טמא,

צ"ע. למאתים, בקרוב שאסר

b

בריה  עניני

שלא בגמ'א] כדי חשובה דבריה מבואר
בראשונים  ומבואר ברוב, תתבטל

ורשב"א ברמב"ן ברובא)[עיין וליבטל ד"ה (צט:

הרי"ף)ור"ן בדפי דרבנן.(לו. דין שהוא ועוד פט ]
להתחייב  חשובה שבריה דוכתי בכמה מבואר
הגדרת  למדו והראשונים שהוא. בכל עליה
חיוב  לענין בריה מהגדרת ביטול לענין בריה
כמו  בריה חומרת בטעם ונחלקו מלקות,

בס"ד. שיתבאר

ואכל (יט:)שבועותבמתני' אוכל שלא שבועה ,
לו  אמרו ר"ע, דברי חייב שהוא בכל
חייב  שהוא שהוא כל באוכל מצינו היכן לר"ע

ובגמ' חייב. נמלה,(כא:)שזה והרי ולא מקשינן,
כבריה. נמי מפרש מפרש , הרי וכו', שאני בריה

נמי)ופירש"י מפרש ד"ה מפרש (שם וז"ל,
איסורין  בשאר כבריה בשבועה
מפרש  דחשיבא, משום מאי טעמא בריה דמי,
ומבואר  עכ"ל. עליה, אסריה אחשבה איהו נמי
חשיבותה, משום שהוא בכל חייב דבריה ברש"י
כיון  שהוא בכל דחייב למפרש בכך ודומה

אחשביה. דאיהו

לעילאבל  טעמא)התוס' מאי ד"ה והרא"ש (צו:
ל"ג) כאילו (סי' הוי דבריה דמשמע כתבו

קטן, בין גדול בין תאכל שלא הכתוב פירש
שהוא  בכל עליו להתחייב בריה דחומרת והיינו
שהתורה  משום אלא דחשיבא משום הוי לא
דמפרש. דומיא בשלימותו, שהוא כמו אסרתו

אינה ובשלמא בריה אמאי מובן רש"י לדעת
חשוב  דבר שהוא דכיון ברוב, בטלה
דין  בה נוהג שאין חכמים החמירו בעצם
שחומרת  והרא"ש התוס' לשיטת אבל ביטול,
והתורה  למפרש, דומה דהוי משום היא בריה
ביטולו  למניעת זה ענין מה שהוא, כמו אסרתו
עליה  ללקות תורה דאחשביה דכיון וצ"ל ברוב,
ועיין  בטלה, שאינה חכמים החמירו שהוא, בכל

ק')בט"ז סי' .(ריש

הרשב"אפט. רפ"ה)ובשו"ת סי' הם (ח"א ברוב בטלים שאינם החשובים הדברים שכל כתב
הט"ז וכ"כ סק"א)מדרבנן, ק' ב"מ(סי' בתוס' אמנם קפץ). ד"ה בטילה (ו: אינה דבריה משמע

וצ"ע. מדאורייתא
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חשובים ולכאורה דברים לענין נפק"מ
שאסורים  או עליהם, לוקין שאין
ראוי  חשוב הדבר אם רש"י דלשיטת מדרבנן,
מה  רק התוס' לשיטת ואילו ברוב, יתבטל שלא
שהוא  בכל עליו ללקות תורה שהחמירה
ביד  עיין אבל בטל. שאינו חכמים החמירו

סק"א)יהודה ק' רש"י (סי' לשיטת דגם שכתב
הוא, חשיבות מטעם בריה ענין דכל ודעימיה
הדבר  חשיבות מטעם אינו בטל דלא הא מ"מ
להיות  התורה דהחמירה משום אלא בעצמו
עליו  החמירו לכך שהוא, בכל עליו לוקין
לא  הפוסקים וכל דבגמ' להתבטל, שלא חכמים
עי"ש  בתרוייהו, שוין שהם מה אלא מצינו

בזה. שהאריך

דקאמר והנהב] בהא נתקשו הראשונים
טהורה (קב:)לקמן ציפור אכל ,

בין  וטמאה בכזית, במיתתה שהוא, בכל בחייה
ציפור  דמ"ש שהוא, בכל במיתתה בין בחייה
טמאה  מציפור בכזית שהיא שנתנבלה טהורה

שהוא. בכל שהיא שנתנבלה

אמר ותוס' דכי לטעמייהו, תירצו והרא"ש
חתיכה  נבילה נבילה, תאכל לא רחמנא
תאכל  ולא גיד תאכל לא משא"כ משמע , נמי
קטן, ובין גדול בין פירש כאילו דהוי טמא עוף

שלם. כשהוא ועוף גיד מיקרי דכולהו

טמאה)רש"יאבל ד"ה דנבילה (שם דלאו כתב
לא  דכשנבראת בריה משום לחיובי ליכא
לא  דנבילה אלאו הלכך נבילה, שם עליה היה
בריה  דין שייך דלא ומבואר כזית. עד מחייב
ברייתו. בתחילת עליו חל כשהאיסור אלא

הרמב"ן טהורה (צט:)וכ"כ ציפור אבל וז"ל,

נבילה  ששם כיון כברייתא שהיא אע"פ שמתה
קרויה  אינה הוא, ברייתה משעת לאו שעליה

עכ"ל. בריה,

והוי (שם)והר"ן וז"ל, קצת אחר באופן כתב
תנאים  בג' אלא בריה מיקרי שלא ידוע
הנשה  גיד כגון כיצד, בגופא איסורא וכו',
אבל  ברייתו, מתחילת אסור שהוא בו וכיוצא
אע"פ  מותרת שהיא בה וכיוצא טהורה צפור
לאו  ליאסר לה גרם אחר שדבר כיון שנתנבלה
שיחול  בעינן דלא ומבואר עכ"ל. הוא, בריה
שיהא  אלא ממש, ברייתו משעת איסור עליו
ליאסר. לו גורם אחר שדבר ולא מגופה האיסור

בתוה"ב הרשב"א יד.)וכ"כ עמ' ש"א וז"ל,(ב"ד
שאיסורה  דוקא בטלה, שאינה בריה ואיזו
בהן  וכיוצא גיד או  נמלה כגון עצמה מחמת
עכ"ל. ברייתן, מתחלת עצמן מצד שאיסורין

הא ועל ליישב הראשונים כתבו זה דרך
זבחים בגמ' הנסקל (עב.)דאמרינן שור ,

כולן  ריבוא הן אפי' השוורין בין שנתערב
ומשני  ברובא, וליבטל בגמ' ופרכינן ימותו,
דלא  משני לא אמאי וקשה חשיבי. חיים דבעלי
לטעמיה  תירץ והרא"ש בריה, משום בטלי
בשרו, את יאכל לא כתיב הנסקל דבשור
לא  וא"כ ממנה, אחת חתיכה אפי' דמשמע
קטן  ובין גדול בין השור לאסור כמפרש הוי
שאין  דכיון תירץ הר"ן אבל כבריה. חשיב ולא
הרמב"ן  וכן בריה, חשיב לא מעצמה אסורה
ברייתה. מתחילת נאסרה דלא  תירצו והרשב"א

שדבר ומדבריהם במה סגי דלא למדנו
כיון  חשוב בעצמו הוא הנאסר
צדדי  אינו שהאיסור ג"כ דצריך שלם, שהוא
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נולד  שהוא ע"י להבריה, בקשר מהותי אלא
מגופא, איסור שהוא או ברייתו מתחילת עמו
או  צדדי האיסור אם לי דמה צ"ב, זה ותנאי
עצמו. בפני חשוב שהוא דבר שאוכל כיון מהותי

ללקות ולכאורה בריה דחומרת מזה, מבואר
משום  רק אינו שהוא בכל עליה
האיסור, חשיבות משום גם אלא הנברא חשיבות
כמו  הנברא שחשיבות הוא הדבר גדר באמת כי
עליו  ללקות יותר חשיבות להאיסור נותן שהוא
ערך  מצד גם לדון יש כך, ומתוך שהוא. בכל
האיסור  שאין האיסור, ערך מצד וגם החפצא
דבר  אוכל אם אלא שהוא בכל עליו ללקות חשוב
שהוא  כמו שלם שיהיה צריך ולזה חשוב, שהוא
חשוב  אינו ועוד אבר, ממנו נתרסק ושלא נברא
להחפצא, בקשר חשוב עצמו האיסור אא"כ
או  ברייתו מתחילת עמו נולד שהוא צריך ולזה

אחר. דבר מחמת ולא מגופו איסור שהוא

דבעינן והנהג] ודעימיה רש"י מש"כ לפי צ"ע
מהא  ברייתן, בשעת האיסור שיחול

מכות בגמ' הטבל (יג:)דאיתא מן יאכל כמה ,
בכזית  וחכ"א שהוא בכל אומר ר"ש חייב, ויהיה
למכות  שהוא כל דלר"ש בגמ' התם ומסיק וכו',
דחטה  חשיבא נשמה בריית ולרבנן קמח, אפי'
נשמה  דבריית טעמא לי למה וקשה חשיבא. לא
ברייתו  מתחילת נאסר דלא משום ליה תיפוק

מירוח. שעת עד אלא

בתוה"ב ובשלמא והרשב"א הר"ן לדעת
בריה  חשיבא לא דנבילה שכתבו

מחמת  אלא עצמה מחמת איסור דאינה משום
איסור  הוי לא דטבל ניחא הכא אחר, דבר
עצמו, מחמת איסור אלא אחר דבר מחמת
זה  אין מלאכה, גמר לאחר אלא חל דאינו ואף
אלא  החטה, את אוסר מלאכה שגמר משום
על  חל שאינו טבל באיסור הוא דתנאי משום
רש"י  לדעת אבל מלאכה. גמר עד החטה
קשה  ברייתו, משעת האיסור שיחול דבעינן
כיון  חשיבא נשמה דבריית טעמא לי למה
שאינה  כיון כבריה חשיב לא חיטה דבלא"ה

מירוח. לאחר אלא ברייתה בשעת נאסרת

בש"ך[ובאמת סק"ג)ראיתי ק' שכתב (סי'
מתחילת  אסורה שחטה דאע"פ
חשיבא  לא וכה"ג, כלאים של כגון ברייתה
המחצית  עלה וכתב חיות, בה דלית משום בריה
לא  דטבל משום כלאים הש"ך דנקט השקל
למה  א"כ כנ"ל וקשה ברייתה, מתחילת מקרי
חייב  דאינו ליה תיפוק נשמה דבריית טעמא לי
נאסרה  דלא משום טבל של אחת חטה על

ברייתה.] מתחילת

דבריית ויש טעמא בלאו דאיה"נ בדוחק לומר
בריה  חשיבא לא טבל של חטה נשמה
אבל  ברייתה, מתחילת נאסרה דלא משום
בריית  נמי דבעינן לחכמים דס"ל האמת
וכדומה  כלאים של לחטה ונפק"מ נשמה,
ולרווחא  ברייתה, מתחילת נאסרה שאכן
דאפי' לאשמעינן נשמה בריית נקטו דמילתא
לא  ברייתה מתחילת החטה דנאסרה היכא

נשמה. בריית דבעינן משום כבריה צ חשיבא

טבל,צ. איסור חל שעה ובאותה החטה, של תיקונה גמר הוא מלאכה דגמר דכיון י"ל ועוד
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אי ועוד השיטות בין נפק"מ דהנה בזה, י"ל
מתחילת  שאסור דבר דוקא בריה
ולא  מגופו האסור דבר שהוא או ברייתו

תשובה בפתחי עיין אחר, דבר סי'מחמת (ריש

הגדלים ק') נמלים ענין על הכו"פ בשם שכתב
בטילים  פירשו אם שאף  וקמח, בפירות
הוא  בטילה אינה דבריה הא דהרי בששים,
ונמלה  ברייתה, מתחלת אסורה כשהיא דוקא
קודם  דהא ברייתה מתחלת  אסורה אין

מותרת. היתה שפירשה

סק"ה)החוו"דאבל על (שם לחלוק כתב
בגמ' דאיתא מהא וראייתו הכו"פ,

לוקה (טז:)מכות נמלה ד', לוקה פוטיתא אכל
בסה"מ הרמב"ם וכתב קע"ט)ה', דזאת (ל"ת

הפורחת  הנמלה היא הנה הנזכרת הנמלה
פרה  שאיננה הפירות מעיפושי המתיילדת
וא"כ  האוכל. מן שפורש עד חייב ואינו ורבה
מתחילת  נאסרה דלא דאף הגמ' מן מוכרח
וכתב  בריה, מדין שהוא בכל עליה חייב ברייתה

תשובה. עליה שאין ראיה שהיא החוו"ד

בריה ועוד דוקא צריך דאם החוו"ד הקשה
ג"כ  נבילה ברייתה, מתחילת שנאסרה
משום  ברייתה מתחילת אסורה דהא בריה להוי
מאי  הבטן מן טריפה ועוד זבוח, דאינו עשה
מש"כ  הגרעק"א בהגהות [ועיין למימר. איכא

ואיכמ"ל.] זבוח, אינו לענין

שאסור ולכן המחבר דכוונת החוו"ד כתב
אלא  דוקא, לאו ברייתו מתחילת

הרשב"א  מלשון וראיה מגופו, לאיסור הכוונה
שאיסורה (שם)בתוה"ב דוקא וז"ל, שכתב

מצד  שאסורין גיד או נמלה כגון עצמה מחמת
רק  מותרת, בריה אבל ברייתן, מתחלת עצמן
שור  כגון אחר, דבר מחמת איסור שקיבלה
וכו', בריה זו אין וטרפה, ונבילה הנסקל
באיסור  הרשב"א שפתח ממה והנה עכ"ל.
שלא  דבר "אבל סיים, ולא לבד, עצמה מחמת
דבר  "אבל אלא כו', ברייתו" מתחילת נאסר
שהעיקר  משמע כו', אחר" מצד איסור שקיבל
מחמת  או עצמה מחמת איסורה באם תלוי
או  נמלה "כגון הרשב"א שכתב ומה אחר, דבר
היינו  ברייתן", מתחילת כו' שאסורין גיד
שאיסורו  שדבר הוא דמילתא דסתמא משום
ברייתו, מתחילת אסור הוא עצמו, מחמת

החוו"ד. עכ"ד

את וגם שהרכיב מצאנו הנ"ל הר"ן בלשון
כיצד", בגופא "איסור שכתב הדברים,
אסור  שהוא בו ויוצא הנשה "גיד ואח"כ
גרם  אחר "כשדבר וסיים, ברייתו", מתחילת
הר"ן  שגם ונמצא הוא", בריה לאו ליאסר לה
סימן  רק הוא ברייתו מתחילת שאיסור נקט

מגופו. שהאיסור

שכתבו ומעתה ודעימיה רש"י דגם י"ל
לומר  רצו ברייתו, מתחילת הלשון
דבר  מיקרי דבריה וכוונתם מגופו, שהאיסור
וניחא  אחר. דבר ולא האיסור גורמת שברייתה
חשיבא  לא דחטה לר"ש רבנן דקאמרי הא

חל  מתוקן, לפרי החטה שנעשית דבעת ברייתה, מתחילת האיסור שחל ג"כ נחשב דזה אפשר

יהודה יד בספר כן וראיתי טבל, שם סק"א)עליה ק' עי"ש.(סי' ,
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נקטו  ולא חשיבא נשמה דבריית משום בריה
וכן  ברייתו. מתחילת אסור דאינו משום טעמא
לפי  בריה משום נמלה על לוקין האיך ניחא
שרף  מין הוא דנמלה הרמב"ם שפירש מה
עד  נאסרת ואינה וקמח בפירות הגדל
לענין  מש"כ שם בחוו"ד עוד [ועיין שפורשת.

זבוח.] אינו ואיסור מבטן ונמצא צא טריפה
דלא  לומר כיוונו וכולם הראשונים, פליגי דלא
ולא  מגופא שאיסורו דבר אלא בריה חשיב

אחר. דבר מחמת

לא עודד] חלב אמאי הראשונים נתקשו
כולו  שאין הר"ן וכתב בריה, מיקרי
מקובצת  שהיא בריה כעין ואינו אחד במקום
תירץ  הרשב"א ובחידושי הרמב"ן. וכ"כ כאחד,
חלב  כגון עליו ושמו שיחלק דכל יצחק ר' בשם
ממנו  קטנה וחתיכה חלב נקרא שלם דכשהוא
דבר  אבל בריה, קרוי זה אין חלב, נקרא ג"כ
צפור  כגון בריה, נקרא זהו כשנחלק שמו שאבד
נחתך  ואם ציפור, נקרא שלם בעודנו טמאה

טמא. עוף של חתיכה אלא קרוי אינו

לא וגם דחלב הרשב"א ע"ד כתב הרא"ש
שמו  אכתי יחלק דאם משום בריה חשיב
חולקות, כוונותיהם שבהכרח אלא עליו,
משום  בריה מיקרי לא הרא"ש שלדעת
לא  הכתוב פירש כאילו הוי דבריה דטעמא
את  תורה שאסרה מאחר שהוא בכל תאכלנו

יחלק  שאם דבר כל וא"כ העצם, שמו שם אכתי
בכל  לאוסרו התורה פירשה כאילו הוי לא עליו

נקרא  עליו שמו אין יחלק שאם דבר רק שהוא,
או  טמא עוף התורה שאסרה דמאחר בריה,
העצם, שם שהוא החי מן אבר או הנשה גיד
שהוא  כמו אסור זה שדבר פירשה כאילו הוי

גדול. בין קטן בין נברא,

טהור אבל דעוף הרשב"א שכתב ממה
שלא  משום בריה חשיב לא שנתנבילה
כהתוס', ס"ל דלא מוכח ברייתו משעת נאסר
הוי  דבריה דטעמא ודעימיה רש"י כדעת אלא
מה  תנאים כמה דנאמרו אלא דחשיבא, משום
מגופו  שהאיסור הוא מהם ואחד בריה, נקרא
הרשב"א  מש"כ זה דרך ועל אחר. מדבר ולא
עליו, שמו אין כשיחלק אא"כ בריה נקרא דלא
להתחייב  חשוב דאינו בריה בשם תנאי הוא
כשהוא  מיוחד שם לו יש אא"כ שהוא בכל

כברייתו. צב שלם

הטבל (יג.)מכותבמתני'ד] מן יאכל כמה
כל  אומר שמעון ר' חייב, ויהא
אי  שמעון ר' להן אמר כזית, וחכ"א שהוא
שהוא  שהוא כל נמלה באוכל לי מודים אתם
להן  אמר כברייתה, שהיא מפני לו אמרו חייב,

ובגמ' כברייתה. אחת חטה איתא,(יז.)אף
מחלוקת  לקיש בן שמעון ר' אמר ביבי רב אמר
ירמיה  ור' כזית, הכל דברי בקמח אבל בחטה
בזו. מחלוקת כך בזו כמחלוקת רשב"ל אמר
לי  מודים אתם אי שמעון ר' להם אמר תנן,
לו  אמרו חייב, שהוא שהוא כל נמלה באוכל
אחת  חטה אף להן אמר כברייתה, שהיא מפני

האבןצא. טור בשו"ת בזה מש"כ עוד כ"ו)ועיין יהודה(סי' יואב (שם)וביד חלקת ושו"ת
וכ') י"ט סי' .(יו"ד

שו"עצב. על הגרעק"א בהגהות סק"ג)ועיין בשפ"ד סק"א ק' זה.(סי' על עמד שכבר
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קאמר  לדבריהם לא. קמח אין חטה כברייתה,
לי  אודי לדידכו אלא נמי קמח אפי' לדידי להו,
בריית  ורבנן כברייתה, אחת דחטה מיהת

ע"כ. חשובה, לא חטה חשובה נשמה

החי (צו.)התוס'והקשו מן ואבר גיד דהרי ,
מילתא  תליא לא אלמא בריה, דחשיבי
חשיבא  לא בחטה נשמה הוה ואפי' בנשמה,
תאכל  דלא למפרש דמי דלא כדפרישית בריה
טבל. של חטה תאכל לא כתיב ולא כתיב טבל

כבריית והר"ן חשיב נמי הנשה דגיד תירץ
וכ"כ  חיותא, ביה דהוה משום נשמה
בה  שהיה בריה היינו נשמה דבריית הרמב"ן
גיד  כגון נשמה, עכשיו בה שאין אע"פ נשמה
שהקשו  ומה במיתתה. טמאה ציפור או הנשה
חשיבא  לא בחטה נשמה הוה דאפי' התוס'
קושיא  אינה למפרש דמי דלא משום בריה
אינה  בריה דחומרת ס"ל ז"ל דאינהו לשיטתם,
ושפיר  בעצם, בחשיבות אלא במפרש תלויה
שתהא  הוא בריה מתנאי דאחד רבנן קאמרי

נשמה. בריית

קא אבל ר"ש לדברי דרבנן כתבו התוס'
חטה  הוה אפי' לדידן לה, מהדרי
למפרש, דמי דלא בריה ליה חשיבי לא נשמה
לך  לית אלמא בריה ליה דחשבת לדידך אלא
דאיכא  לנמלה דמי לא מ"מ דמפרש, טעמא

הרא"ש. פירש וכן נשמה,

רש"י נמצאה] דלשיטת דברים, של פסקן
רשב"א, [הרמב"ן, ספרד וחכמי
שהוא  בכל אפי' עליה ללקות בריה חומרת ור"ן],
אלא  דחשיבא, משום הוא ברוב מתבטלת ושאינה
דחשיבא: בריה מיקרי מה תנאים כמה דנאמרו

דבר (א) מחמת ולא מגופה איסורה שתהא
כגון  ברייתה, מתחילת שאיסורה או אחר,
ציפור  ולאפוקי הנשה, גיד או טמאה ציפור
כמבואר  בריה חשיבא דלא שנתנבלה טהורה

או (קב:)לקמן להיאסר, לה גרם אחר דבר כי
ברייתה. מתחילת נאסרה שתהא (ב)שלא

מכות בגמ' כמבואר נשמה ,(יז.)בריית
וכיוצ"ב. חיטה כולה (ג)ולאפוקי שתהא

והרמב"ן, הר"ן לדעת אחד במקום מקובצת
הרשב"א, לדעת עליו שמו אין יחלק שאם או
ואם  אחד במקום מקובץ שאינו חלב לאפוקי

עליו. שמו אכתי ולא (ד)יחלק שלימה שתהא
מכות בגמ' כמבואר אבר, ממנה (טז:)נתרסק

לכזית  והשלימו חי ואחד נמלים תשעה רסק
הנשמה  שאין אבר נתרסק ואפי' שש, לוקה

חשי  לא בו בגמ'תלויה היא ובעיא בריה, בא
היא (נא.)נזיר בטלה לא בריה שדין וכיון ,

לקולא. אזלינן מדרבנן

בריה אמנם הגדרת והרא"ש התוס' לדעת
מסויימים, בתנאים תלויה אינה
משום  אלא דחשיבא משום לאו בריה דחומרת
שם  את אסרה שהתורה דמפרש, דומיא דהוי
תאכל  לא תורה אמרה דכי שהוא, כמו העצם
בין  פירש כאילו גיד, תאכל לא או טמא עוף
ועוף, גיד מיקרי דכולהו קטן ובין גדול
מיקריא  חתיכה דגם חלב או נבילה ולאפוקי
כתיב  לא טבל דבאיסור חטה וכן וחלב, נבילה

טבל. תאכל לא אלא חיטה  תאכל לא

כמש"כ ונפקא טמא, עוף ביצת לענין מינה
יהודה הרמב"ן (שם)היד שלדעת ,

בריית  שתהא הוא בריה מתנאי אחד ודעימיה
אלא  טמא עוף ביצת על לוקין אין נשמה,
לשיטת  אבל ברוב. בטילה היא וכן בכזית,
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שהכל  נשמה בריית צריך דאין והרא"ש התוס'
קאמרי, דר"ש לדבריהם וחכמים במפרש, תלוי
עליה  ללקות כבריה חשיבא אכן טמא עוף ביצת
שהרי  באלף, אפי' בטילה אינה וגם שהוא בכל

טמא. עוף ביצת תאכל לא תורה פירשה

לעיל[עיין מנין (סד:)בגמ' חזקיה אמר הכי ,
התורה, מן אסורה שהיא טמאה לביצת
ליענה, לה יש בת וכי היענה, בת ואת שנאמר

התוס' ודעת טמאה, ביצה זו איזו (סד.אלא

רקמה) שאם עליה.]ד"ה דלוקין

מן (צז:)לעילבגמ'ו] ביצה ואין בששים ביצה ,
לאביי  אבין בר אידי רב א"ל המנין,
כי  אינשי אמרי והא טעמא, דיהבא למימרא
עסקינן  במאי הכא א"ל בעלמא, דביעי מיא

לא. טמאה אבל אפרוח בביצת

קדירה)הרמב"ןוהנה ד"ה הרב (שם בשם כתב
פריך  מדקא וז"ל, האשכול בעל ב"ד אב 
ביה  דאית ליה ושני טעמא דיהיב למימרא הכא
בששים  ביצה דאמרינן הא ליה שני ולא אפרוח,
דביצה  משמע קאמרינן, גופה ביצה לבטולי
קמא  ובפ' בטלה, ולא כבריה חשיבא גופה

יוחנן (ג:)דיו"ט דר' אליבא דבטלה משמע
למימר  ואיכא שנינו, למנות שדרכו את דאמר
אבל  במאתים, או באלף ובטלה מקדש דאינו

עכ"ל. היא, דבריה כיון בטלה לא בששים

בריה והרמב"ן שהביצה שכתב דמה דחה,
באלף  אלא בטלה ולא היא

מכות במסכת כדאמרינן אינו, (יז.)ובמאתים

ביצה  אבל בטלה, ולא חשיבא נשמה בריית
היא. ובטלה דמיא כברייתה אחת כחטה

דביצה והנה האשכול בעל בשיטת לעיין יש
ס"ל  ריהטא דלפום כבריה, חשיבא
משום  הויא בריה דחומרת והרא"ש כתוס'
בין  גדול בין תאכל שלא הכתוב פירש דכאילו
רבנן  דקאמרי דהא ס"ל טעמא ומהאי קטן,
לדבריהם  חשיבא, נשמה דבריית מכות בגמ'
בעינן  לא אנן אבל הכי, ס"ל ולא קאמרי דר"ש
כבריה. חשיבא טמאה ביצה ולהכי נשמה בריית

האשכול אך לבעל ס"ל דלא דמוכח קשה,
דומיא  דבעינן והראש התוס' כדעת
משמע  ביצה דבגמ' שהקשה  ממה דמפרש,
את  דאמר יוחנן דר' אליבא בטלה דביצה

שנינו. למנות שדרכו

ביצה דהנה אחד מיתיבי איתא, שם בגמ'
שנולדה  ביצה ואחד בשבת שנולדה
את  בה לכסות לא אותה מטלטלין אין ביו"ט
כופה  אבל המטה כרעי בה לסמוך ולא הכלי
וספיקא  תשבר, שלא בשביל הכלי את עליה

אסורות. כולן באלף נתערבה ואם אסורה,

שנולדה ופרכינן דביצה לרבה בשלמא בגמ',
הוי  הכנה, משום אסורה ביו"ט
ור' יוסף לר' אלא ולחומרא, דאורייתא ספיקא
היא  דרבנן ספיקא גזירה, משום דאמרי יצחק
טריפה. לספק אתאן דסיפא ומשני ולקולא,
באלף  נתערבה סיפא אימא הכי אי פרכינן, ותו
הוי  חול ספק יו"ט ספק בשלמא אסורות, כולן
אלא  בטיל, לא באלף ואפי' מתירין לו שיש דבר
מתירין  לו שאין דבר טריפה, ספק אמרת אי

חשובה  ביצה וכ"ת ברובא, ותבטל ולא היא
שנינו  למנות שדרכו כל למ"ד הניחא בטלה,
איכא  מאי שנינו למנות שדרכו את למ"ד אלא

ע"כ. כו', למימר
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ועלה והרי טריפה, בביצת איירינן שם בגמ'
שדרכו  כל למ"ד דהניחא מקשינן
אפי' בטלה ואינה חשובה ביצה שנינו למנות
אינה  למה למנות שדרכו את למ"ד אלא באלף,
כיון  האשכול, לבעל ליה קשיא ומכאן בטלה,
בגמ' משמע האיך כבריה חשיבא דביצה
בטלה, ביצה שנינו למנות שדרכו את דלמ"ד

במאתים. או באלף דבטלה לתרץ והוצרך

מעיקרא והנה קושיא והרא"ש התוס' לדעת
אלא  נאמרה לא בריה דחומרת ליתא,
משום  ולאו שהוא, כמו תורה שאסרה בדבר
ביצה  וא"כ בעצם, חשיבא בריה שהוא דכל
כמו  אסורה שהיא תורה פירשה דלא טריפה
אינו  טריפה איסור כי כבריה, חשיבא לא שהיא
גבי  והרא"ש התוס' וכמש"כ העצם שם על
משמע  חתיכה אפי' דנבילה נבילה, איסור
ביצת  ורק משמע. חתיכה אפי' טריפה וה"נ
היענה" בת ד"ואת מקרא שנאסרת טמא עוף
לעיל. וכמש"כ כבריה, וחשיבא כמפרש הוי

כרש"י ומזה האשכול בעל שדעת מוכרח,
בריה  דחומרת דס"ל ספרד חכמי ושאר
מקום  אין וא"כ בעצם, דחשיבא משום הוא
משום  לאו דאי קאמרי, ר"ש לדברי דרבנן לפרש
אחר  טעם להם אין חשיבא נשמה דבריית דס"ל
התוס' כדעת ודלא בריה, חשיבא לא חיטה למה
טבל  דאיסור משום באמת דטעמייהו והרא"ש
הרמב"ן  קושיית צ"ע ואכתי העצם, שם על אינו
אינה  וביצה נשמה, בריית דבעינן מבואר דבגמ'
ברובא. ובטלה דמיא כחטה אלא נשמה בריית

דביצה ונראה האשכול לבעל דס"ל מוכרח
כיון  נשמה כבריית חשיבא נמי

יהודה  ביד שכ"כ מצאתי ושוב מעוף, שבא
ואינה (שם) חשיבא טריפה ביצה אפי' ולכן ,

בששים. בטילה

זירא,(לח:)ברכותבגמ'ז] לר' ירמי' ר' א"ל ,
כיון  מליח זית על מברך היכי יוחנן ר'
מי  א"ל שיעורא, ליה בצר לגרעיניה דשקילא
כו'. בעינן בינוני כזית בעינן, גדול כזית סברת

שיעורא)התוס'וכתבו ליה בצר דהיינו (ד"ה
שיעור  דבעינן שלאחריו בברכה דוקא
פחות  על אפי' מברך שלפניו ברכה אבל
ברכת  דגבי דפירש שם רש"י ועיין מכשיעור,
בכזית. ואכילה כתיבה, אכילה הארץ פירות

ה"א)ובירושלמי פ"ו יוחנן (שם ר' איתא,
ולאחריה  לפניה ובירך זית נסב
מאי  אמר ביה, מסתכל אבא בר חייא ר' והוה
ממין  שהוא כל ליה לית מסתכל בבלאה הדין
ומה  ליה אית ולאחריו, לפניו ברכה טעון ז'
ולית  ממעטיה, שגרעינתיה מפני ליה צריכא
מה  ממעטיה, שגרעיניתיה מפני יוחנן ר' ליה
דר' מלתיה בריה. משום יוחנן, ר' ליה עביד
אחת  פרידה אפי' אכל אם שכן אמרה יוחנן
טעון  שהוא רימון של אחת פרידה או ענב של

ולאחריה. לפניה ברכה

אחרונה ומבואר ברכה שמברכין בירושלמי
בריה, משום מכזית פחות על

התוס' שיעורא)וכתבו ליה בצר ד"ה דפליג (לט:
עליה  לברך חשיבא דבריה ס"ל דאי דידן, אגמ'
כזית  סברת מי לתרץ, הו"ל לא אחרונה ברכה
הבבלי  לדעת אלא בעינן, בינוני כזית בעינן גדול
אכל  אא"כ אחרונה ברכה לברך אין תמיד
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בריה  הירושלמי דעת ואילו כזית, כשיעור
מכזית. בפחות אפי' עליה לברך חשיבא

שלא וכן והרי"ף הרמב"ם מסתימת נראה
אחרונה, ברכה לגבי בריה דין הביאו
הירושלמי, על פליג דהבבלי דס"ל משמע

ב"י ועיין הבבלי, כדעת ד"ה וקיי"ל ר"י (סי'

סתם) כתב .והרי"ף

דלא אבל באופן פירשו ראשונים הרבה
בתוס' עיין בשם (שם)פליגי, שכתבו

בשהוסרו  מיירי דידן דגמ' יוסף ה"ר
אבל  כברייתו, היה לא וא"כ ונמלח הגרעינים
אחת  פרידה היה אם אפי' שלם אכלו אם
וסוף, תחילה עליה מברך רימון של

שלם  היה שהזית סבור היה ולכך והירושלמי ,
פרידה  דאכל ענין באותו לתרץ הוצרך

חולקים. ואינם דבריה,

ט"ז)והרא"ש מעשים (סי' דשני דאפשר כתב
שלם  בזית הוה דירושלמי האי הוו
כיון  הגרעינים שהשליך אע"ג לפניו כשהובא
מה  שלימה מבריה ונהנה שלם לפני שהובא
האי  אבל שיעור, כאן יש ממנה לאכול שדרך
הובא  מליח דזית אפשר דידן דתלמודא עובדא

והרשב"א גרעין. בלא ההוא)לפניו ד"ה (לט.

אכל  שלם זית יוחנן דר' סברי דירושלמי כתב
בריה  ליה חשיב ומשו"ה גרעינתו הסיר ולא

אלא  גרעינתיה אכל דלא סברי בגמרין אבל
לפרש  אפשר יוסף ה"ר [ודעת וזרקו. הסירו
עם  בשאכל דמיירי הרשב"א דרך על או
שלם, לפניו דהובא הרא"ש ע"ד או הגרעין

שם.] יעב"ץ בהגהות צג ועיין

אחת והנה לפרידה הירושלמי קרי איך קשה
מבואר  הרי בריה, ענב או רימון של
ליכא. והכא בעינן, נשמה דבריית מכות בגמ'

דס"ל והניחא והרי"ף, הרמב"ם לדעת
י"ל  הבבלי, על פליג דהירושלמי
בריית  בעינן דלא משום דירושלמי דטעמא
נשמה  דבריית דידן גמרא לפום אבל נשמה,

כזית. שיעור צריכה אחרונה ברכה חשיבא,

יעקבועיין משכנות צ"ח)שו"ת סי' (או"ח

דמבואר  לשיטתיה, אזיל דהירושלמי
מינין ג' פ' נזיר ה"א)בירושלמי דנזיר (פ"ו

דהוי  משום כזית בה שאין אף ענבה  על חייב
לענין  בריה ליה דחשיב  וכיון נמלה, כמו בריה
דרק  דידן לגמ' אבל ברכה, לענין ה"ה איסור,
לענין  ה"ה איסורין, לענין חשיבא נשמה בריית
דברכה  וס"ל הבבלי פליג ולשיטתיה ברכות,

שיעור. טעונה אחרונה

בריה וכן מיקרי דלא והרא"ש התוס' לשיטת
ר"ש  לדברי וחכמים דמפרש דומיא אלא

יונהצג. בר' ראשון)ועיין דיבור עם (כז: לאוכלו דרך שאין דבר הוא דאם אחר, באופן שחילק
עם  לאוכלו דרך שאין שכיון הגרעין, מלבד שיעור בו שיהיה צריך בו וכיוצא זית כגון הגרעין

שלם, ישאר לא להוציאו שדרך כמו הגרעין שכשתוציא בריה הוי לא דלעולם נמצא הגרעין
גודגדניות  או ענבה של או רימון של גרעין כגון שלו הגרעין עם לאכלו שדרך דבר הוא אם אבל

אחריה. ומברך כבריה ליה דיינינן כזית הכל בין בה שאין אע"פ מהם אחד אכל אם בהם וכיוצא
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פר  הירושלמי נקט דבדוקא י"ל ידה קאמרי,
המינים. ז' בכלל דהוו ענב של או רימון צד של

ברא"ש על (שם)דהנה אחרונה דברכה מפורש
היא  ישראל ארץ בהן שנשתבחה פירות
ושעורה  חטה ארץ מקרא, ונלמד מדאורייתא,
וכו' ודבש שמן זית ארץ ורימון ותאנה וגפן

וכו'. אלוקיך ה' את וברכת ושבעת צה ואכלת

ג' מעין אחרונה בברכה בריה שדין י"ל וא"כ
דחייב  התורה פירשה כאילו דהוי משום הוא
גדול, בין קטן בין ורימון ותאנה גפן על לברך

אחת. פרידה אפי' משמע הוי ורימון צו וגפן

אחרונה וגם ברכה התוס' שלדעת נאמר אם
אקרא, אסמכינהו מ"מ מדרבנן, היא

שם בגמ' בפסוק (מא.)כדמשמע המוקדם דכל
הוי  האסמכתא ע"פ וא"כ לברכה, מוקדם זה
שהם. בכל חייבים אלו שדברים פירש כאילו

הפנ"י בזה מש"כ אמרת)[ועיין אי שם ד"ה ,(לח:
והרא"ש  התוס' שיטת לפי יפה עולים ודבריו
דמפרש.] דומיא דהוי משום דבריה דטעמא

והרא"ש ומלבד התוס' לשיטת י"ל זאת
וביטול  באיסורים בריה דין דחלוק
בריה  שדין אחרונה, ברכה אצל בריה מדין
דמפרש, דומיא דהוי משום  הוא באיסורים
שאינם  אלו באיסורים חכמים והחמירו
ברכה  לגבי בריה דין אבל ברוב, בטלים

וכל  בעצם, חשיבות של ענין הוא אחרונה
לברך  חשוב נברא שהוא כמו שלם שהוא דבר

אחרונה. ברכה עליו

ס"ל אבל ז"ל דאיהו קשה, הרשב"א לשיטת
דומיא  דהוי משום הוי לא בריה שדין
כמה  בזה ונאמרו דחשיבא, משום אלא דמפרש
נשמה, בריית דבעינן מהם ואחד תנאים
כדעת  להלכה הרשב"א נקט ואעפ"כ
בריה  על אחרונה ברכה דמברכין הירושלמי

מכזית. פחות אפי'

ק"ז)בראבי"הועיין ואפי'(סי' וז"ל, שכתב
לענין  בחטה  דפליגי שמעון דר' לרבנן
שיהא  רק דחשוב מודו ברכה לענין מלקות,

דחי  ומבואר ע"כ. חשיבות שלם, בעי מלקות וב
לענין  צ"ל [וכן אחרונה מברכה יותר גדולה
צ"ע. ביאור, טעונים הדברים אבל ברוב], ביטול

b

להתכבד  הראויה חתיכה

וכו',בגמ',א] נבילה של חתיכה וכן
למ"ד  הניחא  ברובא, ותבטיל
את  למ"ד אלא שנינו למנות שדרכו כל
שאני  למימר, איכא מאי שנינו למנות שדרכו
לפי  בה להתכבד וראויה' הואיל חתיכה

יונהצד . הר' כדעת דלא המג"א (כז:)וזהו וכ"ד כבריה, חשיבי בהם וכיוצא גודגדניות דאפי'

סק"ג) ר"י יאיר(סי' חוות בשו"ת וע"ע ק"ס), .(סי'
הרשב"אצה. רבנן)וכ"ד ד"ה ר"ט)והטור(מד. שם)ובה"ג(סי' כהרמב"ם(הובא ודלא (פ"ח ,

הי"ב) ברכות יונההל' בדה"ר)ור' ב"י(לב. ועיין מדרבנן, הרמב"ם שהוא כתב ד"ה ר"ט סי' (או"ח

הברכות) .כל

פרמ"גצו. סק"ב)ועיין במשבצ"ז ר"י זה.(סי' דרך על שכתב
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הדעות  רבו הגמ' ובפירוש האורחים.
בס"ד. שיתבאר כמו בראשונים

ביצהאיתא שדרכו (ג:)בגמ' את למ"ד אלא ,
דתנן  למימר איכא מאי שנינו למנות

מ"ו) פ"ג של (ערלה תלתן חבילי לו שהיו מי ,
ואחרות  באחרות נתערבו ידלקו, הכרם כלאי
יעלו  וחכ"א ר"מ, דברי ידלקו כולן באחרות
שדרכו  את אומר ר"מ שהיה ומאתים, באחת
ששה  אלא מקדש אינו וחכ"א מקדש, למנות
אגוזי  הן, ואלו שבעה, אומר ר"א בלבד, דברים
וחלפי  סתומות וחביות באדן ורמוני פרך
מוסיף  ר"ע יונית, ודלעת כרוב וקלחי תרדין
ערלה, לערלה הראוי הבית, בעל של ככרות אף
עלה, ואתמר הכרם. כלאי הכרם לכלאי הראוי
שנינו. למנות שדרכו את אמר, יוחנן ר'

שנינו. למנות שדרכו כל אמר, ורשב"ל

הרמב"ןוהנה למ"ד)שיטת  הניחא ד"ה דר'(ק.
פליגי, דר"מ אליבא ור"ל דלר'צז יוחנן

במנין  למוכרם המיוחדים הדברים רק יוחנן
שיש  דבר כל ולר"ל בטלים, דאינם לר"מ ס"ל
שיש  אע"פ במנין למוכרם המקפידים אדם בני
לר"מ, בטלים אינם באומד אותם שמוכרים
אלא  בטלים דאינם מודו כו"ע לחכמים אבל
דברים  שהם שבעה, ולר"ע בלבד, דברים ששה

ביותר. החשובים

קאמר,ומתוך הכי דהכא הרמב"ן פירש כך
שנינו  למנות שדרכו כל למ"ד הניחא

מי  דמתני' למימר דסתם איכא כר"מ, תוקמא

נבילה  של דחתיכה וטעמיה כוותיה, משנה
שמוכרים  אדם בני דיש משום בטילה אינה
שדרכו  את למ"ד אבל באומד. ולא במנין אותה
דהרי  בטילה אינה אמאי קשיא שנינו למנות
להימכר  שמיוחד דבר אינה נבילה חתיכת
ודאי  דכחכמים כמאן, דלא מתני' וא"כ במנין,
אינם  דברים ששה רק דלדידהו אתיא לא
שבעה  דלדידיה אתיא לא כר"ע וכן בטלים,
לר' אתיא לא נמי וכר"מ בטלים, אינם דברים

שנינו. למנות שדרכו את דס"ל יוחנן

וראויה ומתרצינן, הואיל שאני חתיכה
האורחים, לפני בה להתכבד
וחתיכה  כר"מ אתיא דמתני' הרמב"ן ופירש
שדרכו  את הויא בה להתכבד וראויה הואיל
מיוחד  דבר הוא חשיבותו משום והיינו למנות,
אפי' לחכמים אבל באומד, ולא במנין להימכר
דלא  ברובא, בטלה להתכבד הראויה חתיכה

לשיטתייהו. דבטילי תלתן מחבילי חשיבי

הר"ןועל פירש זה הרי"ף)דרך בדפי (לו:

ולא  אתיא כר"מ מתני' הגמ' דלמסקנת
דברים  ששה אלא מקדש אינו דלרבנן כחכמים,
שראויה  אע"פ זו חתיכה עדיפא ולא בלבד

דבטלים. תלתן מחבילי להתכבד

לדברי אמנם הרמב"ן דברי בין חילוק  מצאנו
דחהר"ל  להדיא כתב שהרמב"ן הר"ן,
הר"ן  אבל לר"מ, לימנות שדרכו מאת לה הויא
הואיל  חתיכה שאני "ומפרקינן זו, בלשון כתב

ביצהצז. ור"ח רש"י עיין הראשונים, רוב דעת יבמות(שם)וכן וריטב"א יוחנן), ר' ד"ה (פא:

בסוגיין. ור"ן
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כלומר  האורחים, בפני בה להתכבד וראויה
מאת  הויא דלא דאע"ג בהא מודה ור"מ
בה  להתכבד חשובה שהיא כיון לימנות שדרכו

בטלה". אינה האורחים בפני

שלא ומבואר חהר"ל דחשיבות הר"ן מדברי
דהוי  משום הוי לא ברובא להתבטל
ולא  במנין להימכר המיוחדים דברים בכלל
בעצם  חשובה דחתיכה משום אלא מאומד,
מודה  ור"מ האורחים, בפני בה להתכבד שיכול
אבל  ברובא, יתבטל שלא טעם ג"כ דזהו
חשובים  שהם דברים ששה דרק ס"ל חכמים

בטלים. אינם מאד

והר"ן ונמצאנו הרמב"ן דמודו למדים
ולא  כר"מ אתא דמתני'
אינה  דחהר"ל בטעמא דפליגי אלא כחכמים,
לה  הויא הרמב"ן שלדעת אליביה, בטילה

בתוס' מפורש [וכן למנות שדרכו (ד"ה מאת

חתיכה) איסור שכת שאני שחתיכת בתוה"ד, בו 
ולדעת  שבמנין], דבר דהוי משום בטלה לא
שהיא  כיון עצמה מצד חשובה היא הר"ן

בה. להתכבד ראויה

דפליגי והנהב] דכיון כתבו והרמב"ן הר"ן
וגם  דר"מ, אליבא ור"ל יוחנן ר'
כר"מ  דהלכתא נקטינן כוותיה, מתני' סתם
שנינו. לימנות שדרכו את יוחנן ר' וכדאמר
ור"ע  כחכמים אחד מצד פסק הרמב"ם אבל

ה"ג) דבר (פט"ז בכלל הם דברים שבעה שרק
פסק אחר ומצד במינו, שאוסר ה"ה)חשוב (שם

בטילה. אינה דחהר"ל מתני' כסתם

לפסוק ובכס"מ אין הרמב"ם שלדעת כתב
ור"ע, חכמים במקום כר"מ

ר"מ, דברי בפירוש ור"ל ר"י דפליגי ואע"ג
נגד  כוותיה דהלכתא דס"ל לומר הכרח אין
ור"ע  לחכמים דס"ל וכמו ור"ע. חכמים
דה"ה  ס"ל ה"נ בטלים, אינם חשובים שדברים
שהיא  מפני שהוא בכל אוסרת דחהר"ל
בפני  בריה שהוא מפני הנשה גיד וכן חשובה,
חשובים  חיים בעלי וכן  בטיל, ולא חשיב עצמה
דבר  דכל לי שיראה הרמב"ם כתב ועוד הם,
וכו'. המקומות מן מקום בני אצל חשוב שהוא

במתני'ומה דברים אלו חכמים מנו שלא
אלא  מנאום דלא משום הוא ערלה,
בטלי, לא הנך כעין דחשיב דכל לומר לדוגמא
דברים  ששה אלא מקדש אינו שאמרו ואע"פ
אלא  נתכוונו דברים שאר להוציא לא בלבד,
לימנות  שדרכו את דאמר מדר"מ להוציא
אע"פ  אלא דליתא ואמרו אינהו ואתו מקדש,
שיהיה  עד בהכי חשוב  הוי לא לימנות שדרכו
הללו. דברים שבעה או ששה כמו חשוב כ"כ

הכס"מ,ולפי שביארה כפי הרמב"ם, שיטת
להגמ' ליה קשיא דמעיקרא נמצא
לימנות  שדרכו כל למ"ד הניחא כמאן, מתני'
אתא  כר"מ דמתני' לאוקמי איכא שנינו
אבל  לימנות, שדרכו כל בכלל הויא דחתיכה
כמאן, דלא מתני' לימנות שדרכו את למ"ד
מקדש, לימנות שדרכו את דוקא דלר"מ
דחתיכה  ומשנינן בלבד, דברים ששה ולחכמים
לפני  בה להתכבד וראויה הואיל שאני
כמו  להיות כ"כ חשובה היא הרי האורחים,
חכמים  שמנו דברים שבעה או ששה אלו

במתני'. ור"ע

דוקא ומה דחכמים והרמב"ן הר"ן שכתבו
מחבילי  חהר"ל עדיפי דלא קאמר, ששה
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בודאי  כיבוד דמעלת לדחות, יש תלתן,
מחבילי  יותר חשובה להיות חתיכה מחשיבה
שדרכן  משום רק אלא חשובים שאינם תלתן,

במנין. להימכר

חהר"ל [והאף של החשיבות הר"ן שלדעת
דהויא  משום ולא עצמה מצד ג"כ היא
דמעלת  דס"ל צ"ל לימנות, שדרכו את בכלל לה
לימנות, שדרכו מאת יותר חשובה אינה כיבוד
תלתן  דחבילי חכמים לדעת ולכן לה, שווה אלא

חהר"ל.] הדין הוא מקדשי ולא בטלי

הרשב"אוכן סבר)דעת יוחנן ר' ד"ה פא: (יבמות

ר"מ, נגד דחכמים כוותייהו דהלכה
הדברים  מן הויא דחהר"ל מודו נמי ואינהו
דהרשב"א  אלא בטלים, שאינם ביותר החשובים
דחכמים  אליבא פליגי ור"ל יוחנן דר' פירש
סבר  יוחנן ר' קאמרי, והכי דר"מ אליבא ולא
ששה  אלא מקדש אינו בדרבנן דשנינו דהא
הן  למנות שדרכן את משום ששה הני דברים,
תנן, לא תנן דלא תנן ודתנן אותו, ששנו הוא
הני  ולאו שנינו, לימנות שדרכו כל סבר ור"ל
שדרכו  לכל וה"ה הני שנינו כללא אלא דוקא
ברוב  לימנות שדרכן דברים והיינו לימנות,
אבל  מנין, בלא לעיתים שנמכר אע"פ פעמים
שרוב  אע"פ לעיתים לימנות  שדרכן דברים
בהא  תלתן, כחבילי לימנות, דרכו אין פעמים
ולר"מ  בטלי דלחכמים ור"מ, חכמים פליגי
צ"ל  יוחנן דלר' הרשב"א, וכתב מקדשי.
בטילה  אינה מנין חשיבות משום לאו דחהר"ל
משום  אלא לימנות, שדרכו את בכלל דאינה

עצמה. בפני חשיבות לה שיש

הכי,ולהרשב"א מתפרשת הגמ' קושית
שדרכו  כל למ"ד הניחא

אתיא  דמתני' למימר איכא שנינו לימנות
שנינו, לימנות שדרכו את למ"ד אלא כחכמים,
ומשנינן  כר"מ, אלא חכמים דלא מתני'
שאני  דחתיכה מודו דאינהו כחכמים דמתני'
אינה  האורחין לפני בה להתכבד וראויה הואיל
הויא  דלא אע"ג כיבוד, מעלת משום בטילה

לימנות. שדרכו את בכלל

ל"ו)ברא"שעייןג] שבחתיכה (סי' שכתב
מן  יש הדעות, רבו להתכבד הראויה
איסור  חתיכת דוקא שאמרו הגדולים
בה  לכבד הראויה היתר חתיכת עם שנתבשלה
בטלה  שלימה ואפי' חיה חתיכה אבל אורחים

ונימוק"י הריטב"א דעת והיא (יבמות ברוב,

הביתפא:) בבדק כה.)והרא"ה עמ' ב"א .(ש"ד

דקאמר והרא"ש דהא הם, הבל שדברי דחה
לאו  האורחים בפני להתכבד ראוי
אלא  עתה שהיא כמו ראויה שתהא למימר
שראויה  האי כי דגדולה נקטינן שיעור משום
חשובה  שנתבשלה אחר נכבד אורח לפני ליתן
שהיא  ומשום בטלה, ולא למנות שדרכו כזאת

חשיבותא. בטיל לא חיה

מקדש והביא דאינו חכמים משיטת ראיה
דבכללם  בלבד, דברים ששה אלא
יוונית, ודלעת כרוב וקלחי תרדין חלפי
שלימין  לבשלן דרכן שאין איירי בחיין וכולהו
ודאי  ואז דקות לחתיכות אותן מחתכין אלא
לא  ואפ"ה איירי בחיין ע"כ אלא בטילי,

חשיבותייהו. בטל

ע"זועוד ממתני' אסורין (עד.)ראיה ואלו
דהאי  בגמ' ומפרש שהוא, בכל ואוסרין
ואיסורי  שבמנין דבר ליה אית תרתי תנא
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חמור  ופטר מצורע ציפור התם וקתני הנאה,
אע"ג  בעזרה, שנשחטו וחולין ערופה ועגלה
משום  בטילי לא למיכל חזו לא דהשתא
פריך, ובגמ' למנות. שדרכו דחשיב חשיבותייהו
דחתיכת  אלמא נבילה, חתיכת נמי וליחשוב
דהנך  דומיא הויא להתכבד הראויה נבילה
דהשתא  אע"ג חשיבותם מפני בטלי לא דקתני

למיכל. חזו לא

שמעון ועוד ר' דברי מתוך משמע שכן כתב
התערובת  בפ' ר"י בשם שפי' ז"ל,

ושור (עב.) המתות חטאות תערובת על ,
מאי  למנות שדרכו את למ"ד אלא הנסקל,
גדול  שור גרע מי תימה וכתב למימר, איכא
חשוב  חתיכה אפי' דהא למנות שדרכו מאת

ב  להתכבד שראויה מפני למנות שדרכו פני את
אפי' להתכבד הראויה חתיכה אלמא אורחים,
חיה  שלימה בהמה וכן בטלה, לא חיה כשהיא

זבחים תוס' [ועיין בטלה. שתירצו (שם)לא
שבמנין.] דבר חשיב דלא העוף בחטאת דמיירי

או וגם שלם דכבש אומרים דיש הרא"ש כתב
לפני  להתכבד ראויה מיקרי לא שלם אווז
כבש  אורח לפני לתת דרך שאין לפי האורחים
הבאי, דברי אלה שגם ודחה שלם, אווז או שלם
חשובות  חתיכות לכמה לחלק שראוי בשביל דכי
למנות. שדרכו את טפי דחשיב כ"ש טפי, גרוע

הרי"ף)הר"ןאבל בדפי בתוה"ב (לו: והרשב"א
יג:) עמ' ש"א גדולה (ב"ד דבחתיכה כתבו

חהר"ל  חשיבא לא קיימא דלחתכה מדאי יותר
בה  להתכבד ראויה אינה שהיא דכמות כיון
בפ' דפריך מהא ראיה והביאו האורחים, בפני

ברובא (שם)התערובת וליבטל הנסקל שור גבי

טעמא  בטלי, ולא חשיבי חיים בעלי ומתרצינן
שאפשר  אע"פ בטל, מת אבל חיים בעלי משום
ראויות  שהן חתיכות הרבה ממנו לחתוך
ראוי  אינו שהוא שכמות כיון אפ"ה להתכבד,
חתיכה  אלא בטיל, מת היה אילו להתכבד

בעינן. בינונית

שתרנגולת וגם אומרים דיש הרא"ש כתב
וגם  ובטלה, חשיבא לא בנוצתה בעודה
ובשולה  תיקונה דאחר כיון שאינו, דחה זה
את  חשיבא עתה גם  אורח בה להתכבד ראויה

הב"י אבל לימנות. ק"א)שדרכו בשם (סי' כתב
חהר"ל. הוי דלא ר"ת בשם והש"ד הסמ"ק

שתהא נמצא בעינן לא הרא"ש דלדעת
לפני  להתכבד ראויה החתיכה
הקפידא  עיקר רק עתה, שהיא כמו האורחים
תיקונה  שלאחר כ"כ גדולה  שהחתיכה היא
לן  איכפת לא ולכן בה, להתכבד ראויה היא
יותר  גדולה שהיא או מבושלת, אינה אם
כמות  אורח לפני אותה נותנים שאין מדאי
כמו  אחר תיקון מחוסרת שהיא או שהיא,

בנוצתה. תרנגולת

וסוברים אבל חולקים  הראשונים מן הרבה
ראויה  היא  אא"כ חהר"ל חשיבא דלא

שהיא דעת כמו ולכן האורחים, בפני להתכבד
ביבמות  והתוס' והנימוק"י הריטב"א
הר"ן  ודעת חהר"ל, הויא לא חיה דחתיכה
לא  מדאי יותר גדולה דחתיכה והרשב"א
בנוצתה  דתרנגולת ר"ת ודעת חהר"ל, הויא

חהר"ל. הויא לא

דהנה ונחלקו בטילה, אינה חהר"ל בטעם
חשיבא  דחהר"ל מפורש ברא"ש
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ראויה  שהיא מה וא"כ לימנות, שדרכו כאת
לחשיבותה, סיבה אינה האורחים בפני להתכבד
לתת  ראויה שהיא כזו שחתיכה היא סימן רק
במנין  הנמכרים דברים בכלל היא האורחים לפי
אינה  דחשיבותה פשוט וא"כ באומד, ולא
להתכבד  שהיא כמות ראויה היא באם תלויה
נמכר  תיקון המחוסר דבר שגם האורחים, בפני
להתכבד  הוא חשוב תיקונו שלאחר מתוך במנין
דחתיכה  הרא"ש דעת כן על האורחים. בפני
כ"כ  גדולה שהיא כיון חשיבא נמי חיה
בישולה, לאחר האורחים את בה שמכבדין
והיא  באומד ולא במנין נמכרת כזאת שחתיכה
תרנגולת  כן וכמו לימנות, שדרכו את בכלל
אף  חשיבותה מחמת במנין נמכרת בנוצתה
כ"ש  יותר גדולה וחתיכה תיקון, שמחוסרת
באומד. ולא במנין להימכר יותר חשובה שהיא

מיקרי אבל דלא שכתבו הראשונים דעת
וראויה  מתוקנת היא אא"כ חהר"ל
האורחים, בפני בה להתכבד שהיא כמות
בטילה  שאינה חהר"ל של דחשיבות להו סבירא
לימנות, שדרכו את בכלל שהיא משום הוי לא
מחמת  עצמה בפני חשובה שהיא משום אלא
ראויה  היא אם רק לכן לה, שיש הכיבוד מעלת
תיקון  בלא שהיא כמות עכשיו בה להתכבד
אינה  בלא"ה אבל להתבטל, שלא חשיבא אחר

בה. מכבדין אין שעדיין חשיבא

שכתבו והר"ן לטעמייהו אזלי והרשב"א
משום  בטילה אינה דחהר"ל להדיא
את  בכלל דהיא משום ולא חשובה עצמה שהיא
נאמר  וכן לעיל, שנתבאר כמו למנות, שדרכו
מה  [ועיין ור"ת. ונימוק"י הריטב"א לדעת

הלוי הבית בזה ל"ד)שהאריך סי' .](ח"ב

שכל ולפי"ז הנ"ל, הרא"ש הוכחות נסתרו
משום  בטלים אינם הדברים אלו
שאינם  הוא בדין וא"כ שבמנין, דברים דהוו
כשאינם  דגם חיין, כשהן  אפי' בטלים

ל  באומד,מתוקנים ולא כמנין נמכרים אכילה
חהר"ל  רק לזה, יודו הראשונים שאר וגם
כדבר  חשיבותה עצם משום בטילה שאינה
את  בכלל דהויא משום ולאו להתכבד הראוי
מתוקנת  להיות צריכה לימנות, שדרכו

ודו"ק. שהיא, כמו בה להתכבד

b

חתיכה.תוס' שאני התוס'ד"ה הקשו
דע"ז דחהר"ל (עד.)דבפ"ב משמע

חשיב  קא מאי תנא התם דפריך ברובא, בטלה
חתיכת  נמי ליתני חשיב קא שבמנין דבר אי
נמי  ליתני חשיב קא הנאה איסורי ואי נבילה,
שבמנין  דבר ליה, אית תרתי ומשני בפסח, חמץ
אלו  הרי התם נמי ומפרש הנאה, ואיסורי
איסורי  ולאו שבמנין דבר למעוטי אסורין
שבמנין. דבר ולאו הנאה איסורי א"נ הנאה,
דבטלי, דסבר משום לאו דהתם די"ל ותירצו
דלא  למעוטי היינו למעוטי דקאמר הא אלא

להו. חשיב

וליתני ועוד התם פריך דכי התוס', הקשו
דלא  משני לא אמאי נבילה, חתיכת נמי
במתני', הכא ליה תנא דכבר משום לה תני
אגוזי  נמי וליתני התם דפריך אהא כדמשני
הראוי  התם תנא הא ומשני בדן, ורימוני פרך
התם, פריך דהכי די"ל ותירצו וכו'. לערלה
תנא  דכבר משום ואי נבילה, חתיכת נמי וליתני
כיון  בחלב בשר חתיכת ליתני לא א"כ הכא, ליה
בטלה  לא איסור דחתיכת הכא אשמעינן דכבר
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תנא  דההוא ומשני שבמנין, דבר דהוי משום
לפרש  צריך דלפי"ז וכתבו ליה. אית תרתי
לההוא  בטל הנאה איסורי ולאו שבמנין שדבר
בחלב, בשר חתיכת אלא נקט לא ולכך תנא,

דהכא. אתנא ופליגי

הרא"שוכן שדייק כמו הרי"ף, ל"ד)דעת (סי'

ס"ל  וחתיכות דגיד המשנה הביא מדלא
בע"ז  דמתני' וכתנא בטלה נבילה דחתיכת
וכך  הנאה, ואיסורי שבמנין דבר בעינן דתרתי

בע"ז ליה)פירש"י אית תרתי ד"ה .(שם

מובן אמנם  דאינו ביאור, צריכים התוס' דברי
שכתבו  ממה לחזור דחקם מה לכאורה
להו  חשיב דלא היינו דקאמר דלמעוטי מתחילה
זה  לפירוש דגם בטלי, דבלא"ה למימר ולאו
חתיכת  נמי חשיב קא לא דהתם תנא אמאי ניחא

הכא נ  תנא דכבר דאע"ג די"ל והיינו בילה,
מלהזכיר  התנא נמנע לא בטילה אינה דחהר"ל
ולכן  דהתם, במתני' אחרת פעם חהר"ל דין
בבשר  במשהו האוסרים דברים בהדי מונה
נבילה  חתיכת נמי חשיב דלא וטעמא בחלב,
בהו  דאית הני אלא חשיב קא דלא משום עצמה

הנאה. ואיסורי שבמנין דבר תרתי,

בע"זונראה התוס' דעת הא שכן ד"ה (שם

אהא תנא) משני לא למה ג"כ שהקשו
ותירצו  לה, תנא דכבר חהר"ל נמי ליתני דפריך
הכי  לשנויי ליכא נבילה חתיכת גבי דודאי
איבעי  הא מ"מ בחולין התם ליה דתנא דאע"ג
דודאי  בחלב, בשר מדקתני הכא למיתנייה ליה
ליה  תני הדר אלמא חשובה, בחתיכה מיירי
פריך  הוה ולכך התם, ליה תנא דכבר אע"ג

נבילה. של חתיכה וליתני

הסמוךאבל למעוטי)בדיבור הקשו (ד"ה
דאתא  משמע דלכאורה התוס'
דהכא  הך ופליגא במשהו הוי דלא למעוטי
הו"ל  דא"כ וקשיא הנשה, גיד דפ' לההיא
מינה  ולמפרך דהתם מתני' לאתויי לתלמודא
דקאמר  דלמעוטי פירשו ולכן דהכא, אההיא
רק  לשנות ירד שלא ליה חשיב דלא היינו הכא

תרתי. דאיכא היכא

ע"ד והמתבאר, כתבו בע"ז שהתוס' דאף
תירצה  דלא בסוגיין, התוס'
משום  נבילה חתיכת חשיב קא לא דתנא הגמ'
יוכיח  דבב"ח משום דהכא, במתני' לה דתנא
במתני' נמנה ואעפ"כ חהר"ל משום דטעמא
דקאמר  דהא לפרש התוס' כתבו אפ"ה דע"ז,
דבלא"ה  ר"ל אין קאי, למעוטי תנא הכא
דאית  הני אלא לשנות ירד לא דתנא אלא בטלי,

תרתי. בהו

דס"ל ומוכרח בע"ז התוס' בדעת לומר
מלמנות  התנא נמנע לא דבאמת
הכא, לה תנא דכבר אע"ג דהתם במתני' חהר"ל
בב"ח  בהדי עצמה נבילה חתיכת מנה דלא אלא
שהם  שבמנין דברים אלא חשיב קא דלא משום

צ"ע. בסוגיין התוס' ודברי בהנאה, אסורים

בדברי והנראה היטב שהמדייק בס"ד בזה
בפירוש  חולקים שהם יראה התוס'
דהנה  נבילה. חתיכת נמי  וליתני הקושיא,
חתיכת  גבי לשנויי דליכא כתבו בע"ז התוס'
מיירי  דבב"ח זימנא, חדא ליה תנא דכבר נבילה
תנא  דכבר אע"ג ליה ותנא חשובה בחתיכה
הוא  הקושיא דעיקר מזה ומשמע הכא, ליה
מוכח  ומבב"ח נבילה, חתיכת תני לא למה

זימנא. חדא ליה תנא דכבר לתרץ דא"א



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף שמט חולין

וליתני אבל פריך, דהכי כתבו בסוגיין התוס'
תנא  דכבר משום ואי נבילה, חתיכת נמי
מזה  ומשמע בחלב, בשר ליתני לא א"כ ליה
כיון  בב"ח תני למה הוא, הגמ' קושית דבכלל
זימנא. חדא בטילה אינה חהר"ל תנא דכבר

הוה וביאור בע"ז התוס' דלפירוש החילוק,
תני  דכבר דאע"ג לומר להגמ' ניחא
דע"ז  במתני' תני הדר זימנא, חדא חהר"ל
תנא  דהאי אע"ג בטילה, אינה בב"ח דחתיכת
דכבר  משום בדן ורימוני פרך אגוזי תני לא
קושית  כל וא"כ דערלה. במתני' ליה תנא
נבילה, חתיכת נמי תני לא אמאי היתה, הגמ'
אע"ג  חהר"ל חשיב דתנא במתני' דמוכח כיון
הגמ', מתרץ קא זה ועל הכא. ליה תנא דכבר
דכבר  אע"ג חהר"ל חשיב דהתם דתנא דנהי
חשיב, קא לא נבילה חתיכת אבל הכא, ליה תני
דאית  דברים הני אלא לשנות ירד דלא משום

הנאה. ואיסורי שבמנין דברים תרתי, בהו

דס"ל אמנם נראה בסוגיין התוס' לפירוש
פרך  אגוזי תני דלא מהא דמוכח
חדא  ליה תנא דכבר מאי דכל בדן, ורימוני

דאגוזי  לומר מסתבר דלא הכא, תני לא זימנא
להו  תנא דכבר משום תני לא בדן ורימוני פרך
אע"ג  תני בב"ח חתיכת ואילו זימנא, חדא

לה. תני דכבר

נמי לכן ליתני פריך, דהכי התוס' פירשו
ליה, תנא דכבר משום ואי נבילה, חתיכת
פרך  אגוזי דהתם תנא דהשמיט מהא כדמוכח
בב"ח  למיתני לי למה תיקשי אכתי בדן, ורימוני
לה  תני וכבר חהר"ל משום נמי דטעמא כיון

זימנא. חדא

לשנות ולזה ירד לא דהתם דתנא לתרץ אין
דברים  תרתי, בהו דאית הני אלא
לי  למה יקשה דאכתי הנאה, ואיסורי שבמנין
כן  ועל הכא, ליה תני דכבר כיון בב"ח למיתני
דקאמר  למעוטי דהאי לפרש התוס' הוצרכו
בטילה  דאינה סבר דהתם דתנא לומר רוצה
שבמנין  דבר אבל תרתי, בהו דאית הני אלא
שאינו  הנאה איסור או בהנאה, אסור שאינו

אכן  שבמנין צח בטל.דבר

b

ומ"ש צח. זימנא, חדא לה תני דכבר אע"ג בב"ח תני אמאי באמת צ"ב בע"ז התוס' ולפירוש

מהר"ם בזה מש"כ ועיין בדן, ורימוני פרך מאי (שם)מאגוזי טעמא דהכל להקשות ויש וז"ל,
נמי  לתני לא ודומיהם פרך אגוזי קתני מדלא התם לה דתני מאי תני לא תנא דהאי דחזינן דכיון
חתיכת  נמי ליתני לן שתקשה כדי בחלב בשר תנא הכי דמשום וי"ל בחלב, בשר ולא נבילה לא

בדבר  אלא שהוא כל איסור דאין מינה ונשמע וכו' ליה אית תרתי תנא האי לשנויי ונצטרך נבילה
בדבור  התוס' שכתבו מה שלפי אלא הנאה, איסורי הוא וגם שבמנין דבר דהיינו תרתי בו שיש

הדרא  א"כ ליה, חשיב דלא אלא במשהו שאינו ממש דלמעוט ר"ל אינו דהכא דלמעוטי זה שאחר
חוץ  במשהו שאינו חשוב דבר שאינן הנאה איסורי שאר למעוטי אתא מ"מ וי"ל לדוכתא, קושיא

שי"ק במהר"ם עוד ועיין עכ"ל. שאחריו, בדבור בתוס' כדמשמע בפסח .(שם)מחמץ



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף חולין שנ 

דחענ"נ  סוגיא

נבילה.רש"י של חתיכה פירש"י ד"ה
לזה  והוצרך שמכירה, בחתיכה דמיירי
שאר  את אוסרת היתה מכירה אינו דאם משום
רבב"ח  קאמר והאיך חהר"ל, מדין החתיכות
ברוטב  טעם שתתן עד אוסרת אינה דחתיכה
משכחת  דלא משמע דהוי ובחתיכות, ובקיפה
בכל  טעם נתינת בלא כלל שאוסרת חתיכה
את  אוסרת דאינה נהי בלא"ה דגם הקדירה,
משום  נאסרות החתיכות אבל והקיפה הרוטב
אינה  וחהר"ל איסור, של היא איזו יודע דאינו
דוקא  דמיירי פירש"י ולכן ברובא, בטילה
הקדירה, מן להסירה ויכול שמכירה בחתיכה
בפליטתה  אוסרת אינה דחתיכה רבב"ח וכוונת

ובחתיכות. וברוטב בקיפה טעם שתתן עד

לרש"י אמנם לי למה לפי"ז קשה קצת
מכירה, בשאינה דוקא לאוקמיה
להתכבד, ראויה שאינה קטנה בחתיכה לוקמיה

כן. שהקשה יוסף ראש בספר  וראיתי

קאי ולענ"ד רבב"ח דבפשוטו מידי, קשה לא
דמתני' של (צו:)אדינא חתיכה וכן ,

עם  שנתבשלה טמא דג של חתיכה וכן נבילה
וע"ז  וכו', טעם בנותן שמכירן בזמן החתיכות
ברוטב  טעם שתתן עד אוסרת דאינה קאמר
ליה  מוקמינן דלעיל וכיון ובחתיכות. ובקיפה
רבב"ח  גם להתכבד, הראויה בחתיכה למתני'
אוסרת  דאינה קאמר הכי ואפי' בכה"ג, מיירי
כרחך  ועל הקדירה, בכל טעם שתתן עד כלל
אלא  אוסרת ואינה דמכירה אהיכא קאי
החתיכות  כל מכירה כשאינה דאילו בפליטתה,

פשוט. וזה טעם, נתינת בלא גם אסורות

b

טעם רש"י דנתנה כיון ד"ה
מבואר בחתיכה. בגמ' הנה

קבלת  ע"י שנאסרה היתר בחתיכת דאפשר
החתיכות, שאר שנאסרו קודם הנבילה מן טעם
חתיכה  ציורים, בשתי דמשכח"ל פירש ורש"י
תחלה  שנתבשלה או תמיד, בצדה שהיתה אחת

שאר  שיתן קודם בקדירה.עמה החתיכות

ביאור והניחא צריך הא' ציור אבל הב', ציור
שחתיכה  לי מה מובן אינו דלכאורה
סוף  כל שסוף כיון תמיד, בצדה היתה אחת
הרבה, חתיכות עם בקדירה הנבילה נתבשלה
גם  ואוסרת הרוטב לתוך טעם נותנת היא הרי

החתיכות. שאר את

לעילוהנה בה)התוס' יש אם ד"ה נתקשו (צו:
הנשה, גיד בה שנתבשל דירך במתני'
הוי  אסורה טעם בנותן בה יש אם מדקתני
החתיכות, שאר ולא מסייע הרוטב דאין משמע

לקמן דפירש ניחא, רש"י דלשיטת (קח:)וכתבו

לא  בגמ' וקאמר לקדירה, שנפל חלב טיפת גבי
וכיסה  ניער לא אבל וכיסה שניער אלא שנו
את  המנער מגיס בה הגיס ופירש"י חענ"נ,
המכסה  וכן בכולה, הטעם מתפשט הקדירה
פיה  עד עולין השוליים שמי מפני אותה
החתיכה  אם דאפי' דר"ל ומשמע ויורדין,
אי  הרוטב, בתוך מקצתה עליה הטיפה שנפלה
החתיכות  ושאר הרוטב אין וכיסה ניער לא

מהרש"א [ועיין לבטלה. שדייקו (שם)מסייעות
לפיה, הרתיחות עולות רש"י ממש"כ התוס'
החתיכה, במקצת הרתיחה במעלת סגי דלא

הב"ח צ"ב)וכ"כ ].(סי'

רש"י ולכאורה דלשיטת לומר התוס' כוונת
גיד  בה שנתבשל  דירך מתני' גם
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מקצת  דהיתה גוונא האי בכי מיירי הנשה
מבחוץ, בה נוגע וגיה"נ לרוטב, מחוץ הירך
טעם  את לבטל מסייע הרוטב אין ולכן

לעיל בזה שהארכנו מה ועיין (צו:)האיסור.

לרוטב]. מחוץ שמקצתה חתיכה [בענין

צ"ב)והב"י רש"י (סי' מש"כ נמי דהכא כתב
תמיד, בצדה שהיתה אחת חתיכה
מחוץ  מקצתה שהיתה היתר בחתיכת מיירי
מבחוץ, בה שנוגעת נבילה  וחתיכת לרוטב,
מן  מתפשט האיסור טעם אין שכן וכיון

החתיכות. ושאר הרוטב לתוך החתיכה

המרדכי(שם)והב"ח מש"כ דלפי (סי'העיר

הבליעה תרצ"א) דאין רש"י בדעת
שמחוץ  החתיכה מקצת בתוך אלא מתפשטת
לחתיכת  נעשה מקצת אותו רק א"כ לרוטב,
הרא"מ  כדעת [ודלא החתיכה שאר ולא נבילה,
צריך  וגם חתיכה}, בחצי חענ"נ אמרינן דלא
כנגד  מקצת באותו ששים יש אם לשער
לשיעור. החתיכה שאר לצרף וא"א האיסור,

כאן,וקשה רש"י מדברי כן משמע דלא
באיסור", ששים בזו היה "ולא שכתב
החתיכה  בכל ששים יש דאם לכאורה משמע

דמי. שפיר

הסמ"גאבל מאכ"א דעת הל' פ"ט בהג"ה (מובא

בתוך ה"ט) כולה החתיכה אם דגם
אין  מגולים העליונים שפניה רק הרוטב
ולפי"ז  האיסור, טעם את לבטל מסייע הרוטב
הטעם  שאין אלא לנבילה נעשית החתיכה כל
משה  בדרכי וכ"כ החתיכה, מן להתפשט יכול

ב') אות רש"י (שם דברי מדוייקים יותר ולפי"ז ,

אינה  החתיכה בכל ששים יש דאם בסוגיין
לעיל. בזה שיתבאר מה ועיין נבילה, נעשית

b

ששים שם, בזו היה ולא רש"י, במש"כ
בה. טעם הנבילה ונתנה באיסור
כנגד  ששים בשר בחתיכת היה לא דאם מבואר
נעשית  עצמה והיא נאסרת נבילה חתיכת

נבילה. לחתיכת

רש"י וקשה שכתב הא' לציור דבשלמא
בצדה  שהיתה אחת בחתיכה דמיירי
ושאר  לרוטב מתפשט הטעם אין תמיד
זמן  כל וא"כ לעיל, שיתבאר וכמו החתיכות
בצד  שהיתה בשר בחתיכת ששים שאין
בציור  אבל ממנה. טעם מקבלת היא האיסור
עם  תחילה שנתבשלה בחתיכה דמיירי הב'
בקדירה, החתיכות שאר שיתן קודם האיסור
ואין  בחתיכה, ששים דוקא צריך ולמה
את  לבטל לחתיכה מסייעים והקיפה הרוטב

האיסור. טעם

שהיתה ולכאורה אחת לפרש, לרש"י הו"ל
ששים  בזו ואין תמיד בצדה
שיתן  קודם עמה תחלה שנתבשלה או באיסור,
ששים  וקיפה וברוטב בזו ואין החתיכות, שאר

האיסור  וצ"ע.כנגד ,

b

החתיכות רש"י כל ואוסרת ד"ה
מינה. שהן מפני פירש"י כולן

ואפי' בטלי לא מינה שהן מפני ס"ד וקא וז"ל,
מילתא  תמיה עכ"ל. שתיהן, ביטול כדי בהן יש
טעמא  ס"ד דקא רש"י שכתב זה מה טובא



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף חולין שנב 

לא  דמב"מ משום הוא החתיכות כל דאוסרת
כן  דמילתא טעמא למסקנה גם הרי בטיל,

וצ"ע. יוסף, בראש ועיין הוא,

b

נעשית תוס' עצמה חתיכה ד"ה
מה נבילה. דלפי הקשו התוס'

תחילה  שנתבשלה בחתיכה דמיירי שפירש"י
א"כ  בקדירה, החתיכות שאר שנתן קודם עמה
מתחילה  נאסר שעה באותה שהיה הרוטב גם
משמע  בסמוך ואילו הנבילה, טעם ע"י
מינו, אינו דהוי רוטב ע"י לחתיכות דמבטלינן
נבילה  ונעשה מתחלה נאסר עצמו רוטב והלא
מינו, שהוא מפני כן שאחרי הרוטב כל ואוסר
כן  אחרי שנתן בחתיכות ששים שיהא ויצטרך

דמעיקרא. הרוטב לבטל

על ומדוייק אלא הקשו שלא התוס' בדברי
דמיירי  רש"י שכתב הב' הציור
קודם  האיסור עם תחילה שנתבשלה בחתיכה
דמיירי  הא' בציור אבל החתיכות, שאר שנתן
הקשו  לא תמיד בצדה שהיתה אחת בחתיכה
רש"י  דלשיטת התוס' דידעו משום התוס',
מן  יותר מתפשט הנבילה טעם אין בכה"ג
דבוקות  שהחתיכות משום או שבצדה, החתיכה
מחוץ  החתיכה שמקצת משום או בזה, זה

וכנ"ל. לרוטב

משמע ובעיקר דלקמן התוס' קושית
רוטב, ע"י החתיכות דמבטלין
איפה  מובן דאינו שליט"א מו"ר הקשה
אלא  הגמ' אמר דלא בסמוך, כן משמע
בחתיכה  טעם נותנת נבילה החתיכת דאילמלא

ברוטב  ששים יש אם ברוב בטלה היתה אחרת,
טעם  הרוטב קבל לא לעולם כי סלק, מדין
אבל  לנבילה, עצמו הוא נעשה ולא האיסור מן
גם  אחרת, בחתיכה טעם דנותנת השתא
איה"נ  לנבילה, ונעשה עמה נאסר הרוטב
סלק  מדין האיסור את לבטל אפשר דאי
הרוטב  את לבטל חתיכות ששים יש אא"כ

וצ"ת. דמעיקרא,

רש"י,אמנם שיטת את לתרץ כדי בזה אין
אחר)דלקמן ודבר ד"ה מפורש (ע"ב

שפיר  החתיכות ב' כנגד ששים ברוטב שיש דכל
בחתיכות  ששים גם שצריך כלל הזכיר ולא דמי,
לרש"י  ס"ל אלמא דמעיקרא, הרוטב כנגד
קשה, וזה נבילה. לחתיכת נעשה הרוטב שאין
נעשה  לא למה הנבילה מן טעם קיבל דאם
לח"נ. הבשר שנעשה כמו לח"נ עצמו הרוטב

הראשונים ויש כדעת לרש"י דס"ל ליישב
הראב"ד] בשם ורשב"א רמב"ן [עיין
בחתיכה  אלא בלח בלח חענ"נ אמרינן דלא
הרוטב  אם גם ולכן בלבד, באיסור הבלועה
לחתיכת  נעשה אינו הנבילה מן טעם קיבל
חענ"נ  אמרינן דכן התוס' דעת אבל נבילה.
לקמן  שהקשו ממה מבואר וכן בלח, בלח

וסלקו) בשקדם נסך (בד"ה יין דע"ז, מסוגיא
לבור. שנפל

רש"יאמנם מש"כ לפי"ז בשקדם צ"ע (ד"ה

קודם וסילקו) הרוטב את לסלק שצריך
נעשה  לא הרוטב דאם החתיכות, שאר שיתן
דינא  שבלאו כיון לזה, הוצרך למה לח"נ
לאסור  יכול שברוטב הנבילה טעם אין דחענ"נ

החתיכות. שאר



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף שנג חולין

הר"ןוהנראה דהנה בס"ד, בדפי בזה (לו.

דרש) ד"ה לאביי הרי"ף הקשה
טעמא  לי למה וסלקו בשקדם לה דמוקי
לא  אי אפי' נבילה, נעשית עצמה דחתיכה
חתיכה  אותה שנאסרה כיון חענ"נ אמרינן
איסור  אותו בפליטת החתיכות  שאר אוסרת
ליה  דאית שמעינן דלא ותירץ במינו, מין משום
היתר  של אחר כשטעם בטיל לא מב"מ לר"י
עצמה  בשר החתיכת אם רק ולכן בו, מעורב
החתיכות, שאר לאסור יכולה לנבילה נעשית
יכולה  שבתוכה האיסור בליעת אין בלא"ה אבל

בטיל. לא מב"מ מדין לאסור

יותר וכן הנראה לכך וז"ל, הריטב"א כתב
אוסר  דבר שום שאין לרב דס"ל נכון
כשהוא  אבל בעין, איסור כשהוא אלא במשהו
ולכך  אוסר, אינו והיתר איסור בין מעורב
נידון  יהא ובזה נ"נ עצמה חתיכה לומר הוצרך
הכל  כאילו ההיא החתיכה מן שיפליט מה
עכ"ל. היתר, תערובות בלא גמור איסור
חענ"נ  בענין בס"ד לקמן עוד [ויתבאר

משהו.] באיסור

שדין ובפשוטו היא והריטב"א הר"ן כוונת
גזה"כ  הוא לר"י בטיל לא מב"מ
השעיר  ודם הפר דם של מקרא הנלמדת

כב:) באיסור (מנחות אלא מיירי לא דקרא וכיון ,
ליה  דאית לר"י ליה שמעינן לא בעין, שהוא
הפר  לדם הדומה באופן אלא בטיל לא מב"מ
היתר  עם המעורב איסור לאפוקי השעיר, ודם

איסור. טעם בה שבלוע חתיכה כמו

בפליטת ולפי"ז דרק רש"י, בשיטת י"ל
טעם  אין בחתיכה הנבלעת איסור

מב"מ  מדין החתיכות שאר לאסור כבעין חשיב
אבד  האיסור היתר, עם מעורב והוא דהואיל
נהי  בלח, לח בתערובת אבל שלו. הממשות את
נחשב  הוא דאכתי אפשר אבל מעורב, דהאיסור

הר"ן בחידושי מש"כ דרך ועל (צט:)כבעין,

ורק  וממשו, כטעמו חשיב בלח לח דתערובת
וצריכים  שלו ממשות נאבד בחתיכה כשבלוע
מדאורייתא  לאסרו כדי טכע"ק  לדין להגיע

החוו"ד סק"ד)[וכ"כ ק"ב ].(סי'

את ולפיכך  גם שסילק לפרש רש"י הוצרך
הרוטב, את וגם נבילה החתיכת
הנבילה  טעם דחענ"נ, דינא בלאו דאפי'
שאר  את לאסור יכול הרוטב בתוך שנמצא
דאיסור  בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות

זה. לענין כבעין חשיב בלח לח המעורב

הרוטב ובזה אם דהנה אחרת, קושיא ניחא
קיבל  אם גם נבילה לחתיכת נעשה לא
בגוונא  ביאור צריך א"כ האיסור, מן טעם
אחת  בשר חתיכת עם נבילה חתיכת שנתבשלה
שתי  היו ולא החתיכות, שאר שהוסיף קודם
הבשר  שחתיכת אלא בזה, זה דבוקות החתיכות
הרוטב, ע"י הנבילה מן טעם קבלה
קודם  ברוטב הנבילה פליטת כשנתפשטה
נחשב  לא למה בשר, חתיכת בתוך שנבלע
מדין  אחרות לאסור יכול שאינו בלוע כטעם

חענ"נ. דין בלא בטיל לא מב"מ

בלוע ולפי"ד שטעם דמה מידי, קשה לא
לא  מב"מ מדין לאסור חשיב לא
שלו  הממשות את דאיבד משום הוא בטיל
לח  אבל השעיר, ודם הפר לדם דומה ואינו
גם  ולכן בעין, כממשו חשיב שפיר בלח



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף חולין שנד 

יכול  הרוטב בתוך האיסור פליטת כשנתערב
בטל, לא מב"מ מדין הבשר חתיכת את לאסור
יכול  אינו שוב החתיכה בתוך כשנבלע ורק
הממשות  את דאבד משום אחרות, לאסור

ודו"ק. צט שלו,

b

כגון באה"ד, מיירי דהכא פירשו התוס'
חוץ  כולה היתר של חתיכה שיש
לרוטב  חוץ עליה מונחת נבילה וחתיכת לרוטב
שבולעת  מפני נבילה היתר חתיכת ונעשית
הטעם, לבטל ששים בה דאין נבילה טעם
כל  אוסרת הקדירה כשמנער כן ואחרי

מינה. שהן מפני החתיכות

לא וקשה, לרוטב חוץ בשתיהן דמיירי כיון
נטילה, כדי רק שאוסר כצלי אלא הוי

לנבילה. החתיכה כל נעשית והאיך

הרא"ה וצריך כדעת להתוס' דס"ל לומר
כ:) עמ' ב"א ש"ד הבית דגם (בדק

עומדת  החתיכה אם מפעפע, שאינו באיסור
אע"פ  הרוטב, מן למעלה אפי' הקדירה בתוך
הואיל  הקדירה כל כנגד האיסור משערין שאין
עצמה  בחתיכה מ"מ כיסה, ולא ניער ולא
בכדי  ששים בה יש ואם בכולה, משערין

מותר. הכל האיסור

דס"ל וכתב הבית במשמרת הרשב"א
כרוטב  הוי הקדירה שהבל להרא"ה
שהביאו  ומה החתיכה, בכל האיסור את לערב
יש  אם דקתני חלב  דטיפת משנה היא לזה
והוא  מותר, חתיכה באותה טעם בנותן בה
אלא  בעצמו מפעפע אינו דחלב סובר ז"ל

בישול. ק ע"י

סתרי אך התוס' שדיבורי א"כ דנמצא קשה,
כדעת  דס"ל מבואר דהכא אהדדי,
מחוץ  היתר ע"ג המונח דאיסור הרא"ה

הגרעק"אצט. בחידושי ראיתי ב')שוב אות במערכה קס"ה, ולא (עמ' טעמו דרק כדברינו שכתב
שהאיסור  אע"פ לאסור יכול בלח לח כגון וממשו טעמו אבל במשהו לאסור חשיב לא ממשו

לבור שנפל נסך דיין מסוגיא כן והוכיח ההיתר, עם עג.)מעורב לקמן (ע"ז חלב דטיפת ומסוגיא ,
חלב(קח:) דטיפת בסוגיא דאמרינן ומהא הגרעק"א, לשון וזה ק"ח). אוסר (חולין לבסוף דבניער

דסברת  לחלק צריכים דבלא"ה ראיה, אינו בו, מעורב החלב דכח אף במשהו דמב"מ כולו לר"י
מקרי  דהוא מהחתיכה אח"כ ומתפשט ויוצא בתחלה דנבלע ממשו ולא בטעמו רק הנ"ל הר"ן

דאל"כ  במינו, מין מקרי היתר טעם בו דיש אף במשהו אבל בו, מעורב אחר כח אם מינו אינו
שאינו  כמי מינו את סלק אמרינן לבסוף מים של קיתון ונפל נ"נ לא משהו דע"י ביין ביין יקשה
כשנפל  דבתחלה לבטל מהני יהא יין של קיתון בנפל גם מים קיתון דנפל איריא מאי וכו',

האחר  יין לגבי מינו מקרי ולא בו מעורב היתר כח הוי בהיתר האיסור ונבלל ביין יין ונתערב
מחשיב  לא בו מעורב היתר דכח אף עצמו בפני דחשוב דבממשו ע"כ אלא אח"כ, בו שנפל

דבממשו  לבסוף דניער דבההיא בו, מעורב מינו אינו כח לענין ה"נ י"ל וא"כ מינו, לאינו אותו
עכ"ל. וכו', מינו לאינו ליה משוית לא מ"מ בו, מעורב החלב דכח אף החתיכה של

לקמןק. הר"ן כתב הרי"ף)וכן בדפי שעומדת (מג. כיון זו חתיכה חלב, דטיפת מתני' לפרש



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף שנה חולין

טעם  נתינת ע"י כולו את לאסור יכול לרוטב
את  להביא רוטב כמו הוי הקדירה דהבל משום

לעיל בתוס' אבל החתיכה. בכל ד"ה הטעם (צו:

יש) שנתבשל אם דירך במתני ' דמשמע  הקשו
שאר  ולא מסייע הרוטב דאין הנשה גיד בה
הר"י  בשם וכתבו האיסור, את לבטל החתיכות
עם  בירך היה בשלא מיירי התם דבאמת
בחידושי  ועיין הגיד. טעם לבטל ששים הרוטב
דמיירי  התוס' פירשו דלא שם, הגרעק"א
ואינו  כצלי הוי דא"כ לרוטב מחוץ בשכולה
להתוס' ליה לית אלמא נטילה, כדי אלא אוסר

וצ"ע. הרא"ה, קא סברת

b

בענין  אפרים ור' ר"ת מחלוקת

משהו  באיסור חענ"נ

כיון בגמ',א] ודרש, עליה אמורא רב אוקי
עצמה  חתיכה בחתיכה, טעם שנתן
מפני  כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה נעשית

מינה. שהן

וסילקו)התוס'והנה בשקדם למה (ד"ה הקשו,
מן  טעם קיבלה היתר של שחתיכה לי
במינה  דהא נמי טעם נתנה לא אפי' הנבילה,

גופה  דהיא דנהי ר"ת ותירץ דהו. בכל אוסרת
שתעשה  אמרינן לא מ"מ שהוא בכל מיתסרא
לא  עצמה שהיא כיון האחרות כל לאסור נבילה

שהוא. כל ע"י אלא נאסרה

דאפי'אבל כך, מתוך אומר היה אפרים הר'
נעשה  ההיתר אין טעם בה נתנה כי
אלא  החתיכה כל כנגד ששים שיצטרך נבילה
הכא  דאמר לרב הלכך הבלוע, האיסור כנגד
טעם  קבלה היתר כשחתיכת בטיל לא דמב"מ
בעין  הוא כאילו האיסור חשיב הנבילה מן
נתנה  לא כי אבל במשהו, החתיכות כל ואוסר
מפני  החתיכות אוסרת היתה לא בה טעם
האיסור  אלא לבטל צריך אין שהרי מינה שהם
הוי  בחתיכה טעם נתנה שלא וכיון לבד,
הוא  כאילו הוי דלא דליתיה כמאן האיסור
שאין  ראשונה, החתיכה אלא אסר ולא בעין,
החתיכות. שאר אסר ולא איסור נעשה ההיתר

דחתיכה ודוקא לקמן אמרינן חלב טפת גבי
ששים  וצריך נבילה נעשית עצמה
לחוד, טיפה בביטול סגי ולא החתיכה, כל כנגד
וכי  שרי נפשיה באפיה וחד חד דכל משום
עצמו  הבשר הלכך אסור, הדדי בהדי איתנהו
מבשר  זית חצי אכל אם ולוקה איסור נעשה

דאית  שמענו דלא אלא החתיכה, בכל מתפשט האיסור ולחות הבל בה שיש מתוך בקדירה
חלב, טיפת כמו לח באיסור אלא החתיכה בכל הטעם את מביא הקדירה דהבל להר"ן ליה

ש"ך ועיין נבילה, חתיכת כמו גוש באיסור סק"ג)ולא צ"ב דבריו (סי' את והבאנו כן, שחילק

לרוטב.(צו:)לעיל מחוץ שמקצתה חתיכה בעינן
לקמןקא. התוס' מדברי לדייק יש חלב)וכן טיפת ד"ה מיירי (קח. חלב דטיפת דמתני' שפירשו ,

בכל  מפעפע דחלב משום הוא כולה את אוסרת חלב שטיפת ומה לרוטב, מחוץ שכולה בחתיכה
דע"י  הר"ן ע"ד כתבו ולא צלי, של חום ע"י אפי' בכל לפעפע שיכול שמן דבר שאר כמו החתיכה,

צלול. באיסור ואפי' הקדירה, דהבל טעמא להו דלית ומבואר מתפשט, הטעם הקדירה הבל



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף חולין שנו 

לבטל  ששים ברוטב צריך ולכך מחלב, זית וחצי
חלב. טיפת עליה שנפלה החתיכה כל

במה ומבואר אפרים ור' ר"ת דנחלקו
טעם  שנתן כיון רב, שאמר
וכו', נבילה נעשית עצמה חתיכה בחתיכה,
החתיכה  הנבילה טעם קבלת ע"י דלר"ת
צריך  שיהיה עד ממש, לנבילה נעשית עצמה
מה  כנגד רק ולא החתיכה כל כנגד ששים

נתינ  דבעינן והא בתוכה, דוקא שנבלע טעם ת
יכול  אין דמשהו משום היינו במשהו, סגי ולא
החתיכה  אין אפרים לר' אבל חענ"נ. לעשות
כנגד  בששים סגי דבאמת ממש, לנבילה נעשית
בשאר  חענ"נ ליה דלית בו, הנבלע האיסור
כאן  הכוונה אלא לבד, בב"ח אלא איסורים
בהיתר, טעם ליתן כדי איסור דנבלע דכיון
שאר  לאסור ויכול כבעין חשוב האיסור
לא  אם משא"כ בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות
בעין  כאינו האיסור חשיב משהו אלא נבלע
שאר  לאסור יכול ואינו דמי, דליתא וכמאן

מב"מ. מדין החתיכות

דמה ומתוך למדנו, אפרים הר' דברי
מן  טעם החתיכה שתקבל שצריכים
הוא  החתיכות, שאר את לאסור כדי הנבילה
אלא  כבעין חשוב האיסור אין דבלא"ה משום
אם  לי דמה צ"ב, זה ודבר דמי, דליתא כמאן
במשהו. אוסר דמ"מ כיון לא, או בעין האיסור

עושה וגם אינו דמשהו דנהי צ"ב, ר"ת לדעת
כדי  חענ "נ דין לי למה מ"מ אבל חענ"נ,
החתיכות, שאר את לאסור יכולה שהחתיכה
בתוך  נבלע האיסור דטעם כיון בלא"ה דגם
חתיכות  עם אח"כ נתבשלה אם החתיכה,

ג"כ  ולאוסרן לחזור יכול אינו למה אחרות
בטיל. לא מב"מ מדין במשהו

הרי"ף)בר"ןועיין בדפי על (לו. שעמד
שאינה  וכל בזה"ל, ותירץ הקושיא,
כולן  החתיכות כל אוסרת אינה נבילה נעשית
לא  בטיל, לא במינו מין יהודה דא"ר דאע"ג
היתר  של אחר שטעם כל הכי ליה  שמעינן
הריטב"א  כתב זה דרך [ועל עכ"ל. בו, מעורב

עוד) והקשו נכון (ד"ה יותר הנראה לכך וז"ל,
אלא  במשהו אוסר דבר שום שאין לרב דס"ל
בין  מעורב כשהוא אבל בעין, איסור כשהוא
לומר  הוצרך ולכך אוסר, אינו והיתר איסור
נידון  יהא ובזה נבילה, נעשית עצמה חתיכה
הכל  כאילו ההיא החתיכה מן שיפליט מה

עכ"ל.] היתר, תערובות בלא גמור איסור

ר"י והנראה שיטת דמקור הדברים, בכוונת
מקרא  גזה"כ הוא בטל לא דמב"מ
מנחות  בגמ' כמבואר השעיר, ודם הפר דדם

שהוא (כב:) באיסור אלא מיירי לא דקרא וכיון ,
ליה  דאית לר"י ליה שמעינן לא בעין, עצמו
הפר  לדם הדומה באופן אלא בטיל לא מב"מ
היתר, עם מעורב איסור לאפוקי השעיר, ודם

נבילה. טעם שנבלעת חתיכה כמו

דברי ולהבין ע"פ הענין את לבאר יש יותר,
הידועים ונתערב)הר"ן ד"ה נב. ,(נדרים

משום  הוא לר"י בטל אינו דמב"מ דטעמא
מחלישו  אינו לחבירו דומה שהוא דבר שכל
יש  דלפי"ז ומחזקו, מעמידו אלא ומבטלו
אלא  בטיל לא שמב"מ מסתבר דלא לומר מקום
אלא  בשמם רק לא לזה זה הדומים דברים בב'
השעיר  ודם הפר לדם דומיא בחשיבותם, גם
ושוים  מעורבים, ואינם בעין עומדים דשניהם
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איסור  שנבלע דידן בנידון אבל בחשיבותם. הם
בעין, ואינו מעורב והוא היתר, חתיכת בתוך
שהן  אחרות חתיכות לאסור יכול האיסור אין
אלא  ההיתר כמו חשוב האיסור שאין בעין,
יוכל  שפיר וא"כ ממנו , יותר גרוע הוא אדרבה

האיסור. את ולבטל להחליש ההיתר

אפרים,ולפי"ז הר' שיטת את לבאר יש
בחתיכת  המעורב משהו דאיסור
חשוב  מעורב, אלא בעין ואינו הואיל היתר,
ואינו  אחרות החתיכות לענין דמי דליתא כמאן
דאיסור  בטיל, לא מב"מ מדין לאוסרן יכול
השעיר, ודם הפר לדם דומה אינו בעין שאינו
אלא  בטיל לא דמב"מ לר"י ליה שמעינן ולא
לתוך  טעם שנותן באיסור אבל בעין. באיסור
בעין, מיקרי דשפיר אפרים לר' ס"ל החתיכה,
אילו  להרגיש שיכול טעם של שיעור שהוא כיון
הוא  כאילו נחשב מינו, בשאינו מתערב היה

החתיכה. בתוך לעצמו עומד

ממש ובדעת הוא הדברים ביאור ר"ת
האיסור  אם דגם הר"ן, כמש"כ
לא  דאכתי ס"ל ההיתר בחתיכת טעם נותן היה
החתיכה, בתוך מעורב שהוא כיון בעין מיקרי
את  לאסור יכולה היא דחענ"נ מדינא ורק
דעי"כ  בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות שאר
החתיכה  וכל הואיל כמעורב האיסור חשיב לא

גמור. לאיסור נעשית עצמה

אפרים ונמצא ור' ר"ת שנחלקו דברינו לפי
אין  דחענ"נ דינא בלאו דלר"ת בזה,

החתיכות  שאר לאסור יכולה האיסור בליעת
שהוא  כיון בטיל לא מב"מ מדין במשהו
אם  ואפי' בעין, ואינו החתיכה בתוך מוערב

כדי  שיעור בו לא היה בחתיכה טעם ליתן
החתיכה. בתוך בלוע ועדיין הואיל כבעין חשיב
שאין  משום הוא טעם לנתינת שצריך ומה

משהו. באיסור חענ"נ

דחענ"נ אבל איתא דאם ס"ל אפרים הר'
בין  לחלק אין איסורים בשאר אפי'
דבאמת  פירש ולכן טעם, לנתינת משהו בליעת
שגוף  לענין איסורים בשאר דחענ"נ דינא ליכא
כנגד  ומשערין לאיסור, נהפכת עצמה החתיכה
משהו  בין והחילוק שבתוכו, הבלוע האיסור
בעין, חשיב לא דמשהו הוא טעם לנתינת
כאילו  חשיב אז טעם ליתן שיכול היכא משא"כ
במשהו. החתיכות שאר לאסור ויכול בעין, הוא

לא והנהב] אמאי ר"ת בשיטת לעיין יש
ויש  משהו, באיסור חענ"נ אמרינן

פרמ"ג [עיין ס"ק מפרשים משב"ז ס"ט (סי'

ופלתיי"ט) סק"י), צ"ב בשאר (סי' דחענ"נ [
בסוף  הר"ן וכמש"כ בב"ח, אטו הוא איסורים
אא"כ  חכמים החמירו לא ולכן הבשר, כל פ'
בלא  נאסר שאינו דבב"ח דומיא טעם נותן

לקמן בגמ' כמבואר .(קח.)טעם,

הגרעק"אאבל קס"ח)בחידושי הקשה (עמ'
מגיעולי  לקמן התוס' דמקושית זה, על
איסורים  בשאר דחענ"נ דס"ל מוכח מדין

בב"ח. אטו גזירה ואינו מדאורייתא, קב הוא

שו"עקב. על רעק"א בהגהות עיין באמת)וכן אמנם הד"ה ק"ו וסי' י"ב, ס"ק ש"ך על צ"ב וכ"כ (סי' .

סק"ד)הפרמ"ג שפ"ד צ"ד מה"ת.(סי' הוא איסורים בשאר דחענ"נ הסמ"ק בדעת
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את  לדחות שרצה חת"ס בחידושי ועיין
כמש"כ  היא התוס' דסברת וכתב הראיה,
היתרו  המבואר שדבר מקומות בכמה הט"ז
דמגיעולי  וכיון לאוסרו, רבנן יכלו לא בתורה
איך  חענ"נ, אמרינן דלא מבואר נכרים
בדברי  דחוקים הדברים אבל רבנן. אסרוהו

התרומה בספר מפורש ועוד (הל'התוס',

נ"ב) סי' בשאר או"ה חענ"נ התוס' דלשיטת
את  שהביא דלאחר מדאורייתא, הוא איסורים
אי  "מיהו כתב, מדין מגיעולי התוס' קושית
מדרבנן  אלא אינו נבילה נעשית עצמה חתיכה
מאן  אלמא שפיר", אתי איסורין בשאר
בשאר  דחענ"נ ס"ל מדין מגיעולי דמקשה

מדאורייתא. באמת הוא איסורים

כהר"ן [וגם ס"ל דר"ת לומר קשה זאת מלבד
בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר דחענ"נ
דחענ"נ  וס"ל בזה פליגי ראשונים דשאר כיון
ומה  עצמו. בפני איסור הוא איסורים בשאר

לעיל התוס' אזנו)שכתבו מריש אפי' ד"ה דלא (צו:
יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן
משמע  דהוי חלב", דטיפת "דומיא להתפשט
בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר דחענ"נ לכאורה
עי"ש.] כוונתם, זו שאין במקומו נתבאר כבר

דמשהו ולכן לר"ת דס"ל הגרעק"א  כתב
בה, שנבלע החתיכה מן לצאת יכול אינו

אפרים  ר' בדעת הרשב"א שכתב וכמו
לטעמייהו  אזלי והתוס' בס"ד], לקמן [ויתבאר
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא דס"ל

להתפשט. יכול קג שהאיסור

בדברי אבל אחיזה בית לו אין זה ביאור
מיין  התוס' הקשו דבסמוך התוס',
בשאין  מיירי דלר"ת וכתבו לבור, שנפל נסך
משהו, שם שנפל אלא בבור טעם נותן היין
האיסור  דבלח וקשה חענ"נ, עושה משהו ואין
הראש  כן הקשו וכבר בכולו, שפיר מתפשט

שו"ע על לאלף ומגן תמ"ז)יוסף סי' פסח .(הל'

חשוב ומדברי משהו דאין מבואר הר"ן
ול"נ  וז"ל, לנבילה החתיכה לעשות
דמיתסרא  אע"ג בחתיכה טעם נתן שלא דכל
עצמה  חתיכה בה למימר איסורה חשיב לא

האו"ז בלשון עיין וכן עכ"ל. נבילה, (סי'נעשית

החתיכה תנ"ח) להחשיב כ"כ חשוב משהו אין ,
צ"ב. והדברים נבילה, קד ולעשותה

לפרש אמנם אחרת דרך באחרונים מצאנו
חענ"נ  אמרינן דלא ר"ת שיטת את
בקושית  לעיין שיש מה בהקדם משהו, באיסור
דס"ל  מינה דמוכח נכרים מגיעולי התוס'
כמו  מדאורייתא, הוא איסורים בשאר דחענ"נ
דין  שיהיה טעם דמאיזה הגרעק"א, שדייק

בפרמ"ג ועיין מדאורייתא. צ"ב חענ"נ (שפ"ד

בפלתיקג. סק"י)ועי"ע סקט"ז)ופרמ"ג(צ"ב צ"ב הט"ז.(סי' בדעת כן שכתבו

בשאר קד. דחענ"נ דכיון בפשיטות כתב ולא זה, טעם להר"ן ליה למה לעיין יש ועוד
הר"ן וכמש"כ מבב"ח, יותר בו החמירו לא בב"ח, אטו הוא הרי"ף)איסורים בדפי לענין (מג.

נבילה, לחתיכת נעשה קליפה שכדי בב"ח מצאנו דלא דכיון קליפה, בכדי חענ"נ
גם  קליפה, כדי רק שנאסר משכחת לא ובבישול בבישול, אלא אסור בב"ח אין שמדאורייתא

וצ"ע. כן, החמירו לא איסורים בשאר
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י"ב) יהונתןס"ק בפלתי ומטה וכ"כ סק"ד, צ"ב (סי'

י"ב) ס"ק אברהםשם לבאר (שם)ויד שכתבו
דאורייתא  דטכע"ק דס"ל לטעמיה אזיל דר"ת
דהיתר  משום התערובת מן כזית כל על וחייב
וסעד  מקור ומכאן איסור, איתעביד גופיה
דין  הוא איסורים בשאר דחענ"נ לומר
מן  האיסור שנסחט לאחר ואפי' דאורייתא,

להיתירו. חוזר אינו ההיתר

לומר והוא נראה היה דבפשוטו חידוש,
חוזר  היתר מן האיסור שנסחט דלאחר
אלא  אינו אסור לסחטו ואפשר להיתירו,

חת"ס בחידושי העיר וכן אבל (שם)מדרבנן, ,
אסור  לסוחטו דאפשר לפרש רחוק כ"כ זה אין
דנהפך  התורה שגזרה דכיון מדאורייתא, הוא
מן  טעם קבלת ע"י איסור להיות ההיתר

באיסורו. עומד הוא לעולם האיסור,

הוא ולפי"ז איסורים בשאר שחענ"נ מה
בשאינו  אלא אינו מדאורייתא איסור
מדאורייתא, ברובא בטיל מב"מ דאילו מינו,
איסור  שאף חכמים דהחמירו  כיון אבל
טעם  נתינת כדי בשיעור אוסר במינו שנתערב
הפקעת  דין רק זה שאין י"ל מינו, בשאינו
חכמים  החמירו במב"מ דגם אלא הביטול,
להיות  היתר ונהפך טעם נתינת מדין שאוסר

שנסחט  לאחר אפי' באיסורו ונשאר איסור,
במב"מ. חענ"נ דין וזהו האיסור,

אמרינן ומעתה דלא ר"ת שיטת מובן שפיר
דרק  משהו, באיסור חענ"נ
נהפך  ההיתר גם טעם ליתן יכול כשהאיסור
אין  משהו באיסור משא"כ איסור, להיות
האיסור  של המשהו רק איסור, נעשה ההיתר
משום  ואוסרתה החתיכה, בתוך בטל אינו

בתוכה. בלוע קה שהוא

התוס'וקצת הקשו מה לפי"ז, להעיר יש
אין  בתרומות דתנן מהא בסמוך
לא  אמאי חשבון, לפי אלא מדמע המודמע
התם  הרי תרומה. הכל ונעשה חענ"נ אמרינן
פשוט  וא"כ טעם, נתינת דליכא ביבש מיירי
הקשו  ומה חענ"נ, בכה"ג שייך דלא הוא

כלל. התוס'

מה ולכאורה גופא זה דבאמת לומר יש
בין  לחלק דיש התוס' שתירצו
[ועיין  בליעה ע"י הנאסר לדבר יבש דבר

כ"ד)ברא"ש יבש (סי' דבר בין לחלק דיש שכתב
זה  אין אבל טעם]. נתינת ע"י הנאסר ודבר
לחלק" ד"יש התוס', בלשון כך כל מתיישב
ואינו  חידוש קצת הוא החילוק שעיקר משמע
דחענ"נ  התוס' דעת ואם מאליו, מובן דבר

לקמןקה. תוס' אמאי)ועיין ד"ה והפלתי(קח: מדרבנן, הוא דחענ"נ להדיא ביאר (שם)שכתבו
דס"ל  י"ל ועוד בכא"פ. כזית נפל אא"כ נהפך ליה דלית כהן ר"ח כשיטת  אזלי שם שהתוס'

אכל  אא"כ טכע"ק מדין לוקה ואינו עיקר, כל נהפך להו דלית ראשונים שאר כדעת שם להתוס'
אלא  אינו חענ"נ דמ"מ י"ל ר"ת, כדעת ס"ל שם דהתוס' נימא ואפי' בכא"פ. איסור של כזית

ההיתר, מן שנסחט לאחר ולא טעם נותן כשהאיסור רק הוא דאורייתא דטכע"ק משום מדרבנן,
היסוד  על בנוי הוא מדרבנן הדין וכל לסוחטו, אפשר אם גם שחענ"נ החמירו חכמים אבל

אהרן ר' במשנת בזה מש"כ ועיין אסור, להיות נהפך היתר י"א)שמדאורייתא - ט' אות ט' .(סי'
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דקושיא  לומר להם היו טכע"ק על מיוסד
כלל  חענ"נ שייך דלא כיון ליתא מעיקרא

וצ"ע. ביבש, יבש בתערובת

מאד ובאמת מחודשים האלו הדברים כל
מצאנו  דלא ועוד עיון, וצריכים
טכע"ק  דע"י לר"ת דס"ל שלפנינו בתוס'
הרא"ש  בדברי שרק אסור, להיות נהפך היתר

ויל"ע. זו, שיטה מצאנו

לעילעייןג] אזנו)בתוס' מריש אפי' ד"ה ,(צו:
הרבה  בשר כשמולחים שנהגו ומה
חציה  אחת חתיכה ופעמים בגיגית ומניחין
מה  וחותכין לציר, חוץ וחציה הציר לתוך
לציר  שחוץ ומה דאסור, ומשליכין הציר שבתוך
למעלה  הדם שיפעפע אמרינן ולא מותר,
דאין  י"ל חלב, גבי כדאמר החתיכה כל ויאסור
בבשר  שומן יש ואפי' כו' לפעפע דם של דרכו
מחמת  נבילה דנעשה אמרינן לא הציר, שבתוך
דמפעפע, לציר שחוץ מה ואוסר וחוזר הדם
חתיכה  שייך דלא אפרים ר' שמפרש מה לפי
ובלא"ה  בחלב, בבשר אלא נבילה נעשית עצמה
חוץ  להתפשט האיסור אפשר דלא כיון נמי
נעשית  עצמה חתיכה אמרינן דלא שרי, לציר
במקום  אלא החתיכות כל את ואוסרת נבילה
דומיא  החתיכה, בכל מתפשט שהאיסור
אוסרין  שאנו מקום דבכל תדע, חלב. דטפת
חוזר  קליפה כדי אותו אין אמאי קליפה כדי
אלא  הכל, יאסר זה ובעינן שאצלו, מה ואוסר
יותר  כלל עובר האיסור שאין לפי טעמא היינו

קליפה. מכדי

דלא ובתוס' הטעם לבאר כתבו הרא"ש
במקום  אלא חענ"נ אמרינן
בלאו  ומיהו בזה"ל, להתפשט יכול שהאיסור

עצמה  חתיכה אמרינן דלא הכא ניחא הכי
היכא  אלא החתיכות כל ואוסרת נבילה נעשית
הנאסר  עם להתפשט יכול עצמו שהאוסר

כגון  חתיכות, בשאר טעם חלב וליתן טיפת
בכל  מתפשט הטיפה שטעם חתיכה על שנפלה
שאר  לאסור כח לטיפה שאין ונהי החתיכות,
מסייעת  שנאסרה חתיכה אותה החתיכות,

עכ"ל. לאוסרם, לטיפה

שהחתיכה ומבואר הוי לא חענ"נ שדין מזה,
שתוכל  עד עצמה, מצד אסורה
האיסור  דלעולם החתיכות, שאר את לאסור
יכולה  שהחתיכה רק האוסר, הוא הראשון
שיעור  את ומודדין יתבטל, שלא לאיסור לסייע
והארכנו  החתיכה. שיעור כפי האיסור ביטול

מקומות בכמה לעיל צז:)בזה .(צו:,

לשיטת ובפשוטו יפה עולה זה ביאור אין
נתבאר  שכבר בסוגיין, התוס'
הגרעק"א  דייק מדין מגיעולי שהקשו דממה
הוא  איסורים בשאר דחענ"נ דס"ל
הוא  חענ"נ גדר אם והנה מדאורייתא.
רק  ממש, לאיסור נעשית לא באמת שהחתיכה
לכאורה  יתבטל, שלא הראשון לאיסור שמסייע
מדרבנן, גזירה אלא זה דאין הוא פשוט דבר
בששים  האיסור יתבטל ודאי מדאורייתא דאילו

נרגש. טעמו אין זה דבשיעור כיון

משהו ולשיטה איסור שנא מאי צ"ב שוב זו
שנותן  מאיסור חענ"נ נעשה דאינו
יכול  משהו דאיסור דנהי י"ל ולכאורה טעם.
אבל  בטיל, לא מב "מ מדין החתיכה את לאסור
דכיון  לומר שיכול עד כ"כ חשוב אינו
מסייעת  היא ידו, על נאסרת שהחתיכה

אחרות. בחתיכות גם יתבטל שלא לאיסור
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מועיל אבל איך לפי"ז להבין צריך יותר
האחרות  החתיכות את לאסור חענ"נ
שהוצרך  דמה לבאר כתב הר"ן דהנה במשהו,
שאר  את לאסור כדי דחענ"נ לדינא רב
משום  הוא בטיל לא מב"מ מדין החתיכות
לאסור, יכול אינו עצמו בפני מעורב שטעם
אלא  בטיל לא מב"מ דלר"י שמענו דלא

בעין. באיסור

הוא והנה חענ"נ שדין הר"ן לשיטת התינח
חתיכת  להיות נהפכת עצמה שהחתיכה
את  לאסור יכולה עצמה היא האוסרת, הנבילה
ועיין  בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות שאר

הרי"ף)בר"ן בדפי דקיי"ל (מב. דמאחר שכתב
לגוף  נעשית החתיכה אסור, לסוחטו אפשר
אם  אף החתיכות שאר לאסור ויכולה האיסור,
לשם. להתפשט יכול אינו הראשון האיסור
אינה  קליפה כדי דלמה התוס' שהקשו ומה
עד  לה הסמוכה הקליפה ואוסרת חוזרת
דכל  דכיון הר"ן תירץ החתיכה, כל שתאסר
בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר חענ"נ דין
בישול  דדרך בבב"ח קליפה כדי שייך ולא
אמרינן  לא איסורים בשאר גם תורה, אסרה

קליפה. בכדי חענ"נ

לאו אבל חענ"נ שדין הנ"ל התוס' לדעת
לגוף  נעשית עצמה שהחתיכה היינו

שלא  לאיסור מסייעת שהיא אלא האיסור,
ואינו  הוא מעורב עדיין האיסור הרי יתבטל,
שאר  את לאסור יכול איך יקשה ואכתי בעין,
אהני  ומה בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות

ויל"ע. זה, לענין דחענ"נ קו דינא

b

חענ"נ  בענין וט"ז ש"ך מחלוקת

משהו  באיסור

חתיכה הנהא] בענין והט"ז הש"ך נחלקו
בפסח  חמץ של במשהו שנבלעת
חוזרת  אם אחרת, תערובת לתוך אח"כ שנפלה
תלוי  והדין בשא"מ, אפי' במשהו ואוסרת
באיסור  חענ"נ אמרינן דלא ר"ת שיטת בהבנת

בס"ד: שיתבאר כמו משהו,

ט"ז)בט"זעיין ס"ק צ"ב ר"ת (סי' בדעת שכתב
מין  הוי שלר"י דאע"פ בזה מבואר וז"ל,
נאסר  שתחילה דוקא היינו מ"מ במשהו, במינו
כח  אין במינו, אח"כ נתבשל אם אבל במשהו,
שנאסרה, החתיכה נגד ששים יש אם לאסור
שאין  כיון במשהו, במינו מין מכח אסרינן ולא
משהו, מאיסור שבלעה אלא כאן האיסור גוף
הכשירות  החתיכות שאר היו כרחך על
תחילה  החתיכה נאסרה אם אבל מותרות,
אוסרת  אז טעם, בה שנתן הרבה מאיסור

להיות .קו  נהפך דהיתר טכע"ק על מיוסד חענ"נ שדין ר"ת בדעת לעיל מש"כ לפי צ"ע ועוד

יכול  האיסור שאין במקום גם חענ"נ לומר דשייך פשוט הרי האיסור, טעם קבלת ע"י אסור
לדוכתא  הדרא וא"כ הנ"ל, הר"ן וכמש"כ לאיסור, נעשה גופיה ההיתר שהרי להתפשט,

חוזר  קליפה כדי אותו אין אמאי קליפה כדי אוסרין שאנו מקום דבכל לעיל התוס' קושית
דלר"ת  בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר דחענ"נ הר"ן ע"ד לתרץ וא"א שאצלו, מה ואוסר

צע"ג. וזה מדאורייתא, הוא איסורים בשאר חענ"נ
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ששים  מהני ולא האחרות מינה את במשהו
משהו  באיסור זאת סברא שאמרינן וכיון נגדה.
ריש  כדאיתא מה"ת, שהוא לר"י במינו במין
הפר, מדם דולקח מקרא הדם כיסוי פרק
כגון  מדרבנן, משהו באיסור הכי שנימא מכ"ש
וכן  מדרבנן, שלו משהו דאיסור בפסח חמץ
ויש  תחילה שנאסר שכל פשיטא נסך, ביין
כתב  ומ"ה אוסר. משהו אין דאז כנגדו, ששים
במשהו  שאסור מינו מחמת נאסר אפי' הטור
וכ"ש  כדפרישית, מה"ת שהוא כלומר לר"י,

לדידן  בפסח במינו חמץ שלא בין במינו בין
נאסר  אם נבילה נעשה דלא אסור, דבמשהו
לא  משהו דתרי במשהו, אח"כ שיאסר במשהו

עכ"ל. אמרינן,

ט"ז)בפרמ"גוהנה ס"ק שם וחידושי (משב"ז
קס"ח)הגרעק"א את (עמ' לבאר כתבו

לחוץ  לצאת במשהו כח שאין דס"ל הט"ז, דעת
הרשב"א  בחידושי שכתוב וכמו רוטב, ע"י אף
שיתבאר  מה בסמוך [ועיין אפרים ר' בשיטת

דס"ל טעמייהו אזלי והתוס' בס"ד], (צו:)בזה

יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן דלא
שאינו  בפסח דחמץ הוא מכ"ש ולכן להתפשט.
חתיכה  נאסרה אם מדרבנן, אלא במשהו אוסר
לחזור  יכולה אינה חמץ של משהו בליעת ע"י
כדין  מינו בשאינו אפי' במשהו אחרות ולאסור
מחוץ  לצאת יכול המשהו שאין בפסח, חמץ

שאין  במקום דחענ"נ דינא שייך ולא לחתיכה,
להתפשט. יכול האיסור

דממה אבל ר"ת, בדעת כן לומר מאד קשה
שנפל  יי"נ בענין בסמוך התוס' שכתבו

עג.)לבור נותן (ע"ז היין בשאין מיירי דלר"ת ,
משהו  ואין משהו, רק שם שנפל אלא טעם
עושה  אין דמשהו דס"ל מוכח חענ"נ, עושה
לצאת, יכול המשהו היה אם אפי' חענ"נ
לצאת  יכול שפיר האיסור בלח לח דבתערובת

למעלה. בזה כתבנו וכבר קז ולהתפשט,

דנהי ועוד מבואר הט"ז  שמדברי קשה,
לאסור  כדי חענ"נ  עושה אין דמשהו 
עד  חענ"נ עושה מ"מ אבל במשהו, אחרות
רק  ולא החתיכה כל כנגד ששים שיצטרך
דאע"פ  בזה מבואר וז"ל, הבלוע האיסור
דוקא  היינו מ"מ במשהו, במינו מין הוי דלר"י
אחר  נתבשל אם אבל במשהו, נאסר שתחילה
נגד  ששים יש אם לאסור כח אין במינו כך
בעינן  אלמא עכ"ל. וכו', שנאסרה החתיכה
כדי  שנאסרה החתיכה כנגד ששים עכ"פ
הבלוע. האיסור כנגד בששים סגי ולא לבטלה,
להצריך  חענ"נ עושה אכן דמשהו מזה ומבואר
חענ"נ  עושה שאינו רק החתיכה, כנגד ששים
בעצמה  לאסור יכולה שהחתיכה כך כדי עד

במשהו. אפי'

בפרמ"גקז. וז"ל,(שם)ועיין שם התוס' מקושית לצאת יכול משהו שאין ראיה להביא שרצה
נ"נ, לא במשהו תריצו ולא לר"ת לבור מיי"נ הקשו בשקדם, ד"ה א' ק' חולין תוס' ועיין

מיירי  דלר"ת תירצו כן שהתוס' מאד, תמוה והוא עכ"ל. כו', יוצא שאין שייך לא דבלח
הטעם  שאין איפכא מוכח ואלא משהו, באיסור חענ"נ אמרינן ולא טעם נותן שאינו באיסור

וצ"ע. לצאת, יכול אינו דמשהו משום בזה
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עושה והנה אינו דמשהו להט"ז ס"ל אם
במשהו  האחרות את לאסור חענ"נ
והתוס' החתיכה, מן לצאת בכחו שאין משום
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא לשיטתם אזלי
ששים  צריך למה להתפשט, יכול שהאיסור
הפרמ"ג  זה על עמד וכבר החתיכה. כנגד

מה (שם) הוא הקשה הדבר אמנם בזה"ל, וכתב
די  לאחרות שנפל במשהו הנאסר דבר שכתב
נעשה  דלא כיון אמאי אחת, חתיכה נגד בששים
אפי' וכו' הכסף בנקודות שכתב כמו נבילה
שאינו  דסובר כיון צריך, אין המשהו נגד ששים

עכ"ל. לחוץ, יוצא

לא ומזהב] דמשהו הט"ז דעת שאין מוכח
האחרות  את לאסור חענ"נ עושה
החתיכה, מן לצאת בכחו שאין משום במשהו
ר"ת, בשיטת חדש פירוש מבאר הט"ז אלא
כדי  חענ"נ לעשות יכול דמשהו דאף והוא
אין  מ"מ החתיכה, כל כנגד ששים שיצטרך
כך  כדי עד נבילה לעשותה המשהו בכח
בעצמה  ולאסור לחזור יכולה שהחתיכה
"דתרי  הט"ז, בדברי מפורש והטעם במשהו.
הנאסר  דבר שאין והיינו אמרינן", לא משהו

במשהו. ולאסור לחזור יכול משהו ע"י

טעם ולפי"ז שנתנה "כיון רב, שאמר מה
נבילה  נעשית עצמה חתיכה בחתיכה,
הכוונה  אין כולן", החתיכות כל את ואוסרת
כלל, נבילה נעשית אינה טעם נתינת דבלאו
עד  נבילה נעשית אין טעם נתינת דבלאו אלא
מ"מ  אבל במשהו, האחרות את לאסור שיכולה

כנגדה. ששים להצריך נבילה נעשית

התוס'ונראה מלשון כן דייק שהט"ז
מיתסרא  גופה דהיא נהי שכתבו,

נבילה  שתעשה אמרינן לא מ"מ שהוא בכל
לא  עצמה שהיא כיון האחרות" כל "לאסור
משמע  וקצת שהוא. כל ע"י אלא נאסרה
חענ"נ  עושה אינו שמשהו דמה התוס' מלשון
אבל  במשהו, האחרות את לאסור דוקא היינו
ששים  צריכים ולכן נאסרה, עצמה החתיכה

החתיכה. כנגד

דמהיכ"ת אבל רב, ביאור צריכים הדברים
דחתיכה  לדרגות, חענ"נ שיש לומר
לאסור  יכולה טעם נתינת  ע"י שנאסרה
משהו  ע"י שנאסרה חתיכה ואילו במשהו,

א  במשהו, לאסור יכולה אינה עדיין בלבד בל
לבטלה. כדי החתיכה כל כנגד ששים צריך

בלאו ואין עצמו בפני שמשהו דכיון לומר
במשהו, לאסור יכול אינו דחענ"נ דינא
לא  דמב"מ דינא נתחדש דלא בר"ן כדמבואר
נבילה  לעשות בכחו אין מעורב, באיסור בטיל
כשהחתיכה  גם דא"כ במשהו, לאסור שיכולה
היא  שנעשית בדין אינו הנבילה מן טעם קיבלה
כיון  במשהו, לאסור שיכולה לנבילה עצמה
בפני  במשהו לאסור בכחו אין המעורב דהטעם

תלמוד. צריכה הט"ז וסברת עצמו,

נבילה וגם לעשות יכול דמשהו הדין עצם
לכאורה  החתיכה כל כנגד ששים להצריך
ע"י  אפי' נבילה נעשית חתיכה דאם קשה,
כנגדה, ששים עכ"פ שצריך לענין משהו איסור
וסילק, קדם בשלא תימא דאפי' רבא תירץ מה
וכו', שאינו כמי מינו את סלק לענין ונפק"מ
טעם  נותנת אינה הנבילה אם אף שהרי
שהוא, כל ע"י שנאסרה רק אחרת, בחתיכה
שצריך  לענין נבילה נעשית חתיכה אותה מ"מ
ששים  צריכים היינו אכתי וא"כ כנגדה, ששים
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מחתיכה  ומ"ש החתיכות, שתי כנגד ברוטב
הנבילה. מן טעם שקיבלה

לא ונראה החתיכה דאם מידי, קשיא דלא
לאסור  שיכולה לענין נבילה נעשית
יכולה  חתיכה אותה א"כ במשהו, האחרות את
נוהגת  שאינה עצמם, החתיכות ע"י להתבטל
צורך  אין כן ועל  בטיל, לא מב"מ חומרת בה
אם  אבל לבטלו, כדי סלק לדין כלל להגיע
יכולה  שאז הנבילה מן טעם קיבלה החתיכה
א"א  במשהו, החתיכות שאר את לאסור
כנגד  ששים צריך ולזה סלק, מדין אלא לבטלה

החתיכות. שתי

שנפל אבל מיי"נ הקשו דהתוס' קשה, זה
חענ"נ  ליה דאית ר"ת דלשיטת לבור
כנגד  במים בששים סגי למה איסורים בשאר
היין  כנגד גם ששים תיבעי לחוד, האיסור
גם  דנעשה משום היי"נ מחמת שנאסר הכשר
בשנאסר  מיירי דהתם ר"ת ותירץ לנבילה, הוא
והנה  נבילה. עושה משהו ואין משהו, ע"י היין
צריך  משהו ע"י הנאסר שגם הט"ז לפי"ד
אכתי  הרי התוס', תירצו מה כנגדו, ששים
כדי  שנאסר היין כנגד במים ששים צריך
על  כן שהקשה בנקה"כ בש"ך ועיין לבטלו,
משמע  הראשונים דמכל ומסיק הט"ז,
כלל  חענ"נ עושה משהו אין ר"ת דלשיטת
ודברי  החתיכה, כל כנגד ששים להצריך אפי'

טובא. צ"ע הט"ז

וכתב והנהג] הט"ז על חולק בנקה"כ הש"ך
אכן  בפסח מחמץ בלועה דחתיכה
בכמה  נכונים דבריו אין וז"ל, במשהו אוסרת
דבחמץ  שר"ל מה בראש, וכו' שונים דינים
נתבשל  ואח"כ חתיכה עם שנתבשל בפסח

אוסרת  אינה אחרות, עם  חתיכה אותה
רבני  לכמה ושאלתי תמוה. דבר הוא במשהו,
אחד  פה אמרו וכולם המורים, וגדולי קשישאי
וכן  וכו'. התערובת כל לאסור נוהגין שמעולם
משהו  טעם אותו מ"מ דהא באמת, נראה
האחרות, שוב אוסרת הראשונה, שבחתיכה
שלא  בין במינו בין במשהו בפסח דחמץ כיון
והרא"ש  התוספות למ"ש דמי ולא במינו.
נאסרה  דאם לר"י, במינו מין גבי והטור
ונתבשלה  מינו מחמת במשהו תחלה החתיכה
אוסרת  אינה אחרות, חתיכות עם אח"כ
טעמא  היינו דהתם מינן, שהן אע"פ במשהו
נבילה, נעשית דהחתיכה אמרינן דלא דכיון
למימר  ליכא א"כ בנ"ט, נאסרה שלא כיון
החתיכות  כל יאסור שבחתיכה משהו דאותו
נבילה, נעשית לא דחתיכה דכיון האחרות,
החתיכות  לגבי משהו אותו הוי לא א"כ
מין  דאמר לר"י שמעינן דלא מינו, האחרות
של  הוא מין כשאותו אלא בטיל, לא במינו
בו, מעורב אחר כשכח לא אבל לבדו, איסור
א"כ  נבילה, נעשית לא שהחתיכה כיון וה"נ
אינו  וחשיב אחר, מכח מעורב משהו אותו
אותו  דהא האחרות, החתיכות לגבי מינו
מעורבים, אינם והחתיכות מעורב, הוא משהו
משמע  והכי לחבירו. דומה זה מין אין א"כ
גיד  פרק בסוף הר"ן שכתב ממה להדיא
כיון  בתבשיל, בפסח בחמץ אבל וכו'. הנשה
א"כ  במינו, שלא בין במינו בין במשהו דאוסר
מעורב  היתר של אחר שכח דכיון תימא אפי'
במשהו  אסור הא מ"מ מינו, אינו חשיב בו

עכ"ל. במינו, שלא אפי'

דבלאו והנה הר"ן סברת לבאר כתב הש"ך
לאסור  יכול משהו אין חענ"נ דין
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דלא  משום בטיל, לא מב"מ מדין בעצמו
אוסר  מב"מ ליה דאית לר"י ליה שמעינן
האיסור, עם מעורב אחר כשכח במשהו
לגבי  מינו שאינו משהו אותו הו"ל דעי"ז
דכיון  ופסק הט"ז על חולק ולכן האיסור.
מינו, בשאינו אפי' במשהו אוסר בפסח דחמץ
שאר  לאסור יכול שפיר הבלוע משהו
[וכ"כ  דחענ"נ. דינא בלאו אפי' החתיכות,

י"ג)המג"א ס"ק תס"ז .](סי'

דמ"ל ולפום תמוהים, ז"ל דבריו ריהטא
כיון  ההיתר עם מעורב שהאיסור
בשר. וזה בשר דזה אחד, מין הכל  דבר דסוף
חשיב  היתר עם מעורב איסור דאם ועוד,
דאיסור  הוא כ"ש גמור, היתר לגבי מינו שאינו
בפרמ"ג  ועיין למבשא"מ. נחשבים והיתר
לדחוק  וצריך בזה"ל, וכתב זו לקושיא שרמז
הוה  תו טעם, ע"י נ"נ כשהחתיכה דבריו, לפי
איסור  דזה אף לאחרות, במינו מין פליטתה
איסור  פולטת כשהחתיכה משא"כ היתר, וזה
אינו  הוא היתר, כולן ואחרות יחד, והיתר
הר"ן  סברת דלפי ועוד, עכ"ל. דוחק, מינו,
אז  ההיתר עם מעורב האיסור אם בנדרים,
דע"י  ההיתר, למין דומה יותר האיסור יהיה
תמהו  וכבר בדין, וגם בשם גם להיתר נדמה כן
ואליה  יהודה ביד עיין הש"ך, דברי על רבים

תמ"ז)רבה סי' .(או"ח

הש"ך והנראה כוונת שאין ודאי דזה לענ"ד,
היתר  עם המעורב דאיסור לומר
בשם, מינו אינו ממש הוא גמור היתר לגבי
כמו  הוא הענין אלא בשר, מין הכל דהרי
דאית  שמענו דלא הר"ן, בשיטת לעיל שנתבאר
הדומה  באיסור אלא בטיל לא מב"מ לר"י ליה

בעין  איסור והיינו השעיר, ודם הפר לדם
מעורב. שאינו

הר"ן והביאור סברת ע"פ הוא בזה
לא  דמב"מ דטעמא בנדרים,
אינו  לחבירו הדומה דבר שכל משום הוא בטיל
וא"כ  ומחזקו, מעמידו אלא ומבטלו מחלישו
אלא  בטיל לא דמב"מ נתחדש דלא היכי כי
דמב"מ  נתחדש לא כך בשמם, הדומים בדברים
בחשיבותם, גם הדומים בדברים אלא בטיל לא
בחשיבות, חסר אבל בשם דומה האיסור שאם
ולבטלו, להחלישו יכול ההיתר שאין לומר א"א

חשוב. יותר ההיתר שהרי

חתיכת ולכן בתוך איסור שנבלע דידן בנידון
אין  אחר, כח עם מעורב והוא היתר,
שהן  האחרות חתיכות לאסור יכול האיסור
כמו  חשוב האיסור שאין מעורבות, ואינן בעין
ממנו, יותר גרוע הוא אדרבה אלא ההיתר

ולבטלו. להחלישו ההיתר יכול שפיר וא"כ

דמש"כ ועפ"ז הש"ך, כוונת לבאר נראה
לגבי  מינו שאינו הוי מעורב דאיסור
כיון  כמינו נחשב שאין לומר רוצה ההיתר,
כאן  ואין ההיתר, כמו חשוב אינו שהאיסור
ואמת  פשוט וזה לזה, זה הדומים דברים
דלענין  הש"ך פסק כן ועל בס"ד. הדברים
יכולה  בחתיכה משהו בליעת בפסח חמץ
במשהו  אוסר דחמץ הוא דין כי במשהו, לאסור
בדברים  וגם מינו, בשאינו בין במינו בין
לגמרי  נפרדים מינים שהם  בשמם החלוקים
באלף, אפי' בטל האיסור שאין חכמים החמירו
מהיתר  חלוק שהוא בהיתר מעורב איסור וא"כ
מינו, בשאינו כמין והוו בחשיבות מעורב שאינו

במשהו. לאסור יכול ג"כ



העמקים שושנת  ע"א  ק' דף חולין שסו 

בפסח ובדעת חמץ של דמשהו  שפסק הט"ז
לאסור  יכול אינו בחתיכה הבלוע
אפי' בטל אינו בפסח שחמץ אף במשהו,
המעורב  דמשהו דהא דס"ל י"ל מינו, בשאינו
הסברא  מטעם אינו במשהו לאסור יכול אינו
איסור  כמו חשוב אינו מעורב דאיסור שכתבנו,
הטעם  אלא מינו, בשאינו מין והו"ל בעין
לא  דמב"מ תורה שהחמירה מצינו דלא משום
מעורב, ואינו לבדו עומד כשאיסור אלא בטל
לא  כדי בעצם כ"כ חמור אינו כזה איסור כי
בטל  לא דלר"י במב"מ ואם להתבטל.
חשוב  מעורב איסור דאין אמרינן מדאורייתא
דבחמץ  הוא כ"ש במשהו, לאסור כדי בעצם
מדרבנן, אלא במשהו אוסר שאינו בפסח

במשהו. לאסור חשוב אינו מעורב איסור

חמור [וכל שאינו הבלוע , משהו מצד הוא זה
החתיכה  לענין אבל במשהו, לאסור כ"כ
דצריך  שאף לעיל נתבאר נבילה, שנעשית עצמה
בכחה  אין מ"מ לבטלה, כדי כנגדה ששים
משהו  ע"י הנאסר דבר שאין במשהו, לאסור

במשהו.] ולאסור לחזור יכול

הר"ן ונמצאנו בדברי ביאורים ב' למדים
בפני  מעורב שאיסור שפירש
שלדעת  במשהו, ולאסור לחזור יכול אינו עצמו
חשוב  מעורב איסור דאין משום הטעם הש"ך
מבשא"מ, והו"ל לבדו, העומד היתר כמו
שאיסור  משום הטעם הט"ז לדעת ואילו
שלא  כדי בעצם כ"כ חמור אינו מעורב
הבלוע  בפסח חמץ לענין ונפק"מ להתבטל.
שלדעת  במשהו, לאסור יכול אם בחתיכה
בשאינו  אפי' במשהו אסור וחמץ הואיל הש"ך
במשהו, לאסור יכול מעורב משהו גם מינו,

אין  דאורייתא בדינא אם הט"ז לדעת ואילו
כ"ש  במשהו, לאסור כ"כ חמור מעורב איסור
שמדברי  בס"ד בסמוך [ועיין דרבנן. בדינא

הש"ך.] כהבנת משמע הרא"ש

b

חענ"נ  בענין אפרים ר' שיטת

במשהו  באיסור

וסלקו)התוס'הנהא] בשקדם כתבו (ד"ה
חתיכה  אין אפרים ר' דלשיטת
ששים  להצריך איסורים בשאר נבילה נעשית
כן, אמרינן בב"ח דרק עצמה, החתיכה כנגד
ומה  הבלוע. האיסור כנגד בששים סגי אלא
חתיכה  בחתיכה טעם שנתנה כיון רב שאמר
החתיכות  כל ואוסרת נבילה נעשית עצמה
טעם  קיבלה החתיכה אם דרק דמבואר כולן,
מדין  החתיכות שאר לאסור יכולה הנבילה מן
אלא  נאסרה לא אם משא"כ בטיל, לא מב"מ
ההיתר  דכשחתיכת התוס' ביארו משהו, ע"י
כאילו  האיסור חשיב הנבילה מן טעם קבלה
אבל  במשהו. החתיכות שאר ואסור בעין, הוא
יכול  האיסור אין בה, טעם הנבילה נתנה לא כי
בטל, לא מב"מ מדין החתיכות שאר לאסור
הוי  האיסור בחתיכה טעם נתנה דלא דכיון

בעין. ואינו דליתיה כמאן

אפרים וביארנו דלר' הר"ן, דברי ע"פ לעיל
לא  דמב"מ החומרא נתחדש לא
ודם  הפר לדם דומיא בעין באיסור אלא בטיל
דברי  בהבנת והט"ז הש"ך ונחלקו השעיר,
במשהו  אוסר אינו מעורב איסור אם הר"ן,
או  ההיתר, לגבי מינו אינו כמו דחשיב משום
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עד  כ"כ חמור אינו מעורב שאיסור משום
בפשוטו  נראה ועכ"פ במשהו. לאסור שיכול
דליתא  כמאן הוי משהו דאיסור התוס' דמש"כ
האחרות  החתיכות לגבי רק היא הכוונה דמי,
מב"מ  דחומרת בטל, לא מב"מ מדין לאוסרן
בעינן  מ"מ אבל משהו, באיסור נוהגת אינה

הבליעה. את לבטל כדי ששים

הרא"שוכן מדברי ל"ח)נראה שכתב (סי'
מכאן  מדקדק היה אפרים ורבינו וז"ל,
חתיכה  שבתורה איסורין בכל אמרינן דלא
כל  לבטל ששים להצריך נבילה נעשית עצמה
ששים  בהיתר שיהיה רק שנאסרה החתיכה
לרב  הילכך בחתיכה, שנבלע האיסור לבטל
לאו  אי בטיל לא במינו מין הכא ליה דאית
שהוא  בכל אלא טעם בנתינת החתיכה דנאסרה
שהן  מפני החתיכות שאר אוסרת היתה לא
לבד, האיסור אלא לבטל צריך אין שהרי מינה,
כמאן  הוא הרי בחתיכה טעם נתן דלא וכיון
כשקיבלה  אבל במינו, מין חשיב ולא דליתיה
עכ"ל. במינו, מין מיקריא האיסור מן טעם

הוי והרי משהו שאיסור דמה ברא"ש מדוייק
מין  חשיב דלא לענין הוא דליתא כמאן
אף  עיקר כל דליתא כמאן דהו"ל ולא במינו,
מהמשך  יותר מפורש וכן מינו. שאינו לגבי
דרב  דאע"ג לאשמועינן אתא אלא וז"ל, דבריו
בשנתנה  דוקא שהוא בכל במינו דמין סבר
במינו  מין מיקריא אז איסורא בשל טעם
בכל  נאסרה אם אבל החתיכות, שאר לאסור
איסור  אלא לבטל צריך שאין כיון שהוא
עכ"ל. שהו, בכל במינו מין חשיב לא הראשון

הש"ך ובאמת כהבנת הרא"ש מדברי משמע
מין  מיקרי לא משהו דאיסור הנ"ל,
היתר  לגבי מינו שאינו כאילו הוי אלא במינו

איסור  גם הט"ז לדעת דאילו לבדו, שעומד
שאינו  רק ההיתר, לגבי מב"מ הוא משהו
בטיל, לא מב"מ חומרת בו שיתחדש כ "כ חמור

בזה. דו"ק

דאמרינן)הרשב"אאבלב] והא ד"ה ביאר (ק.
אחר  באופן אפרים הר' שיטת את
ראיה  מביא ז"ל אפרים רבינו היה כן על וז"ל,
נבילה  נעשית עצמה חתיכה אמרינן דלא מכאן
בבשר  אלא כולה בשיעור החתיכות שאר לאסור
כדי  טעם נתינת בעינן ומש"ה בלבד, בחלב
בשאר  זו שבחתיכה נ"ט אותו שיתפשט
מינה, שהן לפי במשהו אותם ויאסור החתיכות
כח  בו אין טעם נתינת כדי שם אין אם אבל
אלא  שאינו דמה ולהתפשט החתיכה מן לצאת
יצא  היאך כלל שיעור בו ואין לבד משהו

עכ"ל. ויתפשט,

שאין ומבואר הטעם אפרים דלר' ברשב"א
במשהו  ולאסור לחזור יכול משהו
בכחו  שאין משום הוא בטל, לא מב"מ מדין
ולפי"ז  באחרות. ולהתפשט החתיכה מן לצאת
צריך, אינו עצמה הבליעה כנגד ששים גם
לאסור, המשהו בכח אין מינו אינו לגבי דאפי'

ההיתר. חתיכת בתוך עצור הוא כי

הביתוכן במשמרת ברשב"א (ב"ד מפורש

ז.) עמ' איסור ש"א נתן לא אם וז"ל,
בטיל  לא מב"מ שלמ"ד אע"פ בחתיכה, טעם

אם גם מ"מ החתיכה, נכנסה נאסרה
אותו  לבטל אפי' ששים א"צ ברוטב החתיכה
דמי, דליתא כמאן משהו דהוי כיון בלע
בחידושים, מש"כ עם מתאים והדין עכ"ל.
מן  לצאת כח במשהו אין אפרים ר' שלדעת

ולהתפשט. החתיכה
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אפרים אמנם הר' הוכיח איך לפי"ז צ"ע
איסורים  בשאר חענ"נ אמרינן דלא
הבלועה, החתיכה כל כנגד ששים להצריך
מן  לצאת יכול דאין כיון שאני משהו דילמא

התוס' יסדו וכבר אמרינן (צו:)החתיכה. דלא
להתפשט, יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ
אבל  שם, דבריו בריש הרשב"א וכ"כ
נעשה  שפיר בהיתר טעם נותן כשהאיסור
כל  כנגד ששים להצריך לנבילה עצמו הוא
האיסור  שאז הבלוע, כנגד רק ולא החתיכה

ולהתפשט. לצאת יכול

הגרעק"אועיין קס"ח)בחידושי שתירץ (עמ'
סברת  אפרים לר' ליה לית דע"כ
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא התוס'
היינו  אם ולכן, להתפשט. יכול שהאיסור
לא  איסורים, בשאר אפי' דחענ"נ אומרים
החתיכה, מן לצאת יכול אין דמשהו לן איכפת
שאר  את לאסור יכולה עצמה החתיכה כי
בין  רב חילק למה וא"כ בלא"ה, החתיכות
שנאסרה  מחתיכה נ"ט ע"י שנאסרה חתיכה
דלא  אפרים ר' הוכיח ומכאן משהו. ע"י
הוא  והחילוק איסורים, בשאר חענ"נ אמרינן
מב"מ  מדין החתיכות שאר לאסור יכול דנ"ט

כיון  לאסור יכול אינו משהו ואילו בטיל, לא
ולהתפשט. החתיכה מן לצאת בכחו קח שאין

דאמרינן וישג] אפרים לר' ס"ל דאם להעיר,
יכול  האיסור שאין במקום אפי' חענ"נ
חענ"נ  דאין להוכיח הו"ל יותר להתפשט,
כדי  אוסר דצלי דמצינו מהא איסורים בשאר
נעשית  קליפה דאותה אמרינן ולא קליפה
סוף, לדבר ואין שבצדה הקליפה ואוסרת נבילה
שבשר  ממה וכן והתוס', הרשב"א שהקשו כמו

הבשר. את ואוסר חוזר המלח אין הנמלח

בתוה"בוביותר ברשב"א דעיין (ב"ד קשה,

ח.) עמ' הביא ש"א אפרים שר' שכתב
הנשה גיד בפ' מדאמרינן לדבריו (צח.)ראיה

דבישרא  לדיקולא דנפל דתרבא כזיתא בההיא
אפשר  דאי ואע"ג לבד, הכזית לבטל דמשערינן
שייך  לא דהא אחת, חתיכה על תחילה נפל שלא
שיתפשט  דיקולא גבי וכיסה ניער למימר
טעם  נותן בתחילה אלא הדיקולא, בכל האיסור
חענ"נ  אמרינן לא ואפ"ה שבצדו, בחתיכה
למימר  שייך דאין ש"מ החתיכות, כל ואסורות
טעם  שנתנה ונבילה חלב, בטיפת אלא זה ענין
מינה  שהן חתיכות ואוסרת שחוזרת בחתיכה

דר"י. אליבא

הגרעק"אקח. בחידושי קס"ט)עי"ש אפרים (עמ' לר' ס"ל דלדינא לומר דאפשר שהוסיף,

בהא  תליא דזה דס"ל אלא להתפשט, יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן לא דבב"ח
היא  התערובת בב"ח רק לאיסור, נהפך היתר ואין חענ"נ, אמרינן לא איסורים בשאר דאם
משא"כ  שרי, טעמים תערובת דאין מזה זה נפרדו דאם לומר אפשר ממילא איסור, של גופא

דהיתר  כרחך ועל נ"נ, מ"מ האיסור, גורמת ההתחברות שאין אף נ"נ ג"כ איסורים בשאר אם
אם  לי דמה אסור, ממנו נפלט האיסור אם אף ממילא איסור נעשה שכבר וכיון לאיסור, נהפך

בשאר  נ"נ דלא אפרים ר' הוכיח מש"ה אסור, יהא שההיתר לענין לא או בתוכו האיסור
במקום  אלא בבב"ח חענ"נ אמרינן דלא ג"כ ס"ל האמת דלפי י"ל לעולם אבל איסורים,

עכת"ד. להתפשט, יכול שהאיסור
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זו והקשה ראיה ואין בזה"ל, הרשב"א
בחלב  בבשר שאפילו מחוורת,
החתיכות, כל אוסרת היתה לא בזה בכיוצא
נבילה  נעשית עצמה חתיכה אמרו שלא
שלא  אבל רוטב, ע"י אלא החתיכות כל ואוסרת

וכדאמרינן לא, רוטב ר'(קח:)ע"י דברי נראין
לא  מאי ואמרינן כיסה, ולא ניער בשלא יהודה
כיסה  ולא ניער בשלא אילימא כיסה ולא ניער
אע"פ  אלמא פלט, לא מיפלט בלע מיבלע כלל
חלב  טיפת עליה שנפלה ואותה חמות, ששתיהן
אינה  אפ"ה שבה, החלב בליעת מחמת אסורה
וכמו  וכיסוי, ניעור ע"י אלא השאר את אוסרת
ראיותיו  שאר מקום מכל בסמוך, שנכתוב

עכ"ל. ועיקר, נכונות

אפרים והרי הר' ראיית את דחה הרשב"א
שאין  דכיון דתרבא, דזיתא מההיא
אם  גם החתיכות, לשאר להתפשט יכול החלב
נבילה  נעשית אינה נאסרה, אחת בשר חתיכת
חענ"נ  אמרינן דלא החתיכות, שאר את לאסור

להתפשט. יכול שהאיסור במקום קט אלא

דלא והנה אפרים ר' כדעת צידד הרשב"א
מכח  איסורים בשאר חענ"נ אמרינן
ס"ל  ואפ"ה מסוגיין, שהביא הראיה

בשאר  חענ"נ לומר שייך היה דאם להרשב"א
במקום  אלא ליה אמרינן הוה לא איסורים,
עיקר  ואם ג"כ. להתפשט יכול שהאיסור
דאין  משום היינו מסוגיין אפרים ר' הוכחת
אלא  חענ"נ אמרינן לא איסורים דבשאר סברא
הו"ל  להתפשט, יכול שהאיסור במקום

זו. ראיה גם לדחות להרשב"א

מוכיחין והדרא איך לדוכתא, קושיא
בשאר  חענ"נ אמרינן דלא מסוגיין
יכול  שאין שאני משהו איסור דילמא איסורים,
אלא  חענ"נ אמרינן ולא החתיכה, מן לצאת
חתיכה  אבל להתפשט, יכול שהאיסור במקום
גם  נבילה נעשית שפיר נ"ט ע"י שנאסרת

איסורים. בשאר

יהודהושוב יד בספר ס"ק ראיתי ס"ד צ"ב (סי'

להרשב"א י"ז) ס"ל דאי ג"כ שהקשה
דלא  ראיה מאי א"כ כלל, יוצא אינו דמשהו
יכול  אינו האיסור גם תו יוצא שאינו דכיון נ"נ,
אף  לאסור ראוי בזה דגם ס"ל ואי לאסור,
לו  היה מוטב שחשב , כמו יוצא האיסור  שאין
וכן  בשר מליחת מכל ראיה להביא אפרים לר'
אמרינן  דלא חברתה אוסר  דאין מקליפה

כלל. אינו זה דבר כרחך ועל חנ"נ,

מחתיכה קט. לפעפע יכול החלב אין אפרים דלר' שהבין דמבואר צ"ב, הרשב"א דברי עצם
הגרעק"א בחידושי ועיין שו"ע(שם)לחתיכה, על רעק"א בהגהות [וכ"כ ע"ז (סי'שהקשה

אפרים ק"ו) ר' בדעת דמפרש דמבואר לי, מובנים אינם שם הרשב"א דברי באמת אמנם וז "ל, [

דתרבא  מההיא הוכיח הכי ומשום רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה יוצא אינו שמן דדבר דס"ל
אית  דאם הבינותי ולא עיי"ש, האחרות ותאסור החתיכה תחזור חנ"נ אמרינן דלא דאם וכו'

חתיכות  יאסרו לא דא"כ קלחת, דיקולא לפרש א"א ממילא וכו' מפעפע אינו שמן דדבר ליה
חתיכות  לצרף שייך ואיך ששים כולה בחתיכה וליבעי חתיכה אותה רק תאסר ולא אחרות

עכ"ל. גדול, וצ"ע האחרות,
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דברי ולכן את לפרש יהודה היד כתב
והברור  וז"ל, חדש באופן הרשב"א
שאוסר  איסור דכל הוא, כן בכוונתם והאמת
טעם  דגם בטעמו או בממשו, הוא אחרים
ממש  לא מהאיסור כאן אין באם אבל כעיקר,
והוי  עוד, לאסור מה כאן אין א"כ טעם ולא
ולכך  כלל. בעולם עוד איסור כאן שאין כמו
האיסור  מגוף בה שנבלע ראשונה חתיכה דוקא
בו, טעם נותן ואינו משהו אלא נבלע שלא אף
וצריכין  הוא אסור שנבלע זה דמשהו כיון מ"מ
אבל  במשהו, ואוסר מבטלו אינו מינו לבטלו,
אם  דוקא בזה אחרת, חתיכה עוד אוסר שיהא
בעין, כמו הוי עדיין אז בחתיכה טעם נתן
נתן  לא כי אבל אחרת, חתיכה נמי לאסור ויכול
ואוסר  מזה יוצא עוד שיהא בראשונה טעם
מהאיסור  כאן אין דהא עוד, אפשר אי אחרים
שהולך  מקום דכל טעם, ולא ממש לא עוד
כאן  אין א"כ ההיתר, מן כנגדו ששים עם הולך
חנ"נ, אמרינן לא אם וזה עוד. שיאסור  מה
נעשה  בו שנבלע ההיתר דגם אמרינן אי אבל
האיסור  עם מצטרף הוא גם תו א"כ איסור,
בעולם  האיסור גם ושוב גדול שיעור להיות
דלא  מזה הוכיח כן על ג"כ, אחרים ואוסר
דאינו  מינו באינו מבעיא ולא חנ"נ, אמרינן

אפשר  אי דהא כלל לבטלו צריך ואין עוד, אוסר
במשהו  דאוסר במינו גם אך עוד, טעם שיתן

עכ"ל. כלל, עוד כאינו הוי קי זה

הרשב"א,אבל בדברי משמע זה אין לענ"ד
כן, לומר הו"ל זה לכל כיוון ואם
לצאת  יכול המשהו שאין מפורש ז"ל ומדבריו
בס"ד  צ"ע עדיין וא"כ ולהתפשט, החתיכה מן

שהקשנו. מה קיא כל

אפרים עייןד] ר' שיטת על שהקשו בתוס'
דמשני  לרבא לפירושו וקשה וז"ל,
של  חתיכה ליה מהני מאי קדם לא  תימא אפי'
והלא  נבילה ונעשית מתחלה שנאסרה היתר
לבטל  כדי אלא ברוטב ס' צריך אין לעולם
לבטל  ששים בעינן ולא לבדה, נבילה של חתיכה
על  שנאסרה היתר ושל נבילה של חתיכות שתי
מכמו  הרבה הנבילה שנתמעטה כגון וי"ל ידה,
היתר, של בחתיכה טעמו שנבלע קודם שהיתה
ס' צריך היתר בשל טעם שנתנה לפי  והשתא
שיעור  ואין מתחלה שהיתה מה כל כנגד
צריך  אין טעם בה נתנה לא אבל לבטלה, ברוטב
שיעור  ויש בנבילה שנשאר מה כנגד אלא ס'

עכ"ל. לבטלה, ברוטב

יהודהקי. ביד הראב"ן(שם)עי"ש בדברי מפורש שכן עוד ד"ש)שכתב שאין (עמ' כיון וז"ל,

וכו' החתיכות שאר אוסרת ואינה בטיל הוא ממילא ממש ולא טעם לא הנפלט משהו באותו
טעם  לא ליכא הכא אוסר, לפיכך איסור של ממשו איכא התם וכו' מיי"נ ראיה שהביא ומה

עכ"ל. אסור, אינו ולפיכך נאסר במשהו אלא ממש ולא

יהודהקיא. ביד ראיתי "וכיון (שם)עוד אפרים, דר' אליבא התוס' בדברי כן לפרש שכתב
אלא  אסר ולא בעין הוא כאילו הוה דלא דליתיה כמאן האיסור הוי בחתיכה טעם נתן שלא

קשה, לכאורה זה וגם חתיכות". שאר אסר ולא איסור נעשה ההיתר שאין ראשונה חתיכה
דלא  והריטב"א הר"ן ע"ד יותר משמע וזה בעין, האיסור שאין במה הטעם תלו התוס' שהרי

כלל. איסור כאן שאין ולא מעורב, באיסור בטיל לא מב"מ אמרינן
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אינו והניחא דמשהו הנ"ל הרשב"א לדעת
ולהתפשט, החתיכה מן לצאת יכול
לאסור. עצמה הנבילה עם מצטרפת הבליעה אין
את  לאסור יכול אינו דמשהו התוס' לסברת אבל
ולעולם  בעין, הוי דלא משום החתיכות שאר
אינו  למה תימה החתיכה, מן לצאת יכול המשהו
הכל. כנגד ששים להצריך הנבילה עם מצטרף

מינו והנראה את סלק של הנידון דכל בזה,
שאר  לגבי רק הוא שאינו כמי
אם  גם מותר עצמו הרוטב דאילו החתיכות,
שיש  זמן דכל האיסור, כנגד ברוטב ששים אין
הנבילה  אין החתיכות, ובין הרוטב בין ששים
הנידון  אלא מותר. והרוטב טעם, ליתן יכולה
הנבילה  אם דאף החתיכות, שאר לגבי הוא
נאסרות  הן מ"מ טעם, בהן ליתן יכולה אינה
כאילו  שרואין נתחדש ובזה משהו, ע"י אפי'
ברוטב  יש ואם הקדירה, מן החתיכות נסתלקו
הנבילה, את לבטל כדי ששים עצמו בפני
החתיכות  את כשמחזירים ואז ניתרת, פליטתה

משהו. ע"י נאסרות אינן הקדירה, לתוך

החתיכה והנה בתוך בליעה של דמשהו כיון
החתיכות  שאר את לאסור יכול אינו
לדין  להגיע צריך אין בטיל, לא מב"מ במדין
רוטב  של ששים בליכא דגם מינו, את סלק
החתיכות  שאר לאסור למשהו א"א כנגדו

ולגבי בין במשהו, ששים שיש זמן כל הרוטב
נ"ט, ליכא דאז מותר החתיכות ובין הרוטב
להצטרף  יכול ואינו נתבטל משהו אותו וא"כ
שאר  את לאסור יכולה הנבילה אבל לנבילה.
סלק  לדין להגיע צריך ולכן במשהו, החתיכות
ברוטב  ששים ובעינן לבטלו, כדי וכו' המינו את
בחתיכה, טעם נותנת הנבילה ואם כנגדו.

אפרים, ר' לסברת כבעין הויא בליעה אותה
היינו  ואז במשהו, לאסור יכולה היא וגם
לבטלן. כדי שתיהן כנגד ברוטב ששים צריכים

הביא ודברי הוא שגם צ"ב, זה בענין הרשב"א
וזה  וז"ל, הר"י בשם התוס' של תירוצם
שכתב  ז"ל אפרים רבינו לדברי לכאורה קשה
אלא  נבילה נעשית עצמה חתיכה אמרינן דלא
לא  לי מה טעם נתן לי מה ולדידיה בחלב בבשר
אלא  משערין אין לעולם שהרי עצמה טעם נתן
ששים  צריך ואין לבד איסור של גופו בשיעור
ז"ל  ר"י ותירץ הראשון, האיסור לבטל אלא
מיירי  דהכא ז"ל אפרים רבינו דברי ליישב
נפח  ונתמעט בכשירה טעם הנבילה כשנתנה
אף  משערין כשירה שבלעה בלע מחמת הנבילה
בשיעור  ולא הנבילה מן הכשירה שבלעה במה
כשקיבלה  ודוקא שנתמעטה, ממש הנבילה
קבלה  לא אם אבל ממנה הכשירה טעם
בשיעור  אלא משערין אין טעם הכשירה
משום  שנתמעטה עכשו שהיא כמות הנבילה
הרי  טעם ליתן כדי בו שאין כיון בלע דאותו
עכ"ל. מינו, אינו לגבי בעולם אינו כאלו הוא

דכיון והנה דבריו, בסוף הרשב"א שכתב מה
כאילו  הוא הרי טעם ליתן כדי בו שאין
מובן  לו אין מינו", אינו "לגבי בעולם אינו
המשהו  אם הוא כאן הנידון דעיקר לכאורה,
יכול  אינו דאם מינו, לגבי דליתא כמאן הוי
לא  מב"מ מדין החתיכות שאר את לאסור
המינו  את סלק לדין להגיע צריך אין אז בטיל,
והחתיכות  הרוטב בין בששים ותיסגי וכו',
כמאן  דהוי לפרש הרשב"א הוצרך ולמה ביחד,

וצ"ע. מינו, שאינו לענין דמי דליתא

b
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וסלקו.תוס' בשקדם כתבו ד"ה
לפלוגי  דאתא ורב וז"ל, התוס'
אלא  לומר רב צריך היה לא חנה בר בר אדרבה
מפני  החתיכות כל אוסרת נבילה של חתיכה
אשמועינן  אורחיה אגב אלא מינה, שהן
בה  נתנה לא אבל נבילה טעם בה נתנה דדוקא

עכ"ל. לא, נבילה טעם

בין והנה קאי התוס' שדברי נראה בפשוטו
אפרים, ר' לפירוש ובין ר"ת לפירוש
דנתנה  כיון למימר לרב ליה למה להו דקשיא
הרי  וכו', נבילה נעשית עצמה חתיכה טעם בה
אמר, ורבב"ח אתא, דרבב"ח עליה לפלוגי רב
אוסרת  אינה טמא דג של או נבילה של חתיכה
לרבב"ח  ליה לית אלמא וכו', טעם שתתן עד
אפי' לומר, לרב ליה סגי והיה בטיל, לא מב"מ
ולזה  אסורות. החתיכות טעם בה נתנה לא
קמ"ל, אורחיה אגב דמילתא התוס' תירצו
חתיכה  אותה אחרת בחתיכה טעם נתנה דאם
מב"מ  מדין ג"כ החתיכות שאר לאסור יכולה
נעשית  עצמה דהיא משום לר"ת בטיל, לא
חשיב  דטעם משום אפרים ולר' ממש, נבילה
או  וסילקו, בשקדם לאביי ונפק"מ כבעין,

וכו'. מינו את סלק לענין  לרבא

דלפר"ת אבל וז"ל, שכתב במהרש"א עיין
בב"ח  אדרבה לפלוגי רב אתא שפיר
הנבילה  נגד אלא ס' בעינן דלא שאמר בתרתי
החתיכה  נגד גם ס' דבעי קאמר ולא עצמה,
דלית  הנבילה, עם לרוטב חוץ מונחת שהיתה
החתיכות  שאר וגם נ"נ, עצמה חתיכה ליה
לא  במינו מין ס"ל דלא הנבילה את מבטלין
ס' ובעי נ"נ עצמה חתיכה רב וקאמר בטיל,
לרוטב  חוץ שהיתה היתר של החתיכה נגד גם

דמין  כר"י מבטלין אין החתיכות שאר גם
אפרים  רבינו לפירוש אבל בטיל, לא במינו
ס' בעי ולא נ"נ עצמה חתיכה אין נמי דלרב
צריך  היה לא כן אם הנבילה שיעור נגד אלא
כו' בחתיכה טעם שנתן כיון בדבריו לומר רב
דודאי  בב"ח אדרבה מידי פליג לא דבהא
שבחתיכה  הנבילה טעם נגד ס' גם צריך לכו"ע
ברא"ש  עיין כו' אורחא אגב אלא לרוטב שחוץ

עכ"ל. ודו"ק,

רק הרי קאי התוס' דקושית למד המהרש"א
אתי  דלר"ת אפרים, ר' של פירושו על
נעשית  עצמה דחתיכה רב קאמר למה שפיר
בתרתי, רבב"ח על לאפלוגי אתי דאיהו נבילה,
נעשית  דחתיכה ועוד בטיל, לא דמב"מ חדא
כדי  החתיכה כל כנגד ששים וצריך נבילה
אפרים  לר' אבל הבליעה. כנגד רק ולא לבטלה
נתנה  הנבילה אם דגם לרב, דוקא לאו דחענ"נ
אותה  כנגד ששים צריך אין בחתיכה טעם
רב  אתא לא הבליעה, כנגד רק החתיכה
לא  דמב"מ ס"ל דאיהו בחדא, אלא לפלוגי
ליה  למה א"כ התוס', הקשו זה ועל בטיל.
בחתיכה, טעם נתנה דאם למימר לרב

נעש  עצמה דמילתא החתיכה ותירצו נבילה. ית
קמ"ל. אורחיה אגב

ליה וקשה לית דרבב"ח להמהרש"א מנ"ל לי
ליה, אית דילמא דר"ת, אליבא חענ"נ
חתיכת  דנפלה בגוונא אלא מיירי קא לא ואיהו
אחת  חתיכה אוסרת ואינה קדירה לתוך נבילה
החתיכות. שאר עם שנתערבה קודם תחילה
על  הנבילה נפלה דאם רבב"ח יודה ולעולם
תחילה, ואוסרתה לרוטב מחוץ שהיא חתיכה
ששים  וצריך נבילה נעשית חתיכה אותה
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רק  היא ורבב"ח רב פלוגתת כל וא"כ כנגדה.
לפירוש  וגם בטיל. לא דמב"מ כר"י קיי"ל אם
שנתנה  כיון לומר לרב ליה למה יקשה ר"ת
אגב  דמילתא למימר ובעינן וכו', בחתיכה טעם

קמ"ל. אורחיה

דקושית וכן הרא"ש תוס' בדברי מפורש
אפרים  לר' ובין לר"ת בין קאי התוס'
בר  מדרבה לאפוקי אמורא שהעמיד ורב וז"ל,
טעם  החתיכה שתתן דצריכה דאמר חנה בר
לא  שהוא, בכל אוסר במינו מין אלא בחתיכות
אוסרת  נבילה של חתיכה לומר אלא צריך היה
שהראשונה  דהא מינה שהם מפני החתיכות כל
אלא  דפליג, מאן ליכא טעם בנתינת נאסרת
בנתינת  כשנאסרה דוקא ר"ת לפי' אשמעינן
ולא  במינו מין משום שהוא בכל אוסרת טעם
אפרים  רבי לפי' וכן שהו, כל ידי על כשנאסרה
במינו  מין נקרא בחתיכה טעם כשנתנה דוקא
דלא  משום החתיכות שתי כנגד ששים ובעינן
בהיתר  ונבלע האיסור מן נצטמק כמה ידעינן
לבטל  צריך שאין כיון שהוא בכל נאסר אם אבל
במינו  מין חשיב לא הראשון האיסור אלא

עכ"ל. שהוא, בכל לאסור

הרא"שאמנם לדברי ציין (סי'המהרש"א

היא ל"ח) הקושיא שכל מדוייק ושם ,
שיטת  את שהביא דלאחר אפרים, ר' על רק
ואוסרו  בהיתר הנבלע דאיסור אפרים ר'
אלא  היתר החתיכת נאסרה לא טעם בנתינת
לא  והלכך שבתוכה, הנבילה האיסור מטעם
הוסיף  הבליעה, את לבטל אלא ששים בעינן
דרב  מילתיה ועיקר בזה"ל, וכתב הרא"ש
אמורא  שהעמיד דרב זה. דבר להשמיענו
שתתן  דצריך דאמר בב"ח מרבה לאפוקי עליה

ורצה  וברוטב, בקיפה בחתיכות טעם החתיכה
צריך  היה לא שהוא, בכל במינו דמין להודיע
כל  אוסרת נבילה של חתיכה אלא לומר

שה  דמה מינה. שהן מפני ראשונה החתיכות
חידוש. שום אין בזה טעם בנתינת נאסרת
דמין  סבר דרב דאע"ג לאשמועינן אתא אלא
בשל  טעם בשנתנה דוקא שהוא, בכל במינו
שאר  לאסור במינו מין מיקריא אז איסור
כיון  שהוא בכל נאסרה אם אבל החתיכות,
מין  חשיב לא הראשון איסור אלא לבטל שא"צ

עכ"ל. שהו, בכל במינו

הקשה ומבואר אפרים  דר' אליבא דרק
כיון  לומר לרב ליה למה הרא"ש
נבילה, נעשית עצמה חתיכה טעם בה שנתנה
לר"ת  דגם וצ"ע ניחא. בלא"ה דלר"ת ומשמע
דינא  על פליג דרבב"ח תיתי דמהיכי ניחא, מי
ליה  אית דילמא המהרש"א, כמש"כ דחענ"נ
שהיא  חתיכה על נבילה דנפלה היכא דחענ"נ

ויל"ע. תחילה, ואוסרתה לרוטב מחוץ

b

עליו באה"ד, אפרים ורבינו
ראיה  מביא היה השלום
כזיתא  ההוא לעיל דאמר מהא

וכו'. לעילדתרבא בזה מש"כ .(צח.)עיין

b

לעיל באה"ד, שפי' מה לפי מיהו
אלעזר  רבי הרב בשם
שייך  אין חתיכה דבחצי ממי"ץ
ראיה  אין נבילה שתעשה לומר
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דלא משם. היראים דסברת בתוס' מבואר
לבב"ח. גם שייכת חתיכה בחצי חענ"נ אמרינן

יראים בספר מ"ח)אבל דחענ"נ (סי' כתוב
נבילה  חתיכת אטו גזירה הוא האיסורים בשאר
האיסור  אא"כ חענ"נ שייך לא ולכן ממש.
כגון  בשא"מ, ולא אחד ממין הם והחתיכה
דומיא  הוי דזה נבילה, טעם שבלע שחוטה בשר
אחד, מין רק שהוא ממש נבילה דאיסור
חענ"נ  שייך לא וכן בנבילה. הבשר ומיחלפא
דחתיכת  דומיא החתיכה, כל כשנאסרה אלא
ענין  הוא בבב"ח חענ"נ דין אבל ממש. נבילה
אטו  גזירה היא דגם לומר שייך דלא אחר,
מינו. בשאינו מין הו"ל דבב"ח ממש, נבילה
חתיכה, בחצי חענ"נ שייך בב"ח גם ובפשוטו
חתיכת  אטו גזירה שהוא איסורים בשאר דרק
לי  מה בבב"ח אבל חתיכה, בחצי גזרו לא נבילה

חתיכה. חצי לי מה חתיכה

b

ומים  ומחמץ במדומע חענ"נ

שאובין 

אפרים באה"ד, לרבינו ראיה ואין
המדומע  אין דאמר מהא 

וכו'. חשבון לפי אלא עיין מדמע
מש"כ  ע"פ החילוק את לבאר שכתבנו לעיל
על  מיוסד דחענ"נ ר"ת, בדעת האחרונים
להיות  היתר נהפך טכע"ק דע"י שיטתו
דליכא  ביבש ביבש חענ"נ שייך לא ולכן איסור,
ע"י  הנאסר בדבר רק אלא טעם, נתינת

הרא"ש  בלשון [ועיין ל"ח)בליעה. ומיהו (סי' ,
ע"י  הנאסר דבר ובין יבש דבר בין לחלק יש

טעם.] נתינת

התםוהנה מ"ו)תנן פ"ה אין (תרומות ,
ואין  חשבון, לפי אלא מחמץ המחומץ
לפי  אלא המקוה את פוסלין שאובין המים
ממדומע  התוס' הקשו למה לעיין ויש חשבון.
שאובין. ומים ממחמץ נמי הקשו ולא דוקא,

עצמה ברמב"ןועיין חתיכה דאמרינן הא ד"ה (קח:

בשם וכו') ותירץ מכולהו, שהקשו
נעשית  עצמה חתיכה אמרו דלא הראב"ד
שנתן  שכיון בחתיכה, בלוע באיסור אלא נבילה
שאין  אסור לסוחטו ואפשר בחתיכה טעם
אלא  באחרות ומתערב יוצא זה איסור ממש
כחתיכה  ואוסרת כנבילה היא הרי בזו,
במים  ומים ביין יין כגון בלח אבל דאיסורא.
משעה  נאסר שהראשון אע"פ בהן, וכיוצא
בטל  ההיתר ונתרבה כשחזר האיסור, שם שנפל
מעורב  ואינו עמו נתערב שהרי האיסור,
בחתיכה. כן שאין מה בלבד, בו שנפל בראשון
כגון  ונבללין המתערבין בכל וכן ביבש יבש וכן
ולפיכך  הטעם. והוא הדין הוא בעיסה שאור
נסך  ויין שאובין והמים והמחומץ המדומע אין

חשבון. לפי אלא אוסרין

הבשרוהר"ן כל הרי"ף)בסו"פ בדפ תירץ (מד:
הוא  בבב"ח דחענ"נ דרכו, ע"פ
הוא  התערובת שבשעת לפי דאורייתא
של  עצמו אחד הכל ונעשה איסור שמתחדש
מדבריהם  אלא אינו איסורין ובשאר איסור.
החמירו  דלא וכיון לבב"ח. אותן להשוות שראוי
חענ"נ  אומרים אין דבב"ח, לתא משום אלא
דדרך  דבב"ח דומיא המתבשלים, בדברים אלא
שאף  חם לתוך צונן א"נ תורה, אסרה בישול
ומחמץ  מדומע כך ומשום בישול. דרך הוא
חענ"נ, ביה אמרינן לא בישול דרך שאינו
הדין  הוא דאיסורא מיא לגו דהיתרא חמרא
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נסך  דיין לל"ב אמרינן ומשו"ה הטעם. והוא
את  דרואין מים של קיתון שם ונפל לבור שנפל
עליו  רבים מים והשאר אינו כאילו ההיתר
מים  של קיתון שם דנפל ואע"ג אותו, ומבטלין
בעי  דלא אמתני' לה דמתני כלישנא לבסוף
דרך  שאינו דכל משום התם, וכדאיתא תחלה

חענ"נ. ביה אמרינן לא בישול

דלא אבל הרמב"ן סברת להו לית התוס'
וגם  בחתיכה, אלא חענ"נ אמרינן
לתא  הוא איסורים בשאר דחענ"נ הר"ן סברת
בדברים  אלא חכמים החמירו לא ולכן דבב"ח
התוס' שהקשו ממה כדמוכח המתבשלים,
ר"ת  שיטת על לבור שנפל נסך מיין בסמוך
והוצרך  איסורים, בשאר חענ"נ ליה דאית
של  משהו אלא נפל בשלא מיירי דהתם לתרץ
חענ"נ  אמרינן דשפיר להתוס' ס"ל אלמא יין,
חתיכה  כאן שאין אע"פ בלח, בלח אפי'
דרך  הוי דלא בצונן דמיירי ואע"פ שנאסרה,
אמרינן  לא למה יקשה לשיטתם וא"כ בישול.

ומחמץ. שאובין במים חענ"נ

פוסלין ונראהב] שאובין מים דאין דמהא
חשבון  לפי אלא המקוה את

תמורה בגמ' דעיין מידי, להקשות (יב:)ליכא

בן  דיוסף אליבא למתני' לה מוקמינן דקא
שנפלו  שאובין מים לוגין שלשת דתניא, חוני
המקוה, את פוסל כלים ושלשה בשנים למים
לוגים  ושלשה בשנים אומר חוני בן יוסף
אין  וחמשה בארבעה המקוה, את פוסל

המקוה. את פוסלין

כאחד ופירש"י נופל שלם לוג דאין כיון שם,
דמתני' חשבון ולפי פסלוהו, לא
רוצה  דקתני חשבון דלפי והיינו ה"ק, נמי

חשבון  לפי אלא פוסלין שאובין מים דאין לומר
מכן. בפחות ולא אחת, בבת שלם לוג של
ג' ע"י שנפסל במקוה מיירי לא מתני' ולפי"ז
אותו  מן קצת נתערב ואח"כ שאובין מים לוגים
ואן  סאה, מ' בו שאין אחר מקוה לתוך מקוה
חענ"נ  ליה דאית ר"ת שיטת על קושיא כאן

איסורים. בשאר

הר"ןוכבר שהקשו (שם)תמה הראשונים על
את  פוסלין שאובין מים דאין מהא
דמוקמינן  מאי דלפי חשבון, לפי אלא המקוה

ענין אינה חוני בן כיוסף כלל,מתני' לחענ"נ
מענין  אינו שאובין המים שחשבון ואע"פ
בהו  דשייך כיון מ"מ ומחמץ, דמדומע חשבון
לישנא  וגם הדדי. בהדי תנינהו חשבון לפי נמי
שאובין  המים אין קתני דלא מוכח, הכי נמי
לפי  אלא המקוה את פוסלין בכשרים שנתערבו
המחומץ  ואין המדומע אין כדקתני חשבון,

כן. שהקשה הרמב"ן על וצע"ג פוסל,

נפסל ולפי"ז שאם  י"ל שאובין במים גם
נעשה  עצמו המקוה כל בכך, מקוה
נפלה  ואם חענ"נ. מדין שאובין מים כמו
כפי  מודדין אין אחר, מקוה לתוך מקצתו
המקוה  לתוך שנפלו שאובין מים של חשבון
למקוה  שנפל מה כל אלא מעיקרא, הראשון
לוגין  ג' בו יש ואם שאובין, למים נחשב השני

השני. את לפסול יכול עצמו הוא

במשנה ובאמת מפורשת מחלוקת היא
מ"א)מקואות שהעיר (פ"ג כמו ,

לקמן שני (שם)הרמב"ן אומר יוסי ר' דתנן, ,
לוג  לזה ונפלו סאה מ' בהם שאין מקואות
מפני  כשרים ונתערבו ומחצה לוג ולזה ומחצה
שאין  מקוה אבל פסול, שם עליהן נקרא שלא
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לשנים  ונחלק לוגין שלשה בו ונפלו סאה מ' בו
יהושע  ור' פסול. שם עליו שנקרא מפני פסול
שאין  מקוה כל אומר, יהושע ר' שהיה מכשיר
אפי' וחסר לוגין ג' לו ונפלו סאה מ' בו
וחכ"א  לוגין. ג' לו שחסרו מפני כשר קרטוב
מלואו  ממנו שיצא עד בפסולו הוא לעולם
לוגין  ג' לו ונפלו שבחצר הבור כיצד, ועוד.
מלואו  ממנו שיצא עד בפסולו הוא לעולם
ויטהרו  סאה מ' בחצר שיעמיד עד או ועוד,
עזריה  בן אלעזר ר' התחתונים. מן העליונים

פקק. אא"כ פוסל

המקוה ומתבאר שנפסל כל דלחכמים
שאובין  מים לוגין ג' מחמת
כולן  כי קצת, ממנו חסר אם גם בפסולו נשאר
אינם  יהושע ולר' ופסולין, שאובין נעשין

חשבון. לפי אלא פוסלין

כמה אמנם בשם לעיל שכתבנו מה לפי
בשאר  חענ"נ ר"ת שלדעת אחרונים
דהיתר  כעיקר, טעם מדין הוא איסורים
מה  כלל מובן אינו איסור, איתעביד גופיה
מילתא  שאינו שאובין למים חענ"נ דין שייך

טעם. דנתינת

דס"ל (שם)בר"ןועיין הא דבאמת שכתב
שאובין  נעשין המקוה דכל לחכמים
חלוק  מקוה דין כי לחענ"נ, ענין אינו ופסולין
איסור  של לוגין ג' שהרי איסורין, משאר הוא
בבת  בהן כיוצא היתר של ששים עליהן שרבו
לתוכו  שנפלו מקוה ואילו אותן, מבטלין אחת
מימות  כל אפי' בתחילה שאובין מים לוגין ג'
ג' אלמא אותו, מכשירין אין שבעולם כשרין
המים  כל מחזירין סאה למ' שקודמין לוגין
ולפיכך  איסורין, בשאר בזה כיוצא ואין לפסולן,

שיצא  עד בפסולו הוא שלעולם חכמים אומרים
ועוד. מלואו ממנו

שאובין,וממה  ממים הרמב"ן שהקשה
איסורים  בשאר דחענ"נ מבואר
גזירה  היא אלא טעם, לנתינת ענין אינו
היתר  ליה דלית לטעמיה והרמב"ן מיוחדת,

לעיל כמבואר לאיסור, בסוגיא (צח:)נהפך
לומר  שייך דהיה מבואר ועוד בשלה. דזרוע
לאיסור  ענין שאינו בפסול אפי' חענ"נ

חידוש. וזהו אכילה,

מהא אכתיג] התוס' הקשו לא למה צ"ב
לפי  אלא מחמץ המחומץ דאין
לענין  התוס' שתירצו מה יהני לא ולזה חשבון.
אלא  ביבש ביבש חענ"נ אמרינן דלא מדומע
בלח, לח כמו חשיב שפיר דמחמץ בבליעה,
ונבלע  מתערב שהרי והר"ן, הרמב"ן וכמש"כ

יפה. הכל

נחלקו ונראה דהנה לטעמייהו, אזלי דהתוס'
אין  בפירוש תמורה בגמ' ותוס' רש"י
רש"י  דעיין חשבון. לפי אלא מחמץ המחומץ

המחומץ) אין ד"ה חולין (יב. של עיסה וז"ל, שכתב
כולה  הרי תרומה של בשאור שנתחמצה
עיסה  לתוך עיסה מאותה נפל ואם אסורה,
אלא  אוסרתה אינה וחימצתה חולין של אחרת
כלומר  בה, שמעורב תרומה שאור חשבון לפי
שיעור  הראשונה מן אחרונה בעיסה נפל אם
תרומה  של משאור בו שיהא כך כל גדול
האחרונה  את לחמץ כדי ממנו שנתחמצה
שנפל  מה הכל בין ואם האחרונה, אף אסורה
כדי  אלא בו אין האחרונה לתוך הראשונה מן
בה  נפל שלא האחרונה מותרת אחרונה לחמץ

עכ"ל. לחמץ, כדי התרומה מן
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של ומבואר בעיסה מיירי מתני' דלפירש"י
שנתחמצה  משום שנאסרה חולין
עיסה  אותה ואח"כ תרומה, של שאור ע"י
אוסר  שאינו הוא ודין אחרת. עיסה לתוך נפלה
מפורש  ולפי"ז שבה. התרומה חשבון כפי אלא

במחמץ. חענ"נ אמרינן דלא במתני'

דכבר והדברים ז"ל, לשיטתו מתאימים
לעיל חתיכה נתבאר ד"ה (בתוס'

נבילה) נעשית ראשונים עצמה כהנך ס"ל דרש"י
לא  ולכן בלח, לח  בתערובת חענ"נ להו דלית
מיירי  רב דאם התוס' קושית ליה תיקשי
א"כ  הנבילה עם תחילה שנתבשלה בחתיכה
לקמן  אמרינן והאיך נבילה, נעשה ג"כ הרוטב

עי"ש. סלק, מדין לחתיכות מבטל דרוטב

המחומץ)התוס'אבל אין ד"ה דבגמ'(שם הקשו
דס"ל  אליעזר כר' דלא דמתני' אמרינן

למה  כפירש"י איתא ואם אסור, גורם וזה זה
וזה  זה מדס"ל כר"א דלא דמתני' לאתויי צריך
ס"ל  דר"א משום ליה תיפוק אסור, גורם
לעיל  וכדאיתא ודאי, כתרומה מדמע דמדומע
חשבון  לפי אלא מדמע המדומע אין דתנן דהא

כר"א. דלא קיב הוא

כגון לכן לפרש נראה לכן וז"ל, התוס' פירשו
של  שאור וכזית תרומה של שאור כזית
חולין  של עיסה לתוך ונפלו בעין שניהם  חולין
דאינה  לחמץ כדי לבדה אחד בכל ואין וחימצו
של  בשאור לחמץ כדי חשבון לפי והיינו אסורה
משנה  ההיא כי ממש וזהו לבדה תרומה
כו' אומרים וחכמים בגמרא עלה דמייתי

עכ"ל. אסור, גורם וזה זה דסבר

אינו ולפי"ז דמתני' כלל, קושיא מכאן אין
דאם  י"ל ובאמת לחענ"נ. ענין

אמתקיב. בשפת פירש"י (שם)עיין דחו למה יודע ואיני כו' נראה ואינו וז"ל, שהקשה
נפק"מ  מ"מ ומדמע חוזר המדומע דכל דסובר נהי מותר גורם וזה זה ר"א יסבור אי הלא

להחמיץ  ג"כ בהיתר דיש הוא גורם וזה זה דע"כ הראשונה מתרומה יותר הרבה נפל אי
כד  באיסור שיהיה חשבון לפי שפיר וזה ושייך דזה דר"א מייתי לכך בהיתר ולא להחמיץ י

עכ"ל. אסור, גורם
ממנה  סאה נפלה ואח"כ אחת, תערובת לתוך תרומה של סאה כשנפלה דרק הדברים, וביאור

ששים  כשנפלו אבל ודאי, כתרומה נידונית סאה דאותה לר"א ס"ל אז שניה, תערובת לתוך
כתרומה  נחשב הכל דאין ר"א מודה אחרת, תערובת לתוך הראשונה התערובת מן סאין

אסור, גורם וזה דזה דס"ל כר"א דלא דמתני' בגמ' קאמר שפיר וא"כ סאה. רק אלא ודאי
מטעם  אסור מ"מ לר"א, ודאי תרומה הכל דאין סאין ב' נפלו דאפי' אשמעינן, קא דרבותא

גורם. וזה זה

בפלוגתא  תלויה אמת השפת דקושית חולין עמ"ס ז"ל אלישיב הגרי"ש הערות בספר וראיתי
ה"ב)בירושלמי פ"ה אחת.(תרומות סאה בשנפלה רק או לתרומה, נהפכה התערובת כל אם

כן.] פירש שלא שם הגר"א בביאור עיין [אבל
גרס  תמורה ברש"י אבל ודאית. לתרומה נהפכה התערובת כל דלר"א ס"ל דתוס' ואפשר

שעלתה. היא שנפלה סאה אומר דשאני משום דר"א דטעמיה במתני'
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שאור  ע"י שנתחמצה משום נאסרה עיסה
לאסור  כנבילה נעשית אכן היא תרומה, של
דעיסה  כיון אחרת, בתערובת בעצמה
חענ"נ  בה ושייך בלח לח כתערובת חשיבא

התוס'. לדעת

להגמ'והכין מנ"ל לעיין יש דקצת מסתברא,
דמ  בגוונא לפרש מיתוקמא תני'

תרומה  של שאור כזית דאיכא התוס' שכתבו
כדי  מהן באחת ואין חולין של שאור וכזית
דעיסה  רש"י שכתב בגוונא מיירי ולא לחמץ,
תרומה  של שאור ע"י שנתחמצה כיון שנאסרה
דאין  דומיא אחרת, בעיסה ונתערבת חוזרת

חשבון. לפי אלא מדמע המדומע

איסורים ולשיטת בשאר חענ"נ דשייך ר"ת
דלמאי  שפיר, אתי בלח בלח אפי'
את  לפרש א"א אסור לסוחטו אפשר דקיי"ל
משום  שנאסרה דעיסה בכה"ג, המשנה
היא  נעשית תרומה של שאור ע"י שנתחמצה
אם  גם אחרות לאסור ויכולה לתרומה עצמה

בעיסה  לחמץ כדי הראשונה  בתרומה אין
תרומה  של בכזית מיירי ממתני' וע"כ שניה,

ודו"ק. התוס', כמש"כ חולין של וכזית

b

לקמן,שם  הגרעק"א בחידושי (קח:)עיין

אם  במשהו, אסור דיי"נ דאף שכתב
המים  אין ח"נ, המים ונעשו במים יי"נ נתערב
משום  יי"נ, כדין במשהו אחרים מים אוסרים
אלא  עליהם יי"נ שם אין יי"נ של דחענ"נ
שאם  תרומה לענין וכ"כ בעלמא. איסור
צריך  אין לח"נ, החולין ונעשו בחולין נתערבה
של  חענ"נ כי בששים, סגי אלא בק "א לבטלה
איסור  אלא תרומה שם בכלל אינו תרומה
דלא  כאן התוס' ממש"כ אמנם בעלמא.
מדוייק  וכו', תרומה הכל שיעשה אמרינן
היתה  בכה"ג חענ"נ אומרים היינו דאילו
ק"א  להצריך ונפק"מ כתרומה, הכל נחשבת

הגרעק"א. כדעת ודלא לבטלה, כדי

³

ע"ב  ק' דף

דאמר באה"ד, הא ניחא ולפירושו
מסכת  בסוף נסך יין גבי

וכו'. זרהע"ז עבודה ב'(עג.)בגמ' נחלקו
לבור  שנפל נסך ביין יוחנן דר' אליבא לשונות
את  סלק אמרינן אי מים, של קיתון שם ונפל
היין  על רבים והמים שאינו כמי היתר של יין
מים  של קיתון כשנפל אפי' אותו, ומבטלין
קודם  תחילה שם שנפל דוקא או לבסוף,

והתוס' שבבור. הכשר יין עם יי"נ שנתערב
ליה  דלית אפרים ר' לשיטת ראיה שמכאן כתבו
כל  נעשה לא דלמה איסורים, בשאר חענ"נ
כנגד  במים ששים ויצטרך לנבילה שבבור היין
כשאין  מיירי דהתם צ"ל דלר"ת ותירצו הכל.

אמר  דלא שבבור ביין טעם ליתן ינן ביי"נ
נאסרו  ולא דבריהם, בתחילת כדמבואר חענ"נ

במשהו. מב"מ מדין אלא המים
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שנפל ויש אלא שנו דלא לישנא לאידך לעיין
לא  מ"ט תחילה, מים של קיתון שם
שהטעם  ונראה וכו'. מינו את סלק אמרינן
מ"מ  דהקשו התוס', דברי בהמשך מבואר
אסור, לסוחטו אפשר מדין שבבור היין נאסר
לסוחטו  אפשר ליה אית מ"ד דהך ותירצו
אלא  שנו לא דמ"ד דטעמא ומשמע מותר.
אסור, לסוחטו דאפשר ס"ל תחילה, שם שנפל
אכתי  אבל לנבילה, היין נעשה דלא נהי ולכן
במים  נתערב ואם לסחטו, אפשר מדין נאסר

לבטלו. כדי הכל כנגד ששים צריך יהיה

למה עוד לבסוף, שם נפל אפי' למ"ד לעיין יש
בקיתון  אפי' תיסגי מים, של קיתון דוקא לי
במשהו  אוסר מב"מ אמרינן דלא כיון יין של

הגרעק"א בחידושי ועיין מעורב. (עמ'באיסור

ב') אות במערכה דרק קס"ה, ותירץ זה על שעמד
אבל  במשהו, לאסור חשיב לא ממשו ולא טעמו
אע"פ  לאסור יכול בלח לח כגון וממשו טעמו
לעיל  שכתבנו וכמו ההיתר, עם מעורב שהאיסור

עצמה) חתיכה ד"ה בתוס' רש"י.(ק. בדעת

b

מיירי שם, דע"ז דסוגיא התוס' שתירצו במה
שבבור, ביין טעם ליתן כדי ביי"נ כשאין
יקשה  דאכתי הגרעק"א בחידושי הקשה

שם יוחנן דר' מימרא כוסות (עג:)מאידך שני ,
את  רואין ומזגן תרומה של וא' חולין של א'
של  בכוס דאין כרחך על והתם וכו', ההיתר
וא"כ  לרואין, מדצריכינן במים ששים תרומה
וצע"ג. נבילה, נעשו המים דהא יקשה בהא

לקמן הרמב"ן כן הקשה והר"ן (קח.)וכבר
הבשר כל הרי"ף)בסו"פ בדפי .(מד.

ז:)בתוה"בוהרשב"א עמ' ש"א תירץ (ב"ד
אינה  שזו לי נראה ומיהו וז"ל,
לההיא  פירשה ז"ל יצחק שרבינו לפי להם, קושיא
לוג  החולין בכוס שיש וכגון שוין, כוסות בשני
תרומה, של בכוס וכן מים לוגין ושלשת יין אחד
הכא  ששים, בעינן האיסורין שבשאר ואעפ"י
נפסד  שהיין לפי מים, חלקי בששה מתבטל
כיון  והילכך מים, חלקי בששה לגמרי ונפגם
המים  נעשה אם לי מה בה, נגעו פגם דמשום
זה  הרי מקום דמכל שבו, כיין התרומה שבמזוג
כיין  אותו ורואין שבחולין במים ונפגם מתפסד
עכ"ל. מים, לוגין בששה בו טעמו עמד שלא חלש

דיין והנה דנהי ביאור, צריכים הרשב"א דברי
חלקים  בששה פגום נעשה תרומה של
נעשו  תחילה עמו שנמזגו המים אבל מים,
בשאר  חענ"נ ליה דאית ר"ת לשיטת נבילה
ששים  יצטרך ואכתי נפגמים, ואינם איסורים,

לבטלו. כדי כנגדם

שכתב ונראה לשיטתו, אזיל דהרשב"א
ט:)בתוה"ב עמ' (קח.ובחידושים(שם

רב) אמר לילך ד"ה יכול האיסור שאין דבמקום
מן  חמור טפל יהא דלא חענ"נ, אמרינן לא
אם  ולפי"ז האב. מכח יפה הבן וכח העיקר
המים  גם לאסור, יכול ואינו פגום נעשה היין
יהא  דלא לאסור, יכול אינו תחילה עמו שנמזגו
בלשון  כן מדוייק וקצת האב. מכח יפה הבן כח
המים  נעשה אם לי מה שכתב, הנ"ל הרשב"א
דגם  משמע וכו', שבו" "כיין התרומה שבמזוג
ליין  דנעשה ה"ה היין, כמו נעשה המים אם

טעם. בנתינת לאסור יכול שאינו פגום

דהנה אבל הרשב"א, בדברי לעיין יש אכתי
טעם  נותן בגדר הראשונים נחלקו
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הרשב"א שלדעת יט.)לפגם, עמ' ש"א (ב"ד

צריך  היה איסור דכל דביטול, מילתא הוא
בטל  אינו נו"ט דאם אלא בתרי חד להתבטל
שוב  לפגם, טעם שנותן זה וע"י ששים, עד
חד  ביטול לדין וחזר טעם, בנותן חשיב לא
האיסור  דאם לפי"ז הרשב"א  וחידש בתרי.
דעת  אבל דנטל"פ. היתירא שייך לא רוב

הרי"ף)הר"ן בדפי לב. אינו (ע"ז דנטל"פ
נהנה  שאינו טעם כל אלא דביטול, מילתא
ולא  לגר, ראויה שאינה נבילה כמו הוי ממנו

דאיס  כחפצא כלל.חשיב ורא

הרשב"א והקשה לדעת שליט"א מו"ר
דביטול  מילתא הוא דנטל"פ
מה  בתרי, בחד האיסור את לבטל בעינן דאכתי
של  חלקים ד' דאיכא דנטל"פ, דינא כאן שייך
מים  חלקים ג' עם תרומה של א' חלק – איסור

היתר. של חלקים ג' ורק – חענ"נ של

צריך ואפשר אין הרשב"א דבאמת לומר
דב' מהא תיקשי לא דלדידיה לזה,
בלח  חענ"נ שייך דלא ס"ל הרשב"א כי כוסות
אפרים  הר' לסברת נוטה ז"ל דעתו וגם בלח,
והתירוץ  איסורים. בשאר חענ"נ אמרינן דלא
דאינהו  וי"ל התוס', לדעת אלא נצטרך לא
דביטול. מילתא אינו דנטל"פ הר"ן כדעת ס"ל
לא  ז"ל סברתו דכל קשה, הר"ן לדעת גם אבל
ממש  בנבילה אבל בעלמא , בטעם אם כי שייכא
טעמה  אם מותרת אינה אכילה הנאת בה שיש
והכא  לאכילה, ראויה שאינה רק אלא פגום
שייך  מה איסור, של ממשות בשנתערב דמיירי
וצ"ע. לאכילה, ראויה דאכתי כיון נטל"פ דין

b

נאסרה באה"ד, עצמה היא אבל
וכו'. מבואר במשהו בתוס'

נינהו, מילי תרי אסור לסחטו ואפשר דחענ"נ
ומש"כ  הגרעק"א, בחידושי שהקשה מה ועיין

ולקמן(צז:)לעיל דכחל, בסוגיא (קח.)בסוגיא
בס"ד. חלב דטיפת

b

בפלתישם, סק"י)עיין צ"ב למה (סי' שהקשה,
שיטת  על גם קושיתם התוס' הקשו לא
צריך  לא למה אסור דאפל"ס כיון אפרים, ר'
מה  על הקשו ורק שבבור, היין את גם לבטל
שבבור  היין נעשה דלא דר"ת אליבא שתירצו
מה  ועיין במשהו. חענ"נ דאין משום נבילה

לקמן חלב (קח.)שנתרץ דטיפת בסוגיא
הוא  ואפשל"ס דחענ"נ אפרים ר' [בשיטת

אחד]. דין

b

דשרי באה"ד, דההוא י"ל ומ"מ
ה  נפלו אפי' מים בע"ז

וכו'. מותר אפשל"ס יסבור לבסוף
דהאי  דמרא שהקשה הש"ס בגליון עיין
סבר  ואיהו ר"י, הוא זרה בעבודה שמעתא

אסור דאפשל"ס קח.)במפורש ובהגהות (לקמן .
יסבור  ר"י לישנא דלהך תירץ לנדא מהר"י
נמי  הכי משהו באיסור חענ"נ דליכא דכמו

משהו. באיסור אסור אפשל"ס ליכא

בדברי ובאמת וביה מיניה מוכרחים הדברים
נפלו  דאפי' מ"ד הך דאם התוס',
בנותן  אפי' מותר דאפשל"ס ס"ל לבסוף שם
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עיקר, כל חענ"נ דין ליה לית א"כ טעם,
ר"ת  שיטת על התוס' קושית נתיישבה וממילא
ולא  נבילה. לחתיכת היין כל נעשה לא דלמה
כבר  שתירצו ממה שחזרו בתוס' כלל משמע
ביין  טעם נותן היי"נ בשאין מיירי דהתם דצ"ל
להך  ליה דאית דאע"ג מוכרח וא"כ שבבור.
שנו"ט, באיסור וחענ"נ אסור אפשל"ס מ"ד

מותר. אפשל"ס אפי' משהו באיסור

איסור אבל בין לחלק יש סברא איזו צ"ב
אפשל"ס  לענין שנו"ט לאיסור משהו

ויל"ע. אסור,

b

אפרים באה"ד, רבינו פירוש ולפי
שצוה  מה ניחא ודאי

וכו'. מדין כלי להגעיל עיין הכתוב
כוונת  דלכאורה שכתב הגרעק"א בחידושי
דבפעם  דאף ניחא, אפרים דלר' לומר התוס'
האיסור  כנגד ששים במים היה לא הראשונה
נ"נ, לא דהמים כיון מ"מ ביורה, הבלוע
ואם  ערך, לפי נבלע ביורה ונגעל כשחזר
יש  זתים י' בכולו ובלע זתים י' גדולה היורה
ולכן  מים, ערך לפי איסור הבלוע ערך לפי בזה
נגד  ששים יהיה שניה פעם אותו כשמגעילין

הנבלע. ערך שלפי איסור קיג הבלוע

התוס'והקשה הקשו לא לר"ת גם דלפי"ז
מ"מ  נ"נ, דהמים אף דהא כלום,

נגד  רוב המה ההם המים שניה פעם כשמגעיל
שוה  דטעמם דכיון הראשונים, האסורין המים

הש"ך וכדמסיק בטל, ברוב צ"ח)מה"ת (סי'

איסור  בליעת ולגבי בטעמא, תליא זה דלענין
ששים. יהיה

יקשה ובהכרח דמ "מ היא התוס' קושית
הגעילו  האיך בטל לא מב"מ למ"ד
להמים  ואוסרים נו"ט דהמים גדולה יורה
שבתוס' שמואל ר' לשיטת באמת וקאי אחרים,

מקרי (קח:)לקמן הכלי מכח שנאסרו דהמים
מב"מ. אחרים מים

לא אלא דמב"מ בכך דמה קשה דאכתי
פעמים, וד' ג' דהגעילו י"ל הא בטל,
האיסור  נגד ששים הוא הב' דבפעם והיינו
רוב, הוי המים וכנגד ערך, לפי ונבלע שחזר
וכיון  בטיל, לא מב"מ מטעם שאסור אלא
נעשו  לא ממילא בעלמא ביטול שיעור דהוי
דלא  משהו רק דהוי נבילה, ההיתר המים
בתחילת  התוס' כמש"כ חענ"נ  אמרינן
במב"מ, לרוב ששים בין חילוק דאין הדיבור,
ה"נ  משהו, רק הוי ששים דאיכא היכי דכי
ורק  טעמא. דליכא כיון רוב, דאיכא היכא
ששים  בעיין מב"מ דר"י לרבנן דגם מדרבנן,
יש  ממילא מינו, אינו אטו מינו גזירה משום
אבל  מס'. בפחות חענ"נ בזה דאמרינן לומר
במין  חילוק אין בודאי דאורייתא לדינא עכ"פ

לס'. רוב בין במינו

לטעמייהוקיג. אזלי רותחת)והתוס' יורה לתוך שנפל ד"ה וגם (קח: מפליטים דמים דס"ל
הרמב"ן דעת אבל בכלי. ונבלע חוזר שהאיסור לחוש יש ולכן מפליטים (שם)מבליעים דמים

אסור. כלי בתוך ואפי' ששים, בלא יומו בן כלי להגעיל ואפשר מבליעים, ואינם
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אף וצריך דעכ"פ הקושיא דמ"מ לומר
חוזר  מ "מ נ"נ, לא ההיתר דהמים
אלף  יגעילו אם ואף האסורים, ממים ונבלע
בו  יבשלו ואם משהו, בו נשאר מ"מ פעמים,

עכת"ד. יאסרו, מים

b

בת באה"ד, דכשאין לומר אין דזה
דהא  אותה מגעילין יומא
בת  קדירה אלא תורה אסרה לא

צוה יומא. דאם מובנים, אינם התוס' דברי
א"כ  יומא, בת שאינה קדירה להגעיל הכתוב
המים  דנעשה יקשה ואכתי אסור, נטל"פ אפי'
הגרעק"א. בחידושי בזה מש"כ ועיין נבילה.

b

שאינו  כמי מינו את סלק בדין

וסלקו בגמ', קדם לא תימא אפי' אמר רבא
מין  וכל אחר, ודבר ומינו מין הוי
שאינו  כמי מינו את סלק אחר ודבר ומינו

ומבטלו. עליו רבה מינו ושאין

קשה והנה שאינו כמי מינו את סלק דין
בס"ד: ונבארם הספיקות, ורבו להבין

את האחד, לראות לי למה לכאורה מובן אינו
הן  כאילו היתר של החתיכות
ברוטב  שיש כיון הרי הקדירה, מן מסולקות
אפי' האיסור, את לבטל כח מינו אינו שהוא
הרוטב  ירבה החתיכות את מסלקים היינו לא

ומבטלו. האיסור על

את ובפשוטו "סלק רבא דקאמר דהא י"ל
דוקא, לאו באמת הוא וכו' מינו"

כאילו  החתיכות את לראות צריכים אנו שאין
ע"י  האיסור את לבטל כדי מסולקות הן
מעלות  החתיכות שאין הכוונה  אלא הרוטב,
את  לבטל כח להן אין אחד שמצד מורידות, ולא
הן  אין אחר ומצד בטל, לא דמב"מ האיסור
ששים  להצריך האיסור על ומוסיפות מצטרפות
ולכן  חענ"נ. עושה משהו דאין כנגדן, גם
הן  כאילו החתיכות את לראות ניתן למעשה

כלל. עליהן משגיחין ואין אינן,

ברש"י אבל דהנה בענין, להסתפק יש עוד
אחר) ודבר לעיל(ד"ה ד"ה ותוס' (ק.

וסלקו) ששים בשקדם צריך סלק שמדין מבואר
עצמה, מסוגיא כן ומוכח הנבילה. כנגד ברוטב
של  החתיכה דאם הוא רב של חידושו כל דהנה
עצמה  היא הנבילה מן טעם קיבלה היתר
החתיכות  שאר לאסור ויכולה נבילה נעשית
כנגדה  ששים יש אם אף בטל, לא מב"מ מדין
את  סלק לומר יכלנו אם והנה הקדירה. בכל
ומבטלו  עליו רבה מינו ואינו שאינו כמי מינו
שיש  זמן כל ברוטב ששים דליכא היכא אפי'
שנאסרו  ציור משכחת לא הקדירה, בכל ששים
אם  דרק בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות שאר
אפי' ובזה נאסרו, בקדירה מששים פחות יש
בין  כלל נפק"מ ליכא דרב ובנידון מודו, רבנן
האיסור  את לבטל א"א ע"כ אלא ורבנן. ר"י
איכא  ואז ברוטב, ששים יש אא"כ סלק מדין
לא, או בטל לא דמב"מ כר"י קיי"ל אי נפק"מ
אבל  קדירה בכל מששים יותר דאיכא דבמקרה
החתיכות  שאר עצמו, ברוטב מששים פחות

מב"מ. מדין נאסרו

ברוטב,וזה ששים לי דלמה לכאורה, קשה
ברוב  האיסור יתבטל מיכן בפחות אפי'
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הקדירה, בכל האיסור כנגד ששים שיש זמן כל
אין  כן דע"י בחתיכות, ובין ברוטב בין
דינא  וליכא במציאות, טעם נותן האיסור
האיסור  את לבטל יכול הרוטב ואז דטכע"ק,

בתרי. דחד ברובא

דש והניחא הסוברים הראשונים יעור לדעת
טעם  דנתינת מילתא אינו ששים
מיעוטו, מעוצם האיסור ביטול שיעור אלא
היתר  של החתיכות דאין הא שפיר אתי
שאינן  כיון ששים לשיעור להצטרף יכולות
אבל  מינן. שהוא האיסור את לבטל יכולות
דשיעור  ראשונים ועוד והרא"ש התוס' לדעת
אין  למה טעם, דנתינת מילתא הוא ששים
להשלים  לרוטב להצטרף יכולות החתיכות
ואז  הנבילה, טעם את לבטל כדי ששים לשיעור
את  לבטל יכול מינו אינו שהוא הרוטב

מששים. בפחות אפי' האיסור

הוא ולכאורה סלק דין דבאמת מוכח מזה
כאילו  החתיכות את לראות שצריך
שלא  רק זה ואין הקדירה, מן מסולקות הן
מורידות, ולא מעלות אינן כי עליהן משגיחין
עם  להצטרף יכולות אינן החתיכות וא"כ
יש  אם ורק הנבילה, טעם את לבטל הרוטב
בטל. הוא האיסור כנגד ששים בעצמו ברוטב

שאם ונמצא הוא, מינו את סלק דענין לפי"ז
לחוד  מינו באינו האיסור יתערב
כשיתערב  אז בששים, לבטלו ההיתר בכח יהיה

את  לראות ניתן מינו, באינו וגם במינו גם
על  רבה מינו והאינו שאינו, כמי המינו

ומבטלו. האיסור

לי אך למה לדוכתא, קושיא הדרא א"כ
הן  כאילו היתר של החתיכות את לראות
אפשר  אי טעם ומאיזה הקדירה, מן מסולקות
ברוב  האיסור את לבטל יכול מינו שהאינו לומר
האיסור  אין דלמעשה כיון מששים בפחות גם
הכל. בסך ששים שיש זמן כל בקדירה נ"ט

ע"זועוד בתוס' לעיין אבל יש ד"ה (נו:

לית אם) דאביי תירוצא לחד שכתבו
אינו  דאל"כ מסתברא, והכי סלק. דין ליה
דברי  לאוקים בסוגיין אביי נדחק למה מובן
טובא  דצ"ב אלא וסילק. בשקדם דוקא רב
יכול  מינו דשאינו לומר אפשר אי אמאי

האיסור. את לבטל

בנדריםונראה הר"ן דברי ע"פ (נב.)לבאר

היינו  בטל לא דמב"מ  טעמא דלר"י
אינו  לחבירו דומה שהוא דבר שכל משום

"מעמידו אלא ומבטלו, וי"ל מחלישו ומחזקו".
מחזק  רק אינו היתר של דהמינו לאביי דס"ל
דמינו, ברובא להתבטל שלא כדי האיסור את
אפי' להתבטל יכול שאינו מחזקו גם אלא
מינו  בשאינו כח יהיה אם גם ולכן מינו. בשאינו
שכל  מועיל, אינו עצמו, בפני האיסור את לבטל
הנבילה  אין קיימות, היתר של שהחתיכות זמן

כלל. קיד בטילה

דאין קיד. סבר דר"י הנ"ל, הר"ן דברי ע"פ לבאר שכתב חולין שחיטת בספר ראיתי שוב

כשנתערב  וא"כ דאיסורא, עצם השם מבטל דהיתירא עצם השם אלא איסור, מבטל היתר
שלא  זמן כל דהרי דמינו, מהעצם חלק יבטל מינו שהאינו שייך לא ומחזקו, ומעמידו מב"מ

ממנו. חלק אף יתבטל לא המינו כל של העצם את יבטל
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סלק אבל ליה דאית רבא שיטת צ"ע לפי"ז
דאין  ס"ל דאי שאינו, כמי מינו את
שלא  כ"כ האיסור את מחזק היתר של המינו
מעמידו  שרק אלא מינו, בשאינו אפי' להתבטל
לי  למה א"כ במינו, להתבטל שלא ומחזקו
אפי' מסולקות, הן כאילו החתיכות את לראות
ומבטלו. האיסור על מינו השאינו ירבה בלא"ה
היתר  של דמינו אביי לסברת רבא מודה ואי
בשאינו  אפי' להתבטל שלא האיסור את מחזק
מינו  השאינו בכח יש דאם שחידש אלא מינו,
אמרינן  עצמה, בפני הנבילה טעם את לבטל
קשה  מסברא וכו', שאינו כמי מינו את סלק

כן. לומר לרבא מנ"ל להבין

הרשב"א וגם שפסק ממה זה דרך על יקשה
יא:)בתוה"ב עמ' ש"א דקי"ל (ב"ד דלמאי

נפל  אם ברובא, בטל דמב"מ דר"י דרבנן
ונשפכה  מינו, ושאינו מינו לתוך איסור
זמן  כל ששים, היה אם ליה ומספקא הקדירה
בו  הולכין האיסור על מינו הוא ההיתר שרבה
מינו  ושאינו במב"מ קי"ל לר"י דהא להקל,
מינו  שאינו והשאר שאינו כמי מינו את דרואין
כאן  הטעם והוא הדין והוא ומבטלו, עליו רבה
והשאר  שאינו, כמי מינו שאינו רואין דאומרים

ומבטלו. עליו רבה

סלק והנה לדין להגיע שצריכים מה כל אם
משום  הוא שאינו כמי מינו את
שלא  האיסור את לחזק יכול המינו דבלא"ה
שייך  מה מובן אינו מינו, בשאינו להתבטל
בטל  דמב"מ כרבנן דקיי"ל למאי סלק לומר
השאינו  את מסלקין היינו לא אם דגם ברובא,
ולבטלו  האיסור על להתרבות יכול המינו מינו,
יודה  סלק דין ליה דלית אביי וגם ברובא,

האיסור  לבטל יכול דמינו הרשב"א של בנידון
תלה  האיך וצ"ע מינו. השאינו הסתלקות בלאו

סלק. בדין דבריו את הרשב "א

את ומזה סלק לומר רבא שהוצרך דמה מוכח
דמינו  משום לאו שאינו כמי המינו

להתב  שלא האיסור את מינו,מחזק באינו טל
החתיכות  את לראות ליה למה צ"ב ועדיין

מסולקות. הן כאילו

ביטול ואפש"ל דין דהנה הענין, בביאור
הוי  לא בלח לח בתערובת
על  מתגבר שהרוב אלא לגמרי, נאבד שהאיסור
זה  ולענין התערובת, שם את וקובע המיעוט
י"ל  וא"כ דמי. דליתא כמאן האיסור נחשב
מינו, בשאינו וגם במינו גם איסור דכשנתערב
לבטל  יכול מינו דשאינו לומר אפשר אי באמת
אפי' שאינו כמי ולעשותו האיסור את ולאבד
בלבד  מינו האינו שאין היתר, של המינו לגבי
קובע  המינו גם אלא התערובת שם את קובע
ובשר. רוטב של תערובת כאן ויש שמה, את
כמאן  הוא האיסור מינו השאינו דלגבי ונהי
רובא  עם דבשר מיעוטא דכשנתערב דליתא,
שם  את וקובע מתגבר הרוטב דרוטב,
דמי, דליתא כמאן נעשה והאיסור התערובת,
הרי  מינו שהן היתר של החתיכות לגבי אבל
בטל. לא דמב"מ דאיתא, כמאן הוא האיסור

במינו אבל האיסור כשנתערב אלא אינו  זה
נתערב  אם אבל אחת, בבת מינו ושאינו
שם  ונקבע תחילה ברוטב הנבילה טעם
כמאן  איסור ונעשה רובא בתר התערובת
בחתיכות  אח"כ דכשנתערב י"ל דמי, דליתא
טעם  כי נאסרות, אינן היתר של אחרות
דליתא  כמאן נעשה כבר בולעות שהן הנבילה
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הוא  בולעות שהחתיכות מה וכל הרוטב, בתוך
נבילה. ולא רוטב

בכח וכל יש דאם הוא, רבא של חידושו
את  לבטל עצמו בפני מינו השאינו
בשאינו  תחילה האיסור נופל היה ואם האיסור,
החתיכות  אח"כ שנתערבו קודם בטל היה מינו
אחת, בבת הכל כשנתערב אפי' אז היתר, של
שבתחילה  זה, אחר בזה  נתערב כאילו רואין אנו
הן  כאילו היתר של החתיכות את רואין
שאינו  עם תחילה נתערב והאיסור מסולקות,
נפלו  ואח"כ דליתא, כמאן ונעשה ובטל, מינו
מה  כי נאסרות ואינן היתר, של החתיכות שם
בזה. ויל"ע נבילה, ולא רוטב הוא בולעות שהן

b

כמי תוס' מינו את סלק  ד"ה
הרשב"ם שאינו. בשם כתבו התוס'

את  לבטל כדי ברוטב שיהיה שצריך דכמו
ששים  שיהיה נמי צריך כך דאיסור, החתיכה
ב' כשיעור הרוטב מן לבטל היתר של בחתיכה

הרוטב שנבלע דמכיון בחתיכת חתיכות,

ממנה  כן אחרי וכשנפלט נבילה, נעשה האיסור
מינו. שהוא מפני הרוטב שאר אוסר

שדבר והרשב"ם דס"ל לטעמיה אזיל
נעשה  אינו חענ"נ ע"י הנאסר
לקמן  בתוס' הר"י כשיטת ודלא האוסר, כמין

אמאי) ד"ה וא"כ (קח: האוסר, כמין דהוי
הנבילה  מן טעם שקיבל מתוך שנאסר רוטב
אלא  הרוטב, שאר עם במינו כמין נחשב אינו
כנגד  בחתיכות ששים צריך ואין מינו, כאינו

שנאסר. הרוטב

של ובתוס' שני ולפי' וז"ל, תירצו הרא"ש
מונחות  היו החתיכות ששתי רש"י
צריכין  אנו אין וכסה ניער כך ואחר לרוטב חוץ
כתבו  [וכך עכ"ל. נאסר, לא הרוטב כי לזה

לעיל הרא"ש עצמה)התוס' חתיכה ד"ה (ק.

שנתנה  בנבילה מיירי דרב רש"י של שני דלפי'
איירינן  בצדה, שהיתה אחת בחתיכה טעם
למה  וצע"ג לרוטב.] חוץ מונחות שתיהן בשהיו
התוס' שגם מאחר כן כתבו לא דידן התוס'

לעיל שתי (שם)פירשו בשהיו מיירי דרב
וצ"ת. לרוטב, מחוץ מונחות החתיכות

³
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הבשר פרק חולין כל

ע"א  ק"ח דף

חלב  דטיפת סוגיא

החתיכה  על שנפלה חלב טיפת

על מתני', שנפלה חלב טיפת
בנותן  בה יש אם החתיכה

אסור. חתיכה באותה כתבו טעם
חלב)התוס' טיפת מיירי (ד"ה דמתני'

משערינן  ולכך לרוטב, חוץ כולה כשהחתיכה
בשאר  ולא הטיפה לבטל חתיכה באותה
החתיכה  בכל מפעפע דחלב משום החתיכות,
ע"י  אלא לחבירתה מחתיכה מפעפע ואין

בגמ' לקמן וכדאמרינן וכסוי, ,(ע"ב)ניעור
החתיכות  כל אמאי כלל ניער לא אילימא

פליט. לא מפלט בלע מיבלע אסורות,

בתוה"בוהנה ט:)הרשב"א עמ' ש"א כתב (ב"ד
מאיסור  בלועה חתיכה אם וז"ל,
של  כחלב שמן מחלב שבלע כגון מפעפע,
שהיא  וכיוצ"ב, נבילה שומן שבלעה או כליות
בצלי  בין בה, שנוגעות החתיכות שאר אוסרת
או  חמות, ושתיהן ביבש זו לתוך זו שנפלו בין
לתוך  בצונן שאמרו מה לפי חמה שהתחתונה

עכ"ל. וכו', גבר תתאה חם

יכול ומבואר חלב כמו שמן שדבר ברשב"א
לחתיכה. מחתיכה אף לפעפע

חלב  דטיפת מתני' נתפרשה איך וקשה
ג"כ  מפעפעת הטיפה אין דלמה אליביה,

בש"ך ועיין לחתיכה. סק"ג)מחתיכה צ"ב (סי'

הנ"ל  ברשב"א דמבואר דמכיון שכתב
אינו  כחוש דאיסור יליף חלב דטיפת דממתני'
ע"כ  רוטב, בלא לחתיכה מחתיכה מפעפע

הוא. כחוש איסור דחלב ס"ל

באותה אך מפעפע איך א"כ קשה עדיין
קשה, ועוד כולה. את לאסור חתיכה

הבית במשמרת ברשב"א כ:)דמפורש עמ' (שם

ובפר"ח לפעפע. יכול סק"ג)שחלב ק"ה (סי'

לפעפע  יכול ולכן שמן מקצת הוי דחלב תירץ
לחתיכה. מחתיכה לא אבל חתיכה באותה

בזה ויש הרשב"א על פליגי שהתוס' להוכיח
יכול  שאינו שמן דבר בכל הוא שדין וס"ל
ולא  עליה שנפל חתיכה באותה אלא לפעפע

לחתיכה. מחתיכה

לעילדהנה בתוס' וסילקו)עיין בשקדם ד"ה (ק.

דלא  אפרים הר' ראיית לדחות שכתבו
דכזיתא  מהא איסורים בשאר חענ"נ אמרינן

דבשרא לדיקולא דנפל ואין (צח.)דתרבא וז"ל,
וכדפירש  קלחת היינו דדיקולא כלל ראיה משם
נאמר  אם ואפילו לעיל, וכדפירשנו הקונטרס
דוכתא, ובכל הכא כדמשמע סל הוא דדיקולא
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חלב  אין אם נפשך דממה משם, ראיה אין
לעיל  שפירשנו כמו לחתיכה מחתיכה מפעפע
עליה  שנפלה החתיכה אלא אסור אין א"כ
מפעפע  הוא ואם מותרות, והשאר החלב
החתיכות  שכל הוא בדין א"כ לחתיכה מחתיכה
נבילה  שתעשה אמרינן ולא לבטל מסייעות
שסופו  מאחר חלב עליה שנפלה חתיכה אותה
אטיפת  דהוה מידי החתיכות, בכל להתפשט
נ"ט  אין דאם בשר חתיכת על שנפלה  חלב
נותנת  הטפה שתתפשט שקודם אע"פ מותר
שיעשה  אמרינן ולא נפילתה, במקום טעם
הטיפה  דסוף כיון נבילה הבשר אותה

עכ"ל. החתיכה, בכל להתפשט

חלב והנה אין "אם התוס' מש"כ צ"ב
כמו  לחתיכה מחתיכה מפעפע
בשום  מצאנו לא דהא לעיל", שפירשנו
וז"ל, שפירש ברש"ש ועיין כן. שכתבו דוכתא
וכן  בסופו, נ"נ עצמה חתיכה בד"ה ר"ל

ולקמן(צו:)לעיל אם, בד"ה (קח.)בד"ה
שמן  שהוא לחלב חלב בין נחלק ולא טיפת,
שחילק  כמו לחתיכה, מחתיכה אפי' מפעפע

עכ"ל. הרשב"א,

"כמו וביאור התוס' דמש"כ ז"ל, דבריו
בכמה  למש"כ כיוון לעיל" שפירשנו
דאע"ג  חלב דטיפת מתני' גבי מקומות
אינה  החתיכה בכל מפעפעת דהטיפה
דבר  אלמא לחתיכה, מחתיכה מפעפעת
אותה  בתוך אלא להתפשט יכול אינו המפעפע
חילקו  ולא חתיכה. מחתיכה לא אבל חתיכה,
הרשב"א, שחילק כמו לחלב חלב בין התוס'
שמן, דבר הוא דחלב להתוס' ס"ל אלמא
לחתיכה, מחתיכה לפעפע יכול אינו ואעפ"כ

לפעפע  יכול שאינו שמן דבר בכל הדין שכן
עליה. שנפל החתיכה מן יותר

שם [והאף התוס' מדברי משמע דלכאורה
שכתבו  ממה זה, בדין שנסתפקו
נקטו  דלהלכה מבואר לעיֹל" שפירשנו "כמו
לחתיכה, מחתיכה מפעפע שמן דבר דאין

הגר"א בביאור מ"ב)וכ"כ ב"ק ק"ה (סי'

שאינו  חלב דטיפת במתני' התוס' דממש"כ
על  דפליגי מבואר לחתיכה בחתיכה מפעפע
בזה.] מסתפקים שהתוס' כתב ולא הרשב"א,

הבשרועיין כל פ' סוף הרי"ף)בר"ן בדפי (מג.

בחתיכה  מיירי דמתני' ג"כ שפירש
באופן  שביאר אלא לרוטב, מחוץ כולה שעומדת
דחם  אע"ג וז"ל, החתיכה כל נאסרה איך אחר
כל  מפעפע שיהא שמן שאינו באיסור בחם

קליפה,ש  מכדי יותר אוסר אינו רוטב בו אין
כיון  זו חתיכה אבל וכיוצ"ב, צלי של בחום ה"מ
ולחות  הבל בה שיש מתוך בקדירה שעומדת

עכ"ל. החתיכה, בכל מתפשט האיסור

אלא ומבואר כלל שמן חשיב לא שחלב בר"ן
כל  את לאסור שיכול ומה כחוש, הוי
מחוץ  כולה עומדת שהיא אע"פ החתיכה
מערב  הקדירה ולחות שהבל משום הוא לרוטב
בכח  אין שמ"מ לומר וצריך בכולה. הטעם את
אלא  הקדירה, בכל הטעם את לערב ולחות הבל

עליה. נפל שהחלב חתיכה באותה רק

b

לעיל עיין בה)בתוס' יש אם ד"ה (צו:

בה  שנתבשלה דירך במתני' שנתקשו



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף חולין שפח 

טעם  בנותן בה יש אם מדקתני הנשה, גיד
ולא  מסייע הרוטב דאין משמע הוי אסורה
ניחא, רש"י דלשיטת וכתבו החתיכות. שאר

לקמן שנפל (קח:)דפירש חלב טיפת גבי
שניער  אלא שנו לא בגמ' וקאמר לקדירה,
ופירש"י  חענ"נ, וכיסה ניער לא אבל וכיסה
מתפשט  הקדירה את המנער מגיס בה הגיס
שמי  מפני אותה המכסה וכן בכולה, הטעם
דר"ל  ומשמע ויורדין, פיה עד עולין השוליים
היא  עליה הטפה שנפלה חתיכה דאפי'
אין  וכיסה ניער לא אי הרוטב, בתוך מקצתה

לבטלה. מסייעות החתיכות ושאר הרוטב

מדברי וצריך לדייק התוס' ראו מה ביאור
שמקצתה  בחתיכה מיירי דמתני' רש"י

מהרש"א ועיין הרוטב. דהכי (שם)בתוך שכתב
הרתיחות  דעולות רש"י ממש"כ משמע
הרתיחה  במעלת ליה סגי ולא כו' לפיה משוליה

הב"ח וכ"כ החתיכה, צ"ב)במקצת .(סי'

לקמןועוד שי"ף ומהר"ם הב"ח (ע"ב)כתבו

רש"י מדברי כן לא לדייק מפלט ד"ה (שם

שהחלב פליט) החלב טעם את באחרות וז"ל,
ס"ל  אי והנה עכ"ל. הוה, חתיכה של בגגה
לא  לרוטב מחוץ שכולה בחתיכה דמיירי לרש"י
פליט  לא דמפלט דטעמא לפרש צריך היה
הול"ל  אלא הוה, חתיכה של בגגה דחלב משום
ודאי  אלא ברוטב, ולא הוא בחתיכה דחלב
בתוך  שמקצתה בחתיכה מיירי דמתני' מפרש
לא  דמפלט וטעמא לחוץ , ומקצתה הרוטב

חתיכה. של בגגה דחלב משום פליט

חלב ובאמת דטיפת במתני' רש"י מסתימת
כלל  הזכיר דלא כן, דמפרש משמע
לרוטב, מחוץ שעומדת בחתיכה דוקא דמיירי

החתיכה  על שנפלה חלב טיפת סתם, כתב אלא
וכו'. החתיכות מן אחת על הקדירה בתוך
ושאר  תוס' על רש"י  דפליג משמע נמי ומזה
שמקצתה  בחתיכה אפי' דמיירי  וס"ל ראשונים

הרוטב. בתוך

רש"י,והנה שיטת בביאור נחלקו הראשונים
לעיל בזה הארכנו [בענין (צו:)וכבר

יש  כאן אבל לרוטב], מחוץ שמקצתה חתיכה
שהמרדכי תרצ"א)להעיר בשם (סי' כתב

לרוטב, מגיע החלב פעפוע דאין הראבי"ה
הכל, את מבליע הרוטב לרוטב מגיע היה שאם
החלב  ופעפוע מגולה חתיכה שלישי שתי אלא
עד  אלא נבילה נעשית ולא שלישיתה, עד מגיע

שנבלע. מקום

דתנן (שם)והב"ח הא צ"ל דלפי"ז כתב
באותה  טעם בנותן יש אם במתני'
מקצת  באותה יש אם היינו אסור, חתיכה
טעם  בנותן בה יש אם לרוטב שחוץ החתיכה
אינו  החלב כי השאר את אוסר אינו אבל אסור,
בפירוש  דחוק כ"כ זה ואין לשם. מגיע
טעם  נותן החלב אם דהכוונה המשנה,

מפירש"י אולם שמגיע. במקום (ד"ה בחתיכה

יש) בה אם יש אם דז"ל, כלל כן משמע לא
שאין  כלומר חתיכה, באותה טעם בנותן
מיד  הטיפה לבטל ששים לבדה חתיכה באותה
דמשערינן  ומבואר עכ"ל. החתיכה, נאסרת
בכולה, טעם נתינת יש ואם החתיכה, כל כנגד
הראבי"ה  כדעת דלא וזהו נאסרת. החתיכה כל
החתיכה, במקצת אלא מפעפע החלב שאין

נאסרת. מקצת אותה ורק

הל'הסמ"גאבל פ"ט בהגה"מ מובא ק"מ, (לאוין

צ"ב) סי' וב"י ה"ט, שמתוך כ מאכ"א תב
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בתוך  החתיכה שאפי' שר"ל מוכח פירש"י
ניער  לא אם עליה חלב טיפת כשנפלה הרוטב
הטיפה. טעם לבטל הרוטב מסייע אין וכיסה
דאע"פ  מדבריו דמשמע עלה, שכתב ב"י ועיין
העליונים  שפניה רק הרוטב בתוך שכולה
היתה  שאילו מצטרף, הרוטב אין מגולים
שהרוטב  מאחר הרוטב, בתוך כולה משוקעת
הנופלת  חלב דטיפת פשיטא עליה צף

הרוטב. כל עם מתערבת

בשיטת ומוכח  אחר פירוש להסמ"ג שהיה
אכן  חלב שהטיפת והוא רש"י,
משוקעת  עוביה שכל אף החתיכה, בכל נבלעת
נוגעת  חלב שהטיפת דכיון אלא הרוטב, בתוך
ברוטב  כח אין מגולה, שהיתה בפניה תחילה
נאסרו  ולא החתיכה, מן החלב את להפליט

שבקדירה. החתיכות שאר

ב')משהובדרכי אות ממה (שם לדייק כתב
הפוסקים  וכל הטור שסתמו
ולא  רש"י, לדעת אסורה כולה חתיכה שאותה
ומקצתה  לרוטב שמחוץ מקצתה בין חילקו
דס"ל  הראבי"ה, שחילק וכמן הרוטב שבתוך
אינו  אבל בכולה, מתפשט חתיכה דבאותה
מלשון  כן לדייק יש ובאמת בחוץ. מתפשט
כן. חילק שלא חלב דטיפת במתני' עצמו רש"י

לקמן אלא  רש"י לשון הסמ"ג לדעת דצ"ע
הוה",(ע"ב) חתיכה של בגגה "שהחלב

יכול  אינו דחלב הראבי"ה לדעת דהניחא
כוונת  גופא זה החתיכה במקצת אלא לפעפע
שמחוץ  החתיכה במקצת נעצר שהחלב רש"י
לדעת  אבל לחוץ. להפליט יכול ואינו לרוטב
זה  אין החתיכה, בכל מתפשט שהחלב הסמ"ג

אלא  החתיכה, של בגגה אינו שהחלב מדוקדק,
להפליט  הרוטב בכח שאין רק בכולה, מתערב

צ"ע. וזה לחוץ, אותו

רש"י ואפשר בכוונת ולומר לדחוק דיש
בגגה  תחילה נכנס שהחלב דכיון
אז  הרוטב, לתוך תחילה נפל ולא החתיכה, של
דלאחר  ואיה"נ להפליטו, הרוטב בכח אין
בכולה. מתערב החלב החתיכה, לתוך שנכנס

הנשה גיד בפ' למעלה מזה כתבנו ,(צו:)וכבר
באורך. עי"ש

b

דאורייתא  ממשו ולא טעמו בענין

ממשו גמ', ולא טעמו אביי אמר
וכו'. דאורייתא והנה בעלמא

היינו  ממשו ולא דטעמו נראה ריהטא לפום
דאורייתא  טכע"ק ליה אית ואביי כעיקר, טעם
דגמ' אסתמא ופליג מבב"ח, ליה ויליף

ולא (מד:)בפסחים הוא חידוש בב"ח דס"ל
מיניה. ילפינן

על וגם אביי דפליג צ"ל לכאורה רש"י לשיטת
לאו  טכע"ק דס"ל יוחנן ור' רבא

בשלה דזרוע בסוגיא כמש"כ (צח:דאורייתא

כעיקר) לטעם הרמב"ןד"ה דעת וכן ד"ה , (שם

כעיקר) לטעם .אלא

דהנה אבל רש"י, לשיטת כן לומר אפשר אי
דמשרת  סוגיא בסוף כתב ז"ל הוא

ור"ע) ד"ה מה. עליה (פסחים דפליגי דרבנן
על  לוקה דאינו וס"ל הבבלי בכותח דר"א
דאורייתא. טכע"ק ליה לית חמץ תערובת
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דכותח  דס"ל משום כן לפרש רש"י והוצרך
טכע"ק  דע"י רש"י ושיטת נו"ט, הוי הבבלי
להו  אית ואי איסור, איתעביד גופיה היתר
של  כזית כל על לוקה היה טכע"ק, לרבנן

ר"א. על פליגי ואמאי חמץ , תערובת

דאורייתא והנה דטכע"ק לאביי ס"ל אי
חידוש  דלאו משום מבב"ח ליה וילפינן
במתני' חכמים דעת אביי יפרנס איך הוא,
דאיהו  ניחא, הרמב"ן ולשיטת הבבלי. דכותח
לוקה  ואינו איסור, איתעביד היתר ליה לית  ז"ל
איסור  של כזית אכל אא"כ טכע"ק מדין
בכותח  מלקות משכחת לא וא"כ בכא"פ,
בכא"פ  חמץ כזית לאכול שייך דלא כיון הבבלי

שם בסוגיא כתב (מד.)כדמבואר ושפיר ,
וס"ל  יוחנן ור' רבא על פליג דאביי הרמב"ן
דאית  רש"י לשיטת אבל דאורייתא. דטכע"ק

קשה. לאיסור נהפך היתר ליה

לעילועוד רש"י מלשון שם)קשה (צח:

טכע"ק  להו לית בתראי דאמוראי
אמוראי  דכולהו לכאורה משמע דאורייתא,

ה  ס"ל הזכיר בתראי ולא בכללם, ואביי כי,
עלייהו. פליג דאביי רש"י

לשאר ונראה מודה דאביי דצ"ל בס"ד
גופיה  היתר אמרינן דלא אמוראי
מבב"ח  להוכיח שרצה ומה איסור, איתעביד
דטעם  היינו דאורייתא, ממשו ולא דטעמו
בלאו  מורגש, שהוא זמן כל בטל אינו עצמו
מה  [ועיין לאיסור. היתר של ממשות הפיכת
איסור  איתעביד דהיתר רש"י בשיטת שהארכנו

דמשרת מד:)בסוגיא אתי (פסחים וממילא [.
בכותח  דר"א עליה רבנן פליגי איך שפיר
בטל  אינו דטעם לאביי ליה דאית דנהי הבבלי,

היתר  ליה לית אבל מורגש, שהוא זמן כל
דאינו  לחכמים ס"ל ולכן איסור, איתעביד

חמץ. תערובת על לוקה

בפסחיםובזה התוס' קושית ליישב (מד:יש

גמרינן) לא וחלב מבשר ורבנן שכתבו ד"ה
לאביי  אלא לרבא התינח לרשב"א, תימה וז"ל,
חידוש  לאו בחלב דבשר הבשר כל בפ' ליה דאית
לטכע"ק, מנזיר למילף איצטריך אמאי הוא,

בסוגיין והתוס' בחלב)עכ"ל. מבשר תירצו (ד"ה
אבל  בו. וחזר לו שדחה מרבא קיבלה דאביי
דכיון  די"ל לזה, צריך  דאין נראה רש"י לשיטת
בטל  אינו דטעמו ילפינן דמבב"ח לאביי דס"ל
להכי  לאיסור, היתר הפיכת  חידוש בלאו
בלבד  זו דלא לאשמעינן דמשרת קרא איצטריך
ההיתר  גם אלא בטל, איסור של הטעם שאין

איסור. איתעביד

דטעמו אלא ס"ל דאביי כיון לפי"ד, דצ"ע
דינא  בלאו מדאורייתא אסור ממשו ולא
לרש"י  מנ"ל איסור, איתעביד גופיה דהיתר
איתעביד  היתר דטכע"ק שמדינא לפרש באמת
הפיכת  ע"י דרק מסברא כן ולמדו איסור,
ושייך  כממשות הטעם נעשה לאיסור היתר
מקומות. בכמה שכתבנו כמו בטל, שלא לומר

הברייתא ונראה מלשון כן למד דרש"י דצ"ל
מד:) טעם (פסחים ליתן משרת ,

טעם  בהן ויש במים ענבים שרה שאם כעיקר
חדא  תרתי, מינה דייק ורש"י וכו'. חייב
ולא  חייב, יין טעם בהן יש אם סתם מדקתני
על  דחייב משמע בכא"פ, כזית שיעור הזכיר
טעם  "ליתן הלשון ועוד המים. מן כזית כל
הוא  עניינו שכל יותר  משמע כעיקר",
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ההיתר  הפיכת ע"י כממשות נעשה שהטעם
דאמר, אביי של ללשונו בניגוד וזה לאיסור.
הלשון  נקט ולא דאורייתא, ממשו ולא טעמו
בלא  דטעם לומר דכוונתו ומשמע טכע"ק,
דהיתר  דינא בלא בטל, אינו לחודיה ממשות
קיי"ל  דלא ס"ל אביי [וע"כ איסור. איתעביד
דפליגי  כרבנן אלא דמשרת , דברייתא כרבנן
איסור, איתעביד היתר להו דלית דר"א עליה
ממשו  ולא טעמו לדידהו גם דמ"מ אביי וסבר

מדאורייתא.] אסור

b

חידוש  בגדר הראשונים מחלוקת

כעיקר  טעם דין

הגרעק"אשם, בשו"ת סי'הנה (מהדו"ק

שלמהקס"ו) חמדת סי'ובשו"ת (יו"ד

אם י"ג) דאורייתא, לאו טכע"ק למ"ד חקרו
חפצא  הוי ולא דליתא כמאן חשיב טעם
אם  כי תורה אסרה דלא [ומשום כלל דאיסורא
ממנו], היוצא הטעם ולא עצמו האיסור גוף
היתר  רוב ליכא אפי' מותר איסור טעם ולכן
דאיסורא  כחפצא חשיב אכן טעם או"ד כנגדו,
סיבה  אינו בתערובת מורגש שהוא דמה אלא
רוב  דאיכא היכא כל ולכן ביטולו, את למנוע
אסור. בלא"ה אבל בטל, ה"ה כנגדו היתר

לעילוהוכיחו התוס' רבא מדברי ד"ה (צח:

דבלאו אמר) בשלה דזרוע בסוגיא
כחפצא  חשיב לא טעם טכע"ק, דין חידוש
של  שהחידוש כתבו דהתוס' כלל, דאיסורא
תורה  אסרה שבקדשים דאף הוא בשלה זרוע
התורה, התירה בשלה בזרוע כעיקר, טעם

היו  האיל מן ומקצת הזרוע דלפעמים אע"ג
שבחוץ, במה טעם הזרוע ונותן לרוטב מחוץ
אותו  על הרבה הזרוע שמנונית יש נמי וזימנין
דכיון  ומבואר לבטלו. רוב יהא שלא עד מקצת
כעיקר, לאו דטעם בשלה בזרוע תורה דחידשה
רוב  ליכא דלפעמים אע"ג מותר האיל שאר

הזרוע. טעם כנגד

הר"ןוכן ממש"כ דבמב"מ (שם)הוכיחו
כעיקר, לאו טעם דבחולין מודו דכו"ע

אמ  לא לר"י בטיל.אפי' לא דמב"מ רינן
צריך  אין כעיקר לאו טעם דאם ומבואר
אינו  עצמו הטעם כי ביטול, לדין להגיע

דאיסורא. חפצא

דזרוע אמנם [בסוגיא לעיל כתבנו כבר
רש"י (צח:)בשלה בדברי שמפורש [

בעינן  דאורייתא לאו טכע"ק למ"ד דגם
לעיל דז"ל ברוב, כעיקר)ביטול לטעם ד"ה ,(שם

ואזיל, כדמפרש בחולין טכע"ק ליה לית ורבא
ומבואר, ע"כ. בטיל, ברובא דמדאורייתא
אכתי  טעם דטכע"ק דין חידוש בלאו דגם
ברוב, דבטל אלא דאיסורא, כחפצא חשיב
קרא  דאורייתא טכע"ק דסבר ולמאן
זמן  כל בטל דאינו לאשמעינן איצטריך
היתר  נהפך כן דע"י ומשום מורגש, שטעמו
בסוגיא  רש"י בדברי כמש"נ אסור, להיות

מד:)דמשרת .(פסחים

שלמהובשו"ת דאם (שם)חמדת הקשה,
אפי' ברוב ביטול לדין להגיע צריך
בעינן  האיך דאורייתא, לאו טכע"ק למ"ד
דאורייתא, ממשו ולאו דטעמו מבב"ח למילף
ברוב  ביטול ביה שייך דלא שאני בב"ח דילמא

בנדה התוס' שייסדו על (סה:)ובע"ז(סא:)כמו



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף חולין שצב 

ימכרנו  לא כלאים בה שאבד דבגד המשנה
משום  ברוב בטל שנאבד החוט דאין לנכרי,
אינו  שבב"ח ומה בטל. אינו בהיתר דהיתר
אע"ג  שהוא בכל ולא טעם בנתינת אלא אסור

הרא"ש תירץ בטל, אינו בהיתר (בנדה דהיתר

אסרה שם) בישול דדרך בב"ח דשאני משום
דרך  ועל נ"ט, ע"י אלא בב"ח מקרי ולא תורה
דבטל  קרא גלי דבב"ח בע"ז התוס' תירצו זה

תורה. אסרה בישול דדרך

דבלאו ומעתה, והר"ן התוס' לשיטת הניחא
חשיב  לא טעם טכע"ק דין חידוש
למיגמר  אביי סבר שפיר כלל, דאיסורא כחפצא
דהרי  דאורייתא, ממשו ולא דטעמו מבב"ח
עצמו  כבשר ה"ה בשר דטעם חזינן מבב"ח
ממש. האיסור גוף דאינו אע"ג לאסור ויכול

ע"ז תוס' הוי (סז.)[עיין בבשר הנבלע דחלב
ולא  טעמו למילף דבעינן והא וממשו, טעמו
בשר  מטעם הוא מבב"ח מדאורייתא ממשו
דאף  שם רש"י כשיטת ודלא בחלב, הנבלע
ברש"י  וכ"מ ממשו, ולא כטעמו חשיב החלב
הוא  ברוב בטל אינו שהטעם ומה בסוגיין.]
כחפצא  חשיב דטעם דידעינן דמאחר מסברא,
שהוא  זמן כל בטל אינו ממילא דאיסורא,
הכרתו. היא זו דטעימתו בתערובת, מורגש

דין אבל חידוש בלאו דגם רש"י לשיטת
כחפצא  חשיב טעם הרי טכע"ק
אמרינן  ולא ברובא דבטל אלא דאיסורא,
ללמוד  רצה ואביי הכרתו, היא זו דטעימתו
דילמא  יקשה בטל, אינו דטעם מבב"ח
בטל, אינו בהיתר דהיתר משום שאני בב"ח
בישול  שדרך מגזה"כ הוא נ"ט שצריך ומה

תורה. אסרה

הגרעק"אועיין שהקשה (בסוגיין)בחידושי
דהתינח  ובע"ז, בנדה התוס' דברי על
אבל  תורה, אסרה בישול דרך ליה דאית לרבא
מא  יקשה אכתי סברא, האי ליה דלית לאביי
טעם  נתינת דרך אלא אסור שאינו בב"ח שנא
בהיתר  דהיתר שהוא בכל שאסור מכלאים

בטל. אינו

יהיה ותירץ, איך צ"ב התוס' קושית דבאמת
ע"י  לברורי שאפשר כיון בטל חוט

שם בגמ' חסדא רב כדאמר סא:)צביעה .(נדה
מה  על היא התוס' דקושית הגרעק"א וכתב
דלא  הרי הא, לסבא ליה מנא שם רבא שאמר
הוא  ולרבא זו, בדיקה לרבא ליה פשיטא
והוצרכו  ברוב, החוט דליבטל התוס' שהקשו
אפשר  אביי אבל בטל. לא בהיתר דהיתר לחדש
יכול  אביי ולכן חסדא, רב בדיקת דמהני דס"ל
בב"ח, וכדאשכחן בטל, בהיתר דהיתר לסבור
אחר  מטעם הוא בטל אינו שנאסר שחוט ומה

בבדיקה. דאפשר משום

למילף ולפי"ז אביי סבר איך שפיר אתי
ממשו  ולא דטעמו מבב"ח
בטל  ג"כ בהיתר היתר דלדידיה דאורייתא,

והיתר. איסור כמו

b

הוא שם, דחידוש גמרינן לא מ"ט
רש"יוכו'. טעמא)עיין מאי (ד"ה

ב  דאיסור טעמי,שפירש מתרי חידוש הוי ב"ח
לבדו, וזה לבדו זה היתר מין דשניהם חדא
והקשו  אכילה. בלא נאסרו בישול שדרך ועוד

הוא)התוס' דחדוש מין (ד"ה דשניהם דטעמא



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף שצג חולין

עוברין אלו בפ' בגמ' נדחה מד:)היתר (פסחים

מינין ג' לז.)ובפ' הכא (נזיר נמי כלאים דהא
תרו  דאי משום הוא דחידוש טעמא אלא הוו,
התם. כדמסקינן שרי, בחלבא יומא כוליה ליה

בישול ואין שדרך "ועוד רש"י דמש"כ לפרש
ע"י  דרק לומר רוצה באמת נאסרו"
דאי  טעמא והיינו שריה ע"י ולא נאסרו בישול
למה  דא"כ בחלבא, יומא כוליה ליה תרו
"בלא  נאסרו בישול שדרך רש"י הדגיש
דמלבד  הוא החידוש שכל דמשמע אכילה",
ולא  בישול, איסור נמי איכא אכילה האיסור
דעצם  אכילה איסורי בשאר כדוגמתו מצאנו

אסור. הבישול מעשה

לקמןועוד, חידוש)דרש"י אי דלאביי (ד"ה כתב
דאהכי  משום הוא חידוש לאו בב"ח
דמיתסרי  הכרם דכלאי דומיא רחמנא קפיד
דכוונת  נימא אי והנה תערובת. משום נמי
דאיכא  משום הוא חידוש דבב"ח לומר רש"י
יהיה  אז אכילה, האיסור מלבד בישול איסור
שכתב  החידושים לב' תשובה הכרם כלאי איסור
והאי  לחודיה האי הכרם כלאי דבאיסור רש"י,
שדחה  כמו אסור, הדדי בהדי ורק שרי לחודיה
הזריעה  שעצם ועוד דמשרת, בסוגיא הגמ'
דכוותה, בב"ח איסור נמי והכי אסורה,
בתערובת  ורק היתר מין  בפנ"ע דשניהם
בישול  ע"י התערובת עשיית וגם אסור,
כדוגמתו. מצאנו דלא חידוש זה ואין אסורה,

ליה אבל תרו דאי לטעמא רש"י כוונת אם
אמאי  כלל פירש לא שרי, יומא כוליה
ותמוה  חידוש. אינו דזו דאמת אליבא אביי סבר
מין  דשניהם דטעמא לבאר רש"י חש למה  הוא
רחמנא  קפיד דהכי משום חידוש הוי לא היתר

כולי  ליה תרו דאי טעמא על ואילו כלאים, גבי
כוונת  ע"כ אלא כלום. ביאר לא שרי יומא
דאיכא  משום חידוש הוי דבב"ח לומר רש"י

אכילה. בלא גם לחודיה הבישול על איסור

נראה וביישוב היה התוס' מקושית פירש"י
דלקושטא  סבר דאביי דכיון לומר,
ניחא  הוה לא הוא, חידוש לאו בב"ח דמילתא
חידוש  שהוא הצד את לפרש לרש"י ליה
דמשרת  דבסוגיא כו', ליה תרו דאי מטעמא
גמור  טעם אלא התם, אידחי לא טעמא הך
דאביי  רש"י נקט ולכן תשובה. עליה שאין הוא
חידוש  הוי כו' ליה תרו דאי אדעתיה אסק לא
מטעמא  היינו חידוש הוא דבב"ח והצד כלל,
מופרך  טעם שהוא היתר, מין דשניהם
וסבר  אביי דחאו איך ומובן דמשרת, מסוגיא
ומצאתי  הוא, חידוש לאו דבב"ח דבאמת אליבא

כהונה. משמרת בספר שכ"כ

מדברי ולשיטת מבואר דהנה י"ל התוס'
לאו  דבב"ח ממתני' שהוכיח אביי
נותן  בלא אפי' הוא חידוש דאי הוא, חידוש
החתיכה  אין במתני' ואילו לאסור, יש נמי טעם
בה  ליתן כדי חלב בטיפת יש אא"כ נאסרת
מן  היינו הוא חידוש דבב"ח הצד ואם טעם.
אביי  צריך היה לא היתר, מין דשניהם הטעם
הוא, חידוש לאו דהאי המשנה מן להוכיח
שדחה  כמו מופרכת עצמה הסברא דבלא"ה
הוו. הכי נמי דכלאים דמשרת בסוגיא הגמ'

הוא לכן חידוש דבב"ח דלהצד התוס' פירשו
טעמא  האי כי קלושה מסברא אינו
דאי  אלימתא מסברא אלא היתר, מן דשניהם
להוכיח  אביי הוצרך ולכן שרי, יומא כולי ליה תרו
סברא. האי ליה לית דמתני' דתנא המשנה מן



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף חולין שצד 

ובין אלא  התוס' לפירוש בין יקשה דאכתי
דאי  לטעמא אביי יענה מה לפירש"י

חידוש. הוי לא באמת ולמה כו' ליה ועוד א תרו
טעם  עוד להוסיף רש"י הוצרך למה צ"ב
שדרך  משום חידוש הוי דבב"ח הצד את  לפרש
אינו  זה טעם הרי אכילה, בלא נאסרו בישול
עוד  לחדש רש"י ראה ומה כלל, בגמ' מוזכר
הוי  דבב"ח לפרש מספיק היה לא ולמה טעם,
וצ"ע. בלבד, היתר מין דשניהם משום חידוש

b

הוא.רש"י חידוש אי במש"כ,ד"ה
לה  גמרינן הוא חידוש דלאו וכיון
טעמא. דליכא כמה כל דמישתרי בשלה מזרוע

בשלה דזרוע בסוגיא לעיל מש"כ (צח.)עיין

בשלה, מזרוע הילפותא בגדר רש"י [בשיטת
כאן. יוסף ובראש ד'], אות

b

רבא.תוס' אמר הא ד"ה התוס' לדעת
תורה  אסרה בישול דרך רבא דקאמר
למילף, ליכא דמבב"ח בעלמא, דיחויא הוא
מקרא  ליה וילפינן דאורייתא טכע"ק אבל
רש"י  דעת אבל נכרים. מגיעולי או דמשרת

כעיקר)לעיל לטעם ד"ה לית (צח: יוחנן ור' דרבא
עי"ש. דאורייתא, טכע"ק ליה

b

בפירוש  הראשונים מחלוקת

חלב  דטיפת מתני'

הראשונים נבארא] מחלוקת בס"ד קצת
לדעת  חלב דטיפת מתני' בפירוש
רב  אמר בגמ', איתא ממנה. והמסתעף רב,
נעשית  עצמה חתיכה בחתיכה, טעם שנתן כיון
שהן  מפני כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה

ופירש"י רב)מינה. אמר דתנן (ד"ה הא וז"ל,
לאסור  חתיכה באותה טעם בנותן יש אם במתני'

ליה א . דתרי דאמרינן דהא ס"ל ז"ל דרש"י נ"ל וז"ל, רש"י בשיטת שכתב יוסף פורת ועיין
ליה  דלית לאביי אבל תורה, אסרה בישול דרך רבא דמסיק למאי היינו שרי בחלבא יומא כולי

הן  כמו טעם נתינת בלא דאסור כמו חידוש הוה דאי ס"ל הוה ג"כ לומר אפשר הא א"כ הא
שהצד  פירש"י למה התוס' קושית חדא הקושיות, ב' נתיישבו ובזה עכ"ל. שריה, דרך אסור

ועוד  דמשרת, בסוגיא מופרך טעם שהוא היתר, מן דשניהם מטעמא היינו הוא חידוש דבב"ח
קשים  שהדברים נעל"ד אמנם שרי. בחלבא יומא כולי ליה תרו דאי לטעמא אביי יענה דמה

תערובת  אלא תורה אסרה דלא הא' בזה, זה תלויים שאינם הם נפרדים נידונים דב' לאמור,
משמע  דקרא מגופא דלרבא  והב' טעם. נתינת דאיכא אע"ג שריה ע"י ולא בישול ע"י בב"ח
בחלב, שנתבשל גדי אסרה דהתורה רש"י, בדברי כדמפורש טעם, נתינת בלאו סגי דלא נמי

יצטרך  חלב של ביורה הגדי את לבשל בא אם כרחך ובעל טעם נתינת בלאו כן משכחת ולא
לדייק  דאין וס"ל רבא על פליג דאביי לומר נוכל ושפיר הבשר. כנגד בחלב מששים מאחד יותר

אף  נאסר בישול שכל האמת אבל נקט, דמילתא אורחא דקרא דוקא, נ"ט דבעינן דקרא מגופיה
דליכא  היכא כל דמישתרי בשלה מזרוע למיגמר ליכא הוא חידוש דבב"ח וכיון נ"ט, דליכא

כתיב. תבשל דלא דוקא, בישול מעשה ע"י אלא נאסר דלא אביי מודה מ"מ אבל טעמא,
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דכיון  הב"ח], הגהות – [קאמר הקדירה כל את
נעשית  כולה עצמה היא החתיכה דנאסרה
בהן  יש ואפי' כולן החתיכות כל ואוסרת איסור,
עכ"ל. כולן, נאסרות כולה, החתיכה לבטל כדי

את ומבואר לפרש בא שרב רש"י מדברי
הצעתה: היא כך ולדעתו המשנה,
בנותן  בה יש אם החתיכה, על שנפלה חלב טיפת
כי  אסורה, הקדירה כל חתיכה, באותה טעם
ואוסרת  וחוזרת נבילה, נעשית עצמה החתיכה

בטיל. לא מב"מ מדין החתיכות שאר את

את ולפי"ז ניער דקתני, דמתני' דסיפא צ"ל
טעם  בנותן בה יש אם הקדירה,
את  ניער עם היינו אסור, קדירה באותה
בחתיכה, טעם החלב שנתן קודם מיד הקדירה

המשנה על שפירש"י ניער)וכמו שהגיס (ד"ה ,
לאחר  הקדירה את ניער אם אבל מיד. בו
אין  אפי' החלב, מן טעם החתיכה שקיבלה

דהחתיכה החלב  אסור, הכל בקדירה, טעם נותן
החתיכות  כל את ואוסרת נבילה נעשית עצמה

דמתני'. ברישא וכדקתני מב"מ, מדין

דמתני'נמצא דמגופא סבר רב דלפירש"י
דחתיכה  דינא חדא תרתי, מוכחא
אתיא  מתני' דסתם ועוד נבילה, נעשית עצמה

בטיל. לא דמב"מ כר"י

לפרושי ומה דרב לומר רש"י את שהביא
דרב  דלישנא משום הוא אתי, קא דמתני'
נפשיה  באפיה מילתא דאי כן, מוכחא גופיה

חלב  טיפת למימר, לרב הו"ל לאשמעינן, אתא
בחתיכה  טעם שנתן כיון החתיכה, על שנפלה
רב, ומדקאמר וכו'. נבילה נעשית עצמה חתיכה
בדבריו  הקדים ולא בחתיכה, טעם שנתן כיון
דרב  משמע מיירי, קא ובמאי הענין את לבאר
ברישא  דקתני ד"אסור" לפרש ובא אמתני', קאי
הקדירה, כל על אלא עצמה, החתיכה על קאי לא

בטיל. לא ומב"מ דחענ"נ שמעינן ומינה

כן ועוד לפרש רב דייק מהיכן לבאר נ"ל
דקתני  "אסור" המילה דהנה במתני',
יש  אם קתני דלא מפורש, נושא לה אין ברישא
אסורה, החתיכה חתיכה, באותה טעם בנותן בה
להסתפק  ויש אסור. טעם בנותן בה יש אם אלא
הקדירה. כל או לבדה החתיכה על קאי הדין אם
הקדירה, את ניער דקתני, דמתני' בסיפא אבל
אסור, קדירה באותה טעם בנותן בה יש אם
מפורש, נושא לה אין "אסור" דהמילה אע"ג
דאם  הקדירה, כל על קאי שהדין מוכח מסברא
הוא  פשוט הקדירה, בכל טעם ליתן כדי בחלב יש
כיון  דייק, הכי ורב נאסרת. הקדירה שכל
כל  על קאי בסיפא דקתני "אסור" שהמילה
ה"נ  מפורש, נושא לה דאין אע"ג הקדירה,
על  קאי "אסור" המילה דמתני' ברישא
לבדה, החתיכה על רק ולא כולה הקדירה
הקדירה. כל הוא בסיפא ובין ברישא בין והנידון

הבשרעייןב] כל פ ' סוף בדפי בר"ן (מג.

התוס'הרי"ף) בשם דרב ב שכתב
שכתב  ממה אחר באופן המשנה את מפרש

הנשהב. גיד בפ' לעיל בדבריהם כן פירשו שהתוס' רמז יש אבל שלפנינו בתוס' זה (צו:אין

אפילו) שרי ד"ה לציר חוץ להתפשט האיסור אפשר דלא כיון נמי הכי ובלאו וז"ל, שכתבו
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מפרש  פירושי דרב בתוס' ופירשו וז"ל, רש"י
דחתיכה  מפיק דקא הוא וממתני' למתני'
חלב  טיפת קתני, דהכי נבילה, נעשית עצמה
בקדירה  עומדת שהיתה חתיכה על שנפלה
טעם  בנותן בה יש אם הרוטב מן למעלה
חדא  קמ"ל, ותרתי אסורה, חתיכה באותה
הטיפה  לבטל מצטרפת חתיכה אותה שכל
דאע"ג  בכולה, ומתפשטת נכנסת שהיא לפי
מפעפע, שיהא שמן שאינו באיסור בחם דחם
מכדי  יותר אוסר אינו רוטב בו שאין כל
אבל  בו, וכיוצא צלי של בחום ה"מ קליפה,
שיש  מתוך בקדירה שעומדת כיון זו חתיכה
בכל  מתפשט האיסור ולחות הבל בה
חתיכה  אותה דדוקא תו וקמ"ל החתיכה.
אא"כ  מותרות החתיכות שאר אבל אסורה,
נער  סיפא דקתני והיינו הקדירה, את נער
באותה  טעם בנותן בה יש אם הקדירה את
הקדירה  את נער שאם כלומר אסורה, קדירה
הטיפה  מן טעם קבלה חתיכה שאותה אחר
חתיכה  באותה טעם בנותן בה יש אם בכה"ג
דחתיכה  אסורה, שבקדירה חתיכות לשאר
כולה, כנגד ששים ובעינן נבילה נעשית עצמה

נבילה  נעשית עצמה חתיכה רב דאמר והיינו
הקדירה. את ובשנער

החתיכות ומיהו כל ואוסרת דקאמר מאי
סברא  בטיל לא דמב"מ משום
הכי  דאמר יהודה כר' דס"ל היא דנפשיה
אם  קתני בהדיא דהא דמתני', פירושא ולאו
הקדירה  כל טעם בנותן חתיכה באותה יש
שרי, הקדירה כל טעם נותן ליכא הא אסורה,
בטיל. מב"מ דאפי' דס"ל היא רבנן דמתני'
דתנן  מוכחת הכי נמי הנשה גיד דפ' ומתני'

הגידין (צו:)התם בין שנתבשל הנשה גיד ,
ביה  דאזלינן וכיון טעם, בנותן שמכירו בזמן
בנותן  דמב"מ אלמא גידין לשאר נ"ט בתר

עכ"ל. טעם,

התוס'והנה שלדעת הר"ן מדברי מבואר
המשנה, את לפרש הם רב דברי מקצת
אחד  שמצד דנפשיה, סברא הם דבריו ומקצת
נעשית  עצמה דחתיכה גופה ממתני' מפיק רב
שנפלה  חלב טיפת קתני, הכי שדלעתו נבילה,
באותה  טעם ליתן בה יש אם החתיכה, על
את  ניער אם אסורה. החתיכה חתיכה,

שהאיסור  במקום אלא החתיכות כל את ואוסרת נבילה נעשית עצמה חתיכה אמרינן שלא

ע"ד  המשנה את פירשו התוס' אם והנה עכ"ל. חלה, דטיפת דומיא החתיכות בכל מתפשט
לקמן  שנתבאר כמו להתפשט יכול האיסור שאין במקום גם חענ"נ דאמרינן מוכח הרי רש"י,

החתיכות  שאר ואוסרת חוזרת החלב ע"י שנאסרת החתיכה וכסה ניער בלא דגם בס"ד,
לקמן כדאמרינן החתיכה מן נפלט החלב אין וכיסה ניער דבלאו אע"ג (ע"ב)שבקדירה,

התוס' כרחך על אלא חלב". דטיפת "דומיא התוס' כתבו ואיך פלט, לא מפלט בלע דמבלע

בשניער  מיירי דמתני' דסיפא מפרש דרב התוס', בשם הר"ן מש"כ ע"ד המשנה את פירשו שם
את  לאסור יכול ניעור ע"י דרק ומוכח החלב, מן טעם החתיכה שקבלה לאחר הקדירה את

במקום  אלא חענ"נ אמרינן ולא החתיכה, מן נפלט החלב אין דבלא"ה הקדירה, שאר
התו  מש"כ וזה להלך. יכול ג"כ חלב שהאיסור דטיפת דממתני' חלב", דטיפת "דומיא ס'

החתיכות. בשאר להתפשט יכול ג"כ החלב אם אלא חענ"נ אמרינן דלא מוכחת
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טעם  ליתן כדי בחתיכה יש אם אח"כ, הקדירה
מאחר  כי אסורה, הקדירה כל הקדירה, בכל
לחתיכת  נעשית עצמה היא נאסרת שהחתיכה

כנגדה. ששים וצריך נבילה

חדא ונמצא בתלת, רש"י על חולק שהתוס'
על  קאי ברישא דקתני ד"אסור"
ועוד  הקדירה. כל על ולא לבדה החתיכה
שקבלה  אחר הקדירה את בשניער מיירי דסיפא
מיד. אותה שניער ולא החלב מן טעם החתיכה

ד"אם  קדירה",ועוד באותה טעם בנותן בה יש
הטיפה. על ולא החתיכה על קאי בסיפא דקתני

אמתני',ומאידך, לאפלוגי אתא רב
דמתני' דתנא מוכח דלפירושו
רק  סיפא דקתני בטיל, לא דמב"מ כרבנן אתא
הן  החתיכות בשאר טעם ליתן בחתיכה יש אם
ליה  לית אלמא מותרות, בלא"ה אבל אסורות
כר"י  דקיי"ל סבר רב אבל בטיל. לא מב"מ
מן  טעם קבלה החתיכה אם ולכן בטל, דמב"מ
החתיכה  לנבילה, עצמה היא ונעשית החלב
ליכא  אפי' כולן החתיכות כל ואוסרת חוזרת

מינה. שהיא משום נ"ט

צ"ל [ועיין רש"י דלפירוש שכתב בר"ן
גיה"נ  בפ' דלעיל דמתני' דאע"ג
סתם  דהכא תנא טעם, בנותן דמב"מ מוכחא
טעם  בנותן בה יש אם ותני מדפסיק כר"י לן
כולה, הקדירה כלומר אסורה, חתיכה באותה

כמה.] ואפי'

אמתני',ויש לאפלוגי אתא שרב כיון להבין,
פירושי  נמי דרב לומר להתוס' מנ"ל

דקא  הוא וממתני' למתני', מפרש קא
דחענ"נ. מפיק

דרב וצריך דמלישנא לעיל, כמש"כ לומר
ע"כ  וא"כ אמתני', דקאי מוכח גופה
שקבלה  דחתיכה לפרש, הם רב דברי מקצת
לנבילה, עצמה היא נעשית החלב מן טעם
על  קאי טעם בנותן בה יש אם דקתני וסיפא
המה  רב דברי ומקצת הטיפה. על ולא החתיכה
יש  אם דרק סיפא כדקתני קיי"ל דלא לאפלוגי,
שהיא  דכיון אסורות, החתיכות שאר נו"ט בה
במשהו. החתיכות שאר את אוסרת הח"נ מינה,

רש"י אלא לשיטת דהניחא להעיר, יש דקצת
דמתני' דמרישא לפרש אתא דרב
מה  מובן בטיל, לא ומב"מ דחענ"נ שמעינן
שהמילה  לעיל, וכמש"כ כן לפרש רב דייק
סבר  ורב נושא, לה אין ברישא דקתני "אסור"
על  קאי בסיפא דקתני "אסור" שהמילה דכמו
כל  על קאי דרישא אסור ה"נ הקדירה כל
נבילה  נעשית עצמה דחתיכה ומוכח הקדירה,
טעם. נתינת בלא אפי' הקדירה שאר את לאסור

חענ"נ אבל מפיק דרב התוס' לשיטת
לכאורה  מובן אינו דמתני', מסיפא
צ"ל  התוס' לפירוש דהנה כן. לפרש דייק מה
לאחר  בשניער מיירי דסיפא סבר דרב
וגם  מיד, בשניער ולא טעם, קיבלה שהחתיכה

בנותן בה יש החתיכה ד"אם על קאי טעם"
קלושות, הן אלו הנחות ושתי הטיפה. על ולא
בה  יש ו"אם מיד, בשניער מיירי סיפא דדילמא
שפירש"י. וכמו הטיפה, על קאי טעם" ג בנותן

החתיכה ג. שקיבלה אחר בשניער מיירי דאי דמתני', סיפא פירוש הוא כך ע"כ רש"י ולשיטת
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שקיבלה  לאחר היינו שניער נימא ואפי'
בה  יש ש"אם לפרש יש אכתי טעם, החתיכה
קמ"ל  ומתני' הטיפה, על קאי טעם" בנותן

חענ"נ. אמרינן דלא

לפרש אמנם, טפי דמסתבר סבר רב אם
על  קאי טעם" בנותן בה יש ד"אם
לפרש  מוכרח אז הטיפה, על ולא החתיכה
מיד, ניער דאילו אח"כ, בשניער מיירי דסיפא
אם  החתיכות שאר לאסור החתיכה מצי איך
מה  דצ"ב אלא נאסרת, אינה עדיין עצמה היא

ויל"ע. במתני', כן לפרש רב דייק

שמעינן הר"ןג] התוס' דלשיטת כתב
שנפל  לח שאיסור ממתני'
שהאיסור  לרוטב חוץ עומדת שהיא בחתיכה
יוצא  אינו אבל החתיכה, בכל מתפשט
אפי' הכי, תימא לא דאי לחתיכה. מחתיכה
דאם  למיתני מצי הוי הקדירה את נער בלא
אסורה. קדירה באותה החתיכה מן בנ"ט יש
ולא  כלל נער לא אילימא בגמ' דאמרינן והיינו
דמשמע  פליט, לא מפלט בלע מבלע כלל כסה
זמן  כל לחתיכה מחתיכה נפלט איסור שאין

נער. שלא

נימא והר"ן דמ"ט חדא תרתי, זה על הקשה
החתיכה  בכל מתפשט האיסור דיהא
מחתיכה  יוצא יהא ולא כמה, גסה ואפי'
לא  ודאי הא שבדקות, בדקה ואפי' לחתיכה
בלשון  הקשה הרמב"ן [ובחידושי מסתבר.
כיון  נביאות, דברי שהם אלא וז"ל, קצת אחר
החתיכה  בכל טעם בנותן החלב בטפת שיש
ע"כ. כלום, מינה נפיק שלא מסהיד מאן
הר"ן  קושית בין החילוק בס"ד יתבאר ובסמוך

הרמב"ן.] לקושית

דפסיקתא ועוד דמילתא נאמר דאפי' הקשה,
מחתיכה  יוצא האיסור שאין היא
מגופה  פולטת עצמה החתיכה מ"מ לחתיכה,
בפליטתה  ותאסור לה, הסמוכה החתיכה לתוך
וכתב  נבילה. נעשית עצמה חתיכה דס"ל כיון
חענ"נ  למ"ד דאפי' בזה תירצו שהתוס' הר"ן
יכול  שהאיסור במקום אלא אוסרת אינה

גיה"נ בפ' לעיל התוס' [וכמש"כ (צז.להתפשט

אפילו) שהאיסור ד"ה מקום שבכל לפי ,[
פליטת  אף חשבינן יחד מתפשטין וההיתר
מתערב  שהוא כיון האיסור כפליטת ההיתר
אין  יוצא האיסור שאין במקום אבל עצמו,

אסור. לבדו ד ההיתר

דמתני' נ"ט, בלא אפי' החתיכות שאר את אוסרת דחתיכה שמעינן מרישא הרי החלב, מן טעם

כרחך  על אלא אסור, טעם בנותן בה יש אם בסיפא קתני ואיך בטל, לא דמב"מ כר"י אתא
עדיין  החתיכה דאילו הטיפה, על קאי טעם" בנותן בה יש "אם וא"כ מיד, בשניער מיירי סיפא

נאסרת. לא

הרא"שד. ממש"כ אחר טעם כ"ד)זהו סי' גיה"נ הרא"ש(פ' אפי')ובתוס' ד"ה אמרינן (צו: דלא
מסייעת  שנאסרה שהחתיכה הוא חענ"נ גדר כי להתפשט יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ

התוס' מדברי דייקנו וכן לאסור. בה)לטיפה יש אם ד"ה משערינן (שם לחודיה בגיד לאו שכתב,
והרשב"א לאסור. לגיד מסייעא שסביביו קליפה לפיכך)דבכדי ד"ה קח. דאמרינן, והאי ד"ה (ק.

פליגי. במאי וצ"ב האב. מכח יפה הבן וכח העיקר מן חמור  טפל יהא שלא משום הטעם כתב
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דצלי וראיה רותח הכי תימא לא דאי לדבר,
שאותה  נימא בקליפה מתירין שאנו
הקליפה  ואוסרת וחוזרת נבילה נעשית קליפה
החתיכה. כל שתאסר עד לעולם וכן שכנגדה
ולמה  מדם בולע המלח הרי בשר במליחת וכן
כיון  הבשר את ואוסר נבילה חתיכת נעשה לא
הטעם  ודאי אלא בו. טעם נותן עצמו שהמלח
אלא  חענ"נ אמרינן דלא משום בתרוייהו

להתפשט. יכול שהאיסור במקום

דקיי"ל והר"ן דכיון מחוור, דאינו דחה
כל  אסור, לסוחטו ואפשר דחענ"נ
איסור  פולטת היתר של זו שהחתיכה מה
דיסוד  דס"ל לטעמיה אזיל והר"ן גמור.
הבשר  התערבות דע"י הוא בב"ח חענ"נ
וכל  גמור, איסור להיות נהפכים שניהם והחלב
גזרו  וחכמים איסור, כמין נחשב לבדו אחד
[וכמו  בב"ח אטו איסורים בשאר דחענ"נ
בחתיכה  גם וא"כ דבריו]. בהמשך שכתב
עצמה  החתיכה הנבילה, מן טעם שקבלה
פולטת  שהיא מה וכל ממש, לנבילה נהפכת
האיסור  שיהיה צריך ואין גמור, איסור הוי
לאסור. יכולה שתהא כדי עמה הולך הראשון

וכדי ומה ממליחה ראיות התוס' שהביאו
דלא  דטעמא הר"ן דחה דצלי, קליפה
ואוסר  הדם מחמת חענ"נ נעשה דמלח אמרינן
וכלה  נשרף שהדם משום הוא בנ"ט, הבשר את
קליפה  כדי אוסר דצלי והא לגמרי. המלח בתוך
את  ואוסרת חוזרת קליפה דאותה אמרינן ולא
בשאר  דחענ"נ משום הוא לה, הסמוכה

אין  ולכן בב"ח, אטו גזירה הוא איסורים
בישול, דרך דבב"ח דומיא אלא חנ"נ אומרים
בישול  דדרך התורה מן  קליפה בחלב בבשר ואין
ג"כ  עולה זו ודיחוי בדוקא, תורה אסרה
בב"ח  משכחת דלא ממליחה, התוס' לראיית
אמרינן  לא ולכן גרידא, בישול אלא מליחה ע"י
שכתב  ברמב"ן [ועיין מליחה. ע"י דחענ"נ
אוסר  אינו קליפה הצריך שדבר אחר, תירוץ

ולאסור.] להאסר עצמה חתיכה שאינו

לקמןוהא בגמ' בלע (ע"ב)דמקשינן מבלע ,
שאין  משמע דהוי פלט, לא מפלט
משום  ניעור בלא האחרות את אוסרת החתיכה
החתיכה, מן יוצא החלב טעם אין דבלא"ה
בגמ' לקמן דאמרינן ומאי וז"ל, הר"ן כתב
שלא  כל דאלמא פליט לא מפלט בלע מבלע
מחמת  חברתה אוסרת החתיכה אין נער
לסוחטו  אפשר דס"ל למאן ה"מ פליטתה,
טעם  שקבלה זו חתיכה אין שכן דכיון מותר
אלא  אסור בשר כחתיכת נידונית החלב מן
מקשינן  ומש"ה ממנו, טעם שקבלה כחלב
אוסרת  פליטה פלטה לא מפלט בלעה דמבלע
מחתיכה  יוצא שאינו אפשר שבה שהחלב לפי
מין  הו"ל ממנה יוצא הוא ואפי' לחתיכה
החתיכות  כל שתאסור אפשר ואי מינו בשאינו
דמסקינן  למאי אבל מינה. שהן מפני כולן
נער  בשלא דאפי' אפשר אסור, לסוחטו אפשר
שגוף  דכיון אמרינן כלל] כיסה [ולא כלל
שהן  מפני כולן החתיכות כל אוסרת האיסור

בה ה מינה  שיש בקדירה עומדות שכולן כיון
עכ"ל. וליחות, הבל

משום ה. היינו לבסוף, אלא בתחלה ניער בלא דרבי מילתא  דמוקי דהא שכתב רמב"ן  ועיין
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הגמ'והנהד] דקושית הר"ן שכתב מה
פליט" לא מפלט בלע "מבלע
מותר, לסוחטו דאפשר דקס"ד למאי היינו
למאי  דהנה עצמה. הסוגיא מן מוכרח לכאורה
דברי  נראין רבי, דקאמר דהא הגמ' סבר דקא
וכסה  ניער שלא היינו וכסה, נער בשלא ר"י
חכמים  דברי ונראין תו, דקאמר הא א"כ כלל,
בשום  וכיסה בשנער היינו וכיסה, בשניער
לרבי  ס"ל ואם לבסוף. ובין בתחילה בין פעם,
טעם  החתיכה שקבל לאחר אפי' וכסה דבנער
טעם  שיתן עד אוסר אינו שהחלב החלב, מן
מותר  לסוחטו דאפשר ס"ל ע"כ הקדירה, בכל

דחענ"נ. אמרינן ולא

הגמ'אבל בקושית לפרש הר"ן שכתב מה
מחתיכה  יוצא אינו שבה שחלב דאפשר
מין  הו"ל ממנה יוצא הוא ואפי' לחתיכה,
ולא  לזה, הוצרך למה צ"ב כו', מינו בשאינו

כלל. יוצא החלב שאין פשוט באופן פירש

שיטת והביאור על הר"ן הקשה שכבר בזה,
מחתיכה  יוצא הבלוע שאין התוס'
האיסור  דיהא נימא דמ"ט רוטב, בלא לחתיכה
ולא  כמה גסה ואפי' החתיכה בכל מתפשט
בדקה  ואפי' לחתיכה מחתיכה יוצא יהא
מקשינן  איך להר"ן הוקשה ולכן שבדקות.
דמנ"ל  פליט, לא מפלט בלע מבלע בגמ',
מחוץ  להתפשט יכול הבלוע החלב שאין להגמ'
היא  הגמ' דקושית פירש כן ועל לחתיכה.
מה  אין החלב נפלט  לא דאם ממנ"פ , בדרך

סבר  דרבי דקס"ד החתיכות, שאר את שיאסור
החלב  נפלט ואפי' מותר, לסוחטו אפשר כמ"ד
את  לאסור יכול ואינו מב"מ הו"ל אכתי
טעם. בהן ליתן יכול אא"כ האחרות החתיכות

דאין והוא משמע דהויא הגמ', בלשון קשה
שהר"ן  נראה אלא כלל, נפלט החלב
לא  מפלט בלע "דמבלע במש"כ בזה הרגיש
שאין  ופירושו האוסרת", פליטה פלטה
משום  או האוסרת, פליטה פולטת החתיכה
רק  היא הפליטה וכל כלל, נפלט אינו שהחלב
תאמר  דאפי' משום או היתר, שהוא הבשר מן
וגם  הוא מבשא"מ מ"מ נפלט, שבה דחלב
החתיכות  שאר אוסרת שאינה פליטה היא

נ"ט. בלאו

ספק ומזה באמת הוא הר"ן שלדעת מבואר
החתיכה  מן לצאת יכול בלוע טעם אם
מ"ט  התוס' על שהקשה ומה רוטב, בלא
החתיכה  בכל מתפשט האיסור דיהא נימא
מחתיכה  יוצא יהא ולא כמה, גסה ואפי'
אלא  עליהם הקשה ודאי בתורת לאו לחתיכה,
לן  דברירא לומר מסתבר דאינו ספק, בתורת
אינו  אבל החתיכה בכל להתפשט יכול שהטעם
לעולם  אלא עצמה, החתיכה מן לצאת יכול

הוא. ספק

על וישה] הקשה ג"כ הרמב"ן דהנה להעיר,
בחתיכה  הבלוע דטעם התוס' שיטת
בזה"ל, רוטב בלא לחתיכה מחתיכה יוצא אינו
התוספות  בעל רבינו שאמר היתר לענין אבל

בין  מותר היה שאילו אסור, לסוחטו אפשר בהדיא ביה מפרש בסוף אלא בתחלה ניער דבלא

האי. כולי בהדיא דינא מתפרש לא כלל ניער ובשלא מותרות, האחרות בין היא
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נבילה  ונעשית איסור עליה שנפל בחתיכה
על  לו יש וכסה, בשניער אלא אוסרת שאינה
דלקמן  שמעתתא מההיא שיסמוך  מה
אלא  פליט, לא מפלט בלע מבלע דמקשינן
החלב  בטפת שיש כיון נביאות דברי שהם
דלא  מסהיד מאן החתיכה בכל טעם שנותן

עכ"ל. וכו', כלום מינה נפיק

הראיה אבל את לדחות הרמב"ן כשבא
פליט, לא מפלט דחלב הגמ' מקושית
לסוחטו  דאפשר דקס"ד מאי דלפום כתב
כלל  כסה ולא נער לא דאי מקשינן, מותר
לא  מפלט נאסרה, ובודאי הך בלעה מבלע

האחרות. יאסרו ולמה שבה חלב פלטא

היא והרי  הגמ' שקושית פירש לא הרמב"ן
ממנ"פ הוא ע"ד אלא הר"ן, וכמש"כ

שאין  כפשוטה הגמ' קושית את פירש ז"ל
הרמב"ן  דהקשה דמכיון ותמוה נפלט, החלב

דמאן  הם נביאות שדברי התוס' שיטת על
מקשה  איך נפלט, החלב שאין עליה מסהיד

פליט. לא מפלט בלע דמבלע הגמ'

הרמב"ן והנראה מדברי לדייק דיש בזה
מפיק  דלא מסהיד "מאן שכתב
להרמב"ן  ליה דפשיטא דמשמע כלום", מינה
רק  החתיכה, מן הרבה נפלט החלב שאין
כלום, מינה נפיק דלא אפשר אי דעכ"פ
יכול  אינו החלב מן משהו דאפי' מסהיד דמאן
דלא  דס"ל ולהתוס' החתיכה. מן לצאת
יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן
האיסור  מן משהו אם אפי' להתפשט,
ומה  אסור. יהיה ההיתר עם מתפשט
פליט, לא מפלט בלע מבלע הגמ', שהקשה
מותר, לסחטו דאפשר דקס"ד משום היינו
שבה  החלב את פולטת החתיכה שאין והכוונה
שאר  את לאסור יכול  אינו ולכן משהו אלא

מבשא"מ. שהם ו החתיכות

חת"סו. שו"ת דעיין בזה, צ"ז)ונוסיף הר"ן (סי ' סברת על להקשות הגרעק"א בשם שכתב

שאר  דאין חילוק חזינן הא ידעתי ולא וז"ל, לחתיכה מחתיכה להתפשט יכול בלוע דטעם
החילוק  אין דע"כ הטיפה, מבטל וגסה עבה אפי' חתיכה ואותה לבטול מסייעים החתיכות

נ"נ, חתיכה בחצי אומרים לא חתיכה בחד אבל חענ"נ אומרים לחתיכה דמחתיכה משום
בעידן  הפישוט דכח כרחך על אלא למימר, איכא מאי מותר  לסוחטו אפשר למ"ד קשה דא"כ

בכוחו  שאין מה כפשוטו הסברא שוב א"כ לחתיכה, מחתיכה ולא חתיכה באותה הולך נפילה
בחידושי  [ועי"ע עכ"ל. וצל"ע, לחוץ מתפשט אין שוב כחו ונפסק מתחלתו להפשיטו

לקמן .](ע"ב)הגרעק"א
ולהתפשט  לצאת יכול בודאי בלוע דטעם הר"ן דעת שאין שפיר, אתי דלפי"ד נראה ולענ"ד
בלע  מבלע הגמ', בקושית ביאר שכן לא, או לצאת יכול אם ספק שהוא רק לחתיכה, מחתיכה

יצא  ואפי' לאסור, מה כאן אין הטעם יצא לא דאם הקשה, ממנ"פ דרך שעל פליט, לא מפלט
התוס' שיטת על הר"ן וקושית החתיכות. בשאר טעם ליתן כדי כאן ואין הוא מבשא"מ הרי

לחתיכה. מחתיכה להתפשט יכול הטעם שאין לן דברירא תיתי דמהיכי היא
יודעים  אנו שאין ספק, מטעם הוא הטיפה את לבטל מסייעים החתיכות שאר שאין מה ולפיכך

צריך  מדאורייתא שהוא בב"ח באיסור ולכן לחתיכה, מחתיכה להתפשט יכול החלב אם
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דרב הנהו] הנ"ל, כפירש"י צידד הר"ן
ברישא  דקתני ש"אסור" מפרש
מוכח  וממתני' הקדירה, כל על קאי דמתני'
לא  דמב"מ וגם נבילה, נעשית עצמה דחתיכה
שאר  נאסרו וכסה ניער בלא וגם בטל,
יכולה  החלב פליטת שאין  דנהי החתיכות,
מן  נפלט החלב שאין משום או לאסור,
ואינו  מבשא"מ הו"ל נפלט שאפי' או החתיכה
הבשר  אבל בנ"ט, אלא במשהו הכל את אסור
לאסור  יכול עצמו והוא לנבילה נעשה עצמו

החלב. הצטרפות בלי בפליטתו

פירושו ויש דלפי עצמו, רש"י בשיטת לעיין
בשר  שחתיכת ממתני' מוכח רב בדעת
שאר  את לאסור יכולה החלב מן טעם שקבלה
דהחלב  אע"ג וכיסה, ניער בלא אפי' החתיכות
הר"ן. וכדעת לחוץ, להתפשט יכול אינו שבה

על אבל  דפליג ז"ל מדבריו משמע מאידך
דאפשל"ס  פלגותא בפירוש הר"ן הבנת

רש"י בלשון דעיין אסור, או אלא מותר (ד"ה

היתר קסבר) לה אין שוב החתיכה משנאסרה ,
נעשה  שבה ההיתר אף ואשמועינן בסחיטה,
אחרים  לאסור גדול שיעור כאן להיות איסור
הם  וחענ"נ דאפשל"ס משמע עכ"ל. הרבה,
כלפי  נידון הוא אפל"ס נפרדים, נידונים ב'
סחיטת  ע"י ניתרת אם עצמה החתיכה היתר
שאר  כלפי נידון הוא וחענ"נ האיסור, טעם
לחזור  יכולה שנאסרה החתיכה אם החתיכות,

אחרות. חתיכות ולאסור

רש"יועוד מדברי קסבר)משמע ומאי (ד"ה

לסוחטו  באפשר רב קסבר ומאי שכתב,
פלוגתא  שהיא וכו', בהיתר" שנבלע "באיסור

בב"ח. דוקא ולאו האיסורים, בכל

אפשל"ס וזהו דלמ"ד הר"ן כדעת דלא
בשר  שכל היא כך גזה"כ אסור,
ואפי' עצמו מחמת איסור נעשה בחלב שנתבשל
וכיון  אסור, שבו החלב לסחוט אפשר היה
צריך  שיהא הוא בדין עצמו מחמת שאיסור
החתיכות  שאר ושיאסור מינו בשאינו ששים

בטיל. לא דמב"מ דר"י אליבא 

דאותה מ"מ לרש"י ס"ל איך א"כ להקשות אין
שאר  לאסור יכולה נבילה שנעשית חתיכה
וכסה, נער בלאו לחוד בפליטתה החתיכות
ליה  דלית דאע"ג יראה רש"י מדברי שהמדייק
דוקא  הוא דאפשל"ס דפלוגתא הר"ן סברת
בפני  איסור כמין נעשה דבשר היא וגזה"כ בב"ח
חענ"נ  דגדר רש"י בדברי מבואר אכתי עצמו,
דעיין  אסור, להיות נהפך עצמו שההיתר הוא

קסבר)בלשונו אלא ההיתר (ד"ה אף ואשמעינן ,
לקמן וכן איסור, נעשה קסבר שבה ד"ה (ע"ב

אסור) לסוחטו איסור אפשר נעשית שכולה מפני ,
אסור, בה הנשאר וכל אסור ממנה הנסחט וכל
ואוסר  חוזר נאסר שבה בשר טעם שאף וכיון

בטל. לא במינו דמין אלף הן אפי' האחרות

הוא ונמצא חענ"נ דגדר סבר רש"י דגם
כגוף  להיות נהפכת שהחתיכה

הרמב"ן  [ולדעת ודו"ק. החלב, טעם את לבטל לסייע יכולות החתיכות שאר ואין להחמיר,
רק  בשוה, החתיכות לשאר מתפשט החלב שאין ודאי זה דלדידיה ליתא, מעיקרא קושיא

בפנים.] שדייקנו כמו משהו, אפי' החתיכה מן נפיק דלא מסהיד דמאן ליה דקשיא
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גם  בפליטתה לאסור ויכולה  עצמו, האיסור
כדמוכח  להתפשט, יכול החלב שאין במקום
סברת  לרש"י ליה ולית רב, לדעת ממתני'
אלא  חענ"נ אמרינן דלא ודעימיה התוס'

להתפשט. יכול שהאיסור במקום

ממליחה וצ"ב התוס' לראיות רש"י יענה מה
די"ל  מליחה והתינח דצלי, קליפה וכדי
אבל  המלח, בתוך נשרף שהדם הר"ן כמש"כ

שתירץ בכדי מה רש"י לשיטת יעלה לא קליפה
בב"ח, אטו הוא איסורים בשאר דחענ"נ הר"ן
קליפה, כדי משכחת לא עצמו דבבב"ח וכיון
נעשית  קליפה שכדי איסורים בשאר גזרו לא
דלא  הרמב"ן שתירץ כמו צ"ל ולכאורה נבילה.

חתיכה. בחצי חענ"נ אמרינן

b

כו'.גמ', אדרבא פליגא הנה לימא
ד"אסור" פירש דרב רש"י לשיטת
הקדירה  כל על קאי דמתני' ברישא דקתני
עצמה  דחתיכה תרתי, מוכח גופא וממתני'
מר  א"כ בטיל, לא ומב"מ ונבילה נעשית
את  סלק אמרינן דלא ממתני' דייק זוטרא
אסורה  הקדירה שכל ותני פסיק דתנא מינו,
כנגד  ברוטב ששים יש אם בין חילק ולא

הר"ן לשון וזה לא. או בדפי החתיכה (מג.

יש הרי"ף) אם סתמא מדקתני דייק דרב דכיון ,
הקדירה  אסורה, חתיכה באותה טעם בנותן
נמי  לן משמע כמה, ואפי' אסורה, כולה
חתיכה  באותה טעם בנותן יש דאם ממתני'
לה  מבטלינן ולא לעולם, אסורה כולה הקדירה

עכ"ל. מינו, שאינו אע"פ הרוטב

ברישא אבל דקתני ד"אסור" התוס' לשיטת
מיירי  והסיפא לבדה, החתיכה על קאי
החלב, מן טעם החתיכה שקבלה אחר בשניער
טעם  ליתן כדי חתיכה באותה יש דאם וקאמר
דחתיכה  מינה מוכח אסורה, הקדירה בשאר
בששים, בטל דמב"מ וגם נבילה, נעשית עצמה

סלק. דין ליה לית דרב זוטרא למר ומנ"ל

גופיה וצריך דרב מלישנא כן שדייק לומר
החתיכות  כל את "אוסרת דקאמר,
יש  בין חילק לא ואיהו מינה", שהן מפני כולן
פסיק  דרב ומהא לא, או לבטלו ששים  ברוטב
ע"י  לחתיכה מבטלינן שלא משמע הכי וסתם

סלק. דין ליה ולית הרוטב

לעילוזה דבגמ' לכאורה, נמי (ק.)קשה רב
עצמה  חתיכה טעם שנתן כיון קאמר
מפני  כולן החתיכות כל ואוסרת נבילה נעשת
אמרה  כמאן רב ומקשינן מינה, שהן
מאי  בטיל, לא מב"מ דאמר כר"י לשמעתיה
נמי, טעם נתן לא כי אפי' טעם נתן כי איריא
דאפי' תירץ ורבא וסלקו, בשקדם אביי ותירץ
אחר  ודבר ומינו מין הוי וסלקו, קדם לא תימא
כמי  מינו את סלק אחר ודבר ומינו מין וכל

ומבטלו. עליו רבה מינו ושאין שאינו

מדפסיק וקשה, רב מדברי לדייק יש דאם
כולן" החתיכות כל "ואוסרת ותני
הח"נ, את לבטל כדי ברוטב יש אפי' דמשמע
דנפק"מ  דרב מילתא לפרש רבא סבר איך

סלק. ליה לית גופיה דרב  כיון סלק, לענין

דייק ולשיטת זוטרא דמר ניחא , רש"י
בה  יש אם דקתני דמתני' מלישנא
אפי' ומשמע אסורה, הקדירה כל טעם בנותן
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מלישנא  אבל החתיכה. את לבטל כדי ברוטב יש
לעיל החתיכות (ק.)דרב כל אוסרת דקאמר,

מידי, למידק דליכא י"ל מינה, שהן מפני כולן
דקאמר  ארבב"ח לאפלוגי אתא רב דהתם
אוסרת  אינה טמא דג ושל נבילה של חתיכה
ובחתיכות, ובקיפה ברוטב טעם שתתן עד
טמא  דג של בחתיכה אין דאפי' רב פליג ועלה
היא  אם הקדירה, בכל טעם ליתן כדי נבילה או
אותה  אחת, בחתיכה תחילה טעם נותנת
שאר  לאסור ויכולה נבילה נעשית חתיכה
דרב  וכיון בטל. לא מב"מ מדין החתיכות
דרב  מילתיה דעיקר י"ל אתא, לאפלוגי
בכל  דוקא טעם נתינת בעינן דלא לאשמעינן
דגם  החתיכות, שאר את לאסור כדי הקדירה
חתיכה  אם הכל דנאסרו גוונא איכא בלא"ה
איה"נ  אבל תחילה, נבילה נעשית ראשונה
לבטל  כדי ששים ברוטב ליכא אם רק דהיינו
כנגד  ששים דאיכא היכא אבל שתיהן, את
שפיר  נבילה, שנעשית והחתיכה הנבילה
מינו  ואינו שאינו, כמי מינו את סלק אמרינן

ומבטלו. עליו רבה

גם אבל דלפירושם יקשה, התוס' לשיטת
אמתני', לאפלוגי אתא רב בסוגיין
ואילו  בטיל, דמב"מ כחכמים סבר דידן דתנא
ואפ"ה  בטיל, לא דמב"מ כר"י דקיי"ל סבר רב
כל  ואוסרת מדקאמר מלישניה דייק זוטרא מר
ואפי' גוונא בכל מיירי דרב כולן, החתיכות
את  לבטל כדי ברוטב ששים דאיכא היכא
לעיל  רבא סבר איך טובא יקשה וא"כ החתיכה,
סלק. לענין דנפק"מ התם דרב מילתיה לפרש

וכתב וכבר הרמב"ן  בחידושי בזה  הרגיש
קושיין  ופירוש וז"ל, התוס' בדעת

כל  ואוסרת ותני רב פסיק דמדקא הכי
לבטל  כדי ברוטב יש דאפילו משמע החתיכות

גיד  דבפרק ואע"ג אסור, שתיהן הנשה את
את  לבטל רוטב דבעינן ולומר דרב אתמר
אתא  חנה בר בר מדרבה לאפוקי התם שתיהן,
ברוטב  טעם שיתן בעינן דלא ולאשמועינן
במינו  דמין לאשמועינן אי הכא אבל ובקיפה,
מינה  שמע אלא התם, אשמועינן הא בטיל לא
פליגא  ואימא להו מבטל לא נמי רוטב דאפילו

עכ"ל. אדרבה, דרב

זוטרא ומבואר למר ליה דקשיא ברמב"ן
אתא  דאי רב, קמ"ל מאי
אשמעינן  כבר הא בטיל, לא דמב"מ לאשמעינן
דרבב"ח  עליה אמורא כשאוקי זימנא חדא
עצמה  חתיכה בחתיכה, טעם שנתן כיון ודרש
שהן  מפני כולן החתיכות כל ואוסרת נ"נ
יש  דאפי' קמ"ל, הכי דרב ש"מ אלא מינה,
לא  החתיכה את לבטל כדי ששים ברוטב
וא"כ  וכו', שאינו כמי מינו את סלק אמרינן

אדרבה. דרב דפליגא אימא

ליה ולפי"ז אית דרב הסוגיא למסקנת צ"ב
עבה, ברוטב איירינן והכא סלק
וי"ל  רב. קמ"ל מאי לדוכתא קושיא הדרא
כר"י  דקיי"ל בחדא, אמתני' רב דפליג דנהי
החתיכה  נ"ט ליכא ואפי' בטיל לא דמב"מ
אבל  מינה, שהיא משום החתיכות שאר אוסרת
שכתב  וכמו אתי, קא מתני' לפרושי רב מאידך
חענ"נ  דין מפיק דרב התוס', בדעת הר"ן
בנותן  בה יש ד"אם ופירש דמתני', מסיפא
החתיכה  על קאי אסור" קדירה באותה טעם
דחתיכה  מוכחת ומינה הטיפה, על ולא עצמה
כולה. כנגד ששים להצריך נבילה נעשית עצמה
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דממתני' לאשמעינן רב אתא גופא הא וא"כ
דעת  נגד ראיה והיא דחענ"נ, שמעינן

מותר. דאפשל"ס הסוברים

b

לימא)רש"י,שם  מקשה (ד"ה שהגמ' פירש
לעיל  דרבא אמימרא רב פליגא לימא

והתוס'(ק:) רבא), אמר דהלשון (ד"ה הקשו
אחר" ודבר ומיו מין שהוא כל ר"י "קסבר

רבה הקומץ בפ' אלא שם, אינו כג.)וכו' (מנחות

וכו', משיח כהן מנחת אומר ר"י גבי איתיה
סלק. משום דר"י דטעמא שם מפרש ורבא

פסיק ולפי  איך היא, הגמ' קושית התוס'
החתיכות  כל אוסורת שהח"נ  ותני רב
אפי' משמע דהוי מינה, שהיא משום כולן
הרי  החתיכה, את לבטל כדי ברוטב יש
כמו  סלק ליה אית דר"י מוכח מנחות במתני'

רבא. שביאר

היא אבל הגמ' דקושית י"ל רש"י לדעת
את  לפרש דבריו את אמר לעיל דרבא
לפי  דהכא אדרב, דרב יקשה וא"כ רב, דברי
שהחתיכה  משמע במתני' רב של פירושו
כדי  ברוטב יש אפי' הקדירה כל את אוסרת
שאינו, כמי מינו את סלק אמרינן ולא לבטלו
דנפק"מ  רב דברי את פירש רבא לעיל ואילו

סלק. לענין

שהקשו וזה התוס', דברי המשך ביאור
אליבא  גיה"נ בפ' הכי דאמר ומדרבא
דאיכא  אדרב, דרב הכא לאקשויי בעי לא דרב
רבה  דהקומץ בההיא אבל אביי, כדמשני לשנויי
היתה  הגמ' כוונת דאם אחרינא. טעמא ליכא

באמת, שפירש"י וכמו לעיל, דרבא למימרא
להקשות  היא הגמ' קושית דבכלל אפש"ל היה
רב  דברי את לפרש בא דרבא כיון אדרב, רבא
הגמ' שכוונת כתבו שהתוס' כיון אבל שם,
הקשו  א"כ מנחות, בגמ' דרבא למימרא
מדברי  להקשות באמת להגמ' דהו"ל התוס'

אדרב. מרב שיקשה כדי לעיל רבא

b

לסחטו  אפשר בדין רש"י שיטת

אסור 

אפשר בגמ', קסבר אי רב, קסבר מאי
נעשית  אמאי חתיכה מותר לסוחטו 
וכו'. אסור לסוחטו אפשר קסבר אלא נבילה,

קסבר)ופירש"י מאי באפשר (מד"ה רב וז"ל,
בהיתר  הנבלע באיסור לסוחטו
עם  זה היתר ובישל וחזר ואסרו טעם בו ונתן
ליסחט  בזה הנבלע האיסור שאפשר אחר היתר
כשיעור  בו ואין האחרון בהיתר וליחלק ממנו
הראשון  גם הוא קסבר, אי האחרון. את לאסור
הוא  ולכתחילה ממנו האיסור שנפלט מפני
ומיהו  לכתחילה, איסור מבטלין שאין דאסור
חתיכה  אמאי הראשון. אף לאכול שרי דיעבד
ממנה  ליסחט היא אפשר הא נבילה, נעשית
ואין  כלום ממנו קיבלה שלא לאחרים וליחלק
וכו', בכולן טעם החלב שיתן עד לאסור לנו
היתר  לה אין החתיכה משנאסרה קסבר אלא
נעשה  שבה ההיתר אף ואשמעינן בסחיטה,
אחרים  לאסור גדול שיעור כאן להיות איסור

עכ"ל.הרב  ה,

חדא והנה תרתי, שמענו רש"י מדברי
מותר  אפשל"ס אי דפלוגתא דמפרש
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בכל  אלא בלבד בבב"ח רק אינו אסור או
באפשר  רב קסבר מאי וכמש"כ, האיסורים
רש"י  וכ"כ וכו'. בהיתר הנבלע באיסור לסוחטו

הסוגיא מידי)בסוף לא ותו ד"ה חלב (קט. טיפת ,
בחתיכת  הדבוק חלב וכן החתיכה, על שנפלה
בבב"ח  וחענ"נ אסור דאפשֹל"ס ומבואר בשר.
והר"י  הר"ן כדעת ודלא שוה, איסורים ובשאר
בב"ח, לענין היא הפלוגתא דעיקר אפרים ור'

בס"ד. לפנינו שיתבאר כמו

הרי"ף)בר"ןועיין בדפי הכא (מג: מ"ש שהקשה
ס"ל  אי חענ"נ דאמר מאן דדייקינן
גיד  בפ' הכי דייקינן ולא לא, או מותר אפשל"ס

עליה (ק.)הנשה אמורא דאוקי דרב במילתיה
עצמה  חתיכה בחתיכה טעם שנתן כיון ודרש
דבב"ח  לחדש יצא כך ומתוך נבילה. נעשית
אסור, אפשל"ס משום אסור דאורייתא מדינא
גזירת  הבשר מן החלב כל נסחט אם דאף והיינו
מצד  אסור להיות נהפך שבשר היא הכתוב
מדבריהם  איסורים כל חכמים והשוו עצמו,
אי  גיה"נ בפ' וטרינן שקלינן לא ומש"ה לבב"ח,
דעיקר  משום אסור, או מותר אפשל"ס קסבר
ובשאר  ומדאורייתא, הוא בבב"ח אפשל"ס

מדרבנן. דידיה לתא משום איסורין

שייך אבל דאפשל"ס דפלוגתא רש"י לדברי
איסורים  בשאר דחענ"נ האיסורים, בכל
מדרבנן, אחד דין הכל אלא בב"ח אטו אינו
הכא  מ"ש לדוכתא, הר"ן קושית הדרא
לא, או מותר אפשל"ס רב קסבר אי דדייקינן

הכי. דייקינן לא גיה"נ בפ' לעיל ואילו

דלשיטת והנראה לעיל הארכנו דכבר בזה
גופה  ממתני' דייק רב רש"י

החתיכות  כל ואוסרת נבילה נעשית דחתיכה
ד"אסור" סבר דרב מינה, שהן מפני כולן
וא"כ  הקדירה. כל על קאי ברישא דקתני
דחתיכה  חדא תרתי, מוכח עצמה ממשנה
ויכולה  נבילה נעשית החלב מן טעם שקבלה
בטל, לא דמב"מ ועוד, אחרות. חתיכות לאסור
באותה  יש אם בין אסורות, החתיכות שאר ולכן
ונמצא  לא. או טעם בהן ליתן כדי חתיכה
דטיפת  המשנה על כאן נאמרו רב דברי דעיקר
לעיל  דרבב"ח מימרא על רב שחולק ומה חלב,
מן  כן דייק דרב משום הוא גיה"נ, בפ'
רב  דברי דעיקר וכיון הבשר. כל בפ ' המשנה
השקלא  כל קבעו הש"ס מסדרי כאן, נאמרו
לא  או מותר אפשל"ס לרב ס"ל אי וטריא

הנשה. גיד בפ' לעיל ולא  בסוגיין,

ואפשל"ס ועוד דחענ"נ רש"י מדברי מבואר
אלא  ממש"כ, נפרדים דינים תרי הוו
היתר  לה אין החתיכה משנאסרה קסבר
נעשה  שבה ההיתר אף ואשמעינן בסחיטה
אחרים  לאסור גדול שיעור כאן להיות איסור
אסור  דאפשל"ס דפלוגתא משמע ומזה הרבה.
היא  אם עצמה החתיכה לדין שייכת מותר או
חענ"נ  ודין לא, או האיסור סחיטת ע"י ניתרת
לאסור  איסור נעשה שבה ההיתר שאף מחדש

אחרות. חתיכות

אי ולפי"ז הוא, כך הגמ' קושית פירוש
מותר, לסוחטו אפשר רב קסבר
האיסור  סחיטת ע"י ניתרת עצמה והחתיכה
נעשית  עצמה דחתיכה קסבר איך ממנה,
גם  נבילה נעשית החתיכה אם דהרי נבילה,
למימר  מצינן ואיך איסור, נעשה שבה ההיתר
כיון  האיסור, סחיטת ע"י החתיכה שניתרת
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רב  קסבר אלא אסור. להיות נהפך שהכל
יכול  האיסור אם וגם אסור, לסוחטו אפשר
כך  ומתוך באיסורה, נשארת החתיכה להיסחט
נהפכת  עצמה דהחתיכה עוד, לומר מקום יש
אחרות. חתיכות לאסור ויכולה נבילה להיות

דהנה ובזה הר"ן, לקושית יישוב עוד מצאנו
דחענ"נ  משום לאו אסור אפשל"ס אם
שנאסרת  שחתיכה עצמו בפני הוא דין אלא
דאפשל"ס  פלוגתא להתירה, חוזרת אינה
לעיל. רב לדברי שייכת לא אסור או מותר
מן  טעם קיבלה בשר שהחתיכת מיירי דהתם
דאפי' הוא ופשוט מב"מ , דהוי הנבילה
בתוך  נשאר עכ"פ דמשהו כיון האיסור נסחט
מדין  באיסורה נשארת החתיכה החתיכה,
מותר  אפשל"ס מ"ד וגם בטיל, לא מב"מ
אם  כי שייכא לא פלוגתתם וכל לזה. יודה
שהוא  איסור בליעת מחמת שנאסרה בחתיכה
בה  נותן אא"כ אוסרה שאינו מינו, אינו
ושוב  האיסור שנסחט לאחר אם ופליגי טעם,
או  באיסורה נשארת החתיכה אם נו"ט אינו

ברמב"ן [ועיין דאמרינן)לא. הא ד"ה (ע"ב

בזה.] שדיבר

כסתירה אמנם לכאורה שנראה מה לי קשה
דחענ"נ  משמע דהכא רש"י, בדברי

לקמן אבל דינים, תרי הוו ד"ה ואפשל"ס (ע"ב

אסור) לסוחטו אפשר שכולה קסבר מפני וז"ל, כתב
וכל  אסור ממנה הנסחט וכל איסור נעשית
שבה  בשר טעם שאף וכיון אסור, בה הנשאר
אלף  הן אפי' האחרות ואוסר חוזר נאסר,
מפרש  רש"י הרי עכ"ל. בטיל, לא דמב"מ
משום  הוא אסור לסוחטו דאפשר הטעם
ומפורש  איסור, נעשית כולה שהחתיכה
אלא  מחענ"נ, נפרד דין אינו דאפשל"ס
משום  הוא אסור דאפשל"ס הטעם אדרבה

וצ"ע. נבילה, נעשית ז דחתיכה

b

אסור  לסחטו דאפשר התוס' שיטת

חענ"נ  מדין אינו

וחענ"נ הנה דאפשל"ס מבואר התוס' בשיטת
דלא  במקום וגם נפרדים, דינים ב' הם
מדין  אסורה עדיין החתיכה חענ"נ אמרינן

לעיל בגמ' עיין דהנה רב (צז:)אפשל"ס. אמר ,
ר' ואמר המנין, מן וכחל בששים כחל נחמן
אסור. עצמו וכחל משרשיא, דרב בריה יצחק

התוס' המנין)והקשו מן וכחל שכחל (ד"ה כיון ,
נעשית  עצמה דחתיכה נימא א"כ אסור עצמו
דהאי  ותירצו מכחל. לבד ששים וליבעי נבילה
יותר  בכחל חלב טעם שיהא משום לאו דאסור
והחלב  גומות בו שיש לפי אלא הבשר, משאר

אסור,ז. אפשל"ס דקסבר משום דרבי דטעמא בגמ' קאמר איך שם, להרש"י הוקשה ולכאורה

לסבור  מקום היה מילי, תרי הוו וחענ"נ אפשל"ס דאם בחענ"נ, ולא באפשל"ס טעמא דתלה
דרבי  דטעמא לפרש להגמ' היה וא"כ נבילה, נעשית לא עצמה חתיכה אבל אסור דאפשל"ס

אבל  נבילה. נעשית דחתיכה משום באמת דאפשל"ס דטעמא רש"י פירש ולכן דחענ"נ, משום
ברמב"ן דעיין מוכרח, זה דאמרינן)אין הא ד"ה דתרי (ע"ב דאף להגמ' ליה דפשיטא די"ל שכתב

עי"ש. דחענ"נ, נמי ליה אית בודאי אסור אפשל"ס ליה דאית מאן נינהו, מילי
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וא"א  בשר, טעם חלב באותו ויש לתוכו, כנוס
לא  דתו שנתבשל מאחר הכחל מן להפרישו
עצמו  הכחל טעם ומה וא"ת קריעה. מהנו
בגומות  לתוכו שכנוס החלב כל והלא אסור
לכל  בשוה ונפלט ונתפשט לחוץ נפלט
קודם  בישולו שמתחלת לפי וי"ל החתיכות,
מפני  שבכחל החלב נאסר לגמרי החלב שיצא
לצאת  יכול היה לא ואז שבו הבשר טעם
שכבר  בישולו שנגמר לאחר אף הלכך בקריעה,
אסור. לסוחטו דאפשר לישתרי לא כולו יצא

לא והקשה וז"ל, הש"ס בגליון הגרעק"א
לא  הכחל בשר הא להבין, זכיתי
החלב  ונאסר בשר טעם קבל החלב רק נאסר
שאוכל  מצד הכחל לאכול ואסור בגומות והוא
לחוץ  החלב שיצא בישולו גמר ואחר החלב, ג"כ
כלל, נאסר לא הבשר דהא מותר יהיה  ממילא

עכ"ל. אסור, לסוחטו לאפשר שייך ומה

לעילוכיוצא בתוס' עיין ד"ה בדבר, (ק.

וסילקו) ר"ת בשקדם לשיטת שהקשו
מהא  איסורים, בשאר אף חענ"נ דאמרינן

ע"ז בגמ' לבור (עג.)דאמרינן שנפל נסך יין ,
לבסוף  מים של קיתון שם נפל אפי' מ"ד איכא
עליו  רבים מים ושאר אינו כאילו היתר רואין
של  עצמו שיין אמרינן ולא אותו, ומבטלין
יי"נ  הוא כאילו ליחשב איסור נעשה היתר
ותירצו  היין. כל לבטל כדי המים מן ויצטרך
יי"נ  שם היה שלא כגון מיירי דהתם התוס'
שהוא, כל ע"י אלא נאסר ולא טעם ליתן כדי
דלא  ואע"ג שהוא, בכל חענ"נ אמרינן ולא
שלא  לענין אלא אמרינן דלא דלעיל דמי
נאסרה  עצמה היא אבל האחרות תאסור
למ"ד  לעולם אסורה שנאסרה וכיון במשהו,

דשרי  דההוא י"ל ומ"מ אסור, לסוחטו אפשר
יסבור  לבסוף המים נפלו אפי' בע"ז

וכו'. מותר דאפשל"ס

תמוה וגם וז"ל, הגרעק"א בחידושי תמה שם
נעשה  דכבר כיון הטעם ג"כ דהתם לי
דאסור  אלא נ"נ דלא במשהו ביין אבל נבילה
דנשאר  משהו, מאותו דשותה משום לשתותו
סוחטים  היינו אילו באמת בזה באיסורו,
ההיתר  דהא דמותר משהו אותו ומוציאים
לאותו  מבטל כשהמים מש"ה נאסר, לא מעולם
עכ"ל. וצ"ע, מותר הכל המשהו והותר משהו

ב'ומוכח הם ואפשל"ס דחענ"נ בתוס'
דלא  במקום וגם נפרדים, דינים
מ"מ  נבילה, נעשית עצמה שהחתיכה אמרינן
אם  גם קמייתא באיסורה נשארת עדיין היא
אסור. אפשל"ס מדין ממנה, האיסור נסחט

תלוי ונמצא  דחענ"נ נהי התוס' שלדעת
כדמבואר  אסור לסוחטו באפשר
לומר  ניתן אסור אפשל"ס למ"ד דרק בסוגיין,
וכמש"כ  נבילה, נעשית עצמה שהחתיכה עוד
אסור  אפשל"ס דין מ"מ רש"י, בשיטת לעיל
נעשית  שלא בחתיכה דגם בחענ"נ, תלוי אינו
הא  כי במשהו אלא נאסרת דאינה משום נבילה
ע"י  נאסרת שאינה או לבור, שנפל דיי"נ
הא  כי בתוכו כנוס שאיסור משום אלא בליעה

להת  חוזרת החתיכה אין לעולם.דכחל, ירה

לעיל[ועיין בשם (צז:)מש"כ דכחל בסוגיא
דגדר  התוס' דלשיטת שליט"א, מו"ר
שלא  לטיפה מסייעת שהחתיכה הוא חענ"נ
הם  ואפשל"ס דחענ"נ לומר מוכרח להתבטל,

נפרדים.] דינים ב'
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חוזרת והנה החתיכה אין למה להבין יש
בלא  גם האיסור סחיטת ע"י להיתרה
שאיסור  בזה מפרשים ושמעתי חענ"נ, דין
ע"י  מתבטל אינו שוב החתיכה את האוסר
וביתר  ההיתר. ריבוי ע"י רק אלא שנתמעט,
וההיתר  האיסור שנתערבו בשעה דאם ביאור,
אז  המיעוט, על להתגבר יכול הרוב היה לא
לבטל  יכול היתר אותו אין זו שבתערובת נקבע
האיסור  נתמעט אם גם ולכן האיסור, את
חתיכות  עם נתבשלה שהחתיכה משום אח"כ
בחתיכה, טעם נותן איסור אין ושוב אחרות,
את  לבטל יכולה אינה שהחתיכה ונקבע והואיל

באיסורה. נשארת החתיכה האיסור,

דגם אבל התוס' מש"כ לפי עולה זה אין
דאפשל"ס  דינא שייך לבור שנפל ביי"נ
משום  מתבטל אינו היי"נ דהתם אסור,
מים, עליו שהרבה משום אלא שנתמעט,
נשאר  היתר של דהיין התוס' כתבו ואפ"ה

אסור. אפשל"ס מדין באיסורו

זמן ולכן שהיה דכיון הדבר, גדר נראה
ולא  האיסור, מחמת נאסר שההיתר
אם  שגם חכמים החמירו לאוכלו, מותר היה
תחזור  שהחתיכה ראוי הדין ומן נסחט האיסור
עתה, גם ממשיך מקודם שהיה הדין להתירה,

באיסורה. נשארת והחתיכה

עצמו ומזה שכחל חכמים אמרו הטעם
גוף  כי המנין, מן הכחל אבל אסור
התוס' כמש"כ נבילה ונעשה נאסר לא הכחל
אלא  בתוכו איסור שבלוע משום איסורו דאין
הכחל  גוף ולכן בגומות, הכנוס החלב משום
החלב. את לבטל אחר להיתר להצטרף יכול
מאחר  כי אסור, עצמו הכחל מ"מ אבל

אפשר  דאי משום בישולו, בתחילת שנאסר
שכנוס  שנאסר החלב ג"כ שאוכל בלי לאכלו
הכחל  החלב, כל שנפלט לאחר גם בגומות,

איסור. של במצב נשאר

דל וכן התוס' מש"כ אסור יובן אפשל"ס מ"ד
דמאחר  שבבור, היין כל כנגד ששים צריך
לתוכו, היי"נ שנפל לאחר תחילה היין שנאסר
היין  היי"נ, ונתבטל לסוף מים הרבה עם גם
וכיון  איסור, של במצבו נשאר עדיין היתר של
ששים  צריך שבבור, המים כל עם מעורב שהוא

לבטלו. כדי במים

b

דחענ"נ  אפרים ר' שיטת

אחד  דין הוא ואפשל"ס

לעילהנה וסלקו)בתוס' בשקדם ד"ה משמע (ק:
חענ"נ  ליה דאית ר"ת לשיטת שרק
אפשל"ס  דלמ"ד התוס' הקשו  איסורים בשאר
שבבור, היין כל כנגד ששים צריך יהיה אסור
של  קיתון שם נפל אפי' דמ"ד לתרץ והוצרכו
באיסור  מותר לאפשל"ס יסבור לבסוף מים
אמרינן  דלא אפרים ר' לשיטת אבל משהו,

בלא"ה. ניחא בלבד בבב"ח אלא חענ"נ

הם וקשה, ואפשל"ס דחענ"נ לתוס' ס"ל אם
דלא  במקום וגם נפרדים דינים ב'
נשארת  עצמה החתיכה חענ"נ אמרינן
חענ"נ  ליה דלית אפרים ר' לדעת גם באיסורה,
ויקשה  אסור, אפשל"ס מ"מ איסורים בשאר
למה  לבסוף מים של קיתון שם נפל אפי' למ"ד
כן  הקשה וכבר היין. כל כנגד ששים צריך אין

דתוספות)הפלתי קשה עדיין אך בד"ה סק"י צ"ב .(סי'
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דבתוס'והנראה דלר'(שם)בזה, מבואר
אמרינן  חלב בטיפת רק אפרים
כנגד  ששים וצריך נבילה נעשית עצמה דחתיכה
לחוד, טיפה בביטול סגי ולא החתיכה, כל
וכי  שרי, נפשיה באפיה וחד חד דכל משום
עצמו  הבשר הלכך אסור, הדדי בהדי איתנהו
מבשר  זית חצי אכל אם ולוקה איסור נעשה

הר"ן ע"ד הוא זה וביאור מחלב. זית  (מג:וחצי

הרי"ף) הכתוב בדפי גזירת בב"ח דגבי שכתב
אסורים  להיות נהפכים שניהם וחלב שבשר היא
גזרו  דחכמים סבר שהר"ן אלא עצמם, מצד
ואילו  בב"ח, אטו איסורים בשאר גם דחענ"נ

גזירה. הך ליה לית אפרים הר'

להקשות,ולשיטת יש לכאורה אפרים ר'
נהפך  דבשר היא גזיה"כ דאם
בבב"ח  חענ"נ תלינן איך אסור, להיות

אסור  דאפשל"ס ועל בפלוגתא מותר. או
שפירש  וכמו הפלוגתא, גופא דזה צ"ל כרחך
של  איסורו אין אסור אפשל"ס דלמ"ד הר"ן,
נסחט  אפי' שהרי שבו החלב משום בשר
תורה  אמרה שכך אסור, לגמרי החלב ממנו
מחמת  אסור יהא בחלב שנתבשל בשר שכל
איסור  מותר אפשל"ס למ"ד ואילו עצמו.
ליה  טעים ואי התערובת, מצד רק הוא בב"ח
חלב  טעם הבשר בחתיכת שאין ואמר קפילא
דאפשל"ס  דפלגותא ונמצא מותר. הוא כלל
פרטית  מחלוקת היא אסור או מותר
מגופו  איסור הוא אם בב"ח איסור בהגדרת

תערובת. של איסור או

התוס'וניחא לשיטת דרק הפלתי, קושית
איסורים  בשאר גם חענ"נ דאמרינן
היא  מותר או אסור דאפשל"ס לפרש ניתן

אפי' ושייכת האיסורים, בכל כללית פלוגתא
באיסור  וכגון חענ"נ, אמרינן דלא במקום
דלא  אפרים ר' לשיטת אבל בכחל. או משהו
ע"כ  בלבד, בבב"ח אלא חענ"נ אמרינן
היא  מותר או אסור אפשל"ס אם הפלוגתא
שייכת  ואינה בלבד, בבב"ח פרטית מחלוקת
הבלועה  חתיכה ולכן איסורים. לשאר כלל
אם  להתירה חוזרת שפיר בב"ח שאינו באיסור
אפרים  לר' ליה קשיא ולא נסחט, האיסור
מים  של קיתון של נפל אפי' דמ"ד מ"ט
בב"ח, אסור אפשל"ס למ"ד דאפי' לבסוף,
שבבור. היין כל לבטל כדי במים ששים צריך אין

דר'[ובסמוך הרשב"א שיטת בס"ד יתבאר
בשאר  שגם מודה אפרים
חוזרת  אינה איסור שבלעה חתיכה איסורים
נתרבה  אם נימוח או הנבלל אבל להתירה,
הפוסקים  ונחלקו מותר, האיסור על היתר
אין  או אסור אפשל"ס משום הטעם אם

באוכלים.] הגעלה

b

אפרים  דלר' הרשב"א שיטת

חענ"נ  בלא אסורה עצמה החתיכה 

בתוה"בכתבא] ח.)הרשב"א עמ' ש"א (ב"ד

בחתיכה  ז"ל הרב מודה ומ"מ וז"ל,
חתיכה  מאותה נפלה ואח"כ מאיסור שנבלעת
היא  אפ"ה לבטלה ששים בה שיש לקדירה
ואוכל  זורקה שמכירה ובזמן אסורה, עצמה
והאיסור  נאסרה כבר שהיא לפי השאר, את
הרוטב  עם ומתערב יוצא אינו בתוכה הנבלע
למחומץ  דומה ואינו שבקדירה, והחתיכות
עם  ומתערב חוזר בעצמו שהאיסור ומדומע
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להצטרף. ויכול עכשיו שנתרבה המרובה ההיתר
איסור  שבלעה ראשונה חתיכה להתיר אין הילכך
דהיא  פשיטא מ"מ אבל איסור. טעם בה ויש
החתיכות  שאר לאסור נבילה נעשית אינה עצמה
ולרבנן  בחלב, מבשר חוץ לר"י, ואפי' כמב"מ
כל  כשיעור ולא שבלעה האיסור כשיעור אלא
ז"ל  אפרים ר' הרב שיטת לפי נמצא החתיכה.
ויש  חלב טיפת עליה שנפלה בשר דחתיכת
חתיכה, באותה טעם ליתן כדי טיפה באותה
לקדירה  בין נפלה ואם נבילה, נעשית עצמה היא
שיעור  לפי אוסרת חלב, של לקדירה בין בשר של
בשאר  אבל איסור. של גוף נעשה שכולה כולה,
האיסור  חשבון לפי אלא אוסרת אינה איסורין
האיסורין  ובכל אסורה, עצמה היא ומ"מ שבה.
מיעוטן  מחמת אלא נאסרין היו שלא הנבללין
במים  מים או היתר, של יין לתוך שנפל יי"נ כגון
שיש  עד לתוכו ונפל היתר כשחזר בזה, כיוצא וכל
לבסוף  שם שנפל וההיתר הראשון ההיתר בין
הכל  תחלה, שם שנפל האיסור את לבטל שיעור
ויכול  האיסור עם מתערב ההיתר שכל מותר,

עכ"ל. האיסור, את ולבטל להצטרף הכל

דסבר ומבואר אפרים דר' דאע"ג ברשב"א
בבב"ח  אלא חענ"נ אמרינן דלא
שקבלה  חתיכה מ"מ איסורים, בשאר ולא בלבד
גם  להתירה חוזרת אינה מאיסור טעם
כנגד  ששים שיהיה עד היתר עליה כשמוסיף
ביאר  הדבר ובטעם הבלוע. האיסור כל
והאיסור  נאסרה כבר שהיא "לפי הרשב"א,
הרוטב  עם ומתערב יוצא אינו בתוכה הנבלע

שבקדירה". והחתיכות

[ב"חוכתבו אחרונים ק"ו)הרבה וש"ך (סי'
סק"ב) הגר"א(שם סק"ג)וביאור ,(שם

ואפשל"ס  דחענ"נ אפרים לר' דס"ל ועוד]
של  דהנידון נפרדים, דינים ב' הם אסור
חוזרת  אם עצמה החתיכה הוא אפשל"ס
של  והנידון האיסור, סחיטת ע"י להתירה
שאם  האחרות, חתיכות כלפי הוא חענ"נ
היא  האיסור כגוף נעשית עצמה החתיכה
ועיקר  אחרות. חתיכות לאסור יכולה
שייך  אסור או מותר אפשל"ס אם המחלוקת
החידוש  רק איסורים, בשאר ובין בבב"ח בין
עצמה  החתיכה אסור אפשל"ס דלמ"ד הנוסף

לבב"ח. רק שייך נבילה, נעשית

שיסוד ולכאורה הענין, בביאור נראה
שמאחר  הוא אסור אפשל"ס
ע"י  החתיכה את לאסור האיסור כח שהיה
ע"י  מתבטל האיסור אין שוב טעם, נתינת
ההיתר. ריבוי ע"י רק אלא האיסור, שנתמעט
האיסור  שנתערבו בשעה דאם ביאור, וביתר
על  להתגבר יכול הרוב היה לא וההיתר
אותו  אין זאת שבתערובת נקבע אז המיעוט,
אם  גם ולכן האיסור, את לבטל יכול היתר
שהחתיכה  משום אח"כ האיסור נתמעט
איסור  אין ושוב אחרות, חתיכות עם נתבשלה
שהחתיכה  ונקבע והואיל בחתיכה, טעם נותן
החתיכה  האיסור, את לבטל יכולה אינה

באיסורה. נשארת

זאת ולפי מחלוקת הנ"ל, האחרונים הבנת
בשאר  ובין בבב"ח בין שייכת
ליה  דלית אפרים לר' גם ולכן איסורים.
כמ"ד  דקיי"ל למאי איסורים , בשאר חענ"נ
טעם  ע"י שנאסרת החתיכה אסור, אפשל"ס
אבל  לעולם. להתירה חוזרת אינה איסור
גזרה  שכך בבב"ח, פרטי דין הוא חענ"נ
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נהפכים  תערובתם דע"י בבב"ח התורה
עצמם. מצד אסורים להיות והחלב הבשר
הבשר, בתוך בטל אינו כשהחלב רק דזה וצ"ל
החלב  כשנסחט מותר, אפשל"ס למ"ד ולכן
טעם, בו נותן שאינו ונמצא הבשר מן
אפל"ס  למ"ד ורק להתירה. חוזרת החתיכה
מן  החלב כשנסחט דגם לומר ניתן אסור
באיסורה, נשארת עצמה החתיכה החתיכה,
הבשר. שנתמעט ע"י בטל אינו החלב כי

הרשב"א אמנםב] מדברי נסתרת זו הבנה
בזה"ל, שם בתוה"ב שכתב עצמו
בבשר  אלא אסור לסוחטו אפשר אמרו שלא
הרשב"א  בחידושי מבואר וכן ע"כ. בלבד, בחלב

אסור) לסוחטו אפשר קסבר ד"ה וההיא (קח: וז"ל,
דלא  מפרש אני כך לסוחטו דאפשר פלוגתא
הביא  וכן ע"כ. וכו', בחלב בבשר אלא שייכא
אי  המחלוקת דכל ולהדיא הרמב"ן. בשם שם
בבב"ח  אלא אינה אסור או מותר אפשל"ס
ס"ל  כרחך ועל איסורים, בשאר ולא בלבד
כמש"כ  ודלא אחד, דין הוא ואפשל"ס דחענ"נ
הגרעק"א  בהגהות [ועיין הנ"ל. האחרונים

ס"א) כן.](שם שהעיר

חוזרת והסיבה אינה עצמה שהחתיכה
משום  היא אפרים לר' להתירה
הרשב"א  וכלשון באוכלין, הגעלה דאין
נאסרה  כבר שהיא "לפי הנ"ל, בתוה"ב

עם  ומתערב יוצא אינו בתוכה הנבלע והאיסור
שם, כתב ועוד שבקדירה". והחתיכות הרוטב
שבלעה  ראשונה חתיכה להתיר אין "הלכך
ומפורש  איסור". טעם בה ויש איסור
מן  יוצאת הבליעה שאין מצד הוא שהאיסור
טעם. בה נותן ועדיין שם נסרך אלא החתיכה

בתשובהוכך הרשב"א תצ"ה)כתב סי' (ח"א

ואין  איסור שבלעה שחתיכה והיא וז"ל,
להתירה  לחזור אפשר אי האיסור את לבטל בה
מחמת  בודאי נאסרה עצמה היא שהרי לעולם
כל  עליה מרבה שאתה ואע"פ שבלעה מה
לעמוד  אפשר דאי עומדת באיסורה היא היום
לאו  אם מתוכה יוצא אם הבלוע האיסור על
כן  אם "אמרתי שם, כתב ועוד עכ"ל. וכו',

באוכלין". הגעלה מצינו

הביתוגם וא"כ (שם)במשמרת וז"ל, כתב
על  אלא אתמהה, לאוכלין הגעלה מצינו
חוזרת  אינה שוב שנאסרה כיון כרחינו
בקדירה  וכשנפלו נאסרה, דודאי להכשירה,
כל  ממנה שנסחט יודעין אנו אין אחרת

עכ"ל. מתירין, אנו אין ומספק האיסור

באיסורה ומבואר נשארת החתיכה שאין
היא  אלא אסור, אפשל"ס משום
הטעם  נסרך שמא דחיישינן חדשה סברא
יוצאת  הבליעה אם לעמוד אפשר דאי בחתיכה,

לא. ח או

הר"ןח. כתב זה הרי"ף)וכעין בדפי לברר (מג: קפילא טעימת בעינן מותר אפשל"ס למ"ד דגם
א  כי בחתיכה, איסור של טעם נשאר ואינו שלא בה ונסרך בחתיכה בתחילה שנבלע יסור

רובו  נשאר לעולם אלא בששים, שיתבטל כדי תוספת ובאותה בחתיכה בשווה מתחלק
הרשב"א  לדעת אבל החתיכה. ניתרת טעמא דליכא ואומר קפילא ליה טעים אם ורק בחתיכה,

בס"ד. בהמשך ויתבאר מהני, לא קפילא טעימת דאפי' משמע
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הרשב"א אמנם מלשון זה על להעיר יש
הקצר ו:)בתוה"ב עמ' שכתב (שם

אינו  שבה שהאיסור לפי אסורה חתיכה דאותה
ההיתר  בתוך נבלל ואינו ממנה לגמרי נפלט
והמחבר. הטור העתיק הזה וכלשון שבקדירה.
משום  באיסורה נשארת החתיכה שאין ומשמע
אלא  בחתיכה, הטעם נסרך שמא דחיישינן
זמן  וכל "לגמרי", יוצא הטעם שאין משום
אף  החתיכה בתוך האיסור של משהו שנשאר
היינו  ולכאורה אסורה. החתיכה  נו"ט, שאינו
אסור, אפשל"ס איסורים בשאר דגם משום

הנ"ל. האחרונים וכמש"כ

הפרמ"גוכבר י"א כתב ס"ק בש"ד צ"ב (סי'

ודע) דברי ד"ה בין סתירה שיש
הקצר, ובתוה"ב הארוך בתוה"ב הרשב"א
ירצה  יוצא האיסור שאין בארוך דממש"כ
דדוקא  רוטב, ע"י אף כלל יוצא שאין דאפשר
הרוטב  שיוצא מה אמרינן שנפל איסור חתיכת
ומחלק  יוצא דודאי לומר משא"כ בשוה, מחלק
"ויש  הרשב"א מדסיים וכן ברור. אין זה בשוה,
טעם  בה יש דעכשיו משמע איסור", טעם בה
מתברר  קפילא טעימת ע"י זה ולפי איסור.
שאין  לפי כתב בקצר ואילו חתיכה. אותה ושרי
דהכי  יורה לגמרי ומילת לגמרי, נפלט האיסור
ואי  הואיל מ"מ קפילא טעמו דאפי' קאמר,
משו"ה  בה כלום נשאר שלא לברורי אפשר
איסורים. בשאר אסור עכ"פ  לסוחטו אפשר
מארוך, דחזר להלכה, נקטינן הקצר וכדברי

עכת"ד. באחרונה, שהוא

שכתבו ולפי מה דכל י"ל הפרמ"ג דברי
משום  הוא הרשב"א דטעם האחרונים
בשאר  אסור דאפשל"ס מודה אפרים דר'

בתוה"ב  הרשב"א חזרת כפי רק הוא איסורים
הבלוע  שאין במה האיסור טעם שתלה הקצר
בתוה"ב  הרשב"א לדברי איה"נ אבל לגמרי, יוצא
באוכלין. הגעלה דאין משום הוא הטעם הארוך

במשנת אבל מקומות דבשאר בזה, לדון  יש
ובין  הארוך בתוה"ב בין הרשב"א,
להדיא  מבואר בתשובותיו, ובין הבית במשמרת
ומה  אחד דין הוא ואפשל"ס דחענ"נ
אפרים  לר' אפי' באיסורה נשארת שהחתיכה
הוא  ודחוק באוכלין, הגעלה אין מטעם הוא
הקצר. בתוה"ב זה מכל חוזר שהרשב"א לומר

בתוה"ב ולענ"ד הרשב"א כוונת דגם נראה
שכתב  ומה זה, דרך על הוא הקצר
שטעם  למימר לאו לגמרי, נפלט האיסור דאין
נשאר  איסור של שמשהו משום הוא האיסור
לחוש  שיש ודאי דזה הכוונה אלא בחתיכה,
דלכן  בליעה, קצת החתיכה מן יצא שמא
האיסור  כפי אחרת בקדירה אוסרת החתיכה
לגמרי, יוצא האיסור אין מ"מ אבל בה, הבלוע
טעם  ונסרך דנשאר צד לאידך לחוש יש ולכן

אסורה. עדיין והיא בחתיכה

שיטת והנהג] בין דנפק"מ כתב הפרמ"ג
ובין  הארוך בתוה"ב הרשב"א
דלפי  קפילא, טעימת מהני אם הקצר תוה"ב
נסרך  שמא דחיישינן בארוך הרשב"א מש"כ
בקצר  מש"כ לפי ואילו קפילא, מהני הטעם,
לא  טעם, של משהו ע"י נאסרת שהחתיכה
החתיכה  טעם כאן אין דאפי' קפילא, מהני

באיסורה. נשארת

משמע אמנם לא בהארוך הרשב"א מלשון
ותני  פסיק אלא קפילא, דמהני כלל
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בתשובת  משמע וכן אסורה, דהחתיכה
יצא  אם לעמוד דא"א דכתב הנ"ל הרשב"א
קשה  וזה קפילא. בזה דמהני כתב ולא האיסור,
קפילא  טעימת אהני לא באמת דלמה לכאורה,

לא. או בחתיכה נסרך הטעם אם ט לברר

נפלט ואולי אינו האיסור שמא דחיישינן י"ל
בה  שיש בחתיכה מקומות ויש בשוה,
צריך  היה ולכן טעם, בה שאין ומקומות טעם
טעם  אם לברר כדי החתיכה כל את לאכול

לא. או שם נסרך י האיסור

בסו"ד)הגרעק"אאבל דבחזקת (שם כתב
יש  וקצת קפילא. על סמכינן לא איסור
בתשובה  שהדגיש הרשב"א מלשון כן לדייק
שהרי  לעולם להתירה לחזור אפשר אי הנ"ל,
במשמרת  וכן וכו'. בודאי נאסרה עצמה היא
דברי  ולאור נאסרה. ודאי שהחתיכה כתב הבית
דהואיל  הרשב"א בכוונת יל"פ  הגרעק"א
על  לסמוך א"א בודאי, נאסרת והחתיכה
איתחזק  כי לא או האיסור יצא אם לברר קפילא
נסרך  הטעם שמא חיישינן ולכן איסורא,

בזה. ויל"ע באיסורה, נשארת יא והחתיכה

בחידושיםכתבד] קסבר הרשב"א ד"ה (קח:

אסור) לסוחטו אפרים אפשר הר' בשם

דם  איסור האי כולי דמי דלא אע"ג מיהו וז"ל,
ומדומע, למים שנפל ליין בחתיכה שנבלע וחלב
וכן  להצטרף, יכולין אחרים מים כשיפלו דהתם
דבר  אבל ותבואה, ושמן יין גבי המדומע
א"א  טעם בה ונתן בחתיכה שנבלע איסור
עם  להצטרף אח"כ הבאות החתיכות לשאר
דכבר  משום להתירה שנאסרה ראשונה חתיכה
לסוחטו  אפשר למ"ד דאיכא אע"ג נבלע,

בשאר מותר, אבל בחלב בבשר אלא שייך לא הא
ראשונה  חתיכה להתיר אין הילכך לא. איסורין
ואפ"ה  איסור, טעם בה ויש איסור שבלעה
לאסור  נבילה נעשית דאינה פשיטא ודאי היא
היתר  טעם דאין מב"מ משום חתיכות שאר
אסורה  עצמה דהיא דנהי נבילה, נעשה שבה
האיסור  לבטל מצטרפות אחרות חתיכות ואין
אחרות, אוסרת אינה עצמה היא מיהו שבה,
נעשית  עצמה חתיכה אשכחן לא איסורים ובכל
טעם  שנתנה ובנבילה בחלב בבשר אלא נבילה
פלוגתא  וההיא מינה. שהן מפני בחתיכה
אלא  שייכא דלא מפרש אני כך לסוחטו דאפשר
אסור  לסוחטו אפשר דס"ל ומאן בחלב, בבשר
טעם  ונתנה חתיכה על חלב טפת נפלה אם
אפי' החתיכה מן שנסחט מה כל בחתיכה
בחתיכות  במינו מין והוי הוא אסור בשר טעם
דמי  ולא נאסר עצמו והבשר הואיל אחרות

ב"יט. שדייק (שם)ועיין כמו הוא בתוה"ב הרשב"א שיטת דגם לפרש הקושיא מכח שכתב
בה  ישאר ולא לגמרי כולו שיפלוט עד אסורה לעולם דהחתיכה הקצר מתוה"ב הפרמ"ג

כלל. ממנה
שהפרמ"גי. ראיתי סק"א)שוב בשפ"ד ק"ו בגוש,(סי' כן שאין מה וז"ל, זה טעם כתב בעצמו

ע"כ. בשוה, חולק דאין י"ל ודאי מ"מ טעם ביה ולית גוי שטעמו אף
הש"ךיא. מש"כ לפי סק"ב)וצ"ע צ"ח במסל"ת (סי ' קפילא על סמכינן דאורייתא באיסור שגם

נאמן. יהא איסורא באיתחזק גם א"כ לגלויי, דעבידא מילתא דהוי משום



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף תטו חולין

אפשר  ומ"ד כדפרישית, איסורין לשאר
החתיכה  מן שנסחט מה ס"ל מותר לסוחטו
טעם  אלא אסור ואינו הוא מותר בשר טעם
בחתיכות  חלב טעם תפלוט אם שבתוכה חלב
של  בשר טעם אבל במינו, מין הוה ולא אחרות
החתיכות  בשר אוסר ואינו אסור אינו חתיכה
בין  ליה שני ולא איסורין, בשאר נמי כדאמרינן
דבשאר  היכי כי איסורי, לשאר בחלב בשר
נבילה  נעשית עצמה חתיכה אמרינן לא איסורי
החתיכה  מן שנסחט דמה בחלב, בבשר ה"נ
עכ"ל. מותר, לסוחטו אפשר והיינו אסור אינו

מיהו והרשב"א וז"ל, אפרים ר' על הקשה
בשאר  דאפי' ז"ל הרב שכתב מה
אם  ואסרהו בחתיכה שנבלע דם כגון איסורין
עצמה  החתיכה שאין לבסוף היתר עליו רבה
אפשר  דמ"ד פי' ז"ל שהוא אע"פ מותר,
שנאסרה  החתיכה גם להתיר מותר לסוחטו
בבשר  אלא הכי אמרינן דלא ז"ל ואמרו קאמר,
מה  לפי בזה דבריו טעם הבנתי לא בחלב,
אף  מותר לסוחטו אפשר מפרש שהוא

עכ"ל. עצמה, החתיכה

דפלוגתא לכן הרמב"ן, בשם הרשב"א פירש
ההקפדה  אין אסור או מותר דאפשל"ס
דמ"ד  אלא לאוסרה, אלא החתיכה להתיר
לסחוט  לך אפשר דאפי' קסבר אסור אפשל"ס
כל  נעשה כבר אפ"ה לגמרי שבו האיסור כל
במינו  אסור בשר וה"ל גמור איסור שבו הבשר
נאסרו  ששניהם לפי במינו החלב וכן במשהו,
זית  חצי ועל מזה זית חצי על ולוקה לגמרי
גמור  היתר שבו בשר קסבר מותר ומ"ד מזה,
החלב  וגם במינו, אחר בשר אסור ואינו הוא
אחר  חלב אוסר ואינו הוא גמור היתר שבו

דחתיכה  ס"ל ששניהם אפשר ומ"מ במינו,
האיסורין  לשאר וכן לעולם אסרוה עצמה
שכתב  כמו לזה והטעם בחתיכה, שנבלעים
הרשב"א. עכ"ד הוא, ונכון ז"ל אפרים ה"ר

מ"ד והנה אפרים דלר' הבין הרשב"א
החתיכה  דבבב"ח סבר מותר אפשל"ס
האיסור  על היתר נתרבה אם ניתרת עצמה
החתיכות  אין איסורים בשאר ורק לבסוף,
נשארת  והחתיכה לבטל מצטרפות אחרות
דמ"ש  זה על הקשה והרשב"א באיסורה.
שנבלעה  מחתיכה בחלב שנבלעה בשר חתיכת

איסורים. בשאר

לר'וצריך דס"ל הרשב"א ראה היכן ביאור
אפרים  ר' כשפירש הלא כן, אפרים
דיבר  לא אסור או מותר דאפשל"ס הפלוגתא
דין  על רק אלא עצמה, החתיכה דין אודות
אסור  אשפל"ס דלמ"ד ממנה, שיצאה הפליטה
מותר  אפשל"ס ולמ"ד אסורה, הבשר פליטת
בין  החילוק כל ולכאורה מותרת. הבשר פליטת
הוא  הרמב"ן לפירוש אפרים הר' פירוש
שהביטוי  אפרים דלר' המילים, בפרשנות
הבשר, טעם פליטת על קאי לסוחטו" "אפשר
הבשר  טעם את לסחוט אפשר שאם והענין
להרמב"ן  ואילו מותר. או אסור עצמו הוא האם
והענין  חלב, הטיפת על קאי לסוחטו" "אפשר
מן  החלב כל את לסחוט לך אפשר היה שאפי'

לא. או באיסורו נשאר הבשר האם הבשר

כן והנראה דייק לא הרשב"א דבאמת
את  אפרים ר' שפירש מהאיך
אלא  לא, או אסור אפשל"ס אם הפלוגתא
בזה"ל, שכתב מיניה לעיל אפרים הר' מדברי



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף חולין תטז 

טעם  בה ונתן החתיכה שנבלע איסור דבר אבל
אח"כ  הבאות החתיכות לשאר אפשר אי
להתירה  שנאסרה ראשונה חתיכה עם להצטרף
אפשר  למ"ד דאיכא אע"ג נבלע, דכבר משום
בחלב  בבשר אלא שייך לא הא מותר, לסוחטו

עכ"ל. לא, איסורין בשאר אבל

גם והנה מותר לסוחטו אפשר למ"ד אם
היה  באיסורה, נשארת החתיכה בבב"ח
מותר  אפשל"ס למ"ד דאפי' לומר אפרים לר'
דאיכא  דאע"ג וממש"כ אסורה, החתיכה
אלא  שייך לא הא מותר, לסוחטו אפשר למ"ד
אפי' מ"ד דלהך דס"ל מפורש בבב"ח,
דזה  לחלק הוצרך ולכן ניתרת, עצמה החתיכה
מודה  איסורים בשאר אבל בבב"ח רק

באיסורה. נשארת שהחתיכה

הקש ועל אינם זה שהדברים הרשב"א ה
מותר  אפשל"ס מ"ד דאם מובנים,
בב"ח  שנא מאי מותרת, שהחתיכה מודה
הרשב"א  פליגי במאי וצ"ב איסורים. משאר

אפרים. והר'

שכבר ונראה לטעמיה, אזיל שהרשב"א
שלדעת  בארוכה אצלנו נתבאר
חוזרת  אינה עצמה שהחתיכה הטעם הרשב"א
באוכלין, הגעלה דאין משום הוא להתירה
יותר  בחתיכה הטעם נסרך שמא וחיישינן
עומדת  עדיין והיא החתיכות מבשאר
על  הרשב"א הקשה שפיר ולשיטתו באיסורה.
לשאר  בב"ח בין לחלק מקום דאין אפרים ר'

בחתיכה, הטעם שנסרך נחוש דאם איסורים,
לחוש  יש בחלב שנבלעה בשר בחתיכת גם
כתב  והאיך בחתיכה, טעם נותן עדיין שהחלב
החתיכה  איסורים בשאר דרק אפרים הר'

ניתרת. אינה

דיש ובדעת דס"ל לומר צריך אפרים ר'
נסרך  שמא לחוש ואין באוכלין הגעלה
ולכן  החתיכות, מבשאר יותר בחתיכה הטעם
להיות  נהפך הבשר ואין אסור אפשל"ס למ"ד
מן  החלב טעם כשנסחט עצמו, מצד איסור
אבל  להתירה. חוזרת עצמה החתיכה החתיכה,
החתיכה  שאין אפרים לר' ס"ל איסורים בשאר
לעיל, כמש"כ בזה והטעם  להתירה, חוזרת
את  לבטל יכול ההיתר אין שוב שנאסרה דמאחר

אח"כ. האיסור נתמעט אם וגם האיסור,

בבב"ח,אלא גם כן נימא לא למה צ"ב דאכתי
בשאר  דרק וי"ל איסורים. מבשאר ומ"ש
דגם  לומר ניתן בהיתר איסור שנתערב איסורים
עומדת  החתיכה איסור של  משהו כשנשתייר
התערובת  בשעת שנקבע מאחר כי באיסורה,
גם  האיסור, את לבטל יכול זה היתר שאין
כי  לבטלו, בהיתר כח אין האיסור כשנתמעט
בבב"ח  אבל איסור. של תערובת שהיא נחלט כבר
ביטול  לדין בעינן לא טעם נתינת כאן אין אם
בישול  בדרך אלא בב"ח אסרה לא התורה כי כלל,
נתינת  כאן שאין זמן וכל טעם, נתינת ע"י והיינו
אין  ביטול ואפי' עיקר, כל איסור כאן אין טעם
נסחט  אם להתירה החתיכה חוזרת ושפיר צריך,

בבשר. טעם ליתן יכול שאינו עד יב החלב

התוס'יב. דהנה הראשונים, במחלוקת תלוי בפנים דמש"כ סא:)ונראה ונדה סה: והרא"ש (ע"ז

ר"ז) סי' קמא הגרעק"א בשו"ת והובא שם, ימכרנו (נדה לא כלאים בה שאבד דבגד המשנה על כתבו



העמקים שושנת  ע"א  ק"ח דף תיז חולין

האי והנה ליה מנא אפרים הר' לדעת צ"ע
הו  הרשב"א לדעת דהתינח א דינא,

וס"ל  באוכלין, הגעלה דאין מסברא נלמד
או  החתיכה מן הבלוע יצא אם לעמוד שא"א
חדש  דין שהוא אפרים הר' לדעת אבל לא,
יכול  ההיתר אין החתיכה שנאסרה דמאחר
לבסוף, נתמעט אם אפי' האיסור את לבטל

כן. לחדש מנ"ל תימה

כחלונראה מדין נלמד שהוא ,(צז:)לומר
הנשה  גיד בפ' לעיל בגמ' דאמרינן
אע"ג  אלמא מותר, עצמו וכחל בששים דכחל
אלא  עצמו נבילה כחתיכת הכחל נעשה דלא
מ"מ  בששים, שבו החלב את לבטל מצטרף
הטעם  כתבו שם והתוס' אסור. הכחל גוף
זה  את וביארנו אסור, דאפשל"ס משום
כן, לפרש א"א אפרים ר' ולדעת למעלה.
דין  הוא וחענ"נ דאפשל"ס סבר ז"ל דאיהו
י"ל  אבל בלבד. בב"ח אלא שייך ולא אחד
דמאחר  חדשה גזירה הוא עצמו כחל דאיסור
החלב  מחמת בישולו בשעת נאסר שהכחל
אוסר  שהחלב שנקבע וכיון בגומות, שעצור
הכחל  אין לבסוף כשנתמעט גם הכחל, את
בכל  דה"ה אפרים הר' למד ומשם ניתר,

בחתיכה. שנבלע איסור

הר'הרשב"אה] בשם ובחידושים בתוה"ב
איסור  בין לחלק כתב אפרים
להתירה, חוזרת החתיכה שאין בגוש הבלוע
של  יין לתוך שנפל יי"נ כגון הנבללים לדברים
שיש  עד היתר לתוכן ונפל וחזר וכדומה, היתר
לבסוף  שם שנפל וההיתר הראשון ההיתר בין
תחילה, שם שנפל האיסור את לבטל שיעור

מותר. שהכל

נשארת והנה שהחתיכה הרשב"א לדעת
באוכלין, הגעלה דאין משום באיסורה
שמא  חשש שייך לא לח שבתערובת הוא פשוט
ואין  יפה ונבלל מתערב הכל כי האיסור, נסרך
מבשאר  יותר אחד במקום נשאר האיסור
שנפל  ההיתר מצטרפים ושפיר מקומות,
לבטל  מתחילה כאן שהיה ההיתר עם לבסוף

האיסור. את

נשארת אבל שהחתיכה אפרים ר' לדעת
ונקבע  נאסרה, דכבר משום באיסורה
אם  גם האיסור לבטל יכול ההיתר שאין
חתיכה  שנא מאי לעיין יש לבסוף, נתמעט

בלח. לח מתערובת

יכולה והנראה אינה שהחתיכה מה דכל בזה,
משום  הוא האיסור את לבטל

מבב"ח  דמ"ש והקשו בטל. אינו בהיתר דהיתר משום ברוב בטל שנאבד חוט דאין לנכרי,
קרא  גלי דבב"ח התוס' ותירצו נ"ט, ע"י אלא במשהו אסור אינו ואפ"ה בהיתר היתר שהוא

דדרך  בב"ח דשאני קצת, אחר בלשון תירץ הרא"ש אבל תורה. אסרה בישול דדרך דבטל
"דרך  הדין בגדר דנחלקו ומבואר טעם. נתינת ע"י אלא בב"ח מיקרי ולא תורה אסרה בישול

הוא  לרא"ש אבל בטל, בהיתר היתר דבבב"ח מילתא גילוי הוא דלתוס' תורה", אסרה בישול
להגיע  צריך ואין כלל, איסור כאן אין ובלא"ה טעם נתינת ע"י אלא בב"ח מיקרי דלא דין

אפרים. הר' בדעת וכמש"כ ביטול, לדין
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ההיתר  שאין נקבע התערובת עשיית שבשעת
לח  בתערובת וא"כ האיסור, את לבטל יכול

הרי כשנית  וכדומה, יין או מים עוד וסף
להיות  ונהפכת התערובת צורת עצם נשתנה

נקבע  לא זאת ובתערובת חדשה, תערובת
האיסור, את לבטל יכול אינו הראשון שההיתר
את  לבטל יחד ההיתר כל מצטרפין ושפיר

בששים. יג האיסור

³

ע"ב  ק"ח דף

להתפשט  סופו בענין

לסוחטו גמ', אפשר רב וסבר
שנפל אסור, בשר כזית והאיתמר

וחלב  אסור בשר רב אמר חלב, של יורה לתוך
הוא. נבילה חלב מותר אמאי חלב מותר,

מותר)ופירש"י אמאי חלב חלב (ד"ה הרי וז"ל,
נאסר, שהרי נבילה נעשה בבשר שנבלע מעט
חלב  מב"מ הו"ל החלב בשאר ונפלט וכשחזר
לא  מב"מ ליה אית ורב היתר, בחלב אסור

עכ"ל. בטל,

לעילוהנה וסלקו)התוס' בשקדם  ד "ה כתבו (ק:
האיסור  סוף אם חענ"נ אמרינן דלא
הוא  ואם שם, וז"ל החתיכות בכל להתפשט
שכל  הוא בדין א"כ לחתיכה מחתיכה מפעפע
שתעשה  אמרינן ולא לבטל מסייעות החתיכות
מאחר  חלב עליה שנפלה חתיכה אותה נבילה
דהוה  מידי החתיכות בכל להתפשט שסופו
אין  דאם בשר חתיכת על שנפלה חלב אטיפת
הטפה  שתתפשט שקודם אע"פ מותר, נ"ט

אותה  שיעשה אמרינן ולא נפילתה במקום נ"ט
בכל  להתפשט הטיפה דסוף כיון נבילה בשר

עכ"ל. החתיכה,

הנכנס וקשה, דהחלב דאמרינן הכא דמ"ש
שאר  ואוסר נ"נ הבשר חתיכת לתוך
דסוף  אע"ג בטל, לא מב"מ מדין החלב
החלב  עם החתיכה מן לצאת האיסור

ולהתבטל. הקדירה בשאר ולהתפשט

דרק ומו"ר לחלק צריך דע"כ תירץ, שליט"א
חענ"נ, אמרינן לא מתפשט כשהאוסר
במקומו  הבשר חתיכת שהוא האוסר כאן אבל
ויש  מתפשטת, היא הנאסרת והטיפה עומד,
לנאסר  להתבטל, שהולך האוסר בין חילוק

להיסחט. שהולך

שאין ולי דמה בס"ד, החילוק ביאור נראה
שסוף  במקום חענ"נ אומרים אנו
משום  הוא ולהתבטל, להתפשט האיסור
האיסור  אין התפשטות של פעולה דבאותה

הנשהיג. גיד בפ' לעיל כתבנו זה חוזר (ק.)וכעין ובדין ביבש ביבש בביטול הרא"ש [בשיטת
התערובת  דנשתנית משום וניעור חוזר דאמרינן לרא"ש ס"ל האיסור דבניתוסף וניעור]

עי"ש. חדשה, לתערובת ונעשית
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דבתחילת  דנהי אחת, בחתיכה טעם נותן
תחילה  טעם נותן הוא האיסור התפשטות
לאחר  אבל עליה, נפל שהוא אחת בחתיכה
עד  הולך והאיסור ההתפשטות פועלת שנגמר
מתחלק  הטעם להגיע, יכול שהוא מקום
טעם  נותן שאינו ונמצא החתיכות בכל בשווה
טעם  נותן שהאיסור נחשב ולא מהן. באחת
נשתייר  הטעם אא"כ ח"נ לעשותה בחתיכה
הוא  אם רק ולא התפשטות, פעולת בסוף
קודם  וזמנית ארעית בדרך טעם נותן

פעולתו. שנגמרה

נפרדות,והנה פעולות ב' יש דידן בנידון
קיבל  החתיכה שבתוך החלב שבתחילה
מתפשט  הבשר טעם ואח"כ הבשר, מן טעם
שבקדירה, החלב שאר עם ומתערב החלב עם
מחוץ  יוצא זה טעם היה לא החלב ואלמלא
ובסוף  הן, נפרדות פעולות שב' וכיון לחתיכה,
בחלב  טעם נתן הבשר הראשונה הפעולה
ואע"ג  כח"נ, החלב נעשה שפיר שבחתיכה,
שטעם  חדשה פעולה תארע מיכן דלאחר

היורה. לתוך החלב עם יצא הבשר

דהנה אמנם בפלוגתא, תלויה זו דרך לכאורה
שנפלה  לאחר דאם מבואר בסוגיין
אם  מיד, כיסה או נער החתיכה על חלב הטיפת
הקדירה, בכל טעם לתת יכולה אינה הטיפה

תשובה ובפתחי מותרת. חתיכה אותה (סי'גם

סק"ח) דניאלק"ה החמודי בשם תערובת כתב (הל'

סוס"א) שבליעה מהדו"ב משום הוא הדין שטעם
שהה  אא"כ נבלע דאינו מיד, אוסרת אינה
מיד, הקדירה את כסה או נער אם ולכן קצת,
בתוך  להבלע שהות טיפה לאותה היתה לא
לסלק  אפשר דאם חידש כך ומתוך החתיכה.

מותר, ההיתר על שנפל לאחר מיד האיסור את
דבתרוייהו  מיד, וכיסה מניער מיד סלק דמ"ש

בהיתר. להבלע שהות לאיסור היה לא

יהודהאבל והנה היד בד"ה י"ב ס"ק ס"ב ק"ה (סי'

מבואר) בולע מזה איסור דטעם הוכיח
של  עירוי גבר, עילאה  למ"ד דהרי ומיד, תיכף
אע"ג  הבשר כל אסור צונן בשר על רותח חלב
העירוי, ברגע רק בבשר להבלע בחלב כח שאין

ש  לכלי נעשה החלב נח שהוא אלמא דלאחר ני,
[והביא  הבשר. בכל להבלע יכול החלב אחד ברגע

באו"ה י"ג)שכ"כ דין ל' מוצא (כלל הרתיחות דכח
גבי  דמהני והא כלל.] שהייה בלא מיד טעמו
מיד, כסה או נער הבשר על שנפלה חלב טיפת
נ"נ  דלא אלא תיכף, בולע דאינו משום לא
שלא  כמו בכל, נמי מתפשט דמיד כיון מתחילה
קודם  בולע דע"כ אף מיד למעלה דנ"נ אמרינן

לכולה. נמי מתפשט דברגע כיון

מיד והנה וכסה דנער יהודה היד לפי"ד
סופו  כמו דהו"ל משום מועיל
פעולה  הוי וכסה דנער ודאי זה הרי להתפשט,
אינה  בעצמה כשהיא חלב הטיפת דהרי אחרת,
ע"י  ורק הקדירה, לשאר להתפשט יכולה
פעולה  וזוהי מתפשטת היא הכיסוי או הניעור
פעולת  דבסוף דאע"ג חזינן  ואעפ"כ נפרדת.
החתיכה, בכל טעם ונותנת נבלעת היא הטיפה
נעשית  החתיכה אין מיד כיסה או דניער כיון
לשאר  מיד להתפשט הטיפה דסוף משום נבילה
הבלוע  מחלב וכסה ניער דמ"ש וקשה הקדירה.
יצא  ואח"כ הבשר מן טעם שקבל בחתיכה
צ"ע. ואכתי שבקדירה, חלב בשאר ומתפשט

b
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חתיכה  אם ור"י רשב"ם מחלוקת

הנאסר  כמין היא נבילה שנעשית

האוסר  כמין או

מותר)התוס'כתבוא] אמאי היה (ד"ה מכאן ,
דלמ"ד  שמואל רבינו מדקדק
ברוטב  ששים ששים, תרי צריך בטיל, לא מב"מ
בחתיכת  וששים נבילה, חתיכת טעם לבטל

הנבילה. מן היוצא רוטב לבטל היתר

הרי"ף)ובר"ן בדפי בגמ'(מג: מדאמרינן ביאר,
מבואר  הוא, נבילה חלב מותר אמאי
כאילו  ה"ה הבשר בחתיכת המובלע שחלב
החלב  שאר עם מקושר ואינו לעצמו חלוק
כדי  בשר של בכזית שאין אע"ג ולכן שביורה,
חלב  מקצת באותו מ"מ  היורה, בכל טעם ליתן
טעם, ליתן כדי בו יש החתיכה בתוך המובלע
לחוץ  מתפשט טעם שאותו אמרינן ולא
הוא  אלא שבקדירה, החלב כל עם ומתערב
בחתיכה, שמובלע החלב בתוך תחילה נבלע
מן  החלב ונפלט וכשחוזר נאסר. והחלב
שביורה, החלב שאר עם שוב ומתערב החתיכה

בטיל. לא מב"מ מדין אוסרו הוא

דעת ומכאן שכן הר"ן [וכתב הרשב"ם למד
נבילה  של חתיכה דה"ה ר"ת], אחיו
שיש  אע"פ בקדירה, החתיכות בין שנתערבה
כמי  מינו את ורואין רוטב קדירה באותה
מ"מ  לבטלה, החתיכה על רבה והרוטב שאינו
לבטל  ששים עצמן היתר בחתיכות שיהא צריך
בתוך  מובלע רוטב קצת כי הרוטב, את
יאסור  נפלט וכשהוא ונאסר, נבילה החתיכת
בטל, לא מב"מ מדין לר"י הרוטב שאר את
שלא  הרוטב את מבטלות שחתיכות ונמצא
במינה. שלא החתיכה את מבטל והרוטב במינן,

שחלב והנה דכמו הרשב"ם מדברי מבואר
כחלב  חשיב ונ"נ בב"ח מדין שנאסר
לא  מב"מ מדין אחר חלב לאסור ויכול אסור
שקבל  משום שנאסר רוטב כן כמו בטיל,
חשיב  נבילה עצמו הוא ונעשה נבילה טעם
מדין  אחר רוטב לאסור ויכול אסור כרוטב

בטיל. לא מב"מ

הרשב"ם,והתוס' על הקשה שהר"י כתבו
תורה  אסרה גדי דמשני שלדבריו
נעשית  היתר של חתיכה בעלמא הלא חלב, ולא
כולה  כנגד ששים וצריך מדרבנן, נבילה
האיסור  כנגד אלא ששים צריך לא דמדאורייתא
ולא  תורה אסרה דגדי אע"ג א"כ בה, הבלוע
כשאר  נאסר עצמו החלב מדרבנן מ"מ חלב,
כל  ויאסור איסורין, משאר דמ"ש איסורין

שבקדירה. החלב

דגם וביאור הרשב"ם דסבר דלמאי הקושיא,
החתיכה  איסורים דשאר בחענ"נ
כמין  ולא הנאסר כמין היא נבילה שנעשית
תורה  אסרה דגדי הגמ' תירצה מאי האוסר,
אינו  בחתיכה שנבלע דחלב דנהי חלב, ולא
אסור  עצמו הבשר מ"מ אבל בב"ח, מדין נאסר
איסור  טעם ואיכא נבילה, דנעשה משום
מדין  נבילה עצמו החלב ונעשה בחלב, המובלע
תמיד  הוא חענ"נ ואם איסורים, דשאר חענ"נ
החלב  שאר לאסור ליה הוה הנאסר, כמין

בטיל. לא מב"מ מדין שביורה

מן ולכן הנפלט שחלב דכיון הר"י, פירש
הבשר  מטעם אלא נ"נ לא הבשר
ולא  תורה אסרה גדי דסבר למאי בו, המעורב
בחלב  מתבטל אלא אסור חלב דין לו אין חלב,
ולא  האסור, בשר טעם שמתבטל כמו שביורה
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מן  הנפלט רוטב נמי והכא מב"מ. חשיב
להתבטל  שלא אסורים מים דין לו אין הנבילה

נבילה ב  בשר דין לו יש אלא אחרים, מים
שבקדירה. במים שפיר שמתבטל

הבן ובר"ן כח יפה שלא משום הטעם כתב
דבר  כחתיכת אלא ואינו האב מכח
שכתבו  התוס', בסו"ד מבואר וכן שאוסרת.
או  מחלב הבלועים דתבלין להוכיח יש דמכאן
ואע"ג  בששים מתבטלין לקדירה ונפלו מדם
חמור  דאינו מותר באלף אפי' טעם דנותנין
שאין  כמו והיינו בו. הנבלע האיסור מן
מדין  לאסור יכולה נבילה שנעשית חתיכה
מינו, אינו עצמו האוסר אם בטיל לא מב"מ
הנבלע  האיסור מן יותר חמור החענ"נ שאין
אינם  באיסור הבלוע וכדומה תבלין אף בו,
באלף, אפי' טעם שנותנים משום אוסרים
עצמו  האיסור מן יותר חמורים אינם הם שגם

בששים. שמתבטל

הכי והא וקאי הוא, נבילה חלב דקאמר
אחד  שכל בבב"ח דוקא היינו למסקנה,
הכל  הכתוב עשה יחד וכשנתערבו היתר לבדו
ולכך  הטריפה, מן היוצא כחלב והוא כנבילה,
זית  מחצי הנבלע חלב זית חצי על לוקה
הנבילה  מן הנפלטים מין אבל בשר. שמנונית
המעורב  הנבילה טעם מחמת אלא נאסרין אין
נבילה. משום עליהן ללקות מצטרפין ואין בהן,

"גדי והנהב] הגמ' ביאור הר"י לפירוש
הוא, חלב" ולא תורה אסרה
רק  אלא עצמו מחמת אסור אינו שהחלב
אסרה  דלא עמו, המעורב הבשר טעם משום
משום  רק אלא בב"ח, מדין החלב את תורה

אף  שכן, וכיון שבו. האסור הבשר טעם
דשאר  חענ"נ מדין נ"נ החלב שמדרבנן
מדין  אחר חלב אוסר החלב אין איסורים,
הבשר  טעם כמו הוא אלא בטיל, לא מב"מ

מינו. בשאינו שמתבטל

הרמב"ןאבל כתב הרשב"ם אמאי לדעת (ד"ה

דאמרינן מותר) הא פירושא ולהאי וז"ל,
מפני  אסרוהו ולא חלב ולא תורה אסרה גדי
התם  שאני שנאסר, עצמו גדי של כרוטב שהוא
גדי  שרוטב ואע"פ לעולם חלב נאסר שלא
כמין  הוא הרי שנאסר כל אבל בו, מעורב אסור

עכ"ל. בו, שנאסר אותו

דמאיזה והנה לכאורה, סתומים ז"ל דבריו
שקבל  מאחר החלב נאסר לא טעם
ולא  עליו, הקשה והר"ן שנאסר. מגדי טעם
תורה  אסרה שלא דאע"פ הוא מה ידעתי
המשקים  מכל יותר מותר יהא למה חלב
שהן  האיסור מן טעם שקבלו שבעולם
חלב  אף מגופן, אסורין היו כאילו אסורין
הרי  עצמו מחמת נאסר שלא אע"פ זה
ונעשה  בו, מעורב איסור של זה זית טעם
לפי  לומר ואין מגופו. אסור היה כאילו
מפני  הוא אסור זה חלב דודאי זו שיטה
שהגדי  שכיון אלא בו המעורב הגדי טעם
האיסור  תורה תלתה ואפ"ה אסורין והחלב
הזכירה  ולא גדי שהזכירה בחלב ולא בבשר
אסורין  ששניהם שאע"פ לנו גילתה חלב
הבשר  מכח והחלב עצמו מחמת אסור הבשר
הנבלע  שהחלב אע"פ ולפיכך בו, המעורב
שחוצה  החלב אוסר אינו אסור הבשר בתוך
הני  למימר איכא דאכתי מב"מ, משום לו
לא  למה מדבריהם אבל מדאורייתא מילי
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שהן  כשם מגופו, איסורו כאילו החלב נדון
ברוטב. כך יד אומרין

בס"ד,והנראה הרשב"ם שיטת ביישוב
שדין  לבאר מאריך הר"י דהנה
מדרבנן, הוא איסורים בשאר חענ"נ
כנגד  ששים אלא צריך אין דמדאורייתא
תורה  אסרה שלא אף ולכן בו, הבלוע האיסור
נ"נ  מדרבנן מ"מ בב"ח, משום החלב את
ואם  בו, המעורב האיסור בשר טעם מחמת
מה  הנאסר, כמין הוא איסורים דשאר חענ"נ

הגמ'. תירצה

שדין אמנם התוס' בדברי דעה מצאנו כבר
הוא  איסורים בשאר חענ"נ
לעיל  התוס' דברי באמצע דעיין מדאורייתא,

וסלקו) בשקדם ד"ה ור'(ק: דר"ת פלוגתא גבי
איסורין, בשאר חענ"נ אמרינן אי אפרים
להגעיל  הכתוב צוה איך ר"ת לדעת שהקשו
להגעיל  שא"א גדולה יורה דהשתא מדין, כלי
במין  אין הא משתריא היכי אחר כלי בתוך
ומגעילה  שיחזור ואי האיסור, לבטל ששים
נבילה  נעשו הראשונים המים והלא בשניה

הגרעק"א ובחידושי ואוסרין. (עמ'וחוזרין

דחענ"נ קס"ח) לתוס' דס"ל מכאן דייק
כמו  [ודלא מדאורייתא הוא איסורים בשאר

חת"ס בחידושי לדחות שדבר (שם)שרצה
רבנן  יכלו לא בתורה היתירו המבואר

התרומה בספר מפורש וכן (הל'לאוסרו].

נ"ב) סי' קושית או"ה את שהביא דלאחר
מדרבנן  אלא אינו חענ"נ דאי מסיק התוס'

שפיר. אתי איסורין בשאר

הוא והנה איסורים בשאר חענ"נ דין אם
התורה  התירה ואפ"ה מדאורייתא,
אסרה  שגדי משום בשר עם שנתבשל חלב
נבלע  חלב שמעט דאע"ג נמצא חלב, ולא תורה
אסור  בשר שטעם משום ונאסר הבשר בחתיכת
מדאורייתא  נבילה להיעשות והו"ל בו, מעורב
לר"י, מב"מ מדין שביורה החלב שאר ולאסור
אלמא  מותר. שהחלב תורה גזרה אפ"ה
דשאר  חענ"נ דין את הפקיעה עצמה התורה
שהחמירו  מצאנו שלא וכיון בכה"ג, איסורין
שהחתיכה  לומר תורה מדין יותר חכמים
התורה, אסרה שלא במקום גם נבילה נעשית
בשאר  ובין בבב"ח בין חענ"נ דין כל כי
מדרבנן, ולא מדאורייתא כולו הוא איסורים
דין  על הדבר את העמידו דחכמים י"ל שפיר

לגמרי. מותר והחלב תורה

בשאר והר"י חענ"נ שדין לטעמיה אזיל
אי  וא"כ מדרבנן, הוא איסורים
את  להתיר גזרה עצמה שהתורה לפרש אפשר
דשאר  חענ"נ דין את והפקיעה החלב
ר"ת  שיטת על ליה קשיא ושפיר איסורים,
כיון  אבל בב"ח, מדין נ"נ אינו דחלב דנהי

וז"ל,יד. בב"ח אטו גזירה הוא איסורים בשאר חענ"נ שדין שיטתו לפי ליישב כתב ובר"ן
נבילה  נעשה יהא בו שנתערב שמה איסורין לשאר גמרינן דמבב"ח דכיון אומר אני כך אלא

שהחלב  תורה אמרה שלא כשם לא במשקין אבל דבשר, דומיא בחתיכה אלא בהן גזרו לא
אף  אסור נמי דחלב דאסיקנא למסקנא אבל השתא, דעתין דסלקא למה נבילה נעשה יהא

עכ"ל. מדבריהם, הכי אמרינן במשקין
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האסור  הבשר טעם משום עכ"פ שנאסר
עכ"פ  נבילה להיעשות הו"ל בו, הבלוע
ואם  איסורים. דשאר חענ"נ מדין מדרבנן
הו"ל  עדיין הנאסר, כמין תמיד הוא חענ"נ

שביורה. החלב שאר לאסור

דהנה אבלג] י"ל, דיותר נראה באמת
אופן  בכל החלב את התירה התורה

שפירש"י וכמו הבשר, עם גדי שנתבשל (ד"ה

תורה) לתת אסרה גדול שיעור בבשר היה דאפי'
מותר. דחלב לרב נמי ס"ל החלב בכל בשר טעם
דין  את הפקיעה שהתורה משום זה אין וע"כ
ליתן  כדי בשר כ"כ דאיכא דבכה"ג חענ"נ,
דינא  בלאו אפי' שבקדירה, החלב בכל טעם
שמעורב  משום החלב כל את לאסור יש דחענ"נ

התוס' לדעת שהרי האסור, בשר טעם (צח:עם

רבא) אמר לכו"ע.ד"ה מדאורייתא הוא טכע"ק
טכע"ק  אמרינן דלא גזרה שהתורה צ"ל אלא
יכול  ואינו בחלב, המובלע הבשר טעם לגבי
לא  וגם בב"ח, משום לא כלל, החלב את לאסור
דלא  וכיון בו. מעורב אסור בשר שטעם משום
יותר  טעם לאסור חכמים שהחמירו מצאנו
אסור  טעם התורה מן שהרי תורה, מדברי
לגמרי. מותר החלב מדרבנן דאף י"ֹל בלא"ה,

של וא"כ החתיכה בתוך המובלע החלב גם
אינו  האסור הבשר מן טעם שקבל בשר
שהרי  אסור, אינו הבשר טעם כי כלל, נאסר
החלב, לגבי טכע"ק דין את הפקיעה התורה
נ"נ, עצמו שהחלב לומר מקום אין וממילא

הר"י. קושית שפיר ואתי

בדעת וזהו שכתב הנ"ל הרמב"ן דברי ביאור
החלב  את אסרו דלא דהא הרשב"ם,
היינו  שנאסר עצמו גדי של כרוטב שהוא מפני

שרוטב  אע"פ לעולם חלב נאסר דלא משום
דגזירת  דר"ל והיינו בו, מעורב אסור גדי
עם  שנתבשל אופן בכל מותר שחלב היא הכתוב
בחלב. טעם ליתן כדי בשר כ"כ שיש אף הגדי

בפלתי ושוב כתוב כבר הדבר שעיקר ראיתי
סק"ט) צ"ב הגמ'(סי' דבהמשך שהעיר ,

חלב, ולא תורה אסרה גדי רב וסבר מקשינן
שבשלן  חלב זית וחצי בשר זית חצי איתמר והא
וקשה  אכילתו, על לוקה רב אמר זה עם זה
גופיה  היתר טכע"ק שמדין דס"ל לר"ת
מן  זית כל על ולוקה איסור איתעביד
בשר  בטעם בלוע שהחלב כיון התערובת,
ותירץ  למלקות. מצטרף אינו למה אסור,
אף  לחלב, מיעטה שהתורה דעתך דלסלקא
אוסרו, בשר טעם יהיה שלא מיעטה טכע"ק
אסור  גדי שיהיה במציאות אינו כן לא דאם
דאף  לשיטתיה, ר"ת שפיר [ואתי חלב. ולא
חענ"נ  דגם הרשב"ם כדעת סבר ז"ל הוא
כמו  הנאסר, כמין הוא איסורים בשאר

בר"ן.] שמבואר

שיטת ועודד] ביישוב אחרת דרך נראה
לדעת  דהנה בזה ונקדים הרשב "ם,
לבדו  אחד שכל דאע"ג הוא, בב"ח גדר הר"י
כנבילה, הכל הכתוב עשה יחד כשנתבשל היתר,
ומבואר  הטריפה". מן היוצא "כחלב והוא
להיות  נהפכו יחד שנתערבו וחלב שבשר
דתחילת  דאע"ג והיינו עצמם. מצד אסורים
בחלב, הבשר תערובת משום הוא האיסור
נהפך  אחד כל בישול, ע"י שנתערבו לאחר
שהדגיש  מה וזה לעצמו. אסור מין להיות
כחלב  נעשה בב"ח משום שנאסר דחלב הר"י

הטריפ  מן ה.היוצא
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הוא ונמצא בב"ח חענ"נ גדר הר"י שלדעת
איסורים, דשאר מחענ"נ חלוק
יחד, שנתבשלו דע"י הוא הענין בב"ח דלגבי
כמו  והחלב נבילה, כבשר להיות נהפך הבשר
ואילו  עצמם. מצד אסורים והם טריפה, חלב
הנאסר  דהיתר הוא הענין איסורים בשאר
להצריך  נבילה נעשה איסור בליעת מחמת
מצד  נאסר דאינו דכיון אלא כנגדו, גם ששים
אינו  בו, המעורב האיסור מחמת אלא עצמו
חמור  הנאסר שאין האסור, כמין אלא נדון

האוסר. מן יותר

התוס'ויש מש"כ עם עולה זה איך לעיין
אפילו)לעיל ד"ה חענ"נ (צו: אמרינן דלא

להתפשט, יכול שהאיסור במקום אלא
לעיל  הארכנו וכבר חלב". דטיפת "דומיא

דאף (קח.) דמתני' מגופא למדו שתוס' לבאר
החלב, מן טעם קבלה אם נ"נ בשר שחתיכת
שאר  את ולאסור לחזור יכולה אינה היא
דאע"ג  וכסה, נער בלא שבקדירה החתיכות
לילך  יכול עצמו הבשר טעם דבלא"ה
בלא  מתפשט בחם דחם לחתיכה מחתיכה
מפלט  בלע מבלע עצמו החלב טעם רוטב,
אלא  חענ"נ אמרינן דלא ומוכח פליט, לא

להתפשט. יכול שהאיסור במקום

הסברא (שם)הרא"שובתוס' את ביאר
הכא  ניחא בלא"ה ומיהו בזה"ל,
נבילה  נעשה עצמה חתיכה אמרינן דלא
שהאיסור  היכא אלא החתיכות כל ואוסרת
טעם  וליתן הנאסר עם להתפשט יכול עצמו
על  שנפלה חלב טיפת כגון חתיכות, בשאר
בכל  מתפשט הטיפה שטעם  חתיכה
שאר  לאסור כח לטיפה שאין ונהי החתיכות,

מסייעת  שנאסרה חתיכה אותה החתיכות,
הרא"ש  [וכ"כ עכ"ל. וכו', לאוסרם לטיפה

כ"ד) סי' גיה"נ התוס'(פ' מלשון דייקנו וכן .
בה) יש אם ד"ה לחודיה (צו. בגיד "לאו שכתבו,

לגיד  מסייע שסביביו קליפה  דבכדי משערינן
הוא  האסור הגיד דלעולם ומשמע לאסור",
והקליפה  הקדירה, שאר את לאסור ממשיך
שמסייעו  והיינו לאסור, מסייעו רק הנאסרת

להתבטל.] שלא

בשאר ומבואר ובין בבב"ח דבין מזה
הוי  לא חענ"נ דין יסוד איסורים
מצד  ואוסרת חוזרת הנאסרת שהחתיכה
מסייעת  הנאסרת שהחתיכה אלא עצמה,
האיסור  הוא האוסר ועיקר לאסור, לטיפה
אמרינן  לא ולכן הנאסרת, החתיכת ולא עצמו,
להתפשט, יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ
מסייעתו  שהחתיכה רק אוסר, הוא האיסור כי

להתבטל. שלא

שההיתר והנה כיון איסורים בשאר התינח
עמו  שמתערב משום רק נאסר אינו
דין  שנאמר לאחר דגם י"ל איסור, בליעת
מצד  אסור להיות נהפך ההיתר אין חענ"נ
אבל  להתבטל, שלא לאיסור דמסייע רק עצמו
איסור  כמין להיות נהפכים שתיהם בבב"ח
נבילה, כבשר להיות נהפך הבשר עצמם, מצד
אחרת. הגדרה והיא טריפה, חלב כמו והחלב

וסברי ובהכרח הר"י על פליגי לעיל התוס'
אין  דבב"ח חענ"נ מדין שגם
אלא  איסור, כמין להיות נהפכים שתיהם
יחד, מעורבים שהם משום הוא האיסור עיקר
אוסר  חלב טעם וכן חלב אוסר בשר דטעם
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חתיכת  על חלב טיפת כשנפלה ולכן בשר.
רק  הקדירה, את כסה או נער ולבסוף בשר,
כי  החתיכות, שאר את לאסור יכול החלב
חענ"נ  ודין היתר, טעם הוא עצמו מצד הבשר
בכל  טעם ליתן יכול אינו שהחלב דאף חידש
לטיפה  מסייעת הנאסרת החתיכה הקדירה,

להתבטל. שלא

יש ומעתה כן, הרשב"ם דעת שגם נאמר אם
דהרי  בפשיטות, הר"י קושית ליישב
אוסר  בשר שטעם הוא בב"ח גדר הנתבאר לפי
הבשר  טעם אבל בשר , אוסר חלב טעם וכן חלב
אחר, בשר כלפי היתר  טעם הוא עצמו  מצד
אחר, חלב כלפי היתר טעם הוא חלב טעם וכן
ע"י  הנאסרת בשר שחתיכת הוא חענ"נ ודין
וא"כ, בששים. להתבטל שלא לסייעו יכולה חלב
דנהי  נמצא חלב, ולא תורה אסרה דגדי צד להך
אינו  בשר טעם אבל בשר אוסר חלב דטעם
בתוך  חלב קצת כשנבלע ולפיכך, חלב. אוסר
כי  כלל, נאסר אינו החלב בשר, של החתיכה
משום  רק אלא עצמו מצד אסור אינו הבשר
היתר, של טעם הוא ובעצם חלב, עם שנתערב
וממילא  שבחתיכה, החלב את לאסור יכול ואינו

מותר. שביורה החלב שאר

בבב"חאבל חענ"נ שדין הר"י חלוק דעת
הוא  ויסודו איסורים, דשאר מחענ"נ
מצד  אסור מין להיות נהפכים והחלב שהבשר
ולא  תורה אסרה גדי דקסבר למאי גם עצמם,
בשר  בליעת מחמת נאסר שחלב הוא דין חלב,
איסורים, דשאר חענ"נ מדין ונ"נ האסור,
שאר  יאסר הנאסר, כמין הוא חענ"נ ואם

בזה. ודו"ק שביורה, החלב

b

בבשר  חענ"נ בגדר הר"י שיטת

איסורים  ושאר בחלב

הרשב"ם הנהא] דנחלקו אצלנו נתבאר
דבב"ח, חענ"נ בגדר והר"י
דבב"ח  חענ"נ בין חילוק אין הרשב"ם שלדעת
תרוייהו  ויסוד איסורים, דשאר  וחענ"נ
שלא  לאיסור מסייעת הנאסרת שהחתיכה
אלא  חענ"נ אמרינן לא זה ומטעם להתבטל,
האיסור  כי להתפשט, יכול שהאיסור במקום
אחרים, דברים לאסור שממשיך הוא עצמו
שלא  אותו מסייעת רק הנאסרת והחתיכה
דע"י  בבב"ח נתחדש לא ז"ל ולדעתו להתבטל.
מצד  אסורים להיות שניהם נהפכו בישולם
שאוסר  הוא הבשר טעם לעולם אלא עצמם,
הבשר, את אוסר החלב טעם וכן החלב, את
שיכול  עד איסור למין נהפך החלב אין אבל
לאיסור  נהפך הבשר אין וכן אחר, חלב לאסור

אחר. בשר לאסור כדי

משאר אבל חלוק דבב"ח חענ"נ הר"י לדעת
היא  הכתוב גזירת בב"ח דגבי איסורים,
להיות  נהפך הבשר יחד שנתבשלו זה שע"י
והם  טריפה, חלב כמו החלב וכן נבילה כבשר
דשאר  חענ"נ אבל עצמם. מצד אסורים
בטעם  בלוע שהיתר משום הוא איסורים
חמור  להיות יכול הנאסר אין שכן וכיון איסור,

עצמו. האיסור מן יותר

גזירת והנה דאם הר"י בדעת לעיין יש
להיות  נהפכים שבב"ח היא הכתוב
בפלוגתא  תלוי זה למה עצמם, מצד אסורים
דבהא  צ"ל וע"כ מותר. או אסור אפשל"ס אם

הר"ן דפירש וכמו פליגי, הרי"ף)גופא בדפי ,(ג:
בשר  של איסורו אין אסור אפשל"ס דלמ"ד
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החלב  ממנו נסחט אפי' שהרי שבו החלב משום
בשר  שכל תורה אמרה שכך אסור, לגמרי
ואילו  עצמו. מחמת אסור יהא בחלב שנתבשל
רק  הוא בב"ח איסור מותר, אפשל"ס למ"ד
ואמר  קפילא ליה טעים ואי התערובת, מצד
מותר. יהא כלל חלב טעם הבשר בחתיכת שאין
אסור  או מותר דאפשל"ס דפלוגתא ונמצא
אם  בב"ח איסור בהגדרת פרטית מחלוקת היא

תערובת. של איסור או מגופו  איסור הוא

דאפשל"ס אבל פלוגתא הרשב"ם לדעת
בכל  פלוגתא היא מותר או אסור
להתירה  חוזרת הנאסרת חתיכה אם האיסורים
על  בנוי חענ"נ ודין ממנה, נסחט האיסור אם
התוס' בדעת לעיל שהארכנו כמו אפשל"ס דין
למ"ד  ורק מילי, תרי הוו וחענ"נ דאפשל"ס
שהחתיכה  עוד לומר ניתן אסור אפשל"ס

נבילה. נעשית עצמה

דהנה אמנםב] צ"ב, אכתי הר"י שיטת
לעיל מהלכים (ע"א)נתבאר ב'

רב, לדעת חלב דטיפת המשנה בביאור
חענ"נ  אמרינן דלא ממנה מוכח אם ונפק"מ
אף  להתפשט יכול שהאיסור במקום אלא
ברישא  דקתני הא והר"ן, רש"י לשיטת בבב"ח.
טעם  ליתן כדי חלב בטיפת יש דאם דמתני'
וא"כ  הקדירה, כל על קאי אסור, החתיכה בכל
דחתיכה  חדא תרתי, שמעינן גופא ממתני'
בטיל. לא דמב"מ ועוד נבילה, נעשית עצמה
ליתן  בה יש אם וכסה נער ברישא דקתני והא
או  בשניער מיירי אסור, הקדירה בכל טעם
החתיכה  קבלה לא דאז מיד, הקדירה את כסה
ולעולם  הקדירה משאר יותר החלב מן טעם
דאפי' זה פירוש לפי ומשמע לח"נ. נעשית לא

יכולה  נבילה שנעשית החתיכה וכסה נער בלא
הקדירה. שאר את לאסור

כתבו אבל ורמב"ן] בר"ן [עיין הראשונים
ברישא  דקתני ד"אסור" התוס' בשם
בשנער  מיירי וסיפא עצמה, החתיכה על קאי
באותה  יש דאם ואשמעינן לבסוף, הקדירה את
אסורה. הקדירה, בכל טעם ליתן כדי חתיכה
במקום  אלא חענ"נ אמרינן דלא ומוכח
נאסרה  למה דאל"כ להתפשט, יכול שהאיסור
בלא"ה  גם הרי וכסה, בשנער רק הקדירה
אפי' הקדירה בכל מתפשט עצמו הבשר טעם
חוץ  שכולה בחתיכה דמיירי התוס' לשיטת

חם לתוך חם כדין עו.)לרוטב שלדברי (פסחים
יכולה  החתיכה אין ע"כ אלא אסור, הכל
להתפשט, יכול שהחלב במקום אלא לאסור
מן  החלב את להפליט מועיל וכסה ונער

הקדירה. בשאר ולערבו החתיכה

שהביא ועתה דלאחר הקושיא, על נבא
בשם  האלו  הדברים כל את הר"ן
וכ"כ  הר"י, דעת שכן מסיק ז"ל הוא התוס',

התרומה נ"א)בספר כן (סי' מפורש ובאמת ,
לעיל בה)בתוס' יש אם ד"ה בשם (צו: שכתב

כשהחתיכה  מיירי חלב דטיפת דמתני' הר"י
נער  בלא מתפשט ואינו לרוטב חוץ כולה
דאפי' ס"ל הר"י שגם ומבואר עי"ש, וכסה
במקום  אלא חענ"נ אמרינן לא בב"ח

להתפשט. יכול שהאיסור

סובר והדבר שהר"י דכיון לכאורה, תמוה
להיות  נהפכים בב"ח שמדאורייתא
דבב"ח  לעיל כתוס' ודלא עצמם, מצד אסורים
וגדר  תערובתם משום רק אלא אסור אינו
שלא  לחלב מסייע שנאסר שהבשר הוא חענ"נ
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אמרינן  דלא הר"י סבר מצי איך להתבטל,
להתפשט. יכול שהאיסור במקום אלא חענ"נ
וכמו  איסור כמין להיות נהפך הבשר אם הרי
החלב. בלא לאסור יכול אינו למה נבילה, בשר

ממש ומכאןג] הר"י דעת שאין מוכח
גזיה"כ  דלהר"ן הר"ן, כסברת
כבר  הבשר, מן החלב כל נסחט דאפי' היא
עצמם  מצד אסורים להיות והחלב הבשר נהפכו
בב"ח  להר"י אבל להתירם. חוזרים אינם ושוב
בחלב  או נבילה כבשר להיות נהפכים אינם
אם  אבל מעורבים, עדיין כשהם אלא טריפה
הבשר  היה לגמרי, הבשר מן החלב כל נסחט

להיתרו. חוזר באמת

אם ובזה והר"ן הר"י מחלוקת להבין יש
שאין  במקום אפי' חענ"נ אמרינן
כיון  הר"ן שלדעת להתפשט , יכול האיסור
ואפי' עצמו מצד אסור להיות נהפך שהבשר
באיסורו, נשאר היה ממנו החלב כל נסחט היה
שאין  במקום אפי' לאסור יכול הבשר טעם

עמו. מתפשט החלב

להיות אבל נהפכים בב"ח אין הר"י לדעת
שהם  זמן כל אלא עצמם מצד אסורים
מתפשטת  בשר פליטת אם ולכן יחד, מעורבים
יכולה  ואינה ניתרת פליטה אותה חלב, בלא
מעורבת  שאינה מאחר אחר, בשר לאסור
יכול  עצמו שהחלב במקום ורק חלב. בטעם
לאסור, יכול הבשר אז הבשר, עם להתפשט

בב"ח. של במצבו דנשאר כיון

רק אבל הוא בב"ח איסור דאם צ"ב, הדין
לגמרי  החלב יצא ואם מעורבים, כשהם
בכל  ששים כשיש מותר, יהיה הבשר מן

פליטת  נשארת איך החלב, כנגד הקדירה
עמה, מתפשט החלב אם בב"ח של במצב הבשר
וכל  בפליטה, טעם ליתן יכול החלב אין הרי
וכדאמר  טעם, כשנותן רק הוא בב"ח איסור

תורה. אסרה בישול שדרך לעיל רבא

בב"ח וצריך איסור חל דלא דנהי לומר
כשיש  והיינו בישול דרך ע"י אלא
גם  האיסור שחל לאחר אבל טעם, נתינת
ליתן  יכול שאינו עד הבשר מן החלב כשנסחט
אכתי  מעורבים עדיין שהם זמן כל טעם, בו

בב"ח. מיקרי

אפשל"ס ונראה אם הפלוגתא גופא דזה
דלמ"ד  הר"י, לדעת מותר או אוסר
טעם  נותן אינו החלב אם גם אסור אפשל"ס
עדיין  הם והחלב שהבשר זמן כל בבשר,
למ"ד  ואילו בב"ח, מיקרי אכתי מעורבים
כשהם  רק אלא אסורים אינם מותר אפשל"ס
להיתרם. חוזרים ובלא"ה בזה זה טעם נותנים

פלוגתא והנהד] הר"י שלדעת כיון
היא  מותר או אסור דאפשל"ס
יקשה  בב"ח, דין בהגדרת פרטית מחלוקת
מותר, אפשל"ס לכו"ע איסורים בשאר א"כ
מותר, ההיתר נו"ט האיסור אין אם ודאי דזה
משום  הוא האיסור שעיקר  בבב"ח ורק
ע"י  האיסור חל דאם לומר צד יש התערובת
נשארים  הם טעם, נתינת בדרך שנתבשלו
נסחט  עם גם מעורבים שהם זמן כל באיסורם

איסורים. בשאר חענ"נ ומנ"ל החלב,

הר"י ולכאורה בדעת לומר מוכח מכאן
רק  הוא איסורים בשאר דחענ"נ
דכיון  הר"ן, שכתב וכמו בב"ח, אטו גזירה
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נבילה  נעשית בשר החתיכת דאורייתא שמדינא
שמשהו  זמן כל אחרים דברים לאסור ויכולה
אסור, אפשל"ס למ"ד עמה מעורב חלב של
טעם  שקבל דהיתר האיסורים בכל חכמים גזרו
אוסר  שאינו ובתנאי ג"כ, נבילה נעשה מאיסור
אבל  להתפשט. יכול שהאיסור במקום אלא
בשאר  גם בבב"ח, מותר דאפשל"ס למ"ד

נבילה. נעשית חתיכה אין איסורים

סתירת ובזה ליישב שליט"א מו"ר אמר
דחענ"נ  נקט הר"י דהנה התוס',

לעיל ב  בתוס' אבל מדרבנן, הוא איסורים שאר
בשקדם) ד"ה מגיעולי (ק: מקושיתם מוכח

הוא  איסורים בשאר דחענ"נ נכרים
שם  הגרעק"א בחידושי ועיין מדאורייתא,
הר"י  שלדעת ניחא, ולדברינו זה. על שעמד
דגזירת  מדאורייתא הוא בבב"ח דחענ"נ
להיות  נהפכים וחלב דבשר היא הכתוב
בשאר  דחענ"נ מוכח עצמם, מצד אסורים
בב"ח. אטו גזירה מדרבנן רק הוא איסורים
חענ"נ  בין חילוק דאין ס"ל לעיל התוס' אבל
הוא  יסודו ובתרוייהו איסורים, לשאר בב"ח
שלא  לאיסור מסייעת הנאסרת שהחתיכה
ובין  בב"ח בין דחענ"נ ס"ל ושפיר להתבטל,

מדאורייתא. הוא איסורים בשאר

דבחענ"נ אמנם הר"י סברת לפי"ז יקשה
חמור  הנאסר אין איסורים דשאר
מן  טעם שקבל רוטב ומשו"ה האוסר, מן יותר
לא  מב"מ מדין אחר רוטב אוסר אינו הנבילה
שאוסרתו, הנבילה מן יותר חמור דאינו בטיל
לתא  הוא איסורים בשאר חענ"נ דין אם דהרי
שקבל  דחלב אמרינן דבבב"ח היכי כי דבב"ח,
טריפה  כחלב להיות נהפך הבשר מן טעם

ה"נ  בטיל, לא מב"מ מדין אחר חלב ואוסר
הנבילה  מן טעם שקבל דרוטב נאמר לא למה
ויכול  עצמו מצד אסור רוטב להיות נהפך

בטיל. לא מב"מ מדין אחר רוטב לאסור

סברת וכן את שהביא דלאחר הר"ן, דעת
אצלי  נתבררו לא אבל וז"ל, הקשה הר"י
דמדינא  קאמר שפיר ודאי דאין הללו, דברים
כבר  אבל איסורין, בשאר לא אבל בבב"ח דווקא
לבב"ח  איסורין שאר חכמים שהשוו כתבתי
דכיון  הוא דהכי דודאי ומשמע מדבריהם,
איתא  אם תלוי, לסוחטו באפשר דחענ"נ
אמרו  למה מותר אפשל"ס איסורין דבשאר
שכתבתי  וכמו במינו בשלא ואפי' חענ"נ, בהם
בכל  אסור לסוחטו אפשר ודאי אלא למעלה,
לבב"ח  איסורין שאר בין אין ומעתה האיסורין.
וכיון  מדבריהם, והללו תורה שזו אלא כלום
יהו  לא למה אסור אפשל"ס האיסורין שבכל
לא  מב"מ למ"ד שהוא בכל במינו אסורים
ור"ת  שמואל רבינו דברי ודאי אלא בטיל,

עכ"ל. עיקר,

ור"ת [ועי"ש הרשב"ם דברי ליישב שכתב
אסרה  גדי דאם הר"י, מקושית
איסורים  בשאר דחענ"נ כיון חלב, ולא תורה
אלא  גזרו לא בב"ח, אטו גזירה רק הוא
אע"פ  וא"כ לא. במשקין אבל דבב"ח, בדומיא
חענ"נ  אמרינן לא בחלב, בלוע האיסור שטעם
ולא  תורה אסרה גדי דקסבר למאי במשקין
להיות  נהפך החלב דגם למסקנה ורק חלב.

במשקין.] אף חענ"נ איכא אסור,

דחענ"נ וצריך דנהי הר"י, לדעת לומר
אטו  גזירה הוא איסורים בשאר
כ"כ  להחמיר חכמים ראו לא מ"מ בב"ח,
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סברא  דאין הנאסר, כמין האיסור את ולהחשיב
האיסור  מן יותר חמור יהיה שהנאסר לומר
דשאר  בחענ"נ יותר הקילו ולכן עצמו,
דבב"ח, בחענ"נ שמצינו ממה איסורים
הר"ן  לדעת אבל האוסר. כמין נדון דהנאסר
אטו  גזירה הוא איסורים בשאר דחענ"נ כיון
וא"כ  לזה, זה חכמים השוו דבריהם לכל בב"ח,
נדון  אינו הנאסר איסורים דשאר בחענ"נ גם

הנאסר. כמין אלא האוסר כמין

b

חענ"נ  בגדר הרשב"א שיטת

בחלב  בבשר

אמרינן הנה דלא אפרים כר' הרשב"א דעת
וכמש"כ  איסורים, בשאר חענ"נ

ח.)בתוה"ב עמ' ש"א שעיקרן (ב"ד ונראה וז"ל,
ז"ל  אפרים הר"ר שכתב כמו אלו דברים של
אלא  אסור לסוחטו אפשר אמרו שלא שכתב
חזר  שהכל שאמרנו הטעם ומן בלבד, בבב"ח
איסורין  בשאר לאו אבל איסור, של אחד בגוף
מה  והלא כולה בשיעור יאסור טעם דמאיזה

עכ"ל. איסור, פליטת אינו פולטת שהיא

דלא ומאידך, כהר"י ס"ל נמי הרשב"א
במקום  אלא חענ"נ אמרינן
חלב  דטיפת ובמתני' להתפשט, יכול שהאיסור
בלאו  הקדירה שאר את אוסרת החתיכה אין

לעיל בחידושים וכמש"כ וכסה, ד"ה ניער (קח.

רב) מקומותאמר בכמה ח.ובתוה"ב עמ' (שם

ט:) עד .ולהן

בתוה"בוהרשב"א להדיא (שם)כתב

צריך  אפרים ר' לשיטת שאפי'

עם  מתפשט החלב אין דאל"כ וכסה ניער
דלא  אפרים ר' ראיית שם והביא הבשר,
מההיא  איסורים בשאר חענ"נ אמרינן
דבישרא  לדיקולא שנפל דתרבא דכזיתא
דאי  אע"ג בלבד הכזית לבטל דמשערינן

תחיל  נפל שלא דלא אפשר אחת, חתיכה על ה
בתחילה  אלא דיקולא, גבי וכסה ניער שייך
לא  ואפ"ה שבצדו, בחתיכה טעם נותן

החתיכות. כל ואוסרת חענ"נ אמרינן

מחוורת והרשב"א זו ראיה שאין הקשה
לא  בזה ובכיוצא בבב"ח שאפי'
חענ"נ  אמרו שלא החתיכות, כל אוסרת היתה
שלא  אבל רוטב, ע"י אלא החתיכות כל ואוסרת
ר"י  דברי נראין וכדאמרינן לא, רוטב ע"י
ולא  ניער לא מאי ואמרי כיסה, ולא ניער בשלא
מיבלע  כלל כסה ולא ניער בשלא אילימא כיסה,
ששתיהן  אעפ"י אלמא פלט, לא מיפלט בלע
אסורה  חלב טיפת עליה שנפלה ואותה חמין
אוסרת  אינה אפ"ה שבה, החלב בליעת מחמת

וכיסוי. ניעור ע"י אלא הבשר את

הר"י ונראה בדעת לעיל נתבאר דכבר ליישב,
להיות  נהפכים דבב"ח דס"ל דאף
לא  מ"מ עצמם, מצד ואסורים האיסור כגוף
יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן
בב"ח  דאין משום בזה והטעם להתפשט.
זמן  כל אלא עצמם מצד אסורים להיות נהפכים
משהו  עכ"פ שיהיה צריך ולכן מעורבים, שהם
שהבשר  כדי הבשר טעם עם שמתפשט חלב של

אחרות. חתיכות לאסור יוכל בעצמו

דאפשל"ס,וכתבנו פלוגתא בביאור לפי"ז
אינו  החלב אם גם אסור דלמ"ד
הם  והחלב שהבשר זמן כל בבשר, טעם נותן
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ואילו  בב"ח, מיקרי אכתי מעורבים עדיין
אלא  אסורים אינם מותר אפשל"ס למ"ד
ובלא"ה  בזה, זה טעם נותנים כשהם רק

להתירם. חוזרים

דהנה אך הרשב"א, לשיטת עולה  זה אין
לקמן קסבר)בחידושים לפרש (ד"ה צידד

אסור  לסוחטו אפשר דמ"ד הרמב"ן בשם
שבו  האיסור כל לסחוט לך אפשר דאפי' קסבר
איסור  שבו הבשר כל נעשה כבר אפ"ה לגמרי
וכו', במשהו במינו אסור בשר ליה והוה גמור
הוא. גמור היתר שבו בשר קסבר מותר ומ"ד

הר"ן פירש זה הרי"ף)וע"ד בדפי ,(מג:
אם  שגם יוצא זה פירוש ולפי לעיל. וכדמבואר
עדיין  הם לגמרי, מזה זה והחלב הבשר נפרדו
טעמא  ומהאי עצמם. מצד כאיסורים נשארים
יכול  שהאיסור מקום שאי"צ הר"ן כתב
גם  לאסור יכול בעצמו הבשר כי להתפשט,

החלב. עם מעורב כשאינו

את ושיטת עירבב דאיך תמוה, הרשב"א
לפרש  אחד מצד וכתב הסברות
והר"ן  הרמב"ן ע"ד דאפשל"ס פלוגתא
נשאר  הבשר החלב, כל לסחוט לך אפשר דאפי'
מצד  האסור מין להיות דנהפך כיון באיסורו
בבב"ח  חענ"נ אמרינן דלא כתב ומאידך עצמו,

להתפשט. יכול שהאיסור במקום אלא

אמרינן והאמת לא הרשב"א שלדעת נראה
יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ
הרשב"א  בדברי דעיין אחר, מטעם להתפשט

נראה)לעיל לפיכך ד"ה מתני'(קח. בביאור שכתב
רבותינו  שכתבו מה ז"ל לו דנראה חלב, דטיפת
ר"י  בשם התרומה בספר וכן התוס' בעלי
בליעת  מחמת הנאסרת חתיכה אין דלעולם

ואפי' שאצלה היתר חתיכת אוסרת האיסור
הולכת  הבליעה שאין לפי חמות שתיהן
רוטב  יש א"כ אלא שאצלה לחתיכה מחתיכה
שם  הדברים ובתוך לה. חוצה הבליעה שמוליך
שהאיסור  שכיון שמענו זה ומכל בזה"ל, כתב
ולא  אוסרת הקליפה אין יותר הולך אינו עצמו
מכח  יפה הבן וכח העיקר מן חמור טפל יהא

בתוה"ב [וכ"כ ע"כ. ט:)האב, ומרהיטת (שם, [.
לא  נמי טעמא דמהאי משמע ז"ל לשונו
שהאיסור  במקום אלא בבב"ח חענ"נ אמרינן

להתפשט. יכול

בשאר אבל דהתינח טובא, קשה גופא זה
ואין  והיתר איסור שנתערב איסורים
שייך  האיסור, בליעת מחמת אלא נאסר ההיתר
הבן  וכח העיקר מן חמור טפל יהא דלא לומר
נעשית  דחתיכה אמרינן ולא האב, מכח יפה
יכול  האיסור שאין במקום אף לאסור נבילה
זה  אוסרים שתיהם הרי בבב"ח אבל להתפשט.
כאן  ואין עצמם, מצד איסורים ונעשים זה את

ואב. בן ולא ועיקר טפל לא

הרשב"אועל כתב ממש זה ד"ה דרך (קח:

אמרת) חענ"נ ואי ליה דאית הר"י בשם
אסרה  גדי דקס"ד דלמאי איסורים, בשאר
שקבל  משום שנאסר חלב חלב, ולא תורה
במינו, ואוסר חוזר אינו האסור בשר טעם
אלא  נאסר לא הרי מ"מ נ"נ שהוא דאע"פ
כח  יהיה ולא בו, המעורב הבשר טעם משום
שכל  כיון בבב"ח, משא"כ האב. כח יפה הבן

בפני מותר נאסרו אחד וכשנתערבו עצמו
של  אחד גוף להיות שניהם דחזרו מגזה"כ
יפה  הבן כח יהא לא לומר שייך לא איסורין,

האב. מכח
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שפירש ותמצית מה דלפי קושיתנו,
דמ"ד  הרמב"ן בשם הרשב"א
כל  לסחוט אפשר דאפי' קסבר אסור אפשל"ס
באיסורו  נשאר עצמו הבשר הבשר, מן החלב
ס"ל  איך מובן אינו גמור, איסור נעשה כבר כי
במקום  אלא בבב"ח חענ"נ אמרינן דלא
הר"י  מטעם דאם להתפשט. יכול שהאיסור
כל  אלא עצמו בפני כאיסור נחשב הבשר דאין
הרשב"א  הרי עמו, מעורב חלב של שמשהו זמן
נפרדו  אפי' אסור אפשל"ס דלמ"ד כן ס"ל לא
באיסורם. נשארים הם לגמרי והבשר החלב
התוספות  בדעת הרשב"א שכתב מטעם ואם
יפה  הבן וכח העיקר מן חמור טפל יהא דלא
איסורים, בשאר אלא שייך זה אין האב, מכח
טפל  כאן אין זה את זה שאוסרים בב"ח אבל

וצ"ע. ועיקר,

b

תורה.רש"י אסרה גדי מפשטות ד"ה
מותר  שהחלב משמע רש"י לשון
שנאסר. בשר בטעם בלוע הרי וקשה, בשתיה.
שדין  הרשב"ם בדעת לעיל כמש"כ לתרץ ואין
נהפך  עצמו שבשר משום אינו בבב"ח חענ"נ
רש"י  מדברי לעיל דייקנו שכבר אסור, להיות

קסבר) מה (ד"ה וכל אסור, להיות נהפך שהבשר
איסור. חשיב פולט שהוא

התורה ואפשר שמן היא רש"י דכוונת
דס"ל  לטעמיה ואזיל מותר,

מדאורייתא אינו רבא)דטכע"ק דאמר ד"ה ,(צח:
ממשו  ולא דטעמו תורה חידשה בבב"ח ורק
תורה  אסרה גדי דקסברי ולמאי דאורייתא,

מדאורייתא. לגמרי מותר החלב חלב, ולא

עכ"פ אמנם אסור יהא החלב דבר סוף
תירצה  ומה טכע"ק, מדין מדרבנן
את  ואוסר מדרבנן נ"נ החלב אין דלמה הגמ'
וכמו  בטיל, לא מב"מ מדין החתיכות שאר

הרשב"ם. שיטת על הר"י שהקשה

דס"ל וצריך או השנים, מן אחד לומר
שהאיסור  דכיון הר"י כדעת לרש"י
נדון  החלב החלב, מצד ולא הבשר מצד הוא

י"ל כמבשא"מ או שביורה, החלב שאר לגבי
לא  דבמשקין הראשונים כדעת סבר דרש"י
שכך  שאני ובב"ח איסורים, דשאר חענ"נ שייך
ורשב"א  ברמב"ן עיין האיסור, עיקר הוא

הראב"ד. טו בשם

לעילוהנה פירש"י (ק.)בגמ' דרב במימרא
תחילה  שנתבשלה בחתיכה דמיירי
בקדירה. החתיכות שאר שנתן קודם עמה

עצמה)והתוס' חתיכה ד"ה גם (שם דא"כ הקשו,
ע"י  מתחילה נאסר שעה באותה שהיה ברוטב
דמבטלינן  משמע ובסמוך הנבילה, טעם
והלא  מינו, דאינו דהוי רוטב ע"י לחתיכות
נבילה  ונעשה מתחלה נאסר עצמו רוטב
מינו, שהוא מפני כן שאחרי הרוטב כל ואוסר
כן  אחרי שנתן בחתיכות ששים שיהא ויצטרך

דמעיקרא. הרוטב לבטל

בס"דטו. לקמן שיתבאר מה מדברי (קט:)ועיין להוכיח יש אם מידי] לא ותו ד"ה [ברש"י

הר"י. או שמואל ר' כדעת רש"י



העמקים שושנת  ע"ב  ק"ח דף חולין תלב 

דחענ"נ והתוס' הרשב"ם כשיטת סתמו
הנאסר. כמין הוא איסורים בשאר
דחענ"נ  כהר"י רש"י דשיטת נימא אי אבל
קשיא  לא האוסר, כמין הוא איסורים בשאר
בשאר  חענ"נ שייך דלא נימא אי וכן מידי,
הרוטב  דאין שפיר אתי ג"כ במשקין איסורים

עיקר. כל נ"נ

b

הגעלה  בענין

אסור בגמ', נמי חלב רב קסבר לעולם אלא
לתוך  שנפל כגון עסקינן במאי והכא
סוף  פליט. לא מפלט בלע דמבלע רותחת יורה

וסלקו. בשקדם פליט. הדר נייח כי סוף

דאמר ופירש"י עסקינן, במאי והכא מד"ה
מותר. חלב אסור בשר לעיל רב
דמה  רותחת יורה לתוך זית אותו שנפל, כגון
מרתיחתו  נח שאינו זמן שכל פולט אינו שבולע
קודם  זית לאותו וסלקו, כשקדם פולט. אינו

עכ"ל. שתנוח,

זמן והנה דכל בגמ' מבואר פירש"י לפי
אלא  פולט הבשר אין רותחת שהיורה
הוא  מלהרתיח היורה שנחה לאחר ורק בולע,

והתוס' יורה)פולט. לתוך שנפל ושאר (ד"ה
תמהו  והר"ן] ורשב"א רמב"ן [עיין ראשונים

הוא לעינים הנראה דכשנותנין שדבר שמפליט,
מן  המים מראית משתנה רותחת בקדירה ירק
ונראה  לתוכה נימוח שומן בשר וכן הירק,
הראשונים  תמהו ועוד הרוטב. על השמנונית
נלמד, הגעלה דמתורת ודעימיה] [הרמב"ן
שינוחו  וקודם מגעילים, רותחים במים שהרי
האיך  שנחו שלאחר אותן, מסלקין מרתיחתן

בפושרין. הגעלה יש וכי פולטין,

דרכים:וביישוב ג' נאמרו הגמ'

שמעיה (א) ור' שמואל ר' בשם כתבו התוס'
עד  היינו פליט לא מפלט דקאמר דהא
חוזר  ששבע לאחר אבל מלבלוע, שבע שיהא
הדר  נייח כי סו"ס בגמ' דאקשינן והא ופולט.
ולא  מבליעתו, הבשר נייח דכי פירושו פליט,
בשקדם  הגמ' ומשני מרתיחתה, היורה נייח כי

בליעתו. שגמר קודם וסלקו

הבלועים ולפי"ז כלים דכשמגעילים חידשו
שעה  להניחם ליזהר צריך איסור
הבליעה  לגמור שהות שיהא כדי עד גדולה

אח"כ. ולפלוט ולחזור

לידע והתוס' בקי דמי הקשו ראשונים ושאר
הרמב"ן  הקשו ועוד זה, שיעור
בשר  שהרי משיב, הוא עצמו שמדבר והר"ן
והשומן  הרותחין לתוך לאלתר פולט שומן
את  משנין לאלתר ירקות וכן מיד, בהן נראה

המים. מראה

מבלע (ב) הכא דקאמר דהא אומר ור"ת
פליט  דלא היינו פליט לא מפלט בלע
בלוע  שהיה מה אבל עכשיו, שבלע מה
דרכן  דכך שכתב ברמב"ן ועיין פליט. מקודם
ומפליטין  ביבש, הלח מבליעין רותחין, של
כתב  ובריטב"א בתוכו. שהיה מה ממנו
הזה, כפירוש רש"י לשון להלום שאפשר
דמה  ר"ל פולט אינו שבולע דמה ומש"כ
מרתיחתו, שנח עד פולט אינו עכשיו שבולע

מיד. נפלט כבר שבלוע מה אבל

זה וכתבו מטעם להתיר שאין התוס'
כשאין  יומו בן שהוא כלי להגעיל
בפנים  ולהניחן האיסור את לבטל ששים במים
האיסור  בלעי מבלע שמים משום ברותחים
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שייך  לא צלולים שהן דמים פלטי, ולא שבכלי
בהן ל  שמתערב אלא בלעי דלא בליעה ומר

דאמר  היכי דכי לומר סברא אין וגם האיסור.
ה"נ  שבלע, מה פלט לא מפלט בלע מבלע
כלי  דכי שפלט, מה בלע לא מבלע פליט מפלט
למה  בלע לא שעדיין מה בין לחלק הוא נביא

בלע. שכבר

אבל ועוד פליט דמפלט נימא דאפי' כתב
יהא  א"כ שפלט, מה בלע לא מבלע
דבהגעלת  זה אחר זה כלים שני להגעיל אסור
המים  מן יבלע והשני המים, נאסרו הראשון
אבל  יבלע לא עצמו פליטת דודאי האסורין
אינו  ראשון כלי וגם יבלע. אחר כלי פליטת
מה  וא"כ רותחים במים אחת בבת כולו מכניס
אח"כ  שמכניס השני וצד פולט תחלה שנכנס

הראשון. צדו שפלט מה בולע

בשם ונראה התוס' שכתבו הראשון דלפירוש
אין  בודאי שמעיה ור' שמואל ר'
כשאין  יומו בן בכלי הגעלה להתיר מקום
זמן  כל פלט דלא דנהי ששים, במים
זמן  המים בתוך שישהה וצריך שמרתיחין
בולע  וגם פולט שמא מיכן לאחר אבל גדול,
ויאסרו  ויחזרו המים יאסרו וא"כ שפולט, מה
רק  שי"ף]. המהר"ם [וכ"כ הכלים את
מה  מפליט אינו דכלי שפירש ר"ת לשיטת
ולומר  כה"ג להתיר ס"ד היה עכשיו, שבולע
מה  בולע הכלי שאין או פלטי, ולא בלעי דמים
ואין  זו, אפשרות לשלול באו והתוס' שפולט,
ששים  כשיש אלא יומו בן שהוא כלי להגעיל

האיסור. את לבטל מים של

בלא אבל אפי' מותר יומו בן שאינו בכלי
ויבלע  יחזור שמא לחוש ואין ששים,

בר"ן ועיין הוא. פגום טעם בדפי שהרי (מד.

בלא הרי"ף) נתירנו א"כ תאמר שמא שהקשה,
לו  הועילה ומה פגום, הוא שהרי הגעלה,
מן  ובולע חוזר עכשיו אף והרי הגעלה,
הגעלה  דקודם דמי דלא למימר איכא הפגום,
משובח, היה כשבלע מ"מ פגום שהוא אע"פ
בעודנו  בו ישתמש שמא הגעלה צריך ולפיכך
בתחלת  פגום בולע שהוא כל אבל משובח.

כלל. לחוש אין בליעתו

ובין ובין שמעיה ור' שמואל הר' לפירוש
דכשהגעילו  לומר צריך ר"ת לפירוש
דלא  קטנים, כלים אלא הגעילו לא מדין כלי
גדול  כלי וא"כ יומו, בן כלי אלא תורה אסרה
יהיה  איך מים של בששים להגעיל יכול  שאינו
ואוסרים  וחוזרים נאסרים המים הרי ניתר,

הכלים. את

דחלב (ג) המשקין, לפי שהכל כתב והרמב"ן
ואינו  בבשר הוא ונבלע מחליק רותח
בלע  מבלע בגמ' מש"א וזה הבשר, את מפליט
מפליטין  רותחין מים אבל פליט, לא מפלט
מיני  בשאר הגעלה אין ולפיכך מבליעין, ואינן

בלבד. במים אלא משקין

אסורה ולפי"ז ביורה שאפי' הרמב"ן כתב
רותחין  שהמים זמן שכל מגעילין,
דיש  הרמב"ן שכתב [אלא בולעים. הכלים אין
ומקצת  אפרים הר' לדברי ולחוש להחמיר
בגווה  שמגעילים דיורה שכתבו ז"ל הצרפתים
בה  מגעיל והדר ברישא הגעלה לה עביד
במים  ששים כשאין להגעיל מותר וכן אחריתי.]
אין  נאסר המים אם דאף האיסור, את לבטל

ביורה. ונבלעים חוזרים המים
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מכלי ולא ר"ת קושית להרמב"ן ליה קשיא
גדולים, כלים הגעילו האיך מדין

ע"ז בשילהי כדאיתא ליעביד ,(עו.)דאפשר
ליה  אהדר עקביה, רב ביה דהואי דודא ההוא
וארתחה  מיא ומליוה אפומא דלישא גדפנא
בנצוצות  בולעו מה פולטו כך כבולעו קסבר כו'
שפולט  דמה לר"ת אבל כו'. בנצוצות פולטו אף
אלא  עקביה דרב הגעלה מהני לא ונבלע חוזר

יומו. בן שאינו בכלי

b

יורה תוס' לתוך שנפל ד"ה
והגעלה רותחת. התוס', במש"כ

לא  יומו בן אלא תורה אסרה דלא דמדין
שהיה  גדולים בתוך קטנים כלים אלא הגעילו

האיסור. לבטל ששים במים

לעילהנה וסלקו)התוס' בשקדם ד"ה הקשו (ק.
אף  חענ"נ דאמרינן ר"ת שיטת על
כלי  להגעיל הכתוב צוה איך איסורים, בשאר
להגעיל  אפשר שאי גדולה יורה דהשתא מדין,
במים  אין הא משתריא היכי אחר כלי בתוך
ומגעילה  שיחזור ואי האיסור, לבטל ששים
נבילה  נעשו הראשונים המים והלא בשניה

ואוסרין. וחוזרין

הגרעק"אוכתב אפרים (שם)בחידושי דלר'
היה  לא הראשונה דבפעם דאף ניחא,
מ"מ  ביורה, הבלוע האיסור כנגד ששים במים
נבלע  ביורה ונגעל כשחזר נ"נ, לא דהמים כיון
וכגון  המים, עם שנתערב הערך כפי האיסור
זיתים  י' בכולו ובלע זיתים י' גדולה היורה אם
המים, ערך לפי איסור הבלוע ערך לפי בזה יש

ששים  יהיה שניה פעם אותו כשמגעילין ולכן
הנבלע. ערך שלפי איסור הבלוע נגד

לעילוקשה, התוס' מש"כ אימא)דלפי (ד"ה

אינו  איסורים בשאר חענ"נ דלר"י
היכי  דכי התוס', לקושית ליתא מדרבנן, אלא
איסורים  בשאר חענ"נ ליה דלית אפרים דלר'
מדין  כלי להגעיל הכתוב צוה איך תיקשי לא
הר"י  לשיטת ה"נ פעמים, בב' להגעיל דאפשר
י"ל  מדרבנן, הוא איסורים בשאר דחענ"נ
ביורה  פעמים ב' הגעלה מהני שמדאורייתא
משום  כן אפשר אי מדרבנן ורק גדולה,

היורה. את ואוסרים וחוזרים נ"נ שהמים

בשאר ומוכרח דחענ"נ לפנינו התוס' שדעת
מהני  ולא מדאורייתא איסורים
הוצרכו  כן ועל גדולה, ביורה פעמים ב' הגעלה
קטנים  כלים אלא להגעיל הכתוב צוה דלא לומר
האיסור. לבטל ששים במים שהיה גדולים בתוך

הגרעק"א אמנם בחידושי דהנה קשה , אכתי
דאית (שם) לר"ת דגם לתמוה הוסיף

התוס' הקשו לא איסורים בשאר חענ"נ ליה
כשמגעיל  מ"מ נ"נ, דהמים אף דהא כלום, לעיל
המים  כנגד רוב המה ההם המים שניה פעם
מה"ת  שוה דטעמם דכיון הראשונים, האסורין

הש"ך כדמסיק בטל, צ"ח)ברוב זה (סי' דלענין
ששים. יהיה איסור בליעת ולגבי בטעמא, תליא

למ"ד וע"כ יקשה דמ"מ לעיל התוס' קושית
יורה  הגעילו האיך בטל לא מב"מ
אחרים, להמים ואוסרים נו"ט דהמים גדולה

שבתוס' שמואל ר' לשיטת באמת (ד"ה וקאי

מים אמאי) מיקרי הכלי מכח שנאסרו שהמים
שיטת  שכן כתבו [והראשונים מב"מ. אחרים
לשיטתם.] ר"ת על הקשו שהתוס' וניחא ר"ת,
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לא שא אלא דמב"מ בכך דמה קשה כתי
פעמים, וד' ג' דהגעילו י"ל הא בטל,
האיסור  נגד ששים הוא הב' דבפעם והיינו
רוב, הוי המים וכנגד ערך, לפי ונבלע שחזר
וכיון  בטיל, לא מב"מ מטעם שאסור אלא
נעשו  לא ממילא בעלמא ביטול שיעור דהוי
דלא  משהו רק שהוי נבילה, ההיתר המים
בתחילת  התוס' כמש"כ חענ"נ  אמרינן
במב"מ, לרוב ששים בין חילוק דאין הדיבור,
ה"נ  משהו, רק הוי ששים דאיכא היכי דכי
ורק  טעמא. דליכא כיון רוב, דאיכא היכא
ששים  בעיין מב"מ דר"י לרבנן דגם מדרבנן,
יש  ממילא מינו, אינו אטו מינו גזירה משום
אבל  מס'. בפחות חענ"נ בזה דאמרינן לומר
חילוק  אין בודאי דאורייתא לדינא עכ"פ

לס'. רוב בין במב"מ

אף וצריך דעכ"פ הקושיא דמ"מ לומר
חזר  מ"מ נ"נ, לא היתר של דהמים
אלף  יגעילו אם ואף האסורים, ממים ונבלע
בו  יבשלו ואם משהו, בו נשאר מ"מ פעמים,

הגרעק"א. עכת"ד יאסרו, מים

אינה ולכאורה הגרעק"א של דרכו
התוס' דברי עם מתיישבת
ר"ת  על הקשו לעיל התוס' דהנה שלפנינו,
מדאורייתא  הוא איסורים בשאר חענ"נ דאם

שפיר  ובזה מדין, כלי להגעיל הכתוב צוה איך
מב"מ  דלמ"ד היא התוס' קושית דעיקר י"ל
וע"כ  גדולה ליורה הכשר משכחת לא בטיל לא
ואפושי  איסורים, בשאר חענ"נ ליה דלית
למ"ד  דגם נלמוד ומיניה מפשינן לא פלוגתא
איסורים, בשאר חענ"נ אמרינן לא בטל מב"מ

בזה. דפליגי תיתי דמהיכי

נפלטים אבל המים דאם  התוס' הקשו כאן
בת  שהיא גדולה ביורה מבליעים, וגם
למעשה  האיסור כנגד ששים במים ואין יומא
מאי  מובן ואינו מה"ת. הכשר לה משכחת איך
בטל  לא מב"מ דלמ"ד דנהי כלל, לתוס' קשיא
מדאורייתא  הוא איסורים בשאר חענ"נ אם
אבל  מהני, לא פעמים ד' או ג' הגעילו אפי'
כמבואר  בטל, דמב"מ כרבנן דקיי"ל למאי

לעיל רבא)בתוס' אמר ד"ה דבהגעלה (צז: אע"ג ,
המים  השניה בפעם נ"נ, המים הראשונה
הראשונים, האסורים המים נגד רוב המה
שהקשה  וכמו ששים, יהיה איסור בליעת ולגבי
התוס' הוצרכו למה תמוה וא"כ הגרעק"א.
כיון  קטנים, כלים אלא הגעילו דלא לתרץ

פעמים ד  ב' הגעלה מהני באמת לחכמים
וצ"ע. גדולה, טז ליורה

b

יהודהטז. יד בספר ראיתי י"ז)שוב ס"ק ריש צ"ב שנפל,(סי' ד"ה שם בתוס' ומ"ש וז"ל, שכתב

לומר  להו ניחא היה לא דשם אלא כן, כתבו דנ"נ הא מחמת דלא פשוט מדין, מכלי ג"כ
הר"ן  שגם ראיה והא ונבלע, שחוזר עצמו האיסור טעם מחמת ומקשים פעמים, שני דהגעילו

חלב דטיפת שמעתא בסוף כן כו')כתב תו וגרסי' ד"ה הרי"ף בדפי דחנ"נ (מד. מבואר ס"ל והוא ,
לומר  לתוס' ניח"ל לא למה באמת צ"ב ז"ל ולדבריו עכ"ל. מדרבנן, אלא אינו איסורים בשאר

"וכל  דכתיב, כן משמע לא דקרא דפשטא משום דטעמייהו י"ל ואולי פעמים. ב' דהגעילו
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ארבע בהא"ד, קודם פסח ובערב
כלי  להגעיל מותר שעות

וכו'. חמץ קודם של דחמץ התוס' דעת
בר  דנ"ט וקיי"ל בלע, היתירא מיקרי הפסח

לקמן כדמבואר מותר דהיתרא ,(קיא:)נ"ט
דמילתא  לרווחא נו"ט ג' דהוו התוס' ומש"כ

סגי. נו"ט בב' דאפי' הוא,

פסחיםוכ"כ והלכתא)התוס' ד"ה שהקשו (ל: ,
חמץ  בו שנשתמש לסכין מספיק איך
קמא  ובפ' דע"ז בתוספתא תניא הרי בהגעלה,

דיש (ח:)דחולין ותירצו ליבון, צריך שסכין
בלע, איסורא ובין בלע היתירא בין לחלק

ע"ז בשילהי אשי רב דבר (עו.)כדמחלק
בלע, איסורא אם ליבון טעון באור שתשמישו

בהגעלה. סגי בלע התירא אם אבל

והר"ןודעת הרי"ף הרמב"ן בדפי ח. (פסחים

והלכתא) ומסקי' קודם ד"ה דחמץ
שם  שהיה כיון בלע איסורא מיקרי הפסח
דעת  שכן ודייקו שנבלע, קודם עליו חמץ
יומו  בן כלי להכשיר אפשר אי ולכן  הרי"ף,
והא  ששים. בלא הגעלה ע"י חמץ בו שנשתמש

פסחים בגמ' מספיק (שם)דאיתא דסכין
אלא  איתמר לחוד פסח לענין לאו בהגעלה,

אינו  תשמישו בשרוב ומיירי  האיסורים, בכל
האור  ע"י תשמישו כשרוב אבל האור, ע"י

לפסח. אפי' ליבון צריך

b

איסור  בשיעור ולוי רב מחלוקת

בחלב  בשר בישול

נמי בגמ',א] אבישול מצטרפין אי נפשך מה
נמי  אאכילה מצטרפין לא אי לילקי,
בב"ח  בישול איסור ליכא דאם ומבואר ללקי. לא
חלב  זית חצי אם ולכן בב"ח, אכילת איסור ליכא
עליהם  ללקות מצטרפים אינם בשר זית וחצי

עליהם משום  ללקות שיצטרפו אפשר אי בישול,
בב"ח. אכילת משום

בפני ונמצא איסור אכילה האיסור דאין
אלא  בב"ח, של תבשיל לאכול עצמו
הנוצר  בב"ח שרק בישול, האיסור מכח בא הוא
באכילה. ג"כ שנאסר הוא האסור בישול ע"י

בריטב"א מצרפינן)ועיין לא לעולם שכתב (ד"ה
משום  ביה לית בישול משום ביה דלית שכל
בלשון  לאכילה רחמנא אפקיה דלהכי אכילה

ג"פ. תבשל לא דכתיב יז בישול

ב' ולא אחת פעם במים להעביר אלא דאי"צ משמע במים", תעבירו באש יבא לא אשר

איך  אחת, פעם במים להעביר  רק היא מדין כלי הגעלת מצות דאם התוס' הקשו ולכן פעמים.
אבל  קטנים, כלים להגעיל אלא הכתוב צוה לא וע"כ במים. ששים שאין גדולה יורה הגעילו

ר  היה אם ומ"מ הצווי, בכלל היו לא גדולים הגעלה כלים ע"י אפשר גדול כלי להכשיר וצה

דלית  אפרים דלר' שכתבו ב"פ, הגעלה גם כולל דקרא ס"ל ע"כ לעיל התוס' אבל פעמים. ב'
בשניה. ולהגעילה לחזור דיכול גדולה יורה הגעילו איך ניחא איסורים בשאר חענ"נ ליה

ישמעאליז. ר' דבי לתנא רק זה אם לדון לא (קטו:)ויש מדכתיב בב"ח אכילת איסור דמפיק
אחריני מקראי ליה דמפיק מ"ד לאינך אבל ג"פ, וקיד:)תבשל נוצר (שם, אכילה האיסור אין

וצ"ע. גדולה, מיורה באו לא אם גם חלב זית וחצי בשר זית חצי על וילקה בישול האיסור מן
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מיורה והנה שבא מיירי דרב תירצה הגמ'
רב  אמר ולצדדין וז"ל, ופירש"י גדולה,
הבא  חלב זית וחצי בשר זית חצי אכל למילתיה,
ומזה  מזה שיעור בה שנתבשל גדולה מיורה
שלם  שיעור שאכל אכילתו על לוקה ונאסרו
דאם  בשולו על לוקין ואין אחד, שם של איסור
לפי  זה עם זה חלב זית וכחצי בשר זית כחצי בשל
עד  איסור לקרות היתרן מכלל מצטרפין שאין
עכ"ל. לעצמו, איסור לעשות אחד בכל שיהא

שיעור ומבואר  חצי איסור דאפי' רש"י מדברי
מכלל  מצטרפין "שאין ממש"כ, ליכא
כן, לרש"י מנ"ל וקשה איסור". לקרות התירן
לוקה  שאינו אלא איכא, שיעור חצי איסור דילמא

חלב. כזית עם בשר כזית שבישל עד

"אי ונראה הגמ', מקושית כן הוכיח שרש"י
ללקי", לא נמי אאכילה מצטרפינן לא
שיש  במקום אלא אכילה איסור שאין דמבואר
ממעשה  נובע אכילה האיסור כי בישול, איסור
חלב  זית חצי בישול אם והנה המתועב. בישול
חצי  מדין מה"ת אסור ג"כ הוא בשר זית וחצי
המתועב, בישול מעשה בהם נעשה הרי שיעור,
ומאיזה  אכילתם, על אח"כ ילקה לא ולמה
בשר  זית חצי אכילת על לקי דלא רב אמר טעם
בה  שהיה גדולה מיורה בא אא"כ חלב זית וחצי

ומזה. מזה כזית כשיעור

חצי ומזה איסור ליכא דע"כ רש"י הוכיח
בשר, זית וחצי חלב זית בחצי שיעור
איסור  לקרות התירם מכלל מצטרפים דאינם

מ  זית כשיעור שיהיה יכול עד אז ורק ומזה, זה
וחצי  בשר זית בחצי אפי' אכילתם על ללקות

חלב. זית

כזית ועודב] גם צריך דלרב ברש"י, מבואר
איסור  שיחול כדי חלב כזית וגם בשר
והנראה  מזה. זית וחצי מזה בכזית סגי ולא בב"ח,
סבר  דלוי רש"י, לשיטת ולוי רב מחלוקת בביאור
של  תבשיל ליצור הוא בב"ח בישול איסור דגדר
בשר  של כזית הוא הבישול שיעור ולכן בחלב, בשר
הוא  האיסור דגדר סבר רב אבל יחד, וחלב
ולכן  בישול, מעשה ע"י יחדיו בחלב בשר להרכיב

מחלב. וגם מבשר גם כזית שיעור צריך

על ויקשה שנפלה חלב דטיפת ממתני'
החתיכה  נאסרת למה בשר חתיכת
בשר. כזית עם חלב כזית שיעור דליכא כיון לרב

של וכמו יורה לתוך שנפל בשר בכזית יקשה כן
שבלוע  והחלב הבשר נאסר למה חלב,
מדין  נאסר אינו שביורה החלב שאר הרי בתוכו,
על  ורק הבשר, מן טעם קבל דלא כיון בב"ח
הוא  אם לדון שייך הבשר בתוך הבלוע החלב
כזית, אינו הבלוע חלב  ואותו בב"ח. מדין נאסר
כפי  היוצא החלב משערינן דלחומרא דנהי
חלב  כמה יודעים אנו דאין החתיכה שיעור
שאין  פשוט זה במציאות אבל נפק, וכמה נבלע
לרב  וא"כ חלב, של כזית בולעת כזית חתיכת
ומזה, מזה כזית דליכא הבישול שיעור חסר

והחלב. הבשר נאסרו ואפ"ה

דאורייתא וצריך איסורא דליכא דנהי לומר
חלב, כזית עם בשר כזית בישל אא"כ
ובמתני' איכא, מיהא מדרבנן איסור אבל
יורה  לתוך שנפל בשר בכזית וכן חלב דטיפת
מדרבנן. אלא נאסרו לא וחלב הבשר חלב, של

חענ"נ וזהג] ליה דלית הרמב"ם לדעת קשה
כמש"כ מדרבנן בחלב הל'בבשר (פט"ו
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כו) הל' מבטלין מאכ"א דבריהם של איסור וז"ל,
שיש  לקדירה שנפל חלב כיצד, לכתחילה, איסור
עליו  מרבה בקדירה טעם ונתן עוף בשר בה
עכ"ל. הטעם, שיבטל עד אחר עוף בשר
אמרינן  לא דבריהם של  דבאיסור ומבואר
הט"ז  והביאו נבילה, נעשית עצמה דחתיכה

סק"ד) צ' חלב (סי' דטיפת במתני' דא"כ וקשה .
נעשית  איך ומזה מזה כזית שיעור דליכא כיון
לתוך  שנפל בשר בכזית וכן לנבילה, החתיכה
נבילה  חלב ואמאי בגמ' פריך איך חלב של יורה
מדרבנן. בב"ח חענ"נ אמרינן לא הרי הוא,

כזית ואין דשיעור להרמב"ם דס"ל לומר
אבל  מלקות לענין רק הוא ומזה מזה
מן  הוכחנו שכבר התורה, מן אסור שיעור חצי
איסור  יחול דאם כן, לומר דא"א הסוגיא
למה  ומזה, מזה מכזית פחות על גם בב"ח
זית  חצי אכילת על לוקין דאין לומר רב הוצרך
גדולה, מיורה בא אא"כ חלב זית וחצי בשר
מדין  בישול איסור עליהם חל דבלא"ה כיון

שיעור. חצי

אמרינן ואפשר דלא הרמב"ם שכתב דמה
רק  הוא מדרבנן בבב"ח חענ"נ
עוף  בשר כמו התורה מן עיקרו שאין באיסור
מן  שעיקרו חלב עם בהמה בבשר אבל בחלב,
אלא  שאינו מכשיעור בפחות גם התורה,

בפר"ח ועיין חענ"נ. אמרינן צ"ב מדרבנן (סי'

י"ז) בשר ס"ק בין זה ע"ד לחלק דאפשר שכתב
עיקרו  כי דנ"נ חלב עם נמלח או שנכבש בהמה
דאין  כיון נ"נ דלא בחלב עוף בשר ובין מה"ת,

מה"ת. עיקרו

וס"ל ועוד רש"י על פליג שהרמב"ם י"ל
דסגי  אלא ומזה מזה כזית בעי לא דרב

אלא  איפכא, או חלב זית חצי עם בשר בכזית
ניחא  ולפי"ז כן. לומר יש סברא מאיזו דצ"ב
בשר  בחתיכת דמיירי די"ל חלב, דטיפת מתני'
יורה  לתוך שנפל בשר כזית וכן כזית, בה שיש
ושפיר  מדאורייתא נאסרו הכל חלב, של

דחענ"נ. אמרינן

ולא וגם דוקא, בשר כזית רב נקט אמאי ניחא
חלב, של יורה לתוך שנפלה בשר חתיכת
כדי  בשר של כזית דבעינן לאשמעינן דאתא
חלב  זית וחצי בשר זית חצי ואין ללקות,
כאן  דאין רש"י לשיטת אבל לזה. זה  מצטרפין
מובן  אינו כזית, אינו הנבלע דחלב שלם, שיעור

בשר. חתיכת ולא בשר כזית  רב נקט אמאי

דעיין אמנםד] רש"י, בשיטת לדון יש אכתי
שמעתין בסוף לקמן (קט.במש"כ

מידי) לא ותו ד"ה ליה ד"ה דקים והשתא וז"ל,
לסוחטו  דאפשר יהודה דר' בשיטתיה רבי
חלב  בטיפת בין יהודה כר' ועבדינן וכו' אסור
ליתן  כדי בה ויש ניער ולא החתיכה על שנפלה
הדבוק  בחלב ובין חתיכה, באותה טעם
אין  ואפילו בה טעם ליתן בו ויש בשר בחתיכת
התורה, מן אסור שיעור חצי דהוי כזית בו
מועילין  ואין נבילה נעשית עצמה והחתיכה
ואפילו  נאסרות דכולן לבטלה החתיכות שאר

עכ"ל. וכו', אלף הן

חלב והנה גבי להוסיף רש"י הוצרך למה צ"ב
בו  אין "אפי' בשר, בחתיכת הדבוק
התורה", מן אסור שיעור חצי דהוי כזית
מה"ת  מותר שיעור חצי דלמ"ד מזה ומשמע
דלא  הרמב"ם וכשיטת חענ"נ, אמרינן לא
דרק  כתב ולכן מדרבנן. באיסור חענ"נ אמרינן
פחות  אם התורה מן אסור שיעור חצי למ"ד
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דאמרינן  הוא בבשר נו"ט חלב של מכזית
נבילה. נעשית עצמה שהחתיכה

דבמתני'וא"כ דכיון יקשה רש"י לשיטת גם
לתוך  שנפל בשר ובכזית חלב דטיפת
מדרבנן, אלא בב"ח איסור ליכא חלב של יורה
שכתבנו  ע"ד לחלק וא"א דחענ"נ. אמרינן איך
לו  שאין באיסור דרק הרמב"ם בדעת לעיל
דאיסור  חענ"נ, אמרינן לא התורה מן עיקר
ואפ"ה  מה"ת עיקרו מכשיעור פחות חלב
מותר  שיעור חצי דלמ"ד רש"י מדברי משמע

וצ"ע. חענ"נ, אמרינן לא מה"ת

אחר,ובאמת מטעם קשים שם רש"י דברי
אסור  שיעור דחצי נימא דאפי'
כשנתערב  אבל בעין, באיסור רק היינו מה"ת
דאורייתא  לאו דטכע"ק רש"י דעת בהיתר
טעמו  נתערב אא"כ ברוב בטל והאיסור
ממשות  חשיב לא שנימוח וחלב וממשו,

בע"ז רש"י כמש"כ גם (סז:)האיסור וא"כ .
טעם  שנתן חלב מה"ת אסור שיעור חצי למ"ד
דגם  ומוכח מדרבנן, אלא אסור אינו בבשר
לאיזו  ותמוה חענ"נ. אמרינן מדרבנן באיסור
חצי  דהוי כזית בו אין דאפי' רש"י כתב צורך

התורה. מן אסור שיעור

האיסור ונראה היה דאילו רש"י בדעת דצ"ל
האי  כולי מחמרינן לא מדרבנן עצמו
רק  הוא עצמו שהאיסור הא' דרבנן, בתלת

אלא  מדאורייתא אסור שאינו שיעור חצי
בה  טעם שנותן והב' בו מדרבנן, ואין יתר

רש"י  לדעת מדרבנן אלא שאינו ממשות
דאמרינן  והג' דאורייתא, לאו  דטכע"ק
ג"כ  שהוא נבילה, נעשית עצמה שהחתיכה
אסור  עצמו האיסור אם אבל מדרבנן.
אלא  כאן ואין שיעור, חצי מדין מדאורייתא
חענ"נ  ודין טעם נתינת איסור – מדרבנן תרי

להחמיר. מקום יש אז –

דטיפת ומעתה דבמתני' קושיתנו, ליישב יש
יורה  לתוך שנפל בשר בכזית וכן חלב
דבבב"ח  דרבנן, תרי אלא כאן אין חלב של
כדמבואר  מדאורייתא אסור ממשו ולא טעמו

סוגיין מזה (קח.)בריש מכזית בפחות וא"כ ,
פחות  איסור – דרבנן תרי אלא ליתא ומזה
חענ"נ  אמרינן ושפיר – חענ"נ ודין מכשיעור,
אמרינן  איסורים דבשאר היכי כי בכה"ג
ראיתי  לא כי בזה ויל"ע דרבנן, בתרי חענ"נ

אלו. קושיות על שעמד מי

b

ולא שם, כלל ניער לא אילימא
מפלט  בלע מבלע כלל כסה

פליט. לעיל לא בזה  שיתבאר מה עיין
מתני'(קח.) בפירוש הראשונים [במחלוקת

חלב]. דטיפת

³
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ע"א דף ק"ט

ניער גמ', כי סבר דר"י מכלל
אסור. וכו' סוף ועד מתחלה
מן  יוצא הבלוע דאין התוס' לשיטת הנה

רוטב בלא ד"ה החתיכה וצו: חלב, טיפת ד"ה (קח.

בה) יש במקום אם אלא חענ"נ אמרינן ולא ,
להתפשט יכול אזנו)שהאיסור מריש אפי' ד"ה ,(צו:

אסור  אפשל"ס מ"ד אפי' כסה או ניער בלא
בר"ן  ועיין נאסרות, החתיכות שאר שאין מודה

הבשר כל הרי"ף)סו"פ בדפי לבאר (מג. שהאריך
לעיל ומש"כ בזה, התוס' [במחלוקת (קח.)שיטת

חלב]. דטיפת מתני' בביאור הראשונים

נקטה ולשיטתם שבדוקא לומר נראה ז"ל
ניער  לא כי אסור דלר"י הגמ'
יפה, ניער לא שמא מחשש סוף ועד מתחילה
שאר  בסוף ולא תחילה ניער אם דהרי
דאם  התוס', לדעת ממנ"פ מותרות החתיכות
בשאר  בטילה הטיפה תחילה יפה ניער
נבלעת  והטיפה יפה ניער לא ואם החתיכות,
עצמה  שהחתיכה אף הראשונה, בחתיכה
שאר  את לאסור יכולה אינה נאסרת,
בלא  ממנה נפלטת אינה הטיפה כי החתיכות,
בלא  החתיכה מן יוצא הבלוע שאין בסוף, ניער
במקום  אלא חענ"נ אמרינן ולא רוטב,

להתפשט. יכול שהאיסור

אזלינן אבל סוף ועד מתחילה כשניער
חיישינן  דבתחילה ובזה, בזה לחומרא
בחתיכה  נבלעת והטיפה יפה ניער לא שמא
לאידך  לחומרא לחוש יש ולבסוף ואוסרתה,
מן  נפלטת והטיפה יפה, ניער שמא גיסא
את  לאסור דחענ"נ אמרינן ושפיר החתיכה

החתיכות. שאר

דלרבי ובזה בסמוך הגמ' דנקטה הא ניחא
מתחילה  בשניער חכמים דברי נראין
ניער  אפי' דלחכמים ודאי דזה סוף, ועד
חששא  ליה דלית מותר הכל בסוף ולא בתחילה
בכל  הטיפה נתערבה וכבר יפה, ניער לא שמא
בשניער  בגמ' נקט למה וא"כ הקדירה.
רבותא  הנתבאר ולפי סוף. ועד מתחילה
אסור, הכל בכה"ג דלר"י דאע"ג קמ"ל,
והחתיכה  יפה ניער לא שמא בתחילה דחיישינן
ושאר  יפה ניער שמא חיישינן ובסוף נאסרת,
דלא  מותר הכל לחכמים נאסרות, החתיכות
אבל  מתחילה. יפה ניער לא לשמא חיישינן
אפי' בזה לבסוף, ניער ולא מתחילה כשניער
ממנ"פ  מותרות החתיכות דשאר מודה ר"י
חכמים  דברי דנראין הגמ' נקטה לכן וכנ"ל.
מתחילה  שניער היינו רבי דקאמר ניער בשלא

סוף. יח ועד

שי"ףיח. המהר"ם שתירץ כמו בזה י"ל כו')ועוד חכמים ודברי גמ' מתחלה (בד"ה בניער וז"ל,

בתחלה  בניער ר"י דברי נראין בהיפך קאמר לא ולהכי נתבטל, דנתבטל דכיון סגי ודאי לחוד
חכמים  דברי ונראין מפרש ניער בשלא בתחלה ולא בסוף ניער ליה מדקרי רק כו', בסוף ולא

עכ"ל. בתחילה, אף בניער בשניער
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הרי"ף)הר"ןולשיטת בדפי ודעימיה (מג.
הרמב"ן דעת שכן לעיל (קח.[עיין

פליגא) לימא וכסה ד"ה ניער בלא גם ורש"י],
שאר  את אוסרת נבילה שנעשית החתיכה
לאסור  יכול לחודיה הבשר דטעם החתיכות,
עמו. מתפשט החלב טעם שאין במקום גם

ר"י י"זולפ  דברי דנראין בגמ' דקאמר הא
אלא  בתחילה ניער בשלא מיירי
מותר, אפשל"ס דקס"ד למאי רק הוא לבסוף
אפי' אסור, אפשל"ס דקסבר למסקנה אבל
עצמה  החתיכה כי אסור, הכל כלל ניער בלא
לאסור  יכול שבה הבשר וטעם נבילה נעשית

בלבד. החתיכות שאר

כי ועוד מיירי דר"י בגמ' דקאמר דהא צ"ל
הוא, דוקא לאו סוף ועד מתחילה ניער
הכל  לבסוף ניער ולא מתחילה בשניער דגם
והחתיכה  יפה ניער לא שמא דחיישינן אסור,
דנקטה  הא וא"כ החתיכות. שאר ואוסרת נ"נ

בשניער  היינו חכמים דברי דנראים הגמ'
גם  אוסר דר"י רבותא, אינו סוף ועד מתחילה
כמש"כ  ודלא לבסוף, ולא מתחילה בשניער
הך  הגמ' נקטה למה  וצ"ת התוס', בדעת  לעיל

סוף. ועד מתחילה דניער יט לישנא

b

חכמים שם, ודברי מר אמר
אילימא  וכו' וכסה כשניער
וכו'. בתחילה ניער ולא בסוף ניער

לעיל בתוס' חכמים)עיין ודברי ד"ה ה"מ (קח: ,
כלל  ניער לא אפי' דלרבנן מכלל למיפרך
טפי  דפריך אלא פליט, לא מיפלט בלע מבלע

עכ"ל. שפיר,

לומר וכתב  אפשר וז"ל, שי"ף המהר"ם
שפליגי  נאמר אם אף להוכיח שבא
ועיין  עכ"ל. ודו"ק, אחא רב כקושית במב"מ
מצי  דלא י"ל דבאמת דבריו, ותוכן שם, בביאור

ברמב"םיט. ה"י)עיין מאכ"א הל' בשלא (פ"ט אמורים, דברים במה וז"ל, רבי כהכרעת שפסק
סוף  ועד מתחילה נער אם אבל כסה, ולא לבסוף אלא החלב שנפל בתחלה הקדירה את נער

הטור עלה וכתב עכ"ל. טעם, בנותן זה הרי סוף עד נפילה משעת שכסה צ"ב)או ונראה (סי' ,
בש"ך ועיין נפילה. בשעת מיד יכסה או שינער רק צריך סק"ה)דאין כיוון (שם לא שהטור

מתחילה  ניער דה"ה סוף ועד מתחילה ניער נקט דוקא  דלאו הרמב"ם דברי לפרש אלא להשיג
שי"ף המהר"ם וכ"כ כו')לחוד, חכמים ודברי גמ' בד"ה הלשון (קח: הרמב"ם נקט למה וביישוב .

חביב בן במהר"ם עיין המפרשים, האריכו סוף" ועד שם)"מתחילה בב"י ד"ה וב"ח(מובא (שם

הרמב"ם) דברי על רבינו סק"ד)וט"ז(שם)ולח"ממ"ש כתב (שם בכס"מ] [וכ"כ הב"י אבל .
כי  סבר דר"י מכלל בגמ' מדקאמר כן ודייק סוף, ועד מתחילה ניער הרמב"ם נקט שבדוקא

ניער  לא אימור כלל, בלע לא הא אמאי אסור סוף ועד מתחילה וכיסה סוף ועד מתחילה ניער
אבל  רבנן שרי בכה"ג דוקא להרמב"ם משמע סוף ועד מתחילה ניער ומדאמרינן כו' יפה

בשו"ע וכן לא. בסוף ולא בתחילה וכסה ס"ב)בשניער ולא (שם הרמב"ם לשון את העתיק
והאחרונים  כו'. בתחילה ניער אם וכן וכתב, חולק והרמ"א סגי, מתחילה בניער דגם פירש

ופרמ"ג בב"ח עיין הב"י, דעת על להקשות סק"ו)הרבו משב"ז לך.(שם אני מקום ומראה ,
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מבלע  כלל ניער לא אפי' דרבנן מכלל למיפרך
לחכמים  דס"ל די"ל פלט, לא מיפלט בלע
נאסרות  החתיכות שאר כלל ניער לא דאפי'
להו  דאית הראשונה, החתיכה מן טעם בנותן
[והא  לקמן. אחא רב וכדאמר אסור אפשל"ס
החתיכה  על קאי טעם" שתתן "עד דקאמרי
אליבא  לקמן שפירש"י וכמו הטיפה, על ולא
שאינו  מה ניער, בלא גם וא"כ אחא.] דרב
בלא  יוצא שאינו הבלוע החלב טעם היינו פולט
אסור. שבו הבשר טעם אבל וכפירש"י, ניעור

לא והא מיפלט בלע מבלע לעיל, דאקשינן
אפשל"ס  דס"ד למאי רק היינו פליט,

גם מו  אסור אפשל"ס דמסיק למאי אבל תר,
וכמש"כ  ניער בלא וה"ה אוסר הבשר טעם
אסרי  דחכמים י"ל ניער בלא גם וא"כ הר"ן.
קושיא. אינה התוס' וקושית טעם, בנותן הכל

חכמים ולזה דברי נראין דאם הגמ', הקשה
הא  בתחילה, ולא לבסוף בשניער היינו
בשניער  אלא בהא, ר"י דברי נראין אמרת
אפי' התירו דחכמים ומכלל סוף, ועד בתחילה

מותר. ואפשל"ס לבסוף בשניער

רש"י אך לשיטת רק הוא זה דכל לי נראה
וחענ"נ  אסור אפשל"ס דלמ"ד והר"ן
שאינו  במקום גם לאסור יכול הבשר טעם
התוס' לשיטת דאילו החלב, טעם עם מעורב
יכול  שהאיסור במקום אלא חענ"נ אמרינן דלא
אפשל"ס  ס"ל דחכמים תימא אפי' להתפשט,
דכל  למימר מצינן לא כלל ניער בלא אסור,
החלב  שאין טעם בנותן אסורות החתיכות
דהוה  התוס' כתבו ושפיר הבשר, עם מתפשט
כלל, ניער לא אפי' לדרבנן מכלל למיפרך מצי

מצי  ולא פלט, לא מיפלט בלע מבלע והא
שי"ף. המהר"ם כמש"כ לתרוצי

b

לעילשם, נתבאר הרשב"א (קח:)הנה שלדעת
ט.) עמ' ש"א ב"ד אפרים (תוה"ב ר' גם

מודה  איסורים בשאר חענ"נ ליה דלית
חוזרת  אינה מאיסור טעם שקבלה שחתיכה
שיהיה  עד היתר עליה כשמוסיף גם להתירה
ומבואר  הבלוע. האיסור כל כנגד ששים

הרשב"א לסוחטו בחידושי אפשר קסבר ד"ה (קט:

לזה,אסור) מודה מותר אפשל"ס מ"ד שאפי'
הבית במשמרת .(שם)וכ"כ

והר'ועוד הרשב"א דנחלקו שם ביארנו
דלר' בבב"ח, הדין הוא אם אפרים
נשארת  החתיכה איסורים בשאר רק אפרים
עשיית  בשעת ונקבע דהואיל באיסורה,
ע"י  להתבטל יכול אינו שהאיסור התערובת
כח  אין לבסוף האיסור כשנתמעט גם ההיתר,
אפרים  לר' ס"ל בבב"ח אבל לבטלו. בהיתר
עד  החלב נתמעט אם מותר, אפשל"ס דלמ"ד
בב"ח  שם מינייהו פקע בבשר, נו"ט שאינו
דאין  ס"ל והרשב"א גמור. להיתר חוזר והכל
דבתרוייהו  איסורים, לשאר בב"ח בין חילוק

להתירה  חוזרת אינה שמא החתיכה דחיישינן
יוצא. ואינו בחתיכה הטעם נסרך

אליבא וקשה הסוגיא נתפרשה איך
דקאמרי  בהא דהנה דהרשב"א,
ברוטב  טעם שתתן עד דר"י, אמילתיה חכמים
בטיפת  שיהא עד פירש"י ובחתיכות, ובקיפה
אפי' איסור כאן אין בכולם טעם ליתן כדי חלב
ונסחט. חוזר שהוא מפני ראשונה בחתיכה
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אפשל"ס  מ"ד בבב"ח דאפי' הרשב"א ולשיטת
אפשר  אי ניתרת, אינה שהחתיכה מודה מותר
בשניער  בין קאי ר"י דברי דהלא כן, לפרש
קאמרי  זה ועל לבסוף, בשניער ובין מתחילה
וכו'. טעם שתתן עד איסור כאן דאין חכמים
מודו  הרי לבסוף אלא מתחילה ניער ובשלא
דחיישינן  אסורה עצמה שהחתיכה חכמים
דבריהם  כל ובהכרח בה. הטעם נסרך שמא
ולא  בלבד, החתיכות לשאר אלא נוגעים אינם

כלל. קמייתא בחתיכה מיירי

הכרע ואם לנו אין מתחילה, שניער באופן כן
דאינהו  לומר ואפשר לחכמים, ס"ל מה
דחיישינן  אסורה קמייתא שהחתיכה לר"י מודו

יפה. ניער לא שמא

דברי ולפי"ז נראין רבי קאמר איך קשה
סוף, ועד מתחילה בשניער חכמים
קאמר, קמייתא החתיכה את אף להתיר וע"כ
לרבי  ליה דאית נאסר הכל נאסרה היא דאם
ס"ל  אי הכרעה אין הרי אסור, אפשל"ס
לאו, אי ניתרת קמייתא החתיכה אם לחכמים
אסורה  שהיא לר"י דמודו  אפשר דלעולם
השאר  ורק יפה, ניער לא שמא מחשש
ר' לשיטת לכאורה ראיה ומכאן מותרות.
גם  בב"ח מותר אפשל"ס דלמ"ד אפרים
[ושוב  צ"ע. הרשב"א ושיטת ניתרת, החתיכה

מאיר בבית ק"ו)ראיתי ועוד (סי' זו שהקשה
עי"ש.] הרשב"א, על

b

לרבינא שם, מדיפתי אחא רב א"ל
אמרת  אי מאי האי כו'

וכו'. רבי בשלמא מצי היכי פירש"י, עיין
רבנן  והא בשניער, חכמים דברי נראין למיתני
שמא  גזירה להו דאית לחתיכה לה אסרי נמי
טעמא  מדתלה ורבי יפה, יפה ניער לא
בקמייתא  אף דשרי מכלל בשניער, דהתירא
כדברי  לא בה לו נראין ואין בלעה, דלא משום
המתירין  חכמים דברי ולא בכולן האוסר ר"י

ה  מיהא ואוסרין וכו'.באחרות ראשונה

נימא והנה דאי הגמ' בקושית מפרש רש"י
בטיל  לא ומב"מ אסור אפשל"ס דכו"ע
לא  לשמא חיישי נמי דרבנן נמצא דפליגי, הוא
והאיך  אסורה, הראשונה והחתיכה יפה ניער
בשניער  חכמים דברי נראין רבי קאמר
דלא  נ"נ החתיכה שאין לומר ורוצה מתחילה,
בכל  נתבטל והחלב יפה ניער לא שמא חיישינן
לרבי  והו"ל בה, מודו לא חכמים הרי הקדירה,
ולא  ניער, בשלא חכמים' דברי נראין למימר,

בשניער. דבריהם נראין

לן והריטב"א מנא רש"י, על הקשה
דשמא  גזירה להו אית דרבנן
אחרים  פירושים ב' שם ועיין יפה, ניער לא

הגמ'. בקושית

בריש אבל וכתב בזה הרגיש כבר רש"י
שניער  בין רבנן דקשרו והאי דבריו",
הוא  אשאר בתחלה ניער שלא ובין בתחילה
קאי  דרבנן לגמ' ליה דפשיטא והיינו דקשרו".
בשניער  בין יהודה, דרבי מילתא אכולהו
פשוט  זה דהנה לבסוף. בשניער ובין בתחילה
נראים  אמר דרבי בתרוייהו, מיירי עצמו דר"י
מכלל  מינה ודייקינן ניער, בשלא ר"י דברי
אסור, סוף ועד מתחילה ניער כי סבר דר"י
כי  וא"כ יפה. ניער לא לשמא דחיישינן ומשום
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בשניער  בין ע"כ החתיכות, שאר רבנן שרו קא
שרו. קא לבסוף בשניער ובין מתחילה

אית ולדעת נמי דחכמים מדיפתי אחא רב
דקאמר  והא אסור, אפשל"ס להו
דמודו  החתיכה, על קאי וכו' טעם שתתן עד
דבין  מוכח א"כ נאסרת, עצמה שהחתיכה
דניער  בגוונא ובין לבסוף דשניער בגוונא
אסורה, שהחתיכה לחכמים ס"ל מתחילה
נו"ט. כן אם אלא החתיכות שאר אוסרת ואינה
החתיכה  מתחילה ולא לבסוף כשניער והתינח
בשניער  אבל נבלעה, שכבר משום אסורה
דגם  אומר אתה וע"כ אסורה, למה מתחילה

יפה. ניער לא לשמא חיישינן חכמים

לרש"י ובתוס' מנ"ל הקשו ג"כ הרא"ש
לא  לשמא דחיישינן לר"י מודו דרבנן
וביארו  אסורה. הראשונה והחתיכה יפה ניער
בשניער  בתרתי, עליה פליגי דילמא יותר,
דלא  ראשונה חתיכה אף שרו סוף ועד מתחילה
בסוף  ובשניער יפה, יפה ניער לא שמא חיישי
דמב"מ  החתיכות שאר שרו בתחילה ניער ולא
אסור. דאפל"ס אסורה ראשונה וחתיכה בטיל

בכל  דאסר לר"י רבנן בניער ושמעי ענין,
יפה, יפה ניער לא שמא חייש סוף ועד בתחילה
ברוטב  טעם הטיפה שתתן עד רבנן וקאמרי
טעם  ליתן בה אין ואם ובחתיכות, ובקיפה
לא  שמא חיישינן דלא שרי גופה חתיכה בכולן
בסוף  ניער אם ר"י, דקאמר ועוד יפה. ניער
דאפשל"ס  אסורות כולם בתחילה ניער ולא
שתתן  עד רבנן וקאמרי בטיל, לא ומב"מ אסור
חתיכה  דאותה כלומר בכולם, טעם החתיכה
ואינך  אסור, דאפשל"ס דאסירא לך מודינא

בששים. דמב"מ שריין חתיכות

דהאיך ודברי ביאור, צריכים הרא"ש תוס'
ולומר  אנפי בתרי חכמים דברי נפרש
על  קאי טעם" שתתן "עד מתחילה דבשניער
טעם" שתתן "עד לבסוף בשניער ואילו הטיפה,

אסור. דאפשל"ס דמודו החתיכה על קאי

ד"עד ונראה חכמים בדברי לפרש שיש
הענין, לפי משתנה טעם" שתתן
האיסור  שהוא מה דכל לומר כוונתם ועיקר
לבסוף  בניער טעם, שתתן עד לאסור יכול אינו
ובשניער  דנ"נ, עצמה החתיכה הוא האיסור

קמייתא. הטיפה הוא האיסור מתחילה

שהאיסור אבל לפרש ליה ניחא לא רש"י
הו"ל  זה דכל הענין, לפי משתנה
"עד  ואם לסתום, ולא להדיא לפרש לחכמים
על  קאי לבסוף שניער באופן טעם" שתתן
קאי  היא מתחילה שניער באופן גם החתיכה,
ר' לדעת הברייתא מן ומוכח החתיכה, על
דחיישינן  מודו נמי דחכמים מדיפתי אחא

יפה. ניער לא לשמא

תוס'אבל דברי בהמשך דעיין להעיר, יש זה
דאמר  השתא וניחא שכתב, שם הרא"ש
ניער  ולא בסוף בשניער ר"י דברי נראין רבי
אסור  דאפשל"ס אסורות דכולהו בתחילה,
בניער  דבריו נראין ואין בטיל, לא ומב"מ
דלא  שריין כולהו אלא סוף ועד מתחילה
דברי  ונראין יפה, ניער לא לשמא חיישינן
דכולהו  סוף ועד מתחילה בשניער חכמים
ולא  בסוף שניער דבריהם נראין ואין שריין,
ועי"ש  החתיכות. שאר שרו במה בתחילה ניער
שכתבו  ומה הגמ'. בקושית שביארו מה באורך
ניחא, לא דלפירש"י משמע וכו' השתא דניחא
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אחא  דרב הס"ד יפרש איך צ"ע ז"ל דלדידיה
ויל"ע. מדיפתי,

b

מידי.רש"י לו ותו בין ד"ה במש"כ,
כדי  בו ויש בשר בחתיכת הדבוק בחלב
חצי  דהוי כזית, בו אין ואפי' בה, טעם ליתן
נעשית  עצמה והחתיכה מה"ת, אסור שיעור
לבטלה  החתיכות שאר מועילין ואין נבילה

אלף. בן ואפי' נאסרות בכולן

מזה הנה מוכח וז"ל, כתב שי"ף המהר"ם
כו' אמאי בד"ה דלעיל כר"ש דס"ל
אוסר  אין אבל חנ"נ, איסורים בשאר דלר"י
עכ"ל. ודו"ק, למב"מ שנחשבו מאיסור יותר

"בין וביאור רש"י מדכתב נראה, ז"ל דבריו
כדי  בו ויש בשר בחתיכת הדבוק חלב
הוו  ובשר דחלב מבואר הרי בה", טעם ליתן
טעם  נתינת בלא אפי' מב"מ דאי מבשא"מ,
כר"י  דקיי"ל רש"י לדעת אסורה היתה
עוד, רש"י ומדכתב בטיל. לא דמב"מ
שאר  ואוסרת נבילה נעשית שהחתיכה
ר' כדעת דס"ל ש"מ אלף, הן אפי' החתיכות
היא  נבילה שנעשית דחתיכה ור"ת שמאול
כמין  שהוא הר"י כדעת דאילו הנאסר, כמין
וכיון  החלב, מן יותר חמור הבשר אין האוסר,

לאסור  אין בשר, לגבי מינו שאינו הוא דחלב
במשהו. החתיכות שאר

להרי"דובספר ס"ח)המכריע כתב,(סי' ג"כ
הדבוק  בחלב הכא המורה מדסבר
באותה  טעם ליתן כדי בו יש אם בשר בחתיכת
על  שנפלה חלב דטיפת דומיא חתיכה
מינו  בשאינו מין ובשר שחלב ש"מ החתיכה,
כל  בפ' דבפסחים אדידיה, דידיה וקשיא הוא.

רבא)שעה אמר ד"ה שנפל (ל. דחלב רש"י כתב
מב"מ. דהוי במשהו אוסר בשר של בקדירה

לב ויש בספר ראיתי וכן הראיה, לדחות
ובשר  דחלב לרש"י ס"ל דלעולם אריה,
במשהו, אפי' נאסרת והחתיכה במינו, מין הוי
בעינן  אחרות לאסור לנבילה שתיעשה כדי אבל

לעיֹל ר"ת כשיטת דוקא, טעם ד"ה נותן (ק.

וסלקו) באיסור בשקדם חענ"נ אמרינן דלא
כרמב"ן ודלא הנשה משהו, גיד סו"פ (במלחמות

שם) .וחידושים

המהר"ם ולפי"ז הוכחת לדחות יש עוד
לרש  דס"ל מין שי"ף בתר דאזלינן "י

שאין  כר"י דס"ל י"ל דלעולם הנאסר,
האיסור  מן יותר חמורה נבילה החתיכת
הנאסר  וגם האוסר גם הכא אבל בה, הנבלע
יודה  הר"י ואפי' החתיכות, שאר ממין הם
מב"מ  למ"ד במשהו אסורות החתיכות דשאר

בטיל. כ לא

³

שנתבאר כ. מה עיין התורה", מן אסור שיעור חצי דהוי כזית בו אין "ואפי' רש"י, ובמש"כ

ד'].(קח:)לעיל אות בב"ח, בישול איסור בשיעור ולוי רב [במחלוקת
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ע"ב  קי"א דף

נ"ט  בר נ"ט דין ביסוד

אמר בגמ',א] רב בקערה שעלו דגים איתמר
אמר  ושמואל בכותח, לאכלן אסור
טעם  נותן אסור, אמר רב בכותח. לאכלן מותר
הוא. נ"ט בר נ"ט מותר אמר ושמואל הוא.

הבא הנה טעם נותן אם ושמואל רב נחלקו
בשר  מדין לאסור יכול טעם מנותן
טעם  בכלל הוא נ"ט בר נ"ט גם  דלרב בחלב,
לשמואל  ואילו בחלב, בשר איסור לעשות בשר
לעשות  בשר טעם בכלל אינו נ"ט בר נ"ט

בב"ח. איסור

נחלקו והדבר במה מובן אינו דלכאורה צ"ב,
הוא  טעם נתינת דהלא ושמואל, רב
וא"כ  בתערובת, טעם הרגשת של מציאות
בדגים  שנבלע הבשר טעם ואם קפילא לטעמיה
בשר  טעם כאן יש הרי בכותח טעם ליתן יכול
בכותח, טעם ליתן יכול אינו ואם ואסור, בחלב

ומותר. בחלב בשר טעם כאן אין

שלמהובספר של ס"א)ים סי' פ"ח הובא (חולין ,
לחדש  יצא כאן, יוסף ראש בספר
היינו  מותר, נ"ט בר דנ"ט דקיי"ל למאי דאפי'
מורגש  הבשר טעם אם אבל טעימה, בלא רק

אסור. שהוא יודה שמואל אפי' בכותח,

שהרא"שותוכן שם, אמרינן)דבריו לא (סי'

בשר, של בסכין שחתכו צנון גבי כתב
דטעים  עד בכותח הצנון את לאכול דאסור
כטעם  והוי בלע חורפיה  דאגב צנון ודוקא ליה,
שיש  דפעמים רש"י כמ"ש או הממש, מן הבא

הסכין. על שאינו שמנונית היש"ש עלה וכתב

אבל  בטעימה אסור חורפיה אגב דצנון ר"ל
אפי' בכותח לאכולן מותר בקערה שעלו דגים
חריפים, אינם דהדגים בכך דמה בטעימה,
לא  למה בתוכו ומורגש טעמא דיהיב מאחר
טעימה  קודם בודאי אלא צנון, כמו יאסור
מותר  שדגים הרא"ש להדיא וכ"כ קאמר.
קודם  ישראל טעימת בלא בכותח לאכולן
גבי  אבל נ"ט, בר נ"ט משום לכותח נתינתם
בכותח  לאוכלו אין בשר של בסכין שחתכו צנון
הוא, נ"ט בר דנ "ט דאע"פ קודם, דטעים עד
וא"כ  רש"י. שפירש מטעם חשוב טעמא כחד
צריך  אין שדגים אלא ביניהם, חילוק אין
כל  אבל למטעמיה, צריך וצנון מקודם, טעימה
משתריא  לא בשר, טעם בהן ומרגיש שטעם

עכת"ד. בכותח, לאוכלו

בר ומבואר נ"ט דין שכל היש"ש מדברי
טעם  חשיב דלא משום לאו נ"ט
ליתן  כדי בו אין שמסתמא הוא תליה אלא כלל,
בקערה  שעלו דגים ולכן נתבטל. וכבר טעם
טעימה  צריך ואין בכותח לאכולן מותר
בצנון  אבל האי. כולי טעמא יהיב לא דמסתמא
שמא  דחיישינן כיון בשר, של סכין עם שחתכו
על  שמנונית שיש שפעמים הממש מן בלע
יש  טפי, בלע חורפיה דאגב מטעם או הסכין,
בלא  ואסור טעם נתינת איכא שעדיין לחוש
בדגים  ובין בצונן דבין ודאי זה אבל טעימא.

אסור. בכותח בשר טעם יהיב אם

יאמר ובראש האיך יודע שאינו תמה יוסף
דהיתירא  שהוא כל דאם זאת,
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אף  א"כ שני, בטעם בששים בטל מסתמא
והאיך  טעם, בו אין דמסתמא נימא באיסורא
בר  נ"ט בין לחלק שכתבו ראשונים הרבה מצינו
וכמו  דאיסורא, נ"ט בר לנ"ט דהתירא נ"ט

בס"ד. לפנינו שיתבאר

רב ועוד יתיב איתא, לעיל דבגמ' לי, קשה
דרב  קמיה יהודה דרב אחוה כהנא
בשר  בה שמלח קערה וקאמר, ויתיב הונא
בסכין  שחתכו וצנון רותח, בה לאכול אסור
אביי  אמר טעמא, מאי בכותח. לאכלו מותר
רבא, א"ל בלע. איסורא והאי בלע התירא האי
היתרא  האי סוף סוף הוי, מאי התירא בלע כי
אכיל. קא דאיסורא הוא, איסורא לידי דאתי
לא  והאי למטעמיה אפשר האי רבא אמר אלא
לרבא, פפא רב א"ל למטעמיה. אפשר
קאמינא  כי כו', ארמא קפילא וליטעמיה

קפילא. דליכא

בלא והנה מיירי בקערה שעלו דגים אם
דברי  על להקשות לגמ' הו"ל טעימה,
קפילא, וליטעמיה בכותח, לאוכלן שאוסר רב

ד  וכמו ולתרץ קפילא, בדליכא קאמינא כי
בה  שמלח קערה גבי לעיל פפא רב שהקשה
היא  ושמואל רב שמחלוקת מובן והיה בשר,
פעמים  ב' הטעם שעבר דמאחר לתלות יש אם
הקשתה  ומדלא טעם. ליתן יכול אינו שוב
היא  ושמואל רב דמחלוקת ש"מ כן, הגמ'
נ"ט  בר נ"ט דלרב מורגש, כשהטעם אפי'
חשיב  לא לשמואל ואילו גמור כטעם חשיב

גמור. כטעם

הריטב"אוכך בדברי דגים מפורש (ד"ה

בקערה) נ"ט שעלו דגים דהוו שכתב ,
טעמא, דיהיב אע"ג לשמואל ומותר נ"ט בר

כריחא  ואפי' איסורה דאיקליש משום
חשיב. לא דבשרא

טעימה ומה צריך אין שדגים הרא"ש שכתב
דטעים  עד אסור צנון ואילו מקודם,
הוא  נ"ט בר נ"ט דהיתר דסבר משום לאו ליה,
איכא  דאפי' משום אלא טעם, נותן דאינו תליה
כטעם  חשיב לא נ"ט בר דנ"ט מותר, טעמא
התירא  שייך דלא כיון בצנון משא"כ איסור,
גבי  שעל שמנונית חשש משום נ"ט בר דנ"ט
בלא  טפי, בלע חורפיה שאגב משום או הסכין
אבל  מורגש, האיסור טעם שמא אסור טעימה

מותר. טעמא, וליכא ליה טעים אם

נ"ט ומעתה להתיר יש סברא מאיזו צ"ב
הבשר  כשטעם אפי' נ"ט בר
נקלש  שהטעם לי ומה בכותח, מורגש

הריטב"א. וכמש"כ

אם ונקדים,ב] הראשונים נחלקו דהנה
רק  שייך נ"ט בר נ"ט דין
בקערה  שעלו דגים וכמו דהיתירא במידי
דאיסורא  במידי אפי' או בשר, בה שאכלו

וטריפות. נבילות כמו

רי"ג)הסמ"ג והיתר(סי' דין ואיסור ל"ד (כלל

נ"ט ז') בר נ"ט להתיר שאין כתבו
נבילה, לחתיכת נעשה שהכל משום דאיסורא
להתיר  יש עצמו נ"ט בר נ"ט שמדין ומבואר
דקיי"ל  דמאחר אלא איסור, של טעם אפי'
טעם  אם גם נבילה, נעשית עצמה דחתיכה

ונעש  נקלש הראשון נ"ט,האיסור בר לנ"ט ה
וכשהוא  לאיסור, נעשה ג"כ ההיתר טעם הרי
ראשון  טעם כאן יש אחר, בהיתר טעם נותן

איסור. של
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גבי וכך לעיל רש"י מדברי לדייק נראה
בה  לאכול אסור בשר בה שמלח קערה
טעם  ונותן הדם בה שנבלע לפי שפירש רותח,
משום  שרק ומשמע גמור, כאיסור הוי ראשון
דבר  לאסור יכול ראשון נו"ט הוא שהדם
יכול  היה לא שני, נו"ט היה אילו אבל אחר,
כל  דבאיסורא עליו תמה  והרש"ש לאסור.
העולם. עד אוסר כלל טעמא דאיכא היכא
כסמ"ג  רש"י שדעת ללמוד יש מכאן ולכאורה
במידי  גם שייך נ"ט בר דנ"ט והיתר ואיסור
ויד  יוסף הראש כן דייקו וכבר דאיסורא,

י"ט)יהודה ס"ק צ"ד .(סי'

מופקע ולשיטתם נ"ט בר שנ"ט לומר צריך
דמאחר  והיינו טכע"ק, מדין
בכלל  כזה טעם אין האי, כולי הטעם שנקלש
כטעם  חשיב ולא כעיקר, דטעם דין החידוש
מורגש  שלו הטעם אם אפי' אחרים את לאסור
נ"ט  בר נ"ט בין חילוק אין וא"כ בתערובת.
לי  דמה דאיסורא, נ"ט בר לנ"ט דהיתירא
אינו  טעמו דנקלש כיון היתירא, לי מה איסורא
אחרים. את לאסור בכחו ואין טכע"ק דין בכלל

בר אבל נ"ט שייך לא והר"ן הרשב"א לדעת
כתב  וכך דהתירא, במידי אלא נ"ט

בתשובה תקט"ז)הרשב"א סי' דלא (ח"א וז"ל,
עובר  שהוא בדבר אלא נ"ט בר נ"ט אמרו
כדגים  איסור לידי יבא שלא עד טעמים  לשני
האיסור  מן שקיבל מה אבל בקערה, שעלו
לעולם  טעמים כמה בו מרבה אתה אפי'
טעמו  ועיקר הלך, להיכן שבו דאיסור אסור,
טעם  נותן בר טעם בנותן שנאמרו זה דבר של
ונקלש  שנחלש היתר בלע שכל לפי היינו בב"ח
לחול  ראוי אינו נ"ט בר נ"ט אלא בו שאין עד

בלבד  ב' אלא בזה לך ואין איסור, שם עליו
בכלי  שנתבשל שהבשר וקדשים, בחלב בשר והם
הדגים  וקבלו כלי באותו דגים נתבשלו ואח"כ
כ"כ  הבשר טעם נקלש כבר הקדירה מן טעם
כשאוכלו  בשר שם עליו לחול ראוי שאין

עכ"ל. בכותח,

בתוה"בוכ"כ פו.)הרשב"א עמ' ש"ד (ב"ג

ושמואל  וכו' בקערה שעלו דגים וז"ל,
שהבשר  כלומר הוא, בנ"ט נ"ט מותר אמר

בדג  והקערה בקערה היתר נ"ט ועדיין ים,
עד  ונתמעט הרבה הטעם נקלש והילכך הוא,
בב"ח, איסור עכשיו עליו לחול ראוי שאינו
עצמן  מצד שאיסורן האיסורין בשאר משא"כ
אפי' או בנ"ט נ"ט אלא בו שאין שאעפ"י
ולפיכך  פרח, לא שבו איסור מ"מ מיכן פחות
עכ"ל. שאמרנו, וכמו בב"ח אלא כן אמרו לא

הר"ןועל כתב זה הרי"ף)דרך בדפי וז"ל,(מא.
בשל  אלא בנ"ט נ"ט שרינן דלא יודע והוי
אכתי  שני שטעם דכיון וחלב בבשר היתר
חשיב  לא האי כולי דאיקליש כיון הוא  התירא
דאיכא  היכא כל דאיסורא במידי אבל למיסר,
עכ"ל. העולם, כל סוף עד אוסר כלל טעמא

דנ"ט והמתבאר והר"ן, הרשב"א מדברי
של  בטעם אלא שייך לא נ"ט בר
ראוי  אינו האי, כולי ונחלש דנקלש דכיון היתר,
דאיסורא, נ"ט בר בנ"ט אבל איסור, בו שיחול

הלך. להיכן שבו איסור

הטעם ועיקר שאין לי דמה צ"ב, דבריהם
על  יחול שלא סיבה זה וכי חשוב,
קלישות  דמחמת נימא ואי איסור. שם הטעם
וכדמשמע  בעצמותו, בשר שם כאן אין הטעם
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שאין  דבריו בסוף הרשב"א ממש"כ לכאורה
באיסור  גם א"כ בשר, שם עליו לחול ראוי
עצמותו  שם פקע הטעם שנקלש דמאחר נימא
גינת  בספר בפרמ"ג ועיין איסור. כאן ואין

ס"ה)ורדים כך (כלל מתוך והעלה כן, שהקשה
היתר  בין לחלק מקום אין התורה דמן
נ"ט  בר בנ"ט החמירו מדרבנן ורק לאיסור,

בפרמ"ג אבל סק"א)דאיסורא. משב"ז צ"ה (סי'

דאיסורא  נ"ט בר דנ"ט הרשב"א מלשון דייק
התורה. מן אסור

הוא והנראה קלוש בשר טעם דגם בזה,
שם  מיניה פקע ולא בשר, בעצמותו
דפקע  לומר שייך לא באיסורים ולפיכך בשר.
העצם  שם לו יש קלוש טעם דגם האיסור, מיניה
דלהיכן  פקע דאיסורו נימא ואיך הממש, של
על  איסורים שיחולו שייך דלא והסברא פרח.
לאסור  התורה שחידשה דמה הוא, קלוש טעם
להותירו, שלא קדשים בשר או בחלב, בשר
והיינו  חשוב, בשר על אלא נתחדש לא מעיקרא
ממש, בשר של ראשון טעם או ממש, בשר או
בכלל  אינו טפי, קלוש שהוא נ"ט בר נ"ט אבל
או  בב"ח איסור עליו להחיל התורה חידוש
הואיל  איסור, של בטעם משא"כ נותר. איסור
נ"ט  אח"כ נעשה אפי' איסור, שם עליו חל וכבר
מיניה  שפקע לומר א"א טובא, ונקלש נ"ט בר

פרח. להיכן שבו דאיסור האיסור, שם

הנ"ל,ולשון בתשובה דבריו בסוף הרשב"א
שאין  כ"כ הבשר טעם נקלש "כבר

בכותח", כשאוכלו בשר שם עליו לחול ראוי
בעצמותו  אינו קלוש דטעם למימרא לאו ע"כ
עליו  לחול ראוי דאין לומר שייך דהאיך בשר,
והו"ל  חלות, אינו בשר שם הרי בשר, שם
ואינו  מיניה פקע בשר דשם לומר לרשב"א
בהכרח  אלא נ"ט. בר לנ"ט עוד ממשיך
ולולי  בחלב, בשר שם חל דלא הכוונה
ראוי  "שאין דצ"ל מתקן הייתי דמסתפינא
בכותח". כשאוכלו בחלב בשר שם עליו לחול
דמאחר  מיניה, לעיל הרשב"א שכתב דרך ועל
שם  עליו לחול ראוי "אינו נקלש, שהטעם

בתוה"ב הרשב"א לשון עיין וכן (ב"ד איסור".

לג:) עמ' דהיינו ש"ד חדש שם לקבל ראוי "אינו ,
עליו  לחול ראוי שאינו כתב ולא בחלב", בשר

בשר. שם

דעת ועודג] והיא בזה שלישית דרך יש
בר  דנ"ט כתב אחד שמצד הרמב"ן,
וקאמר  וז"ל, טכע"ק דין בכלל אינו נ"ט
כעיקר  אינו טעם נותן בר טעם דנותן שמואל
שעשתה  דאע"פ לומר תערובתו, את לאסור
הני  כמוהו תערובתו לאסור כעיקר טעם תורה

ראשון  בטעם בר כא מילי דהוא שני טעם אבל
אחרים  את לאסור כח בו אין אחר טעם נותן
עכ"ל. וכו', שלהם שלישי טעם נותן דהיינו

שייך ומאידך לא הרמב"ן שלדעת להוכיח יש
במידי  נ"ט בר דנ"ט התירא

לעיל מש"כ דעיין כגון דאיסורא, ד"ה (קח:

מה שנפל) מפליטה דהגעלה ר"ת שיטת על

לכו"ע,כא. מדאורייתא שהוא בחלב  בבשר טכע"ק לדין כאן הרמב"ן כוונת ובהכרח
לעיל בגמ' דאורייתא(קח.)כדמבואר לאו דטכע"ק הרמב"ן דעת איסורים בשאר אבל (צח.,

כעיקר) לטעם אלא .ד"ה
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הגעילו  האיך מדין כלי לן דקשיא כבר, שנבלע
בהן  הבלוע איסור מקצת פולטין מיד הרי
אומרים  דיש ותירץ בהן. ונבלע וחוזר במים
שלא  גדול בכלי קטן כלי להגעיל מדין כלי שדין
הקשה  ושוב במים. טעם בנותן בפליטתן יהא

ג  יורה די"ל הרמב"ן, ותירץ מאי. דולה
מה  מ"מ במים טעם בנותן בהן שיש דאע"פ
מן  טעם בנותן בו אין בכלי ונבלע חוזר שהוא
ס"ל  אי והנה בתוכו. שנותנין לתבשיל האיסור
טפי  מותר, דאיסורא נ"ט בר דנ"ט לרמב"ן
לתבשיל  נו"ט באיסור יש דאפי' למימר, הו"ל

נ"ט. בר נ"ט מדין מותר הוא

שם ועוד בסמוך הרמב"ן מדברי כן ללמוד יש
שאיסור  בפסח כלים קשה זה ולפי שכתב,
לפי  מתירין ויש עליהן, תהא מה במשהו חמץ
בקערה  החמץ טעם נותן בר טעם נותן  שהוא
מארבע  למגעיל מספיק זה ואין במים, והקערה
טעם  מנותן נאסרין שהמים ולמעלה שעות
ואיסור  בקערה הבלוע האיסור שהוא ראשון
ולהדיא  בקערה, ונבלע וחוזר במשהו חמץ
דאיסורא. במידי שייך לא נ"ט בר דנ"ט דהתירא

דין ושיטת יסוד דאם ביאור, צריכה הרמב "ן
דין  בכלל  שאינו הוא נ"ט בר נ"ט
התירא, לי ומה איסורא לי מה טכע"ק,
כזה  קלוש דבטעם משום להתיר יש בתרוייהו

לעיין. ויש לאסור, שיכול נתחדש לא

וורדיםעייןד] גינת בספר ס"ה)בפרמ"ג (כלל

היתר  אם שחקר כאן, יוסף ובראש
המתבטלים  בדברים רק הוא נ"ט בר נ"ט
או  אסור, במשהו הנאסר בדבר אבל בששים
חשיב. לא משהו אפי' נ"ט  בר נ"ט דילמא

אפי'והוכיח הוי דלא הריטב"א מדברי
לקמן ממש"כ ודין משהו ד"ה (קיב.

נ"ט) בר בפסח,נ"ט חמץ לענין ודכוותה וז"ל,
בין  לבישול בין חמץ של בקערה שעלו דגים
מותרין  הם הרי איסורו, זמן קודם למליח
חשיב  דלא נ"ט, בר נ"ט דהוי משום בפסח
בפסח  דחמץ גב על אף הכי ומשום כלל, איסור
גוונא  האי כי דכל בה, לן לית במשהו איסוריה
עכ"ל. וכו', בשלישי כלל חמץ דאיכא חשיב לא

חשיב ומפורש לא שלישי דטעם בריטב"א
אע"ג  לאסור יכול ואינו כלל, חמץ
לדייק  יש וכן במשהו. הוא חמץ דאיסור

ה  בר מדברי דנ"ט שכתב בסוגיין, ריטב"א
דבישרא  כריחא ואפי' איסורא דאיקליש נ"ט
כדעת  ס"ל הריטב"א ולכאורה חשיב. לא
מדין  מופקע דהיתירא נ"ט בר דנ"ט הרמב"ן
אפי' כלל, טעם חשיב לא ולכן כעיקר , טעם

במשהו. לאסור

הסמ"ק ומאידך, דממש"כ הוכיח הפרמ"ג
נ"ט (שם) בר בנ"ט להחמיר דיש

חשיב  נ"ט בר דנ"ט חענ"נ, משום דאיסורא
לומר  שייך היה לא דאל"כ דבטל, אלא כמשהו
יכול  האיסור שאין מקום כל דקיי"ל חענ"נ,

לאסור. יכול הנאסר אין לילך

הסמ"ק וזה שלדעת לנו נתבאר דכבר צ"ב,
טכע"ק, מדין מופקע נ"ט בר נ"ט
נ"ט  בר נ"ט בין לחלק דאין ס"ל טעמא דמהאי
נאמר  וא"כ דהתירא, נ"ט בר לנ"ט דאיסורא
איסור. של כמשהו חשיב אכתי נ"ט בר דנ"ט

הראשנים ונראה שנחלקו במה תלוי שהדבר
בזה  הארכנו וכבר טכע"ק, בדין
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דין  חידוש דבלאו סוברים דיש מקומות, בכמה
כלל, דאיסורא כחפצא חשיב לא טעם טכע"ק
האיסור, בכלל הוא דטעם חידשה והתורה
זו  טעימתו כי בתערובתו בטל אינו וממילא
דין  חידוש בלאו דגם סוברים ויש הכרתו. היא
רק  דאיסורא, כחפצא חשיב טעם כעיקר טעם
מורגש  שהוא דמה אומרים היינו לא דמסברא
חידשה  והתורה ברוב, ביטולו את מונע

ביטולו. את מונעת אכן הטעם שהכרת

שלדעת וי"ל והסמ"ג, הריטב"א פליגי דבזה
טעם  טכע"ק דין חידוש בלאו הריטב"א
נ"ט  בר דנ"ט וכיון דאיסורא, כחפצא חשיב לא
כחפצא  חשיב לא טכע"ק, מדין מפוקע הוא
כריחא  דאפי' מש"כ וזה עיקר, כל דאיסורא
כלל. איסור חשיב דלא דהיינו הוי, לא דבישרא
דין  חידוש דבלאו ס"ל ודעימיה הסמ"ג אבל
דאיסורא, כחפצא חשיב אכן טעם טכע"ק
דאיסורא, חפצא הוא נ"ט בר נ"ט גם וא"כ
הוא  תערובותו את לאסור יכול שאינו ומה
הכרתו  היא זו טעימתו אמרינן דלא משום
עכ"פ  נחשב הוא אבל כזה, קלוש בטעם

משהו. כאיסור

חוליןובספרה] קי"ח)שחיטת כתב (עמ'
והרי"ף  הר"ן נחלקו שכבר

הפרמ"ג  של חשיב בנידון נ"ט בר נ"ט  אם
הנשה  גיד פרק ברי"ף דעיין לא, או כמשהו

הרי"ף) בדפי הצלי (לב: עם שאפאה פת שכתב,
כדבר  לה דהויא בכותח, לאכול אסורה [בשר]
דבר  וכל בטיל, לא באלף דאפי' מתירין לו שיש
וכוונת  הוא. בעלמא כריחא באלף אחד שהוא
מילתא  לאו ריחא למ"ד דאפי' לומר, הרי"ף
דחשיב  וכין בשר, של  משהו ביה אית מ"מ היא,

עם  זו פת לאכול דמותר מתירין, לו שיש דבר
בטיל, לא באלף אפי' שבו בשר טעם בשר,

בכותח. הפת את לאכול ואסור

אשכחן (שם)והר"ן דהא הרי"ף, על הקשה
דליכא  היכא כל דמותר בחלב בבשר
מתירין  לו שיש שדבר אמרינן ולא טעם נותן
בה  שנתבשל הקערה שעלו דגים דהרי הוא,
בר  נ"ט דהו"ל משום בכותח לאכלן מותר בשר
לו  שיש דבר משום להו אסרינן ולא נ"ט,
בלא  הדגים את לאכול שאפשר מפני מתירין
כיון  מתירין לו שיש דבר חשיב לא אלמא כותח,
דבר  מיקרי דלא לעולם, הכותח עם שנאסר
איסורו  אחר היתר כשיש אלא מתירין לו שיש

טוב. ביום דנולדה ביצה כמו לגמרי,

נ"ט ומבואר בר דנ"ט דס"ל הר"ן מדברי
ולכן  משהו, כאיסור חשיב אכן
שעלו  דגים אסרינן דלא דמהא הוכיח שפיר
מוכרח  דשיל"מ, מדין בכותח לאכול בקערה
כיון  מתירין לו שיש דבר מיקרי לא בחלב דבשר
ולא  חלב, עם לאכול אסור בשר טעם דלעולם
גמור  היתר לה שיש ביו"ט שנולדה לביצה דמי

זמנו. לאחר

הגר"אוביישוב כתב הרי"ף (סי'שיטת

סק"ט) בקערה ק"ח שעלו שדגים
נ"ט, בר נ"ט דהו"ל כיון ביה לית משהו אף
לו  שיש דבר דהוי במה לן איכפת לא ולכן
כיצד  בפ' במלחמות הרמב"ן כתב וכן מתירין,

עי"ש. צולין,

הנ"ל ונמצא הריטב"א כדעת סבר שהרי"ף
טכע"ק  מדין מופקע נ"ט בר דנ"ט
סבר  והר"ן חשיב, לא משהו איסור אפי' ולכן
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משהו. כאיסור חשיב אכן נ"ט בר דנ"ט
דהיתר  דס"ל לטעמיה אזיל הר"ן ולכאורה
אלא  כטעם, חשיב דלא משום לאו נ"ט בר נ"ט
שיחול  ראוי אינו הטעם קלישות דמחמת משום

איסור. בו

לא אבל שנקלש טעם דאם קשה, גופא זה
בחלב  דבשר תימא אפי' למיסר, חשיב
הוא  בשר טעם אם מתירין, לו שיש דבר מיקרי
איך  וא"כ למיסר, חשיב לא הרי נ"ט בר נ"ט
בחלב  דבשר בקערה שעלו מדגים הר"ן הוכיח

מתירין. לו שיש דבר מיקרי לא

שנקלש ונראה דטעם הר"ן סברת דכל לומר,
בדבר  רק הוא למיסר, חשיב לא
במה  תלוי ואיסורו דהואיל טעם, בנותן שאוסר
קלוש  הטעם אם בתערובתו, טעם נותן שהוא
שיכול  בדבר אבל למיסר. חשיב לא האי כולי
טעם  בנתינת תלוי איסורו שאין במשהו, לאסור
כיון  לא, או נקלש טעמו אם לן איכפת מה כלל,
טעמו. להרגשת קשור אינו האיסור דחשיבות
לו  שיש דבר מיקרי בחלב בשר אילו ולכן,
דכיון  אמרינן לא במשהו, לאסור ויכול מתירין
ענין  דמה למיסר, חשיב לא טעמו דאיקליש
שלא  ומזה טעם, בלא שאוסר לדבר קלוש טעם
כותח  עם בקערה שעלו דגים לאכול אסרו
בחלב  דבשר מוכח מתירין, לו שיש דבר מדין
לי. נראה כן מתירין, לו שיש דבר מיקרי לא

והלכתא)בתוס'עייןו] דוקא (ד"ה אם שדנו
לאכול  מותרים בקערה שעלו דגים
ובתוך  שנתבשלו, דגים אפי' או בכותח,
שרי  נתבשלו דאפי' לדקדק דיש כתבו הדברים

חטאת דם בפרק צז.)מדאמרינן דכל (זבחים

שלמים  לבשל ומותר לחבירו גיעול נעשה יום
אתמול, שלמים בה שבשל בקדירה האידנא
שלמים  באכילת ממעט דקא אמרינן ולא
קודם  ונתבטל שני, דטעם משום דהאידנא,

איסור. לידי שיבא

נ"ט ומבואר בר דנ"ט התוס' מדברי
שנתבטל  משום מותר דהיתירא
כדעת  דלא וזה איסור, לידי שיבא קודם
מותר  דהתירא נ"ט בר דנ"ט והר"ן הרשב"א
שיחול  ראוי אינו הטעם דאיקלש דכיון משום
דנ"ט  הריטב"א כדעת אינו וגם איסור, עליו
התוס' שלדעת כלל, איסורא חשיב לא נ"ט בר

ביטול. לדין צריך עדיין נ"ט בר נ"ט

נ"ט מבואר ועוד דרק שם, דבריהם בהמשך
בר  נ"ט ולא נתבטל דהיתירא נ"ט בר
הראיה  לדחות התוס' שכתבו דאיסורא, נ"ט
אפי' דהא משם ראיה דאין חטאת, דם מפ'
קדירה  באותה לבשל שרי חטאת בה בישל
ממעט  והיכי ע"ז, בשילהי כדאיתא שלמים
דאין  ולעבדים ולנשים לזרים דמתסרי באכילתה
ביוצא, מפסלי וגם כהונה, לזכרי אלא נאכלת
לתוס' ס"ל אלמא באיסור, שני טעם דהוי
איסור. של שני בטעם שייך  לא נ"ט בר דנ"ט

דין ולכאורה גדר התוס' שלדעת נראה
קלוש  דטעם הוא נ"ט בר נ"ט
ניתן  יותר היתר של טעם עצמו שהוא
לא  האי כולי טעמו שנקלש דמאחר להתבטל,
ביטולו  את מונעת טעמו דהרגשת אמרינן
קל  אינו איסור עצמו שהוא טעם אבל ברוב.
והסברא  קלוש. טעם שהוא הגם להתבטל

לי. נתבררה לא וכעת צ"ב  לחלק
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חמץ ונראהז] בענין לטעמייהו אזלי שהתוס'
בלע, היתירא דמיקרי הפסח קודם
דס"ל  לטעמייהו אזלי והר"ן הרשב"א וכן

בלע. איסורא מיקרי הפסח קודם דחמץ

לעילדהנה בתוס' לתוך עיין שנפל ד"ה (קח:

ד'יורה) קודם פסח דבערב שכתבו
שאין  אע"פ חמץ של כלי להגעיל מותר שעות
היתר, של טעם נותני ג' דאיכא ששים במים
והמים  במים נ"ט והכלי בכלי נ"ט החמץ
קודם  שהוא היתר ועדיין בכלי, ונבלעין חוזרין
קודם  חמץ התוס' שלדעת ומתבאר הפסח.
בר  נ"ט דין ביה ושייך התירא מיקרי הפסח
שייך  לא איסורא שהוא הפסח בתוך אבל נ"ט.
נ"ט  שרינן דלא הגעלה ע"י חמץ כלי להכשיר
בסוגיין. בתוס' וכדמבואר דאיסורא, נ"ט בר

שעהאבל כל בפ' ד"ה הר"ן הרי"ף בדפי (ח:

אומר) דכלים ומיהו ז"ל הר "י דברי הביא
זמן  קודם אותן מגעילין אם מחמץ שמגעילין
יומן  בני אפי' להגעיל מותר חמץ של איסור
האיסור, שבא קודם נ"ט בר נ"ט דהוי משום
בכותח. לאכלן שמותר בקערה שעלו כדגים
משום  קצת, לחלק דאפשר הר"ן עלה וכתב
בשר  דהיינו עליו חל האיסור שם אין דהתם
חמץ. והשתא חמץ מעיקרא הכא אבל בחלב,

בתוה"בוכן הרשב"א לג:)דעת עמ' ש"ד (ב"ד

מחוור  ואינו בזה"ל, הר"י דברי על שכתב
חל  לא דהתם לראיה, דומה שאינו הצורך, כל
הוא, גמור שהיתר ממילא עליו איסור שם
החלב  עם עכשיו המועט טעם אותו כשנתערב
חדש  שם לקבל ראוי אינו מיעוטו מחמת הרי
ושמו  הוא הרי חמץ אבל בחלב, בשר דהיינו
יהיה, הרבה ואם מעט אם שהיה כמו עליו

ועכשיו  הכתוב, אסרו לא עכשיו שעד אלא
ולפיכך  הנבילה. כגוף עכשיו הוא והרי אסרו,
להגעילן  שלא חמץ בכלי אף ליזהר שצריך נראה
יומו  בן שאינו כלי אלא איסורו זמן קודם ואפי'
כבשאר  בהן הכלים כל שיבטל רבים במים או

עכ"ל. כנ"ל, האיסורים

כולהו ונראה והרשב"א והר"ן שהתוס' ברור
התוס' שלדעת לטעמייהו, אזלי ז"ל
שהוא  שדבר משום הוא נ"ט בר דנ"ט התירא
ונקלש  הואיל להתבטל קל יותר היתר עכשיו
חדש, שם חלות אינו שחמץ אע"פ ולכן טעמו,
שייך  ושפיר גמור, היתר הוא הפסח קודם הרי
הר"ן  לדעת אבל נ"ט. בר דנ"ט התירא ביה
דטעם  הוא נ"ט בר דנ"ט התירא והרשב"א
איסורים, בו שיחול ראוי אינו האי כולי קלוש
ונותר  בחלב בבשר אלא זה דין שייך לא וא"כ
משא"כ  הבשר, על חדש איסור חלות שהם
חמץ  דמעיקרא חדש, איסור חלות שאינו חמץ
השנה  כל ותלוי עומד ואיסורו חמץ, והשתא
בר  כנ"ט ודינו הפסח, בתוך לאוכלו שאסור
טעמא  דאיכא היכא כל שאוסר דאיסורא נ"ט

העולם. כל סוף עד

b

היתר  אם והרמב"ן תוס' מחלוקת

או  שני בטעם הוא נ"ט בר נ"ט

שלישי  טעם

בר נחלקוא] דנ"ט התירא בגדר הראשונים
הוא  הטעם קלישות אם נ"ט
הרמב"ן, לדעת שלישי. בטעם או שני בטעם
ראוי  שאינו אלא גמור, טעם הוא שני טעם
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בקערה  שעלו דגים ולפיכך בשלישי, טעם ליתן
שבדגים  הבשר טעם כי בכותח לאכלן מותר
טעם  עוד ליתן כדי בכחו ואין שני, טעם הוא

שלישי. שהוא בכותח

הרמב"ןוזה אמר)לשון ושמואל וקאמר (ד"ה ,
אינו  טעם נותן בר טעם דנותן שמואל
דאע"פ  לומר תערובתו, את לאסור כעיקר
תערובתו  לאסור כעיקר טעם תורה שעשתה
שני  טעם אבל ראשון, בטעם ה"מ כמוהו
לאסור  כח בו אין אחר, טעם נותן בר דהוא
שלהם, שלישי טעם נותן דהיינו אחרים, את
הוא  טעם נותן חד הבשר עם נתבשלו אם אבל

עכ"ל. וכו',

ז"לובהמשך דאמרינן)דבריו והא מבואר (ד"ה
חשיב  שני דטעם הרמב"ן שלמד
בשר  בה שבישל קדירה דתנן, מהא גמור טעם
והרי  טעם. בנותן בישל ואם חלב בה יבשל לא
ראשון, טעם הוא שבקדירה הבשר טעם
ואפ"ה  שני, טעם נעשה החלב עם וכשנתערב
גמור, טעם חשיב שני טעם אלמא אסור. החלב
שהם  אחר במקום טעם ליתן ראוי שאינו אלא

הראשון. הממש מן חוץ טעמים שני

נהי וקשה, גמור, טעם חשיב שני טעם דאם
שטעם  משום נאסר אינו דהכותח
ליתן  ראוי אינו שני טעם שהוא שבדגים הבשר
הדגים  נאסרו לא למה אבל בשלישי, טעם
הטעם  עם מתערב שבכותח דחלב כיון עצמם

גמור. טעם שהוא שבהם, בשר

הגרעק"אותירץ ר"ז)בשו"ת דס"ל (סי'
עד  הוי לא בב"ח דאיסור לרמב"ן
שטעם  וכיון בזה, זה טעם יתנו ששניהם

בכותח, טעם ליתן יכול אינו שבדגים הבשר
כאן  אין בבשר, טעם ליתן יכול הכותח רק

בב"ח. איסור

לקמן ודבר הרמב"ן מדברי ללמוד יש זה 
התרומות) בעל כתב ד"ה שכתב (קיב. ,

שבכותח  שהחלב אמרינן דלא הדברים בתוך
בשר  שאין לפי אוסרן, ויהא בדגים נבלע
ויתנו  החלב עם שיתערבו עד אוסרין שבדגים
ומותר. שלישי טעם להו והוו בזה, זה טעם
הנבלע  לחלב שנכנס בשר דטעם דנהי וקשה,
החלב  טעם אבל שלישי, טעם הוא בדגים
גמור  טעם והו"ל שני טעם הוא לבשר שנכנס
אמרינן  לא אמאי צ"ב ואכתי הרמב"ן, לדעת
אבל  הדגים. את יאסור שבכותח שהחלב
דאין  שכתב הרמב"ן, בדברי מפורש התירוץ
החלב  עם שיתערבו עד אסורין שבדגים בשר
במה  סגי לא הרי בזה", "זה טעם ויתנו
דבעינן  שבדגים, בבשר טעם ליתן יכול שהחלב
וכיון  בחלב, טעם ליתן יכול שהבשר נמי
טעם  הוא החלב לתוך הנכנס בשר דטעם

מותר. הכל שלישי,

דאין ועוד דנהי הרמב"ן, שיטת על קשה
ליתן  יכול שבדגים בשר של שני טעם
הוא  שבו בשר דטעם כיון אבל בכותח, טעם
הדגים  אכילת לאסור יש אכתי גמור, טעם
צונן  בב"ח אוכל כל כמו מדרבנן ביחד וכותח

זב"ז. טעם נותנים דאינם אע"ג שאסור

בב"ח וצריך לאסור חכמים גזרו דלא לומר
זה  טעם ליתן ראוים הם אא"כ בצונן

הגרעק"א בשו"ת ועיין בישול, ע"י (שם)בזה

בע"ז התוס' מדברי כן הבגד)שהוכיח ד"ה (סה:
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דהיתר  אע"ג בששים בטיל דבב"ח שהקשו
אסרה  בישול דדרך משום בטיל אינו בהיתר
איסור  ליכא התורה דמן דנהי וקשה, תורה.
על  גזרו מדרבנן אבל  טעם, נתינת בלא בב"ח
דרך  הוי דלא אע"ג בצונן אף בב"ח אכילת
בב"ח  דלמה לדוכתא קושיא והדרא בישול,
בב"ח, מיקרי נ"ט בלא  דגם כיון בששים בטיל
גזרו  דלא לומר וצריך בטל. אינו בהיתר והיתר
ראוי  היה אא"כ בצונן בב"ח לאסור חכמים

בישול. ע"י בזה זה טעם ליתן

שהתוס'(שם)הגרעק"אובשו"תב] הוכיח
דגם  וס"ל הרמב"ן על פליגי

שכתבו ממה טעם, חשיב לא שני (ד"ה טעם

טש) ואם ד"ה צו. וזבחים שבישל הלכתא, שקדירה
שלמים  בה לבשל מותר אתמול שלמים בה
אכילת  בזמן ממעט דקא אמרינן ולא היום,
הוא  שני דטעם משום דהאידנא, שלמים
גבי  כתבו וכן איסור. לידי שיבא קודם ונתבטל

ע"ז בשילהי ואסכלה נעשה (עו.)שפוד יום דכל
הוא. שני דטעם משום שמותר לחבירו, גיעול
של  טעם עצמו הוא שני דטעם בתוס' ומבואר
ודלא  בשלישי, לאסור יכול אינו ולכן היתר
גמור. טעם הוא שני דטעם  הרמב"ן כדעת

דהל ויש כן, להתוס' מנ"ל מדברי לדון א
שדגים  די"ל הכרח ליכא עצמו שמואל
משום  בכותח לאכול מותר בקערה שעלו
בשלישי. טעם ליתן כדי ראוי אינו שני דטעם

סברת ואפשר להתוס' להו דלית לומר
בב"ח  איסור שייך דלא הרמב"ן
בזה, זה טעם נותנים ששניהם במקום אלא
קשיא  ולכן ז"ל. בדעתו הגרעק"א שכתב וכמו
נהי  גמור, טעם הוא שני טעם דאם להו

ליתן  ראוי שני טעם אין כי נאסר לא דהכותח
משום  הדגים לאסור יש אבל בשלישי, טעם
מכאן  חלב. עם נתערב שבהם בשר שטעם
גמור, טעם חשיב לא שני דטעם הוכיחו

בב"ח. משום נאסרו לא הדגים גם ולפיכך

מהמשך ויותר כן הוכיחו שהתוס' נראה
לאו  דרב והא לקמן, דאיתא הסוגיא,
דרב  איתמר, מכללא אלא איתמר בפירוש
חש  בריה, בר חייא בר שימי רב  לבי איקלע
רמו  הכי בתר בצעא, שייפא ליה עבדו בעיניו,
דשייפא, טעמא ליה טעים בגווה, בשולא ליה
שאני  היא ולא האי, כולי טעמא יהיב אמר

טפי. מררה דנפיש התם

דאמרינן)הרמב"ןוהקשה והא דכיון (ד"ה
גמור, טעם הוא שני דטעם
בה  יבשל לא בשר בה שבישל מקדירה כדמוכח
נ"ט  בר דנ"ט מהתם להוכיח רצה האיך חלב,
בקערה, שעלו לדגים דמי לא הרי אסור,
השייפא, טעם קבלה הממש מן הקערה דהתם
טעם  הוא בבישול נותנת שהקדירה והטעם
די"ל  ותירץ לזה. מודה שמואל ואפי' גמור,
לא  אבל בה מעורב היה מר דבר שייפא דאותה
השייפא  ולכן מר, דבר מאותו ממשו עיקר היה
שני, טעם והקדירה ראשון, טעם הוא עצמו

שלישי. טעם והבישול

לדחוק אבל רצו דלא י"ל התוס' בדעת
אלא  ראשון, טעם הוי עצמו דשייפא
דבר  אותו הוא ממשו שעיקר כפשוטו למדו
בבישול  והקערה בקערה טעם שנתן וכיון מר,
מכאן  להוכיח הגמ' ורצתה שני, טעם כאן יש
דנ"ט  התירא ליה ולית שמואל על פליג דרב
הוא  שני דטעם סבר דשמואל ומוכח נ"ט, בר
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הרמב"ן דברי בהמשך מבואר וכן (שם)מותר.

בר  נ"ט נמי שני דטעם אחרים דעת שהביא
דשייפא  ממעשה "וראייתם וכתב הוא נ"ט
שפירשנו". הראשון לפירוש מסכימים שאינם

לבשל והנהג] אסור למה קשה התוס' לדעת
הרי  בשר, בה שבישל בקדירה חלב
שני, טעם הוא הקדירה מן שיצא הבשר טעם
אוסר  והאיך התוס', לדעת מותר שני וטעם

החלב. את

זבחיםוהאמת על (שם)שהתוס' עמדו כבר
להביא  ואין בזה"ל, וכתבו קושיא
יבשל  לא בשר בה שבישל מקדירה לדבריו ראיה
בר  נ"ט לא דהתם בנ"ט, בישל ואם חלב בה
כאן  אבל באיסור, שני שהטעם הוא נ"ט
איסור  לידי שיבא וקודם בהיתר שני הטעם
עכ"ל. שני, שהוא לפי בדגים הטעם נתבטל
הוא  חלב בה שבישל בשר של דקדירה ומבואר
דנ"ט  התירא שייך ולא "באיסור", שני טעם

באיסורא. נ"ט בר

מה וכן שדחו שם, בתוס' עוד מבואר
בקדירה  שלמים לבשל שמותר שפירשו
נ"ט  בר נ"ט משום דאתמול שלמים בה שבישל
דבסוף  כן לומר שייך אין חטאת דלענין וז"ל,
והרי  שלמים, והדר חטאת לבשל קשרי ע"ז
לנשים  לזרים דמיתסרי באכילתן ממעט
גם  ולילה, ליום אלא נאכלים ואין ולעבדים
להתיר  כאן שייך ואין כחטאת, ביוצא מיפסלי
נותני  שני שיש היכא אם כי נ"ט בר נ"ט מכח
לא, איסור של האחד אבל היתר, של טעם
בה  יבשל לא בשר בה שבישל קדירה כמו דהוה

עכ"ל. חלב,

שכתבו וביותר בסוגיין, בתוס' מבואר
בשר  בהן שמשתמשין דקערות
לאסור  יש ראשון בכלי חלב של במחבת שהודחו
נכנסו  חלב ושל בשר של שני שטעם משום
משום  הטעם וע"כ במים, נאסרו ומיד במים,

באיסור. שני נ"ט דהוי

דטעם ולפי"ז להתוס' מנ"ל עוד לומר יש
שלישי  טעם רק דאם מותר, שני
שעלו  דגים גם הרמב"ן, וכסברת מותר
דכשנתערב  בכותח, לאכול אסורים בקערה
באיסור, שלישי טעם נעשה בכותח הבשר טעם

גמור. היתר הוא שני טעם וע"כ

יהודהובספרד] י"ט)יד ס"ק צ"ד (סי'

דטעם  התוס', סברת ביאר
אלא  ממקומו הפרישה ע"י נקלש אינו שני
הטעם  דכשמתערב המקבלו, טעם ע"י
הוא  שני, לטעם ונעשה אחר בדבר ראשון
ולכן, טעם. חשיב לא דשוב כ"כ נקלש
הקדירה  מן יוצא בשר של ראשון כשטעם
טעם  נקלש גם אחת בבת החלב, עם ונתערב
איסור, נעשה וגם שני לטעם ונעשה הבשר
בר  נ"ט דין שייך דלא לתוס' דס"ל  וכיון
החלב  נאסר שפיר דאיסורא, במידי נ"ט

שני. טעם הוא שבו בשר דטעם אע"ג 

והביא ובדעת התוס' על שחולק הרמב"ן
בשר  בה שבישל מקדירה ראיה
יהודה  היד כתב גמור, טעם חשיב שני דטעם
דהטעם  זולת מהמקבל בא הקלישה דאין דס"ל
לחבירו  וכשבא לחבירו, מאחד נקלש בעצמו
לומר  מוכרח ולכך קלוש. בעצמו הוא כבר
שני, בטעם דאילו שלישי, בטעם רק שהוא
בה  לבשל אסור למה בשר בה שבישל קדירה



העמקים שושנת  ע"ב  קי"א דף תנז חולין

קודם  שני הטעם נקלש דכבר כיון חלב,
החלב. עם כב שנתערב

קלישות ויסוד התוס' שלדעת הדברים,
הטעמים, התמזגות ע"י הוא הטעם
טעם  נבלע דאם טעמים, נותני בב' סגי ולכן
וכשנבלע  אחת, פעם נקלש הוא בקערה בשר
ולדעת  שניה. פעם עוד נקלש בדגים שוב
הפרישה  ע"י הוא הטעם קלישות הרמב"ן
נותני  ג' דוקא בעינן ולכן המקבלו, מדבר
ע"י  קלישות ב' איכא זה דע"י טעמים,
לא  בקערה בשר טעם נבלע דאם הפרישות,
אין  בדגים שוב וכשנבלע ממנה, שיצא עד נקלש
מן  כשיצא ורק אחת, פעם קלישות אלא כאן
שניה. פעם עוד נקלש בכותח ונבלע הדגים

שו"עכתבה] על הגרעק"א (סי'בהגהות

סק"ד) שחוטה צ"ה חלב בשלו אם ,
בשר, עם אח"כ אותה ועירב חולבת בקדירה
בכלי  הבלוע שהחלב דרבנן, בחלב בשר רק דהוי
דוקא  אמרינן ולא נ"ט. בר נ"ט הוי שנפלט
אבל  טעמו, נקלש בזה מינו באינו דנבלע היכא
דהוי  שחוטה בחלב נתערבה שהפליטה בכה"ג
לחלק, דאין נקלש, ולא הטעם נתחזק מינו

נ"ט. בר נ"ט הוי ענין ובכל

כן והוסיף שמפורש ראה דשוב הגרעק"א
ויום  יום דכל התוס' שכתבו במה
לבשל  דמותר דהא לחבירו, גיעול נעשה
שלמים  בה שבשל בקדירה שלמים האידנא

משום  באכילתו, דממעט אמרינן ולא אתמול,
דאף  הרי דהתירא, נ"ט בר נ"ט דהוי

נ"ט. בר נ"ט מיקרי שווים שהטעמים

דלפי ודחה דנהי לדינא, עיון צריך דאכתי
דגם  מוכח שם שבתוס' דעתך הסלקא
לפי  אבל דהתירא, נ"ט בר נ"ט מיקרי כה"ג
זה, לטעם דחו הכי דבלאו דר"ת המסקנא
כיון  לזה, הכרח אין אחר, טעם והעלו
בטעמן  דבשוין לומר גדול חילוק יש דמסברא

כלל. הטעם נקלש לא

חוליןוראיתי שחיטת קכ"א)בספר (עמ'

ראיית  לדחות עוד שכתב
יש  דמסתפינא דלולי התוס', מדברי הגרעק"א
נ"ט  בר נ"ט מיקרי לא מב"מ דלעולם לומר
גבי  בתוס' דמבואר והא טעמו, נקלש דלא כיון
בר  דנ"ט התירא שייכא במב"מ דאף שלמים
התורה  מן הרי דבאמת ליישב אפשר נ"ט,
להתוס' דהוקשה אלא ברובא, בטיל מב"מ
כמו  ששים להצריך רבנן החמירו לא דאמאי
ששים  צריך דמב"מ בעלמא רבנן שהחמירו
כיון  התוס' תירצו שפיר וע"ז מינו, אינו אטו
נ"ט  דהו"ל כיון מותר היה גופה מינו דבאינו
במב"מ  להחמיר שייך לא לפיכך נ"ט, בר
לעולם  אבל מינו. מבשאינו טפי נ"ט בר בנ"ט
מתחילה  לצדד הגרעק"א מש"כ לקיים שייך
נ"ט  בר דנ"ט התירא ליכא דבמב"מ מסברא
אם  לענין לדון למש"כ ונפק"מ התורה, מן

טעם כב. נעשה אם גם ולכן מותר, נמי דאיסורא נ"ט בר דנ"ט דס"ל הרמב"ן בדעת לומר אין אבל
כתבנו  שכבר גמור, טעם לאו שני דטעם נאמר אם מותר יהיה החלב עם כשנתערב באיסור שני

הרמב"ן מדברי להוכיח שנפל)לעיל כגון ד"ה עי"ש.(קח: אסור, דאיסורא נ"ט בר דנ"ט דמוכח
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הוי  אי חולבת, בקדירה שחוטה חלב בשלו
מה"ת. בב"ח

כל ולכאורה הנ"ל יהודה היד מש"כ לפי
שייך  נ"ט בר נ"ט אם הנידון
והרמב"ן, התוס' בפלוגתת תלוי מב"מ אפי'
ע"י  אינו הטעם דקלישות התוס' שלדעת
עם  התמזגות ע"י אלא ממקומו הפרישה
התירא  דליכא לומר מקום יש המקבלו, טעם
נקלש  הטעם דאין כיון במב"מ נ"ט בר דנ"ט
המקבלו. טעם ע"י מתחזק הוא אדרבה אלא
ע"י  אינו הטעם דקלישות הרמב"ן לדעת אבל
מה  ממקומו, הפרישה ע"י אלא המקבלו טעם
נתערב  או מינו בשאינו אח"כ נתערב אם לי
את  מקלשת עצמה שהפרישה כיון במינו,

בזה. לחלק שייך לא הטעם

b

בהנ"ל  רש"י שיטת

טעם)פירש"י נותן היו (ד"ה אם וז"ל,
אסור  היה ממש בשר עם מבושלים
שאסור  שמואל מודה א"נ בכותח, לאכולן
ראשון  טעם דנותן בקערה כותח חלב לאכול
עצמה  היא זו קערה  אבל גמור, כבשר הוי
כבשר, ואינה טעם, נותן ע"י אלא בשר אינה
עוז  במהדורת וציונים בהגהות ועיין עכ"ל.
חוזרת  אינה הלכך נוסף, שבכת"י והדר
דגים  הנך להו דהוו טעם נתינת משום ואוסרת

כבשר. ואינו נ"ט בר נ"ט

הוא והנה  ראשון דטעם רש"י שכתב ממה
כבשר, אינו שני טעם אבל גמור, כבשר

דהתירא  התוס' כדעת דס"ל לכאורה משמע
כדעת  ודלא שני, בטעם הוא נ"ט בר דנ"ט
מוכרחים  וא"כ שלישי. בטעם שהוא הרמב"ן
שבשל  בקדירה חלב לבשל שאסור דמה לומר
באיסור, שני טעם דנעשה משום הוא בשר בה
שני  טעם הרי דאל"כ בזבחים, התוס' וכמש"כ
החלב. את אוסר ואיך הוא , גמור בשר לאו

כיון ואין שאני דבישול לרש"י דס"ל לומר
והו"ל  הבשר של ממשו עיקר שנפלט
בדעת  הרמב"ן וכמש"כ ראשון, טעם כמו
שכבר  שני, בטעם הוא נ"ט בר דנ"ט הסוברים

התוס' והלכתא)כתבו לשון (ד"ה דמתוך
לנתבשלו  עלו בין חילוק דאין משמע הקונטרס
ממש  בשר עם מבושלים היו דאם שפירש ממה
דאסור  שמואל מודה בקערה חלב לאכול או
הבשר  עם דמבושלים משמע ראשון, נ"ט דהוי
שרי. הקערה עם מבושלים אבל דאסור, הוא

קערה וזה גבי לעיל רש"י בדברי דעיין קשה,
רותח, בה לאכול אסור בשר בה שמלח
ראשון  טעם ונותן הדם בה שנבלע לפי שפירש
שהדם  משום שרק ומשמע גמור. כאיסור הוי
אבל  אחר, דבר לאסור יכול ראשון נ"ט הוא
לאסור. יכול היה לא שני, נו"ט היה אילו
כל  דבאיסורא תימה שם, הרש"ש והקשה
העולם, עד אוסר כלל טעמא דאיכא היכא
מכאן  ולכאורה פוסקים. ושאר הר"ן כמש"כ
נ"ט  בר דנ"ט התירא רש"י שלדעת ללמוד יש
כן  דייקו וכבר דאיסורא, במידי ג"כ שייך

יהודה ויד יוסף י"ט)הראש ס"ק צ"ד .(סי'

דקדירה וכיון רש"י בדעת לפרש א"א שכן,
חלב  בה לבשל אסור בשר בה שבשל
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דאפי' באיסור, שני טעם דנעשה משום
מותר, נ"ט בר דנ"ט לרש"י ס"ל באיסורא
בקדירה  חלב לבשל אסור למה הקושיא ותסתער
שני. בטעם הוא נ"ט בר נ"ט אם בשר בה שבשל

שנתבשלו ועוד שדגים רש"י כתב איך קשה,
דאסור  שמואל מודה ממש בשר עם
הוא  שבדגים הבשר דטעם כיון בכותח, לאכולן
טעם  הוא הכותח עם וכשנתערב ראשון, טעם
גמור  היתר הוא שני דטעם לרש"י וס"ל שני,
נ"ט  בר נ"ט שייך דלא התוס' סברת ליה ולית

באיסור. שני בטעם

הרמב"ן ומזה כדעת סובר דרש"י מוכח
שלישי. בטעם רק הוא נ"ט בר דנ"ט
כבשר  הוא ראשון טעם דרק רש"י שכתב ומה
כבשר  חשיב לא שני דטעם משום לאו גמור,
רק  לאסור, ויכול הוא בשר טעם דבאמת כלל,
נתינת  ע"י לאסור שיכול ממש כבשר חשיב  דלא
הוא  הדבר שטעם נתחדש דלא שלו, טעם
בשר  הוא זה ובכלל גמור, בבשר אלא כמוהו
דחשיב  נהי שני, טעם אבל ראשון, וטעם ממש
וכדחזינן  בב"ח, משום לאסור שיכול בשר טעם
אבל  בשר, בה שבשל בקדירה חלב לבשל דאסור

טעמו. ע"י לאסור ביכלתו אין

לקמןאמנם רש"י מדברי הרי קשה ד"ה (קטז:

אסורה) קרוש זו חלב לענין שכתב ,
דיש  גבינה, בו וגיבן הקיבה בעור שנמלח
שעלו  מדגים ראיה ומביאין אותו מתירין
משום  בכותח לאכולן שמותר שפסקנו בקערה
נאסר  לא הקבה שחלב נ"ט, בר נ"ט דהו"ל
טעמא  יהיב הדר וכי טעם, נתינת משום אלא

נ"ט. בר נ"ט הו"ל בגבינה

וז"ל,ורש"י וכתב מתירין, היש על חולק
ממערב, מזרח כרחוק מזו זו ורחוקות
שבלעו  אע"פ בקערה שעלו דדגים טעמא מהאי
וכשבא  לאוכלן הן גמור היתר עדיין טעמה את
טעם  מפני עליו, אוסר אתה למה בכותח לאוכלן
שהרי  הוא, טעם לאו  בשר טעם ההוא שלה, בשר
חלב  אבל אחר. מנ"ט אלא הממש מן בא לא
בין  החלב, מן עוד היוצא טעם וכל בבשר שנמלח
אסור, הכל שבו, בשר טעם בין שבו חלב טעם
חלב  עם זה חלב וכשמתערב נבילה, שכולה לפי
היתר, בחלב נבילה חלב מב"מ, הו"ל הגבינות
נבילה  נעשית עצמה חתיכה פסקנו וכבר

בר ואו  נ"ט אמרינן ולא כולן, החתיכות כל סרת
שהיה  שבו חלב טעם שאף מפני הוא נ"ט

עכ"ל. וכו', נבילה כולו נעשה מתחלה

נ"ט והנה בר נ"ט דהיתר רש"י מדברי מבואר
שהוא  בשר של שני שטעם משום הוא
הממש", מן בא לא שהרי הוא טעם "לאו בדגים
שני, בטעם הוא נ"ט בר דנ"ט התוס' כדעת וזהו
כהרמב"ן  רש"י שדעת לן שנתבאר כמו ודלא
טעם  חשיב דלא רק כטעם, חשיב אכן שני דטעם

שלו. שלישי בטעם לאסור שיכול גמור בשר

רק ואפשר הוא רש"י דברי שכל לומר
נ"ט  בר דנ"ט מתירין היש לסברת
ז"ל  לשיטתו איה"נ אבל שני בטעם אפי' הוא
בלאו  גם שלישי בטעם רק הוא נ"ט בר דנ"ט
בה  דאית משום אסורה הגבינה חענ"נ דין
אריה  לב בספר ראיתי ועוד בשר. של שני טעם
העתקה  הוא לקמן ברש"י שכתוב מה דכל
לבסוף, שסיים כמו מאיר בר שלמה ר' מנימוקי
טפי. שפיר אתי ובזה עצמו, רש"י מדברי ואינו

b
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בהנ"ל  הריטב"א שיטת

האי)הריטב"אהנה כולי טעמא יהיב הביא (ד"ה
עובדא  ההיא על הרמב"ן קושית
דהא  ז"ל הגדול רבינו והקשה בזה"ל, דשייפא
דיהיב  הוא שני טעם בנותן דהכא דמיא לא
ראשון  טעם נותן בצעא שייפא דאילו טעמא,
כי  דרשינן הוא שלישי ואנן שני, בבישולא וצעא
מותרין  והם בלע, והיתירא שניים הם הדגים
ותירץ  שלישי. טעם נותן שהוא בכותח
טעמא, אלא ממשו שם היה לא דבשייפא
דלא  נראה ולי הוא. שלישי טעם נותן ובשולא
לא  בשני דאף משום שלישי שרינן דאנן קשה
דחזי  כיון היינו והכא פורתא, אלא טעמא יהיב
יהיב  דקאמר לישנא והיינו טובא, טעמא דיהיב

עכ"ל. האי, כולי טעמא

כרמב"ן והנה דס"ל בריטב"א מפורש
אלא  שייך לא נ"ט בר נ"ט דהיתר
על  חולק בזה ורק לחוד, שלישי בטעם
עובדא  ההיא הרמב"ן שלדעת הרמב"ן,
בשייפא  נתערב בשלא מיירי כרחך על דשייפא
בלבד, טעמו רק אלא מר דבר אותו של ממשות

הו"ל בצעא דעביד הבישול שלישי.ולכן טעם
דאם  ניחא, בלא"ה דגם תירץ הריטב"א ואילו
טעם, חשיב דלא משום שלישי טעם שרינן הוה
טעם  נתינת כאן אין בשני דאף משום היינו
ראשון  טעם יהיה דהאיך ג"כ, קלוש אלא חזק
כמאן  שלישי טעם ואילו חזק שני וטעם חזק
כל  ונקלש הולך הטעם אלא עיקר, כל דליתא
האיסור, ממקור יותר מתרחק שהוא זמן
יותר, קלוש שני וטעם חזק, הוא ראשון וטעם
כטעם  חשיב שלא עד כ"כ קלוש שלישי וטעם
טעם  דאף רב מדקאמר הוכיחה, והגמ' כלל.
שלו  שלישי טעם ע"כ טובא, טעמא יהיב שני

חשיב  דלא עד כ"כ קלוש ואינו הוא, טעם נמי
כלל. כטעם

לקמןויש הריטב"א בדברי ודין לעיין ד"ה (קיב.

נ"ט) בר לענין נ"ט ודכוותה וז"ל, שכתב
בין  חמץ של בקערה שעלו דגים בפסח, חמץ
הם  הרי איסורו, זמן קודם למליח בין לבישול
דלא  נ"ט, בר נ"ט דהוו משום בפסח מותרין
דחמץ  אע"ג הכי ומשום כלל, איסור חשיב
האי  כי דכל בה, לן לית במשהו איסוריה בפסח
וכבר  בשלישי, כלל חמץ דאיכא חשיב לא גוונא
הוא  בטל זמנו לפני דחמץ בשני, גם נתבטל

עכ"ל. דבר, עמא וכן בששים,

חדא והנה תלמוד, צריכים הריטב"א דברי
חמץ  דאיכא חשיב דלא שכתב זה דמה
מותר  אם הוא הנידון כל הרי בשלישי, כלל
חמץ, של קערה על שעלו אלו דגים לאכול
זה  ענין ומה חמץ, של שני טעם בהן ויש
שני  דבטעם כתב איך צ"ב ועוד שלישי. לטעם
בששים, הוא בטל זמנו לפני דחמץ בטל, הוא
כנגד  בדגים ששים איכא דתמיד יימר דמאן

הבלוע. חמץ

הריטב"א,ובספר בדברי ביאר יוסף ראש
דאיכא  חשיב לא דכה"ג שכתב דמה
דבריו, בריש שכתב מפני הוא בשלישי, חמץ
ובין  לבישול "בין חמץ של בקערה שעלו דגים
ג' איכא בישול דע"י הריטב"א וסובר למליח",
טעם  הוא לקערה החמץ מן טעמים, נותני
ומן  שני, טעם הוא למים הקערה מן ראשון,
שכתב  וכמו שלישי. טעם הוא לדגים המים
הדחת  בענין הרמב"ן בשם  מקודם הריטב"א
במים  כאחת חולבת קערה עם בשר של קערה
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אחד  כל פליטת דהרי מותר שהכל רותחים,
וכשחוזר  הוא נ"ט בר נ"ט המים לגבי ואחד
מותר, שהוא שלישי טעם הוי בקערה ונבלע

טעם. להקליש יכול ג"כ מים אלמא

גם ומה נתבטל וכבר לומר שכתב, רצה בשני,
קודם  חמץ בכלי דגים מלחו אם דאף
מן  שני טעם אלא ליכא ובמליחה הפסח,
נתבטל  דכבר מותר אפ"ה לדגים, הקערה
דחמץ  הריטב"א דסובר הפסח, קודם בדגים

וניעור. חוזר אינו הפסח קודם שנתבטל

מש"כ ונסתפק בביאור יוסף הראש
אם  בטל, שני דטעם הריטב"א
החמץ  נגד בדגים ששים דיש לומר רצה
כמה  יפה באומד דמשערינן משום בקערה
כל  כנגד משערינן ולא בקערה, נבלע חמץ
סברת  ע"פ הוא בזה להקל והטעם הקערה.

לעיל הרמב"ן בחידושי [הובאה (צז.הראב"ד

משערינן) בדידי' ב"יד"ה ועיין הבית , בבדק צ"ד (סי'

לפיכך) ומ"ש ד"ה צ"ח וסי' ירוחם, רבינו כתב ]ד"ה
בדבר  מילי הני משערינן בדידיה אמרינן דאי
כגון  לעולם הראשון להתירו חוזר שאינו
כגון  להתירו שחוזר בדבר אבל חרס של קדירה
מינייהו  דנפיק במאי משערינן וקערה כף
דהיכא  י"ל או בדידיה, ולא יפה באומד
מקילינן  דבחמץ או מקילינן, בלע דהתירא
בקדירות  חמץ מועט דבר דמשתמשין משום

פסחים התוס' לשהינהו)כמש"כ ד"ה .(ל.

דאין ועוד לפרש דיש יוסף ראש בספר כתב
כנגד  בדגים ששים דיש הריטב"א כוונת
שני  דבטעם לומר דרוצה אלא הבלוע, החמץ
הפסח  קודם שנתבשל כמו והוה נתבטל
דטעם  ביה אית משהו דבכה"ג דנהי בששים,

ונתבטל  משהו הוה מ"מ שלישי, ולא הוא שני
וכעין  וניעור. חוזר ואין בששים הפסח קודם

התוס' והלכתא)מש"כ  שלמים (ד"ה גבי
דלא  אתמול בה שבשל בקדירה היום שנתבשלו
ונתבטל  הוא שני דטעם באכילתן, ממעט הוי

איסור. לידי שיבא קודם

יוסף,והנה הראש שהציע השני הפירוש לפי
בהיתר  דינים ב' שיש למדים נמצאנו
דטעם  האחד הריטב"א, לדעת נ"ט בר נ"ט
וכמש"כ  כלל, כטעם חשיב לא שלישי

דבריו בתחילה שעלו הריטב"א דגים (ד"ה

כריחא בקערה) אפי' איסורא דאיקליש דכיון
ולז  חשיב, לא ביטול דבשרא לדין צריך אין ה

דטעם  ועוד, דאיסורא. חפצא כאן דאין כלל,
והיינו  איסור, של כמשהו רק חשיב שני
אמרינן  ולא כטעם חשיב שני דטעם דאע"ג
אלא  אינו מ"מ הוי, לא דבשרא כריחא דאפי'

ונתבטל. איסור של משהו כמו

הוקלש ולכאורה שני דבטעם בזה, הביאור
דהרגשת  לומר ראוי שאינו עד
ובטעם  ברוב, האיסור ביטול את מונעת הטעם
ראוי  שאינו עד כ"כ הטעם הוקלש שלישי

דאיסורא. כחפצא אפי' להיחשב

דמנ"ל אבל חדא טובא, קשה זו דרך
אלא  חשיב לא שני דטעם לריטב"א 
בקערה  שעלו מדגים דהרי איסור, של כמשהו
דטעם  משום דהתירן די"ל הוכחה, ליכא
שלישי  וטעם שלישי, טעם הוא שבכותח הבשר
הריטב"א. כמש"כ הוי לא דבשרא כריחא אפי'

הבשר וי"ל דטעם דנהי לריטב"א דהוקשה
אם  אבל שלישי, טעם הוא שבכותח
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הוא  הרי הדגים עם שבכותח חלב טעם נתערב
דרך  על לתרץ ליה ניחא ולא שני, טעם
אלא  בחלב בשר איסור שייך דלא הרמב"ן
וכמו  בזה, בזה טעם נותנים כששתיהם
דע"כ  הריטב"א הוכיח ומכאן לעיל. שנתבאר
רק  אלא גמור כטעם חשיב לא שני טעם
קודם  בדגים נתבטל וכבר איסור של כמשהו

החלב. עם שנתערב

כמשהו אבל הוי שני טעם דאם קשה, ביותר
דטעם  לריטב"א מנ"ל ובטל, איסור של
דילמא  דבשרא, כריחא אפי' חשיב לא שלישי
שעלו  ודגים הוי, כמשהו נמי שלישי טעם
בדגים  הבשר טעם נתבטל שכבר מותר בכותח

התוס'. וכדעת שני, טעם שהיה משום

הוא ועוד גמור טעם לאו שני טעם דאם קשה,
בקדירה  חלב לבשל אסור למה משהו, אלא
טעם  רק הוא הבשר טעם הלא בשר, בה שבשל
של  כמשהו רק אלא גמור כטעם חשיב ולא שני
התוס' כדעת לריטב"א דס"ל אפש"ל ובזה חלב.
לעיל. שנתבאר וכמו באיסור, שני טעם דהו"ל

איך ועוד מתבטל נמי שני טעם דאם קשה,
הרמב"ן  קושית הריטב"א הביא
בכותח  שעלו הדגים דהיתר וכתב משייפא,
בר  נ"ט הרי שלישי, טעם דהו"ל משום הוא
הגמ' הוכיח ושפיר שני, בטעם גם שייך נ"ט
מהא  נ"ט בר נ"ט היתר ליה לית דרב

הא  כולי טעמא יהיב שני דטעם י.מדקאמר

לפסחים ועוד הריטב"א בחידושי דעיין קשה,
והוי (ל.) ז"ל הרי"ט וכתב וז"ל, שכתב

חמץ  של בקדירה שנתבשלו ובשר שדגים יודע
מותר  אינו האיסור, זמן קודם יפה מקונחת

נ"ט  בר שנ"ט אעפ"י כי בפסח, לאוכלו
לענין  אלא השני טעם הותר לא הוא, דהיתירא
להיות  חוזר בכותח לאוכלו כשבא כי בחלב, בשר
עצמו  השני אבל בכותח, שנותן מה שלישי טעם
בפסח  לחמץ שכן וכיון קצת, בו יש בשר טעם
קודם  בשלישי נתערב אם אבל מותר, יהא האיך

עכ"ל. בפסח, מותר השלישי אותו זמנו,

נמי והרי חמץ של שני דטעם שם מפורש
טעם  אלא הוי דלא אע"ג כטעם, חשיב
שלישי  טעם ורק בפסח, לאסור ויכול קצת,
לדרך  גם קשה וזה גלויה. והסתירה הותר,
יש  דמסתמא יוסף, הראש שכתב הראשון
באומד  משערינן אם החמץ כנגד בדגים ששים
קשה, ועוד הקדירה. בלעה חמץ בכמה יפה
הוי  דבישול לריטב"א דס"ל מבואר דהתם
בביאור  יוסף הראש כמש"כ ודלא שני, טעם
חמץ  דליכא דמש"כ בסוגיין הריטב"א דברי
של  בקערה שנתבשלו דגים על קאי בשלישי כלל
וכל  הרמב"ן, וכדעת שלישי טעם דהוי חמץ

צ"ע. זה

b

צלי  או בבישול נ"ט בר נ"ט

והלכתא)התוס'א] פירש (ד"ה שהריב"ן כתבו
דגים  בעלו שדוקא רש"י בשם
אבל  בכותח, לאוכלן מותר בשר של בקערה
מעשה  ובא חשיב, טעמא דכחד אסור נתבשלו
ואסר  חלב של בקדירה שנתבשלו בביצים לפניו

בשר. של מולייתא מהם לעשות

פירושים וכתבו בב' תלוי זה שדין התוס'
לקמן ואכיל)ברש"י ד"ה צנון (קיב. גבי
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לאוכלו  אסור בשר בו שחתך בסכין שחתכו
השני  בפירוש רש"י מש"כ דלפי בכותח,
שנפלט  מה טפי בלע דצנון חורפיה דמשום
דגים  ראשון, כטעם והו"ל דסכינא דוחקא ע"י
דלא  טעמא כחד חשיב נמי בקערה שנתבשלו
לפירוש  אבל הצנון. מחריפות בישול גרע
קרוש  שומן יש דפעמים רש"י שכתב הראשון
נותן  הוי בצנון וכשחותך ניכר ואינו הסכין על
של  ליסוד ראיה אין הממש, מן הבא טעם
הקערה. על מעלו טפי חמיר דנתבשלו הריב"ן

משמע ועוד רש"י לשון שמתוך התוס', כתבו
מבושלים  היו דאם מדפירש חילוק, דאין
מודה  בקערה, חלב לאכול או ממש הבשר עם
משמע  ראשון, נ"ט דהוי דאסור שמואל
מבושלים  אבל דאסור הוא בשר עם דמבושלים
קשה, זו ראיה [ולכאורה שרי. הקערה עם
בב' תלוי הריב"ן של שדינו התוס' כתבו שכבר
דלא  דהא י"ל וא"כ לקמן, שברש"י פירושים
הקערה  עם הדגים שנתבשלו אופן רש"י נקט
דאסור, דכה"ג ליה פסיקא דלא משום הוא
שחתכו  צנון לאכול האיסור בטעם תלוי שהדין

חלב.] עם בשר של בסכין

בין והנה הריב"ן לדעת חילוק שאין ודאי זה
הקערה  על בשר נצלה או נתבשל אם
על  בשר שעלה או דגים, עליה עלו ואח"כ
עליה  נצלו או נתבשלו ואח"כ תחילה הקערה
הבשר  נתבשל או עלה אם בין דהרי דגים.
ראשון. טעם אלא נבלע לא הקערה, על תחילה
מתחילה  בשר נצלה או נתבשל דאם לומר וא"א
ראשון, מטעם חזק יותר בשר טעם נבלע
כאילו  דינם אח"כ הקערה על דגים וכשעלו
חזק  יותר הטעם יהיה דלא ממש, מבשר נבלעו

אם  הוא מאשר הקערה על הבשר נתבשל אם
רק  הוא הנידון וכל הקערה. על בשר עלה רק
בשר  של ראשון הטעם מן שנבלעו הדגים כלפי
שני  טעם הו"ל הדגים עלו דאם שבקערה,
נצלו, או נתבשלו ואילו בכותח, לאוכלן ומותר
בכותח. לאוכלן ואסור ראשון טעם כמו הו"ל

לעלו,ובטעם נצלו או נתבשלו בין החילוק
הרמב"ן דאמרינן)כתב והא (ד"ה

בקערה  הבלוע בשר של ממשו בישול דע"י
בשר  עם נתבשלו כאילו והו"ל ממנה נפלט

הרא"ש אבל כ"ט)ממש. ואע"ג (סי' וז"ל, כתב
הבשר, מן טעם קליפה כדי קבלו נמי דבעלו
אבל  נ"ט, בר נ"ט התירו מועטת בבליעה
בלוע  שהיה הבשר טעם כל ונבלע נתבשלו

עכ"ל. בכותח, לאוכלו אסור בקדירה

בין ולכאורה לחלק הרא"ש שכוונת נראה
קליפה, בכדי רק הטעם שנבלע

חכמים  היקלו הואיל דבזה נ"ט בר נ"ט להתיר
בכולו. הטעם שנבלע להיכא מועטת, ובליעתו
או  קליפה בכדי נבלע אם דמ"ש קשה , זה אבל
הוא  קליפה כדי באותה הטעם דאם בכולו,
הכותח. את לאסור יכול אינו למה חזק טעם
מאחר  מעלו טפי חמור נצלו דלמה ועוד,

נטילה. כדי אלא מבליע אינו דבצלי

חוזק ונראה בין לחלק הרא"ש כוונת שודאי
ומש"כ  הבליעה, בשיעור ולא הטעם
שיעור  על קאי לא התירו, מועטת דבבליעה
חוזק  על אלא קליפה, כדי אלא שאינו הבליעה
אלא  הוי לא בלבד עליה דע"י הבליעה טעם
בנתבשלו  כן שאין מה מועטת, טעם בליעת
וכן  בצלי. וה"ה הבשר, טעם חוזק כל דנבלע
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דבנתבשלו  כתב שלא הרא"ש, בלשון מדוייק
שהעיקר  הדגים, בכל הבשר טעם כל נבלע
טעם  "כל הוא בישול ע"י שנפלט דמה הוא
ע"י  משא"כ כלל, נקלש שלא והיינו הבשר"
ונקלש  מועטת בליעה אלא נפלט לא עלו

בדגים. הטעם

התרומה הנהב] ס"א)ספר (סי'והרא"ש (סי'

אסור ל') הקערה על נצלו דרק כתבו
טעם, נותני ג' דאיכא משום שרי נתבשלו אבל
ומן  למים, הקערה מן לקערה, הבשר מן
הבלוע  דטעם דאע"ג והיינו לדגים, המים
טעמא, כחד הוא המים לתוך שנפלט בקערה
מן  כשנפלט ראשון, נ"ט כמו חשיב ועדיין
כמו  ודינו נ"ט, עוד הוי הדגים לתוך המים
בכותח. לאכול מותר שהוא בשר של שני נ"ט

שנתבשלו אבל ביצים הריב"ן שאסר ממה
מולייתא  מהם לעשות חלב של בקדירה
ג' כמו חשיב לא דבישול דס"ל מוכח בשר, של
דאין  הריב"ן בדעת י"ל ולכאורה טעם. נותני
אוכל. או כלים משא"כ טעם, להקליש במים כח

ע"זוקשה, בתוס' יומא)דעיין בת  ד"ה (עו.

התרומה ספר בשם ע"ה)שכתבו (סי'

לא  לעת מעת בשר של בכלי מים חממו דאם
למים  הכלי מן הנפלט דטעם יומו, בן חשיב
דהיתירא, נ"ט בר נ"ט הוא בכלי ונבלע וחוזר
שעלו  דגים גבי המפרש לפי דאפי' וז"ל, וכתב
נותני  ג' איכא הכא לא, נתבשלו אבל בקערה
וממנו  בכלי, שנבלע הראשון היתר, של טעם

עכ"ל. בכלי, ונבלע חזר המים ומן למים,

הריב"ן ודברי שלדעת תמוהים, סה"ת
בישול  בקערה שנתבשלו דגים שאסר

דגים  מ"ש וא"כ טעמים, נותני כג' חשיב לא
תוך  מים בו שחממו מכלי בקערה שנתבשלו
טעם  להקליש המים בכח אין דאם מעל"ע,
המים  כח אין נמי התם בקערה, הנבלע הבשר
וכשחוזר  בכלי, הבלוע הבשר טעם להקליש
אלא  נ"ט בר נ"ט הוי לא בכלי ונבלע הטעם

ראשון. טעם

בש"ךוכן ט"ו)עיין ס"ק צ"ד דגם (סי' שכתב
הרמ"א שפסק ס"ב)למה צ"ה (סי'

יש  הריב"ן, וכדעת בנתבשלו לכתחילה להחמיר
ותחבו  מים בה שבישלו חדשה קדירה להתיר
אחרים  מים בה ובשלו וחזרו חולבת, כף בה
טעמים, נותני ג' דאיכא בשר, כף בה ותחבו
המים  ומן למים, הכף מן לכף, היוצא הטעם
הנ"ל. וסה"ת התוס' לדברי וציין לקדירה,
בקערה. שנתבשלו לדגים זה בין החילוק וצ"ב

ברא"שוהנראה דעיין ל')בזה, שכתב (סי'
ירקות  להתיר דיש סה"ת בשם
חולבת, יומא בת בקדירה שנתבשלו וקטניות
כשנתבשלו  לא נצלו אין עלו נאמר אם ואפי'
שיש  בדבר וגמגם נו"ט, ג' דאיכא משום שרי
בקדירה  נוגעין והקטניות שהירק לפי לחוש
הכריע  ואעפ"כ עצמה, הקדירה מן ובולעין
הטעם  רוב בכלי מים דאיכא דכיון להתיר
מדופני  בולע אינו הירק וגם במים, מתפשט

המים. רתיחת ע"י אלא הקדירה 

בנתבשלו ומבואר להחמיר מקום שהיה
טעמים  נותני ג' דאיכא אע"ג
שהירק  לחוש שיש משום המים, ע"י
שלא  ממנה ובולעין בקדירה נוגעין והקטניות
דרוב  הרא"ש דחה זה ועל המים, באמצעות
מן  ולא המים מן הוא מבליעים שהם הטעם
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מן  מבליעים אינם עצמם שהם ועוד הקדירה,
שהריב"ן  י"ל אבל המים. ע"י אלא הקדירה
מן  הרבה טעם בתבשיל נבלע שמא חושש אכן
בישול  ע"י שני טעם אלא הוי ולא הקדירה

בנצ  כמו אסור לו.שהוא

שנתבשלו ובזה דגים בין החילוק להבין יש
בקדירה] שנתבשלו ביצים [וכן בקערה
קדירה  או מים, בה שחממו בשרית לקדירה
בקערה  דגים שנתבשלו דהיכא כף, בה שתחבו
הדגים  נגעו שמא לחוש שיש להריב"ן ס"ל
הקערה  מן טעם הרבה שבלעו עד בקערה
טעמים, נותני ג' הוי ולא המים, מן  ולא עצמה
ג' איכא ודאי מים בה שחממו בקדירה אבל
המים  ומן למים, הקדירה מן טעמים, נותני
נגע  לא כף, בה שתתבו הקדירה וכן לקדירה.
רוב  רגע, בה נגע ואפי' הקדירה, בדופני הכף
באמצעות  היא ממנה קיבל  שהקדירה הטעם
ג' הו"ל וא"כ עצמה, הכף ע"י ולא המים

טעמים. נותני

שהפרמ"גושוב ס"ק ראיתי שפ"ד צ"ד (סי'

על ט"ו) שהקשה זה, על עמד כבר
לדידן  דגם לדינא הש"ך שהעלה מה
ג' דהוי שרי כאן לכתחילה בבישול דמחמירינן
שבישלו  דגים דהא לראות דיש טעם, נותני
די"ל  ותירץ הם, טעם נותני ג' נמי מים עם
הדגים  נוגעין במים דבישלו הריב"ן דסובר
אי  מכלי כלי כן  שאין מה גופא , במחבת

המים. אמצעות בלי אפשר

שבקדירה ועוד דמים לריב"ן דס"ל י"ל,
כנותן  חשיב ולא האוכל עם מקושרים
הקדירה  מן הנפלט שטעם משום אחר, טעם
נסרך  ואינו ובאוכל, במים בשווה נתפשט

לאוכל, המים מן טעם נותן ושוב במים תחילה
מקושרים  שמים אמרינן לא לכלי מכלי משא"כ
טעם  נותן הכלי מן שנפלט מה אלא  הכלי, עם
ונותנים  חוזרים המים ואח"כ במים, תחילה
דאיכא  בזה מודה הריב "ן גם ולכן בכלי, טעם

טעמים. נותני ג'

שרי הנהג] דנתבשלו כתבו ודעימיה הסה"ת
ויש  טעם, נותני ג' דאיכא משום
נצלו  ואח"כ בקערה בשר נתבשל אם לדון,

מותר. ג"כ הוא אם דגים עליה

דמבשר ולכאורה בזה, לחלק מקום אין
ומין  ראשון, טעם הוא למים
הקערה  ומן שני, טעם הוא לקערה המים
עדיין  טעמא כחד דחשיב אע"ג צלי ע"י לדגים

הוא שני הבשר כטעם דמן לומר [דאין ומותר.
הוא  לקערה המים ומן ממש, כבשר הוא למים
חזק  הממש מן היוצא טעם שאין ראשון, טעם
טעם  ולכן לעיל, וכמש"כ ראשון, מטעם יותר
כטעם  הוא בישול ע"י אף למים בשר מן היוצא
ונעשה  דרגה מוריד לקערה המים ומן ראשון,

שני.] טעם

החוו"דוכן סק"ד)כתב צ"ה וז"ל,(סי'
דוקא  בנצלו, דאמרינן דהא לי ונראה
בשר, בו שצלו בכלי או בשפוד דגים שצלו
בשר  בה שבישל בקדירה דגים צלו אם אבל
דמעיקרא  כיון אח"כ, בחלב אסור אינו
כג' מעיקרא חשיב הרוטב ע"י הטעם קיבלה
ומן  למים הבשר מן דהיינו טעמים, נותני
דכמו  לדגים, הקדירה ומן לקדירה המים
הרוטב  ע"י מהקדירה מקבלת שהחתיכה
מקבלת  מהחתיכה כשמקבלת הקדירה ה"נ

עכ"ל. הרוטב, ע"י
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לדקדק והביא דיש התוס', ממש"כ ראיה
בפ' מדאמרינן שרי נתבשלו דאפי'

חטאת צז.)דם גיעול (זבחים נעשה יום כל
האידנא  שלמים לבשל ומותר לחבירו
דלא  אתמול שלמים בה שבשל בקדירה
שלמים  באכילת ממעט דקא אמרינן
ונתבטל  הוא שני דטעם  משום דהאידנא
דשאני  לומר ואין איסור. לידי שיבא קודם
מים  שיש לפי שלישי טעם דהיה התם
הביצים  נמי יהיו זה  דמטעם בקדירה,

בקדירה. במים כשנתבשלו מותרות

ממעט והקשה דקא קשה דאכתי החוו"ד
ב' אלא בו שאין הרוטב באכילת
קיבלה  דמעיקרא משום ודאי אלא טעם, נותני
להרוטב  אף הבשר, של בישול ע"י הקדירה
מבשר  דהיינו טעם, נותן ג' הוי אח"כ שמבשל
להרוטב  ומקדירה לקדירה וממים למים

אח"כ. שמבשל

דלא וכ"כ התוס', דברי על שי"ף המהר"ם
דמ"מ  די"ל רביעי, טעם דהו"ל כתבו
דקדשים  טעם שבלע דעתה מהרוטב נידוק
מפני  באכילה שממעט ע"י פסול לידי ומביאן
נ"ט  ג' הוי דמ"מ כתבו ולזה דאתמול, שלמים
לקדירה  ומרוטב ברוטב דאתמול דשלמים

לרוטב. ומקדירה

נראה והנה התוס' בדברי הביאור עצם
הראשון  בבישול מים דאם קשה,
התוס' ומש"כ אחר, כנ"ט חשיבי נמי
דאילו  הרוטב על קאי שלישי נ"ט דהו"ל

רביעי  נ"ט הו"ל השלמים לי לגבי למה ,
לחבירו, גיעול נעשה ויום יום דכל טעמא

אתמול  שבישל דשלמים משום ליה תיפוק
וממים  למים משלמים נ"ט, בר נ"ט הוי
שנתבשל  קודם הטעם הותר וכבר לקדירה,

דהאידנא. השלמים

ב'ועוד חשיב נמי הראשון בישול דאם קשה,
חלב  לבשל אסור למה טעם, נותני
הבשר  נעשה כבר הרי בשר, בה שבשל בקדירה
שנתערב  קודם ונתבטל בקדירה שני לטעם

החלב. עם

הרא"שומלבד בתוס' עיין ושמואל זאת, (ד"ה

התם אמר) שאני וא"ת וז"ל, שכתב
שמבשלין  בקדירה מים שיש שלישי טעם שהוא
ומים  במים טעם נותנת והקדרה שלמים, בה
שנתבשלו  דגים גם זה מטעם א"כ בשלמים,

עכ"ל. מותרין,

דטעם ומבואר הרא"ש בתוס' להדיא
שנתערב  שאתמול השלמים
ואין  שלישי, טעם הוא אידנא של בשלמים
שאתמול  השלמים גם שנתבשלו דכיון אומרים
כחוו"ד  דלא והיינו רביעי, טעם הו"ל במים
על  קאי שהתוס' שפירשו שי"ף ומהר"ם
טעם  שנפלט משום שלישי טעם והו"ל הרוטב
לקדירה  וממים למים שאתמול השלמים מן

לרוטב. ומקדירה

בבישול וזה המים רק יחשבו דלמה טובא, צ"ב
בבישול  המים ולא אחר נ"ט הראשון

בפרישה ועיין סק"ה)השני. צ"ה שכתב (סי'
הקדרה  מן היוצא בטעם דוקא שייך וזה וז"ל,
בו  בתחלה כשמבשל אבל המים תחלה דנכנס
גוף  שנמחה כיון מ"מ מים בו שהיה אף בשר



העמקים שושנת  ע"ב  קי"א דף תסז חולין

נבלעין  והן כבשר הוא המים הרי במים הבשר
עכ"ל. וכו', כג בקדרה

חלב ולפי"ז לבשל אסור למה שפיר אתי
למה  וכן בשר, בה שבשל בקדרה
נעשה  ויום יום דכל לטעמא הגמ' הוצרכה
ונמחה  בשר דמבשלים דהיכא לחבירו, גיעול
שלא  בקדירה נבלע הבשר במים, הבשר גוף
בתוכה, ראשון טעם והו"ל המים באמצעות
שני. לטעם נעשה אחר לדבר כשנפלט ורק

החוו"ד אמנם קושית זה לפי יקשה
שנבלע  דמה דנהי שי"ף והמהר"ם
אבל  שלישי, טעם הוא דהאידנא בשלמים
וקא  בישול ע"י שני טעם אלא הוי לא ברוטב

וצ"ת. באכילתו, כד ממעט

b

אפרים  ובית החוו"ד מחלוקת

בישול  בשעת נ"ט בר נ"ט  בעינן

תשובהעייןא] סק"א)בפתחי צ"ה שהביא (סי'
בשעת  נ"ט בר נ"ט בדין מחלוקת

החוו"ד שלדעת וחידושים בישול, סק"א, (ביאורים

בישול,סק"ב) בשעת נ"ט בר נ"ט אמרינן דלא
בה  שמבשלין הקדרה על חלב נפל אם וכגון
עם  הדגים בישלו ואח"כ הרוטב, כנגד דגים
ששים  היה לא אם אסור בדיעבד אפי' הבשר,

הקדרה. על בראשונה שנפל החלב נגד בבשר
שנפל  דכיון נ"ט, בר נ"ט דהוי אמרינן ולא
הכלי  בכל מפעפע ובישול הבישול, בשעת
התבשיל, עם הוא מקושר והבלוע לחומרא,
אחד. טעם והוי לתבשיל נפל כאילו חשבינן

והיתרומייתי האיסור מדברי ל"א ראיה (כלל

ג') הט"זדין ס"ק שהביא צ"ב (סי'

מים כ"ד) עם קדרה על חלב טיפת נפלה דאם ,
ולא  בשר זו בקדרה בישלו מעל"ע תוך ואח"כ
את  להתיר יש מ"מ החלב, כנגד ששים היה
יעבור  לא למים מהחלב עבר שלא דמה הבשר,
חשבון, לפי אלא מדמע אינו שעבר ומה לבשר,
בבשר. ששים יש מסתמא כזה מועט דבר ונגד
דמסתמא  טעמא לי דלמה  החוו"ד והקשה
תיפוק  ששים ליכא אפי' כנגדו, ששים איכא
מחלב  נ"ט, בר נ"ט דהוי משום דמותר ליה
לקדרה, המים ומן למים, מקדרה לקדרה,
וחשבינן  מקושר הכל בישול דבשעת ודאי אלא

מהמאכל. כחלק להקדירה

אפריםאבל בית ל"ז)בשו"ת סי' השיג (יו"ד
הוי  בישול בשעת דאפי' והעלה עליו
ראית  לדחות שהאריך מה ועי"ש נ"ט, בר נ"ט

ואיכמ"ל. והיתר, האיסור מדברי החוו"ד

ס"א)ברמ"אועייןב] צ"ז וז"ל,(סי' שפסק
פלאדי"ן  עם פת שום לאפות ואין

חולין כג. שחיטת בספר ראיתי קכב)שוב דורא(עמ' שערי בהגהות מש"כ נ"ז)שהביא וז"ל,(סי'
במחבת, והמים במים, הבשר נ"ט, ד' ויהו בשר של הראשונים מים מונה לא ולמה מקשים יש

בנגיעה  עצמו ליתן יכול בעין ממשות דהוי שהבשר ונראה בדגים, והמים במים, והמחבת
עכ"ל. וכו', רוטב בלא טעם ליתן יכולה לא בלועה שהיא המחבת אבל רוטב, בלא אפי' למחבת

יצחקכד. באר בשו"ת ט')ועיין ואכמ"ל.(סי' הרוטב, באכילת למעט איסור דאין להוכיח שרצה
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מן  יזוב שמא דחיישינן בתנור פשטיד"א או
נלוש  כאילו דינו תחתיו זב ואם הפת על השומן

הט"ז וכתבו שלא (סק"ב)והש"ך(סק"ב)עמו. ,
אפי' אלא ממש תחתיו זב אם רק הרמ"א אסר
הפשטיד"א, מן רחוק והפת התנור לתוך זב
בהגהות  להדיא כדאיתא בדיעבד, אסור הפת

ה')אשר"י סי' פ"ה דורא (ע"ז שערי והגהות
א') אות ל"ה .(סי'

העוזר ובשו"ת אבן מש"כ הביא אפרים בית
שדברי  מוהרר"ע, הגאון בשם
שמא  רק הוא החשש וכל מדוקדקים, הרמ"א
על  השומן זב אם אבל הפת, על השומן מן זב
בר  נ"ט הו"ל בפת נבלע התנור ומן התנור

שפסק לטעמיה אזיל ורמ"א צ"ה נ"ט, (סי'

בישול ס"ב) או צלי ע"י נ"ט בר נ "ט להתיר
ופלתי הכרתי וכ"כ סק"ב)בדיעבד, .(שם

אוסר ובדעת דהרמ"א שכתבו והט"ז בש"ך
יישב  בדיעבד, נ"ט בר נ"ט גם

סק"ד)החוו"ד לא (שם בישול דבשעת דרכו לפי
נ"ט. בר נ"ט שייך

תלויה ומחלוקתג] אפרים ובית החוו"ד
הרשב"א דברי (ח"א בביאור

תקי"ו) המחברסי' ס"ב)שהביא צ"ה שאם (סי' ,
הן  אפי' בשר, עם בקדרה ביצים נתבשלו
הביצה  שקליפת בכותח, לאוכלן אסור בקליפתן
תוך  מבשלה וכשאדם היא מנוקבת בבירור
צבועה  עצמה הביצה תמצא צבעים של יורה
אפרוח  ביצת חכמים אסרו ולכן צבע, מאותה

אפרוח  של ציר פליטת שזו אסורה ביצה והתירו
בעלמא. זיעה אלא פולטת אינה וזו

הרשב"א ונחלקו הוצרך למה הפוסקים
מנוקבת  ביצה דקליפת לטעמא

בפרמ"ג דעיין להתיר, יש למה כן (סי'ואלמלא

סק"ב) משב"ז אינה צ"ה הביצה דאם שכתב
מותרת  תהא בשר עם נתבשלה אפי' מנוקבת
דהוי  בקליפה, ראשון טעם נ"ט, בר נ"ט דהוה
לביצה. הקליפה מן שני טעם ואח"כ כלי, כמו
ראשון. נ"ט אלא כאן אין דמנוקבת, השתא אבל
נ"ט. בר נ"ט איכא בישול ע"י דגם לפי"ז ומוכח

סק"ב)החוו"דאבל דכוונת (ביאורים כתב
דהא  תקשה דלא לומר הרשב"א
פולטת  שאינה משום הוא אסורה ביצה דהתירו
כלל  בולעת אינה ה"נ וא"כ הקליפה, דרך כלל
בבירור  דהא אפשר, אי דזה הקליפה, דרך
דרך  שפיר ובולעת פולטת ובודאי היא מנוקבת
וכו', אפרוח ביצת אסרו דלכן וסיים הקליפה.
אפרוח  ביצת שאסרו בזה הטעם דעיקר כלומר
ציר  פולטת שזו משום נבילה ביצת והתירו
דטעם  אלמא בעלמא, מיא פולטת וזו אפרוח
טעם  לבלוע יכולה וה"נ לפלוט, יכולה הבשר

הקליפה. דרך בשר

אע"פ ולפי"ז דיקשה להיפך, ראיה איכא
למה  ולפלוט לבלוע הקליפה שיכולה
לא  בישול דע"י משום וע"כ שני, נ"ט יחשב לא
למה  צ"ב הפרמ"ג [ולדברי נ"ט. בר נ"ט הוי
ביצת  אסרו דלכן לכתוב הרשב"א הוצרך
איסורא  נ"ט, בר נ"ט הו"ל דאפי' אפרוח,

וצ"ע.] כה הוא,

הגרעק"אכה. בחידושי קיא:)ועיין היכא (חולין רק הוי נ"ט בר דנ"ט די"ל וכתב בזה שנסתפק
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ממש"כ הביתד] לדבריו ראיה הביא אפרים
בין  לחלק והרמב"ן וסה"ת הרא"ש
דע"י  בקערה, שנתבשלו לדגים שנצלו דגים
חשבינן  לא אלמא טעמים, נותני ג' איכא בישול

טעם. נותן כחד בישול ע"י שנתפשט למה

עצמו,וביותר החוו"ד דברי סתירת לי קשה
ליכא  בישול דבשעת מבואר דהכא

לקמן אבל נ"ט, בר סק"ד)נ"ט כתב (בביאורים
מים  עם בשר בה שבישל שקדרה החוו"ד

אס  אינו דגים נצלו משום ואח"כ בחלב ור
מדברי  כן והוכיח אחר, כנו"ט חשיבי שהמים
שנתבשלו  דשלמים לומר דאין שכתבו התוס'
החוו"ד  והקשה שלישי, נ"ט הו"ל בקדירה
דהוקשה  ותירץ נו"ט ד' הוי לא דלמה
וע"ז  הרוטב באכילת ממעט דקא להתוס'
הבאנו  וכבר נו"ט, ג' דאיכא לומר דאין כתבו

לעיל. ז"ל דבריו

דלא ונראה ודאי דזה החוו"ד, דעת ליישב
דכיון  בישול בשעת נ"ט בר נ"ט שייך
טעם  נותן אלא הוי לא אחד בכח נתפשט שהכל
שהחמיר  כמו בבישול להחמיר אין ומ"מ אחד,
ממש  שני טעם איכא צלי דע"י בצלי, הריב"ן
אבל  ישיר, האופן הכלי מן הדגים שנבלע
הטעם  רוב ונתפשט בקערה הדגים כשנתבשלו
עלו. כמו אלא הוי ולא מצלי דגרע  י"ל במים,

נ"ט  בר נ"ט תרי אלא כאן דאין האמת וא"כ
ודגים  למים הקערה ומן לקערה, הבשר מן –
ג' דהוי הראשונים שכתבו ומה – אחד בכח
חשיב  המים דגם למימרא לאו נ"ט בר נ"ט
מן  היוצא דטעם דכיון אלא עצמו, בפני כנ"ט
באמצעות  אלא לדגים מגיע אינו הקדירה
הטעם  את להפיג מספיקה הקלשה יש המים

צלי. כדין ראשון נ"ט כמו  נדון יהיה שלא

החוו"דויש מדברי כן סק"ד)ללמוד צ"ה (סי'

נותני  כג' קצת חשיב בישול דע"י שכתב
ג' הוי דלא לכתוב בדבריו דייק הרי טעמים,
נותני  כג' קצת רק אלא ממש טעמים  נותני
שנתפשט  דכל דס"ל לטעמיה ואזיל טעמים,
ברור. וזה אחד, טעם באמת הוא בישול ע"י

על אמנםה] עוד הקשה אפרים הבית
בשילהי  התוס' ממש"כ החוו"ד
בשר  של בכלי מים חממו דאם זרה עבודה
מן  הנפלט דטעם יומו, בן חשיב לא לעת מעת
נ"ט  בר נ"ט הוא בכלי ונבלע וחוזר למים הכלי
וממים  למים דמקדירה אע"ג אלמא דהיתירא,
כנ"ט  ליה חשבינן בישול בשעת הוא לקדירה

נ"ט. בר

הגעלת וכן לענין הראשונים ממש"כ קשה
אפי' שמותר איסורו זמן קודם חמץ כלי

הבליעה  נפסק דבתחילה בשר, של בקערה שעלו דגים וכמו הראשון הכח נפסק דתחילה
אף  י"ל במחוץ, הקדרה דופן על שומן נטף דגים שבשלו דבשעה היכא אבל בקדרה, ונבלע

אחד  בכח מתפשט הבשר דהיינו ראשון דכח נ"ט, בר נ"ט מקרי לא קדרה דרך דהולך
חולין שחיטת ובספר לזה. ראיות לו שיש וסיים שבתוכה, ולדגים קכ"א)להקדרה הביא (עמ'

מאיר בית כ"ה)משו"ת שייך (סי' לא בישול דבשעת ראיה להביא שיש הגרעק"א בשם שכתב
נ"ט  שייך בישול בשעת דאפי' להיפך ראיה ויש החוו"ד, וכמש"כ הנ"ל מהאו"ה נ"ט בר נ"ט

הנ"ל. הרשב"א משו"ת נ"ט בר
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ג' דהוי כיון ששים במים אין או יומו בן הוא
לכלי. וממים למים וכלי לכלי מחמץ נו"ט,

התרומהועוד בספר שכתב ממה (סי'קשה

יאפו ס"א) שלא ליזהר צריך ועוד וז"ל,
העוגה  יאכל פן פשיטד"א בצד קטנה עוגה
בר  נ"ט דהוי מטעם להתיר ואין וכו' בחלב
בעוגה, ומשם פשטיד"א של בעיסה חד נ"ט,
אבל  כלי, על טעם פליטת דוקא היינו דשמא
עכ"ל. אחד, טעם חשוב הכל לאוכל מאוכל
ואיסור  דורא שערי בהגהות כתב ז"ל [וכדבריו
אין  בבצק מכוסה שהפשטיד"א דאע"פ והיתר
לאוכל  דמאוכל נ"ט בר נ"ט מטעם להתיר

א'.] טעם חשיב

בישול ומפורש בשעת דאף סה"ת בדברי
בר  נ"ט מדין להתיר שייך היה
אמרינן  לא לאוכל דמאוכל משום לאו אי נ"ט,

צ"ע. החוו"ד ודעת נ"ט, בר נ"ט

b

קערות  הדחת בענין

והלכתא)התוס'כתבוא] וקערות (ד"ה וז"ל,
שהודחו  בשר בהן שמשתמשין
יומן, בני ושניהם ראשון בכלי חלב של במחבת
אלא  עלו דוקא לאו נאמר אם אפי' לאסור יש
הקערות  על בעין השמנונית אם נתבשלו אפי'
ללשון  בקונטרס דאסר נתקנח שלא כסכין דהוי
דהקערות  אסור בעין שמנונית אין ואפי' אחר,
והוי  לזה מזה טעם ונפלט במחבת נוגעות
לדגים  כלל דמי דלא ועוד באיסור. שני טעם
ושל  בשר של שני כשהטעם דהא בקערה שעלו

וחוזרין  המים נאסרו מיד במים נכנס חלב
בן  אינו האחד ואם והמחבת, הקערות ואוסרין

עכ"ל. מותר, יומו בן שהוא אותו אז יומו

קערות והנה לאסור טעמים ב' כתבו התוס'
כלי  חולבת במחבת שהודחו בשר של
האחד  בעין, שמנונית אין אפי' ראשון
מזה  זה טעם ונפלט במחבת נוגעות שהקערות
כלי  אין דהרי צ"ע, וזה באיסור. שני טעם והוי
טעם  נכנס כרחך ועל רוטב, בלא מכלי בולע
המים  ומן למים תחילה שבקערה הבשר
ומותר. שלישי טעם והו"ל חולבת, למחבת
בין  מים מעט אלא דליכא דכיון צ"ל ולכאורה
בין  כאמצעי המים חשיב לא למחבת הקערה
מזה. זה טעם הכלים קבלו כאילו אלא הכלים

ושל ועוד בשר של שני דכשטעם התוס', כתבו
נכ  המים,חלב נאסרו מיד למים, נסים

כתבו  וכן והמחבת. הקערות ואוסרין וחוזרין
קישות)הרמב"ן אבל ד"ה בדפי והר"ן(קיב. (מ:

התרומההרי"ף) ספר ס"א)בשם קערות (סי' ,
ושתיהן  רותחין במים חולבת במחבת שהודחו
בשר  דטעם אסור דהכל פשיטא יומן בני
שבמחבת  חלב וטעם במים נפלט שבקערות
בשר  משום המים נאסרו ומיד במים נפלט
ובקערות  במחבת ונבלעו חזרו וכי שבהם, וחלב

הכל. אסרו

וטעם וגם הבשר שטעם דמאחר צ"ע, זה
קודם  למים תחילה נכנסים החלב
בהיתר, שני טעם נעשו כבר בזה זה שנתערבו
הרמב"ן  שהקשה וכמו מיד, המים נאסרו למה
בקערות, בשר טעמים, נותני ג' איכא דהכא

הרא"ש וגם בחלב. ומים במים, (סי'קערות
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וז"ל,כ"ט) נ"ט בר נ"ט מדין להתיר כתב
ביורה  שהודחו בשר בהן שנשתמשו קערות
נ"ט, בר נ"ט ליה הוה יומן בני ושניהם חולבת
היתר  ועודנו במים, והקערה בקערה, הבשר
שנפלט  החלב טעם המים באותן שיתערב עד

עכ"ל. היורה, מן

לטעמייהו,ונראהב] אזלי והרמב"ן שהתוס'
דנחלקו  לעיל נתבאר כבר דהנה
הוא  נ"ט בר נ"ט היתר אם והרמב"ן התוס'
התוס' שדלעת שלישי, בטעם או שני בטעם
והא  קלישותו, מחמת בטל היתר של שני טעם
חלב  בה יבשל לא בשר בה שבשל  קדירה דתנן
אבל  באיסור, שני טעם שנעשה משום הוא
טעם  הוא שני דטעם מכאן הוכיח הרמב"ן
בטעם  רק הוא נ"ט בר נ"ט והיתר גמור
טעם  דנעשה התוס' סברת ליה ולית שלישי,

באיסור. שני

יהודהוביאר י"ט)היד ס"ק צ"ד ,(סי'
אינו  שני דטעם סברי שהתוס'
ע"י  אלא ממקומו הפרישה ע"י נקלש
כשטעם  ולכן המקבלו, טעם עם התמזגות
עם  ונתערב הקדירה מן יוצא בשר של ראשון
שהות  לו שהיה קודם נאסר הוא החלב,
אבל  באיסור. שני טעם ונעשה להיקלש,
מהמקבל  באה הקלישה דאין ס"ל הרמב"ן
מאחד  כשפורש נקלש בעצמו הטעם אלא
קלוש. בעצמו הוא כבר לחבירו וכשבא לחבירו,
הוא  נ"ט בר נ"ט דהיתר לומר מוכרח ולכן
שני, בטעם היה דאילו שלישי, בטעם רק
בה  לבשל אסור למה בשר בה שבשל קדירה
שני  טעם ונעשה הטעם נקלש דכבר כיון חלב,

החלב. עם שנתערב קודם

ורמב"ן ולפי"ז התוס' מחלוקת לבאר יש
התוס' שלדעת הקערות, הדחת בדין
התמזגות  ע"י באה הטעם של דקלישות
שנח  לאחר אלא מיד נעשה זה ואין הטעמים,
בשר  של בקערות בתערובת, רגע איזה הטעם
משום  אסור הכל חולבת במחבת שהודחו
הם  ונקלשים במים הטעמים שנחו שקודם
והמים  המים, את ואוסרים מיד נפגשים
לדעת  אבל הכלים. את ואוסרים חוזרים
ע"י  נקלש כבר הכלי מן היוצא דטעם הרמב"ן
כבר  במים הטעמים כשנפגשים הפרישה, עצם
לאסור  יכולים ואינם קלוש, שני לטעם נעשים

זה. את זה

התוס'אבל כדעת נמי דסובר נראה הרא"ש
עצם  ע"י באה אינה הטעם דקלישות
שהרא"ש  הטעמים, מהתמזגות אלא הפרישה
של  בקדרה חלב לבשל דאסור כתוס' כתב ג"כ
ומ"מ  באיסור, שני טעם דהוי משום בשר
במחבת  שהודחו בשר של קערות התיר הרא"ש
לרא"ש  דס"ל וצ"ל נ"ט. בר נ"ט מדין חולבת
ולכן  נקלש, המים דרך עובר כשהטעם דגם
באמצעות  בזה זה וחלב בשר טעם שנתערבו
סגי  דלא כתוס' ודלא הוקלשו, כבר המים
דוקא  צריך אלא המים דרך הטעם בהעברת
מיד  נפגש שהכל וכאן במים הטעם שינוח

באיסור. שני טעם הו"ל

קשה,אמנםג] זו שתליה וראיתי אני שבתי
שלדעת  נמצא כדברינו אם דהנה
שלשה  חשיב לא בישול ע"י דכל וסה"ת התוס'
נח  אינו הכלי מן  היוצא טעם שהרי נו"ט,
הכל  כי המאכל, עם שנתערב קודם במים
לטעם  שהות היה ולא מיד, ונתערב מתפשט
המאכל. לתוך שבא קודם במים להיקלש שני
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קערות ותימה, לאסור פסק סה"ת דהנה
חולבת  במחבת שהודחו בשר של
נתבאר  כבר ואפ"ה המים, נאסרו דמיד משום
שכתב  הריב"ן סברת על חולק שסה"ת לעיל
דשאני  הקערה, על שנתבשלו דגים לאסור
איך  וקשה טעמים. נותני ג' דאיכא מצלי בישול
טעמים  נותני כג' חשיב דבישול סה"ת ,כתב
במחבת  שהודחו בשר של דקערות ס"ל אם
לטעם  שהות שאין משום מותרות חולבת
שנתערב  קודם ולהיקלש לנוח למים הנכנס
מאכל  בין לחלק דוחק ולכאורה האחר. בטעם

במים. המעורב לטעם במים שנתבשל

דאין ולדעת שכתב דכמו ניחא, הכל הרא"ש
משום  בצלי כמו בבישול להחמיר
שהודחו  בקערות ה"נ טעמים, נותני ג' דאיכא
נותני  ג' דאיכא משום לאסור אין במחבת
הטעם  שהעברת הרא"ש שיטת ויסוד טעמים,
שיטת  אבל טעם. את מקלישה המים באמצעות
אחד, מצד בקערה דגים בבישול שהקיל סה"ת
ביאור. צריך אחר, מצד קערות בהדחת והחמיר

סה"ת והנראה בדברי שהמדייק בזה,
האחרת, כוונה יראה והתוס'
ונפגשים  דהואיל לומר דבריהם בכלל דאין
שני  לטעם שהות היה לא מיד הטעמים
דא"כ  שלישי, לטעם שנעשה קודם להיקלש
דמיד  כתבו אלא להדיא, זאת לפרש הו"ל
המים, לתוך וחלב בשר של שני טעם שנפלט
אי"צ  דבאמת משמע ומזה המים. נאסרו
וכן  בחלב, טעם יתן שבמים הבשר שפליטת
כיון  אלא בבשר, טעם יתן החלב פליטת
שפיר  חשיב המים, בתוך מעורבים ששתיהם

ממש. באיסור שני טעם והו"ל בב"ח,

איסור והביאור וסה"ת התוס' שלדעת בזה,
בשר  טעם לערב הוא בחלב בבשר
חתיכת  וכשנתבשל בישול, ע"י חלב טעם עם
נותן  כשחלב אלא ליה משכחת לא חלב עם בשר
אבל  בחלב, טעם נותן הבשר וכן בבשר טעם
צריך  אין במים, וחלב בשר טעם כשנתערבו
דבלא"ה  ג"כ, בזה זה טעם יתנו שהפליטות
וחלב  בשר טעם יש מים של טיפה בכל

יחד. ממוזגים

ברמב"ן וראיהד] דעיין לדברינו, גדולה
של  קערות להתיר דיש שכתב
ממש  דהוי משום חולבת, במחבת שהודחו בשר
מותר  שהדגים דכשם בקערה, שעלו דגים כמו
אותם  ליתן מותר אלו מים כך בכותח לאכלן
והוסיף  שבמחבת. חלב בפליטת בין בכותח בין
נתערב  שבמים חלב אמרינן ולא וז"ל, הרמב"ן
אומרין  שאין כשם שבהן בשר של שני טעם עם
ויהא  בדגים נבלע שבכותח החלב דטעם בדגים
או  שבדגים בשר שאין לפי בדין וכן אוסרן,
ויתנו  החלב עם שיתערבו עד אוסרין במים
אלא  לעולם אוסר בחלב בשר שאין בזה זה טעם
והכל  שלישי טעם להו הוו הלכך טעם, בנותן

עכ"ל. מותר,

המים והנה לאסור דאין לבאר טרח הרמב"ן
[שהוא  בשר של שני טעם שיש משום
חלב, עם מעורב הרמב"ן] לדעת גמור טעם
נותן  הבשר שיהיה עד המים את לאסור אין כי
וראיה  שלישי. טעם יהיה ואז בחלב, טעם
בקערה  שעלו בדגים אמרינן שלא לדבר,
כותח  שנבלע משום בכותח לאוכלן שאסור
טעם  של תערובת הדגים בתוך ויהיה בדגים,
לא  כי חלב, של ראשון טעם עם בשר של שני



העמקים שושנת  ע"ב  קי"א דף תעג חולין

טעם  יהיה ואז בזה, זה טעם שיתנו עד נאסרו
ומותר. החלב בתוך בשר של שלישי

סברת ומדברי דבאמת נלמוד, הרמב"ן
היא  קערות בהדחת לאסור סה"ת
הפליטות  ונתערבו דהואיל גופא, טעמא מהאי
זה  טעם נתינת בלאו גם נאסרו כבר בזה זה
על  שעלו שבדגים הרמב"ן הקשו זה ועל בזה,
שכותח  אמרינן דלא כן, דאינו מוכח הקערה

הדגים. את יאסור בדגים הנבלע

קשיא ולדעת דלא נראה והתוס' סה"ת
נ"ט  דהיתר ס"ל ז"ל דאינהו מידי,
לאסור  אין וא"כ שני, בטעם כבר הוא נ"ט בר
החלב  טעם שנבלע משום בקערה שעלו דגים
דטעם  בשר, של שני טעם עם ונתערב בדגים

ונתבטל. נקלש כבר בשר של שני

ובעלי ונמצאנו הרמב"ן דנחלקו למדים
בשר  של טעם נתינת בגדר התוס'
נתינת  בעינן תמיד הרמב"ן שלדעת בחלב,
בשום  בחלב בשר נתערבו ואפי' בזה, זה טעם
בשר  נעשה לא דגים, או מים כגון אמצעי,
איפכא. וכן בחלב טעם יתן שהבשר עד בחלב
חתיכת  בנתבשל רק וסה"ת התוס' לדעת אבל
לתוך  טעם יתן שהחלב צריך חלב עם בשר
צריך  אין במים, יחד כשנתבשלו אבל הבשר,
במים  מעורבים שהם דמה בזה, זה טעם שיתנו

בחלב. בשר עושה גופא

כרמב"ן ונראהה] ס"ל הרא"ש שגם להוכיח
כשנותנים  רק הוא בחלב דבשר
שלדעת  בתוס' מבואר דהנה בזה, זה טעם
נצלו  או שנתבשלו בדגים שהחמיר הריב"ן
בשר  של קערות לאסור דאין פשיטא בקערה

ראשון  טעם איכא דאז חולבת, במחבת שהודחו
הרא"ש אבל נראה (שם)במים. ולי וז"ל, כתב

נתבשלו  אסור דלא מותר הכל לריב"ן שאף
נ"ט  הבשר של שני שטעם בכותח לאכלן אלא
של  שני שטעם הכא אבל חלב, של ממשות לתוך
ממשות  לתוך נ"ט אין המים שבתוך הבשר
החלב  של שני טעם עם מתערב אלא החלב
והכל  מותרים שהמים נראה המים שבתוך

עכ"ל. מותר,

טעם ודברי שנא דמאי סתומים, הרא"ש
של  ממשות לתוך טעם שנותן בשר
של  שני טעם עם שנתערב בשר מטעם חלב,
בכוונת  ביאר שליט"א ומו"ר מים. בתוך החלב
אין  המתערבים דטעמים דס"ל הרא"ש,
טעם  נותנים רק כלל, בזה זה טעם נותנים
אלא  לבד התערבות ע"י בב"ח חשיב ולא במים,
דעת  שגם ונמצא בזה. זה טעם נתינת ע"י רק
לחוד  במים בב"ח דתערובת כהרמב"ן הרא"ש
במים  נ"ט איכא דלרמב"ן אלא בב"ח, חשיב לא
לרא"ש  ואילו ומותר, שלישי טעם דהו"ל אלא
הריב"ן  אפי' ולכן תערובת, רק כלל נ"ט אין

מותר. דבכה"ג יודה בבישול שהחמיר

האחד כתבוו] שאם דבריהם, בסוף התוס'
יומו  בן שהוא אותו אז יומו בין אינו
יומו  בן אינו שהוא אותו דמ"מ ומבואר מותר,

התרומה ספר אבל ס"א)אסור. דאם (סי' כתב
מותר, הכל יומו בן וחברו יומו בן אינו האחד
נתבשלו  אבל מותר עלו שדוקא נאמר ואפי'
נ"ט  תלתא איכא הכא הריב"ן, כדעת אסור
ומן  יומא, בת במחבת הבשר חד המים, ע"י
המים  ומן במים, הקערות ומן במים, המחבת
קצת. היתר שהוא יומן בני שאינן בקערות
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חשיב  בישול ע"י טעם נותני דג' דאע"ג והיינו
באיסור, שני טעם הוי לא כאן שני, טעם כמו
קצת. היתר הוא יומו בן שאינו שכלי משום

יומו,ובדעת בין שאינו הכלי שאסרו התוס'
טעם  הכלי לתוך שנכנס משום לאו
דלא  למאי גם כן כתבו שהתוס' באיסור, שלישי
כבר  וא"כ בבישול, הריב"ן כדעת מחמירינן
אלא  המים, בתוך דהתירא נ"ט בר נ"ט נעשה
נגעו  שמא דחיישינן משום האיסור טעם
של  הקערה מן שני טעם ונכנס בזה זה הכלים
באמצעות  שלא חלב של המחבת לתוך בשר

באיסור. שני טעם והו"ל המים,

כתב אבל ז"ל שהוא לזה, חש לא  סה"ת
רק  יומן בני שניהם אם לאסור דיש
ולא  במים שנתערב הטעם פליטת משום
אזיל  סה"ת ולכאורה בזה. זה דנגעו משום
בקדירה  שנתבשלו דירקות שכתב לטעמיה,
שמא  חיישינן ולא טעם, נותני ג' הו"ל חולבת
שני  טעם וקבלו הכלי בדופני הירקות נגעו
הריב"ן, לדעת בשר עם לאוכלן אסור ויהיה
כתבו  לכן במים. מתפשט הטעם דרוב משום
פשוט  הריב"ן כדעת בבישול נחמיר לא דאם
משום  מותר יומו בן אינו שהוא כלי דאותו
הריב"ן  לשיטת וגם טעם, נותני ג' דהו"ל
לא  שני, טעם כמו והו"ל בבישול שהחמיר
יומו  בן דאינו משום באיסור שני טעם חשיב

קצת. כהיתר הוא

הכלי ויסוד אם וסה"ת התוס' מחלוקת
הוא  לאו, או נאסר יומו בן שאינו
דהנה  יומו, בן אטו יומו בן אינו גזירת בגדר
יומו  בן שאינו בכלי להשתמש אסרו חכמים
נטל"פ, דהו"ל אע"ג יומו בן אטו גזירה

זרה עבודה בגמ' בדיעבד (עו.)כדאיתא אולם ,
זה, בדין לחקור ויש מותר. בו ובישל עבר אם
בן  שאינו בכלי הבלוע טעם דרואין גזרו אם
ורק  יומו, בבן הבלוע טעם הוא כאילו יומו
מדין  התירו בדיעבד ממנו הטעם כשנפלט
הגברא  על הרחקה דין הוא דילמא או נטל"פ,
באינו  הבלוע טעם אבל כלי, באותו לבשל שלא

פגום. לטעם נחשב עדיין יומו בן

התוס'ונחלקו שלדעת וסה"ת, תוס' בזה
שטעם  לראות הוא הגזירה גדר
בן  של טעם כמו הוא יומו בן אינו בכלי הבלוע
פולטת  יומא בת בשר של קערה אם ולכן יומו,
שאינה  חולבת מחבת לתוך בשר של שני טעם
דדיינינן  משום אסורה, המחבת יומא, בת
טעם  והו"ל לשבח, טעם כנותן בתוכה להבלוע
כי  מותרת, בשר של הקערה ורק באיסור. שני
נטל"פ  הוא המחבת מן הנפלט החלב טעם

מותר. ובדיעבד

איסור אבל הוא הגזירה גדר סה"ת, לדעת
בכלי  להשתמש שלא הגברא על הרחקה
כמו  חשיב אכתי הבלוע אבל יומו, בן שאינו
דהיינו  קצת, היתר שהוא מש"כ וזה נטל"פ,
מ"מ  בהשתמשות, אסור הכלי דלכתחילה דאף
גם  ולכן גמור. טעם אינו עצמו הבלוע הטעם
ע"י  בשר של שלישי טעם במחבת נבלע אם
באיסור  שני טעם כמו יחשב לא בישול

ומותר. הוא דנטל"פ להריב"ן,

b

לכתחילה  נ"ט בר נ"ט לגרום בענין

צ"ה)הב"יהנה הסמ"ק (סי' בשם הביא
שלכתחילה  ירוחם ורבינו והגה"מ
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כדי  בשר של בכלי דגים לבשל או להעלות אסור
מדין  שמואל התיר בדיעבד ורק בכותח, לאוכלן
מדקאמר  הגמ' מלשון כן ודייקו נ"ט, בר נ"ט
וכתב  דיעבד. לשון דהיינו בקערה, שעלו דגים
ממש"כ, עליהם חולק התרומה שבעל הב"י
לכתחילה  מותר חולבת בקדירה שבשל קטניות
בת  הקדירה ואפי' בשר, של בקדירה לערותן

בקערה. שעלו דגים כמו יומא,

משהותמה ב')הדרכי אומר (אות ואני וז"ל,
דמאי  מילתא להאי אמר ושכיב ניים כי
הסמ"ק  גם שהרי כו' כתב התרומה בעל אבל
כדי  בקערה להעלותן אסור לכתחילה אמר לא
פשיטא  העלה כבר אם אבל חלב עם לאכלן
עכ"ל. וכו', חלב עם לאכלן לכתחילה שמותר

הב"י,ומו"ר דעת ביישוב אמר שליט"א
ודעימיה  הסמ"ק דסברת שהבין
הוא  לכתחילה, נ"ט בר נ"ט לגרום לאסור
דמצינו  וכעין טפי, מחמירינן שבכלים משום
לכתחילה  ע"ז סומכין אין מותר דנטל"פ דאף
ואם  ב"י, שאינה בשר  של בקדירה חלב  לבשל
צריך  אבל כשר המאכל בדיעבד כן עשה
מחמירים  כלים דלענין הקדירה, את להגעיל
דלענין  אף נ"ט, בר נ"ט לענין וה"ה טפי.
בר  נ"ט מדין מקילים בכותח בדגים אכילת
מחמירים  עצמם בכלים השתמשות לענין נ"ט,

שני. בטעם גם

בעל ולפי"ז מדברי הב"י הוכיח שפיר
על  חולק ז"ל שהוא התרומה
התיר  התרומה בעל שהרי ודעימיה, הסמ"ק
לתוך  חלב של שני טעם בהם שיש ירקות לערות
כלים  על דמחמירין ס"ל ולא בשרית, קדירה

נ"ט  גרימת לענין גם וא"כ המאכל, מן יותר
שמותר  התרומה בעל יסבור לכתחילה נ"ט בר
חלב. עם לאוכלן מנת על בשר בכלי דגים לבשל

אוכל אבל בין חילוק דאין ס"ל משה הדרכי
הוא  ודעימיה הסמ"ק ודעת לכלים,
ולהבליע  נ"ט בר נ"ט לעשות לכתחילה שאסור

שנ  עם טעם לאכול שרוצה דגים בתוך בשר של י
לכאן, ענין אינו התרומה  בעל דברי ולכן חלב.
לערות  שמותר יודו ודעימיה הסמ"ק דאפי'
בקערה  חלב של שני טעם בהם שיש ירקות
בהם  שיש דגים לאכול שמותר כמו בשרית,

בכותח. בשר של שני טעם 

נ"ט ולדעת לגרום אסור למה צ"ב הדרכ"מ
שאינו  ודאי דזה לכתחילה, נ"ט בר
דקודם  לכתחילה, איסור מבטלין אין מטעם
ביטול  כאן אין הכותח עם הדגים שנתערבו
הדגים  שהעלו שלאחר מודים וכו"ע איסורים,
מותר  בשר, של שני טעם וקבלו הקערה על
איסור  ביטול משום וליכא בכותח, לאוכלן
כלום  לאו שלישי דטעם משום או לכתחילה,

שני. בטעם נתבטל שכבר משום או הוא,

יראה וביאר דהמעיין שליט"א, מו"ר בזה
הסמ"ק  הנ"ל, הראשונים שכל
סה"ת  כדעת ס"ל ירוחם , ור' והגה"מ
בר  נ"ט הוי נתבשלו או עלו שדוקא והרא"ש
לומר  מקום יש וא"כ אסור. נצלו אם אבל נ"ט,
דגים  לבשל או להעלות אסור דלכתחילה
אותם  יצלו שמא גזירה חלב, עם לאכלן שדעתו
ורק  חלב, עם יאכלן ואח"כ בשרית בקערה

נ"ט. בר נ"ט מדין מותר בדיעבד

³
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ע"א  קי"ב דף

חריף  דבר

הלכתא בגמ',א] אביי, משום חזקיה אמר
לאוכלן  מותר בקערה שעלו דגים
בשר  בה שחתך בסכין שחתכו צנון בכותח,
חורפיה  דאגב צנון וה"מ בכותח, לאוכלו אסור
ואכיל. פסקיה לבי גריר קישות אבל בלע,
פתך  ואי אסירי, דסילקא שרי, דליפתא קילחי

דמי. שפיר בליפתא, בהו

היא ופירש"י מתוקה וז"ל, קישות מד"ה
השמנונית  אלא בתוכה נבלע ואינו
לבי  גריר הלכך החתך. מקום על ועומד צף
ואכיל  בסכין מעט גורר חתך למקום פסקיה,
מותר  בקערה שעלו דגים הלכך, בכותח. אף
מן  הבא טעם נותן דאין כדאמר בכותח לאוכלן
דסתם  טעם, מנותן הבא טעם נותן אלא הממש
עליה  הקרוש משומן אותה מקנחין קערה
שהשמנונית  פעמים לסכין אבל מיאוס, משום
נותן  הוי בצנון וכשחותך ניכר, ואינו עליו קרוש
חורפיה  דמשום ועוד הממש. מן הבא טעם
דוחקא  ואגב הרותחין, מדגים טפי בלע

סכינא פליט קלחים.דסכינא קלחי, צנון. ובלע
טעם  ואין מתוק, אלא חריף אינו לפת דליפתא,
טעם  שנותן לפי אסירי, דסילקא בו. ניכר שומן
חתוכן  בעת ערבן דליפתא, בהו פתך ואי בהן,
הלפת  תרדין של ואחת לפת של אחת שחתך
התרדין  ואין הסכין, מן השמנונית טעם מבטל

עכ"ל. הימנו, טעם מקבלין

לאכול והנה  באיסור פירושים ב' מפרש רש"י
בשר, של בסכין שחתכו צנון בכותח

עליו  נשארה שמא חיישינן סכין דסתם האחד
הוא  הצנון את וכשחותך ניכרת, ואינה שמנונית
נ"ט  והו"ל הממש, מן טעם ומבליע מקבל
דאפי' והשני, בכותח. לאוכלו ואסור ראשון
הצנון  חריפות שמנונית, עליה ואין מקונח בסכין
דסכינא. דוחקא ע"י שנפלט ממה טפי מבליעה

כשחתך ונפקא לאסור יש אם לכאורה מינה
סתם  הראשון דלפי' מקונח, בסכין
עליו  נשארה שמא לחוש ויש מקונח אינו סכין
יש  מקונח שהוא ידוע אם אבל שמנונית,
דחריפות  רש"י של שני לפירוש ואילו להתיר,
גם  לאסור יש הסכין מפליטת מבליעה הצנון

מקונח. בסכין

בין ושני החילוק בביאור נחלקו הפירושים
בסכין  שחתכו לצנון בכותח שעלו דגים
אביי  רש"י, של הראשון דלפירוש בשר, של
טעם  קבלו שלא בקערה שעלו דגים בין מחלק
מקונחות, הן קערות דסתם אחר, בנ"ט אלא
מן  טעם שקבל בשר של בסכין שחתכו לצנון
וחיישינן  יפה מקונח אינו סכין דסתם הממש,

ניכר. ואינו שמנונית עליו נשארה שמא

בין אבל מחלק אביי רש"י, של השני לפירוש
התירא  בהו דשייך בקערה שעלו דגים
דאע"ג  בסכין שחתכו לצנון נ"ט, בר דנ"ט
הו"ל  דחריפי כיון מנ"ט, הבא נ"ט נמי דהו"ל

ראשון. טעם כמו

של ועיין שני פירוש על שהקשה ברשב"א
דבלעי  דאע"ג אסור, אמאי צנון רש"י,
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בר  ונ"ט בולעין הן השני מן מ"מ מדגים טפי
לעיל התוס' אבל ושרי. הוא ד"ה נ"ט (קיא:

דכיון והלכתא) לומר רש"י דכוונת כתבו כבר
טעמא, חד כמו הו"ל טפי בלע חורפיה דאגב
נצלו  או שנתבשלו שדגים הריב"ן למד ומכאן
נתבשלו  גרע דלא בכותח לאוכלן אסור בקערה
ר"ל  טפי דבלע רש"י דמש"כ והיינו מצנון.

חורפיה. אגב חזק יותר טעם  כו דבלע

רש"י,והנהב] דברי על הרשב"א כתב עוד
שהאיסור  הראשון פירוש דלפי
שפיר  אתי הסכין, שעל השמנונית מצד הוא
חריפי  דלא דאע"ג בקישות, גרירה צריך למה
הסכין  פני שעל השומן מ"מ בלעי, ולא
בעין. עליו ועומד הקישות בפסיקת מתקנח
דאע"פ  שרי, אמאי דליפתא קופלי קשה אבל
שנתקנח  השומן מ"מ מתוקין שהלפתות

נתירנו. האיך עליהם

דמשום ומאידך, רש"י שכתב השני לפירוש
שנפלט  מה טפי צנון בלע חורפיה
דליפתא  קולפי שפיר אתי דסכינא, מדוחקא
ואע"ג  חריפי, דלא משום גרירה בלא דשרי
אינה  הסכין בליעת דסכינא, דוחקא דאיכא
ע"י  או אש מחמת רותח ע"י אלא נפלטת
למה  קישות קשה אבל בו. וכיוצא צנון חריפות
של  לשמנונית חוששין אנו אין הרי לגרור, צריך

בליעה. כאן ואין הסכין,

הראשון וסוף כפירוש נקט הרשב"א דבר
מקולפי  שהקשה ומה רש"י, שכתב
כמו  גרירה בעינן ולא שרי אמאי דליפתא
קופלי  דקאמר דהא הרשב"א תירץ קישות,
מיהא  דהדחה קאמר, לגמרי לאו שרי דלפיתא
פסקיהן, בי על שנדבק שמנונית משום בעי
אסירי  דלא משום "שרי", הלשון שפיר ואתי
לא  דהדחה כקישות, גרירה צריכי ולא כצנון
דכל  ליה פשיטא דמילתא למימני ליה חשיבא
לא  הדחה מידי מתוק צנון ואפי' בו שחתך
דבעינן  קישות מ"ש קשה דלפי"ז אלא נפיק.
בזה  ותירץ בהדחה, דסגי מלפת גרירה
דלא  אלא בהדחה, דליסגי הוא בדין דבקישות
והדחתן  ורכין הן דלחין משום בהו אפשר
משום  לאו הכא לה דחשיב והא טפי. מבליעתן
מילתא  הדחה דחיוב כתב שכבר הדחתן, צורך
אלא  ליה, חשיב קא ולא היא דפשיטא
הדחה. במקום גרירה להו דעבדינן לאשמעינן

של אמנם ראשון כפירוש מפרש ג"כ הר"ן
שמנונית  משום אסור דצנון רש"י
דקישות  כהרשב"א פירש וגם הסכין, שעל
לחותם  דמתוך בהדחה אפשר דאי משום גורר
היה  הדחה ע"י דאדרבה להדיחם אפשר אי

פיר  ליפתא גבי אבל יותר. הטעם הר"ן נסרך ש
צריכי  דלא משמע סתמא, שרי דאמרן דכיון
שכן  עוד וכתב הדחה, ולא גרידה לא מידי,
ולא  רש"י מדשתק והיינו רש"י, דברי מטין

בכולו כו. מבליע דצנון שכתב בסמוך בדבריו דעיין רש"י, בכוונת כן למד לא הרשב"א אבל
ומושך  מרותחים מדגים צנון בלע דטפי פירש"י, שכן והוסיף נטילה, או קליפה בכדי רק ולא

דגים  משא"כ בכולו בלע דצנון דר"ל רש"י בדברי למד אלמא בכולו, ומפשטו הטעם הוא
הרשב"א  הקשה שפיר ולכן נטילה, או קליפה בכדי אלא מבליעים שאינם בקערה שעלו

ומותר. הוא נ"ט בר נו"ט סוכ"ס בכולו, דמבליע דמנ"ל
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לגמרי  דשרי דפירש משמע הדחה חיוב הזכיר
קישות  מ"ש לדוכתא, קושיא והדרא קאמר.
אפי' לגמרי דשרי לפת ומ"ש גרידה דבעינן

הדחה. בלא

דלפת ונראה וכתב בזה, הרגיש כבר דרש"י
טעם  ואין מתוק אלא חריף אינו
שיש  דאף והיינו הר"ן, וכ"כ בו, ניכר שומן
טעם  החתך, מקום על שנשאר שומן קצת
השמנונית, טעם את ומבטל מתוק הוא הלפת
יכולה  ולכן ניכרת אינה דהשמנונית וצ"ל
דרכם  פי ועל הדחה. בלא גם ומותר להתבטל,
בהו  פתך אי דקאמר דהא והר"ן, רש"י פירשו
טעם  מבטל דלפת משום היינו שרי, דליפתא

הסילקא. את שחותך קודם השמנונית

בתוה"באבל ד.)הרשב"א עמ' ש"א (ב"ד

בטיבעא  היא מושכת דסילקא פירש,
ולפיכך  לה מספקת הדחה ואין ידוע, וזה
שרי  ליפתא להו פתיך ואי כצונן, אסורה
כח  אותו ממנו מונעת הלפת שמתיקות בהדחה
דליפתא. כקופלי שרי בעלמא בהדחה ולפיכך

פתך ומבואר דאי דטעמא מפרש שהרשב"א
משום  לאו שרי, בליפתא בהו
השמנונית  טעם את מבטלת הלפת דמתיקות
משום  אלא והר"ן, רש"י שפירשו וכמו
משיכות  מונע הסכין על שנשארת שהמתיקות
לטעמיה, ואזיל הסילקא. לתוך השמנונית
את  להוריד עכ"פ הדחה צריך דלפת שפירש
דאי  פירש וכן החתך, מקום שעל השמנונית
הדחה. ע"י רק היינו שרי בליפתא בהו פתך

צ"ע אבלג] רש"י שכתב השני לפירוש
צריך  למה קישות הרשב"א, קושית

של  לשמנונית חוששין אנו אין הרי לגרור,
מבליעה. ואינה חריפה אינה וקישות הסכין,

איכא ואין דסכינא דוחקא דמשום לומר
גרירה, צריך ולכן מועטת בליעה
חריפות, דליכא כיון נ"ט בר נ"ט הו"ל דאכתי
בחידושי  ועיין לגרור. צריך אמאי קשה ואכתי

לעיל יודה)הרמב"ן והוי ד"ה כן.(קיא: שהקשה

קישות [ויש סתם הקשה שהרשב"א להעיר,
הקשה  הרמב"ן ואילו לגרור, צריך למה

הוא. נ"ט בר נ"ט הא לגרור צריך למה

כאן ונראה ברמב"ן דעיין לטעמייהו, דאזלי
קישות) אבל צריך (ד"ה למה שהקשה

דאיכא  ותירץ בהדחה, להו תסגי ולא גרירה
[והיינו  טפי בלע דסכינא דוחקא משום למימר
דאף  תירץ ועוד הסכין], שעל השמנונית מין
דרך  שאין אלא להו סגי בעלמא בהדחה אלו
בכדרכן. הכשירן הזכירו ולפיכך להדיחן
דוחקא  דע"י ברמב"ן צד דהיה ומבואר
ולכן  מועטת, בליעה עכ"פ איכא דסכינא
הוסיף  רש"י, של שני פירוש על להקשות כשבא
ע"י  מועטת בליעה דיש תימא דאפי' לומר

נ"ט. בר נ"ט הו"ל דסכינא, דוחקא

גרירה ואילו לי למה הקשה ג"כ הרשב"א
בהו  אפשר דלא ותירץ בהדחה, תסגי
הזכיר  ולא טפי, מבליעתן והדחתן שלחין משום
ע"י  מועטת בליעה דאיכא לתרץ יש שעוד
שום  אין דלהרשב"א ומבואר דסכינא. דוחקא
או  חמימות בלא מבליע דסכין לומר צד
דאם  פירש"י, על סתם הקשה ולכן חריפות,

כלל.] לגרור צריך למה שמנונית ליכא



העמקים שושנת  ע"א  קי"ב דף תעט חולין

התרומהועיין ס')בספר דקישות (סי' שכתב
ונבלע  מעט דחריף משום בגרירה סגי
ולעיל  צונן, כמו מתפשט אינו אך בו הטעם

נ"ט) רש"י.(סי' של הפירושים ב' הזכיר
שבקישות  החריפות דמקצת י"ל אולי ולפי"ד
רק  ראשון, כנ"ט וחשיב חזק טעם מבליעה
סגי  ולהכי בכולו הטעם את מבליעה שאינה
הפרמ"ג  שכ"כ וראיתי לחודה, בגרירה להו

כ"א) ס"ק שפ"ד צ"ו כז .(סי'

דאם אבל רש "י, בשיטת כן לומר דקשה נ"ל
פירוש  לפי גם קצת, חריף קישות
חריף  דקישות לומר לרש"י הו"ל הראשון
לא  ורש"י מקום, גרירת כדי עד ובולע  קצת
ואינו  מתוקה דקישות פירש אלא כן, כתב

דאי  ומשמע צ"ע נבלע, א"כ אלא כלל. נבלע נו
והר"ן  הרשב"א ע"ד וצ"ל גרירה, לי למה
הן  דרכין משום הדחה להו תסגי דלא

מבליעתן. והדחתן

רש"י,ועוד של שני פירוש על להקשות יש
שרי, דליפתא בהו פתך ואי קאמר איך
שעל  שמנונית משום הוא החשש אם דהניחא
את  לבטל יכולה הלפת שמתיקות מובן הסכין,

שמנונית, דליכא שני לפירוש אבל השמנונית.
מבליע  איך דאל"כ חריף, דבר הוא סילקא ע"כ
הטעם  את למשוך יכול ואפי' הסכין, מן
וא"כ  ומותר, נ"ט בר נ"ט הו"ל אכתי שבסכין
וכי  שרי, דליפתא בהו דפתך מהני מאי קשה
הבשר  טעם את לבטל יכולה הלפת מתיקות

הסכין. שבתוך

דע"י ונראהד] רש"י, בדעת צ"ל דע"כ
טעם  נפלט דסכינא דוחקא
חריפים  שהם וסילקא בצנון ורק בסכין, הבלוע
חריף  שאינו בקישות אבל בתוכם, הטעם נבלע
נדבקת  הסכין פליטת אלא כלל, בתוכו נבלע לא
גרירת  צריך ולכן החתך, מקום על ונשארת
אלא  בעלמא בהדחה סגי הדין [ומן מקום
הן  דרכין משום הדחה מהני לא דבקישות
והר"ן]. הרשב"א כמש"כ יותר נבלע וטעם

בר ומה נ"ט הו"ל דאכתי הרמב"ן שהקשה
חלב  עם קישות לאכול אסור ולמה נ"ט
לעיל  דהנה ליישב, נראה מקום, גרירת בלא

היתר (קיא:) אם הרמב"ן תוס' דנחלקו נתבאר
שני, טעם או שלישי בטעם שייך נ"ט בר נ"ט
עד  נקלש שני טעם אפי' התוס' שלדעת

הש"ךכז. על שהשיג כ"א)עי"ש ס"ק הדחה (שם דע"י משום גרירה צריך דקישות לפרש שכתב

חטאת שבתורת וסיים הר"ן, כמש"כ ט)נסרך דין ס"א הארוך(כלל או"ה בשם טעם (כלל מביא

י"ב) דין דלפי ל"ח הפרמ"ג וכתב קצת. חריף דקישות ומרדכי ואשר"י סה"ת בשם כתוב שם ,
המחבר ס"א)מש"כ קושית (שם יקשה רש"י, של שני וכפירוש אסור, יומו ובן מקונח דסכין

דקישות  האו"ה טעם והוא ומרדכי סה"ת כתירוץ וע"כ גרירה, צריך למה קישות הרשב"א
או"ה  טעם והא הארוך, או"ה דברי גררא ואגב  הר"ן טעם הש"ך כתב איך וא"כ קצת, חריף

דחיישינן  רש"י של ראשון כפירוש מפורש שם דבאו"ה ק"ל אך אסור. מקונח ואף עיקר,
צריך  דקישות כתב ואפ"ה רש"י, של פירושים ב' הזכיר סה"ת ורק הסכין. שעל לשמנונית

קצת. דחריף משום גרירה
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שבישל  קדרה דתנן והא בתערובתו, שנתבטל
הו"ל  דהתם אע"ג חלב בה יבשל לא בשר בה
באיסור  שני שטעם משום היינו שני, טעם
אבל  נ"ט. בר נ"ט שייך לא ובאיסורא הוא,
נאמר  לא נ"ט בר נ"ט דהיתר ס"ל הרמב"ן
טעם  הוא שני טעם  אבל שלישי, בטעם אלא
לא  בשר בה שבשל מקדרה כן והוכיח גמור,

חלב. בה יבשל

יהודהוביאר י"ט)היד ס"ק צ"ד ,(סי'
אינו  שני דטעם סברי שהתוס'
ע"י  אלא ממקומו הפרישה ע"י נקלש
כשטעם  ולכן המקבלו, טעם עם התמזגות
עם  ונתערב הקדירה מן יוצא בשר של ראשון
שהות  לו שהיה קודם נאסר הוא החלב,
אבל  באיסור. שני טעם ונעשה להיקלש,
מהמקבל  באה הקלישה דאין ס"ל הרמב"ן
מאחד  כשפורש נקלש בעצמו הטעם אלא
קלוש. בעצמו הוא כבר לחבירו וכשבא לחבירו,
הוא  נ"ט בר נ"ט דהיתר לומר מוכרח ולכן
שני, בטעם היה דאילו שלישי, בטעם רק
בה  לבשל אסור למה בשר בה שבשל קדירה
שני  טעם ונעשה הטעם נקלש דכבר כיון חלב,

החלב. עם נתערב קודם

כדעת ועוד סובר שרש"י לעיל הוכחנו
אלא  נאמר לא נ"ט בר דנ"ט הרמב"ן
ויד  יוסף הראש דייקו שהרי שלישי, בטעם

רש"י(שם)יהודה קערה (קיא:)מדברי גבי
דפי' רותח, בה לאכול אסור בשר בה שמלח
הוי  ראשון טעם ונותן הדם בה שנבלע לפי
הוא  שהדם משום דרק דמשמע גמור, כאיסור
אילו  אבל אחר, דבר לאסור יכול ראשון נ"ט
אלמא  עוד, לאסור יכול היה לא שני, נו"ט היה
נ"ט. בר נ"ט שייך באיסורא דגם לרש"י ס"ל

בר והנה דנ"ט התוס' כדעת לרש"י ס"ל אי
יקשה  שני, בטעם גם נאמר נ"ט
בה  לבשל אסור למה בשר בה שבשל קדירה
לומר  אפשר ואי שני, טעם דהו"ל כיון חלב
דגם  לרש"י דס"ל באיסור, שני טעם דנעשה
מוכח  ומזה נ"ט. בר נ"ט שייך באיסורא
נ"ט  בר דנ"ט הרמב"ן כדעת סובר דרש"י

שלישי. בטעם רק הוא

שקלישות אבל לרש"י דס"ל מוכרח אינו
ממקומו, הפרישה ע"י נעשית הטעם
היד  שהרי הרמב"ן, בדעת יהודה היד כמש"כ
נייד  למה לבאר אלא כן כתב לא יהודה
שבשל  דקדירה התוס' ע"ד מלפרש הרמב"ן
דנעשה  משום חלב בה לבשל אסור בשר בה
חשיב  שני דטעם הוכיח אלא באיסור, טעם
מוכח  בלא"ה רש"י לשיטת אבל גמור. טעם
גם  דהרי גמור, טעם חשיב שני דטעם מהתם
י"ל  לעולם וא"כ נ"ט . בר נ"ט שייך באיסורא
ע"י  באה הטעם דקלישות לרש"י דס"ל
ע"י  ולא המקבלו, טעם עם התמזגות

ממקומו. הפרישה

הרמב"ן ומעתה קושית ליישב בס"ד נראה
דסכינא  דוחקא דע"י נימא דאפי'
חלב  עם קישות אכילת לאסור אין טעם, נפלט
דלפי  נ"ט. בר נ"ט הו"ל דאכתי משום
דס"ל  לטעמיה דהרמב"ן י"ל הנתבאר

באה  הטעם ממקומו,דקלישות הפרישה ע"י
כבר  הסכין מן הטעם שנפלט מאחר ולכן
י"ל  רש"י בדעת אבל שני. לטעם ונעשה נקלש
פרישה  ע"י באה אינה הטעם דקלישות
המקבלו, דבר עם התמזגות ע"י אלא ממקומו
כלל  הפליטה נבלעה ולא הואיל בקישות וא"כ
לא  החתך, מקום על ונדבקת עומדת רק אלא
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הקישות. טעם עם נתמזג לא כי הטעם, נקלש
טעם  כמו חשיב עדיין נקלש, שלא ומאחר
יהיה  חלב, עם הקישות לאכול בא ואם ראשון,

ואסור. שני טעם

משום ומה החשש אין דאם עוד, שהקשנו
ואי  קאמר איך הסכין, שעל שמנונית
בפשיטות, ונראה שרי, דליפתא בהו פתך
ממתיקות  קצת נדבק תחילה הלפת דכשחותך
אח"כ  וכשחותך הסכין, דופני על הלפת
דוחקא  ע"י הסכין מן שנפלט מה סילקא,
נבלע  והכל המתיקות, עם נתערב דסכינא
את  מבטל הלפת ומתיקות הסליקא, בתוך

ברור. וזה הסכין, מן היוצא  הטעם

b

בלע.תוס' חורפיה אגב במש"כ ד"ה
מקונח  הסכין אם עיון וצריך התוס',
לשבח, מחליא דידהו חורפא אי יומו בן ואינו

מעמידין אין פרק חלתית גבי (עבודה כדאמר

לט.) .זרה

בין הנה ואינו מקונח בסכין שרק כתב התוס'
מחליא  חריפות אם להסתפק יש יומו
אבל  חלתית, של קורט גבי בגמ' כדאיתא לשבח
דחיישינן  מקונח שאינו דבסכין משמע
הוא  אפי' לאסור יש עליו, הקרוש לשמנונית
בעין  איסור נעשה לא דלעולם יומו, בן אינו

מעל"ע. פגום

לעיל ודבר בגמ' דעיין במחלוקת, תלוי זה
עכו"ם,(ח:) של בסכין דשוחט בסוגיא

דהא  מקונח, שאינו בסכין דמיירי שם דמוכח
הדחה  שייכא ולא מדיח, שם אמר רבב"ח
וכתבו  הסכין. שעל לשמנונית לחוש יש אא"כ

השחוט)התוס' ד"ה ט')והרא"ש(שם (סי'

בשחוט)והרמב"ן ד"ה בסכין (שם דוקא דמיירי
מדבריהם  ומוכח נטל"פ. הו"ל דאל"כ יומו בין
פיגום. שייך הסכין שעל בשמנונית דגם דס"ל
של  דקורט זרה עבודה בגמ' לפרש יש ולפי"ז
שעל  דשמנונית דאף משום אסור חלתית
בני  אינם כלים דסתם מעל"ע, נפגם הסכין

לשבח. טעם נותן הוא חורפיה ע"י יומם,

זרהאבל עבודה אמר)התוס' ד"ה כתבו (סט.
בדופני  הנדבקת דשמנונית שני, בתירוץ
בן  כשאינו גם לשבח הוי בעין שהוא הסכין

חולין הרשב"א וגם אתמר)יומו. ד"ה כתב (ח.
מעל"ע, נפגמת אינה הסכין שעל דשמנונית
בעבודה  דאמרינן הא לך קשיא דאי והקשה
ליה  דמחתכיה משום מ"ט חלתית גבי זרה
חורפא  הכא מותר נטל"פ למ"ד ואפי' בסכינא
חורפא  לאו אי דאלמא ליה, מחליא דחילתית
נכרי  של סכינו סתם של איסורו דחלתית
יונה  ר' בשם הרשב"א תירץ הוא. נטל"פ
כדי  כליו מקנח שהוא בחנווני מיירי דהתם
של  שומנו יהא ושלא בנקיות מלאכתו לעשות
פניו  על נשאר איסור ואין בחלתית, נדבק סכין
ליה  דמחליא דחלתית חורפא לאו ואי בעינו,

נטל"פ. משום כח שרי

הריטב"אכח. מר)גם דאמר ואע"ג ד"ה לט. זרה עליו,(עבודה שהקשה אלא יונה, ר' בשם כ"כ

איסור, מכלל יצא בלוע בעודו כשנפגם הרי הוא, יומו בן שאינו בלוע איסור משום הכא דאם
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להסתפק ונמצא שכתבו כאן התוס' שדעת
היא  יומו בן שאינו מקונח בסכין רק
לעיל  והרשב"א זרה עבודה התוס' כדעת
כי  פיגום שייך לא הסכין שעל דבשמנונית
שאינו  דבסכין להו פשיטא ולכן בעין, הוא

בסכין  ורק אסור, ודאי יומו בן ואינו מקונח
יש  נטל"פ דהוי יומו בן שאינו מקונח
לשבח  ליה מחליא חריפות אם להסתפק
שאני  חלתית דילמא או חלתית, גבי כדאיתא

טפי. דחריף משום

³

או  סרוחה נבילה כמבשם זה הרי הוי, מאי דחלתיתא חורפא אגב ליה ומחליא הדרא וכי
תהא  הפגומה הזאת שהבליעה אפשר האיך ועוד וניעור, חוזר אינו דשוב העפר את מבשם

כי  אלא חששו, הסכין פני של בעין איסור דעל הרא"ה, בשם פירש לכן לחלתיתא. מחליא
וכענין  לו, נאות שומן שום שאין ליה פגים מפגם בחלתית שמנונית שכל אומרים היינו שמא

אע"פ  בתערובתו פוגמו בעין הוא שאפי' הגריסין לתוך חומץ גבי וכן דבש, גבי שאמרו
מחליא  דחלתיתא חורפא דאגב אינו שזה לומר הוצרכו ולכך משובח, עצמו בפני אחד שכל

שמנינותא. ליה
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הנ"ל הרמב"ן בדברי .הוספה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעה .

ששים שיעור .בגדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קעז .

ששים שיעור בגדר הרמב"ם .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפד .

הנשה בגיד שנמלחה .ירך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קפח .

בקדירה .משערין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קצ .

וקפלוט בצל הן כאילו משערינן שבתורה איסורין .כל . . . . . . . . . . . . . . . . . רב .

דכחל .סוגיא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רד .

כחל בדין ור"ת רש"י .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רד .

אסור עצמו וכחל המנין מן כחל בדין התוס' .דברי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רז .

מעתה אלא ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ריב .

יאסר לא אחרת לקדירה נפל ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רטו .

כחל בדין והרא"ה הרשב"א .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רטו .

בהנ"ל והראב"ד הרמב"ם .שיטות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכא .

ב  ביצה ד"ה .ששיםתוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכב .

ע"א  צ"ח דף

קלופה שהיא טמאה ביצה .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רכד .

כבריה חשיבה ביצה אם האשכול ובעל הרמב"ן .מחלוקת . . . . . . . . . . . . רלא .

דבשרא בדיקולא דנפל דתרבא כזיתא .ההוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלא .

דבשרא בדיקולא דנפל דתרבא דזיתא פלגא .ההוא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלה .

מותרת ואחת בששים אסורה בששים .ביצה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רלט .

להו איבעיא ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמ .

ושבע בארבעים שיער לא .אבא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמג .

בשלה דזרוע .סוגיא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמג .

בשלה מזרוע הילפותא בגדר רש"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמג .



תפו 

ע"ב  צ"ח דף

שלימה אלא בשלה .אין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמז .

עצמות צירוף .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רמח .

בששים דאמר ומאן ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנו .

השעיר ומדם הפר מדם ולקח רחמנא .גליא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רנז .

הוא חידוש בשלה .זרוע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רס .

גמרינן לחומרא ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסא .

כעיקר לטעם ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסא .

ממשו ולא וטעמו וממשו טעמו בדין רש"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסב .

כו'] אמר רבא ד"ה [תוס' כעיקר טעם בענין התוס' .בדברי . . . . . . . . . . . . רסו .

ע"א  צ"ט דף

רחמנא גלי ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רסט .

החתך מקום .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ער .

חתך למקום אלא ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעא .

בק"א תרומה ביטול בדין רש"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ערב .

תרומה בביטול הרמב"ם .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעו .

בששים לאו במאו אלא ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעז .

ע"ב  צ"ט דף

וכו' במאה לא בפירוש ותוס' רש"י .מחלקות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רעח .

בטל אינו מחמץ .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפא .

דגים ציר .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רפט .

בסאתים רביעית אומר ור"י אסור צירו טמא .דג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצ .

הוא בעלמא דזיעה ציר .שאני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצ .

הוא בעלמא דזיעה ציר שאני ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצא .

לפתות בראשי .כבשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצד .

שנמחה הנשה .גיד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצה .

הנשה בגיד הנאה באיסור הרמב"ם .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רצז .

ביבש יבש בתערובת מב"מ ביטל .שיעור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שה .

אחת בבת תערובת ואכילת ביבש ביבש .ביטול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שז .



תפז 

וניעור חוזר ובדין ביבש יבש בביטול הרא"ש .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . שט .

אחת בבת כולן לאכול ובאיסור ביבש יבש בביטול הרשב"א .שיטת . . . . . . שיג .

והרשב"א הרא"ש מחלוקת .סיכום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שכג .

ביבש ביבש במשהו אוסר בפסח חמץ אם והרשב"א הרא"ש .מחלוקת . . שכג .

ע"א  ק' דף

מינו בשאינו במין חשוב דבר .ביטול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . של .

באלף בריה .ביטול . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלב .

בריה .עניני . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שלג .

להתכבד הראויה .חתיכה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמב .

חתיכה שאני ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שמז .

דחענ"נ .סוגיא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנ .

נבילה של חתיכה ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנ .

בחתיכה טעם דנתנה כיון ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנ .

מינה שהן מפני כולן החתיכות כל ואוסרת ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . שנא .

נבילה נעשית עצמה חתיכה ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שנב .

משהו באיסור חענ"נ בענין אפרים ור' ר"ת .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . שנה .

משהו באיסור חענ"נ בענין וט"ז ש"ך .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שסא .

משהו באיסור חענ"נ בענין אפרים ר' .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שסו .

וסלקו בשקדם ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שעב .

שאובין ומים ומחמץ במדומע .חענ"נ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שעד .

ע"ב  ק' דף

שאינו כמי מינו את סלק .בדין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפב .

שאינו כמי מינו את סלק ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפה .

הבשר  כל פרק

ע"א  ק"ח דף

חלב דטיפת .סוגיא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפו .

החתיכה על שנפלה חלב .טיפת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפו .



תפח 

ד  ממשו ולא טעמו .אורייתאבענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שפט .

כעיקר טעם דין חידוש בגדר הראשונים .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצא .

הוא חידוש בחלב .בשר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצב .

הוא חידוש אי ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצד .

רבא אמר ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצד .

חלב דטיפת מתני' בפירוש הראשונים .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שצד .

כו' אדרבא פליגא .לימא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תג .

אסור לסוחטו אפשר בדין רש"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תה .

חענ"נ מדין אינו אסור לסוחטו דאפשר התוס' .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . תז .

אחד דין הוא ואפשל"ס דחענ"נ אפרים ר' .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תט .

חענ"נ בלא אסורה עצמה החתיכה אפרים דלר' הרשב"א .שיטת . . . . . . . . תי .

ע"ב  ק"ח דף

להתפשט סופו .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תיח .

או  הנאסר כמין היא נבילה שנעשית חתיכה אם ור"י רשב"ם מחלוקת

האוסר .כמין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תכ .

איסורים ושאר בחלב בבשר חענ"נ בגדר הר"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . תכה .

בחלב בבשר חענ"נ בגדר הרשב"א .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תכט .

תורה אסרה גדי ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלא .

הגעלה .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלב .

רותחת יורה לתוך שנפל ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלד .

בחלב בשר בישול איסור בשיעור ולוי רב .מחלוקת . . . . . . . . . . . . . . . . . . תלו .

ע"א  ק"ט דף

אסור כו' סוף ועד מתחלה ניער כי סבר דר"י .מכלל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תמ .

כו' בתחלה ניער ולא בסוף ניער .אילימא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תמא .

כו' לרבינא מדיפתי אחא רב ליה .אמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תמג .

מידי לא ותו ד"ה .רש"י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תמה .

ע"ב  קי"א דף

נ"ט בר נ"ט דין .ביסוד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תמו .



תפט 

טעם  או שני בטעם הוא נ"ט בר נ"ט היתר אם והרמב"ן תוס' מחלוקת

.שלישי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תנג .

בהנ"ל רש"י .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תנח .

בהנ"ל הריטב"א .שיטת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תס .

צלי או בבישול נ"ט בר .נ"ט . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תסב .

בישול בשעת נ"ט בר נ"ט בענין אפרים ובית החוו"ד .מחלוקת . . . . . . . . תסז .

קערות הדחת .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תע .

לכתחילה נ"ט בר נ"ט לגרום .בענין . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תעה .

ע"א  קי"ב דף

חריף .דבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תעו .

בלע חורפיה אגב ד"ה .תוס' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . תפא .
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